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العدد الرابع والعشرون

(ذو احلجة 1438ه)

امللخص

هذا بحث بعنوان« :األلفاظ اليت ظاهرها التضعيف يف طيبة النشر البن اجلزري،

مدلوهلا وأثرها يف القراءة» ،هيدف إىل دراسة ألفاظ وصيغ التضعيف الواردة يف

منظومة طيبة النرش يف القراءات العرش نحو(:قيل ،روي ،حكي ،ذكر ،وغريها)

وبيان مدلوالهتا قوة وضعفا ،مع بيان أثر ذلك يف القراءة ،وقد استقيت مادة هذه
الدراسة من كتاب النرش والتقريب ورشوح الطيبة وأشهر حتريراهتا .وجعلته يف

مقدمة ،ومتهيد يف التعريف بمنظومة طيبة النرش ،ثم أتبعته بدراسة ألفاظ التضعيف،

وذكر صيغها وألفاظها ومعانيها وأقسامها ،وختمت البحث بأهم النتائج

والتوصيات ،وكان من أبرزها:

 .1أن ألفاظ التضعيف عند ابن اجلزري -بحسب مدلوهلا -تنقسم إىل أربعة

أقسام:

األول :ما يدل عىل تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة .الثاين :ما يدل عىل

خالف األصح واألوىل مع صحة القراءة به .الثالث :ما يدل عىل تضعيف هذا الوجه

أو منعه يف اخ تيار ابن اجلزري .الرابع :ألفاظ داللتها خارج مقصود البحث وال أثر

هلا يف قوة الوجه أو ضعفه.

.2أن ألفاظ التضعيف بلغت -حسب الدراسة -مخسة عرش لفظا ،يف ستة

رصح ابن اجلزري بالتضعيف يف أربعة ألفاظ منها ،وأما األلفاظ
وثالثني موضعاَّ ،
األخرى فدالالهتا ومعانيها متنوعة قوة وضعفا ،حسب موضعها.

الكلمات املفتاحية :ألفاظ التضعيف  /طيبة النرش /التضعيف يف الطيبة.
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املقدمة

د.حبيب هللا بن صاحل السلمي

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل إمام القراء واملجودين نبينا حممد بن

عبد اهلل عليه وعىل آله وصحبه أزكى صالة وأتم تسليم ،وبعد:

فإن العلوم تتفاضل برشف معلومها ،وملا كان علم القراءات متع ِّلق ًا بأداء كالم

اهلل تعاىل كان أج َّلها منزلة وقدر ًا ،وأسناها منقبة وذكر ًا ،ولذلك انرصفت جهود

العلامء -رمحهم اهلل -نحوه نظ ًام وتأليف ًا وحترير ًا ،وكانوا يف ذلك بني مقل ومستكثر

وخمترص ومستوعب.

وكثرت التواليف عىل مدى القرون األوىل حتى عرص خامتة املحققني اإلمام ابن

اجلزري(ت833:هـ) ،فأ َّلف كتاب ًا عظي ًام يف القراءات العرش حوى فيه َّ
جل ما ألف قبله

حمررة مب َّينة ،وسامه« :كتاب النرش يف
وحرره ،ومجع فيه ما يقرب من ألف طريق َّ
َّ
القراءات العرش» ،فكان غاية ما يقصده طالب هذا الف ِّن ،وأصبح مرجع ًا ملن بعده

يصدر عنه؛ بل َّ
إن كل تأليف بعده عيال عليه ،مفتقر إليه ،مهام بلغ شأنه وعلت

منزلته.

ثم إن اإلمام ابن اجلزري

نظم قصيدته الشهرية املوسومة بـ «طيبة النرش يف

وضمنها كتاب النرش ،فأضحت به طيب ًة يف النرش ،ومن أراد أن
القراءات العرش»
َّ
جيمع كل ما صح من القراءات يف هذا الزمان فال حميد له عن دراسة هذه املنظومة.

وقد أوالها املختصون العناية الفائقة باحلفظ واملدارسة والرشح والتحرير ،ابتداء

الرتميس وانتهاء بأبرز
برشح ابن الناظم رمحهام اهلل ،ومرور ًا برشح النويري ثم َّ ْ
الرشوح املعارصة :اهلادي للدكتور حممد حميسن ،والكوكب الدري للقمحاوي-
رحم اهلل اجلميع -وغري ذلك من الرشوح ،أو من التحريرات عىل اختالف مدارسها

وتنوعها ،وال تزال هذه املنظومة منبع ًا خصب ًا ومنجام كبري ًا للباحثني حتى زماننا هذا.

وقد وفقني اهلل تعاىل لدراسة هذه املنظومة والقراءة بمضمنها عىل شيوخ مربزين
14
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يف هذا الفن ،ورأيت أن هذه املنظومة غنية باملسائل املهمة التي تستوقف الطالب

للنظر والتنقيب واملراجعة ،ومن مجلة تلك املسائل الواردة يف هذه املنظومة :إيراد
اإلمام ابن اجلزري

عدد ًا من األلفاظ والصيغ التي يستعملها أكثر املصنفني

للتضعيف أو الرد واملنع ،يف حني أهنا قد ترد عند فريق آخر من املصنفني جلمع

الوجوه وتعدادها وتنوعها ،ومعلوم أنه يرتتب عىل االستعامل األول ضعف هذا

الوجه حال القراءة والتلقي ،وأما عىل االستعامل الثاين فال داللة عىل تضعيفه ألبتة؛

بل يكون وجه ًا مقروء ًا به معترب ًا كغريه من األوجه.

وقد بدا يل -بادئ األمر -أن كال األمرين وارد يف هذه املنظومة؛ فجاءت فكرة

هذا البحث لتتبع تلك الصيغ ومواضع ورودها.

فام هي الصيغ التي استعملها ابن اجلزري يف منظومته هلذين الغرضني أو غريمها؟

وما مدلوهلا؟ وما أقوال الرشاح واملحررين يف األخذ هبذا اللفظ يف موضعه؟ وما أثر

ذلك يف القراءة؟ وهل َث َّم قاعدة عامة البن اجلزري يف استعامل تلك األلفاظ؟ ...

هذه التساؤالت وغريها سيجيب عنها هذا البحث بعون اهلل تعاىل ،وهي ت َعد مشكلة
البحث وحموره وهدفه.

أضم إليه صيغ الرتجيح واالختيار
ثم إين ملا رشعت يف كتابة هذا البحث رأيت أن َّ

عىل النحو السابق املذكور يف ألفاظ التضعيف؛ ملا بينهام من التداخل من بعض

اجلهات؛ لكن حال دون ذلك رشوط النرش يف املجالت من حيث احلد األعىل لعدد

الصفحات؛ فأفردت كل بحث عىل حدة.

وأرجو أن يكون هذا البحث مشاركة نافعة يف هذا املضامر ،وخدمة لكتاب اهلل

وقراءاته وطالبه ،وأن يسدد اهلل اخلطا ويبارك اجلهود وحيقق املقصود إنه سميع
قريب جميب.
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خطة البحث:

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة وفهارس

علمية.

املقدمة :وتتضمن أمهية البحث ومشكلته وأهدافه وخطته ومنهجه.

متهيد :التعريف بمنظومة طيبة النرش.

املبحث األول :تعريف التضعيف وذكر صيغه وألفاظه.
املبحث الثاين :حرص ألفاظ التضعيف وبيان معانيها.

املبحث الثالث :أقسام ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش.

ثم خامتة البحث متضمنة أبرز النتائج والتوصيات.
ثم كشاف أللفاظ التضعيف ومعانيها.

ثم ثبت املصادر واملراجع ،ثم فهرس املوضوعات.

منهج البحث:

جعلته وفق املنهج التايل:

 .1حرصت ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش ،ثم ميزهتا كل لفظ مع نظائره

عىل ترتيب ورودها يف القصيدة ،ثم درستها موضع ًا موضع ًا دراسة مستوفاة فيام

أحسب ،ثم صنَّفتها وبنيت مباحث البحث عىل نتائج تلك الدراسة ،ومل أذكر يف هذا

البحث إال خالصـة تلـك الدراســة؛ إذ لو نقلت كامل الدراسة لطال البحث جدا.

 .2اعتمدت يف الدراسة كتاب النرش ً
أصال أصدر عنه وأحتكم إليه وأتبني به

مراد املؤلف؛ إذ هو أصل هذه القصيدة ومضمنها ،وال أحد أعلم بمقصود املؤلف

منه نفسه ،إضافة إىل كتابه «تقريب النرش» ،ثم أشهر رشوح الطيبة ،وهي :رشح ابن

الناظم ورشح النويري واهلادي للدكتور حممد سامل حميسن ،ثم كتاب إحتاف فضالء

البرش للبنا ،ثم كتب التحريرات عند احلاجة ،وأشهرها :حتريرات املنصوري
16
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واألزمريي والسيد هاشم واملتويل.

(ذو احلجة 1438ه)

 .3د َّللت عىل كل مدلول من مدلوالت ألفاظ التضعيف بجملة من األمثلة،

كاشفة للمراد ،وافية بالغرض.

 .4ترمجت لألعالم يف أول موضع.
 .5وثقت النصوص والشواهد.

 .6كتبت البحث وفق املناهج العلمية املتعارف عليها حدي ًثا.

 .7خلَّصت خمرجات الدراسة يف خامتة البحث.
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متهيد
التعريف مبنظومة طيبة النشر ومؤلفها وبيان أهميتها
التعريف ابملنظومة:

هي منظومة «طيبة النرش يف القراءات العرش» :نظم فيها مؤلفها كتاب النرش يف
القراءات العرش يف ألف ومخسة عرش بيت ًا ،عىل بحر الرجز ،وجعلها عىل رموز
قصيدة« :حرز األماين ووجه التهاين» تيسري ًا للطالب ،وزاد عليها« :ثخذ ،ظغش»
أليب جعفر ويعقوب ومل جيعل خللف رمز ًا مفرد ًا؛ ألنه مل ينفرد.
وقد رتبها مؤلفها عىل نحو ترتيب «حرز األماين ووجه التهاين» بوجه عام وخالفه
يف خمالفات يسرية يف ترتيب األبواب :كباب خمارج احلروف وصفاهتا ،أو يف زيادة
أبواب أو نقصاهنا ،كرتكه باب «اتفاقهم يف إدغام إذ وقد وتاء التأنيث» و«باب
اإلظهار واإلدغام» ،وزيادة «باب إفراد القراءات ومجعها» ،أو يف ضم سورة إىل
أخرى وعكسه أو نحو ذلك.
ابتدأ الناظم بمقدمة نبني فيها فضل هذا العلم ورشف محله ،ثم ذكَر القراء
ورواهتم ورموزهم ،واصطالحات النظم ،وأردف بذكر بعض أحكام التجويد
كمخارج احلروف وصفاهتا ،وبعض أحكام الوقف واالبتداء ونحوها ،ثم استهل
أبواب األصول باالستعاذة والبسملة وسورة أم القرآن عىل نحو ترتيب اإلمام
الشاطبي ،ثم ختم أبواب األصول بباب إفراد القراءات ،ثم أتبعها بأبواب الفرش
وختمها بباب التكبري.

التعريف ابملؤلِّف:

ومؤلف هذه القصيدة هو اإلمام أبو اخلري ،شمس الدين حممد بن حممد بن حممد
بن عيل بن يوسف اجلزري ،املشهور بابن اجلزريَ ،ع َلم من أعالم القراءاتَّ ،
قل أن

خيلو كتاب من كتب الرتاجم املعتمدة من ترمجته.
قال عن نفسه يف كتابه جامع األسانيد« :ومجلة من لقيته ممن أخذت عنه القرآن
ف وأربعون نفس ًا»(.)1
والقراءات أو شي ًئا منها وحروف االختالف َن ِّي ٌ
(( )1ص.)40
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ومل يكن هذا اإلمام عامل ًا يف القراءات فحسب؛ بل كان عامل ًا مربز ًا يف علوم شتى

حلا عابدً ا ،ذا مصنفات نافعة
كالتفسري واحلديث واألصول واللغة وغريها ،ور ًعا صا ً

ماتعة ،بني منثور ومنظوم ،بلغت مصنفاته أكثر من تسعني مصن ًفا يف القراءات

وغريها ،أبرزها :كتاب النرش يف القراءات العرش ،وتقريب النرش ،وحتبري التيسري،
ومنجد املقرئني ،وغاية النهاية ،وجامع األسانيد ،واملسائل التربيزية ،والدرة املضيئة،

والتمهيد ،واملقدمة فيام عىل قارئه أن يعلمه.

ً
عظيام يكاد يكون معدوم النظري؛ ملا اشتملت عليه
رواجا
كتب اهلل ملؤلفاته
ً
وقبوال ً

من التحقيق والتحرير .انتقل اإلمام ابن اجلزري إىل رمحة ربه عام (833هـ) ،وعمره

اثنان وثامنون عا ًما ،بعد حياة عامرة بالعلم والتعليم واإلقراء .له ترمجة ومناقب
يطول ذكرها ،ليس هذا موضع بسطها ونرشها(.)1

أمهية املنظومة:

أهم وأوسع نظم وصلنا يف هذا
تعدُّ منظومة «طيبة النرش يف القراءات العرش» َّ
ووجوها ،يعرتف هبا ويراها كل من أسهر ليله وبذل جهده يف تتبع هذا
العلم طر ًقا
ً

العلم ،وعدَّ ة طرقها :تسعامئة وثامنون طري ًقا ،مل يشارك مؤلفها يف هذا اخلطب صاحبـًا

وال رفيـقـًا ،وأصـول هـذه الطــرق ثمـانون طـريـ ًقا ،ذكـر الـدانـي( )2والشاطبي

()3

منها أربعة عرش(.)4

وقد تضمنت هذه املنظومة كتاب «النرش يف القراءات العرش» -كام أسلفت -ومنه

( )1ينظر :جامع األسانيد ،)36( :غاية النهاية.)247/2( :
( )2هو اإلمام أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الدَّ اين األموي ،إمام مشهور من أئمة علم القراءات ،مؤلف
كتاب التيسري وجامع البيان وغريمها .ت444 :هـ ،ينظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)773/2وغاية
النهاية (.)503/1
الرعيني الشاطبي ،اشتهر
فريه بن خلف بن أمحد أبو حممد وأبو القاسم ُّ
( )3هو اإلمام العلم القاسم بن ُّ
بمنظومة :حرز األماين ووجه التهاين( ،ت590:هـ) .ينظر :معرفة القراء ،)312/1( :غاية النهاية:
(.)20/2
( )4رشح طيبة النرش يف القراءات العرش للنويري.)222/1( :
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وحتريرا
اكتسبت أمهيتها؛ إذ يعدن هذا املؤ َّلف أشهر كتب القراءات وأكثرها دقة
ً

ومتحيصا ،حتى غدا اليوم هو املرجع األسايس املعتمد لدى الدارسني والباحثني يف
ً
قديام وحدي ًثا .اعتمد فيه
هذا الفن .دارت حوله الكثري من الدراسات التخصصية ً

مؤلفه عىل أكثر من ستني كتا ًبا بني منظوم ومنثور .قال عنه مؤلفه« :ومجلة ما حترر
عنهم من الطرق بالتقريب نحو َألف طريق ،وهي َأصح ما يوجد اليوم يف الدنيا

و َأعاله ،مل نذكر فيها إال من ثبت عندناَ ،أو عند من تقدمنا من َأئمتنا عدالته ،وحتقق
ف يف هذا
لقيه ملن َأخذ عنه وصحت معارصته ،وهذا التزام مل يقع لغرينا ممن َأ َّل َ
العلم»(.)1

أيضا« :و َأنت ترى كتابنا هذا حوى ثامنني طري ًقا ْحتقي ًقا ،غري ما فيه من
وقال عنه ً

فوائد ال حتىص وال حترص ،وفرائد دخرت له فلم تكن يف غريه تذكر ،فهو يف احلقيقة
نرش العرش ،ومن زعم َأن هذا العلم قد مات قيل له حيي بالنَّرش»(.)2

وقال النويري(« :)3ومن نظر أسانيد القراءات وأحاط برتاجم الرواة وأسانيد
الروايات عرف قدر ما حرر املصنف ون َّقح واعترب وصحح ،فجزاه اهلل عام فعل

وصري ما فات كأنه ما فات ،وأقام
خريا؛ فلقد أحيا من هذا العلم ما كان قد مات،
َّ
ً
وقوم من بنيانه ما كان قد انعكس»(.)4
من معامله ما كان قد اندرسَّ ،
وقد َّ
لـخص ابن اجلزري هذه املعاين يف «طيبة النرش» بقوله:
َوهــذه الـ ُّـر َواة َع ـنْ ـه ـ ْم ط ـرق
ب ـ ْاث ـنَ ـ ْني ىف ْاث ـنـ َـني َوإالَّ َأ ْر َب ـع

حي َّق ـ ـ ـ ـ ـ ـق
َ
أص ُّح َها ىف ن َْش ـ ـ ـ ـ ـ ـرنَا َ

َف ْه َى ز َها َأ ْلف َطـــــر ٍيق َ َْت َمع

( )1النرش.)193/1( :

()5

( )2النرش.)57/1( :
( ) 3هو :حممد بن حممد بن حممد ،أبو القاسم ،حمب الدين النويري :فقيه مالكي عامل بالقراءات ،له رشح عىل
طيبة النرش وعىل الدرة املضيئة( ،ت857 :هـ) .ينظر :األعالم ،)47/7( :معجم املؤلفني.)250/11(:

( )4رشح طيبة النرش.)209/1( :
( )5البيتان رقم.)35- 34( :
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 ...وقال:

(ذو احلجة 1438ه)

يــــــــــــــز ْه
وز ٌة َوج
َ
و هذه أ ْرج َ

يها َطـــر ًقا َعــــــــــز َيز ْه
ََ
مج ْعـت ف َ

ت َملا ف يه َم َع ال َّت ْيســــــــــري
َح َو ْ

َوضـ ْعف ضـ ْعفه سـ َوى التَّحرير

ح ْر َز األَ َماين َب ْل به َقدْ ك ََمــــــ َل ْت

ـــــــت
َوالَ َأقول إ َّهن َا َقدْ َف َضـــ َل
ْ
ــــرش
َاب ن َْشــــر ا ْل َع ْ
َض َّمنْت َها كت َ

َف ْه َي به َط ِّي َب ٌة يف الن َّْش ـ ـــــــــ ـر

()1

تلك أبرز معامل هذه املنظومة بوجه عام.

