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ب  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  اإلهـداء

  

لّم لكتاب اهللا سالة إلى كّل حافظ ودارس ومعلّم ومتعهدي هذه الرُأ   

 يزن، اءوإلى األبناء األحب "أم يزن ":تعالى، كما أهديها إلى الزوج

وإلى كّل من علّمني وشجعني على وسيم، شهد، وعد، صهيب، أسيد، 

  . طلب العلم وإكمال الدراسة



ج  

  شكر وتقدير

 الدكتور بكري محمد الحاج، والدكتور األستاذ :ألستاذينلأتقدم بجزيل الشكر    

،  على هذه الرسالة من البداية حتى النهايةينالمشرف سعدية موسى عمر البشير

  .قطر والخليلو ات السودانقسم اللغة العربية في جامعفي وأشكر أساتذتي 

شيخ القراء في فلسطين  حاتم جالل التميمي شيخي الدكتوركما أشكر 

 له فضل في مراجعة الذي كانب اهللا تعالى بقراءاته العشر المتواترة تاالحافظ لك

، وأشكر  بالدراسةالالزمةة، وتزويدي بالمصادر ، وتوفير مكتبته الخاصالدراسة

الطيب طهبوب وعاطف سنّقرط اللذين قرأت عليهما : شيخي كذلك طيبي الذكر

 وال القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة وأجازاني للقراءة،

ستاذي الدكتور مهدي عرار الذي ألالشكر الخاص ذا المقام توجيه أنسى في ه

كان له فضل في مراجعة الدراسة وتشجيعي عليها منذ أن كان مشرفا للحصول 

   .على درجة الماجستير

                                                          الطالب

   تقي الدين مصطفى محمد عبد الباسط

                               التميمي                           
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  المحتويات 

  الصفحة  الموضوع

  أ  الغالف

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير

  ٣-١  المحتويات

  ١٦-٤  :شملمستخلص البحث، وي

  ٥   ملخص البحث وهيكله-١

٢- abstract  ٦  

  ٨-٧   ودوافع اختياره مشكلة البحث-٣

  ٩-٨   أهمية البحث-٤

  ١٠-٩   وحدوده أهداف البحث-٥

  ١٠   وأدواته منهج البحث-٦

  ١٢-١٠  منهح الباحث في الدراسة -٧

  ١٦-١٣   المصادر والدراسات السابقة-٨

  ١٥٠-١٧  :الظواهر الصوتية، وفيه: الفصل األول

  ١٨  تمهيد

  ٢٤-١٩  جدول اآليات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبية



 ٢

  ٥٤-٢٥  األدغام: المبحث األول

  ٨٠-٥٥  اإلشباع: المبحث الثاني

  ٨٩-٨١  االختالس: الثالمبحث الث

  ٩٦-٩٠  تغليظ الالم وترقيقها: المبحث الرابع

  ١٠٦-٩٧  تفخيم الراء وترقيقها: المبحث الخامس

  ١٢٧-١٠٧  اإلمالة: المبحث السادس

  ١٣٤-١٢٨  ياءات اإلضافة: المبحث السابع

  ١٥٠-١٣٥  ما حمل على اللغة: المبحث الثامن

  ٢١١-١٥١  :الهمز، ويشمل: الفصل الثاني

  ١٥٢  تمهيد

  ١٥٥-١٥٣  جدول باآليات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبية

  ١٦٠-١٥٦  تحقيقه وتسهيله وإبداله: الهمز: المبحث األول

  ١٦٧-١٦١  نقل الهمز: المبحث الثاني

  ١٧٥-١٦٨   كلمةالهمزتان من: المبحث الثالث

  ١٨٣-١٧٦   كلمتينالهمزتان من: المبحث الرابع

  ١٨٥-١٨٤  تردد  حمزة بين التحقيق والنقل والسكت: حث الخامسالمب

  ٢٠١-١٨٦  وقف حمزة وهشام على الهمز: المبحث السادس

  ٢٠٦-٢٠٢  مد البدل لورش: المبحث السايع

  ٢١١-٢٠٧  مد اللين المهموز وغير المهموز: المبحث الثامن
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  ٢٤٤-٢١٢  :واخر الكلم، ويشملباب الوقف على أ: الفصل الثاث

  ٢١٣  هيدتم

  ٢١٤  األيات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبيةدول بج

  ٢١٩-٢١٥  تقديم الوقف باإلسكان: المبحث األول

  ٢٢٤-٢٢٠  الروم: المبحث الثاني

  ٢٢٧-٢٢٥  اإلشمام: المبحث الثالث

  ٢٣٠-٢٢٨  التردد بين اإلبدال واإلشمام: المبحث الرابع

  ٢٤٤-٢٣١  ى العارض للسكونالوقف عل: المبحث الخامس

  ٢٤٦-٢٤٥  الخاتمة

  ٢٤٧  رموز الشاطبية

  ٢٤٩-٢٤٨  نبذة عن حياة الشاطبي

  ٢٥٦-٢٥٠  جمة موجزة للقراء ورواتهمتر

  ٢٥٧  فهرست األحاديث

  ٢٥٨  فهرست األشعار

  ٢٧٤-٢٥٩  عجقائمة المصادر والمرا

  



 ٤

  مستخلص البحث

ل بلسان عربي َزْن لكتابه العزيز الُمالحمد هللا الذي اصطفى من خلقه حملًة
سيدنا محمد عبده مبين على سبعة أحرف هدى ورحمة للعالمين، وصلى اهللا على 

ترته وصحابته، ومن ، وعلى ِع"مهّل وَع القرآَنَمآم من تعلَّخيُر": ورسوله القائل
  :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

خير جليس ال يمل حديثه، فال بد من التقرب إلى اهللا -عز وجل- كتاب اهللا فإن -

  : اإلمام الشاطبي عندما قال فيه به، وهللا در-تعالى 

  

وإننى غَنَغْوَأ   ٍعــ شافقُـ أوث اِهللا كتابواهباًاء فَتَ مالض 

وخيرجليس ال ي وتَ   ه حديثُلُّمردادفيه تَه يزداد جالم 

 اللِّهتَ م سناً يلقاهمن القبِر   هماِتلُ في ظُتى يرتاع الفَوحيثُ

  

ولمفوق حب غيرها يكتاب غيره، وحب اللغة العربية  كلِّ القرآن يفوق حب ا كان حب

تواترة، حفظ كتاب اهللا تعالى بقراءاته العشر المب  اهللا به على الباحث أنعمماوِل ،من اللغات

كانت رغبة الباحث في ف ،على إجازة متصلة السند بالرسول صلى اهللا عليه وسلموحصوله 

واللغة العربية استكماالً وقراءاته القرآن الكريم : بهذه الجوانب مجتمعةاختيار دراسة تتصل 

  .ةالدكتورالدراسة 

لعل المستوى الصوتي للعربية أكثر مستويات اللغة العربية ظهورا لدى السامع في و

، فقد تختفى بعض مستويات العربية في روايات القرآن لكن أشدها روايات القرآن الكريم

وضوحا هو المستوى الصوتي، مما حدا بالباحث لدراسة هذا المستوى من مستويات اللغة 

  . من المستويات، حتى جاءت الدراسة في فصول ثالثة يأتي بيانهاالعربية، وتقديمه على غيره
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  : ملخص البحث وهيكله: أوال
: -صلى اهللا عليه وسلم–قول الرسول    يدور موضوع هذا البحث في سياق شريف مؤداه

، لذا فهو يبحث في األوجه المقدمة أداء في القراءات القرآنية "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"
، "حرز األماني ووجه التهاني" عبر قصيدة الشاطبي الموسومة ب سبع من طريق الشاطبية،ال

اءة للراوي عن شيخه، ومصطح الخُلف بين لف في القرحيث وقف الباحث على ما ورد من خُ
 ن أو أكثر للحرف نفسهي الرواية الواحدة عن القارئ وجهافي القراءات القرآنية، فقد ورد ف

 الفصل األول في تحدثو بذلك اختار الباحث مفهوم الخلف في القراءات السبع،، وفي القراءة
اإلدغام واإلشباع  فأشار إلى التي ورد فيها خلف للقارئ نفسه،عن الظواهر الصوتية 

وما  ،والياء في آخر الكلمةاإلمالة، ها وقخيم الراء وترقيفواالختالس وتغليظ الالم وترقيقها وت
   .حمل على اللغة

  
الصوتية المتعلقة بالهمزة التي ورد  فقد أشار إلى أهم الظواهر الفصل الثانيا في أم

 والهمزتان من كلمة ،التحقيق والتسهيل واإلبدال والنقل: فيها خلف للقارئ نفسه، ولعل منها
 ، ووقفه مع هشام على الهمزة، وتردد حمزة بين التحقيق والنقل والسكت للهمزة،ومن كلمتين

واللين البدلاومد .   
  

  ،الصوتية المتعلقة بأحكام الوقف  إلى الظواهرالفصل الثالثفي حين أشار في 
الوقف باإلسكان والروم واإلشمام والتردد بين اإلشمام واإلبدال : فشملت جوانب متعددة، ومنها

  المتماثلينالوقف علىوالوقف على العارض للسكون، وعلى المتصل والوقف على يستحيي، و
  . نالمدغمي
قد كان منهج القدماء وبعض المحدثين في ترتيب األوجه يعتمد وفق األصول كما فعل     و

 يبتدئ من سورة الفاتحة ويذكر الخلف أوعلي النحاس من المحدثين، وابن غلبون من القدماء 
فاقسي، وابن يالوشة، أو إفراد الخلف ما هو مقدم في األداء كما فعل الصللقارئ نفسه وبيان 

رد لكل قارئ على حدة على نحو ترتيب معين ابتداء من نافع وانتهاء بالكسائي، كما فعل الوا
د، غير أن الباحث اعتمد في الترتيب والتقديم وفق لضباع في اإلضاءة، والبقري في القواعا

رؤية قائمة على األصول والنصوص، وما قرأ به، وذكره الباحث مفصال في التمهيد لكل 
  . ١فصل

  

  

  
                                                 

  .٢١٣، ١٥٢، ١٨:  ينظر الصفحات- ١
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Abstract : ثانيا  
   This study is a completion for a PhD in Arabic language at Sudan 
University for science and Technology. In this study the researcher 
introduced a phonemic study for "Al Awjuh Al Moqadama   Ada Fee Al-
Qiraat Al Quraniyeh Al-Sab’, throuth Al Shatibiyah. 

The researcher got an M. A. in the same major from  Hebron 
University before. The title of this research was "Mufradat Al-Hasan Al-
Basri": analysis and study. Since the researcher wrote two papers one of 
which was published in Al- Derasat Al Sawtiyeh Fil- Qiraat Al 
Quraniyeh,so  his desire is to introduce this study which was not studied 
according to the researcher’s knowledge. The study has come with an 
introduction and three sections. 
   The introduction is about Al shatibi’s life and his poem Hirz Al 
Amani. Then he talks about his approach in the study and the reason for 
choosing this study. 
   In the first section, the researcher talks about the phonemic 
phenomenon narrated differently by the same reader ( reciter ). He 
indicates the assimilation (Idgham) ishba'- lengthening  the sound, 
ikhtilas-shorting the vowels, taghleeth allam/l/– darkening the /l/ and 
lighting it, darkening the /r/ and lighting it, the / ei/ diphthong and the 
effect of the language on the /ei/ sound in the end of the word. 
   In the second section he indicates the most important phonemic 
phenomenon related to hamza /ء  / which read differently by the same 
reader. Some are tahqiq-accentuating hamza, tasheel-deleting the letter 
and leaving the inflection, Ibdal-replacing hamza with along vowel/ i:/, 
Naql- moving the inflection of the hamza to the previous noun ,the two 
hamza in the same word or in two different words, and Hamza's ( scholar) 
reluctance between using tahqiq, naql, sakt- pausing- for hamza /ء/  and 
stopping on the it and the long vowel as Hisham reads. 
   In the third section, he indicates the phonemic phenomenon related to 
the rules of stopping which consist of: stopping, roum, ishmam, 
reluctance between Ishmam and Ibdal  -replacement- and stopping at the 
end of the sentence and at Muttasel – where he has a vowel and a hamza 
and assimilation (Idgham). 
  Finally, the researcher thanks Prof. Bakri Ahmad Al Haj who supervised 
this study, Prof Sa'diyyeh Omar AL Basheer, Dr Mahdi Arar and his 
teachers who taught him the tenth ways of recitation, and every one 
helped in this study by giving advice, an idea, a translation or offering an 
opinion. He also thanks his wife and children who took pain while doing 
the study. 
 
                                                                                           
                                                                            Taqia Addin Abdel Basit 
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  .يارهتمشكلة البحث ودوافع اخ: ثالثا

  القراءات العشر عليهما،شيخيه، وقراءتهأثناء عرض الباحث القراءات القرآنية على     
لى الباحث بضرورة لراوي نفسه، فقد كان الشيخ يشير عالحظ أهمية القراءة بالوجه المقدم ل

على سبيل المثال ال الحصر تقديم وجه على آخر في القراءة، فعندما قرأ الباحث على شيخه 
 في "ِإن صالَِتي ونُسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمينقُْل : "-سبحانه-قول الحق  

 إسكان الياء وفتحها، وتقليل لورش،" محياي"، برواية ورش عن نافع، ففي كلمة ١٦٣/األنعام
تاح إلى ترتيبها قراءة، وتقديم الوجه األول، وجوه، فنحأف وفتحها، فيترتب عليها أربعة األل

ف وإسكان الياء، ثم تقليل ، ثم تقليل األلفتح األلف وإسكان الياء، ثم فتح األلف والياءوهو 
ولذلك كانت  للقراء في القرآن الكريم، ىواألمر نفسه في الروايات األخراأللف وفتح الياء، 

داء في القراءات السبع، وفيها يأمل الباحث أن هذه الدراسة في بيان األوجه المقدمة في األ
يضيف شيئا جديدا بهدف خدمة القرآن الكريم، لذا كانت هذه الدراسة في سياق شريف مؤداه 

لذلك جاء اختيار ، "خيركم من تعلم القرآن وعلمه "- صلى اهللا عليه وسلم–قول الرسول 
  :الموضوع في األسباب األتية

خطوطتين في مبحث القراءات القرآنية، ودراستهما دراسة لغوية لما قام الباحث بتحقيق م -١
مفردة الحسن البصري، ومفردة ابن محيصن، وفيهما ذكر : متخصصة في هذا المجال، وهما

، - ا قراءة متواترة باعتباره–لوجه االختالف في القراءة بين قراءة أبي عمرو بن العالء 
، ولما قام الباحث كذلك بكتابة -ا قراءة شاذةارهب باعت– الوارد ذكرهما قبال وقراءة أستاذيه
أثر القراءات القرآنية في إعمال اإلضافة وإلغائها، وأثرها كذلك في :  وهما،بحثين محكمين

 القرآن - والحمد هللا-كون الباحث يحفظ  وشر أحدهما في القراءات القرآنية،نتم  و،التفسير
اطبية والدرة قراءة وحفظا، اترة من طريقي الش القراءات العشر المتو، وأنهىالكريم كامال

 على سلسة متصلة السند للقراءات العشر المتواترة، وكون من كتب عن هذه الدراسة وحصل
، جلهم ليس من القراء، أو ليس من أهل االختصاص العلمي، فقد - أعني القراءات وتوجيها –

لم من ا أن من أهل القراءة واألداء ليسوا من القراء، كممن نلحظ أن من الدارسين للقراءات 
يكتب أبحاثا علمية متخصصة في هذا المجال، وكون جل كتب القراءات تكتب عن مجمل 
القراءات دون تفصيل أو توجيه، أو توجه القراءات توجيها لغويا دون تقديم وجه معين للقارئ 

رواية أو تقارن بين إن كان له أكثر من وجه، أو تكتفي بوصف رواية أو تجمع بين أكثر من 
األصوات، إذ علم القراءة وعلم  فقد كانت رغبة الباحث في تقديم دراسة تجمع بين ،الروايتين
 . ال يمكن فصلهماهما توأم

إن قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال جعلت الباحث يكتب في هذا المجال، إذ إنه قدم  -٢
  .ام عليها دراسة لغويةأطروحة الماجستير في إحدى القراءات الشاذة، وأق



 ٨

بحرز األماني ووجه التهاني :  لم يتطرق في منظومته الموسومة-رحمه اهللا–لعل الشاطبي  -٣

إلى األوجه المقدمة في األداء إال قليال، كما أنه أسقط بعض األوجه في القصيدة، فكانت هذه 

 .الدراسة في بيان ما سقط من أوجه، أو تقديم أو تأخير

 في اختيار هذه الدراسة التي  رأي-بعد استشارتهم–واالختصاص والقراء كان ألهل الكفاية  -٤

 .- وفق علم الباحث–لم يتم دراستها قبال 

 أشار إلى األوجه المقدمة في األداء الشيخ علي بن محمد النحاس، وهو معاصر، وذكر بعض  -٥

وية للتقديم في هذه األوجه، غير أنه لم يدلل على التقديم، كما أنه لم يشر إلى أي دراسة لغ

الرسالة الغراء في األوجه المقدمة في األداء، وكتابه فيض األالء في األوجه المقدمة : كتابه

لورش في األداء، كما أشار إلى األوجه المقدمة في األداء ابن يالوشة وضمنها المارغني في 

 .كتابه النجوم

  

  :أهمية البحث: ارابع
 للقرآن الكريم وقراءاته، فهي دراسة ترتبط بعلوم القرآن   تنبع أهمية البحث في كونه خادما  

 جانبا من التوجيهات اللغوية والصوتية في دراسة األوجه المقدمة أداء الكريم، ولذلك فهي تتخذ

على  تمكن الدراسة الباحثَ من الوقوف في القراءات القرآنية السبع من طريق الشاطبية، إذ

 متخصصة في "صوتية"د راوييه، ودراستها دراسة لغوية  ألحاألوجه المختلفة للقارئ نفسه، أو

هذا المجال، وتشمل الدراسة اللغوية الجوانب الصوتية المختلفة المتعلقة بمخارج األصوات 

وجيها صوتيا بما يتوافق ولغات العرب وصفاتها، والعمل على تقديم تلك األوجه وتوجيهها ت

رفة ه، والترجيح بالتلقي، بهدف الوصول إلى مع، ورسم القرآن وكتابت"لهجاتها وأصواتها"

معايير الصواب واألعلى صوابا، فقد غدت روايات القرآن الكريم مخصصة في الحلقات 

الضيقة في المساحد ولم تعد تلك الروايات تنتشر في البالد العربية سوى رواية حفص عن 

المغرب العربي، ورواية ، ورواية ورش عن نافع في بالد  اإلسالميةعاصم في معظم البالد

قالون عن نافع في دولة ليبيا، وقد سمع الباحث رواية الدوري عن أبي عمرو في بعض 

ها أمام العامة، كما أن هذه الدراسة بقرأ د أصبحت تشكل استغرابا لمن يمساجد السودان، وق

غوية دراسة بحث للظواهر الل مع توجهات البحث العلمي الحديث القائم على الدراسة والتتماشى

ءات نبعت من  بين القراءات القرآنية واللغة، إذ بينهما عالقة وطيدة، فالقرارأسية، فهي تجمع

اقترنت القراءات القرآنية بالنحو العربي ومدارسه، وأصوات لهجات العرب ولغاتها، كما 

العربية ولغاتها، ويتضح ذلك جليا عبر اعتبار أصحاب القراءات من مؤسسي المدارس 

والكسائي فهما من القراء والنحاة، كما تنبع أهمية  عمرو أن نذكر أباحوية وأقطابها، وحسبنا الن



 ٩

تقديم القراءة على االتجاه النحوي، فقد نلحظ القارئ في قراءته مخالفا مذهبه البحث في 

 د قراءة متواترةالنحوي، مما يدلل على أن القراءة القرآنية سنة متبعة ال يعدل عنها، وال توج

تعد هذه الدراسة متخصصة في األوجه المقدمة أداء للقراء تتعارض مع اللغة، ومن هنا ف

  .ورواتهم، وذلك ميدان أصيل للبحث اللغوي، وتحتاج إلى دراسة مستفيضة

  : أهداف البحث وحدوده: ساخام
لعشر    يأمل الباحث في هذه الدراسة أن يخدم القرآن الكريم الذي شرفه اهللا بحفظه بقراءاته ا

المتواترة، وأن يقدم للباحثين والدارسين لعلوم القرآن ما يبحثون عنه في بطون الكتب المتناثرة 

 من األوجه المقدمة أداء للقراء السبع، وأن يجمع بين التخصص والقراءة، إذ الحظ الباحث

تي ر الالمصاد، ف- أعني تقديم األوجه في الرواية الواحدة–راسة ندرة ما كتب عن هذه الد

دون تقديم لوجه معين أو  بالتوجيه كتبت عن القراءات قد  تكتفي بالوصف دون توجيه، أو

 توجيها  على دراسة النص القرآني،ن جل مصادر كتب توجيه القراءات عملتاستبعاده، كما أ

يناسب النحو العربي، وذلك أمر جلي في كتب إعراب القرآن غير أننا نحتاج إلى توجيه 

هل األداء في سبيل معرفة المقروء،  ولعل ذلك سببه الحاجة إلى الرجوع ألصوتي للقراءات،

أو المأخوذ فيه في القراءة، أو المقدم على غيره، ويذكر في السياق ذاته كثرة األوجه للحرف 

، مفردة "آآلن: "نفسه، والتحريرات التي تجمعه بغيره من الحروف، وحسبنا أن نقف عند كلمة

تاج ذلك إلى جهد في تقديم األوجه وبيان المقدم ة نافع وحمزة، فيحمعة للقراء وخاصومجت

في آل "قُْل َأُؤنَبُئكُم ِبخَيٍر من ذَِلكُم "": وء به وما لم يقرأ به، فقول الحقوالمؤخر والمقر

: أكثر من وجه، فاجتمع في اآلولى اجتمع فيها لحمزة ثالث همزات وكل همزة لها ،٥/عمران

 التسهيل واإلبدال، فنحتاح: التحقيق والتسهيل، وفي الثالثة:  والسكت، وفي الثانيةالتحقيق والنقل

من والتثبت كذلك تحقيق األوجه وبيان المقدم أداء، إلى العودة إلى المصادر الالزمة للتثبت من 

 على ة الطرق والروايات للقارئ نفسه، وقد يعتمد األمرالرواية ونسبتها للقارئ وخاصة كثر

جانب جيها لغويا في ه القراءات تووالمشافهة دون القياس، أو ما قرأ به الباحث، وقد توجلنقل ا

، في قول "ِرأس" : كلمة ومن ذلك توجيه المصادرمعين من الكلمة على حساب جانب آخر،

و تحقيقها توجيها يتردد بين النقل للهمزة أ" ،٨١/، في هود"فََأسِر ِبَأهِلك ِبِقطٍْع من اللَّيل: "الحق

 وذلك منهح ها وقفا ووصال،قدون اإلشارة إلى ما يترتب على ذلك من تفخيم الراء وترقي

 توجيه الحرف، كما أن كثيرا صحيح في الوقوف عند ظاهرة لغوية بعينها دون تشعيب في 

من كتب التحريرات أشارت لألوجه غير أنها لم تميز بين ما ورد منها من طريق الشاطبية أو 

 القراءة  المصادرمن الطرق مثل طريق الطيبة وغيرها، وقد توجه من غيرها ما ورد

دون  "تَئِروقُ" :، وتكتفي أحيانا بذكر عبارةما ورد من خلف للقارئ نفسهالمتواترة دون توجيه 



 ١٠

ولم يعتن علماء التجويد في كتبهم إال باإلدغام : "، ويسند ذلك إلى قول غازي الحمدتوجيه

وا تفصيالت ما اختلف فيه القراء من أنواع اإلدغام األخرى لكتب المتفق عليه، وترك

  على آراء النحويين، واستبعد فيه الوجه المقدم فيادعتماال ، وقد يكون سبب ذلك١"القراءات

ساير  والقيسي وابن غلبون، والفارسيوهذا يظهر بجالء في كتب ، األداء ألنه يخالف مذهبهم

اء، ويتضح ذلك جليا في مصادر الترجيح إذ يتم تقديم الوجه الشاطبي النحويين في بعض اآلر

ات للتقديم، أو ذكر حويين ال على المرجحاعتمادا على ما قرأ به المصنف أو يوافق رأي الن

  .سبب التقديم

  : منهج البحث وأدواته: اسادس   
 بتتبع ذلك، وبالمنهج الوصفي ءابدراسة وفق المنهج العلمي الحديث يؤمل أن تسير الد   

ة لسبع من طريق الشاطبية، عبر قصيدالظواهر الصوتية لألوجه المقدمة أداء في القراءات ا

م إدخال المنهج التحليلي القائم بعد إدامة نظر سيت، و"ه التهانيووجحرز األماني : "الشاطبي

 قائمة على ثالثة فصول لى التعرف على األوجه وتقديمها وموافقتها للعربية وفق رؤيةع

رت قبال، وسيتم إدراج اآلراء وتحليلها ومناقشتها، وذلك اعتمادا على مصادر كتب ذك

القراءات ومراجعها، وتحريرات األوجه، وتضمين آراء أساتذة الباحث وشيوخه الذين قرأ 

  .عليهم، مع إدراح بعض آراء الباحث

  :منهج الباحث في الدراسة: اسابع
 إلى فهرس خاص، مع ترجمة موجزة ألولئك الدراسةأحال الباحث األعالم الواردة في  -١

إذ هم ، أو من يتصل بهم، والترجمة للقراء فقطاألعالم بالعودة إلى المصادر التي تتصل بها، 

، وأما األعالم الذين وردوا فتمت الترجمة لهم من خالل طبقات القراءعماد الدراسة وقوامها، 

لشعراء، أو من يتصل بهم، أو تلك ا: في البحث عرضا فلم يشر الباحث إلى حياتهم، نحو

  . األعالم التي ال تتصل اتصاال مباشرا بالبحث

 : الحروف التي تكررت في القرآن وثقها الباحث في أحد مواردها في القرآن الكريم، كذكره  -٢

 .  إذ وردت في مواضع متفرقة في القرآن، ولم يعتمد الباحث على أول مورد لها"زاد"

، "سالنا" الباحث على توثيقها، كحديثه عن رها في القرآن لم يعملالحروف التي يكثر تكرا -٣

 .فهي كثيرة في القرآنوذوات الياء الممالة، 

وإن تكرر  ،٢/في الفاتحة" الحمد"هكذا  عمل الباحث على وضع رقم اآلية بجانب الحرف  -٤

 .الحرف ثانية ذكره الباحث دون ذكر للسورة ورقم اآلية

                                                 
 .٧١ غازي الحمد، الدراسات الصوتية، - ١



 ١١

 أو التي علق عليها ، وتتصل بالقراءات القرآنية،واردة في الدراسة اآليات ال الباحثُقَوثَّ -٥

أن  والمعاني، وإعراب القرآن الكريم، علما اعتماداً على مصادر القراءات، وكتب التفسير،

، "وقرئت هكذا: "ى قارئ معين، وإنما اكتفت بالقولبعض تلك المصادر لم تنسب القراءة إل

 . ءات الشواذكما فعل العكبري في إعراب القرا

التزم الباحث في الدراسة وفق رواية حفص عن عاصم، وذلك أسوة بالدراسات المعاصرة في  -٦

في الهامش على رواية حفص، مع رسم الحرف أو هذا المجال، إذ تذكر الحرف في المتن 

 . وفق النظرة المعاصرة وليس وفق رسم القرآن الكريم

 - في المتن، وبجانب كل آيه رقمها، كقوله إن تكرر الحرف غير مرة ذكر الباحث اآليات -٧

 .، مع وضع أرقام اآليات واسم السورة بجانبها، فقد وثقها الباحث في الهامش"آل لوط" -تعالى

بهدف دعم البحث  التي تتصل بالدراسة، ولم يرد فيها خلفعالج الباحث بعض األحرف  -٨

 . ، ووجد لها توجيهاً في المصادروتقويته

 وكذلك المصادر والمراجع التي عاد إليها، من تصحيف أو أخطاء في كرما ذلالباحث نوه  -٩

 على ما ورد في اعتمددون اجتهاد منه، وإنما أحيانا  المصادر في إثبات ما سقط من أحرف

أمانةٌالنقل مصادر القراءات القرآنية وكتب التفسير، ألن . 

ه كابن جني، وأبي ي اشتهر بالمصادر كان بذكر اسم الشهرة للمؤلف الذ توثيق  -١٠

 اسم الشهرة أحياناً دون تفاصيل االكتفاء بذكرو معرفاوالبنا، ثم ذكر اسم الكتاب  حيان،

النشر " :، فقد ذكر الباحث على سبيل المثال في حال تكرارهوكذلك للذهبي، "المكتاريخ اإلس"

كان صاحب في حال تكراره، أما إن وكذلك  "النشر" في المرة األولى "في القراءات العشر

 غازي الحمد وسمير استيتيةالمؤلف معاصراً فقد ذكر الباحث اسم المؤلف كامالً كما فعل مع 

 .، وكذلك الحال مع المخطوطاتغيرهماو

 المتوفى سنة الدانيالتوثيق من المصادر كان مرتبا على سنة وفاة المؤلف، فقد قدم  -١١

 .  للهجرة٦١٦ للهجرة على العكبري المتوفى سنة ٤٤٤

ن الكريم، فقد استفاد فاد الباحث في توجيه األحرف من خالل نظيراتها في القرآاست -١٢

ويسند هذا ل والتجانس والتقارب، وف اإلدغام عبر نظائرها في التماثه حرتوجي من الباحث

 " عليهمفال خوفٌ" :الرأي عرض المصادر نفسها لذلك، فعندما تعرض العكبري إلى توجيه

 .  قد ذكر"فيه بيال ر" :هو مثل: قال
عرض الباحث الحرف الوارد فيه خلف للقارئ نفسه، مستحضرا في ذلك قصيدة  -١٣

الشاطبي ثم فصل ما ورد فيه من قراءات للقراء، ثم تبيين الخلف للقارئ نفسه، وتوجيه ذلك 
 .الخلف صوتيا، واالنتهاء بالوجه المقدم أداء



 ١٢

من خالل وفق نظيرها أو   معينةاستفاد الباحث في توجيه بعض األحرف في قراءة -١٤
والخلف فيه لحمزة " رؤيا"توجيه الحرف نفسه عند أحد القراء السبع أو أكثر، كتوجيه الحرف 

، استفاد الباحث من توجيه اإلدغام وفق قراءة أبي جعفر باإلدغام، فقد بين اإلدغام واإلظهار
  .حمزة باإلدغامفيكون توجيه قراءته كتوجيه قراءة 

يج الحروف التي ورد فيها خلف للقارئ نفسه من كتب الداني اعتمد الباحث تخر -١٥
 .وخاصة التيسير ألن الشاطبي اعتمد عليه في قصيدته، ثم كتب القراءات األخرى

 ذات خلف كما لشاطبي، إذ ورد في الشاطبية حروفاابتعدت الدراسة عن خروجات  -١٦
لدراسة أحرفا ورد فيها يذكر الشاطبي غير أن منهج المحققين ال خلف فيها، وكذلك عالجت ا

 .، غير أن الباحث ذكرها في موضعهاخلف ولم يذكرها الشاطبي
ابتعد الباحث عن المطوالت التي ال عالقة بها بالبحث، أو تلك التي كتب عنها كثير،  -١٧

مثل القراءات من الناحية التاريخية، أو حياة القراء وتاريخهم، وغير ذلك، إذ كان الحديث عن 
 .بحتةالبحث بمنهجية 

لى جداول تساوية ال مجتمعة إذ يحتاج جلها إالباحث على التحرير بين األوجه معمل  -١٨
انب التحريري ليس هنا مكانها، وألن الباحث يهدف من الدراسة الجانب الصوتي ال الج

دما ن في الفاتحة فع"نستعين" و"الدين" و"حيمالر" و"العالمين" :وقفنا على نحولألوجه، ومثاله لو 
القصر والتوسط واإلشباع على السكون، في : ، وهي بثالثة أوجه مراعين التسويةنحررها

 .حين إن تم مراعاة التفرقة فإننا قد نصل إلى أوجه كثيرة
نأى الباحث بنفسه عن كثير من المصطلحات الواردة في علم التجويد التي لم ترد  -١٩

خلف فيها للقارئ نفسه،  عند القدماء وخاصة الداني والشاطبي وابن الجزري، وال مفصلة
 والتمكين والتعظيم والحجز والشائع مد الروم والبنية: المدود، نحوولعل منها ما ذكر في 

 .، وغيرها مما ال طائل لهوالصلة واألنية، ومصطلح النبر والتنغيم
ون غيرها من  اقتصر الباحث في منهجه على التقديم من طريق الشاطبية فقط د -٢٠

قديم مغايرا من طرق أخرى غير الشاطبية، أو متفقا معه، وهذا يظهر ق، فقد يكون التالطر
 . وتوجيهها األوجهديمقبون الذي اعتمد الباحث عليه في تبجالء من كتاب التذكرة البن غل

مواصفات رسالة الدكتوراة في جامعة الرسالة من حيث الشكل بالتزم الباحث في  -٢١
لى االختصار أحيانا، ومن ذلك في تعامله مع السودان للعلوم والتكنولوجيا غير أنه لجأ إ

بعض المصادر التي وردت في صيغة شورة، فقد لجأ إلى التعريف بنملالمصادر والمراجع ا
إتحاف فضالء البشر، فذكره الباحث باسم اإلتحاف، وكذلك : المضاف والمضاف إليه، نحو

هذه الدراسة بلحقاً رتضى الباحث م ااارئ فقد ذكره باسم السراج، وهكذا، كمسراج الق
تراجم وونبذة عن حياة الشاطبي، ثم فهرست لألحاديث واألشعار رموز الشاطبية، مضماره 

 وأما األحرف التي ورد فيها الخلف ، وذكر للمصادر والمراجع، ورواتهمالوارد ذكرهمللقراء 
  .للقارئ نفسه فقد ارتضاها الباحث في مقدمة كل فصل على حدة



 ١٣

  : دراسات السابقةالمصادر وال: اثامن

في القراءات  لألوجه المقدمة أداءمستقلة  صوتية دراسةأحٌد م ِق علم الباحث لم يقوف     

ية لباحث أثناء عرضه القراءات القرآنالسبع وهو ما ارتضاه الباحث عنوانا لبحثه، إذ الحظ ا

ن اختالف فيه  وكثرة ما ورد م،على شيوخه وأساتذته القراء أهمية القراءة بالوجه المقدم

بعد االستعانة بمصادر القراءات ، بعون اهللا وتوفيقه  فكانت هذه الدراسةوتعدد الطرق في ذلك،

هذا ل بشكل صريح أو االكتفاء بالقول بأن ات القرآنيةقراءإلى الالتي تشير تحريراتها القرآنية و

على المصادر التي  كما عرج الباحث ، للقارئ نفسه دون تقديم أو ترجيح للتقديماخلفالحرف 

القيسي المتمثلة ، وائص والمحتسب المتمثلة في الخص جنيكمصنفات ابنتوجه تلك القراءات 

 لعبد الفتاح الوافي والبدوروابن الجزري، واإلتحاف للبنا،  مصنفات و،الكشف والتبصرةفي 

حكام القرآن  ألالجامع: إلى كتب التفسير؛ فهي غنية في هذا المجال، ومنهاوبالعودة  ،القاضي

للقرطبي، وتفسير البحر المحيط ألبي حيان، ومن المعاجم التي عاد الباحث إليها وخاصة في 

 ومن ،ولسان العرب البن منظور، وغيرهما، معجم مقاييس اللغة البن فارس، شرح المفردات

 إعراب القرآن للنحاس، ومشكل إعراب القرآن للقيسي،: كتب إعراب القرآن التي استعان بها

كما استعان الباحث بكتب التاريخ وتراجم الرجال في . وإعراب القراءات الشواذ للعكبري

،  البن الجزريالقراء الوارد ذكرهم في الدراسة كغاية النهايةسيما الحديث عن األعالم، 

  .وطبقات القراء للذهبي

 بالدراسة  مباشراومن المصادر المهمة التي عاد الباحث إليها في بحثه وتتصل اتصاال   

 النحاس الموسومة بالرسالة الغراء في األوجه المقدمة في األداء، وفيض رسالة الشيخ علي

 النحاس لم يرجح األوجه المقدمة في كثير أناألالء في األوجه المقدمة لورش في األداء، غير 

احة وهو ما عبر عنه صر. ١"والوجهان صحيحان وبهما نأخذ: " بالقولمن المواضع، واالكتفاء

  :بقوله في المقدمة

  ٢وما كان بالوجهين عنهم ذكرته    إذا لم أجد باألصل وجها مفضال

ا جمع في ئ نفسه من طريق الشاطبية، كميشر إلى مواضع وجد فيها خلف للقارنه لم  كما أ

ي القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، وضمن فيها أوجها كتابه األوجه المقدمة ف

 من اآلراء النقدية ووردت في شبكة ق الشاطبية، وقد وجهت لها كثيرريخرجت من ط

الء المذكور المعلومات المتعلقة بالقراءات القرآنية، فاحتاج األمر إلى إتمام ذلك، وأما فيض اآل

                                                 
  ٦١ النحاس، الرسالة، - ١
 .٨١ نفسه، - ٢
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قبال فقد اكتفى النحاس فيه ذكر ما ورد عن ورش بخلف دون تعليل للتقديم فقد كانت رسالة 

كما عاد الباحث إلى رسالة ابن يالوشة في األوجه راءة لورش، رة موجهة لطالب الققصي

غير أنه لم يذكر األوجه كافة وعلل مارغني في كتابه النجوم الطوالع المقدمة التي ألحقها ال

 غيث النفع لم ينص على الوجه المقدم :ولكن سيدي علي النوري في كتابه المسمى: "ذلك بقوله

 ولهذا سألني بعض اإلخوان أن أجمع لهم مسائل خالف في األداء في كثير من المواضع،

، ولذلك ١"الرواية، وأنص على المقدم في األداء تاركا لما نص عليه الشيخ في كتابه المذكور

  .عمل الباحث على توثيق ذلك مكتفيا بذكر المارغني للنجوم بدال من إسنادها إلى ابن يالوشة

ث إلى إحدى رسائل الداني في قراءة أبي وقد كان للمخطوطات حظ كذلك إذ عاد الباح

، وهذا عبريلبرهان الدين الج" ز المعانيكن ":ىية السوسي، وشرح الشاطبية المسمعمرو بروا

إذ لم يحقق منه إال األصول وفق علم الباحث، ؛ ط يحتاج إلى جهد كبير ليرى النورالمخطو

  .آن، للجعبري السابق ذكرهويد القروعقود الجمان في تج ،ويعد أفضل الشروح للشاطبية

ن من توجيهات صوتية روومن كتب المحدثين التي عاد الباحث إليها ما كتبه المعاص   

غازي الحمد في كتابه الدراسات الصوتية، كتبه الدكتور ما ا نه القرآنية، ولعل مللقراءات

 الدكتور سمير وكذلك ما كتبهوأبحاث في علم التجويد، وظواهر لغوية في القراءات القرآنية، 

 غير أن المرجعين السابقين يعدان من المراجع الصوتية استيتية يعد مرجعا مهما للباحث،

 وذلك باستعراض ،الحديثة في وصف القراءات القرآنية ودراستها دراسة صوتية حديثة

الظواهر الوقوف عند عبر  ات القرآنية دراسة أفقية عامةالظواهر الصوتية في القرآن والقراء

توجيه ذلك أو الترجيح والتقديم،  وأالخلف للقارئ نفسه لصوتية للقراء جميعا دون تخصيص ا

وأحمد مختار عمر ورمضان عبد وتمام حسان كما عاد الباحث إلى ما كتبه إبراهيم أنيس 

المشرفين على هذه الرسالة، ه ياذتمعاصرين، كما ضمن الباحث آراء أس من الالتواب وغيرهم

الدكتورة سعدية عمر البشير، كما استفاد الباحث بكري محمد الحاج، و: تورالدكاألستاذ : وهما

عاصرة في جامعة بير زيت في مالدكتور مهدي عرار أستاذ اللسانيات الاألستاذ من رأي 

  .خ القراء في فلسطينالل التميمي شيتور حاتم جكاألستاذ الد وفلسطين

في السودان  آنية التي كتبت في القراءات القرامعيةالرسائل الجعاد الباحث إلى بعض    كما 

في مكتبة الجامعة اإلسالمية في  ٢في الدراسات القرآنيةامعية  كشاف الرسائل الج معتمدا على

 عبر اتصالها بمبحث  عالقة بالبحثود دراسات كانت علىإذ الحظ وجأم درمان بالسودان 

  :لعل منها ما يليالقراءات القرآنية، و

                                                 
 .٢١١ المارغني، النجوم، - ١
  .   وما يليها٢٥٣عبد اهللا الجيوسي، الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية، :  ينظر- ٢
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اإلدغام ومذاهب القراء فيه، للباحث محمود حسن أوهاج في جامعة : دراسة بعنوان -

، للحصول على درجة الماجستير، ١٩٩٥القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية سنة 

 .ويتضح جليا من عنوان البحث اقتصاره على ظاهرة اإلدغام في القراءات القرآنية

اسة صوتية وصفية رواية الدوري عن أبي عمرو بن العالء، در: دراسة بعنوان -

 الماجستير في جامعة أم درمان لب عباس السر محمد علي لنيل درجةتحليلية، للطا

، وقد تناول الباحث فيها أهم الظواهر الصوتية في رواية ١٩٩٨اإلسالمية سنة 

اإلدغام واإلمالة والهمزة وياءات اإلضافة والمسكنات : الدوري عن أبي عمرو، ومنها

دراسة تلتقي في شيء يسير مع دراسة الباحث كونها تبحث في والمختلسات، وهذه ال

روايات، وكونها ليست مقيدة رواية الدوري عن أبي عمرو فقط دون غيرها من ال

 .ه المقدمة أداء في رواية الدوريباألوج

سعدية موسى عمر لنيل : لباحثةابن الجزري وجهوده الصوتية، ل: دراسة بعنوان -

:  بإشراف األستاذ الدكتورالقرآن الكريم والعلوم اإلسالميةة الدكتوراة في جامعة درج

م، وقد تناولت الباحثة جهود ابن الجزري كما ١٩٩٩يوسف الخليفة أبو بكر عام 

النشر في القراءات العشر، وتلتقي هذه الدراسة مع دراسة : يتضح جليا من كتابه

ام والفتح واإلمالة والروم واإلشمالباحث في تناول الظواهر الصوتية في اإلدغام 

ومذاهب القراء في الالمات والراء بين تفخيمها وترقيقها والياءات الزوائد، ودراسة 

غير أنها مقيدة في أحرف بعينها، وكتاب ابن  الباحث تبحث في العناوين نفسها

الجزري يبحث في القراءات العشر الكبرى ودراسة الباحث للقراءات السبع من 

 .طريق الشاطبية

بين االتفاق أحكام التجويد في القرآن : ة للباحث سيد حسن محجوب بعنواندراس -

، ١٩٩٩في جامعة أم درمان اإلسالمية سنة ة الدكتوراة واالختالف، لنيل درج

بإشراف الدكتور أحمد إسماعيل البيلي، وقد تحدث الباحث فيها عن أحكام التجويد 

دمة لقسم الدعوة وأصول بشكل عام، دون تخصيص دراسة صوتية كون الرسالة مق

ث أحكام التجويد دراسة فقهية، فكانت هذه لدين في الجامعة، ولذلك درس الباحا

 .الدراسة تشير ألحكام التجويد فقهيا، وأراء الفقهاء وأصحاب المداهب الدينية فيها

، للباحث بدر ٢٠٠٠اإلمالة والفتح والتقليد بين القراءات السبع سنة : دراسة بعنوان -

ة الدكتوراة، كريم والعلوم اإلسالمية لنيل درجعبد الكريم في جامعة القرآن الالدين 

     . ويظهر من عنوان الدراسة اقتصارها على ظاهرة اإلمالة في القراءات القرآنية

امعة أم درمان اإلسالمية ،  في ج٢٠٠٣نة ر سمحمود علي الطاه: دراسة للباحث  -

إذ تناول يحة، لمتواترة، واللهجات العربية الفصراءات القرآنية االهمز في الق: بعنوان
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الباحث فيها أهم أحكام الهمز، ومذاهب قراء الحجاز والعراق والشام في الهمز، 

اإلبدال والقلب وغيرهما، : ات، وهي في اللهجحدث الباحث كذلك عن أحكام الهمزةوت

 تبحث ظاهرة وهذه الدراسة تلتقي مع دراسة الباحث كذلك في عنوان الهمز غير أنها

الهمزة في اللهجات العربية، ودراسة الباحث قائمة على دراسة هذه الظاهرة في 

 . القراءات القرآنية

االختالف النحوي : ، بعنوان٢٠٠٦دراسة للباحثة فاطمة عبد اهللا محمد إبراهيم سنة  -

لنجود في جامعة السودان لنيل بين قراءتي أبي عمرو بن العالء وعاصم بن أبي ا

 الماجستير بإشراف الدكتور حسن سوركتي، ويتضح جليا من عنوان الدراسة ةدرج

وقوف الباحثة على الظواهر النحوية في القرآن الكريم دون مستويات اللغة العربية 

 .األخرى، ودراسة الباحث قائمة على الظواهر الصوتية عند القراء

ختالفات الصوتية في اال: ، بعنوان٢٠٠٧دراسة للباحثة هدى با بكر إبراهيم سنة  -

حصول على إشراف الدكتور بكري محمد الحاج للالقراءات في جامعة القرآن الكريم ب

ظهر درجة الماجستير، وفيها ذكر لبعض الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية، و

ونظريات المحدثين غير بصورة توفيقية بين آراء القدماء  فيها توجيه صوتي حديث

 ودراسة الباحث قائمة على ،لعمومياتاسة الباحث في وصفها لختلف عن درأنها ت

 . الخلف في الرواية الواحدة فقط

رواية أبي بكر شعبة : ، بعنوان٢٠٠٧دراسة للباحث معتز محمد با بكر أحمد سنة  -

بن عياش عن عاصم، دراسة لغوية للحصول على درجة الماجستير في جامعة 

ى البشير، وقد وقف الباحث في هذه الدراسة السودان، بإشراف الدكتورة سعدية موس

على الظواهر اللغوية في رواية شعبة عن عاصم، دون تخصيص للظواهر الصوتية، 

ولعل دراسة الباحث تلتقي مع هذه الرسالة في بعض الظواهر الصوتية في قراءة 

  .شعبة

  

  

  

  

  

  

  
  



 ١٧

  ر الصوتية الظواه:الفصل األول
  : المباحث اآلتيةويشمل

  

 تمهيد -

 دول باآليات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبيةج -

  .اإلدغام: لمبحث األولا -

 .اإلشباع: المبحث الثاني -

 .االختالس: المبحث الثالث -

 .هاقتغليظ الالم وترقي: المبحث الرابع -

 .هاقتفخيم الراءات وترقي: المبحث الخامس -

 .اإلمالة: المبحث السادس -

 .ضافةياءات اإل: المبحث السابع -

 .ما حمل على اللغة: المبحث الثامن -
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  تمهيد
لف للقارئ نفـسه،    سيقف الباحث عند السطور الالحقة على الحروف التي ورد فيها خُ                

وقد تم ترتيب األحرف في الدراسة وفـق        وذلك بذكر الوجهين ثم بيان ما هو مقدم في األداء،           

ها في الجدول الالحق وفق ترتيبهـا فـي المـصحف           ورودها في الشاطبية، في حين تم ترتيب      

 الباحث عليـه    الشريف، وهو منهح جرت عليه العادة في ترتيب آيات القرآن الكريم، وسيسير           

 :في كل مباحث الفصول، وقد اعتمد الباحث في التقديم لألوجه وفق المبررات اآلتية

:  كنص الـشاطبي مـثال     أعني النص الصريح من أصحاب الكتب أنفسهم،      :  النص بالتقديم  -١

، وكذا عبارات غيره من األئمة، وهـذا الوجـه          "والفتح عنه تفضال  : "، وقوله "والطول فضال "

أقوى األوجه من الناحية األصولية، ألن داللته على التقديم بالنص، واألوجه األخرى داللتهـا              

  .على القياس، أو بالمفهوم، والنص عند األصوليين مقدم على ذلك

، فقـد  )يشاء إلى( : ومثاله في نحوبناء على الشهرة، وهذا يعرف بأقوال المتقدمين،التقديم   -٢

وعن أكثر القـراء تبـدل      :  قال الشاطبي  جاز فيها اإلبدال والتسهيل وقدم اإلبدال لشهرته كما       

  ".وليسا لقالون عن الغر سبال: "واوها، وقوله

ال ذلك االبتداء بهمزة الوصـل فـي    ومثالتقديم بناء على االعتداد باألصل من العارض،    -٣

  :  الشاطبي قال اإلمام فقد)عرافاأل(و، )نعاماأل( :النقل لورش نحو حالة

  وتبدا بهمز الوصل في النقل كله   وإن كنت معتدا بعارضه فال

، وصال، وتغليظ الالمات التي ورد فيها خلف لورش، فـالتغليظ مقـدم،              "الم اهللا : " ومثله كذلك 

  . من خلف في اإلدغام، والمقدم اإلدغاموما ورد للسوسي

 مـيم    ومثال ذلك   االعتداد بالعارض، وهذا عكس سابقه، وسبب ذلك الشهرة واالستفاضة،         -٤

   .الجمع لقالون

الهمزتـان  : ذلك  ومثال التقديم حسب ترتيب القراء السبعة، ابتداء بنافع وانتهاء بالكسائي،-٥

، فقدم وجـه     اإلدخال، ثم وجه التحقيق مع اإلدخال      من كلمة واحدة لهشام فله وجه التسهيل مع       

روى أكثـر أهـل األداء    وكذلك مسألة زيادة المد في البدل فقـد ، التسهيل على وجه التحقيق

القصر ألنّه كّل القراء أخذوا   ومع ذلك فقد قدم،الزيادة في مد البدل لورش من طريق األزرق

  .بالقصر

  . شيوخهما قرأ به الباحث أو سمعه من -٦

 .مزةوقفات ح: تقديم القياس على الرسم، مثل -٧
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  جدول اآليات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبية

  :اإلدغام: الفصل األول

  الوجه الثاني  الوجه المقدم  القارئ  السورة  اآلية

هو والمالئكة، 

  ونحوها

     وجهااإلدغام  السوسي  ١٨/آل عمران

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٨٥/آل عمران  يبتغ غير

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ١٠٢/النساء  ولتأت طائفة

  اإلدغام  اإلظهار  خالد  ١٥٥/النساء  بل طبع

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٣١/المائدة  ، ونحوهمن بعد ظلمه

  اإلظهار  اإلدغام  قالون  ١٧٦/األعراف  يلهث ذلك

  ظهاراإل  اإلدغام  السوسي  ١٩٩/األعراف  خذ العفو وأمر

  اإلظهار  اإلدغام  قالون، خالد  ٤٢/هود  اركب معنا

  اإلدغام  اإلظهار  البزي  ٤٢/هود  اركب معنا

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٩/يوسف  يخل لكم

    اإلدغام وجها  السوسي  ٥٩/الحجر  آل لوط، حيث وقع

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٢٦/اإلسراء  آت ذا القربى، ونحوه

  اإلظهار  اإلدغام  سيالسو  ٤/مريم  الرأس شيبا

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٢٧/مريم  جئت شيئا

    اإلدغام وجها  ابن ذكوان  ٣٦/الحج  وجبت جنوبها

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٢٨/غافر  يك كاذبا

    اإلدغام وجها  السوسي  ٤١/غافر  يا قوم مالي

  اإلظهار  اإلدغام  خالد  ١١/الحجرات  يتب فاولئك

  اإلدغام  اإلظهار  أبو عمرو/ الدوري  ٤٨/الطور  واصبر لحكم، ونحوه

  اإلظهار  اإلخفاء  السوسي  ٣٢/النجم  أعلم بكم، ونحوه

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٥/الجمعة  التوراة ثم، ونحوه

    اإلظهار وجها  أبوعمرو، البزي  ٤/الطالق  الالئي يئسن

  اإلظهار  اإلدغام  السوسي  ٥/التحريم  طلقكن

  اإلدغام  اإلظهار  ابن ذكوان  ٥/تبارك  ولقد زينا

  اإلدغام  اإلظهار  ورش  ٢-١/القلم  ن والقلم



 ٢٠

  اإلدغام  اإلظهار  للجميع ممن يثبت الهاء  ٢٩-٢٨/المعارج  ماليه هلك

  اإلدغام  اإلظهار  خالد  ٤/المرسالت  الملقيات ذكرا

    اإلدغام وجها  للجميع  ٢٠/المرسالت  نخلقكم

  اإلدغام  اإلظهار  خالد  ٣/العاديات  المغيرات صبحا

  اإلظهار  اإلخفاء  للجميع  حيث وقع  إخفاء الميم عند الباء

  

  اإلشباع

  اإلشباع  القصر  قالون  ١٨٦/البقرة  الداع إذا دعان

  القصر  المد  للجميع  ٢-١/آل عمران  ألم اهللا

  اإلبدال  التسهيل  ورش  ٦٦/آل عمران  ها أنتم، وحيث وقع

التسهيل   قالون، أبو عمرو  ٦٦/آل عمران  ها أنتم، وحيث وقع

  والقصر

  التسهيل والمد

  اإلشباع  االختالس  هشام  ٧٥/آل عمران  يؤده، ونحوه

    اإلشباع وجها  ابن ذكوان  ٩٠/األنعام  اقتده قل

  الحذف  اإلثبات  قالون  ١٨٨/األعراف  أنا إال، ونحوه

  اإلثبات  الحذف  البزي  ١٦/يونس  وال أدراكم

  القصر  اإلشباع  هشام  ٣٧/إبراهيم  أفئدة

  الحذف  اإلثبات  بن ذكوانا  ٧٠/الكهف  تسألني

  التوسط  اإلشباع  للجميع  ١/، الشورىمريم  عين

  الصلة  االختالس  قالون  ٧٥/طه  يأته

    الصلة وجها  هشام  ٧٥/طه  يأته

  اإلشباع  االختالس  هشام  ٥٢/النور  يتقه

  اإلسكان  اإلشباع  خالد  ٥٢/النور  يتقه

  القصر، فالتوسط  اإلشباع  ابن كثير  ٢٧/القصص  هاتين

  القصر  اإلشباع  ورش، حمزة وقفا  ٢-١/العنكبوت  بألم أحس

  اإلسكان  الصلة  الدوري  ٧/الزمر  يرضه

  نسكااإل  القصر  هشام  ٧/الزمر  يرضه

  القصر، فالتوسط  اإلشباع  ابن كثير  ٢٩/فصلت  اللذين

  اإلثبات  الحذف  البزي  ٢/القيامة  وال أقسم
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  القصر  اإلشباع  قنبل  ٧/العلق  رآه

  الصلة  سكاناإل  قالون  حيث وقع  ميم الجمع

/ قالون، الدوري  حيث وقع  مد المنفصل

  أبوعمرو

  التوسط  القصر

  

  االختالس

  اإلسكان  االختالس  أبو عمرو/ الدوري  ٥٤/البقرة  بارئكم، ونحوه

  االختالس  اإلسكان  قالون، أبو عمرو، شعبة  ٢١٧/البقرة  نعما

  االختالس  اإلسكان  قالون، أبو عمرو، شعبة  ٥٨/النساء  نعما

  االختالس  اإلسكان  قالون  ١٥٤/النساء  اتعدو

  الضم  الكسر  ابن ذكوان  ٤٠/األعراف  رحمة ادخلوا

  االختالس  اإلسكان  قالون، أبو عمرو  ٣٥/يونس  يهدي

  الضم  الكسر  ابن ذكوان  ٤٩/إبراهيم  خبيثة اجتثت

  االختالس  اإلسكان  قالون، أبو عمرو  ٤٩/يس  يخصمون

  

  تغليظ الالم وترقيقها

  اإلمالة والتغليظ، ثم الترقيق  الفتح والتغليظ  السوسي  ٥٥/البقرة  وه نرى اهللا، ونح

  الترقيق  التغليظ  ورش  ٥٧/البقرة   وقفايوصل، ونحوه

  الترقيق  التغليظ  ورش  ١٢٥/البقرة   وقفامصلى، ونحوه

  الترقيق  التغليظ  ورش  ١٦/الحديد  أفطال، ونحوه

  

  تفخيم الراء وترقيقها

  الترقيق  التفخيم  ورش  ٢٠٠/البقرة  ذكرا، ونحوه

  الترقيق  التفخيم  ورش  ٧١/األنعام  حيران

  الترقيق  التفخيم  الكسائي  ١٢٢/التوبة  ، مع اإلمالةفرقة وقفا

  التفخيم  الترقيق  نافع، ابن كثير  ٨١،/هود   وقفافاسر، ونحوه

  الترقيق  التفخيم  للجميع وقفا  ٢٢/يوسف  مصر، وحيث وقع

  التفخيم   الترقيق  للجميع   ٦٣/الشعراء   وصالفرق

  التفخيم  الترقيق  للجميع وقفا  ١٢/سبأ  القطر
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    التفخيم وجها  ورش  ١٨/ص  اإلشراق

    الترقيق وجها  ورش  ٤٦/ص  ذكرى الدار

    التفخيم وجها  للجميع وقفا  ١٦/القمر  ونذر

    التفخيم وجها  للجميع وقفا  ١/الفجر  الفجر، ونحوه

     وجهاالترقيق  للجميع وقفا  ٤/الفجر  يسر

  

  اإلمالة

  الفتح  اإلمالة  ابن ذكوان  ١٦/البقرة  زاد، وحيث وقع

  الفتح  اإلمالة  ابن ذكوان  ٢٥٩/البقرة  حمارك، وحيث وقع

  التقليل  الفتح  قالون  ١/آل عمران  التوراة، وحيث وقع

  مالةاإل  الفتح  خالد  ٩/النساء  ضعافا

  الفتح  التقليل  ورش  ٣٦/النساء  الجار

  الفتح  تقليلال  ورش  ١٩/المائدة  جبارين، وحيث وقع

  الفتح  التقليل  ورش  ٤٣/األنفال  أراكهم

  اإلمالة  الفتح  ابن ذكوان  ١٠٩/التوبة  هار

  اإلمالة  الفتح  ابن ذكوان  ٢٦/يونس  أدراكم

  اإلمالة  الفتح/ التقليل  أبو عمرو  ١٩/يوسف  بشرى

  التقليل  الفتح  أبو عمرو/ الدوري  ٣١/يوسف  يا أسفى، ونحوه

    تح وجهاالف  السوسي  ٨٣/اإلسراء  نأى

  التقليل  الفتح   أبو عمرو، ورش   ٣٢/الكهف  كلتا، وقفا

  اإلمالة  الفتح  حمزة والكسائي  =  =

  اإلمالة  الفتح  أبو عمرو  ٤٤/المؤمنون  تترى وقفا

  اإلمالة  الفتح  خالد  ٣٣/النمل  آتيك

    اإلمالة وجها  أبو عمرو/ الدوري  حيث وقع  الناس المجرور

  التقليل  الفتح  ورش  حيث ورد  ذوات الياء

   ذوات الياء المتصلة بها

  رؤؤس اآلي/ هاء مؤنث

  التقليل  الفتح  ورش  حيث ورد

  الفتح معا  اإلمالة معا  ابن ذكوان  حيث ورد  رآك، ورآه، ونحوه

  اإلمالة  الفتح  الكسائي  حيث ورد  الوقف على هاء التأنيث
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  الياء في آخر الكلمة

  الفتح  اإلسكان  ورش  ١٦٢/األنعام  محياي

    ها في الحالينسكان وجاإل  هشام  ١٧٥/األعراف  كيدون

  اإلسكان  الفتح  هشام  ٦٢/هود  أرهطي أعز

    الحذف وجها في الحالين  قنبل  ١٢/يوسف  نرتع

  الحذف  اإلثبات  قالون، أبو عمرو، حفص  ٣٦/النمل  آتان، وقفا

    سكان وجهااإل  البزي  ٧٨/القصص  عندي

    الفتح وجها  قنبل  =  عندي

  اإلسكان  الفتح  /لونقا  ٥٠/فصلت  ربي إن

    اإلثبات وجها  ابن كثير  ٤١/ق  ينادي، وقفا

  الحذف  اإلثبات  قنبل  ٩/الفجر  الواد

  اإلسكان  الفتح  هشام  ٦/الكافرون  لي دين

  

  ما حمل على اللغة

  إبراهام  إبراهيم  ابن ذكوان  ١٢٥/البقرة  إبراهيم، وحيث وقع

  الياء  التاء  هشام  ١٦٩/آل عمران  تحسبن

  التثقيل  التخفيف  هشام  ٨٠/نعاماأل  أتحاجونني

  كسرها  فتح الهمزة  شعبة  ١٠٩/األنعام  أنها

  بيأس  بئيس  شعبة  ١٦٥/األعراف  بئيس

    الفتح للتاء وجها  هشام  ٢٣/يوسف  هيت

  عدمه  "يايس"القلب   البزي  ٣١/الرعد  ييأس، ونحوه

  النون  الياء   ابن ذكوان  ٩٦/النحل  لنجزين

  بليه  ألهب  قالون  ١٩/مريم  ألهب لك

  اإلخبار  االستفهام  ابن ذكوان  ٦٦/مريم  إذا متأ

  البناء للمجهول  البناء للمعلوم  ابن ذكوان  ١٩/الروم  تخرجون

  التسكين  الفتح للسين  هشام  ٤٨/الروم  كسفا

  الضم  الفتح  صحف  ٥٤/الروم  ضعف، الثالثة

  اإلثبات  حذف الهمز  ابن ذكوان  ١٢٣/الصافات  إلياس

  وقالسؤ  السؤق  قنبل  ٣٣/ص  السوق



 ٢٤

  التشديد  التخفيف  هشام  /الزخرف  لما

    التاء وجها  البزي  ١٢/األحقاف  لينذر

  فتحها  كسر السين  شعبة  ٢٤/الرحمن  المنشئات

  كسرها  ضم الميم  الكسائي  ٥٦/الرحمن  يطمث

  ضمها  كسر الميم  الكسائي  ٧٤/الرحمن  يطمث

  ضمها  كشر الشين   شعبة   ١١/المجادلة  انشزوا

  الياء  اءالت  هشام  ٧/الحشر  يكون

  التاء  الياء  ابن ذكوان  ٤٢-٤١/الحاقة  يذكرون، يؤمنون

  اإلثبات  الحذف  ابن ذكوان، البزي  ٤/اإلنسان  سالسل، وقفا

  الحذف  اإلثبات  حفص  ٤/اإلنسان  سالسل

  الكسر  م لالمالض  هشام  ٦/البلد  لبدا

  اإلثبات  حذف الهاء  البزي  حيث وقع  فيم، ونحوها وقفا

  الوقف على الالم  الوقف على ما  ميعللج  حيث ورد  مال، وقفا
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  اإلدغام: المبحث األول
 وسيعمل الباحث على حصره ،يتخذ هذا العنوان جانبا كبيرا في مصنفات اللغة والقراءات   

ت العربية، فقد ورد أعني اإلدغام وفق ما ورد من خلف عند القراء، وتوجيه ذلك وفق أصوا
، ٣ يعيش في شرح المفصلوابن ،٢، والقيسي في الكشف١ابن جني في الخصائصعند 

غازي الحمد في ، و٤الحمالوي في شذا العرفوفي كتب المحدثين ورد عند  وغيرهم،
القراءات وسمير استيتية في كتابه ، ٦، وإبراهيم أنيس في األصوات اللغوية٥الدراسات الصوتية

ي كتب القراءات  وأما فوغيرهم، ، ٨مد مختار عمر في دراسة الصوت اللغويوأح، ٧القرآنية
دغام القراء والداني في فقد ورد في تلك المصنفات مجتمعه، ولعل ما كتبه السيرافي في كتابه إ

الكبير في وصف اإلدغام الوارد عند القراء يعد من المصادر المهمة التي عاد الباحث اإلدغام 
  . إليها

، وهو عند ٩ اللجام في فم الفرسأدغمت: ، ومنه قولهماإلدخال: اإلدغام في اللغةو
فمتحرك من مخرج واحد بال فصل بينهما فينطق  ١٠اإلتيان بحرفين ساكن: النحويين والقراء

، ولعل اللسان يرتفع بالمدغم دفعة واحدة، وفي ذلك تخفيف من العبء ١١بهما المتكلم دفعة واحدة
التخفيف، قال وجهه طلب و: "، يقول ابن الجزري١٢بحركة اللسان عن حركتين في حرفين اثنين

 ،١٣" غيرهونحسنتها، وال ياإلدغام كالم العرب الذي يجري على ألسن: أبو عمرو بن العالء
  ،١٤لةــــــواإلدغام ضرب من التأثير الذي يقع في األصوات المتجاورة، إذا كانت متماث

                                                 
  .، وما يليها٢/١٤١ابن جني، الخصائص، :  ينظر- ١
 .، وما يليها١/٢٠٨ف، القيسي، الكش:  ينظر- ٢
 .، وما يليها١٠/١٢١ابن يعيش، شرح المفصل، : ر ينظ-٣
 .، وما يليها١٥٣الحمالوي، شذا العرف، :  ينظر-٤
 .، وما يليها٣٣٤غازي الحمد، الدراسات الصوتية، : ينظر -٥
  .، وما يليها١٨١إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، :  ينظر-٦
  .، وما يليها٢١٦لقرآنية،  سمير استيتية، القراءات ا- ٧
  .، وما يليها٣٢٥عمر، دراسة الصوت اللغوي، مختار أحمد :  ينظر-٨
 ".دغم" مادة"، ، اللسان، وابن منظور٢/٢٨٥، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، "دغم"مادة : ينظر - ٩
، ابن خالويـه  : نظرينع اإلدغام كما يرى ابن خالويه،       ألن الحركة تم  وهذا تعريف لإلدغام الصغير فقط،       -١٠

 .٢٣٤، الحجة
 .١٥٣، شذا العرف، والحمالوي، ١/٢٧، النشر، وابن الجزري،  ٤/٤٣٧، الكتاب سيبويه، :  ينظر- ١١
، وغازي الحمـد، علـم      ٢٤ضاد العربية،   عبد اللطيف الخطيب،    ، و ٦٩المرعشي، جهد المقل،    :  ينظر - ١٢

 .٩١التجويد، 
  .٢/٢٧٥ ابن الجزري، النشر، - ١٣
 .ما اتفقا مخرجا وصفة ، كالباء والباء:  متماثالن ال -١٤
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أما التشديد فيحدث إذا : "ويسند هذا الرأي إلى القرطبي إذ يقول، ٢ أو متقاربة،١متجانسةأو 
التقى حرفان متماثالن أو متقاربان األول منهما ساكن والثاني متحرك فيقلب أحدهما إلى اآلخر 
فيجب اإلدغام، وذلك بأن يجعل االعتماد على الحرفين مرة واحدة، فيكون النطق بهما دفعة 

ة من غير توقف على األول وال فصل بين الحرفين بحركة وال روم، ويكون الحرفان واحد
ملفوظا بهما، ويصيران بالتداخل كحرف واحد ال مهلة بين بعضه وبعضه، ويلزم اللسان أو 

  .٣"غيره من المخارج موضعا واحدا
دمج صوت في صوت مقارب له  "-كما يذكر استيتية–واإلدغام في حقيقته الصوتية 

، مع اختالف بينهما في بعض السمات والمالمح الصوتية، حتى يظهر ي موضع النطقف
دغم فيه، فيظهر الصوتان وكأنهما صوت أالصوت المدغم وكأنه صوت مماثل للصوت الذي 

  .٤"واحد
قل في أصوات الحلق  أصوات الفم وطرف اللسان خاصة، وييتضح قبال أن التأثر يكثر في   

واعلم أن أصل : "لمخرج يؤدي إلى التأثر، ويسند ذلك إلى قول الدانيوالشفتين، ولعل قرب ا
اإلدغام إنما هو حروف الفم واللسان لكثرتهما في الكالم، وقرب تناولهما، ويضعف في 

:  إلى األمر نفسه القيسي بقوله، وسبقه٥"حروف الحلق وحروف الشفتين لقلتها وبعد تناولها
للبعد في المخرج، ويدغم بعضها في ...  ي حروف الحلق، فوتعلم أن حروف الشفتين ال تدغم"

بعض خال الواو، فال تدغم في غيرها وال غيرها فيها، خال أن النون الساكنة والتنوين يدغمان 
في الراء والواو، وكذلك الميم ال تدغم في الباء، واعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعضها في 

يفسر لنا عدم تأثر النون الساكنة بأصوات والداني سي  والقي، ولعل كالم ٦"بعض يقوى ويحسن
وللقدماء والمحدثين آراء متعددة في أنواعه، ، ٧الحلق وأقصى اللسان والشفتين لبعد المخرج

  : ، أما عند ابن الجزري وغيره من القراء فهو٨وقد  قسمه ابن جني إلى أكبر وأصغر

                                                 
 .ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، كالدال والتاء: المتجانسان - ١
، ٧٠المرعـشي، جهـد المقـل،       : ، ينظـر  ما تقاربا في المخرج والصفة، كالـدال والـسين        : المتقاربان -٢

 .٤٨والجمزوري، الفتح ، 
  .١٣٩ القرطبي، الموضح، -٣
  .٣٦تية، القراءات القرآنية،  سمير استي- ٤
 .٤١ الداني، اإلدغام، -٥
 .١/١٤٠ القيسي، الكشف، -٦
 .٨٦غازي الحمد، علم التجويد، :  ينظر-٧
: هو اإلدغام الكبير والصغير، أما األصغر     : ، وعنده اإلدغام األكبر   ٢/١٤١،  الخصائصابن جني،   : ظر ين - ٨

 .  دغام يكون هناك، وجعل اإلمالة منهفهو تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إ



 ٢٧

ة وقوعه، فالحركة سمي كبيرا لكثروهو ما كان أول صوتيه متحركا، و: اإلدغام الكبير .١
دغام وكلما توالت الحركات أكثر كان اإل: "، ولعل سيبويه عبر عنه بقولهأكثر من السكون

   .١"أحسن، وإن شئت بينت
  : ، وهو عند المحدثين يقسم إلى نوعين٢وهو ما كان أول صوتيه ساكنا: اإلدغام الصغير .٢

 "تأثير مدبر": ويسمى، ني وفيه يتأثر الصوت األول بالثار رجعي، تأث-١
Regressive.  

  "مقبلتأثير ": ، ويسمىر تقدمي، وفيه يتأثر الصوت الثاني باألولتأث -٢
Progressiveلى تقسيماته، وجعله عند المحدثين كما يلي، كما أشار غازي الحمد إ٣ :

المقبل والمدبر والمتبادل، والناقص والتام، واألقوى واألضعف، والمتماثلين 
  . ٤جانسين والمتقاربين، والكبير والصغيروالمت

ها الصوتان  ظاهرة من ظواهر المماثلة يفني في–وهو يعني اإلدغام : "   يقول العبيدي

المماثلة : ، أيCompletic  Assimiation :، ولذلك سماها المحدثونالمتجاوران فناء تاما

صائصه وصفاته ا يتأثر صوت بصوت مجاور، بحيث يكتسب منه بعض خنه، و٥الكاملة

النطقية، أو يفقد الصوت المتأثر بعض خصائصه األصلية، ليماثل بذلك أحد األصوات 

التأثير واقعا من صوت على صوت الحق كانت المماثلة تقدمية، وإذا كان المجاورة، فإذا كان 

واقعا من صوت على صوت سابق له، كانت المماثلة رجعية، وقد تجري المماثلة بين صوتين 

 بينها فاصل فتكون ة مباشرة، وقد تجري بين صوتين ينهما فاصل، فتكون المماثلليس ب

المماثلة غير مباشرة، وعلى ذلك تكون المماثلة تقدمية مباشرة، أو غير مباشرة، أو رجعية 

، وقد يطلق عليها المماثلة التجاورية أو التباعدية، غير أن ما ورد ٦مباشرة، أو غير مباشرة

  . المماثلة الرجعية المباشرةه إلىمن خلف مرد

القدماء والمحدثين يشيرون إلى وبذكر اإلدغام، وخاصة الكبير منه، نرى كثيرا من 

وأشهر من عرف به من القراء أبو عمرو بن العالء، : " عمرو، يقول إسماعيل الطحانيأب

                                                 
  .٤/٤٣٧ سيبويه، الكتاب، - ١
 .١٠٩، اإلتحاف، والبنا، ١/٢٧٥، النشرابن الجزري، : نظر ي- ٢
ه ، وعبـد  ٥١إبراهيم أنيس، في اللهجـات العربيـة،        ، و ٣٣٤غازي الحمد، الدراسات الصوتية،     :  ينظر - ٣

 .٢٦-٢٢واب، التطور اللغوي، ، ورمضان عبد الت١٢٦الراجحي، اللهجات العربية، 
 .٣٣٤غازي الحمد، الدراسات الصوتية، :  ينظر-٤
، وغازي الحمـد،    ١٨٤خليل عطية، في البحث الصوتي،      : ، وينظر ٣٧العبيدي، الظواهر الصوتية،     عادل -٥

 .٣٣٤الدراسات الصوتية، 
  .٦٣-٦٢سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٦



 ٢٨

ذا الباب ، إال أن أبا عمرو قد أخذ ه١"وهو من نعول عليه في رصد هذه الظاهرة في القراءات

، رواتهوأما : ، يقول ابن الجزري٢من أساتذته، وخاصة الحسن البصري الذي صح أنه قرأ به

فالمشهور به والمنسوب إليه من األئمة العشرة هو أبو عمرو بن العالء، فليس بمنفرد به، بل 

، وتعد رواية اإلدغام من الروايات التي ٣"قد ورد أيضا عن الحسن البصري، وابن محيصن

، والحسن البصري كأبي عمرو ٤تهرت بها المدرسة البصرية التي عد من رواتها أبو عمرواش

لحسن أنه وعن ا: "، قال الداني٥وأحرفهفي اإلدغام الكبير مع اختالفهما في بعض شروطه 

 رهشَ": ، وروى سليمان بن أرقم عنهة مدغم،٨٧/  في سورة التوبة" علىعِبطُو": كان يقرأ

حذفت الحركة من بين الصامتين المتماثلين، "، فقد ٦"مدغما، ١٨٥/ رة البقرةفي سو "مضانر

  .٧"ذين الصوتين كينونة منطوقةاوبقي مع ذلك لكل واحد من ه
، ولكنهما بسبب النبوة الواحدة صارا بوة واحدةوقد ذكر ابن جني أن اللسان قد نبا حرفين ن   

  .٨كالحرف الواحد
 تهدف ك ظاهرة لغوية، فاإلدغام وفق ذل٩ام بأنه سعي للتخفيف لإلدغ   وعلل ابن يعيش الميل

  . ١٠إلى الوصول  باألصوات إلى أقصى درجات الخفة والسهولة
  

  الخلف في اإلدغاممظاهر 
تنبع مظاهر الخلف في اإلدغام من علل وموانع ذكرها مصنفو القراءات، ولعله ما يذكره    

وسببا وأما أحكام اإلدغام فإن له شرطا : "يقولذا المقام ما يؤيد ذلك إذ ابن الجزري في ه
: خطا ولفظا، أو خطا ال لفظا، ليدخل فيه نحوومانعا، فشرطه في المدغم أن يلتقي الحرفان 

، وفي المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة "أنا نذير": ، ويخرج نحو"إنه هو"

                                                 
 .١٥٨ص، ١٩٨٥، ٤.إلدغام بين النحاة والقراء، حولية كلية الشريعة، عإسماعيل الطحان، ا - ١
 .٨١عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في األصوات، : نظر ي- ٢
 .١/٢٧٥، النشرابن الجزري،  - ٣
 .٨١عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في األصوات، : ينظر -٤
 أبي عمرو، وكذلك إظهار الراء الساكنة عنـد الـالم    ومن ذلك إظهار ذال إذ عند الحسن ، وإدغامها عند     - ٥

، ٧٤/ فـي اإلسـراء   " كدت تـركن  : "عند الحسن وإدغامها عند أبي عمرو ، وإدغام التاء في مثلها في نحو            

،  رسالة ماجستير من تحقيق الباحث       ٥١األهوازي، مفردة الحسن البصري،     : ينظر. واإلظهار عند أبي عمرو   

 .غير منشورة
 .٦٣اإلدغام، الداني،  - ٦
  .٢٦٠ سمير استيتية، القراءات القرآنية، - ٧
 .٦٩٤\٢ني، الخصائص،  جابن:  ينظر- ٨
 .١٠/١٢١ابن يعيش، شرح المفصل، :  ينظر- ٩
  .٣٨العبيدي، الظواهر الصوتية، عادل :  ينظر- ١٠



 ٢٩

، وأما سببه فقد ذكره الباحث قبال، وأما ١""كميرزق": ، ويخرج فيه نحو"خلقكم" :ليدخل فيه نحو
  :منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فما اتفق عليه ذكره الشاطبي بقولهموانعه ف

  ِإذَا لَم يكُن تَا مخِْبٍر َأو مخَاطٍَب أِو الْمكْتَِسي تنِْوينُه َأو مثَقَّالَ
و اباً َأنْتَ تُكِْرهثِّالَكَكُنْتُ تُرِميقاَتُ م ضاً تَمَأيِليٌم و٢اِسٌع ع  

كون األول تاء الضمير، أو مشددا، أو : وموانعه المتفق عليها ثالثة: "يقول ابن الجزري
غير أن هذه الموانع تنبع من وأما ما اختلف فيه فهو ما سيشير الباحث إليه الحقا، ، ٣"منونا

  :خمس علل، وهي
، "يخل لكم"، و"يبتغ غير": و ما ينوب عنه، كقول الحقلفاصل بالجزم أحذف الحرف ا -١

، المتقاربين االعتداد بهذا المانع، والمشهور في "آت ذا القربىو"، و"لتأت طائفة"و
  ."ولم يؤت سعة" : نحوفاإلدغام معه فيهما ضعيف،

 ."والالئي يئسن"و، "آل لوط": توالي اإلعالل في نحو -٢
 ."ومنهو "صيرورة المدغم حرف مد بإسكانه ك -٣
 ."جئت شيئا فريا" :فيكسر تاء الضمير،  -٤
 ".التوراة ثم"، و"الزكاة ثم": خفة الفتحة مع عدم التكرار في -٥

ومتى ، والثاني الصغير،  وهذه هي موانع اإلدغام الكبير الذي هو أحد قسمي اإلدغام   
  .٤ارتفع المانع المعتد به ووجد السبب والشرط جاز اإلدغام بحسب الرواية

  :لي بسط القول في تلك الموانعوفيما ي
 وألجله التقى المثالن، وفي ذلك يقول المعلل بسبب الحذف الواقع بآخر الكلمة،: أوال

  :الشاطبي
  وِعنْدهم الْوجهاِن في كُلِّ موِضٍع تَسمى ِلَأجِل الْحذِْف ِفيِه معلَّالَ

  ٥ لَكُم عن عاِلٍم طَيِب الْخَالَكَيبتَِغ مجزوماً وِإن يك كاِذباً ويخُْل

                                                 
ا  أبـو عمـرو   أدغمه" يرزقكم"، غير أن ١/١١١البنا، اإلتحاف، : ، وينظر١/٢٧٨ ابن الجزري، النشر،   - ١

فلعدم وجود  : ، فأما األولى فلعدم وجود الحركتين، والثانية      "نرزقك"، و "ميثاقكم: "برواية السوسي، وأظهر نحو   

  : الميم، ويسند ذلك لقول الشاطبي

  وِإن ِكلْمةٌ حرفَاِن ِفيها تَقَاربا فِإدغَامه ِللْقَاِف في الْكاِف مجتَالَ

  ه متَحرٌك مِبيٌن وبعد الْكاِف ِميٌم تَخَلَّالَوهذَا ِإذَا ما قَبلَ

  كَيرزقْكُّم واثقَكُّموا وخَلَقكُّمو وِميثَاقَكُم أظِْهر ونَرزقُك انْجالَ

 .١٣٤-١٣٢: ، األبيات١١الشاطبية، :   ينظر
  .١٢١، ١٢٠: ، البيتان١٠ الشاطبية، - ٢
 .١/٢٧٩ ابن الجزري، النشر، - ٣
  .٢٣، والخليجي، حل المشكالت، ١/١١٢البنا، اإلتحاف، : ينظر - ٤
  .١٢٤ -١٢٣: ، البيتان١٠ الشاطبية، - ٥



 ٣٠

اإلظهار واإلدغام، في كل موضع التقى فيه :    فقد ورد عند المدغمين عن السوسي الوجهان
مثالن بسبب حذف وقع في آخر الكلمة األولى ألمر اقتضى ذلك، وقد يكون المحذوف حرفا أو 

  :٢ المواضع اآلتية، ويظهر الخلف في١حرفين وكل كلمة فيها حرف من حروف العلة
  .٨٥/ في آل عمران" رومن يبتغ غي"

فمن نظر إلى أصل الكلمة فيظهر، ومن : "، يقول أبو شامة٣يبتغي، وحذفت ياؤه للجزم: فأصله
  : وقد عبر الجعبري عن ذلك بقوله،٤"نظر إلى الحالة الموجودة فإنه يدغم

  ٥وإذا تال كيبتغ غير جد          بكليهما، ولمدغم رأيان
  .٦"والوجهان صحيحان فيه وفيما ماثله مما يأتي من المجزوم: "يقول ابن الجزريو 

  ٢٨/ في غافر" وإن يك كاذبا"
يكون، وسكنت النون للجزم، وحذفت الواو اللتقاء الساكنين، ثم حذفت النون : فأصله   

  .٧تخفيفا
  ٩/في يوسف" يخل لكم"

، ولم يذكر الداني ما هو مرجح في ٨مرفإن أصله يخلو، وحذفت الواو فيه لجزمه جوابا لأل  
فأهل األداء مختلفون فيه، فمذهب ابن مجاهد وأصحابه اإلظهار، ومذهب أبي : "األداء إذ قال

  .١٠، واختار ابن غلبون اإلظهار في ذلك كله٩" باإلدغامأنابكر الداجوني وغيره اإلدغام، وقرأته 
ولم يذكر : "يقول محقق القواعد المقررة، ١١والوجه المقدم أداء في الحروف السابقة اإلدغام

المصنف مذهبه في المجزوم فدل على أنه يدغمه بال خالف، وإن ورد الخلف في التيسير 
   .١٢"والشاطبية

  

                                                 
  .٥٤، والقاضي، الوافي، ٧٢،  السراج ابن القاصح،:  ينظر ١
  .٢٩الداني، التيسير، و ، ٥٥السيرافي، إدغام القراء، :  ينظر- ٢
 . على تقصير الصائت الطويل ال على الحذف قائمأما عند للمحدثين فهو وهذا عند القدماء و- ٣
، ومحمـد أبـو     ٣٤، والضباع، اإلرشاد،    ١/٢٨١ابن الجزري، النشر،    : ، وينظر ٨٣ أبو شامة، اإلبراز،     - ٤

  .٢٩الخير، األصول، 
 .٥٤٥:  الجعبري، عقود الجمان، مخطوطة، البيت- ٥
 .١/٢٨١ ابن الجزري، النشر، - ٦
، والقاضـي،   ٧٢، وابن القاصح، السراج،     ٩٤، والداني، اإلدغام،    ١١٣راء،  السيرافي، إدغام الق  :   ينظر  - ٧

  .٦٨البدور، 
  .المصادر السابقة نفسها:  ينظر- ٨
 .٢٩ الداني، التيسير، - ٩
 . ٧٢ابن غلبون، التذكرة، :  ينظر- ١٠
 ".لمقدم لهقرأ السوسي بخلف عنه باإلدغام وهو ا: ، وفيه٢٢٠، و٢١٦، و٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ١١
 .٢٥ البقري، القواعد، - ١٢



 ٣١

  .١والوجهان جيدان، دون ترجيح:  وصف النحاس الوجهين فقال   وقد

  :واو هو المضموم هاؤه:  ثانيا

 إذا انضمت الهاء قبلها ولقيت "هو" :ي الواو من  ذكره الداني بقوله واختلف أهل األداء ف

 ، فكان ابن مجاهد يأخذ اإلظهار وكان غيره ١٨٢/ آل عمران  في"هو والمالئكة: " نحو،مثلها

ون مع إدغام الياء في يأخذ باإلدغام وبذلك قرأت، وهو القياس، ألن ابن مجاهد وغيره مجمع

المحققين اإلدغام فقط مذهب ابن غلبون و أن ، غير٣"٢٥٤/ في البقرة "أن يأتي يوم"الياء في 

  : ، ويسند إلى ذلك قول الشاطبي٤دون اإلظهار

 اووووكَه َاءه مومضالْم وه وِغمفََأد نلَّال٥َمع دفَِبالْم ظِْهري نمو   

لَى الْمع ننِْجي مقَ يالَ فَرو هونَحو وهغَمٌم َأدوي ْأِتييالَووع ٦د  

/ ،  في سورة الجمعة"من اللهو ومن التجارة: "في نحوفاإلدغام للتجانس إذ الواو األولى    

فاألولى إدغام هذا الفصل لمن يقرأ للسوسي : "، يقول النحاس٧الم الكلمة وهي أصلية، هي ١١

  .٨"باإلدغام الكبير

مير، ففي إدغامها كاإلخالل لما ألن الواو زيدت لها الض: "  وعلل أبو شامة اإلظهار بقوله

صيحة التي نزل زيدت ألجله، وألن الواو تشدد في لغة قوم من العرب، والتخفيف هو اللغة الف

إن تشديد : يؤدي إلى أن الواو تشتبه بتلك اللغة، وقيل أيضاما ، ففي إدغامها بها القران الكريم

هذه علل حسنة اإلدغام وكل الواو هو األصل ثم خفف فاستغنى بذلك التخفيف عن تخفيف 

واختلفوا في مانع : "وقد أجمل ابن الجزري تلك اآلراء مجتمعة بقوله، ٩لإلظهار ال بأس بها

اإلدغام، فاألكثرون منهم على أن ذلك من أجل الواو تسكن لإلدغام فتصير بمنزلة الواو التي 

، مما ال يدغم إجماعا ٩٣/  في سورة المائدة"آمنوا وعملوا ":هي حرف مد ولين في نحو قوله

أن "، و١٢/  في سورة طه"نودي يا"ألجل المد، ورد المحققون ذلك باإلجماع على جواز إدغام 
                                                 

  .١٩النحاس، الرسالة الغراء، :  ينظر- ١
/ ، واألنعام   ١٨/ ، وآل عمران    ٢٤٩/  ورد مثل ذلك في ثالثة عشر موضعا في القران الكريم في البقرة               - ٢

 . ٣١ /، والمدثر١٣/ ، والتغابن٣٩/ لنحل، وا٦٨/ وطه ،١٠٧/ ، ويونس٢٧/عراف ، واأل١٠٦، و٥٩ و ١٧
 .٢٩ الداني، التيسير، - ٣
 .٥٧، والقاضي، الوافي، ٣٥، اإلرشاد، والضباع ، ١/١١٤البنا، اإلتحاف، :   ينظر- ٤
فهـو  " و ١٣٧/ في األنعـام    " هو وليهم : " ساكنة على روايته، وذلك في ثالثة مواضع       "هو" إذا كانت هاء     - ٥

 .خالف في اإلدغام ، فال ٢٢/في الشورى " هو واقع بهم" و٦٣/في النحل " وليهم
  ١٣٠، و١٢٩:  ، البيتان١١ الشاطبية، - ٦
 .٣/١٢٦٩ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ٧
  .١٩ النحاس، الرسالة، - ٨
 .٥٩السيرافي، إدغام القراء، : ، وينظر٧، اإلبراز أبو شامة، - ٩



 ٣٢

 وال فرق بين الواو والياء مع أن تسكينها لإلدغام ،٢٥٤/ ورة البقرة في س،"يأتي يوم

ا في ، فقد أدغمت الياء نصف الحركة في الكلمة األولى بالياء نصف الحركة أيض١"عارض

، فقد ورد عن "٤١/في غافر "يا قوم مالي": ا، نحوأما ما حذف إفصاح، و٢الكلمة الثانية

  :السوسي وجهاً واحداً ال غير، وهو اإلدغام، ويؤنس ذلك من قول الشاطبي

  ٣ويا قَوِم ماِلي ثُم يا قَوِم من ِبالَ ِخالٍَف علَى الِْإدغَاِم الَ شَك ُأرِسالَ

وال أعلم خالفا في اإلدغام في  ":، ويقول الداني٤، كما يشير الضباعا ما يمنع اإلدغامفليس فيه

ويستند ذلك لقول ، ٤١٥/غافر في "يا قوم مالي"، و٣٠/  في هود"ويا قوم من ينصرني": قوله

 وبه قرأ الباحث عن قراء، "٦ال خالف عن السوسي في إدغام هاتين الكلمتين: "القاضي كذلك

نظر إلى ما ذكر من جواز الوجهين، أعني اإلدغام واإلظهار، كما عند بعض بلده، وال ي

  .٧المعاصرين

  :٨ حيث وقع"آل لوط"الم : ثالثا

واختار ابن غلبون ، ٩ذكر الداني في التيسير واإلدغام الكبير ورود الوجهين عن السوسي   

سوسي وجها وذكره من المعاصرين محمد أبو الخير، غير أن لل، ١٠الوجهين دون ترجيح

  :واحدا فقط هو اإلدغام، ويؤنس ذلك إلى قول الشاطبي

  وِإظْهار قَوٍم آَل لُوٍط ِلكَوِنِه قَِليَل حروٍف رده منُ تَنَبالَ

  ِبِإدغاَِم لَك كَيدا ولَو حج مظِْهٌر ِبِإعالَِل ثَاِنيِه ِإذَا صح الَعتَالَ

  ١١ هاٌء أصلُها وقَد قَاَل بعض النَّاِس ِمن واٍو ابِدالَفَِإبدالُه ِمن همزٍة

عامة البغداديين يأخذون فيه باإلظهار، وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد، ويعتل بقلة : "يقول الداني

ققين هو اإلدغام غير أن مذهب المح، ١٢"حروف الكلمة، وكان غيره يأخذ باإلدغام، وبه قرأت
                                                 

 .١/٢٨٣ ابن الجزري، النشر، - ١
  .٢٦٤سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٢
 .١٢٥: ، البيت١١ الشاطبية،- ٣
 .٣٤الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٤
 .٢٩ الداني، التيسير، - ٥
 .٥٦ القاضي، البدور، - ٦
 .٣٠ محمد أبو الخير، األصول،:  ينظر- ٧
  .٣٤، والقمر، ٥٦/، والنمل٦١، و٥٩/ وذلك في الحجر- ٨
  ".وفيها خالف: "يه، وف١٠٢، واإلدغام الكبير، ٢٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٩
  .١/٨٠  ابن غلبون، التذكرة، - ١٠
  .١٢٨-١٢٦: ، األبيات١١، ة الشاطبي- ١١
  .٢٩الداني، التيسير، - ١٢



 ٣٣

الصحيح المعول عليه المأخوذ به، وهو الذي عليه العمل، والعلة في ذلك وهو في هذه الكلمة، 

، وهو أقل حروفا ٥/وسفيفي " لك كيدا: " وهو،هو إدغام من هو أقل منه عددا في الحروف

 هذا الحرف لم يرد في كتب تحقيق األوجه وتقدمها أداء مما يعني ال خلف كما أن، ١من آل

  .٢"ولى إدغامه لمن يقرأ للسوسي بطريق اإلدغام من التيسيرفاأل: "فيه للسوسي، يقول النحاس

 :ولعل أبا عمرو أراد بقوله: "بقوله ،"قليل حروف: "وقد أشار ابن الجزري إلى تفسير قوله   

  .٣"قلة دورها في القرآن، فإن قلة الدور وكثرته معتبر في المتقاربين: لقلة حروفها، أي

  :ياء والالئي: رابعا

  :قول الشاطبيويسند ذلك في 

  ٤ وقَبَل يِئسن الْياء في الَّالِء عاِرٌض سكُونًا َأو اصالً فَهو يظِْهر مسِهالَ

عد الهمزة، وله في الهمزة ، بحذف الياء ب٤/الطالقفي  "ئي يئسنوالال: "   فقد قرأ أبو عمرو

  : شاطبي إليه بقولهوهو ما أشار التسهيلها بين بين مع المد والقصر، : بعد ذلك وجهان

  ٥وِإن حرفُ مد قَبَل همٍز مغَيٍر يجز قَصره والْمد ما زاَل َأعدالَ

وإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع للساكنين، وعلى هذا الوجه يجتمع حرفان متماثالن في 

ألول في الثاني، كما أن األول ساكن، والثاني متحرك، والقاعدة تقتضي وجوب إدغام ا: كلمتين

الالي لغة في الالء، وهي لغة قريش، فعلى هذا وجب اإلدغام، وهو من باب اإلدغام 

ة ، وقد أشار الشاطبي أن السوسي يقرأ على وجه اإلبدال بإظهار هذه الياء الساكن٦الصغير

، ٧ا أو هي نفسها عارضة ألن أصلها همزة فيمتنع إدغامهوعلل إظهارها بأن سكونها عارض،

 وقد أشار ، ٨راكبا الطريق األسهل: يظهر مسهال، بمعنى: وهو ما أشار الناظم إليه بقوله

، وذلك ٩اإلدغام لتوالي اإلعالل على الكلمةعدم  األمنية كذلك إلى وجه  بلوغصاحب مختصر

أن أصل الالئي بياء ساكنة بعد الهمزة، واإلبدال والتسكين عارض، فلم يعتد به فعوملت 
                                                 

  .٥٧-٥٦، والقاضي، الوافي، ٣٥، والضباع، اإلرشاد، ٧٣ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ١
  .١٩ النحاس، الرسالة، - ٢
 .١/٢٨٢ ابن الجزري، النشر، - ٣
 .١٣١: ، البيت١١ية،   الشاطب- ٤
  .٢٠٨: ، البيت١٧ الشاطبية، - ٥
  .٢٠، والضباع، مختصر بلوغ األمنية، ١/٢٨٥، وابن الجزري، النشر، ٢/٢٩٧القيسي، الكشف، :  ينظر- ٦
، والضباع، اإلرشاد،   ٧٦،  وابن القاصح، السراج،      ٨٩،  اإلبراز، وأبو شامة،    ٢٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ٧

 .٥٨وافي، ، والقاضي، ال٣٦
 .٤٩الجمزوري، الفتح، :  ينظر- ٨
ـ            : "، وفيه ١/١١٤البنا، اإلتحاف،   :  ينظر - ٩  ةألنه يحصل في الكلمة إعالالن، ولو أدغم يحـصل فيهـا ثالث

 ".إعالالت، فامتنع إدغامها لذلك
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 ظاهرة، ألنها في النية والمراد والتقدير، وإذا كانت ةهي مبدلة معاملتها وهي محققالهمزة و

بياء ساكنة بعد الهمزة كقراءة : أصل الالئي: "فاقسي ذلك بقوله، وقد أجمل الص١كذلك لم تدغم

الشامي والكوفيين فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها كما حذفت في الرام والغاز 

 من الهمزة ياء عدها كقراءة قالون وقنبل ثم أبدلتبهمزة مكسورة من غير ياء بفصارت 

  .٢"مكسورة على غير قياس إذ القياس أن تسهل بين بين ثم أسكنت الياء استثقاال للحركة عليها

   غير أن الذي ذهب إليه أهل األداء إلى اإلدغام طردا للباب، والوجهان صحيحان مقروء 

  :، كون الشاطبي ذكر في موضع ثان من الشاطبية٣مرو بروايتيهبهما للبزي وأبي ع

  وِبالْهمِز كُلُّ الَّالِء والْياَِء بعده ذَكَا وِبياٍَء ساِكٍن حج همالَ

  ٤وكَالْياِء مكْسوراً ِلورٍش وعنْهما وِقفْ مسِكناً والْهمز زاِكيِه بجالَ

نأخذ أن الوجه المقدم في األداء تسهيل الهمزة وصال : "، يقول النحاسوالوجهان مأخوذ بهما

للسوسي، وإبدالها ياء ساكنة للدوري، وكذا البزي، وعلى وجه إظهار الياء الساكنة وصال ال 

 بعضهم اإلدغام وجعلوه من باب حجعليها، وهو المقدم في األداء، وربد من سكتة لطيفة 

ويسند ذلك إلى ما ذكره الخليجي ، ٥"ولى ساكنة والثانية متحركةاإلدغام الصغير، ألن الياء األ

فحصل من هذا أن الالئي في قراءة البزي وأبي عمرو بياء ساكنة يجوز فيها اإلدغام : "بقوله

  .  ٦"واإلظهار

   غير أن الذي يؤنس به في هذا المجال ما ذكره الضباع وأكده القاضي بأن اإلظهار من 

ز للبزي والبصري حال إبدال الهمز ياء، واإلدغام من طريق النشر، طريق التيسير والحر

، ٧ومما يسند هذا الرأي أن ابن يالوشة لم يذكرها في الخلف مما يعني ال خلف في هذا الحرف

والحاصل أن كال من الوجهين صحيح مقروء به، : "فاقسي إلى هذا الرأي بقولهوقد سبق الص

مه يقرأ باإلظهار فقط مع اعتقاد صحة اإلدغام، ومن قرأ إال أن من أخذ بطريق التيسير ونظ

والذي ذكره : "ولعل ما نقله الجمزوري ما يدل على ذلك بقوله، ٨"بطرق النشر يقرأ بهما

                                                 
 .٢٠الضباع، مختصر بلوغ األمنية، :  ينظر- ١
، ٣/١٠٢٣، وابـن أبـي مـريم، الموضـح،          ٥٩٠فاقسي، الغيـث،    ، و الص  ٦/٣١٣الحجة،  الفارسي،   - ٢

 .٤٩الجمزوري، الفتح، و
 .المصادر نفسها، وهذا من غير طريق الشاطبية:   ينظر- ٣
  ٩٦٦و٩٦٥: ، البيتان٧٧  الشاطبية، - ٤
  .٢٠ النحاس، الرسالة، - ٥
  .٨٦ الخليجي، حل المشكالت، - ٦
  .٣٢٢والقاضي، البدور، ، ١٩، ومختصر بلوغ األمنية، ٣٦الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٧
 .٥٩١فاقسي، الغيث،  الص- ٨



 ٣٥

المنصوري في تحريراته على الطيبة أن الوجهين له من طريق الطيبة، واإلظهار من طريق 

ة التسهيل فإن له المد والتسهيل المد ، وكل ذلك في حالة اإلبدال، وأما في حال١"الحرز

  ".وإن حرف مد: "والقصر، والمد مقدم في االداء، عمال بقول الشاطبي السابق

  :إدغام القاف في الكاف: خامسا

  : ويتضح ذلك في قول الشاطبي   

  ٢وِادغَام ِذي التَّحِريِم طَلَّقَكُن قُْل َأحقُّ وِبالتَّْأِنيِث والْجمِع ُأثِْقالَ

  إلى أن إدغام، فيشير الناظم٥/التحريمفي " عسى ربه إن طلقكن" :فقد ورد في قول الحق  

غير أن السوسي ، ٣يرزقكم، ونخلقكم: القاف في الكاف أحق من إدغام الجمع المذكور مثل

ال يزاد لى لثقل اللفظ بالتأنيث والجمع، فووجه اإلدغام وهو األو، ٤ورد عنه اإلدغام واإلظهار

اإلدغام للتخفيف، وكلما كانت الكلمة أثقل كانت أشد  ":، يقول أبو شامة٥رثقال باإلظها إال

، والوجهان معمول بهما عند ٧واإلظهار لالستثقال .٦"مناسبة لإلدغام مما هو دونها في الثقل

وقرأته أنا باإلدغام وهو : "يقول الداني، ٩المقدم أداء هو اإلدغام، غير أن ٨ابن غلبون

يعتبر دليال على تقديم اإلدغام على اإلظهار، " أحق: "ولعل ما عناه الشاطبي بقوله، ١٠"القياس

ثقل : وبالوجهين قرأته وأنا أختار اإلدغام، ألنه قد اجتمع في الكلمة ثقالن" :يقول ابن الجزري

الجمع وثقل التأنيث، فوجب أن يخفف باإلدغام، مع أن العباس بن الفضل قد روى اإلدغام في 

عني إدغام القاف في الكاف في قول الحق  ويشار التوجيه نفسه أ.١١"عن أبي عمرو أيضاذلك 

، فقد ذهب مكي وغيره إلى بقاء صفة االستعالء ٢٠/ في المرسالت"نخلقكم": تبارك وتعالى

          فقد خير ابن الباذش إبقاء الصفة مع اإلدغام أو ، ١٣، وذهب الداني إلى عدم بقائها فيه١٢للقاف