وقد أ ِّلفت عليها الكثري من الرشوح والتحريرات ،أبرزها:

 .1رشح طيبة النرش البن الناظم ،أمحد بن حممد(835هـ) .مطبوع.

 .2رشح طيبة النرش للنويري ،حممد بن حممد(857هـ) .مطبوع.

للرتميس ،حممد بن حمفوظ (1338هـ) .حمقق ،غري مطبوع.
 .3رشح طيبة النرش َّ ْ

 .4اهلادي رشح طيبة النرش ،ملحمد سامل حميسن (1422هـ) .مطبوع.

 .5تقريب الطيبة إلهياب فكري .مطبوع.

 .6حترير الطرق والروايات للمنصوري ،عيل بن سليامن (1134هـ) .مطبوع.
 .7االئتالف يف وجوه االختالف ليوسف أفندي زاده (1167هـ) .مطبوع.

 .8عمدة العرفان ورشحه بدائع الربهان لألزمريي ،مصطفى بن عبد الرمحن

(1155هـ) .مطبوعان.

 .9مترين الطلبة الربرة اخلرية هلاشم املغريب (1186هـ) .حمقق ،غري مطبوع.
 .10الروض النضري للمتويل ،حممد بن أمحد (1313هـ) .مطبوع.

تلك أشهر املؤلفات حوهلا ،وهناك كتب أخرى يف التحريرات والطرق أعرضت

عن ذكرها اختصار ًا (.)2
( )1األبيات.)58- 55( :

( )2ينظر لالستزادة :اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات ،للدكتور إبراهيم الدورسي.
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تعريف التضعيف وذكر ألفاظه وصيغه

والضاد والعني والفاء إذا اجتمعت
التضعيف لغة :مأخوذ من مادة( :ض ع ف)َّ ،
ُّ
تدل عىل أحد َأصلني متباينني:
اليش َء
َأحدمها :أن يزاد عىل أصل اليشء فيجعل مثلني أو أكثر ،يقالَ :أ ْض َع ْفت َّ ْ
إ ْض َعا ًفاَ ،و َض َّع ْفته ت َْضعي ًفاَ ،و َضا َع ْفته م َضا َع َف ًة (.)1

واآلخرَ :ي ُّ
ف يضعف َض ْعف ًا وض ْعف ًا .ورجل
دل عىل خالف القوة ،من َضع َ
الض ْعف يف
ضعيف ،وقو ٌم ض َع َفاء َوض َع ٌ
اف .والضم والفتح لغتان .وقال اخلليل(َّ :)2
والض ْعف يف اجلسد(.)3
العقل والرأيُّ ،

الض ْعف( .)4وهذا املعنى هو املقصود
والت َْضعيف عىل هذا املعنى :أن تنسبه إىل َ

بالبحث.

وعليه فصيغ التضعيف وألفاظه املقصودة هنا :هي األلفاظ والرتاكيب الواردة

يف «طيبة النرش» التي تدل عىل ضعف وجه ما يف استعامالت أهل الف ِّن .وهذه
ً
مفصال.
األلفاظ تتفاوت يف داللتها عىل هذا املعنى ،كام سيأتيك
يعرب عن صيغ التضعيف عند بعض العلامء بصيغ التمريض .ومها مرتادفان.
وقد َّ

ويمثلون هلا بـــ(:روي ،نقل ،حكي ،يروى ،ونحوها).
قال اإلمام

()5

النووي(676هـ)

يف مقدمة كتابه املجموع« :قال العلامء

( )1وهو قول اخلليل .ينظر :الصحاح «ضعف»  ،1390/4مقاييس اللغة «ضعف».)362/3( :

( )2هو اإلمام أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،إمام اللغة ،وشيخ سيبويه( ،ت170 :هـ) .ينظر:
معجم األدباء ،)1260/3( :إنباه الرواة.)376/1( :

( )3ينظر :العني «ع ض ف» ،)281/1( :هتذيب اللغة «ضعف».)305/1( :

( )4ينظر :هتذيب اللغة« :ضعف» ،)305/1( :الصحاح« :ضعف» (.)1391/4

( )5هو :اإلمام أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي الشافعي ،عالمة الفقه واحلديث( ،ت676:هـ).
ينظر :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،)324/15( :األعالم.)149/8( :
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(ذو احلجة 1438ه)

املحققون من أهل احلديث وغريهم :إذا كان احلديث ضعي ًفا ال يقال فيه :قال رسول

اهلل ×  ،أو فعل أو أمر أو هنى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ اجلزم ،وكذا ال يقال

فيه :روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخرب أو حدَّ ث أو نقل أو أفتى و ما أشبهه،

وكذا ال يقال ذلك يف التابعني ومن بعدهم فيام كان ضعي ًفا فال يقال يف يشء من ذلك
بصيغة اجلزم ،وإنام يقال يف هذا كله :روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه

أو يقال أو يذكر أو حيكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض
وليست من صيغ اجلزم ،قالوا :فصيغ اجلزم موضوعة للصحيح أو احلسن ،وصيغ
التمريض ملا سوامها»( .)1انتهى كالمه.

يرصح يف مواضع يف النرش بأن هذه الصيغة ترد
وقد وجدت اإلمام ابن اجلزري ِّ

لحنبيل
عند العلامء املتقدمني للتضعيف ،كقوله يف باب النقل -حال االبتداءَ « :-ول
ِّ
عن ابن وردان ثالثة أوجه (أحدها)( :اال ْؤ َىل) هبمزة الوصل وضم الالم ومهزة

ساكنة عىل الواو( .ثانيها)( :لوىل) بضم الالم وحذف مهزة الوصل ومهزة الواو.

(ثالثها)( :األ َ
أيضا يف الكتب
وىل) كوجه أيب عمرو الثالث .وهذه األوجه هي ً
املذكورة كام تقدم ،إال أن صاحب الكايف مل يذكر هذا الثالث عن أيب عمرو ،وذكره

لقالون ،ومل يذكر الثاين لقالون صاحب التبرصة ،وذكر له الثالث بصيغة التضعيف،

فقال :وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع ومهزة كاجلامعة ،وظاهر عبارة أيب العالء احلافظ

سهو ،واهلل أعلم»(.)2
جواز الثالث عن ورش أيضا ،وهو ٌ

وكذلك يقول النويري يف رشح الطيبة( )3يف باب وقف محزة وهشام« :واختلف

يف ﴿ﭐﱣ﴾ [اإلرساء ،60 :وغريها] ،و﴿ﭐﳈ﴾ [يوسف ،]43 :و﴿ﭐﱅ﴾ [يوسف:

]5؛ فقيل :تدغم ،وقيل :ال ،وسببه :اخلالف يف الرسم .وإىل تضعيف اإلدغام أشار
( )1املجموع.)63/ 1( :
( )2النرش.)413/1( :

( )3رشح طيبة النرش.)513/1( :
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أيضا».
بقوله( :وقيل رؤيا) ،أي :وقيل :يدغم (رؤيا) ً

فاستدل النويري هنا هبذه الصيغة عىل التضعيف كام ترى.

وبعد التتبع واالستقراء ملا ورد يف« :طيبة النرش» وجدت أن األلفاظ التي تفيد

التضعيف يف كالم ابن اجلزري منها ما ينص عىل الضعف رصاحة كقوله( :ضعف،

امنع ،واترك) .ومنها ما يفهم منه اإلشارة إىل ضعف الوجه ،كـ(روي ،وحكي،

وقيل ،وغريها) وهي ختتلف وتتاميز يف داللتها.

وجمموع املواضع التي وردت فيها هذه األلفاظ مجيع ًا :ستة وثالثون موض ًعا.

وهذا أوان ذكرها مفصلة بعون اهلل.
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املبحث الثاني

(ذو احلجة 1438ه)

حصر األلفاظ اليت ظاهرها التضعيف وبيان معانيها

قصدت هبذا املبحث حرص األلفاظ التي تدخل حتت عنوان البحث وذكر

مواضعها مع بيان املعاين التي دل عليها كل لفظ يف موضعه .وجعلت ذلك يف

مطلبني:

املطلب األول :ما لفظه صريح يف ضعف الوجه :وفيه أربعة ألفاظ:
ضعف :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله:
• اللفظ األولُ :
[ ]126وإن تقاربا ففيه ضعف.

ولبيان املراد هبذا اللفظ أسوق كالم األئمة يف رشح املسألة خمترص ًا:

قال ابن اجلزري م َب ِّين ًا ذلك يف النرش« :وهلذا كان اخلالف يف ﴿ﭐﲒ ﲓ﴾

[البقرة ]247:ضعي ًفا ،ويف غريه قويا»( .)1وقال يف التقريب« :ومل تدغم ﴿ﲑ ﲒ

ﲓ﴾ مـن أجـل الـجـزم مـع خـفـة الفـتـحـــة»( .)2وهـذا أصـرح فـي عـدم
اإلدغــام مـن األول.

وقال ابن الناظم(« :)3فإن كان يف املتقاربني فاإلظهار ،وذلك حرف واحد ،وهو

﴿ﭐﲑ ﲒ ﲓ﴾ وما ذكره صاحب التجريد من إدغامه فهو ضعيف »...ثم
قال « :أي :فإن متاثل احلرفان امللتقيان باجلزم ففي إدغامه اختالف عن أصحاب

اإلدغام ،فإن تقارب احلرفان ففي إدغامه ضعف :أي رواية إدغام ما دخله اجلزم من

املتقاربني ضعيفة ،وأما قوله تعاىل ﴿ﭐﲉﲊ ﲋ﴾ [الروم ]38 :فيجيء النص عليه
( )1النرش.)279/1( :

( )2تقريب النرش.)95( :

( )3هو :أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،شهاب الدين الشافعي ،له رشح خمترص عىل طيبة النرش،
مات بعد أبيه بقليل( ،ت835 :هـ) .ينظر :غاية النهاية ،)129/1( :األعالم.)227/1( :
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مع ﴿ﱓ ﱔ﴾ [النساء ]102 :عند ذكر إدغام التاء من املتقاربني
واملتجانسني»(.)1

وقال النويري« :ﭐ﴿ﭐﲑ ﲒ ﲓ﴾ مظهر اتفا ًقا؛ الشتامله عىل املانعني ،إال ما

شذ من مذهب ابن شنبوذ والداجونى ،فإهنام أدغامها ومل يعتدن ا باجلزم كام تقدم»(.)2

وقال البنا« :وأحلق به ﴿ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [اإلرساء ،]26 :ويف املتقاربني يف قوله:

﴿ﭐﲑ ﲒ ﲓ﴾ ،واملشهور االعتداد هبذا املانع يف املتقاربني ،وإجراء الوجهني
()3

يف غريه»

وقال الدكتور حممد حميسن« :وإن كان يف املتقاربني ،وهو يف قوله تعاىل﴿ :ﲑ

ﲒ ﲓ﴾...

أيضا ،ومها:
ففي هذه احلالة يكون فيه وجهان ً

اإلظهار ،وهو األرجح واألقوى ،نظرا لكثرة طرقه التي جاء منها.

واإلدغام ،وهو ضعيف نظرا لق نلة طرقه التي روته»(.)4

لعل الصواب يف معىن «ضعف» هنا :أن يقال إن املجزوم الواقع يف
قلتَّ :
احلرفني املتجانسني واملتقاربني تفصيله كام ييل :ما وقع يف املتجانسني وقع يف

موضعني :ولتأت ،فآت .فهذان فيهام اخلالف من قول الناظم :واخللف ..ولتأت
نص ابن اجلزري يف النرش كام تقدم .وأما ما وقع يف املتقاربني وهو موضع
آت ،ومن ِّ

واحد﴿ :ﭐﲑ ﲒ ﲓ﴾ :فهو مظهر اتفا ًقا كام ذكر النويري ورصح الناظم وابنه
بضعفه ،ولذا ذكروا أن اخلالف يف املتقاربني خالف ضعيف غري مقبول ،بخالف
املتجانسني؛ فاخلالف فيهام خالف قوي.

( )1رشح طيبة النرش( :ص.)56

( )2رشح طيبة النرش.)342/1( :
( )3اإلحتاف.)31/1( :

( )4اهلادي.)135/1( :
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ويؤخذ مما تقدم أمران:

(ذو احلجة 1438ه)

 .1أن املقصود بالضعف :املنع والرد والرتك ،وأن ما ذكره بعض أهل األداء شاذ

ال يعمل به كام قال النويري.

 .2ينبغي أن يكون املقصود بقول الناظم« :وإن تقاربا ففيه ضعف» عىل وجه

الدقة والتحرير املتقاربني فقط دون املتجانسني ،وذلك موضع واحد ﴿ﭐﲑ ﲒ

والتعرض للمتجانسني هنا ليس حمله.
ﲓ﴾.
ن

• اللفظ الثاين :خطل :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله:
َحو َء َءا َمنْت ْم َخ َط ْل
[َ ]193وا ْل َبدَ ْل َ ...وا ْل َف ْصل م ْن ن ْ
ٍ
واحد من الثالثة أل ًفا كام تقدن م
قال ابن اجلزري« :ومل يدخل أحدٌ بني اهلمزتني يف
ٍ
ورش
يف ﴿ﭐﲰ﴾ [الزخرف ، ]58 :وكذلك مل يبدل ال نثانية أل ًفا عن األزرق ،عن
كام تقدن م يف (أآهلتنا) إذ ال فرق بينهام»(.)1

وقال ابن الناظم« :والبدل :أي :إبدال اهلمزة الثانية املفتوحة ملن تقدم له ذلك

يريد :وجه األزرق عن ورش فيام اجتمع فيه ثالث مهزات ،يعني﴿ :ﭐﱷ﴾

الثالثة [األعراف ،123 :وطه ،71 :والشعراء ]49 :و ﴿ﭐﲰ﴾ خطأ ال جيوز ،فكل من
ووه َم من عمم احلكم فيه،
أبدل نحو ﴿ﭐﱆ﴾عنه استثنى هذا لالشتباه باخلرب َ
وقرص يف الشاطبية حيث مل ينبه عىل ذلك ،وقد نبه عىل ذلك صاحب التيسري كام نبه

عليه يف سائر كتبه قوله( :والفصل) أي :وكذلك الفصل بني اهلمزتني باملد ملن تقدم

وعرب بقوله «نحو»
له الفصل فيه بقوله« :واملد قبل الفتح والكرس حجر ..الخ»َّ ،

ليدخلﭐ﴿ﭐﲰ﴾ يف الزخرف .قوله« :خطل» خرب البدل والفصل ،واخلطل يقال

عىل اخلطأ يف القول ،وهو األصل :املنطق الفاسد» (.)2

وقال النويري(« :والبدل) إشارة إىل أنه يمتنع يف ﴿ﭐﱷ﴾ يف الثالث

( )1النرش.)369/1( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص .)84
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و﴿ﭐﲰ﴾ الفصل بني األوىل والثانية بألف ،ويمتنع -أيضا -إبدال الثانية»(.)1
وبناء عىل ما تقدم يكون معنى «خطل» هنا :خطأ ،يمنع القول به والقراءة به.
•

اللفظ الثالث :امنع :وهذا اللفظ رصيح يف املنع ،وقد ورد يف مخسة

مواضع ،أربعة منها للتضعيف رصاحة ،وواحد جاء يف سياق الرتجيح واالختيار ال
التضعيف:

املوضع األول :قوله يف باب اإلدغام الكبري:

حيزن َ
ْك َفا ْمن َْع
[ ]128الَ َ ْ

قال ابن اجلزري« :وأظهر «حيزنك كفره» لكون الننون قبلها خمفاة عندها ،فلو

أخفاها عىل املختار عندهم كام سيأيت لواىل بني إخفاءين .ولو أدغمهام لواىل بني

إعال َلني»(.)2

وقال ابن الناظم« :وبقي مانع آخر وهو اإلخفاء قبله ،وذلك يف حرف واحد وهو

«حيزنك كفره»»(.)3

املوضع الثاين :قوله يف باب املدَ ]168[ :وا ْمن َْع ي َؤاخ ْذ

قال ابن اجلزري« :نص عىل استثنائها املهدوي ،وابن سفيان ،ومكي وابن رشيح،

وكل من رصح بمد املغري بالبدل ،وكون صاحب التيسري مل يذكره يف التيسري ،فإنه

ٌ
داخل
ظن بكونه مل يذكره يف التيسري أنه

اكتفى بذكره يف غريه .وكأن الشاطبي

يف املمدود لورش بمقتىض اإلطالق ،فقال :وبعضهم :يواخذكم ،أي :وبعض رواة

املد قرص (يواخذ) وليس كذلك ،فإن رواة املد جممعون عىل استثناء (يؤاخذ) فال
خالف يف قرصه .قال الداين يف إجيازه :أمجع أهل األداء عىل ترك زيادة التمكني

لأللف....حيث وقع .قال :وكان ذلك عندهم من «واخذت» غري مهموز ،وقال يف
( )1رشح طيبة النرش.)435/1(:
( )2النرش.)281/1( :

( )3رشح طيبة النرش( :ص.)56
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املفردات :وكلهم مل يزد يف متكني األلف يف قوله تعاىل﴿ :ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﴾ وبابه.

ونص الرشاح عىل
وكذلك استثناها يف جامع البيان ومل حيك فيها خال ًفا»(.)1
َّ
استثنائها باتفاق(.)2

املوضع الثالث:

ون َأن ْ
[َ ]949يك َ
ِّث دو َل ٌة ث ْق يل ْ
ف
ف َ ...وا ْمن َْع َم َع الت َّْأنيث ن َْص ًبا َل ْو وص ْ
اختل ْ

وهذا املوضع كسابقيه يف الترصيح باملنع ،وهو ما ذكره كذلك يف النرش( )3يف قوله

تعاىل﴿ :ﭐﲊ ﲋ﴾ [احلرش ]7 :وتبعه عليه رشاح القصيدة.