                                                 
 .٤٩ الجمزوري، الفتح، - ١
  .١٣٥، البيت، ١١ الشاطبية، - ٢
  .٥٩، والقاضي، الوافي، ٨٠، وابن القاصح، السراج، ١٢٠، واإلدغام، ٢٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٣
 .نفسها:  ينظر- ٤
  .٣٢ير، األصول، ، ومحمد أبو الخ٣٧الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٥
  .٨٩ أبو شامة، اإلبراز، - ٦
  .نفسه:  ينظر- ٧
 .١/٧٥ابن غلبون، التذكرة، :  ينظر- ٨
 .١٨، والبقري، القواعد، ٢٠، والنحاس، الرسالة، ٢٢٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٩
 .٣٠ الداني، التيسير، - ١٠
 .٢/٢٨٦ ابن الجزري، النشر، - ١١
 .٢٥٥القيسي، الرعاية، :  ينظر- ١٢
 .٣٨الضباع، اإلرشاد، : ، وينظر١٢٩الداني، التحديد، :  ينظر- ١٣



 ٣٦

وأما نخلقكم فمن أهل األداء من أبقى صفة االستعالء : "، وتبعه إلى ذلك القاضي بقوله١ابهاإذه

فإن اإلدغام يجب لقرب : "، يقول القرطبي٢"ومنهم من حذفها وهو المشهور المأخوذ به

، غير أن ابن ٣"المخرج، إال أنك تبقي شائبة من جهر القاف وقوتها واستعالئها وقلقلتها

لبتة غيره لألخذ باإلدغام الكبير ألنه بل وينبغي أال يجوز أ: "ى اإلدغام بقولهالجزري أكد عل

وما وقع في عبارة بعضهم من إظهار يدغم المتحرك في ذلك محضا فالساكن أولى وأحرى، 

استعالئها ال على إظهار الحرف  القاف فذلك خطأ محض، إال أن يحمل على إظهار صفة

وهو الذي ينبغي األخذ به لصحته قياسا ولكون األول  ": بقولهاع الضبوهو ما أشار إليه. ٤"ذاته

جمعوا على إدغام نخلقكم في وأ:" يستند في ذلك إلى ابن القاصح إذ يقول، و٥"ليس من طريقنا

  .٦"المرسالت

ويكون من قبيل اإلدغام التام ، ٧ في األداء للقراء مجتمعين   يتضح قبال أن اإلدغام وجه مقدم

كاف مشددة، إذ القاف والكاف من ب" نخلكّم: "فيه للقاف، ويصير النطقالمحض ال أثر 

 ارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدة من غير فصل رجين، غير أن التداني في المخرج ييسرمخ

بينهما، فيحمل االحتباس للنفس صفة االستعالء المقترن بالقاف، بينما يتميز إطالق النفس 

نأخذ باإلدغام الكامل وجها واحدا مقدما : "يقول النحاس ،٨"افباالستفال المتصف به صوت الق

من يؤمن، : ، مثلويكون اللفظ هنا كافا مستعلية مفخمة مشددة تشديدا ناقصا، ٩"في األداء

، ومن وجهة صوتية حديثة هو اإلدغام بين ١٠فالملفوظ ياء ذات عنة مشددة تشديدا ناقصا

  .١١تلفين في ملمح أو أكثرصوتين متقاربين في المخرج، مع كونهما مخ

  :إدغام السين بالشين: سادسا

  : وذلك في قول الشاطبي
                                                 

 .١٨٣قناع،  ابن الباذش، اإل- ١
 .٦١ القاضي، الوافي، - ٢
، ويـشير   ٢/١٨ النـشر،    ، وابن الجزري،  ٦٨ابن الباذش، اإلقناع،    : ، وينظر ١١٣ القرطبي، الموضح،    - ٣

  .الباحث إلى عدم قلقلة القاف في ذلك كله
  .٢/١٩جزري، النشر،  ابن ال- ٤
 ".واألول أصح رواية وأوجه قياسا: "، وفيه٥٣الجمزروي، الفتح، : ، وينظر٣٨ الضباع، اإلرشاد، - ٥
  .٩١المارغني، النجوم، : ، ينظر١٣٤ ابن القاصح، السراج، - ٦
 .٢٥٨، والمرصفي، الهداية، ٢٢٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٧
 .٣٦٠،  غازي الحمد، الدراسات الصوتية- ٨
  .٤٥ النحاس، الرسالة، - ٩
  .٥٤ الجمزوري، الفتح، - ١٠
  .٢٦٠سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١١



 ٣٧

  ١لَه الرْأس شَيبا ِباخِْتالٍَف تَوصالَ

:    فقد قرأ أبو عمرو برواية السوسي بخلف عنه بإدغام السين في الشين في قول الحق

  .٤٢/ مريمفي  "واشتعل الرأس شيبا"

والذي عليه النحويون البصريون أن السين ال : "ل، يقول السيرافيظهار على األص   ووجه اإل

أن في الشين تفشيا بلغ به : "وأما وجه اإلدغام فهو، ٣"تدغم في الشين، وال الشين في السين

، يقول ٥مس والرخاوة والتسفل واالنفتاح، وللتجانس بينهما في اله٤"مخرج أكثر الحروف

 ذهب إلى أنهما متواخيان في التفشي والصوت فكأنهما من "يعني أبو عمرو"وأظنه : "فيالسيرا

  . ٦"مخرج واحد وإن تباعدا مخرجا

: ، وتبعه ابن الجزري بقوله٨"وباإلدغام قرأته: "، يقول الداني٧والوجه المقدم أداء هو اإلدغام

إن شئت : وعليه أكثر أهل األداء عن اليزيدي عن شجاع، وكان ابن مجاهد يخير فيها ويقول"

  .٩"غمتها وإن شئت تركتهاأد

  

  : إظهار التاء وإدغامها: سابعا

  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  وفي َأحرٍف وجهاِن عنْه تَهلَّالَ

  فَمع حملُوا التَّوراةَ ثُم الزكَاةَ قُْل وقُْل آِت ذَا اْل ولْتَْأِت طَاِئفَةٌ عالَ

  ١٠ِخطَاِبِه ونُقْصاِنِه والْكَسر اِإلدغَام سهالَوفي ِجْئِت شَيًئا َأظْهروا ِل

  :إدغام التاء وإظهارها في الحروف اآلتيةفي  عن السوسي    فيتضح قبال ورود الخلف

  : خفة الفتح ما قبل ساكن-١

                                                 
  .١٤٣: ، البيت١٢:  الشاطبية- ١
، والـضباع،   ١٤٣، وابن القاصح، الـسراج،      ٣١، والداني، التيسير،    ٤٤السيرافي، إدغام القراء،    :  ينظر - ٢

  .،٣٤، ومحمد أبو الخير، األصول، ٦٣في، ، والقاضي، الوا٣٦اإلرشاد، 
 .٤٤ السيرافي، إدغام القراء، - ٣
  .١/٢٠٣ ابن أبي مريم، الموضح، - ٤
 . للمحقق٨٤ابن القاصح، السراج، ، و١٠/١٤٠ابن يعيش، شرح المفصل، :  ينظر- ٥
  .٢/٢٠٢ابن الجزري، النشر، : ، وينظر٤٥ السيرافي، إدغام القراء، - ٦
  .٢٠، والنحاس، الرسالة، ٢١٧نجوم،  المارغني، ال- ٧
  .٣٠ الداني، التيسير، - ٨
 .٢/٢٩٢ ابن الجزري، النشر، - ٩
  .١٤٨-١٤٦: ، األبيات١٢ الشاطبية، - ١٠



 ٣٨

 في "مثل الذين حملوا التوراة ثم: "إظهارها في الثاء في قول الحق   وذلك بإدغام التاء و

والوجه في اإلدغام هو االشتراك في ، ١٨٣/البقرةفي " آتوا الزكاة ثم توليتمو"، و٥/الجمعة

وكونها مفتوحة بعد ساكن "وجه اإلظهار على األصل، أما و، ٢طرف اللسان وأصول الثنايا

  .٣"فخفت فلم تدغم

  .٥، واختار ابن غلبون اإلظهار٤والمقدم أداء هو اإلدغام    

  : جزم ما قبل المدغم-٢

، والتوجيه كسابقه ٢٦/اإلسراء" وآت ذا القربى:"م التاء وإظهارها في قول الحق بإدغا   وذلك 

كون الذال والتاء من مجموعة واحدة إذ تقارب الحرفان في المخرج كونهما من طرف اللسان 

  .٦وأصول الثنايا، وإن كان اإلظهار بسبب الحذف

  .٨غلبون، وهو ما اختاره ابن ٧والمقدم أداء هو اإلدغام كذلك   

  :ويظهر التوجيه نفسه أعني إدغام التاء في الذال في قول الشاطبي   

  ٩وخَالَّدهم ِبالْخُلِْف فَالْملِْقياَِت فَالْمِغيراِت ِفي ِذكْراً وصبحاً فَحصالَ

 :في قول الحقوالصاد الذال في    إذ ورد الخلف عن خالد في إدغام التاء وإظهارها 

، ٤/ في المرسالت"فالملقيات ذكرا": ، وفي قول الحق٣١٠/العادياتفي " حافالمغيرات صب"

وسبق توجيه ذلك في إدغامها في الذال، وأما الصاد فلالشتراك في طرف اللسان كما يشير 

  .١١بن أبي مريمالفارسي وا

  .١٣، وعند النحاس فالمقدم اإلدغام١٢والمقدم أداء هو اإلظهار كما يشير ابن يالوشة   

                                                 
  .١/٢٨٧، وابن الجزري، النشر، ٣١، والتيسير، ١١٩الداني، اإلدغام، :  ينظر- ١
  .١/٢٠٤، وابن أبي مريم، الموضح، ١/٢٠٤القيسي، الكشف،  : ينظر- ٢
  .١/٢٠٤ابن أبي مريم، الموضح، : ، وينظر٩٥ أبو شامة، اإلبراز، - ٣
  .٢٢٣، و٢١٢المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
 .١/٨٥ابن غلبون، التذكرة، :  ينظر- ٥
  .١/٢٠٤، وابن أبي مريم، الموضح، ١/٢٠٤القيسي، الكشف، :  ينظر- ٦
 .٢١٧المارغني، النجوم، :  ينظر- ٧
  .١/٨٥ التذكرة، ابن غلبون،:  ينظر- ٨
  .٩٩٤: ، البيت٧٩ الشاطبية، - ٩
، والقاضـي،   ١/٢٠٤، والضباع، اإلرشاد،    ٥٢٦، وابن القاصح، السراج،     ١٥٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ١٠

  .٣٥٠الوافي، 
  .٣/١٠٤٨، و١/٢٠٤، وابن أبي مريم، الموضح، ٦/٤٩الفارسي، الحجة، :  ينظر- ١١
  .٢٢٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ١٢
  .٢١النحاس، الرسالة، :  ينظر- ١٣



 ٣٩

  : اإلدغام لخالد يميز بين قراءته وقراءة السوسي من جهتينوبقراءة

من أنه ال يجوز اإلشارة إلى حركة التاء لخالد بل ال بد عنده من اإلدغام المحض : األولى

  . تجوز له اإلشارة إلى حركة التاءغير إشارة، بخالف السوسي إذ 

المشبع بخالف السوسي فيجوز أنه ال يجوز لخالد التوسط والقصر بل ال بد من المد : الثانية

دابة، فال بد من إشباعه، : له األوجه الثالثة، فهو عند خالد من الساكن الالزم المدغم، مثل

  .١وعند السوسي من الساكن العارض فيجوز له األوجه الثالثة مع اإلشارة بالروم

  :إدغام التاء وإظهارها في قول الحق: ثامنا

  .١٠٢٢/النساء" ولتأت طائفة"

: ووجه اإلدغام لالتحاد في المخرج، والتاء والدال والطاء تدغم بعضهن في بعض، نحـو                 

ن التاء للخطاب، وللتجانس بين التـاء     واضبط دراهما، وأنفد تلك، واإلظهار بسبب الحذف، وك       

الطـاء  صـوت   ، غيـر أن     ٤"والتاء تدغم في الطاء إذا جاءت بعدها      : "يقول سيبويه ،  ٣والطاء

، وبموجب قواعد اإلدغام فقد أثر صوت الطاء في التاء،          ٥ء، والتاء مهموس  مجهور عند القدما  

  . ٦ألن القوي من الحروف إذا تقدمه الضعيف مجاورا له جذبه إلى نفسه، إذا كان من مخرجه

إلى نظيرها المطبق وهو الطاء، إذ انتقلت من ضعف اء وطبقا لقوانين المماثلة فقد انقلبت الت   

  .مماثلة مدبرةإلى قوة مكررة، فال

اإلدغام هذا أقوى والبيان فيهما "، وقد رأى سيبويه أن ٧والوجه المقدم أداء هو اإلدغام   

فقرأته بالوجهين وابن مجاهد يرى اإلظهار : "، يقول الداني٨"عربي حسن، ألنهما متحركان

  .٩"ألنه معتل وغيره يرى اإلدغام لقوة الكسرة

  :إدغام التاء وإظهارها: تاسعا

  ٢٧/ مريمفي" لقد جئت شيئا:" ول الحققفي 

                                                 
 .٤/٢٣٥، ومحمد سالم، فريدة الدهر، ٣٦٨، والقاضي، البدور، ١٥٠الداني، التيسير، :  ينظر- ١
  .٩٦الداني، اإلدغام، :  ينظر- ٢
  .، للمحقق٨٦، وابن القاصح، السراج، ١/٢٠٥ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٣
  .٣/٣٧٤ سيبويه، الكتاب، - ٤
  .١/٣١٢، والقيسي، الكشف، ١/٥٩ابن جني، المحتسب، :  ينظر- ٥
  .٤٣،  الصوتيةالعبيدي، الظواهرعادل ، و١/١٤٣الفراء، معاني القرآن، :  ينظر- ٦
  .٢١٤، والمارغني، النجوم، ١/٨٥  ابن غلبون، التذكرة، - ٧
 .٢/٤٢٥ سيبويه، الكتاب، - ٨
 .٣١ الداني، التيسير، - ٩



 ٤٠

ألجل : "ووجهه في اإلظهارلشاطبي وفي جئت شيئا السابق ذكره، ويظهر ذلك في قول ا    

، وأما اإلدغام فللتفشي في "تاء الخطاب الموجودة فيه، وألجل نقصانه، وهو حذف عين الفعل

  .١الشين، ولثقل الكسر

ذي يدغم في الشين ثمانية أحرف، وعد منها وال: "والوجهان صحيحان يقول ابن عياش   

  .٢"التاء

  .٣، فباإلظهار ال غير٧١/ الكهففي  "لقد جئت شيئا إمرا ":ويستثنى من ذلك مفتوح التاء، نحو

  : ، وما ذكره الشاطبي من خلف البن ذكوان في قوله٤والمقدم أداء اإلدغام   

  ٥وِفي وجبتْ خُلْفُ ابِن ذَكْوان يفْتَالَ  

ألن تاء التأنيث تدغم في ، إذ له اإلدغام ال غير، ٦فهو خروج كما يشير الضباع وغيره   

األصوات الهاللية لجعل المقطع األول من مقطعي اإلدغام منبورا، فالتاء صوت لثوي وقفي 

  .٧مهموس وللتأنيث تالها صوت هاللي فغدا الصوتان صوتا واحدا مشددا

   : في الفاء الجزمباءإدغام : عاشرا

  : ويظهر ذلك في قول الشاطبي

  ٨وِإدغَام باِء الْجزِم ِفي الْفَاٍء قَد رسا حِميداً وخَير ِفي يتُب قاَِصداً والَ

 والكسائي وأبي المجزومة في الفاء، وورد عن خالد   فقد أشار المصنف إلى إدغام الباء 

 خالد باإلدغام واإلظهار في ، وورد الخلف عن٧٤/النساءفي  "يغلب فسوف": عمرو، نحو

  .١١٩/الحجراتفي " ومن لم يتب فأولئك: "الحققول 

إن  ":، يقول القيسي١٠"والقياس يوجب إدغامها لقربها منها: " السيرافي بقولهووجه اإلدغاِم  

ام الم التعريف فيها، والباء خرج من الشفة، واشتركا في منع إدغالباء والفاء اشتركا في الم

دة التي فيها والجهر، والفاء أضعف من الباء للهمس الذي فيها والرخاوة، فإذا حرف قوي للش
                                                 

، ٨٧، وابـن القاصـح، الـسراج،        ١/٢٠٤، وابن أبي مريم، الموضـح،       ٩٦،  أبو شامة، اإلبراز  :  ينظر - ١

  .٣٩والضباع، اإلرشاد، 
  .١٠/١٤٠ ابن يعيش، شرح المفصل، - ٢
  .٨٧ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٣
 .٢٠، والنحاس، الرسالة، ٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
  .٢٦٩: ، البيت٢٢ الشاطبية، - ٥
 .٤٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ٨٤رشاد، اإلالضباع، :  ينظر- ٦
  .٤٠سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٧
  .٢٧٧: ، البيت٢٣ الشاطبية، - ٨
 .٤٣، والتيسير، ٤٥، والداني، اإلدغام، ١٠السيرافي، إدغام القراء، :  ينظر- ٩
 .١٠ السيرافي، إدغام القراء، - ١٠



 ٤١

: ، وأما وجه اإلظهار فقد ذكره القيسي كذلك بقوله١"أدغمت نقلت الحرف إلى ما هو أقوى منه

اإلظهار أحسن في ذلك ألنه األصل، وألنهما منفصالن، وألن التفشي الذي في الفاء يذهب مع "

ن الفاء تخرج من الشفتين إلى الفم، ما، وألم المعرفة ال تدغم في واحدة منهاإلدغام، وألن ال

 القراء غير الكسائي الباء بعض المخالفة، وأيضا فإنألن الفاء من الثنايا العليا فقد خالفت 

ال مزية ألحد الوجهين على اآلخر، : "، ويقول أبو شامة٢" على اإلظهار وإجماعهم حجةأجمعوا

  .٣"ن الكل صحيحفأنت مخير، أل

 في "وإن تعجب فعجب: "قول الحق: وقد وردت هذه الحروف أعني الباء مع الفاء في   

ومن لم يتب "و، ٩٧/ في طه"قال اذهب فإن"، و٦٣/ في اإلسراء"قال اذهب فمن"، و٥/الرعد

  .١١/  في الحجرات"فأولئك

وباإلظهار واإلدغام : "، فقال من الوجهينا، غير أن النحاس لم يقدم أي٤والمقدم أداء اإلدغام   

  .٦، في حين اعتبر القاضي اإلظهار وجها مقدما٥"نأخذ عمال بالوجهين

  : إدغام الباء في الميم:حادي عشر

  : ويظهر ذلك في قول الشاطبي  

  ٧وِفي اركَب هدى بٍر قَِريٍب ِبخُلِْفِهم كَما ضاَع جاَ

ظهرها خلف عنهم، فلهم اإلظهار واإلدغام، وأ   إذ أخبر إظهار الباء للبزي وقالون وخالد ب

" يا بني اركب معنا:"، وذلك في قول الحق تعالى٨دغمها الباقونعند الميم خلف وابن عامر وأ

نهما حرفان من مخرج واحد، وهما إ: "ه ابن أبي مريم اإلدغام بقوله وجوقد، ٤٢/ هودفي 

 ، وضربه٩أخذته من كثب وكثم:  نحوالباء والميم، ولتقاربهما جاز إبدال أحدهما من اآلخر،

  .١٠"رج واحد أشبها المثلين، فحسن إدغام أحدهما في اآلخرالزب والزم، فلما كانا من مخ
                                                 

  . نقل للحرف إلى ما هو أضعف منه، غير أنه١/٢١٧ القيسي، الكشف، - ١
 نفسه، وما يذكره الباحث أن أبا عمرو يشارك الكسائي في هذا الحكم، وعليه فدعوى اإلجماع الذي ذكـر                   - ٢

  .فيه فضل نظر، إذ ال يمكن اعتماد هذا المبدأ في القراءات، وإال لذهب الكثير من القراءات المتواترة
  .١٣٥، والقاضي، الوافي، ٨٧ الضباع، اإلرشاد، :، وينظر١٩٦ أبو شامة، اإلبراز، - ٣
 .٢٢١المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
 .٤٤ النحاس، الرسالة، - ٥
 .٢١٥ القاضي، البدور، - ٦
  .٢٨٤: ، البيت٢٣ الشاطبية، - ٧
، والقاضي، الـوافي،    ٨٨، والضباع، اإلرشاد،    ١٩٠، وابن القاصح، السراج،     ٤٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ٨

١٣٧. 
 .اللسان، مادة كثب، ولزب: الثابت، ينظر: القرب، والالزب والالزم:  الكثب والكثم- ٩
 .٢١٧، و١/٢١٦القيسي، الكشف، : ، وينظر٢/٦٤٧ ابن أبي مريم، الموضح، - ١٠



 ٤٢

ووجه هذا اإلدغام هو : "  وقد وجه الدكتور غازي الحمد اإلدغام توجيها صوتيا حديثا بقوله

انفجاري أن الباء صوت شديد ق بينهما رأن الباء والميم صوتان شفويان، وكالهما مجهور، وفُ

ق إلى أكثر من تغيير والميم صوت أغن متوسط، ولكي  تكون الباء ميما ال يحتاج الناط

سماح للنفس بالمرور ، وذلك بإبقاء الشفتين متضامتين وال"الخيشوم"مجرى النفس إلى األنف 

اء الساكنة ثم إعادة ين اجتمعت الباء ساكنة مع الميم فإن فتح الشفتين للنطق بالب وحإلى األنف

ث تنطبق ي ومن ثم جاء اإلدغام فيهما بح،انطباقهما للنطق بالميم أمر مستثقل على الناطق

  .١" فيتحقق بذلك االقتصاد بالمجهود والسهولة في النطق،الشفتان مرة واحدة للصوتين معا

واإلدغام مقدم : "قول النحاس، ويستثنى ٢" ألن أكثر الرواة عليهلقالون وخالدواإلدغام مقدم    

 أن الخالف عن البزي وقالون ، واعتبر الضباع٣"لخالد، وينبغي األخذ باإلظهار لقالون والبزي

 واإلظهار، وقرأ لقالون بعكس ذلك، وأخذ ن الداني قرأ لخالد باإلدغام، ألمرتب ال موزع

  .٤"البزي بإدغامه من طريق التيسير، وباإلظهار من غيرها

  :اء في الذال إدغام الث:ثاني عشر

  : ويظهر ذلك في قول الشاطبي

  يلْهثْ لَه داِر جهالَ

  ٥وقَالُون ذُو خُلٍْف

ء عند الذال هشام وابن كثير وورش وورد الخلف عن قالون، فتعين للباقين    فقد أظهر الثا

ظهار على ووجه اإل، ١٧٦/األعراف" أو تتركه يلهث ذلك": ، وذلك في قول الحق٦اإلدغام

والوجه في اإلدغام أن الثاء والذال : "وأما اإلدغام فيشير ابن أبي مريمصل في المتقاربين، األ

حرفان متقاربان أشد التقارب، ويحسن اإلدغام هاهنا كالمتجانسين، السيما واألول منهما 

ساكن، والثاني متحرك فاإلدغام إنما يحصل عند سكون األول وتحرك الثاني، وال يمنع 

  . ٧"الحرفين من كلمتيناإلدغام كون 

                                                 
  .١٠٤زي الحمد، علم التجويد، غا - ١
  .٩٠المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
 .٤٤ النحاس، الرسالة الغراء، - ٣
  .٨٨الضباع، اإلرشاد، : ينظر - ٤
 .٢٨٥ - ٢٨٤: ، البيتان٢٣ الشاطبية، - ٥
 .٤٤، والداني، التيسير، ٢٤،  القراءالسيرافي، إدغام:  ينظر- ٦
 .١/٢١٨القيسي، الكشف، : ، وينظر٢/٥٦٥ ابن أبي مريم، الموضح، - ٧



 ٤٣

، ١"واإلدغام مقدم ألن أكثر الرواة عليه: "والوجه المقدم أداء هو اإلدغام، يقول المارغني   

  .٢غير أن النحاس جعل اإلظهار وجها مقدما كورش
  :إدغام الراء في الالم: ثالث عشر

  : وذلك في قول الشاطبي
  ٣ طاَل بالْخُلْفُ يذْبالوالراء جزماً ِيالَِمهاَ كَواِصبر ِلحكِْم

   فقد أخبر أن الراء المجزومة تدغم في الالم، للدوري عن أبي عمرو بخلف أي باإلظهار 
/ الطورفي " ربكواصبر لحكم : "، نحو قول الحق٤واإلدغام، ويدغمها السوسي فقط دون خلف

 صوتا من الالم ن الراء أزيدووجه اإلظهار أل، ونحوه، ١٤/  في لقمان"ن اشكر ليأ"، و٤٨
لتاء تاء خالصة، ألنها لما فيه من التكرير، وقيس عليه أن الطاء وهي مطبقة ال تجعل مع ا

، وال يجيز الخليل وسيبويه إدغام ٥ باإلطباق فهذه أجدر أال تدغم إذ كانت مكررةأفضل منها
 وتابعه ابن يعيش ،٦"والراء ال تدغم في الالم: "الراء في الالم لئال يذهب التكرير، يقول سيبويه

عندما ذكر أن الراء ال تدغم إال في مثلها، وال تدغم في غيرها لئال يذهب التكرير الذي فيها 
، ولتصبح الراء الما، ولفظ الالم أسهل، وأخف ٧باإلدغام، غير أن الكسائي أجاز اإلدغام قياسا

ق بثالثة أحرف من أن تأتي براء فيها تكرير، وبعدها الم، وهي مقاربة للراء فيصير كالنط
اإلدغام تقارب المخرج عند : "، يقول محقق السراج٨مخرج واحد، فطلب التخفيف بذلك

سيبويه، واشتراكهما عند الفراء، وتجانسهما في الجهر واالنفتاح والتسفل واالنحراف وبعض 
والالم والراء صوتان لثويان، فالالم : "وفي ذلك يقول صاحب الظواهر الصوتية، ٩"الشدة
وت لثوي متوسط مجهور منفتح، والراء صوت لثوي متوسط مجهور تكراري منفتح، ص

، واعتبر ابن الجزري ١٠ويسمى بالتكراري، ألن طرف اللسان فيه يطرق اللثة طرقتين أو ثالثا
  .١١ عن القراءا ومرويااإلدغام كله جائز

                                                 
  .٢١٥، و٩٠ المارغني، النجوم، - ١
  .٤٥النحاس، الرسالة الغراء، :  ينظر- ٢
  .٢٨٠: ، البيت٢٣ الشاطبية، - ٣
، والقاضي، الـوافي،    ٨٧، والضباع، اإلرشاد،    ١٨٨سراج،  ابن القاصح، ال  ، و ٤٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

١٣٦.  
  .١/٢٠٣، وابن أبي مريم، الموضح، ٣٨، والسيرافي، إدغام القراء، ٤٤٨/ ٤الكتاب، سيبويه، :  ينظر- ٥
  .٢/٤١٢ سيبويه، الكتاب، - ٦
  .٣/٢٧٤شرح الشافية، ابن الحاجب، ، و١٠/١٤٣ابن يعيش، شرح المفصل، :  ينظر- ٧
  .٤١،  القراءالمصادر نفسها، والداني، إدغام:  ينظر- ٨
  .، للمحقق٨٨ ابن القاصح، السراج، - ٩
  .٤٤العبيدي، الظواهر الصوتية، عادل ، و٢/٢١٩القيسي، الكشف، :  ينظر- ١٠
 .١/٢٩٢ابن الجزري، النشر، :   ينظر- ١١



 ٤٤

  :يتضح قبال الخلف في القراءة عن الدوري في نحو 

  ." ٢٨٦ /البقرة"في  "نامحنا وار لَرِفواغْ" 

  ."٨٠ /التوبة"في  "هم لَرفْغَتَسال تَوم َأهر لَاستغفْ" 

 "شُنْيلَر كم رم ِمكُبنرح ١١ /الكهف"في  "هِتم".   

 "ِفغْينُكم ذُ لَر٤ /نوح"في " كموب".   

 من ، ووجه اإلدغامغيره من القراء، وأظهرها ١ بخلف عن الدوريا أبو عمرومفقد أدغمه   

  : جانبين

في  "ب رْلقُو": لكون الالم تدغم في الراء، نحوجواز اإلدغام على القياس،  -١

فكانت الراء بهذه المثابة تدغم في وكذلك إدغام الالم الشمسية في الراء، ، ٩٣/المؤمنون

لالم وأما الالم في الراء فهو حسن، ألنك تبدل من الالم حرفا أقوى من ا: "، يقول القيسي٢الالم

  .٣"وعلى اإلدغام أجمع القراء...، فذلك مما يقوي جواز اإلدغامبكثير

  . ٤جواز إدغام هذا الوجه لمن أدغم اإلدغام الكبير -٢

، الراء والالم بينهما تشابه: وتينأن الص-من وجهة صوتية-والظاهر من قراءة أبي عمرو   

ند النطق بهما، فهما مجهوران، فمخرجهما واحد، فهما لثويان، والوتران الصوتيان يهتزان ع

ولذا وقعت مماثلة بينهما، فأدغم أبو عمرو الراء، وهو الصوت المتأثر، مع الالم، وهو 

 فقد وجهت غير اإلظهار، وأما قراءة ٥ تامةةالصوت المؤثر، وهذه مماثلة رجعية تجاوري

  : توجيه كما يلي

 ال ، والالم المشددةهب أحدهماء حرف تكرير، وهي في تقدير حرفين، فإذا أدغمت ذالرا -١

  . ٦تكرير فيها، فعند ذلك يذهب التكرير القائم مقام الحرف

  . ٧اإلدغام ضعيف على مذهب البصريين -٢

  . ٨التبيين هو األصل واإلدغام داخل عليه -٣

                                                 
، ٢/٣، وابن الجزري، النشر،     ٣٩السيرافي، إدغام القراء،    :  تفرد أبو عمرو في إدغام هذا الحرف، انظر         -١

 .٤٦٣، ١/١٣٨والبنا، اإلتحاف، 
 .٢/١٢ابن الجزري، النشر، : ظرين  -٢
 .١/٢١٨ القيسي، الكشف، - ٣
 .٤٦٣، ١/١٣٨البنا، اإلتحاف، :  ينظر- ٤
  .٦٢ءات القرآنية، سمير استيتية، القرا:  ينظر- ٥
 .١/٦٦العكبري، التبيان، : نظر ي- ٦
 .٨٠ابن خالويه، الحجة، : ظر ين- ٧
  .٢٣٦العماني، القراءات، :  ينظر- ٨



 ٤٥

، وعلى هذا ١"أجر لبطة ":فال إدغام في مثل قولنا"الالم، ال يغني عن الراء مقاربتها من  -٤

  :   كما يلي-من وجهة صوتية - ظهار تكون قراءة اإلالمتقدم

  . ُ م-َ ك -ِ ر ل -َ غ ف -ي : يغفر لكم

  . مُ-َ ك - ل ل -َ غ ف -ي : يغفر لكم: وقراءة أبي عمرو

  .٢والوجه المقدم أداء هو اإلظهار

   :إدغام النون في الواو:  عشررابع

  :وذلك في قول الشاطبي

ب قُهفَتى ح عن يس اظِْهرخَالَو ِشهمرو نفيِه الِْخلْفُ عن وا و٣د  

في  "ن والقلم"، وفي ١/في يس "يس والقرآن" :   فقد أظهر النون من يس عند الواو في

والباقون نون والقلم، ، حفص وحمزة وابن كثير، وورد عن ورش الخلف في ١/القلم

ية على اللفظ، ألنها ألفاظ حروف الهجاء مبن: "وجه اإلظهار كما يشير أبو شامةو، ٤باإلدغام

، والنون والواو كذلك ليسا مثلين وال ٥"مقطعة غير منظمة، وال مركبة ولذلك بنيت ولم تعرب

ألن النون ساكنة وبعدها واو، والواو تشبه فوأما اإلدغام ، ٦متقاربين، واإلدغام ليس ممن يجب

لتقاربهما في الصوت والغنة فالميم من جهة اشتراكهما في المخرج، فإذا أدغم النون في الميم 

: ، وذكر الداني في التحديد رأيا مفصال في ذلك بقوله٧فكذلك ينبغي أن يدغم في الواو أيضا

وأدغما في الواو للمؤاخاة التي بين الواو والميم في المخرج، إذ كانا يخرجان من بين "

، وأشار إلى األمر نفسه ٨"بمثابة الغنة التي في الميمن، وأيضا فإن المد الذي في الواو الشفتي

المد واللين اللذين في الياء والواو، فوجب اإلدغام الغنة التي في النون أشبهت : "ولهالقيسي بق

                                                 
١ - ١٦٩، ١٩٨٥، ٤.ة كلية الشريعة، عإسماعيل الطحان، اإلدغام بين النحاة والقراء، حولي 
 .٢١٢المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٢٨١: بيت، ال٢٣ الشاطبية، - ٣
  .١٣٧الوافي،  ، والقاضي،٨٨، والضباع، اإلرشاد، ١٨٨بن القاصح، السراج، ا: ينظر- ٤
  .١٩٨ أبو شامة، اإلبراز، - ٥
 .٣/١٠٦٩ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٦
  .سهنف:  ينظر ٧
  ٦٧ الداني، التحديد، - ٨



 ٤٦

، في إشارة إلى اإلظهار، ٢"األول أشهر وعليه األكثر: "يقول الضباعو، ١"لهذه المشابهة

  .٣والوجهان مقروء بهما لورش، والمقدم اإلظهار
ومن كانت قراءته باإلدغام في : "طبي عن ملحظ اإلشباع في اإلدغام بقوله   وقد تحدث القر
، إذا محض اإلدغام، فمده أكثر، ومن ٢-١/، ون والقلم، في القلم٢-١/صاد ذكر في مريم

غير أن ما سمعه . ٤"أدغم بغنة فمده متوسط في الطول بين مد من أظهر ومد من محض
المد بين قراءة ورش الذي يدغم وبين قراءته في الباحث وقرأ به غير ذلك، إذ ال فرق في 

اإلظهار للحرف نفسه الذي قرأه بخلف، وتعليل المد ليس للتمييز بين اإلدغام واإلظهار وإنما 
وهذا ما يشير إليه ابن الجزري في  د اإلسكان فالمد ألجل السكون،وكونها فواتح للسور وور

في مد الالم التي تدغم فيها " الم"لتمييز بين ، فكيف يمكن ا٥تعليل اإلدغام من أجل الساكنين
الميم بمثلها، وبين الميم التي ال يليها إدغام، وقد أشار المحقق إلى ورود عكس ذلك فأشار إلى 
أن المد في غير المدغم فوق المدغم، وعلل ذلك بأن المدغم يتحصن ويقوى بالحرف المدغم 

، واألمر نفسه ينظر ٦ فقوي بتلك الحركةفيه بحركته فكانت الحركة في المدغم فيه حاصلة
، وإدغام غيره، إذ ال يمكن "طسم"الباحث إليه في قراءة حمزة بإظهار النون عند الميم في 

، وكذلك سكت أبي حعفر على الحروف ن مد حمزة المظهر ومد غير المدغمالتمييز بي
  .المتقطعة
  :إدغام دال قد وإظهارها:  عشرخامس

  : وذلك في قول الشاطبي
  ٧وِفي حرِف زينَا ِخالَفٌ ومظِْهٌر ِهشَاٌم ِبص حرفَه متَحمالَ

                                                 
لمماثلة في الدرس الصوتي الحـديث،  وذلك راجع إلى ملحظ ا     ، ٥٤، والرعاية،   ١/٢٢٢ القيسي، الكشف،    - ١

، ونـوع هـذه     "ن: " في قول الحق   "النون"لصوت المتأثر هو     وا "والقلم" في كلمة    واوفالصوت المؤثر هو ال   

ـ "الخلف، فالصوت الالحق هو المكيف      المماثلة من حيث التأثير رجعية، وذلك أن التأثير يتجه إلى            ، "واوال

المماثلة هذه من حيث مدى التجاور بين الصوت المؤثر والمتـأثر           ، و "النون"والصوت السابق هو المتكيف     

 بثالث، أما مـن حيـث قـوة التـأثير           "النون والواو "ل بين الصوتين المؤثر والمتأثر      تجاورية، إذ ال فاص   

فالمماثلة تامة، أي أن الصوت المتأثر يتحول تحوال كليا ليماثل الصوت المؤثر مماثلة تامة فيتحـول إلـى                  

  النون  هنا انصبت على تحول   ا، ولكن المماثلة ه   وران مرققان ههنا فالصوتان مج  اا وجه المماثلة ه   مثيله، أم 

  . مـ ل ـَـ قَ   ل وو ـَ،   ن ـً"ن والقلم" : كما يليواوإلى 
 .٨٨ الضباع، اإلرشاد، - ٢
فـيض األال،   ، و ٤٥النحاس، الرسالة الغراء،    ، و ٣٢٥القاضي، البدور،   ، و ٩١المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٣

١٤. 
  .٩٩ ابن أبي مريم، الموضح، - ٤
  .٢/١٥٤ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٥
  .، للمحقق٩٩القرطبي، الموضح، :  ينظر- ٦
  .٢٦٥: ، البيت٢٢ الشاطبية، - ٧



 ٤٧

 فقد ورد عنه اإلظهار ٥/تباركفي " ولقد زينا ":   فقد اختلف عن ابن ذكوان في قول الحق

  .٣، وأخذ به النحاس قوال واحدا٢، واإلظهار مقدم في األداء١واإلدغام

وحجة من أدغم دال قد في الزاي أنهما اشتركا : "ر بقولهوقد وجه القيسي اإلدغام واإلظها  

نهما مجهوران، وزاد اإلدغام قوة أن وأفي المخرج من الفم، وفي أن الم المعرفة تدغم فيها، 

الزاي فيها قوة بالصفير الذي فيها، فإذا أدغمت الدال فيها أبدلت منها زايا، وهي أقوى من 

ك وحسن، واإلظهار حسن أيضا منها باإلدغام فقوى ذلالدال فنقلت الدال على حرف هو أقوى 

 وألنهما اختلفا ، والزاي رخوةة فالدال شديد، وألنهما قد اختلفا في الشدة والرخاوة،األصلألن 

، ومن ٤، فحسن اإلظهار فتباينا لذلك، فالزاي فيها صفير، وال صفير في الدال،لصفيرافي 

 أحد األصوات الهاللية لجعل المقطع األول فهو إدغام صوت الدال في وجهة صوتية حديثة

من مقطعي اإلدغام منبورا، وأما عدم إدغامه فهو االختيار، وذلك ظاهر في القراءات 

  .٥القرآنية

  :إدغام الالم وإظهارها عند الطاء: سادس عشر

  : ويظهر ذلك في قول الشاطبي

ْل تَرِفي هِبِخالَِفِه و مها خَالَّدْل ِفي النِّسبالَومحو بح غَام٦ى الْإد  

/ النساءفي " بل طبع" :   فقد ورد الخلف عن خالد بين اإلظهار واإلدغام في قول الحق

١٥٥٧،  

  

  :  من جانبيناإلدغاموقد وجهت قراءة 

، فتدغم الالم في طيبال: ، فنقول٨، وهي المسماة بالالم الشمسية الطاءجواز إدغام الالم في .١

لى هيئة ونكتبها على هيئة مفارقة، فأما هيئة الكتابة فهي المتقدمة، وأما ، فنلفظها ع٩لطاءا
                                                 

، ومحمـد ابـو الخيـر،       ١٣١والقاضي، الوافي،    ،٨٣، والضباع، اإلرشاد،    ٤٢الداني، التيسير،   :  ينظر - ١

 .٤٤األصول، 
  .٢٢٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٤٣النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٣
  .٢١٠-١/٢٠٩ القيسي، الكشف، - ٤
 .٣٩سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٥
  .٢٧٢، البيت، ٢٢ الشاطبية، - ٦
لـوافي،  ، والقاضـي، ا   ١٨٢، وابن القاصح، السراج،     ١٥٣،   القراء ، وإدغام ٤٣الداني، التيسير،   :  ينظر - ٧

١٣٣.  
 .١/٢٠٧الموضح،  ، وابن أبي مريم،٤/٤٥٧سيبويه، الكتاب، : نظري  - ٨
 ".  وإن شئت أدغمت الالم في التاء" :، وفيه ٥/٢٠٧، إعراب القرآن، النحاس: ظر ين-٩



 ٤٨

اء ، فالطةيق، فال وجود لالم من وجهة صوتية نطب  – ط ط َ-ء : طيبال: هيئة التلفظ فهي

د األصوات الهاللية لجعل المقطع غمت في أحصوت لثوي وقفي مهموس وللتأنيث وقد أد

   .١األول من مقطعي اإلدغام منبورا
 ْلب": -تعالى-قوله نحو ، ٢لتاءوجود نظائر لهذا في القرآن الكريم تم فيها إدغام الالم في ا .٢

 وقراءة اإلدغام هي مماثلة رجعية، فالتاء المؤثر المكيف والصوت ،١٥٥/النساءفي  "عبطَ
ؤثر ، وهي كذلك تجاورية إذ ال فاصل بين الصوتين المفْكيتَ المتأثر الم"الالم" :السابق

والمتأثر، وهي من وجهة أخرى تامة، إذ تحول الصوت المتأثر المتكيف إلى مثيل للصوت 
  : "بل تؤثرون: "مثله كذلك قول الحقالمؤثر 

  .  َ -ٌ ن - ر-  ء ث ُ- ت ت َ-ب : "باإلدغام " بل تؤثرون
  .   َ -ٌ ن -ِ ر-ُ ء ث - ل ت َ- ب "باإلظهار": بل تؤثرون

   .٣بأنها على األصل اإلظهاروقد وجهت قراءة 
  .٥، غير أن النحاس أخذ باإلظهار وجها واحدا٤     والمقدم أداء هو اإلظهار

   : إدغام الساكن الصحيح قبل المدغم: عشرسابع
  : ويظهر ذلك في قول الشاطبي

  وِإدغَام حرٍف قَبلَه صح ساِكٌن عِسيٌر وِباِإلخْفَاِء طَبقَ مفِْصالَ
  ٦و وْأمر ثُم ِمن بعِد ظُلِْمِه وفي المهِد ثُم الخُلِْد والِْعلِْم فَاشْمالَخُِذ الْعفْ

   فيشير المصنف إلى أنه إذا كان قبل الحرف المدغم في غيره حرف صحيح ساكن فإن 
  :إدغامه المحض عسير ولذلك فيه وجهان

  .اإلدغام المحض وإن اجتمع ساكنان
، ومثل الناظم على ٧ن كان مفتوحاالس حركة الحرف المدغم حتى وإ اخت:قصد فيهاإلخفاء وي

، ٣٩/المائدةفي  "من بعد ظلمه"، و١٩٩/ األعراففي " خذ العفو وأمر" :ذلك من قول الحق
وصحح ابن :" يقول الضباع، و٢٨/فصلتفي  "الخلد جزاء"، و٢٩/مريمفي  "المهد صبيا"و

واإلدغام : "م أداء هو اإلدغام، يقول النحاس، والمقد٨"الجزري الطريقين، وعلى ذلك عملنا

                                                 
  .٤٠سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١
 ١/٢١٥، والقيسي، الكشف، ٨٤ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٢
 ٨٤، يهمانفس:  ينظر- ٣
 .٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
  .٤٣النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٥
  .١٥٧و١٥٦: ، البيتان١٣ الشاطبية، - ٦
  .٦٧، والقاضي، الوافي، ٤٢-٤١، والضباع، اإلرشاد، ٩٢-٩١ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٧
 .١/٢٩٩ ابن الجزري، النشر،: ، وينظر٤٢ الضباع، اإلرشاد، - ٨



 ٤٩

: ، وسبقه إلى ذلك صاحب الغيث بقوله١"الصحيح هو الثابت عند قدماء األئمة من أهل األداء
  .ه على اإلخفاءحج، فر٢"اإلدغام هو الحق الذي ال مرية فيه"

اه ينحو ريسلك مسلك النحويين في قصيدته، فنأن الشاطبي نحوي، ويريد أن ما يؤنس ولعل    

مع بين الموضع يأخذ برأي النحويين في عدم الجمنحى النحويين في أبيات الشاطبية، وهذا 

وقاعدة الصرفيين ال يجمع بين فيصف ذلك بأنه عسير، في إشارة إلى اإلدغام، الساكنين 

ولعل ما يشير الباحث إليه هو صعوبة  ،٣" ليناأومدا ساكنين إال إذا األول منهما حرف علة 

عل عيسى ونحوها، فهي على وزن في: لمةق مذهب النحويين في القراءات، ومن ذلك كتحقي

، كما أن الجمع بين الساكنين لغة بدليل نقل العدول ٤عند النحويين، ومن ذوات الياء عند القراء

 قراءة الجمع بين  وقد عاب  النحويون،"سيرع: "ل الشاطبي الجمع بالعسر بقوله، وقد عل٥عنه

أصعب من  "خذ العفو وأمر":  العسر ليس مخرجا إذ يعد اإلخفاء في نحوأنغير  .الساكنين

اإلدغام، فال يمكن أن نلغي اإلدغام للعسر، ثم إن ذلك من اختيار الشاطبي وفق ما ورد من 

لى ذلك في ملحظ  الباحث إروايات وليس بالضرورة األقوى واألرجح رواية، وسيشير

ن شائعا عند علماء العربية والقراءات أن اإلدغام يقصد منه وقد كا: "اإلشباع، يقول استيتية

التخفيف في النطق، والحق أنه ال تخفيف في إدغام المثلين، بل إن الجهد النطقي الذي بيذل في 

فاالقتصاد اللغوي ال يقتضي ...ر من الجهد الذي يبذل عند اإلظهارهذا النوع من اإلدغام أكب

  .٦"التيسير دائما

  :وجه اإلدغامأ:  عشرثامن

 جواز كل من الروم واإلشمام على ما تقدم في الحرف المدغم، وكذا ثالثة المد قبله قبال   علم 

  :مما يصح مده، فيكون في

  .اإلدغام الخالص دون روم أو إشمام، ٧٢/في النحل "جعل لكم" :المنصوب، نحو

  .بهباإلدغام بال روم و، ٣٩/في المائدة  "من بعد ظلمه": المكسور، نحو

  .باإلدغام بال روم وال إشمام وبهما، ٦١/ في الكهف "ال ابرح حتى": المضموم نحو

                                                 
  .٢١ النحاس، الرسالة، - ١
  .٤٤، الغيثفاقسي، الص:  ينظر- ٢
 .١/١٢٦البنا، اإلتحاف، :  ينظر- ٣
". المخفى بـوزن المظهـر    : وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله     : "، وفيه ٤٤الخليجي، حل المشكالت،    :  ينظر - ٤

 . ٤/٢٠٢سيبويه، الكتاب، 
  .١/١٢٧البنا، اإلتحاف، :  ينظر- ٥
  .١١٤ استيتية، القراءات القرآنية،  سمير- ٦



 ٥٠

اإلدغام الخالص مع القصر ، ٣٠/في البقرة "وإذ قال ربك": المنصوب وقبله ما يمد، نحو

  .والتوسط والطول

، اإلدغام مع القصر والتوسط ٩٢/ في البقرة"بالبينات ثم" :نحووقبله ما يمد، المكسور 

  .لطول، وغير الخالص بالروم مع القصروا

، اإلدغام مع ثالثة المد بال روم ٩٢/ في النساء "رقبةرير فتح": ، نحو وقبله ما يمدالمضموم

  .١وال إشمام، ومثلهما مع اإلشمام، والوجه السابع بالروم مع القصر

  .٢وسيشير الباحث إلى ذلك في باب الوقف

  :إدغام المتماثلين:  عشرتاسع

  :ي قول الشاطبي وذلك ف

  ٣وما َأوُل الِْمثْلَيِن ِفيِه مسكٌَّن فَالَ بد ِمن ِإدغَاِمِه متَمثِّالَ

   فيشير المصنف إلى أنه إذا اجتمع متماثالن وسكن األول منهما وجب إدغامه في الثاني، 

 هذا ، ويخرج من٥٣/النحلفي  "وما بكم من نعمة"و، ٧٨/النساءفي  "يدرككم الموت": نحو

 "الذي يوسوس" أو ٦/ في  التين"آمنوا وعملوا": العموم كون األول صائتا والثاني صامتا، نحو

  .٤ فإنه يجب اإلظهار وال يدغم، ٥/في  الناس

- ٢٨/ المعارجفي  "ماليه هلك" :ويستثنى من المتماثلين السابق ذكره في البيت قوله تعالى   

ثبت الهاء وجهان اء السكت ففيه لكل القراء ممن أ هإذ ورد فيه الخلف فإن األول منهما، ٢٩

يعني باإلظهار أن يقف على ماليه وقفة لطيفة، يعني " :قال أبو شامة، فقد ٥اإلظهار واإلدغام

 وأما إن وصل ،وقفة لطيفة حال الوصل دون تنفس لكون الهاء للسكت فال حظ لها في اإلدغام

  . ٦"فال يمكن إال اإلدغام أو التحريك

الساكنة، وأن م الهاء األولى ــاالختيار أال تدغ: "، يقول القيسي٧أداء اإلظهاروجه المقدم وال   

  اء ـت هـبير قد أثتار، ألنه يص والتشديد، وليس بمخامذ قوم باإلدغقد أخف، فيها الوقـوي علنت

                                                 
  .٤١ -٤٠محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ١
 .، وما يليها٢١٥ ينظر ص - ٢
  .٢٧٦: ، الببت٢٣ الشاطبية، - ٣
 .١٣٥، والقاضي، الوافي، ٨٦، والضباع، اإلرشاد، ١٨٥ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٤
  .١٣٥في، ، والقاضي، الوا٨٦الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٥
، والمارغني، النجوم،   ١١٠، والقاضي، الوافي،    ٦٧الضباع، اإلرشاد،   : ، وينظر ١٨٥ أبو شامة، اإلبراز،     - ٦

٨٨. 
 ،، ولـم يـرجح    ٤٥، النحاس، الرسالة،    ٤١٢، والمرصفي، هداية القاري،     ٨٦رشاد،  الضباع، اإل :  ينظر - ٧

  .واكتفى بالقول وكالهما صحيح



 ٥١

  .١"في الوصل، وذلك قبيحالسكت 

  :إخفاء الميم عند الباء: ونعشر

  :  ن أحكام النون الساكنة والتنوينع: ظهر ذلك في قول الشاطبي وي

  ٢ا وَأخِْفيا علَى غُنٍَّة ِعنْد الْبواِقي ِليكْمالَبوقَلْبهما ِميماً لَدى الْ

، ٣٣/البقرةفي أنبئهم :   فيشير المصنف إلى قلب النون الساكنة إلى ميم عند حرف الباء، نحو

، فتقلب النون والتنوين إلى ميم خالصة، وحينئذ ١١٩/آل عمراني ف "عليم بذات الصدور"و

يعتصم : ، نحو٣يترتب عليها إخفاء عند الباء بغنة من غير إدغام، كما تخفى الميم عند الباء

ومن " :، وبين"أن بورك مثال" :فال فرق في اللفظ بين: "، يقول المارغني١٠١/ ل عمرانباهللا آ

ولم ينص عليه أكثر : "ناظم اإلخفاء بعد القلب لما ذكره المارغني، ولم يذكر ال٤"يعتصم باهللا

المصنفين لكونه أشهر بين أهل الفن تقييد القلب باإلخفاء مع الغنة ألنه هو المشهور بل حكى 

قول لم يختلف فيه وهم من حكى ال" أبو علي اتفاق القراء والنحويين عليه، وقال ابن الجزري

وما "عني ابن الجزري الخالف بالميم األصلية عند الباء نحو، ص أبإظهار النون عند الباء وخ

 فقيل بإخفائها وقيل بإظهارها واختار الداني فيها اإلخفاء وهو األشهر المعمول ،"هم بمؤمنين

  . ٥"به

  مما تقدم يظهر أنه في حالة اإلخفاء فإن للقراء في ذلك اإلخفاء الشفوي مع الغنة إال ما تقدم 

  .٦، وذهب البعض إلى إظهارها شفويا كسائر ما قبل الحروف غير الميمألصحاب الصلة

   والتوجيه الصوتي لإلخفاء هو االشتراك في المخرج والتجانس في االنفتاح واالستفال وثقل 

 إلى اإلخفاء، واشتراط الحركة لتحقق الثقل ر، واإلدغام المحض يذهب الغنة فعدلاإلظها

  . ٧والتمكن في الغنة

 لألمر نفسه في قراءة السوسي لإلدغام الكبير في هذا الحرف، ويسند ذلك إلى قول ويشار   

  :الشاطبي

  ٨وتُسكُن عنْه الِْميم ِمن قَبِل باِئها علَى ِإثِْر تَحِريٍك فَتَخْفَى تَنَزالَ

                                                 
  .١٥٨ القيسي، الرعاية، - ١
  .٢٩٠: ، البيت٢٤ الشاطبية، - ٢
 .٩٥المارغني، النجوم، ، و٩٣فاقسي، التنبيه، الص:  ينظر- ٣
  .٩٥،  المارغني، النجوم، - ٤
  .٩٦ نفسه، - ٥
 .٥٨األصول،  ، ومحمد أبو الخير،٦٤القاضي، الوافي، :  ينظر- ٦
  .، للمحقق٨٩ ابن القاصح، السراج، - ٧
 .١٥٢: ، البيت١٣ الشاطبية، - ٨



 ٥٢

م بل المي الميم إن وقعت قبل الباء، وكان قفيشير المصنف إلى قراءة السوسي إذ تسكن   

 في " علم بالقلم"و، ٣٢/في النجم، "أعلم بكم": يحصل اإلخفاء، نحو: متحرك فيخفى تنزلها، أي

ومن يعتصم باهللا : ، وعندما تسكن الميم يكون حكمها اإلخفاء إذا وقع بعدها الباء، نحو٤/العلق

  . يظهر الخلف للسوسي في حالة تحريك الميم، ولغيره حالة اإلسكان، ف١٤١/آل عمران

ير أن األمر يحتاج إلى بيان وتفصيل للقراء مجتمعين حال نطق الميم الساكنة عند الباء، غ   

 لإلدغام ورتها للباء، أو في قراءة السوسيأو في حالة قلب النون الساكنة إلى ميم عند مجا

وقد الحظ الباحث أن كال الوجهين صحيح مأخوذ ي الميم المتحركة إن تالها الباء، الكبير أعن

  :  وهمابهما،

، وهو مذهب المحققين، وأخذ به ابن مجاهد والداني ١اإلخفاء لصوت الميم مع الغنة: األول

آمنتم به، وما أشبهه، فعلماؤنا مختلفون : وفإن التقت الميم بالباء، نح: "انيوغيرهما، قال الد

 على هي مخفاة النطباق الشفتين عليهما، كانطباقهما: فقال بعضهم. في العبارة عنها معها

إحداهما وها مذهب ابن مجاهد، في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصر، عنه، 

والميم ال تدغم في الباء لكنها تخفى، ألن لها صوتا في الخياشيم تواخي به النون : قال

: ، يقول ابن غلبون٣ن البالد العربية حتى أيامنا هذه،  وال يزال يقرأ به في كثير م٢..."الخفيفة

، وهو ما وضحه ٤"وأما الميم مع الباء فهي مخفاة ال مدغمة، والشفتان أيضا ال ينطبقان معها"

مقدار حركتين، مخرج الميم، مع اإلسكان بالغنة باإلخفاء قلة االعتماد على : "المرعشي بقوله

  .٥"كما يفعل القارئ بالقلب

، واعتمده القيسي الذي ٦يث، وعليه أهل العراق كما يشير صاحب الغاإلظهار التام: الثاني

: إذا سكنت الميم وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة عند لقائها باء أو فاء أو واو، نحو: "يقول

آن ال بد من بيان الميم ، وشبه ذلك كثير في القر"من لم يحكم بما أنزل اهللا"و...وهم فيها

ا ذلك خوف اإلخفاء في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حركة، وإنمالساكنة 

لشفتين، غير أن الفاء واإلدغام لقرب مخرج الميم من مخرجهن، ألنهن كلهن يخرجن مما بين ا

                                                 
فـيض  محمد أبو الخيـر،     : ينظر. الغنة صوت يخرج من الخيشوم، وهي صفة لحرفي الميم والنون فقط           - ١

 .١٣الحنان، 
 .١٢٩القرطبي، الموضح، : ، وينظر٦٥ الداني، التحديد، - ٢
 .١٤٤غازي الحمد، أبحاث في علم التجويد، :  ينظر- ٣
 .٣٤، والضباع، اإلضاءة، ١/٩٢ ابن غلبون، التذكرة، - ٤
  .٢٠١المرعشي، جهد المقل،  - ٥
نحن ال نعـرف إال  : "، وفيه١٤٣، وغازي الحمد، أبحاث في علم التجويد،  ٥٥،  الغيثفاقسي،  الص:  ينظر - ٦

  .، وذلك في إشارة إلى قراءة أهل العراق"إطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة



 ٥٣

طن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العال، ولوال اختالف صفات الباء والميم والواو تخرج من با

  . ١" في السمع صنفا واحداكنعلى ما قدمنا من الشرح لم يختلف السمع بهن ولَ

الوجهان : "وقد أشار ابن الجزري إلى المذهبين وصححهما غير أنه رحج اإلخفاء، فقال

  .٢"صحيحان، مأخوذ بهما، إال أن اإلخفاء أولى

ولو تلفظت بإظهار : "ائها، فيقولف  وقد ميز المرعشي بين إظهار الميم الساكنة قبل الباء وإخ

إلخفاء الغنة حينئذ، وتقوى قهما في الباء الميم هنا لكان زمان انطباقهما فيه كزمان انطبا

 إذ ال ،ما في إظهار الميم فوق انطباقهما في إخفائه لكن دون قوة انطباقهما في الباءاقهانطب

غنة في الباء أصال بخالف الميم الظاهرة، فإنها ال تخلو عن أصل الغنة، وإن كانت خفية، 

عنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها، بل ، وعليه فالظاهر أن م٣"والغنة تورث لالعتماد ضعفا

إضعافها بالكلية، وستر ذاتها في الجملة بتقليل االعتماد على مخرجها، وهو الشفتان، ألن قوة 

ال تأمنّا، : الحرف أو ظهور ذاته إنما هو بقوة االعتماد على مخرجها، وهذا كإخفاء الحركة في

   .٤إذ ليس بإعدام للحركة بالكلية، بل تبعيضها

، أو وجود الميم األصلية "من بعد": ولعل االختالف هو التمييز بين قلب النون إلى ميم، نحو   

، وهذا ما تنبه إليه بعض محرري القراءات في الفترة األخيرة "لهم به": التي تليها الباء، نحو

وللفرق بين الميم المخفاة بغنة في حكم إقالب النون الساكنة : "فيقول صاحب فيض الحنان

أنباء، أن كيفية النطق بالميم المخفاة بغنة في اإلقالب تكون بتقليل : التنوين قبل الباء، نحوو

انطباق الشفتين جدا على هذه الميم مع الغنة، ثم التلفظ بالباء بعدها مباشرة بانطباق الشفتين 

  .٥وينعليها، وذلك ألن هذه الميم ليست أصلية في الكلمة، ولكنها منقلبة عن النون أو التن

القول " وما يمكن أن يشار إليه في هذه المسألة هو انطباق الشفتين عند الميم، ألن   

بانفراجهما لم تشر إليه المصادر القديمة، وألنه ال يتوافق مع نظرية السهولة في نطق 

. ٦"األصوات التي تتحقق عند النطق بانطباق الشفتين أكثر مما تتحقق عند النطق بانفراجهما

ستعرض آراء الداني وابن الجزري والمرصفي من المحدثين وغيرهم نرى أنهم ال وحين ن

  .ند الباءعند الباء والنون المنقلبة ميما عيشيرون إلى فرق بين الميم المخفاة 

                                                 
  .١/٢٢٣، والكشف، ٨٤ القيسي، الرعاية، - ١
والميم ال تدغم في الباء     : "، وفيه ١٤١، و ١٣٩القرطبي، الموضح،   : ، وينظر ٣٢/ ٢ر،   ابن الجزري، النش   - ٢

  ".ولكنها تخفى ألن لها صوتا من الخياشيم تؤاخي به النون الخفية
 .٨٤ المرعشي، جهد المقل،  - ٣
 .٨٤نفسه، :  ينظر- ٤
  .١٢فيض الحنان، محمد أبو الخير، :  ينظر- ٥
 .١٤٥ التجويد،  غانم الحمد، أبحاث في علم- ٦



 ٥٤

 مما يستدعي انفراج الشفتين عند النطق ،١ فهو حالة بين اإلدغام واإلظهاراإلخفاءأما    

 التمييز بين اإلخفاء الشفوي واإلقالب الشفوي، ويسند ذلك إلى بالنون التي قلبت ميما، وألجل

فتلفظ بالميم في أن بورك، بغنة ظاهرة وبتقليل انطباقهما، وتجعل المنطبق : "قول المرعشي

، ونقل غازي الحمد عن مخطوط كفاية ٢"من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم

ارئ عند التلفظ باإلقالب من كز الشفتين على الميم وليحترز الق: "المستفيد عبارة مفادها

ما أشار إليه ابن الجزري ما يؤيد في، ولعل ٣" اللفظ، لئال يتولد التشديد عند كزهايالمقلوبة ف

: فإن النون الساكنة والتنوين يقلبان عندهما ميما خالصة من غير إدغام، وذلك نحو: "ذلك بقوله

 فالع ذلك فيصير في الحقيقة إخفاء الميم المقلوبة عند الباء أنبئهم، وال بد من إظهار الغنة م

إخفاء الميم وال م باهللا، ، إال أنه لم يختلف في فرق حينئذ في اللفظ بين أن بورك، وبين يعتص

 بعض متأخري المغاربة من حكاية الخالف في في إظهار الغنة في ذلك، وما وقع في كتب

ختار في ذلك اي الميم الساكنة عند الباء ال المقلوبة، ووإنما حكى الداني ذلك ف...ذلك فوهم

  .٤"اإلخفاء

ولم يستبعد غازي الحمد أن تكون هذه المسألة قد تطورت عن تأكيد العلماء المتأخرين على   

تقليل انطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة، فبالغ بعضهم في تقليل االنطباق حتى أدى ذلك 

  .٥ أمر ال نملك القطع به، ألن كال الفريقين يحتج بالرواية عن الشيوخ عنهمإلى انفراجهما، وهذا

فتين ليس بالضرورة اإللصاق التام فقد عبر الشاطبي عـن           الباحث ان مفهوم انطباق الش     ىوير  
  ٦ فَيصحالَواِالشْمام ِإطْباقُ الشِّفَاِه بعيد ما يسكَّن الَ صوتٌ هنَاك          : اإلشمام بقوله

لعل ما ود من وجود فرجة حتى يحدث اإلشمام،  تلتصق الشفتان باإلشمام، وال بأنفال يمكن   
  .منك، مخفاة ومظهرة نرى الفرق: يدلل على كالمنا النطق

 ٧الوجه المقدم أداء هو إخفاء الميم، وهو المرجح عند القرطبي والداني وابن الجزريولعل   
والميم ال تدغم في الباء لكنها تخفى ألن لها صوتا من : " يقول القرطبيوغيرهم كما يتضح قبال،

  .٨"الخياشيم تؤاخي به النون الخفية
                                                 

، والـضباع،   ٨٥، والمرعشي، جهد المقـل،      ١٨٨/:١، ابن غلبون، التذكرة،     ٤٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ١

 .٣٤اإلضاءة، 
 .٨٤ المرعشي، جهد المقل، - ٢
 .١٤٤حمد، أبحاث في علم التجويد، لغازي ا- ٣
 .٢/٢٣ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٤
  .١٤٤ علم التجويد، غازي الحمد، أبحاث في:  ينظر- ٥
 .٣٦٩: ، البيت٢٣ الشاطبية، - ٦
  .٢/٣٢، وابن الجزري، النشر، ٦٥ديد، ، والداني، التح١٣٩رطبي، الموضح، الق:  ينظر- ٧
 .١٣٩ القرطبي، الموضح، - ٨



 ٥٥

  اإلشباع: المبحث الثاني
: ، وهو عند القراء والنحويين١يدل اإلشباع في اللغة على االمتالء من أكل وغيره

أعني ، ٢من اإلعرابقراءة الكلمة على األصل الذي جاءت عليه، وإعطاء كل حرف حقه 

إتمام الصوائت دون نقص، ونقل الحمد تعريفه عن مرشد القارئ أداء الحركات كوامل غير 

رفع ونصب وخفض، فحق كل حرف : الحركات ثالث: "منقوصات وال مختلسات، وذلك بقوله

تحرك بأحدها أن يلفظ ممكنا من مخرجه، معتمدا عليه في مدرجه حتى يحكى بجميع صفاته 

لف، وإشباع الضمة يحدث فإشباع الفتحة يحدث األ...ركته، معتدلة في الوزن الحسنوتمام ح

القرآنية نرى إشباع حروف بعينها،  اتقراءالوبنظرة إلى ، ٣"إشباع الكسرة يحدث الياءالواو، و

واإلشباع والتقصير أو االختالس وارد في القراءات ، ٤ االختالسأو القراءة باإلسكان أو

 بدال من رؤوف بواو، أو ،، أو تقصير الصائت واو بغير"رؤف"ذلك اختالس القرآنية، ومن 

  :  كما يلياإلشباع وقد وجهت قراءة إشباع الصائت،

باب   أشهر عندهم من"كورشَ"، وباب "لعفَ" بكثرة في كالم العرب من "عولفَ"وردت صيغة " -

"فَ" ماال يعرف "عولفُ" :، أال ترى أنه قد جاء من باب"ظْقُيال "كورشَ"و ،"فورغَ":  فيه، نحو"لع ،

  .٥ "يقظ":  مثل"ركُشَ"، و"رفُغَ"

، ألن ذلك ال يقال إال ٦غفور، شكور، ودود: ورود صفات اهللا تعالى على هذا الوزن، كقوله -

  "المتقارب ":٨، كقول الشاعر٧لمن دام الفعل منه وثبت له

  ٩حمرل الصو ِبحيم رفٌؤور     يٌب طِّقٌاِد صدى هيِبنَ

                                                 
 ".شبع: "، مادةور، اللسان، وابن منظ٣/٢٤١،  مقاييس اللغة ابن فارس، معجم:نظر ي-١
 .٩٧، حجةال، وأبو زرعة، ٧٨، وابن خالويه، الحجة، ٤/٢٠٢ سيبويه، الكتاب، - ٢
 .٤٤١ غازي الحمد، الدراسات، - ٣
 وهي كاملة في الـوزن،     اإلسراع بالحركة إسراعاً يحكم السامع به أن الحركة قد ذهبت،         هو  : ساالختال - ٤

ه كـره سـيبوي   وذ،   نقالً عن مخطوط شرح قصيدة أبي مزاحم       ،٥١٢ الدراسات الصوتية،  ،الحمدغانم   :نظري

اإلتيـان   ":، وجعله محقق حجة أبي زرعـة      ٤/٢٤٨سيبويه، الكتاب،   : نظري،  "المخفي بوزن المظهر  : "بقولة

  .، للمحقق٩٧، حجةالأبو زرعة، : نظري". ثلثي الحركة وترك اإلكمال بهاب
 .١/٣٠٤ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٥
 ٨٩لويه، الحجة، ابن خا: نظريوهو أفحم كما يشير ابن خالويه،   - ٦
 .١/٢٦٩، والنحاس، إعراب القرآن، ١/١٢٤، والعكبري، التبيان، ١١٦، حجةالأبو زرعة،  - ٧
 .٨٩ة، ابن خالويه، الحج: نظري كما يشير محقق حجة ابن خالويه، هو أمية بن أبي الصلت، - ٨
  .١١٢ديوانه، :  ينظر- ٩



 ٥٦

 وطرحها ، إلى التخفيف الجتماع الهمز والواوبالميلفقد وجهت االختالس أما قراءة و
 رجل: ذا أبلغ في المدح، كما تقول هإن: "وعند أبي زرعة، ١ىال يزيل لفظاً وال يفسد معن

"ويسند ذلك إلى قول الشاطبي، ٢" للمبالغة"ظقُي:  
  ٣ورءوفٌ قَصر صحبِتِه حالَ

، وحيث ١٤٣/ في البقرة "رؤوف" :فقد قرأ شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو لفظ
ليغدو ضمة، وقراءة الباقين باإلشباع، أعني " الواو: "نزل بالقصر، أي بتقصير حرف المد

بضمة طويلة، وهي لغة فاشية في أصل الحجازي كما يرى الفارسي وابن أبي مريم 
  .٤وغيرهما

القراءات المختلفة للحرف نفسه، وأشار إلى عدم وجود وقد استعرض أحمد البيلي 
، وهي "الرأفة" بمختلف لهجاته وقراءاته من "الرؤوف" في المعنى بين تلك القراءات، فخالف

 هو - من وجهة صوتية- "رؤوف"، والظاهر أن إشباع هذه الكلمة ٥أعلى درجات الرحمة
 قائمة التقصيرو المد، وأن قراءة وا: إضافة صائت طويل بعد الهمزة، وهو ضمة طويلة، أي

قصيرة، ضمة ي، على ملحظ االختالس، وهو تقصير الصائت الطويل ليغدو صائتاً قصيراً، أ
  : كما يلي

   ف – ءٌ –رَ : رؤوف  : اإلشباعقراءة    
   ف ُ– ء –رَ : رؤف  : التقصيرقراءة    

 على وزن عاإلشباأما من وجهة صرفية فثمة بون بينهما جلي، فهي في قراءة 
 ينطبق على إشباع حركة الراء ، واألمر نفسه"لعفَ" على وزن االختالس، وفي قراءة "عولفَ"

من ، فقد أثبتها ٢٦٠/البقرةفي " تىوي المِيح تُي كيفَِنِر َأرب": -تعالى- في قوله"أرني"في 
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي، ٧آخرون واختلسها ،٦القراء

  ي ساِكنَا الْكَسِر دم يداً وفي فُصلَتْ يرِوي صفاً درِه كُالَوَأرنَا وَأرِن
  ٨وَأخْفَاهما طَلْقٌ

، وحيث وقع بسكون ١٢٨/لسوسي هذه الحروف في سورة البقرةفقد قرأ ابن كثير وا
فقد ن  الباقيأما قراءةالراء، وقرأ الدوري باختالسها، وهو ما عبر عنه الشاطبي باإلخفاء، و

                                                 
 .١/٣٠٤موضح،ابن أبي مريم، ال، و٨٩ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ١
   .٢/٢٣٠، الحجةالفارسي، : ، وينظر١١٦حجة، الأبو زرعة،  - ٢
  ٤٨٧: ، البيت٣٩ الشاطبية، - ٣
  .٢١٠الوافي،  ، والقاضي،١/٣٠٤وابن أبي مريم، الموضح، ، ٢/٢٢٦الفارسي، الحجة، :  ينظر- ٤
 .١٣٦أحمد البيلي، االختالف، :  ينظر- ٥
 .٤٤، ومحمد خاروف، الميسر، ١/٤١٨ والبنا، اإلتحاف، ،١/١١٦التبيان، ، العكبري:  ينظر- ٦
 .١/٤٨٧، وابن الباذش، االقناع، ١/٢٦٢عراب القرآن،  إ، والنحاس،٦٥الداني، التيسير، :  ينظر- ٧
  .٤٨٦-٤٨٥: ،  البيتان٣٩ الشاطبية، - ٨



 ٥٧

 فخذف الياء لكون الكلمة "أريني":  بأن األصلاإلشباعوقد وجهت قراءة ، ١باإلشباعكانت  
، فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء، "يِنمِركَْأ" على وزن "يِنإِيرَأ": األصل: ، وقيل٢فعل أمر

 فقد وجهت بأن العرب االختالسأما قراءة ، و٣"وحذفت الهمزة تخفيفاً وسقطت الياء لألمر
سبع : ل في الضمة والكسرة اإلشباع مرة للتحقيق، واالختالس أخرى للتخفيف، فنقولتستعم

 "أرإيني"أها على األصل وكذلك يصح أن يكون قد قر، ٤وكتف، واالختالس بمنزلة التحريك
، ويشير الدرس الصوتي الحديث إلى تقليل عدد المقاطع ٥وحذفت الهمزة للتخفيف والياء لألمر

فالمقاطع ثالثة، ص ح، ص ح، ص ح ح،  ن الراء، وأما في حالة الكسرمن الكلمة حال تسكي
واألمر نفسه يشار إليه في كلمة رؤؤف ص ح ص، ص ح ح، : وبتسكينها فالمقاطع اثنان

درس اإلشباع بعض وهو ما ينسب إلى القصير، بتطويل الصائت ، وقد يكون األمر ٦السابقة
، ومن ذلك عنوان هذه المباحثة، وهو ٧ري البصالمظاهر الصوتية التي قرأها بها الحسن

فتطول   تطويل الصائت القصير، كأن يكون ثمة حركة قصيرة، كالفتحة أو الضمة أو الكسرة،
في " وَأعتَدتْ لَهن متَّكًَأ": -تبارك-ومن ذلك قراءته قوله  فتغدو مشبعة طويلة،الحركة القصيرة

، بتشديد التاء والمد ٨"متكاء"  البصريا الحسن، فقد قرأه"متكأ"ة موضع المباحثف، ٣١/يوسف
ها اإلشباع وتطويل الصائت عماد - من وجهة صوتية -اءةقبل الهمزة، والحق أن هذه القر

  : ، والرسم اآلتي يجلي ما تقدم القصير

  .  ً ء-َ ك - ت ت ُ-م : متكأ : قراءة الحســن
                                                 

 .٢/٢٢٢، وابن الجزري، النشر، ٢/٢٢٦  الحجة، ، والفارسي،١٧٠ابن مجاهد، السبعة، :  ينظر- ١
 .١/١١٦، والعكبري،  التبيان، ١/٢٦٢إعراب القرآن،  النحاس،: نظر ي- ٢
 .وما شاكله: إذ قال) أرنا(، وذلك توجيه لـ ٧٨ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٣
 .١/١١٦العكبري، التبيان، : ينظر- ٤
، وابن البـاذش،    ١١٥حجة،  ال، وأبو زرعة،    ٧٨، وابن خالويه، الحجة،     ١٥٥ابن مجاهد، السبعة،    : نظر ي - ٥

  : ثالثة أوجهذكر الشاطبي ولتمام الفائدة فقد ورد  ،١/٤٨٧اإلقناع، 

  . اإلسكان في األحرف المتقدمة . ١

  . االختالس للحركة . ٢

  . الحركة الخالصة في جميع األلفاظ . ٣

خـالف   وال تشتمل على الحركة الخالـصة إذ ال         أو االختالس،    على اإلشباع في قراءة أبي عمرو،        ةالدراسة قائم و

ـ  هم، ينص مرْأتَ رهم،ركم، يأم كم، يأم ِئباِر: (اآلتيةفيها، وذلك يشمل األحرف      ِعشْركم، ياآلتيـة ، فـي الـسورة    )كمر :

 فقـد وردتـا     "أرنـي " و "أرنـا "، وأما   ١٠٩/األنعامو،  ٢٠/الملكو،  ٣٢ /الطورو،  ٢١/األعرافو،  ٦٧ و ٥٤/البقرة

 ، ومحمـد محيـسن،    ١/٣٩٢،  اإلتحـاف البنـا،   : نظـر  ي ٢٦٠، و ١٢٨/باإلسكان واالختالس، في سورتي البقـرة     

 . ١٩٥، ١/١٣٩،المغني
 .٢٦٨سمير استيتية، القراءات، :  ينظر- ٦
 .١٥٢األهوازي، مفردة الحسن البصري، :  ينظر- ٧
، ومحمد خاروف، الميـسر،     ٥٥،   الشاذة ، وعبد الفتاح القاضي، القراءات    ٢/١٤٦البنا، اإلتحاف،   : نظر ي - ٨

٩٣٩.  



 ٥٨

  .  َ ء-َ ك -ُت ت -م : متكأ : اآلخرينقراءة 

ذن أن البون بين القراءتين قائم على إضافة صائت قصير، ليصبح في قراءة فال ريب إ

، "الفتحة القصيرة" ، وهو١ صائت قصيرالقصر، وفي قراءة "الفتحة الطويلة"الحسن ألف المد 

ويقرأ باأللف واأللف ناشئة عن إشباع : "وقد تنبه القدماء إلى ملحظ اإلشباع هذا فقال العكبري

  . ٣ هذا الرأي أبو حيان في تفسيره، وتبعه في٢"الفتحة

، والظاهر أن ثمة "٧٤/األعراففي " يوتا بتون من الجباِلِحنْوتَ": تعالى–ومثل ما تقدم قوله     

وذلك " ألف المد" إلى صائت طويل ،"الفتحة"إشباعا أفضى إلى أن يتحول الصائت القصير 

  : نحو

  .ٌن-ً ت -َ ن ح -ت : ٤حاتوننْتَ : اإلشباعقراءة 

  .ٌن-َ ت -َ ن ح -ت : ٥تونحنْتَ: القصرقراءة 

، ٦"واألشبه أنه أشبع الحاء فنشأت األلف: "وقد تنبه العكبري إلى هذا الملحظ، فقال

، بإشباع "وتنحاتون": أنه قرأ: وزاد الزمخشري: "قولهوتابعه في هذا الرأي أبو حيان ب

  . ٧"الفتحة

و  هن مإالّ": -جل ذكره-ه الصائت، كما في قولقصر نرى و في مواضع أخرى 

اِلصإذ قرئت التواتر ة، مخالف٨ بضم الالم"صاُل" :ئت، فقد قر١٦٣/الصافاتفي " يمِح الج 

  . ٩ربالكس" صاِل"
                                                 

 . خالف بين القراء في هذا الحرفال - ١
صاحب أبو جناح، الظواهر اللغويـة،      : نظري، و ٢/٧٣١، والتبيان،   ١/٦٩٧اءات،  العكبري، إعراب القر   - ٢

٥٣  . 
 .٥/٣٠٢أبو حيان، تفسير البحر، : نظر ي- ٣
ضـي،  ، وعبـد الفتـاح القا     ٢/٥٣، والبنا، اإلتحاف،    ٤٤ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن،       : نظر ي - ٤

 .١٦٠، ومحمد خاروف، الميسر، ٤٨،  الشاذةالقراءات
 .ال خالف بين القراء في هذا الحرف - ٥
 .١/٥٥٢العكبري، إعراب القراءات، - ٦
وأما ما ذكره النحاس بأن الحسن قد قرأ بفتح الحاء دون إشـارة إلـى                ،٤/٣٣٢تفسير البحر،    أبو حيان،  - ٧

ـ             األلف فال ينطبق على هذا الموضع، وهو ي         سننطبق على ما شابهه من المواضع األخرى، إذ لـم يقـرأ الح

  : -تعالى–باإلشباع إال في هذه اآلية دون ما شابهها كقوله 

"ون من الِجتُِحنْوكانوا ي٢/١٣٧، عراب القرآن إالنحاس،: نظري، ٨٢/الحجرفي  "يوتا آمنينبال ب .  
 

، ومحمد خـاروف، الميـسر،      ٧٨ي، القراءات،   ، وعبد الفتاح القاض   ٢/٢٢٨ابن جني، المحتسب،    : نظري - ٨

٤٥٢. 
 .ال خالف بين القراء في هذا الحرف  - ٩



 ٥٩

، وأصلها صالون، وحذفت النون "صال" بأنها جمع قراءة االختالسوقد وجهت 

: رفع على القلب، فكأنه قالقرأ الحسن بال: ، وقيل١لإلضافة، وحذفت الواو تخلصا من الساكنين

، وهذا التوجيه ال يستقيم ٢، ثم حذفت الياء فبقيت الالم مضمومة"صايل" ثم قلب فصار "صالي"

 والشطط في التوجيه، ألن التوجيه البعده قائم على نّوالدراسات اللغوية الحديثة، وليس يخفى أ

" الواو"نه تقصير الحركة الطويلة، ، وأما التوجيه األول فالحق أ٣الثاني بعيد كما يشير القيسي

  : ، والكتابة الصوتية تجلى ذلك "ضمة: "لتغدو حركة قصيرة من جنسها، أي" صالو"في 

  . ُ ضمة قصيرة–ً ل –ص  : االختالسقراءة  

  .ِ كسرة قصيرة–ً ل –ص : صاِل : اإلشباعقراءة 

 منا في نطقها فإنها ، وإذا ما أسرع أحد"معلمو المدرسة": ومما يجلي ما تقدم أننا نقول

 هو الذي يحدث "الضم"ير ، ولكن مد الصائت القص"معلم المدرسة"بح مرادفة للمفرد، تص

 وهذا رسما، وأما نطقا فيفرق بينهما بوقوع النبر على المقطع ،معالتمايز بين المفرد والج

ب من ومن العر: "، قال األنباري وهذا ما حدث في قراءة الحسن،٤األخير في حالة الجمع

   "الوافر:  "كان، قال الشاعر: قام، وفي كانوا: يجتزئ بالضمة عن الواو، فيقول في قاموا

  ٥فَلَو أن اَألِطبا كان حولي      وكان مع األِطباِء الشّفاء

، "٥٩/ الزمرفي"  آياتيكتْاء جدلى قَب": -تعالى– قوله جاءتك فيومثل ما تقدم توجيه 

، فقدمت الم الكلمة، وهي )جاءتك(بتقصير الصائت، وقد وجهت بأن األصل ) جأتك (ئتفقد قر

، والملحظ أنه ليس ٦الهمزة، وأخرت العين، وهي األلف، ثم حذفت تخفيفا لسكون التاء بعدها

ثمة تقديم لالم الكلمة، وال تأخير للعين، وال حذف لها، ولكن الحاصل من وجهة صوتيه أن 

: ، فغدت فتحة قصيرة"جاءتك"صائت الطويل، وهو ألف المد في للالقراءة قائمة على تقصير 

  : كما يظهر في الكتابة الصوتية" جأتك"

  . َ–َ ت ك – ء ََ–ج : جأتك  :  الحسـن اءةقر

  َ–َ ت ك – ء ً–ج : جاءتك     :التواترقراءة 

                                                 
، ٢/١٠٩٥، والتبيـان،    ٢/٣٨٥، والعكبري، إعـراب القـراءات،       ٢/٣٩٤الفراء، معاني القرآن،    : نظر ي - ١

 .٢/٢٤٣والقيسي، مشكل إعراب القرآن، 
  .٢/٢٤٣القيسي، مشكل إعراب القرآن، : نظر ي- ٢
 .٢/٢٤٣فسه،  ن -٣
  .٦٦مد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، حأ:  ينظر- ٤
 .اجتزاء الواو بضمة:  ، والبيت لم ينسب إلى شاعِر بعينه، والشاهد فيه١٦٥ األنباري، أسرار اللغة ، - ٥
 .٦٧، والقاضي، القراءات، ٢/٤٣١البنا، اإلتحاف، :  ينظر- ٦



 ٦٠

ـ إضافـــة ب األمروقد يكون     من الحروف   األهوازي  وهو ما ذكره    ،  ـت قصــير  صائـ

والملحظ ،  وغيرها،  ١/صفي   "ص"و،  ١/يسفي  " يس": -تعالى–قوله  ك،  ١كسر الحرف "باسم  

  .  تم إلحاق صائت قصير للصامت األخيرفي هذه األحرف مجتمعة أن

، وجاء الكسر للتخلص من ٢وقد وجهت هذه القراءة بأن الحسن كسر تلك األحرف

، ٤"ن"، و"ق "، و"ص "، و"يس" على  قصير صائت  قرأ بإضافة  الحسن أن، والحق٣ُّالساكنين

  : والكتابة الصوتية تجلي ذلك

  . ِ-ً د -ص : صاد : قراءة الحسـن 

  . ً د -ص : صاد: التواترقراءة 

  :أهم مظاهر الخلف في اإلشباع
  :إشباع ميم الجمع: أوال

  :ومن مظاهر الخلف التي ذكرها الشاطبي في اإلشباع واالختالس أو التقصير ما يلي

 مـيم  تليهمـا  انت هاء مكسورة أومـضمومة    ، وحيث ك  "هم"، و "عليهم"لجمع في   إشباع ميم ا   

  . ٥الجمع

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

   ٦ وِصْل ضم ِميِم الْجمِع قَبَل محرٍك ِدراكاً وقاَلُوٌن ِبتَخِْييِرِه جالَ

ووجه ، ٧ فقد ورد عن ابن كثير صلة الميم، ولقالون التخيير بين الصلة واإلسكان

نتم، وعليهمو في عليهم، أنتمو في أ:  يتولد منها واو، نحواإلشباع هو أن توصل الميم بضمة

: فيكون زيادة الجمع على حد التثنية، إذ يكون للتثنية باأللف، ويكون للجمع بواو، كقولنا

                                                 
 .١٥٢ األهوازي، مفردة الحسن البصري،:  ينظر- ١
 .٤٥٣، ومحمد خاروف،  الميسر، ٧٨، والقاضي، القراءات، ٢/٤١٨البنا، اإلتحاف، : نظر ي- ٢
 التبيـان،   ، والعكبـري،  ٢/٢٤٦ إعراب القرآن،     مشكل ، والقيسي، ٢/٣٩٦، معاني القرآن،    الفراء: انظر - ٣

٢/١٠٩٦. 
ـ    "صاد"هت  وج: تدخل في باب النحو، فمثال    ذكرت المصادر السابقة توجيهات أخرى       - ٤ ل أمـر،    بأنهـا فع

 .نفسها: نظريصاد الحق بعملك، : كقولنا
المـارغني،  : يعلـم، ينظـر   :  ميم الجمع ميم زائدة تدل على جمع المذكورين فتخرج الميم األصلية، مثل            - ٥

 .٣١النجوم، 
  .١١١: ، البيت٩ الشاطبية، - ٦
، والـضباع،   ٦٥،  الـسراج بن القاصح،   ، وا ١/٢٧٣، وابن الجزري، النشر،     ٢٧الداني، التيسير،   :  ينظر - ٧

  .٣٠، اإلرشاد



 ٦١

ت في ، وكالهما أعني اإلسكان والصلة للميم لغة فصيحة ورد١الزيدان والزيدون، وقاما وقاموا

  "الكامل:  "٢الشعر، كقول لبيد

  وهمو فوارسها وهم حكامها 

  "البسيط:     "٣وقول الفرزدق

  وبغضهم   كفر، وقربهم منحى ومعتصممن معشر حبهم دين 

ليستعين بالمد على :" وقد وجه أبو شامة الصلة باالستعانة بالمد إن تالها همزة، إذ قال

  "المتقارب:   "٥ القيس بقوله ، وقد ورد ذلك عن امرئ٤"النطق بالهمزة

  أمرخ خيامهم أم عشر      أم القلب في إثرهم منحدر

هذا اإلشباع أن يوسم بأنه إضافة صائت إلى آخر الكلمة، فال ولعل أيسر التفسير في 

، والكتابة الصوتية تجلي همو: نحوتبقى ساكنة، والصائت المنضاف إليها هو من جنس ما قبله 

  : ذلك 

  ، أو ص ح ص ح ح  َ– م –َ ه ←همو 

، وكسر الميم لثقل الضمة  ً، في حال الوصل٦ بكسر الميم والهاء معا"عليهم" :ومثله

كسرة فانقلبت الواو ياء ) عليهمو(ضمة ميم بإبدال ، )عليهمي) (عليهم(وأصل "، ٧بعد الكسرة

  :، والكتابة الصوتية تجلي ما تقدم ٨استثقاالً

  . في حال الوصل.  ِ– م – ي هـِ َ– ل – عَ ←عليهم 

   .في حال الوقف.  م  – ي هـِ – لَ – عَ ←عليهم 

يتضح قبال تغير البنية المقطعية بتحريك ميم الجمع مطلقا، فتكون المقاطع ثالثة حال التسكين، 

  .٩وأربعة بالتحريك
                                                 

، ٧٣،  اإلبـراز ، وأبـو شـامة،      ١/١٢٥ وما يليها، والقيسي، الكـشف،       ٤/٦٧الفارسي، الحجة،   :  ينظر - ١

  .٤٢، الغيثفاقسي، والص
وهـم  : ن اللغتين فـي إسـكان المـيم وصـلتها، وصـدره            والشاهد فيه الجمع بي    ،٢٣٨ الديوان،:  ينظر - ٢

  يتالب...السعاة
 .١٨٠الفرزدق، الديوان، :  ينظر- ٣
 .٧٤، اإلبراز أبو شامة، - ٤
  .١٠٩امرؤ القيس، الديوان، :  ينظر- ٥
  . ١٤٣األهوازي، مفردة الحسن البصري، : نظر ي- ٦
 .١/١٧٥ القرآن، ، إعرابالنحاسو، ٣٩ابن خالويه، الحجة، : نظر  ي- ٧
 :نظـر ي". وكلهـا صـواب   :  "ي بقول ابن األنباري   ، واستشهد القرطب  ١/٢٣٤ابن أبي مريم، الموضح،      - ٨

  .١/١٠٤القرطبي، الجامع، 
 .٢٠٨، و١٨٥، و٨٢سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٩



 ٦٢

، وما ذكره النحاس من الصلة فقد اعتبر من طريق ١والوجه المقدم أداء هو اإلسكان

والذي جرى به عملنا القراءة بالوجهين لقالون مع " :الداني قرأ به، يقول المارغنيالتيسير ألن 

  .٢"تقديم السكون لكونه األشهر عنه

  :، ونحوه٥٤/  البقرة"بارئكم: "ثانيا

  :      ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
هرتَْأمضاً وَأي مهرْأميو لَه كُمرْأميو اِرِئكُمب كَانِإستَالَو م  

  ٣وينْصركُم َأيضاً ويشِْعركُم وكَم جِليٍل عِن الْدوِري مخْتَِلساً جالَ
 الراء، وزاد الدوري باختالسها والباقون بالحركات دون  فقد قرأ أبو عمرو بإسكان   

شباع اإل، وبذلك وجهت قراءة ٥وقد أجاز سيبويه اإلشباع في الحرف السابق للضمير، ٤إسكان
، وأما قراءة أبي ٧، وذلك بإعطاء كل حرف حقه من اإلعراب٦ الكلمات على األصلبقراءة

فأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالساً، وذلك مثل : "عمرو فقد ذكرها سيبويه بقوله
لغة بني أسد "، واالختالس ٨" إلى بارئكم: يسرعون اللفظ، ومن ثم قرأ أبو عمرو"…يضربها"

، ٩"جد، وهو طلب التخفيف عند اجتماع ثالث حركات ثقال من نوع واحدوتميم وبعض ن
واية أبي االختالس من ر: "، يقول النحاس١٠والوجه المقدم أداء هو االختالس للدوري

  .وسيشير الباحث إلى هذا الحرف في موضعه في االختالس     .١١"الحسن

                                                 
 .٤٠، والبقري، القواعد، ٣٢، والمارغني، النجوم، ٣٣الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ١
  .٣٢ المارغني، النجوم، - ٢
  .٤٥٥-٤٥٤: ن، البيتا٣٧ الشاطبية، - ٣
 ، ورسـالة  ٦٣الداني، التيسير،   : تفرد أبو عمرو من بين القراء السبع في االختالس لهذه األحرف، انظر            - ٤

 .٨، ومحمد خاروف، الميسر، ١/٣٩١ ب، والبنا، اإلتحاف، ٥٣في قراءة أبي شعيب، الورقة 
 .٤/٢٠٢سيبويه، الكتاب، : نظر ي- ٥
، ٤.، ع ١٧.  في أعمال الحروف العاملة، مجلـة المـورد العراقيـة، م           هادي الهاللي، أثر القراء   : ظر ين - ٦

بن أبـي مـريم،     ا: ، وال اعتراض على من تمسك باألصل، ولم يعدل عنه إلى غيره، انظر            ٣٢م، ص ١٩٨٨

 .١/٢٧٧الموضح، 
، ومحمد  ١/٧٣، والعكبري، التبيان،    ١/٢٣٤إعراب القرآن،    ، والنحاس، ٧٨ابن خالويه، الحجة ،     : نظر ي - ٧

 .١/١٤٠محيسن، المغني، 
 بن العالء، مجلة دراسات، الجامعة      ومحمود مغالسة، قراءة أبي عمر     :نظري، و ٤/٢٠٤سيبويه، الكتاب،    - ٨

 .٩٨، ص ١٩٨٥، ٣.،ع١٢.األردنية، م
وهو الصواب ليوفى كل حرف حقـه       :  "ورجح أبو زرعة قراءة اإلشباع بقوله      ،١/٣٩١لبنا، اإلتحاف،    ا - ٩

 . ١/٤٨٥اإلقناع ابن الباذش،: نظريو ،٩٧ ،الحجةأبو زرعة،  :ظرن ي".من اإلعراب
 .٢١٢المارغني، النجوم، :  ينظر- ١٠
 .٦٥ النحاس، الرسالة، - ١١
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  ١٨٨/في األعراف" أنا إال: "ثالثا
  :ويظهر ذلك في قول الشاطبي

  ١ ومد َأناَ في الْوصَل مع ضم همزٍة وفَتٍْح َأتَى والْخُلْفُ في الْكَسِر بجالَ
كلهم يثبت األلف في الوقف وأثبتها في ف ، "إن أنا إال نذير، أنا أقل منك ماال، أنا أحي" :يريد  

 قيس وربيعة قال  وإثباتها لغة بعض بني، وحذفها في الوصل هو الفصيح،الوصل نافع وحده
 "الطويل ":األعشى

 ٢فكيف أنا وانتحالي القوافيا
  "الوافر: " وقول اآلخر  

 ٣أنا سيف العشيرة فاعرفوني
وخص نافع باإلثبات ما بعده همزة مضمومة أو مفتوحة وفيما بعده همزة مكسورة خالف      

 ،١١٥/عراءوالش، ١٨٨/عن قالون والمشهور عنه الحذف وهو ثالثة مواضع في األعراف
ولكن لما قل ذلك في : "، يقول القيسي٤"أنا خير منه" : وال خالف في قصر نحو،٩/واألحقاف

القرآن فلم بقع منه إال في ثالثة مواضع، أجراه مجرى ما ليس بعده همزة لقلته، فحذف األلف 
 وفي، ٥"في الوصل، وما روي من إثبات األلف فهو جار على العلة في المفتوحة والمضمومة

  . ٦حالة الوقف فال خالف في إثبات األلف، وقد أجرى نافع الوصل مجرى الوقف
وكالهما مقروء به عندنا واإلثبات مقدم : "، يقول المارغني٧والوجه المقدم أداء هو اإلثبات   

وال ينظر إلى ما ذكر في بعض كتب ، ٩، وقد جعل ابن غلبون الحذف وجها مقدما٨"في األداء
لى قراءة ف وهو مصدره الشعر فقط، وذلك في إشارة إأن إثبات األلف ضعيتوجيه القراءات ب

 ألنه قراءة متواترة صحيحة وردت عن العرب، كما قرأ أبو جعفر ،، فيستحسن األخذ به١٠نافع

                                                 
  ٥٢١: ، البيت٤٢ الشاطبية، - ١
 .٢٠٥الديوان، :  ينظر- ٢
علوت، : يتحميدا قد تذريت السناما، وتذر    : يشير محقق الموضح إلى أن البيت لحميد بن حريث، وتمامه          - ٣

 .ذرا:  ، واللسان، مادة٢/٧٨٢ابن أبي مريم، الموضح، : وصال، ينظر" أنا: "إثبات ألف: والشاهد فيه
 ، والـضباع،  ١١٨فاقسي، الغيث،   ، والص ١/٣٣٨بن أبي مريم، الموضح،     ، وا ٧٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

  .١٥٩النجوم،  ، والمارغني،٢١٨اإلبراز، 
 .١/٣٥٣ القيسي، الكشف، - ٥
 .١/٣٣٨، وابن أبي مريم، الموضح، ١/٢٣١ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٦
 .١٢٦البدور، القاضي، ، و٢١٥الرسالة، النحاس، ، و١٥٩النجوم، المارغني، :  ينظر- ٧
 .١٥٩ المارغني، النجوم، - ٨
 .١/٢٧٣التذكرة، ابن غلبون،  - ٩
 . ١/٣٣٨موضح، ، وابن أبي مريم، ال٣٥٩/ ٢الفارسي، الحجة، :  ينظر- ١٠



 ٦٤

وحجة من : "، ولعل ما ذكره القيسي في هذا المجال يدل على ذلك بقوله١الحرف نفسه باإلثبات
نه لما تمكن له مد األلف للهمزة كره أن يحذف األلف، ويحذف أ...أثبت األلف بعد الهمزة

مدتها فأثبتها في الموضع الذي يصحب األلف فيه المد، وحذفها في الموضع ال تصحب األلف 
، واأللف زائدة عند البصريين، واالسم ١٠٨/في يوسف" أنا ومن اتبعني: "فيه المد، نحو

زيدت للوقف لتظهر حركة : لتقوية، وقيلالمضمر عندهم الهمز والنون، وزيدت األلف ل
  .  ٢"النون

  :٣باب المد والقصر: رابعا

   المد هو إطالة زمن الصوت بحرف المد عند مالقاته همزا أو سكونا، والقصر هو عبارة 

الواو الساكنة : عن إبقاء حرف المد على ما فيه من المد الطبيعي وحروف المد ثالثة، وهي

اء الساكنة المكسور ما قبلها، واأللف الساكنة وال يكون ما قبلها إال المضموم ما قبلها، والي

مفتوحا، ويلحق بهذه الحروف الواو والياء اللفظيتان المتولدتان من هاء الضمير المشبعة 

والواو اللفظية المتولدة من صلة ميم الجمع لمن رويت عنه وسبق ذكر ذلك، والياء الزائدة 

 المنفصلة في الرسم عما حولها كألف الرحمن واأللف المحذوفة حال إثباتها ساكنة، واأللف

  .بالكلية خطا وهي ما قبل هاء اسم اهللا، وحروف المد المتولدة عن إبدال عند من رواه

د في كلمة والهمزة في م   ويظهر الخلف في هذا السياق في المد للمنفصل وهو كون حرف ال

  :بيكلمة ثانية، ويظهر ذلك جليا في قول الشاط

 رنْفَِصْل فَالْقَصي فَِإنالَبخْضما ورد ِويكرطَاِلباً ِبخُلِْفِهماَ ي هر٤ اد  
فإذا انفصل حرف المد واللين عن الهمز بأن يكون حرف المد في آخر الكلمة والهمزة أول    

ما  فقصره وارد عن قالون والدوري بخالف عنهما، فلهما القصر وله،الكلمة التي بعدها
التوسط، وقد ورد عنهما خالف في مقدار المنفصل غير أن القول المأخوذ به عنهما وعن 
غيرهما لمن يوسط المنفصل هو المد بمقدار أربع حركات، وهو رأي كثير من المحققين 

وال ينظر إلى الخلف المطول الذي أشارت ، ٥وعليه استقر العمل وبه قرأ الباحث على شيوخه
ت في هذا المبحث، وكذلك مصادر القراءات ومراجع المحدثين من مراتب إليه كتب التحريرا

المدود ومذاهب القراء فيها، وتفاوت القارئ نفسه في هذه المدود في المد أربعا أو خمسا، 
  ،٦وكذلك تقدير زمن المد

                                                 
 .اعلم، في إشارة إلى قراءة الكسروقصر أنا مع كسر : ، وفيه٢/١١٨النشر، ابن الجزري، :  ينظر- ١
  .١/٣٥٣ القيسي، الكشف، - ٢
  .باب المد والقصر في كتب مصادر القراءات ومراجعها التي عاد الباحث إليها:  ينظر- ٣
  .١٦٩: ، البيت١٤ الشاطبية، - ٤
 .٤٧، اإلرشاد، الضباع: ينظر - ٥
 .باب المد والقصر في كتب مصادر القراءات ومراجعها التي عاد الباحث إليها:  ينظر- ٦
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أنواع المد كثيرة أنهاها بعضهم إلى عشرة، وبعضهم إلى : "ويسند ذلك إلى قول الضباع      
  . ١"ة عشر، وبعضهم إلى ستة عشر، وبعضهم إلى عشرين، وبعضهم إلى أربعة وثالثينأربع

  غير أن الذي يؤنس له في هذا المجال ما ذكره الشاطبي واستقرت عليه بعض المصادر 

 وبه قرأ الباحث على شيوخه في المد الطويل ست حركات ،ومراجع كتب التحريرات للمحدثين

متصل والعارض واللين لورش في إحدى حاالته وكذلك البدل، لورش وحمزة في المنفصل وال

والسوسي ثم التوسط أربع حركات للباقين للمتصل والمنفصل ويستثنى منهم المنفصل للمكي 

بحركتين وخلف قالون والدوري عن أبى عمرو، ولعل استبعاد مقادير المدود هو من اختيار 

تفاوت المدود ولم ينبه عليه، كما أن هذه الشاطبي نفسه لذلك، فقد أهمل في القصيدة ذكر 

، وقد علل الضباع اختيار ٢المقادير استقر عليها رأي كثير من المحققين من أئمتنا قديما وحديثا

وذهب أكثر : "، واألمر نفسه أشار إليه المارغني بقوله٣الشاطبي للسماع والتلقي المتصل السند

 مقدار ثالث ألفات، وتوسط للباقين مقدار ألفين، المحققين إلى أنه مرتبتان إشباع لورش وحمزة

 وأما المنفصل الذي استقر عليه عملنا وبه قرأنا على شيخنا رحمه اهللا وبه ،وذلك للمتصل

أقرئ مرتبتان مقدار ثالث ألفات لورش وحمزة، ومقدار ألفين لمن مده كقالون في أحد وجهيه، 

  .٤"ر ألفوأما من قصره كقالون في وجهه اآلخر فيقصر مقدا

صل    ولعل ما ورد في هذا المبحث وهو الذي يؤنس به هو اعتبار المد على القصر وهو األ

وال ينظر إلى ، ٥ وهو ما احتاج إلى سبب، كالهمز والسكون:الذي ال يحتاج إلى سبب، والمد

تعداد المسميات لهذا النوع من المدود إذ نلحظ بعض مراجع القراءات وخاصة المتأخرة منها 

مد الصلة، ومد المبالغة، ومد األنية، والمد الشائع، : عدد أنواع هذا المد وتنوعه، ومن ذلكت

فكيف يطلق جوازا مد المبالغة ويقصد . ٦ومد التعظيم، ومد الفرق، إذ لم يذكر مثل ذلك قبال

و ، من نفي األلوهية عن غير اهللا ما دام قد قرئ إما بالقصر أو التوسط أ"ال إله إال اهللا" به

والمعنوي قصد المبالغة في النفي، وهو : "فاقسييقول الصاإلشباع، وال خلف فيه للقارئ نفسه، 

                                                 
 .١٩ الضباع، اإلضاءة، - ١
،  بلوغ األمنيـة   مختصرالضباع،  ، و ٢٧٨هداية القاري،   المرصفي،  ، و ٩٤المرعشي، جهد المقل،    :  ينظر - ٢

 .٢٤حل المشكالت،والخليجي، ، ٢٣
 . ٢٣اع، مختصر بلوغ األمنية، الضب:  ينظر- ٣
 .٤٤ المارغني، النجوم، - ٤
 .١٠٣فاقسي، التنبيه، الص:  ينظر- ٥
ومحمد أبـو الخيـر،      ، وما يليها  ٢٧٨هداية القاري،   المرصفي،  ، و ٣٦حل المشكالت،   الضباع،  :  ينظر - ٦

  .٦٥األصول، 
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ولعل ما وقعت به بعض المصادر ، ١"سبب قوي من مقاصد العرب، ومما حسنت به كالمها

والمراجع هو التداخل بين أسباب المد اللفظية، وهو موضوع حديثنا المتعلق بالهمز أو 

كما ، ٢سباب المد المعنوية، الذي يبحث في تعدد أنواع المد وليس هنا موضعهالسكون، وبين أ

مكين ، هو االختالف في المصطلح، فمصطلح التيتضح جليا عبر استقراء مصطلحات المد

قاء الياء المدية مع واو المدية مع واو متحركة، أو التالتقاء ال: يطلق على مسميات أخرى، نحو

في " يلوون"، و٢٥/قرةبفي ال" آمنوا وعملوا: "، ونحو١٨٦/في النساءحييتم : ياء متحركة، نحو

ثم إن مد المبالغة ال يكون للتعظيم دائما، فقد يكون للتوكيد، : "يقول استيتية. ٨٧٣/آل عمران

، ٤"فقد قرأ حمزة بمد ال في هذه اآليات مدا متوسطا"... ال شية فيها"، و"ال ريب فيه: "مثل

حديثة هو تقسيم المد بناء ا المبحث عبر استقراء المصادر والمراجع الؤنس له في هذولعل ما ي

 هو كون - عند القدماء–وتوجيه المد على وقوع الهمز بعد حرف المد، أو بسبب اإلدغام، 

حروف المد في غاية الخفاء والهمزة في غاية الظهور والثقل فيأتي المد مقربا لهذه الحروف 

 ليصح ليحصل التناسب في اللفظ، وهذا مد حرف لحرف، يقول ومظهرا لخفائها وقواها بالمد

أال ترى أن األلف والياء والواو اللواتي هن حروف توام كوامل قد تجدهن في : "ابن جني

يخاف وينام، يسير ويقوم ويسوم، : بعض األحوال أطول وأتم منهن في بعض، وذلك قولهم

هن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طوال فتجد فيهن امتطاطا واستطالة ما، فإذا أوقعت بعد

والحجة لمن قصر أنه أتى بالكالم على أصله ألن الحرفين من كلمتين فكأن الوقف . ٥"وامتدادا

  فعلت، ووأنا فعلت، وأنأن: نا أربع لغاتوفي أ: "، يقول ابن خالويه٦ منوي عند تمام الحرف

   .٧"فعلت، وأنه فعلت

  . ٨وري هو القصر وبه تشير المصادر وقرأ الباحثوالمقدم أداء لقالون والد   

  :٢/، والشورى١/كهيعص في مريم: في" عين: "خامسا

                                                 
  .١٠٤فاقسي، التنبيه،  الص- ١
ـ ، وإ ٤٤٣وغازي الحمـد، الدراسـات،      ،  ١/٣٤٤ابن الجزري، النشر،    :  ينظر - ٢ راهيم نجـا، التجويـد     ب

  .١١٧األصوات، و
  .٧٥أحمد شكري، المنير، ، و٦٦القيسي، الرعاية، :  ينظر- ٣
  . من طريق الشاطبيةهنا ليس، والمد في قراءة حمزة ١٣٣ سمير استيتية، القراءات القرآنية، - ٤
 .٢٠-١/١٩ ابن جني، سر الصناعة، - ٥
فإذا : "، وفيه ٢٨والقرطبي، الموضح،   ١/١٨٩، وابن أبي مريم، الموضح،      ٢٢ خالويه، الحجة، ابن  :  ينظر - ٦

 ".جاء بعد حرف من هذه الحروف همز، أو حرف ساكن امتد الصوت به مقدارا أكثر من األول
  ٤٥ ابن خالويه، الحجة، - ٧
 .،٢٦ة، ، والنحاس، الرسال٤٠، والمارغني، النجوم، ١٨البقري، القواعد، :  ينظر- ٨
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  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي   

  ١ وفي عين الْوجهاِن والطُّوُل فُضالَ
، وسبب ٢التوسط والمد:    فقد ورد هذا الحرف في فاتحة مريم والشورى، وفيه وجهان

اح ما قبل الياء، فلم يقو المد قوته في الياء لينكسر ما قبلها، والطول الجتماع الخالف هو انفت
: ، ويسند ذلك إلى قول القرطبي٣الساكنين مع أن الثاني ليس بعارض بخالف سكون الوقف

وقال قوم العين تمد للفصل بين الساكنين، وليس حكمها عندي ذلك، ألن الياء وإن سكنت فيها "
بلها فتحة، ولكن الياء ساكنة، والنون وإن كانت ساكنة فهي خفيفة ليست حرف مد ألن ق

خارجة من الخيشوم ألن بعدها صادا، فالسكون يخفى بخفائها فيحدث بسبب السكون أدنى مد 
،، وإنما هو "صاد"، وفي "كاف"،  وفي "ميم"، وال المد في "طا ها: " المد فيال يساوي

، ٥٨/في النساء" نعما يعظكم به:" ددة، في قوله تعالىكالصويت الواصل بين العين والميم المش
هنا بسبب لين الياء والغنة في النون الساكنة يصير المد  قراءة من أسكن العين، ولكن هاقي

حم "، وما أشبهه، وكذلك ١٧٨/ األعراففي " من يهد"شبيها بالمد الحادث بسبب الغنة في 
النفتاح ما ...ومنهم من يبالغ في إشباع العين: "، وقد وجه الداني المد والقصر بقوله٤"عسق

   .٥"قبلها، ومنهم من ال يبالغ إشباع مدها ألجل الساكنين، والمذهبان جيدان صحيحان
، وعليه جل أهل األداء كما يشير الضباع، لتفضيله ألنه ٦  والوجه المقدم أداء هو اإلشباع

، وفي ذلك ٧لما جاوره من المدودقياس مذهبهم في الفصل بين الساكنين، وأنه فيه مجانسة 
اإلشباع أفضل من التوسط ألجل الساكنين، ووجه التوسط لفتح ما قبل : "يقول الجمزوري

ه ما لم تله، بجعل المزية لألول ألنالحرف فحصل الفرق بين ما وليته حركته المجانسة له، و
، وقد .٨"من المدودقياس مذهبهم في الفصل بين الساكنين لما فيه من المجانسة لما جاوره 

ذهب جماعة من الشراح إلى أن المراد في الوجهين التوسط والقصر، وذكر ذلك المحقق ابن "
  .٩الجزري في نشره وضعفه

                                                 
  ١٧٧:، البيت ١٥ الشاطبية، - ١
 ، ٨١، والقاضي، الوافي، ١١١، وابن القاصح، السراج ،٥٠الضباع، اإلرشاد ،:  ينظر- ٢
: ، وفيـه  ١٥٢، وغازي الحمد، علم التجويد،      ٢١٧النجوم ، المارغني،  ، و ١٢٢الضباع، اإلبراز ،  :  ينظر - ٣

جامد فيه لين، فينبغي عدم المبالغة بإطالة الصوت بهـا          إن الياء ليست صوت مد النفتاح ما قبلها فهي صوت           "

  ". حتى تصير مثل ياء المد، وإنما ليوفى اللين الذي في الياء حقه من النطق
  .٩٨القرطبي، الموضح، :  ينظر- ٤
  .١٢٥ الداني، التحديد، - ٥
  . ٢١٧ و٥٥ ،، والمارغني، النجوم٣٨٠فاقسي، الغيث، الص:  ينظر- ٦
  .٣٧، ومختصر بلوغ األمنية، ٥١ ،، اإلرشادالضباع:  ينظر- ٧
  .٥٨ الجمزوري، الفتح الرحماني، - ٨
 .٥١الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٩



 ٦٨

شير الباحث إلى ذلك ،  وسي١ وقد أشار الجمزوري إلى أنه مذهب اختاره متأخرو العراقيين   

  :ويظهر ذلك في قول الشاطبي" ينذلال: "ذان الوجهان يجريان في كلمةاوهفي باب الوقف، 

  ٢وهذَاِن هاتَيِن الَّلذَاِن الَّلذَيِن قُْل يشَدد ِللْمكِّي فَذَاِنك دم حالَ

" اللذين"، و ٢٧/القصصفي  " هاتين: "للحروف أعاله وهي  " عين: "    إذ يعطى الحكم المذكور   

. ٣خذ بالطول والتوسط وبالقصر   ، على قراءة ابن كثير إذ يشدد النون فيهما، فيؤ         ٢٩/ فصلت في

والتوسط على مختار الناظم وجمهور الشراح، وبالقصر تبعا لما قالـه أولئـك             : "يقول الضباع 

فقد قرأ ابن كثيـر هـذه الكلمـات         ،  ٤"الجماعة وصاحب النشر وإلى مشاركتها لعين في الحكم       

" هاتين"، و ١٩/جفي الح " هذان"، و ٣٣/في طه " إن هاذان لساحران  : "بتشديد النون حيث وقعت   

، وقرأ هو وأبو عمـرو      ١٩/في فصلت " اللذين"، و ١٦/  في النساء " اللذان"، و ٢٧/صصفي الق 

، وفي حال التشديد تمد األلف مد مشبعا الجتماعها ساكنة          ٣٢/في القصص " فذنك"بتشديد نون   

للمكي المد  فيجوز في كل منهما     " اللذين"و" هاتين"وأما  ،  ٥مع ما بعدها ألنه من قبيل المد الالزم       

،  وقفا ويذكر كذلك أن الوجوه الثالثة تجوز لغيره من القراء        ،  ٦المشبع والتوسط قياسا على عين    

ويجوز للمخفف والمشدد لدى الوقف عليه المـد والتوسـط والقـصر،            : "يقول صاحب الغيث  

لمقدم أداء هـو    الوجه ا ، غير أن    ٧ مذهب الجمهور  ، والقصر وتجوز الثالثة للمكي حالة الوصل    

، وقد  ٨ألن الداني نص على تمكين المد فيهما لذلك يؤخر التوسط         ،  إلشباع ثم القصر فالتوسط   ا

 حـديث ابـن     ، ولعل ٩"والقصر مذهب الجمهور  : "أشار ابن الجزري إلى ثالثة الوقف، ثم قال       

ولئن كان الطـول     اللين،   الجزري عن قراءة التخفيف لهذا الحرف فقدم القصر على غرار مد          

السكون فألن يكون مع التشديد أولى وأحرى؛ لما تقرر في غيـر مـا مكـان أن                 مرجحاً مع   

إلى تضعيف النون في آخر مثنـى       ديث  الدرس الصوتي الح  ويشير  التشديد أقوى من السكون،     

  .١٠ الموصول، فتشكل في ذلك بنى مقطعية منوعةاإلشارة واالسم

                                                 
  .٥٩ الجمزوري، الفتح، - ١
  .٥٩٣: ، البيت٤٧ الشاطبية، - ٢
 .٢٤٤، والقاضي، الوافي ،٥٠، والضباع، اإلرشاد ،١/٢٤٨ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٣
  .١٠٦، التنبيه، الصفاقسي: ، وينظر٥٠شاد ، لضباع، اإلر ا- ٤
  .٣٥٣ابن القاصح، السراج، : ينظر  -٥
  .٢٤٤القاضي، الوافي، :  ينظر- ٦
 .٢٤٠القاضي، البدور، : ، وينظر٤٥٣فاقسي، الغيث،  الص- ٧
 .٢٤١، و٢٨٤، و٧٧، والقاضي، البدور، ٢٨النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٨
 .١/٣٤٩ ابن الجزري، النشر، - ٩
  .٨٦سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١٠



 ٦٩

  :١/في آل عمران"  الم اهللا: "سادسا

  : الشاطبيويسند ذلك إلى قول    

  ١ومد لَه ِعنْد الْفَواِتِح مشِْبعاً

   فيشير المصنف إلى اإلشباع لحروف الهجاء الواقعة في أوائل السور لكل القراء، وإذا 

، فإن الميم تفتح، وتحذف همزة ١/في  آل عمران" الم اهللا: "عرض للساكن تحريك، نحو

، على رواية ورش لكونه ينقل فتحه همزة ١/في العنكبوت" الم أحسب"الوصل للجميع، ومثلها 

 الميم، ولحمزة حال الوقف فقط، فيجوز المد نظرا إلى الساكن األصلي، وعدم ىاالستفهام إل

، ٢االعتداد بالعارض على الراجح، ويجوز القصر نظراً إلى الحركة العارضة وهي الفتحة هنا

 تقدير سكونها، ومنهم من ال يشبع على... يشبع مد الميم نومن أهل األداء م: "يقول الداني

  .٣"مدها اعتدادا بالعارض

، ٥" بالعارضواألقيس عندهم المد وترك االعتداد: "، ويقول أبو شامة٤والمقدم أداء هو المد   

مع تقديم الطويل، وكذلك ل في ذلك وبهما قرأت على شيخنا، ويقدم الطوي: "يقول المارغنيو

وإنما قدمنا القصر، ألن ابن : "تقديم القصر إذ قالفاقسي على نص الص، غير أن ٦"أقرئ

، فقد ورد ٧"غلبون في التذكرة رجحه، ولم يقرأ بسواه من أجل أن الساكن ذهب معها بالحركة

  .٨"وكال القولين حسن، غير أني بغير مد قرأت فيهما: "عن ابن غلبون قوله

ما كان ممدودا وعرض : مدودومما يذكر في السياق ذاته ضرورة التمييز بين نوعين من ال   

له القصر كالمثال السابق، وما كان مقصورا وعرض له المد، مثل نستعين، والذي يؤنس له 

هو تقديم المد على القصر في األول، وتقديم القصر على المد في الثاني، وسيشير الباحث إلى 

ة والرواية، ذلك في الوقف على العارض، وما ورد عن ابن غلبون راجع إلى ملحظ القراء

وليس كل ما قدمه يعتبر وجها مقدما في األداء كما سبق قبال إذ يخالف ما هو متفق في األداء، 

  : ما يؤيد ذلك، وهو ما ذكره الشاطبي بقولهولعل تقديم القصر لورش في البدل 

                                                 
  .١٧٧: ، البيت١٥  الشاطبية،- ١
والقاضـي،  ، ٣٧، ومختصر بلوغ األمنية، ٥٠د ، ، والضباع، اإلرشا١١٠ابن القاصح، السراج ،    : ينظر - ٢

   ، ٨٠الوافي،
  .١٢٥ الداني، التحديد، - ٣
  .٥٨، والقاضي، البدور، ٥٠ ،، والضباع، اإلرشاد٥٥ ،المارغني، النجوم: ينظر - ٤
 .١٢٢ ،الضباع، اإلبراز:  ينظر- ٥
  .٥٥ المارغني، النجوم، - ٦
 .١٣١فاقسي، الغيث ،  الص- ٧
  .١/٧١ ابن غلبون، التذكرة، - ٨



 ٧٠

  ١وابن غَلْبون طَاِهٌر ِبقَصِر جِميِع الْباب قَاَل وقَوالَ

الميم والالم : تمع ساكنان، وهماجة لفظ الجاللة تحذف حال الوصل، في همزوتوجيه المد أن  

  : ذلك، وفق٢تحرك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنينف

  ُ-ً هـ –َ ل ل –ٍ م –ً م م -ل. الم اهللا وصال

  ُ-ً هـ –َ ل ل –ٍ م ن ء –ً م م - ل"ميم"الم اهللا وقفا على 

منهم من أشبع المد في : نمريم إلى أن للقراء فيها مذهبيبي وفي السياق ذاته يشير ابن أ   

إن هذه الحركة حدثت اللتقاء الساكنين، والحركة : ميم، ومنهم من لم يشبعه، فمن أشبع قال

، ٢/في المزمل" قم الليل"الحادثة اللتقاء الساكنين غير معتد بها، فيكون وجودها كعدمه، ومثله 

د بها لعادت الواو الذاهبة من اللفظ ألجل سكونها وسكون فإن هذه الكسرة على الميم لو اعت

  . ٣الميم، فلما لم يعتد بها دل على أن حركة التقاء الساكنين غير معتد بها، فوجب المد لذلك

فقيل : "، يقول ابن الجزري١/في العنكبوت" الم أحسب" واألمر نفسه يشار إلى قراءة ورش 

  .٤"ال تمد اعتبارا باالعتداد بالعارض: هو األكثر، وقيلتمد اعتبارا بمد االعتداد بالعارض، و

  .٥"فليس لكل القراء إال اإلشباع" الم" وفي حال الوقف على الميم في نحو

، ٣٣/في سورة النور" على البغاء إن: "ويدخل في السياق ذاته قراءة ورش قول الحق   

لمد لعدم االعتداد بالحركة على وجه البدل، فيجوز له المد الطويل والقصر، ووجه اونحوه، 

  .٦العارضة، وتوجيه القصر لالعتداد بالعارض

ولبيان ذلك فقد قرأ الحرف السابق  قالون والبزي بتسهيل همزة البغاء مع المد والقصر،    

، ولهما إبدالها حرف مد فيلتقي مع سكون النون فيصير من المد "إن"وورش وقنبل بتسهيل 

 لم يعتد بالعارض، وهو حركة النقل، فإن اعتد هد ورش ألنالالزم عند قنبل، وكذلك عن

إذا قرئ لورش بإبدال الهمزة : "بالعارض فليس له إال القصر، ويسند ذلك إلى قول ابن القاصح

الثانية من المتفقتين من كلمتين حرف مد وحرك ما بعد الحرف المبدل بحركة عارضة وصال 

البغاء إن، : ،  أو بإلقاء الحركة على نحو"من النساء إنلستن كأحد : "إما اللتقاء الساكنين، نحو

في السماء إله، وجاز المد إن : وللنبيء إن، إن جاز القصر إن اعتد بحركة الثاني فيصير مثل

                                                 
  .١٨٥: ، البيت١٥ الشاطبية، - ١
 .١٢٩، الغيث، الصفاقسي، و١/٣٦٠ الموضح ،  مريم،ابن أبي:  ينظر- ٢
  ١/١٠٠م، الموضح، ، ابن أبي مري:  ينظر- ٣
  .٨٨ األنصاري، شرح المقدمة الجزرية، - ٤
 .٥٥، والمارغني، النجوم، ١١٧الضباع، اإلضاءة، :  ينظر- ٥
 .٥٥، والمارغني، النجوم، ٣٢١،اإلبرازأبو شامة، :  ينظر- ٦



 ٧١

: هؤالء إن، ولورش وجه ثالث، وهو إبدالها ياء محضة، أي: لم يعتد بها، فيصير مثل

  .١"مكسورة

  :إشباع هاءات الضمير وقصرها: سابعا

   يتردد هذا العنوان في مصادر كتب القراءات ومراجعها، ولعل ما ورد فيه من خلف للقراء 

يه هاء الكناية كما ورد في كتب لجعله يتخذ حيزا كبيرا في تلك الكتب مجتمعة، وقد يطلق ع

  .٢القراءات

راء من    وقد تردد هذا العنوان بين إشباع هاءات الضمير، أو قصرها، أو إسكانها، فمن الق

أشبع هاء الضمير حتى أصبح يليها حرف مد من جنس الحركة التي سبقته، فالضمة تتحول 

إلى واو، والكسرة إلى ياء، والفتحة إلى ألف، وكون الباحث يشير إلى الخلف فما ورد في هذا 

يرضى، ويتقي، فإن اتصل بهذه األفعال : المبحث يتعلق بالفعل المعتل المجزوم اآلخر، نحو

لكناية ووقعت مجزومة فإن حرف اللين والمد في آخرها يحذف للجزم أو يقصر كما هاء ا

يرضاه، يرضه، ويرميه، يرمه، ويغزوه، يغزه، : يرى المحدثون، فتغدو الكلمات كما يلي

  .٣"يرضهو، ويرمهي: فتوصل هذه الهاءات بواو أو ياء لتحرك ما قبل الهاء، فيكون النطق"

شباع واالختالس واإلسكان في ء العربية نصوا على جواز اإل  ويرى غازي الحمد أن علما

الحالة، فباإلشباع ألنها بعد حركة، واالختالس على األصل ألنها بعد ساكن للجزم، هذه 

 أو ،واإلسكان بالنظر إلى حلول الهاء محل المحذوف وحقه اإلسكان حتى لو لم يكن معتال

  .٤إجراء الوصل مجرى الوقف

  :٥مد ما ورد من توجيه لإلسكان عند القدماء، وجعله في خمسة أسباب   وقد استعرض الح

  .أنها لغة لبعض القوم، وهي لغة بني كالب وبني عقيل -

 .إسكان الهاء على نية الوقف أي إلى إجراء حكم الوقف على الوصل -

 .الم الفعل فأسكن ألنه فعل أمر: توهم أن الهاء أخر الكلمة، أي -

 .إسكان الهاء تخفيفا -

 الهاء بميم ضمير الجماعة في أن كال منهما أصله الضم، فلما كان الميم يلحقه تشبيه -

 . السكون حمل الهاء عليه في هذه القراءة

                                                 
  .٤٢٢سراج، ال ابن القاصح، - ١
 .١/٣٠٤، و ابن الجزري، النشر، ٢٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٢
  .٥٣، ٤٦ غازي الحمد، الظواهر اللغوية، - ٣
  .٤٦نفسه، :  ينظر- ٤
  .٥٩-٥٨، والعبيدي، الظواهر الصوتية، ٥٣نفسه، :  ينظر- ٥
 



 ٧٢

 الحديث يعتبر تغير البنى المقطعية، فقد يكـون المقطـع              غير أن الدرس الصوتي   

 أو  القصير مفتوحا ليغدو مقطعا طويال مفتوحا في عملية الوصل، فقصر هاء الكنايـة            

مدها يؤثر دون شك في نوع المقطع الذي تنتهي به الكلمة، ففي القصر يكون المقطع               

قصيرا مفتوحا، وعند مدها يكون المقطع األخير من الكلمة طويال مفتوحا، والصيغتان            

 .١واردتان في العربية

 : وفي هذا المبحث الحروف اآلتية   

  يؤده ونحوه -١

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي   

سالَواِفياً حص تَِبرا فَاعنُْؤِتِه ِمنْهو ِلهنُصو لِّهنُو عم هَؤدي كِّن  

  وعنْهم وعن حفٍْص فََألِْقه ويتَِّقه حمى صفْوه قَوٌم ِبخُلٍْف وَأنْهالَ

  اِن يجتَالَوقُْل بسكُوِن الْقَاِف والْقَصِر حفْصهم ويْأِته لَدى طه ِبالِْإسكَ

   ٢وفي الْكُلِّ قَصر الْهاِء كان ِلسانَه بخُلٍْف وفي طه ِبوجهيِن بجالَ

  :يظهر من البيت األول مراتب القراء في هاءات الضمير

  .فمنهم من سكن الهاءات قوال واحدا، وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو -

 .قالونوهو  ،حركها بكسرة مختلسة قوالً واحداًومنهم من ي -

تحريكها بكسرة : أحدهما تحريكها بكسرة مختلسة، والثاني: ومنهم من له وجهان -

 .٣موصولة بياء، وهو هشام

  .٤حركها بكسرة موصولة بياء قوال واحداً، وهم الباقونومنهم من ي -

" هنؤت"، و١١٥/في النساء" نوله، ونصله"، و٧٥/في آل عمران" يؤده: "   وتشمل هذه الحروف

ة الصلة على األصل في هاء الضمير، وأما ووجه قراء، ٢٠/، والشورى١٤٥/نفي  آل عمرا

قصرها لغة : "، يقول أبو شامة ٥، ويسمى ذلك اختالس الحركةوجه تركها فهو للتخفيف

  .٦"فصيحة

                                                 
  .٢٦٩، و١٨٧، و٨٤ية، القراءات القرآنية، سمير استيت:  ينظر- ١
 .١٦٣-١٦٠: ، األبيات ١٣الشاطية،  - ٢
 استعراض مفصال لما ورد من أوجه للقراء في هذا الباب،           ، وفيه ٥٦الجمزوري، الفتح الرحماني،    :  ينظر - ٣

 .وتوجيهاتها المختلفة
الـوافي،  القاضي،  و،  ٤٤، والضباع، اإلرشاد،    ٩٥سراج ، ابن القاصح، ال  ، و ١٢٤الداني، التسير،   :  ينظر - ٤

 .٤٤، والضباع، اإلرشاد، ٧٠
 ،١٠٩أبو شامة، اإلبراز، : ينظر - ٥
 .١٤٦فاقسي، الغيث، الص:  وينظر،١٠٩، اإلبراز  أبو شامة، - ٦



 ٧٣

ير أن الدرس الصوتي الحديث يشير إلى أن المقطع األخير حال التسكين سيتكون من ص   غ
، وفي حال الكسر سيتكون من ص ح، وفي حال اإلشباع ح ص، وهذا هو المقطع المديد

  .١سيتكون من ص ح ح
  .٢وقد استشهد ابن أبي مريم بأقوال العرب للداللة على اإلسكان واالختالس واإلشباع   

  "البسيط " :فعلى وجه اإلسكان، قول الشاعر
  ٣ واديهاسبُل عيونَه    إالّ ألن بي نحوه عطشٌ وأشرب الماء ما 

  " الطويل " : قول الشاعروجه االختالس واإلشباعوعلى 
  ٤ال الجنوب وال الصبا    من الريِح فضلٌ  من مجٍد تليٍد وما لهوما عنده

ن األصل هو وإ: "، وفي ذلك يقول ابن أبي مريمت وتوجيه االختالس هو تقصير الصائ   
ن الواو، إذا كانت الهاء اإلشباع، وأن االختالس هو التقاء بالكسرة عن الياء، أو بالضمة ع

  . ٥"موصولة بواو
  .٦االختالس: والوجه المقدم أداء لهشام هو

  .٧إذ ليس له إال الصلة فقط" يأته"ويستثنى من السابق حرف طه 
  ٩٠/األنعام" اقتده قل" -٢

  :وأما ما ذكره الشاطبي بقوله
  يِك ِبالْكَسِر كُفِّالَوسكِّن ِشفَاء واقْتَِده حذْفُ هاِئِه ِشفَاء وِبالتَّحِر

  ٨ومد ِبخُلٍْف ماج والْكُلُّ واِقفٌ ِبِإسكَاِنِه يذْكُو عِبيرا ومنْدالَ
، وقرأ ابن ا   فقد قرأ حمزة والكسائي هذا الحرف بحذف هاء اقتده وصال وإثباتها ساكنة وقف

الهاء، وذلك بإشباع عامر بتحريك الهاء بالكسر وصال، وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه بمد 
 فتكون قراءة هشام بتحريك الهاء بالكسر من غير إشباع وال ،٩حركتها حتى يتولد منها ياء

                                                 
  .٥١سمير استيتية، القراءات القراءات القرآنية، :  ينظر- ١
  .٢/٩٥٦ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٢
، وابـن  ١/٢٤٤نسبه ألحد، والمحتـسب  ، وذكره عن قطرب ولم ي ١/١٢٨خصائص  ابن جني، ال  : ينظر  - ٣

 .إسكان الهاء: والشاهد فيه، "ها"مادة : ، واللسان٢/٩٥٧أبي مريم، الموضح، 
، وابـن أبـي مـريم،       ١٠٩، وأبو شامة، اإلبراز،     ١/٣٠،  ، وسيبويه، الكتاب  ٩ األعشى، ديوانه، :  ينظر - ٤

  ".له: "اختالس ضمة الهاء في: ، والشاهد فيه٢/٩٧٥الموضح، 
 ٢/٨٤٥الموضح ،  ابن أبي مريم، - ٥
 .٢٣، والنحاس، الرسالة، ٢١٤النجوم،  المارغني، - ٦
  .٥٧الجمزروي، الفتح، :  ينظر- ٧
  .٦٥٣و ٦٥٢: ، البيت٥٢ الشاطبية، - ٨
، وسمير اسـتيتية، القـراءات القرآنيـة،        ٢١٦فاقسي، الغيث،   ، والص ٣٨١اج،  ابن القاصح، السر  :  ينظر - ٩

٢٣٢. 



 ٧٤

صلة وهو الوجه الثاني البن ذكوان، والوجه الثاني كسر الهاء مع قصرها، وقراءة الباقين 
  .١ بإثبات الهاء ساكنة وصال وهذا ظاهر كالم الشاطبي

بي من وجهين البن ذكوان، وهما القصر واإلشباع فهو خروج من    غير أن ما ذكره الشاط
طريقه إذ طريقه اإلشباع فقط، وال خالف بين القراء في إثباتها ساكنة في حال الوقف، وإنما 
الخالف في حال الوصل، فيتضح جليا أن لحمزة والكسائي الحذف في الوصل والبن ذكوان 

ولما كان : "وللباقين اإلثبات، يقول الضباعكسر الهاء وصلتها ولهشام كسرها دون صلة 
كانه، أي والكل واقف بإس: اختالفهم في الهاء في الوصل تعرض الناظم لما يفهمه بقوله

مع ويشير المصنف إلى إثبات الهاء وصال ، ٢"كلهم يثبتونها ساكنة في الوقفبإسكان الهاء ف
  .٣ما البن ذكوانواإلشباع وجها واحدا مقداإلسكان للجميع في حالة الوقف، 

  ٥٢/في النور" يتقه" -٣
   ويسند ذلك إلى قول الشاطبي السابق في هاءات الضمير، إذ قرأ قالون وحفص وهشام 

حذف صلتها، وقرأها باإلسكان أبو عمرو وشعبة وخالد بخلف : بخلف عنه باختالس هاء، أي
  .٥ابق نفسهوتوجيه االختالس واإلشباع هو التوجيه الس، ٤عنه، والباقون بالصلة

  ٦والمقدم أداء لهشام هو حذف الصلة ، والمقدم لخالد الصلة  
  ٧٥/في طه " يأته" -٤

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٧ وفي طه ِبوجهيِن بجالَ

والتوجيه نفسه ، ٨فقد ورد عن قالون اختالس الهاء من غير صلة، وكسرها مع الصلة   
  ، السابق

، وقد رجح النحاس الصلة اعتمادا على الداني، غير أن ٩ هو االختالسوالوجه المقدم لقالون   
مع تقديم القصر في األداء لكونه هو مذهب قالون، : "الذي يؤخذ له االختالس، يقول المارغني

                                                 
  .١٠٦، والبدور، ٢٦٢، الوافي، ، والقاضي٦٥٣ابن القاصح، السراج، ، و٨٦الداني، التيسير، :  ينظر- ١
 .١٨٣ الضباع، اإلرشاد، - ٢
  .٦٠النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٣
 ، والقاضي، الوافي،  ٢١٨، والمارغني، النجوم،  ٩٦، وابن القاصح، السراج،     ١٣٢الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

٦٩. 
 .٢/٩١٩الموضح ابن أبي مريم، : وينظر" يؤده"مصادر التوجيه السابقة في : ينظر -٥
 .٢٤، والنحاس، الرسالة، ٢١٨المارغني، النجوم ، -٦
 .١٦٢:، البيت ١٤الشاطبية،  - ٧
 ، والقاضي، الـوافي،   ٤٤ ،، والضباع، اإلرشاد  ١٠٩ اإلبراز،   ، وأبو شامة،  ١٢٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ٨

٢٠٥. 
 .٢٤، و٧٦، والخليجي، حل المشكالت، ٢١٨المارغني، النجوم،   -٩



 ٧٥

ولكثرة رواته عنه، وللقاعدة المروية للقراء، وهي أنه مهما كان الخلف في هاء الضمير ألحد 
ومهما كان الخلف بين  صلة، أو بين القصر واإلسكان فالمقدم القصرمن القراء بين القصر وال

لكونه مذهب قالون في يؤده ، ولعل تقديم القصر في األداء .١"الصلة واإلسكان فالمقدم الصلة
   . التي ذكرها المارغني قباللقراءرة رواته عنه، وللقاعدة المرعية لا ولكثونحوه

  ٧/في الزمر" يرضه" -٥

  :قول الشاطبيويؤنس ذلك في 

  ٢ وِإسكَان يرضه يمنُه لُبس طَيٍب ِبخُلِْفِهِماَ

   فقد قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الهاء والقصر، والسوسي باإلسكان، والدوري بالصلة 

والتوجيه نفسه للحروف السابقة ، ٣واإلسكان، وهشام بالقصر والسكون، والباقون بالصلة بواو

  .٤مير أو اختالسة أو إسكانهالمتضمن بإشباع الض

وما ذكر من خروج في الشاطبية ، ٥والصلة وجه مقدم للدوري، والقصر وجه مقدم لهشام   

    .٦"ولكنا قرأنا بالوجهين من طرقنا: "لهذا الحرف فقد نبه المحققون عليه بقولهم

  ١٦/في يونس " وال أدراكم": ثامنا

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

   ٧ولى وِبالْحاِل ُأوالَ زكَا وفي الِْقيامِة الَ األهاٍد ِبخُلٍْفوقَصر والَ 

، ٨، والباقون باإلثبات١/هنا وفي القيامة" وال"  فقد قرأ ابن كثير بخلف عن البزي بحذف ألف 

، إذ الضمة جزء من  الطويل وليس حذف األلفراءته من وجهة صوتية تقصير للصائتوق

، وقول ابن أبي ٩بالقصر" وال أدراكم"ذلك إلى قول ابن خالويه، ، ويسند الصائت الطويل

  .، في إشارة إلى قراءة الباقين باإلشباع١٠"بهمزة بعد ال " مريم،

                                                 
 .٣٨ المارغني، النجوم، - ١
 .١٦٤ :، البيت١٤الشاطبية،  - ٢
، والقاضي، الـوافي،    ٤٥، والضباع، اإلرشاد ،   ١١٠، وأبو شامة، اإلبراز،     ١٥٣الداني، التيسير،   :   ينظر  - ٣

٧١ . 
 .٩٨، وابن القاصح، السراج، ٣/١١١١ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر  -٤
 .٢٤، والنحاس، الرسالة، ٢٢٠  المارغني، النجوم،-٥
  .٨٢ الخليجي، حل المشكالت، - ٦
 ٧٤٤: ، البيت٥٩ ، الشاطبية- ٧
، ٢٨٥فاقـسي، الغيـث ،   ، والص ٢/٢٨٢،  ، وابن الجـزري، النـشر     ١٧٦، و ٩٩، التيسير،   الداني:  ينظر - ٨

 .١٤٣ والقاضي، البدور، ،٢٠٩ والضباع، اإلرشاد،
 .١٠١ ابن خالويه، الحجة، -٩
 .٢/٦١٦ ابن أبي مريم، الموضح، -١٠



 ٧٦

  .١والوجه المقدم له هو الحذف   

وليست القراءة : "واعتبر األزهري قراءة الحذف كون الالم للتأكيد، وعلق على ذلك بقوله   

ذهب إليه األزهري هو كون قراءة اإلثبات توافق رسم المصحف، ووجه ، ولعل ما ٢"بها فاشية

فمن قرأ باأللف لم يبدأ به، ألنه : "ابن غلبون القراءتين توجيها يتعلق بالوقف واالبتداء فقال

، فهو متعلق بالتالوة وداخل معها في النفي، "ما تلوته عليكم: "معطوف على ما قبله من قوله

أن يبتدئ به، ألنه استئناف إخبار بإيقاع الدراية بالقرآن من اهللا لهم، ومن قرأ بغير ألف جاز 

  . ٣"فهو منقطع من النفي الذي قبله، وغير داخل فيه

  :٧/في العلق" رآه": تاسعا

  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  .٤ وعن قُنْبٍل قَصراً روى ابن مجاَِهِد رآه ولَم يْأخُذْ ِبِه متَعمالَ

ءة ، وتوجيه القرا٥   فقد ورد عن قنبل القصر للهمزة بال ألف بعدها، وله مدها كالجماعة 

رآه، بقصر : "، وقد تنبه الداني إلى ذلك بقولهيل الطوبالقصر قائمة على تقصير الصائت

، وما ذكره الناظم من تغليط قنبل في وجه القصر ٦"الهمزة على وزن رعه ، وفيه عنه خالف

، فقد غلط ابن مجاهد في السبعة قراءة حذف األلف عن ٧يشير محررو القراءاتمردود كما 

والحاصل أن األئمة أخذوا : "ي، يقول القاض٩، ورد عليه ابن الجزري مع تصويبه لها٨قنبل

  .١٠"قنبل بالوجهين، فكالهما صحيح مقروء بهما له من طريق النظم وأصلهعن 

وقد قرأت له بالوجهين، وبهما آخذ، : "ول ابن غلبون، يق١١اإلثبات: والوجه المقدم أداء هو   

  .١٢"تار باأللف مثل الجماعةخوالم

                                                 
 .٦٩، والنحاس، الرسالة، ٢٢٣و، ٢١٥المارغني، النجوم، :  ينظر-١
  .٢/٩٢القيسي، الكشف، : ، وينظر٢٣٤ األزهري، معاني القرآن، - ٢
 .٢/٣٦٣ ابن غلبون، التذكرة، - ٣
 .١١١٥ :، البيت٨٩ ، الشاطبية-٤
والجمـزوري،   ،٥٧٨، وابن القاصح، السراج،     ٢٤٦، وابن خالويه، الحجة،     ١٨١الداني، التيسير،   :  ينظر -٥

 .١٣٥، الفتح الرحماني
 .١٨١ الداني، التيسير، -٦
  .٣٨٠، والوافي، ٣٤٥، والقاضي، البدور، ٣٢٣، والضباع، اإلرشاد، ٦٤٠فاقسي، الغيث، الص:  ينظر- ٧
 .٦٩٢ ابن مجاهد، السبعة، - ٨
 .٤٠٢-٢/٤٠١ ابن الجزري، النشر، - ٩
  .٣٧٠ القاضي، الوافي، - ١٠
 .٧٩د النحاس في الرسالة الغراء، ، والقصر هو المقدم عن٢٢٤ المارغني، النجوم، - ١١
 .٢/٦٣٣ ابن غلبون، التذكرة، - ١٢



 ٧٧

لف في يرى بغير ، يحذفون األ"رأى: "واعتبر القيسي الحذف لغة لبعض العرب في مستقبل   

، فحذفوا األلف من "ولو تر أهل مكة: "عن العرب، ودليله ما ورد ١ة منهاجزم اكتفاء بالفتح

  .٢"ترى"

  :٣٧/في إبراهيم " أفئدة": اعاشر

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٣ وَأفِْئدةً ِبالْيا ِبخُلٍْف لَه والَ

أن تزيد في : "، وتوجيه ذلك٤  فقد قرأها هشام بخلف عنه باإلشباع، وذلك بياء بعد الهمزة

ديدان، ال، ألنهما حرفان شبين الهمزة والدالحركة حتى تبلغ الحرف الذي أخذت منه للفرق 

أنها لغة معروفة، : "، وذكر صاحب الغيث٥"وقد ورد في أعمدة، وأنجدة، أعميدة، وأنجيدة

إشباع الكسر حتى : "ح إلى ملحظ اإلشباع فقاللقاص في حين تنبه ابن ا،٦"ذكرها ابن مالك

  .٧" وأما القصر فعلى اإلتيان بالكلمة على أصلها دون زيادة،يتولد منه الياء

قرأها هشام بخلف عنه بياء ساكنة بعد : " أداء هو اإلشباع، يقول ابن يالوشة   والوجه المقدم

  .٨"الهمزة، والباقون بغير ياء، واألول مقدم لهشام في األداء

  :١٨٦/في البقرة" الداِع إذا دعان: "حادي عشر

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي 

  ٩ ِلقَالُوٍن عِن الْغُر سبالَومع دعوةَ الداِع دعاِني حالَ جناً ولَيسا 

 وورد كذلك عن ،"عوة الداعي إذا دعاِند":  أثبتا الياء فياأن أبا عمرو وورش   فقد أخبر 

، ويشير الناظم إلى أن إثبات الياءين لقالون لم ترد عن الرواة المشهورين ١٠قالون وله القصر

  .١١لوجهين عنهبل عن رواة دونهم في الشهرة وفي ذلك دليل على جواز ا
                                                 

  .٢/٤٨٠القيسي، الكشف، :  ينظر- ١
 .٢/٨٢٧القيسي، مشكل إعراب القرآن، :  ينظر- ٢
 .٨٠٠ ،، البيت٦٣: الشاطبية - ٣
ـ  ٢٢٣، والـضباع، اإلرشـاد،      ٤٤٧، وابن القاصح، السراج،     ١٠٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤ ي، ، والقاض

 .  ٣٠٣الوافي، 
 .٢/٢٩٩ابن الجزري، النشر، : ، وينظر٥٥٣براز،  أبو شامة، اإل- ٥
 .٧٢، والخليجي، حل المشكالت، ١٢٥الجمزوري، الفتح، : ، وينظر٣٤٣فاقسي، الغيث،  الص- ٦
 .٣٨١سراج،  ابن القاصح، ال- ٧
  .٢١٧ المارغني، النجوم، - ٨
 ٤٣٦، البيت ٣٥الشاطبية ،  - ٩
 .١٣٣ ،، والضباع، اإلرشاد٢٨٠ ، وابن القاصح، السراج،٢/١٨٣ابن الجزري، النشر، : ينظر - ١٠
 .١٠٢فاقسي، الغيث ، والص١٩٦، والوافي، ١٥٤ البدور، القاضي،: ينظر - ١١



 ٧٨

والوجهان صحيحان إال أن الحذف أكثر : "، يقول السفاقسي١والوجه المقدم أداء هو الحذف

  .٢"وأشهر

وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ : "وإذا تال القارئ اآلية بتمامها، في قول الحق

كان لقالون ستة . ١٨٦/ في البقرة"ِلي ولْيْؤِمنُواْ ِبي لَعلَّهم يرشُدونالداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستَِجيبواْ 

  .٣حذفهما وإثباتهما مع قصر األولى ومدها، والسكون والصلة: أوجه

  :٦٦/ في  آل عمران" ها أنتم": ثاني عشر

   :ويظهر ذلك في قول الشاطبي

هسناً وكاَ جز َأنْتُما هالَ َأِلفٌ ِفي هالَوِدٍل جبم كَمٍد ومْل َأخاَ ح  

  وفي هاِئِه التَّنِْبيه ِمن ثَاِبٍت هدى وِإبدالُه ِمن همزٍة زان جمالَ

  ويحتَِمُل الْوجهيِن عن غَيِرِهم وكَم وِجيٍه ِبِه الْوجهيِن ِللْكُلِّ حمالَ

  ٤صِر مذْهباً وذُو الْبدِل الْوجهاَِن عنْه مسهالويقْصر ِفي التنِْبيِه ذُو الْقَ

، بغير ألف عن وزن ٣٦/، ومحمد١٠٩/هنا وفي النساء" ها أنتم"   فقد روي عن قنبل وورش 

، والباقون باأللف على وزن قاتلتم، ثم نافع وأبو عمرو يسهالن الهمزة، وجاء عن "سألتم"

كنين، فصار لقالون وأبي عمرو تسهيل الهمزة مع األلف ورش إبدالها مع المد المشبع للسا

، ٥ولورش تسهيلها دون ألف، أو إبدالها ألفا مع المد المشبع، وللباقين التحقيق مع األلف

  .٦ويترتب على قراءة أبي عمرو في تسهيل الهمزة  قصر األلف ومدها

ستفهام، والثانية همزة أنتم، همزة اال: وفيها همزتان، األولى" أأنتم: "   وتوجيه ذلك أن األصل

أال : "هرقت الماء، ِوهياك، يقول العطار: دل في نحوفأبدل من همزة االستفهام هاء، كما تب

 ،٧"أرقت الماء وهرقته، وأرحت الدابة وهرحتها: ترى أن الهاء أبدلت من الهمزة في قولهم

  : وهو ما عبر الجعبري عنه بقوله

  ٨البيت...رقت ماءوقد أبدلت هاء كعكس فاسمعن   ه

                                                 
 .٦٢، والنحاس، الرسالة، ٢١٣، و١٥٤ المارغني، النجوم، - ١
 .١٠٢فاقسي، الغيث، ، الص٢/١٨٣النشر،  ابن الجزري، - ٢
 .٢/٢٣٦، ومحمد سالم، فريدة الدهر، ٤٦الخليجي، حل المشكالت، : ر ينظ- ٣
 .٦٦٣-٦٥٩ :، األبيات٤٥ الشاطبية، - ٤
، والجمـزوري،   ١٥٩، والضباع، اإلرشـاد،     ٣٣٨ وابن القاصح، السراج،     ،٧٤ ،الداني، التيسير :  ينظر - ٥

 .٢٣٦، والقاضي، الوافي، ١١٠الفتح الرحماني، 
 .٩٤، الضباع، اإلضاءة:  ينظر- ٦
  .٢٩١، والعطار، التمهيد، ١/٤٠ابن جني، المحتسب، : ينظر - ٧
  .٤٢٣: عقود الجمان، البيت الجعبري، - ٨



 ٧٩

: ، بمعنى"طلعا"بدال من " هطلع: "لخليل من يقول وقد سمع الباحث من أهل القرى في مدينة ا

مياه، جمعا لماء، وأصل : ، وليس أدل من إبدال العرب من الهمزة هاء، هو قولهم.الصعود

  "الطويل: "ومنه قول الشاعر، ١موه، ثم أعل" ماء"

  ٢لَِهنّك من عبِسيه لَوسيمة

  .٣هاء ودخلت عليها الم االبتداء" إن"إبدال الهمزة : والشاهد فيه   

   وقد أشار الباحث إلى مواضع تسهيل الهمزة وإشباعها في غير هذا الموضع، غير أننا هنا               

نشير إلى ما ذكره الشاطبي بان الهاء للتنبيه عند ابن ذكوان والكوفيين والبزي، ألنه ليس مـن              

مزتين، وقد مدوا بعد الهاء فدل على أنها عندهم لذلك، إذ لو كانت مبدلـة               مذهبهم المد بين اله   

فإن مذهبهم في الهمزتين التحقيق عند الكوفيين وابن ذكوان، أو التسهيل عند البزي، وأما عند               

قنبل وورش بدل من همزة االستفهام، ويدل ذلك أنها ال ألف عندهما بعد الهاء، ولـو كانـت                  

عها ألف، وعند أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيـه، أو أن              الهاء للتنبيه لوجد م   

تكون بدال من همزة ألنهم يثبتون ألفا بعد الهاء، ومذهبهم في الهمزتين المفتوحتين من كلمـة                

ن األصـل عنـدهم     احتمل أن يكو  " ها أنتم "إدخال األلف بينهما، فلما وجدت عندهم األلف في         

مزة هاء، واحتمل أن تكون الهاء للتنبيه دخلت على أنتم، وذهب كثيرون           من اله ثم أبدلوا،   " أنتم"

: ، وعند ابن الجـزري القـول األول، إذ قـال          ٤إلى احتمال الوجهين المذكورين لجميع القراء     

لى األصل في   ، وع ٥"مصادم لألصول مخالف لألداء دون القول األول فإنه أقرب إلى الصواب          "

  . مذهبهما في الهمزتين

، وعند قالون وأبي عمرو يقدم ٧ والتسهيل مقدم أداء له٦هان مقروء بهما لورشوالوج  

التسهيل مع القصر ألن المد من باب المنفصل، وكان مقصورا وعرض له المد بسبب تسهيل 

                                                 
  .١٥٥القيسي، الرعاية، : ينظر - ١
والشاهد  .على هنوات كاذب من يقولها    :  ورد البيت في اللسان، مادة وسم، دون نسبة لقائله، وعجز البيت           - ٢

  .إبدال الهمزة هاء: فيه
 :،  وهنوات  ١/٥٠٩همع الهوامع،     السيوطي،  ، و ٢٠٩اإلنصاف ،   األنباري،  ، و )هنا(اللسان مادة   :  ينظر - ٣

خصال شر. 
، ١٤٢فاقسي، الغيث،   ، والص ٥٢، و ابن خالويه، الحجة،    ٣٧٥ -٣٧٤/ ١ابن أبي مريم، الموضع،     :  ينظر - ٤

 .١٦٠، والضباع، اإلرشاد، ٣٣٨وابن القاصح، السراج، 
 .١/٢٠٣ري، النشر،  ابن الجز- ٥
ولو نص الداني عليه لقلنا إنه مقـدم        : ، وفيه ١٦، والنحاس، فيض األال،     ٧١المتولي، فتح المعطي،  :  ينظر - ٦

  .في األداء، في اإلشارة إلى وجه اإلبدال
 .٣٧، والنحاس، الرسالة، ١٦٦المارغني، النجوم،   - ٧



 ٨٠

وسط المنفصل ، غير أن ما قرأ الباحث به هو ت١"ها أنتم"الهمزة، ويترتب عليه عدم مد هاء 

: صل وإن سهل يكون أقوى من المنفصل، فاألوجه في قول الحقن المتدون قصر المسهل، أل

كذلك قصر المنفصل، أو ، لقالون كونه يسهل، ويشبع صلة الميم بخلف، و"ها أنتم هؤالء"

ة أوجه ال ثمانية، وإن أجاز بعض المتأخرين، ومنهم المتولي التسهيل بالتوسط توسطه هي ست

  .٢مع توسط المنفصل" الم اهللا"وقصر المنفصل، واستدل على ذلك قصر 

  :٧٠/تسألني الكهف: ثالث عشر 

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٣وفي الْكَهِف تَسَألِْني عِن الْكُلِّ ياُؤه علَى رسِمِه والْحذْفُ ِبالْخُلِْف مثِّالَ

،  إال أن ابن ذكوان روي عنه إثباتها كالجماعة،   فقد اتفق القراء على إثبات يائه وصال

ووجه إثباتها في الوصل قائم على ملحظ اإلشباع وعلى ، ٤وروي عنه حذفها وصال ووقفا

، ٥وجه حذف الياء وإسكان النون وقفا فقد ورد في الشعراءات، وأما األصل في إشباع الي

  "المتقارب: "ومثله قول األعشى

  .٦إذا ما انتسبت له أنكرن

وأنا آخذ بالوجهين جميعا له، وأختار اإلثبات : "، يقول ابن غلبون٧والمقدم أداء هو اإلثبات   

 .٨"أيضا كسائر القراء

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٥القاضي، البدور، ، و١٦٦، والمارغني، النجوم، ٩٤  الضباع، اإلضاءة، - ١
  .٧١المتولي، فتح المعطي،: ينظر - ٢
  .٤٤٠: ، البيت٣٦ الشاطبية، - ٣
  . ١٩٤، والقاضي، البدور، ١١٧، والداني، التيسير، ٤/١٨٧سيبويه، الكتاب، :  ينظر- ٤
 .٣٧٤فاقسي، الغيث، ، والص٢/٦٥٠بن أبي مريم، الموضح، ا:  ينظر- ٥
: ، وصدر البيت  وإسكان النون ألجل الروي    ،نكرنيحذف الياء من أ   :  فيه ، والشاهد ٧-٢الديوان،  :  ينظر - ٦

  .١/٢٧٢، وابن أبي مريم، الموضح، ٤/١٨٧سيبويه، الكتاب، : ومن شانئ كاسف وجهه، ينظر
  .٢١٧ المارغني، النجوم، - ٧
 .١/٤١٧ ابن غلبون، التذكرة، - ٨



 ٨١

  االختالس: المبحث الثالث
   هو اإلتيان بثلثي حركة الحرف، بحيث يكون المنطوق به من الحركة أكثر من المحذوف 

  :، ويؤنس ذلك من قول الشاطي٢ معناهما واحدن، ويرادفه اإلخفاء، فاللفظا١منها

الَِنِعمِن ِصيغَ ِبِه حيِر الْعِإخْفَاِء كَسا شَفَا وعاً في النُّوِن فَتٌْح كَم٣ا م  

  .٤ويعبر عن ذلك باختطاف الحركة بسرعة حتى يذهب القليل، ويبقى الكثير

ضد اإلشباع الذي يعني إتمام الحركة من غير إسراف فيه حتى ال تتولد عن : واالختالس

ختالس وان كان قريبا من اإلسكان لضعف الصوت فيه، فانه واال"، ٥الحركة حرف من جنسها

وعلى ذلك فإن "، ٦"بمنزلة التحريك، ألن المختلس على وزن المتحرك، فال يبلغ أن يكون ساكناً

وم، وقدر بعضهم الثابت في الثابت من الحركة في االختالس أكثر من الذاهب عكس الر

بالثلث، وال يضبط ذلك إال بالمشافهة والقراءة على وماالختالس بثلثي الحركة، والثابت في الر 

فحق المختلس حركته أن يسرع اللفظ : "، يقول القرطبي٧"أهل القراءات أو السماع منهم

إسراعا يظن السامع معه أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة اإلسراع، وهي تامة في الوزن 

، وقبل ٨"باعها، ولم يتبين تحقيقهاكاملة في اللفظ إال أنها لم تمطط ولم ترسل فخفي إلش

  :٩ يقف الباحث عند موانعهالشروع في مواضع الخلف في االختالس

أن يكون آخر الكلمة حرفا خفيا، وهي األلف والواو والياء، فمتى كان حرف من هذه الحروف  -١

في آخر كلمة، أو في أي موضع منها تعين إشباع حركته وسكونه، ألن الحركة والسكون 

  .بخفائها فتعين إظهارهمايخفيان 

هر، قلها فال تظلق، فإن الحركات والسكنات تثقل بثأن يكون آخر الكلمة حرفا من حروف الح -٢

 .٦٠/في الكهف" حتى أبلغ مجمع البحرين"، و٨٥/في الكهف" فأتبع سببا: "نحو

                                                 
 .٧٥فاقسي، غيث، الص، و٢٠٣، والقاضي، الوافي ، ٥٤ الداني،  التيسير، : ينظر-١
ويرادف االختالس عند القراء اإلخفاء،     : "، وفيه   ١٥٧، والمارغني، النجوم،    ٢٠٣ ،القاضي، الوافي :  ينظر -٢

 ".ولذلك عبروا بكل منها عن اآلخر،  وربما عبروا باإلخفاء عن الروم
  .٥٣٦: ، البيت٤٣ الشاطبية، - ٣
 .١٥٧لنجوم، ، والمارغني، ا٣٢٥براز، اإلأبو شامة، :  ينظر-٤
 .١٥٧المارغني، النجوم، :  ينظر-٥
 .١/٢٧٦ابن أبي مريم، الموضع ،:  ينظر-٦
 .١٥٧ المارغني، النجوم، - ٧
 .١٦٣ القرطبي، الموضح، - ٨
 .٣٩، والضباع، اإلضاءة، ١٦٤القرطبي، الموضح، :  ينظر- ٩



 ٨٢

 كنت"، و٤-٣/في الفاتحة" الرحيم مالك: "اجتماع حرفين مثلين في كلمة أو كلمة أخرى، نحو -٣
  .، ألن تكرار الحرف الواحد ثقيل في اللفظ٤٩/في هود" تعلمها

  :وفي هذا المبحث الحروف اآلتية
  : ٥٤/في البقرة" بارئكم": أوال

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  وِإسكَان باِرِئكُم ويْأمركُم لَه ويْأمرهم َأيضاً وتَْأمرهم تَالَ

  ١ويشِْعركُم وكَم جِليٍل عِن الْدوِري مخْتَِلساً جالَوينْصركُم َأيضاً 
   فقد قرأ أبو عمرو الحروف التي ذكرها الشاطبي مجتمعة برواية الدوري بخلف، باختالس 

  . ٢الحركة في ذلك كلّه، وباإلسكان وهو الوجه الثاني للدوري، والباقون يشبعون الحركة
ستعمل في الضمة والكسرة اإلشباع مرة للتحقيق، واالختالس أن العرب ت: "والوجه في ذلك

ع، سب:  لما فيه من الخفة، إذ الخفيف ال يخفف، فيقولونفتحةأخرى للتخفيف، وال تختلس ال
ومن : "وال ينظر إلى ما ورد في بعض المصادر من قولهم، ٣ل وجبلجم: ف، وال يقولونوكِت

ظن االختالس إسكانا لقربه منه، فإن اإلسكان في روى عن أبي عمرو اإلسكان في ذلك ، فإنه 
ومنع المبرد التسكين في حركة اإلعراب، وزعم : "يقول أبو حيان، ٤مثل هذا إنما بابه الشعر

أن قراءة أبي عمرو لحن، وما ذهب إليه ليس بشيء، ألن أبا عمرو لم يقرأ إال بأثر عن 
على ذلك فإنكار المبرد لذلك منكر،  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولغة العرب توافقه 

  "الرجز: "الشاعر
  ٥     إثما من اهللا  وال واغل غير مستحقبشربأفاليوم 

وعلة من اختلس أنها لغة للعرب في الضمات : "وقد أشار القيسي إلى قراءة االختالس بقوله
تمام الحركة والكسرات تخفيفا، وال ينقص ذلك في الوزن، وال في غير المعرب، ولما كان 

مستثقال لتوالي الحركات وكثرتها واإلسكان بعيدا، ألنه يغير اإلعراب من جهته فتوسط 
األمرين، فاختلس الحركة فلم يخل بالكلمة من جهة اإلعراب وال ثقاله من جهة توالي 

  .٦"الحركات فتوسط األمرين

                                                 
  .٤٥٥-٤٥٤: ، البيتان٣٧ الشاطبية، - ١
  .٢٠٣، والقاضي، الوافي، ١٣٧رشاد، اإلوالضباع، ، ٦٣الداني، التيسير، :  ينظر- ٢
 .١/٢٧٦ ابن أبي مريم، الموضح، - ٣
 نفسه :  ينظر- ٤
ـ   :  والشاهد فيه    – كما يشير محقق الموضع      - البيت المرئ القيس   - ٥ مـع أنهـا    ) أشـرب (ي  إسكان الباء ف

:  ينظـر  لى مشاركتهم، الذي يدخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى إ          :  والواغل ،تجردت من الجزم  

سـيبويه،  : بسكون الفاء، وينظر  " أراك منتفخاً : لعربقالت ا : " ، وفيه كذلك  ١/٣٧٧ابن أبي مريم، الموضح،     

  ١٤٩: ، والبيت في الديوان١/١١٧، والفارسي، الحجة، ١/٧٤، وابن جني، الخصائص، ٤/٢٠٤الكتاب، 
 .١/٢٩٥ القيسي، الكشف، - ٦



 ٨٣

تسكن المرفوع من يعلمه   وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها، ولغة تميم 

  .٤٣٢/في فاطر " ومكر السيء: "، ومثل تسكين بارئكم قراءة حمزة١"ونحوه 

اإلشباع ، وبذلك وجهت قراءة ٣روقد أجاز سيبويه اإلشباع في الحرف السابق للضمي

، وأما قراءة أبي ٥، وذلك بإعطاء كل حرف حقه من اإلعراب٤ الكلمات على األصلاءةبقر

فأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالساً، وذلك مثل : "سيبويه بقولهعمرو فقد ذكرها 

لغة بني أسد "، واالختالس ٦" إلى بارئكم: يسرعون اللفظ، ومن ثم قرأ أبو عمرو"...يضربها"

، ٧"وتميم وبعض نجد، وهو طلب التخفيف عند اجتماع ثالث حركات ثقال من نوع واحد

  .٨فقراءة الحركة على األصل

، في إشارة إلى ١٠"جرى العمل بتقديمه: "، يقول السفاقسي٩لمقدم أداء هو االختالسوالوجه ا

  .االختالس

  :٢٧١/ في البقرة " نعما": ثانيا

  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

  ١١ ِنِعما معاً في النُّوِن فَتٌْح كَما شَفَا وِإخْفَاِء كَسِر الْعيِن ِصيغَ ِبِه حالَ

 بكسر النون والعين، ٥٨/هنا، وفي سورة النساء" نعما: "وورش وحفص   فقد قرأ ابن كثير 
، واإلسكان كذلك للعين، "اختالسها"وقالون وشعبة وأبو عمرو بكسر النون وإخفاء حركة العين 

                                                 
 .١/٣٦٦ أبو حيان، تفسير البحر، - ١
 . تطرق الباحث إلى ذلك في موضعه في الهمز، والتردد بين اإلسكان والتحريك- ٢
 .٤/٢٠٢سيبويه، الكتاب، : نظر ي- ٣
، ٤.، ع ١٧. هادي الهاللي، أثر القراء في أعمال الحروف العاملة، مجلـة المـورد العراقيـة، م              : نظر ي - ٤

بن أبـي مـريم،     ا: دل عنه إلى غيره، انظر    ، وال اعتراض على من تمسك باألصل، ولم يع        ٣٢م، ص ١٩٨٨

 .١/٢٧٧الموضح، 
، ومحمـد  ١/٧٣، والعكبري، التبيان، ١/٢٣٤، والنحاس، إعراب القرآن، ٧٨ابن خالويه، الحجة،    : نظري - ٥

 .١/١٤٠محيسن، المغني، 
لجامعة  بن العالء، مجلة دراسات، ا     ومحمود مغالسة، قراءة أبي عمر     :نظري، و ٤/٢٠٤سيبويه، الكتاب،    - ٦

 .٩٨، ص ١٩٨٥، ٣.ع ،١٢.األردنية، م
وهو الصواب ليوفى كل حرف حقـه       :  "ورجح أبو زرعة قراءة اإلشباع بقوله     ،  ١/٣٩١البنا، اإلتحاف،    - ٧

 .١/٤٨٥ابن الباذش، اإلقناع ، : نظريو ،٩٧حجة،الأبو زرعة، :نظر ي".من اإلعراب
 .١/٢٧٧ الموضح، ، وابن أبي مريم،٢٩١سراج، الابن القاصح، :   ينظر- ٨
 ".واالختالس مقدم للدوري: "، وفيه٢١٢، والمارغني، النجوم، ٧٥، الغيث، الصفاقسي:  ينظر- ٩
  .٧٥، الغيث، الصفاقسي - ١٠
 .٥٣٦: ، البيت٤٣ الشاطبية، - ١١



 ٨٤

ووجه كسر النون للفرار من الساكنين، ، ١وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين
، ألن حرف "شهد"، والشين في "لعب: "سرت الالم في قولنا، كما ك"العين"ولصوت الحلق 
أما وجه اإلسكان، وهو الخلف للوارد ن االستعالء يستتبع حركة ما قبله، والحلق لما فيه م

 وردت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ٢ذكرهم قبال فوجهه الجمع بين الساكنين، وهو لغة
نعما المال الصالح للرجل : "وسلم في ذلك صلى اهللا عليه –وعن العرب، إذ قال الرسول 

ويشبه أن يكون أبو عمرو : بعض المصادر كذلك ونصهفي وال ينظر إلى ما ورد ، ٣"الصالح
ما يذكر في هذا "، ألن ٤فتوهموا أنه أسكن" بارئكم:  "سلك في ذلك طريقته في اإلخفاء، نحو

بين ، وما دامت القراءة بالجمع لقرآن ال اللغة حجة على ا،المجال أن القران حجة على اللغة
ساكنين لم يكن أولهما حرف لين، قد وردت من طريقها المقطوع بصحته فإنها هي التي يجب 
أن يصار إليها، وأن تقعد عليها القواعد، هذا على فرض أن الجمع بين الساكنين لم يرد عن 

  .٥"العرب، كيف وقد ورد
  :تية ووجب على الباحث الوقوف عند المالحظات اآل

إن مذهب عدم الجمع بين الساكنين هو مذهب النحويين ال القراء، وجرت العادة أن يساير  -
: الشاطبي النحويين في ذلك، إذ نلحظ أكثر من جانب يبتعد عن الجمع بين الساكنين، ومن ذلك

فذكر الشاطبي وجه االختالس دون اإلسكان مع كونه مقدما في األداء، وكذلك األمر في " نعما"
يهدي، ويخصمون، ولعل : حروف التي سيذكرها الباحث الحقا وتتعلق باالختالس، مثلال

األمر نفسه يشار إليه في باب اإلدغام وسبق ذكره وهو تقديم الشاطبي اإلخفاء على اإلدغام 
شهر رمضان، وغيره مع كون اإلدغام المحض وجها مقدما في األداء على : المحض في نحو

  . كما ذكر قبال أراد أن يساير النحويين في مذهبهماإلخفاء، ولعل الشاطبي
نعما : "إن الجمع بين الساكنين لغة النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ ورد في الحديث الشريف قوله -

 ".المال الصالح للرجل الصالح
 .مدغما" شهر رمضان"حكى النحويون عن العرب سماعا  -

                                                 
، والقاضـي، الـوافي،     ١٥٢، والضباع، اإلرشاد،    ٣٧٤، وأبو شامة، اإلبراز،     ٧١الداني، التيسير، : ينظر -١

٢٢٧. 
، ١/٣٤٦، وابن أبي مريم، الموضح،      ٣٧٥، وأبو شامة، اإلبراز،     ٣٩٩-٢/٣٩٦الفارسي، الحجة،   :  ينظر - ٢

 .٣٢٧وابن القاصح، السراج، 
فقال يا رسول اهللا، ما كانت هجرتي للمال، ومـا كانـت إال هللا              :  الحديث رواه عمرو بن العاص، وفيه       - ٣

: فـي : "، وفيـه  ٢/٧٢ الزمخشري، الفائق في غريب الحديث،       :، ينظر "الحديث...نعما المال : "ولرسوله، فقال 

فتح النون وكسرها، والعين مكسورة ليس إال، لئال        : أنعم شيئا، وفي نعم لغتان    : غير موصوله، كأنه مثل   " نعما"

 ". يلتقي ساكنان
 ،١/٣٤٦الموضح، ابن أبي مريم، :  ينظر -٤
  .١٥٨ النجوم، المارغني،: ، وينظر١/٣٤٦ ابن أبي مريم، الموضح، - ٥



 ٨٥

واإلسكان آثر، واإلخفاء : "ن، بقولهرواية ابن الجزري للوجهين أعني االختالس واإلسكا -

 .١"أقيس

يهدي، يخصمون، تعدوا، : وجد نظائر مشابهة في القراءات تتعلق بالجمع بين الساكنين، مثل -

 . ٢وغيرها
إذا اختلف النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى : "نقل المارغني قول ابن الحاجب -

وألن القراءة ثبتت تواترا، وما نقله النحويون ألنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط، 
فآحاد، ثم لو سلم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فالرجوع إليهم أولى، وأيضا فال 

 .٣" وكثير منهم من النحويين،ينعقد إجماع النحويين بدونهم ألنهم شاركوهم في نقل اللغة
نس له أنها قراءة ، غير أن ما يؤ٤البصرةي يهري عدم جواز هذه القراءة عند نحويأوعز األز -

أبي عمرو وهو بصري، فكيف تخالف قراءته نحوه، فإن كانت المخالفة فإن ذلك معناه تقديم 
القراءة على النحو عند البصريين حتى لو خالفت نحوهم، وإن كانت غير ذلك فإن أبا عمرو 

 .خالف مذهب البصريين وهو بصري
عل عند النحويين، يف القراءات، فكلمة عيسى على وزن ييصعب تطبيق مذهب النحويين ف -

: قول القيسي بكسر الفاء، ويسند ذلك إلى ،٥وهي من ذوات الياء عند القراء على وزن فعلى
، وكذلك يحيى فمن قرأه ٦"وهذه أحرف نأخذ فيها بالوجهين الحتمالهما الوجهين اللذين ذكرنا"

عل وزنه يفعل، وهو الصواب فيه، ألنه عربي بين اللفظين جعله على وزن فعلى، ومن فتح ج
  .٧"من الحياة

والوجهان مقروء به عندنا لقالون، والمقدم : "اإلسكان، يقول صاحب النجوم: م هووالوجه المقد
  .٨اإلسكان

  :١٥٤/في النساء" تعدوا": ثالثا
  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

                                                 
  .٢/٢٣٥ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ١
 .٣٤٧و١/٣٤٦ الموضح، ابن أبي مريم،: توجيه الحروف عند  ينظر - ٢
، وقد أشار محقق الموضح إلى دراسة للدكتور علي محمد نصر، الحق مع القراء              ١٥٧ المارغني، النجوم،    -٣

 ،  ٢٥٣و،  ٢٥٢ة في مجلة الرابطة المكتبية ، العـدد         في قراءة الجمع بين الساكنين ال مع النحويين ، ومنشور         

 .١/٣٤٧القرطبي، الموضح، : هـ، ينظر١٤٠٦ رجب وشعبان،
 .٩٠ األزهري، معاني القرآن، - ٤
 .٤٤الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ٥
 .٢/٢٥٨الكشف،  القيسي، -  ٦
 . ١/٢٤٣ القيسي، الكشف،  - ٧
 .٦٧، والنحاس، الرسالة، ٧١، التيسير ،، والداني٢١٣، ١٥٧ المارغني، النجوم، -٨
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  ١ صاً وَأخْفَى الْعين قَالُون مسِهالَِباِإلسكَاِن تَعدوا سكِّنُوه وخَفِّفُوا خُصو

، وقالون بإخفاء حركة العين، وتشديد الدال "تعدوا"رأ ورش بفتح العين وتشديد الدال    فقد ق

، ولم يذكر الشاطبي وجه ٢والنص عنه باإلسكان كذلك ، والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال

 أن يذكر لقالون اإلسكان فيها أيضا، ألنه ذكره وكان حقه: "اإلسكان لقالون، يقول المارغني

  . ٣"الداتي في التيسير، وجعله هو النص عن قالون، ونص في بعض كتبه على الوجهين

   وقد سبق توجيه االختالس صوتيا، فاختالس حركة العين لإلخبار أنها حركة غير الزمة، 

فإن "ني لقالون فهو اإلسكان، ، وأما الوجه الثا٤إن هذا سماع وليس بأصل يقاس عليه: وقيل

فأدغم التاء في الدال لتقاربهما، وتركت العين ساكنة فاجتمع ساكنان الثاني " تعتدوا"األصل 

  .٥منها مدغم

  .٦جه المقدم في األداء هو اإلسكانالوو   

  :٣٥/يونس" يهدي": رابعا

  : ويتضح ذلك في قول الشاطبي

  ٧ ه نَْل وَأخْفَى بنُو حمٍد وخُفِّفَ شُلْشُالَويا الَ يهدي اكِْسر صِفيا وها

   فقد قرأ ابن كثير وورش وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال، وقالون وأبو عمرو 
كذلك إال أنهما يخفيان حركة الهاء، والنص عن قالون باإلسكان في وجهه الثاني، ونقل 

ن الفتح، وشعبة بكسر الياء والهاء، وحفص بفتح اليزيدي عن أبي عمرو كان يشم الهاء شيئا م
وقد وجه اإلسكان ، ٨الياء والهاء، وحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال

، يقول ١٠، وكذلك التقديم، فالمقدم لقالون وأبي عمرو اإلسكان٩سابق نفسهيه الواالختالس التوج

                                                 
 .٦١٢ :، البيت٤٩ الشاطبية، -١
 . ٢٥٦، والقاضي، الوافي، ١٧١، والضباع، اإلرشاد ،٨١الداني، التسير، :  ينظر- ٢
  .١٥٧ المارغني، النجوم، - ٣
 .٤٤١-١/٤٤٠، والقيسي، الكشف، ٢/٣١١ابن غلبون، التذكرة، :  ينظر- ٤
 -٤٢٤، وأبو شامة، اإلبـراز،      ٣٦٢ابن القاصح، السراج ،     : ، وينظر ١/٤٣٢ح،   ابن أبي مريم، الموض    - ٥

٤٢٥. 
". والوجهان مقروء بهما عندنا لقالون والمقدم اإلسـكان       : "، وفيه ١٥٧، و ٢١٤المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٦

 .٦٨والنحاس، الرسالة، 
 .٧٤٨ :، البيت٥٩ الشاطبية، -٧
 .٢٨٧، والقاضي، الوافي، ٢٠٩، اع، اإلرشاد، والضب٩٩، التيسير، الداني:  ينظر-٨
، وابـن   ٢٨٢، الغيث، الصفاقسي، و ٢/٦٢٤، وابن أبي مريم، الموضح،      ٤/٣٧٥الفارسي، الحجة،   :  ينظر -٩

 .١٥٩، والمارغني، النجوم، ٤٢٢ القاصح، السراج،
  .٦٩، ، والنحاس، الرسالة٢١٦، و١٥٧ ، والمارغني، النجوم،٢/١٥٢ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ١٠



 ٨٧

، ١"العراقيين قاطبة ولم يذكر غير واحد سواهوبالسكون قطع كثيرون وهو رواية : "المارغني
وروى أكثر المغاربة وبعض المصريين عن : "ي بقولهوقد سبقه إلى هذا الرأي ابن الجزر

، وقد جعل النحاس االختالس وجها مقدما ألبي "قالون االختالس، كاختالس أبي عمرو سواء
: ى رأي ابن غلبون الذي يقول، ولعله استند في ذلك إل٢عمرو، واإلسكان وجها مقدما لقالون

، ففرق بينهما بذلك كما يفهم، غير ان ابن الجزري ٣"اختالس قالون دون اختالس أبي عمرو"
أغرب جدا في جعله " يعني ابن غلبون" ن أبا الحسنإال أ: " على رأي ابن غلبون بقولهعلق

تذكرته والذي قرأ اختالس قالون دون اختالس أبي عمرو ففرق بينهما فيما تعطيه عبارته في 
  .٤" وهو الذي ال يصح في االختالس سواه،ني االختالس كأبي عمرولداعمرو ابه أبو 
  : ٤٩/في يس" يخصمون": خامسا

  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي
  ٥ وخَا يخِْصمون افْتَح سما لُذْ وَأخِْف حلْو بر وسكِّنْه وخَفِّفْ فَتُكِْمالَ

ورش وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد، وقرأ قالون وأبو عمرو وثير    فقد قرأ ابن ك
، وقرأ حمزة د والخلف عن قالون وأبي عمرو اإلسكان كذلكباختالس فتحه الخاء وتشديد الصا

وقد سبق توجيه ، ٦بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد
البناء، ولم تلق الحركة لها على الساكن قبلها، أما اإلسكان فقد حذفت حركة واالختالس، 

  ٧.فالتقى الساكنان الخاء والتاء المدغم في الصاد
" دوا، يهتدي، يختصمونتعت: "أصلها" صمونعدوا، يهدي، يخت:  أن الحروف   يتضح جليا

نقلت بسكون العين والهاء وفتح التاء، فأريد إدغام التاء في األلفاظ الثالثة فيما بعدها تخفيفا ف
بفتح " تعتدوا، يهدي، يخصمون: "فتحة التاء إلى الساكن قبلها لتدل على حركة المدغم فصارت

العين والهاء والخاء وتشديد ما بعدها، فاختلس قالون في الوجه الذي اقتصر عليه الناظم الفتحة 
 وأما اإلسكان لقالون في الوجه... في ذلك تنبيها على أن أصلها السكون، والفتح عارض

اآلخر فعلى حذف حركة التاء في األلفاظ الثالثة وإدغامها فيما بعد ، وإبقاء ما قبل التاء على 
  .٨"سكونه

                                                 
 .٢/٢٨٣ابن الجزري، النشر، : رظ، وين١٥٧ المارغني، النجوم، - ١
 .٦٩ النحاس، الرسالة، - ٢
 .٢/٣٦٥ ابن غلبون، التذكرة، - ٣
 .٢/٢٨٤ ابن الجزري، النشر، - ٤
 .٩٨٨: ، البيت٧٩  الشاطبية،- ٥
 .٣٤٩، ، والقاضي، الوافي٣٢١-٢/٣٢٠، والقيسي، الكشف، ١٤٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٦
 .٣/١٠٧٥، وأبو شامة، اإلبراز، وابن أبي مريم، الموضح، ٤٣-٥/٤١الفارسي، الحجة، :   ينظر- ٧
 .، واقتصر الحديث عن قالون كونه يتحدث عن قراءة نافع فقط١٥٩ المارغني، النجوم، - ٨



 ٨٨

: ، ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري ١ اإلسكانوجه المقدم أداء في الحروف مجتمعةوال

  .٢"والوجهان صحيحان غير أن النص عنهم باإلسكان"

  :التردد بين الضم والكسر: سادسا

  :ضح ذلك في قول الشاطبيويت

  وضمك َأولَى الساِكنَين ِلثَاِلٍث يضم لُزوماً كَسره ِفي نٍَد حالَ

  قُِل ادعوا َأِو انْقُص قَالَِت اخْرج َأِن اعبدوا ومحظُوراً انْظُر مع قَِد استُهِزَئ اعتَالَ

ِبكَسالَ وِن الْعقُْل ِالبو قِْوالَِسوى َأوم انذَكْو نِرِه ِلتَنِْوِينِه قاَل اب  

  ٣ِبخُلٍْف لَه ِفي رحمٍة وخَِبيثٍَة ورفْعك لَيس الِْبر ينْصب ِفي عالَ

" برحمة ادخلوا: "- سبحانه –    فقد ورد الخلف ابن ذكوان بين الضم والكسر في قول الحق 

وتوجيه الضم لإلتباع في ضمة الخاء، ، ٤٩٤/يم في إبراه"خبيثة اجتثت"، و٤٩/في األعراف

اللتقاء الساكنين وهو األصل، فضمت كراهة الخروج من الكسرة إلى لتنوين الكسر مع حق ا

ن الكسرة تلي ل الساكنة بحاجز حصين لسكونها، فإقل عندهم، وليست الدان ذلك يثة، ألالضم

اقتل، بضم : ين، وتقول العرببكسر الفاء وضم الع" فعل: "قلت العربثالضمة، فكما است

وذكر ابن خالويه توجيها ثانيا ، ٥بكسر الهمزة" اقتل:" الهمزة إتباعا لضمة التاء، وال يقولون

وحجه الضم أن التنوين حركة ال تثبت خطا، وال يوقف عليه ، فكانت الحركة بما بعده : "بقوله

  .٧ كما ذكر–وقراءة الكسر على األصل ، ٦"أولى من الكسر

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بكسر التنوين وهو : جه المقدم أداء هو الكسر، يقول ابن يالوشةوالو

  .٨"المقدم له

وللدرس الصوتي الحديث نظر يتعلق بالتقاء الساكنين، إذ القاعدة بعدم تحول الـضمة إلـى                 

تعلـق  كسرة حال التقاء الساكنين، فإذا كانت كسرة بقيت على حالها، ويخالفون النحاة فيمـا ي              
                                                 

 .٧٤، والنحاس، الرسالة، ١٥٧، النجوم،   المارغني- ١
 .١٥٧ ابن الجزري، النشر، - ٢
 .٤٩٨-٤٩٦:، األبيات٤٠لشاطبية،  ا-٣
، والقاضـي، الـوافي،     ١٤٤، والضباع، اإلرشاد،    ٢٤١، الغيث، الصفاقسي، و ٦٧الداني، التيسير،   :  ينظر -٤

٢١٤. 
ـ      ٣٥٤،  أبو شامة، اإلبراز  : ، وينظر ١/٣١١الموضح،  ابن أبي مريم،    :  ينظر -٥ ، سراج، وابـن القاصـح، ال

٣١١-٣١٠. 
 .٤٠ابن خالويه، الحجة،  -٦
 .٣٢٦-١/٣٢٥الكشف، القيسي، ، و٢/٢٦٤التذكرة، ابن غلبون، : ينظر - ٧
نأخذ بالكسر في ذلك كله البن ذكوان مثـل روايـة           : "، والنحاس، الرسالة، وفيه   ٢١٥ المارغني، النجوم،    -٨

 ".حفص، وهو األولى في األداء



 ٨٩

إذ ال  ،  ٢٧/فـي المؤمنـون   " أن اصـنع  : "بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قول الحق       

، وفائـدة   "اصنع"وجود لهذه الكسرة، ألن كسرة النون ليست شيئا آخر غير همزة الوصل في              

ن /  صإ ـِـ /  َ ن–أ : هذه الهمزة في أنها تغير البنية المقطعية، فبدال من أن تكون المقاطع

  .١ ع، باإلصافة إلى تغير موضع النبرـَن / ـِ صن /أ ء:  ع، تصبحـَ

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨٠سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١



 ٩٠

  ١تغليظ الالم وترقيقها: المبحث الرابع
ت إلى القراءات  من كثير من المصنفات التي أشار-كما الحظ الباحث-   يخلو هذا العنوان

: ، ويستند هذا الرأي ما أشار به أبو شامة بقولةولعل منها حجة أبي علٌي وابن خالويه القرآنية،

 لم يذكره أكثر المصنفين في القراءات إنما اعتنى به المغاربة -هنا الباب يعني تغليظ الالم"

ليس في : " كما أشار إلى األمر نفسه القرطبي بقوله،٢"والمصريون دون البغداديين والشاميين

 سواها باتفاق من القراء ما خال ورشا فإن المصريين  مغلظة وال في غيره من الكالممالكالم ال

رووا عنه تغليظها إذا تحركت بالفتح خاصة، وكان قبلها حرف إطباق إما صاد أو طاء أو 

، كما أشار القيسي إلى اضطراب النقل فيه عن ٣"ظاء ساكنة كانت هذه الحروف أو متحركة

م هو الترقيق وهو األصل لكثرته ، ولعل ما يغلب على الال٤ورش، وقليل ما يوجد فيه نقل

وال أستبعد أن تكون لطبيعة التأثر : "جعل كتب القدماء تخلو من هذا العنوان كذلك، يقول الحمد

الصوتي السابق الذي وقع من الصوت األول وهو الصوت المطبق باتجاه الصوت الثاني وهو 

تأثر بين األصوات في ن صور الالالم بقلة من أخذ بذلك االتجاه في تغليظ الالم من القراء أل

  .٥"ن تكون من الصوت الثاني باتجاه الصوت األولالعربية هي أ

، المعظم فقط إذا سبقه فتحة" اهللا"   واألصل في نطق الالم في العربية الترقيق وتفخم في اسم 

ظ ، وإذا سبق لف١١٨/ في األنعام" اسم اهللا: "، أو سبق بضمة، نحو ١٩/اهللا في البقرة: "نحو

 فان ،٣١/في النحل" يجزي اهللا: "، أو ياء مد نحو٩١/في النحل" عهد اهللا: "كسرة، نحوالجاللة 

، إذ الكسرة حرف تسفل والتفخيم ٦المه تكون مرققة على قياس نطق الالم في بقية الكلمات

  .٧فيما تصاعد، فيصعب االنتقال من التسفل إلى التصاعد والتفخيم فيكون ذلك كلفة على اللسان

  : ويستند هذا الرأي إلى قول الشاطبي

  وكُلُّ لَدى اسِم اِهللا ِمن بعِد كَسرٍة يرقِّقُها حتَّى يروقَ مرتَّالَ

  ٨كَما فَخَّموه بعد فَتٍْح وضمٍة فَتَم ِنظَام الشَّمِل وصالً وفَيصالَ

                                                 
 ق اسم التغليظ لالم، والتفخيم للراء، وهو ما جعل الباحث يسير على المنوال ذهب ابن الجزري إلى إطال-١

 .٤١٠،  وغانم الحمد، الدراسات الصوتية،١١١نفسه، ينظر ابن الجزري، النشر، 
  .١٧٠ القراءات، ،القاضي: ، وينظر٢٦١، أبو شامه، اإلبراز  - ٢
  .٨١ ابن أبي مريم، الموضح، - ٣
 .١٦١الداني، التحديد، :  وينظر،٤١٤، التبصرة، القيسي - ٤
 .٤١٤،  الصوتيةالدراساتغازي الحمد،  - ٥
 .٨١ وابن أبي مريم، الموضح، ،٢٣٤،  وابن القاصح، السراج، ٥٣، التيسير، الداني:  ينظر- ٦
 .٤١١،  الصوتيةغازي الحمد، الدراسات:  ينظر- ٧
  .٣٦٤-٣٦٣: ، البيتان٣٠ الشاطبية، - ٨



 ٩١

 في البادية والحجاز واليمن إذ    وتغليظ الالم ظاهرة لهجية صوتية وردت عن العرب

، وقد سمع ١ثالثة، فيفخمونها، وهي لغة أهل الشام والمغرب: يفخمون سائر الالمات، فيقولون

صالح بالتغليظ، ويقولون في : الباحث تغليظ الالم من أهل فلسطين، فيقول أهل مدينة القدس

لقرى في محافظة الخليل، ، بالتغليظ، كما ورد التغليظ عن أهل ا"حي على الصالة: "األذان

  .بالل بالتغليظ: فيقولون

وأما مذهب ورش : "   وما ورد في  قراءة ورش في تغليظ الالم علق عليه القرطبي بقوله

 ،٢"فوجهه طلب المناسبة بين الحروف كما في إمالة األلف وترقيق الراء والقلب والتشديد

لالم تناسب التفخيم كما أن حروف وذلك ألن فتحة ا: "ووجه إبراهيم أنيس التغليظ بقوله

اإلطباق قبلها تقتضي ارتفاع ظهر اللسان وانطباقه على الحنك األعلى وهو ما يشبه ما يحدث 

نه لما تقدم  أوعلة من فخم هذا النوع: "، وسبقه القيسي بقوله٣"عند تفخيم الالم إلى حد النبر

 فيعمل اللسان في التفخيم عمال الالم حرف مفخم مطبق مستعل أراد أن يقرب الالم نحو لفظه

واإلمالة في الحركة دون ...ن الترقيق هو في الحرف دون الحركة، وقد ذكر الداني أ٤"واحدا

  .٥"الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها، وهي تخفيف اإلدغام سواء

   ويترتب على تغليظ الالم تفخيم األلف، وهي ألف يخالط نطقها تفخيم يقربها من لفظ الواو، 

 ولعل ...اش في لغة أهل الحجازي نقيضة األلف الممالة، ويشير القيشي إلى أن ذلك فوه

  .٦كتابة الصالة بالواو على لغة الذين فخموا األلف

   ويظهر الخلف في هذا العنوان، أعني تغليظ الالم وترقيقها في قراءة ورش إذ ورد عند 

  :تغليظ الالمات، كما يشير الشاطبي

  فَتْح الٍَم ِلصاِدهاَ َأِو الطَّاِء َأو ِللظَّاِء قَبُل تَنَزالَوغَلَّظَ ورشٌ 

  ٧ ِإذَا فُِتحتْ َأو سكِّنَتْ كَصالِتِهم ومطْلَِع َأيضا ثم ظَلَّ ويوصال

: ساكنة، نحو   فإذا تحركت الالم بالفتح ووليها من قبلها صاد أو ظاء أو طاء مفتوحة أو 

في " مطلع" و،٥٩/ في البقرة" وظلموا"، ٢٢٧/ في البقرة" الطالق"، و٣ة، في البقر" الصالة"

                                                 
 .٤١٢ الدراسات، غازي الحمد،: ينظر - ١
  .٨٢ ابن أبي مريم، الموضح، - ٢
 .٦٥ إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، - ٣
  .٢٧٦-١/٢٧٥ القيسي، الكشف، - ٤
  .١٦٣د،  الداني، التحدي- ٥
 .١٠٩القيسي، الرعاية، :  ينظر- ٦
 .٣٦٠-٣٥٩، البيتان، ٢٩الشاطبية،  - ٧



 ٩٢

: لمكسورة، نحو، لذا لم يجئ في ا١هو إشباع الفتحة في الالم: ، فإنها تغلظ، والتغليظ٥/ القدر

:  أو الساكنة، نحو،٩٠/ في الكهف" تطلع: " المضمومة، نحو أو،٧١/ في طه" وألصلبنكم"

الصاد والظاء : سبب التغليظ هو تأثير األصوات الثالثة، وهي، و٥١/ في القصص"وصلنا"

والطاء، وهي أصوات مستعلية ومطبقة أو متطرفة على الالم المفتوحة، سواء أكانت هذه الالم 

لسابقة أن تكون األصوات او متوسطة أو متطرفة، وويشترط في التغليظ مخففة أو مشددة، أ

  .٢ل الالمأن تقع قبمتحركات بالفتح أو مسكنات، و

ولعل التغليظ وقع في الالم دون غيرها من األصوات، هو كون األصوات الثالثة السابقة    

عمل اللسان عمال واحداً ظت الالم بعدها ليمستعلية مطبقة وخفة الفتح ومناسبته لالم، فغل

فتحصل المناسبة، وخرجت أصوات االستعالء األخرى كونها غير مطبقة ولبعد المخرج بينها 

  .٣بين الالم، وأما خروج الضاد هو عدم االقتراب في المخرج من الالمو

   وسبق توجيه القيسي للتغليظ، ويشير كذلك أن معظم مذاهب العرب في مثل هذا يقربون 

مل اللسان عمال واحدا، ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عالحرف من الحرف، لي

  .٤"في عللهاعمال واحدا، وعلى هذا أتت اإلماالت 

  :ع اآلتية تغليظ الالم وترقيقها في المواضويظهر الخلف في

فقد  ٥وفي طَاَل خُلْفٌ مع ِفصاالً وِعنْدماَ يسكَّن وقْفاً والمفَخَّم فُضالَ         :ذكره الشاطبي بقوله  : األول

" فـصاال " :ذكر الشاطبي وقوع الخلف بسبب األلف الفاصلة بين الالم والمطبق، وورد ذلك في            

إذ ورد التغليظ طرداً  ،١٦/في الحديد" فطال"، و١٢٨/في النساء ٦"يصالحا" و،٢٣٣/ في البقرة

، والوجه المقدم أداء هو التغليظ، وذلك اعتمادا على مـا           ٧حائل للقاعدة، والترقيق لوجود ألف   

  .٨مراجعهاوذكر في مصادر القراءات 
                                                 

  .٢٦١اإلبراز،  أبو شامه،: ينظر -١
  .١٢٨: ، النجومرغنيالما: ينظر - ٢
  .٤١٤، وغانم الحمد، الدراسات، ٦٥وات، ، وإبراهيم أنيس، األص١٢٩نفسه، :  ينظر- ٣
  .١/٢٧٦ القيسي، الكشف، - ٤
ين، مع كونه عاما فيهـا       وظاهرة البيت يوهم أن الخلف مخصوص بالحرف       ،  ٣٦١: ، البيت ٢٩ الشاطبي،   - ٥

  .وفي غيرها
، إذ قرأها الكوفيون كـذلك، وقـراءة غيـرهم          "ح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحاً      فَالَ جنَاْ  : " اآلية تمامها  - ٦

  :                                                        ، والى ذلك يشير الشاطبي"يصالحا: "بالتشديد وفتح الياء

            خَفِّفًا مم كِّنسو مما فَاضالَحصيثَاِبتًا تَالَو هالَم اكِْسرِر والْقَص ع 
 .١٣٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ١١٠الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٧
، الصفاقسي، و "المقدم التغليظ عندنا  : " وفيه   ،١٣٠، والمارغني ، النجوم،     ٢٦٣أبو شامه، اإلبراز،    :  ينظر - ٨

  .٥٦الرسالة، النحاس، ، و٥٠، و١١٥الغيث، 



 ٩٣

: في بالده، وسمعه من أفواههم، يقول الـداني        أهل القراءات    علىما قرأ به الباحث     ذلك  و    

 والتغليظ تمل التغليظ والترقيق،  فالوقف عليها يح   إذا وقعت الالم طرفا ووليتها الثالثة األخرى      "

 الترقيق لوجود الفاصل بين حرف      ، فالفاصل ألف والفتح منه، ووجه     ١"قيس بناء على الوصل   أ

معظم مذاهب العرب فـي     " الذي يشير إلى أن      ، وسبق توجيه القيسي للتغليظ    ٢االستعالء والالم 

مثل هذا يقربون الحرف من الحرف، ليعمل اللسان عمال واحدا، ويقربون الحركة من الحركة              

وإذا اجتمعت هذه الحروف مع     ،  ٣"ليعمل اللسان عمال واحدا، ومع هذا أتت اإلماالت في عللها         

وهي ترقيق الالم مع ثالثة البـدل،   ، فلورش خمسة أوجه،٢٥١/ في البقرة  ،"وآتاه ":البدل، نحو 

:  بقولـه  الخليجـي ، وهو ما ذكره     ٤تغليظها مع التوسط واإلشباع ، ويمتنع التغليظ مع القصر        و

ولكن المنصوري والطباخ نقال عن شيوخهما منع التغليظ مع القصر في فـصاال، فقـط دون                "

 الالم مع القصر معتمد     يتضح قبال أن وجه عدم تغليظ     ، و ٥"أختيها، فاألوجه على قولهما خمسة    

من تتبع المصادر، إذ وجدوا خلوها من ذلك، ومن أجاز فهو من ظاهر الشاطبية، وهو دليـل                 

  .وبابه" ذكرا"ضعيف، ألن الشاطبي لم يذكر اجتماع البدل مع ذوات الياء، وكذلك 

  :ذكره الشاطي بالبيت السابق بقوله: الثاني

  ":المفخم فضالووعندما يسكن وقفا "

" يوصل: قف، وفي الوصل تغلظ وقد ورد في ورد الخلف فيه لعروض سكون الالم بالو   فقد

 ،١١٩/في األنعام" قد فصل"، و٢٤٩/لبقرةفي ا" فلما فصل"و، ٢١،٢٥/، والرعد٥٧/في  البقرة

في " فصل"، و١٧/، والزخرف٥٩/في النحل" ظل وجهه"، و١١٨/ألعرافافي " بطل"و

  .٦قيق لزوال فتح الالم لسكون الوقف والتر، إذ ورد التغليظ ألنه األصل،٢٠/ص

                                                 
  .٥٣، التيسير: انيالد - ١
، ١٣٠، والمـارغني، النجـوم،      ١١٠، والضباع، اإلرشـاد،     ٢٣٢ابن القاصح، السراح،    : ينظر: نظر ي - ٢

  .١٣٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٧٢والقاضي، الوافي، 
  .١/٢٧٦ القيسي، الكشف، - ٣
 .٥٠القاضي، البدور، : ينظر - ٤
 .٤٨ الخليجي، حل المشكالت، - ٥
، والقاضـي،  ١٣٠، والمارغني، النجـوم،     ١١٠، والضباع، اإلرشاد،    ٢٣٢ن القاصح، السراج،    اب:  ينظر - ٦

  .١٣٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٧٢الوافي، 



 ٩٤

، وذلك لوجود حرف االستعالء ١ةوالتغليظ هو األرجح وذلك اعتماداً على المصادر والقراء   

وإنما فتح الالم شرط، فلم يؤثر فيه سكون الوقف لعروضه، وقوة السبب، فعمل السبب عمله 

لسبب بالوقف، وهو الكسر، لضعف العارض، ومن باب الوقف على الراء المكسورة زال ا

وهو األقوى قياسا، واألقرب إلى مذهب رواة التفخيم، وهو : "، يقول ابن الجزري٢"فافترقا

: ، وأشار إلى األمر نفسه صاحب فيض األال بقوله٣"اختيار الداني في غير التيسير وبه نأخذ

تغليظ ، ووجه القيسي ال٤"والسكون عارض فالتغليظ على حكم الوصل في مذهب ورش"

إن شئت فخمت كما : وإذا كانت الالم متطرفة، فلك في الوقف عليها وجهان: "قيق بقولهوالتر

فتقف لورش ...وصلت، وإن شئت رققت ألنها تصير ساكنة، والساكنة ال تفخم لحرف اإلطباق

فصل، وتصلى بالتفخيم، ألن الوقف عارض فتجريها لورش في الوقف مجرى حالها في : على

 .٥"الوصل

  : الشاطبي بقولههذكر: ثالثال

  ٦ وحكْم ذَواِت الْياَِء ِمنْهاَ كَهِذِه وِعنْد رءوِس اآلِي تَرِقيقُهاَ اعتَالَ

 فقد ذكر ما ورد فيه الخلف بسبب األلف المقللة بعد الالم؛ ألن التغليظ لالم، والتقليل لذوات 

" يصالها"، و١٢٥/في البقرة" مصلى": ووقع في نحو ،٧الياء ضدان لها يجمعان التنافر بينهما

ال "، و٤/في الغاشية" تصلى"، و١٢/، واألعلى٢٠/في االنشقاق" يصلى" و،١٨٨/ في اإلسراء

، ٩، ففيه التغليظ مع الفتح، والترقيق مع التقليل٣/ في تبت" سيصلى"، و١٥/في الليل" يصالها

  .١٠ خالف في تغليظ الالم فالن أخذنا لورش بقول فتح ذوات الياءوإ

                                                 
 .٢٧، ، والقاضي، البدور"قروءة به عندنا، والمقدم التغليظكالهما م: "، وفيه١٣٠، النجوم، المازني:  ينظر- ١
  .٢٦٣ أبو شامه، اإلبراز، - ٢
 .٢/١١٤ابن الجزري، النشر،  - ٣
 .١٣ النحاس، فيض األالء، - ٤
 .١/٢٧٨ القيسي، الكشف، - ٥
 .٣٦٢: ، البيت٣٠ الشاطبية، - ٦
 .١١١الضباع، اإلرشاد، : ينظر - ٧
  :، ويستند ذلك إلى قول الشاطبي"يصلى: "وهي قراءة ورش وقراءة غيره - ٨

  يصلَّى ثَِقيالً ضم عم ِرضاً دنَا
 .١٣٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٣٠المارغني، النجوم، : ظر ين- ٩
، والنحـاس،   ١٧٢، والـضباع، الـوافي،      ١٣٠، والمارغني، النجوم،    ١/٢٧٨لكشف،  القيسي، ا :  ينظر - ١٠

 .٥٦الرسالة، 



 ٩٥

 وقد ذكرها والتغليظ مقدم في األداء، ما لم تكن ألفاته فواصل السور اإلحدى عشرة،    

القيامة واألعلى والعلق، فيتبين ترقيقها : ، نحو" صلى"فالتي ورد فيها البحث في باب اإلمالة، 

، يقول ١ألنها مع التقليل الذي هو مذهب ورش في فواصل اآلي القابلة للميل في تلك السور

ما لم يكن رأس آية، ورجحوا : ، ونحوه"مصلى"وفصل جماعة فرجحوا التغليظ في : "لضباعا

، لكونها رؤؤس اآلي، ١٠/في العلق" إذا صلى"، و٣١/، في القيامة"وال صلى: "الترقيق في

ولعل ورود . ٢وقد تقدم مذهب ورش التقليل فيها وهو األرجح في النظم، واألقيس في أصله

الالم لما يقضي ترقيقها وما يقضي تفخيمها، والتغليظ أولى من اإلمالة الوجهين هو مجاورة 

 التغليظ، ألن ورشا وقف، والسور اإلحدى عشرة غلبت اإلمالةألنه شبه الخالف الذي سكن لل