وتوهم بعض رشاح الشاطبية جواز الرابع وهو النصب مع
قال النويريَّ « :

التأنيث ،وهو غلط؛ المتناعه رواية ووجها ،وهذا معنى (وامنع مع التأنيث نصبا لو
وصف) ،وإنام امتنع؛ ألن الفاعل مذكر فال جيوز تأنيث فعله ،وال جيوز إضامر

الغنيمة؛ لعدم ذكرها»(.)4

فيكون معنى «وصف» هنا :ذكر وأورد؛ لكنه وجه مردود ال َتوز القراءة به

لداللة املنع قبله( :وامنع).

الرحيم
املوضع الرابع :قوله يف باب التكبريَ ]1006[ :وا ْمن َْع َع َىل َّ

واملقصود بذلك املنع من وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها.

السورة
قال ابن اجلزري« :يمتنع منها وج ٌه إمجا ًعا ،وهو وصل التنكبري بآخر ن

السورة فال جيوز أن َتعل منفصل ًة
وبالبسملة مع القطع عليها أل نن البسملة ن
ألول ن
( )1النرش.)340/1( :

( )2ينظر :رشح ابن الناظم( :ص ،)74رشح النويري ،)175/1( :اهلادي.)178/2( :

(.)386/2( )3

( )4رشح طيبة النرش.)584/2( :
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السورة كام تقدن م يف باب البسملة فال يتأتنى هذا الوجه عىل تقدير
عنها متنصل ًة بآخر ن

من التنقديرين املذكورين»(.)1

املوضع اخلامس :قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:
الضمري َوا ْمن َْع ىف ْاألَت َْم  ...م ْن َب ْعد َيا َأ ْو َو ٍاو َا ْو ك ْ ٍ
َرس َو َض ْم
[َ ]355وخ ْلف َها َّ

وهذا املوضع ال تعلق له بالتضعيف وإنام ذكرته استطراد ًا لدخوله يف اللفظ

املذكور .وقد اقرتن بام يدل عىل معناه وهو قوله« :يف األتم» فدل عىل أن املنع هو

ضعيف .وقد بحثته يف بحث ألفاظ
األكمل واألكثر واألشهر فحسب ال أن ما عداه
ٌ
الرتجيح واالختيار مع نظائره يف بحث مستقل.
•

اللفظ الرابع :اترك :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله:

ني إ ْن ي َواف ْق َواتْرك َ ...ما َش َّذ
ني َب ْ َ
[َ ]251و َب ْ َ

واملقصود التنبيه بذلك عىل ترك ما شذ من املذاهب يف التخفيف الرسمي.

قال ابن الناظم« :أي ال تأخذ بام شذ وال تقرأ به ،ويعني بام شذ الشاذ من التخفيف

الرسمي ما مل جيتمع فيه رشوط الصحة ،كاألخذ يف «خائفني ،وأولئك» بالياء

املحضة ،ويف «رشكاؤهم ،وجاؤوا» بالواو خمففة ،ويف «إن أولياه» بألف من غري واو

مما ال جيوز يف العربية وال صحت به الرواية.)2(»...،

وهذا اللفظ والذي قبله (اترك-امنع) إنام ذكرهتام تتميام للفائدة ،وليس مها من

موضوع البحث وفكرته كام هو ظاهر؛ لرصاحة ألفاظهام يف الداللة عىل التضعيف

وخلومها من اللبس.

املطلب الثاين :ما لفظه حيتمل التضعيف وعدمه :وفيه أحد عرش لفظ ًا:
• اللفظ األول :نُِّقل :وقد ورد يف مخسة مواضع:

( )1النرش.)432/2( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص .)105
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املوضع األول :قوله يف املقدمة:

[َ ]13و ْل َي ْج َتهدْ فيه َويف َت ْصحيحه

(ذو احلجة 1438ه)

َع َىل الذي نق َل من َصحيحه

ومعناها :أي صح نقله عن النبي × ،بداللة السياق وقوله(:من صحيحه)(.)1
املوضع الثاين :قوله يف باب وقف محزة وهشام:

[ ]245ونقـل َيا ٌء َكي ْطفئوا َو َو ٌاو َكـــسئ ْل

قال ابن اجلزري« :وذهب بعض الننحاة إىل إبدال اهلمزة املضمومة بعد كرس

خالصا فتبدل يف نحو( :سنقريك ويستهزون) يا ًء ،ويف نحو
ضم حر ًفا
ً
املكسورة بعد ٍّ

واوا ،ونسب هذا عىل إطالقه إىل أيب احلسن سعيد بن مسعدة
(سئل وال نلؤلؤ) ً
ٍ
اين يف
نحوي
ن
األخفش الن ن
البرصي أكرب أصحاب سيبويه ،فقال احلافظ أبو عمرو الدن ن
نحوي ا نلذي ال جيوز عنده غريه .وتبعه عىل ذلك
جامعه :هذا هو مذهب األخفش الن ن

ن
اطبي ومجهور الننحاة عىل ذلك عنه»(.)2
الش ن

وقال النويري...«:والذى عليه مجهور القراء :إلغاء مذهب األخفش يف النوعني

يف الوقف حلمزة ،واألخذ بمذهب سيبويه ،وهو التسهيل بني اهلمزة وحركتها

وذهب آخرون إىل التفصيل :فأخذوا بمذهب األخفش فيام وافق الرسم نحو:

«سنقرئك» و «اللؤلؤ» وبمذهب سيبويه يف نحو« :سئل» ،و «يستهزءون» ونحوه؛
ملوافقته للرسم ،وهو اختيار احلافظ أبو عمرو الداين وغريه»(.)3

وعليه فإن معنى «نقل» هنا تدل عىل ورود هذا الوجه عن اإلمام األخفش ،رواه

عنه جـمهـور النحــاة ،لكـن أكثـر القـراء عىل مذهب سيبويه .وكالمها مذهب

مشـهـور منصـوص عليــه عنـد الدانـي والشـاطبـي وأبـي العـز وأبـو حـيـان وغريهم
( )1ينظر :رشح ابن الناظم( :ص  ،)7رشح النويري.)105/1( :

( )2النرش.)444/1( :

( )3رشح طيبة النرش.)498/1( :
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كام يف تقريب النرش(.)1

املوضع الثالث :قوله يف فصل تاء التأنيث ]261[ :ال َو َج َبت َوإن نق ْل.

وهذا رصيح من ابن اجلزري يف منع هذا الوجه وإن كان مذكورا عند الشاطبي.

وانفر َد َّ
الشاطب ُّي
وعبارته يف الطيبة أرصح من عبارته يف النرش ،قال يف النرشَ « :
عن ابن ذكوان باخلالف يف ﴿ﭐ ﲧ ﲨ﴾ [احلج ]36 :وال نعرف خال ًفا عنه يف
إظهارها من هذه ال ُّطرق»(.)2

وقد أمجع الرشاح واملحررون عىل ر ِّد هذا الوجه من طريق الطيبة.

قال ابن الناظم« :قوله( :ال وجبت) أي :غري وجبت ،يريد﴿ :ﲦ ﲧ

ﲨ﴾ يعني :ال خالف فيها :أي :يف إظهارها عن ابن ذكوان ،أي :من هذه الطرق
مع أن الشاطبي ذك ر فيها اخلالف ،فلذلك نبهت عليها ليعلم قوله( :وإن نقل) أي
وإن نقل اخلالف عن ابن ذكوان فيه :أي :يف ﴿ ﲧ ﲨ﴾ فإنه ال يصح من
هذه الطرق ،يشري إىل ذكر الشاطبي رمحة اهلل عليه اخلالف فيه عنه ،وليس

بصحيح»( .)3ووافقه النويري(.)4

وقال الدكتور حممد حميسن« :أ نما ﴿ﲧ ﲨ﴾ فقد نقل عن ابن ذكوان فيها

اخلالف ،ولكن املعمول به من طرق النرش اإلظهار فقط»(.)5

وعليه فإن معنى «نقل» هنا :أي نقل نقال غري مأخوذ به؛ بل هو انفراد مرتوك ،ال

يؤخذ به يف اختيار ابن اجلزري ومن طريق الطيبة .وأما من طريق الشاطبية فوقع فيه

خالف ليس هذا موضع تفصيله.
(( )1ص .)146

( .)6/2( )2وكذا عبارته يف التقريب.)153( :
( )3رشح طيبة النرش( :ص .)109
( )4رشح طيبة النرش.)539/1( :
( )5اهلادي.)270/1( :
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[ ]300وأسفى عنه نقل

وري عنه
قال ابن اجلزري« :وأ نما ﴿ﭐﲰ ﴾  ،فروى إمالته كذلك عن الدن ن
بغري خالف ٌّ
كل من صاحب الكايف ،وصاحب اهلداية ،وصاحب اهلادي ،وهو

حيتمل ظاهر كالم ن
اطبي ،وذكر صاحب التنبرصة عنه فيها خال ًفا ،وأننه قرأ
الش ن
السبعة عن أيب
بفتحها ،ن
اين عىل فتحها له دون أخواهتا ،وروى فتح األلفاظ ن
ونص الدن ن
ٍ
عمرو من روايتيه سائر أهل األداء من املغاربة واملرص نيني ،وغريهم.)1(».

وقال ابن الناظم« :نَقل إمالتها بني بني عن الدوري عنه صاحب الكايف واهلادي

واهلداية ،ونَقل اخلالف فيها عنه صاحب التبرصة»(.)2

فظهر من كالمهام أن «نقل» هنا دلت عىل جواز الوجهني دون تضعيف أحدمها.
املوضع اخلامس :قوله يف باب التكبري:

[ ]1004ولسوس نقال  ...تكبريه من انرشاح...
قال ابن اجلزري« :وأما ما ورد عن السويس َّ
فإن احلافظ أبا العالء قطع له بالتكبري

من فاحتة (أمل نرشح) إىل خامتة (الناس) وجه ًا واحد ًا ،وقطع له به صاحب التجريد

من طريق ابن حبش ،وقرأنا بذلك من طريقه .وروى سائر الرواة عنه ترك التكبري

كاجلامعة»(.)3

قال ابن الناظم« :أي نقل بعض أئمة القراءة التكبري للسويس من سورة «أمل

نرشح» ولكنه مع وجه البسملة له ألن راوي التكبري عنه وهو ابن حبش مل يرو عن
السويس سوى البسملة»(.)4

وقال النويري« :أي :نقل التكبري أيضا عن السوسى ،وقطع له به أبو العالء من

( )1النرش.)54/2( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص.)122
( )3النرش.)424/2( :

( )4رشح طيبة النرش( :ص.)333
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فاحتة (أمل نرشح) إىل خامتة (الناس) وجها واحدا ،وقطع له به صاحب «التجريد»
من طريق ابن حبش»(.)1

وعليه فإن معنى «نقال» هنا :نقله بعض األئمة عنه ومها أبو العالء وصاحب

التجريد؛ بل مل يذكر أبو العالء له فيه خالفا كام تقدم؛ لكن مجهور القراء سوامها عىل

تركه عنه.

ويمكن تلخيص املعاين التي دلت عليها هذه اللفظة «نقل» يف اآليت:

 .1تعدد األوجه مع اإلشارة إىل أن ذلك خالف قول اجلمهور أو رواية

األكثرين .يف املوضع الثاين والرابع واخلامس(.)2
 .2صحة النقل .يف املوضع األول(.)3

 .3التضعيف .يف املوضع الثالث( .)4القرتانه بام يدل عليه.

• اللفظ الثاين :قيل :وقد وردت يف مخسة عرش موضع ًا:
املوضع األول :قوله يف تفسري األحرف السبعة:

[ ]18وأصل االختالف أن ربنا  ...أنزله بسبعة مهونا

[ ]19وقيل يف املراد منها أوجه  ...وكونه اختالف لفظ أوجه
أشار الناظم

يف هذين البيتني إىل اخلالف الوارد يف تفسري األحرف السبعة،

فذكر أنه وردت عدة أقوال وأوجه وتفسريات عن األئمة املتقدمني للمراد باألحرف

السبعة(.)5

وعليه فمعنى «قيل» هنا :ذكرت أوج ٌه متعددة يف تفسريها .وورود اخلالف فيها

( )1رشح طيبة النرش.)637/2( :

( )2ينظر( :النرش ،)410/2 ،54/2 ،444/1 :رشح ابن الناظم( :ص ،)333 ،122 ،102رشح النويري
.)637/2 ،497/1( :

( )3ينظر :النرش .)33/1( :رشح النويري.)105/1( :
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دون قصد التفضيل يف ذات اللفظة ،وإنام اختار رأيا حمدد ًا منها يف عجز البيت.
املوضع الثاين والثالث :قوله يف باب االستعاذة:

[ ]105وقيل خيفي محزة حيث تال  ...وقيل ال فاتـحــة وعلـال

أخرب الناظم بأنه ورد عن محزة وجهان :إخفاء االستعاذة يف مجيع السور .والثاين:

اإلخفاء يف غري الفاحتة واجلهر فيها فقط ،ثم أتبعها الناظم بقوله« :وع ِّلال» .وهذه

الكلمة حتتمل معنيني متضادين كام ذكر ابن الناظم ،ولوال اختالف الرشاح يف معنى

(علال) جلعلتها ضمن القسم األول الذي اقرتن بام يدل عىل ضعفه ،لكن ملا وقع

اخلالف فيها أحلقتها هنا .ولذا سأنقل ما يتعلق هبذه املسألة عىل النحو اآليت:

القراء ،ال نعلم
القراء هو اجلهر هبا عن مجيع ن
األئمة ن
قال ابن اجلزري« :املختار عند ن
يف ذلك خال ًفا عن ٍ
أحد منهم نإال ما جاء عن محزة وغريه ممنا نذكره ،ويف ن
كل حا ٍل من
أحوال القراءة كام نذكره» ثم ذكر اخلالف عن املسيبي عن نافع »...إىل أن قال:

بي عن نافعٍ ،وانفرد به الو نيل عن إسامعيل
صح إخفاء الت ن
«قلت :ن
نعوذ من رواية املس ني ن
ٍ
ورش ،وقد ورد من طرق كتابنا عن
األهوازي عن يونس ،عن
بن نافعٍ ،وكذلك
ن

محزة عىل وجهني :أحدمها إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطل ًقا  -أي يف نأول الفاحتة
ٍ
خلف ن
وخال ٍد
املهدوي عن محزة من روايتي
وغريها  -وهو ا نلذي مل يذكر أبو الع نباس
ن
ٍ
خلف ن
وخال ٍد .وكذا ذكر اهلذ نيل يف كامله
احللواين عن
اخلزاعي عن
سوا ًء .وكذا روى
ن
ن
نعوذ يف نأول
يب ،عن سلي ٍم ،عن محزة .ال نثاين :اجلهر بالت ن
وهي رواية إبراهيم بن زر ٍّ
ٍ
خلف،
نص عليه يف املبهج عن
الفاحتة فقط ،وإخفاؤه يف سائر القرآن ،وهو ا نلذي ن
عن سلي ٍم»(.)1

قال ابن الناظم« :هذا كاالستدراك عىل قوله :جهرا جلميع القراء ،وهو أنه ورد

( )1النرش.)252/1( :
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عن محزة روايتان يف إخفاء التعوذ سوى اجلهر ،وهو اإلخفاء مطلقا :أي حيث قرأ،

سواء كان أول سورة أو أثناءها ،والثاين :اإلخفاء؛ إال يف فاحتة الكتاب ،كام ذكره يف

النرش ،واألصح عنه اجلهر كام تقدم ،واأللف يف «علال» للتثنية :أي والقوالن

معلوالن :أي ضعيفان ،وحيتمل أن يراد أن لكل منهام علة :أي وجه»(.)1
وقال النويري(« :وع ِّلال) أي :ض ِّعف ،حيتمل ألفه التثنية وهو األَوىل؛ الجتامعهام

يف علة التضعيف ،وهو فوات السامع شيئا ،واإلطالق؛ ألن القول الثاين بأن فعلها

يف الفاحتة دون غريها حتكنم؛ فهو ظاهر الضعف»(.)2

وقال البنا« :ويستحب اجلهر هبا عند اجلميع إال ما صح من إخفائها من رواية

املسيبي عن نافع ،وحلمزة وجهان :اإلخفاء مطلقا .واجلهر أول الفاحتة فقط ،واملراد
باإلخفاء اإلرسار عىل ما صوبه يف النرش»(.)3

وقال الدكتور حممد حميسن« :وهذان القوالن ضعيفان ،واألصح اجلهر حلمزة

كباقي القراء .والذي تلقيته ،وقرأت به عن شيوخي رمحهم اهلل تعاىل اجلهر

باالستعاذة»(.)4

وبناء عىل ما سبق فإن معنى «قيل» هنا خيتلف بحسب تفسري كلمة «ع ِّلال» بعده،

فعىل التفسري األول لع ِّلال يكون معنى «قيل» :التضعيف القرتاهنا بام يدل عىل

التضعيف وهو «ع ِّلال» ،وهو قول النويري وأحد قويل ابن الناظم ،وهو الذي عليه

العمل كام نص عليه الدكتور حممد حميسن .وأما عىل االحتامل اآلخر-الذي هو

بمعنى :له وجه صحيح -فليس الوجهان ضعيفني؛ بل منصوران ببيان علتهام

وحجتهام وتوجيههام .وهذا القول حيتمله كالم ابن اجلزري املتقدم وكذا عبارة البنا.

( )1رشح طيبة النرش( :ص.)45

( )2رشح طيبة النرش.)286/1( :
( )3اإلحتاف.)29/1(:

( )4اهلادي.)118/1( :
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واألقرب للصواب أن هذين القولني خالف املختار عند ابن اجلزري .وأن الذي

عليه العمل هو ما اختاره كام تقدم عند الدكتور حممد حميسن .واهلل أعلم.
املوضع الرابع :قوله يف باب املد:

[ ]163وقيل دوهنم نل ثم كل  ...روى فباقيهم

قال ابن الناظم«« :وقيل» :هذا هو القول الثاين يف مراتب املد ،وهو أن أطوهلم

مدا من ذكر يف البيت السابق؛ يعني :ورشا من طريق األزرق ومحزة وكذا ابن ذكوان
من طريق العراقيني ،ودوهنم عاصم ودونه ابن عامر والكسائي وخلف ودوهنم

الباقون ،ويبقى املرتبة اخلامسة وهي القرص يف املنفصل كام سيأيت ،وهذا القول هو

الذي يف التيسري للسبعة ويف تذكرة ابن غلبون للثامنية ،ويف تلخيص ابن بليمة ،ويف

اإلقناع البن الباذش وهو الذي أقرأنا به عامة شيوخنا بمرص والشام»( .)1ووافقه

النويري( .)2وهو الذي يف النرش( ،)3وقد أطال يف تفصيلها بام ال حيتمل املقام نقله.

واحلاصل من كالمهم أن «قيل» -هنا -جاءت لتدل عىل تعدد األوجه مع

اشرتاكها يف الشهرة دون تضعيف يشء منها؛ بل ما ذكره بـ«قيل» مذهب مشهور قرأ

به عامة شيوخ مرص والشام كام تقدم.

املوضع اخلامس :قوله يف باب اهلمزتني من كلمتني:

[... ]199وقيـل تبـدل مـدا  ...مـد ًا زكـا جــودا
ٍ
قال ابن اجلزري« :واختلف عن ٍ
ورش ،أما قنبل...وروى
قنبل واألزرق عن

ٍ
خالص ،فتبدل يف حالة الكرس يا ًء
عنه عا نمة املرص نيني واملغاربة إبداهلا حرف مدٍّ
واوا خالص ًة ساكن ًة ،وهو
خالص ًة ساكن ًة ،وحالة الفتح أل ًفا خالص ًة ،وحالة ن
الض نم ً
ا نلذي قطع به يف اهلادي ،واهلداية ،والتنجريد ،وهو أحد الوجهني يف التنبرصة،

( )1رشح طيبة النرش( :ص.)72

( )2رشح طيبة النرش.)377/1( :
( )3النرش.)316/1( :
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والكايف ،ن
والشاطب نية ...وأ نما األزرق فروى عنه إبدال اهلمزة يف األقسام ال نثالثة
حروف مدٍّ كوجه ٍ
قنبل مجهور أصحاب املرص نيني ،ومن أخذ عنهم من املغاربة ،وهو
ٍ
قيل ،وكذا
واحد منهم ،كابن سفيان،
ا نلذي قطع به غري
الفحام ن
واملهدوي ،وابن ن
ن
الص ن ن
يف التنبرصة ،والكايف ،وقاال :إننه األحسن له.)1(»..

وقال النويري« :وروى عنه عامة املرصيني واملغاربة إبداهلا حرف مد خالص،

فتبدل يف حالة الكرس ياء ،وىف حالة الضم واو ًا ساكنة ،وهو الذى قطع به يف اهلادي،
و اهلداية ،و التجريد ،ومها يف التبرصة ،و الكايف ،و الشاطبية»(.)2

فظهر من كالمهام أن هذا الوجه وجه مشهور رواه عامة املرصيني واملغاربة وأن

«قيل» هنا جاءت للداللة عىل تعدد األوجه مع اشتهارها مجيعا عند األئمة.
املوضع السادس والسابع :قوله يف باب السكت:

[ ]236وقيل بعد مد ...قيل وال عن محزة

الروايتني عىل حرف املدن
السكت عن محزة من ن
قال ابن اجلزري« :وروى آخرون ن

خص
ً
أيضا ،وهم يف ذلك عىل اخلالف يف املنفصل واملتنصل كام ذكرنا ،فمنهم من ن
ٍ
و(يشء).
لسكت عىل الم التنعريف
بذلك املنفصل ن
وسوى بني حرف املدن وغريه مع ا ن
اهلمداين صاحب غاية االختصار وغريه ،وذكره
وهذا مذهب احلافظ أيب العالء
ن
صاحب التنجريد من قراءته عىل عبد الباقي يف رواية ن
خال ٍد ،ومنهم من أطلق ذلك
يف املتنصل واملنفصل ،وهو مذهب أيب ٍ
بكر ن
ذائي ،وبه قرأ سبط اخل نياط عىل
الش ن

أيضا.
الرشيف أيب الفضل ،عن
الكارزيني ،عنه ،وهو يف الكامل ً
ن
ن

السكت مطل ًقا عن محزة من روايتيه ،وهو مذهب
ثم قال :وذهب آخرون إىل عدم ن

املهدوي صاحب اهلداية ،وشيخه أيب عبد اهلل بن سفيان صاحب اهلادي،
أيب الع نباس
ن

وهو ا نلذي مل يذكر أبو بكر بن مهران يف غايته سواه .فهذا ا نلذي علمته ورد عن محزة
( )1النرش.)384/1( :

( )2رشح طيبة النرش.)433/1( :
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يف ذلك من ال نطرق املذكورة ،ن
وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت ،واختياري عنه

نص واألداء والقياس،
السكت يف غري حرف املدن مج ًعا بني الن ن
ن
ٍ
ن
وخال ٍد وغريمها ،عن سلي ٍم ،عن محزة ،قال :إذا مددت
خلف
فقد روينا عن

ثم أتى باهلمز بعد املدن
السكت قبل اهلمزة ،قال :وكان إذا مدن  ،ن
احلرف فاملدن جيزي من ن
ٍ
اين ،وهذا ا نلذي قاله محزة من أ نن
ال يقف قبل اهلمز .انتهى .قال احلافظ أبو عمرو الدن ن
لطيف ٌّ
دال عىل وفور معرفته ونفاذ بصريته،
املدن جيزي من ال نسكت معنًى حس ٌن
ٌ

أن زيادة التنمكني حلرف املدن مع اهلمزة إننام هو ٌ
وذلك ن
بيان هلا؛ خلفائها وبعد خمرجها،
الساكن قبلها إننام هو ٌ
بيان هلا
السكوت عىل ن
فيقوى به عىل الننطق هبا حم نقق ًة ،وكذا ن

بالسكت عليه ،وكفى
ً
تبني ن
أيضا .فإذا ب نينت بزيادة ال نتمكني حلرف املدن قبلها مل حتتج أن ن

واضح وعليه العمل اليوم ،واهللن
ظاهر
املدن من ذلك وأغنى عنه( .قلت) :وهذا
ٌ
ٌ

أعلم»(.)1

وعليه فمعنى «قيل» هنا :ورود هذين الوجهني عن بعض أهل األداء ،مع

ذكر؛ لكن اختياره –حال السكت-
تصحيح اجلميع وقراءة الناظم هبام من طريق من َ

نص واألداء والقياس.
السكت عىل غري حرف املدن ؛ مج ًعا بني الن ن
ن

املوضع الثامن :قوله يف باب السكت ]238[ :وقيل حفص وابن ذكوان

قال ابن اجلزري بعد ما ذكر اخلالف عن ابن ذكوان« :واجلمهور عن ابن ذكوان

من سائر الطرق عىل عدم السكت ،وعليه العمل».

ٍ
طاهر ،إال أن أكثر أصحابه
وقال عن خالف حفص« :واألمر كام قال الداين يف أيب

أيضا كالنهرواين ،وابن العالف ،واملصاحفي ،وغريهم،
مل يرووا عنه السكت تالو ًة ً

أيضا من اإلتقان والضبط واحلذق والصدق بمحل ال جيهل .ومل يصح عندنا
وهم ً

تالو ًة عنه إال من طريق احلاممي ،مع أن أكثر أصحاب احلاممي مل يرووه عنه مثل أيب
( )1النرش.)422/1( :
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الفضل الرازي ،وأيب الفتح بن شيطا ،وأيب عيل غالم اهلراس ،وهم من أضبط

أصحابه وأحذقهم .فظهر ووضح أن اإلدراج -وهو عدم السكت -عن األشناين

أشهر وأكثر وعليه اجلمهور ،واهلل أعلم .وبكل من السكت واإلدراج قرأت من

طريقه»(.)1

وقال الدكتور حممد حميسن« :هذا رشوع يف بيان األشياء التي ورد السكت عليها

فبني أنه ورد عن هؤالء الثالثة الروايات
لكل من «إدريس ،وحفص ،وابن ذكوان» ن
الصحيحة بالسكت ،وعدمه ،ويف ذلك ثالث روايات:

األوىل :السكت عىل «يشء ،والم التعريف ،والساكن الصحيح املنفصل».

الثانية :السكت عىل «يشء ،والم التعريف ،والساكن الصحيح املنفصل،

والساكن الصحيح املتصل».

()2

الثالثة :عدم السكت بالكل نية».

وعليه فمعنى «قيل» هنا :ورد هذا الوجه عن األئمة ،وقد قرأ به ابن اجلزري،

ولكن نصوص النرش تدل عىل أن اجلمهور واألشهر عىل تركه عنهام.

املوضع التاسع :قوله يف باب وقف محزة وهشام:
[َ ]250و َيا َء م ْن آنَا نَب َا ْال َور َّيا  ...تدْ َغم َم ْع ت ْؤوي َوق َيل ر ْؤ َيا
(الرويا) ،و(رويا) حيث وقع فأمجعوا عىل إبدال اهلمزة
قال ابن اجلزري« :وأ نما ن

وضم ما قبلها ،فاختلفوا يف جواز قلب هذه الواو يا ًء وإدغامها يف
واوا لسكوهنا
منه ً
ن
جعفر ،فأجازه أبو القاسم اهلذ نيل ،واحلافظ أبو ٍ
ٍ
عمرو،
الياء بعدها كقراءة أيب

يفرقوا بينه وبني (تؤي ،ورءيا) وحكاه ابن
وغريمها ،ن
وسووا بينه وبني اإلظهار ،ومل ن
للرسم ،ن
ٍ
فإن اإلظهار أوىل وأقيس ،وعليه
رشيح ً
أيضا وض نعفه ،وهو إن كان مواف ًقا ن
أكثر أهل األداء.)3(».
( )1النرش.)424/1( :

( )2اهلادي.)246/1( :
( )3النرش.)472/1( :
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قال ابن الناظم« :وكذا يقف يف وجه اتباع الرسم عىل «رئيا» وهو يف مريم بياء

مشددة عىل اإلدغام ،وكذا «تؤوي ،وتؤويه» ،بواو مشددة وتدغم ،وجييء وجه آخر
وذلك زائد عىل التخفيف القيايس وهو الوقف بياءين وبواوين ،وهي لغة للعرب،

قرأ هبا مجاعة وجاءت منصوصة عن محزة وقفا .قوله( :وقيل) أي وذكر بعضهم يف

وجه اتباع الرسم «رؤيا» املضموم الراء نحو« :رؤيا ،و﴿ﳋ ﳌ﴾»؛ ألنه
كتب بياء واحدة وهي لغة للعرب أيضا قرأ هبا أبو جعفر وغريه» (.)1

وقال النويري« :واختلف يف ﴿ﱣ﴾ [اإلرساء60:وغريها] ،و﴿ﭐﳈ﴾ [يوسف

 ،]43 :و﴿ﭐﱅ﴾ [يوسف]5 :؛ فقيل :تدغم ،وقيل :ال ،وسببه :اخلالف يف الرسم.
وإىل تضعيف اإلدغام أشار بقوله( :وقيل رؤيا) أي :وقيل :يدغم (رؤيا) أيضا»(.)2

وقال البنــا(« :الرؤيا) حيث وقع ،أمجعوا عىل إبدال مهزته واوا ،واختلفوا يف

جواز قلب الواو ياء وإدغامها يف الياء بعدها كقراءة أيب جعفر ،فأجازه اهلذيل وغريه
وضعفه ابن رشيح ،قال يف النرش :وهو وإن كان موافقا للرسم فإن اإلظهار أوىل

وأقيس ،وعليه أكثر أهل األداء أي :وهو الذي يف الشاطبية كأصلهـــا»(.)3

وأجاز الدكتور حميسن الوقف باإلدغام عىل (رئيا) و(تئوي) و(رؤيا) دون

تضعيف يشء من ذلك (.)4

فتبني مما سبق أن معنى «قيل» هنا :التعدد والتنوع ،وهو قول بعض األئمة ولغة

للعرب ،قرأ هبا أبو جعفر كام قال ابن الناظم؛ بيد أهنا خالف األوىل واألقيس كام قال

ابن اجلزري.

( )1رشح طيبة النرش( :ص .)105
( )2رشح طيبة النرش.)513/1( :
( )3اإلحتاف.)90/1( :

( )4اهلادي.)261/1( :
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املوضع العاشر :قوله يف باب اإلمالة:
[ ]299قيل متى  ...بىل عســـى

قال ابن اجلزري« :واختلف املل ِّطفون من املغاربة يف (أنى ويا ويلتى ويا حرستى

ويا أسفى وبىل ومتى وعسى) فاجلمهور منهم عىل تلطيف (أنى ويا ويلتى وحرستى)
بني بني ،من رواية الدوري عنه ،وهو الذي يف التيسري »....إىل أن قال« :وكذلك

أمال (بىل وعسى ويا أسفى) عنه-أي الدوري -صاحب اهلداية وصاحب اهلادي

وغريمها»(.)1

وقال ابن الناظم(« :قيل متى) أي :قيل عن الدوري عن أيب عمرو إمالة (متى)

بني بني ،وهو يف الكايف واهلداية واهلادي»(.)2

كر هذا الوجه عن الدوري عن أيب عمرو بعض
وعليه فمعنى «قيل» هناَ :ذ َ
املغاربة ،وهم صاحب اهلادي والكايف واهلداية .والباقون أخذوا له بالفتح ،وهم

األكثرون.

املوضع احلادي عشر :قوله:
مهز ن ََأى
[َ ]326وق َيل َق ْب َل َساك ٍن َح ْر َ ْيف َر َأى َ ...عنْه َو َرا س َواه َم ْع َ ْ

ذكر ابن اجلزري إمالة ﴿ ﲧ ﴾ [االرساء ،83 :فصلت ]51 :يف وسط الباب ومل يذكر

السويس ضمن من أماهلا ،ثم ذكر (رأى) وبني أن مذهب السويس إمالة اهلمزة فقط،
ما مل يقع بعدها ساكن نحو:ﭐ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾ [األنعام ]77 :فإن وقع فال إمالة له فيها

وال يف الراء.

ثم جاء يف آخر الباب وحكى اخلالف يف هاتني الكلمتني للسويس وبني أن له

إمالة الراء واهلمزة قبل ساكن ،وله إمالة الراء كذلك فيام ليس بعده ساكن ،وله إمالة

اهلمزة يفﭐ﴿ﭐﲧ ﴾ وأشار إىل ذلك بـ«قيل».
( )1تقريب النرش( :ص.)174

( )2رشح طيبة النرش( :ص.)122
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وذكرمها يف غري موضعهام يدل عىل أن ذلك حمل نظر ،فمن أخذ بظاهر الطيبة

واكتفى بذكرها يف الطيبة؛ فإنه يقرأ هبام وال إشكال ،وأما من راجع نصوص ابن
اجلزري ورشوح الطيبة وحتريراهتا فيظهر له أن يف املسألة خالف.
واحلاصل أن يف هذا البيت ثالث مسائل:
 .1إمالة﴿ :ﭐﲧ ﴾.

 . .2إمالة الراء واهلمزة مما وقع َ
قبل ساكن نحو:ﭐ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾.

 .3إمالة الراء فيام مل يقع قبل ساكن .زيادة عىل إمالته الراء التي ذكرها سابق ًا.

نحو﴿ :ﭐﱟ ﱠ﴾.

وسأسوق أقوال األئمة هنا كام ييل:

أما املسألة األوىل وهي إمالة (نأى) فقال ابن اجلزري« :وانفرد فارس بن أمحد يف

إحدى وجهيه عن السويس باإلمالة يف املوضعني وتبعه عىل ذلك الشاطبي .وأمجع

الرواة عن السويس من مجيع الطرق عىل الفتح ال نعلم بينهم يف ذلك خال ًفا ،وهلذا مل
يذكره له يف املفردات وال عول عليه»(.)1
وأما املسألة الثانية فقال عنها:

«وانفرد الشاطبي عن أيب ٍ
أيضا .وعن السويس
بكر باخلالف يف إمالة اهلمزة ً

أيضا يف إمالة فتحة الراء وفتحة اهلمزة مجي ًعا (-يعني :قبل ساكن).»-
باخلالف ً

وقال أيضا« :وأما إمالة الراء واهلمزة عن السويس(-يعني :قبل الساكن) -فهو

مما قرأ به الداين عىل شيخه أيب الفتح ،وقد تقدم آن ًفا أنه إنام قرأ عليه بذلك من غري

ٍ
جرير وإذا كان األمر كذلك فليس إىل األخذ به من طريق
طريق أيب عمران موسى بن
( )1النرش.)44/2( :
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الشاطبية ،وال من طريق التيسري ،وال من طرق كتابنا ٌ
سبيل.

عىل أن ذلك مما انفرد به فارس بن أمحد من الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق

جرير ،وهي طريق أيب ٍ
ٍ
بكر القريش ،وأيب احلسن الرقي ،وأيب عثامن النحوي،
ابن

ومن طريق أيب ٍ
بكر القريش ذكره صاحب التجريد من قراءته عىل عبد الباقي بن

ٍ
فارس عن أبيه ،وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسويس يف ذلك
ٍ
أوجه ،وهي فتحهام وإمالتهام وبفتح الراء وإمالة اهلمزة وبعكسه ،وهو إمالة
بأربعة
الراء وفتح اهلمزة ،وال يصح منها من طريق الشاطبية ،والتيسري سوى األول ،وأما

الثاين فمن طريق من قدمنا ،وأما الثالث فال يصح من طريق السويس ألبتة ،وإنام

روي من طريق أيب محدون ،وأيب عبد الرمحن وإبراهيم بن اليزيدي عن اليزيدي،

ٍ
حفص اخلشاب وأبا
ومن طريقيهام حكاه يف التيسري وصححه ،عىل أن أمحد بن
أيضا عن السويس -واهلل أعلم .-
العباس الرافعي حكيا ً

ٍ
جبري عن اليزيدي ،وال نعلمه ورد عن
وأما الرابع فحكاه ابن سعدون ،وابن

ٍ
بطريق من الطرق  -واهلل أعلم .»-
السويس ألبتة

وقال« :وأمال محزة وخلف وأبو بكر راء ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾ ونحوه كام تقدم،

وكذلك ورد عن السويس من بعض الطرق كام قدمنا»( .)1هذا كله يف شأن ما وقع

قبـل سـاكـن.