تلى عن التغليظ، اع: ترقيقها اعتلى، أي" يميل رؤوس اآلي بال خالف، ولعل قول الناظم

  .٣ة، بمعنى اإلمالواستعمل الترقيق

  :، ويتضح ذلك في قول الشاطبي" اهللافسيرى: "قول الحقنحو الم لفظ الجاللة في : رابعا

  ٤وقَبَل سكُوٍن ِقفْ ِبما ِفي ُأصوِلِهم وذُو الراِء ِفيِه الخُلْفُ في الْوصِل يجتَالَ

    فيشير المصنف إلى مجيء لفظ الجاللة بعد راء ممالة، وهي خاصة للسوسي عن أبي

، فله فتح الراء مع تفخيم الالم، وإمالة الراء مع ١٠٥/  في التوبة٥"فسيرى اهللا: "عمرو، نحو

ووجه التفخيم هو وجود ، ٦بلها غير خالصالم اسم اهللا، ألن الفتح والكسر قتفخيم وترقيق 

الراء المرققة غير المكسورة، وأما وجه الترقيق هو أن أصل هذه الالم الترقيق، وإنما فخمت 

لفتح والضم، وال فتح وال ضم هنا فعدنا لألصل، وعلى اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف ل

توجيه التفخيم : ، وقد ذكر غانم الحمد توجيها صوتيا نقال عن التنبيه للسعيدي مفاده٧بعد اإلمالة

هو أنهم كرهوا التفخيم بعد الكسرة، ألن الكسرة حرف مستفل والتفخيم فيما تصاعد، فيصعب 

نطق : ليهم أن ينتقلوا من التسفل إلى التفخيم، فيكون ذلك كلفة على اللسان، ووجه الترقيقع

الالم غالبا في العربية هو الترقيق، وأن الكسرة يناسبها الترقيق، كان من المقبول صوتيا أن 

  .٨"ترقق الالم بعد الكسرة

                                                 
 .١٣٥، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٣٠ي، النجوم، ينظر المارغن  - ١
 .٥٦لرسالة،  والنحاس، ا،١١١الضباع، اإلرشاد،  - ٢
 .٢٣٢،  السراح، وابن القاصح،٢٦٤أبو شامه، اإلبراز، : ينظر - ٣
  .٣٣٥: ، البيت٢٧ الشاطبية، - ٤
  .٢١٧ابن القاصح، السراج، :  ورد ذلك في ثالثين موضعا في القرآن، ينظر- ٥
 ١٣٦، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٥٦القاضي، الوافي، :  ينظر- ٦
  .٢٦٥ أبو شامة، اإلبراز، - ٧
  .٤١١ غانم الحمد، الدراسات، - ٨



 ٩٦

، ألنه ١ا نبه عليه في النشر  والوجهان مأخوذ بهما إال أن الوجه األول من اختيار الناظم كم

جاز في الالم التفخيم والترقيق، فوجه التفخيم عدم وجود الكسر الخالص قبلها، وهو : يقول

، يقول ابن ٢"ووجه الترقيق عدم وجود الفتح الخالص قبلها...اختيار الشاطبي وقراءة الداني

، لكن يتفرع على ١٨/ بأفي س" القرى التي: "والفتح مقدم، وكذا كل ما ماثله، نحو: "يالوشة

: ، وقدم  النحاس اإلمالة بقوله٣"اإلمالة هنا في اسم الجاللة تغليظ الالم وترقيقها، والتغليظ مقدم

،  غير أن الفتح قرأ به الباحث وجها مقدما ٤"واألولى األخذ له باإلمالة بالوصل وجها واحدا"

  .به في األداء وسمعه من قراء بلده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١١١، والضباع، إرشاد، ١١٦، و٢/٦٨ ابن الجزري، النشر،- ١
 .، للمحقق٣٤البقري، القواعد، : ، وينظر٢/١١٦ ابن الجزري، النشر، - ٢
  .٤٤، والخليجي، حل المشكالت، ٢١٢ المارغني، النجوم، - ٣
  .٥٠ النحاس، الرسالة، - ٤



 ٩٧

  تفخيم الراء وترقيقها: لمبحث الخامسا
  :    يدور الخلف في هذا الباب بين تفخيم الراء وترقيقها، ولعل السبب في ذلك هو

 االختالف في أصل الراء هل هو التفخيم أو الترقيق، فقد اختلف علماء القراءة في ذلـك،                 -١
  .١فذهب الجمهور ومنهم القيسي إلى األول، وذهب بعضهم إلى الثاني

خص ضغط  : "  غير أن تقسيم العلماء إلى الحروف بين االستعالء، وهي مجموعة في قولهم            
 و األصـل فـي      ٢، وبين االستفال وهي ما عداها، يظهر أن الراء من حروف االسـتفال،            "قظ

حروف االستفال الترقيق، وقد بقيت كلها على أصولها سوى الراء، فإنهم نصوا علـى أنهـا                
خروجها من طرف اللسان، وما يليه من الحنك األعلى الـذي هـو             أشبهت حروف االستعالء ل   

فخيم أصال ثانيـا فيهـا بـسبب    محل حروف االستعالء فخرجت على األصل األول وصار الت     
هة المذكورة حتى صار التفخيم فيها ال يحتاج إلى سبب والترقيق يحتاج إلى سبب، فقول               المشاب

هة  األصل الثاني الحاصل بـسبب المـشاب       ذلكالجمهور األصل في الراء التفخيم مرادهم في        
لحروف االستعالء، وقول بعضهم األصل فيها الترقيق مراده به األصل األول فال مخالفة بين              

  . ٣"القولين في المعنى
 ليس للراء أصل في التفخيم وال في الترقيق وإنما يعرضان بسبب حركتها، فترقـق مـع                 -٢

تحة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكـم المجـاور          الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الضمة والف     
فقد وجدناها ترقق مفتوحـة ومـضمومة إذا        : "، ويشير إلى هذا المعنى ابن الجزري بقوله       ٤لها

تقدمها كسرة أو ياء، فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفـسها                  
   .٥لسبب خارج عنها كما كان ذلك في حروف االستعالء

قسم اتفقـوا   :  أقسام ة   ويذكر ابن الجزري في السياق ذاته أن القراء في هذا الباب على أربع            
في تفخيمه، وقسم اتفقوا على ترقيقه، وقسم اختلف فيه عن بعض القراء، وقسم اختلف فيه عن                

ل وقد ألحق هذا الباب باإلمالة في الشاطبية وغيرها، وجعل إثر باب اإلمالة، ولع            ،  ٦كل القراء 
السبب في ذلك هو اشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء، وفي المـانع، وهـو الحـروف                 

أكثر كتب أصحابنا العراقيين خالية من الراءات       : "المستعلية، ويسند إلى ذلك ما ذكره الجعبري      
  . ٧"والالمات إال القليل

                                                 
  .٤٠٥،  الصوتية، وغازي الحمد، الدراسات١١٠لنجوم، المارغني، ا:  ينظر- ١
  .١/١٧٤، وابن أبي مريم، الموضح، ١/٢٠٥القيسي، الكشف، :  ينظر- ٢
  .١١٦ المارغني، النجوم، - ٣
  ،٤٠٦ غازي الحمد، الدراسات، - ٤
  .٢/٢٦٥القيسي، الكشف، : ، وينظر٢/١٠٨ ابن الجزري، النشر، - ٥
  .٢/٩١/  ابن الجزري، النشر- ٦
  .٢٦٣:  الورقة الجعبري، كنز المعاني،- ٧



 ٩٨

  : من اآلتية     وما يذكر في هذا الباب في مصادر كتب القراءات ومراجعها ينظر إليه

جعلت ضمن مراتـب،  " خص ضغط قظ": إن مراتب التفخيم تختص بحروف االستعالء، وهي     -١

  :هي

  .ضاق، وصابرا، خائفين: مفتوحة وبعدها ألف، نحو -

 .ضرب، وصدق: مفتوحة وال ألف بعدها، نحو -

 .قتل، وغلبوا: المضمومة، مثل -

 .عيضرب، ويطب: الساكنة، نحو -

 .طباقا، وضرارا: المكسورة، مثل -

    وقد الحظ الباحث ما ذكر في بعض مواضع شبكة المعلومات دون الرجوع إلى مـصادر               

  :أو مراجع للتوثيق من جعل تفخيم الراء على مراتب أربع، وهي

: وهي أعلى مراتب التفخيم، وهي أن تكون مفتوحة وبعدها ألـف، كمـا فـي              : المرتبة األولى  -

  .راضية، والراحمين

:  كما فـي   تكون مفتوحة، وليس بعدها ألف،    من األولى، وهي إما أن      وهي أدنى   : المرتبة الثانية  -

، أو ساكنة وقبلها ألف المد،      "مزدجر" "، أو ساكنة وما قبلها مفتوح، كما في       "الرحمن"، و "ريب"

  .والفجر، وليال عشر: كما في النار، والغفار، أو ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، كما في

:  من الثانية، وهي إما أن تكون ساكنة وقبلها كسر عارض، كما فـي             وهي أدنى : المرتبة الثالثة  -

ارجعي، وارحمهما، أو ساكنة وقبلها كسر أصلي، وبعدها حرف استعالء غير مكسور كما في              

 .قرطاس، ومرصاد

وهي إما أن تكون مضمومة وبعدها واو المد كما في          : المرتبة الرابعة، وهي أدنى من الثالثة      -

س، أو مضمومة وليس بعدها واو مد كما في ربما ورحماء أو ساكنة وقبلها              الروم وبروح القد  

ضمة كما في مرتاب ومرساها أو ساكنة وقبلها واو المد كما في غفور كفور أو ساكنة وقبلها                 

غير أنه ورد في كتب المحدثين في هـذا المبحـث           . ساكن وقبله مضموم كما في صفر وكفر      

، في هـذه الـراء مثـل        "يراءون: "حة التي بعدها ألف، مثل    عبارة مفادها إلحاق الراء المفتو    

والراء والالم حـال تفخيمهمـا تتبعـان حـروف          : "ضرارا، ويؤنس ذلك من قول المرصفي     

 .  ١"االستعالء لشبههما

   إن ما ذكر قبال من جعل تفخيم الراء على مراتب ال أصل له وفق علم الباحث، إال ما ذكر                   

لباحث إليه قبال، أو ما ذكره المرصفي في هداية القـاري ووثقـه             في مصادر القدماء واستند ا    

مواقـع  لماذا ذكـرت    : صره التساؤل اآلتي  الباحث كذلك، وقد نقل الباحث من أفواه شيوخ ع        

                                                 
  .١٠٦ المرصفي، الهداية، - ١



 ٩٩

، وهي أكثر ضبطا ووضوحا، ثـم       ١شبكة المعلومات مراتب التفخيم ولم تذكر مواضع الترقيق       

، ولعل ما يذكر في هذا الـسياق قـراءة أبـي            أين هي مصادرهم ومراجعهم التي عادوا إليها      

والتردد فيها بين الفتح والتقليل واإلمالة يظهر بجالء درجات الراء وترددهـا            " بشراي: "عمرو

بين التفخيم والترقيق، ثم إن ترقيق راءات ورش أكثر وضوحا وبيانا ولم يذكر القدماء مراتب               

، فكان حريا أن يفـرق بـين هـذه          "يراخير لكم، وخيرا، أو عشرون، ويس     : "لها، ولعل منها  

  .الراءات، وإن تم التسليم بمراتب التفخيم جدال، فإن القول بمراتب الالم أولى

  ولعل مزلق من كتب في هذا المبحث من مراتب التفخيم هو عبارة المرصفي السابقة فهـو                

ـ         : "يتحدث عن يراءون، ويقول في كلمة إخراج       اء حتى إن صوت الراء تؤثر في صـوت الخ

، ومـا   ٢"الساكنة، في كلمة إخراج، ففخمت الخاء لتفخيم الراء فإن التناسب بينهما على األصل            

فهو يتحدث عن مراتب التفخـيم للقـاف ولـيس          " اقرأ: "حصل يبدو أن إشكال مفاده في كلمة      

  .٣للراء

  :وفي هذا المبحث الحروف اآلتية

  :يا في قول الشاطبيالراء المفتوحة بعد الياء الساكنة، ويتضح ذلك جل: أوال

  ٤ وحيران ِبالتَّفِْخيِم بعض تَقَبالَ

" حيران: " في قول الحق سبحانه    ٥ن ورش التردد بين التفخيم والترقيق        فقد ورد الخلف    

، ووجه الترقيق على القياس من أجل الياء حيث يرقق ورش الراء المفتوحة أو              ٧١/في األنعام 

ن كانت الياء الساكنة واقعة بعد الـراء،        ميراث وخير إال إ   :  نحو ء الساكنة، المضمومة بعد اليا  

ن الراء تفخم لورش فالترقيق للمناسـبة لهمـا فالكـل           الخيرة فإ : ريب أو متحركة، نحو   : ونح

 والتوافق في مقابلة ألف التأنيث في حيـرى         ،، وأما وجه التفخيم لوجود األلف     ٦يقتضي التسفل 

أللف الممالة ال ألجل الياء فلم يكن للحاء حكم مع وجـود            وترقق الراء قبل ألف حيرى ألجل ا      

  .٧األلف في حيرى لم يكن لها حكم مع وجود األلف والنون في حيران
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 ١٠٠

فأما حيران فالترقيق والغليظ فيهما متساو في العلة ألن الياء قريبة مـن                          : "      يقول القيسي 

الوجهين قوي في النظر والقيـاس والتغلـيظ هـو          الراء ولم يحل بين الراء والياء حائل فكال         

  . ١"األصل وبالوجهين قرأت بهما

  . ٢والوجهان صحيحان والمقدم في األداء التفخيم   

  :ثانيا الراء بعد ساكن وقبله كسر

  :وقد ورد الخلف عن ورش كذلك في الكلمات اآلتية

  :في قول الشاطبيذكرا، ووزرا، وحجرا، وصهرا، وإمرا، بين التفخيم والترقيق وذلك 

  ٣ وتَفِْخيمه ِذكْرا وِستْرا وبابه لَدى ِجلَِّة اَألصحاِب َأعمر َأرحالَ

اكتنف الراء الساكن والتنوين فقويت أسباب التفخـيم الن الـراء مفتوحـة             :    ووجه التفخيم 

 راء منونـة    ، واالسم على وزن فعل وآخره     ٤فاعتبر التنوين مانعا وهو على وزن ما ال يمال        

ومما خرج عن األصول    : "وحال بينهما وبين الكسرة  ساكن مستفل مظهر نفسها، يقول القيسي          

الراء المفتوحة يكون قبلها ساكن غير ياء في حال النصب وهي منونة وذلـك نحـو ذكـرا                  

 وعلته في ذلك ما تقدم ذكره من كون         ،وسترا، الرواية عن ورش فيه بالتغليظ كالجماعة القراء       

ائل من قرب الحلق وكونه من حروف الصفير وكونه من حروف اإلطباق والصفير فقوي              الح

  . ٥ لذلك فغلظت الراء ولم تعمل الكسرة في الراء لضعفها وبعدها وقوة الحائل،الحائل

 وفي حال بدل مع  كلمة من هذه الكلمات الست في آية             ،٦والتفخيم أشهر وهو المقدم في األداء     

فـي  " فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم فَاذْكُرواْ اللّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذكْراً           ":واحدة نحو قول الحق   

، فالمأخوذ به التفخيم للراء مع ثالثة البدل والترقيق مع مده وقصره دون توسـط،               ٢٠٠/البقرة

  . ٧الترقيقحيران السابقة فله التوسط مع : نىويستث

  : بعدها حرف استعالءةالراء الساكن: ثالثا
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 ١٠١

: ورد في هذا المبحث وجوب تفخيم صوت الراء إن وقع بعدها حـرف اسـتعالء، نحـو                   
قرطاس، إرصاد، فرقة، ويستثنى قراءة الكسائي وقفا إذ له الترقيق إلمالة القاف، وله التفخـيم               

فـرق فـي   : للفتح، وذلك لقوة صفات المستعلي المالصق لها، وقد ورد الخلـف فـي كلمـة       
  : ذلك في قول الشاطبيح للقراء جميعا حال الوصل ويتض٦٣/لشعراءا

  ١ وخُلْفُهم ِبِفرٍق جرى بين المشَاِيِخ سلْسالَ
   ووجه الترقيق لضعف حرف االستعالء حال الوقف، فالوصل قياس على الوقف إذ للقـراء              

 بعـد الـراء،     ا ساكن  لوقوع حرف االستعالء   ى هذا الحرف بالترقيق وجه واحد،     في الوقف عل  
وكذلك ضعف حركة االستعالء بالكسر ووقوع صوت الراء بين كسرتين وكراهية الخـروج             

، وأما وجه التفخيم فهو طرد للقاعدة، وهو وجوب تفخيم          ٢من تسفل الكسرة إلى تصعد التفخيم     
ن وعليـه   وصح في النشر الوجها   : "قول الضباع صوت الراء إن ورد بعدها حرف استعالء، ي       

، والذي يؤنس له كذلك في التفخيم هو وقوعها قبل مستعل من غير نظـر إلـى                 ٣"عملناجرى  
  . ٤حركته، كراء اإلشراق لورش

والوجهان جيـدان والمـأخوذ بـه       : "والوجهان مقروء بهما، والمقدم الترقيق، يقول المرعشي      
  . ٥"الترقيق

بقصر المنفـصل   غير أن من أهل األداء من حقق في ذلك وأحال إلى الرواية، فمن قرأ               
هو ما سمعه الباحث من قراء      ورد عنه الترقيق، ومن قرأ بالتوسط فقد ورد الترقيق والتفخيم و          

  إلى ما يترتب على تقديم الترقيق وصال إذ لـه فـي             الباحث يشير، و ٦رجح النحاس يولم  بلده،  
يم مطلقا،  ، سواء وقف بالسكون المحض أو الروم ألنه مذهبه التفخ         الوقف تفخيم الراء وترقيقها   

ـ       فالتفخيم اعتداد بالسكون العارض في القاف، وال       ذان اترقيق لعدم االعتـداد بالعـارض، وه
الوجهان وقفا بالسكون، وأما الروم فالترقيق ال غير ألنه األصل، وأما تقديم التفخـيم وصـال                
يترتب عليه التفخيم وقفا ال غير سواء كان بالسكون المحض أو الـروم الن مذهبـه التفخـيم     

  . ٧مطلقا
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 ١٠٢

إذ له اإلمالة والفـتح ويترتـب       للكسائي وقفا،   ،  ١٢٢/ التوبة في" فرقة" ويدخل في السياق ذاته     

وإنما يأتي الخالف في الـراء       ،١ بال خالف  رقيق الراء وتفخيمها، والتفخيم مقدم     ت على اإلمالة   

جه المـرجح   والقول بترجيح أحد الوجهين فيها ينبني على الو       ،  على وجه الوقف عليها باإلمالة    

ومن رجح  .  للكسائي، سواء بسواء   "فرقة"؛ فمن رجح فيه الترقيق كان الترقيق له في          "فرق"في  

وقد رجـح الـداني فيهـا       ،  للكسائي، سواء بسواء   "فرقة" كان التفخيم له في      "فرق"التفخيم في   

واختلفوا في فـرق مـن سـورة        : "الترقيق؛ نقل عنه ذلك ابن الجزري في النشر، وهذا نصه         

الشعراء من أجل كسر حرف االستعالء، وهو القاف فذهب جمهور المغاربة، والمصريين إلى             

، ترقيقه، وهو الذي قطع به في التبصرة، والهداية، والهادي، والكافي، والتجريـد، وغيرهـا             

وذهب سائر أهل األداء إلى التفخيم، وهو الذي يظهر من نـص التيـسير وظـاهر العنـوان                  

 وهو القياس، ونص على الوجهين صاحب جامع البيـان، والـشاطبية،            .والتلخيصين، وغيرها 

والوجهان صحيحان إال أن النصوص متواترة على الترقيق، وحكى غير          . واإلعالن، وغيرها 

واحد عليه اإلجماع، وذكر الداني في غير التيسير، والجامع، أن من النـاس مـن يفخـم راء                  

ذ به الترقيق؛ ألن حرف االستعالء قد انكسرت        والمأخو: قال من أجل حرف االستعالء،      "فرق"

  .٢"صولته؛ لتحركه بالكسر

  :الراء المتطرفة الساكنة وقبلها ساكن قبله كسر: رابعا

 : نحـو  ،وما ورد في هذا الباب اتفاق القراء على ترقيقها إن سبقها ساكن وقبله مكـسور                  

 بين التفخـيم والترقيـق      ١٢/والقطر في سبأ    ،  ٣الشعر والسحر واختلف في حرفين هما مصر      

ووجه التفخيم هو أن الراء في األصل مفخمة في الوصل كونها مفتوحـة فـي مـصر      ،  ٤وقفا

 والساكن الحـصين    ، وعندما تسكن تسمى ساكنا حصينا     ،ووجود حرف االستعالء وهي ساكنة    

ووجه الترقيق فهو أن الراء فـي األصـل         ،  ٥يعتبر حاجزا يمنع تأثير الكسر الذي قبله نفسها       

مرققة في الوصل كونها مكسورة في الوصل مرققة في القطر نفسها فالراء ساكنة وما قبلهـا                

 إذ ترقق الراء إن كانت ساكنة بد الكسر نفسها،          ، فترقق الراء حسب القاعدة األصلية     ،مكسور
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 ١٠٣

، . ١ولذلك اختار في النشر التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا للوصل وعمال باألصل             

  . ٢والمقروء به عندنا التفخيم في مصر والمقدم التفخيم: "رغنييقول الما

ومما يذكر في السياق ذاته التفخيم وقفا في نحو الفجر إذ ال يوجد سبب للترقيق إذ الترقيـق                    

والوقف على الفجـر بـالتفخيم      : ، يقول ابن الجزري   ٣ال لزوم له وال عبرة منه وقبله متحرك       

يقـول الخليجـي    ف،  ٥"والتفخيم مقـدم  : " بقوله اإلشراقفي كلمة   ما ذكره ابن يالوشة     أو،  ٤"أولى

  : ،  وهو ما عناه الشاطبي بقوله٦"ال ترقيق في رائه لورش"صاحب حل المشكالت 

  ٧ وما حرفُ اِالسِتعالَء بعد فَراُؤه ِلكُلِِّهم التَّفِْخيم ِفيهاَ تَذَلَّالَ

  :متحرك مفتوحالراء المتطرفة وقبلها ساكن قبله : خامسا

  : ويسند ذلك على قول الشاطبي،"أن اسر" و"فاسر"وفي هذا العنوان 

   ٨وفَاسِر َأِن اسِر الْوصُل َأصٌل دناَ

فقد قرأ نافع وابن كثير هذه الحروف بوصل الهمزة، ويترتب علـى ذلـك كـسر النـون،                    

 : ويقاس عليها كلمة   ،ا وقفا هقوترتب على ذلك الخلف في تفخيم الراء وترقي       ،  ٩والباقون بالقطع 

 والظاهر عندي الوقف بالتفخيم على ذلـك فـي        : " ويسند ذلك إلى قول المارغني     ، كذلك "يسر"

 وكسرة الـراء    ، عارضة "أن اسر " :ن كسرة النون في   ، أل في الفجر، وأن اسر فاسر    الكل يسر   

االعتداد  الصحيح اعتباره و   ، وسكون الوقف وإن كان عارض     في الكل قد زالت بسكون الوقف     

 ولو لم نعتـد     ،به في باب الراءات سواء كانت كسرة الراء في الوصل كسرة إعراب أو غيره             

وقفنا علـى راء متطرفـة      واعتبرنا كسرة الراء في الوصل ل     بسكون الوقف في باب الراءات      

  . ١٠" وهو وإن قال به بعض أهل األداء خالف الصحيح،مكسورة بالترقيق

  : مة نظرغير أن األمر يحتاج إلى إدا
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  .٦٩، والخليجي، حل المشكالت، ١٢٧المارغني، النجوم، :  ينظر- ١٠



 ١٠٤

ا التفخـيم   مفيه ف ،في سورة القمر  " نذر"، و ٤/في الفجر " والليل إذا يسر  : "فيسر في قول الحق      

 واالعتـداد    في األولى، أو للسكون بعد الضم في الثانيـة،         ا بعد فتح الياء   معلى اعتبار سكونه  

لضمة او ،الفتح ما قبل الراء في يسر     أعني   ، وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء      ،بالعارض

 نظرا إلى األصل    "يسري" :الترقيق لتقدير الياء بعدها من كلمة     ا  مفيهويجوز  ،  ١ما قبلها في نذر   

 كما نفرق بين كسرة اإلعـراب وكـسرة         ،وهو الياء المحذوفة فأجرى الوقف مجرى الوصل      

الـراءات  ، فيتضح أن الوقف على      ٢ وإذا وقفنا عليها بالروم يجري مجراها في الوصل        ،البناء

، غير أن المتولي    ٣ الترقيق والتفخيم واألول أرجح    : بعدها ياء محذوفة يجوز فيها الوجهان      التي

 من قبيل المضموم، ويسر من قبيل الساكن إذ الراء متوسـطة فيهمـا ألن               ،٤وليس نذر : "يقول

، ٥"هما الترقيق على ما اختاره ابن الجزري رحمه اهللا تعالى         في و ،أصلهما نذري ويسري بالياء   

ر إلى بقاء الترقيق داللة على األصل، وفرقا بين ما أصله الترقيق وعرض له الفـتح،                فقد أشا 

وقد . ٦يسري، وأسري، وحذفت الياء للبناء    : وهو للتفريق بين كسرة اإلعراب والبناء، واألصل      

ويستحسن الترقيق في إذا يسر، ونذر، على قـراءة         : "جعل الضباع الترقيق وجها مقدما بقوله     

اللة على الياء، أو للفرق بين كسرة اإلعراب وكسرة البناء، وإن وقـف عليهـا               حذف الياء للد  

 األمر إلى تقديم لألوجـه      ، فاحتاج ٨، ووافقه النحاس في ذلك    ٧بالروم جرت مجراها في الوصل    

  :  وبه قرأ على شيوخه وسمع منهم،وما يظهر للباحث

  .القدر والفجر: ما كانت فيه الكسرة لإلعراب فبالتفخيم وجها واحدا، نحوف  

 والنحـاس والمرصفي  الضباع  ابن الجزري و   عند    وجها وما كانت حركته للبناء فالترقيق مقدم     

 وورش بالوصل ويترتب علـى      ، بدليل قراءة يعقوب بالياء في الحالين      ،"يسر" : نحو ،وغيرهم

  .٩ذلك ترقيق الراء

                                                 
  .١٢٧ المارغني، النجوم، - ١
  .١٣١، ، ومحمد أبو الخير، األصول١٠٩، والضباع، اإلرشاد، ٢٥٩أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر- ٢
  .١٣٥ المرصفي، الهداية، - ٣
 .٣٩، ٣٧، ٢١،٣٠، ١٨، ١٦ وورد في ستة مواضع - ٤
  .٤٧تولي، فتح المعطي،  الم- ٥
 .٢/١١١ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٦
 .١٠٩ الضباع، اإلرشاد، - ٧
  .٥٦النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٨
  .١٣١، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٠٩، والضباع، اإلرشاد، ٢٥٩أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر- ٩



 ١٠٥

نما لإلعراب بانـشغال     وإ ،ناءبوما كانت كسرته انشغال المحل بالحركة أعني الكسرة ليست لل         

، ١ اهللا نـذر :  فنقـول  : فبالتفخيم وجها واحدا ألن الكسرة ليست للبناء نحو نذر         ،المحل بالحركة 

  .، واهللا أعلم وهو ما قرأ الباحث به وجها التفخيمفيهاالمقدم في األداء في ف

تفخيم  ث، حي ٢ على حذف حرف العلة وهو الياء      ابني أمر   فعالفهما   "أن اسر " و "فاسر" وأما     

الراء وقفا لمن قطع أو وصل لعروض سكونه وقفا بعد فتح، ورجح بعضهم الترقيق فيه فرقـا                 

 ألن أصله أسري بياء محذوفة فيبقي الترقيق فيه داللة على           ،بين حركة البناء وحركة اإلعراب    

 وإذا ابتـدأت    ،٣ في الشعراء وطه فترقق للواصلين فقط وصال ووقفـا         "أن أسر "أما  و ،األصل

، ٤ وقد وضح هذا كله صاحب كنز المعاني       ،فابدأ بكسر الهمزة للواصلين وفتحها للقاطعين     ر  بأس

وأما من قرأ بقطع الهمزة فله الوجهان، والمقدم الترقيق؛ فرقاً بين كسرة اإلعـراب وكـسرة                

، فيبقى الترقيق داللةً على األصل، وفرقاً بين ما أصله الترقيـق            )فأسري: (البناء؛ ألن األصل  

  .٥وهذا الوجه هو الراجح. رض لهوما ع

  

  :أثر الوقف بين تفخيم الراء وترقيقها: سادسا

  :ويظهر ذلك جليا في قول الشاطبي

  ٦وتَرِقيقُهاَ مكْسورةً ِعنْد وصِلِهم وتَفِْخيمهاَ في الْوقِْف َأجمع َأشْمالَ

ها ولم يقع قبلها كسرة وال يـاء           فيشير الناظم إلى تفخيم الراء أجمع أشمال إذا لم ترم حركت          

الترقيق لعروض الوقـف     وقيل ب  ،الغرورو البحر والقمر ودسر     : نحو ،ساكنة وال حرف ممال   

  .٧ الوقف على الوصلوالعرب تحمل

 إذ قرأ بترقيـق الـراء   ٣٢/في قراءة ورش بشرر في المرسالت بين القراء      ويظهر الخلف   

 والباقون بتفخيم األولى أما الراء الثانيـة فـإن          ،روماألولى والثانية سواء وقف بالسكون أو بال      

                                                 
، وأحمـد   ٥٦، والنحـاس، الرسـالة،      ١٣٥ ، والمرصفي، الهداية،  ٢/١١١ابن الجزري، النشر،    : ينظر - ١

  .١٥٤شكري، المنير، 
، وأما ورودها مقرونة بأن فقد      ٣٢/ ، والدخان ٦٥/، والحجر ٨١/ وقد وردت مقرونة بالفاء في سورة هود       - ٢

  .٥٢/ ، والشعراء ٧٧/ وردت في طه
  .٢/١١٠ابن الجزري، النشر، : ينظر - ٣
  .٦٨ الخليجي، حل المشكالت، - ٤
  .٤٨ الضباع، هداية المريد ص،٢/٣٤ النويري، شرح الطيبة ،٢/١١١ن الجزري، النشر اب:  ينظر-  ٥
  
  .٣٥٤: ، البيت٢٩ الشاطبية، - ٦
  .٢٢٩ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٧



 ١٠٦

و كـذلك  ، ١ وإن وقفوا بالروم فمعه الترقيق ألن الروم كالوصـل ،وقفوا بالسكون فمعه التفخيم   

 وإن وقفت بالروم فمعه الترقيق وإن وقـف         ،الفجر مع تفخيم الراء   : الوقف بالسكون على نحو   

 ويـستثنى مـن     ، وإن وقف بالروم فمعه التفخيم     ،ء فمع ترقيق الرا   ،"عليم قدير " :بالسكون على 

، ويسند ذلك إلى قول     ٤٦/في ص "ذكرى الدار "ويدخل في السياق ذاته     ذلك ورش على أصله،     

  :الشاطبي

  ٢مع ِذكْرى الداِر فَافْهم محصالَ

لورش في ذكرى الدار حال الوصل ترقيق الراء على أصله، وقـال الـسيد              : "فيقول القاضي 

الترقيق، والعمل عليه، وله حال الوقـف التقليـل فـوال           : الترقيق والتفخيم، والمختار  : مالهاش

  .٣"واحدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٢٩محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ١
  .٣٣٦: ، البيت٢٧  الشاطبية،- ٢
  .٢٧٣ القاضي، البدور، - ٣



 ١٠٧

  اإلمالة: المبحث السادس
ً، و عند ١مال يميل ميال: انحراف الشيء إلى جانب منه، نقول:  في اللغة اإلمالة -١

 كثيرا  من غير قلب خالصباأللف نحو الياءأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، و: القراء والنحويين
وهي بين الكثير : الكبرى، والقليل: فالكثير، وهي المحضة، ويقال لها، ٢أو قليال أو بين بين

ولإلمالة أسماء أخرى ذكرها ، ٤، وهي الصغرى٣التقليل، وبين بين: وبين التالية، ويقال لها
جاع والتقليل والتلطيف وبين بين الكسر والبطح واإلض: منها القراء ودارسو األصوات،

وجود كسرة في اللفظ، : ٧، ولعل من هذه األسباب٦، كما عددوا أسبابا وموانع لها٥والتضجيع
هدى، أو مجاورة إمالة للتناسب مثل رؤوس اآلي، : إناه، أو انقالب األلف عن الياء، نحو: مثل

د علل اإلمالة ألف الترخيم، وفلتي تقبل ، ويقال لأللف ا٩، وغيرها مما سيذكر الحقا٨كالضحى
ألن الترخيم تليين الصوت، وحقيقتها أن ينحى بالفتحة التي قبل : "القرطبي هذه التسمية بقوله

  .١٠"أعمى، وجاء: األلف نحو الكسرة، فتخرج األلف بين األلف والياء، مثل
  :الهدف من اإلمالة  -٢

 كما أرادوا عند التقاء تهدف اإلمالة إلى تقريب األلف من الياء طلبا للتخفيف،
الصوتين المتقاربين في المخرج أن يكون عمل اللسان من موضع واحد طلبا للتخفيف 

  . ١١فأدغموا

                                                 
 .، وابن منظور، اللسان٢/٢٩٠ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : عند" مال" مادة : ينظر- ١
، وابن عقيل، شرح ابن عقيـل،       ١/٢٦٨ابن الباذش، اإلقناع،    ، و ٩/٥٤ابن يعيش، شرح المفصل،     : نظر ي - ٢

  .  ١٦٠، والحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، ٢/٣٠، وابن الجزري، النشر، ٢/٥٢٠
والرعاية، ،  ٣٧٤القيسي، التبصرة،   :نظريقرب، فكأنها منزلة بين الفتح واإلمالة،       تكون اإلمالة إلى الفتح أ     - ٣

 .بين لفظي الفتح واإلمالة الكبرى: بين بين، أي: ، وقولنا٢٣٦والعماني، القراءات، ، ١١١-١١٠
  .١/١١٥، ومحمد محيسن، المغني، ١/٢٤٧البنا، اإلتحاف، : نظر ي- ٤
، ٢/٣٠، وابن الجـزري، النـشر،       ١/٢٦٨ابن الباذش، اإلقناع،    : نظري ،   بسط القول في أسماء اإلمالة     ول - ٥

، ورمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغـة،         ٦٠،  وأحمد تيمور، لهجات العرب،       ١/٢٤٧والبنا، اإلتحاف،   

١٢٣  .  
، ١/١١٦، ومحمد محيسن، المغنـي،      ٢/٣٢، وابن الجزري، النشر،     ١/٢٦٩ابن الباذش، اإلقناع،    : نظر ي - ٦

 ١٦٠والحمالوي، شذا العرف، 
 ،٣١، والضباع، اإلضاءة، ٣٢ الخليجي، حل المشكالت، - ٧
 .٣٢، والخليجي، حل المشكالت، ١/٢٢٧القيسي، الكشف، :  ينظر- ٨
 . ينظر توجيه اإلمالة للحروف التي ورد فيها الخلف- ٩
 .٢/٣٤٠ ابن أبي مريم، الموضح، - ١٠
ليس بالضرورة أن تكون للتخفيف فقط، بـل قـد تكـون لتناسـب               و ،٢٣٦العماني، القراءات،   : نظر ي - ١١

 .، للمحقق٢/٥٢٠ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : نظرياألصوات وتقاربها، أو التنبيه إلى أصل وغيره، 



 ١٠٨

األصل هو التفخيم، وهو : "ن الفتح أصال، واإلمالة فرعا عنه، يقول العمانيووقد عد اللغوي   
ما  ٢أجاز اللغويون فتح، ولذلك ١"أعم وأشهر وأعلم في فصحاء العرب، واإلمالة داخلة عليه

  .٣سمع مماال ولم يجيزوا إمالة كل ما سمع مفتوحا
أما القبائل التي كانت تقرأ باإلمالة فهي القبائل التي كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقها،    

  .٤ في حين نرى لغة الحجاز الفتح وبكر بن وائل وعبد القيسئمثل تميم وأسد وطي
ب اإلمالة ليس إال اختالفا في وضع اللسان حين النطق والفرق بين صاحب الفتح وصاح   

والفتح "، ٥ في حالة الفتحهبهذين الصوتين، واللسان في حالة اإلمالة أقرب إلى الحنك األعلى من
  .٦"واإلمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء العرب الذين نزل القران بلغتهم

ميل وهو ابن كثير، ومنهم مقل، وهما عامر مغير : منهموالقراء في اإلمالة على مراتب، ف   
وعاصم، ومنهم مميل مكثر، وهم حمزة والكسائي والبصري وورش، وأصل حمزة والكسائي 

، وقد اعتبر ابن يعيش اإلمالة ٧في اإلمالة الكبرى، وورش الصغرى والبصري متردد بينهما
صير مخرجه بين األلف المفخمة وبين بأنها عدول باأللف عن استوائه وجنوح به إلى الياء في

  .٨مخرج الياء
وتظهر حقيقة اإلمالة : " استيتية بقولهث رأي في حقيقة اإلمالة ذكرهيدالح   وللدرس الصوتي 

إذا عرفنا أن الحركات أمامية أو خلفية، وأنها ضيقة أو واسعة، وأن للحركات حدودا أفقية 
ها ضمن هذه الحدود، يقترب بعضها من بعض، ة، وأنها ال تتجاوز هذه الحدود، ولكنيوعمود

علوي للحركات، ولذلك توصف بأنها أو يبتعد بعضها عن بعض، فالكسرة هي الحد األمامي ال
مامية ضيقة، والفتحة هي الحد األمامي السفلي للحركات، ولذلك توصف بأنها أمامية واسعة، أ

 قرب الفتحة من الكسرة، وبين هاتين الدرجتين من العلو والنزول درجات تمثل مقدار
وابتعادها عنها، وقد وجد علماء األصوات أن أبرز درجتين بين الفتحة والكسرة هما الدرجتان 
اللتان تمثالن الثلث األول والثلث الثاني، من المسافة الواقعة بين الفتحة والكسرة، فعند هاتين 

                                                 
  .٢٣٦العماني، القراءات،  - ١
 :باعة والصواب ، ولعله سقط في الط    "أن تنحو بالكسرة نحو الفتحة      : " ورد تعريف اإلمالة عند أحمد البيلي      - ٢

 .٢٧٧االختالف،  أحمد البيلي، :نظر، ي"أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة" 
محمـد  : نفسه، وفي ذلك آراء متعددة حول أيهما أصل اآلخر، أم بأن كال منهما أصل قائم بذاته، انظـر                  - ٣

  .  ١/١١٦محيسن، المغني، 
  .٦٠مور، لهجات العرب، ، وأحمد تي٢٠٠إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، : نظري - ٤
  .   ٦٥إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، : ظرين - ٥
 .٢٠٤أبو شامة، اإلبراز،  -٦
، ومحمد أبـو الخيـر،   ١٤٠والقاضي، الوافي،  ،٩٩، والمارغني، النجوم، ٣٢ اإلضاءة، الضباع،:  ينظر-٧

  .١٠٨األصول، 
 .٩/٥٤ شرح المفصل، ابن يعيش، : ينظر- ٨



 ١٠٩

لعالم، وإحدى هاتين الحركتين الدرجتين يتم إنتاج حركتين مختلفتين شائعتين في معظم لغات ا
أقرب الحركتين إلى الكسرة، وقد سماها علماء العربية اإلضجاع، وأخراهما أقرب إلى الفتحة، 

  .١"قد سماها علماء العربية البطحو
  :وقد ورد الخلف في اإلمالة في الحروف اآلتية

  :٢تقليل ذوات الياء لورش -١
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

ذُوا الراواِت الْيذَوو ماكَهفي َأرو نيب نيشٌ برالَ ٣اِء ومالْخُلْفُ ج ٤لَه  
 فقد ورد الخلف عن ورش في كل ألف انقلبت عن الياء، أو ردت إليها، أو رسمت لها، مما   

الهدى، :  على أي وزن كان، مثلئي، أو انفرد به الكسائي أو دوريهإمالة حمزة والكسا
  .٥وسعى

                                                 
 .٤٣-٤٢نية، تيتية، القراءات القرآ سمير اس- ١
 وما يشير الباحث إليه أن كل قارئ ميل إنما يعتد بلده، فحمزة والكسائي يعتبران العد الكوفي، وأبو عمرو -٢

األول، وال خالف بين أهل العدد في الفواصل : د في األخير، وقيلعتبر العد البصري، وورش يعتبر العي

" لقد أوحينا"، عدها الكوفي وأسقطها غيره، و١/في طه" طه: "ر آيات، كالتاليالممالة اإلحدى عشرة إال في عش

في " زهرة الحياة الدنيا"، و١٢٣/في طه" منى هدى"، فقد عدها الشامي وأسقطها غيره، و٧٧/في طه

" عمن تولى"، فقد عدها المكي والمدني،  و٨٨/في طه" إله موسى"، تركها الكوفي والشامي فقط، و١٣١/طه

، فقد تركها الدمشقي وعدها ٢٩/في النجم" إال الحياة الدنيا"، فقد عدها الشامي وتركها غيره، و٢٩/لنجمفي  ا

في  " فسواها"، فقد عدها العراقي والشامي وأسقطها المدني والمكي، و٣٧/في النازعات" فأما من طغى"غيره، و

  .ا الشامي وعدها غيره، قد تركه٩/في علق" الذي ينهى"، فقد تركها الشامي، و٢٨/النازعات

، بين الفتح والتقليل ٣٧/في النازعات" طغى"، و٨٨/في طه" موسى: "   ويظهر ثمرة الخالف من السابقة في

لورش على التقديرين، وبالتقليل ألبي عمرو على تقدير اعتماد البصري، والفتح على تقدير اعتماد المدني، 

 .١١٥ األصول، ، ومحمد أبو الخير،١٤٨، القاضي، الوافي: ينظر
 األلف في ذوات الياء هي األلف المنقلبة عن ياء، و ردت إليها ، أو رسمت بها على أي وزن كان، - ٣

: هديان، ومأوى: هدى: وتعرف ذوات الياء من األسماء بالتثنية ، فإن ظهرت الياء فهي أصل األلف، نحو

، فان ظهرت الياء فهي المتكلم، أو المخاطبال بإسناد الفعل إلى تاء وتعرف ذوات الياء من األفع. مأويان

د الواوى أصل األلف واوا عن اشتريت، وإذا زا: سعيت، واشترى: أتيت، وسعى: أتى: أصل األلف، نحو

، وابن ٢٦ابن خالويه، الحجة، : يرضى، تبدي، اعتدى، أعلى، ينظر: نه يصير يائيا ، مثلثالث حروف فإ

  .١٤٨ي، ، والقاضي، الواف٢٠٦القاصح، السراج، 
  .٣١٤: ، البيت٢٦ الشاطبية، - ٤
 ، والقاضي، الـوافي،   ٩٨، والضباع، اإلرشاد ،   ٢٠٦السراج،   ، وابن القاصح،  ٤٦الداني، التيسير،   :  ينظر - ٥

١٤٨. 



 ١١٠

في " الربا"و، ٣٥/في النور" مشكاة"و، وكيف وقع، ٢٠٧/في البقرة" مرضاة" :ستثنى منهوي  
كما لم يفتح أحد ، ١، فلم يملها أحد عنه٢٣/في اإلسراء" كالهما"، وحيث وقع، و٢٧٥/البقرة
  :، ويستثنى كذلك ما ذكره الشاطبي٢ وبابه"رأى"عنه 

  ٣ وِإلى ِمن بعد حتَّى وقُْل علَىوما رسموا بالْياِء غَير لَدى وما زكى
طه، النجم، المعارج، :    ويستثنى كذلك إمالة رؤوس اآلي في إحدى عشرة سورة وهي

القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق، إذ قللها ورش وجها واحدا، 
  :ي بقوله، وضمنها الشاطب٤سواء تلك السور رائية أو وواوية أو يائية

  ومما َأماالَه َأواِخر آٍي ما بِطه وآِي الْنَّجِم كَي تَتَعدالَ
  وِفي الشَّمِس واَألعلى وِفي اللَّيِل الضحى وِفي اقْرَأ وِفي والنَّاِزعاِت تَميالَ

  ٥حتَ منِْهالَوِمن تَحِتها ثُم الِْقيامِة ِفي الْمعاِرج يا ِمنْهاُل َأفْلَ
:    وأبقى ورش على الفتح كسائر الممالين في األلفات المبدلة من التنوين عند الوقف، مثل

  .٦فال إمالة فيها" إال أن يخافا"، وكذلك ألف التثنية كألف اثنا عشرة، و"علما"، و"ضنكا"، و"نسفا"
ي اتصل بها هاء    كما اختلف عن ورش في ذوات الياء في رؤوس اآلي اإلحدى عشرة الت

  : ، وإلى ذلك يشير الشاطبي"سواها"، و"بناها: "مؤنث، مثل
  ٧ولِكن رءوس اآلِي قَد قَلَّ فَتْحها لَه غَير ماها ِفيِه فَاحضر مكَمالَ

:    فقد اختلف عنه بين التقليل كغيره من فواصل اآلي، وبين الفتح، سواء كانت واوية، نحو
، وهنا يجري الخالف نفسه المتقدم في ذوات الياء، ويستثنى "بناها: "، نحو"يائية"، أو "دحاها"

  .٨فله التقليل وجها واحداً كونها من ذوات الراء" ذكراها: "منه
  

                                                 
 .١/٢٥٠القيسي، الكشف، :  ينظر- ١
غني، ، والمـار  ٤٣، والخليجي، حـل المـشكالت،       ٤٤، والبقري، القواعد،    ٩٨الضباع، اإلرشاد   :  ينظر - ٢

وأما كالهما والربا ومشكاه ومرضات كيفما وقع فليس فيـه لـورش إال الفـتح علـى                 :"، وفيه   ١٠٢النجوم،  

 ".الصحيح المقروء به عندنا
 .٢٩٥: ، البيت٢٤ الشاطية، - ٣
 .١١٣محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ٤
 .٣٠٨-٣٠٦: ، األبيات٢٥ الشاطبية، -٥
 .١١٤-١١٣ ، ومحمد أبو الخير، األصول،١٠٠النجوم، المارغني، :  ينظر-٦
 .٣١٦: ، البيت٢٦ الشاطبية، -٧
، ومحمد أبو الخير،    ١٠٥، والمارغني، النجوم،    ٩٨، والضباع، اإلرشاد،    ٢/٢٤٧القيسي، الكشف،   :  ينظر -٨

 .١١٤األصول ،



 ١١١

والفتح ... والوجهان مقروء بهما : "والوجه المقدم في ذوات الياء هو الفتح، يقول المارغني  
، وأشار إلى األمر ١ا الخالف في غير رؤوس اآليهو المقدم على ما جرى به عملنا، وهذ

  .  ٢نفسه ابن يالوشه
يشار التقديم نفسه إلى فواصل اآلي اإلحدى عشرة السابقة التي اتصل بها هاء مؤنث،    و

ذهب النحاس إلى تقديم التقليل و ،٣"فإذا ختمت بها جرى فيها الخالف المتقدم: "يقول المارغني
، وذهب إلى األمر نفسه صاحب ٤ التمييز بين الراءات وغيرهاوجها مقدما في األداء دون

ذوات الياء، وأراكهم، : فيض األال إذ جعل التقليل وجها واحدا مقدما في األداء ويشمل
  .٥ورؤؤس اآلي التي اتصل بها هاء، وجبارين ونحوه

بال وذلك    غير أن الذي يؤنس به في هذا المجال هو األخذ بالوجهين مع التقديم لما ذكر ق
اعتمادا على مصادر القراءات ومراجعها، كما قرأ الباحث بتقديم الفتح في ذوات الياء، ولعل 
ما نحى به بعض المعاصرين هو اعتمادهم على السماع في قراءة ورش وجها واحدا في 

  .التقليل، أو رغبتهم في تسهيل القراءة للناشئين جعلهم يقدمون التقليل وجها واحدا مقدما
/  آتاه اهللا البقرة: "ما ضمنت كتب التحريرات مجتمعة اجتماع ذوات الياء مع بدل، نحو   ك
  :فقد أشارت إلى أربعة أوجه"  وآتى المال على حبه ذوي القربى"، ٢٧٥
  .قصر البدل مع فتح األلف كالباقين -
 .توسط البدل مع تقليل األلف -
 . ٦مد البدل مع الفتح والتقليل  -

 .ا واحدا مقدما في األداء لما نحت كتب التحريرات لهذا المنحى  ولو كان التقليل وجه
ن تقدم البدل أو تأخره، ويقدم أداء المتأخر من ذوات الياء أو البدل، وال فرق في األوجه بي

  . ٧"ولعل استبعاد القصر مع التقليل والتوسط مع الفتح لم يرد عن الرواة في طريق الشاطبية

:  هو نطق األلف بين الفتح واإلمالة المحضة، كما تقولكره قبال وحقيقة التقليل الوارد ذ  

أكثر الناس من سمعنا قراءتهم أو بلغنا عنهم يلفظون : "همزة بين بين، وذكره أبو شامة بقوله

بها على لفظ اإلمالة المحضة، ويجعلون الفرق بين المحضة وبين بين، رفع الصوت بالمحضة 

                                                 
 .١٠٣ المارغني، النجوم، -١
 .٢١٢المارغني، النجوم، :  ينظر-٢
  .٧٥الخليجي، حل المشكالت، : وينظر، ١٠٥ المارغني، النجوم، - ٣
  .٤٦ النحاس، الرسالة الغراء، - ٤
  .١٥-١٤النحاس، فيض األال، :  ينظر- ٥
، والخليجـي، حـل   ٢٠١، والمارغني، النجوم،   ٣٨، ومختصر بلوغ األمنية،   ٩٨الضباع، اإلرشاد،   :  ينظر -٦

 .٤٠،  والبقري، القواعد، ٢٢المشكالت، 
 .١٢٠ المارغني، النجوم، - ٧



 ١١٢

ر لرفع الصوت وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدة، وخفضه بين بين، وهذا خطأ فال أث

 من حقيقة بين بين، فلفظ هذا الصوت بين بين يظهر على تمييز الحقيقة المحضة: إنما الغرض

، وعلل القيسي اإلمالة في ١"صورة اللفظ بترقيق الراءات التي أطلق العلماء عليها بين بين

ا، وال بد أن ينحى بالضمة التي قبل األلف نحو ذوات الياء لتقريب األلف من أصلها أو حكمه

، فحسن ذلك ليعمل اللسان ٢"الكسرة، فبذلك يتمكن إمالة األلف إلى نحو الياء في هذا وغيره

  :ال بالكسر، غير أن ما يؤنس له هو التفصيل في ذلكصعدا بالفتحة واأللف ثم يهبط مستفمت

سعى، ورمى، أو اسما، نحو : فعال نحوفتمال ذوات الياء كون أصل األلف ياء، سواء كانت 

  .هوى، والقرى

  .تترى، واستوى: وتمال ذوات الياء كونها زائدة عن الثالثي، نحو

  .كبرى، وصغرى: وتمال ذوات الياء كون األلف للتأنيث، نحو

  .تولى، األعمى: وتمال ذوات الياء كون األلف رأس آية، نحو

  .  ٣تامى، وحوايا، وسكارىي: وتمال ذوات الياء كون األلف زائدة، نحو

  :٣٣/في الكهف" كلتا" -٢

   سبق ذكره بتقليل ذوات الياء لورش أو فتحها، ومن اإلمالة المختلف فيها لورش ما كان 

أو " عيسى، سيماهم: "، أنثى، أو كسرها، نحو٤موسى: بضم الفاء، نحو" فعلى: "على وزن

أيامى، أو ضمها، : بفتح الفاء، نحو، أو كانت على وزن فعالى " مولى، يحيى: فتحها، نحو

  .حال الوقف عليها" كلتا: "، ويدخل الحرف السابق ذكره"سكارى: "نحو

  .كلتا: إن قدرنا كون األلف للتثنية على مذهب الكوفيين فال يتأتى إال الفتح، فهي كلت، والمثنى -

القواعد إن قدرنا كون األلف للتأنيث على مذهب البصريين يتأتى الميل والتقليل حسب  -

المضطردة ، فهي على وزن فعلى بكسر الفاء إذ تمال لحمزة والكسائي، وتقلل ألبي عمرو 

: يقول القيسيو ،٦والوجهان جيدان، ولكنى إلى الفتح أجنح: "، قال ابن الجزري٥وورش بخلفه

                                                 
 .٢٢١ الضباع، اإلبراز، -١
 .١/٢٣٦ القيسي، الكشف، - ٢
 .رت إلى أسباب اإلمالةالمصادر السابقة التي أشا:  وينظر،١/٢٢٧نفسه،  -٣
، وهي أسماء أعجمية ألنها كثيرة التداول والدور في اللسان العربي، وقد            "يحيى"و" عيسى"، و "موسى" ألحق   -٤

 .١٠٧و الخير، األصول، محمد أب: رسمت بالياء في المصاحف، ينظر
 .١٤٨، والقاضي، الوافي، ١٠٧، ومحمد أبو الخير، األصول، ٩٩الضباع، اإلرشاد، :  ينظر-٥
 .١٩٣، والقاضي، البدور، ٧٤الخليجي، حل المشكالت، : ، وينظر١/٤١٤ ابن الجزري، النشر، -٦



 ١١٣

، وكذلك يحيى فمن قرأه ١"وهذه أحرف نأخذ فيها بالوجهين الحتمالهما الوجهين اللذين ذكرنا"

ين اللفظين جعله على وزن فعلى، ومن فتح جعل وزنه يفعل، وهو الصواب فيه، ألنه عربي ب

  . ٢"من الحياة

  :٨٤/ في يوسف" يا أسفى" -٣
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٣ويا ويلَتَى َأنَّى ويا حسرتى طَووا وعن غَيِرِه ِقسها ويا َأسفَى الْعالَ
في " يا ويلتى: "معة، وهيوري عن أبي عمرو التقليل في هذه األلفاظ مجتفقد روي عن الد   

في " يا حسرتى"االستفهامية حيث كانت، و" أنى"، و١٢٨/، والفرقان١١٢/ ، وهود٣١/ المائدة
وعن غيره قسها : ، وهذا ظاهر كالم المصنف، وقوله٨٤/ في يوسف" يا أسفى"، و٥٦/ الزمر

لى أصول القراء في اإلمالة أو الفتح أو التقليل، فتمال لحمزة إشارة إلى إجراء هذه الكلمات ع
  .٤والكسائي، وتقلل لورش بخلف، وتفتح للباقين

   غير أن الذي جرى عليه محررو القراءات ومفسرو الشاطبية إلى الخلف في أسفى للدوري 
  :إذ لم يذكر الشاطبي الخلف، والفتح مقدم للدوري لسببين

  .واعتبار الفتح وجها واحداعدم ذكرها في التيسير  -
  . ٥"الفتح مقدم في األداء: "قول ابن يالوشة -

  :٤٣/ في األنفال" أراكهم" -٤
  : ويتضح ذلك من قول الشاطبي

  ٦ وذُوا الراِء ورشٌ بين بين وفي َأراكَهم وذَواِت الْيالَه الْخُلْفُ جمالَ
 الفتح والتقليل، وتوجيه الفتح لبعد األلف عن    فقد ورد الخلف كذلك عن ورش فيها بين
 وألن الراء المفتوحة تمنع اإلمالة، وأما توجيه ،الحرف لكثرة الحروف المتصلة بها بعدها

المجرورة، " النار"، وترى: أللف قبل الراء وبعدها، مثلاإلمالة فهو استحسان العرب إمالة ا
، وقد أشار إلى ذلك ٧ث، أو مجاورة الكسرألن األلف منقلبة عن ياء في األولى، أو التأني

أن الكسرة على الراء قامت مقام : أحدهما: واعلم أن إمالة هذا تقوى بجانبين: "السخاوي بقوله

                                                 
 .٢/٢٥٨الكشف،  القيسي، -  ١
  . ١/٢٤٣ القيسي، الكشف،  - ٢
  .٣١٧: ، البيت٢٦ الشاطبية، - ٣
  .١٦٧، والقاضي، البدور، ٣٣٠، الغيث، الصفاقسي، و٢٠٩ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٤
  .٢١٧، والمارغني، النجوم، ١٤٨رشاد، اإلالضباع، :   ينظر- ٥
 .٣١٤: ، البيت٢٦  الشاطية،- ٦
، ٢٦٧ الغيـث،  ،الصفاقـسي ، و ٢٠٧، وابن القاصـح، الـسراح،     ٢٢٢، و ٢١٧أبو شامة، اإلبراز،    :  ينظر -٧

 .١١٣، ومحمد أبو الخير، األصول، ١٤٨، والقاضي، الوافي، ٩٨-٩٧والضباع، اإلرشاد ،



 ١١٤

أن الراء الم الفعل فاأللف قبله قريب من : كسرتين من قبل أن الراء حرف تكرير، والثاني
ن الفعل ، لهذه العلة ألن عي"نسارع"و، "انبل ر"موضع التغير وهو الطرف فمن أمال هذا دون 

د أقيس منه، ألن اإلمالة فيه يبعد ما قبلها من الطرف فتغير ما قرب من الطرف دون ما بع
 وبها يتشاكل الصوت بتقريب األلف من الياء المشاكلة للكسرة فيزول االستعالء ويعمل قوية

  .١"اللسان في وجهة واحدة
  .٢والوجه المقدم هو التقليل

  :١٠/ في البقرة" ادز" -٥
  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

   فُز وجاء ابن ذَكْواٍن وِفي شَاء ميالَدوحاقَ وزاغُوا جاء شَاء وزا
ِر خُلْفُهِفي الْغَياُألولَى و مهاد٣فَز  

بين ، ١٠/   فقد ورد الخلف عن ابن ذكوان في هذا الحرف في غير موضعه األول في البقرة
جاء، وشاء، وطاب، وحاق، التي : ووجه اإلمالة لهذا الكلمة ونظيرها، نحو، ٤الفتح واإلمالة

وردت باإلمالة كذلك عن حمزة ووافقه ابن ذكوان في جاء وشاء وورد الخلف عنه في زاد 
  : هو

ومما يميلون جواز : "، يقول سيبويه٥ فاء الفعل، وعينه األلف المنقلبة عن ياءالزايكون  −
 :، يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن" فعل"لة األلف الواقعة بدال من عين إما
 في تَفْ، وِخ"زاد" في "تدِز": فنقول. ٦" ياءم أا بكسر الفاء سواء كانت العين واو،"تلِْف"
 في ٩ي باإلمالة نحو الكسرة كرنتحنَألننا نُ "،٨، فتكسر فاء الفعل بردها إلى النفس٧"خاف"

  .١٠"ران

                                                 
  .١/٢٤٤، والقيسي، الكشف، ٢٩١السخاوي، جمال فتح الوصيد، :  ينظر- ١
 .٤٧، والنحاس، الرسالة، ٢١٥، و١٠١النجوم، المارغني، :  ينظر-٢
 .٣٢٠-٣١٩: ، البيت٢٦شاطبية،  ال-٣
 .١١٨، ومحمد أبو الخير، االصول، ١٠١، والضباع، اإلرشاد ،٤٨الداني، التيسير، :  ينظر- ٤
 ١٩/١٧١القرطبي، الجامع، : نظري - ٥
  .٤/١٢٠ سيبويه، الكتاب، - ٦
  "جرالر": يقول ابن مالك  - ٧

ـ   وهكذا يلُّد  الفعـلِ   عـين  ــ    إن ــى ِفْلُؤي ــ إل ــتَلْ ــ كماِض  ن ِد وفْي ِخ

 .١/٢٣١رح ابن عقيل، ابن عقيل،  ش: ينظر
  .٢٧٩الكوفيين،  ، وخديجة مفتي، نحو القراء٨٨، حجةال، وأبو زرعة، ٦٨ابن خالويه، الحجة، : نظري - ٨
  . تغلب: رين الخمر عقل السكران، أيكما ت: الغطاء على الشيء، يقال: الرين - ٩

 الشوكاني، فـتح  : نظريللسان، و ، وابن منظور، ا   ٢/٤٧٠ة،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغ    : "ران"مادة  : نظري

 " .  هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ": فسر الحسن البصري اآلية بقوله : "، وفيه ٥/٤٠٠القدير، 
  .٢٤١العماني، القراءات،  - ١٠



 ١١٥

أنه أتى باللغتين ليعلم أن القارئ بهما غير خارج عن : والحجة لمن أمال: "رأي ابن خالويه −
  . ١"ألفاظ العرب

والوجه في اإلمالة " ران، وهوفي توجيه حرف مماثل على الوزن نفسه، : رأي ابن أبي مريم −
هنات الياء، ألن مضارعأنها حسنة ههنا، لكون الكلمة فعال من ب: "يرإن الراء فيها من ، ثم"ني 

نزلة فتحتين، إال أن سيبويه حكى التكرير، فإذا كسرت كان أجلب لإلمالة، مع أن فتحة الراء بم
، فإذا أميل الحرف المستعلي، وهو مانع عن اإلمالة، ٣والصاد حرف مستعل ،٢ باإلمالة"صير"

  . ٤أولى بجواز اإلمالة فيها والزاي وغيرهما مفتوحةالكانت الراء 

ذكر القيسي ثالث علل إلمالة األلف في طاب وأخواتها ممن تنطبق عليها هذه : قيسيرأي ال −

طبت، وعينها أصلية، بمعنى عين : أن ينكسر أولها عند اإلخبار عن المتكلم فتقول: العلل

الة فيها الجتماع هذه العلل األلف الممالة أصلها الياء، والعين في المستفل مكسورة، فقويت اإلم

 فقد الفتحأما قراءة ، و٦أشار إلى األمور نفسها ابن أبي مريم معتبرا العين ياء، و٥ثالثال

 واإلمالة داخلة عليه، وهي حكم جائز وليس بواجب، وكثير من وجهت بأن أصل الكلمة بالفتح

وترك اإلمالة أولى، ألنه ال ياء فيه وال كسرة، وإنما : "، يقول النحاس٧العرب ال يميلون شيئا

 .٨"ولة على المعنىاإلمالة محم

  .٩والمقدم أداء اإلمالة     

  

  :١٠٩/في التوبة" هار" -٦

  :ورد الخلف في هذه الكلمة ويؤنس ذلك في قول الشاطبي 

   روى مرٍو ِبخُلٍْف صٍد حال١٠َوهاٍر

                                                 
 .٢/٢٣٢الكشف، القيسي، : وينظر ،٨٨ الحجة، ،ابن خالويه - ١
بإمالة : صار بمكان كذا، أي   : "لزة يقو ر ع يثَ كُ عِم أنه س  وبلغنا عن ابن أبي إسحق    : "يشير إلى قول سيبويه    - ٢

 .٢٠٣، أسرار اللغة ، نبارياأل، و٤/١٢١، الكتابسيبويه، : نظر ي،"صار"
 .، وفيها يصعد الصوت نحو الحنك األعلى"خص ضغط قظ ":حروف االستعالء يجمعها قولهم - ٣
  .٣/١٣٤٩ابن أبي مريم، الموضح،  - ٤
 .٦٣، وغازي الحمد، الظواهر الصوتية، ١/١٥٧، الكشف:  ينظر- ٥
 .٢١٠، وابن القاصح، السراج، ١/٢٤٥ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٦
و ١/٢٤٥بـن أبـي مـريم، الموضـح،         ا، و ٨٨حجة،  ال، وأبو زرعة،    ٦٨ابن خالويه، الحجة ،     : نظر ي - ٧

٣/١٣٥٠.  
  .٥/١٧٨إعراب القرآن،  النحاس، - ٨
 .٥٣، والقاضي، البدور، ٥٢، والنحاس، الرسالة، ٢١٣،  المارغني، النجوم- ٩
  .٣٢٤-٣٢٣: ، البيتان٢٦:  الشاطية-١٠



 ١١٦

  ١بداِر وجباِرين والْجاِر تَمموا وورشٌ جِميع الْباِب كَان مقَلِّالَ

د قرأ نافع وأبو عمرو وشعبة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه باإلمالة، والباقون  فق  

ووجه اإلمالة هو كسرة الراء التي تجري مجرى كسرتين لما فيها من التكرير، ، ٢بالفتح

ووجه الفتح هو ترك اإلمالة على األصل، ووجود فاصل ، ٣ويقوي اإلمالة أن الكسرة الزمة

  .٤هاور، أو هاير: لهابين األلف والراء إذ أص

والتفخيم أفصح : وهما لغتان: "، يقول األزهري٥والوجه المقدم أداء هو الفتح البن ذكوان   

  .٦اللغتين، وفيه لغتان أخريان لم يقرأ بهما، يقال جرف هائر، وهار

  :٣٦/في النساء " الجار"،و١٣٠/ ، و الشعراء١٩/في المائدة " جبارين" -٧

  :، ويتضح ذلك من قول الشاطبيهذه الحرف لورش   فقد ورد الخلف في 

  وجباِرين والْجاِر تَمموا وورشٌ جِميع الْباِب كَان مقَلِّالَ

  ٧وهذَاِن عنْه ِباخِْتالٍَف

ووجه ، ٨   فقد قرأ الدوري عن الكسائي باإلمالة، وورش بالتقليل بخلف عنه، والباقون بالفتح

ة أن الكسرة فيها تنزل منزلة كسرتين فيجانس الصوت بتكرر الكسر التقليل في الم الكلم

، كما يشير ابن أبي مريم، كما أن هذه الراء المكسورة تغلب الحرف ٩فتزداد اإلمالة حسنا

                                                 
المـارغني،  : ، وورش بالتقليل على أصـله، ينظـر       كبرى إال في هذا اللفظ في القران       ليس لقالون إمالة     - ١

خروج، إذ ليس   ،  وما ذكره المصنف من خلف لقالون فهو          ١١٢، ومحمد أبو الخير، األصول،      ٢١٥النجوم،  

 .له سوى اإلمالة
 .١٠١، والضباع، اإلرشاد، ٢/٥٧، وابن الجزري، النشر، ٩٨الداني، التيسير، :   ينظر-٢
 . ٩٩، وابن خالويه، الحجة، ٢٨٢، الغيث، الصفاقسي، و٢/٦٠٧ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر-٣
، ٢١٢، وابـن القاصـح، الـسراج،        ٢/٦٠٧، وابن أبي مريم، الموضح،      ٣٢٣أبو شامة، اإلبراز،    :  ينظر -٤

 .١٥٢والقاضي، الوافي، 
 .٥٢، والنحاس، الرسالة، ٢١٥المارغني، النجوم، :  ينظر-٥
  .٢٣٠ األزهري، معاني القرآن، - ٦
  .٣٢٥-٣٢٤: ، البيت٢٦ الشاطية، - ٧
قاضـي،  ال، و ٢١٤،  ١٠٧المارغني، النجوم،   ، و ١٠١ رشاد ، الضباع، اال ، و ٤٨ ،الداني، التيسير :   ينظر  -٨

 .١٥٢ ،الوافي
، وابن  ٢/٥٨، وابن الجزري، النشر،     ١/٢٥٩، وابن أبي مريم، الموضح،      ٢٣٤أبو شامة، اإلبراز،  :  ينظر -٩

 . ١٩٢، الغيث، الصفاقسي، و٢١١القاصح، السراج ،



 ١١٧

قاِرب، وطارد، فيجوز اإلمالة مع الحرف المستعلي : المستعلي المانع عن اإلمالة، نحو

  .٢، وأما الفتح فعلى األصل ١"بمكانها

 في إشارة إلى ،٤"واألول قرأت وبه آخذ: "، يقول الداني٣والمقدم أداء هو التقليل لورش   
والمقدم في األداء التقليل فوجه التقليل في الجار حمله على نظائره، : "التقليل، يقول المارغني

  .٥"ووجه فتحه التنبيه على أن كسرة الراء ال تحتم اإلمالة بل يجوز معها الفتح
واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيئاً وِبالْواِلديِن ِإحساناً وِبِذي  : "تال القارئ قول الحق   وإن 

الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُِب والصاِحِب ِبالجنِب وابِن السِبيِل 
  :، فإن لورش في اآلية٣٦/في النساء "  َأيمانُكُموما ملَكَتْ

  .فتح ذي الياء مع فتح الجار، ثم تقليلها معا -
وبذي : "  فتح ذي الياء مع فتح الجار، ثم تقليل ذي الياء معها أيضاً، وهذا إن ابتدأ من-

مع كل زادت األوجه باعتبار وجهي اللين " وال تشركوا به شيئا"،  وأما إن ابتدأ من "القربى
من األربعة، فله توسط اللين مع فتح ذي الياء ووجهي الجار مع تقليلها، ثم إشباع اللين، مع 

القاضي المتولي و، غير أن ٦"فتح ذي الياء ووجهي الجار، ثم مع تعليل ذي الياء وفتح الجار
  :٧ أن ألهل األداء عن ورش ثالث طرق، وهياذكر

يال فيكون له على لة الجار بذات الياء فتحا وتقتسوي: أن فيها أربعة أوجه، وهي: األولى -
ذان الوجهان اتوسط اللين فتح ذات الياء والجار ثم تقليل ذوات الياء والجار، وعلى المد ه

  .أيضا
قليل في ت واله فتح ذات الياء وعلى هذا الفتحأن فيها ثمانية أوجه توسط اللين وعلي: الثانية -

فتح والتقليل في الجار فتكون األوجه على التوسط أربعة الجار، ثم تقليل ذات الياء وعليه ال
 .ومثلها على المد فتكون ثمانية

أن فيها ستة أوجه توسط اللين وعليه فتح ذات الياء وعلى هذا الفتح وجهان في الجار : الثالثة -
 الفتح والتقليل، ثم تقليل ذات الياء والجار معا، فيكون على التوسط ثالثة أوجه، ثم مد اللين

                                                 
 .١/٢٥٩ ابن أبي مريم، الموضح، -١
، وابن  ٢/٥٨الجزري، النشر،   ، وابن   ١/٢٥٩، وابن أبي مريم، الموضح،      ٢٣٤أبو شامة، اإلبراز،  :  ينظر -٢

 .١٩٢، الغيث، الصفاقسي، و٢١١القاصح، السراج ،
 .٤٧، والنحاس، الرسالة، ٢١٤، و١٠٧المارغني، النجوم، :  ينظر- ٣
 .٤٨ الداني، التسير، -٤
 .١٠٨ المارغني، النجوم، -٥
ولي، فتح المعطـي،    ، والمت ٧٩، والقاضي، البدور،    ١٠٢، والضباع، اإلرشاد،    ١٠٧ المارغني، النجوم،    - ٦

٤٠. 
 .٧٩، والقاضي، البدور، ٤٠فتح المعطيالمتولي، -  ٧



 ١١٨

وعليه فتح ذات الياء وعلى هذا الفتح وجهان في الجار أيضا الفتح والتقليل ثم تقليل ذات الياء 
 .وعليه الفتح في الجار، فأوجه المد ثالثة أيضا، فيكون مجموع األوجه ستة

ن المختار هو إطالق الوجوه جميعا، وهو ثمانية أوجه تقدم أداء وفق الجدول اآلتي       غير أ
  : به الباحث على شيوخهوهو ما قرأ

  

  الجار  ذات الياء  شيء

  التقليل  الفتح  التوسط

  الفتح  الفتح  التوسط

  التقليل  التقليل  التوسط

  الفتح  التقليل  التوسط

  التقليل  الفتح  اإلشباع

  الفتح  الفتح  اإلشباع

  التقليل  التقليل  اإلشباع

  الفتح  التقليل  اإلشباع

  
  ١جدول رقم 

  :٣/ران التوراة في آل عم" -٨
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ١وِإضجاعك التَّوراةَ ما رد حسنُه وقُلَِّل ِفي جوٍد وِبالْخُلِْف بلَّالَ
فقد قرأ حمزة ونافع بخلف عن قالون بالتقليل، والبصري وابن ذكوان باإلمالة، والباقون    

  .٢بالفتح

أصل هذه الكلمة إما  وغيرهما الفتح واإلمالة، بأن  وابن أبي مريم   ووجه الفارسي والقيسي

الزنْد إذا خرجت ناره، أو فَوعلة منها، وأصلها وورية، فإن كانت " وِري: " منأن يكون تفعلة

تفِعلة، فأصلها تورية، أبدلت من كسرة الراء فتحة، فانقلبت الياء ألفا، فقيل توراة، كما قالوا في 

ن كانت مفتوحة اآلن فإنها في نية الكسرة، ألن األصل فيها الكسر، ناصاه، فالراء وإ: ناصية

                                                 
 .٥٤٦: ، البيت٤٤الشاطبية،  - ١
 .٤٩، وابن خالويه، الحجة، ٢٣٠، والقاضي، الوافي، ٧٢الداني، التيسير، :  ينظر- ٢



 ١١٩

والراء المكسورة تقوي جانب اإلمالة وتغلُبهْ، فاأللف فيها منقلبة عن ياء، وإن كانت فوعلة، 

  .١وورية، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والتفخيم على األصل: فأصلها

وكالهما صحيح مقروء به عندنا والمقدم :" ، يقول المارغني ٢األداء   والفتح هو المقدم في 
بل األولى في األداء الفتح لقالون في : "، وأشار إلى األمر نفسه النحاس بقوله٣"الفتح

ويعلِّمه الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ : "رئ لقالون قول الحقوإن قُ، ٤"وال يؤخذ بسواه...التوراة
فقد ، ٤٩/في آل عمران "  ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيَل َأنِّي قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم*نِجيَل واِإل

 في المنفصل القصر والتوسط، وله ، ولهة الفتح واإلمالةاجتمع له ثمانية أوجه، إذ له في التورا
  : أداء كما يلي صلة الميم وإسكانها، غير أن المقروء له خمسة أوجه يقدم

  .فتح التوراة مع قصر المنفصل وصلة الميم .١
 .فتح التوراة وتوسط المنفصل وإسكان الميم .٢
 .تقليل التوراة مع قصر المنفصل وإسكان الميم .٣
  .تقليل التوراة وتوسط المنفصل وإسكان الميم وصلته .٤

، ٥لقصر والصلة، والتقليل مع ا والسكون، والفتح مع المد والصلة   ويمتنع الفتح مع القصر
  .٦غير أن صاحب النفع أطلق األوجه مجتمعه، ولم يذكر الضباع لداللة جوازها كذلك

فقد يكون الحديث عن ظاهر المتن ال التحرير، وهي سمة قد : واألمر يحتاج إلى تحرير وبيان
  .٧"له سته أوجه:" لورش قال " تراء"تكرر عند غيره فعندما وجه ابن الفاصح 

  :راب وبابهحمارك والمح -٩
  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

  ِحماِرك والِمحراِب ِإكْراِهِهن والِْحماِر وفي اِإلكْراِم ِعمران مثِّالَ
  ٨وكُلٌّ ِبخُلٍْف ِالبِن ذَكْوان غَير ما يجر ِمن الِْمحراِب فَاعلَم ِلتَعمالَ

ي برواية الدوري وأبو عمرو وقللها ورش، وأمالها    فقد أمال هذه الحروف مجتمعه الكسائ

وقد وردت هذه ، ١ابن ذكوان بخلف عنه، وقرأ الباقون بالفتح وهو الوجه الثاني البن ذكوان

                                                 
 وابن  ٢/٢٥٦ابن أبي مريم، الموضح،       ، و ١/٢٤١القيسي، الكشف،   ، و ٢/٣١٢الفارسي، الحجة،   :  ينظر - ١

 .  ١٥١، الغيث، الصفاقسي، و٣٨١، وأبو شامة، اإلبراز،٣٣٢القاصح، السراج، 
 .٢١٣المارغني، النجوم، : ينظر - ٢
 .١١٢  نفسه، - ٣
  .٦٢، والقاضي، البدور، ٤٦ النحاس، الرسالة، - ٤
 .١٢١ ،ألصول، ومحمد أبو الخير، ا٦٣ور، ، والقاضي، البد٨٤الضباع، مختصر بلوغ األمنية، :  ينظر- ٥
 .٦٢، والقاضي، البدور، ١٤٠ ،، الغيثالصفاقسي - ٦
 .٢٠٣ابن القاصح، السراج،  :ينظر - ٧
 .٣٣٣-٣٣٢: ، البيتان١٧ الشاطبية، - ٨



 ١٢٠

، ٥/في الجمعة" وكمثل الحمار"، ٢٥٩/في البقرة" وانظر إلى حمارك: "الحروف في قول الحق

" عمران"و" المحراب"، و٧٨و٢٧/لرحمنفي ا" اإلكرام"، و٣٣/في النور" من بعد إكراههن"و

حيث وقع، إذ وردت عن ابن ذكوان اإلمالة بخلف عدا المحراب المجرور فقد أماله دون 

في " على قومه في المحراب"، و٣٩/في آل عمران" يصلي في المحراب: "خالف، نحو

لراء، ألنها  ووجه ابن أبي مريم اإلمالة لكسرة اإلعراب، وال تمنع إمالتها فتحةُ ا،١١/مريم

ليست كالحرف المستعلي في منع اإلمالة، وهذه األلف قد تنقلب ياء في الجمع والتصغير، 

محاريب ومحيريب، فأجريت مجرى ما أصله الياء، ثم إن اإلمالة تَحسن لكسرة : نحو

  .٢، ولذلك كانت اإلمالة أولى والفتح على األصل"ناس: " اإلعراب فيما أصله من الواو، نحو

نأخذ له باإلمالة فيه حيث وقع منصوبا أو : "يقول النحاس ،٣لوجه المقدم هو اإلمالةوا   

 االمحراب، ضعيف: وجه اإلمالة في نحو، وقد اعتبر القيسي ٤"مجرورا وجها مقدما في األداء

  :من ناحيتين

  

  . انفتحت قبل اإلمالةأن الراء  -١

كسر التي على الميم،  اعتبر وجه اإلمالة للهعراب غير الزمة، لكناإلكسرة أن  -٢

  .٥وللكسرة التي على الباء، وكالهما يوجب اإلمالة وباجتماعهما قويت األدلة

  :"آتيك"و" ضعافا" -١٠

  :ويسند ذلك في قول الشاطبي

  ِضعافًا وحرفَا النَّمِل آِتيك قَوالَ

نَاهمم٦ِبخُلٍْف ض  

" ضعافا"وردت ، و٧ففقد أمال خلف هذه الحروف دون خالف، ووردت عن خالد بخل

ووجه إمالة ، ٤٠ و٣/ في سورة النمل " آتيك"، و٩/في النساء" ذرية ضعافا: "في قول الحق

                                                                                                                                            
 .١٠٣، والضباع، اإلرشاد، ١٥٤، والقاضي، الوافي، ٢١٥ابن القاصح، السراج، : ينظر - ١
 .٢٥٧ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ٢
 .٢١٣ المارغني، النجوم، :ينظر - ٣
  .، غير أنه جعل الفتح وجها مقدما في األداء في كلمة عمران دون غيرها٥٢ النحاس، الرسالة، - ٤
 .١/٢٢٩  القيسي، الكشف، - ٥
 .٣٣٠ -٣٢٩: ، البيت٢٧الشاطبية، - ٦
 .١٦٥، الغيث، الصفاقسي، و٢١٤، وابن القاصح، السراج، ٢/٦٢ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٧



 ١٢١

ما كان على فعال : "، ووجه ابن أبي مريم اإلمالة بقوله١ضعافا هو وجود الكسرة في الضاد

اإلمالة بعد بكسر األول، وكان أوله مستعليا فالعرب تستحسن فيه اإلمالة لما فيه من التسفل ب

ِضعاف وِغالب، ثم إنهم لما صعدوا في المستعلي بالكسرة كرهوا : التصعد بالمستعلي، نحو

  .٣، في حين اعتبر األزهري اإلمالة غير قوية عند النحويين٢"التصعد بالتفخيم بعده

  .٤والوجه المقدم في األداء هو الفتح
، واعتبر القيسي إمالة ٥تاء في آتيكوجود الكسرة في ال: فوجه اإلمالة فيها" آتيك"وأما 

األلف على انها ألف فاعل وإمالة الهمزة لكسرة التاء في الموضعين ليعمل اللسان عمال واحدا 
  .٧، والوجه المقدم أداء هو الفتح كذلك٦في المستفل

  :٦١/في الشعراء" تراء" -١١
  : ويؤنس ذلك في قول الشاطبي

  ٨وراء تَراءى فاز ِفي شُعراِئِه
   فقد ورد عن حمزة بإمالة الراء في الوقف والوصل، وإمالة الهمزة والراء وقفاً مع تسهيل 

ي الهمزة على أصله في ئ، وأمال الكسا٩الهمزة بالمد والقصر، ولورش تقليل الهمزة وفتحها
  .١١، والباقون بالفتح١٠ذوات الياء

، غير أن لحمزة هنا ١٢أداء في ذلك وبيان المقدم ،توجيه التسهيل للهمزةإلى  وسيشير الباحث  
وإن حرف مد قبل : "المد والقصر ألنه وقع قبل همز مغير بالتسهيل عمالً بقول الشاطبي

  ".البيت...
  :١٩/بشراي في يوسف" -١٢

                                                 
 .٢٣٦ينظر، أبو شامة، اإلبراز،  - ١
 .٢/٢٠٣الفارسي، الحجة، : ، وينظر١/٤٠٣الموضح،  ابن أبي مريم، - ٢
  .١٢٤األزهري، معاني القرآن، :  ينظر- ٣
 .٥٤النحاس، الرسالة، : ينظر - ٤
 .٢/٩٦١ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ٥
 .٢/٢٣٠الكشف،  القيسي، - ٦
  .٥٤لة، النحاس، الرسا:  ينظر- ٧
 .٣١٠: ، البيت٢٥الشاطبية،  - ٨
 .وله أربعة أوجه في البدل سبق ذكرها عند اجتماع البدل مع ذوات الباء - ٩
 . وهذا في حالة الوقف أما وصالً فليس له ولورش إال الفتح فقط-١٠
 ، ومحمـد أبـو    ١٤٦، والقاضي، الـوافي     ٩٦ والضباع، اإلرشاد،    ،٢/٦٦ابن الجزري، النشر،    : ينظر - ١١

 .١٢٠الخير، األصول 
  . من البحث١٩٢ص :  ينظر- ١٢



 ١٢٢

  :ويؤنس ذلك من قول الشاطبي
  وبشْراي حذْفُ الْياِء ثَبتٌ وميالَ

   ١ عِن ابِن الْعالَ والْفَتْح عنْه تَفَضالَِشفَاء وقَلِّْل ِجهِبذَا وِكالَهما
ش التقليل، ، ولور"بشراي: "، وأماله اإلخوان، وقرأه غيرهم"بشرى: "   فقد قرأه الكوفيون

ووجه اإلمالة ألن األلف للتأنيث وسبق ، ٢ اإلمالة والفتح والتقليلواختلف عن أبي عمرو بين
  .٣الراء مجرى الحرف المستعليتوجيه ذلك، وتركها على األصل، وتجرى 

  .٤الفتح ثم اإلمالة ثم التقليل مع إثبات الياء: والوجه المقدم للبصري هو   
  :الناس، وذلك بقوله: وال ينظر إلى ما ذكره الشاطبي من خلف ألبي عمرو في كلمة   

  ٥وخَلَفُهم في النَّاِس في الْجر حصالَ
  .٦جها واحدا فقط، وال إمالة فيه للسوسيإذ اإلمالة للدوري عن أبي عمرو و

  :ونحوه" رآى" -١٣
  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

  وحرفَي رَأى كُال َأِمْل مزن صحبٍة وِفي همِزِه حسٌن وِفي الراِء يجتَالَ
  الَِبخُلٍْف وخُلْفٌ ِفيِهماَ مع مضِمٍر مِصيٌب وعن عثْمان في الْكُلِّ قَلِّ

  وقَبَل السكُوِن الرا َأِمْل ِفي صفاَ يٍد ِبخُلٍْف وقُْل ِفي الْهمِز خُلْفٌ يِقي ِصالَ
   ٧وِقفْ ِفيِه كَاُألولَى ونَحو رَأتْ رَأوا رَأيتُ ِبفَتِْح الْكُلِّ وقْفاً وموِصالَ

رآك، ورآه، : بعده ضمير، نحوفيما " رأى: "   فقد ورد الخلف عن ابن ذكوان في إمالة حرفي
  :على أربعة وجوه

  .إمالة الراء والهمزة -
 .فتح الراء والهمزة  -
 .فتح الراء وإمالة الهمزة -
 .فتح الهمز وإمالة الراء  -

                                                 
 .٧٧٦-٧٧٥: ، البيتان٦١ الشاطبية، - ١
، والقاضـي،   ٢١٦، والضباع، اإلرشاد،    ٤٣٤، وابن القاصح، السراج،     ٣٢١، الغيث،   الصفاقسي:  ينظر - ٢

 .٢٩٤الوافي، 
 .٥٣٣مة، اإلبراز، ، وأبو شا١١١، وابن خالويه، الحجة، ٢/٦٧٥ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ٣
واألشـهر  : "، وفيه ٢/٢٤٤والقيسي، الكشف،   . ٤٨، والنحاس، الرسالة،    ٢١٦المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٤

 ".عنه الفتح
  .٣٣١: ، البيت٢٧ الشاطبية، - ٥
  .٨٨، والجمزوري، الفتح، ١١٦ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٦
 .٦٤٩-٦٤٦: ، األبيات٥١ الشاطبية، - ٧



 ١٢٣

فله اإلمالة في الحرفين أعني الهمزة والراء معا، " رأى كوكبا: "وأما ما بعده متحرك، نحو  
الراء والهمزة، ولورش التقليل مع ثالثة البدل على وأما شعبة وحمزة والكسائي فلهم إمالة 

أصله، وأبو عمرو فله إمالة الهمزة وفتح الراء ، والباقون على الفتح، وفي حالة الوصل، بما 
، وأما وقفا فيكون ٢ فقد قرأ بإمالة الراء شعبة وحمزة فقط١"رأى القمر: "بعده متحرك نحو

عند الوقف على رأى في كل منها " رأى الشمس ":الحكم نفسه لما بعده متحرك، يقول القاضي
ف للسوسي وشعبة لم غير أن ما ذكره الشاطبي من خل. ٣"رأى كوكبا"يكون حكمها كحكم 
إمالة الهمز فقط دون الراء، وفيما بعده ساكن فتح : يما بعده متحركيصح، والصحيح ف

 مثله ساكن، كوجه حمزة، الحرفين للسوسي، وأما لشعبة فله إمالة الراء مع فتح الهمزة فيما
 يقول ابن الجزري في إشارة إلى ،٤وأما ابن ذكوان فاقتصر له على فتحهما معا أو إمالتها معا

  . ٥"والصواب االقتصار على إمالة الراء وفتح الهمزة: "قراءة شعبة
ن مف: يه الضمير، ووجه اإلمالة، فيما اتصل ف٦ للحرفين معاوالوجه المقدم البن ذكوان اإلمالة

  وإمالة الهمزة ألن بعدها الهمزة دون الراء هو ترك فتحه الراء على حالها دون تغيير،أمال
تي يراد إمالتها نحو الكسرة هدى ، ورمى، فتنحو بالفتحة التي قبل األلف ال: ذوات الباء، نحو

لممالة وأما إمالة الهمزة والراء، فهو إتباع فتحة الهمزة فتحه الراء الميل األلف نحو الياء، 
ِعماٍدا فقد أميلت ألف النصب إلمالة ألف عماد، كما أن : لإلتباع، كما أمالوا األلف في قولهم

بالكسر، " فَِعل: " على يفَعُل، وإذا كان المضارع كذلك فكان الماضي على"رأى "المضارع من
، نحو ِشِهد، ألن يفعل بالفتح أكثره يأتي مضارعا لَفعل بالكسر، وما كان كذلك فقد يكسر فاؤه

 وأما إمالة الراء دون ة الراء إن كانت بعدها ألف ممالة، ِولعب، كما استحسن العرب إمال
الهمزة فهو التقاء الساكنين، وقد أزيلت إمالة الهمزة اللتقاء الساكنين، وأما الفتح فعلى 

  .٧األصل

                                                 
 .٣٣البقري، القواعد : ع منه ستة مواضع، ينظر والواق- ١
، ومحمد أبو الخير، األصـول،      ٢٦٠، والوافي،   ١٠٧، والقاضي، البدور،    ١٨٢الضباع، اإلرشاد ،  :  ينظر - ٢

١٢٠. 
 : "، وفيه٢/٣٨ للمحقق، وابن الجزري، النشر، ٥٤البقري، القواعد، : ، وينظر١٠٧ القاضي، البدور، -  ٣
  ، ومحمد أبو الخير، األصول،٢٦٠، والوافي، ١٠٧، والقاضي، البدور، ١٨٢رشاد ،الضباع، اإل:  ينظر- ٤

١٢٠ 
 .٢/٣٩ ابن الجزري، النشر، - ٥
 .٣١، والجمزوري، الفتح، ٢١٨ المارعني، النجوم، - ٦
، وأبو شـامة، اإلبـراز،      ٣٧٧، وابن القاصح، السراج ،    ٤٧٩-١/٤٧٨ابن أبي مريم، الموضح،     :  ينظر - ٧

 .١١٧-١١٦ي، الفتح، ، والجمزور٤٤٧



 ١٢٤

ينبغي أن يشبع فال " رأى: "   وقد أشار األزهري إلى ضرورة عدم إشباع كسر الراء بقوله
كسر الراء، وإنما يشمها للفظ الراء، ومن أشبع الراء كسره في هذا الباب فليس من كالم 

  . ١العرب
الراء : وللدرس الصوتي الحديث رأي متعلق بإإلمالة، إذ اإلمالة للصوائت ال للصوامت نحو

  .٢والهمزة، فال إمالة فيهما، والراء اعتراها الترقيق ال اإلمالة
  :٤٤/في المؤمنون " ىتتر" -١٤

  :ويسند ذلك الى قول الشاطبي 
  ٣ونَون تَتْراً حقُّه واكِْسِر الِْوالَ

بالتنوين وقرأ غيرهم دون تنوين، ويقتضي ذلك إمالتها " تتراً"   فقد قرأ أبو عمرو وابن كثير 
، ٤ة والفتحوتقليلها حسب أصولهم، وأما أبو عمرو فله التنوين وصال، وله وقفا وجهان اإلمال

، وعوجاً، ذكرا، وسترا: ت كذلك ال تمال نحو وان كانووجه عدم اإلمالة كون األلف منونة
، ٥ولذلك رسمت األلف المبدلة من التنوين، يقول صاحب الغيث وبه قرأت في إشارة إلى الفتح

، وما كان من على وزن فعلى يجوز فيها ٦ووجه اإلمالة هو كون األلف للتأنيث أو لإللحاق
  .٧اإلمالة

ونصوص أكثر األئمة تقتضي فتحها ألبي : "   والوجه المقدم هو الفتح، يقول صاحب الغيث
ونصوص أكثر أئمتنا تقتضي " ويستند في ذلك إلى قول ابن الجزري. ٨"والفتح أقوى... عمرو

ن كانت لإللحاق من أجل رسمها باأللف فقد شرط مكي وغيره في إمالة إفتحها ألبي عمرو و
   ٩"الراء له أن تكون األلف مرسومة ياء وال يريدون بذلك إال إخراج تتراذوات 

أحدهما أن : وجهان" تترا"ويحتمل في : "   وقد أجمل ابن الجزري تلك اآلراء مجتمعة بقوله
: وظاهر كالم الشاطبي أنها لإللحاق، ثم قال...يكون األلف بدال من التنوين فال تجوز إمالتها

  .١٠"تقتضي فتحها ألبي عمروونصوص أكثر أئمتنا 
  :١٦/في يونس" أدرى" -١٥

                                                 
  .١/٣٢٩، والقيسي، الكشف، ١٦٥األزهري، معاني القرآن، :  ينظر- ١
  .٢٢٤سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٢
 .٩٠٥: ، البيت٧٢الشاطبية،  - ٣
 .٣٢٦، والوافي، ٢١٩القاضي، البدور، : ينظر - ٤
 .٤١٧، الغيث، الصفاقسي - ٥
، وابـن القاصـح،     ٤١٧ و ٤١٦، الغيـث،    الصفاقسي، و ٨٩٦-٢/٨٩٥الموضح،  ابن أبي مريم،    :  ينظر - ٦

 .٤٨٨السراج، 
 .٢٥٧، والعماني، القراءات، ١/٢٥٢ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر  - ٧
 .٤٨، والنحاس، الرسالة، ٤١٧غيث، ، الالصفاقسي - ٨
 .٢/٧٩النشر،  ابن الجزري، - ٩
  .٣٣٩األزهري، معاني القرآن، : ، وينظر٢/٨٠ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ١٠



 ١٢٥

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي 
  ١حم مخْتَار صحبٍة وبصٍر وهم َأدرى وِبالْخُلِْف مثِّالَ

   فقد أمال األلف بعد الراء أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بخلف، والباقون 
ة ذوات الياء وفتحها، فكون أصل ألفه ياء تمال للتقريب األلف وقد سبق توجيه إمال، ٢بالفتح

، ٣على أصلها، ويترتب على ذلك إمالة فتحة الراء إلى الكسر فيه تتمكن إمالة األلف إلى الياء
  .٤الفتح: والوجه المقدم أداء البن ذكوان هو

، "أدراكموال "في " وال"حذف ألف لمبحث كذلك ورود الخلف عن البزي ب  وما يذكر في ا
  .٦وقد ذكر  الباحث ذلك قبال في باب اإلشباع. ٥وإثباتها، والوجه المقدم أداء هو الحذف

  : في ذلك يقول الشاطبيو" ال أقسم بيوم القيامة: "ومثلها كذلك
  ٧ وِبالْحاِل ُأوالَاألولىوقَصر والَ هاٍد ِبخُلٍْف زكَا وفي الِْقيامِة الَ 

  : بقوله،٨٣/في اإلسراء" نأى"في كلمة ن خلف للسوسي في إمالة وما ذكره الشاطبي م
  ٨ ِباخِْتالٍَف وشُعبةٌ في اِالسرا وهم والنُّون ضوء سنًا تالٍَ نََأى شَرع يمن

  ذكره الداني في التيسير حكاية ال : ، يقول الغيث٩فهو خروج من طرقه فليس له إال الفتح
  . ١٠رواية
  :ائي على هاء التأنيثوقف الكس -١٦

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  وِفي هاِء تَْأِنيِث الْوقُوِف وقَبلَها مماُل الِْكساِئي غَير عشٍْر ِليعِدالَ

رَأكْهٍص خَظَا وقٌ ِضغَاطٌ عا حهعمجيب والَعيم كُنساِء يالْي د  
سلَي كَاناِإلسِر والََأِو الْكَسجَأر مالضالْفَتِْح و دعفُ بعضياِجٍز وِبح   

  ١١لَِعبره ِماَئه ِوجهه ولَيكَه وبعضهم ِسوى َأِلٍف ِعنْد الِْكسائي ميالَ
  :يتضح قبال من كالم المصنف إمالة هاء التأنيث في الوقف عن الكسائي وفي ذلك مذهبان   

                                                 
 .٧٤٠: ، البيت٥٩ الشاطبية،- ١
 .٢٨٥، والقاضي، الوافي، ٢٠٨، والضباع، اإلرشاد، ٤١٨ابن القاصح، السراج، : ينظر - ٢
 .١/٢٤٠الكشف،  القيسي، - ٣
 .٥١، والنحاس، الرسالة، ٢١٦المارغني، النجوم، : ينظر - ٤
 .٢١٥ م،المارغني، النجو:  ينظر- ٥
  .٧٦-٧٥ص : ينظر - ٦
 .٧٤٤: ، البيت٥٩الشاطبية،  - ٧
 .٣١٢: ، البيت٢٦الشاطبية،  - ٨
 .١٨٩البدور،  القاضي، - ٩
 .٣٦٦، الغيث الصفاقسي، و٢٠٥سراج، ابن القاصح، ال، و٢٢٠أبو شامة، اإلبراز،  - ١٠
  .٣٤٢-٣٣٩:  األبيات١٦ الشاطبية، - ١١



 ١٢٦

، "فجثت زينب لذود شمس: "ها تمال إذا وقع قبلها حرف من حروفوهو المختار، أن: األول

تمال كذلك إذا وقع قبلها حرف من حروف : الثانيوهي خمسة عشر حرفا قوال واحدا، و

: بشرط أن يقع قبل كل حرف منها ياء ساكنة أو كسرة متصلة، أو متصلة بساكن، نحو" أكهر"

وتفتح إذا كان قبلها الحروف التي ذكرها ا، أليكة، لعبرة، وعبرة، قوال واحدهيئة، آلهة، ا

موعظة، سبعة، : مالة، نحولم يستوف شرط اإل" أكهر"المصنف، أو حرف من حروف 

غير أن الذي يؤنس له وورد عن القراء وبه قرأ الباحث إمالتها كذلك مع جميع مباركة، 

  :بقوله، وهو ما عناه المصنف ١الصالة، وورود الوجهين: الحروف سوى األلف، نحو

  وبعضهم ِسوى َأِلٍف ِعنْد الِْكسائي ميالَ

وهذا القسم األخير الذي ، ٢"وبعضهم يقرؤه بالوجهين، وهو األولى عندي: "قال صاحب الغيث

غير أن النحاس اختار اإلمالة ، ٣اختلف في إمالته يقدم في الفتح كما ذكر السفاقسي وغيره

ل، وأما وجه اإلمالة هو أن هاء التأنيث تشبه ألف التأنيث ووجه الفتح على األص، ٤وجها مقدما

الداللة على التأنيث، والزيادة، والسكون، وفتح ما : فأميلت، والمشابهة في ثمانية أشياء، وهي

  .٥قبلها في الغالب، والضعف، والخفاء، وإشباع الصوت، والبدل على التقارب في المخرج

  ".هاء التأنيث"، ال الصامت "الفتحة"لى إمالة الصائت    ولعل الدرس الصوتي الحديث يشير إ

  : مسمى ونحوه -١٧

  :ويسند ذلك إلى ما ذكره الشاطبي

  وقَد فَخَّموا التَّنِْوين وقْفاً ورقَّقُوا وتَفِْخيمهم في النَّصِب َأجمع َأشْمالَ

غُز هوبنْصمِه ورج عم هفْعلًى رومى ومسالَميى تَزتَتْر٦ى و  

فيشير المصنف إلى أن بعض أهل األداء فخموا اللفظ ذا التنوين، وأراد بذلك األسماء    

قيق عن اإلمالة، مسمى، ومولى، وعبر بالتفخيم عن الفتح، وبالتر: المقصورة ال غير، نحو

 أو  فتح جميع ما جاء في ذلك سواء كان في موضع النصب:وذكر ثالث مذاهب، تتضمن

: اإلمالة في األنواع الثالثة، ودليله قول الشاطبيموا التنوين، أو وقد فخ: الجر أو الضم، فقال

                                                 
، ومحمد أبـو الخيـر،    ٢٦، والقاضي، البدور،    ١٠٥لضباع، اإلرشاد،   ، وا ٦٢، الغيث،   الصفاقسي:  ينظر - ١

 .١٠٠األصول، 
  .٦٢، الغيث، الصفاقسي - ٢
  .١٦٨ و٦٢نفسه، :  ينظر- ٣
 .٥٥النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٤
 .١/٢٥٩، والقيسي، الكشف، ٢٤٢أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر- ٥
  .٣٣٨-٣٣٧: ، البيتان١٦ الشاطبية، - ٦



 ١٢٧

وتفخيمهم  ":، ودليله قول الشاطبي١ إمالة المجرور والمرفوع فقط دون المنصوب، أو "ورققوا"

 ولم يصح ،وهذا الخالف هو خالف نحوي ال أدائي في القراءات، "في النصب أجمع أشمال

عن علماء القراءة إذ لم يذكر الداني وغيره من أئمة هذا الفن في باب اإلمالة سوى اإلمالة في 

هذا اللفظ، فقد أشار علماء الصرف إلى الوقف على المقصور المنون، فما كانت ألفه ألف 

عوجا، : مصلى، وما كانت ألفه مبدلة من التنوين فإنه يفخم، مثل: قصر مطلقا فإنه يرقق، مثل

 فإنه يفتح في النصب النصب، وألف قصر في الرفع والجرتا، وما كانت ألفه مبدلة من وأم

فالوقف على األلف التي هي عوض من التنوين في :" ، ويقول القيسي٢ويمال في الجر والرفع

، فكله في موضع "غزى ومصلّى: حال النصب، فال إمالة فيه على هذا القول، وذلك نحو

 اإلمالة في الوقف في هذا كله على حكم الوقف على األلف نصب، والذي قرأنا به هو

والعلة في اختالفهم : "ولعل هذا الخالف ما ذكره الفاسي وتناقلته كتب المحررين، ٣"األصلية