وأما ما وقع قبل متحرك فقال فيه« :وأمال أبو عمرو اهلمزة فقط يف املواضع
ٍ
بخالف عنه
أيضا عن السويس
السبعة ،وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء ً

فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه ،وال أعلم هذا الوجه روي عن السويس من
( )1النرش (.)47 -46، 78/2
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أيضا.
طريق الشاطبية والتيسري؛ بل وال من طرق كتابنا ً

نعم؛ رواه عن السويس صاحب التجريد من طريق أيب ٍ
بكر القريش عن السويس
وليس ذلك يف طرقنا ،وقول صاحب التيسري :وقد روى عن أيب ش ٍ
عيب مثل محزة،

ال يدل عىل ثبوته من طرقه فإنه قد رصح بخالفه يف جامع البيان فقال :إنه قرأ عىل
ٍ
جرير فيام مل يستقبله
أيب الفتح يف رواية السويس من غري طريق أيب عمران موسى بن

ساك ٌن ،وفيام استقبله بإمالة فتحة الراء واهلمزة م ًعا».

وروى بعضهم عن السويس إمالة الراء واهلمزة من رأى
وقال ابن الناظم« :أيَ :

إذا كانت قبل ساكن ،وبه قرأ الداين عىل فارس ،ولكن من غري طريق ابن جرير التي
هي يف التيسري وتبعه الشاطبي عىل ذلك ،وليس من طرقه وال طرق كتابنا ،وإن كنا

قرأنا به عىل اجلملة .قوله( :ورا سواه) أي :وروى عن السويس إمالة الراء الذي ليس
قبل ساكن ،وقد تقدم أن أبا عمرو يميل مهزته ،فتامل الراء واهلمزة يف هذا الوجه،
وقد ذكره الشاطبي وليس من طرقه وال من طرق كتابنا قوله( :مع مهز نأى) أي
وكذلك روى عن السويس إمالة اهلمزة ،يعني يف املوضعني ذكر ذلك الشاطبي عنه

يف وجه ،وهو ما انفرد به فارس بن أمحد عن السويس وليس من هذه الطرق»(.)1

وقال النويري« :وذكر بعضهم عنه إمالة حريف ﴿ﭐ ﱮ ﴾ قبل ساكن ،وإمالة الراء

مع فتح اهلمزة قبل متحرك ،وإمالة مهزة (نأى) أيضا ،وقد تقدم ذكر ذلك بكامله يف

موضعه ،وتقدم أن األصح القول األول ،وأن هذا القول يف املسألتني ليس من طريق
هذا الكتاب ،وأن إمالة مهزة (نأى) مما انفرد به فارس بن أمحد يف أحد وجهيه ،وتبعه

عىل ذلك الشاطبي ،وأمجع الرواة عن السويس من مجيع الطرق عىل الفتح؛ ولذلك

مل يذكره الداين يف املفردات وال عول عليه ،واهلل تعاىل أعلم»(.)2
( )1رشح طيبة النرش( :ص.)131
( )2رشح طيبة النرش.)634/1( :
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تعاىل اخلالف يف إمالة الراء عن السويس تعقبه

يف النرش بأنه ليس من طرقه وال من طرق النرش؛ ألن رواية ذلك عن السويس من

طريق أيب بكر القريش وليس من طرق هذا الكتاب ،ولذا مل يعرج عليه هنا يف الطيبة

وإن حكاه بقيل آخر الباب»(.)1

تعاىل اخلالف يف إمالة اهلمزة عن أيب بكر

وقال أيضا« :وحكاية الشاطبي

ويف إمالة الراء واهلمزة معا عن السويس ،تعقبها يف النرش بأن ذلك مل يصح عن أيب

بكر وال عن السويس من طرق الشاطبية كأصلها ،بل وال من طرق النرش ،قال:

وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسويس يف ذلك بأربعة أوجه:

فتحهام وإمالتهام وفتح الراء وإمالة اهلمزة وعكسه ،وال يصح منها سوى األول ،واهلل

أعلم»(.)2

وقال أيضا يف حكاية اخلالف يف ﴿ﭐﲧ ﴾« :وأما إمالة اهلمزة يف السورتني عن أيب

بكر وكذا الفتح له يف السورتني فكل منهام انفرادة ولذا أسقطهام من الطيبة واقترص

عىل ما تقدم ،وهو الذي قرأنا به ،وكذا ما انفرد به فارس بن أمحد يف أحد وجهيه عن
السويس من إمالة اهلمزة يف املوضعني وتبعه الشاطبي ....ولذا مل يعول عليه يف الطيبة

يف حمله ،وإن حكاه بقيل آخر الباب منها»(.)3

وقال األسقاطي( )4يف ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾« :ليس فيه إمالة للسويس أصال ال يف الراء

وال يف اهلمزة ،وما ذكره الشاطبي من اخلالف عن السويس يف إمالة الراء واهلمزة
( )1اإلحتاف.)116/1( :

( )2املصدر السابق.)117/1( :
( )3املصدر السابق.)361/1( :

( ) 4هو :أمحد بن عمر األسقاطي ،أبو السعود ،احلنفي املرصي :نحوي فقيه مقرئ( ،ت1159 :هـ) .ينظر:
األعالم ،)188/1( :معجم املؤلفني.)29/2( :
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فليس من طريق النرش فضال عن الشاطبية ،ولذا تركه يف الطيبة وإن حكاه بقيل يف

آخر الباب»(.)1

وقال يف إمالة ﴿ﭐﲧ ﴾« :ال إمالة فيه للسويس أصال ،وانفرد فارس بن أمحد يف

أحد وجهيه بإمالة اهلمزة عن السويس وتبعه الشاطبي  ...ولذا مل يعول عليه يف

الطيبة ،وإن حكاه بقيل آخر الباب منها»(.)2

ومل يعرج املنصوري( )3وال اإلزمريي( )4وال املتويل( )5عىل هذا اخلالف.

وقال صاحب الفريدة(« :)6وأما إمالة اهلمزة هنا(يعني :نأى) لشعبة والسويس يف

السورتني فانفرادتان ال يقرأ هبام»(.)7

وذهب بعض الدارسني إىل تقوية هذا الوجه استناد ًا منه إىل كالم ابن اجلزري

ورشاح الشاطبية(.)8

وبناء عىل ما تقدم فإن الظاهر يف معنى «قيل» هنا أهنا للتضعيف يف اختيار ابن
اجلزري؛ استناد ًا إىل قول ابن اجلزريَ « :ل ْي َس إ َىل ْاألَ ْخذ به م ْن َطريق َّ
الشاطب َّيةَ ،و َال

( )1أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات.99 :

( )2أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات.133 :

( )3هو :عيل بن سليامن بن عبد اهلل املنصوري :شيخ القراء باألستانة ،من مصنفاته :حترير الطرق والروايات،
وإرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة ،حل جممالت الطيبة( ،ت1134 :هـ) .ينظر :األعالم،)292/4( :

معجم املؤلفني.)104/7( :

( )4هو :مصطفى بن عبد الرمحن بن حممد اإلزمريي ،عامل بالقراءات والتحريرات ،له العديد من املؤلفات يف
التحريرات عىل النرش( ،ت1155 :هـ) .ينظر :األعالم ،)236/7( :معجم املؤلفني.)260/12( :

( )5هو :حممد بن أمحد بن عبد اهلل الرضير ،الشهري باملتويل ،من أعالم املحررين ،صنَّف الروض النضري وغريه،

(ت1313 :هـ) .ينظر :معجم املؤلفني ،)281/8( :رسالة بعنوان :جهود اإلمام املتويل للدكتور إبراهيم
الدورسي.

( )6أي :كتاب فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات ،وهو الشيخ حممد إبراهيم حممد سامل( ،ت1430 :هـ).
( )7فريدة الدهر.)342/4( :

( )8التحريرات عىل الشاطبية بني القبول واملنع للدكتور سامي عبد الشكور( :ص.)80
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م ْن َطريق ال َّت ْيسريَ ،و َال م ْن طرق كتَابنَا َسب ٌيل» ،وهو ما ذهب إليه رشاح القصيدة

وحمرروها كام أسلفنا .لك َّن ذلك ال يدل عىل عدم جواز القراءة به بقدر ما ُّ
يدل عىل
أن ذلك خالف اختيار ابن اجلزري واألخذ عنه ،وخالف اختيار املحررين .واهلل أعلم.
املوضع الثاين عشر :قوله يف باب الالمات:
رج ْح
[َ ]348وق َيل عنْدَ ال َّطاء َوال َّظا و ْاألَ َص ْح َ ...ت ْفخيمها َوا ْل َعكْس ىف اآلي َ

قال ابن اجلزري« :غلظ ٌ
ورش من طريق األزرق الالم يف ذلك كله .وروى

بعضهم ترقيقها مع الطاء عنه كاجلامعة ،وهو الذي يف العنوان واملجتبى والتذكرة،

وإرشاد ابن غلبون ،وبه قرأ الداين عىل شيخه أيب احلسن بن غلبون ،وبه قرأ مكي

عىل أيب الطيب إال أن صاحب التجريد استثنى من قراءته عىل عبد الباقي من طريق
ٍ
هالل (الطالق) ،و(طلقتم) ،ومنهم من رققها بعد الظاء ،وهو الذي يف التجريد
ابن

وأحد الوجهني يف الكايف .وفصل يف اهلداية فرقق إذا كانت الظاء مفتوح ًة

نحو﴿:ﭐﱙ﴾﴿،ﭐﲱ﴾وفخمها إذا كانت ساكن ًة نحو﴿:ﱤ ﴾ ،و(يظللن).
وذكر مكي ترقيقها بعدها إذا كانت مشدد ًة من قراءته عىل أيب الطيب ،قال :وقياس
نص كتابه يدل عىل تغليظها وإن كانت مشدد ًة»(.)1

وقال ابن الناظم« :وحكى اخلالف أيضا عنه عند الطاء والظاء ،فرققها بعد الطاء

املهملة صاحب العنوان وشيخه وابنا غلبون ،ورققها بعد الظاء أيضا صاحب

التجريد وغريه وهو أحد الوجهني يف الكايف ،واألصح يف ذلك تفخيمها ،أي مع

احلائل؛ ألنه ليس بحاجز حصني ،ومع احلرف املامل؛ ألنه ال يغلظ إال يف وجه الفتح

ومع الوقف؛ ألنه عارض ،ومع الطاء والظاء ،ألهنام أقوى من الصاد ،ولكن األرجح
فيام كان رأس آية مما يامل الرتقيق للتناسب ،وهذا معنى قوله :والعكس يف اآلي

رجح»(.)2

( )1النرش.)113/2( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص .)140
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وقال النويري« :ذهب بعضهم إىل تغليظ الالم عند الطاء والظاء خاصة ،وترقيقها

عند الصاد املهملة ،وهو الذي يف العنوان واملجتبى والتذكرة وإرشاد ابن غلبون ،وبه
قرأ الداين عىل أبى احلسن بن غلبون ،وبه قرأ مكى عىل أبى الطيب ،وذهب بعضهم

إىل تغليظها عند الصاد والطاء ،وترقيقها عند الظاء املعجمة ،وهو الذي يف التجريد،

وأحد الوجهني يف الكايف .واألصح تفخيمها عند احلرفني كام هو املذهب األول.
فحاصل ما لورش يف الالم عند الثالثة أحرف ثالثة مذاهب.

ملا قدم يف الالم قبل األلف املاملة وجهني ،نص هنا عىل أن ترقيق الالم يف رؤوس

اآلي الثالث للتناسب ،وتغليظها يف غريها أرجح وأقيس»(.)1

وقال البنا(« :)2واألصح التفخيم بعدمها كام يف الطيبة كالتقريب»(.)3

وقال الدكتور حممد حميسن( « :)4نإال أن التغليظ أرجح من الرتقيق .وقد قرأت

بالوجهني واحلمد هلل رب العاملني»(.)5

وعليه فإن مدلول «قيل» هنا :ورود الوجهني مع ًا وصحتهام ،لكن ذلك الوجه

خالف األصح واألقيس كام نص عليه يف الطيبة دون النرش ونص عليه الرشاح كذلك.
املوضع الثالث عشر :قوله يف باب الوقف عىل مرسوم اخلط:

[ ]367ك ََذ َ
اك َو ْيك ََأنَّه َو َو ْيك ََأ ْن َ ...وق ْي َل با ْلكَاف َح َوى َوا ْل َياء َر ْن

قال ابن اجلزري« :واختلف يف الوقف عليهام عن الكسائي وأيب ٍ
عمرو ،فروى

( )1رشح طيبة النرش.)40/2( :

( )2هو :شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني ،الشهري بـ"البنا" الدمياطي الشافعي ،عامل
بالقراءات( ،ت1117 :هـ) .ينظر :األعالم ،)240/1( :معجم املؤلفني.)71/2( :

( )3اإلحتاف.)133/1( :

( )4هو :الدكتور حممد بن حممد بن حممد بن سامل بن حميسن ،من شيوخ القراءات املعارصين ،له العديد من
املؤلفات يف القراءات واللغة( ،ت1422 :هـ) .ينظر :إمتاع الفضالء برتاجم القراء.)339/2( :

( )5اهلادي.)353/1( :
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مجاع ٌة عن الكسائي أنه يقف عىل الياء مقطوع ًة من الكاف ،وإذا ابتدأ ابتدأ بالكاف

كأن وكأ َّنه) ،وعن أيب ٍ
( َّ
عمرو أنه يقف عىل الكاف مقطوع ًة من اهلمزة ،وإذا ابتدأ
ابتدأ باهلمزة ( َّ
أن وأ َّنه) ،وهذان الوجهان حمكيان عنهام يف التبرصة ،والتيسري،

واإلرشاد ،والكفاية ،واملبهج ،وغاية أيب العالء احلافظ ،واهلداية ،ويف أكثرها بصيغة
الضعف ،وأكثرهم خيتار اتباع الرسم ،ومل يذكر ذلك عنهام بصيغة اجلزم غري

ٍ
رشيح يف جزمه باخلالف عنهام ،وكذلك احلافظ أبو العالء ساوى بني
الشاطبي وابن
الوجهني عنهام ،وروى الوقف بالياء نصا احلافظ الداين عن الكسائي من رواية
الدوري عن شيخه عبد العزيز وإليه أشار يف التيسري ،وقرأ بذلك عن الكسائي عىل

شيخه أيب الفتح ،وروى أبو احلسن بن غلبون ذلك عن الكسائي من رواية قتيبة ،ومل
يذكر عن أيب ٍ
عمرو يف ذلك شي ًئا ،وكذلك الداين مل يعول عىل الوقف عىل الكايف عن
عمرو يف ٍ
أيب ٍ
يشء من كتبه ،وقال يف التيسري وروي بصيغة التمريض ،ومل يذكره يف
املفردات ألبتة .....واآلخرون مل يذكروا شي ًئا من ذلك عن أيب ٍ
عمرو ،وال الكسائي

ٍ
سوار ،وصاحبي التلخيصني ،وصاحب العنوان ،وصاحب التجريد ،وابن
كابن

ٍ
فارس وابن مهران ،وغريهم فالوقف عندهم عىل الكلمة بأرسها ،وهذا هو األوىل

ً
وأخذا بالقياس الصحيح»( .)1ونص
واملختار يف مذاهب اجلميع اقتدا ًء باجلمهور
ابن الناظم( )2والنويري( )3والدكتور حممد حميسن( )4عىل أن األَوىل اتباع الرسم مع

صحة ما روي عنهام .والكالم متعلق بقوله قبله« :وعن كل كام الرسم أجل ..كذاك
( )1النرش.)152/2( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص.)147
( )3رشح طيبة النرش.)72/2( :
( )4اهلادي.)376/1( :
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ويكأنه.»...

وعليه فإن معنى «قيل» هنا :أن هذا الوجه ورد عن مجاعة من األئمة؛ لكن بعضهم

يسو بني
حكاه بصيغة التمريض وبعضهم نقله رواية مع تقديم اتباع الرسم ،ومل ِّ
الوجهني إال أبو العالء اهلمذاين .واجلمهور عىل اختيار اتباع الرسم ،وأنه هو األوىل

واملختار والقياس الصحيح.

املوضع الرابع عشر :قوله يف باب الوقف عىل مرسوم اخلط:
[َ ]368و َمال َس َال ا ْلك َْهف ف ْر َقان الن َِّسا  ...ق َيل َع َىل َما َح ْسب ح ْفظه َر َسا

قال ابن اجلزري« :و(مال) يف أربعة مواضع  ...ذكر مجهور املغاربة وغريهم

الوقف فيها عىل (ما) دون الالم أليب عمرو .وبعضهم ذكر خالف ًا للكسائي .وذكر
ابن فارس ذلك عن يعقوب .ومقتىض قوهلم :أن الباقني يقفون عىل الالم دون «ما»،

ورصح بعضهم بذلك .واألصح جواز الوقف عىل (ما) للجميع؛ ألهنا كلمة

برأسها ،وألن كثري ًا من األئمة واملؤلفني مل ينصوا فيها عىل أحد بيشء فكانت كسائر

الكلامت املفصوالت .وأما الوقف عىل الالم فمحتمل النفصاهلا خط ًا ومل يصح يف

ذلك عندنا نص عن األئمة .واهلل أعلم»(.)1

وقال ابن الناظم« :كتبت الالم يف هذه األربعة مفصولة عام بعدها ،ومقتىض ما

أ ِّصل جواز الوقف ٍّ
لكل عىل (ما) وعىل الالم النفصال كل منهام ،ولكن روى بعض

أهل األداء الوقف عىل (ما) ،يعنون فقط دون الوقف عىل الالم عن أيب عمرو

والكسائي ،وللباقني عىل الالم دون (ما) ،ويف ذلك إشكال كام بني وحقق يف كتاب

النشـر ،وإلـى ذلـك أشـار بـقـولـه :قـيـل علـى (مـا) حـســب»(.)2

وخلص النويري كالم ابن اجلزري يف النرش فقال« :اختلف يف (مال) يف األربعة،

هل فيها خالف أم ال؟

( )1تقريب النرش( :ص.)204

( )2رشح طيبة النرش( :ص.)147
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فنص عىل اخلالف فيها مجهور املغاربة ،واملرصيني ،والشاميني ،والعراقيني

كالداين ....واتفق كلهم عن أيب عمرو عىل الوقف عىل (ما).