في الوقف على المقصور المنون، اختالفهم في األلف الثانية في الوقف، وذلك أن قوما ذهبوا 

ذهب المازني، واحتجوا لذلك  بأنهم خصوا اإلبدال في إلى أنها المبدلة من التنوين وإليه 

الصحيح بحال النصب، ألنه يؤدي  إلى األلف التي هي أخف الحروف، بخالف حالتي الرفع 

 فإن اإلبدال فيهما يؤدي إلى الثقل واللبس وهنا ال يوجب ثقال وال لبسا، وذهب قوم إلى ،والجر

لثالثة، وإليه ذهب السيرافي واحتجوا بأن األلف أنها المبدلة من الحرف األصلي في األحوال ا

التي سقطت ألجل التنوين ثبتت في الوقف لزواله، وذهب سيبويه وغيره إلى أن األلف في 

حالتي الرفع والجر هي المبدلة من الحرف األصلي، وفي النصب هي المبدلة من التنوين كما 

حوال الثالثة، ومن قال بالثاني أمال يكون ذلك في الصحيح فمن قال بالقول األول فتح في األ

  . ٤في الثالثة، ومن قال بالثالث أمال في المرفوع والمجرور وفتح المنصوب

  
  

  
  
  
  

                                                 
 .٩٠، والجمزوري، الفتح، ٢٥، والقاضي، البدور، ٣٣٧ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ١
، والجمزوري، الفـتح،    ٨٠، والضباع، اإلضاءة،    ٢/٢٩١، والبنا، اإلتحاف،    ٢/٧٥ ابن الجزري، النشر،     - ٢

٩١-٩٠.  
 .١/٢٥٨ القيسي، الكشف،- ٣
 .٣١، حل المشكالت، الخليجي: ، نقال عن الاللئ الفريدة، وينظر٩٠ الجمزوري، الفتح، -  ٤



 ١٢٨

  ت األضافةاياء: المبحث السابع
   :يـاء اإلضافـة: األول: وهي على قسمـين    

وهي في اصطالح القراء ياء زائدة دالة على المتكلم، وتتصل باالسم والفعل 
-، ومن اتصالها بالفعل نحو قوله"نفسي": -تعالى- ، فمن اتصالها باالسم نحو قوله١فوالحر
  . "لي": -تعالى-، ومن اتصالها بالحرف نحو قوله"وأوزعني": -تعالى

وبالنظر إلى ما سبق فإنها تكون في االسم مجرورة المحل، ومع الفعل منصوبة، ومع 
  :، ويخرج منها كذلك الياءات التالية"لي":  ومجرورة، نحو"إني": الحرف منصوبة نحو

  .١٠٩/في األنبياء" وإن أدري: "الياء األصلية، نحو -١
 .١/المائدةفي  "غير محلي الصيد": الياء في جمع المذكر السالم، نحو -٢
   ".٢٦/مريم "في  ٢"بيرلي واشْفكُ" :الياء الدالة على المؤنثة المخاطبة، نحو -٣

  . ٣ جوازا رغم مجيئها منصوبة المحل غير مضاف إليهاوقد أطلق علماء القراءات هذه التسمية
  :والخلف دائر في هذا العنوان بين التسكين والفتح، وهذه الياء كما يلي

  .  ٣٠البقرة في  "لمعي َأإنّ": ياءات وقع بعدها همزة قطع مفتوحة، نحو .١
  .   ٣٥ آل عمرانفي " نكي ِإنِّم":ياءات وقع بعدها همزة قطع مكسورة، نحو .٢
  .٤٧البقرة في " ي التيِتمعِن": ، نحو٤ءات وقع بعدها همزة وصل مع الم التعريفيا .٣

في " إني اصطفيتك" :ياءات وقع بعدها همزة وصل مجردة عن الم التعريف، نحو .٤

: ووجه ذلك بأن الفتح واإلسكان لغتان فاشيتان عند العرب، وقيل ،١٤٤/األعراف

ون هو األصل في البناء، أما الفتح، اإلسكان هو األصل، ألنها حرف مبني، والسك

، ٥فألنه اسم على حرف واحد فقوي بالحركة، فكانت الفتحة لخفتها في سائر الحركات

التسكين للتخفيف، والياء تشبه األلف، واأللف ال تكون إال ساكنة، فأسكنوا : وقيل كذلك

مخاطب، فكما أن الفتح هو األصل، ألنها بإزاء كاف ال: ، وقيل٦الياء لحكم الشبه بينهما

الكاف مفتوحة، فكذلك حق هذه الياء الفتح، والهمزة يفتح ما قبلها لمجاورتها، وال ينظر 

                                                 
 ١/١١٧، ومحمد محيسن، المغني، ١/٣٣٣البنا، اإلتحاف، : نظر ي- ١
 .هماانفس: نظري - ٢
: ، وعالمة هذه الياء صحة إحالل الكاف أو الهاء محلهـا ، فنقـول             ٢/١٦١ابن الجزري، النشر،    : انظر - ٣

 .١/٢٦٥ابن أبي مريم، الموضح، : نظري فطرك وفطره ، "فطرني"
ابـن مجاهـد،    : نظر ي ،فتحها نافع وأسكنها غيره    غير التي ف بينهم في همزة القطع المضمومة،       ال وال خ  - ٤

 .  ٢/١٦٣، وابن الجزري، النشر، ١٥٢السبعة، 
 .١/١١٧، ومحمد محيسن، المغني، ١/٣٣٣، والبنا، اإلتحاف، ١/٣٥٩ابن أبي مريم، الموضح، : نظر ي- ٥
بني على الوقف ألنهم كرهوا الفتحة علـى        : "ح بقوله ابن السراج   نفسها، وقد استشهد محقق الموض    : ظر ين - ٦

 ".الياء



 ١٢٩

يقرأ، ويبرأ، فيحسن انفتاح ما قبل الهمزة : إلى حركتها أهي فتحة أم غيرها، نحو

تسكين مزية تتعلق بطول المقطع الصوتي وقصره، ففي حالة ال، ويضاف إلى ١مطلقا

ر الكالم وفي حالة الفتح يطول، مما يشكل ثقال واضحا على الجهاز التسكين يختص

والفتح واإلسكان في ياء اإلضافة من التغيرات الصوتية العائدة ... النطقي حين النطق

إلى اختالف اللهجات، فالفتح من ظواهر لهجة الحجاز، واإلسكان من ظواهر لهجة 

 يظهر لنا االختالف بين حالتي "يأرهط: "، وبتقطيع صوتي لكلمة٢"تميم وأسد وهذيل

  :الفتح واإلسكان

  .ـ     في حالة اإلسكانـ ه  طٍ  رَ أ ـَ

  . ي ـ في حالة الفتح ط ـِ ـ هـ ر ـَأَ 

ـٍ(ففي حالة اإلسكان    ي ـَط ـِ(لياء وأما في حالة فتح ا. نحصل مقطع طويل مفتوح )ط 

، إذ ال لم تفتح اختيارا ال اطرادافنحصل على قصيرين، ولعل من الحديث بمكان أن ياء المتك)

  .٣توجد علة صوتية مطردة تفسر فتح ياء المتكلم في سياق، وعدم فتحها في سياق آخر

  :الياء الزائدة : الثاني

وقد وجهت مصادر القراءات ،  أو حذفها هو إثبات الياء في نهاية الكلمةووجه الخالف هنا 

، وهذا يوجه أللفاظ ٤صل، ومن حذفها فللتخفيفذلك بأن األصل أن تثبت، فمن أثبتها فعلى األ

نى المضاف إليه وهو ، إذ الياء في غيرها تكون لإلضافة، فيثبت مع"الواد" و"المتعال"غير 

، ولعل المراوحة بين إثبات الياء وحذفها يؤثر دون شك في تغيير البنية ضمير المتكلم

التي قد ال نجد لها   الكلمة العربيةالمقطعية للكلمة، وهذا يدل على غنى اإلمكانات في بناء

نظيرا في اللغات األخرى، وإن مثل هذا التغير يؤدي إلى إحداث صور شتى من االرتقاء 

 فذلك "الواد" و "المتعال" أما، و٥الصوتي، فإيقاع الكلمة مع وجود الياء مختلف عنه حين حذفها

وإن كانت قد تآكلتَ لكثرة التداول ، ٦ إثبات الياء فيما فيه ألف والم هو القياسإذ إن: أمر آخر

  .وال موجب لهذا الحذف ، - كما في المتعال –، أو لالستثقال - كما في المواد–والشيوع 

                                                 
 .٢٦٦، ١/٢٦٥، وابن أبي مريم، الموضح، ٧٤، وابن خالويه، الحجة، ١/٤١١الفارسي، الحجة، : نظر ي- ١
  .٧٠، عادل العبيدي، الظواهر الصوتية - ٢
  .٨٦سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٣
 .١/٣٥٩، وابن أبي مريم، الموضح، ١٢٦حجة، ال، وأبو زرعة، ١/٢٠٠ن خالويه، الحجة، اب: نظري - ٤
  .١٨٥-١٨٤سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٥
 .٢/٧٠١، وابن أبي مريم، الموضح، ٤/١٨٥سيويه، الكتاب، : نظري - ٦



 ١٣٠

وكذلك  أما حذفها مما فيه ألف والم، فهو تشبيه بما ليس فيه ألف والم ألنهما زيادة،
وجميع : "، قال األخفشتثبت، وقد ١ فاصلة، والفواصل يحذف منها كما يحذف في القوافيفالياء

الفائــدة،   ولتمــام.٢"العرب إذا ترنموا في القوافي أثبتوا في أواخرها الياء والواو واأللف
  :فإن الفرق بين ياء اإلضافة، والياء الزائدة هــو 

  .أن ياء اإلضافة ثابتة في المصحف، والياء الزائدة محذوفة -١
ة، أي ليست من األصول، فال تجيء الما من ياء اإلضافة تكون زائدة على الكلم -٢

  ."يوم يأت": الفعل، والياء الزائدة تكون أصلية، وزائدة، فتجيء الما من الفعل، نحو
الخالف في ياءات اإلضافة جار بين الفتح واإلسكان، أما في الياءات الزوائد  -٣

 .٣فالخالف بين الحذف واإلثبات
 وفي الياءات الزوائد جار في الوصل ،لوصلالخالف في ياءات اإلضافة جار في ا -٤

  .والوقف
 بخالف ياءات ،سماء واألفعال وال تكون في الحروف الياءات الزوائد تكون في األ-٥

  .٤اإلضافة فإنها تكون متصلة باألسماء واألفعال والحروف
  :واآليات التي وقع فيها الخُلف هي

  :٩٢/في هود" أرهطي أعز"  -١
  :شاطبيويسند ذلك إلى قول ال

  ٥ الْعالَ َأرهِطي سما مولى وماِلي سما ِلوى لَعلِّي سما كُفًْؤا مِعي نَفْرا
، ٦خبر أن نافعاً وابن كثير وأبا عمرو وابن ذكوان فتحوا الياء، وتعين للباقين اإلسكان     فقد أ

لم يذكر الشاطبي : عإسكانها، يقول الضبارد عنه الوجهين أعني فتح الياء وغير أن هشاما و
، ٧"هشاما معهم تبعا للتيسير، واألولى أن يقرأ له بالوجهين ألنهما صحيحان، والفتح أشهر

اع، وهو ما يشير إليه ابن يالوشة،  الفتح كما يظهر قبال من قول الضبوالوجه المقدم هو

                                                 
 .٢/٧٠١ن أبي مريم، الموضح، ، واب٢/١٢٧، ، إعراب القرآن، والنحاس٥/١٣الفارسي، الحجة، : نظر ي- ١
  .١/٢٩األخفش، معاني القرآن،  - ٢
 .١٣٣/ ١، والبنا، اإلتحاف، ٢/١٦١، وابن الجزري، النشر، ١/٣٥٨ابن أبي مريم، الموضح، : نظر ي- ٣
 .٦٠  الضباع، اإلضاءة،- ٤
 .٣٩٨: ، البيت٣٣الشاطبية ، -٥
، الصفاقـسي  و٢٥٧، وابن القاصـح، الـسراج ،       ٢٩١، وأبو شامة، اإلبراز،     ٥٧الداني، التيسير،   : ينظر -٦

 .١٨٧، والقاضي، الوافي، ٣١٤الغيث، 
 .١٢٥اإلرشاد،  الضباع،:  ينظر-٧



 ١٣١

، والباقون هن هشام بفتح الياء وهو المقدم لقرأ الحرميان والبصري والشامي بخلف ع:" بقوله
  .١باإلسكان وهو الوجه الثاني لهشام 

  :٦/في الكافرون" لي دين"  -٢
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٢ولِي ِديِن عن هاٍد ِبخُلٍْف لَه الْحالَ
  .٣   فقد فتح الياء حفص والبزي بخلف، وهشام ونافع، وتعين للباقين واإلسكان، ومعهم البزي

  .٤كان كما تشير المصادروالوجه المقدم هو اإلس
  :١٦٢/في األنعام" محياي"  -٣

  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٥  بالْخُلِْف والْفَتْح خُوالءومحياَي ِجي

، ويترتب ٦     فقد فتح الياء القراء مجتمعون عدا نافعا، وورد عن ورش فتحها وإسكانها 
وتوجيه الفتح على القياس، وقوته على  ،٧على إسكان الياء كما يشير الضباع إشباع األلف

  .العربية
إما :  غير أن للمكي رأياً آخر وهو. ٨للجمع بين الساكنين، كما يشير أبو شامة: وأما اإلسكان

ألن األلف أكثر مداً من أخويه، وهو يقوم مقام الحركة من جهة صحة االعتماد عليه، وإما 
  .٩إلجراء الوصل مجرى الوقف

والرواية عن ورش تقتضي : "، يقول صاحب فيض األال١٠ء هو اإلسكانوالمقدم في األدا
  .١١"اإلسكان وهو أولى

                                                 
 .٦١، والنحاس، الرسالة، ٢١٦والمارغني، النجوم،  ،٢/١٣١ابن الجزري، النشر، :  ينظر-١
  .٤١٥: ، البيت٣٤الشاطبية،  -٢
، والقاضـي،   ١٢٩، والضباع، اإلرشـاد،     ٦٥٨، الغيث،   سيالصفاق، و ٢٦٦ابن القاصح، السراج،    : ينظر -٣

 .١٩١الوافي، 
 .٦٢، والنحاس، الرسالة، ٢٢٥ النجوم، ،المارغني: نظر ي-٤
 .٤١٣: ، البيت١٣ الشاطبية، -٥
 .١٩١، والقاضي، الوافي، ١٢٨، والضباع، اإلرشاد، ٢٦٥ابن القاصح، السراج، :  ينظر-٦
 . ١٩١الضباع، اإلرشاد، :  ينظر-٧
 .١٩١الضاع، اإلرشاد، : ينظر -٨
 .٣٠١-٣٠٠،  وأبو شامة ، اإلبراز، ٢/٢٦القيسي، الكشف، : ينظر  -٩
 .٦١، والنحاس، الرسالة، ٢١٥، و ١٤٨المارغني، النجوم، : ينظر -١٠
  .١٦ النحاس، فيض األال، -١١



 ١٣٢

:    وقد سبق ذكر التقليل والفتح ومذهب ورش في ذلك، إذ يكون له في الكلمة أربعة أوجه
اإلسكان والتحريك مع الفتح والتقليل، والمسكن يمد الزما وصال ووقفا للزوم السكون، 

  .١ وقفا لعروضه فاتحا أو مقلالوالمحرك يثلث المد
  :٩/في الفجر" الوادي "-٤

  :ويستند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٢وفي الْفَجِر ِبالْواِدي دناَ جريانُه وفي الْوقِْف ِبالْوجهيِن وافَقَ قُنْبالَ

ي ثير يثبتها ف، وابن كله في إثباتها وصال، وحذفها وقفاورش على أص    فقد أثبت الياء
، وفي رواية قنبل يباتها في الحالين في رواية البز، وله في هذا الحرف إثالحالين، على أصله

 والباقون على الحذف في ،، وإثباتها وصال وحذفها وقفاهان إثباتها في الحالين على أصلهوج
  .٣الحالين

  .٤والوجه المقدم هو إثبات الياء
  :٣٦/في النمل" آتاني"  -٥

  : الشاطبيويستند ذلك إلى قول
  ٥وفي النَّمِل آتاِني ويفْتَح عن ُأِولي ِحمى وِخالفُ الْوقِْف بين حالً عالَ

   فقد أثبت الياء مفتوحة حفص ونافع وأبو عمرو في الوصل، واختلف عن قالون وأبي 
عمرو وحفص فروي عنهم إثباتها ساكنة وحذفها، وأما ورش فيحذفها في الوقف على أصله 

ووجه الحذف كما يشير ، ٦الزوائد ويثبتها في الوصل مفتوحة والباقون يحذفونها في الحالينفي 
أبو شامة قياسا على الوقف وهو لغة هذيل كذلك واإلسكان قياسا على الوقف، أما وجه اإلثبات 

  .٧ اإلضافة ، لكونهم فتحوها، وياءات اإلضافة ال تحذف في الوقفءفقد أخذت شبها من يا
  .٨ مقدم في األداءواإلثبات

  :٤١/ينادي في  ق -٦
                                                 

  .  من البحث٧ص : ، وينظر٦٢ الخليجي، حل المشكالت، - ١
 .٤٢٧: ، البيت٣٥الشاطببية،  - ٢
، والمـارغني،   ١٣١، والضباع، اإلرشاد،    ٢٧٤، وابن القاصح، السراج،     ٣٠٩أبو شامة، اإلبراز،    : ينظر -٣

 .،١٩٤، والقاضي، الوافي، ١٥٣النحوم، 
، وذلـك فـي     " األداء ينأخذ به وجها مقدما ف    : "، وفيه ٦٤، والنحاس، الرسالة،    ٢٢٤النجوم،    المارغني، - ٤

 .إشارة إلى إثبات الياء
 .٤٣٠: ، البيت٣٥الشاطبية،  - ٥
، القاضـي،   ١٣١ اإلرشـاد،  ، والضباع ،  ٢٧٥، وابن القاصح، السراج،     ٣٠٦أبو شامة، االبراز،    : ينظر  -٦

 .١٥١، المارغني، النجوم، ١٩٥، الوافي
 .٣٠٦ و٣١٠الضباع، اإلبراز، : ينظر -٧
 .٦٣، والنحاس، الرسالة،  ٢١٩المارغني، النجوم، :  ينظر- ٨



 ١٣٣

  :ويستند ذلك إلى قول الشاطبي
  ١وِبالْيا ينَاِدى ِقفْ دِليالَ ِبخُلِْفِه 
، والحذف  األصلبات على، واإلث٢   فقد قرأ ابن كثير بخلف عنه بإثبات الياء في حالة الوقف

  .٣إتباعا للرسم والوصل
ليس في التيسير سوى : " إلى ما ذكره النحاس بقولهوالمقدم اإلثبات وجها واحدا، ويسند ذلك

  .٤اإلثبات، وبه نأخذ إذ هو األصح وورد به النص
  :٥٠/في فصلت" بي إن  ر-٧

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٥ ويا ربي ِبِه الْخُلْفُ بجالَ

، ٦سكنها الباقونتحها ورش وأبو عمرو، وأإلسكان، وف   فقد ورد عن قالون الفتح وا
 ألنه هو األشهر عن قالون واألقيس بمذهبه فيما  والمقدم هو الفتح،وجهان صحيحان،وال

  .٧ماثله
  : وما ذكره الشاطبي من خلف في قوله

  ٨وتَحتَ النَّمِل ِعنِْدي حسنُه ِإلَى درِه ِبالْخُلِْف وافَقَ موهالَ
 وأصله كما نبه على ذلك في ،ظم واإلسكان عن قنبل ليسا من طريق الن،   فالفتح عن البزي

    ٩النشر، فينبغي أن يقتصر اإلسكان للبزي والفتح لقنبل
  : واألمر نفسه يشار إلى إلى ما ورد من خلف، ذكره الشاطبي بقوله
  وِكيدوِن ِفي اَألعرافَ حج ِليحمالَ

  ١٠بخلف

                                                 
  .١٠٤٥:  ، البيت٨٤ة،  الشاطبي- ١
 .٣٦٣، والقاضي، الوافي، ٢٩٥ ، والضباع، اإلرشاد،٥٤٧اصح، السراج ،ينظر ابن الق  -٢
 .٦٨٩ ينظر ، أبو شامه، اإلبراز، -٣
 .، ولم يشر ابن يالوشة إلى خلف في الحرف٦٢ النحاس، الرسالة الغراء، - ٤
 .١٠١٧: ، البيت١٨الشاطبية، -٥
، والقاضـي،   ٢٨٧، والضباع، اإلرشاد،    ٥٣٦، وابن القاصح، السراج،     ٦٧٤راز،  أبو شامة، اإلب  :  ينظر - ٦

  .٣٥٦الوافي، 
، ولم يذكر الشاطبي هذا الحـرف فـي         ٦١، والنحاس، الرسالة،    ٢٢١، و ١٤٧المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٧

  .األصول، وإنما ذكره في الفرش ألن صاحب التيسير استدركه هاهنا فوافقه الناظم على ذلك
 .٣٩٩: ، البيت٣٣ الشاطبية،  - ٨
 .١٨٧ والقاضي، الوافي،١٢٦رشاد، ، والضباع، اإل٢٥٨ابن القاصح، السراج، :  ينظر-  ٩
 .٤٣٣-٤٣٢: ان، البيت٣٣ الشاطبية، - ١٠



 ١٣٤

 الخالف لهشام خروج وذكر الشاطبي: "إذ ال خلف في ذلك كما يشير القاضي وغيره، بقوله   
، ١"عن طريقه وطريق أصله، فالمقروء به من طريق الحرز إنما هو إإلثبات في الحالين

  : ف كذلك إلى قول الشاطبيلوينظر الخ
  ٢وفي نَرتَِعي خُلْفٌ زكاَ

ما ذكره الشاطبي من إثبات الياء لقنبل بخلف عنه خروج عن : "إذ يقول القاضي كذلك   
  .٣" وطريقه حذف الياء في الحالين لقنبلطريقه وطريق أصله،

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٢٧ القاضي، القراءات، - ١
  .٤٤١: ، البيت٣٣ الشاطبية، - ٢
  .١٦١ القاضي، القراءات، - ٣



 ١٣٥

  ما حمل على اللغة: المبحث الثامن
  :وفي هذا المبحث الحروف اآلتية

  :١٢٥/في البقرة" إبراهيم: "االسم األعجمي -١
الوارد ذكره فـي    " إبراهيم: "   ويظهر ذلك في قول الشاطبي في ذكر اختالف القراء في لفظ          

  :يم، وذكر ورود الوجهين عن ابن ذكوان في موضع البقرة فقط فقالالقرآن الكر
  وفيهاَ وفي نَص النِّساَِء ثَالَثَةٌ َأواِخر َإبراهام لَالح وجمالَ

  ومع آِخِر اَألنْعاِم حرفَا براءٍة َأِخيراً وتَحتَ الرعِد حرفٌ تَنَزالَ
  خَمسةُ َأحرٍف وآِخر ما ِفي الْعنْكَبوِت منَزالَوفي مريٍم والنَّحِل 

  وفي النَّجم والشُّورى وفي الذَّاِرياِت والْحِديِد ويرِوي في امِتحاِنِه اَألوالَ
  ١ووجهاِن ِفيِه ِالبِن ذَكْوان ههنَا

 وثالثين موضعا، وقراءة الجماعة     باأللف على ما لفظ به في ثالثة      " إبراهام: "   فقد قرأ وهشام  
أن إبراهيم اسم أعجمي فيه لغات للعرب، ألن        : "وتوجيه ذلك كما يشير ابن أبي مريم      ،  ٢إبراهيم

العرب إذا تكلمت باألعجمية تالعبت بها، فيجوز فيه إبراهيم، وإبراهام، وإبراهم، وال يمتنع أن             
باألعجمي والتفنن فيـه، وقيـل إن       يجوز فيه أكثر لما ذكرنا من اضطراب العرب في التكلم           

  .٣"معنى إبراهيم بالسريانية أب رحيم
  .٥ وعند ابن غلبون الوجهان،٤إبراهيم: والوجه المقدم أداء هو

  :١٢٣/في الصافات" إلياس" -٢
  :ويظهر ذلك في قول الشاطبي

  ٦وِإلْياس حذْفُ الْهمِز ِبالْخُلِْف مثِّالَ

 الهمـزة، وقـرأ      كسر ة إلياس وصال بخلف عنه، وإذا ابتدأ         فقد قرأ ابن ذكوان بحذف همز     

  .٧غيره بإثبات الهمزة مكسورة وصال وابتداء، وهو الوجه الثاني البن ذكوان

                                                 
  .٤٨٤-٤٨٠:، األبيات٣٩ الشاطبية، - ١
، والقاضـي،    ٣٠٤، وابن القاصح، السراج،     ١٤٢، والضباع، اإلرشاد،    ٣٤٥أبو شامة، اإلبراز،    :  ينظر - ٢

  .٢١٠الوافي، 
  .٣٠١-١/٣٠٠  ابن أبي مريم، الموضح، - ٣
  .٦٥، والنحاس، الرسالة، ٢١٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
 .٢/٢٦١ ابن غلبون، التذكرة، - ٥
  .٩٩٨: بيت، ال٨٠ الشاطبية، - ٦
، والـضباع،   ٥٢٨، وابن القاصـح، الـسراج،       ١٣٨، وأبو شامة، اإلبراز،     ١٥١الداني، التيسير،   :  ينظر - ٧

 .٣٥١، والقاضي، الوافي، ٢٨٠اإلرشاد، 



 ١٣٦

   وتوجيه ذلك أن هذا االسم سرياني تكلمت العرب فيه على وجوه كما فعلـوا فـي جبريـل                  

إسحق، ووصلوا همزته كأنه في     : إلياس، مثل : وميكائيل، فقالوا إلياسين، مثل جبرائيل، وقالوا     

فالحجة : "لى توجيه ذلك ابن خالويه بقوله     ودخلت عليه آلة التعريف، وقد أشار إ      " ياس"األصل  

ألنها داخلة مع الالم للتعريف، فكان االسم عنده قبل دخولها عليه، والحجة لمـن              : لمن وصل 

: يسند ذلك إلى قول ابن جني     ، و ١"شاكل بهذه األلف أخواتها في أوائل األسماء األعجمية       : قطع

  .٢"العرب إذا نطقت باألعحمي خلطت فيه"

  .٣والوجه المقدم أداء هو الوصل
  :٤االختالس -٣

  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي
  ٥ِنِعما معاً في النُّوِن فَتٌْح كَما شَفَا وِإخْفَاِء كَسِر الْعيِن ِصيغَ ِبِه حالَ

، بفتح النون، وقرأ    ٥٨/، والنساء ٢٧١/في البقرة " نعما"سائي     فقد قرأ ابن عامر وحمزة والك     
الباقون بالكسر، وقرأ شعبة وقالون وأبو عمرو بإخفاء كسرة العين، وكـسر النـون والمـراد             

فتعين للباقين إتمام الكسر، وورد إسكانها كذلك عن شعبة وقـالون وأبـي     " االختالس"باإلخفاء  
 بحركة سريعة مع بقاء الكسر منهـا، وهـو ضـد            ووجه االختالس الذي هو النطق    ،  ٦عمرو

 يتولد عن الحركة حرف مـن جنـسها،          حتى ام الحركة من غير إسراف    اإلشباع الذي هو إتم   
  .٧وفيه نبتعد عن الساكنين

   وقد اقتصر الناظم على االختالس لقالون في هذين اللفظين، وكان حقه أن يذكر اإلسـكان                
، وتوجيه اإلسكان هو الجمع بين الساكنين وقد ذكر         ٨لقيلوروده في مصادر كتب القراءات والت     

وروى عنهم العراقيون والمـشرقيون قاطبـة اإلسـكان، وال          :" توجيه ذلك ابن الجزري بقوله    
: يبالون من الجمع بين الساكنين لصحة رواية وروده لغة، وهو لغة النبي صلى اهللا عليه وسلم               

                                                 
  .٦٠٥أبو شامة، اإلبراز، : ، وينظر١٩٦ ابن خالويه، الحجة، - ١
  .١/٣٤٩ ابن جني، الخصائص، - ٢
  .٧٥، والنحاس، الرسالة، ٢٢٠المارغني، النجوم، :  ينظر- ٣
 .   أفرد الباحث بابا خاصا له - ٤
  .٥٣٦: ، البيت٤٣الشاطبية، - ٥
، والقاضـي،   ٣٢٧، وابن القاصـح، الـسراج،       ٤٧، وابن خالويه، الحجة،       ٧١الداني، التيسير،   :  ينظر - ٦

  .٢٢٧الوافي، 
الثابت من الحركة   " :، وفيه ١٥٧ ارغني، النجوم، ، للمحقق، والم  ١/٣٦٤يم، الموضح،   ابن أبي مر  :  ينظر - ٧

 من  في االختالس اكثر من الذاهب، عكس الروم، وقد قدر بعضهم الثابت في االختالس بثلثي الحركة، والثابت               

  ".ال بالمشافهةالروم بالثلث، وال يضبط ذلك إ
 .٢٣٦-٢/٢٣٥، وابن الجزري، النشر، ٧١الداني، التيسير، :  ينظر- ٨



 ١٣٧

حويون الكوفيون سـماعا عـن العـرب شـهر          وحكى الن " نعما المال الصالح للرجل الصالح    "
رمضان مدغما، وحكى ذلك سيبويه في الشعر وقال عنه الداني واإلسـكان آثـر واإلخفـاء                

  .٢االختالسباب في قبال وسبق ذكر ذلك ، ١"أقيس
  :القلب المكاني -٤

  :ويظهر ذلك من قول الشاطبي
  ٣اقِْلب عِن الْبزي ِبخُلٍْف وَأبِدالَوييَأس معا واستَيَأس استَيَأسوا وتَيَأسوا 

، بخلـف عنـه     ٣١/ والرعد ،١١٠،  ٨٠ /ذه الحروف مجتمعة في يوسف    فقد قرأ البزي ه        
بالقلب المكاني بجعل الهمزة المفتوحة في موضع الياء الساكنة، والياء الساكنة فـي موضـع               

 المفتوحة، ألنها فـي مكـان اليـاء         الهمزة المفتوحة فتقدم الهمز وتأخر الياء ثم تسكن الهمزة        
الساكنة وتبدل الفاء، وتفتح الياء الساكنة، ألنها في مكان الهمزة المفتوحـة فأخـذت صـفتها،                
فيصير النطق في استيأس مثال بسين ساكنة فتاء مفتوحة فألف بعدها التي هي الهمزة المبدلـة                

 تحقيق الهمز على األصـل،      ووجه،  ٤فياء فسين مفتوحتين، فتصير يايس، واستايسوا ويايسوا      
راس وفاس  : وأما خلف البزي بالقلب، فهو على تقديم الهمز ثم تحقيقها وإبدالها ألفا، كما قالوا             

ين إلى موضع الفاء فـصار      قلبت الع : "، يقول الفارسي  ٥رأس وفأس بالهمز  : باأللف، واألصل 
ح ما قبلها، فـصار مثـل       استيأس، ثم خفف الهمز وإبدالها ألفا لسكونها وانفتا       : صلهاستفعل وأ 

ة االنتقال من البن  "هتمام في التوجيه  قائم على       ، وللدرس الصوتي الحديث ملحظ ا     ٦"راس وفاس 
، أي بسقوط الهمزة مع بقاء حركتها، والذي يحدث فـي       "ييس"ى البينة الفوقية    إل" ييأس "العميقة

ث بين  ، ويحد "ييس"تصبح الكلمة   لكونها محصورة بين حركتين، ف    هذه الخطوة ان الهمزة تسقط      
المقطعين درجتان من التماثل بسقوط الهمزة، فقد أصبحت الياء التي هي صوت انزالقي فـي               

ول أس، ثم صارت نهايـة المقطـع األ       / يي :يس، بدال من    /يا: مستهل كل مقطع من المقطعين    
وهذا من ذاك قريب من قريب، ثم االنتقـال مـن        ة المقطع الثاني صوتا انزالقيا،      حركة، وبداي 
بين المقطعين،  ، وذلك بإحداث صورة من المماثلة       "يايس"إلى البنية الفوقية    " ييس"البنية الفوقية   

  من  أجـل يا، بدال من ي، أي أنه أصبح مقطعا طويال مفتوحا، وذلك          : ولإذ أصبح المقطع األ   
الثاني، األمر الذي يؤدي إلـى إيجـاد نـسق          ول والمقطع   إحداث تناسب بين كمية المقطع األ     

                                                 
 .٢٣٦-٢/٢٣٥ن الجزري، النشر،  اب- ١
  .٨٥-٨٣ص :  ينظر- ٢
 .٧٨٢: ، البيت٦٢ الشاطبية، - ٣
  .٢٩٧-٢٩٦، والقاضي، الوافي، ٤٣٩، وابن القاصح، السراج، ١٠٦-١٠٥الداني، التيسير، :  ينظر- ٤
 ١١٢، وابـن خالويـه، الحجـة،        ٥٣٧، وأبو شامة، اإلبـراز،      ٢/٦٨٦ابن أبي مريم، الموضح،     :  ينظر - ٥

 .٢١٨والضباع، اإلرشاد، 
  .٥٦٢ابن القاصح، السراج، : ، وينظر٤/٤٣٣  الفارسي، الحجة،- ٦



 ١٣٨

إيقاعي بين المقطعين، فوجه المماثلة في هذه الخطوة يتمثل في إحداث تناسب في كمية هـذين                
  . ١"المقطعين

  .٢والمقدم أداء هو القلب واإلبدال   
  :أثر اإلبدال في التوجيه الصرفي -٥

يين إلى توجيه ذلك توجيها صـرفيا،          وقد يطرأ إبدال الهمز في هذا المبحث مما حدا بالنحو         
  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي١٩/في مريم" ألهب لك"ويظهر ذلك في قول الحق 

  ٣وهمز َأهب ِبالْيا جرى حلْو بحِرِه ِبخُلٍْف
، ووجـه التحقيـق     ٤"ألهب: "، وقرأ غيرهم  "ليهب"   فقد قرأ ورش وأبو عمرو وقالون بخلف        

، "إنما أنا رسـول ربـك      ": تعالى هفعل إلى المتكلم، وهو الرسول  في قول       للهمز على إسناد ال   
 والهيئة على الحقيقة هللا تعالى، ولكن الرسل والوكالء قد يسندون مثل ذلك إلى أنفسهم مجازا،              

، "إنما أنا رسول ربك ليهـب     :" ووجه اإلبدال هو ذكر اآلية    وإن كان الفعل للمرسل والموكل،      
  .٥أرسلت ليهب: مير عائد إلى الرب، أيليهب الرب، ففيه ض: أي

وكالهما مقروء  : "، يقول المارغني  ٦والوجه المقدم أداء هو همزة القطع المفتوحة موضع الياء        
  .٧"به عندنا لقالون والمقدم الهمز

  :وقفا ٤/ في اإلنسان "سالسل" -٦
  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي

   وبالْقَصِر ِقفْ ِمن عن هدى خُلْفُهم فَالَسالَِسَل نَون ِإذْ رووا صرفَه لَناَ
  ٨زكاَ

بإثبات التنوين فيه وصال، وإبداله ألفا فـي        " سالسال"   فقد قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام       
 يعنـي   –الوقف، وقراءة الباقين بحذف التنوين، واختلف عنهم في الوقف، فوقف عليه بالقصر             

بن ذكوان وحفص والبزي بخلف عنهم، وحمزة وقنبـل بـال           ، مع سكون الالم ا    -حذف األلف 
إثبات األلف بعد الالم مع فتحها، وهو الوجه الثاني         : خالف عنهما، وقرأ أبو عمرو بالمد، أي      

                                                 
 .٦٥ سمير استيتسة، القراءات القرآنية، - ١
  .٣٨، والنحاس، الرسالة، ٢١٧المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٨٦٢:، البيت٦٨ الشاطبية، - ٣
، والمـارغني،   ٢٣٩رشـاد،   ، والضباع، اإل  ٤٧١، وابن القاصح، السراج،     ١٢٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

  ".الهمزة المخففة كالمحققة:" ، وفيه١٤١، وابن خالويه، الحجة، ١٦١النجوم، 
 .٢/٨١٥ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٥
  .٧٢، والنحاس، الرسالة، ٢١٨المارغني، النجوم، :  ينظر- ٦
 .١٦١ المارغني، النجوم، - ٧
  .١٠٩٣-١٠٩٢: ، البيتان٨٨ الشاطبية، - ٨



 ١٣٩

ووجه الوقف على األلف إتباعا للرسم، وهنا تكون األلف لإلطـالق،           ،  ١لمن ورد عنهم الخلف   
، وقد أشـار    ٢ل، وهو قياس القراءة في الوصل     ، وهو تقصير الصائت الطوي    "ألف الظنونا : مثل

الذين ينونون يقفون بألف بعد الالم، والذين ال ينونون منهم مـن            :" ابن القاصح إلى ذلك بقوله    
يقف بألف قوال واحدا وهو أبو عمرو، ومنهم من يقف بإسكان الالم من غير ألف قوال واحدا،                 

، وما يحدث من    ٣ن ذكوان وحفص والبزي   اب: حمزة وقنبل، ومنهم من له الوجهان، وهم      : وهما
 في سالسال بالتنوين، والتنوين صورة من صور إغالق         نظرة حديثة هو إغالق المقطع األخير     

المقطع في العربية، ولعل التفسير غير الصوتي قائم على إجراء التناسب من حيـث النـسق                
  .٤اإليقاعي

  :مكونة منوبتقطيع صوتي لقراءة حفص مع بقاء األلف تكون القراءة 
  .٥ ن ـَ ن ـً ، وباالختالس، ظ ـً ن ـً ن ـًظ ـَ

  .٦ والبزيوالمقدم أداء اإلثبات لحفص، والحذف البن ذكوان
  :٥٤/الروم " ضعف"= ٧
  :ضح ذلك من قول الشاطبيويت

  وضعفاً ِبفَتِْح الضم فَاِشيِه نُفَال
  ٧ِوفي الروِم ِصفْ عن خُلِْف فَصٍل

، بفتح ضم الضاد، وقرأ غيرهمـا بـضمهما،   "وعلم أن فيكم ضعفا  " وعاصم    فقد قرأ حمزة    
اهللا الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضـعف  :" وقرأ شعبة وحمزة وحفص بخلف عنه  
 بفتح الضاد في الثالثة، وقـراءة البـاقين         ،٥٤/الروم" قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة       
  .٨ومعهم حفص في وجهه الثاني بالضم

                                                 
، والقاضي، الوافي،   ٣١٤، والضباع، اإلرشاد،    ٢٣٥، وابن خالويه، الحجة،     ١٧٦الداني، التيسير،   : ينظر - ١

٣٧٥.  
  .٧١٥، وأبو شامة، اإلبراز، ٢٦٣، وابن خالويه، الحجة، ٢/١٩٥القيسي، الكشف، :  ينظر- ٢
 .٥٦٨ابن القاصح، السراج، : ينظر -٣
  .٥٢ سمير استيتية، القراءات القرآنية،:  ينظر- ٤
  .٦٧-٦٦الظواهر الصوتية، عادل العبيدي، :  ينظر- ٥
فـي  " إثبات األلف هو المقدم   : "، وفيه ٥٣٤، والمرصفي، هداية القاري،     ٢٢٤المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٦

  .٧٩إشارة إلى قراءة حفص، والنحاس، الرسالة، 
  ٧٢٣-٧٢٢ :، البيتان٥٧  الشاطبية،- ٧
ابـن القاصـح،    ، و ٢٨١، والقاضي، الـوافي،     ٢٠٢، والضباع، اإلرشاد،    ١٤٣الداني، التيسير،   :  ينظر - ٨

فصار لحفص في الثالثة فتح وضم الضاد وهو ما نقله عن عاصم وهـومن اختيـاره                : "، وفيه ٤١٢السراج،  

 ".لنفسه إتباعا للغة النبي صلى اهللا عليه وسلم ال نقال عن عاصم



 ١٤٠

، واعتبر القرطبي الفتح لغة     ١قراءتان بالفتح والضم هي لغة كما يشير ابن خالويه وأبو شامة          وال
  .٢تميم والضم لغة الحجاز

  .٣والوجه المقدم أداء هو الفتح في الثالثة
  :٤٨/في الروم" كسفا" -٨

  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي
  وعم نَدى كسفاً ِبتَحِريِكِه والَ

  ٤ٌَص مع الشُّعراِء قُْل وِفي الروِم سكِّن لَيس ِبالْخُلِْف مشِْكالوفي سبٍأ حفْ
: بتحريـك الـسين، أي    / وسبأ/     فقد قرأ نافع وابن عامر وعاصم هذا الحرف في اإلسراء         

فتحها، وقراءة الباقين باإلسكان، وفتحها كذلك حفص دون غيره في هذا الموضعين، وقرأ ابن              
الروم، بتسكين السين، وقراءة الباقين بـالفتح ومعهـم     / ف عنه ويجعله كسفا   ذكوان وهشام بخل  

  .٦وكالهما لغة كما يشير ابن خالويه والقيسي أبو شامة، وقيل حمل ذلك على الجمع، ٥هشام
  .٧والمقدم أداء هو الفتح للسين

  :١١/في المجادلة" انشزوا" -٩
  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي

  ٨ضمم معاً صفْو خُلِْفِه عالً عموكَسر انِْشزوا فَا
فـي  " وإذا قيل لكم انـشزوا فانـشزوا      "فقد قرأ حفص ونافع وابن عامر وشعبة بخلف عنه           

، ١٠، ومعهم شعبة في ثانيـه ٩ بضم كسر الشين في الكلمتين، وقرأ الباقون بالكسر ،١١/المجادلة
، والصوت الحديث يشير إلى     ١١شامةي وأبو    يشير إلى ذلك ابن خالويه والقيس      وهما لغتان كما  

تحول الحركة األمامية إلى خلفية، لتناسب صوتا خلفيا، وتحول الحركة الخلفية إلـى أماميـة               

                                                 
  .،٤٨٤، وأبو شامة، اإلبراز، ٢/١٨٦ف، ، والقيسي، الكش٩٦ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ١
 .٤/٥١٨، وأبو حيان، تفسير البحر، ١٤/٤٦القرطبي، الجامع، :   ينظر- ٢
  .، وقد ذكر الوجهين دون ترجيح٧٤، والنحاس، الرسالة، ٢١٩المارغني، النجوم، :   ينظر- ٣
  .٧٢٨-٧٢٧: ، البيتان٦٥ الشاطبية، - ٤
، والقاضـي،   ٢٣٢، والـضباع، اإلرشـاد،      ٤٥٩ن القاصح، السراج،    ، واب ١٤٢الداني، التيسير،   :  ينظر - ٥

  .٣١٠الوافي، 
 .٥٦٤، وأبو شامة، اإلبراز، ٢/١٠١، والقيسي، الكشف، ١٢٩ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٦
  .، وقد جعل األولى اإلسكان وجها واحدا٧٤، والنحاس، الرسالة، ٢١٩المارغني، النجوم، :  ينظر- ٧
  . ١٠٦٦: ، البيت٨٥ الشاطبية، - ٨
 . ويترتب على ذلك االبتداء بهمزة مضمومة لمن يضم الشين، وهمزة مكسورة لمن يكسره- ٩
، والقاضـي،   ٣٠٣، والضباع، اإلرشـاد،     ٥٥٦، وابن القاصح، السراج،     ١٦٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ١٠

 .٣٦٨الوافي، 
 .٦٩٩وأبو شامة، اإلبراز، ، ٢/١١٤، والقيسي، الكشف، ٢٢٥ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ١١



 ١٤١

والمقدم أداء لشعبة هو الكسر كما يـشير إلـى ذلـك ابـن يالوشـه                ،  ١"لتناسب صوتا أماميا  
  .٢والنحاس

  :٩٦/في النحل" لنجزين" -١٠
   :وذلك في قول الشاطبي

  ين الَِّذين النُّون داِعيِه نُوالَونَجِز
  ٣خْفَشُ ياءه وعنْه روى النَّقَّاشُ نُوناً موهالَملَكْتُ وعنْه نَص األ

:  بالنون، وروى عن ابن ذكوان فيـه       ،٩٦/   فقد قرأ ابن كثير وعاصم هذا الحرف في النحل        
، ويشير الناظم إلى ضـعف      ٥ عنه النقاش  ، والنون ورواها  ٤الياء، ونص عليه األخفش   : وجهان

وتوجيه الخلـف   ،  ٦موهال، غير أن الوجهين صحيحان عنه     : وجه النون عن ابن ذكوان بقوله     
 .٨والوجه المقدم أداء الياء، ٧كما ورد في المصادر توجيها صرفيا يتعلق بإسناد الضمير

  :١٦٩/في آل عمران" تحسبن" -١١
   :وذلك في قول الشاطبي

  ٩ِف غَيباً يحسبن لَه والَوِبالْخُلْ
  ، ١٠ بياء الغيب، وقراءة غيره بالتاء، وهو الوجه الثاني لهد قرأ هشام بخلف عنه هذا الحرف فق
  
  

                                                 
  .٧٦سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١
  .٧٨، والنحاس، الرسالة، ٢٢٢المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٨١٤-٨١٣: ، البيت٦٤ الشاطبية، - ٣
 للهجرة، ذكر الباحث ترجمة له فـي        ٣١٥هو الحسن علي بن سليمان بن الفضل، وتوفي في بغداد سنة             - ٤

  .١١٦-١١٥الزبيدي، طبقات النحويين، : الم، ينظراألع
 هو محمد بن الحسن، أبو بكر الموصلي، عرض القرآن على أبي ربيعة واألخفش، وصنف في القراءات                 - ٥

، وقد  ذكر الباحث ترجمة لـه فـي          ٢/١١٩ابن الجزري، غاية النهاية،     : ، ينظر ٥٢١والتفسير، وتوفي سنة    

 .األعالم
، والـضباع،   ٤٥٣، وابن القاصح، الـسراج،      ١٢٣، وابن خالويه، الحجة،     ١١٢تيسير،  الداني، ال :  ينظر - ٦

 .٣٠٦، والقاضي، الوافي، ٢٢٨اإلرشاد، 
  .٣٩٣، وأبو زرعة، الحجة، ٢١٣ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٧
 .٧٢الرسالة، ، والنحاس، ٢١٧لمارغني، النجوم، ا:  ينظر- ٨
  .٥٧٧: ، البيت٤٦ الشاطبية، - ٩
، والقاضـي،   ١٦٣، والـضباع، اإلرشـاد،      ٣٤٦، وابن القاصح، السراج،     ٦٧الداني، التيسير،   : ظر ين - ١٠

 .٢٤٠الوافي، 



 ١٤٢

 . ١وتوجيه الخلف كما ورد في المصادر توجيها صرفيا يتعلق بالتردد بين الغيبة والخطـاب                
  .٢والوجه المقدم أداء هو التاء

  :٤٢ -٤١/في الحاقة" نونيذكرون، ويؤم" -١٢
  :وذلك في قول الشاطبي

  ٣ويذَّكَّرون يْؤِمنُون مقاَلُه ِبخُلٍْف لَه داٍع
، ٤هذين الحرفين بالياء، وقراءة الباقين بالتـاء      : فقد قرأ هشام وابن كثير وابن ذكوان بخلف         

  .٥يبة والخطابوتوجيه الخلف كما ورد في المصادر توجيها صرفيا يتعلق بالتردد بين الغ
ومما يذكر في هـذا     ،  ٦   والمقدم أداء هو ياء الغيب عند ابن يالوشة، وبالخطاب عند النحاس          

مزة والكسائي وحفصا للذال في تذكرون حيث وقع، ويسند ذلك إلـى قـول              السياق تخفيف ح  
  :الشاطبي

  ٧وتَذَّكَّرون الْكُلُّ خَفَّ علَى شَذَا
  :١٢/في األحقاف "ذرلين" -١٣
  :و ما ذكره الشاطبي من خلف للبزي في موضع األحقاف بقولهوه

  ٨ِلينِْذر دم غُصناً واَألحقَافُ هم ِبها ِبخُلٍْف هدى
 بالغيب والخطاب في هذا الحرف وقد       ،١٢/   في إشارة إلى قراءته لهذا الحرف  في األحقاف        

ولكن الـصحيح أن    : "قول القاضي ، ي ٩أشار المحققون إلى أنه ليس له إال التاء، أعني بالخطاب         
  .١٠"البزي ليس له في األحقاف إال التاء

  :٧/الحشرفي  "يكون" -١٤
  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي

  
                                                 

   .١/٢٤١، والقيسي، الكشف، ١١٥، و ابن خالويه، الحجة، ١/٢٤٦الفراء، معاني القرآن، :  ينظر- ١
  .٧٨، والنحاس، الرسالة، ٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .١٠٨٠:  البيت٨٧ الشاطبية، - ٣
، والـضباع،   ٥٦٢، وابن القاصح، الـسراج،      ٢٣٠، وابن خالويه، الحجة،     ١٧٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

  .٣٧٢، والقاضي، الوافي، ٣٠٤اإلرشاد، 
  .٣/١٢٩٣، وابن أبي مريم، الموضح، ٢/٤٣٣، والقيسي، الكشف، ٦/٣١٥الفارسي، الحجة، :  ينظر- ٥
 .٧٨، والنحاس، الرسالة، ٢٢٣ المارغني، النجوم،:  ينظر- ٦
  .٦٧٧: ، البيت٥٤ الشاطبية، - ٧
 .٩٩٢: ، البيت٧٩ الشاطبية، - ٨
، والـضباع،   ٥٢٦، وابن القاصح، الـسراج،      ١٩٣، وابن خالويه، الحجة،     ١٦١الداني، التيسير،   :  ينظر - ٩

  ،٢٧٨اإلرشاد، 
  .٧٦النحاس، الرسالة، : ، وينظر٣٥٠ القاضي، الوافي، - ١٠



 ١٤٣

  ١ومع دولَةً َأنِّث يكُون ِبخُلِْف لَا
وتوجيه الخلف كما ورد فـي      ،  ٢فقد قرأ هشام بخلف عنه هذا الحرف بالياء، وقرا بالتاء كذلك          

  .٣ نحويا يتعلق بتأنيث الفعل مع الفاعل وتذكيرهالمصادر توجيها
  .٤والمقدم أداء التأنيث مع رفع دولة

  :١٩/الرومفي  "تخرجون" -١٥
  :ويسند ذلك على قول الشاطبي

  مع الزخْرِف اعِكس تُخْرجون ِبفَتْحٍة وضم وُأولَى الروِم شَاِفيِه مثِّالَ
   ٥ يخْرجون ِفي ِرضاِبخُلٍْف مضى ِفي الروِم الَ

 فقـد قـرأ     ،   فيشير المصنف إلى هذا الحرف في األعراف وهنا في أول الروم، والزخرف           
حمزة والكسائي وابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء، والبن ذكوان خلف في الروم، فروي عنه               

 التاء وفـتح    فتح التاء وضم الراء، وروي عنه كذلك ضم الياء وفتح الراء وقراءة الباقين بضم             
وتوجيه الخلف كما ورد في المصادر توجيها نحويا يتعلق بالتردد بين البناء للمجهـول    ،  ٦الراء

  .٧والبناء للمعلوم
  .٨ والمقدم أداء هو فتح التاء وضم الراء

     :٢٣/يوسففي " هيت" -١٦
  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي

  ٩ وضم التَّا ِلوى خُلْفُه دالَوهيتَ ِبكَسٍر َأصُل كُفٍْؤ وهمزه ِلساٌن
   فقد قرأ نافع وابن عامر بكسر الهاء، وقراءة الباقين بفتحها، وقرأ هشام بهمزة ساكنة بعـد                

  .١٠ بخلف عنه بضم التاء وقرأ بفتحها كالباقينوهشامالهاء، وقراءة الباقين بياء، وقرأ ابن كثير 

                                                 
  .١٠٦٧: ، البيت٨٦بية،  الشاط- ١
، القاضي، الوافي،   ٣٠٣، والضباع، اإلرشاد،    ٥٥٧، وابن القاصح، السراج،     ١٧٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ٢

٣٦٩. 
  .٣/١١٩٢ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٣
  .٧٨، والنحاس، الرسالة، ٢٢٢المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
 .٦٨٣-٦٨٢: ، البيتان٥٤ الشاطبية، - ٥
  . ٢٧٠، والقاضي، الوافي، ١٩١، والضباع، اإلرشاد، ٣٩٤ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٦
  .٣٩٤، وابن القاصح، السراج، ٢/٤١٠الفارسي، الحجة، :  ينظر- ٧
  .٧٣، والنحاس، الرسالة، ٢١٩المارغني، النجوم، :  ينظر- ٨
  .٧٧٧: ، البيت٦١ الشطبية، - ٩
، والـضباع،   ٤٣٦،  وابن القاصح، السراج،      ١١١ابن خالويه، الحجة،    ، و ١٠٤الداني، التيسير،   :  ينظر - ١٠

  .٢٩٥، والقاضي، الوافي، ٢١٧اإلرشاد، 



 ١٤٤

لم، يجوز فيها البناء على الفتح والضم وكلهـا          فعل أمر بمعنى ه    وتوجيه ذلك كون الكلمة اسم    
  .١لغة

 إذ ما ذكره الشاطبي من ، ولم يشر ابن يالوشة للخلف،٢والوجه المقدم أداء لهشام هو الفتح
وذكر الشاطبي الخالف له في ضم التاء خروج : "خلف لهشام خروج عن طرقه، يقول القاضي

  .٣" بفتح التاءمن طرقه فال يقرأ له من طرق الحرز والتيسير إال
وتوجيه الحرف من نظرة صوتية قائم على تحول الفتحة إلى كسرة لتناسب اليـاء، فتغـدو                   

  : هيت، وتمثل هذه المرحلة البنية التي قبل البنية السطحية، كما يلي: الكلمة
Hayta  --------hiyta ، إلى همزة، فتغـدو الكلمـة  " نصف الحركة"وقد تتحول الياء :

  .hiita--------hiyta: ل الياء لتناسب الكسرة التي قبلها، كما يليهئت، وقد تتحو
  :٢٣/صفي " السوق" -١٧

  :وذلك في قول الشاطبي
  ٤مع السوِق ساقَيهاَ وسوِق اهِمزوا زكاَ ووجٌه ِبهمٍز بعده الْواو وكِّالَ

 بهمـزة   ،٢٩/ والفتح ،٣٣/ وفي موضع ص   ،٤٤/ النمل    فقد قرأ قنبل هذا الحرف في موضع      
 وقرأ موضع ص والفتح بهمزة مضمومة بعد السين وبعد الهمزة المضمومة            ،ساكنة بعد السين  

وهمزت الـواو   "وتوجيه ذلك أن سؤق جمع لساق،       ،  ٥واو مدية، وقرأ الباقون بغير همزة فيهن      
ضـمة فيهـا    لمجاورة الضمة إياها، فجعلوا الضمة المجاورة لها كأنها فيها، والواو إذا كانت               

  "الرمل  ":، ومنه قول الشاعر٦"أسؤق، وأدؤر، وأثؤب: جاز قلبها همزة، نحو
  ٧لكل دهر قد لبست أثؤبا

  : أن الهمز جائز مطرد لتحرك الواو األولى بالضم، نحو، "السؤوق"توجيه الواو بعد الهمزة   و
  . ٨"الدؤور، والواو إذا تحركت بالضم فقد اطرد الهمز فيها

                                                 
، وابـن أبـي مـريم، الموضـح،         ١٩٤، ، و ابن خالويه، الحجة،       ٢/٤٠الفراء، معاني القرآن،    :  ينظر - ١

٦٧٦ -٢/٦٧٥ 
  .٧٣النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٢
 .١٦١القاضي، البدور، :  ينظر- ٣
  .٩٣٨: ، البيت٧٥ الشاطبية، - ٤
، ٥٠٢، وابن القاصـح، الـسراج،   ٦٣٠، و٦٢٩، والضباع، اإلبراز، ١٧٠ابن خالويه، ، الحجة،     :  ينظر - ٥

 "وهذا الوجه صحيح مقروء به، وإن لم يذكره في التيسير: "، وفيه٢٧٢، والبدور، ٣٣٥افي، والقاضي، الو
 ، ٣/١٠٩٩ ابن أبي مريم، الموضح، - ٦
: حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا، ينظر     : يشير محقق الموضح أن البيت لمعروف بن عبد الرحمن، وتمامه          - ٧

  .، واللسان، مادة، ثوب٣/٥٨٨، والكتاب، ٣/١٠٩٩
 .٥٠٢، وابن القاصح، السراج، ٢٧٢ ابن خالويه، الحجة، :، وينظر٣/١١٠٠ ابن أبي مريم، الموضح، - ٨



 ١٤٥

ـ          ا قائم االصوتي الحديث رأي  غير أن للدرس     صر  على إضافة الهمزة بعد صوت المد، ثـم يق
 من نفس المقطع، ووجه المماثلة هنا أن الهمـزة صـوت            صوت المد ويكون لكل منهما جزء     

إلى البنية قبل الفوقيـة،  " سوقه"خلفي حنجري، والواو صوت خلفي كذلك، فتنتقل البنية العميقة    
ص ح ح ص،    : ة معا، وبهذه الزيادة يصبح المقطع مكونا من       ، بوجود واو المد والهمز    "سؤقه"

: االنتقال من البنيـة قبـل الفوقيـة       وهذا المقطع ال تلجأ العربية إليه كثيرا، لذا كان ال بد من             
  .١سؤقه: سؤوقه، إلى

  .٢والوجه المقدم أداء هو عدم إلحاق الواو
  :فيم ونحوها -١٨

  :وذلك في قول الشاطبي
هِممو هِفيمالَوهجم فَعادو يزِن الْبِبخُلٍْف ع هِبم هِلم همع٣ ِقفْ و  

   فقد أمر بالوقف بهاء السكت على هذه الحروف مجتمعة للبزي بخلف عنه، وتكون قـراءة               
  .٤الباقين بحذف الهاء على الرسم وهو الوجه الثاني للبزي

، فقد أطلق الداني فـي التيـسير   ٥و شامةوهي لغة مشهورة في الوقف كما يشير على ذلك أب    
الوقف للبزي على ما إذا كانت استفهامية وسبقها حرف جر وليس بعدها ألـف بزيـادة هـاء                  

ولم يذكر فيه خالفا عنه، ويؤنس ذلك       ...عم، مم، : السكت، وقد وقع ذلك في خمس كلمات، هن       
يق الحرز، واألولـى    مع أنها ليست من طريقه وال من طر       " وادفع مجهال : "من قول الشاطبي  

، وقد أشار استيتية إلى التوجيه الصوتي الحديث        ٦عند النحاس عدم إلحاق الهاء فيها وقفا للبزي       
إغالق المقطع القصير في الموقع األخير من الكلمة في العربية وسائل كثيرة إلغـالق              : "بقوله

هـاء  ...هذه الوسائل المقطع االخير من الكلمة بخاصة إذا كان هذا المقطع قصيرامفتوحا، من            
  . ٧"السكت

 إن وقف عليه فـالجمهور يقفـون        ،"فلم: "اء هو الحذف، يقول ابن يالوشة        والوجه المقدم أد  
بغير هاء السكت، والبزي يقف بالهاء وحذفها، والحذف مقدم، وكـل مـا ماثلـه وهـو مـا                   

  .٨"عم، وفيم، وبم، ولم، ومم: االستفهامية المجرورة في خمس كلمات، وهي
  

                                                 
  .٧٤-٧٢ات القرآنية، سمير استيتية، القراء:  ينظر- ١
 .٢٥، والنحاس، الرسالة، ٢٢٠المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٣٨٦: ، البيت٣٢ الشاطبية، - ٣
، القاضي، الوافي،   ١١٩، والضباع، اإلرشاد،    ٢٥١، وابن القاصح، السراج،     ٥٥الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

١٨٣. 
  .٢٨١ أبو شامة، اإلبراز، - ٥
 .٥٨الة، النحاس، الرس:  ينظر- ٦
  .٢٧٠-٢٦٩ سمير استيتية، القراءات القرآنية، - ٧
  .٢١٢ المارغني، النجوم، - ٨



 ١٤٦

  :٨٠/األنعامفي  "أتحاجوني" -١٩
  :وذلك في قول الشاطبي

  ١وخَفِّفَ نُوناً قَبَل ِفي اِهللا من لَه ِبخُلٍْف َأتى والْحذْفُ لَم يك َأوالَ
   فقد خذف النون ابن ذكوان ونافع وهشام بخلف عنه إذ ينطقون بنون واحدة مخففة مكسورة               

وهي لغـة إذ للعـرب فيهـا        ،  ٢ه الثاني لهشام   وهو الوج  لباقونوبعدها الياء الساكنة، وشددها ا    
  :بنونين األولى نون الرفع الدالة على رفع الفعل، والثانية نون الوقاية، فللعرب ثالث لغات

  .إبقاء النونين على حالهما-
  . إدغام النون األولى في الثانية فينطق بنون واحدة مشددة-
  .٣فة حذف إحدى النونين فينطق بنون واحدة مخف-

  .٤والوجه المقدم أداء هو تخفيف النون
  التردد بين كسر الهمزة وفتحها -٢٠

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٥واكِْسِر انَّها ِحمى صوِبِه ِبالْخُلِْف در وَأوبالَ

ومـا  :"    فقد قرأ أبو عمرو وابن كثير وشعبة بخلف عنه كسر همزة إنها في قـول الحـق                
  .٦، وقرأ الباقون بفتح الهمزة وهو الوجه الثاني لشعبة١٠٩/ األنعام"  جاءتيشعركم أنها إذا

وفتح الهمزة وكسرتها يعتمد وفق تقدير الكالم قبال، فإن كانت تفيد االسئناف فإنها تكسر، وإن               
  .٧علم وتيقن وأمثالها فإنها تفتح: قدر قبلها نحو

  .٨والوجه المقدم أداء لشعبة هو الفتح
  : اإلخبار واالستفهامالتردد بين -٢١

  :ويظهر ذلك في قول الشاطبي
  

                                                 
  .٦٥٠: ، البيت٥٢ الشاطبية، - ١
 والقاضي، الوافي،   ٣٨٠، وابن القاصح، السراج،     ٤٤٩، وأبو شامة، اإلبراز،     ٨٦الداني، التيسير،   :  ينظر - ٢

٢٦١. 
 .٢٦١، والقاضي، الوافي، ١٨٢ اإلرشاد، ، والضباع،٧٩ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٣
  ".ولذلك فالعمل فيه على االتخفيف: "، وفيه٦٨، والنحاس، الرسالة، ٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
  .٦٥٨: ، البيت٥٢ الشاطبية، - ٥
، والـضباع،   ٣٨٣، وابن القاصـح، الـسراج،       ٧٩، وابن خالويه، الحجة،       ٨٧الداني، التيسير،   :  ينظر - ٦

 .٢٦٣، والقاضي، الوافي، ١٨٤شاد، اإلر
 .٢/١٠٥، واألخفش، معاني القرآن، ١/٤٩٢ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٧
 .٦٨، والنحاس، الرسالة، ٢١٥المارغني، النجوم، :  ينظر- ٨



 ١٤٧

تُّ ما مروا ِبخُلٍْف ِإذَا مالَووَأخْبصو ١ِفين  
فروى عنـه بعـضهم   ، ٦٦/    فقد اختلف أهل األداء عن ابن ذكوان في أإذا ما مت في مريم     

الثانيـة  األولى مفتوحة و  : قراءه بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وروي عنه قراءة بهمزتين         
، والمقـدم أداء    والقراء هنا على أصولهم في باب الهمزتين      ،  ٢مكسورة على االستفهام كالباقين   

  .٣الهمزتانهو 
  :التردد بين إسكان الهمزة ومدها -٢٢

  :ويظهر ذلك في قول الشاطبي
  واهِمز مسكِّناً لَدى ردماً اْئتُوِني وقَبَل اكِْسِر الِْوالَ

  اِني فَشَا ِصفْ ِبخُلِْفِه والَ كَسر وابدْأ ِفيِهما الْياء مبِدالِلشُعبةَ والثَّ
  ٤وِزد قَبَل همِز الْوصِل والْغَير ِفيِهما ِبقَطِْعِهما وِللِْمد بدءاً وموِصالَ

ـ       ،٩٦/ الكهف "قال أتوني "   فقد قرأ حمزة شعبة بخلف عنه        الم  بهمزة ساكنة مع بقاء فتحة ال
بقال، فـإذا   " ائتوني"وال كسر، وهذا في حال وصل       : على حالها، وهو ما عناه الشاطبي بقوله      

 الساكنة حرف مد ياء مع زيادة همزة وصل مكسور قبلها،           وابتدأ أبدل الهمزة  وقف على ردما،    
  . وقراءة الباقين بقطع الهمزة مفتوحا ومدها في البدء والوصل، وهو الوجه الثاني لشعبة

  .٥ذلك في باب النقل للهمزة والوجه المقدم أداءير الباحث إلى سيشو
  .٦وهي لغة كما تشير إلى ذلك المصادر

  :٧٤، و٥٦/الرحمنفي  "يطمث -٢٣"
  :ويسند ذلك على قول الشاطبي

  وكَسر ِميِم يطِْمثْ ِفي اُألولَى ضم تُهدى وتُقْبالَ
هدحِث ِفي الثَّاِن وقَاَل ِبِه اللَّيالَواالو مِث ِبالضاللَّي نَصوخٌ وشُي   

  ٧وقَوُل الِْكساِئي ضم َأيهما تَشَا وِجيٌه وبعض الْمقِْرِئين ِبِه تَال

                                                 
  .٨٦٥: ، البيت٦٨ الشاطبية،  ١
، والـضباع،   ٤٧٢لـسراج،   ، وابن القاصـح، ا    ٤٥١، وأبو شامة، اإلبراز،     ١٢١الداني، التيسير،   :  ينظر - ٢

  .٣١٧، والقاضي، الوافي، ٢٤٥اإلرشاد، 
  .٢٠٠، والقاضي، البدور، ٢١٨المارغني، النجوم، :  ينظر- ٣
  .٨٥٧-٨٥٥: ، األبيات٨ الشاطبية، - ٤
  . من البحث١٦٦ ينظر ص - ٥
قاصـح،  بـن ال ، وا٥٧٨وأبو شامة، اإلبراز،   ،١٣٨، وابن خالويه، الحجة،     ١١٩ الداني، التيسير، :  ينظر - ٦

  .٣١٦والقاضي، الوافي، ، ٤٦٩السراج، 
  ١٠٥٨-١٠٥٥: ، األبيات٨٥ الشاطبية، - ٧



 ١٤٨

 في الموضع األول بضم الميم، وفـي الموضـع          "لم يطمثهن "   فقد قرأ الدوري عن الكسائي      
 ونقل جماعة أن الليث نص على ضم الميم         الثاني بكسرها، ونقل جماعة عن ليث عكس ذلك،       
غيـر   عن الكسائي التخيير في ضم أيهما،        في الموضع األول فيكون كالدوري، وروى جماعة      

أن الذي يحقق في ذلك بناء على المصادر األصيلة في هذا المجال وما نقل شفاهة عن القـراء       
وكالهما لغة كمـا    ،  ١قون بالكسر بقراءة األول بالضم ثم الكسر، والثاني بالكسر ثم الضم، والبا         

  .٢ورد في كتب االحتجاج للقراءات
  .، ولم يشر ابن يالوشة إلى الحرف٣والوجه المقدم أداء هو ضم األول وكسر الثاني

   :٣٥/ الزخرففي" لما "-٢٤
  :ويسند ذلك لما ذكره الشاطبي

 ا كَاِمُل نَصلَم دشَدال يالطَّاِرِق العِفي يس وِفيها وتَال العلىوفَاع  
   ٤وفي زخْرٍف في نَص لُسٍن ِبخُلِْفِه

، ٥فقد قرأ حمزة وعاصم وهشام بخلف عنه بتشديد الميم، والباقون بالتخفيف، ومعهـم هـشام               
والمقـدم أداء   ،  ٦من، بفـتح المـيم    : بين ما الزائدة فخففت، وما بمعنى     " لما"وتوجيه ذلك تردد    

  .٧التخفبف
  :٦/ في البلد"لبدا" -٢٥

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٨وقُْل ِلبداً ِفي كَسِرِه الضم لَالِزٌم ِبخُلٍْف

وتوجيه ذلك أن الضم    الم، والباقون بكسرها ومعهم هشام،      فقد قرأ هشام بخلف عنه بضم ال         
للكثير ذلك لركوب بعضه    : ، وقيل ٦/ البلد"  يقول أهلكت ماال لبدا   : " يعني الكثير، كقول الحق   

 ولصوقه به، وهو من التلبد، كأنه أراد أن الجن لما سمعوا القرآن كادوا يلتصقون               لى بعض ع

                                                 
، والـضباع،   ٥٥٢، وابن القاصح، الـسراج،      ٢٢٢، وابن خالويه، الحجة،     ١٦٨الداني، التيسير،   :  ينظر - ١

 .٣٣٥، والقاضي، الوافي، ٢٩٩اإلرشاد، 
  .نفسها:  ينظر- ٢
  .٧٧النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٣
  .٧٦٨،و ٧٦٧: ، البيتان٦١ الشاطبية، - ٤
، والقاضـي،   ٢١٤، والـضباع، اإلرشـاد،      ٤٣٢، وابن القاصح، السراج،     ١٥٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ٥

  .٢٩٣الوافي، 
  ، والقيسي، الكشف، ٢/٦٦٠ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٦
 .٧٥، والنحاس، الرسالة، ٢٢١المارغني، النجوم، :  ينظر- ٧
  .١٠٨٧: ، البييت٨٧ الشاطبية، - ٨



 ١٤٩

به لدنوهم منه لالستماع، أو يلتصق ببضهم ببعض من الكثرة، وقراءة الكسر جمع لبدة بالكسر               
  .١وهي الجماعة

  .٢والمقدم أداء الضم
  :قول الشاطبيوقد يوجه ما ورد من خلف وفق رسم القرآن ويسند ذلك على     

  ٣وماِل لَدى الْفُرقَاِن والْكَهِف والْنِّسا وساَل علَى ما حج والْخُلْفُ رتِّالَ
، غير أن الذي ذهب ٤والباقون بالالم" ما"شير الشاطبي إلى وقف الكسائي بخلف عنه على يف   

و اب الوقف االختباري أراء وهو من بإليه ابن الجرزي ومحررو القراءات جوازهما لجميع الق
االضطراري وليس من باب االختياري، وفي هذه الحالة يجب على القارئ أن يبتدئ وفق 

وال ينبغي : "، يقول ابن غلبون٥وال يبتدئ بمال" ما: "المعنى وال يبتدئ بالالم لمن وقف على
  .٦"ن يتعمد الوقف هاهنا ألحد من القراء، ألنه ليس بتام وال كافأ

ما دون الالم للبصري واختلف : الوقف فيها على: "، يقول صاحب الغيث٧ النحاسولم يرجح  

فقيل كذلك، وقيل على الالم والباقون يقفون على الالم واألصح جواز الوقف على " علي"عن 

 لمؤلفين لم ينصوا فيها عن أحد شيئا وألن كثيرا من األئمة وا،ما للجميع ألنها كلمة برأسها

مفصوالت، وأما الوقف على الالم فيحتمل النفصالها خطا ولم يصح في ذلك كسائر الكلمات ال

  . ٨"عندما نص عن األئمة وال ينبغي الوقف عليه إال من ضرورة

كونها رأس كلمة منفصلة لفظا وحكما، ودليله " ما"  ولعل الوجه المقدم أداء هو الوقف على 

مترددا بين وقد يوجه الحرف توجيها  ،٩"وهو الذي اختاره النشر: "قول ابن الجزري والضباع

  ، ومن ذلك سم الفاعلاالصفة و

  وِبيٍس ِبياٍء َأم والْهمز كَهفُه وِمثَْل رِئيس غَير هذَيِن عوالَ

                                                 
، ٥٦٥، وابن القاصح، الـسراج،      ٣/١٣٠٦، وابن أبي مريم، الموضح،      ٢٣٢ابن خالويه، الحجة،    :  ينظر - ١

  .٣٧٤، والقاضي، الوافي، ٦٠٥، الغيث، الصفاقسيو
  .٧٨، والنحاس، الرسالة، ٢٢٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
 .٣٨١:، البيت٣١ الشاطبية، - ٣
 . ١١٧، والضباع، اإلرشاد، ٢٤٨، وابن القاصح، السراج، ٥٥لداني، التيسير،  ا-  ٤
 .٨٢، والبدور، ١٨١، والقاضي، الوافي، ٢/١٤٧ ابن الجزري، النشر، -  ٥
  .٢/٣١٢ ابن غلبون، التذكرة، - ٦
 .٧٦، والضباع، مختصر بلوغ األمنية، ٥٦، والخليجي، حل المشكالت، ٦٠ النحاس، الرسالة، - ٧
 .١٧٤غيث، ، اللصفاقسيا -  ٨
واألجود : "، وفيه٢/٣١٢، وابن غلبون، التذكرة، ١/٣٢٧، والبنا، اإلتحاف، ٢/٢٤٧ابن الجزري، النشر،  -٩

، وأال يفصل اللم مما بعدها، لما ذكرنا من أنها بمنزلة الباء والكاف، ويدل على "ما"أن يوقف لكلهم على 

 ".الظاهرصحة ذلك أنها قد فتحت مع المضمر، وكسرت مع 



 ١٥٠

   ١وبيَئٍس اسِكن بين فَتْحيِن صاِدقاً ِبخُلٍْف

كنة  بكسر الباء وهمزة ساقرأ ابن عامرو" بيس: "  فقد قرأ نافع بكسر الباء دون همز
وقراءة شعبة بخلف بيئس بفتح الباء وهمزة مفتوحة بعد الياء، وقراءة " بئس: "بعدها
، ووجه ٢كذلك لكن بهمزة مكسورة بعدها ياء، وهو الوجه الثاني لشعبة" بئيس: "الباقين

وهو اسم لألسد وكونه صحيح " ضيغم: "قراءة شعبة وصف على فيعل من البؤس كقولنا
 وقراءة ،٣ه يأتي على فتح العين كون فيعل بكر العين ال يأتي من المعتل كسيد وميتفإن

شعبة بوجهه الثاني على وزن فيعل من البؤس كونه اسم فاعل من بؤس يبؤس فهو بئيس 
والمقدم أداء لشعبة . ٤كعذاب شديد" عذاب بئيس: "كقولنا عظم يعظم فهو عظيم فقول الحق

  . ٥بئيس كوجه حفص
  : ، ويسند ذلك إلى قول الشاطبياسم الفاعل واسم المفعولتردد اللغة كذلك بين   وقد ت

  وِفى الْمنْشَآتُ الشِّين ِبالْكَسِر فَاحِمالَ
   ٦صِحيحاً ِبخُلٍْف

  ، ووجه ذلك بين إذ ترددت ٧  فقد قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين والباقون بالفتح
  .٩كسر لشعبةوالمقدم عند النحاس ال ،٨ المفعولالقراءتان بين اسم الفاعل واسم

  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٠٤-٧٠٥: ، البيتان٥٦الشاطبية،  - ١
 .٢٥٦، الغيث، الصفاقسي، و٩٥، والداني، التيسير، ٢٩٦السبعة،  ابن مجاهد، -  ٢
 ".ضغم: "اللسان، مادة:  ينظر-  ٣
، وابن أبي مريم، ٢/٦١، والقيسي، الكشف، ٣٠٠أبي زرعة، الحجة، : ينظر توجيه الحرف عند - ٤

 .١/٥٦٢الموضح، 
 .٦٩الرسالة، حاس،  الن- ٥
 .١٠٥٤-١٠٥٣: ، البيتان٨٤الشاطبية،  - ٦
 .٥٦٨، الغيث، الصفاقسي، و١٦٧التيسير،  الداني، -  ٧
 .٣/١٢٣١، وابن أبي مريم، الموضح ٣/١١٥، والفراء، معاني القرآن، ٢/٤٠١القيسي، الكشف،  - ٨
 .٧٧، النحاس، الرسالة، ٢٢٢نجوم، المارغني، ال - ٩



 ١٥١

  
  
  
  الهمز: الفصل الثاني

  :اآلتيةوفي هذا الفصل المباحث 
 تمهيد -
  ، واألوجه المقدمة أداء من طريق الشاطبيةجدول باآليات القرآنية -
 تحقيقه وتسهيله وإبداله: الهمز: المبحث األول -
  الهمزنقل: المبحث الثاني -
 لمةهمزتان من كال: المبحث الثالث -
 .كلمتينالهمزتان من  :المبحث الرابع -
 .تردد حمزة بين التحقيق والنقل والسكت: المبحث الخامس -
 .وقف حمزة وهشام على الهمز: سادسالمبحث ال -
 . لورشمد البدل: المبحث السابع -
  .مد اللين المهموز وغير المهموز: ثامنالمبحث ال -

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٥٢

  تمهيد
 وذلك بذكر   لحروف التي ورد فيها خُلف للقارئ نفسه،      رات التقديم، ل  ذكر الباحث قبال مبر        

 ترتيب األحرف فـي الدراسـة وفـق         وذكر الباحث الوجهين ثم بيان ما هو مقدم في األداء،         
ورودها في الشاطبية، في حين تم ترتيبها في الجدول الالحق وفق ترتيبهـا فـي المـصحف                 

 الباحث عليـه    يب آيات القرآن الكريم، وسيسير    الشريف، وهو منهح جرت عليه العادة في ترت       
 .١قديم لألوجه فال حاجة لذكرها ثانيةالتمبررات  كما ذكر الباحثفي كل مباحث الفصول، 

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  . من البحث١٨ ينظر صفحة  - ١



 ١٥٣

  
  الهمز: الفصل الثاني

   الهمزنقل
      "تراجع في سياق البحث"  ٥١/يونس  آآلن

  التحقيق  الوصل  شعبة  ٩٦/الكهف  قال آتوني

  اإلدغام والهمز  اإلدغام واإلبدال  قالون  ٥٠/النجم  ولى، وصالعاد األ

  لؤلى، األولى  ألؤلى  قالون  ٥٠/النجم  عادا األولى، ابتداء

  لولى  لىألو  ورش  =  =

  ألولى، لولى  األولى  أبو عمرو  =  =

  لسم  ألسم  للجميع  ١١/ الحجرات  االسم، ابتداء

  النقل  اإلسكان  ورش  ٢٠-١٩/المائدة  كتابيه إني

  لرض  ألرض  ورش  حيث وقع  رض، ونحوه ابتداءاأل

  

   من كلمةالهمزتان
  التحقيق مع اإلدخال  التسهيل مع اإلدخال  هشام  ٦/البقرة  أأنذرتهم، ونحوه

  التسهيل  اإلبدال  ورش  =  =

  التحقيق  التسهيل  البزي  ٢٢٠/البقرة  ألعنتكم

  الالتسهيل دون إدخ  التسهيل مع اإلدخال  أبو عمرو  ١٥/آل عمران  أؤنبئكم

  التحقيق دون إدخال  التحقيق مع اإلدخال  هشام  =  =

  التسهيل  اإلبدال  للجميع  حيث وقع  آلذكرين، ونحوه

  التحقيق دون إدخال  التحقيق مع اإلدخال  هشام  ٢٥/، القمر٨/ص  أأنزل، أألقي

  التسهيل مع اإلدخال        

  التسهيل  اإلبدال  للجميع  ٥١/يونس  آآلن، ونحوه

  التسهيل دون إدخال  التسهيل مع اإلدخال  لونقا  ١٩/الزخرف  أأشهدوا

  التحقيق دون إدخال  التحقيق مع اإلدخال  هشام   حيث وقع  أئنكم، ونحوه

  =  =  =  =  ، حيث وقعأئمة

  
  



 ١٥٤

  الهمزتان من كلمتين
  القصر  المد  قالون، البزي  ٣١/ البقرة  هؤالء إن، ونحوه

  التسهيل  اإلبدال مع المد  ورش  =  =

  اإلبدال ياء خفيفة        

  اإلبدال مع المد  التسهيل  قنبل  =  =

  المد  القصر  أبو عمرو  =  =

 من النساء إال، 
  ونحوه

  التسهيل مع المد  التسهيل مع القصر  قالون، البزي  حيث وقع

اإلبدال واوا مع   قالون، البزي  ٥٣/يوسف  السوء إال
  اإلدغام

  التسهيل مع المد 

  والقصر        

  اإلبدال/التسهيل  لتسهيلا/اإلبدال  ورش، قنبل  ===  السوء إال

  =/=  /==  =  =  ٣٢/النور  على البغاء إن

  القصر    المد  قالون، البزي  ٣٢/األحقاف  أولياء أولئك

  اإلبدال/ التسهيل  التسهيل/ اإلبدال  قنبل/ورش  =  =

  المد  القصر  أبو عمرو  =  =

قالون، أبو عمرو،   حيث وقع  جاء أمرنا، ونحوه
  البزي

  المد  القصر

  المد/التسهيل  التسهيل/المد  فنبلورش،   ==  ===

  التسهيل  اإلبدال  سما  ===  يشاء إلى، ونحوه

  اإلبدال  تسهيل الثانية  ورش، قنبل  ٦١/الحجر  آل لوطجاء 

  
  تردد حمزة بين النقل والسكت والتحقيق

    السكت وجها  خلف  حيث وقع  وصال " شيء"و" أل"

  السكت  النقل  حمزة  حيث وقع  وقفا" أل"

  السكت  التحقيق  خالد  حيث وقع  الوص" شيء"و" أل"

  اإلدغام  النقل  حمزة  حيث وقع  شيء وقفا

  السكت  التحقيق  خلف  حيث وقع  الساكن المفصول وصال

    التحقيق وجها  خالد  حيث وقع  الساكن المفصول وصال

  "لخلف"السكت   النقل فالتحقيق  حمزة  حيث وقع  الساكن المفصول وقفا



 ١٥٥

  

 وقف حمزة وهشام على الهمزة
  اإلبدال مع إدغام  اإلبدال دون اإلدغام  حمزة  ٧٤/مريم  ، ونحوهرئيا

  اإلبدال مع كسر الهاء  اإلبدال مع ضم الهاء  حمزة  ٣٣/البقرة  أنبئهم، وحيث وقع

  اإلبدال فالحذف  التسهيل  حمزة   وحيث وقع  مستهزئون، ونحوه

  التسهيل مع القصر  التسهيل مع المد  حمزة  ٦١/الشعراء  تراء

اإلبدال مع السكون   حمزة وهشام  حيث وقع  "الثانيةالهمزة "لؤلؤ 
  فالحركة

  التسهيل مع الروم

    اإلبدال وجها  حمزة   حيث وقع  "الهمزة األولى"لؤلؤ 

    التسهيل وجها  حمزة  حيث وقع  سأل، بارئكم، ونحوه

    النقل وجها  حمزة  ٢٥/النمل  الخبء

  الحذف  النقل  حمزة  ١٠٢/البقرة  المرء، ودفء

  اإلدغام  النقل مع الحذف  حمزة وهشام  ث وقعحي  سوء، ونحوه

  اإلدغام  النقل مع الحذف  حمزة وهشام  حيث وقع  يضيء، ونحوه

آباؤكم، ودعاء، 
  ونحوه

  التسهيل مع القصر  التسهيل مع المد  حمزة  حيث وقع

  الوقف على المرسوم  الوقف على القياس  حمزة وهشام  حيث وقع  الوقف

  خفيفالت  قيقالتح  حمزة  حيث وقع  المتوسط بزائد

  

   واللينمد البدل
  اإلشباع  القصر، فالتوسط  ورش  حيث وقع  اآلخرة، ونحوه

  لولى، مع القصر  ألولى، مع ثالثة البدل  ورش  ٥٠/النجم  عادا األولى

        في موضعها  آالن

  القصر  التوسط، فاإلشباع  للجميع  حيث وقع  بيت، ونحوه

  اعاإلشب  التوسط  ورش  حيث وقع  ، منفردةسوءة، ونحوه

  التوسط فيهما  القصر مع ثالثة الهمز  ورش  حيث ورد  سوءة ونحوه، مجتمعة

  اإلشباع  القصر، فالتوسط  ورش  حيث ورد  مد البدل

  
  



 ١٥٦

  ١الهمز: المبحث األول
  تحقيقه وتسهيله وإبداله

: تميم وقيس وبني أسد ومـن جاورهـا، أي        : الهمز سمة من سمات القبائل البدوية، مثل            
أما قبائل التخفيف، فهي القبائل الحضرية، ومنهم أهل        يرة العربية وشرقيها، و   ائل وسط الجز  قب

الحجاز، وبخاصة قريش في مكة، واألوس والخزرج في المدينة، ولما كانت القبائـل البدويـة      
تميل إلى السرعة في النطق، وتلمس أيسر السبل إلى هذه السرعة، فإن تحقيق الهمزة كان في                

أما القبائل الحضرية فكانت متأنيـة فـي        خفف من عيب هذه السرعة، و     اصة التي ت  لسانها الخ 
واستعاضت عن ذلك بوسائل عبر عنها النحاة       ...نطقها، متّئدة في أدائها، فأهملت همز كلماتها      

، وجمع ابن الحاجب تخفيف الهمزة باإلبـدال والحـذف          ٢بعبارات مختلفة، كالتسهيل والتخفيف   
وات العربية، فقد وصفها الدارسون بصعوبة النطق، فهي        وكون الهمزة إحدى أص   ،  ٣وبين بين 

تخرج من أعمق آلة النطق، وشبهوا صوت الهمزة بالسعلة أو التهوع، فمال كثير من العـرب                
إلى التخلص من نطق الهمزة وهم أهل التسهيل، وتم تخفيف هذا الصوت بالتـسهيل والنقـل                

، وهذا ما ذكره سيبويه     ٤ون إلى التحقيق  واإلبدال والسكت واإلدغام والحذف، في حين مال آخر       
، غيـر أن ابـن      ٥"التحقيق، والتخفيف، والبـدل   : اعلم أن الهمزة تكون في ثالثة أشياء      : "بقوله

تتسع العرب في الهمزة ما ال تتسع في غيره، فتحقق وتلين وتبدل            : "خالويه فصل في ذلك فقال    
  :، وهو ما عبر عنه الجعبري بقوله٦"وتطرح

  ٧ مسهل تلوها    أو ال أو انقل فاعل بالتبيانحققهما واقلب
 وقـد وصـف     ،٨ جعل فيها تلك األمور مجتمعـة      -كما يشير الداني  –ولعل الثقل في نطقها        

القدماء والمحدثون طريقة مرور النفس من مخرج الهمزة، ذلك عبر انحباس الهـواء خلـف               
موعا هـو صـوت الهمـزة،       الوترين الصوتيين، ثم انفراجهما فيخرج الهواء محدثا صوتا مس        

                                                 
 ينظر باب الهمز في مصادر القراءات ومراجعها التي عاد الباحث إليها، إذ تكاد تتفق المصادر مجتمعـة                  - ١

 .على التوجيه نفسه المتعلق بباب الهمز الذي سيشير الباحث إليه الحقا
 .٣٠، ، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث٢٩العبيدي، الظواهر الصوتية، :  ينظر- ٢
  .٣/٣٠شرح الشافية، ابن الحاجب، :  ينظر- ٣
  .٧غازي الحمد، ظواهر لغوية، :  ينظر- ٤
 .٣/٥٤١ سيبويه، الكتاب، - ٥
 .٢٥ ابن خالويه، الحجة، - ٦
 .٣٧٤: الجعبري، عقود الجمان، البيت - ٧
  .١٢٠الداني، التحدبد، :  ينظر- ٨



 ١٥٧

، وليس بالمجهور أو المهمـوس      ١مجهور عند سيبويه  " انفجاري"فالهمزة صوت حنجري شديد     
  . ٢"عند المحدثين

ويمكن اإلشارة إلى ورود الخلف في هذا الباب للقراء الذي أشار إليه الشاطبي، وهـو مـا                    
  .  سيقف الباحث عنده في السطور الالحقة

  :اهر اآلتية للهمزةوسيقف الباحث عند الظو

  :تحقيق الهمز -١
   يتردد الخلف في القراءات القرآنية في تحقيق الهمز المفرد، أو تحقيق الهمزتين دون إدخال              

 الهمزة  ألف بينهما، أو مع إدخال ألف بينهما، وذلك للفصل بين الهمزتين المحققتين، أو تحقيق             
، وأما وجه تحقيق الهمـزتين مـع        ٣لى حالها والتحقيق إبقاء الهمزة ع   ،  .األولى وتسهيل الثانية  

ـ : والحجة لمن حققها وفصل بمدة بينهما     :" اإلدخال، ذكر ذلك ابن خالويه بقوله      ه اسـتجفى   أن
ووجه تحقيق الهمـزتين دون     ،  ٤"ل بالمدة،  وكل ذلك فصيح في كالم العرب        الجمع بينهما ففص  

قا على واجبه، ألن الهمزة األولى      ومن حققها أتى بالكالم محق    : " ابن خالويه بقوله   وجههإدخال  
، وقد نـسب    ٥"ألف التسوية بلفظ االستفهام والثانية ألف قطع، وكل واحدة منهما داخلة المعنى           

  .٦تحقيق الهمز إلى تميم، عكس التسهيل فقد نسب إلى أهل الحجاز
م وإذا كان اجتماع صوتين متماثلين قد يؤدي إلى صوبة النطق بهما، واللجوء إلـى اإلدغـا                 

جميع أصوات العربية عدا    لتفادي الثقل فإنه يصعب في الهمزتين اإلدغام، إذ يأتي اإلدغام في            
  :، وهو ما ذكره الجعبري بقوله٧الهمزتين

  ٨ث وأوجب ذانّأولذك قل لم يدغموه وقّل في         ّألل ود
  ، ٩نطقهاوذكر غازي الحمد أن سيبويه قد فصل أحكام اجتماع الهمزتين، ومذاهب العرب في   

واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة،           : "وفي هذا المبحث يقول سيبويه    
فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما لما ذكرت لك، كما استثقل أهل الحجاز              

                                                 
 يشير الحمد بتأثره بنطق الهمزة وهي متلوة بحركـة،          ، ولعله مجهور عنده كما    ٤/١٣٤ سيبويه، الكتاب،    - ١

  .١٠غازي الحمد، ظواهر لغوية، : والحركة صوت مجهور، ينظر
 .١٠، وغازي الحمد، ظواهر لغوية، ٩١إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، :  ينظر- ٢
 .١٢٨براز، أبو شامة، اإل:  ينظر- ٣
  ٢٢ ابن خالويه، الحجة، - ٤
  .نفسه  -٥
  .١/٣١٨ أبو حيان، البحر المحيط، : ينظر- ٦
 .١/١٩٩ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ٧
  .٣٧٢ : الجعبري، عقود الجمان، البيت- ٨
  .١٦غازي الحمد، ظواهر لغوية، :  ينظر- ٩



 ١٥٨

خفيـف  تحقيق الواحدة، فليس من كالم العرب أن تلتقي همزتان فتحققا، ومن كـالم العـرب ت     
ومنهم من يحقق األولى ويخفف اآلخرة، سمعنا       ...األولى وتحقيق اآلخرة، وهو قول أبي عمرو      

أما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين، ألنه لو       ... هذا القول  نسبوكان الخليل ي  ...ذلك من العرب  
قتا، ومن العرب ناس يدخلون بين ألف االستفهام وبين الهمزة ألفا إذا الت           ...لم تكن واحدة لخففت   

اخشينان، ففصلوا باأللف كراهة التقاء هذه      : وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا، كما قالوا       
  "الطويل: "الحروف المضاعفة، قال ذو الرمة

  ١فيا ظبية الوعساء بين جالجل      وبين النّقا آأنت أم أم سالم
ة لم يكن بد من بدل اآلخرة،       داح في كلمة و   م أن الهمزتين إذا التقتا    واعل...فهؤالء أهل التحقيق  

وال تخفف، ألنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف، وإذا كانت الهمزتـان                
في كلمتين فإن كل واحدة منهما قد تجري في الكالم فال تلزق بهمزتها همزة، فلمـا كانتـا ال                   

ا في االسم الواحد، والكلمة الواحدة      تفارقان الكلمة كانتا أثقل، فأبدلوا من إحداهما ولم يجعلوهم        
  .٢"بمنزلتهما في كلمتين

  :تسهيل الهمز -٢
 هو جعل الهمزة بينها وبين حرف حركتها، ووجـه التـسهيل لثقـل اجتمـاع الهمـزتين                    

  ، ٣المتماثلتين
كانوا يستثقلون الهمزة المفردة فيخففونها بجميع أنـواع        :" ووجه التسهيل كما يقول أبو شامة       

، وقد أكد ابن جني أن الهمزة المسهلة في حقيقتها متحركـة حتـى إن قربـت مـن                   ٤"هاتحقيق
: الساكن، ودليله اعتدادها في وزن العروض حرفا متحركا، واستشهد على ذلك بقـول كثيـر              

  "الطويل"
  ٥ن زم أجمال وفارق جيرة     وصاح غراب البين أنت حزينأإ

زة إذن مقابلة لعين فعولن، وهي متحركة كما        فعولن، فالهم = أأن زم   : أال ترى أن وزن قولك    
  .٦ترى

                                                 
: موضـع، والنقـا   : أأنت، وجالجل : إدخال أأللف بين الهمزتين، في    : ، والشاهد فيه  ٦٢٢ الديوان،:  ينظر - ١

، وابـن أبـي مـريم،       ٢/٤٥٨، وابن جني، الخصائص،     ٣/٥٥١سيبويه، الكتاب،   : مل، ينظر الكثيب من الر  

  .١/٢٤٣الموضح، 
  .٥٥١-٣/٥٤٨ سيبويه، الكتاب، - ٢
 ، و١٢٨الضباع، اإلبراز، ، و٣٨العطار، التنبيه، :  ينظر- ٣
 ١٢٨الضباع، اإلبراز، :  ينظر- ٤
 .١٧٠الديوان، :  ينظر- ٥
  .٢٧، والضباع، اإلضاءة، ٤٩، ١/٤٨عة اإلعراب، ابن جني، سر صنا:  ينظر- ٦



 ١٥٩

وعلل أبو شامة التسهيل كذلك بأنه محل استراحة القارئ المتكلم مطلقا، وهو مذهب مشهور                
، والتسهيل لغة أهل العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة، وورد عـنهم             ١ولغة قوم معروفة  

ن استحب ترك الهمز فـي هـذه        وإ...لسكت الدرج، والمتحركة عند ا    ترك الهمزة الساكنة في   
، ١٠-١/ الخاطئة، في الحاقة  ...حاقةال: ، في إشارة إلى قول الحق     ٢"المواضع في الوقف كذلك   
ظاهرة تسهيل الهمز، أو حذفها من أكثر الظـواهر الـصوتية لفتـا             " واعتبرت إيمان الكيالني  

دقيقة حسب موقع الهمـزة     النتباه السامع والباحث، وهي تخضع لقوانين فونولوجية صارمة و        
التسهيل لغة أهل الحجاز، وهي ظاهرة فاشية فـي كـل        و،  ٣"في الكلمة وما يتبعها من أصوات     
نتها وتكون بز : "رة فقال ه الظاه وقد تحدث سيبويه عن هذ    ،  ٤البيئة الفصيحة البدوية والحضرية   

 بين الهمزة   في، ألنك تقربها من األلف في حالة       غير أنك تضعف الصوت وال تتمه وتخ       محققة
فكل همزة تقرب من الحرف الذي حركتها منه فإنما جعلت هذه الحروف بين بـين               ...واأللف

ـ                 ى غيـر   ولم تجعل ألفات وال ياءات وال واوات، ألن أصل الهمز فكرهـوا أن يخففـوا عل
هنا وال تضعفه، ألنك تقربها من الساكن ولوال ذلـك لـم يـدخل              إنك ال تتم الصوت ها    ...ذلك

وحقيقة التسهيل ال تكون إال بالمشافهة واألخذ من أفواه المحققـين والقـراء،             ،  ٥"هنبالحرف و 
وليحترز من قلب الهمز هاء، فقد غلظ قوم فأخرجوها من مخرجـه، واسـتند              : "يقول الضباع 

وكان بعض أهل األداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، وسمعت أنـا             : بقول أبي شامة  
، فالهمزة المسهلة باالستقراء ال يبدأ بها، وال يوقف عليهـا           ٦شيءمنهم من ينطق بذلك وليس ب     

  .٧بالسكون المحض أو اإلشمام، ويوجه الوقف بالروم كالوصل
   ويرى الدرس الصوتي الحديث أن تسهيل الهمز في حقيقته قائم على حذف الهمزة الثانيـة               

د اجتمـاع الهمـزتين فـي    أا ـ نت، فالقاعدة الصوتية عن : أأنت لتغدو: وإبقاء حركتها، نحو
  .٨هما أماميتان فإن الهمزة الثانية منهما تحذف تخفيفااكلمتين متجاورتين، حركت

  
  
  

                                                 
 .٢٥الضباع، اإلضاءة، :  هي لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قيس، ينظر- ١
  .١٦٦-١٦٠الضباع، اإلبراز، :  ينظر- ٢
  .٥٥ظاهرة الهمزة في قراءة ورش، إبمان كيالني،  - ٣
  .١٨٠-١٧٩يث، غازي الحمد، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحد:  ينظر- ٤
  .٥٤٢-٣/٥٤١ سيبويه، الكتاب، - ٥
 .٢٥الضباع، اإلضاءة، :  ينظر- ٦
  .١٣نفسه، :  ينظر- ٧
  .٢٥٧-٢٥٦، و١١١-١١٠سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٨



 ١٦٠

  :إبدال الهمز -٣ 
 طول  ،ووجه اإلبدال أنه لغة لبعض العرب، فعلى هذا إن كان بعد الهمزة الثانية المبدلة ساكن              

 على اللسان في النطق بها كلفة بعيد        لما كانت الهمزة حرفا جلدا    : " يقول أبو شامة   ،١المد ألجله 
علـل أبـو    ، و ٢"المخرج يشبه بالسعلة لكونه نبرة من الصدر توصل إلى تخفيفه بتسهيل النطق           

حركة ما قبلها حركة بناء الزمة، ومـا بعـدها يجـوز أن          : "شامة اإلبدال تعليال صرفيا بقوله    
 إلى كسر، فأي حركـة      تكون حركة إعراب، وحركة اإلعراب تنتقل وتتغير من ضم إلى فتح          

ال يتغير، وهـو حركـة مـا        اهن على األخريين، فينظر إلى ما       منها تتغير، وال ترجيح إلحد    
يتضح قبال أن اإلبدال وضع األلف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنهـا، بمعنـى               ، ف ٣"قبلها

عد الكـسر   إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وتأصل للساكنة، فتبدل بعد الفتح ألفا، وب              
فتبدل المفتوحة بعد الضم واوا، وبعد الكـسر يـاء،          : ياء، وبعد الضم واوا، وللمتحركة أيضا     

وقد جعل ابن خالويه وجه ترك      ،  ٤وتبدل المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء        
 –ل الهمز مستثقل في كالمهم، ودليله قول الرسو     : مزة في كلمة النبي من ثالثة وجوه، وهي       اله

مـأخوذ  ، أو   ٥"، فكأنه كره الهمز، ألن قريشا ال تهمز       "لست نبيء اهللا  : "–صلى اهللا عليه وسلم     
، أو  من النبوة، وهي ما ارتفع من األرض وعال، ألنه أخبر عن العالم العلوي، وأتى به من اهللا                

 .٦ العرب الهمز من النبي، وهو من أنبأتكون
حركة مماثلـة   ى اإلبدال باعتبار تحول الهمزة إلى       ما الدرس الصوتي الحديث فيشير إل     وأ     

للحركة التي قبلها، فتجتمع الحركان وتصبحان حركة طويلة واحدة، فصوت الهمـزة صـوت              
صامت حنجري وقفي يتحول إلى حركة تماثل الحركة التي تسبقها، وعلى هذا األساس فـإن               

غدو الضمتان حركـة طويلـة،      الهمزة تبدل ضمة ال واوا، والضمة التي تسبقها سابقة لها، فت          
ـَ : وكذلك الحال في الفتح والكسر، وفق التقطيع الصوتي اآلتي ـَ ر  ر : ، لتغـدو ـِـ ه أس 

  .٧ل في إبدال الهمزة فتحة بسبب وجود الفتحة التي قبلهاث ه، فالتحول يتم س ـِ ـَـَ
  
  

                                                 
  ١٢٩أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر- ١
  .١٢٧ أبو شامة، اإلبراز، - ٢
  .١٦٧،  نفسه- ٣
  .٢٦ءة، الضباع، اإلضا:  ينظر- ٤
، والعقيلـي،   ٢/٢١٥، والهروي، غريب الحـديث،      ٥/٣ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث،       :  ينظر - ٥

  ".يا نبيء اهللا، فقال ال تنبر اسمي، أنا نبي اهللا: أن رجال قال له: "، ونص الحديث٣/٨٣الضعفاء الكبير، 
 .٣٢ابن خالويه، الحجة، :  ينظر- ٦
 .١٣٩-١٣٨، و١١٠-١٠٩لقراءات القرآنية، سمير استيتية، ا:  ينظر- ٧



 ١٦١

   الهمزنقل:  الثانيالمبحث
الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حـذف        تحويل  : وفي االصطالح ،  ١التحويل: النقل لغة      

، فحركة الهمزة تنتقل على الالم الساكنة قبلها، التي تأخذ حركتها، ثم تـسقط              ٢الهمز من اللفظ  
  .٣الهمزة ليغدو الساكن قبلها متحركا

  :٤وقد ورد عن ورش بكثرة ضمن الشروط اآلتية  
، ١٣٤/في طه " فنتبع آياتك : " متحرك، نحو  المنقول إليه ساكنا، فال يكون في     أن يكون الحرف     .١

  .فال ينقل إليه
أن يكون الحرف المنقول إليه صحيحا، فال ينقل في حرف المد أو اللين، وهنا ينقل في الـواو                   .٢

فـي  " ابنـي ادم  "، و ١٤/ فـي البقـرة   " خلوا إلـى  : "والياء الساكنين المفتوح ما قبلهما، نحو     
، ١٤/في البقرة   " قالوا آمنا "، و " أنفسهم إلى: "، ويحترز من حرفي المد واللين، نحو      ٢٧/المائدة

 .، فال ينقل إليها٢١/في الذاريات" في أنفسكم"و
فـي  " علمواهللا أ : "ويحترز به أن يكون بعد الهمز نحو      أن يكون الساكن الصحيح قبل الهمز،        .٣

 .، فال ينقل إليه٨٦/يوسف
" قـرآن :"يحترز به أن يكون متـصال، نحـو       أن يكون منفصال عن الهمز في كلمة أخرى، و         .٤

" واسـأل "للمكي  " قرآن: "، غير أنه ورد النقل فيهما عن غير ورش، نحو         " اسأل"، و " ليسأ"و
 .٥للكسائي والمكي

منقول إليه تنوينـاً،      وإن توفرت هذه الشروط نقل ورش الهمزة إلى ما قبلها، سواء كان ال               
: تاء التأنيـث، نحـو    ، أو   "٣/في اإلخالص " كفوا أحد "، و ١٧-١٦/ في الفجر " رمبعاد إ : "نحو

تعالوا : "أو حرف لين، نحو   " األرض: "، أو الم التعريف، نحو    ٣٩/في األعراف " قالت أوالهم "
  .٦، حال البدء بها، والخلف عنده ورد في الم التعريف١٥١/ في األنعام" أتل
  
   

                                                 
 ".نقل"اللسان ، مادة ابن منظور، :  ينظر-١
 .٥٠، الغيث، الصفاقسي، و٧٣المرغني، النجوم، :  ينظر-٢
  .٣٣٨سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٣
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي-٤

  شَكِْل الْهمِز واحِذفْه مسِهالَوحرك ِلورٍش كُلَّ ساِكِن آِخٍر صِحيٍح ِب

 .٧٤المارغني، النجوم، :  ينظر
 .٧٤، والمارغني، النحوم، ٥٠، الغيث، الصفاقسي:  ينظر-٥
، والمارغني، النجوم،   ٦٤، والضباع، اإلرشاد،    ٥٠، الغيث،   الصفاقسيو،  ١/٣١٤القيسي، الكشف،   :  ينظر -٦

٧٤. 