واختلف بعضهم عن الكسائي ،فذكر عنه اخلالف يف الوقف عىل (ما) أو عىل

الالم بعدها  ...واآلخرون منهم اتفقوا عن الكسائي عىل أن الوقف عىل (ما) .واتفق
هؤالء عىل أن وقف الباقني بالالم.

ومل يذكرها سائر املؤلفني ،وال ذكروا فيها خالفا عن أحد ،وال تعرضوا هلا :كابن

بليمة ،ومكى ،وصاحب العنوان ،و أبى احلسن بن غلبون ،وابن مهران وغريهم.

وأما الرسم فهي فيه مفصولة عام بعدها؛ فيحتمل عند هؤالء الوقف عليها ،كام

كتبت جلميع القراء اتباعا للرسم ،حيث مل يأت فيها نص ،وهو األظهر قياسا.
وحيتمل عدم الوقف عليها؛ لكوهنا الم جر ،وهي ال تقطع عام بعدها.

وأما الوقف عىل (ما) عند هؤالء ،فجائز االنفصال لفظا وحكام ورسام.

قال املصنف :وهو األشبه عندي بمذاهبهم ،واألقيس عىل أصوهلم ،وهو الذي

أختاره أيضا ،وآخذ به؛ فإنه مل يأت عن أحد منهم ما خيالف ما ذكرنا ،فقد ثبت

الوقف عنهم عىل (ما) ،وعىل الالم من طريقني صحيحني .وأما أبو عمرو فجاء عنه

بالنص عىل الوقف عىل (ما) أبو عبد الرمحن وإبراهيم ابن اليزيدي ،وهو ال يقتيض
عدم الوقف عىل الالم.

فرصح الداين يف اجلامع بعدم النص عنهم فقال« :وليس عن الباقني
وأما الباقون َّ

يف ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم اخلط عند الوقف» .قال« :وذلك

ال جيب يف مذهب من روى عنه أن يكون وقفه بالالم» .قال املصنف« :وىف هذا
األخري نظر؛ فإهنم إذا كانوا يتبعون اخلط يف وقفهم ،فام املانع أن يقفوا أيضا عىل (ما)؟

()1
بل هو أوىل؛ النفصاهلا لفظا ورسام. » ...
( )1رشح طيبة النرش.)70/2( :
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وعليه فإن معنى «قيل» هنا :أن هذا القول املذكور الذي يقيض باختصاص أيب

عمرو والكسائي بالوقف عىل (ما) دون الالم واختصاص الباقني بالوقف عىل الالم

دون (ما) قول خيالف األوىل واألصح عند ابن اجلزري ،إذ األصح جواز الوقف
عليهام جلميع القراء ،وهو اختيار ابن اجلزري .واهلل أعلم.
املوضع اخلامس عشر :قوله يف باب التكبري:

[َ ...]1003وق َيل إ ْن تر ْد َ ...ه ِّل ْل َو َب ْع ٌض ب ْعدَ هلل َمحدْ

ٍ
ٍ
نقص
زيادة ،وال
قال ابن اجلزري« :فروى اجلمهور عنه هذا اللفظ بعينه من غري

فيقول (اهلل أكرب) (بسم اهلل الرمحن الرحيم) والضحى ،أو أمل نرشح وهو الذي قطع
به يف الكايف واهلادي  » ....إىل أن قال« :وهو الذي مل يذكر العراقيون قاطب ًة سواه من

طرق أيب ربيعة كلها سوى طريق هبة اهلل عنه ،وروى اآلخرون عنه التهليل من قبل
التكبري ،ولفظة «ال إله إال اهلل واهلل أكرب» ،وهذه طريق ابن احلباب عنه من مجيع

أيضا عن البزي ،وبه قرأ الداين
طرقه ،وهو طريق هبة اهلل عن أيب ربيعة وابن الفرح ً
ٍ
فارس عن قراءته عىل عبد الباقي ،وعىل أيب الفرح النجار أعني من
عىل أيب الفتح

ثابت عن البزي بالنص  .....وقال احلافظ أبو
طريق ابن احلباب ،وهو وج ٌه
صحيح ٌ
ٌ
ٍ
عمرو :وابن احلباب هذا من اإلتقان والضبط وصدق اللهجة
بمكان ال جيهله أحدٌ
من علامء هذه الصنعة انتهى .عىل أن ابن احلباب مل ينفرد بذلك فقال اإلمام الكبري
الويل أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي يف كتابه الوسيط يف العرش مل ينفرد به -
ٍ
جماهد ،وبه
يعني :ابن احلباب-؛ بل حدثنيه أبو عبد اهلل اللكي عن الشذائي عن ابن
كان يأخذ ابن الشارب عن الزينبي وهبة اهلل عن أيب ربيعة وابن ٍ
فرح عن البزي قال:

وقد رأيت املشايخ يؤثرون ذلك يف الصالة فر ًقا بينها وبني تكبري الركوع انتهى .وقد

تقدم قري ًبا قول اإلمام أيب احلسن السعيدي أنه رواه البزي -يعني :مـن جـميـع طـرقه
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التي ذكرها له -وقد ذكر له طريق أيب ربيعة واخلزاعي كالمها عنه»(.)1

البزي ولفظه« :ال
وقال الدكتور حممد حميسن« :وقد زاد مجاعة قبله «التهليل» عن ن

إله إال اهلل واهلل أكرب»(.)2

وعليه فإن معنى «قيل» هنا :أن هذا الوجه ورد عن مجاعة من أهل األداء ،وهو

وجه مشهور؛ بيد أنه أقل شهرة من القول بالتكبري فحسب ،وأكثر من القول بزيادة

التحميد.

وَتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن الناظم استبدل لفظ «قيل» بـ «قبل» بالباء ،أي :قبل

التكبري .وأن النويري استبدل «ترد» بـ «تزد» ،أي :عىل التكبري.

وميكن تلخيص املعاين اليت دلت عليها هذه اللفظة يف:

 .1تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة :يف املوضعني.)3()5 ،4( :

 .2التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل :وذلك يف املواضع:

(.)4()15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6

 .3التضعيف عىل خالف بني العلامء ،فبعضهم عده تضعيفا وبعضهم جعله

تنوعا يف األوجه فحسب ،وذلك يف املواضع.)2 ،3 ،11( :

 .4داللته خارج مقصود البحث :وذلك يف املوضع األول.

• اللفظ الثالث :و ِّ
صف :وقد وردت يف ثالثة مواضع:
ُ

( )1النرش.)430/2( :

( )2اهلادي.)369/3( :

( )3ينظر :النرش ،)388/1، 316/1، 53/2( :رشح ابن الناظم( :ص ،)122،72،19رشح النويري:
(.)377/1

( )4ينظر :النرش.)431/146،2/151،2/112،2/391،2/421،1/1( :
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املوضع األول :قوله يف باب الالمات:

اس َم اهلل ك ٌّل َف َّخــــــ َام
[َ ..... ....................... ]349و ْ
[ ]350من َب ْعد َف ْت َح ٍة َو َض ٍّم ْ
ف
ف َ ...ب ْعـدَ مـ َمـال الَ م َر َّق ٍق وص ْ
واختل ْ

وهو كذلك رصيح يف منع هذا الوجه وترك األخذ به بقرينة «ال» قبله ،ال من لفظ

ورصح بمنعه كذلك يف النرش فقال« :وهو ممنا ال حيتاج إىل زيادة التننبيه
«وصف».
ن
عليه وتأكيد اإلشارة إليه لظهوره ووضوحه ولوال ن
أن بعض أهل األداء من أهل

الراء املر نققة
الراء املر نققة فأجرى ن
عرصنا ،بلغنا عنه أننه رأى ترقيق اسم اهللن تعاىل بعد ن
الراء الـممـالة وبنـى أصـلـه عىل ن
الض نمة تـمـال كمـا تـمـال الفتحة
أن ن
يف ذلك جمرى ن

.)1(»....

قال ابن الناظم(« :ال مرقق) أي :ال بعد حرف مرقق ،يعني :نحو قوله تعاىل

«﴿ﭐﲀﲁ﴾ [األنعام﴿ ،]114 :ﭐﲹ ﲺ﴾ [العنكبوت »]45 :يف مذهب ورش

حيث رقق الراء فإنه ال جيوز فيه إال التفخيم ،وإنام نص عىل ذلك ألن بعض القراء

من أهل عرصنا أجرى الراء املرققة يف ذلك جمرى املاملة فأخذ يف ذلك بالرتقيق ،وهو

خطأ كام نبه عليه يف النرش»( .)2ووافقه النويري( ،)3و الدكتور حممد حميسن(.)4

إذن فمعنى «وصف» هنا :ورود الوجه عىل وجه مرفوض مردود ال يصح العمل

به يف اختيار ابن اجلزري.

املوضع الثاين :قوله يف مسألة تشديد التاءات للبزي:

[َ .. ]512ويف ا ْلك ِّل ْ
ف
ف َ ...له َو َب ْعدَ كنْتم َظ ْلت ْم وص ْ
اختل ْ
( )1النرش.)117/2( :

( )2رشح طيبة النرش( :ص .)141
( )3رشح طيبة النرش.)42/2( :
( )4اهلادي.)354/1( :
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قال ابن اجلزري« :ومل أعلم أحدً ا ذكر هذين احلرفني سوى الداين من هذه

الطريق(أي :طريق النجاد) .وأما النجاد فهو من أئمة القراءة املربزين الضابطني،
ولوال ذلك ملا اعتمد الداين عىل نقله وانفراده هبام ،مع أن الداين مل يقرأ هبام عىل ٍ
أحد

من شيوخه ،ومل يقع لنا تشديدمها إال من طريق الداين ،وال اتصلت تالوتنا هبام إال

إليه ،وهو مل يسندمها يف كتاب التيسري ،بل قال فيه :وزادين أبو الفرج النجاد املقري
بدهن عن أيب ٍ
ٍ
بكر الزينبي ،وقال يف مفرداته :وزادين أبو
عن قراءته عىل أيب الفتح بن
رصيح يف املشافهة.
الفرج النجاد املقري ; وهذا
ٌ

ٍ
بدهن فهو من الشهرة واإلتقان بمحل ولوال ذلك مل
(قلت) :وأما أبو الفتح بن
ٍ
واحد من األئمة كأيب ٍ
نرص
يقبل انفراده عن الزينبي ،فقد روى عن الزينبي عن غري

الشذائي وأيب الفرج الشنبوذي وعبد الواحد بن أيب هاش ٍم وأيب ٍ
بكر أمحد بن عبد
الرمحن الويل وأيب ٍ
بكر أمحد بن حممد بن برش بن الشارب فال نعلم أحدً ا منهم ذكر

ٍ
بدهن هذا ،بل كل من ذكر طريق الزينبي هذا عن أيب ربيعة
هذين احلرفني سوى ابن
سوار وأيب عيل املالكي وأيب العز وأيب العالء وأيب ٍ
ٍ
حممد سبط اخلياط
كأيب طاهر بن
مل يذكرمها ،ولعلم الداين بانفراده هبام استشهد له بقياس النص ،ولوال إثباهتام يف

التيسري ،والشاطبية ،والتزامنا بذكر ما فيهام من الصحيح ودخوهلام يف ضابط نص

البزي ملا ذكرهتام ألن طريق الزينبي مل يكن يف كتابنا.

تبع إذ مل يكونا من طرق كتابيه ما.
وذكر الداين هلام يف تيسريه
اختيار ،والشاطبي ٌ
ٌ

موضع يتعني التنبيه عليه ،وال هيتدي إليه إال حذاق األئمة اجلامعني بني الرواية
وهذا
ٌ
والدراية والكشف واإلتقان واهلل تعاىل املوفق»(.)1

وقد مثل ابن اجلزري هباتني الكلمتني مع نظائرمها مما ليس يف إدغامه خالف

( )1النرش.)234/2( :
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للبزي يف مواضع من كتابه كام يف باب املد والقرص( )1ويف سورة البقرة ()2وأشار إليه
يف سورة الواقعة( .)3ومل ينف القراءة هبام يف يشء من هذه املواضع .ولعل تنبيهه عىل

﴿ﭐﲕ ﲖ﴾ يف موضعها يف الواقعة [ ]65بقولهَ :و َت َقدَّ َم ﴿ﭐﲕ

ﲖ﴾ يف تَا َءات ا ْل َب ِّز ِّي يف ا ْل َب َق َرة .مع تركه التنبيه عىل غريها من االنفرادات
املتقدمة يف األصول والبقرة يستأنس به يف جواز األخذ هبا .واهلل أعلم.

وقال ابن الناظم(« :وصف) أي اخلالف للبزي :أي روي عنه تشديد التاء بعد

قوله( :كنتم ،وظلتم) يريد قوله تعاىل ﴿ﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ يف آل

عمران[ ،]143و﴿ﭐﲕ ﲖ﴾ يف الواقعة ،كام ذكره صاحب التيسري ومن

تبعه»(.)4

وممن أثبت هذين الوجهني للبزي :اإلمام ابن القباقبي( )6()5أحد معارصي ابن

اجلزري ،وابن القاصح

()8()7

وهو من طبقة ابن اجلزري ،وابن النشار(،)10()9

( )1النرش.)314/1( :

( )2النرش.)234- 233/2( :

( )3النرش.)383/2( :

( )4رشح طيبة النرش( :ص.)201

( )5هو :حممد بن خليل بن أيب بكر ،املعروف بابن القباقبي ،شمس الدين ،عامل بالقراءات ،له كتاب إيضاح

الرموز وغريه( ،ت849 :هـ) .ينظر :األعالم ،)117/6( :معجم املؤلفني.)288/09( :
( )6إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز( :ص .)309

( )7هو :عيل بن عثامن بن حممد بن أمحد ،أبو البقاء ،ويعرف بابن القاصح :عامل بالقراءات ،له رشح عىل
الشاطبية :رساج القارئ املبتدي وتذكرة املقرئ املنتهي ،وغريه( ،ت801:هـ) .ينظر :األعالم:

(.)311/4

( )8رساج القارئ( :ص .)167

( )9هو :عمر بن قاسم بن حممد بن عيل األنصاري أبو حفص ،رساج الدين َّ
النشار ،مقرئ شافعي مرصي،
له  :البدور الزاهرة ،واملكرر ،والوجوه النرية وغريها(،ت938 :هـ) .ينظر :األعالم.)59/5( :

( )10البدور الزاهرة.)246/1( :
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يف حصن القارئ بقوله« :قرأهتام

بالوجهني للبزي»( ،)3والشيخ القمحاوي( )4يف الكوكب الدري( ،)5وغريهم(،)6

وركن الصفاقيس( )7إىل قول ابن اجلزري فقال« :ولكني أقول كام قال املحقق..

ولوال إثباهتام يف التيسري والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهام من الصحيح ودخوهلام يف

ضابط نص البزي -وهو كل تاء تكون يف أول فعل يستقبل حيسن معها تاء أخرى

ومل ترسم خط ًا-ملا ذكرنامها»( .)8ففهم من كالمه أن هذا اعتذار لألخذ هبام وليس

عن األخذ هبام .وهذا حسن .وأشار املتويل إىل هذين احلرفني يف كتابه الروض النضري

فقال:

و ما ب عد كنتم مع فظلتم لدى أيب

ربــيــعــة يــروي الــزيــنــبــي مــثــقــال

عىل ما أبو عمرو روى مســـند ًا له

نعم من طريق الزينبي النرش قد خال

 ...ثم بني أهنام ليستا من طريق النرش مشري ًا إىل اختيار ابن اجلزري(.)9

( )1إرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة( :ص .)251،49
( )2هو :السيد هاشم بن حممد املغريب ،ويكنى بأيب شيبة ،ويشتهر بالسيد هاشم ،له :حصن القارئ ،وتـمريـن
الطـلبـة واإلفــادة الـمـقنـعـــة( .ت1186 :هـ) .ينظر :مترين الطلبة( :لوح  ،)4-1عمدة القارئني
.46،506

( )3حصن القارئ( :ص .)93

( )4هو :حممد الصادق قمحاوي ،عرض عىل السيد عامر عثامن( ،ت1418 :هـ) .ينظر :إمتاع الفضالء:
( )391/1نقال عن بحث التحريرات عىل الشاطبية.

(( )5ص.)136 :

( )6وقد أطال الدكتور سامي عبد الشكور يف نرصة ذلك يف بحثه :التحريرات عىل الشاطبية بني القراءة واملنع:
(ص .)49

( )7هو :عيل بن حممد بن سامل ،أبو احلسن النوري الصفاقيس ،مقرئ مالكي ،له :غيث النفع وغريه( ،ت:
1118هـ) .ينظر :األعالم.)14/5( :

( )8غيث النفع( :ص .)492
(( )9ص .)127
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ومنهم من منع هذا الوجه وضعفه صراحة:

نقل السيد هاشم يف حصن القارئ( )1عن األزمريي ترك هذا الوجه فقال :قال

«:قوله﴿:ﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ ويف الواقعة﴿:ﭐﲕ ﲖ﴾،

للبزي بالتحقيق» انتهى.

وقال البنا« :وأما تشديد التاء من﴿ﭐﱗ ﱘ﴾ و﴿ﲕ ﲖ﴾ عن

البزي بخلفه عىل ما يف الشاطبية كالتيسري ،فهو وإن كان ثابتا لكنه من رواية الزينبي

عن أيب ربيعة عن البزي وليس من طرق الكتاب كالنرش ،وانفرد بذلك الداين من

الطريق املذكور فقط ،كام يفهم من النرش ،وأشار إىل ذلك بقوله يف الطيبة« :وبعد
كنتم ظلمتم وصف» ثم اعتذر يف النرش عن ذكرمها بقوله :ولوال إثباهتام يف التيسري

والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهام من الصحيح ملا ذكرنامها؛ ألن طريق الزينبي مل تكن

يف كتابنا ،وذكر الداين هلام اختيار والشاطبي تبعه ،إذ مل يكونا من طريق كتابيهام»(.)2

وذكر األسقاطي( )3أهنام من املواضع التي نبه ابن اجلزري عىل ضعفها .ووافقه

احلسيني( )4والضباع(.)6( )5

وقال صاحب الفريدة« :العمل يف التاءات التي يشددها البزي عىل إحدى

وثالثني وليس فيها الالت والعزى التي ذكرها يف التجريد عن البزي وليس فيها
(( )1ص .)94

( )3اإلحتاف.)211/1( :

( )4أجوبة املسائل املشكالت( :ص.)157

( )1هو :حسن بن خلف احلسيني العدوي املالكي املرصي ،أخذ عن اإلمام املتويل وغريه( ،كان حي ًا:
1303هـ) .ينظر :هداية القارئ ، )638/2( :خمترص بلوغ األمنية( :ص.)68

( )2هو :عيل بن حممد بن حسن ،امللقب بالضباع ،له :هداية القارئ إىل َتويد كالم البارئ وغريه( ،ت:
1380هـ) .ينظر :إمتاع الفضالء ،)240/2( :خمترص بلوغ األمنية( :ص .)96

( )3ينظر :خمترص بلوغ األمنية :ص .179
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﴿ﱗ ﱘ﴾ بآل عمران﴿ ،ﭐﲕ ﲖ﴾ بالواقعة فانتبه لذلك»(.)1

وعليه فيكون مدلول «وصف» هنا :ورود هذا الوجه عن البزي ،مع اإلشارة إىل

كونه خالف املختار عند ابن اجلزري؛ بل هو انفرادة اتبع فيها ابن اجلزري التيسري

والشاطبية وإن مل تكن من طرقه؛ لقوة صاحب االنفرادة وثقته كام ذكر ابن اجلزري،

وليس يف عبارته ما يدل عىل املنع من القراءة هبا ،وال يستوي ترصحيه باملنع من هذا
الوجه وقوله بأنه خروج عن الطريق .وغاية ما يدل عليه أنه خالف اختياره.

وهذه املسألة وما شاهبها من املسائل التي خرج فيها ابن اجلزري عن طريقه أو

تبع فيه التيسري أو الشاطبية حتتاج إىل دراسة منهجية وافية؛ ليكون احلكم فيها أقرب

للصواب .وكذا التفريق بني اخلروج عن الطريق واملنع الرصيح.
املوضع الثالث :قوله يف سورة احلرش:

ون َأن ْ
[َ ]949يك َ
ِّث دو َل ٌة ث ْق يل ْ
ف
ف َ ...وا ْمن َْع َم َع الت َّْأنيث ن َْص ًبا َل ْو وص ْ
اختل ْ

وقد تقدم ذكره عند لفظ «امنع» ،وهو رصيح يف منع األخذ به بقرينة قوله:

«وامنع» ال من قوله« :وصف».

وميكن تلخيص املعاين اليت دلت عليها هذه اللفظة يف:

 .1املنع والرد :وذلك يف املوضع األول والثالث القرتاهنام بام يدل عليه.

 .2زيادة األوجه وتنوعها مع اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن اجلزري .وقيل:

بل هو وجه مأخوذ به لكنه خالف األوىل واألصح .وذلك يف املوضع الثاين.

• اللفظ الرابع :روي :وقد وردت يف موضع واحد يف باب التكبري :وهو قوله:

[َ ..... ]1005ورو ْي َ ...ع ْن ك ِّله ْم َأ َّول ك ٍّل َي ْستَو ْي

وأما املعنى الذي دل عليه فهو :التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف قول

(.)173/1( )4
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اجلمهور ،والعمل عىل األخذ به عن اجلميع كام ذكر ابن اجلزري يف النرش(.)1

• اللفظ اخلامسُ :حكي :وقد ورت يف موضع واحد :وهو قوله يف باب وقف

محزة وهشام:

(ها) ك ََأنْب ْئه ْم حكي
ْرس َ
[َ ]251واك ْ

قال ابن اجلزري« :واختلف أئمتنا يف تغيري حركة اهلاء مع إبدال اهلمزة يا ًء قبلها

يف قوله﴿ :ﭐﲀ﴾ يف البقرة [ ]33و ﴿ﭐ َن ِّب ْئهمﭐ﴾ يف احلجر [ ، ]51فكان بعضهم

يروي كرسها ألجل الياء كام كرس ألجلها يف نحو﴿ﱦ﴾  ،و﴿ﲍ﴾ فهذا
ٍ
جماهد ،وأيب الطيب ابن غلبون ،وابنه أيب احلسن ،ومن تبعهم.
مذهب أيب بكر بن

وكان آخرون يقرؤهنا عىل ضمتها ; ألن الياء عارض ٌة ،أو ال توجد إال يف التخفيف

فلم يعتدوا هبا ،وهو اختيار ابن مهران ،ومكي ،واملهدوي ،وابن سفيان ،واجلمهور،

وقال أبو احلسن بن غلبون:كال الوجهني حس ٌن .وقال صاحب التيسري :ومها
صحيحان .وقال يف الكايف :الضم أحسن.
منصوصا حممد بن يزيد
(قلت) :والضم هو القياس ،وهو األصح ،فقد رواه
ً

الرفاعي صاحب سلي ٍم ،وإذا كان محزة ضم هاء (عليهم ،وإليهم ،ولدهيم) من أجل
أن الياء قبلها مبدل ٌة من ٍ
ألف ،فكان األصل فيها الضم :فضم هذه اهلاء أوىل وآصل،

واهلل أعلم»(.)2

وقال ابن الناظم« :واكرس الخ :أي حكى بعضهم الوقف عىل ﴿ﲀ﴾

و﴿ﭐ َن ِّبئْهم﴾ حلمزة بكرس اهلاء وذلك أنه إذا أبدل اهلمزة ياء عىل أصله يف الوقف
وقعت اهلاء بعد ياء بعد كرسة فأشبهت يوفيهم فيكرس وهو زائد عىل وجه الضم

حكاه الشاطبي وغريه ،وهو مذهب أيب بكر بن جماهد وابن غلبون وغريهم»(.)3
( )1النرش ،)410/2( :رشح ابن الناظم( :ص.)333

( )2النرش.)431/1( :

( )3رشح طيبة النرش( :ص.)105
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وقال النويري«:و(اكرسها كأنبئهم) يعنى :أن الضم يف ﴿ﲀ﴾ ،و﴿ﭐ َن ِّبئْهم﴾

هو القياس واألصح ،ورواه منصوصا حممد بن يزيد الرفاعى صاحب سليم،

واختاره ابن سفيان ،واملهدوى ،وابن مهران ،واجلمهور ،ووجهه أن الياء عارضة،

وإذا كان محزة ضم هاء عليهم ،ولدهيم ،وإليهم؛ من أجل أن الياء قبلها مبدلة من
ألف ،فهنا أوىل وآصل .وحكى الكرس عن ابن جماهد ،وأبى الطيب ابن غلبون ،وأبى

احلسن ابنه ،ومن تبعهم»(.)1

وعليه يكون معنى «حكي» هنا :التنوع والتعدد ،مع اإلشارة إىل أنه خالف قول

اجلمهور وخالف األصح والقياس.

• اللفظ السادس :حيتمل :وقد ورت يف موضع واحد ،وهو قوله:

ورة ك ٌّل َب ْس َم َ
ال
الس َ
[َ ......................... ]109ويف ْابتدَ ا ُّ
[ٍ ]110س َوى َب َرا َء ٍة َف َ
حيتَم ْل
ال َو َل ْو وص ْـل َ ...و َو َس ًطا َخ ِّ ْري َوف َ
يها َ ْ
وأما املعنى الذي يدل عليه :فهو حيتمل التعدد والتنوع ،داال عىل الوجهني معا

ونص السخاوي .وحيتمل املنع عىل
(البسملة وعدمها) عىل ظاهر إطالق املتقدمنيِّ ،

نص اجلعربي؛ واختار الدكتور حممد حميسن( )2عدم جوازه ،وأن املنع هو الذي عليه

العمل عند شيوخه.

وأما ابن الناظم والنويري والبنا( )3فوافقوا ابن اجلزري يف تفصيله .حيث يقول:
ٍ
الصواب أن يقال :ن
أوساط غري براءة ال إشكال يف
إن من ذهب إىل ترك البسملة يف
« ن
تركها عنده يف وسط براءة ،وكذا ال إشكال يف تركها فيها عند من ذهب إىل التنفصيل،

ألوهلا ،وال َتوز البسملة نأوهلا فكذلك
تبع ن
السورة ٌ
إذ البسملة عندهم يف وسط ن
( )1رشح طيبة النرش.)517/1( :
( )2اهلادي.)124/1( :

( )3ينظر :رشح ابن الناظم( :ص ،)48رشح النويري ،)297/1( :اإلحتاف.)162/1( :
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وسطها ،وأ نما من ذهب إىل البسملة يف األجزاء مطل ًقا ،فإن اعترب بقاء أثر الع نلة ا نلتي
بالسيف ن
اطبي ومن سلك
كالش ن
من أجلها حذفت البسملة من نأوهلا وهي نزوهلا ن
مسلكه مل يبسمل ،وإن مل يعترب بقاء أثرها ،أو مل يرها ع نل ًة بسمل بال ٍ
نظر .واهللن تعاىل

أعلم»(.)1

• اللفظ السابع :يقل :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله يف باب املد:
[ ]173وأشبع املدن لساكـــن لزم  ...ونحو عني فال نثالثة هلم
[ ]174كساكن الوقف ويف ال نلني يقل  ...طول

وأما املعنى الذي يدل عليه فهو :قلة عدد الرواة الناقلني له ،مع صحته وصحة

القراءة به(.)2

قل :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله يف باب الوقف عىل
• اللفظ الثامنَّ :

مرسوم اخلط:

ني موف َ
ون َو َق ْل
[َ .... ]362وا ْل َب ْعض َن َق ْل  ...بن َْحو َعاملَ َ

وأما املعنى الذي يدل عليه فهو :قلة األخذ به كام قال ابن الناظم( .)3واجلمهور

والعمل عىل تركه كام قال ابن اجلزري( ،)4مع صحة القراءة به كام نص الدكتور حممد
حميسن(.)5

• اللفظ التاسع :تُرى :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله يف باب أحكام

النون الساكنة والتنوين:
( )1النرش.)266/1( :

( )2ينظر( :النرش ،)346/1 :رشح ابن الناظم( :ص ،)76رشح النويري.)402/1( :

( )3رشح طيبة النرش( :ص.)145
( )4النرش.)136/2( :

( )5اهلادي.)374/1( :
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[َ ]275وا ْدغ ْم ب َ
ال غنِّة ىف الَ ٍم َو َرا َ ...و ْه َي ل َغ ْري ص ْح َب ٍة أ ْي ًضا ت َرى

وأما املعنى الذي تدل عليه فهو :ورودها عن كثري من أهل األداء؛ لكنها ليست

مذهب اجلمهور واملقدم يف العمل(.)1

صحح :وقد ورد يف موضعني:
• اللفظ العاشرُ :

الرا
املوضع األول :قوله ]77[ :واالنْحر َاف ص ِّح َحا  ...ىف الالَّم َو َّ

ومعنى(صححا) هنا :أي جعل هو الصحيح املقدم عىل غريه من األقوال ،وهو

الذي استقر عليه العمل ومل يذكر الدكتور حممد حميسن سواه( .)2دون أن يكون هناك

وجه أصح منه يف اختيار ابن اجلزري(.)3
املوضع الثاين :قوله يف باب التكبري:

ْرش ٍ
الض َحى  ...م ْن آخ ٍر َأ ْو َأ َّو ٍل َقدْ ص ِّح َحا...
اح َا ْو م َن ُّ
[ ]1002م ْن َأ َّول ان َ

[ ]1003للنَّاس هكذا.......

ومعنى(ص ِّح َحا) هنا :أي :قد صحح اجلميع كام نص عليه ابن الناظم( ،)4دون أن

يكون هناك وجه مقدَّ م عىل غريه.

وهذا اللفظ –أعني ص ِّح َحُّ -
يدل عىل التضعيف بمفهومه ال بمنطوقه ،ولذا

أوردته هنا.

• اللفظ احلادي عشر :ذُكر :وقد ورد يف موضع واحد ،وهو قوله:

[َ ]423و َش َّذ َع ْن قنْب َل َغ ْري َما ذك ْر
ومعناها هنا :أي :تقدم من اخلالفات املذكورة ،ومن ذكر عنه شيئا غري ذلك في َعدُّ

( )1النرش ،)23/2( :رشح ابن الناظم ،)114( :رشح النويري ،)557/1( :اإلحتاف.)47/1( :

( )2اهلادي.)95/1( :

( )3ينظر :النرش ،)204/1( :رشح ابن الناظم.)33/1( :

( )4رشح طيبة النرش( :ص .)332
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وعليه فال تدخل هذه الكلمة يف مقصود البحث .وإنام ذكرهتا استطراد ًا لدخول

لفظها يف عنوان البحث وصالحيته للداللة عىل معاين التضعيف.

( )1رشح ابن الناظم ،)163( :رشح النويري،)130/2( :اهلادي.)424/1( :
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أقسام ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النشر

بعد البحث واالستقراء ومجع مواضع هذه األلفاظ ودراستها تبني للباحث أن

األلفاظ التي استعملها ابن اجلزري ال خترج يف مدلوهلا عن األقسام األربعة

التالية(:)1

-1

ما يدل على تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة:

وهذا القسم يدل عىل أن هذه الصيغة وردت للتنويع وتعدد األوجه دون

تضعيف يشء منها ؛ بل مها مشرتكان يف الشهرة عند األئمة ،أو مستويان ،وعليهام

العمل واإلقراء .وأمثلة ذلك:
•
•

املثال األول :قوله :وقيل دوهنم نل ثم كل  ...روى فباقيهم
املثال الثاين :قوله :وقيل تبدل مدا  ...مد ًا زكا جودا

فقد بينت يف املثال األول أن كالم ابن اجلزري رصيح يف كون ما حكاه بـ «قيل»

مذهب ًا مشهور ًا ،قرأ به عامة شيوخ مرص والشام.

كام بينت يف املثال الثاين أن هذا الوجه وجه مشهور ،رواه عامة املرصيني واملغاربة.

-2

ما يدل على خالف األصح أو األوىل مع صحة القراءة به.

ومعنى هذا أن يكون الوجه املذكور خالف املختار عند ابن اجلزري أو من تقدمه،

أو خالف األوىل أو األصح ،أو خالف األقيس أو خالف قول اجلمهور أو خالف

األشهر ،أو العمل به قليل ،مع ثبوت مجيع ذلك وصحة القراءة به نصا عن ابن
اجلزري أو أحد الرشاح؛ إال أنه َتدر اإلشارة هنا إىل أن ذلك ليس عىل مرتبة واحدة

فبعضها العمل به واألخذ به أقل من البعض اآلخر ،وليس اجلميع يف مرتبة واحدة.
( )1يكاد يكون هذا املبحث نتيجة للمبحث السابق ،وإنام أفردته ألمهية إبرازه وَتليته يف تصوير اَتاهات
دالالت هذه األلفاظ ،مع إشارات وتعليقات يسرية تكشف املعنى املراد.
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وهذا القسم هو القسم األكرب من حيث استعامل ابن اجلزري هلذه األلفاظ .ومن

أمثلته:
•

•

املثال األول :قولهَ :و َيا َء م ْن آنَا نَب َا ْال َور َّيا  ...تدْ َغم َم ْع ت ْؤوي َوق َيل ر ْؤ َيا
(ها) ك ََأنْب ْئه ْم حكي
ْرس َ
املثال الثاين :قولهَ :واك ْ

ففي املثال األول دلت النصوص عىل َّ
أن اإلدغام قول بعض األئمة ولغة للعرب

قرأ هبا أبو جعفر كام قال ابن الناظم؛ بيد أهنا خالف األوىل واألقيس وما عليه أكثر

أهل األداء كام قال ابن اجلزري؛ بل ذهب النويري إىل أن ذلك للتضعيف كام تقدم،

ومل يوافق عليه.

ويف املثال الثاين أشارت النصوص إىل أن كرس اهلاء خالف قول اجلمهور

واألصح والقياس كام سبق تفصيله.