 ١٦٢

  :ظاهرة نقل الهمزة
على ذلـك ، إذ ورد        ورد عن العرب نقل الهمزة، ولعل ما ورد في القراءات القرآنية دليل             

  :عن القراء نقل الهمزة، ويتضح ذلك في قول الشاطبي
  ١ونَقُْل قُراٍن والْقُراِن دواُؤنَا

   فقد ذهب ابن كثير إلى تخفيف الهمزة من هذا اللفظ، ونقل حركتها إلى ما قبلهـا، وحـذف                  
بغيـر همـز، كمـا       "قران"كن، فيبقى بعد حرف الهمزة،      الهمزة ، ألنها متحركة وما قبلها سا      

بـين  "، و ٢٥/في النمل " يخرج الخبء : " وذلك في قول الحق    ٢الخب ، والمر وأشباههما،   : تقول
   .٣، حال الوقف عليه لحمزة١٠٢/في البقرة" المرِء وزوجه

، وقد اختص به ورش لكثرته، وأخذ به حمـزة فـي            ٤"لغة بعض العرب  : "   ونقل الهمز هو  
ام كذلك، وورد عن المكي والكسائي في بعض األحرف،         بعض وجوه الوقف على الهمز، وهش     

  :ويؤنس ذلك من قول الشاطبي
  ٥وسْل فَسْل حركُوا ِبالنَّقِْل راِشده دالَ

، ٦ فقد فتح السين دون همز ابن كثير والكسائي، وقراءة الباقين بإثبات الهمز على األصـل                 
 ووجه اإلثبات للهمز على األصل، كـون        وحذفت الهمز للتخفيف، وألقيت حركتها على السين،      

ويدخل في السياق ذاته أن هذا الحذف للهمزة قياسي، ألن الـساكن قبـل              ،  ٧الهمزة عين الفعل  
أن تلقى حركتها   : الهمزة وهو السين ليس حرف مد وال لين، وحكم تخفيف الهمزة في مثل هذا             

ـ عوا: "، يقول سيبويه  ٨" رةمسألة، مسلة، وفي مرأة، م    : على حركة ما قبلها، وتحذف كقولنا      م ل
أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفنها وألقيت حركتهـا علـى                 

  .٩"الساكن قبلها
  :وفي هذا المبحث الحروف اآلتية

  :األرض ونحوه: االبتداء في -١

                                                 
 .٥٠٣، البيت ٤٠ الشاطية، -١
 .١٠١، الغيث، الصفاقسي، و١/٣١٧بن ابي مريم، الموضع ،ا:  ينظر-٢
 .  ذكر الباحث ذلك في باب الوقف على الهمزة لهمزة وهشام-٣
 .٧٣ المارغني، النجوم، -٤
  .٥٩٨: ، البيت٤٨ الشاطبية، -٥
 .١/٤١٤، وابن أبي مريم، الموضح، ٢١٥/ ١، والبنا، اإلتحاف، ٢٣٢الداني، التيسير، :  ينظر- ٦
، ١٢٣، وابـن خالويـه، الحجـة،        ٢٠٠، وأبو زرعة، الحجة،     ٤١٤/ ١ابن أبي مريم، الموضح،     :  ينظر - ٧

 .٢١٥/ ١والقيسي، الكشف، 
 .٨٣ية، عادل العبيدي، الظواهر الصوت: ينظر- ٨
 .٢/١٦٥ سيبويه، الكتاب، - ٩



 ١٦٣

  :ويؤنس ذلك في قول  الشاطبي
  ١وِإن كُنْتَ معتَدا ِبعاِرِضِه فَالَوتَبدْأ ِبهمِز الْوصِل في النَّقِْل كُلِِّه 

فإذا ابتدأت كلمة دخل فيهـا      "   يتضح جليا من قول المصنف االبتداء في هذه الكلمة ونحوه،           
، ونقلت حركة الهمزة إلى الالم      "اإلنسان واألرض " : مثل ،الم التعريف على ما أوله همزة قطع      

بتدئ فيها في صورة عدم النقل ألجل سكون        ألنسان وألرض، كما ت   : بدأت بهمزة الوصل فنقول   
الالم، فالالم بعد النقل إليها كأنها ساكنة، ألن حركة النقل عارضة فتبقى همزة الوصل علـى                

أما إذا كنت معتدا بالنقل العارض، أي منزال حركـة النقـل            و ،حالها وال تسقط إال في الدرج     
جة إليها ألن همزة الوصل إنما اجتلبت        بهمزة الوصل إذ ال حا     منزلة الحركة األصلية فال تبدأ    

ـ : جل سكون الالم وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة فاستغنى عنهـا، فنقـول             أل رض لَ
  .٢نسانوِل

ورجح الداني االبتداء بهمـزة الوصـل       : "قول المارغني ي ،٣   والمقدم أداء لورش هو األول    
رض في نحو اآلخرة، واألولى فنأتي      وإذا ابتدأنا لورش دون االعتداد بالعا     ،  ٤"لعروض الحركة 

نا بالعارض وابتدأنا   دلورش بالقصر والتوسط واإلشباع على أصله  في مد البدل، أما إذا اعتد            
  .   ٥بالالم دون همزة الوصل فليس لنا إال القصر

  :االسم -٢
 بعـد   ِبْئس اِالسـم الْفُـسوقُ      "-: سبحانه –، في قول الحق     "االسم"   ويدخل في السياق ذاته     

، ٦"االرض"، للقراء مجتمعين، فلهم كما لورش السابق ذكـره فـي            ١١/في الحجرات " الِْإيماِن
الـسم، ويجـوز االبتـداء بـالم        : فيجوز االبتداء بهمزة الوصل مفتوحة، وكسر الالم، فنقول       

  .٧لسم: مكسورة من غير همزة وصل قبلها، فنقول
  . ألسم: حف الشريفاألول، إتباعا لرسم المص: والوجه المقدم هو

  :"األولى "-٣
  .٥٠/مفي النج"  وَأنَّه َأهلَك عاداً الُْأولَى: "وذلك في قول الحق

  :ويؤنس ذلك من قول الشاطبي

                                                 
  .٢٣٣: ، البيت١٩ الشاطبية، - ١
  . ١٠٩-١٠٨، والقاضي، الوافي، ٦٦، ، والضباع، اإلرشاد١٥٣ابن القاصح، السراج، :  ينظر- ٢
 .٦٦، والضباع، اإلرشاد، ١٦٣، وأبو شامة، اإلبراز، ٧٦المارغني، النجوم، :  ينظر- ٣
  .٣٠١القاضي، البدور، : ، وينظر٧٦ المارغني، النجوم، - ٤
 .٧٦المارغني، النجوم، :  ينظر-٥
 .رش عند و"األرض" ادر نفسها سابقة الذكر في توجيه المص:  ينظر -٦
، ومحمد أبو الخير،    ٨١، والمارغني، النجوم،    ٥٤،   بلوغ األمنية  ، ومختصر ٦٦الضباع، اإلرشاد ،    :  ينظر -٧

 .،١٠٩، والضباع، الوافي، ١٠٠األصول، 



 ١٦٤

  وقُْل عادا االُولَى ِبِإسكَاِن الِمِه وتَنِْويِنِه ِبالْكَسِر كَاِسيِه ظَلّالَ
لُهصِبالنَّقِْل وو اِقيِهمب غَمَأدالَوِل فُضِباَألص ءدالْبو مُؤهدبو م  

  ١ِلقَالُون والْبصِري وتُهمز واوه ِلقَالُون حاَل النَّقِْل بدءا وموِصالَ
األولـى  "  الم "فـي  ً"عاداُ"ش وأبو عمرو وقالون في أحد وجهيه، بإدغام تنوين             فقد قرأ ور  

لف وحذف الهمـزة بنقـل حركتهـا إلـى الم        بغير أ " لىلو"ط المصحف إذ كتب فيه      إتباعا لخ 
التعريف، والوجه الثاني لقالون بإدغام التنوين وبعده الم مضمومة أيضا فهمزة ساكنة بدالً من              

، والباقون بإظهار التنوين وكسره، وإسـكان الـالم وتحقيـق           "عادا لّؤلى : "أعني" لؤلى"الواو،
وهو : "ء بها حالة البد " األولى"، أما    وهذا في الوصل   بعدهما واو ساكنة،  الهمزة بعد هذه الالم و    

  :لقالون ثالثة أوجه، ف"ليس موضع ابتداء
ثبـات  ، فالنقل جرى على الوصل وإ   ساكنة ألؤلى، بهمزة مفتوحة فالم مضمومة فهمزة     :  األول

  .الوصل لعدم االعتداء بحركة الالم
  .، الم مضمومة فهمزة ساكنة"لؤلى: "الثاني
، بهمزة مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة فواو مدية، وذلك برد الكلمة إلـى              األولى: الثالث

  .أصلها بهمزة الوصل
  :ولورش وجهان

ألولى، بهمزة مفتوحة فالم مضمومة فواو ساكنة مدية، ويجوز له ثالثة البـدل علـى               : األول
  .أصله
  .لولى، بالم مضمومة فواو ساكنة دية، وال يجوز إال قصر البدل: الثاني

  .األول كالوجه الثالث لقالون، والثاني والثالث كوجهى ورش: ألبى عمرو ثالثة أوجهو
، "األولـى . " أعني االبتداء باألصـل    ، وهو المقدم أداء،   ٢كالوجه الثالث لقالون  : ويبتدئ الباقون 

ووجه التحقق للهمزة مع التنوين وإسكان الالم هو اإلتيان بالكالم على أصله، وفي اللفظ حقيقة               
فهو : ما حذف التنوين والهمزة وتشديد الالم     ، وكسر التنوين اللتقاء الساكنين، وأ     وجب عليه ما  

نقل حركة الهمزة إلى الالم الساكنة قبلها ثم حذفها، فالتقى سكون التنوين وسكون الالم، فأدغم               
ـ  "رأيت زيدا األعجمي  : "التنوين في الالم فالتشديد من أجل ذلك، ومثله في كالم العرب           ل ، بنق
  .٣حركة الهمزة إلى الالم وإدغام التنوين فيها اعتداداً بالعارض

                                                 
 .٢٣٢-٢٣٠: ، األبيات١٩  الشاطية،-١
، ٩٥، والـضباع، اإلضـاءة،      ٨٣،  والخليجي، حل المـشكالت،       ٣٦٣-٥٦٢، الغيث،   الصفاقسي:   ينظر -٢

 .١٠٨-١٠٧، والقاضي، الوافي، ١٠٤ومحمد أبو الخير، األصول، 
، والمارغني،  ٥٦٢، الغيث،   الصفاقسي، و ٢٣٣، وابن القاصح، السراج،     ٢٢٠ابن خالويه، الحجه،    :  ينظر -٣

 .٧٩-٧٦النجوم، 



 ١٦٥

وبيانها في كتاب غيث النفع، وترتيبه أداء كترتيبها        : "والوجه المقدم أداء ذكره ابن يالوشه بقوله      

  .٢، وقد اعتمد الباحث ترتيب تلك األوجه وفق ورود ما في الغيث١"في الذكر هناك

، فحاصل ما يترتب " فَِبَأي آلَاء ربك تَتَمارى: " وصلت بقولهوإذا أتى معها بدل أخر، كما"

القصر في عاداً األولى مع الثالثة في : عليها في الخالف المذكور أنه يكون فيه خمسة أوجه

  .٣"غيره، ثم توسيطها ومدهما

  :١٩/٢٠في الحاقة "  كتابيه إني " -٤

  :ويسند ذلك قول الشاطبي

  ٤ اِفٍع وِكتَاِبيه ِباِإلسكاِن عن ورٍش َأصح تَقَبالَونقُْل ِردا عن نَ

عني همزة إني إليها ، كمـا  إسكان الهاء من غير نقل الحركة، أ        فقد ورد الخلف عن ورش ب     

  .٥ورد عنه النقل طرداً للباب، أعني النقل للهمزة في قراءة ورش

حرك إال في ضرورة الشعر، وال تثبت          وتوجيه ذلك أنها هاء السكت، وحكمها السكون ال ت        

أخذ قوم بنقل الحركة في     : "رف الموقوف عليه، ويقول القيسي    ، لبيان حركة الح   ٦إال في الوقف  

، والنقـل علـى     ق علـى األصـل    ي ابن خالويه أن التحق    ، واعتبر ٧، وتركه أحسن وأقوى   هذا

 أن إثباتهـا فـي      ، حيث ثبتت في المصحف بنية الوقف، فمن ترك النقل إليهـا رأى            ٨التخفيف

، ومن نقل إليها جعلها كالالزمة إلثباتها فـي الرسـم           إنما هو بنية الوقف فلم يعتد بها      الوصل  

إشارة إلى الوجهين، وذلك أن اإلسكان تقبلـه قـوم،          : أصح تقبال : وقول المصنف ،  ٩"فاعتد بها 

  .١٠ العربيةءصح عند علمالتحريك تقبله قوم، ولكن اإلسكان أوا

                                                 
 .٢٢٢ المارغني، النجوم، -١
 .، وما يليها٥٦٢، الغيث، الصفاقسي - ٢
 .  ٤/٢٠١، ومحمد سالم، فريدة الدهر، ١٦ولي، فتح المعطي، ، والمت٤٩د،  الضباع، اإلرشا-٣
 .٢٣٤: ، البيت ١٩ الشاطيه، -٤
، والقاضي، الوافي،   ٧٤، والمارغني، النجوم،    ٦٦، والضباع، اإلرشاد،    ١٥٤ابن القاصح، السراج،    :  ينظر -٥

١٠٩. 
 .المصادر السابقة نفسها: ، وينظر١٦٥أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر-٦
  .١/٢٥١ي، الكشف،  القيس-٧
 .١: ، والمصادر في الهامش١٧٤ابن خالويه، الحجه، :  ينظر-٨
  .١/٢٥١ القيسي، الكشف، - ٩
، والقاضـي،   ٧٤، والمـارغني، النجـوم،      ٦٦، والضباع، اإلرشاد،    ١٥٤ابن القاصح، السراج،    :  ينظر -١٠

 .١٠٩الوافي، 



 ١٦٦

، ويسند ذلـك    ١"والوجهان مقروء بهما، واإلظهار هو المقدم في األداء        ":ميقول صاحب النجو  

وترك النقل فيه هو المختار عندنا، واألصح لدينا األقوى في العربية،           : "إلى قول ابن الجزري   

كتابيـه  : "، كما أن اإلدغام مفرع على النقـل فـي         ٢وإن هذه الهاء هاء سكت وحكمها السكون      

  .٣"إني

" كتابيـة إنـي   ": ، فعلى تحقيق  "ماليه هلك : "فإذا قرأت إلى قول الحق    : لمسألة   ولتحقيق هذه ا  
 لطيفة من غير تنفيس، لكون هائه للسكت، وعلـى          وقفة" ةمالي: "تعين اإلظهار، بأن تقف على    ي

، ولذلك فيؤخذ لـورش     ٢٨/٢٩٤/في الحاقة   " مالية هلك : "، يتحتم اإلدغام في   "كتابيه إني : "نقل
  .٥، ويكون اإلظهار وصال بسكتة لطيفة دون تنفس على الهاء األولىالتحقيق مع اإلظهار

 .٦بين اإلدغام واإلظهار" مالية هلك: "  وقد سبق ذكر أن للقراء مجتمعين الخلف في
  :٥١٧/في يونس" آلنآ" -٥

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٨ وِلنَاِفٍع لَدى يونٍُس آالن ِبالنَّقِْل نُقِّالَ

ه بنقل حركة الهمزة إلى الالم الساكنة قبلها في آآلن، ولورش فيهـا             يفع من روايت     فقد قرأ نا  
سبعة أوجه وصالً، وتسعة وفقاً على انفرادها، أما حالة وصلها ببدل ففيها ثالثة عشر وجهـاً                

مد البدل، ولقالون فيها ثالثة أوجه وصال،       مع  وصالً، وسبعة وعشرون وقفاً سيأتي توضيحها       
  :أما ثالثة الوصل فكاآلتيوتسعة وقفا، ف

  "آآلن ".نقل حركة الهمزة إلى الالم مقصورة     –مع -ل همزة الوصل ألفاً مع الطول   إبدا
  "آالن ".نقل حركة الهمزة إلى الالم مقصورة     –مع - همزة الوصل ألفاً مع القصر  إبدال

  " أاْالن.الم مقصورةنقل حركة الهمزة إلى ال     –مع -تسهيل همزة الوصل إلى قصرها    
  ٩.أما تسعة أوجه الوقف عليها، فهي ثالثة همزة الوصل مع كل من قصر وتوسيط ومد الالم

                                                 
 .١١يض األال، ، وف٣٨النحاس، الرسالة، : ، وينظر٧٤ المارغني، النجوم، -١
 .١/٤٠٩ ابن الجزري، النشر، -٢
 .٣٨النحاس، الرسالة، :  ينظر-٣
 .١٥٤، وابن القاصح، السراج، ٦٧، والضباع، اإلرشاد، ٧٥المارغني، النجوم، :  ينظر-٤
  .١١، والنحاس، فيض األال، ٥٤الضباع، مختصر بلوغ األمنية، :  ينظر- ٥
 . من البحث٥٠ص : ينظر - ٦
ب القراءات مجمعة وكتب التحريرات من الحديث عن هذا الحرف، كما تم تأليف رسائل كاملة                   لم تخل كت   - ٧

  .به، وسيقف الباحث عند ما قرئ به من طريق الشاطبية فقط، ألنها محور بحثنا
 .٢٢٩: ، البيت١٩ الشاطبية، -٨
 .، وما يليها٧٧، والمارغني، النجوم، ١٠٣محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر-٩



 ١٦٧

َأثُم ِإذَا مـا    :"واألوجه المقدمة فيها، هو أننا نقرأ قول الحق       للقراء مجتمعين   وكيفية قراءة اآلية    
نبدأ لقالون بتسكين ميم الجمـع،       ف ،٥١/يونسفي  " نوقَع آمنْتُم ِبِه آآلن وقَد كُنتُم ِبِه تَستَعِجلُو       

وقصر المنفصل، ونقل اآلن ومدها طويال ثم نعطفه بقصرها مع النقل أيضا ثم بتسهيلها مـع                
الثالثة على وجهي البدل ووجـه التـسهيل، ثـم          " آآلن: "القصر ثم نعطف عليه البصري بمد     

 معه الشامي وعاصم والكـسائي، ثـم         ويندرج  الدوري بالوجهين البدل والتسهيل،    نعطف عليه 
نعطف ورشا بمد المنفصل طويال على القصر في آمنتم، وتقدم ثالثة أوجه عليه في آآلن فنأتي                

 في الوجهين، ثم نعطف خـالدا       بالوجهين البدل والتسهيل مع السكت    بها ثم نعطف عليه حمزة      
ندرج معه المكي فنعطفه    بعدم السكت مع الوجهين، ثم لقالون بصلة الميم وقصر المنفصل، وي          

ثم نأتي لورش بالتوسط في     . ثم نعطف قالون بمد المنفصل وأوجه آآلن الثالثة       " آآلن: "بوجهي
آمنتم، وتقدم أن يأتي عليه في آآلن ستة أوجه فنأتي بها، ثم نعطفه بالطويل ويأتي عليـه فـي                   

لة عبر حديثه عـن  وشيشير الباحث إلى قراءة ورش مفص   ،  ١ما تقدم من األوجه الخمسة    " آآلن"
  .مد البدل لورش

  :ويؤنس ذلك في قول الشاطبي :٩٦/ في الكهف" قال آتوني" -٦
  واهِمز مسكِّناً لَدى ردماً اْئتُوِني وقَبَل اكِْسِر الِْوالَ

  ِلشُعبةَ والثَّاِني فَشَا ِصفْ ِبخُلِْفِه والَ كَسر وابدْأ ِفيِهما الْياء مبِدال
  ٢د قَبَل همِز الْوصِل والْغَير ِفيِهما ِبقَطِْعِهما وِللِْمد بدءاً وموِصالَوِز

" قـاألتوني "   فقد قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة مع بقاء فتحة الالم على حالهـا،                
ة وال كسر، وهذا في حال وصل ائتوني بقال، فإذا وقـف شـعب            : وهو ما عناه الشاطبي بقوله    

، ابتدأ بإبدال الهمزة الساكنة حرف مد ياء مع زيادة همز وصل مكـسور قبلهـا،                "قال: "على
، وقراءة الباقين بقطع الهمزة مفتوحة ومدها في البدء والوصل، وهو الوجـه الثـاني               "إيتوني"

، ٥ وليس هنا مكانـه    ، وقد يترتب عليها معنى داللي     ٤وكل ذلك لغة كما تشير المصادر     ،  ٣لشعبة
  ٦ المقدم أداء هو همزة ساكنة بعد الالم وصالوالوجه

                                                 
 ولعل اإلشكال في هذا الحرف كثرة ما كتب عنه دون تدقيق في الطرق،              ،٢٩٧، الغيث،   الصفاقسي: ينظر- ١

إذ تخلط بعض كتب التحريرات أو الباحثين في هذا الحرف دون نظر سديد للطرق، ومن ذلك تجد بعض كتب                   

 .التحريرات تذكر السكت لحفص، وهو ليس من طريق الشاطبية
  .٨٥٧-٨٥٥: ألبيات، ا٦٨ الشاطبية، - ٢
، والقاضـي،   ٥٧٨، والـضباع، اإلبـراز،      ٤٦٩، وابن القاصح، السراج،     ١١٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ٣

  .٣١٥الوافي، 
 .نفسها:  ينظر- ٤
  .٢/٨٠٤ وابن أبي مريم، الموضح، ،٢/٣١٤، والقيسي، الكشف، ٢/١٦٠الفراء، معاني القرآن، :  ينظر- ٥
  .٢١٢ المارغني، النجوم،:  ينظر- ٦



 ١٦٨

  :١الهمزتان من كلمة: المبحث الثالث
   والمراد بهما الهمزتان المتحركتان المتالصقتان من كلمة واحدة، وال تكون الهمزة األولـى             
إال مفتوحة، وتكون الهمزة الثانية مفتوحة ومضمومة ومكسورة، كما تكون همزة قطع وهمزة             

  :لي بسط القول في ذلكوصل، وفيما ي
  "أأنذرتهم: "نحو: ذات الفتح -١

   :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  وِبذَاِت الْفتِْح خُلْفٌ ِلتَجمالَ وتَسِهيُل ُأخْرى همزتَيِن ِبِكلْمٍة سما

  ٢وقُْل َأِلفاً عن َأهِل ِمصر تَبدلَّتْ ِلورٍش وفي بغْداد يروى مسهالَ
  :وقوله

  ٣لُذُّ وقَبَل الْكَسِر خُلْفٌ لَه والَ ومدك قَبَل الْفَتِْح والْكَسِر حجةٌ ِبها
قرأ بتسهيل  فقد  أأنذرتهم، أأسلمتم، أأقررتم، أأرباب،     : بمعنى أن الهمزتين مفتوحتان، نحو         

 وأبو عمرو بإدخـال     أ قالون وأبو عمرو وابن كثير، وقر    الهمزة الثانية بينها وبين األلف، نافع       
، وقرأ ورش وابن كثير بعدم اإلدخـال،  ٤ألف حاجز بين الهمزتين، ومقدار هذه األلف حركتان     

وروى هشام تسهيل الهمزة الثانية وتحقيقها مع اإلدخال في كل منهما، وقرأ الكوفيـون وابـن                
تـسهيل الهمـزة    : الخلف لهشام من جانبين   ، فيظهر   ٥ذكوان بتحقيق الهمزتين مع عدم اإلدخال     

ووجه تسهيل الهمـزة مـع   ، "آأنذرتهم" تحقيقها مع اإلدخال، ، أو"آأنذرتهم"الثانية مع اإلدخال،   
اإلدخال من وجهة صوتية حديثة قائم على اعتبار الهمزة األولى لالستفهام، وأطيلـت فتحـة               

تـابي ال   الهمزة حتى غدت ألفا، ولعل من يعتبر إدخال األلف بين الهمزتين هـو الـشكل الك               
لـك إلحـداث    النطقي، فما حدث هو مد الفتحة، ثم حذفت الهمزة الثانية مع إبقاء حركتها، وذ             

مـا   بينهما ذا حد صـائتي ال صـامتي، وأ         ول والثاني فيكون التجاور   تماثل بين المقطعين األ   
ـ             ت الفتحـة الحركـة     دالتحقيق مع اإلدخال فهو إطالة فتحة الهمزة مع بقاء الهمزتين فقد تول

ما سـبقت بـصامت حنجـري       دمامية الضيقة القصيرة إلى حركة أمامية واسعة طويلة عن        األ
  .٦وقفي

                                                 
ذ تكاد تتفق جميعها علـى       مراجعها التي عاد الباحث إليها إ      باب الهمز في مصادر كتب القراءات     :  ينظر - ١

  .العرض نفسه عبر شرح الشاطبية، أو دون شرح لها عبر استعراض باب الهمز في كلمة أو كلمتين
 ١٨٢: ، البيت١٥ الشاطبية، - ٢
  .١٩٦: ، البيت١٦ الشاطبية، - ٣
 .ا شذ به بعضهم من إعطائها حكم المد المتصل  إال م- ٤
، ٩٣، واإلضـاءة،    ٥٣،  ، والضباع، اإلرشاد  ٦٣ري، الفتح،   ، والجمزو ٢٣المتولي، فتح المعطي،    :  ينظر - ٥

  .٦٣، والجمزوري، الفتح، ٢٣، والمتولي، فتح المعطي،٥٩-٥٨، والمارغني، النجوم، ١١٠و
  .٢٩-٢٨ سمير استيتية، القراءات القرآنية،:  ينظر- ٦



 ١٦٩

  .١التسهيل مع اإلدخال: والوجه المقدم أداء لهشام
  .ويستثنى من ذلك مواضع مخصوصة منصوص عليها، سيأتي ذكرها الحقا

مع إشباع هـذا    ، أو إبدالها حرف مد خالصاً       ٢   ولورش وجهان كذلك التسهيل للهمزة الثانية     
، ويمتنع هذا الوجـه وقفـاً،       "أنتأ": ، كما في نحو   كان بعد الهمزة الثانية حرف ساكن     المد إذا   

 سواكن متوالية مظهرة وهذا غير موجود في كالم العرب، أما إذا كان             ةحذرا من اجتماع ثالث   
لقصر، إذ تشير   ، كان اإلبدال مع ا    "أأتخذ"،  "أألد": بعد الهمزة الثانية حرف متحرك كما في نحو       

 :وعلى إبدال المفتوحة لورش ال بد من المد المـشبع فـي نحـو             : "المصادر إلى ذلك بالقول   
 ونحوه من كل ما بعده سواكن للفصل بين الساكنين، ولكره الجمـع بـين همـزتين                 "أأنذرتهم"

يشار تحقيق هذه المسألة    ل ه، غير أن  ٣آدم: متوالتين، فخففت الثانية وعوض عنها مدة، كما قالوا       
  :إلى السؤال اآلتي

  "أأنت"هل يجوز اإلبدال وقفا في 
 سواكن متوالية لـيس فيهـا       ة    يمال إلى الوقوف عليه بالتسهيل فقط فرارا من اجتماع ثالث         

، ٤صوافّ، وهو غير موجود في كالم العرب، ومثل أأنت في ذلك أرأيـت وقفـا              : مدغم، مثل 
لى األمر نفسه المارغني، وعلل عدم      ، وأشار إ  ٥"واألولى الوقف عليه بالتسهيل   : "سيقول النحا 

، أما إذا   ٦" سواكن ظواهر وهو غير موجود في كالم العرب        ةالوقف عليه باإلبدال الجتماع ثالث    
  .كان بعد الهمزة الثانية حرفا متحركا كما في أألد، أأتخذ، كان اإلبدال مع القصر

  .٧ مع توسط البدل"أرأيت" في    وقد نقل الضباع عن السيد هاشم جواز الوقف باإلبدال
أأنت، التسهيل وجها واحدا، وفي حالـة الوصـل         :    يتضح قبال أن الوقف لورش على نحو      
ولورش إبدالها ألفا مع المد الطويل واإلبدال مقـدم         : "فالمقدم أداء هو اإلبدال، يقول ابن يالوشة      

، ومن وجهة صوتية    ٩"واية، وعلل المارغني الوجه المقدم كونه أقوى من جهة الر         ٨"في األداء 
                                                 

 .٢٩، والنحاس، الرسالة، ٢١٢ المارغني، النجوم، - ١
 ورد في مصادر بعض القدماء نطق الهمزة المسهلة بين بين بالهاء الخالصة وأشار إلى ذلك أبـو شـامة                    - ٢

، "وسمعت أنا منهم من ينطق بـذلك    ...من مخرج الهاء     لةه األداء يقرب الهمزة المس    هلوكان بعض  أ   : "بقوله

: رغني الفكرة نفسها عن مؤلفين معاصرين غير أنه أكد على المنع مطلقا، وعلق على ذلـك بقولـه                 ونقل الما 

   .٥٨المارغني، النجوم، ".واألكثرون على المنع مطلقا، وعليه جرى عملنا بتونس"
  . ينظر المصادر السابقة نفسها التي اعتمد الباحث عليها في الهمزتين- ٣
  .١٧ النحاس، فيض األال، - ٤
 .٣٧، و٣٠ النحاس، الرسالة الغراء، - ٥
 .١٦٦ المارغني، النجوم، - ٦
  .٥٣الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٧
  .٨، وفيض األال، ٣٧، و٢٩، والنحاس، الرسالة، ٢١٢ المارغني، النجوم، - ٨
 .٥٨ المارغني، النجوم، - ٩



 ١٧٠

 ،الثانية لم تبدل ألفا، ولكنها سقطت وبقيت حركتهـا، فاجتمعـت الفتحتـان            حديثة فإن الهمزة    
ـَ : فأصبحتا ألفا، هكذا ـَ أ  ـِ  أ  ـَ  ===  د ل  ـَ أ  ـِ    وكون قراءة ورش تميل إلى  د،  ل 

ـ  تكونت من حركتين قصيرتين في آخـر ا        المد الطويل فتصبح الحركة عنده ألفا       األول  علمقط
، وأما التسهيل فللتفريق بين حركتي الفتح األصليتين وبـين  والفتحة التي في أول المقطع الثاني   

والذي قرأناه  : "، غير أن البقري جعل التسهيل وجها مقدما في األداء بقوله          ١الهمزة المنقلبة ألفا  
ـ  . ٢"على شيخنا تقديم مذهب البغداديين بخالف ظاهر متن الشاطبية         ذا التقـديم يبعـد     ولعل ه

أآمنتم، لئال  : الخالف الذي ذكر قبال، ويتعلق بالوقف على أأنت السابق، وكذلك يبتعد عن نحو            
ما ذكرناه عن المصريين إبدالهم الثانية ألفا قرأنا بعدمـه  : "يلتقي على وجه البدل، يقول البقري  

، وأآلهتنا فـي    ٤٩/، والشعراء ٧١/، وطه ١٢٣/، في األعراف  "آمنتم: "، في موضعين  "التسهيل"
، فـي   "آمنـوا : "، ووجهه أن اإلبدال يتحد مع القصر في قراءته كما تقدم، فـي            ٥٨/الزخرف
وقد أشار ابن جني إلى أن الهمـزتين ال         ،  ٣"، فلهذا لم يقرأ به وشيخنا لم يعتمد عليه        ٤٩/البقرة

  .٤تلتقيان في كلمة واحدة فكان ال بد من اإلبدال
  آلذكرين، ونحوه

  : قول الشاطبيويسند ذلك إلى
  وِإن همز وصٍل بين الٍَم مسكٍِّن وهمزِة اِالسِتفْهاِم فَامدده مبِدالَ
  فَِللْكُلِّ ذَا َأولى ويقْصره الَِّذي يسهُل عن كُلِّ كَآالن مثِّالَ

  ٥ِفقْن تَنَزالَوالَ مد بين الْهمزتَيِن هنَا والَ ِبحيثُ ثَالَثٌ يتَّ
   فإذا وقعت همزة الوصل بين الم ساكنة وهمزة استفهام وذلك في سـتة مواضـع لـسائر                 

فـي  " آهللا  "، و ٩١، و ٥١/في يـونس  " آآلن"، و ١٤٤-١٤٣/في األنعام " آلذكرين: "القراء، وهي 
، كان في همزة    ٨١٦/في يونس " به السحر "، وموضع سابع ألبي عمرو      ٥٩/، والنمل ٥٩/يونس

  :وصلال
                                                 

  .١٧٣، و٧٨سمير استيتية، القراءات القرآنية، : ينظر - ١
 .٤٨واعد،  البقري، الق- ٢
 .٤٩،  نفسه- ٣
، ولعله أراد عدم اجتماع الهمزتين من أصل الكلمـة فـي كلمـة              ٣/١٤٣ابن جني، الخصائص،    :  ينظر - ٤

 .٦٢، والمرادي، التنبيه، ١٢٠، والداني، التحديد، ١٤٥القيسي، الرعاية، : واحدة، ينظر
  .١٩٤-١٩٢: ، البيات١٦ الشاطبية، - ٥
، بزيادة همزة قطع قبل همزة الوصل فـي         "ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله      : " قرأ أبو عمرو قول الحق     - ٦

السحر، فحينئذ تجتمع همزتان مفتوحتان األولى همزة االستفهام، وهي همزة القطع، والثانية همزة وصل              : لفظ

، ٢٨٨القاضـي، الـوافي،     : آلذكرين، فيجوز له فيها الوجهان المذكوران أعـاله، ينظـر         : فتغدو الكلمة مثل  

  :، وقد اقتصر الشاطبي على الوجه األول فهو المد مع اإلشباع بقوله٢١٢والمارغني، النجوم، 

        =مع الْمد قَطْع السحِر حكٌْم تَبوءا ِبيا وقِْف حفٍْص لَم يِصح فَيحمالَ



 ١٧١

:  اإلبدال حرف مد مشبعاً لكل القراء، للفصل بين الساكنين إال إذا عرض تحرك الالم فـي                -
  .آآلن على قراءة ورش، وذكر ذلك في باب النقل للهمزة

 تسهيل همزة الوصل تلك مع قصرها بناء على أن الهمزة المسهلة كالمحققة فال تحتاج إلـى                 -
" آآلن: "ة الهمزة إلى الالم في    لى قراءة نافع بنقل حرك    المد، وال يجوز اإلدخال عند الجميع، وع      

بيونس، يجوز له على وجه إبدال همزة الوصل المد اعتداداً باألصل، والقصر اعتدادا بعارض              
 . ١حركة الالم، وال يجوز التوسط وإن قال به البعض

إشـارة  : "أولى، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي السابق، فلكل ذا          ٢  والوجه المقدم أداء هو المد    
ن التسهيل تحريك همزة الوصـل      وجه تسهيله بين الهمزة واأللف، أل     إلى وجه البدل أولى من      

لم يمد عن كل    ووال وجه لتحريكها درجا، ومن سهل همزة الوصل حذرا من التقاء الساكنين،             
  .٣"القراء بناء على أن الهمزة المسهلة كالمحققة فال تحتاج إلى المد

، الطول والتوسـط والقـصر،      يصح في حرف األلف الذي قبل الهاء      ة آهللا، ف    وفي لفظ الجالل  
ألن هذا الحرف وإن كان محذوفا في الرسم فهو ثابت في النطق واللفظ، ويجري في الهـاء،                 
الموقوف عليها، الروم، واإلشمام لكونها مرفوعة وعلى ذلك يتحصل أربعة عشر وجها منهـا              

لخالص، وستة أخر مثلها مع اإلشمام ووجهان الروم مـع          ستة أوجه سالفة الذكر مع السكون ا      
  .٤القصر على كل من حالي إبدال همزة الوصل وتسهيلها
  آمنتم

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  وطه وِفي اَألعراِف والشُّعرا ِبها ءآمنْتُم ِللكُلِّ ثَاِلثًا ابِدالَ

  اِطِه اُألولى ِبطه تُقُبالَوِلقُنْبٍل ِبِإسقَ وحقَّقَ ثَاٍن صحبةٌ
  ٥وفي كُلِّها حفٌْص وَأبدَل قُنْبٌل ِفي اَْألعراِف ِمنْها الْواو والْملِْك موِصالَ

 أبدل وجوبـاً    -"أأأمنتم"–، فأصلها   ٤٩/، والشعراء ٧١/، وطه ١٢٣/    ففي آمنتم في األعراف   
لهمزة األولى من حيث حذفها وإثباتهـا وتغيرهـا،         كل القراء الهمزة الثالثة ألفاً، واختلفوا في ا       

قرأ حفص بإسـقاط األولـى وتحقيـق        : تياآلواختلفوا في الثانية من حيث تحقيقها وتسهيلها ك       
 .الثانية في الجميع ووافقه قنبل في طه

                                                                                                                                            
  .٧٥١:  ، البيت٥٩الشاطبية،: ينظر= 
  .ذكر الباحث ذلك في باب نقل الهمزةوقد . ٥٥الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ١
  .٢١٦، و٦٧المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
 .٨٢، ومحمد أبو الخير، األصول، ٥٥الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٣
  .٨٢محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ٤
  .١٩١-١٨٩: ، األبيات١٦ الشاطبية، - ٥



 ١٧٢

    وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر بتحقيق األولى وتسهيل الثانية، ووافقهم قنبل فـي               
، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بتحقيق األولى والثانية معاً، بقي قنبـل فـي موضـوع                الشعراء

األعراف فقرأه حالة الوصل بما قبله بإبدال الهمزة األولى واواً خالصة مع تسهيل الثانية، أمـا                
فقرأ بتحقيق األولى وتسهيل الثانيـة، وحكـم        " ءامنتم"والبدء بـ   " فرعون"في حالة الوقف على     

فـي  " ألهتنا"، وفي   ١٦-١٥/في الملك " وإليه النشور أأمنتم  : "حالتين له أيضاً في موضع    هاتين ال 
، فقد أجمع القراء على إثبات الهمزة األولى محققة وعلى إبدال الثالثة ألفاً، واختلفوا              ٥٨/الزخرف

حد في الهمزة الثانية، فسهلها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وحققها الكوفيون، وليس أل              
، كما أن ورشاً ال يبدل الثانية مداً فيهما، ويجوز له أوجه            "آمنتم: "إدخال ألف بين الهمزتين، وكذا    

: ويدخل في السياق ذاته تسهيل الهمزة في قـول الحـق          ،  ١البدل مع وجه التسهيل حسب قاعدته     
حقيـق،  ، إذ ورد الخلف عن البزي بـين التـسهيل والت          ٢٢٠/، في البقرة  "ولو شاء اهللا ألعنتكم   "

  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي
  ٢َألعنَتْكُم ِبالْخُلِْف َأحمد سهالَ

لتحقيق وجه مقدم فـي األداء، ألنـه        ، عكس حمزة في الوقف فله ا      ٣والتسهيل مقدم في األداء      
  .متوسط بزائد

  :الهمزة ذات الكسر -٢
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  لُذُّ وقَبَل الْكَسِر خُلْفٌ لَه والَ سِر حجةٌ ِبهاومدك قَبَل الْفَتِْح والْكَ
  وفي سبعٍة الَ خُلْفَ عنْه ِبمريٍم وفي حرفَِي اَألعراِف والشُّعرا الْعالَ
  ٤َأِئنَّك آِئفْكاً معا فَوقَ صاِدها وفي فُصلَتْ حرفٌ وِبالخُلِْف سهالَ

أئنكم، أئفكا، أئذا، قـرأ بتـسهيل       : زة األولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو        بمعنى أن الهم  
الهمزة الثانية بينها وبين الياء، نافع وأبو عمرو وابن كثير، وقرأ قالون وأبو عمرو بإدخال ألف                
الفصل، وورش وابن كثير بعدم اإلدخال، وروى هشام بتحقيق الهمزتين مع اإلدخال وعدمـه،              

  :، وقرأ هشام مع اإلدخال قوال واحداً في سبعة مواضع هي٥داء هو اإلدخالوالوجه المقدم أ
،  وأئـن لنـا فـي        ٦٦/، و أئذا ما مـت فـي مـريم         ١١٣، و ٨١/أئنكم، وأئنا، في األعراف   

 وزاد وجهـاً بحـرف   ،٩/،  وأئنكم  فصلت   ٨٦، و ٥٢/افات، وأئنك، وأئفكا في الص    ٤١/الشعراء

                                                 
  .١٢٢، والبدور، ٨٧-٨٦، والقاضي، الوافي، ٦٠المارغني، النجوم، :  ينظر- ١
  .٥٠٩: ، البيت٤١ الشاطبية، - ٢
  .٤٩، والقاضي، البدور، ٦٥اإلرشاد،  الضباع،:  ينظر- ٣
  .١٩٨-١٩٦: ، األبيات١٦ الشاطبية، - ٤
  .٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٥



 ١٧٣

، ١٢/، وهـي فـي التوبـة      "أئمة: "ما في خمسة مواضع   ، وأ ١فصلت، بتسهيل الثانية مع اإلدخال    
، فقرأ نافع وابن كثير وأبـو عمـرو، بتـسهيل           ٢٤/ والسجدة ،٤١ ،٥/، والقصص ٧٣/واألنبياء

  : ، ويسند ذلك إلى قول الشاطبيلالهمزة الثانية مع عدم اإلدخا
  ٢حِو ُأبِدالَوصفاً وفي النَّ وآِئمةً ِبالخُلِْف قَد مد وحده وسهْل سما

 عن النحاة، وأجازه صاحب النشر، وروى هشام بتحقيق الهمزتين مـع               وورد وجه اإلبدال  
ن بتحقيق الهمزتين مع عدم اإلدخال في هذا النـوع          ااإلدخال وعدمه، وقرأ الكوفيون وابن ذكو     

ة فلم يتحكم   ، والتوجيه للمد لكون األولى من بنية الكلمة، والهمزة الثانية حركتها عارض           ٣أيضا
 جمع إمام وأصله أئمة على وزن مثال وأمثلة، ثم نقلت حركـة             "أأمة: "ثقلها، إذ أصلها السكون   
  .٤دغم الميم في الميمت وأالميم إلى الهمزة فانكسر

   ويرى الدرس الصوتي الحديث أن الهمزة في ذات الكسر لم تسهل ولكنها حـذفت وبقيـت                
ـَ حركتها، والتقطيع الصوتي يظهر ذلك ب ـِ جالء، أ  ـَ ====  ذا  إ  ـِ أ   ذا، وفـي حالـة    

ـَ : اإلدخال تكون هكذا ـَ أ  غير أن ذلك قد يكون فيه وجهة نظر تخالف التقطيع . ٥ ذاـِ /  
ص ح ح ح ص ح، وهذا ال يلتقي مـع المقـاطع             : الصوتي ألننا نحصل على المقاطع اآلتية     

  .الصوتية المعروفة
معتبرا ، في حين أشار النحاس دون إدخال        ٦ع اإلدخال والوجه المقدم أداء لهشام التحقيق م     

  .٧وجها واحداإياه 
  :ذات الضم -٣

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ٨ومدك قَبَل الضم لَبى حِبيبه ِبخُلْفِهما برا وجاء ِليفِْصالَ

، فقـد قـرأ     "أألقـي " ،"أؤنبئكم":     بمعنى أن الهمزة األولى مفتوحة والثانية مضمومة، نحو       
 ومع  ، مع اإلدخال لقالون   ،بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الواو، نافع وأبو عمرو وابن كثير          

" أؤنبـئكم "اإلدخال لورش وابن كثير، وروى هشام في        عدم  اإلدخال وعدمه ألبي عمرو، ومع      
                                                 

فـي األداء،  ، وقد جعل النحاس لهشام التحقيق دون إدخال فقط وجها مقـدما       ٥٢البقري، القواعد،   :  ينظر - ١

  .٣٠النحاس، الرسالة الغراء، : ينظر
  .١٩٩: ، البيت١٦ الشاطبية، - ٢
 ٥٦الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٣
، وقد وقع هذا اللفظ في      ٨٩، والقاضي، الوافي،    ٥٢، والبقري، القواعد،    ١٣٨أبو شامة، اإلبراز،    :  ينظر - ٤

 .٤٢/، والسجدة٤١ و٥/، والقصص٧٣/، واألنبياء١٢/التوبة
  .١٧٤سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٥
  .٢١٥ المارغني، النجوم، - ٦
  ٣٠ النحاس، الرسالة، - ٧
  .٢٠٠: ، البيت١٨الشاطبية، :  ينظر- ٨



 ١٧٤

، و  ٨/ ص فـي "  أأنـزل " وعدمه، وفي     وهو المقدم،  ، التحقيق مع اإلدخال   ١٥/آل عمران في  
، التحقيق مع اإلدخال وعدمه وتسهيل الهمزة الثانية مع اإلدخال ال غير،            ٢٥/في القمر " أألقي"

  .١وقرأ الكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين مع عدم اإلدخال، كذلك في هذا النوع كله أيضاً
، وأما هشام فإن األوجه له تقدم        مع التسهيل  والوجه المقدم أداء ألبي عمرو هو اإلدخال        

يصير له هنا   : "، يقول البقري  ٢التسهيل مع اإلدخال، والتحقيق مع اإلدخال وعدمه       :كما يلي 
اإلدخال وعدمه مع التحقيق، وتحقيق األولى وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما، وقرأنـا             

  .٣"بتقديم هذا األخير على غيره من الوجهين المختارين
  :السياق ذاته الحروف اآلتيةويدخل في 

، إذ قرأها ابن كثير بهمزتين على االسـتفهام، دون إدخـال،            ٧٣/في ال عمران  " أن يؤتى " -

 .والباقون بهزة واحدة على االخبار

- "سـقط األولـى    فيون بتحقيق همزتين دون إدخال، وأ      إذ قرأها الكو   ٤٤/في فّصلت " أأعجمي

  .في كلمة واحدةوالباقون على أصولهم في الهمزتين هشام، 

، إذ قرأها الكوفيون على اإلخبار، ونـافع        ١٤/في القلم " أن كان " و ٢٠/في األحقاف " أذهبتم" -

هله دون إدخال، وابن    ذلك وابن كثير بهمزتين محققة فمس     على أصول راوييه، وأبو عمرو وك     

همـزتين  عامر بهمزتين مفتوحتين محققتين وزاد هشام تسهيل الثانية، مع اإلدخال من وجهيه ب     

ثانيهما مسهلة مع اإلدخال لهشام، ومع ترك اإلدخال البن ذكوان، ويسند ذلك مجتمعا إلى قول               

  :الشاطبي

  وحقَّقَها ِفي فُصلَتْ صحبةٌ ءَأعجِمي واألولَى َأسِقطَن ِلتُسِهالَ

   ِوصاالً موصالَوهمزة َأذْهبتُم ِفي اَألحقَاِف شُفِّعتْ ِبُأخْرى كَما دامتْ

  وِفي نُوٍن ِفي َأن كَان شَفع حمزةٌ وشُعبةُ َأيضاً والدمشِْقي مسهالَ

  ٤وِفي آِل ِعمران عِن ابِن كَِثيِرِهم يشَفَّع َأن يْؤتَى ِإلَى ما تَسهالَ

، بتسكين الشين،   "أشهدواأ: "فقد قرأ نافع  ،  ١٩/في الزخرف " أشهدوا خلقهم : "وأما قول الحق  

وزيادة همزة مضمومة مسهلة بينها وبين الواو بعد الهمزة المفتوحة، وقرأ قالون بالمد بين              

                                                 
  .٤٠، والقاضي، الوافي، ٥٦، والضباع، اإلرشاد، ٥٢البقري، القواعد، :  ينظر- ١
 .٣٢ الغراء، ، والنحاس، الرسالة٢٢٠المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٥٢ البقري، القواعد، - ٣
  .١٨٨-١٨٥ :، األبيات١٦ الشاطبية، - ٤



 ١٧٥

الهمزتين بخلف عنه، في حين قرأ ورش بزيادة الهمزة المضمومة، وبتسهيلها دون إدخال             

  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي١ألف الفصل بينهما

  ٢كَواٍو َأُؤشِْهدوا َأِميناً وِفيِه الْمد ِبالْخُلِْف بلَّالَوسكِّن وِزد همزاً 
والوجهان مقروء بهما عندنا    : "، يقول المارغني  ٣والوجه المقدم أداء لقالون هو اإلدخال مع المد       

  . ٤"والمقدم المد
دم    ومما يذكر في السياق ذاته هو كون المد من باب المد الطبيعي إذ يمد حركتين، وذلك لع                

ن، وال يكـون مـن قبيـل المـد          االعتداد باأللف لعروضها، وضعف سببه الهمز عن السكو       
 ليفصل بينهمـا بالمـد،      مد قالون بين الهمزتين   : "وقد وجه المارغني الوجهين بقوله    المتصل،  

رأى أن الثانية وإن خففت فهي غير خالية من الثقل لكونهـا فـي حكـم المحققـة                  وذلك ألنه   
ينهـا وبـين   عليه اعتبارها كذلك في الشعر فكأن المحققة موجودة، ففصل ب   المتحركة كما يدل    

جمعا بين لغة الفصل ولغة تركه، ووجه       ...تماعهما، وإنما ترك الفصل   التي قبلها ليمنع من اج    
  .٥"ترك ورش اإلدخال مطلقا واالكتفاء بالتسهيل ألن معظم الثقل قد ذهب به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، والقاضـي،  ٥٣٨، وابن القاصـح، الـسراج،   ٦٧٩، وأبو شامة، اإلبراز، ١٥٩الداني، التيسير، :  ينظر - ١

  .٣٥٧الوافي، 
  .١٠٢٢: ، البيت٨٢ الشاطبية، - ٢
 .٢٢١ المارغني، النجوم، - ٣
  .٥٩،  نفسه- ٤
 .٦٠ فسه ن- ٥



 ١٧٦

  : كلمتينالهمزتان من: المبحث الرابع

  :  وفي هذا المبحث الهمزات اآلتية
  :تان في كلمتينمفتوحالالهمزتان  -١

  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  وَأسقَطَ اُألولَى في اتِّفَاِقِهما معا ِإذَا كَانَتَا ِمن ِكلْمتَيِن فَتَى الْعالَ

اعَأنْو ا ُأولِئكِليَأو ماَ ِإنالس نَا ِمنرا َأمالَكَجماتِّفَاٍق تَج   

  وقَالُون والْبزي في الْفَتِْح وافَقَا وفي غَيِرِه كَالْياَ وكَالْواِو سهالَ

  وِبالسوِء ِإالَّ َأبدالَ ثُم َأدغَما وِفيِه ِخالَفٌ عنْهما لَيس مقْفَالَ

 قَدٍل وقُنْبٍش ورو ِعنْد دى كَماُألخْرالَودا تَبنْهع دالم ضحِقيَل م  

  ١وفي هُؤالَ ِإن والِْبغَا ِإن ِلورِشِهم ِبياِء خَِفيِف الْكَسِر بعضهم تَالَ

فقد قرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة األولى، وتحقيق الثانيـة مـع المـد                   

بإسقاط الهمزة الثانيـة مـع المـد        ، وهذا قول جمهور أهل األداء، وقال بعضهم         ٢والقصر

:  قصر المنفصل مع القصر والمد فـي       ،  "حتى إذا جاء أحدهم   ": وحده، فيكون لهم في نحو    

فعلى تقدير إسقاط الهمزة األولى     . جاء أحدهم : جاء أحدهم، ومد المنفصل مع المد فقط في       

ط الهمزة الثانية   يكون المد حينئذ من قبيل المنفصل فيجب التسوية بينهما، وعلى تقدير إسقا           

تحقيق األولى  : األول: يكون المد من قبيل المتصل فيتعين مده، وقرأ ورش وقنبل بوجهين          

وتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين األلف، والثاني إبدالها مداً محضاً مع القصر إذا كان بعده               

منواْ نظـراً   متحرك، ومع اإلشباع إذا كان بعدها ساكن، وال يعتبر المد الكائن مد بدل كـآ              

 :جاء آل لوط، وجاء آل فرعـون      لعروض حرف المد بسبب إبداله من الهمزة، ولهما في          

تسهيل الهمزة الثانية مع القصر وزاد ورش توسيط ومد البدل، أما على وجه اإلبدال لهما               

، وقـرأ الكوفيـون وابـن عـامر بتحقيـق           ٣فمع القصر واإلشباع، ويمتنع التوسط عليه     

  .٤الهمزتين

                                                 
 .٢٠٧-٢٠٢: ، األبيات١٧ الشاطبية، - ١
 ، ٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
ووجه ذلك اجتماع ألفين، فإما أن تحذف األلف الثانية         : " ولعل وجه االمتناع علله صاحب فيض األال بقوله        - ٣

 اجتماهما، فيكون فيهـا     فتقصر، وإما أال تحذف، ويزاد في المد فتفصل بتلك الزيادة بين الساكنين،، ويمنع من             

 .١٦النحاس، فيض األال، " المد الطويل، وال يجوز التوسط
 .٥٤الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ٤



 ١٧٧

، وعند الشاطبي وغيره يقدم المد،      ١وجه المقدم أداء القصر لقالون والبزي والبصري         وال

ولعل هذا التحرير يحناج إلى توضيح، وهو الذي جرى عليـه المتـأخرون، مثـل ابـن                 

، عند من   "جاء أمرنا " :الجزري وغيره، ففيه التفصيل إذ يقدم القصر فيما ذهب أثره، نحو          

مد فيما بقي أثر يدل عليه ترجيحا للموجود علـى المعـدوم،            أسقط الهمزة األولى، ويقدم ال    

، ووجه إسقاط الهمزة للتخفيف، ويسند ذلك إلى قول         ٢ عند من سهل األولى    "هؤالء إن "مثل  

يف األولى  فليس من كالم العرب أن تلتقي همزتان فتحققا، ومن كالم العرب تخف           : "سيبويه

يـا  "، و ١٨/ في محمـد  " د جاء أشراطها  فق: "، وذلك قولك  وتحقيق اآلخرة، وهو أبو عمرو    

، ومنهم من يحقق األولى ويخفـف اآلخـرة، سـمعنا مـن             ٧/في مريم " زكريا إنا نبشرك  

: ، وقد استشهد النحاة على تخفيف الهمزة الثانية ببيت األعشى         ٣"شراطهافقد جاء أْ  " :العرب

  "البسيط"

  ٤د خبلفنن رأت رجال أعشى أضر به        ريب المنون وهدر مأاْ
  .٥كما قرأ ورش وقنبل بتحقيق األولى وتسهيل الثانية، وعنهما إبدالهما ألفا

إن األولى والمقدم في األداء هـو       : "قول النحاس ، ي ٦والوجه المقدم أداء لورش هو اإلبدال     

فـي المفتـوحتين والمكـسورتين      : إبدال الهمزة الثانية حرف مد فـي هـذا البـاب، أي           

السما "، و "جا آمرنا ": طويال عند مالقاته بالساكن، نحو    والمضمومتين فيمد حرف المد مدا      

نى موضعان إذ يقـدم   ستث، وي ٧"جا آحد : ، ويمد قدر حركتين إذا كان بعده متحرك، نحو        "إن

، ٤١٨، وجاء آل فرعون، في القمـر،        ٦١/في الحجر " جاء آل لوط  : "، وهما فيهما التسهيل 

تسهيل الثانية مـع    : " خمسة أوجه  ، فيتحصل لورش  ٩وعلل ابن يالوشة هذا التقديم لشهرته     

القصر ثم التوسط فاإلشباع لأللف، ألنها من باب مد البدل، وإبـدالها ألفـا مـع القـصر                  

                                                 
  .٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ١
 .٤٥المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٢/١٦٧ سيبويه، الكتاب، - ٣
  .فاسد: ومفندالشاهد فيه تخفيف الهمزة الثانية،  و،١٤٥ الديوان،:  ينظر- ٤
 ، و٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٥
 .١٥، و٩النحاس، فيض األال، :  ينظر- ٦
  .٦١ النحاس، الرسالة، - ٧
  .١٠، والنحاس، فيض األال، ٢١٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٨
  .٢١٦ المارغني، النجوم، - ٩



 ١٧٨

، وتوجيه القصر اعتداد بالعارض، وأمـا اإلشـباع         ١واإلشباع، ويقدم القصر على اإلشباع    

  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي٢فمراعاة لألصل، وإلغاء لما عرض من التغيير

  ٣وِإن حرفُ مد قَبَل همٍز مغَيٍر يجز قَصره والْمد ما زاَل َأعدالَ

فيفهم من كالمه تقديم المد على القصر غير أنه يجوز صرف كالمه عن ظـاهره بحملـه                 

  .٤على ما إذا تغير السبب وبقي األثر، وحينئذ يتوافق كالمه مع ابن الجزري

  .٥ كذلكالمقدم أداء له هو التسهيلوأما قنبل فإن الوجه 

، فقد كانـت    ويعتبر الدرس الصوتي الحديث أن الهمزة األولى هي المحذوفة مع حركتها             

قبل اإلسقاط تشكل مع فتحها مقطعا قصيرا مفتوحا، وهذا المقطع محصور بـين مقطعـين               

 تـوازن   له أصـبح ثمـة    كمية كل واحد منهما أكبر من كميته، فلما سقط المقطع القصير ك           

شاء أنشره  :  الطويل المفتوح، والمقطع الذي يليه، وهو مقطع مديد، هكذا         عقطوتماثل بين الم  

فسقط المقطـع ص ح،     / ص ح ص  / ص ح / ص ح ح  : شا أنشره، وبالتقطيع الصوتي   == 

، غير أن هذا التوجيه قد يكون فيه وجهة نظر للباحث وال يقـاس عليـه، ولـيس                  ٦القصير

  .جاء أحدكم: ا ماثله، نحوير على مورة أن يصربالض

   : من كلمتينالمكسورتان الهمزتان -٢

انفرد أبـو عمـرو بإسـقاط    فقد ، "في السماء إله"، "هؤالء إن"،  "من النساء إال  ": نحو   وذلك  

إحدى الهمزتين مع القصر والمد، كما سبق بيانه، وقرأ قالون والبزي بتسهيل الهمزة األولـى               

، فالجمهور  ٥٣/ في يوسف " بالسوء إال : "ر، واختلف عنهما في   بينها وبين الياء مع المد والقص     

عنهما بإبدال الهمزة األولى واواً مكسورة وإدغام الواو التي قبلها فيها، وذهب جماعة عنهمـا               

  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي٧إلى تسهيل الهمزة األولى طرداً للباب مع المد والقصر

الَ ثُمدوِء ِإالَّ َأبِبالسقْفَالَوم سا لَيمنْهِفيِه ِخالَفٌ عا وغَم٨ َأد  

                                                 
وبهذا التفصيل جرى عملنـا وبـه       : "ه، وفي ٦٢، و المارغني، النجوم،     ٢٦المتولي، فتح المعطي،    :  ينظر - ١

  ".قرأت على شيخنا
 .٥٤المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٢٠٨: ، البيت١٦ الشاطبية، - ٣
 .٣٠البقري، القواعد، :  ينظر- ٤
  . ٣٣، والنحاس، الرسالة، ٢١٤، و٦٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٥
 .٦٧سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٦
 .٩٢، والقاضي، الوافي، ٥٨الضباع، اإلرشاد، : ظر ين- ٧
  .٢٠٥: ، البيت١٧ الشاطبية، - ٨



 ١٧٩

، وقرأ ورش وقنبل بتسهيل الهمزة      ١   والوجه المقدم أداء لهما اإلبدال ويليه التسهيل مع المد        

الثانية بينها وبين الياء، وبإبدالها حرف مد خالصاً من جنس حركة ما قبلها، مع الطـول إذا                 

قصر إذا كان بعدها حرف متحرك، ومع الطول والقصر إن          كان بعدها حرف ساكن، ومع ال     

، اعتداداً بأصل سكون النون،     ٣٢/في األحزاب " من النساء إن اتقيتن   : "عرض التحريك نحو  

للنبي "وعارض حركتها اللتقاء الساكنين، وأيضاً إن عرض تحريكها بالنقل لورش، كما في             

  .٥٠/في األحزاب" إن أراد

، ٢ن الوجه المقـدم لقنبـل هـو التـسهيل         لورش هو اإلبدال، في حين أ      أداء      والوجه المقدم 
ثـة  ثال،  ٣٢/في النور " البغاء إن "، و ٣١/في البقرة " هؤالء إن "في  ش في الهمزة    حصل لور ويت

أوجه، وكلها مقروء بها، ويقدم في األداء اإلبدال حرف مد ثم التسهيل في كل مكسورتين، ثـم         
ر الـشاطبي إلـى أن      وقد أشا . ٣" الموضعين المذكورين  إبدالها ياء خفيفة الكسر في خصوص     

بعض أهل األداء زاد عن ورش وجهاً يجعل الهمزة الثانية ياء خالصة مختلسة الكسر، وهـذا                
ويـدخل  : " أجمل ذلك بقوله    إذ ، وسيقف الباحث عند قول ابن القاصح      ٤الوجه مقدم عند النحاس   

، علـى وجـه     ٣٣/في سورة النـور   "  إن على البغاء : "في السياق ذاته قراءة ورش قول الحق      
البدل، فيجوز له المد الطويل والقصر، ووجه المد لعدم االعتداد بالحركة العارضة، وتوجيـه              

  .٥القصر لالعتداد بالعارض
ويقدم الطويل في ذلك وبهما قـرأت علـى         : "   والوجه المقدم أداء هو المد، يقول المارغني      

  .٦"ئشيخنا،  مع تقديم الطويل، وكذلك أقر
ولبيان ذلك فقد قرأ الحرف السابق  قالون والبزي بتسهيل همزة البغاء مع المد والقـصر،                   

، ولهما إبدالها حرف مد فيلتقي مع سكون النون فيصير مـن المـد              "إن"وورش وقنبل بتسهيل    
 لم يعتد بالعارض، وهو حركـة النقـل، فـإن اعتـد         هالالزم عند قنبل، وكذلك عند ورش ألن      

إذا قرئ لورش بإبدال الهمزة     : "ليس له إال القصر، ويسند ذلك إلى قول ابن القاصح         بالعارض ف 
الثانية من المتفقتين من كلمتين حرف مد وحرك ما بعد الحرف المبدل بحركة عارضة وصال               

البغـاء  ": ،  أو بإلقاء الحركة على نحـو       "لستن كأحد من النساء إن    : "إما اللتقاء الساكنين، نحو   
في السماء إله، وجـاز     : ، إن جاز القصر إن اعتد بحركة الثاني فيصير مثل         "ء إن للنبي"، و "إن

                                                 
 .٣٣، والنحاس، الرسالة، ٢١٦ المارغني، النجوم، - ١
  .٤٠، والخليجي، حل المشكالت، ٢١٦، و٦٣المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
  .٦٣المارغني، النجوم، ، و٤٠الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ٣
 .٣٤النحاس، الرسالة، : ر ينظ- ٤
 .٥٥، والمارغني، النجوم، ١٤٥، برازاإلأبو شامة، :  ينظر- ٥
  .٥٥ المارغني، النجوم، - ٦



 ١٨٠

، ١"مكـسورة : ، ولورش وجه ثالث، وهو إبدالها ياء محضة، أي        "هؤالء إن ": المد فيصير مثل  
يلد، لتماثل كال من األلـف      : وقد تحولت همزة القطع إلى نصف حركة هي الياء التي في مثل           

الياء التي هي نصف حركـة      ماميان، و ئتان أ نهما صا  بعدها، من حيث إ    لها، والياء التي  التي قب 
نها ضيقة، والياء نصف حركة قريبة من       تماثل الكسرة التي بعدها من حيث إ      ، ول صوت أمامي 

  .٢الكسرة بهذا االعتبار
، "أوالء"، كان له قصر هاء التنبيه مع قصر ومـد       "هؤالء إن ":    وإذا قرىء ألبي عمرو نحو    

كان " إن"دون قصره، فعلى تقدير حذف الهمزة األولى التي قبل          " أوالء"لتنبيه مع مد    ومد هاء ا  
من قبيل المنفصل فيقصر هو والهاء ويمدان معاً وعلى تقدير حذف الهمزة الثانية التـي هـي          

كان من قبيل المتصل، فال وجه حينئذ لقصره مع مد هاء التنبيه، ولقالون في هـذا                " إن"همزة  
  : أوجه على قراءة تسهيل الهمزة األولى، هيالموضع أربعة

  . قصر هاء التنبيه مع مد  أوالء، استصحاباً لألصل-
 . قصر هاء التنبيه مع قصر أوالء، اعتداداً بعارض التسهيل-
 . مد هاء التنبيه مع مد  أوالء-
 مد هاء التنبيه مع قصر أوالء، وورد في النشر تضعيف هذا الوجـه، وأجـازه صـاحب                  -

ة، والعالمة الضباع رحمهما اهللا، وللبزى في هؤالء إن المذكورة وجهان بتسهيل الهمزة              البري
في قصر هاء التنبيه، ومما     . ٣األولى بينها وبين الياء، مع المد والقصر كالهما مع وجهه الفرد          

ينبغي معرفته هنا أن كل من يغير في الهمزة األولى بالتسهيل أو الحذف ليس له في الثانية إال                  
التحقيق، وكل من يغير في الثانية بالتسهيل أو باإلبدال ليس له في األولى إال التحقيق، وقـرأ                 

 .الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين في هذا التفريع أيضاً
، عكس قالون فإن المد مقدم على القصر لبقاء أثـر           ٤       والوجه المقدم للبصري هو القصر    

  :ك بقولهالسبب، فقد ذكر ابن الجزري ذل
  ٥والمد أولى إن تغير السبب وبقي األثر أو فاقصر أحب

إن سـبب   : "وقد نقل محقق القواعد المقررة عن أحمد بن الجزري في شرحه للجزرية ما يفيد             
المد إن تغير بين بين أو غيره ال يخلو أن يبقى أثر السبب، فإن بقي أثر فالمد أولى، وإن لـم                     

                                                 
  .٤٢٢ ابن القاصح، السراج، - ١
  .٦٩سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٢
  .٤٠، والخليجي، حل المشكالت، ٩٣القاضي، الوافي، :  ينظر- ٣
 . ٤٠،  والخليجي، حل المشكالت، ٢١٦ني، النجوم، المارغ:  ينظر- ٤
  .١٧٤:  ابن الجزري، طيبة النشر، البيت- ٥



 ١٨١

ء إن، عند قالون والبزي حيث يجعالن األولى بـين بـين   هؤال: يبق فالقصر أولى، وذلك نحو   
  .١"، والمد لهما أولى لهونحوها، وعند أبي عمرو حيث يحذفها فالقصر أولى

  :  من كلمتينالمضمومتان الهمزتان -٣
 فقد أسقط أبو عمرو الهمزة األولـى مـع          ،٣٢/في األحقاف " أولياء أولئك  ":لم ترد إال في      

  :القصر، ولورش وقنبل وجهانالمد قالون والبزى مع  والمد، وسهلها القصر
  . تسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الواو-
 إبدالها واواً ساكنة مع القصر لتحرك ما بعدها، وال يعتبر ذلك مد بدل نظراً لعروض حرف                 -

 .المد، وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين على أصولهم
 وأما أبو عمرو فالقصر مقـدم علـى         ،دال لورش، والتسهيل لقنبل   والوجه المقدم لهما هو اإلب    

  . ٢الطول
  : نان من كلمتي الهمزتان المختلفت-٤

  :ويتضح ذلك في قول الشاطبي
  وتَسِهيُل اُألخْرى في اخِْتالَِفِهماَ سما تَِفيء ِإلَى مع جاء ُأمةً انِْزالَ

  ا فَنَوعاِن قُْل كالْيا وكَالْواِو سهالَنَشَاء َأصبنَا والسماِء َأِو اْئِتنَ
  ٣ونَوعاِن ِمنْها ُأبِدالَ ِمنْهما وقُْل يشَاء ِإلى كالْياِء َأقْيس معِدالَ

 على خمسة أنواع، اتفق القراء على تحقيق الهمزة األولى في جميعهـا، واختلفـوا فـي                  فهو
  : ن كما يلييتضح قبال أحوال الهمزتيقيق، ف التسهيل واإلبدال والتحالثانية من حيث

فقـد  ،  "تفىء إلى "و،  "جاء إخوة "، و "الفحشاء إنه "، و "شهداء إذ ":  نحو :مفتوحة فمكسورة  -
وحققهـا  ، سهل الهمزة الثانية بينها وبين الياء، نافع وابن كثير وابو عمرو وهم أهل سـما          

  . الباقون، وهم الكوفيون وابن عامر
سـهل الهمـزة    فقـد   ،  ٤٤/في المؤمنون " جاء ُأمة "ولم يرد إال في      :مفتوحة فمضمومة  -

  . وحققها الباقون، وبين الواو، أهل  سماالثانية بينها
فقد أبـدل  ،  "نشاء أصبناهم "و،  "يا سماء أقلعي  "، و "السفهاء أال ":  نحو :مضمومة فمفتوحة  -

  . وحققها الباقون، أهل سماالهمزة الثانية واوا مفتوحة
أبـدل  فقـد   ،  "من الماء أو  "،  "ؤالء أهدى ه"،  "خطبة النساء أو  ": نحو :فمفتوحةمكسورة   -

  .أهل سما الهمزة الثانية ياء مفتوحة، وحققها الباقون
، "الفقراء إلى "،  "ما يشاء إن  "،  "مسنى السوء إن  "،  "يشاء إلى ":  نحو :مضمومة فمكسورة  -
  :ألهل سما في هذا النوع ثالثة أوجهف

                                                 
  .٢٩ البقري، القواعد، - ١
  .٢٩، والبقري، القواعد، ٢٢١، و٢١٦ المارغني، النجوم، - ٢
  .٢١١-٢٠٩ : األبيات،١٧ الشاطبية، - ٣



 ١٨٢

  .نية بينها وبين الياء، لمناسبة حركتها فقط تسهيل الهمزة الثا-

 . إبدال الهمزة الثانية واواً خالصة مكسورة، تناسب حركتها وحركة ما قبلها-

 ذهب أبو عبد هارون األخفش إلى تسهيلها كالواو، وتعقبه في النشر بعدم صحته نقـالً،                -

م يـرد فـي القـرآن       وعدم إمكانه لفظاً، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين على أصولهم، ول         

 .الكريم، عكس هذا النوع، أي المكسورة قبل المضمومة

        والتسهيل واإلبدال في كل ما سبق، إنما يكون في حالة الوصل، أما فـي الوقـف                

 .                    ١واالبتداء بالهمزة الثانية فيتعين تحقيقها للجميع

األول مذهب القـراء، والثـاني مـذهب              : "الداني، يقول   ٢      والوجه المقدم أداء هو اإلبدال    

 :وأشار إلى ذلك الشاطبي بقوله.٣"النحويين، وهو أقيس

   ٤وعن َأكْثَِر الْقُراِء تُبدُل واوها

قد أعلمتك أن هذه القراءات فـي       : " وتوجيه هذه القراءات مجتمعة ذكرها األزهري بقوله         

، ويختلـف التفـسير     ٥"ب، فبأي لغة قرأت فقـد أصـبت       باب الهمز لغات مأخوذة عن العر     

، تقـع مماثلـة فـي       "جاء امة رسولها  "الصوتي الحديث باختالف موقع الهمزتبن، ففي نحو        

ضمة، فالفتحة حركة أمامية    سقوط الهمزة الثانية حتى يزول الفاصل الصامتي بين الفتحة وال         

مع بينهما أنهمـا صـائتان،      ير مدورة، والضمة حركة خلفية ضيقة مدورة، والجا       واسعة غ 

، فوجه المماثلـة    "تفيء إلى " :، وأما في نحو   ىخراهما قريبة من األ   حدقوط الهمزة يجعل إ   فس

: تفيء، وكسرة الهمزة في نحـو : هو سقوط الهمزة الثانية إلحداث نسق إيقاعي بين ياء نحو    

 إلـى واو    يا سماء أقلعي، فقد تحولـت الهمـزة       : ، وأما في نحو   إلى، فهما صائتان ضيقان،   

خالصة لكونها سبقت بضمة، فالهمزة صامت حنجري وقفي تحول إلـى صـوت انزالقـي               

عند اجتماع همزتين حركة أوالهما خلفية، وثانيهما أمامية، تبـدل          : خلفي، فالقاعدة الصوتية  

هؤالء أهدى، فقد تحولت إلى ياء      : الهمزة الثانية صوتا انزالقيا خلفيا، وكذلك الحال في نحو        

                                                 
  .٦٦-٦٤، والمارغني، النجوم، ٦٠الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ١
اإلبـدال لـورش    : "، وفيـه  ٣٥، والرسالة،   ١١، والنحاس، فيض األال،     ٢١٣المارغني، النجوم،   :  ينظر - ٢

  ".والبزي إذ مذهبهم اإلبدال
 . ٣٧ الداني، التيسير، - ٣
  .٢١٢: ،البيت١٧ الشاطبية، - ٤
  .٤٣ األزهري، معاني القرآن، - ٥



 ١٨٣

عند اجتماع همزتين حركة أوالهما أمامية      : دة الصوتية عكونها سبقت بكسرة، والقا   خالصة، ل 

  .١ضيقة، وثانيهما أمامية واسعة، تبدل الهمزة الثانية صوتا انزالقيا أماميا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥٠-٢٥٤، و٧١سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ١



 ١٨٤

  تردد حمزة بين التحقيق والنقل والسكت: المبحث الخامس
  .١الوقف من غير تنفسهو قطع الصوت زمنا دون زمن : السكت

  : وفي هذا العنوان الحروف اآلتية

  .الداخلة على الهمز وصال ووقفا" أل ":التردد بين النقل والسكت على -

 .وصال ووقفا" شيء"التردد بين النقل والسكت على  -

  .لمفصول وصال ووقفااالتردد بين التحقيق والسكت والنقل على الساكن  -

  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي٢ا المبحثويظهر الخلف عن حمزة جليا في هذ

  وعن حمزةَ في الْوقِْف خُلْفٌ وِعنْده روى خَلَفٌ في الْوقِْف سكْتًا مقَلَّالَ

  ويسكُتُ في شَيٍء وشَيًئا وبعضهم لَدى الَّالِم ِللتَّعِريِف عن حمزٍة تَالَ

ِزدي ًئا لَمشَيٍء وشَي٣و  

  :مذهب حمزة في الوقف على الهمزة بروايتيهتضح جليا ي

األرض، :  وهي رواية خلف عن حمزة السكت في الم التعريف إن وقع بعدها همز، نحو              ،"ال" -١

السكت، وأما   حالة الوقف فله النقل وهو مقدم ف       واإلنسان، األنثى، وذلك في حالة الوصل، وفي      

  .لسكت وصال، ويتفق مع خلف وقفاايق للهمزة وهو مقدم فخالد فقد ورد عنه التحق

  وهي رواية خلف عن حمزة السكت على شيء وشيئا، وذلك في حالة الوصل، وفـي               ،"شيء" -٢

رد عنه التحقيق للهمزة وهو مقـدم       اإلدغام، وأما خالد فقد و    حالة الوقف فله النقل وهو مقدم ف      

  .السكت وصال، ويتفق مع خلف وقفاف

: ساكن المفصول وهو مقدم، نحو    ن حمزة التحقيق لل   هي رواية خلف ع    و ،"الساكن المفصول "  -٣

من آمن، وقد أفلح، عليكم أنفسكم، وله السكت على الهمزة، وذلك في حالة الوصل، وفي حالة                

الوقف فله النقل وهو مقدم فالتحقيق فالسكت، وأما خالد فقد ورد عنه التحقيق للهمزة وصـال،                

 .مقدم، والنقل ٥ والتحقيق٤وفي حالة الوقف له النقل

                                                 
  .١/٤٣٥ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ١
 ينظر كتب القراءات التي عاد الباحث إليها، وأشارت إلى سكت حمزة على الهمزة، ولعل منها التيـسير،                  - ٢

  .اإلضاءة للضباع، والقواعد للبقري: والنشر، والكشف، كما ينظر إلى كتب التحريرات، ولعل منها
 .٢٢٩-٢٢٧: ، األبيات١٧ الشاطبية، - ٣
الـسراج ،   ابـن القاصـح،  :  ويستثنى ميم الجمع، نحو عليكم أنفسكم، إذ ال نقل فيه، وكذلك ورش، ينظر       - ٤

 .٦٨، ومحمد الخير، الوقف، ٦٤، والضباع، اإلرشاد، ١٤٨
، ٥٩، والبقـري، القواعـد،      ٥٩، و ٥٥، الغيـث،    الصفاقـسي ، و ١/٤٣٥ابن الجزري، النـشر،     :  ينظر - ٥

 .٧٣والضباع، اإلضاءة، 



 ١٨٥

وسط بزائد اآلتي في درج اآليـة،        هو ارتباط الوقف هنا بالهمز المت      ير أن الذي يؤنس له       غ

ـ       عبر الحدي في المبحث السادس    وسيأتي بيانه الحقا     ة، ث عن الوقف على أنواع الهمز مجتمع

ما أشار الضباع إليه من اقتصار الناظم على إشمام الصراط في           كذلك  ويذكر في السياق ذاته     

ن في أل، وشيء، غير أن الداني أشار في         الد، وذكر له في باب السكت الوجها      اتحة فقط لخ  الف

ن قراءته باإلشمام وعدم السكت، وبالسكت وعدم اإلشمام، وقـد ركّـب المـصنف              اجامع البي 

غير أن  . ١السكت مع األشمام، ويؤخذ له عدم اإلشمام أيضا، ويقرأ باإلشمام مع السكت وعدمه            

، فلـه   "أل، وشـيء  : وهو سكت خلف علـى    : تاج إلى تحقيق، وبه قرأ الباحث     هذه المسألة تح  

التحقيق والتسهيل على المتوسط بزائد، وأما خالد فله السكت عليهما وعدمه، والتحقيق علـى              

قبال توجيه النقل عند اإلشارة     ام على الصراط وجها واحدا، وذكر       المتوسط بزائد، ولهما اإلشم   

  .ما ذكر قبال توجيه التحقيقإلى مذهب ورش في النقل، ك

   ولعل العلة الصوتية في الدرس الصوتي الحديث فإن السكت على الهمز هـو تحقيـق               
  .٢النبر للمقطعين المتواليين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠٠، ومحمد أبو الخير، األصول، ٣٠الضباع، اإلرشاد ، :  ينظر- ١
  .١٣٤سمير استيتة، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٢



 ١٨٦

  وقف حمزة وهشام على الهمز: المبحث السادس
ـ              ات كثيـرة،      يتخذ هذا العنوان حيزا كبيرا ومفصال في كتب القراءات، وقد دونت فيه مؤلف

حث على حصره وفق ما ورد فيه من خلـف معتمـدا علـى كتـب القـراءات                  اوسيعمل الب 
 في المصادر كان رغبة مـن الكتـاب فـي           ثرة ما كتب عنه   ولعل ك . ١ومصادرها ومراجعها 

تسهيل األمر على الدارسين غير أن هذا العنوان يعتمد على السماع والتلقي أكثر من اعتمـاده                
هو من أصعب األبواب    : "قول أبي شامة  ب، ولعلنا في هذا العنوان نستشهد       على البحث والقراءة  

إن الطالب قد ال يقـف عنـد        : "، وقول الجعبري  ٢"نثرا ونظما في تأكيد قواعده وفهم مقاصده      
 لم يجـد لـه أداء    عرض عليه وقف بعد ذلك أو سأل عنه     قراءته على شيخه فيفوته أشياء فإذا     

  .  ٣"ره فيتحيروقد ال يتمكن من إلحاقة بنظائ
وقد تم إدراج هشام في الوقف على الهمزة، إذ وافق هشام حمزة في جميع أوجـه الهمـز                     

: المتطرف فقط، وحقق ما عداه من الهمز المتوسط بنفسه، أو بزوائده، فإذا وقف علـى نحـو                
رئاء، حقق األولى وكان له في المتطرف ما لحمزة، وهو سيذكره الباحث الحقا فـي أوجـه                 

: ، نحـو  ف على المتطرف، ويستثنى كذلك ما ورد بينهما من خالف في فرش الحـروف             الوق
، وكـذلك   ٨٨/في الكهـف  " فله جزاء الحسنى  : "ها في قول الحق   التردد في رفع جزاء أو نصب     

، مـع مراعـاة     ٤٣/في فاطر " ومكر السيء : "الخالف في فرش الحروف بينهما في قول الحق       
يشبع لحمزة، ويقصر لالثنين، ولم يختلفـا فـي بقيـة           مذهب كل من حمزة وهشام في المد، ف       
  . ٤األوجه المتفق بينهما على الوقف بها

التزام حمزة رسم   : ويذكر في السياق ذاته رواية الشاطبي عن حمزة التخفيف الرسمي، بمعنى          
التسهيل الرسمي، ويقابله التخفيف    : المصحف العثماني حال تسهيله للهمزة، وهو ما يطلق عليه        

تسهيل الهمز وفق قواعد كتابة الهمز كما بينها علماء اللغة والرسم واإلمـالء،             : سي، وهو القيا
  :وهو ما ذكره الشاطبي بقوله

  وقَد رووا َأنَّه ِبالخَطِّ كان مسهالَ
  فَِفي الْيا يِلي والْواِو والحذِْف رسمه واالَخْفَشُ بعد الْكَسِر والضم َأبدالَ
  ٥ِبياِء وعنْه الْواو في عكِْسِه ومن حكَى ِفيِهما كَالْيا وكَالْواِو َأعضالَ

                                                 
محمـد  : وح الشاطبية للضباع والقاضي وابن القاصح، وما كتبه المعاصرون، ولعل مـنهم      ر ولعل منها ش   - ١

 تحرير الكالم في وقف حمزة وهشام التي ضـمنها          الخير في كتابه الوقف على الهمزات، والرسالة الموسومة       

  .المارغني في كتابه النجوم
  .١٣٢ أبو شامة، اإلبراز، - ٢
 .١٨٣: الورقة الجعبري، كنز المعاني، - ٣
  .١٥٨، ومحمد أبو الخير، األصول، ٣٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٤
  .٢٤٦-٢٤٤: ،  األبيات٢٠ الشاطبية، - ٥



 ١٨٧

واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي فيـه            : "  قال الداني في التيسير   
لما صح عند علمائنا من أن      "، وأشار كذلك في المفردات،      ١..."خط المصحف دون القياس   

، ٢" كان يؤثر ذلك، ويذهب إليه أعني اتباع المرسوم عند تخفيف الهمزة المفـردات             حمزة
ومعنى قوله دون القياس أي المجرد عن اتباع الرسم كما مثل           : "وتبعه ابن الجزري بقوله   

فإن إتباع الرسـم ال يجـوز إذا        ، ، وليس معناه وإن خالف القياس كما توهمه بعضهم        ٣"به
 .٤خالف قياس العربية

أن تناول العرب للهمزة بالتخفيف إبداال ونقال وإدغاما وبين بين حال بينهما            : ضح قبال يت  
وبين أن تكون صورة ثابتة تمتاز بها كسائر الحروف فصورت واوا وياء وألفا وحذفت فلم            

ن كـان   فـإ : "، قال ابن الجزري   ٥تكتب لها صورة، ولذلك فإنها تكتب بحسب ما تخفف به         
ف كتبت ألفا، وإن كان ياء أو كالياء كتبـت يـاء، وان كـان واوا أو                 تخفيفها ألفا أو كاألل   

 وهذا هو األصل والقياس     ،كالواو كتبت واوا وإن كان حذفا بنقل أو إدغام أو غيره حذفت           
 .٦"في العربية ورسم المصحف
 واوا فالوقوف عليه بالواو، وما كانت صورته ياء فيوقف عليه              وعليه ما كانت صورته   

 .ا لم تكن له صورة يوقف عليه بالحذفبالياء، وم
فذكر الياء والواو والحذف ولم يذكر األلف مـن أجـل أن        ... ففي اليا يلي  :   وقول الناظم 

الهمزة التي رسمت صورتها ألفا توافق حال تسهيل حمزة لها الرسم العثمـاني ، فهـي ال    
". سأل، وتأذن : "ن، نحو ، أو مسهلة بين بي    "اقرأ، إن يشأ  : "تخرج من كونها مبدلة ألفا، نحو     

 :وال يصح الوقف بالواو أو الياء أو بالحذف إال بشروط ثالثة
   وثبوت الرواية -٣       وصحة النقل -٢     موافقة السماع -١

بالواو خالصة،  " آباؤكم"   إذ التلقي حجة، يعلو وال يعلى عليه فال يصح الوقف مثال على             

بالحذف إتباعا للرسم، ألنه لم يـصح       " يراءون: "بالياء المحضة، وال على   "  خائفين"وعلى  

وقد حصر أئمة القراءات الكلمات التي وافق الوقف عليهـا          ... سندا ولم يتم تلقيه متواترا      

                                                 
  .٣٩ الداني، التيسير، - ١
  .١/٤٤٦، وابن الجزري، النشر، ٤٧٦ الداني، المفردات، - ٢
 .١/٤٤٦ ابن الجزري، النشر، - ٣
  .٢٧  الوقف على الهمزات، محمد الخير،:  ينظر- ٤
 .٤٢، نفسه:  ينظر- ٥
 .١/٤٤٦ابن الجزري، النشر، - ٦



 ١٨٨

، يقـول   ١بالواو أو الياء أو الحذف الرسم العثماني، وثبت تلقيها بـسند صـحيح متـواتر              

ليهـا بـواو أو اليـاء       ليس كل كلمة صورت همزتها بالواو أو الياء يوقـف ع          : "النحاس

الخالصتين فال يصح الوقف على نساؤكم بالواو، وخائفين بالياء، ولكـن يوقـف عليهـا               

، ودراسة الباحث قائمة على المستوى الصوتي ال الكتابي أو اإلمالئي، إذ علـم              ٢"بالتسهيل

  .رسم المصاحف علم قائم بذاته وليس هنا مجاله

  ٣زاتوفيما يلي بسط القول في الوقف على الهم

ذكر قبال منهج الباحث في الحديث عن خلف القراء الوارد ذكره من طريق الشاطبية، لـذا                   

سيستثني الباحث ما ذكر في هذا الباب، وال خلف فيه لحمزة، نحو اإلبدال للهمز الساكن، مثل                

  :المؤمنون، والذئب ونحوه وقفا لحمزة، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

الْو ةُ ِعنْدزمحنِْزالَوفَ متَطَر طًا َأوسو ِإذَا كَان هزمَل هه٤قِْف س  

  :وكذلك ما وافق فيه حمزة غيره من القراء، نحو ما ذكره الشاطبي

  ٥وِإبداُل ُأخْرى الْهمزتَيِن ِلكُلِِّهم ِإذَا سكَنَتْ عزٌم كَآدم ُأوِهالَ

 في األول وواوا في الثاني وجوبا لكل القراء، ويسند ذلك            فاإلبدال ياء  "أؤتمن" و "تنائا"فإذا بدأ ب  

مكن أن يوقـف علـى      يوأمر، وفأمر، وفأووا، ألنه ال      : ويدخل فيه نحو  : "إلى قول ابن يالوشة   

، فـي   "الـذي ائـتمن   : "الواو والفاء ألنهما نزال منزلة همزة الوصل، ويدخل فيه أيضا نحـو           

، ألن الكلمة التي قبل الهمزة قامت مقام الـواو  ٧٧/في األعراف " يا صالح ائتنا  "، و ٢٨٣/البقرة

  . ٦"والفاء في وأمر والفاء في وأمر فأووا، وهذان القسمان فيهما وجه واحد وهو التخفيف

  
  

                                                 
، ٧١والضباع، اإلرشاد،   ،  ١/٤٤٦، وما يليها، وابن الجزري، النشر،       ١٦٠ابن القاصح، السراج،    :  ينظر - ١

، وما يليها، ومحمد الخير، الوقـف،       ٢٧٥، وما يليها، والمارغني، النجوم،      ١١٨وما يليها، والقاضي، الوافي،     

  .، وما يليها٢٨
  .٤٠ النحاس، الرسالة، - ٢
، ٧١، والضباع، اإلرشاد،    ١/٤٤٦، وما يليها، وابن الجزري، النشر،       ١٦٠ابن القاصح، السراج،    :  ينظر - ٣

، وما يليها، ومحمد الخير، الوقـف،       ٢٧٥، وما يليها، والمارغني، النجوم،      ١١٨وما يليها، والقاضي، الوافي،     

  .، وما يليها٢٨
  .٢٣٥: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ٤
  .٢٢٥: البيت، ٢٠ الشاطبية، - ٥
 .٢٥٦ المارغني، النجوم، - ٦



 ١٨٩

  :١وقف حمزة على الهمز الساكن -١
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٢كُه قَد تَنَزالَفََأبِدلْه عنْه حرفَ مد مسكَّنًا وِمن قَبِلِه تَحِري
إذا جاء الهمز ساكناً وكان ما قلبه متحركـاً         :    فيشير الناظم إلى إبدال حمزة الهمز بشرطين      

ـ بمن الساكن العارض وق   " المأل: "حوحتى يميز الساكن العارض وقبله متحرك، ن       ه سـاكن،   ل
ارضا في أوسـط    ، ويشير المصنف إلى أن الهمز الساكن سكوناً أصليا الزماً أو ع           "يشاء: نحو

الكلم أو أواخرها، يبدله حمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله، فالفتحـة تناسـبها األلـف،                  
والكسرة تناسبها الياء، والضة تناسبها الواو، وعليه فإن كانت حركة الحرف الـسابق للهمـز               

 واواً، ن كانت ضمة يبدلـه     فتحة يبدل الهمز الساكن ألفا، وإن كانت كسرة يبدله ياء، وإ           الساكن
  .ويمتنع اإلشمام والروم في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكناً محضاً

  :الوقف على رئيا وتؤوى ورؤياك -٢
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  ٣وِرءيا علَى ِإظْهاِرِه وِإدغَاِمِه
  :فقد وقف حمزة على هذه الكلمة بوجهين

  ".ريا"ء مشددة مفتوحة، اإلبدال ياء، وإدغام الياء قبلها، فينطق بيا -
 ".رييا"اإلبدال ياء دون إدغام،  -

   ووجه اإلدغام مراعاة اللفظ والرسم، فاللفظ اجتمع فيه مثالن، واألول منهما ساكن، والرسم             
: يقـول الـداني   . ٤فوجهه أنه بياء واحدة، فحذفوا صورة الهمزة ألنها لو صورت لكانت يـاء            

، يقـول  ٥" من يظهر لكون البدل عارضاً والوجهان جائزان   ومنهم من يدغم اتباعاً للخط ومنهم     "
وجه اإلدغام يتحد مع الرسم، وهو أحد الوجهين لخفته واتبعاه مذهب حمزة فـي              : "ابن غلبون 

  .٦"ووجه اإلبدال لخفته على النطق باإلدغام ومتابعته مذهب حمزة... رسم المصحف

                                                 
شمام والحذف وغير ذلك، وسيذكر الباحث ذلك        يتخذ شكل الوقف أحواال عدة تتعلق باإلسكان والروم واإل         - ١

بالتفصيل في الفصل الثالث، وسيشير هنا إلى ما يتعلق باإلسكان مع الروم واإلشمام، دون توجيـه، إذ يتخـذ                   

 .التوجيه جانبا كبيرا في الفصل الثالث
  .٢٣٦: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ٢
   .٢٤٣: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ٣
 .، وما يليها٣٥، ومحمد الخير، الوقف، ٧٤، والضباع، اإلضاءة، ٧٤الفتح، الجمزوري، :  ينظر- ٤
  .١/٤٧٢ابن الجزري، النشر، : ، وينظر٤٠ الداني، التيسير، - ٥
 .١/١٤٩ ابن غلبون، التذكرة، - ٦



 ١٩٠

، والنظر إلـى أصـل اليـاء        بدل عارضاً    وأما وجه اإلظهار لعدم االعتداد بالبدل، لكون ال       
، ويسند ذلك إلـى قـول       ١، وهو الهمز، وأيضا لئال يلتبس بالري الذي يعني االمتالء         المدغمة
  :الشاطبي

  ٢وِرْئيا ِبتَرِك الْهمِز يشِْبه االمِتالَ
غام وهو يعني اإلد  : "والوجه المقدم في األداء هو اإلظهار، ويند ذلك إلى قول ابن الجزري              

: ، وسبقه الداني فقال   ٣"وإن كان موافقا للرسم فإن اإلظهار أولى وأقيس وعليه أكثر أهل األداء           
  .٤"وبه نأخذ كما يمكن أن نأخذ باإلدغام"
 :رؤيا الوقف على -٣

، إذ لم يشر الشاطبي إلى خلف في الكلمة غير أنـه قـد              "رؤيا: "والتوجيه نفسه يشار إلى كلمة    
،  "ريا"اإلدغام، ألنه يجتمع وواو ساكنة وهي المبدلة وياء،         : ان، أعني ورد عنه الوجهان السابق   

، وعلل الجعبري عدم ذكر الشاطبي لهذا الحـرف         ٥"رويا"اإلظهار، لعروض اإلبدال،    : والثاني
  .٦ألن مذهبه اإلظهار

  : تؤويه وتؤوي  الوقف على -٤
فـي  " تؤويـه : "علـى ذلك    واألمر نفسه يسري في حكم الوقف على كلمة رئيا ينطبق ك         

،  وما يسرى على الياء في رئيا يسرى على الواو           ٥١/وتؤوي في األحزاب   "،١٣/المعارج
: أي" تُوّي وتَويه "، أي إظهار الواو، و    "تووِى وتويه : "فيؤخذ بالوجهين " تؤدي وتؤويه : "في

  .٧اإلبدال واإلدغام
  :رؤياك والرؤيا ورؤياي الوقف على -٥

وقفاً حيث يتم إبدال الهمز الـساكن       " رؤياك والرؤيا ورؤياي  : "لىوينطبق هذا الحكم ع      

فيجوز إظهار الواو ألنها مبدلة كما يجوز قلب هذه الواو ياء وإدغامهـا فـي اليـاء                  واواً

إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسـبقت إحـداهما األخـرى            : "عمالً بالقاعدة ...٨بعدها

لياء في الياء، وقد فضل ابن الجزري كما ذكر قـبال           وكانت ساكنة تقلب الواو ياء وتدغم ا      

                                                 
  .٣٥، ومحمد الخير، الوقف، ٧٤، والضباع، اإلضاءة، ٧٤الجمزوري، الفتح، :  ينظر- ١
  .٢١٩ت، ، البي٢٠ الشاطبية، - ٢
  .١/٤٧٢ ابن الجزري، النشر، - ٣
  .٤٠الداني، التيسير،   -٤
  .١المصادر نفسها في الهامش رقم :  ينظر- ٥
  .٦٧، والبقري، القواعد، ٧٤والضباع، اإلضاءة، ، ١٩٣الورقة، الجعبري، كنز المعاني، :  ينظر- ٦
 ، ٧٤، والجمزوري، الفتح، ٣٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٧
  .١٤٣، ومحمد أبو الخير، األصول، ٢٢، ومحمد الخير، الوقف، ٢٥٧المارغني، النجوم، : ينظر- ٨



 ١٩١

وهو أي اإلدغام إن كـان موافقـاً        : "وجه اإلظهار على اإلدغام في الرؤيا ورؤياك بقوله       

 .١"للرسم فإن اإلظهار أولى وأقيس

 منع القلب واإلدغام إذا كان السابق من الواو والياء مبـدالً مـن              الغالييني   ويرى مصطفى   

 من غيره فال قلب     مبدلفإن السابق منهما    : " يكون السابق منهما أصالً وقال       غيره واشترط أن  

  .٢"روية مخفف رؤية...وال إدغام وذلك مثل 

، واإلدغام قراءة أبي جعفر كذلك، ولعـل مـا   ٣والذي عليه شُراح الشاطبية جواز الوجهين        "

  :ذهب إليه الغالييني ال يتفق وقول الشاطبي

  ٤ الِْقراءة مدخٌَل فَدونَك ما ِفيِه الرضاَ متَكَفِّالَوما ِلِقياٍس ِفي

  :الوقف على أنبئهم -٦

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  وبعٌض ِبكَسِر الْها ِلياِء تَحوالَ

  ٥كَقَوِلك َأنِْبْئهم ونَبْئهم وقَد رووا َأنَّه ِبالخَطِّ كان مسهالَ

، فيـتم   ٢٨/، والقمـر  ٥١/في الحجر " نبئهم"، و ٣٣/في البقرة " أنبئهم: "وقف على    ففي حال ال  

          على نحو ما تقدم في رئيا، وعند ذلك يجوز ضم الهاء، عن حمزة وهذا الوجـه إبدال الهز ياء

، واعتد بـضم    ٦"هو األصح ووالضم هو األساس    : "مقدما في األداء، عمال بقول ابن الجزري        

، ألجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف ثم قال منتصراً لضم        " وإليهم ولديهم  عليهم: "حمزة للهاء في  

قـال ابـن    . ويجوز كذلك كسر الهـاء    . ٧"فضم هذه الهاء أولى وآصل واهللا أعلم      : "هاء أنبئهم 

فكان بعضهم يرى كسرها من أجل كسرة الياء،        : " ، وقال الداني   ٨"كال الوجهين حسن  : "غلبون