 -3ما يدل على اختيار ابن اجلزري تضعيف هذا الوجه أو منعه:

وذلك بأن يكون هذا الوجه غري مأخوذ به أو ممنوع ًا أو مرتوك ًا ،أو العمل عىل

خالفه عند ابن اجلزري وأهل األداء .وذلك نوعان:
•

النوع األول :ما اتفق العلامء عىل تضعيفه :وقد ورد ذلك يف ستة ألفاظ كام

أسلفت وفصلت( :ض ْعفَ ،خ َطل ،امنع ،اترك) (نقل املقرتنة بـ «ال» ،وصف املقرتنة

بـ «امنع» أو املقرتنة بـ «ال»).
•

النوع الثاين :ما اختلف العلامء يف تضعيفه :وهي ثالثة مواضع ،اختلف فيها

الرشاح واملحررون تبعا ملنهجهم يف العمل بظاهر الطيبة أو بام يف النرش ،ثم تبعا

لفهمهم لكالم ابن اجلزري يف النرش .وهي:

• املوضع األول :قوله:
مهز ن ََأى
َوق َيل َق ْب َل َساك ٍن َح ْر َ ْيف َر َأى َ ...عنْه َو َرا س َواه َم ْع َ ْ
•

املوضع الثاين :قوله يف مسألة تشديد التاءات للبزي يف سورة البقرة:
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َ ...ويف ا ْلك ِّل ْ
ف
ف َ ...له َو َب ْعدَ كنْتم َظ ْلت ْم وص ْ
اختل ْ

•

د.حبيب هللا بن صاحل السلمي

املوضع الثالث :قوله يف باب االستعاذة:

وقيل خيفي محزة حيث تال  ...وقيل ال فاحتة وعلال

 -4ألفاظ التضعيف اليت داللتها خارج مقصود البحث:

َ
ألفاظ التضعيف التي جاءت للداللة عىل معان ال عالقة هلا
وأعني بذلك

بموضوع البحث؛ لكن اشرتاكها يف اللفظ مع مثيالهتا من صيغ التضعيف جعلني

أنبه عليها هنا :وقد ورد ذلك يف أربعة مواضع بثالثة ألفاظ( :نقل -صحح يف

موضعني -ذكر) عىل النحو التايل:

• املوضع األول :قوله :على الذي نُِّقل من صحيحه.
• املوضع الثاين :قولهِّ :
الرا
واال ِّْنراَ ُ
ص ِّح َحا ِِّ ...ف الالَِّّم َو َّ
ف ُ
• املوضع الثالث :قوله:

ْرش ٍ
الض َحى  ...م ْن آخ ٍر َأ ْو َأ َّو ٍل َقدْ ص ِّح َحا ...للنَّاس هكذا
اح َا ْو م َن ُّ
م ْن َأ َّول ان َ

•

املوضع الرابع :قولهَ :و َش َّذ َع ْن قنْب َل َغ ْري َما ذك ْر
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أمحد اهلل عىل توفيقه وتيسريه ،ويطيب يل أن أختم هذا البحث بأبرز ما َتىل يل من

النتائج العلمية املستنبطة من خالصة هذا البحث ،متْبعة بالتوصيات.

النتائج:

 .1أن أقسام ألفاظ التضعيف عند ابن اجلزري -حسب الدراسة -تنقسم إىل

أربعة أقسام:

األول :ما يدل عىل تعدد األوجه مع اشرتاكهام يف الشهرة.

الثاين :ما يدل عىل خالف األصح واألوىل مع صحة القراءة به.

الثالث :ما يدل عىل تضعيف هذا الوجه أو منعه يف اختيار ابن اجلزري.

الرابع :ألفاظ داللتها خارج مقصود البحث .كصحة النقل ،أو بمعنى تقدَّ م وذكر

اخلالف يف موطن سابق يف الطيبة.

 .2أن ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش بلغت -حسب التتبع والدراسة-

رصح ابن اجلزري بالتضعيف يف أربعة
مخسة عرش لف ًظا ،يف مخسة وثالثني موض ًعاَّ ،

فَ ،
وخ َط َل ،امنع ،اترك) وأما األلفاظ األخرى فتبني يل من خالل
منها ،هيَ ( :ضع َ
دراستها يف مصادرها أن داللتها جاءت عىل النحو اآليت:
أ .نقل ،وهي ثالثة أقسام:

 .1تعدد األوجه مع اإلشارة إىل أن ذلك الوجه خالف قول اجلمهور.

 .2صحة النقل.
 .3التضعيف.

ب .قيل :وهي أربعة أقسام:

 .1تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة.

 .2التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل.
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 .3التضعيف عىل خالف بني العلامء يف بعضها كام بينت.
 .4داللته خارج مقصود البحث.
ت .وصف :وهي قسامن:

 .1ضعيف مردود؛ القرتانه بام يدل عىل الضعف.

 .2زيادة األوجه وتنوعها مع اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن اجلزري.

ث( .روي ،حكي ،حيتملَ ،ق َّل ،يقل ،ترى) مجيعها معناها :التعدد والتنوع مع

اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور أو األصح أو املقدَّ م يف العمل ،مع صحة القراءة

به.

ج .صحح :وردت يف موضعني ،ومعناها :ص ِّحح هذا القول وب ِّني ،دون إشارة

لضعفه.

ح .ذكر :ومل ترد إال يف موضع واحد ومعناها خارج مقصود البحث ،أي :تقدم

ذكره.

 .3أن أكثر استعامالت ابن اجلزري أللفاظ وصيغ التضعيف فيها إشارة إىل أن

ذلك الوجه خالف األوىل ،أو األصح ،أو خالف األقيس ،أو خالف قول اجلمهور،
أو خالف األشهر ،أو العمل به قليل ،مع ثبوت مجيع ذلك وصحة القراءة به.

 .4ينبغي أن يفرق بني مسألة ترك الوجه يف اختيار ابن اجلزري وبني منع القراءة

به مطل ًقا ،إذ ليس من مقتىض األول الثاين.

 .5أن هناك مدرستني رئيستني يف القراءة بالطيبة :األوىل تأخذ بظاهر الطيبة،

والثانية حتاكم نصوص الطيبة إىل النرش ،وهم عامة املحررين.

 .6أن الرشاح واملحررين اختلفوا يف مسائل قليلة مذكورة يف الطيبة؛ تب ًعا

الختالفهم يف فهم كالم ابن اجلزري يف النرش ،مما أثر يف األخذ واإلقراء.

 .7أن دراسة الطيبة ال يمكن أن تكون بمعزل عن دراسة وفهم كالم ابن اجلزري
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يف النرش والتقريب ،وال يغني عن ذلك مطالعة الرشوح فقط ،ومن مارى غلط.

التوصيات:

يويص الباحث بام ييل:

 .1دراسة منهج ابن اجلزري يف األخذ بانفرادات األئمة يف كتاب النرش.

 .2دراسة منهج ابن اجلزري يف التعامل مع ما خرج عن طريق النرش ،خصوصا

ما أشار إليه يف الطيبة أو كان مذكور ًا يف الشاطبية والتيسري وليس من طريقيهام.
 .3دراسة ما اختلف فيه رشاح الطيبة وحمرروها دراسة وافية.

خصوصا ما ذكر الرشاح
 .4دراسة ما ذكر ابن اجلزري أن العمل عىل خالفه؛
ً

صحة القراءة به.

وح ْسبي -إن مل أكن و َّفيت مسائل
هذا ما تيرس يل بحثه بحسب الطاقة واإلمكانَ ،

هذا البحث حقها -أنني فتحت با ًبا للبحث واملطالعة يف عدد من القضايا واملسائل

التي أرشت إليها يف هذه القصيدة العظيمة.

واهلل املسؤول أن يتجاوز عام كان فيه من تقصري أو نسيان ،وهو حسبي ونعم

الوكيل ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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كشاف ألفاظ التضعيف ومعانيها
اللفظ

ض ْعف
خطل
امنع

معناه باختصار

البيت ورقمه

[ ]126وإن تقاربا ففيه ضعف

[َ ]193وا ْل َب ْ
دَل َ ...وا ْل َف ْصل م ْن ن َْحو َء َءا َمنْت ْم َخ َط ْل

التضعيف بال خالف.

[َ ]168وا ْمن َْع يؤَ اخ ْذ

التضعيف بال خالف.

حيزن َْك َفا ْمن َْع
[ ]128الَ َ ْ

نقل

[َ ]355وا ْمن َْع ىف ْاألَت َْم ...م ْن َب ْعد َيا َأ ْو َواو..
[َ ]1006وا ْمن َْع َ
الرحيم
عَىل َّ

التضعيف بال خالف.

[َ ]251واتْرك َ ...ما َش نذ

التضعيف بال خالف.
التضعيف بال خالف.

[ ]13عىل الذي نقل من صحيحه

صحة النقل.

[ ]261ال وجبت وإن نقل.

التضعيف بال خالف.

[]1004ولسوس نقال  ...تكبريه ...

تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة

[ ]105وقيل خيفي محزة حيث تال

التضعيف عىل خالف بني العلامء.

[ ]163وقيل دوهنم نل ثم كل ....

تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة.

[ ]245ونقـل

ياء كيطفئوا وواو كـــسئل تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة

[ ]300وأسفى عنه نقل.
قيل

التضعيف بال خالف.
تقديم واختيار املنع مع صحة الوجهني

[َ ]949وا ْمن َْع َم َع الت َّْأنيث ن َْص ًبا ..
اترك

التضعيف بال خالف.

[ ]19وقيل يف املراد منها أوجه
[ ]105وقيل ال فاحتة وعلال

تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة
داللته خارج مقصود البحث.

التضعيف عىل خالف بني العلامء.

[... ]199وقيل تبدل مدا  ...مد ًا زكا جودا

تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة.

[ ]236قيل وال عن محزة

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل

[ ]236وقيل بعد مد

[ ]238وقيل حفص وابن ذكوان

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل
اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل
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[َ ]250ور َّيا  ...تدْ َغم َم ْع تؤْ وي َوق َيل رؤْ َي
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اإلشار إىل أنه خالف األصح واألوىل.

[ ]299يا حرستى اخللف طوى قيل متى  ...تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة.

بىل عسى

[َ ]326وق َيل َق ْب َل َساك ٍن َح ْر َ ْيف َر َأى ...
[َ ]348وق َيل عنْدَ ال َّطاء َوال َّظا

[َ ]367وق ْي َل با ْلكَاف َح َوى َوا ْل َياء َر ْن

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألول

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل

[َ ]368و َمال .....ق َيل َ
عَىل َما َح ْسب ...

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل

[ْ ]350
ف
ف َ ...ب ْعدَ ممَال الَ م َر َّق ٍق وص ْ
واختل ْ

التضعيف بال خالف.

[َ ...]1003وق َيل إ ْن تر ْد َ ...ه ِّل ْل
وصف

التضعيف عىل خالف بني العلامء.

ف
[َ ]512و َب ْعدَ كنْتم َظ ْلت ْم وص ْ

ف
[َ ]949وا ْمن َْع َم َع الت َّْأنيث ن َْص ًبا َل ْو وص ْ

اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل
اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن

اجلزري عىل خالف يف األخذ به.

التضعيف بال خالف.

َن ك ِّله ْم َأ َّول ك ٍّل َي ْستَو ْي
[َ ]1005ورو ْي  ...ع ْ

اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور.

حيتمل

حيتَم ْل
ٍ[َ ]110و َو َس ًطا َخ ِّ ْري َوف َ
يها َ ْ

فيها خالف حمتمل بني العلامء.

َّ
قل

َوا ْل َب ْعض َن َق ْل  ...بن َْحو عَا َملنيَ ..
[َ ]275و ْه َي لغ َْري ص ْح َب ٍة أ ْي ًضا ت َرى

روي

حكي
يقل

ترى

صحح

ذكر

(ها) ك ََأنْبئْه ْم حكي
ْرس َ
[َ ]251واك ْ

[ ]174ويف ال نلني يقل  ...طول

اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور.
قلة عدد الرواة الناقلني له ،مع
صحته وصحة القراءة به.

اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور.
اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور.

[ ]77واالنْحر َاف ص ِّح َحا...يف الالَّم.

جعل هو الصحيح املقدم عىل غريه من

[]1002م ْن آخ ٍر َأ ْو َأ َّو ٍل َقدْ ص ِّح َحا...

صحح الوجهان مع ًا.

[َ ]423و َش َّذ عَ ْن قنْب َل غَ ْري َما ذك ْر
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ثبت املصادر واملراجع

د.حبيب هللا بن صاحل السلمي

• القرآن الكرمي ،مصحف املدينة املنورة للنشر احلاسويب ،طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف

الرشيف.

• إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني

الدمياطي ،شهاب الدين الشهري بالبناء (ت1117 :هـ) ،حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية،
ن
لبنان ،ط 2006 ،3م 1427 -هـ.

• أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات ،ألمحد بن عمر احلنفي األسقاطي (ت1159 :هـ)،
حتقيق :أمني حممد الشنقيطي ،كنوز اشبيليا ،الرياض ،ط1429 ،1هـ.

• إرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة ،لعيل سليامن املنصوري( ،ت1134 :هـ) ،حتقيق :مجال الدين
حممد رشف ،دار الصحابة ،طنطا.

• األعالم ،خلري الدين بن حممود الزركيل( ،ت1396 :هـ)  ،دار العلم ،ط2002 ،15م.

• اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات ،إلبراهيم بن سعيد الدورسي ،مكتبة الرشد-
الرياض ،ط1420 ،1هـ.

• إمتاع الفضالء برتاجم ال ُق َّراء ،إللياس بن أمحد الربناوي ،دار الزمان ،املدينة املنورة،ط،2

1428هـ.

• البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة؛ أليب حفص رساج الدين عمر بن زين الدين قاسم

النشار(ت938:هـ) ،حتقيق :عيل معوض وعادل عبد املوجود وأمحد املعرصاوي ،عامل الكتب،
بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ.

• اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
بن َقا ْيامز الذهبي (ت748 :هـ) ،حتقيق :الدكتور بشار ن

ط 2003 ،1م.

• التحريرات على الشاطبية بني القبول واملنع ،للدكتور سامي حممد عبد الشكور ،دار عامر،

ط1433 ،1هـ.
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• تقريب النشر يف القراءات العشر ،ملحمد بن حممد بن اجلزري (ت833:هـ) ،حتقيق :عيل عبد
القدوس عثامن الوزير ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1421 ، 1هـ.

• مترين الطلبة الربرة اخلرية يف وجوه قراءة األئمة العشرة ،هلاشم بن حممد املغريب ،نسخة خمطوطة
من جامعة أم القرى ،املكتبة املركزية.

• هتذيب القراءات ،ملحمد بن أيب بكر املرعيش ،حتقيق :خالد عبد السالم بركات ،دمشق،

سوريا ،دار الغوثاين ،ط1433 ،1هـ.

• هتذيب اللغة ،ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد

عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1م.

• جامع أسانيد ابن اجلزري ،ملحمد بن حممد بن حممد بن اجلزري (ت833:هـ) ،اعتنى به :د.
حازم حيدر ،كريس تعليم القرآن وإقرائه ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،ط 1435 ،1هـ.

• حصن القارئ يف اختالف املقارئ ،للسيد هاشم بن حممد املغريب ،حتقيق :حبيب اهلل بن صالح

السلمي ،جامعة أم القرى1433 ،هـ.

• الروض النظري يف أوجه الكتاب املنري ،للشيخ حممد املتويل( ،ت ،)833:حتقيق :حممد إبراهيم
سامل ،املكتبة األزهرية -القاهرة.2006،

• سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرىء املنتهي ،لعيل بن عثامن املعروف بابن القاصح ،
(ت801:هـ ) ،حتقيق :حممد عبد القادر شاهني  ،مكتبة عباس أمحد الباز ،مكة املكرمة  ،ط، 1

1419هـ.

• شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،ملحمد بن حممد النويري ( ،ت857 :هـ ) ،حتقيق :جمدي
حممد باسلوم  ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ،ط1424 ،1هـ.

• شرح طيبة النشر يف القراءات ،لشمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف
(ت833 :هـ) ،ضبطه وعلق عليه :الشيخ أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2

1420هـ.
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• الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (ت:

393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط 1407 ،4هـ.

• عمدة القارئني واملقرئني ،للشيخ أمحد بن أمحد الشقانيص القريواين(ت1235 :هـ) ،حتقيق:
عبد الرزاق برسور ،دار ابن حزم -بريوت ،ط1429 ،1هـ.

• غاية النهاية يف طبقات القراء .ملحمد بن حممد ابن اجلزري( ،ت ،)833:مكتبة ابن تيمية.

• غيث النفع للصفاقسي ،لعيل بن سامل النوري الصفاقيس(ت1118:هـ) ،حتقيق :سامل غرم اهلل

الزهراين ،جامعة أم القرى.1426 ،

• فريدة الدهر يف أتصيل ومجع القراءات ،ملحمد إبراهيم حممد سامل (ت1430 :هـ) ،دار البيان

العربى ،القاهرة ،ط1424 ،1هـ.

• كتاب العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي (ت:

170هـ) ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.

• خمتصر بلوغ األمنية( شرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية) ،لإلمام نور الدين عيل بن حممد
الضباع املرصي ( ،ت1380 :هـ)  ،حتقيق :أيب اخلري عمر مامل آبه بن حسن بن عبد القادر ،دار

أضواء السلف -الرياض ،ط1428 ،1هـ.

• معجم املؤلفني ،لعمر بن رضا كحالة (ت1408:هـ)  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

• معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني (ت:

395هـ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ.

• معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار ،لإلمام شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد
بن عثامن الذهبي ،حتقيق :د .ط نيار آلتى قوالج ،استانبول ،ط 1416 ،1هـ.

• النشر يف القراءات العشر ،لشمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف
(ت 833 :هـ) ،حتقيق :عيل حممد الضباع ،املطبعة التجارية الكربى ،تصوير دار الكتاب

العلمية.
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(ذو احلجة 1438ه)

• اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،ملحمد بن حممد سامل حميسن (ت1422 :هـ) ،دار

اجليل ،بريوت ،ط1417 ،1هـ.

• هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ،لعبد الفتاح السيد عجمي املرصفي ،دار الفجر

اإلسالمية -املدينة املنورة ،ط1421 ،1هـ.
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The Words that appear weak in Taiybat Al-Nashr
by Ibn Al-Jazari
Dr. Habeeb Allah bin Saleh Alsulami
This research aims to study the weak forms of some
words mentioned in Taiybat Al-Nashr contained in the ten
recitations of the Holy Quran such as: it was said, narrated,
mentioned.
The research explains the meanings whether they are
weak or strong. It also shows the effect of these words in the
recitation of the Holy Quran.
The subject of this research was derived from the books
of "Alnashr wa Altagreeb".
This research has got an introduction, a definition of
Taiybat Alnashr, a study of the weak forms of some words
and ends by the important results and the following
recommendations:
1- The weak forms of the words according to Ibn
Aljazari's opinion are divided into four kinds.
- The first one: the multi-faced kinds of these words.
- The second: these is a difference in the meanings of
these words but it is acceptable to be read by them.
- The third: shows the weak kind of these words.
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- The fourth one: words that aren't related to the subject
of the research.
2- The weak forms of these words are about fifteen
words, in thirty six articles. Ibn Aljazari mentioned
four weak forms and the rest of these words differ in
weakness or strength according to their places in the
text.
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