، فالـضم عمـل     ٩"متها، ألن الياء عارضة، وهمـا صـحيحان       وكان آخرون يقرونها على ض    

                                                 
 .١/٤٧٢ابن الجزري، النشر،  - ١
 .٢/١٠٩الغالييني، جامع الدروس العربية، جمصطفى  - ٢
 .٧٨الضباع، اإلرشاد ، : ينظر- ٣
 .٣٥٤: ، البيت٢٧ الشاطبية، - ٤
  .٢٤٤ و٢٤٣: ، البيتان٢٠ الشاطبية، - ٥
  .١/٤٣٢ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٦
 ، و١٣٨، ومحمد أبو الخير، األصول، ٣٨، ومحمد الخير، الوقف، ٧٤الضباع، اإلضاءة، :  ينظر- ٧
  .١/١٣٩ ابن غلبون، التذكرة، - ٨
 .٤٠ الداني، التيسير، - ٩



 ١٩٢

وضمها الجمهـور لألصـل، وهـو األصـح         : "باألصل، والكسر للمناسبة، يقول ابن يالوشة     

  . ١"وبعض بكسر الها لياء تحوال: "واألقيس، كما نبه عليه الشاطبي بقوله

إلى كـسرة بـسبب        ولعل التفسير الصوتي الحديث بين في هذا المبحث فقد تتحول الهمزة            
الكسرة التي قبلها، فالهمزة صوت صامت يتم إنتاجه بإغالق الوترين الصوتيين إغالقا تامـا،              
ويتخذ اللسان وضعا مقاربا للوضع الذي يتخذه عند إنتاج الفتحة أو أي حركـة أخـرى مـن                  

: هماالحركات، فتحولت الهمزة إلى حركة مناسبة للحركة التي قبلها، وقد أخذ التحول وجهين،              
ـِ ====== أنبئهم=   الكسرتان فتصبحان حركة مد، هكذاقلب الهمزة كسرة، فتجتمع -  أنب 
   ـم هَِـِ
الكـسرة واليـاء،    : ماثل بين صـائتين   ت قلب الهمزة كسرة مع كسر الهاء، لتناسب الياء، فال         -

 ، فهما صوتان خلفيان، فغلـب التماثـل       "الضمة "وصائت،  "الهاء"والمماثلة قائمة بين صامت     
  .٢بينهما على التماثل بين الصائتين في أنبيهم بكسر الهاء

  الوقف على مستهزئون، ونحوه -٧
  : ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  واالَخْفَشُ بعد الْكَسِر والضم َأبدالَ
  ِبياِء وعنْه الْواو في عكِْسِه ومن حكَى ِفيِهما كَالْيا وكَالْواِو َأعضالَ

ُأخِْمالًوُل ِقيَل وٌر ِقبكَسو مضِوِه ونَحذْفُ ِفيِه والْح ونِزءتَهس٣م  
   يشير المصنف إلى ما وقعت همزته مضمومة بعد كسر، وبعدها واو جمع، ولم ترسم لـه                
صورة على مقتضى التخفيف الرسمي أن تحذف الهمزة ألنها ال صورة لها في الرسم، فـإذا                

  :ا الوجوه اآلتيةحذفتها جاز منه
 : التسهيل للهمزة بينها وبين الواو، وهو مذهب سيبويه، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي -

نيب نيِر هذَا بفي غَي٤و.  
 .إبدال الهمزة ياء مضمومة، وهو مذهب األخفش كما يذكر الشاطبي -

  واالَخْفَشُ بعد الْكَسِر والضم َأبدالَ
  ٥واو في عكِْسِه ومن حكَى ِفيِهما كَالْيا وكَالْواِو َأعضالَِبياِء وعنْه الْ

  
 

                                                 
 .٢٧٥ المارغني، النجوم، - ١
  .٣٠-٢٩سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٢
  .٢٤٧-٢٤٥: ، األبيات٢٠ الشاطبية، - ٣
  .٢٤٢: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ٤
 .٢٤٦ -٢٤٥: ، البيتان٢٠ الشاطبية، - ٥



 ١٩٣

  .١الحذف للهمزة، وتحريك الحرف الذي قبلها بحركتها -

وهذه الثالثة صحيحة مقـروء بهـا،       : "   والمقدم أداء كما ذكر ترتيبها قبال، يقول ابن يالوشة        

  .٢"وترتيبها في األداء كترتيبها هنا

أوجه أخرى ال يقرأ بها، فقد عبر الشاطبي عن أحد هذه الوجه التي ال يقرأ بهـا                 وما ورد من    

  .٣، في إشارة إلى إبقاء الكسر على األصل"وأخمال: "بقوله

   ومن وجهة صوتية حديثة فإن الهمزة في هذه الكلمة ونظيراتها تسقط إذا كانت محـصورة               

  : بين صائتين، إلحداث مماثلة صوتية

يضاهئون إلى البنية الثانية يضاهون، فتحذف الهمزة إلحداث مماثلة         : نية األولى االنتقال من الب  

والكسرة ضمة طويلة،   ولهما كسرة، وثانيهما مستهلة     دي المقطعين الهاء والواو، فآخر أ     بين ح 

: والضمة حركتان ضيقتان، ونبقي على كسرة الهاء وواو المد، ثم االنتقال إلى البنية الفوقيـة              

الهاء والـواو،   :  الهاء، إذ تسقط الكسرة لكونها محصورة بين صوتين خلفيين         يضاهون، بضم 

   . ٤، وسبق توجيه التسهيل واإلبدالولتفسح مجاال للتقارب بين الصوتين الخلفيين

  :٦١/في الشعراء" تراء: "الوقف على -٨

  :ويؤنس ذلك في قول الشاطبي 

   ٥وراء تَراءى فاز ِفي شُعراِئِه

 عن حمزة بإمالة الراء في الوقف والوصل، وإمالة الهمزة والراء وقفاً مع تسهيل    فقد ورد

ي الهمزة على أصله في ، وأمال الكسائ٦الهمزة بالمد والقصر، ولورش تقليل الهمزة وفتحها

ألنه وقع قبل ، ٩القصروهو المقدم، وله ، غير أن لحمزة هنا المد ٨، والباقون بالفتح٧ذوات الياء

  .البيت"...وإن حرف مد قبل: "بالتسهيل عمالً بقول الشاطبيهمز مغير 

                                                 
، والمارغني، النجـوم،    ٧٥، والضباع، اإلضاءة،    ٦٨، والبقري، القواعد،    ٥٧، الغيث،   الصفاقسي:  ينظر - ١

٢٦٢.  
 .٨٠، والضباع، اإلرشاد، ١/٤٤٤ابن الجزري، النشر، : ، وينظر٢٦٢ المارغني، النجوم، - ٢
  .السابقة نفسها:  ينظر- ٣
  .، وما يليها١٤٢، و٦٣سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٤
 ٣١٠ :، البيت٢٥ الشاطبية، - ٥
 .اءرها عند اجتماع البدل مع ذوات الي وله أربعة أوجه في البدل سبق ذك- ٦
 .ولورش إال الفتح فقط وهذا في حالة الوقف أما وصالً فليس له - ٧
، ومحمد أبو الخير،    ١٤٦، والقاضي، الوافي    ٩٦ضباع، اإلرشاد،   ل وا ٢/٦٦ابن الجزري، النشر،    :   ينظر  - ٨

 .١٢٠األصول، 
 .٧٨الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ٩



 ١٩٤

  .١ف من حيث أصلها، وإعاللها، وأوجه اإلمالة فيهاو الحروقد فصل السفاقسي في هذه   

  :الوقف على لؤلؤ -٩
  :ند ذلك إلى قول الشاطبيس   وي

وا واءلَدى فَتِْحِه ي هزمه مالضِر والْكَس دعب ِمعسيالَووحا ماو  
  ٢وفي غَيِر هذَا بين بين وِمثْلُه يقُوُل ِهشَاٌم ما تَطَرفَ مسِهالَ

   فيشير المصنف إلى الهمز المتحرك الواقع بعد متحرك، وهو على تـسعة أقـسام، ومنهـا                
 وقـد   يؤيد ولؤلؤ، : مئة وخاطئة، والمفتوحة بعد ضم، نحو     : المفتوحة بعد كسر فتبدل ياء، نحو     

األولى ساكنة وفيها وجـه     : وقع لؤلؤ في القرءان مرفوعا ومجرورا ومنصوبا، وفيه همزتان        
واحد وهو اإلبدال واوا، وأما الثانية ففي حالة الرفع مضمومة بعد ضمة ففيها ثالثـة أوجـه                 

بـدالها واوا   و إ أ،  "لولـو "اكنة على التخفيـف القياسـي        س اإبدالها واو : هي و لحمزة وهشام   
ثم أسكانها  بالوقف على التخفيف الرسمي  فيتحدان لفظا ويختلفان تقديرا، ويظهـر              مضمومة  

أثر الفرق بين الوجهين في جواز الروم واإلشمام فعلى الوجه األول ال يجوز ألنها لم تبدل إال                 
تسهيلها كالواو مـع    جوز  يجوز ألنها أبدلت واوا مضمومة، وي     ني  بعد تقدير إسكانها وعلى الثا    

  . اروم حركته
وعلى جواز الروم واإلشمام تصير األوجه خمسة في التقدير وأربعة في اللفظ، وهي في حالة               

إبـدالها  إبدالها واوا، بعد تقدير إسكانها، او        :ة ففيها ثالثة أوجه، وهي    الجر مكسورة بعد ضم   
جوز على الوجه الثـاني روم      واوا مكسورة ثم إسكانها على التخفيف الرسمي ويتحدان لفظا وي         

 تسهيلها بين بين مع الروم فتصير األوجه أربعة في التقدير وهي فـي حالـة                لحركة، ويجوز ا
 . ٣النصب مفتوحة بعد ضمة فتبدل واوا مفتوحة ال غير على المذهبين أعني القياسي والرسمي

، إذ لـه    "وفي غير هـذا بـين بـين       : "   وما لم يذكر هنا ال خلف فيه وضحه الشاطبي بقوله         
سأل، وبارئكم، سئلوا، ومطمئن، وأنبئوني، وبرؤوسكم، وأمـا        : ها واحدا، نحو  التسهيل فيه وج  

الخبء والمرء والدفء، فتنقل حركته إلى الساكن قبله مـع حـذف             : ما تغير فيه الهمز، نحو    
  .  ٤الهمزة للتخفيف، وفيه الروم واإلشمام بشرطهما في الحركة

 فتحذف ويسكن   ،لهمزة إلى الساكن قبلها   ، فيه وجه واحد، وهو نقل حركة ا       "الخبء"    فاألول  
  : فيه وجهان" المرء"الحرف الذي قبلها للوقف، والثاني

  . األول نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها ويجوز على هذا الوجه روم الكسرة -

                                                 
  .٤٣٨، الغيث ، الصفاقسي:  ينظر- ١
  .٢٤٢ - ٢٤١: ، البيتان٢٠ الشاطبية، - ٢
 .١٤٠، ومحمد أبو الخير، األصول، ٣٣، ومحمد الخير، الوقف، ٢٦٦النجوم، المارغني، :  ينظر- ٣
، ومحمـد أبـو     ١٤٣، ومحمد الخير، الوقف،     ٢٦٥، والمارغني، النجوم،    ٧٥الضباع، اإلضاءة،   :  ينظر - ٤

  .١٤٣الخير، األصول، 



 ١٩٥

 ويتحـد   ، الثاني حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على سكونه وال يجوز على هـذا الوجـه روم                -
فيـه  " الـدفء "الحرف الثالـث    را فتصير األوجه ثالثة تقديرا، و     ظا ويختلفان تقدي  المذهبان لف 
  :١وجهان أيضا

  .األول نقل حركة الهمزة ويجوز حينئذ الوقف بالسكون وبالروم وباإلشمام -
الثاني حذف الهمزة وإبقاء الحرف الذي قبلها على حاله من السكون على وجه إتبـاع الرسـم                -

 .جه أربعة تقدير لفظاكما علم قبال فتصير األو
  :  الوقف على سوء -١٠

األول نقل حركة الهمـزة إلـى       : يقع منصوبا ومجرورا ومرفوعا، فاألول فيه وجهان            و
إبدال الهمزة واوا وإدغام الواو األولى في الثانية        : والثاني. الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة    

ر واو المـد    ثـم تقـص   همزة إلى واو،    لى وجه إجراء األصلي مجرى الزائد، فقد تحولت ال        ع
نصف الحركة المنقلبة عن الهمزة،     : األولى وتدغم الحركة الناجمة عن هذا التقصير في الواو        

تحويل الهمزة إلى صائت مالئـم للحركـة        : مما يعني أن العملية تمت في ثالث مراحل، هي        "
حركة التي من جنـسها،     التي قبلها، وهي واو المد، ثم إلشمام آخر الحركة الطويلة بنصف ال           

، واألمر نفـسه يـشار      ٢"ثم إدغام الصائتان الناجمان عن المرحلة السابقة      ،  uw===uu: هكذا
  .الة الوقف باإلدغام في ح  األخرى في قراءة هشام وحمزةإليه في اإلبدال للحروف

 النقـل   :فيه الوجهان السابقان وروم الحركة مع النقل واإلبدال، فتصير األوجه أربعة          : والثاني
مع السكون والروم واإلبدال مع السكون والروم، وقد وافـق هـشام حمـزة فـي المرفـوع                  

  .والمجرور
 وإشمام ضمة الواو المتنقلة من الهمزة مع النقل واإلبدال،          ،والثالث فيه الوجوه األربعة المتقدمة    

الثـة كـذلك،    النقل مع السكون والروم واإلشمام، واإلبدال مع الوجوه الث        : فتصير األوجه ستة  
ويجـوز مـع     وهو مندرج مع وجه النقل والـسكون،         ويجوز حذف الهمزة على إتباع الرسم     

  .٣الروم واإلشمام واإلسكانعلى إدغامه أو نقله 
   :الوقف على شيء -١١

 واإلبدال كذلك، ويجوز    النقل مع السكون والروم واإلشمام    : إن كان مرفوعا ففيه ستة أوجه        
م مع اإلسكان فقط، وهو مندرج في وجه النقل مع اإلسكان، وإن            حذف الهمزة على إتباع الرس    

كان مجرورا ففيه أربعة أوجه النقل مع اإلسكان والروم واإلبدال كذلك، ويجوز الحذف، وهو              

                                                 
 .٢٣٥، و١٧٨، و٣٧القاضي، البدور، :  ينظر- ١
  .٣٥ سمير استيتية، القراءات القرآنية، - ٢
  .٢٣، ومحمد الخير، الوقف، ٢٦٥المارغني، النجوم، :  ينظر- ٣



 ١٩٦

، وقد ذكر قبال تردد حمزة بين       ١النقل واإلبدال ال غير   : مندرج، وإن كان منصوبا ففيه وجهان     
  .٢، فالنقل وجه مقدم له"أل"شيئا والسكت والنقل على المفصول وشيء و

  :لوقف على السوء أو سيء ا-١٢  
 والنطق بواو مخففـة     ٣األول نقل حركه الهمزة إلى الواو وإلى الياء وحذفها        :  ففيها وجهان   

وياء مخففة، والثاني إبدال الهمزة من جنس ما قبلها وإدغام حرف المد فيها فالنطق في األولى                
  .٤ الثانية ياء مفتوحة مشددةبواو مفتوحة مشددة وفي

  ،  ٣٥/، في النورالوقف على يضيء -١٢
  .فيها ستة أوجه كشيء المرفوع

وقـد أشـار أهـل    ، ٥النقل هو المقدم أداء   ، و  نقل وإدغام  : والمقدم أداء لكل همزة فيها وجهان     
جـه  األداء عن حمزة إلى الياء والواو األصليتين وإجرائهما مجرى الزائدتين، وذلك بإعطاء و            

، وإن وقف على قروء، ففيه لحمـزة        ٦اإلبدال واوا بعد الواو، وياء بعد الياء مع إدغام المثلين         
وهشام إبدال الهمزة واو وإدغام الواو الزائدة في الواو المبدلة مع السكون والروم، فهو وجـه                

م مـع   ، ومثله الوقف على برئ لحمزة وهشام، فيه ثالثة أوجه اإلبدال مع اإلدغا            "قرو"واحد،  
  :الهمز المتحرك وقبله ألف -١٣ ، ٧السكون والروم واإلشمام

 األلف التي هي عوض عن      ، فتبدل دعاء ونداء : تراءت وخائفين وآباؤكم، وكذلك نحو    : مثل  
التنوين، وال فرق بين الهمز المتوسط المفتوح أو المكسور أو المضموم، وما قبله ألف، نحـو                

لفرق هو نطق الهمزة المسهلة، فتلفظ بينها وبين األلف فـي           األمثلة التي ذكرت قبال، غير أن ا      
حال الفتح، وبينها وبين الواو في حال الضم، وبينها وبين الياء في حال الكسر، مع إبقاء أثـر                  
اإلشباع لأللف، فالوقف على أبنائهم، فيه تسهيل الهمزة ويجوز في األلف قبلها المد والقـصر،               

كة، ففيه وجه واحد تسهيل الهمزة مع المـد والقـصر، وال            واألمر نفسه في الوقف على مالئ     
يجوز إبدال الهمزة ياء على إتباع الرسم ألنه مندرج مع التسهيل، ومثله الوقف على شـفعاؤنا                
إذ فيه تسهيل الهمزة مع المد والقصر ال غير، وإتباع الرسم حاصل مع التـسهيل، وسيـشير                 

 مع المد والتوسط والقصر،     اذ فيه إبدال الهمزة ألف    أوجه الوقف على السماء إ    إلى  الباحث الحقا   

                                                 
 .٣٩، والخليجي، حل المشكالت، ٢٦٦ النجوم، المارغني،:  ينظر- ١
 .٢٥٨، والمارغني، النجوم، ٤٤الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ٢
: ، ينظـر  سِقطْه حتّى يرِجـع اللَّفْـظُ َأسـهالَ       وحرك ِبِه ما قَبلَه متَسكِّنًا وأَ     :  ويسند ذلك إلى قول الشاطبي     - ٣

  .٢٣٧: ، البيت١٩الشاطبية، 
  ٢٥٨، و٢٦٦المارغني، النجوم، :  ينظر- ٤
  .٧٥، والضباع، اإلضاءة، ٢٦٧ المارغني، النجوم، - ٥
  .١٣٩، ومحمد أبو الخير، األصول، ٢٦٨المارغني، النجوم، :  ينظر- ٦
  .١٣٩، ومحمد أبو الخير، األصول، ٣٢، ومحمد الخير، الوقف، ٤٨ت، الخليجي، حل المشكال:  ينظر- ٧



 ١٩٧

ومثله الوقف على ماء وأولياء ففيهما خمسة أوجه إبدال الهمزة ألفا مع أوجه الثالثة، وتسهيلها               
  :وروم حركتها مع المد والقصر، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  ١علَى الْمد َأطْوالَويبِدلُه مهما تَطَرفَ ِمثْلُه ويقْصر َأو يمِضي 

والمقدم أداء في ذلك كله هو اإلشباع كون األلف حرف مد وقع قبل همز مغير بالتـسهيل،                    
وإن : "، يقول  الداني   ٢ووجه المد لبقاء أثر الهمز، والقصر مقدم حال الحذف لزوال أثر الهمز           

ـ               ، فالمـد  ٣"ساؤكمشئت مكنت األلف قبلها وإن شئت قصرتها، والتمكين أقيس، وذلك نحـو ن
  . ٤ بعارض التغييراستصحابا باألصل، والقصر اعتداد

  :الوقف على مرسوم الخط -١٤
 القياس،  صحف في الوقف على الهمز وإن خالف         ورد قبال عن حمزة أنه كان يتبع رسم الم        

ومن ذلك عنوان هذه المباحثة، والمراد خط المصحف الكريم المجمع عليه زمان عثمان بـن               
، "تشاء: " تحذف األلف التي بعد شين      اهللا عنه، وهو خاص بالهمز دون غيره، فال        عفان رضي 

وال يلفظ باأللف التي بعد الواو، وكيفية إتباع الرسم أن ينظر فيما صورت فيه الهمـزة، فمـا                  
كانت صورته ياء أبدله ياء، وما كانت صورته واوا أبدله واو، وما كانت صورته ألفا أبدلـه                 

نسائكم، : ن له صورة حذفه، وهذه أللفاظ وردت عنه وليست على إطالقها، مثل           كيألفا، وما لم    
  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي٥رسمت ياء لكنه يقف بالتسهيل دون ياء

  وقَد رووا َأنَّه ِبالخَطِّ كان مسهالَ
همسذِْف رالحاِو وِلي والْوا ي٦فَِفي الْي  

  الوقف على شركاء
همـزة  ال متطرفة مضمومة ورسمت بالواو وكان قبل   في السياق ذاته ما كانت همزته     يدخل  و  

الخمسة السابقة فـي مـاء      : ألف غير مرسومة، وبعدها ألف مرسومة، وفيها اثنا عشر وجها         
وأولياء، وإبدال الهمزة واوا على إتباع الرسم، ويجوز في الواو السكون مع المـد والتوسـط                

وجه الثالثة والروم مع القصر فقط، ومثله كذلك الوقف على تلقـاء،            والقصر، واإلشمام مع األ   
خمسة القياس سابقة، وإبدال    : ويدخل في السياق ذاته ما رسم بياء بعد ألف، وفيها تسعة أوجه           

                                                 
  .٢٣٩: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ١
، ومحمد أبو الخيـر،     ٢٦، ومحمد الخير، الوقف،     ٢٦٨، والمارغني، النجوم،    ٤٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ٢

  .١٣٨األصول، 
  .٤٠ الداني، التيسير، - ٣
  .٧٥ والضباع، اإلضاءة، ،٦٥البقري، القواعد، :  ينظر- ٤
، والخليجـي، حـل     ٢٦٨، والمارغني،   ١/٤٦٠، وابن الجزري، النشر،     ١/١١٦القيسي، الكشف،   :  ينظر - ٥

  .٥٧المشكالت، 
  .٢٤٥ و٢٤٤: ، البيتان٢٠ الشاطبية، - ٦



 ١٩٨

الهمزة ياء على الرسم، ويجوز إسكان الياء مع الثالثة وروم مع القصر، وأما الوقـف علـى                 
 التسع المذكورة في تلقاء مع التحقيق والتـسهيل فـي الهمـزة        وإيتاء ففيها ثمانية عشر وجها،    

التسع المذكورة مـع النقـل   : األولى، ومثلها الوقف على ومن أناء ففيها سبعة وعشرون وجها   
  .١والتحقيق والسكت

  :٢الوقف على المتوسط بزائد -١٥
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

  لْن علَيِه ِفيِه وجهاِن ُأعِمالَوما ِفيِه يلْقى واِسطاً ِبزواِئٍد دخَ
  ٣كَما هاويا والَّالِم والْبا ونَحِوها والَماِت تَعِريٍف ِلمن قَد تََأمالَ

ويدخل في السياق ذاته عنوان هذه المباحثة، وهو ما يطلق عليه المتوسط بزائـد، والزوائـد                
  :رد عن حمزة وجهانعدها الناظم وتدخل على الهمز المتوسط، وقد و

  .التحقيق، وهو المقدم في األداء -
  .٤التخفيف بأنواع الهمز التي ذكرت قبال، فقد يكون التخفيف باإلبدال أو التسهيل، وغيرها -

هيا لكـسب   : "   والزوائد التي تدخل على الهمزة عشرة كما هي مفصلة أدناه ويجمعها قولهم           
الزوائد، فيكون الهمز واقعا في ابتـداء الكلمـة،         ، ووجه التحقيق عدم االعتداد بدخول       "الوفاء

فيؤخذ بالتحقيق، ووجه التخفيف دخول الزوائد على الهمز فيصير الهمز عنده متوسطا فله فيه              
،  فتقـرأ بيـنهم وفقـا،        "بإنهم: "، فالهمزة المفتوحة بعد كسر تبدل ياء مفتوحة، نحو        ٥التخفيف

لى مذهب األخفش وله فيها التـسهيل بـين         والهمزة المضمومة بعد كسر تبدل ياء مضمومة ع       
ففيها النقل والـسكت وذكـر قـبال،        : ، وأما أل التعريف   "فألمه، فيقف عليها فليمه   : "بين، نحو 

التـسهيل علـى    عليه  يتعين  فوجه ترك السكت على المفصول لخلف       : ويذكر في السياق ذاته   
في سورة  " جنَا ِمن ِدياِرنَا وَأبنَآِئنَا   وقَد ُأخْرِ : "نحو قول الحق   ،والقصر المتوسط بزائد مع المد     

والَ تُلْقُـواْ ِبَأيـِديكُم ِإلَـى التَّهلُكَـِة         ":  وقول الحق  ، وهذا ما قرأ الباحث به، ونحو      ٢٤٦/البقرة
المفصول فيترتب عليـه تـسهيل      السكت على   اجتمع فيها ترك    فقد  ،  ١٩٥/البقرةفي  " وَأحِسنُواْ

، قيترتب عليه التحقيق لألخير فقط، في حـين         "أل" سكت خالد على     المتوسط بزائد فقط، وأما   
  :الزوائد التي تدخل على الهمزة هي، ويترتب التسهيل والتحقيق لخلف

                                                 
 .١٤٥محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ١
، والـضباع،   ٢٢٦ وابن القاصح، الـسراج،      ،٤٤٥، وابن الجزري، النشر،     ٤٢التيسير،   الداني،:  ينظر - ٢

 . ٦٨اإلرشاد، 
 .٢٤٩ و٢٤٨، البيتان، ٣٥ الشاطبية، - ٣
  .٢٦٨، والمارغني، النجوم، ٧٦، والبقري، الفتح، ٣٩الداني، التيسير، :  ينظر- ٤
 . ١٤١، ومحمد أبو الخير، األصول، ٧٧، والبقري، الفتح، ٣٠٧الداني، المفردات، : ينظر -٥



 ١٩٩

هـؤالء، أو   : هاء التنبيه، والمراد بها حرف التنبيه، فتدخل علـى أسـماء اإلشـارة، نحـو               -

  .١ها أنتم: المضمرات، نحو

 .ختيا أيها، ويا أ: ياء النداء، نحو -

ـ ألب: والمات تعريف، فتشمل الم الجر، نحـو      : الالم، وقد أشار الشاطبي إليها بقوله      - ه، والم  ي

 في آل   "ولئن متم ": ، والم التوطئة، نحو   ١٥٨/ في آل عمران   "إللى اهللا تحشرون  ": القسم، نحو 

 .١٣/ في الحشر"ألنتم أشد": ، والم االبتداء، نحو١٥٨/عمران

 :ونحوها، فتشمل: الزوائد عبر الشاطبي عنها بقولهبأنهم، وباقي : باء الجر، نحو -

 .أأنذرتهم، وأألد: همزة االستفهام، نحو -

 .سأوريكم، وسأصرف: السين، نحو -

 .كأنهم، وكأنها: الكاف، نحو -

 .فآمنوا، فأتوهن: الفاء، نحو -

 .وأنت، وإنك: الواو، نحو -

قيق والتسهيل مع المـد     األولى متوسطة بزائد ففيها التح    : فالوقف على نحو هؤالء فيه همزتان     

والقصر، والثانية مكسورة متطرفة قبلها ألف، ففيها األوجه الخمسة السابقة فتـضرب ثالثـة              

القـصر فـي    : األولى في خمسة الثانية فيتحصل خمسة عشر وجها، يمتنع منها وجهان وهما           

قصر األولى  الثانية، من وجهي تسهيلها بالروم مع مد األولى في تسهيلها والمد في الثانية مع               

أعني تسهيل األولى مع المد ثم الروم في الثانيـة مـع            في تسهيلهما فتبقى ثالثة عشر وجها،       

وأما هشام فعنـده الخمـسة      د،  لقصر ثم الروم في الثانية على الم      القصر، وتسهيل األولى مع ا    

 وال  تسهيل الهمزة كالياء، وحـذفها    : القياسية ال غير، والوقف على متكئين ونحوه فيه وجهان        

النقل مع تـسهيل الهمـزة      : يجوز غير هذين الوجهين، والوقف على قل أأنتم فيه خمسة أوجه          

، والوقف على سـئل فيـه       ٢الثانية، والتحقيق مع التحقيق والتسهيل في الثانية، والسكت كذلك        

، ٣تسهيل الهمزة كالياء على مذهب سيبويه، وإبدالها واوا محضة على مذهب األخفش           : وجهان

  :لك إلى قول الشاطبيويسند ذ

  

                                                 
، فالهاء من صلب الكلمة، والهمز متوسطة حقيقة، إذ هي من صلب            ١٩/ ، في الحاقة  "هاؤم" لفظ    ويستثنى - ١

خذ، فالوقف لحمزة فيه وجه واحد دون خالف وهـو          : الكلمة كذلك، فالمد فيه من قبيل المتصل، والكلمة تعني        

   .٦٧، والبقري، القواعد، ٣٩الداني، التيسير، :  التسهيل مع المد والقصر، ينظر

  .٤٥البقري، الفتح، :  ينظر- ٢
 .٢٦٩ المارغني، النجوم، - ٣



 ٢٠٠

  ١ويسِمع بعد الْكَسِر والضم همزه لَدى فَتِْحِه ياءا وواوا محوالَ

نقل حركة الهمز إلى الـساكن قبلهـا،        : يتردد بين وجهين، وهما   " هزوا"ولعل قراءة حمزة ل     
مما يذكر فـي هـذا      ، و ٢هزا، وإبدال الهمزة واوا مع إسكان ما قبلها على وجه الرسم، هزوا           

  :المبحث قراءة حمزة لهذا الحرف باإلسكان، ويؤنس ذلك لقول الشاطبي
  وهزؤاً وكُفْؤاً في السواِكِن فُصالَ

  ٣وضم ِلباِقيِهم وحمزةُ وقْفُه ِبواٍو وحفٌْص واِقفاً ثُم موِصالَ
  :٤وأما الوقف على قل أؤنبئكم -١٦

  : فيه عشرة أوجه
  . النقل مع تسهيل الثانية، وتسهيل الثالثة على مذهب سيبويه: األول-
  .نقله مع إبدال الثالثة ياء على مذهب األخفش:  الثاني-
  .التحقيق في األولى مع تحقيق الثانية وتسهيل الثالثة:  الثالث-
  .نقله مع إبدال الثالثة:  الرابع-
  .والثالثةالتحقيق في األولى مع تسهيل الثانية :  الخامس-
  .نقله مع إبدال الثالثة:  السادس-
  .السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل الثالثة:  السابع-
  .نقله مع إبدال الثالثة:  الثامن-
  .السكت مع تسهيل الثانية والثالثة:  التاسع-
  .نقله مع إبدال الثالثة:  العاشر-

مع وجهي الثالثـة، والـسكت مـع        ،   الهمزة الثانية مع النقل لألولى     ويمتنع من األوجه تحقيق   
  .التحقيق

التحقيـق  : إذ لنا في الهمزة األولـى     :    غير أن تقديم هذه األوجه أداء يحتاج إلى إدامة نظر         
التسهيل واإلبدال، فيكون وفق    : التحقيق والتسهيل، وفي الثالثة   : والنقل والسكت، ولنا في الثانية    

نقل في األولى، مع التسهيل في الثانية، وتسهيل        ذلك، التحقيق في األولى مع أربعة أوجه، ثم ال        
 للثانية تسهيل الثالثة وإبدالها، وفق الجـدول        الثالثة وإبدالها، ثم السكت على األولى مع التسهيل       

  : االتي
  

                                                 
  .٢٤١: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ١
  .١٤٢محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ٢
  .٤٦١، و٤٦٠: ، البيتان٢٠ الشاطبية، - ٣
، ومحمد أبـو الخيـر، األصـول،        ٢٦٩، وما يليها، والمارغني، النجوم،      ١٣٥، الغيث،   الصفاقسي:  ينظر  ٤

١٥٨.  
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  الثالثة  الثانية  األولى

  تسهيل  تحقيق  نقل

  إبدال  تحقيق  نقل

  تسهيل  تسهيل  نقل

  إبدال  تسهيل  نقل

  لتسهي  تحقيق  تحقيق

  إبدال  تحقيق  تحقيق

  تسهيل  تحقيق  سكت

  إبدال  نحقيق  سكت

  تسهيل  تسهيل  سكت

  إبدال  تسهيل  سكت

  
تحقيق الثانية مع السكت على     : يمتنع وجهان، وهما  : "وقد تعقب الشيخ عبد الرازق علي بقوله      

فتح الساكن المفصول قبل االولى، وعليه الوجهان في الثالثة، الن هذا السكت من طريق أبي ال              
فارس، وليس له إال التسهيل في المتوسط يزائد، فعلم من هذا ان الـسكت ال يتـأتى أال مـع                    

  .١"تسهيل المتوسط بزائد، فتكون االوجه ثمانية فقط، واهللا تعالى اعلم
   ومما يذكر في السياق ذاته أنه في حالة اجتماع همز متوسط بالم التعريف بعد مـد بأثنـاء               

ائك، فله األوجه المتعلقة بالنقل والسكت، مع التسهيل للهمـزة والمـد            على األر : الكلمة، نحو 
قل إن أدري، فله السكت     : والقصر، وكذلك في حالة اجتماع ساكنان مفصوالن عن الهمز، نحو         
  .وتركه، مع الوقف على النقل والسكت، أو النقل أو السكت أو التحقيق

تياري واختباري واضطراري، والكلمـة     ويذكر في السياق ذاته كذلك أن الوقف ينقسم إلى اخ         
المهموزة إما فيها وجه واحد أو أكثر فإن كان فيها وجه واحد تعين الوقف بالتخفيف سواء كان                 
الوقف اختياريا أو اختباريا أو اضطراريا، وإن كان فيها أكثر من ذلك، فـإن كـان الوقـف                  

طراريا يكتفي وجه واحد لكـن      اختياريا أو اختباريا تعين استيعاب جميع الوجوه، وإن كان اض         
  .٢إن كانت الكلمة فيها التحقيق والتخفيف ينبغي للطالب أن يقف بالتخفيف تمرينا له

 
  

                                                 
  .، للمحقق١٢٠ الجمزوري، الفتح، - ١
 .٥٣، والخليجي، حل المشكالت، ٢٦٩ - ٢٦٨المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
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  ١مد البدل : المبحث السابع
 :ويسند في هذا المبحث قول الشاطبي

  وما بعد همٍز ثَاِبٍت َأو مغَيٍر فَقَصٌر وقَد يروى ِلورش مطَوالَ
سوثِّالَواِن مةً آتى ِللِْإيمهُؤالَِء آِله نٌم كَآمقَو طَه  

  ٢ِسوى ياِء ِإسراءِيَل َأو بعد ساِكٍن صِحيٍح كَقُرآِن ومسُئوالً اسَأالَ
، وال يلحق بهذا النوع وجه      ٣ تقدم الهمز على حرف المد     نوع من المد الطبيعي،   هو  :      البدل

، لمن روى عنه، ألن حرف المـد        "جاء أمرنا : " حرف مد خالصاً في نحو     إبدال الهمزة الثانية  
، وصـال عارض، والعارض ال يعتد به، وفي مد البدل للقراء غير ورش القـصر حركتـان                

والحركة قدرها العلماء بزمن قبض األصبع أو بسطه، ولورش القصر، والتوسـط والطـول،              
، أو  "فقد أوتى "، و "من آية : "ت مغيرة بالنقل نحو   ، أو كان  "إيماناً: "سواء كانت الهمزة محققة نحو    

جاء آل  : "، أو كانت الهمزة مسهلة لمجاورتها مثيل تقدمها، نحو        "من السماء آية  : "باإلبدال، نحو 
  .٤"جاء آل فرعون"، و"لوط

فقصر، وقد يـروى    : "   والوجه المقدم أداء في كل ما سبق هو القصر، ودليله قول الشاطبي           
وجرى عملنا على تقديم القصر ألنه أقواها، وبه قرأنا علـى           : "ل السفاقسي ، يقو "لورش مطوال 
: ، وقد اقتصر الداني عليه في التيسير، وهو ما أشار المـارغني إليـه بقولـه               ٥"شيخنا وغيره 

ودليل القصر اقتصار الداني عليه في التيسير، وبالثالثة قرأت على شيخنا مع تقديم القصر ثم               "
  . ٦"التوسط ثم الطويل

، غيـر أن    ٧ليس في التيسير سواه   :    وقد جعل النحاس التوسط وجها مقدما في األداء، وقال        
المسألة تحتاج إلى إدامة نظر، وهو ما قرأ الباحث به، إذ يقدم التوسط على القصر إن كانـت                  

ع القراءة تقترن بتقليل ذات الياء، ثم اإلشباع على التقليل كذلك، كما أن القصر يقدم على اإلشبا           
إن اقترنت القراءة بفتح ذات الياء، ثم اإلشباع مع الفتح، وال تجتمع هذه الوجوه في آية إال إذا                  

 لورش  يرو به عنه مما يعني استبعاد وجه      خلت من ذوات الياء، فالتوسط مع فتح ذات الياء لم           
  .من أوجه اجتماع البدل مع ذات الياء

                                                 
: مد البدل في مصادر القراءات مجتمعة التي عاد الباحث إليهـا، وذكـرت قـبال، ولعـل منهـا                  :  ينظر - ١

 .، وغيرها٧٥المارغني، النجوم، ، والقاضي، الوافي، 
  .١٧٣-١٧١: ، األبيات١٤ الشاطبية، - ٢
   .٨١أحمد شكري، المنير، ، و١٠٧، التنبيه، الصفاقسي: نظري - ٣
  .١١٤، والضباع، اإلضاءة، ١٥المتولي، فتح المعطي، :  ينظر- ٤
  .٤٩، و٤٧المارغني، النجوم، : ، وينظر٥٠، الغيث، الصفاقسي - ٥
  .٤٧ المارغني، النجوم، - ٦
  .٢٧ النحاس، الرسالة الغراء، - ٧
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  :ويستثنى من السابق أصول مطردة عنه وهي

دعـاء، ونـداء،    : لدى الوقف أو ما يسمى بمد العوض، نحـو         :لف المبدلة من التنوين   األ  -

  .وهزواً، ونساء، وملجاً، وهي عارضة كونها ال توجد إال في الوقف

مسؤوال، والقرءان، والظمآن، ومذءوما، فيتعين     : بنفس الكلمة نحو   :الهمز بعد ساكن صحيح    -

لينـا   ، أو اوفـأ : عد المعتل سواء كان مداً نحو     بقصره لحذف صورة الهمزة رسماً وخرج ما        

  .الموءودة، ، ففيه الثالثة أوجه: نحو

إئت، وأتمن، وإأذن ، وائتونى، وهـو  :  نحو، حرف المد الواقع بعد همز الوصل في االبتداء  -

  .من نوع البدل المغير بإبدال الهمز الساكن المجاور لهمز الوصل

ل، ويؤاخذ فمتفق من طريق الشاطبية على قصر بدلهما،         إسرائي: وهما،  كلمتان  في الجميع    -

وذلك الستثقال مدتين في كلمة أعجمية كثيرة الحروف، وكثيرة الدور ويـضاف إليهـا كلمـة           

  .بني، أو بنو، وأما يؤاخذ فهي مستثناة من البدل المغير بالبدل: ممدودة اآلخر، وهي

  .٩١، و٥١/، وآآلن في يونس٥٠/وهما عاد األولى في النجم :كلمتان مختلف فيهما -

  .١   والوجه المقدم أداء للمستثنيات هو القصر وجها واحدا عدا عادا األولى

   ووجه عادا األولى كونها مغيره بالنقل، وكون قراءة ورش إدغام تنوين عادا في الالم مـن                

 الالم المنقولة   األولى، بعد نقل حركة الهمزة إلى الالم، فلم يمد الواو من األولى اعتدادا بحركة             

من الهمزة في األولى ألنها صارت كالالزمة من أجل إدغام التنوين فيها فكأنه ال همـز فـي                  

الكلمة ال ظاهرا وال مقدرا، ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جريا على أصـل ورش                 

 االسـتفهام ،    بعد همزة : إحداهما: وفيه مدتان : وأما آآلن ...في ترك االعتداد بالحركة المنقولة    

ووجه اسـتثنائها اسـتثقال     ...بعد الالم وهي المرادة هنا وهي من المغير بالنقل أيضا         : والثانية

الجمع بين مدتين من هذا النوع المختص بورش في كلمة واحدة، وال نظير لذلك، فمـد بعـد                  

قولة، ومنهم من    بالحركة المن  ة الثانية المغيرة بالنقل اعتداد    الهمزة األولى وترك المد بعد الهمز     

  .٢"لم يستثن لعدم االعتداد بحركة النقل

 ، "آمـين ": ، والالزم في"رئاء الناس ":دل بمد أقوى منه كالمتصل في نحو         وإذا ازدوج مد الب   

، تعـين العمـل     "وجاءوا أبـاهم  "و،  "رأى أيديهم ": ي نحو ، والمنفصل ف  "البيت" :واللين في نحو  

                                                 
الخليجي، حل المـشكالت،    : ، وأما يؤاخذ، ففيها القصر مع اإلبدال، ينظر       ٥٠المارغني، النجوم،   :  ينظر - ١

٤٨.  
 .٥٠ المارغني، النجوم، - ٢
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رأى، : ، وكذا على نحو   ١جاءوا،  جازت الثالثة أوجه    : وبأقوى أسباب المد، وإن وقف على نح      

  :وآبائي، وهذا بيان الكلمتين المختلف فيهما، وهما

   ٥٠/عاد األولى في النجم -١
، بهمزة مفتوحـة    "ألولى: "فمذهب ورش في هذه الكلمة حال البدء بها وجهان، وهما         

مغيـر بالنقـل،    فالم مضمومة، وبعدها واو ساكنة مدية، مع ثالثة البدل كونه همـز             
      .٢وز له إال قصر البدل فقطم مضمومة بعدها واو مدية، وال يج، بال"لولى"و

 :آآلن -٢
 :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي  

  وِإن همز وصٍل بين الٍَم مسكٍِّن وهمزِة اِالسِتفْهاِم فَامدده مبِدالَ
  ٣ي يسهُل عن كُلِّ كَآالن مثِّالَفَِللْكُلِّ ذَا َأولى ويقْصره الَِّذ

على أصله بنقل حركة الهمزة      ، وهو ها سبعة أوجه وصالً، وتسعة وقفاً     فيها على انفراد    ف
  :الثانية إلى الالم واألوجه كاآلتي

  ".آالن ". إبدال همزة الوصل ألفا طويلة، وتوسيطها، وإشباعها، مع قصر الالم-
 قصر الالم ، ويـزاد      -مع-رة ، واعتداداً بعارض حرف الالم        إبدال همزة الوصل ألفا قصي     -

  ."، آالن٤وجهان توسيطها وإشباعها لدى الوقف
  ".ع قصر الالم ، وتوسيطها وإشباعها،  أاْالن تسهيل الهمزة مقصورة، م-

ا موصولة ببدل سـابق     ، وفي حالة الوقف عليه    جه تقليل اليائيات على قصر المها     وال يمتنع و  
 ففيهـا   ،٥١/يونسفي  " َأثُم ِإذَا ما وقَع آمنْتُم ِبِه آآلن وقَد كُنتُم ِبِه تَستَعِجلُون            ":يعليها كما ف  

 فيكون الحاصل سـبعة     وجه الوقف المتقدمة، على كل     مع  تسعة أ     ه ومد هوتوسيطالبدل  قصر  
 : "ال حق في  بدل  وإذا وقعت ممتدة الوصل ببدل سابق كالذي في آمنُتم ِبِه، و          وعشرين وجهاً،   

وقٌّ هَأح تَنِبُئونَكسيففيها ثالثة عشر وجهاً"و ،:  
  

  "ويستنبئونك"البدل الالحق   الالم  آآلن  "آمنتم"البدل السابق 

  القصر  قصرال  اإلشباع  القصر

  القصر  القصر   القصر  القصر

  القصر  قصر ال  التسهيل  القصر

                                                 
باحث إليها وذكرت في نطاق البحث، ولعل منها ما ذكره الباحث فـي  كتب التحريرات الذي عاد ال:  ينظر - ١

 .الصفحات السابقة
  .٣٠٨ح القاضي، البدور، عبد الفتا:  ينظر- ٢
 .١٩٣-١٩٢: ، البتان١٦ الشاطبية، - ٣
  .  ذكر الباحث ذلك قبال في باب النقل- ٤
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  التوسط  توسط ال  اإلشباع  التوسط

  التوسط  قصرال  اإلشباع  التوسط

  التوسط  القصر  القصر  التوسط

  التوسط  التوسط  التسهيل  التوسط

  التوسط  القصر  التسهيل  التوسط

  اإلشباع  اإلشباع  اإلشباع  اإلشباع

  اإلشباع  القصر  اإلشباع  اإلشباع

  اإلشباع  القصر  القصر  اإلشباع

  اإلشباع  اإلشباع  التسهيل  اإلشباع

  اإلشباع  القصر  التسهيل  اإلشباع

  
  ٢دول رقم ج

  :أما إذا ابتدئ بها ووصلت بالبدل الالحق، كانت أحوالها كاآلتي
  

  قصر وتوسيط ومد البدل   .، وقصر الالم بدال الطويلاإل

  . توسيط البدل   .اإلبدال الطويل، وتوسيط الالم

  إشباع البدل   .اإلبدال الطويل، وإشباع الالم

  ومد البدل قصر وتوسيط   . وقصر الالم ،اإلبدال القصير

  قصر وتوسيط ومد البدل   .تسهيل الهمزة ، وقصر الالم

  توسيط البدل   .مزة، وتوسيط الالمتسهيل اله

  إشباع البدل   .م، وإشباع الالتسهيل الهمزة

  ٣دول رقم ج
، باعتبار جمع أوجه إبـدال       قبلها، ولكنها أخذت ترتيباً آخر     فهى ثالثة عشر وجهاً ، كالمذكورة     

لفاً مشبعة، فألفاً قصيرة، فتسهيلها بين بين مع ما يجوز على كـل فـي البـدل                 همزة الوصل أ  
  .١الالحق

يتضح قبال تعدد وجه هذا الحرف وحاجتها للترتيب وفق ما مقدم فـي األداء، وهـو مـا                     
سينحوه الباحث في السطور الالحقة، إذ تحتاج الكلمة إلى توضيح للوجوه المختلفة لها، وتحتاج              

" آن: " بيان أصل هذه الكلمة إذ أصلها      لك األوجه مجتمعة، ولعل من المعلوم     يب لت كذلك إلى ترت  

                                                 
، ٥١، واإلضـاءة،    ٤٩ ينظر كتب التحريرات التي عاد الباحث إليها، ولعل منها، الـضباع، اإلرشـاد ،                - ١

  .١٨-١٦، والمتولي، فتح المعطي، ٤٧المارغني، النجوم، 
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" أل"بهمزة مفتوحة ممدودة، وبعدها نون مفتوحة، وهي اسم زمان تفيد الحاضر، ودخلت عليه              
األولـى  : ، فاجتمع همزتان متصلتان   "أأل: "التعريف، ثم دخلت عليه همزة االستفهام، فأصبحت      

همزة الوصل، وكون الهمزتين قد نطق بهما معا وتالصقتا، فأصبح          : الثانيةهمزة االستفهام، و  
، فتم تغيير الهمزة الثانية غير أنهم اختلفوا في التغيير، فمن أهل القـراءة              نطقهما معا فيه مشقة   

من أبدلها ألفا مع المد المشبع نظرا للساكنين، ومنهم من سهلها بين الهمزة واأللف، والوجهان               
  .١راء جميعاجائزان للق

فألف المد األولي في    :  تبيين مذهب ورش وغيره في هذا الحرف          ولعل من التوضيح بمكان   
لكل القراء المد المشبع والتسهيل، واإلشباع مقدم، ولورش ثالثة الالم ألنه ينقل، وثالثة             " آآلن"

  :يره من القراء، فتصبح األوجه تسعة وقفا، كما يليالعارض له ولغ
، وثالثة العارض، وفي حال الوصل نستثني وجهي العارض         ٢"البدل " وثالثة الالم  ثالثة األول، 

 ،  ٣قصر الالم لالعتداد بالعارض   اإلشباع والتوسط، فيكون ترتيب األوجه، بتقديم اإلشباع، ثم         
مز، هيل لله س، ثم قصر العارض ثم إشباعه، ثم وجه الت        توسط للعارض وقفا فهو مقدم أداء     الثم  

باعتباره مد الزم تغير سببه، فالمد على االعتداد باألصـل، والقـصر علـى              والوجه في ذلك    
  . ، للقراء محتمعبن"الم اهللا: "االعتداد بالعارض، نحو

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٤٥ي، البدور، القاض:  ينظر- ١
  .عند ورش، فله فيه ثالثة اوجه، وهي القصر والتوسط والمد" اآلخرة: "ألنه مثل  - ٢
  . سبق ذكر الباحث تقديم القصر في البدل- ٣



 ٢٠٧

  ١ مد اللين المهموز وغير المهموز:المبحث الثامن
  :ويؤنس ذلك في قول الشاطبي

ٍة ِبكَِلمزمهفَتٍْح و نيا بكُِن الْيتَس ِإنالَوماِن جهجاٌو فَوو ٍة َأو  
  ِبطُوٍل وقَصٍر وصُل ورٍش ووقْفُه وِعنْد سكُوِن الْوقِْف ِللْكُلِّ ُأعِمالَ
  وعنْهم سقُوطُ الْمد ِفيِه وورشُهم يواِفقُهم ِفي حيثُ لَا همز مدخَالَ

ِشِهمرآٍت ِخالَفٌ ِلوواِو سِفي وِئالَوومو رةُ اقْصودءوكٍُل الْم نع٢ و  
:  قبلهما نحو  الياء والواو الساكنتان والمفتوح ما    :    يدور هذا المبحث حول حرفي اللين، وهما      

شيء، استيئس، كهيئة، السوء،    :  مثل وكذلك الواقع بعدهما همز،   بيت، بيع، قوم، قوم، خوف،      
، يقـول ابـن   ٣ سوى ورش فبالتوسط والطـول لـه        وصالً وجها واحدا القصر  فللقراء  سوءة،  
، وذلك شبههما بالواو والياء المـديتين فـي         ٤المد الطويل المشبع  : من مد فله وجهان   : "القاصح

، ٥"نت ولقيت الهمزة وانفتح ما قبلهـا      السكون، والمد المتوسط على أصله في مد الواو إذا سك         
فـي  " الموءودة"، و ٥٨/في الكهف " موئالً": ويستثنى كلمتين له فيها القصر فقط كالجماعة هما       

 وأما الثانية ففيهـا ثالثـة       ، والمراد فيها الواو األولى فقد اتفق على قصر الواو بها،          ٨/التكوير
ة، َأ هو االعتالل بأن أصل واوه الحركة، ألنه جمع سـو          ،"سوءة: "في نحو ووجه القصر البدل،  

فة جمع على فعالت بفتح العين كثمرات،       إذا كانت اسما غير ص    " فعلة"وسوأة اسم غير صفة، و    
 على فعالن كخذالن، فرقا بين االسم والصفة، فإن كان عـين الكلمـة              توإذا كانت صفة جمع   

 وهذيل تجمعـه كالـصحيح وال       والت،حرف لين جمع على فعالن بسكون العين كبيضات وح        
  .٦"تعله

وورش : "من قـول الـداني    ، ويؤنس ذلك    ٧   والوجه المقدم أداء هو التوسط في البدل واللين       
يمكن الياء في شيء وشيئا وكهيئة، وكذا الواو في السوء، وسوءة، وشبهه إذا انفتح ما قبلهـا                 

                                                 
، ١٠١القيـسي، الرعايـة،   ، لتي عاد الباحث إليها، ولعـل منهـا  باب مد اللين في كتب القراءات ا   :  ينظر -١

  .٨٩، وأحمد شكري، المنير، ٥٩ ، والجمزوري، الفتح، قرطبي،، وال٩٩المرعشي، جهد المقل، 
  .١٨٢-١٧٩: ، األبيات١٥ الشاطبية، - ٢
ولـيس  : "، وفيـه  ٩٩، والمرعشي، جهد المقل،     ٥٢، والمارغني، النجوم،    ٦١الجمزوري، الفتح،   :  ينظر - ٣

 ".الطول هنا أولى من التوسط بل هما سيان
: ، ينظـر  "فإني ال أعلم أحدا روى اإلشباع في هذا الباب        : "ن عبد الحق   واإلشباع فيه وجهة نظر إذ قال اب       - ٤

  .٦١الجمزوري، الفتح، 
  .٢٥ ابن القاصح، السراج، - ٥
 .، ونقله عن الاللئ الفريدة٦٠ الجمزوري، الفتح، - ٦
ان والوجه: "، وفيه ٥١، والمارغني، النجوم،    ٦، والنحاس، فيض األال،     ٦٢ابن القاصح، السراج،    :  ينظر - ٧

 ". في الشاطبية، وعلى ما فيها جرى عملنا، وبهما قرأت على شيخنا مع تقديم التوسط



 ٢٠٨

، وأمـا   ٨١/في التكوير " الموءودة"، و ٥٨/في الكهف " مؤئال" حاشا و  ،وكان مع الهمز في كلمة    
ـ        : وجه قصرها هو كونها في حالة مفقودة، أي        ي بعـض   لكون الواو فيهما تفقـد وتحـذف ف

يئل، إذا رجع، ووأد بنتـه إذا دفنهـا   : وأل: تصاريف الكلمة باطراد وذلك في المضارع، يقال    
  .٢..."حية

، واتفق علـى    ٣الالحق بها البدل، بين القصر والتوسط     " سوءات" واختلف عن ورش في واو      
لشَّيطَان كَمـا َأخْـرج     يا بِني آدم الَ يفِْتنَنَّكُم ا      ":عدم إشباعها وإذا وصلت ببدل مجاور كما في       

  .٢٨/في األعراف، "َأبويكُم من الْجنَِّة ينِزع عنْهما ِلباسهما ِليِريهما سوءاِتِهما
                    آدم                                                         سوءاتهما

  .           قصر الواو         - مع-                قصر وتوسيط ومد البدلين       -
  .          توسيط الواو         - مع-               توسيط البدلين                    -

  :والجدول اآلتي يوضح مقصدنا
  

  "سوءات"واو   "سوءات"، "آدم"البدل 

  قصر  قصر

  قصر  توسط

  قصر  إشباع

  توسط  توسط

  ٤دول رقم ج
وهذا هو المأخوذ به عند     : "، يقول المارغني  ٤عة أوجه، ويمتنع إشباع الواو كما مر       أرب    فهي

 يا بِني آدم قَد َأنزلْنَا علَيكُم       ": وإذا أتى معها يائى كما في     . ٥"المحققين، وبه قرأت على شيخنا    
 .٢٦/في األعرافٌ "ِلباساً يواِري سوءاِتكُم وِريشاً وِلباس التَّقْوى ذَِلك خَير

 آدم، سوءاتكم                                             التقوى
  .        قصر الواو مع فتح ذات الياء-مع -أي في آدم وسوءات  – قصر البدلين -
  .  قصر وتوسيط مع تقليل ذات الياء        - مع-               توسيط البدلين       -
  . فتح وتقيل الياء– مع –  قصر الواو        - مع-                    مد البدلين       -

  والجدول اآلتي يوضح 

                                                 
  .٦٢ الداني، التيسير، - ١
  .٥٣ المارغني، النجوم، - ٢
  .٢١، والمتولي، فتح المعطي، ٥٢، والمارغني، النجوم، ١/٣٤٧ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٣
 .١١٦، والضباع، اإلضاءة، ٥٢ النجوم، ، والماغني،٦١الجمزوري، الفتح، :  ينظر- ٤
  .٥٢ المارغني، النجوم، - ٥



 ٢٠٩

  

  "التقوى"ذوات الياء   "سوءات"اللين   "آدم"البدل 

  فتح  قصر  قصر

  تقليل  قصر  توسط

  تقليل  توسط  توسط

  فتح  قصر  إشباع

  تقليل  توسط  شباع‘

  

  ٥دول رقم ج

  

لواو هنا عدم المد، والنطق بواو ساكنة بـدون حـركتين،            ومعنى قصر ا      فهي خمسة أوجه،  

، وعقد هذا التفريع على اللين المتصل بالهمز فـي          / سوءة أخيه بالمائدة  : كقراءة الجماعة في  

  .١خلوا إلى، ألفوا ءآباءهم ، ابنى آدم، ذواتى أكل: كلمة واحدة فخرج نحو

صيف، وخوف فهو التوسط، يقـول      : وأما الوجه المقدم في مد اللين لجميع القراء في نحو            

مع اإلشارة إلى خلو    . ٢"إال أن المختار عند الداني التوسط، وبه كان الشاطبي يقرئ         : "المارغني

  .الهمز بعد حرف المد

حرفـي  "وهو ما أشار إليه أبو شامة بـأن         ،  ٣وعند المرعشي القصر أولى للكل ثم التوسط         

  . ٤"ز أو ساكن فإن خال من واحد منها لم يجز مدهاللين ال مد فيهما إال إذا كان بعدهما هم

 : " كقول الحق  ٥ اجتماع اليائية واللين والبدل والعارض     لىولتمام الفائدة فإن الباحث يشير إ        

للَّـِه  فَما َأغْنَى عنْهم سمعهم ولَا َأبصارهم ولَا َأفِْئدتُهم من شَيٍء ِإذْ كَانُوا يجحدون ِبآيـاِت ا               

، فيفترض أن تكون الوجوه ستة وثالثين ٢٦/في األحقاف" وحاقَ ِبِهم ما كَانُوا ِبِه يـستَهِزُئون    

  : ، وفق الجدول اآلتي تسعةن المقروء بهغير أ

  
  
  

                                                 
  .٤٦، والبقري، القواعد، ٥٣، والمارغني، النجوم، ٦٣الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ١
  .٥٥ المارغني، النجوم، - ٢
  .١٠٠المرعشي، جهد المقل، :  ينظر- ٣
 .١٢٥ أبو شامة، اإلبراز، - ٤
 .٥٤وم، المارغني، النج:  ينظر- ٥



 ٢١٠

  العارض  البدل  اللين  الياء

  القصر  القصر  التوسط  الفتح

  التوسط  القصر  التوسط  الفتح

  إشباع  القصر  التوسط  الفتح

  شباعاإل  شباعاإل  التوسط  فتحال

  باعشاإل  اإلشباع  شباعاإل  الفتح

  التوسط  التوسط  التوسط  التقليل

  شباعاإل  التوسط  التوسط  التقليل

  اإلشباع  شباعاإل  التوسط  التقليل

  اإلشباع  اإلشباع  إشباع  التقليل

  
 ٦جدول رقم 

  :وفق الجدول اآلتيبعة، ه سوفي حالة اجتماع البدل وذوات الياء والعارض، تكون الوجو
  

  العارض  الياء  البدل

  القصر  الفتح  القصر

  التوسط  الفتح  القصر

  اإلشباع  الفتح  القصر

  التوسط  التقليل  التوسط

  اإلشباع  التقليل  التوسط

  التوسط  الفتح  الطويل

  الطويل  التقليل  الطويل

  
 ٧دول رقم ج

 
   :كما في قول الحقوفي حالة اجتماع البدل واللين والياء، 

  ١٧٠ /في البقرة "ولَو كَان آباُؤهم الَ يعِقلُون شَيئاً والَ يهتَدونَ"أ
  :وفق الجدول اآلتيتكون األوجه 

  
  
  



 ٢١١

  الياء  ناللي  البدل

  الفتح  التوسط  القصر

  التقليل  التوسط  التوسط

  الفتح  التوسط  الطويل

  التقليل  التوسط  الطويل

  الفتح  الطويل  الطويل

  التقليل  يلالطو  الطويل
 

 ٨جدول رقم 
   ويشير الباحث إلى تقديم وجه الفتح في اليائي في ذلك كله، مع تقديم التوسط في اللين، 

، لورش، واعتبار التوسط وجها مقدما في األداء في المد العارض، مع "شيء: "في نحو
لك في كتب  مع ذكر ذ قرأ الباحث به،قدما في األداء، في البدل، ومااعتبار القصر وجها م

 .معة التي استفاد الباحث منها في هذا المبحثالتحريرات مجت
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٢

   الوقف على أواخر الكلم: الفصل الثالث
 تمهيد -
 من طريق جدول باآليات القرآنية، واألوجه المقدمة أداء -

 .الشاطبية
  . الوقف باإلسكانتقديم: المبحث األول -
 .الروم: المبحث الثاني -
 .اإلشمام :المبحث الثالث -
 .التردد بين اإلبدال واإلشمام: المبحث الرابع -
 .الوقف على العارض للسكون: المبحث الخامس -
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٢١٣

  تمهيد
 وذلك بذكر        ذكر الباحث قبال مبررات التقديم، للحروف التي ورد فيها خُلف للقارئ نفسه،           

رتيب األحرف فـي الدراسـة وفـق        الوجهين ثم بيان ما هو مقدم في األداء، وذكر الباحث ت          
ورودها في الشاطبية، في حين تم ترتيبها في الجدول الالحق وفق ترتيبهـا فـي المـصحف                 
الشريف، وهو منهح جرت عليه العادة في ترتيب آيات القرآن الكريم، وسيسير الباحث عليـه               

 .١ا ثانيةفي كل مباحث الفصول، كما ذكر الباحث مبررات التقديم لألوجه فال حاجة لذكره

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . من البحث١٨ ينظر صفحة  - ١



 ٢١٤

  باب الوقف: الفصل الثالث
  

  الوجه الثاني  الوجه المقدم  القارئ  السورة  الحرف

  السين  الصاد  خالد  ٢٤٥/البقرة  يبسط

  السين  الصاد  ابن ذكوان  ٦٩/األعراف  بسطة

  اإلشمام  الروم  للجميع  ٧/يوسف  تأمنّا

اإلسكان  الروم  ابن كثير  ٥٤/الحجر  تبشرون  

  السين  الصاد  حفص  ٣٧/الطور  مصيطرونال

  الصاد  الصاد الشمة  خالد  ٢٢/الغاشية  مصيطر

 القصر فالتوسط  المد  حمزة  حيث وقع الهمز المغير بالتسهيل

  المد فالتوسط  القصر  هشام  حيث وقع الهمز المغير بالتسهيل

  المد فالتوسط  القصر  حمزة، هشام  حيث وقع الهمز المغير باإلسقاط

  القصر فالمد  التوسط  للجميع  حيث وقع  العارضالوقف على 

  الروم فاإلشمام  اإلسكان  للجميع  حيث وقع  الوقف
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  



 ٢١٥

  تقديم الوقف باإلسكان :األولالمبحث 
  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي

زٍف تَعرِريِك حتَح نقِْف عالْو ِمن اشِْتقَاقُه وهقِْف وُل الْوَأص كَاناِإلس١الَو  
يتضح جليا أن يكون الوقف بالسكون إذ ال تقف العرب على متحرك، وكون الوقف إخفاء،     

، ٢أن الحرف صار بمعزل عن الحركة: تعزال، يعني: والوقف موضع التخفيف، وقول الناظم
 والوقف ال ٣نفس فيه عامة، وفيه استئناف القراءة،تقطع النطق على الكلمة زمنا ي: والوقف
، ومن وجهة صوتية ٤ط الكلمة، وال يأتي فيما اتصل رسما، وال بد من التنفس معهيأتى وس

  . فإن الوقف تفريغ الحرف من الصوائت القصيرة
  :أوجه الوقف

يكون الوقف بالسكون والروم واإلشمام والنقل واإلبدال واإلدغام والحذف واإلثبات    
متعددة، والمستعمل منها   الكالم على أوجهاعلم أن الوقف في: "ي اإلمام المالق، يقول٥واإللحاق

لحذف وإثبات ما حذف والنقل وا للسكون والروم واإلشمام واإلبدال: عند القراء ثمانية أوجه
ثم عقب بأن هذا الباب مقصود به ، خر االسم المنقوص وإلحاق هاء السكتفي الوصل من آ

ى ما ورد فيه خلف للقارئ نفسه إل وسيشير الباحث ،٦"الوقف بالسكون والروم واإلشمام خاصة
ط، وما يذكر في السياق ذاته معالجة الباحث قبال للوقف باإلبدال عند الحديث عن وقف فق

، وكذلك النقل لورش وحمزة، وقد عالج الباحث قبال موضوع الحذف عبر ذكره ٧حمزة وهشام
: لحاق فقد ذكر نحو، وذكر اإلدغام قبال، وأما اإل٣٦/في النمل" آتان: "ياءات الزوائد، نحو

                                                 
  .٣٦٥ :، البيت٣٠ الشاطبية، - ١
، والقاضي، الوافي، ١١٢، والضباع، اإلرشاد، ٢٣٥، وابن القاصح، السراج، ٥٤الداني، التيسير، :  ينظر- ٢

، وهذه مسألة اختلف الناس فيها: " فقال أبو شامة، ويذكر في السياق ذاته اختالفهم في أصل الحركة،١٣٧

، ٢٧٣أبو شامة، اإلبراز، " أصول حرف العلة، أو حروف العلة أصول الحركات وهي إن الحركات الثالثة

والكسرة  إن الفتحة من األلف والضمة من الواو: ومنهم من قال: "وأشار إلى األمر نفسه ابن الجزري بقوله

فالحركات ...  الفتحة  منمن الياء فالحروف على هذا عندهم قبل الحركات، وقيل عكس ذلك، أي األلف

وال الحروف مأخوذة من الحركات وصححه  ،عندهم قبل الحروف، وقيل ليست الحركات مأخوذة من الحروف

  .١/٤١٣ابن الجزري، النشر، ". بعضهم
 .١/٣١٣البنا، اإلتحاف، :  ينظر-  ٣
 .١/٣١٣، والبنا، اإلتحاف، ١١٧المرعشي، جهد المقل، :  ينظر- ٤
 .٥٤ التيسير، الداني،:  ينظر- ٥
 .٥٧٥النثير والعذب النمير،  الدرالمالقي،  - ٦
 ما ورد من اإلبدال باأللف بدال من التنوين في المنصوب، أو الوقف بالهاء لالسم المؤنـث                  عالج الباحث  - ٧

 .المنتهي بالتاء وورد فيه خلف في موضعه



 ٢١٦

وسيذكر الباحث هنا الوقف باإلسكان والروم . ١فيم، ونحوه، للبزي، وحمل حينها على اللغة
أي : "، بقوله"وهو اشتقاقه: "واإلشمام واإلثبات واإللحاق، وقد أشار أبو شامة إلى قول الشاطبي

ن اإلتيان بالحركة سه، فلما كان هذا وقفا ع من قولك وقفت عن كذا إذا لم تالماشتقاق الوقف
 يوقف على متحرك، فاألصل أن يكون الوقف باإلسكان لهذا، أالسمي وقفا، ألن لغة العرب 

واإلسكان :  لقول الشاطبي٣، والوقف مقدم في األداء٢"وألنه أخف، والوقف موضع تخفيف
أصل الوقف، ولعل ذلك التقديم نابع من كون الوقف ضد االبتداء، فكون االبتداء يختص 

السكون تفريغ الحرف من ، واعتبر ابن الجزري ٤لحركة، فإن الوقف يختص بالسكونبا
  . ٥الحركات الثالث

  :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي٦ويكون اإلشمام في الرفع والضم ال غير
  وِفعلُهماَ في الضم والرفِْع واِرٌد ورومك ِعنْد الْكَسِر والْجر وصالَ

 لَمِمالَوِو في الْكُلِّ ُأعاِم النَّحِإم ِعنْدِب قَاِرٌئ والنَّصفي الْفَتِْح و هر٧ي  
نريد بذلك ... الرفع والضم: اإلشمام يكون في الرفع والضم ال غير، وقولنا:" يقول الداني

  .٨"حركة اإلعراب المتنقلة، وحركة البناء الالزمة
مع في مذهب من ضمها على األصل فال تجوز    وأما الحركة العارضة وحركة ميم الج

 وكذلك هاء التأنيث ال ترام وال تشم ،اإلشارة إليه بروم وإشمام لذهابها عند الوقف أصال
لما : "هد البنا بقول صاحب نهاية القول المفيدش، وقد است٩لكونها ساكنة وال حظ لها من الحركة

ات كلها وأبلغ في تحصيل كان الغرض من الوقف االستراحة، والسكون أخف الحرك
  .١٠"االستراحة صار أصال بهذا االعتبار

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
  وما نُوع التَّحِريك ِإالَّ ِلالَِزٍم ِبنَاء وِإعراباً غَداَ متَنَقِّالَ

  وفي هاِء تَْأِنيٍث وِميم الْجِميِع قُْل وعاِرِض شَكٍْل لَم يكُوناَ ِليدخُالَ
  وفي الْهاِء ِلِإلضماِر قَوٌم َأبوهما وِمن قَبِلِه ضم َأِو الْكَسر مثِّالَ

                                                 
  . من الفصل األول والثامن ينظر المبحث األول- ١
 .٢٧٤إلبراز،  أبو شامة، ا- ٢
 .٥٧النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٣
 .٥١٩المرصفي، هداية القارئ، :  ينظر- ٤
 .٢/١٢٥ابن الجزري، النشر، : ينظر - ٥
 .١٧١الداني، التحديد، : ينظر - ٦
 .٣٧٠ و٣٦٩: ، البيتان٣٠ الشاطبية، - ٧
 .٥٤ الداني، التيسير، - ٨
  .٥٤الداني، التيسير، :  ينظر- ٩
  .١/١٩١تحاف،  البنا، اإل- ١٠



 ٢١٧

  ١ واٌو وياٌء وبعضهم يرى لَهما ِفي كُلِّ حاٍل محلِّالَأماهماَأو 
نستعين، :  وفي المرفوع نحو،من قبل:  نحو في المضموم فيجوزان٢   أما الروم واإلشمام

، ٣الدين، والمرء: فارهبون، والمجرور، نحو: في المكسور، نحوالروم ب عظيم، ويجوز عذا
وأما الفائدة من اإلشمام والروم فهو بيان الحركة األصلية التي تثبت في الوصل للحرف 
الموقوف عليه ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة، وكذلك إذا قرأ في خلوة فال داعي 

هي بيان  :فائدة اإلشارة بالروم واإلشمام: " ابن الجزريوهو ما أشار إليه، ٤إلى الوقف بها
للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك  الحركة التي تثبت في الوصل

  .٥"الحركة الموقوف عليها
  

رفعا " العفو"الوقف على :    وتظهر الفائدة كذلك في بيان االختالف بين القراءات نحو
 لبيان ،"يكونكن ف: "في قول الحق" يكون"، لبيان قراءة غيره بالنصب، والرفع على للبصري

  .النصب في قراءة اآلخرين
   وقد ذهب بعضهم إلى جوازهما في جميع الحاالت مستندين في ذلك على قول الشاطبي 

  ."وفي الهاء لإلضمار" :السابق
 قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد   والذي استقر عليه العمل هو التفصيل المتقدم إذا وقع

من و"، و"يا جبال": ، والمضموم، نحو"فهو خير"، و"نستعين": أو حرف لين ففي المرفوع، نحو
وثالثة منها ، سبعة أوجه، ثالثة منها مع السكون الخالص وهي المد والتوسط والقصر، "حيث

، "من خوف"، و"للرحمن"روم مع القصر، وفي المجرور، نحو مع اإلشمام والسابع بال
، أربعة أوجه ثالثة منها مع السكون الخالص والرابع الروم مع القصر، وفي "البيت"و

 ثالثة المد والتوسط ،"ال ضير" ،"العالمين": ، والمفتوح، نحو"لكم طالوت": المنصوب نحو
 "منه الماء" و"السفهاء" :والقصر مع السكون فقط، وهذا إذا لم يكن همزا ففي المرفوع نحو

لورش ثالثة أوجه وهي المد المشبع مع اإلسكان الخالص ومع الروم واإلشمام، ولغيره من 
أصحاب التوسط خمسة، وهي التوسط مع اإلسكان الخالص والروم واإلشمام والمد المشبع مع 
اإلسكان الخالص ومع اإلشمام فقط دون روم إذ ال يجوز إال مع ما جاز في الوصل، وليس 

 لورش "هؤالء": ، والمكسور نحو"ن السماءم" : نحو،ل، وفي المجرورلهم إشباع في الوص
ألصحاب التوسط، ومثله التوسط  ،وجهان، وهما المد المشبع مع اإلسكان الخالص ومع الروم

                                                 
  .٣٧٥-٣٧٢ : الشاطبية، األبيات-١
  . ينظر تعريفهما في المبحث الثاني والثالث من هذا الفصل- ٢
  .١١٣الضباع، اإلرشاد، : ينظر -٣
  .١٧٦، والقاضي، الوافي، ١١٢، والضباع، اإلرشاد، ٢٦٨أبو شامة، اإلبراز، :  ينظر-٤
 .٢/١٢٥ ابن الجزري، النشر، -٥



 ٢١٨

لورش اإلشباع مع اإلسكان ف "شاء" و"جاء" :نحوو ، المفتوح"السماء"" : نحو،وفي المنصوب
 ويستثنى من ذلك وقف حمزة ،ال غيراب التوسط  ألصح معه أيضا ، والتوسطالخالص فقط

  . ١وهشام على الهمز
، فيسوى بينهما "الرحيم"، "العالمين":    وإن اجتمع عارض منصوب وآخر مجرور، مثل

، أو يفرق بينهما فيؤتى يرام على المجرور مع قصر المنصوبقصرا وتوسطا وإشباعا، و
  .لتسويةبروم المجرور على ثالثة المنصوب بعد ثالثة ا

، فيسوى بينهما بقصر "نستعين" و،"الدين":    وأما اجتماع عارض مجرور وآخر مرفوع، نحو
المجرور بالسكون مع قصر المرفوع بسكون وإشمام ثم يقصران بالروم ثم يوسطان ويمدان 
معا بالسكون فيهما وإشمام المرفوع في الحالتين، وعلى التفريق يؤتى على قصر المجرور 

قصر المرفوع بسكون وإشمام وروم وعلى قصره بالروم بسبعة المرفوع ثم على بالسكون ب
توسط المجرور يتوسط المرفوع مع سكون وإشمام، وبقصره مع الروم، ثم على مد المجرور 

ن جائز معمول به كما وبقصره مع الروم، وكل من الطريقييمد المرفوع مع سكون وإشمام 
  .٢نص على ذلك المحررون

  :مبحث الحروف اآلتيةوفي هذا ال
  :الوقف على اللين -١

 بحرف لين ، إذ سبقت التاء"العالمين"، و"بيت": يتردد هذا المبحث في زمن الوقف على نحو   
 أن المراد ذكر ذلك قبال ما يفيدفقد ، "صائت"، في حين سبقت الثانية بحرف مد "صامت"

كالنطق بهما عند وقفا النطق بهما بالقصر في حرفي اللين حذف المد منهما مطلقا بحيث يكون 
، "بيت" عدم الفرق بين ، فيفهم جليا من ذلك"الوصل إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة

: وأما الساكن العارض غير المشدد، فنحو: "، ويسند ذلك إلى قول ابن الحزري"السميع"و
  .٣"، حالة الوقف باإلسكان ففيه اإلشباع والتوسط والقصر"الموت"، و"الخوف"

وذهب آخرون إلى أن المراد بالقصر فيهما حركتين كالقصر في حروف المد إجراء      
زول هذا الثقل لحرفي اللين الذين بعدهما سكون عارض مجرى حرفي المد الذين بعدهما وال ي

 .٤إال بمقدار حركتين
  .    وسيناقش الباحث هذه المسأله في المبحث الخامس

  

                                                 
، والمـارغني،   ١١٤، والـضباع، اإلرشـاد،      ٢٣٩، وابن القاصح، السراج،     ٥٤، التيسير،   الداني:  ينظر - ١

  .١٧٨، والقاضي، الوافي، ١٣٤النجوم، 
  .١١٥ - ١١٤، ، والضباع، اإلرشاد ١٧٧ الموضح، القرطبي،:  ينظر- ٢
 .١/٣٤٩ابن الحزري، النشر،  - ٣
 نفسه:  ينظر- ٤



 ٢١٩

  .٥٤/جرفي الح :الوقف على تبشرون -٢
في حين قرأها فقد قرأ ابن كثير تشديد النون مع الكسر، فتغدو قراءته من قبيل المد الالزم،    

  :ويسند ذلك إلى قول الشاطبي، ١نافع بكسرة مخففة
  ٢وما الْحذُفُ َأوالَ وثُقَِّل ِللْمكِّي نُون تُبشِّرون واكِْسره ِحرِميا

وقد قال الحافظ أبـو     ": " اإلشارة إليه وقفا، يعني الروم، وذلك بقوله        ابن الجزري  وقد أجاز     
والوقف على  :  ما نصه  "فبم تبشرون "عمرو الداني في سورة الحجر من جامع البيان عند ذكره           

قراءة ابن كثير غير ممكن إال بتخفيف النون؛ اللتقاء ثالث سواكن فيه إذا شددت، والتقـاؤهن                
، "صـوافّ "، و "الـدواب "على المشدد الذي تقع األلف قبله نحـو         ممتنع، وذلك بخالف الوقف     

 على قراءته أن األلف للـزوم       "ذاناوه"،  "اللذان" وما أشبهه، وكذلك     "وال جان "،  "مضار غير"و
حركة ما قبلها قوي المد بها، فصارت لذلك بمنزلة المتحرك، والواو والياء بتغير حركـة مـا                 

 بهما، فلذلك تمكن التقاء الساكنين بعد األلف في الوقف، ولـم            قبلهما وانتقالهما خلص السكون   
. يتمكن التقاؤهما بعد الواو والياء؛ لخلوص سكونهما، وكون األلف بمنزلـة حـرف متحـرك              

وهو مما انفرد به، ولم أعلم أحدا وافقه على التفرقة بين هذه السواكن المـذكورة، وال                . انتهى
والصواب الوقف على ذلك كله بالتشديد      ي ال يخفى ما فيه،      أعلم له كالما نظير هذا الكالم الذ      

 على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيـره          .والروم؛ فال يجتمع السواكن المذكورة    
وإن كان في زنة الساكنين فإن اللسان ينبو بالحرف المشدد نبوة واحدة فيسهل النطق به لذلك،                

 باإلسكان، ولم يسغ الوقف     "دواب"، و "صوافّ" نحو   ولذلك ساغ الوقف على   . وذلك مشاهد حسا  
، ولكـن   ٣"واهللا أعلم .  ونحوه في وجه اإلبدال كما تقدم في آخر باب الهمز المفرد           "أرايت"على  

:  في الوقـف مـذهبين     إذا كان متحركا فإن للقراء    : "القرطبي سبقه إلى ذلك دون تفريق إذ قال       
ضع تج بأنه األصل، فإن الوقف ضد الوصل ومو       اإلسكان واإلشارة، فمن ذهب إلى اإلسكان اح      

ن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة، أي يترك، فهو يجري فـي جميـع الكلـم                 الراحة، وأل 
  .٤"معربها ومبنيها سوى المنصوب المنون والمدود

  ففيها، إذ الوقف على األولى باإلدغام،"يشاقق"، و"يشاقّ"وقد فرق أبو شامة بين الوقف على   
اللتقاء الساكنين فليس وم، وأما الثانية فالحركة عارضة وقفا، ويجوز الكسر على الراإلسكان 

  ."٥فيها إال الوقف باإلسكان

  
                                                 

 .١٧٦، البدور، ، والقاضي٢٢٥الضباع، اإلرشاد، :  ينظر- ١
  .٨٠٤: ، البيت٦٤ الشاطبية، - ٢
 .١٢٨-٢/١٢٧ابن الجزري، النشر،  - ٣
  ،١٧٦ القرطبي، الموضح، - ٤
 .٢٧١األبراز،   أبو شامة،- ٥



 ٢٢٠

  الروم: المبحث الثاني
: قال الداني في التيسير: ، وفي االصطالح١الطلب أو القصد أو اإلرادة: الروم في اللغة  
 يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها الصوت بالحركة حتى فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك"

  . ٢"سمعه صوتا خفيا يدركه األعمى بحاسة
  : وهو ما عبر الشاطبي عنه بقوله

  ٣ورومك ِإسماع المحرِك واِقفًا ِبصوٍت خَِفي كُلَّ داٍن تَنَوالَ
ي تحديد السخاوى والصحيح ف هو اإلشارة إلى الحركة مع صوت خفي، قال:    فعند الشاطبي

من أنه إسماع الحركة بصوت خفي ال أنه  "اإلمام الشاطبى"الروم ما قاله شيخنا ويقصد 
وقال  الروم هو النطق ببعض الحركة، ":، وتبعهم ابن الجزري فقال٤"اإلتيان ببعض صوتها

النطق  هو تضعيف الصوت بالحركة، وكال القولين واحد، وهو عند النحاة عبارة عن: بعضهم
 ولكن روم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركا، أال"وقال ابن جني . ٥"صوت خفيبالحركة ب

بكسرها،  "تأن"بفتح التاء و" أنت: "تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف
، فالروم عند القراء غير االختالس وغير ٦"هناك صوتا لما وجدت فصال إلى هنافلوال أن 

وأرنا، : "عن اآلخر في نحو دهم واحد ولذلك عبروا بكل منهمذان عناوه اإلخفاء أيضا
  .وقد ذكر ذلك قبال في باب االختالس" ويخصِمون ،ويهدِى

 
  : الفرق بين الروم واالختالس

  :٧أشار المحققون إلى الفرق بين الروم واالختالس من جوانب عدة، ولعل منها   
، وال يقدر ذلك إال بالمشافهة فيه بثلثيهمايؤتى فيه بثلث الحركة، واالختالس يؤتى  الروم -

  .والتلقي
 .ال يكون إال في الوقف، واالختالس يكون في الوقف والوصل  الروم-

والمكسور، واالختالس في جميع  يكون إال في المرفوع والمضموم والمجرور ال  الروم- 
 .كانت أو إعرابا الحركات بناء

                                                 
 .٤٨الضباع، اإلضاءة، :  ينظر- ١
 .٥٤ الداني، التيسير، - ٢
 .٣٦٨: ، البيت٣٠ الشاطبية، - ٣
 .١/٣٣٦ السخاوي، فتح الوصيد، - ٤
 .٢/١٢١بن الجزري، النشر،  ا- ٥
 .٢/٣٣٠ ابن جني، الخصائص، - ٦
 . ٣١٢، والمرصفي، هداية القاري، ٤٩الضباع، اإلضاءة، ، و٨٤شي، جهد المقل، المرع:  ينظر- ٧



 ٢٢١

لموجودة التي كانت قبل الوقف، فالتمييز بين يتضح قبال أن الروم داللة على الحركة ا

أرادوا أن : "، وقد نقل القرطبي عن سيبويه قوله في الروم١الوصل والوقف يحصل بالسكون

، ولذلك ٢"يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل، وبين ما يلزمه اإلسكان على كل حال

 تضعيف الصوت بالحركة حتى ألنه: "اعتبر القرطبي الروم أتم من اإلشمام، وعلله بقوله

يذهب معظمها فيسمع لها صويت خفي يدركه األعمى بحاسة سمعه، والبصير بحاسة بصره، 

  .٣"ويستعمل الضم والكسر، سواء كان إعرابا أو بناء، ما لم يمنع ذلك مانع

  :متثنيات الرومس

  : عبر الشاطبي عن ذلك بقوله

   ِبنَاء وِإعراباً غَداَ متَنَقِّالَوما نُوع التَّحِريك ِإالَّ ِلالَِزٍم

  وفي هاِء تَْأِنيٍث وِميم الْجِميِع قُْل وعاِرِض شَكٍْل لَم يكُوناَ ِليدخُالَ

  وفي الْهاِء ِلِإلضماِر قَوٌم َأبوهما وِمن قَبِلِه ضم َأِو الْكَسر مثِّالَ

عباٌء وياٌو وا وماهلِّالََأو امحاٍل ما ِفي كُلِّ حمرى لَهي مه٤ض  

  :٥إذ يستثنى منها ما يلييتضح قبال أن الروم واإلشمام ال يتأتيان مع الحركات مجتمعة، 

 :المنصوب والمفتوح -١

مظهر فائدة : " النويريويسند ذلك إلى قولال يدخل الروم في المنصوب والمفتوح،   

 فعلى قول القراء ال يدخل ون، غير المن والمنصوبالمفتوح الخالف في حقيقة الروم في

 ،فلو خرج بعضها خرج كلها، وأختاها يقبالن التبعيض لثقلها على حركة الفتح لخفتها

ألنه عندهم إخفاء الحركة فهو بمعنى االختالس وهو جائز  وعلى قول النحاة يدخل فيهما

ولم يجز " يهدَِى"و" خصموني"عند القراء اختالس فتحة   ولذلك جاز،في الحركات الثالث

: في نحو -عند النحاة–، وجاز الروم واالختالس "المساجد أن"، و"ال ريب"عندهم روم 

أما : "، وقال سيبويه في كتابه٦"واحد ، فالروم وقفا واالختالس وصال وكالهما"أن يضرب"

                                                 
  .٢/١١٢ابن أبي مريم، الموضح، : ينظر - ١
 .١٧٨ القرطبي، الموضح، - ٢
 .١٧٨ نفسه، - ٣
 .٣٧٥-٣٧٢: ، األبيات٣٠ الشاطبية، - ٤
، ٢٤٠-٢٣٨،  وابن القاصح، السراج،      ٢/١٢٤، وابن الحزري، النشر،     ١٧٩القرطبي، الموضح،   :  ينظر - ٥

  . ١٧٩-١٧٦، والقاضي، الوافي، ١١٥-١١٣والضباع، اإلرشاد، 
 .٢٠٤النويري، شرح طيبة النشر، :  ينظر- ٦



 ٢٢٢

 ،١"لاإلشمام فليس إليه سبي ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة، فأما

على منعه في المفتوح لخفة الفتحة، وسرعتها في النطق ال تكاد تخرج إال على  واألكثر"

 . ٢"الوصل وأيضا فإنه يشبه النوباء فيؤدي إلى تشويه صورة الفم حالها في

 :هاء التأنيث -٢
 الروم واإلشمام ال يكونان في هاء التأنيث، وال         اعلم أن : "المرعشي الروم فيه فقال   منع     فقد  

تـاء التأنيـث    : في ميم الجمع، وال في الحركة العارضة في الوصل، والمراد في هاء التأنيث            
هاء التأنيث هـل هـي    اختلفوا في، و٣"المبدلة هاء في الوقف، وهو تاء االسم المفرد المؤنث

من أئمة العربية إلى أن الهـاء   ذهب جماعة: "اء؟ قال السخاوى في فتح الوصيدتاألصل أم ال
الحجاز وقريشا يقفون بالهـاء، وكـذلك    أن أهل : واستدلوا على ذلك بأشياء منهاهي األصل

فـي حـال    " شجرة"في الوصل لئال يلتبس      ءإنما جعلوها تا  : عامة القراء، وقال بعض العلماء    
: هاء في الوصل لقالوا فـي حـال النـصب    ، وذلك أنهم لو تركوها"شجرها": قولهم بالنصب

إعراب كالدال من زيد فيـؤدى ذلـك إلـى     ، ألنها حرف"زيدارأيت : "كقولك" رأيت شجرها"
ـ  اإللباس فأبدلوها في حال الوصل تاء خشية اإللباس ا أمـن  ألنها حال تعاقب الحركات، ولم

 ،وهذا مـذهب ثعلـب وغيـره    اإللباس في الوقف تركت على حالها إذ ال حركة،المصحف 
بين األسماء واألفعـال لتكـون     الفرقالهاء هي األصل في األسماء المؤنثة وقصد بها: قالواو

ليل صـحة ذلـك أن   مثال، ود" بشجرتُ"شجرة  واألسماء بالهاء لئال يلتبس تاء األفعال بالتاء،
الهاء، وألنها تسمى هاء     فيكتب جميعه ب    بالهاء، وأما في غير المصحف      مكتوب أكثر هذا الباب  

يه والفـراء وابـن كيـسان     ومذهب سـيبو ،تسمى تاء التأنيث  ضربت:التي في نحوالتأنيث 
وإنما أبدلت هـاء  : ألن اإلعراب يلحقها دون الهاء، قال سيبويه وغيرهم أن التاء هي األصل

 ،التاء قد تكون من نفس الحرف، كعفريت، وملكوت ففرقوا بينهما بإبدالها هاء في الوقف ألن
وهذه  ضربت ألشبهشجرت :  إنما أبدلت ألن الوقف يلزمها السكون فلو قالوا:قال ابن كيسانو

فصال بينهما، وقال  لما يلحقها من اإلعراب فأبدلوا منها الهاء لتكون" ضربت"التاء مخالفة لتاء 
هو األصل الذي بني عليه  قامت فهذا: التاء هي األصل والهاء داخلة عليها ألنك تقول: الفراء

رت، وأنـشد أبـو    وشـج امرأت،: يقولون الوقف وعلى ذلك لغة طيء في: ما فيه الهاء، قال
  "الرجز ":الخطاب شاهدا على ذلك

  ت مبعدومن بعدما وبعدما      ت      اهللا نجاك بكفي مسلم

                                                 
  .٤/١٦٨ سيبويه، الكتاب، - ١
  .١/١٦٩ ابن الحاجب، شرح الشافية، - ٢
  .١٤٠هد المقل، جي،  الرعش- ٣



 ٢٢٣

  ١وكادت الحرة أن تدعي أمتغلصمت   صارت نفوس القوم عند ال
البتة وهذا باإلجماع، وعلة ذلك  فهذا ال يدخله روم وال إشمام: "   أما بالنسبة للتاء المربوطة

لم يدخل فيه روم وال إشمام  وما وقف عليه بالهاء: "اوى في شرحه للشاطبيةكما قال السخ
يلزم األلف وألن الحركات التي  ألنها مشبهة في الوقف بألف التأنيث فالسكون الزم لها كما

  . ٢"بينها الروم واإلشمام إنما هي في التاء ال في الهاء والتاء معدومة في الوقف
  :ميم الجمع -٣
  واحتج بأن النحاة، الروم واإلشمام بها على قراءة من ضمها لغير الساكنين أجاز مكي   

 وليس صلتها بواو:  قال،يفرقوا في الروم واإلشمام بين حركتي اإلعراب والبناء والقراء لم

أغفل و...ه، وأنشرهقدر" :بمانع من ذلك فيها كما لم تمنع هاء الكناية إذا انفتح ما قبلها في نحو
  .، غير ان المرعشي كما ذكر قبال منع الروم فيها٣"م عليهاالقراء الكال

 :عارض الشكل -٤
التخلص من التقاء الساكنين، وقال   الشكل الذي عرض للحرف وصال بقصد    يقصد به

في  ،"يقل أوح: "بحركة عارضة إما بالنقل نحو وهو ما كان محركا في الوصل: "بعضهم
لم يكن " وإما بالتخلص من الساكنين مثل،وقفا ههقراءة من نقل كورش وحمزة في أحد أوج

، ألن كسرة الذال إنما عرضت عند "حينئذ، يومئذ" ن في كلمة مثلأو ما كان الساكنا ،"اهللا
إذ حرف مبنى على : إلى أصلها من السكون، فأصلها إلحاق التنوين في الوقف رجعت الذال

  .لكسر تخلصا من الساكنينفحرك الذال با" ساكنة نون"السكون ثم لحقها التنوين 
  :هاء الضمير -٥

: األصلية كالهاء في" الزائدة"بـ هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر، فخرجو    
 ،"عليهن" ،"عليهم"، عليها: "المذكر الهاء في ، وخرج بالدالة على الواحد"إله"، "نفقه"، "فواكه"

: ، وبالحرف، مثل"فألقه" ،"نوله" ،"يؤده": ل، مثلوبالفع ، "بيته" ،"أهله": وتتصل باالسم، نحو
 والتوسط والطول ير حرف مد أو لين جاز فيها القصر، فإذا تقدم على هاء الضم"عليه" ،"فيه"

 ، وقد اختلف أهل األداء في"عقلوه"، "عليه"، "وآتيناه": حال الوقف بالسكون المحض، نحو

  :، كما يليلحاق الروم واإلشمام في هاء الضميرإ

                                                 
، والـسخاوي، فـتح الوصـيد،       "ما"، وابن منظور، اللسان، مادة      ١/٣٠٤ابن جني، الخصائص،    :  ينظر - ١

إبدال األلف هاء، ثم أبدل الهاء تـاء،        : ، والغلصمة، اللحم بين الرأس والعنق، والشاهد فيه       "بعد ما "، و ٢/٥٣٥

 ..٤٧الديوان، : جلي، ينظرتشبيها لها بهاء التانيث، واألبيات ألبي النحم الع
 .٢/٥٣٥ السخاوي، فتح الوصيد، - ٢
 .٢٦١-٢٦٠الرعاية، القيسي، :  ينظر- ٣



 ٢٢٤

 وهو الذي في التيسير ،الضمير مطلقا جواز الروم واإلشمام في هاء: المذهب األول -  
 لها بالحرف د، وعلة هؤالء إلحاقمجاه والتجريد واإلرشاد والكفاية وغيرها واختيار ابن

  .وطردا للقاعدة الصحيح الذي يدخله الروم واإلشمام اتفاقا
 إن حركتها عارضة وهو ظاهر :قا من حيثمطل منع الروم واإلشمام: المذهب الثاني -

 وعلة :الوجهان جيدان: غير التيسير، وقال الوجهان حكاهما الداني فيو، يكالم الشاطب
، وهاء التأنيث ال يدخلها روم وال إشمام، في فهؤالء أنها تشبه هاء التأنيث في حال الوق

  .الوقف فكذلك ما يشبهها
قبله  فمنعوا اإلشارة بالروم واإلشمام فيه إذا كانوهو مذهب التفصيل : المذهب الثالث  -

، طلبا "إليه": ، أو ياء، مثل"به": عقلوه، أو كسرة، مثل: ، أو واو، مثل"يعلمه: "ضم، مثل
 ومن كسر أو ياء إلى كسرة، ضم أو واو إلى ضم أو إشارة إليها،لئال يخرجوا من  للخفة

، محافظة على بيان "يعلمه"و ،"اجتباه" و،"هنم: "اإلشارة إذا لم يكن قبلها ذلك، نحو وأجازوا
 وهو الذي قطع به مكي وابن شريح وأبو العالء الهمدانى ،لم يكن ثقل الحركة حيث

 وغيرهم، وأشار إليه أيضا أبو القاسم الشاطبى والداني في جامعه والحصرى والقيرواني

وهو منع اإلشارة إن إن أعدل المذاهب التفصيل : "، يقول النحاس١وابن الجزري في النشر
: يعلمه، وخذوه، وكذا لو كان قبلها كسرة أو ياء، نحو: كان قبل الهاء ضمة أو واو، نحو

فيه، وأرجئه، وهو أعدل المذاهب كما قال في : بربه، وفيه، وجوازهما فيما عدا ذلك، نحو
ر ابن  وذك،هب الثالثةامذهبين فقط من المذ وقد ذكر اإلمام الشاطبى، ٢"النشر وبه نأخذ

 ةبعض طلبة العلم أن المذاهب الثالث  حتى ال يظنةالجزرى في النشر المذاهب الثالث
أو الكسر مثال واو حالية أي منع " ضم ومن قبله: "مذكورة في الشاطبية ألن الواو في قوله

 ،، وليست الواو استئنافية"قبله ضم قوم الروم واإلشمام في هاء الضمير في حال كونه
كالم الشاطبى وليس نصا من الشاطبى  ن مذهب المنع مطلقا ظاهرإ: همولكن قال بعض

ويقدم الروم على اإلشمام الذي سيذكره الباحث الحقا، فقد جعل ، ٣أي ممن فهم من النص
الن تضعيف الصوت بالحركة : "القرطبي الروم أتم من اإلشمام، وعبر عن ذلك بقوله

األعمى بحاسة سمعه، والبصير بحاسة حتى يذهب معظمها فيسمع لها صويت خفي يدركه 
  .٤"بصره، ويستعمل الضم والكسر سواء كان إعرابا أو بناء، ما لم يمنع ذلك مانع

  
  

                                                 
 .٢/١٢٤ ابن الجزري، النشر، - ١
 .٥٧ النحاس، الرسالة، - ٢
 .٦٣، و٦٢محمد أبو الخير، األصول، :  ينظر- ٣
 .١٧٨ القرطبي، الموضح، - ٤



 ٢٢٥

  اإلشـــمام: لثثاالمبحث ال
، ١شممت الشيء، فأنا أشمه، وشاممت فالنا الطيـب       : المقاربة والمداناة، نقول  : اإلشمام لغة   

، إذ تكـون الـشفتان بعـد        ٢لحركة من غير تصويت   وهو عند القراء والنحويين اإلشارة إلى ا      
وأمـا  : "وهو ما عبر الداني عنـه بقولـه       ،  ٣النطق بالصوت على صورتهما إذا نطقت الضمة      

حقيقة اإلشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصال، وال يدرك معرفة ذلـك األعمـى،                
  : ذلك إلى قول الشاطبيويسند، ٤"ألنه رؤية العين ال غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة

  ٥ ِإطْباقُ الشِّفَاِه بعيد ما يسكَّن الَ صوتٌ هنَاك فَيصحالَواإلشمام
، "قيل": يكون أول الكلمة، نحوقد  ف،ه من الكلمةولكن اإلشمام يختلف معناه من حيث موقع

 ضمةء اليركب من حركتين، ويكون جز، وفيه تخلط الضمة بالكسرة، ف"سيء"، و "غيض"و
، ويكون وسط الكلمة، ٦نحو الثلث، وجزء الكسرة نحو الثلثين، ويقدم جزء الضمة على الكسرة

، ويقترن بصوت النون الساكنة، ويكون "تأمننا" بضم الشفتين إشارة إلى الضم "تأمنا: "نحو
وسط الكلمة كذلك، غير أنه يخلط فيه صوت بآخر، كإشمام صوت الصاد بصوت الزاي، 

- تعالى-قوله: ، ويكون آخر الكلمة، بضم الشفتين بال صوت، نحو"صراط"، و"راطالص": نحو
 فاإلشمام يكون في حرف ،٢٤/القصصفي  "ِإلَي ِمن خَيٍر فَِقير فَقَاَل رب ِإنِّي ِلما َأنزلْتَ": 

  . ٧ في حال الوقف"فقير" :الراء من كلمة
لى هذه الظاهرة الصوتية، وعدوها نوعا وقد أشار القراء والنحويون ودارسو األصوات إ   

فأما المرفوع والمضموم فإنه يتوقف عنده : "من أنواع الوقف، وسبقهم إلى ذلك سيبويه بقوله
  .٨على أربعة أوجه، باإلشمام وبغير اإلشمام وبأن تروم وبالتضعيف

                                                 
، والضباع، اإلضاءة،   ، وابن منظور، اللسان   ١/١٧٥اييس اللغة،   ، ابن فارس، معجم مق    " شم "مادة  : نظر ي - ١

٦٠. 
  .١/٢٤نظر، القيسي، مشكل إعراب القرآن، يفهو ال يسمع كما يشير القيسي،   - ٢
، وإسماعيل الطحان، التغيرات الصوتية في الوقف، حولية كليـة      ١/٢١٦ابن أبي مريم، الموضح،     : نظر ي - ٣

  .  ٣١٣، ص ١٤٠٧، ٥.، عالشريعة والدراسات اإلسالمية
  .٥٤ الداني، التيسير، - ٤
 .٣٦٩:، البيت٣٠ الشاطبية، - ٥
 .  وهو بذلك ال يعرف إال بالتلقي من الطالب عن شيخه وصوال إلى القارئ - ٦
 ومحمـد محيـسن،    ،١/٣٧٨ اإلتحاف، والبنا،،  ٧٢ والضباع، اإلبراز،    ،١٠٥ السبعة، ابن مجاهد، :نظر ي - ٧

 .١/١٢٣ المغني،
فهو إتباع الحرف بعد إسـكانه      : ومالسكون، أما الر  : غير اإلشمام، أي  : ، وقوله ٤/١٦٨سيبويه، الكتاب،    - ٨

 .  ١/٢١٦ابن أبي مريم، الموضح، : فهو تشديد آخر الكلمة، انظر:  يسمع، وأما التضعيفاً ضعيفاًصوت



 ٢٢٦

أمــا المحدثـون فقـد كانـت نظرتهـم و، ١وأشـار إلـى المعنـى نفسـه الالحقـون
  : مـا يلـي ك
تأكيد معاني السابقين، واإلشارة إلى أن اإلشمام يندرج تحت إطار الوقف، وال يخرج عن  .١

  . ٢كونه وقفا بالسكون مع اإلشارة إلى الحركة المحذوفة
لهدي   هذه الظاهرة من الوسائل الصوتية التي اخترعها القراءإن: "رأي إبراهيم أنيس .٢

الصحابة لم يكن يقف بهذه من اخر اآليات وإن أحدا الناشئين إلى حركات اإلعراب في أو
الطريقة  فلجأ القراء إلى تلك الوسيلة التعليمية التي تبين لنا بجالء ووضوح عناية أصحاب 

  . ٣"القراءات بأصول اإلعراب كما وضعها النحاة
يحرص على اإلشمام في من  ىصحال يلحظ أحد في أيامنا هذه من متكلمي العربية الفُ .٣

،  إال لدى نفر قليل من علماء -أعني اإلشمام–ف، وبدا ذلك أمرا غريبا على السامع الوق
، والحق أن هذه الظاهرة الصوتية وجدت في اللهجات العربية، ٤القراء المتمسكين بالرواية
 ومن جاورهم، ولذلك  لم تحصر في القرآن الكريم، فقد ذكر ٥واشتهرت بها قيس وعقيل
  "جزالر": عن جواب االستفهام قول الشاعرسيبويه في معرض حديثه 

ال تُمتى أنام ليالً   رىني الكَقْؤروال أسم ع أجراسِط الم٦ي  

    ".تُؤرقني" ، إشارة إلى٧"وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع: "ثم قال    
د أن ويتضح من كالم سييويه أن ظاهرة اإلشمام استخدمها العرب في كالمهم، فال يستبع  

الترتيل هو تجويد : " بن أبي طالب الصحابة قد وقفوا عليها بهذه الطريقة، وقد قال علي
من زعم :" قال ابن الجزري. ، واإلشمام يندرج تحت إطار الوقف٨"الحروف ومعرفة الوقوف

أن أئمة القراءات ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق وال بصيرة فقد ظن بهم مما هم منه 
من ءوربنَوعنه موعلل القرطبي اختصاص اإلشمام بالمرفوع والمضموم دون ، ٩"هونز

ن الضم من الشفتين، وإذا ما أومأ بشفتيه نحوه أل"ر والمجرور والمفتوح والمنصوب المكسو
 وإن انقطع الصوت ألن الرائي يدرك مخرج هذه الحركة وهو ،أمكن اإليماء وأدركه الرائي

                                                 
 .٢/١٢١، وابن الجزري، النشر، ١/٥٣٤ابن الباذش، اإلقناع، : نظر ي- ١
 .٣١٣ ص ،٥،١٤٠٧ .ع حولية كلية الشريعة، التغيرات الصوتية، إسماعيل الطحان،: نظر ي- ٢
 .٢٢٣ إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، - ٣
 ٥١٢غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، : نظري - ٤
 ١/١٢٣، ومحمد محيسن، المغني، ١/٣٧٩البنا، اإلتحاف، : نظري - ٥
 .، وذكر المحقق أن الشاهد من الخمسين المجهولة٣/٩٥ويه، الكتاب، سيب: نظري - ٦
  .٣٤٣،  ٤/١٧١: نظرينفسه، و - ٧
 .١/٢٢٥ابن الجزري، النشر،  - ٨
 ٢/٢١٤نفسه،  - ٩



 ٢٢٧

أما في المجرور والمكسور والمنصوب والمفتوح فإنما إن امتنع و الشفتان، فأمكن أن يدركها،
ألن الكسر ليس من الشفة، وإنما هو من مخرج الياء ومخرج الياء من شجر الفم، والنظر ال 

ن مخرجها من ، وال آلة لأللف يدركها النظر، أليدركه فلم يدرك حركته، والفتح من األلف
ركته، والصوت ينقطع دون الشروع وفي هذا الجزء الحلق، والرائي ال يدركه وال يدرك ح

يتضح ، ف١"من الحركة فلم يبق للنظر وال للسمع وصول إلى إدراكه فامتنع اإلشمام فيه لذلك
يطلقون اإلشارة : "قبال أوجه الفرق بين الروم واإلشمام، وقد ذكر أبو شامة الفرق بينهما فقال

الحركة  هو اإلشارة إلى: صوت الخفي، فالروماإلشمام ويفرقون بينهما بال على الروم وعلى
قد روى : " قال مكي،٢"تصويت هو اإلشارة إلى الحركة من غير: مع صوت خفي واإلشمام

اإلشمام في المخفوض، قال وأراه يريد به الروم ألن الكوفيين يلقبون ما سميناه  عن الكسائى
التسمية إذا  ال مشاحة في: "ة قائالوقد علق أبو شام، ٣"إشماما، وما سميناه إشماما روما روما

الكوفيين أنهم يسمون اإلشارة بالشفتين روما، ألنك  ، قال المالقي  وحكى عن٤"عرفت الحقائق
، ولم تفعله، فكذلك إذا أشرت بشفتيك من غير نطق تقول رمت فعل كذا، إذا تعرضت له

 أدركت رائحته، شممت رائحة كذا إذا: إشماما، كما تقول ويسمون النطق ببعض الحركة
اصطالح ، فكذلك إذا جعلت في الحرف شيئا يسيرا من لفظ الحركة فكأنك أدركت جزءا منه،
أنك حين نطقت ببعض الحركة كأنك رمت إتمامها فلم تفعل، وعلى أنك  البصريين يتوجه على
من اإلشارة بالشفتين إشماما ألنه كاف في اإلشعار بحركة الوصل،  جعلت القدر الحاصل

فإشمام الحركات العربية قريب مما هو معروف في : "، يقول استيتية٥مر في ذلك قريبواأل
شمام إال في تدوير لى، وال يوجد فرق بين الكسرة واإلبالحركة المعيارية األو علم األصوات

الشفتين عند نطق اإلشمام، وعدم تدويرهما عند نطق الكسرة، وحقيقة نطق هذا النوع من 
عند نطق الكسرة، وفي   األمام كوضعه الذي يكون عليهلىإأن يتقدم اللسان اإلشمام تتمثل في 

تلك اللحظة يتم تدوير الشفتين وهذه هي الكيفية نفسها التي يتم بها نطق الحركة المعيارية 
  . ٦"الثانوية األولى

  
  

                                                 
 .٨٠ القرطبي، الموضح، - ١
 .٦٠والضباع، اإلضاءة، ، ٢١٨، والرعشي، جهد المقل، ١٢٠شامة، اإلبراز، أبو :  ينظر- ٢
  .١/١٩٣ الكشف،  القيسي،- ٣
 .١٢٣ أبو شامة، اإلبراز، - ٤
 .٥٨٤ الدر النثير والعذب المنير، المالقي، - ٥
  .٤٩ سمير استيتة، القراءات القرآنية، - ٦



 ٢٢٨

  التردد بين اإلبدال واإلشمام: المبحث الرابع
  :وفي هذا المبحث ما يلي

  .٣٧/ي الطورف المصيطرون، -١
  :وذلك في قول الشاطبي

  والْمسيِطرون ِلساٌَن عاب ِبالْخُلِْف زمالَ
هعبِبالْخُلِْف ض اٍي قَاماد كَزص١و  
بالسين، في قول " المسيطرون"، فيشير المصنف إلى قراءة هشام وحفص بخالف

وقرأ خالد بإشمام الصاد ، وقرأ قنبل بالسين كذلك، ٣٧/في الطور" أم هم الصيطرون: "الحق
  .٢زايا بخالف، وقرأها خلف باإلشمام دون خالف، والباقون بالصاد

 ووجه هذه الكلمات لقلتها وعدم كثرتها،ووجه قراءة السين على األصل، ولم تبدل 
قراءة الصاد للمؤاخاة بين السين والصاد في الهمس والصفير، وتؤاخي الطاء في اإلطباق، 

اء مجهورة، والتقارب بين الصاد والطاء في اإلطباق، فهي أخف على والسين مهموسة والط
ة الصوتية تشير إلى تحول السين على صاد حين تكون دفالقاع، ٣اللسان وأحسن في السمع

لسين في الصفير، والطاء وأما وجه قراءة اإلشمام، فلمؤاخاة ا، ٤السين متبوعة بصوت مطبق
 الصاد بصوت الزاي فيتولد صوت ليس بصاد وال ، فقد خلط صوت"عند القدماء "في الجهر

ولبعض : "ونقف عند ابن الجزري إذ أشار إلى ذلك عقب حديثه عن مخارج الحروف. ٥زاي
هذه الحروف فروع صحت القراءة بها، فمن ذلك الهمزة المسهلة بين بين فهي فرع عن 

 المنتصبة، ومنه الصاد الهمزة المحققة، ومنه ألفا اإلمالة والتفخيم، وهما فرعان عن األلف
، وبين ابن "٦المشمة وهي التي بين الصاد والزاي، ومنه الالم المفخمة فرع عن المرققة

الجزري كذلك أن الصاد التي هي كالزاي تسمى المضارعة بين الزاي والصاد، نحو الزراط، 
  .٧إذ لم نجعلها زايا خالصة وال صادا خالصة

                                                 
 .١٠٤٩و١٠٤٨: ، البيتان٨٤ الشاطبية، - ١
 القاضـي، و، ٥٦٠غيـث،  ، الالصفاقـسي ، و٥٤٩سراج، ابن القاصح، ال، و١٦٥التيسير، الداني، :  ينظر - ٢

 .٣٦٤الوافي، 
، والفارسـي،   ١/٢٣١،  ٣/١٢١٤، وابن أبي مريم، الموضـح،       ٥٠، و ٢١ابن خالويه، الحجة،      :   ينظر  - ٣

  .٧١، والضباع، اإلبراز، ١/٥٠الحجة، 
  .٧٧سمير استيتية، القراءات القرآنية، :  ينظر- ٤
 القـراءات القرآنيـة،    اسـتيتية، سمير، للمحقق، و٢/٢٣٠، والموضح، ٣١راج، ابن القاصح، الس:  ينظر - ٥

٢١٠.  
 .٢/٢٠١ ابن الجزري، النشر، - ٦
 .٢/٢٠١، وابن الجزري، النشر، ١١٠-١٠٩القيسي، الرعاية، :  ينظر- ٧



 ٢٢٩

ه الشاطبي من خلف لخالد فليس له إال اإلشمام ، وما ذكر١الصادلحفص والمقدم أداء 
  . ٢فقط

  . ٢٤٥/في البقرة : بيسط-٢
  : ويدخل في التوجيه نفسه قول الشاطبي

  وِصيةً ارفَع صفْو ِحرِميِه ِرضى ويبصطُ عنْهم غَير قُنْبِل اعتَالَ
  ٣يِهماَ الوجهاِن قَوالَ موصالَوِبالسيِن باِقِيِهم وفي الْخَلِْق بصطَةً وقُْل ِف

وصية برفع التاء، وغيرهم بالنصب، ونقل : فقد قرأ شعبة ونافع وابن كثير والكسائي 
صاد، وقرأ ، بال٦٩/في األعراف" بصطة"، و٢٤٥/في البقرة" يبسط: "عنهم باستثناء قنبل قراءة
لموضعين، والبن ذكوان ن، وورد عن خالد الصاد والسين في اغيرهم ومعهم قنبل بالسي

الصاد والسين في البقرة دون األعراف، إذ له الصاد فقط، وما ورد عن الشاطبي بالخلف له 
، فقراءة السين على األصل، وتوجيه ٤في األعراف فقد نبه عليه المحققون أن ليس من طريقه

س الطاء في الصاد لكراهة التصعد بالطاء بعد التسفل بالسين، فأبدلت من السين صوتا يجان
، فقد تحول الصوت المهموس إلى صوت مجهور لمجاورته صوتا ٥التصعد وهو الصاد

 نأخذ له بالصاد في: "والوجه المقدم أداء الصاد في الحرفين لخالد، يقول النحاس، ٦مجهورا
ن الخليجي جعل السين وجها مقدما في البقرة، والصاد في األعراف، ، غير أ٧"الموضعين

  .٨ أقرأ له بالوجهين فيهما ألن ذلك مقروء بهوأشار إلى أنه
  ٢٢/في الغاشية" مصيطر" -٣

  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي
  مسيِطر اشِْمم ضاع والْخُلْفُ قُلِّالَ

  ٩وِبالسيِن لُذْ 

                                                 
 .٧٦النحاس، الرسالة، :  ينظر- ١
 .٧٦النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٢
  ٥١٥، و٥١٤: ، البيتان٤١ الشاطبية، - ٣
، ١٤٨، و ١٤٧، والـضباع، اإلرشـاد،      ٣١٧اصـح، الـسراج،     ، وابـن الق   ٦٩الداني، التيسير،   :  ينظر - ٤

 .٢٢٠، والقاضي، الوافي، ٤٩والخليجي، حل المشكالت، 
 .٣٣٧/ ١ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٥
  .، ويخالف رأي المحدثين الذين يعتبرون الطاء مهموسا٢٥٩استيتية، القراءات القرآنية، سمير :  ينظر- ٦
 .٦٦ة، النحاس، الرسال:  ينظر- ٧
 .٤٩الخليجي، حل المشكالت، :  ينظر- ٨
  .١١٠٩: ، البيت٨٩ الشاطبية، - ٩



 ٢٣٠

فقد قرأ خلف وخالد بخلف عنه بإشمام الصاد صوت الزاي، وقرأ هشام بالسين، 
  .١م خالد في ثانيهوالباقون بالصاد الخالصة ومعه

  .٢ اإلشمامداء لخالد هوالمقدم أه وجوال
  :١١/ تأمنّا  في يوسف -٣

  :ويتضح ذلك من قول الشاطبي
  وتَْأمنُناَ ِللْكُلِّ يخْفَي مفَصالَ

منْهع ضعاِمِه البِإشْم عم غَمُأد٣و  
: ، يقول الضباع٤ضمفقد ورد عن القراء إدغام النون األولى في الثانية، وإشمامها ال

واتفق السبعة على قراءة تأمننا باإلشارة، واختلف أهل األداء عنهم، فكان بعضهم يجعلها "
روما، فيكون ذلك إخفاء ال إدغاما صحيحا، ألن الحركة ال تسكن رأسا، بل يضعف صوتها، 

بالحركة ن إلى النووحقيقة اإلشمام أن يشار إلى : ، يقول الداني"٥وكان بعضهم يجعلها إشماما
ال بالعضو، فيكون ذلك إخفاء ال إدغاما صحيحا، ألن الحركة ال تسكن رأسا بل يضعف 
الصوت بها، فيفصل بين المدغم  والمدغم فيه لذلك، وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب 

  .  ٦"لتأكيد داللته وصحته في القياس
ال على إكره إذ ال ينطبق الروم، ودليله قول الداني السابق ذ: والوجه المقدم أداء هو

، كما أن الروم يقدم أداء على اإلشمام ٧"أما الروم فهو المقدم في األداء: "الروم، يقول النحاس
ووجه االختالس وكذلك وجه اإلشمام ال : "في القراءة بعد الوقف باإلسكان، يقول المرصفي

  .٨" ذلك من شيوخهميحكمان إال بالمشافهة والسماع من أفواه الشيوخ المحققين اآلخذين
  

  
 

  
  

                                                 
، ٥٧٥، وابـن القاصـح، الـسراج،    ٢/٣٧٨، وابـن الجـزري، النـشر،      ١٨٠الداني، التيسير،   :  ينظر - ١

  .٦٢٣، الغيث، الصفاقسيو
  .٣٤١عبد الفتاح القاضي، البدور، ، و٢٢٤المارغني، النحوم، :  ينظر- ٢
  .٧٧٤و٧٧٣: ، البيتان٦١طبية،  الشا- ٣
  .٢٩٤، والقاضي، الوافي، ٥٣٢، وأبو شامة، اإلبراز، ١٠٤الداني، التيسير، :  ينظر- ٤
 .٢١٦ الضباع، اإلرشاد، - ٥
 .١٠٤ الداني، التيسير، - ٦
 .٨٢النحاس، الرسالة، :  ينظر- ٧
 .٢٦٤ المرصفي، هداية القاري، - ٨



 ٢٣١

  الوقف على العارض للسكون: المبحث الخامس
  :الوقف على ماء ونحوه لحمزة وهشام: أوال

 كما يشير -     فقد ورد عن حمزة وهشام إبدال الهمزة ألفا عند الوقف من جنس ما قبله،
  : وحينئذ يجتمع ألفان، فيجوز ما يلي-موجهو القراءات

ن اجتماع الساكنين في كلمة واحدة، ويجوز إبقاؤهما لجواز  حذف إحدى األلفين تخلصا م
  . اجتماع الساكنين عند الوقف

  فعلى حذف إحداهما يحتمل أن يكون المحذوف األولى، أو أن يكون الثانية، فعلى تقدير أن 
يتعين القصر، ألن األلف حينئذ تكون مبدلة من همزة فال يجوز فيها إال : المحذوف هي األولى

بدأ، وأنشأ عند الوقف بهما، وعلى تقدير أن المحذوف هي الثانية يجوز المد :  مثلالقصر،
  : ، عمال بقول الشاطبي١والقصر، ألنه حرف مد وقع قبل همز مغير بالبدل ثم الحذف

  ٢ يجز قَصره والْمد ما زاَل َأعدالَ   وِإن حرفُ مد قَبَل همٍز مغَيٍر
والمد : "ع المد قبل همز مغير بالتسهيل أو الحذف جاز القصر والمد، وقول المصنف   فإذا وق

، فيه تقديم المد على القصر إذا كان أثر الهمز المغير باقيا حال التسهيل، وفي "ما زال أعدال
فالمد مقدم حال تقدير اإلبدال، والقصر مقدم ، ٣حال اإلسقاط فاألفضل القصر لعدم وجود أثره

، في إشارة إلى المد، وهو ما ٤"األول هو الوجه عندي: "يقول القرطبير اإلسقاط، حال تقدي
  :عبر الشاطبي عنه بالقول

  ٥ويبِدلُه مهما تَطَرفَ ِمثْلُه ويقْصر َأو يمِضي علَى الْمد َأطْوالَ

 ألفين، األلف األولى  ألفات، ووجه ذلك أن في الكلمةة   وعلى إبقائهما بتعين المد بقدر ثالث

 بين األلفين فيمد ست حركات ألن ن الهمزة، وتزاد ألف ثالثة للفصلواأللف الثانية المبدلة م

إبقاؤهما ويجوز : "قاضي، غير أن الضباع قالمقدار األلف حركتان وهذا ما يشير إليه ال

 غير ٦"ثالث ألفاتللوقف فيمد لذلك طويال ليفصل بين األلفين، وقدره العالمة ابن عبد الحق ب

القصر والمد، : أن الزيادة في الصوت ال في الرسم، وعلى هذا يكون في الوقف عليه وجهان

ويكون القصر على تقدير المحذوف حذف األولى أو الثانية، ويكون المد على تقدير إبقاء 

                                                 
 ٢١ القاضي، البدور، - ١
  ٢٠٨: ، البيت١٧ة،  الشاطبي- ٢
األلف األصلية، والتي زيدت للهمز، والمبدلـة       : "، وفيه ٢٥٩، والمارغني، النجوم،    ٦٩ الضباع، اإلرشاد،    - ٣

  ".من الهمز
 .١٧٨ القرطبي، الموضح، - ٤
 .٢٣٩: ، الييت٢٠ الشاطبية، - ٥
 ٦٩ الضباع، اإلرشاد، - ٦



 ٢٣٢

وهو ، ٢ وصرح العلماء بجواز التوسط فيه قياسا على سكون الوقف،١األلفين أو حذف الثانية

، فيمد قدر ألفين، إذ الجمع بين ساكنين ..." سكون الوقف وعنهم: عنه بقولهما عبر الشاطبي 

 فيكون فيه ثالثة أوجه ، ٣"وهذا من ذاك: "في الوقف جائز، وهو ما عبر عنه المتولي بقوله

، ومع القصر يجوز أن تروم حركة ٤القصر والتوسط والمد: عند إبدال الهمزة ألفا، وهي

فمنهم من يمد المشبع كما لو : "، يقول القرطبي٥، وتسهيلها بين بين مع المد والقصرالهمزة

، ومنهم من يمد ويتخيل الهمز، ويسمون ذلك المتخيل "السما: "وصل، ويحذف الهمزة، فيقول

، وهو األقيس واألقوى، ألن المد إنما حدث بسبب الهمز، وإذا حذف الهمز صار ٦خيال الهمز

سبب فتخيل الهمز حرصا على مراعاة السبب ليحصل الفرق بالمد في حال المد حادثا بال 

، وقد أجمل محمد الخير ذلك في توجيه الوقف على ٧"الوقف كما يحصل في حال الوصل

قرر بعض العلماء ذكر أوجه اإلبدال على القياس والرسمي بدءا : "لحمزة بقوله" جاء: "نحو

م آخرون بدءا بالطول فالتوسط فالقصر على بالقصر فالتوسط فالطول بالتصعيد، وذكره

جاء : التدني، وقال آخرون باإلشباع فالقصر ثم التوسط، باعتبار أن الهمزة التي في نحو

سكنت للوقف ثم أبدلت ألفا من جنس أصلها، ثم حذفت فبقيت األلف المشبعة التي بعد الجيم 

جيم لزوال سبب المد المتصل على حالها األصلي، وعلى تقدير حذف هذه األلف التي بعد ال

يتأتى القصر، أما التوسط فهو على قياس سكون الوقف، واتفقوا على وجهي التسهيل بالروم 

  . ٨"بداية بالطول فالقصر باعتبار بقاء أثر الهمز المغير

   يتضح قبال أن اإلشباع وجه مقدم في األداء، ودليله ما اقتبسه الباحث، فهو مقدم عند الداني 

  .٩لجزري والقرطبي وعند أهل التحريرات من المعاصرينوابن ا

                                                 
،  والـضباع، تـذكرة      ١١٤، و   ٥٩، والـوافي،  ٢٢ والقاضي، البـدور،     ٤٠، الغيث،   الصفاقسي: ينظر  -١

  .٦١اإلخوان، 
 ".وقد يجوز أن يكون متوسطا لما تقدم في سكون الوقف: "، وفيه١/٤٦٦ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٢
 .، نقال عن إتحاف األنام للمتولي٢٨محمد الخير، الوقف، :  ينظر- ٣
تسهيل للهمزة بين بين مع الروم، ويكون ذلـك مـع           ال:  نفسها، وقد سبق اإلشارة إلى وجهين آخرين، هما        - ٤

  .١/٤٦٦ابن الجزري، النشر، : المد والقصر، ينظر
  ٦١، والضباع، تذكرة اإلخوان، ٤٠، الغيث، الصفاقسي:  ينظر- ٥
 . ويراد بذلك التسهيل للهمز بينها وبين حركتها- ٦
 .١٧٨ القرطبي، الموضح، - ٧
 .١٤٨ محمد أبو الخير، األصول، - ٨
، والنحـاس،   ١٧٨، والقرطبي، الموضـح،     ١/٤٦٧، وابن الجزري، النشر،     ٣٨الداني، التيسير،   :  ينظر - ٩

 .٢٩، ومحمد الخير، الوقف، ٤١الرسالة، 



 ٢٣٣

ويشارك هشام حمزة في هذه األوجه كلها، وال فرق بينهما إال في وجه التسهيل مع المد ألن 

  .١حمزة يمد بمقدار ثالث ألفات وهشام  بمقدار ألفين

تسهيل، ، غير أن المد يكون مع ال٢ثر الهمزأ   والوجه المقدم في األداء هو المد لوجود 
  :واإلبدال يكون مع القصر، عمال بقول ابن الجزري

  ٣والمد أولى إن تغير السبب وبقي األثر أو فاقصر أحب
إذ يقدم المد فيما :    غير أن الذي جرى عليه المتأخرون كابن الجزري هو التفصيل في ذلك

سهل األولى، عند من " هؤالء إن"بقي له أثر يدل عليه ترجيحا للموجود على المعدوم، مثل 
فما : "، يقول السفاقسي٤"عند من أسقط األولى" جاء أمرنا: "قدم القصر فيما ذهب أثره، نحووي

ذهب فيع أثر السبب يقدم فيه القصر، وما بقي فيه األثر يقدم فيه المد، وهو الذي استقر عليه 
  .٥"أمرنا في اإلقراء

 األصل المأخوذ به عند عامة أهل    وهذا كله مبني على الوقف بالسكون، فهو المقدم، وهو
األداء، أو اإلشمام فهو جائز وليس هنا موضعه، فإن الوقف بالروم أو اإلشمام له حكم آخر 

  .٦وليس هنا مكانه كما سيأتي ذكره
  غير أن هذا التوجيه قد يكون فيه رأي من وجهة صوتية حديثة، إذ أين هما الساكنان عندما 

  .السما، بدال من السماء حال الوقف عليه لكليهما: ولما، بدال من ماء، ونق: نقول
  وهنا سيعالج الباحث المحذوف من الساكنين السابق ذكره في الوقف على نحو الماء، 
والسماء إذ يمكن تقدير المحذوف من األلفين السابق ذكرهما، فهل تعتبر األولى هي المحذوفة 

  .أم الثانية، وأيهما نقدر ونرجح
قدر األولى أنها هي المحذوفة ألنه يتعين القصر وجها واحدا إذ تكون األلف  ال يمكن أن ن

بدا، بدال من بدأ، وفي حالة تقدير أن المحذوف هي الثانية يصبح : مبدلة من همزة، كقولنا
الهمز من باب المغير بالحذف الذي يجوز فيه المد والقصر، ويترتب عليه أن تكون األوجه 

تسهيل بروم مع الطول والقصر، والحذف مع الطول والتوسط، عمال ال: أربعة ال خمسة، وهي
وإن حرف مد قبل همز مغير، وهذا التقدير يؤنس له، إذ اختلفت المصاحف : بقول الشاطبي

العلماء، كما أن وجه الروم يكون على الهمزة الثانية ال األولى، ثم : في الرسم للثانية، نحو

                                                 
  نفسها:  ينظر- ١
لمد أرجح عنـد غيـر      وا: "، وفيه ٤٥، للمحقق، والمارغني، النجوم،     ١٥٨،  السراجابن القاصح،   :  ينظر - ٢

  ".م في األداء على القصر ولذا يقدواحد كالشاطبي،
 .٤٣ابن الجزري، طيبة النشر،  - ٣
  .٤٥، والمارغني، النجوم،  ١/٤٦٧ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ٤
  .١٠٧، التنبيه، الصفاقسي - ٥
 ٥٠، والضباع، اإلرشاد، ٦٤، الغيث، الصفاقسي، و١٥٨القاصح، السراج، ابن : بنظر - ٦



 ٢٣٤

حذف في المعرب أيسر من الحذف في المبني، وعلى هذا أيهما إن كان ال بد من حذف فإن ال
التقدير يستبعد اإلبدال مع التوسط،  ولو كانت األولى الختلفت المصاحف في رسمها، وفي 
حالة إبقاء األلفين وهو وجه مقدر ال محقق تكون األوجه ثالثة قياسا على العارض وال يأتي 

كون فوق اللين، والوجه الثالث يؤخذ به غير وجه الروم نظرا للسكون، إذ ال توضع عالمة الس
أنه ال يرجح، ألن مرجحات األول هي مضعفات للثالث لعدم إمكانية استبعاده لوروده وثبوته، 

  . فاألوجه الخمسة ال تجتمع على قول واحد واهللا أعلم
 :ه الوقف على العارض للسكونأوج: ثانيا

إذ لنا في العارض : وقفا على العارض وما يؤنس له في هذا المجال ويتفق مع التوجيه 
  : وجوها ثالثة، ويظهر ذلك جليا في قول الشاطبي

  ١وعن كُلِِّهم ِبالْمد ما قَبَل ساِكٍن وِعنْد سكُوِن الْوقِْف وجهاِن ُأصال
  .     والشاهد فيه الشطر الثاني ال األول الذي يتحدث فيه عن المد الالزم، وليس هنا مكانه

فالسكون عارض ألن الساكن بعد حرف المد واللين إنما سكنه للوقف، وقد كان محركا في 
جعال أصال : أصال، أي: الوصل فللقراء وجهان، ولم يصرح بهما الشاطبي للشهرة، وقول

، ويشير القاضي إلى ٢يعتمد عليهما، وفي ذلك إشارة كذلك على وجه لم يؤصل، وهو القصر
اء وال فرق في هذا الحكم بين أن يكون حرف المد مرسوما في قال العلم: "ذلك بقوله

الرحمن، وال فرق : العالمين، الرحيم، يؤمنون، مآب، أو لم يكن مرسوما نحو: المصاحف نحو
بين أن يكون أصال كما ذكر من األمثلة، أو يكون بدال من همز كالوقف على الذئب، ولم 

  .٣"يؤت، واشتعل الرأس، عند المبدلين
وال يظهر لي أنه أراد بالوجهين إال القصر والمد، ألنه ذكر المد لما قبل : "أبو شامةوقال 

ساكن ولم يبين طوله وال توسطه، وقال بعد ذلك ووجهان أصال فعلم أنه المد وضده وهو 
 وعبر هو التوسط، وهو المقدم في األداء،وهذا التفسير يستبعد وجها مقدما و. ٤"القصر

  :هالشاطبي عن ذلك بقول
   سكُوِن الْوقِْف ِللْكُلِّ ُأعِمالَوِعنْد

دقُوطُ الْمس منْهع٥و  

                                                 
  .١٧٦: ، اليبت١٥ الشاطبية، - ١
 .٧٩، والقاضي، الوافي، ١٠٩ابن القاصح، السراج، : ينظر - ٢
  .١٥، والقاضي، البدور، ٥٠الضباع، اإلرشاد، : ، وينظر٨٠-٧٩ القاضي، الوافي، - ٣
  ١٢١ أبو شامة، اإلبراز، - ٤
  .١٨١-١٨٠: ، البيتان١٥ الشاطبية، - ٥



 ٢٣٥

الطول والتوسط، وهو المعبر عنه : أي أعمل الوجهان المذكوران للقراء جميعهم، وهي
وعنهم سقوط المد، في إشارة إلى الوجه المعبر عنه :  عنهم بقولهابالقصر، ثم عني وجها ثالث

  .١بالقصر
يرى عدد : "يقول أحمد شكري، ٢الوقف بالتوسط على ما عليه األكثر وبه العمل: ر والمختا

من علماء التجويد أن الوجه المقدم منها هو التوسط، لما فيه من اجتماع الساكنين، وكون 
ويسمى المد للسكون العارض للوقف مدا عارضا لعروض سببه، وهو ، ٣"السكون عارضا

السكون محضا، أو مع إشمام فيما يدخله اإلشمام، وأما الوقف السكون، وال فرق بين أن يكون 
ن ففيه إشارة إلى ذلك أن الشاطبي عندما يذكر وجهيعلى  ، وما يدل٤"بالروم فهو كالوصل
  :التوسط والمد، كقوله
  لَه ِعنْد الْفَواِتِح مشِْبعاً وفي عين الْوجهاِن والطُّوُل فُضالَ ومد

وِو طهطَالَفي نَحمٍد فَيِف مرح ا ِفي َأِلفْ ِمنماِكٌن وس سِإذْ لَي ر٥ الْقَص  
فقد أشار المحققون إلى أن الوجهين هنا الطول والتوسط، ففيه إشارة إلى إشباع المد، وهو 

والطول فضال فيه تقديم : المراد بالطول، وإلى عدم اإلشباع، وهو التوسط، إذ قال الشاطبي
ومن وقوع صوت :" ، وهذا المبحث متعلق بفواتح السور، يقول الحمد٦ التوسطلإلشباع على

الم، ميم، : المد قبل ساكن محقق ما جاء من أسماء الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل
  .٧"سين، إذا نطقت بها ساكنة

  :ولعل قول الشاطبي يظهر بوضوح عندما تحدث عن حروف اللين بقوله
كُِن الْيتَس ِإنالَوماِن جهجاٌو فَوو ٍة َأوٍة ِبكَِلمزمهفَتٍْح و نيا ب  

  ِبطُوٍل وقَصٍر وصُل ورٍش ووقْفُه وِعنْد سكُوِن الْوقِْف ِللْكُلِّ ُأعِمالَ
  ٨وعنْهم سقُوطُ الْمد ِفيِه وورشُهم يواِفقُهم ِفي حيثُ لَا همز مدخَالَ

المد المشبع، والمتوسط، وعبر عنه بالقصر، ألنه قصر عن مقدار : شار إلى الوجهين، وهمافأ
  .٩وعنهم سقوط المد، في إشارة على وجه القصر: الطويل، ثم قال الحقا

                                                 
  .٩١، وابن القاصح، السراج، ١١٣، و،٣٩، الغيث ، الصفاقسي:  ينظر- ١
 .٥٤ المارغني، النجوم، - ٢
 .٣٠٧المرصفي، الهداية، : ، وينظر٨٩ أحمد شكري، المنير، - ٣
 . نفسه- ٤
  .١٧٨و١٧٧: ، البيتان١٥ الشاطبية، - ٥
  .٨٠، والقاضي، الوافي، ١١١السراج، ابن القاصح، :  ينظر- ٦
 .١٥١ غازي الحمد، علم التجويد، - ٧
  .١٨١-١٧٩: ، األبيات١٥ الشاطبية، - ٨
  . ١١٢، الغيث، الصفاقسي:  ينظر- ٩



 ٢٣٦

التوسط، :    فيتضح جليا أن للقراء حال الوقف على العارض بالسكون ثالثة وجوه، وهي
والمختار الوقف بالتوسط على ما عليه : "ره بقولهما يشير المارغني وغيوهو المختار ك

، ٢"وأكثرهم على اختيار التوسط، وهو المقدم عندي: "يقول السفاقسي، ١"األكثرون وبه العمل
ولهم اإلشباع حمال على الالزم بجامع السكون، والقصر لعروض السكون فال يعتد به، ألن 

  . ٣الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا
  :ى من التوسطويستثن

  :الوقف على المتصل -١
 ان أو أربع العارض حركتت    فالوقف على المتصل باإلشباع لمن أشبع العارض، فإذا مد

يوقف عليه كما كان يمد أصال، وفي الوقف يمد باإلشباع إن اشبع العارض ألن أقل اعتباراته 
، "رأى أيديهم: "-جل شأنه–أن يكون عارضا، إذ الوقف على أقوى السببين، ومثاله قول الحق 

ففيه تحقق المنفصل مع البدل فيعمل بأقوى السببين وهو المنفصل في حال الوصل وهذا الوجه 
للقراء جميعا لمن يمد المنفصل، وأما في الوقف فهو مد بدل لجميع القراء كذلك ففيه حينئذ 

  :وسط واإلشباع، فالوقف على العالمين ونحوه يجوز في ذلك القصر والت٤األوجه الثالثة
  .ألن السكون عارض فال يعتد به: فالقصر
  .لمراعاة اجتماع الساكنين، ومالحظة كونه عارضا: فالتوسط
  .٥الجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض: واإلشباع

وسبق ذكر المقدم أداء وهو التوسط، غير أنه هل يجوز الوقف باإلشباع ست حركات على 
  نحو الماء، والسماء؟

قف باإلشباع لمن ال يشبع المد المتصل ليس وجها أصيال لعدم وجود نص عليه،    إن الو
، إذ ٦فالعلماء القدامى لم يذكروا ذلك، وقد قيده صاحب الغيث بالعوارض فيمد على أنه عارض

لو اعتبر على أنه أصل لوجب عند ورش وحمزة الوقف على العارض باإلشباع ست حركات 
ض قوال واحدا، وذلك أمر غير منصوص عليه عند القدماء، وجوبا، ولزمهما إشباع العوار

كما أن العارض المتصل ال يتأتى مع قصر العارض وتوسطه، إذ لو كان أصيال للزم قصر 

                                                 
 .٤٥ المارغني، النجوم، - ١
  .١٠٤، التنبيه، الصفاقسي - ٢
، ومحمـد أبـو الخيـر،       ٦١، وتذكرة اإلخوان،    ٢١، والضباع، اإلضاءة،    ٤١، الغيث،   الصفاقسي:  ينظر - ٣

  . ٨٠، والقاضي، الوافي، ٧٨: األصول
 .١٥٦الوافي، ، والقاضي، ٣٥٣المرصفي، هداية القاري، :  ينظر- ٤
  .٦١، والضباع، تذكرة اإلخوان، ٤١، و٤٠، الغيث، الصفاقسي:  ينظر- ٥
  .٥٦، الغيث، الصفاقسي:  ينظر- ٦
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المتصل أو توسطه عند القراء، فلو قرأ القارئ بالعارض قصر أو توسط ال يقف عليه كذلك، 
  . وإنما يقف على ما كان وصال

 يوقف عليه كما كان يمد أصال، وفي الوقف يمد مشبعا ان أو أربعكتيد العارض حر  فإذا م
ألن أقل اعتباراته أن يكون عارضا، دون النظر لقاعدة أقوى المدود، لكون العارض حرف 

السماء والسوء وتفيء : وإن وقفت على نحو: "سكن للوقف دون الوصل، يقول المارغني
وإن كان ساكنا للوقف، وكذا ال يجوز التوسط بالسكون لم يجز فيه القصر عن أحد ممن همز 

في ذلك لمن مذهبه اإلشباع وصال كورش، بل يجوز عكسه وهو اإلشباع وقفا لمن مذهبه 
ا اجتمع سببان من نفه. ١"التوسط وصال كقالون لتقوي سبب المد وهو الهمز بسكون الوقف

إذا تزاحم سببان في حرف : ، فقاعدة أقوى المدود٢المدود أعمل القوي والغي الضعيف إجماعا
  .آمين، فقد اجتمع الزم وبدل فيقدم الالزم على البدل: واحد، نحو

   وترجيح التوسط نزوال عند القاعدة، فالتوسط ثم القصر ثم اإلشباع، وتأخر وجه اإلشباع 
ألنه لم يستوف الالزم، وهذا أحد المرجحات، ولو كان اإلشباع لنص عليه القدماء أسوة بمدود 

 مثال على الالئي، أو أسوة بمدود رويس وخالد، وقد أنزلها الجعبري في كنز المعاني ورش
الترتيل والتدوير والحدر، فالترتيل يلحقه اإلشباع، والتدوير يلحقه : بمراتب القراءة، وهي

فمنهم من يزيد في : "وهو ما أشار الداني إليه قبال بقوله، ٣التوسط، والحدر يلحقه القصر
وهم اآلخذون بالتحقيق، ومنهم من ال يبالغ في إشباعه، ...باعه من اجل الساكنينتمكينه وإش

وهم اآلخذون بالتوسط وتدوير القراءة، ومنهم من يمكن مده، وال يشبعه زيادة على الصيغة 
ألن سكون ما بعده للوقف عارض، وألن الوقف يختص بالجمع بين الساكنين، وهم اآلخذون 

على : "لعبارة يربط بين أنواع المدود والقراءة، وهو ما عبر عنه بقوله، ولعله بهذه ا٤"بالحدر
الجعبري على وجه االستحسان وليس الداني ولعل رأي ، ٥"مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر

الجعبري وابن الجزري أن القصر حركتان يستحب في الداني واإللزام، إذ يفهم ضمنا من 
لتوسط أربع حركات لمراعاة اجتماع الساكنين مع مالحظة القراءة مرتبة مع الحدر، ووجه ا

كونه عارضا فحط عن األصل، وأصبح ال هو معدوم مطلقا حتى يكون كالمد الطبيعي وال هو 
موجود دائما حتى يكون أصليا فيمد ست حركات كالالزم، ومالحظة عروضه جعلته في 

تدوير، ووجه اإلشباع ست مرتبة متوسطة، وهذا الوجه يستحب في القراءة مرتبة مع ال
حركات كالالزم الجتماع الساكنين بالعارض حيث يلتقي ساكنان فيلزم المد الطويل للتخلص 

                                                 
  .٤٨-٤٧ المارغني، النجوم، - ١
  .٤٧نفسه، :  ينظر- ٢
 .٢٣٠ :الجعبري، كنز المعاني، الورقة:  ينظر- ٣
  .١٧٤الداني، التحديد،  - ٤
 .٣٥الداني، التيسير،  - ٥
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، ولعل من التوضيح بمكان بيان ١من التقاء الساكنين، وهذا الوجه يستحب مع مرتبة الترتيل
فيه وال نقصان التحقيق عند علماء التجويد الذي يعني اإلتيان بالشيء على حقه دون زيادة 

األلفاظ، وتمكين الحروف لتكثر حسناته، يم  مع تقومنه، وأما الحدر فهو سرعة القراءة
والتوسط والتدوير بينهما، وما ورد في مصادر القراءات ومراجعها هو ورود قراءة التحقيق 
عند حمزة وورش، وقراءة الحدر عند ابن كثير وقالون والدوري بوجه قصر المنفصل، 

  .٢ عند اآلخرين، وهو المختار عند أهل األداءوالتوسط
 :الالئي لورش -٢

 إذ يتعين الوقف على الالئي لورش على مذهب من أخذ له بتسهيل الهمزة بين بين في 
وال يجوز في ذلك : "، وهذا ما يشير إليه المارغني إذ يقول٣الوصل وإبدالها ياء في الوقف

افظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص توسط وال قصر كما نص عليه في الالئي الح
رحمه -والمفردة وخاتمة المحققين سيدي علي النوري في غيث النفع، وقرأت به على شيخنا 

معتمدا في –غير أن ما يراه الباحث .٤" في الالئي وفي نحو الصالة ونبهنا عليه غير مرة-اهللا
 الالئي فيه مفارقة وذلك في  في هذه المسألة وهو القياس على-ذكر ذلك على شيوخ بلده

اعتماد ورش أصال إذ كان من األولى اعتماد أبي عمرو والبزي في ذلك، ولعل الباحث يقف 
 :عند قول الشاطبي في ذلك

  وِبالْهمِز كُلُّ الَّالِء والْياَِء بعده ذَكَا وِبياٍَء ساِكٍن حج همالَ
عٍش وروراً ِلوكْساِء مكَالْيالَوجاِكيِه بز زمالْهِكناً وسِقفْ ما وم٥نْه  

   فقد قرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة من غير همز، ولهما وورش تسهيل الهمزة بينها 
وبين الياء مع المد والقصر وصال، وأما في حالة الوقف فبإبدال الهمزة مع المد المشبع، ولهما 

، وكونها ذكرت عند ٦وم مع التسهيل للهمزة بالمد والقصرالتسهيل مع المد والقصر، ولهم الر
القدماء بالمد ألنها تقرأ بذلك وصال فال يمكن أن تقرأ بذلك وصال وتقصر وقفا، وأما اعتماد 
البزي وأبي عمرو فهو وجود الياء وصال لهما، ولو كان ذلك لورش لجاز له الثالثة وصال، 

، ثم لماذا لم يعتمد وجه واحد لحمزة ٧ وقفا ووصالوالوجه المقدم لهما هو التسهيل مع المد

                                                 
 .١/٣٥٣ابن الجزري، النشر، :  ينظر- ١
-١/٢٠٥، وان الجـزري، النـشر،   ١/١٥٣، وابن أبي مريم، الموضـح،  ٢٥٩العطار، التمهيد،  : ينظر - ٢
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يشا، وإيتاء، إذ لهما اإلبدال واوا وياء، واإلجماع يقول بثالثة : وهشام وهو المد في نحو
  .األوجه، ومع ذلك فإن عدم اللجوء إلى األصل في مسألة ما ال بأس من اللجوء إلى القياس

  : الصالة والزكاة ونحوه للقراء مجتمعين-٣  

  أشار المارغني إلى تعيين المد الطويل أيضا لجميع القراء في الوقف على كل ما آخره في  

الصالة، والزكاة، والحياة، وتقاة، : الوصل تاء قبلها ألف، وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء، نحو

إذ يصدق عليهما أنهما ال : "، وفيه تبرير بقوله١وال يجوز في ذلك كله توسط وال قصر

ن وصال وال وقفا، أما عدم تحركهما وصال فلعدم وجودهما فيه، وأما عدم تحركهما يتحركا

وقفا فظاهر، وحينئذ يندرجان فيما سكونه الزم، فيمد األلف قبلهما في الوقف مدا طويال الزما 

غير أن الباحث يشير كذلك إلى أن إلحاق الصالة بالالزم فيه فارق، إذ لم ينص . ٢"ألجلهما

ا، فلم يلحظ الباحث من القدماء من يلحق الصالة والزكاة بالمد الالزم، عدا ما القدماء عليه

ذكره صاحب النجوم، فلماذا ينص الداني على الالئي دون الصالة، كما أن الهاء ساكنة أصال 

فكيف نحكم على وجودها وهي ساكنة، فالوقف مسلم لعدم تحركها وهو ظاهر إذ ال روم وال 

إذا كان المد العارض : "يقول المرصفي . فلعدم وجودها فيه، واهللا أعلمإشمام، وأما في الوصل

ففيه المدود بالغداة، : للسكون آخره هاء التأنيث وهي التي في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو

الثالثة لكل القراء التي هي القصر والتوسط واإلشباع بالسكون المجرد فقط سواء كان منصوباً 

وِجْئنَا ": و قوله سبحانهه أو مجروراً و،"لزكَاةَالصالَةَ ويْؤتُواْ ايِقيمواْ و": نحو قوله تعالى

 من غير روم وال ،"لتَّوراةُاِمن قَبِل َأن تُنَزَل ":  أو مرفوعاً نحو قوله تعالى،"ِبِبضاعٍة مزجاٍة

م والعلة في ذلك أن الهاء لمواضع التي ال يدخلها روم وال إشمااإشمام ألن هاء التأنيث ضمن 

والروم واإلشمام ال يدخالن في حرف كانت الحركة . مبدلة من التاء التي كانت في الوصل

ولم يأت هذا العارض مفتوحاً وال مكسوراً وال مضموماً ألن هاء . في غيره ولم تكن فيه

ما : "ا قبال بقوله، ثم ذكر المرصفي ما يسند ما ذكر٣"التأنيث معربة دائماً وليست مبنية فتأمل

ذكرناه قريباً من جواز المدود الثالثة في المد العارض للسكون الذي آخره هاء تأنيث هو أحد 

يمد مدا طويالً وجهاً واحداً كالمد الالزم نص عليه العالمة المارغني في : والثاني، القولين فيه

عدم تحرك الهاء في النجوم الطوالع وحجته أن السكون الزم في الحرف الموقوف عليه ل

وأما عدم تحركها في . أما عدم تحركها في الوصل فلعدم وجودها فيهو ،الوصل والوقف

وال . الوقف فظاهر وحينئذ تندرج فيما سكونه الزم وتمد األلف قبلها مدا طويالً في الوقف

شهب  ال-ة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه موذكر العال يجوز فيه القصر وال التوسط
                                                 

 .٤٦المارغني، النجوم، :  ينظر- ١
 .٤٦النجوم،  المارغني، - ٢
 .١٢٠ المرصفي، هداية القاري، - ٣
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 أنه قرأ في ذلك باألوجه الثالثة في الوقف وهو مخالف لما قدناه وكل يقرأ بما أخذ -الثواقب 

لكن ينبغي لمن أخذ باألوجه الثالثة في الوقف أن يقف بذلك بالطويل احتياطاً وخروجاً من 

  ألنه ال فرق،وال مانع عندي من األخذ بالوجهين غير أني أميل إلى اإلشباع أكثر ،الخالف

 ال توجد "لالَِّئيا" : في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في"لالَِّئيا"بينه وبين 

وقد أجمعوا على وجه اإلشباع . إال في الوقف وكذلك هاء التأنيث ال توجد إال في الوقف أيضاً

لم نعتبر اإلشباع  على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا "لالَِّئيا"في 

 "لالَِّئيا"نعتبرها في وقف تبرنا المدود الثالثة فيه ف وقفاً واع"الصالة"وجهاً واحداً في نحو 

وعليه فاإلشباع هو المعتمد بل هو الواجب في الوقف ، أيضاً إذ الحجة واحدة وال قائل بذلك

الثالثة فيه على القول وإذا وقف بالمدود . كما قرره المارغني والطرابلسي" الصالة"على نحو 

الثاني فينبغي الوقف بوجه اإلشباع احتياطاً وخروجاً من الخالف كما تقدم في كالم شيخنا 

  .١" وقد نص عليه الطرابلسي في حل المشكالتالعالمة المارغني،

  :يستحيي" الوقف على -٤

" فما فوقهاإن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة : "-سبحانه–   وذلك في قول الحق 

" إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واهللا ال يستحيي من الحق" ، وقول الحق٢٦/في البقرة

  .٥٣/في األحزاب

، لم ينص "يحيي األرض"، و٤٠/في القيامة" يحيي الموتى"   ولعل هذه الكلمة ونظيراتها نحو 

من مصادرهم، غير أن ابن عليها جل القدماء وقفا، ولعلها من الوضوح ما جعلهم يستبعدونها 

قول أئمة القراءة إن الوقف على إتباع الرسم يكون باعتبار : "الجزري ذكرها صراحة بقوله

األواخر من حذف وإثبات وغيره إنما يعنون بذلك الحذف المحقق ال المقدر ما حذف تخفيفا 

 وملجأ، الجتماع المثلين أو نحو ذلك، وكذلك أجمعوا على الوقف على نحو ماء، ودعاء،

باأللف بعد الهمزة، وكذلك الوقف على تراء، ورأى، ونحوه مما حذفت منه الياء، وكذا الوقف 

: يحيي ويستحيي بالياء، وكذلك يريدون اإلثبات المحقق ال المقدر فيوقف على نحو: على نحو

لك إذ ال على الياء والواو في ذ" قال المأل: "على الهمزة، وكذا على نحو" وإيتاء ذي القربى"

، وقد سبقه القيسي بضرورة بيانها والتحفظ ٢"الواو والياء في ذلك صورة الهمزة كما قدمنا

 .٣بإظهارها برفق من غير تفكيك وال نبر

                                                 
 .  نفسه- ١
 ٢/١٥٨ ابن الجزري، النشر، - ٢
  .١٨٧، و١٣٥القيسي، الرعاية، : ينظر - ٣
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:"    غير أن هذه الكلمة أثيرت عند المعاصرين إذ أثارها الضباع في موردها األول فقال

بياءين مكسورة : " األحزاب، فقال، وذكرها في موضعها الثاني في١بياءين مكسورة فساكنة

وهي : وأما الصورة الثانية: " ثم ذكرها المرصفي، بقوله٢.ساكنة ممدودة في الحالين للجميع

التي تكون فيها الحروف محذوفة في الرسم ولكن يتلفظ بها في القراءة حتماً فمن مواضعها 

وف الجتماع صورتين الحرف المحذ: الشيء األول .شيئان متفق عليهما بين عامة القراء

للَّه الَ يستَحِيي ِمن او": في نحو قوله تعالى" ييي ويحييستح"متماثلتين كالياء المتطرفة في نحو 

 فإذا وقف على هذين اللفظين ونحوهما في ،"للَّه يحِيي ويِميتُاو": ، وقوله جلت قدرته"لْحقِّا

ن الرسم حرف مد ولين وهذا على القول بأنها هي التنزيل وقف بإثبات الياء الثانية المحذوفة م

المحذوفة ال األولى قاله العالمة المارغني وجزم الحافظ ابن الجزري في النشر برد هذه الياء 

وهذه . ٣"اإلجماع على ذلك مالَّ علي القاري في شرحه على الشاطبية في الوقف كما حكى

  :المسألة تتبع علم الضبط

يستحيي، محيي، وحذفت الياء الصغيرة، أما : ا رسمت بياء واحدة، نحو   فهذه الكلمة ونظيره
يحيي الموتى، وليي اهللا، ومن حيي في قراءة من قرأها فإنها تثبت : إذا تحركت ثانيهما، نحو

  "البسيط:   "  وفي ذلك يقول السخاوي٤ياء صغيرة فوقها،
  ٥رامن حي يحيي ويستحيي كذاك سوى       هيئ يهيئ وعلييين مقتص

والساكنة منهما هي : "رسمت بياء واحدة، قال أبو عمرو" يستحيي: "في إشارة على قول الحق
  :،  ولتفصيل هذه المسألة فإنه يشار إلى اآلتية٦"المحذوفة

قد : "باب الحذف، فأشار على ما يحذف وقفا، فقال: تحدث الضباع في اإلضاءة تحت عنوان -
 في أربعة أشياء تنوين المرفوع والمجرور، وصلة علمت أن اإلسقاط بمعنى اإلزالة، ويكون

وهذه الياء ليست من . ٧"هاء الضمير، وهي الواو والياء، وصلة ميم الجمع، والياءات الزوائد
  .الزوائد، فلو كانت كذلك لذكرت في ياءات الزوائد

–في إشارة إلى الرسول ". فيستحيي منكم"إن ذكرها في األحزاب الحتمالية الوقف في  -
 .، في حين ال يليق ذلك بذات اهللا تعالى في الموضعين اآلخرين- اهللا عليه وسلمصلى

                                                 
 .٧٩ الضباع، تذكرة اإلخوان، - ١
 .١٤٠ نفسه، - ٢
 .٢٥١ المرصفي، هداية القاري، - ٣
   دليل الحيران، - ٤
 . ٢٨٩السخاوي، الوسيلة، :  ينظر- ٥
  . ٢٨٩ السخاوي، الوسيلة،  -٦
  ٥٢ الضباع، اإلضاءة، - ٧



 ٢٤٢

إذا اعتبرنا أن المحذوف هي األولى تقديرا يتعين الوقف بياءين إذ ال يمكن الوقوف على  -

واحدة، وإذا اعتبرنا أن المحذوف هي الثانية ال يجوز أن يكون هناك تفريق بين الوجهين، 

 .نفيتعين أن نقف بياءي

 .ما ذكره ابن الجزري قبال يدل على أن الوقف بياءين ليس غير -

يالحظ  أن جل الذين تعرضوا إلى هذه اآلية تم ذكرها ضمن الوقف القبيح دون النظر  -

 .إلمكانية الوقف االضطراري بياءين أم ال، كما فعل المرصفي وغيره

ها غير الشامي وحمزة كذلك  بواوين، إذ قرأ١٥٣/ في النساء" تلووا"ال خالف في الوقف على  -

 :، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي١، ورويت عنهما بواو واحدة والالم مضمومة

  ٢وتَلْووا ِبحذِْف الْواِو اُألولى والَمه فَضم سكُونًا لَستَ ِفيِه مجهالَ                 

  . ٣"بإسكان الالم وواوين مضمومة فساكنة:" يقول الضباع في وصفها

:  عدم إدراجها في ياءات يعقوب إذ قرأ يعقوب بإثبات ياء زائدة في الحالين في نحو-

  .٤فارهبون، فاتقون، ومثله وذلك تمسكا باألصل والباقون بالحذف

  :واإلدراج الصوتي لهذه الكلمة يظهر بجالء كما يلي

  .ـ، أو ص ح ص ص ح ص ص ص حح يٍ س ت ـَ ي ـَ : يستحيي وقفا

  : إحدى الياءين، يستحيوفي حالة حذف

  ص ح ص ص ح ص ص، أو ي ـ س  ت ـ ح ي

  :فالتقطيع الصوتي حال الوقف بياءين يظهر لنا ما يلي

، c v cصوت صامت فحركة قصيرة فصوت صامت ص ح ص، وهو مقطع متوسط مغلق 

،  c v vثم مثله كذلك، ثم صوت صامت فحركة طويلة ص ح ح، وهو مقطع متوسط مفتوح 

  .ن أكثر شيوعاوهذان النوعا

أما في حالة إسقاط ياء واحدة أو إحدى الياءين، فيظهر لنا المقطع ص ح ص، ثم ص ح ص 

  .٥خير: ص، وهذا المقطع يظهر أواخر الكلم، وهو مقطع طويل مزدوج اإلغالق، كقولنا

  : الروم واإلشمام-٥

لوقف على ، غير أنه يذكر في هذا السياق اوذكرهما الباحث في المبحث الثاني والثالث

  :الهمز لحمزة وهشام، ويسند ذلك إلى قول الشاطبي
                                                 

  . ٢/٢٥٢، وابن الجزري، النشر،١/٤٢٨، وابن أبي مريم، الموضح، ٩٧الداني، التيسير، :  ينظر- ١
 .٦٠٩: ، البيت٤٩ الشاطبية، - ٢
 .٩٥ الضباع، تذكرة اإلخوان، - ٣
 .١/٢٧١ابن أبي مريم، الموضح، :  ينظر- ٤
 .٥٤لصوتية، الظواهر ا:  ينظر- ٥



 ٢٤٣

  ١واشِْمم ورم ِفيما ِسوى متَبدٍل ِبها حرفَ مد واعِرِف الْباب محِفالً

وذكر قبال الوقف على نحو السماء لحمزة وهشام فالهمز فيه متطرف مخفف، فيجوز الروم 
 ويجوز اإلشمام في المضموم ال غير، إال ما خفف في المضموم، والمكسور دون المفتوح،

  :إبداله حرف مد محض، ويشمل
المرء، ودفء، وسوء، وشيء، فترام الحركة المنقولة :  ما نقل إليه حركة الهمز، نحو-

  .وتشم
بريء، والنسيء، أو واو، وأدغم فيه ما :  ما خفف باإلبدال ياء، وأدغم فيه ما قبله، نحو-

  .سوء، عند من أدغمه ففيه الروم واإلشمام كذلكقروء، و: قبله، نحو
المأل، والضعفاء، :  ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف الرسمي، نحو-

  .ومن نبأ، وإيتاء
الروم : "، يقول الداني٢لؤلؤ، ويبدئ:  ما أبدل واوا أو ياء على مذهب األخفش، نحو-

  .٣" بحركة الهمزة وفي البدل منها من غير األلفواإلشمام جائزان في الحرف المتحرك
  : إدغام المثلين للسوسي-٦

، وكون ٤"  ويدخل في السياق ذاته إدغام المثلين للسوسي إذ المسكن لإلدغام كالمسكن للوقف
السكون عارض لإلدغام، فاألوجه التي ذكرت قبال تجوز مجتمعة في حرف المد الذي بعده 

، في قراءة السوسي عن ٤-٣/في سورة الفاتحة" الرحيم ملك": سكون عارض لإلدغام، نحو
إذا كان السكون عارضا لإلدغام الكبير ألبي : "، يقول الضباع"قال لهم: "أبي عمرو، ونحو

، وسبقه صاحب غيث النفع باعتبار المسكن لإلدغام ٥"عمرو ومن رواية السوسي كما تقدم
وسكون اإلدغام عارض : "ي ذلك إذ يقول، وينقل الباحث قول الخليجي ف٦"كالمسكن للوقف

كسكون الوقف، فإن كان قبل المدغم حرف مد، أو لين جرى فيه ما يجري في الوقف من 
، واختار بعضهم مد المدغم فقط، ٧القصر والتوسط والمد واإلشارة بروم في غير الباء والميم

  .٨"العارضين أصح القولينولكن التسوية بين 

                                                 
 .٢٥٠: ، البيت٢٠ الشاطبية، - ١
 .٢٤٦المارغني، النجوم، :  ينظر- ٢
 .٤٣ الداني، التيسير، - ٣
 .٦٤ ، الغيث،الصفاقسي- ٤
 .٥٠ الضباع، اإلرشاد، - ٥
 .١٠٧، والتنبيه، ٦٤، الغيث، الصفاقسي - ٦
 ِميِمها مع الْباِء َأو ِميٍم وكُن متََأمالَوَأشِْمم ورم ِفي غَيِر باٍء و:  وهو ما ذكره الشاطبي بقوله- ٧
محمد أبو الخيـر، األصـول،      ، و ١٠٧، التنبيه،   الصفاقسيو: ، وينظر ٢٢-٢١ الخليجي، حل المشكالت،     - ٨

٤٠. 



 ٢٤٤

ما يتعلق بالروم واإلشمام في الباء والميم، فيسابق يحتاج إلى تحرير غير أن رأي الخليجي ال
فقول الشاطبي دال على منع الروم واإلشمام فيهما، ورأي غيره من المحققين قائم على جواز 

  .  الروم واإلشمام فيهما



 ٢٤٥

  :الخاتمة
  :عد الحمد هللا أوال وأخيرا ، والصالة والسالم على رسول اهللا وب

، وهذه إشارة إلى أهـم النتائج التي  بتوفيق من اهللا وعونهتـم االنتهـاء من هـذا البحث
  :الباحثتوصل إليهـا 

 روايـات  وإنما نسبت المصادر إليـه       ة للحرف نفسه،  دللراوي الواحد رواية واح   ليس   .١
تعـرف فـي مـصادر      ، وبها قرأ الباحث على شيوخ عصره، ووقف عندها، و         متعددة

وفـق كتـب القـراءات،     هـا وكتب التفسير، وقد اعتمد الباحث فـي تخريج القراءات  
نفـسه  فـالحرف   مصادرها ومراجعها، وكتب التحريرات كذلك، وعمل على توثيقهـا          

 ل المنفـص  من ذلك صلة الميم عند قالون وعدمه، ومد       الراوي عن شيخه، و   ينسب إلى   
 .عند الدوري عن أبي عمرو وعدمه

والدراسات، وهو معين ال ينضب، وظهر ذلك جليا من         القراءات حقل خصب للدارسين      .٢
سات المحدثين، كونها تتعلق بالقرآن الكـريم، ولهجـات العـرب           امصادر القدماء ودر  

   .ونطقها
: -تعالى–هاً من جانب معين، كقوله      الحظ الباحث أن جّل المصادر توجه الحرف توجي        .٣

مـا  ، دون اإلشارة إلى     قل وعدمه  الن توجيه توجيهاً يتردد بين   اللتقت في    فقد ا  "أن أسر " 
تب عليه من تفخيم الراء وترقيقها، وذلك منهح سار عليه القدماء، فقد يكون الحديث              يتر

  .عن توجيه معين للحرف من جانب معين دون غيره
، فيمكن دراسـة الحـرف      )الرباء(يمكن توجيه الحرف نفسه في أكثر من عنوان، مثل           .٤

: ، ويمكن دراسته دراسة صرفية تحت عنـوان       )اإلشباع: (دراسة صوتية تحت عنوان   
، وذلك يدل على اتساع اللغة العربية وعمقها، وقد مرت شواهد كثرة في هذا              )الممدود(

  . المجال
اللة الكلية،  إال أن الد  ،  الصوتية وخاصة في الظواهر     ة للحرف نفسه  رغم اختالف القراء   .٥

، والتـردد بـين     "مصيطرونال": -تعالى–، كاختالفهما في قوله     واحدوالمعنى اللغوي   
  .السين والصاد والصاد المشمة

رواية الدوري عن اليزيدي، فكانت     كواحدة  الرواية  الخلف الوارد في ال   شملت الدراسة    .٦
، ثبتت في مصادر القراءات القرآنية    روايات أخر،   وله   لألحرف التي اختلف فيها،      اًذكر

  . وكتب التفسير
إال أن  عنـد الـراوي نفـسه     خالفر لمواضع    ذك أنجزها الباحث  التي   الدراسةمع أن    .٧

للتوجيه الصوتي، وذكر كذلك بعض القـراءات       ،  القراء ذكر مواضع اتفق فيها      الباحث



 ٢٤٦

اإلمالـة، واإلدغـام،    اإلشباع، و  عن   هكحديثالشاذة مستفيدا من توجيهها في المصادر       
 . اوغيره

، نحـو قـراءة     يم عند الشاطبي هو مسلك النحويين الذي سلكه       لعل من مرجحات التقد    .٨
دما فـي األداء، ممـا       تبين أن ذلك التقديم ليس وجها مق       الجمع بين الساكنين، غير أنه    

  .يعني تقديم القراءة على المذهب النحوي
يأمل الباحث أن يكتمل هذا العمل ببيان األوجه المقدمة أداء في القراءات العشر الكبرى               .٩

قدمة أداء في القـراءات الـثالث       من طريق متن الجزرية، مما يعني إضافة األوجه الم        
 .المتبقية، وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف

اعتمد الباحث في تقديم بعض األوجه المقدمة أداء حسب الرواية، وهو ما قرأ بـه، إذ                 .١٠
نلحظ كتب المصنفين تقدم وحها غير ما ورد عن طريق الروايـة فكـان ذلـك مـن                  

 .مرجحات التقديم
ـ        عت فيه عمل الباحث على بيان ما وق      .١١ صحيفات  بعض المراجع الحديثة من أخطاء او ت

ن الكريم وقراءاته، وكون بعض من كتب في القراءات ليس          كون الدراسة متعلقة بالقرآ   
قارئا، مما وقع في إشكال مفاده الخلط بين الحروف الواردة مـن طريـق الـشاطبية                

 .وغيرها من الطرق
ها في البحث أو التي لم تذكر صراحة        نآى الباحث بنفسه عن المطوالت التي ال عالقة ل         .١٢

  .وغيرهاعند القدماء، كالحديث عن مسميات المدود المتعددة، وأحكام الراءات 
  



 ٢٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 ٢٤٨

  نبذة عن حياة الشاطبي
  : هحياته ونشأت .أ

 كثير من معاصريه ومعارفه وتالميذه، وتناوله المؤرخون الـذين          الشاطبيتحدث عن   
ترجموا للعلماء والقراء والمشهورين وغيرهم، كما سار على الدرب نفسه المتأخرون الـذين              

  . ١جمعوا تلك التراجم، أو حققوا المصادر المتخصصة بالقراءات وغيرها
حرز األماني :  الذين عاشوا بعده بقصيدته الموسومةأصحاب القراءات كافةوقد استشهد    

 :عملوا على شرح قصيدته، ولعل منهمكما  موضوع بحثنا، وتعد هذه القصيدةووجه التهاني، 
 إبراز المعاني من  في كتابه،" شامةوأبو" ،فتح الوصيد في شرح القصيد في كتابه ،"السخاوي

ابن ، و في شرح حرز األماني ووجه التهانيكنز المعاني:  في كتابهالجعبري، وحرز التهاني
إرشاد : ، والضباع في كتابهسراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: ، في كتابهالقاصح
  .األريب

   :اســمه ونسبه: ب
صاحب المنظومة المعروفة ، ٢ بن أحمد الشاطبي األندلسيالشاطبيهو القاسم بن فيره    

 وكف بصره صغيرا، "م١١٤٣ الموافق هـ٥٣٨"سنة لمولود  ابالشاطبية في علم القراءات
، واتجه إلى حلقات العلم التي كانت تعقد في  واللغةحفظ القرآن الكريم، وتعلم الحديث والفقه

 إلى بلنسية ثم رحل، من شيوخ عصرهمساجد شاطبة، ومالت نفسه إلى علم القراءات، فتلقاها 
، ودرس لى شيوخها، وسمع منهم، ولعل منهمع وكانت من حواضر العلم في األندلس، فقرأ

رحل إلى الحج، ، ثم  التفسير، ودرسبةكتاب سيبويه، والكامل للمبرد وأدب الكاتب البن قتي
، موسمع منه،  شيوخهافتتلمذ علىوهو في طريقه إلى األراضي الحجازية نزل اإلسكندرية، 

 إلى الحجاز هحديث، ثم استكمل طريقفترة من الزمن تلقى فيها الاستقر الشاطبي باإلسكندرية و
 ه فأكرم،ألداء مناسك الحج، وفي طريق العودة دخل مصر وكانت تحت حكم األيوبيين

وأحسن استقباله وعرف مكانته، وأنزله مدرسته التي بناها بدرب الملوخية " القاضي الفاضل"
لس لإلقراء والتعليم،  وج،استوطنهاوبالقاهرة ، فاستقر به المقام بالقاهرة، وجعله شيخًا لها

الشاطبي مميزا بهذا العلم أعني علم القراءات وأتقن  وأقبل عليه الطالب، وكان الشيخ فاشتهر

                                                 
، وابن ٢/٥٧٣، والذهبي، معرفة القراء الكبار ٤/٧١ابن خلكان، وفيات األعيان، :  ينظر ترجمته عند- ١

،  "الكتاب كامال"، والقسطالني، مختصر الفتح المواهبي، ٢/٢٠النهاية في طبقات القراء، الجزري، غاية 

، وما يليها، وشوقي ضيف، ١٠وأحمد اليزيدي، الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز األماني، 

 ".امالالكتاب ك"، وإبراهيم الجرمي، اإلمام الشاطبي، ١٣٠، "مصر ـ سوريا: "عصر الدول واإلمارات

شاطبة مدينة أندلسية تقع على نحو خمسين كيلومترا جنوب غربي بلنسية على مقربة من البحر المتوسط،   -٢

وكانت مدينة زاهرة في ظل العهد اإلسالمي، وظلت من أهم قواعد األندلس الشرقية حتى سقطت من أيدي 

 .٣/٣٠٩، ياقوت الحموي، معجم البلدان: ، ينظر)م١٢٤٩= هـ٦٤٧(المسلمين سنة 
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، إماما في اللغةإذ كان  باللغة العربية، هتريبصو للحديث هحفظًمعتمدا على ذكائه وفهمه و، فيه
  .فاضلية لإلقراء والتعليمه لزيارتها، ثم رجع إلى ال٥٨٩ :ثم توجه الشاطبي إلى القدس عام

  :الشاطبية. ج
في القراءات السبع، "  األماني ووجه التهانيرزح ":تعود شهرة القاسم بن فيره إلى منظومته   

وهي : "لسبع الذين تواترت قراءتهم، وقد أثنى عليها ابن خلكان بقولهاألئمة اوهي قراءات 
، ١"راءات إال ويقدم حفظها ومعرفتهاعمدة قراء هذا الزمان في نقلهم، فقل من يشتغل بالق

لإلمام أبي " التيسير في القراءات السبع" كتاب الشاطبي فيها  والشاطبية قصيدة المية اختصر
 يعتمد عليها، وال تزال حتى يومنا هذا كبيرالقيت إقباال و، هـ٤٤٤: عمرو الداني المتوفى سنة

 لعلماء منذ أن نظمها الشاطبي رواية وأداء اواهتم بها القراءات السبع، هذا الفن في لمن يريد 
استعمال الرموز عوضا عن األعالم، فقد أبدع الشاطبي ، وشرحا وتفسيرا وتعليقا وتحريرا

موز في الجداول في نهاية من الباحث هذه الرضقد ورواتهم، وعوضا عن أسماء القراء : أعني
ل ما بين شرح للشاطبية وحاشية  أكثر من مائة عمأحمد اليزيدي الباحث حصر  الدراسة، وقد
 بالقرب من سفح جبل المقطم م، ودفن ١١٩٤ه،  ٥٩٠، وتوفي الشاطبي سنة ٢على الشرح

  : هما منظومتان وله ، ٣بالقاهرة
 .عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، وهي في بيان رسم المصحف -

  .٤ناظمة الزهرة في أعداد آيات السور -

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٧١ ابن خلكان، وفيات األعيان، - ١
 .١١٩-١١٠أحمد اليزيدي، الجعبري ومنهجه، : ينظر - ٢
 .٢/٥٧٥الذهبي، معرفة القراء، :  ينظر- ٣
  .نفسه:  ينظر- ٤
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  ء ورواتهمترمجة موجزة للقرا

أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن أبي بزة، كنيته أبو الحسن البزي، مؤذن المـسجد الحـرام،                   -
ومولى بني مخزوم، وقارئ مكة، وروى حديث التكبير مرفوعا من آخر الضحى، وقرأ عليه              

، وابن  ١/١٤٣، القراء   الذهـبي، معرفة : نظري. كثيرون، ومات سنة خمسين ومئتين للهـجرة     
  .١/١١٩، النهاية ، غاية الجزري

  أحمد بن محمد = البزي  -

  ى بن معينيحي=  أبو جعفر -

   بن سليمانحفص -
 ، هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود األ سدي الكوفي ولد سنة تسعين من الهجـرة                 
: وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم وكان ربيب عاصم ابن زوجته قال يحيى بن معين              

كـان  ": وقـال ابـن المنـاوي     . صحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية حفص       الرواية ال 
 ،"األولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصـم              

، النـشر ابـن الجـزري،     : ينظـر  .وأقرأ الناس دهراً توفي سنة ثمانين ومائة على الصحيح        
   .١/٢٦، تحاف، والبنا، اإل١/١٥٦
ي، حـوِ وري البغدادي النَّ  ن عمر الدوري، هـو حفص بن عمر بن عبد العزيز الد          حفص ب  -

وكنيته أبو عمرو، ونزيل سامراء، وإمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، وثقة، وحجة، وقرأ              
على كثيرين من شيوخ عصره، وقرأ عليه كثيرون، تـوفي سـنة سـت وأربعـين ومئتـين                  

  .١/٢٥٥،  النهاية ، وابن الجزري، غاية١/١٥٧، لقراء  االذهـبي، معرفة: انظر. للهـجرة
  
   بن خالدخالّد -

 وكنيته أبو عيسى ولد سنة تسع عـشرة ومائـة           ،هو خالّد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي      
وداً أستاذاً ضابطاً    وكان إماماً في القراءة ثقة عارفاً محققاً مج        ، وقيل سنة ثالثين ومائة    للهجرة،
وسليم هو أخص أصـحاب حمـزة       . "هو أضبط أصحاب سليم وأجلّهم    ": الدانييه  فقال   و .متقناً

وتوفي خالّد  . وأضبطهم وأقومهم لحروف حمزة توفي سليم سنة ثمان وقيل سبع وثمانين ومائة           
  .١/٢٧، تحاف، والبنا، اإل١/١٦٦، النشرابن الجزري، : ينظر .سنة عشرين ومائتين

   بن هشامخلف -
 علب األسدي البغدادي وكنيته أبو محمد ولد سـنة خمـسين ومائـة            هو خلف بن هشام بن ث       

 ، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثالث عشرة سـنة                للهجرة
أشكل علي باب من النحو فأنفقـت       : "كبيراً عالماً ثقة زاهداً عابداً، يروى عنه قوله       وكان إماماً   
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إسحاق  : للهجرة، وله راويان، وهما     سنة تسع وعشرين ومائة    توفيو ،"ثمانين ألفاً حتى عرفته   
و يعقوب وكان ثقـة      وكنيته أب  ،بن إبراهيم بن عثمان بن عبد اهللا المروزي ثم البغدادي الوراق          

وتوفي سنة ست وثمانين     ،ة ضابطاً لها منفرداً برواية اختيار خلف ال يعرف غيره         قيماً بالقراء 
 كان إماماً   لحداد البغدادي وكنيته أبو الحسن،    ريس بن عبد الكريم ا    إد: ومائتين للهجرة، والثاني  

ثقـة وفـوق    : ، وسئل عنه الدار قطني فقال      ثقة روى عن خلف روايته واختياره      ضابطاً متقناً 
، والبنـا،   ١/١٩١،   النشر ابن الجزري، : ينظر. الثقة بدرجة توفي سنة اثنين وتسعين ومائتين      

  .١/٢٧اإلتحاف، 

   الليث بن خالد=أبو الحارث  -

  حمزة بن حبيب -

      هـو حمزة بن حبيب الز   وكان عالمـا مجيـدا      ةمارة، أحد القراء السبع   يات، وكنيته أبو ع ،
: نظـر ي. للقراءة، واشتهـر بالزهـد، وتوفي ببغداد سنة تسع وعشرين ومئتـين للهــجرة           

  .١/٢٦١،  النهاية ، وابن الجزري، غاية١/٩٣،  القراء الذهـبي، معرفة

  حفص بن عمر= الدوري  -

  عبد اهللا بن أحمد= ابن ذكوان 

- ان بن العالءزب  

 هـو زان بن العالء التميمي المازني البصري، وكنيته أبو عمرو، إمام أهـل زمانـه فـي               ب
قرأ القرآن على جميع شيوخ مكة والمدينة والبصرة فـي          . العربية، وسيد علماء عصره فيهـا    

ولد بمكة سنة سبعين ، ونشأ بالبـصرة ،         . لحجاز، وأخذ عنهـم  زمانه، كما قرأ على أهـل ا     
، وابـن   ١/٨٣،   القـراء    الذهـبي، معرفـة  :  انظر. ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة     

  .١/٢٨٨،  النهاية الجزري، غاية

  صالح بن زياد= السوسي 
   بن عياششعبة -

وولد سنة خمس    ،ته أبو بكر  هو شعبة بن عياش بن سالم الخياط األسدي النهشلي الكوفي وكني          
 حـضرته    وكان إماماً علماً كبيراً عالماً عامالً حجة من كبار أئمة السنة ولما            ،تسعين للهجرة و

؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثماني عشرة ألف           ما يبكيك : الوفاة بكت أخته فقال لها    
، والبنـا،   ١/١٥٦،  نـشر الابـن الجـزري،     : ينظر. ئةاتوفي سنة ثالث وتسعين وم    و ،ختمة
  .١/٢٥، تحافاإل
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  صالح بن زياد -
هو صالح بن زياد بن عبد اهللا بن إسماعيل بن الجارود السوسي نـسبة إلـى سـوس مدينـة                
باألهواز وكنيته أبو شعيب كان ضابطاً مقرئاً محرراًً ثقة من أجّل أصحاب اليزيدي وأكبرهم،              

ابـن الجـزري،    : ينظـر . قارب التسعين وتوفي أول سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة وقد         
  .١/٢٣، والبنا، اإلتحاف، ١/١٣٤النشر،

  عاصم بن أبي النجود -

     هـو أبو بكر عاصم بن بجود األسدي الكوفي، وشيخ القراء بالكوفة، وأحـد        دلة بن أبي النُّ   ـَه
ـ            ةالقراء السبع  ق ، وجمع بين الفصاحة واإلتقان والتجويد، وهـو من التابعين، ومات في طري

، وابـن    ١/٧٣،   القـراء    الذهـبي، معرفة :  انظر. الشام سنة سبع وعشرين ومئة للهـجرة     
  .١/٣٤٦،  النهاية ، غاية الجزري

  عبد اهللا بن عامر= ابن عامر 

  عبد اهللا بن أحمد -

هو عبد اهللا بن أحمد بن بشر، ويقال بشير بن ذكوان بن عمر القرشي الدمشقي يكنى أبا عمرو                
سبعين ومائة للهجرة، وكان شيخ اإلقراء بالشام وإمام الجامع األموي، وانتهت           ولد سنة ثالث و   

لم يكن بـالعراق وال     : "إليه مشيخة اإلقراء بعد أيوب بن تميم، قال أبو زرعة الحافظ الدمشقي           
". بالحجاز وال بالشام وال بمصر وال بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي ترجمـة منـه                

، والبنـا،   ١/١٤٥ابن الجزري، النشر،    : ينظر. ثنتين وأربعين ومائتـين  توفي في شوال سنة ا    
  .١/٢٤اإلتحاف، 

  عبد اهللا بن عامر -

       هـو أبو عمران عبد اهللا بن عامر اليحةبي ، أمام الشام في القراءة، وأحد القـراء الـسبع          ص ،
 التابعين،  واشتهـر بالفضائل والزهـد وعلم النحو واللغة، وولي القضاء بدمشق، وهـو أحد          

 ، معرفة  الذهـبي: انظر.  ويعد من أقدم القراء موتا إذ توفي سنة ثماني عشرة ومئة للهـجرة           
  .١/٤٢٣،  النهاية ، وابن الجزري، غاية١/٦٧، القراء 

  عبد اهللا بن كثير  -

هـو أبو معبد عبد اهللا بن كثير بن المطلب الداري، كان عطارا بمكـة، والعـرب تـسمي                    
، إمام أهـل مكة في القراءة، من التابعين، وولد بمكة، ولقي فيهـا مجموعة من              العطار داريا 

الصحابة، وأخذ القراءة عن عبد اهللا بن السائب، واشتهـر بالعلم والزهــد، وروى القـراءة               
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عنه مجموعة من القراء منهـم راوياه قنبل، والبزي، وتوفي بمكـة سـنة مئـة وعـشرين                 
  .١/٤٤٣، وابن الجزري، غاية النهاية ، ١/٧١فة القراء ، الذهـبي، معر: انظر. للهـجرة

   عثمان بن سعيد - 
،  لقٌب له لقِّب به لـشدة        "ورش"هو عثمان بن سعيد بن عبد اهللا المصري ويكنى أبا سعيد،  و            

بياضه، وكان جيد القراءة حسن الصوت رحل إلى المدينة المنورة ليقرأ على نافع فقرأ عليـه                
خمس وخمسين ومائة للهجرة، ورجع إلى مصر فانتهـت إليـه رئاسـة             أربع ختمات في سنة     

و لإلمام ورش طريقان يقرأ بهمـا       . اإلقراء بالديار المصرية في زمانه ال ينازعه فيها منازع        
 -٢رق   األز -١من طريق طيبة النشر في القراءات العشر لإلمـام ابـن الجـزري وهمـا                

  .األصبهاني 
  .١/٢٠، والبنا، اإلتحاف، ١/١١٣ابن الجزري، النشر، : ينظر

  علي بن حمزة الكسائي -

هـو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، وأعلم أهـل الكوفة فـي زمانـه بعلـم العربيـة،                  
وانتهـت إليه رئاسة اإلقراء بعد حمزة الزيات، وأخذ القراءة عن طائفة كثيرة، ومـات سـنة                

،  النهاية   ، وابن الجزري، غاية   ١/١٦٠،   القراء   الذهـبي، معرفة :  انظر. تسع وثمانين ومئة  
١/٥٣٥           .  

  زبان بن العالء= أبو عمرو 
  عيسى بن مينا -
هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد، وقالون لقب له، لقَّبه به شيخه نـافع          

ها ، وكان   ، وكان قالون قارئ المدينة المنورة ونحوي      "جيد: "لجودة قراءته فإن قالون بلغة الروم     
قرأت على نافع قراءته غيـر مـرة        : أصم ال يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن يسمعه، وقال         

كم تقرأ على اجلس إلى اصطوانة حتى أرسل إليك مـن يقـرأ             : قال نافع : وكتبتها عنه، وقال  
، والبنـا،   ١/١١٣ابن الجـزري، النـشر    : ينظر.  عليك، وتوفي سنة عشرين ومائتين للهجرة     

   .١/٢٠، اإلتحاف

  عيسى بن مينا= قالون 

  محمد بن عبد الرحمن= قنبل 

  عبد اهللا بن كثير= ابن كثير 

  علي بن حمزة= الكسائي 
  الليث بن خالد -
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 وكنيته أبو الحارث وهو من أجّل أصحاب الكسائي كان          ،هو الليث بن خالد المروزي البغدادي     
ابن الجـزري، النـشر،    :ينظر. ن ومائتينثقة حاذقاً ضابطاً للقراءة محققاً لها توفي سنة أربعي   

  .١/٢٨، والبنا، اإلتحاف، ١٧٣-١/١٧٢
  محمد بن عبد الرحمن -

نه كان من قوم    لقب بقنبل أل  ، و  بن خالد بن سعيد المخزومي بالوالء      هو محمد بن عبد الرحمن      
  .يقال لهم القنابلة

اً انتهـت إليـه مـشيخة       وكان إماما في القراءة متقناً ضابط     ،  ولد سنة خمس وتسعين ومائتين    
اين : ، ينظر اإلقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من األقطار توفي سنة إحدى وتسعين و مائتين            

  .٢/١٩تحاف ، والبنا، اإل٢/٤١ النهاية، ، وغاية١/١١٢الجزري، النشر
  هشام بن عمار -
نة ثـالث   ليد، ولد س  بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي و كنيته أبو الو         هو هشام بن عمار      

الضبط رئهم ومحدثهم ومفتيهم مع الثقة و     وكان أعلم أهل دمشق و خطيبهم ومق      وخمسين ومائة،   
صدوق كبير المحل وكان فصيحاً عالّمة واسع الرواية  توفي سـنة            : والعدالة قال الدار قطني   

  ..١/٢٣، والبنا، اإلتحاف، ١/١٥١ابن الجزري، النشر، : خمس و أربعين و مائتين، ينظر

  فع بن عبد الرحمننا -

 حدود سـنة سـبعين   هو اإلمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أبو رويم مولده في          
وكان إمام الناس في القراءة      ،وكان أسود اللون   ،هـ وأصله من أصبهان   "٧٠"للهجرة الشريفة   

إلقـراء بهـا    انتهت إليه رئاسـة ا     .ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم    بالمدينة المنورة على    
  .ين أقرأ بها أكثر من سبعين سنةوأجمع الناس عليه بعد التابع

: قلتقراءة أهل المدينة    : أي القراءة أحب إليك قال    : قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل سألت أبي        
  .قراءة عاصم: فإن لم تكن قال

أيت فيما يـرى    ال ولكن ر  : أتطيب فقال  : يشم من فيه رائحة المسك فقيل له       وكان نافع إذا تكلم   
  .ك الوقت أشم من  في هذه الرائحةالنائم النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ في في فمن ذل

قرأ نافع على سبعين من التابعين منهم أبو جعفر أحد القراء العشرة وعبد الرحمن بن هرمـز                 
، وقـد تلقـى هـؤالء       د بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهم      األعرج ومسلم بن جندب ومحم    

القراءة على أبي هريرة وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعـة المخزومـي                  
توفي نافع سـنة تـسع      . وهؤالء أخذوا عن أبي بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  . ورش -٢ قالون  -١: ولإلمام نافع راويان هما، وستين ومائة على الصحيح 
  .٢/٣٣٠،  النهاية ، وابن الجزري، غاية١/٨٩،  القراء الذهـبي، معرفة: نظري

  عثمان بن سعيد= ورش 



 ٢٥٥

  يحيى بن المبارك -

هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري، وعرف باليزيدي، وهـو نحوي              
ومقرئ وثقة، وأخذ القراءة عن أبي عمرو، وروى عنه الـدوري، والـسوسى، وغيرهمـا ،                

، وابن الجزري، غايـة،     ١/١٥١الذهـبي، معرفة القراء ،     : انظر. نوتوفي سنة اثنتين ومئتي   
٢/٣٧٥.  

  يحيى بن معين -

اإلمام فيه   وقال   ،كان إمام أهل المدينة في القراءة وثقة      هو يحيى بن معين، ومن التابعين، و         
 لما غسل أبو جعفر بعد وفاتـه      ":  وروينا عن نافع أنه قال     ،كان أبو جعفر رجالً صالحاً    : مالك

نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف قال فما شك أحد من حـضره أنـه نـور                    
بشّر أصحابي وكـل مـن قـرأ        : ورؤي في المنام بعد وفاته على صورة حسنة فقال        . "القرآن

ركعات في جوف الليـل     بقراءتي أن اهللا قد غفر لهم وأجاب دعوتهم، وأمرهم أن يصلوا هذه ال            
القرآن على مواله عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة وعبـد اهللا بـن               عرض   و .كيف استطاعوا 

ن عباس علـى    عباس وأبي هريرة وقرأ هؤالء الثالثة على أبي بن كعب وقرأ أبو هريرة واب             
كان كبير القدر انتهت إليـه      لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و       وا ع زيد بن ثابت وكلهم قرأ    

ابـن  : ، وله راويان، هما   توفي سنة ثالثين ومائة على األصح     و رياسة القراءة بالمدينة المنورة   
نافع ومـن    هو عيسى بن وردان المدني وكنيته أبو الحارث من قدماء أصحاب          : وردان، وهو 
عرض القرآن على أبي جعفر وشيبة ثم عرض علـى          و القراءة على أبي جعفر،   أصحابه في   

اً توفي في حدود سنة ستين ومائة، والراوي        قنافع وكان مقرئاً رأساً في القرآن ضابطاً لها محق        
سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز الزهري المدني وكنيتـه أبـو   : الثاني هو ابن جماز، وهو    

الربيع وكان مقرئاً جليالً ضابطاً نبيالً مقصوداً في قراءة أبي جعفر ونافع روى القراءة عرضاً               
، والبنا، اإلتحـاف،    ١/١٧٨،   النشر الجزري،ابن  :  ينظر .عنهما توفي بعيد سنة سبعين ومائة     

١/٢٩.  

  يعقوب بن إسحق الحضرمي -

، وأحد القراء العـشرة،     البصري وكنيته أبو محمد      هو أبو محمد يعقوب بن إسحق الحضرمي      
وكان حسن القراءة، وكثير الرواية عالما بالنحو واللغة، وقرأ القرآن على كثير مـن شـيوخ                

ن إماماً كبيراً ثقة عالماً صالحاً ديناً انتهت إليه رياسة القراءة           كاو عصره، وروى عنه كثيرون،   
هو أعلم من رأيت    ": قال أبو حاتم السجستاني   مرو وكان إمام جامع البصرة سنين، و      بعد أبي ع  

بالحروف و االختالف في القراءات وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو وأروى النـاس لحـروف              
راءة على أبي المنذر سالّم بن سليمان المزني وشـهاب بـن            أخذ الق و ،"القرآن وحديث الفقهاء  

شرنفة وأبي يحيى مهد بن ميمون وأبي األشهب جعفر بن حبان العطار وقراءة هؤالء يتـصل               



 ٢٥٦

 .توفي سنة خمس ومـائتين    . سلمسندها بأبي موسى األشعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و          
 وكنيتـه أبـو     ،متوكل اللؤلؤي البصري   رويس بن محمد بن ال     :رويس، وهو : وله راويان هما  

هو ": قال الحافظ الداني   و .ها ماهراً ضابطاً مشهوراً حاذقاً    عبد اهللا وكان إماماً في القراءة قيماً ب       
 :مان وثالثين ومائتين، والراوي الثاني، هو     توفي بالبصرة سنة ث   و ،"من أحذق أصحاب يعقوب   

ته أبو الحسن كان مقرئاً جليالً ثقة ضـابطاً         روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي وكني       
  .مشهوراً من أجّل أصحاب يعقوب وأوثقهم روى عنه البخاري رحمه اهللا تعالى في صحيحه

، وابـن   ١/١٣٠،   القراء الذهـبي، معرفة : نظري. توفي سنة أربع أو خمس و ثالثين ومائتين       
  .١/٣١اإلتحاف، ، والبنا، ١٨٧-١/١٨٦، والنشر، ٢/٣٨٧،  النهايةالجزري، غاية



 ٢٥٧

  فهرست األحاديث

  
  الصفحة  الحديث

  ١٦٠  ".يا نبيء اهللا، فقال ال تنبر اسمي، أنا نبي اهللا: أن رجال قال له"

  ٨٤  ".نعما المال الصالح للرجل الصالح"

  



 ٢٥٨

  فهرست األشعار

 القافية الصفحة  البيت
  الهمزة  ٥٩    وكان مع األِطباِء الشّفاءان حولي   و أن اَألِطبا كفَلَ

  با وما عنده من مجٍد تليٍد وما لهوال الص الباء  ٧٣  من الريِح فضلٌ ال الجنوب  

  الباء  ١٤٤  لكل دهر قد لبست أثؤبا حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا

  التاء  ٢٢٢  اهللا نجاك بكفي مسلمت           من بعدما وبعدما وبعد مت

  التاء  ٢٢٢  صارت نفوس القوم عند الغلصمت   وكادت الحرة أن تدعي أمت    

  الراء  ٢٤١  من حي يحيي ويستحيي كذاك سوى       هيئ يهيئ وعلييين مقتصرا

  الراء  ٦١  ٦١أمرخ خيامهم أم عشر      أم القلب في إثرهم منحدر  

  الميم  ٦٣  السناما حميدا قد تذريت        أنا سيف العشيرة فاعرفوني

  الميم  ٥٥  رؤوفٌ رحيم ِبوصل الرحم             نَِبي هدى صاِدقٌ طِّيٌب      

  الميم  ١٥٨  فيا ظبية الوعساء بين جالجل      وبين النّقا آأنت أم أم سالم       

  النون  ١٥٦  حققهما واقلب مسهل تلوها    أو ال أو انقل فاعل بالتبيان      

  النون  ١٥٧  ولذك قل لم يدغموه وقّل في         ّألل ودّأث وأوجب ذان     

  النون  ٨٠  إذا ما انتسبت له أنكرن        

  النون  ١٥٨  أإن زم أجمال وفارق جيرة     وصاح غراب البين أنت حزين      

  ميملا  ٦١  ٦١وهمو فوارسها وهم حكامها  

  الهاء  ٧٣  سبُل واديها إالّ ألن عيونَهوأشرب الماء ما بي نحوه عطشٌ     

  الياء  ٦٣  فكيف أنا وانتحالي القوافيا

         ِطيالم ع أجراسقْني الكَرى ليالً وال أسمال تُؤر الياء  ٢٢٦  متى أنام  

  

  



 ٢٥٩

  قائمــة المصـــادر والمراجــــع
  :املصادر والوثائق املخطوطة: أوال

  
  ،)هـ٤٤٦ت(ن علي، األهـوازي، الحسن ب -١

  ).٧٠( ابن محيصن، مكتبة دار إحياء التراث اإلسالمي، القدس، رقم مفردة

  ،)هـ٧٣٢ت(الجعبري، إبراهـيم بن عمر،  -٢

  .٨٧٢٦:         عقود الجمان في تجويد القرآن، مكتبة األسد الوطنية، سوريا، الرقم

كتور أحمـد خالـد     كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهـاني، مكتبة الـد          

  .شكري، الجامعة األردنية

  ،)هـ٤٤٤ت(الداني، عثمان بن سعيد،  -٣

رسالة في قراءة أبي شعيب السوسي، مكتبة دار إحياء التراث اإلسالمي، القدس، رقم             

٢٢٣/١.  

  :المصـــادر والمراجـع: ثانيــا 

  
  إبراهـيم أنيس، -١

  .١٩٩٠قاهـرة، ، ال٣.األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية، ط -

  .١٩٦٥، القاهرة، ٣.في اللهـجات العربية، مكتبة األنجلو المصرية، ط -

  .  م١٩٨٧ القاهـرة، ٦.من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصرية، ط -

  إبراهيم محمد نجا،  -٢

  .ه١٤٢٩-م٢٠٠٨، ١.       التجويد واألصوات، دار الحديث، القاهرة، ط

  إبراهيم محمد الجرمي، -٣

  .ه١٤٢٠-م٢٠٠٠، ١. اإلمام الشاطبي، سيد القراء، دار القلم، دمشق، ط       

  أحمد البيلي، -٤

  .هـ١٤٠٨-م١٩٨٨، ، بيروت١.  بين القراءات، دار الجيل ، طاالختالف

  أحمد اليزيدي، -٥

وزارة   التهـاني،  في شرح حـرز األمـاني ووجـه       الجعبري ومنهجه في كنز المعاني            

  .ه١٤١٩-م١٩٩٩، ١.سالمية، المغرب، طوالشؤوون اإل  االوقاف 

  أحمد تيمور،  -٦

  ).ط.د(، ١٩٨٥، مكتبة األنجلو المصرية، القاهـرة، لهجات العرب



 ٢٦٠

  حمد شكري وآخرون،أ -٧

، ١٣.  التجويد، جمعية المحافظة علـى القـرآن الكـريم، األردن، ط            المنير في أحكام    

  .ه١٤٢٩-م٢٠٠٨

  ،أحمد مختار عمر -٨

  .ه١٤٢٦-م١٣٩٦عالم الكتب، القاهرة، ، ويدراسة الصوت اللغ

  ).٨-١(م ، ١٩٨٨ ، الكويت ، ٢. معجم القراءات القرآنية ، جامعة الكويت ، ط

  ،) هـ٢١٥ت (، سعيد بن مسعدة ، األخفش -٩

-م١٩٩٠، القاهــرة،    ١. هـدى قراعة، مكتبة الخانجي، ط    : معاني القرآن، تحقيق  

  .)٢-١(هـ، ١٤١١

  ،)ه٣٧٠ت ( أحمد،محمد بن  األزهري،   -١٠

  .م٢٠٠٧، ١.محمد الشعباني، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط:      معاني القرآن، تحقيق

  ، ) هـ٦٨٦ت (األستراباذي ، محمد بن الحسن ،  -١١

، دار الكتب العلميـة ،      ، تحقيق ، محمد نور حسن، وآخرون      شرح شافية ابن الحاجب     

  ).٤-١(، ) ط.د(هـ ، ١٤٠٢-م١٩٨٢بيروت ، 

  ،إسماعيل الطحان -١٢

  ) .ت.د(، و )ط.د(األحرف السبعة للقرآن، المكتبة العربية، الدوحة، 

  )  هـ٧ت (مون بن قيس، ياألعشى، م -١٣

   .ه١٤٢٤-م٢٠٠٣، ٣. ، بيروت، طدار صادرديوانه، 

  ،)هـ٣٨٥ت (األنباري، محمد بن القاسم،  -١٤

، ١. مجمع اللغة العربيـة، ط    محيي الدين رمضان،    :  إيضاح الوقف واالبتداء، تحقيق    -   

  .م١٩٧١دمشق، 

، )ط.د(عبد السالم هـارون، دار المعارف، القاهـرة،       :  شرح القصائد السبع، تحقيق    - 

  ).ت.د(و 

  ،٥٧٧األنباري، عبد الرحمن بن محمد، ت -١٥

    .ه١٣٠٣ -١٩٨٦ مطلعة بريل، ليدن، ، أسرار العربية-       

اريـة  ، المكتبـة التج    والكوفيين البصريينين النحويين    ب اإلنصاف في مسائل الخالف    -      

  ).٢-١(ت، .ط، د.الكبرى، مصر، د

  

  ،)هـ٥٠٠ت بعد (األندرابي، أحمد بن أبي عمرو،  -١٦



 ٢٦١

أحمد الجنابي، مؤسسة   : قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة  المشهورين، تحقيق       

  .هـ١٤٠٥-م١٩٨٥، بيروت، ٢. الرسالة، ط

  ،)هـ٩٢٦ت (زكريا بن محمد، األنصاري،  -١٧

-م١٩٨٥، دمـشق،    ٢. المقصد لتلخيص ما فـي المرشـد، دار المـصحف، ط           -

  .هـ١٤٠٥

    نسيب نـشاوي، ونـور الـدين       : تحقيق،   الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية      -

  . ه١٤١٨-م١٩٩٨، ٢.عتر، دار المكتبي، ط

  ،) هـ٤٤٦ت(األهوازي، الحسن بن علي،  -١٨

رسـالة  (دريـد حـسن أحمـد،       : شرح قراءات القرأة الثمانيـة، تحقيـق      الوجيز في   

  .١٩٨٥جامعة بغداد، )ماجستير

  ،)هـ٥٤٠ت(ابن الباذش، أحمد بن علي،  -١٩

، ١. عبد المجيد قطـامش، دار الفكـر، ط       : اإلقنـاع في القـراءات السبـع، تحقيق    

  ).٢-١(هـ، ١٤٠٣دمشق، 

  ،)١١١١ت (محمد بن قاسم، البقري،   -٢٠

جمـال الـدين محمـد شـرف، دار         :      القواعد المقررة والفوائد المحررة، تحقيق       

  .ه١٤٢٧-م٢٠٠٦، ١ .الصحابة، ط

  ،)هـ١١١٧ت (البنا، أحمد بن محمد،  -٢١

شعبان محمد إسماعيل، عـالم     : إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، تحقيق      

  ).٢-١(هـ، ١٤٠٨-م١٩٨٧، بيروت، ١. الكتب، ط

  ،)هـ٦٨٥ت (بيضاوي، ناصر الدين، ال -٢٢

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، دار الكتب العلميـة، ط           

  ).٢-١(هـ، ١٤٠٨-م١٩٨٨، بيروت، ١

  ،٦٠٦ابن الجزري، محيي الدين، المبارك بن محمد، ت -٢٣

  .الخامسه، الجزء ١٤٢٦-م١٣٩٩، ٢.يث، دار الفكر، طالنهاية في غريب الحد       

  ،)هـ٨٣٣ت (ابن الجزري، محمد بن محمد،  -٢٤

، ٣. إبراهـيم عوض، دار الحـديث، ط     :  تقريب النشر في القراءات العشر، تحقيق      -

  .هـ١٤١٦-م١٩٩٦القاهـرة، 

محمد تميم الزعبي، مكتبـة دار      : ضبط ومراجعة  طيبة النشر في القراءات العشر،       -

  .ه١٤٢١-م٢٠٠٠، ٢.الهدى، المدينة المنورة، ط



 ٢٦٢

، ١. برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط    .ج:  غاية النهـاية في طبقات القراء، نشر      -

  ).٢-١(م، ١٩٩٣بيروت، 

علي محمـد الـضباع، دار الفكـر        :  النشر في القراءات العشر، إشراف ومراجعة      -

  ).٢-١(، )ت.د(، و)ط.د(للطباعة والنشر، 

  الجمزوري، سليمان بن حسين، -٢٥

عبـد الكـريم    : تحقيق شرح كنز المعاني بتحرير حرز األماني،        الفتح الرحماني،     

  .ه١٤٢٦-م٢٠٠٥ ،١. طصالح، دار الصحابة للتراث،

  ،)هـ٣٩٢ت (ابن جني، عثمان،  -٢٦

، بيـروت،   ٢. محمد النجار، دار الهدى للطباعة والنـشر، ط       :  الخصائص، تحقيق  -

  ).٣-١(، )ت.د(

-م١٩٩٣، دمشق،   ٢. لقلم، ط حسن هنداوي، دار ا   : سر صناعة اإلعراب، تحقيق    -

  ).٢-١(هـ، ١٤١٣

     علـي النجـدي،   :  المحتسـب في تبييـن وجـوه شــواذ القــراءات، تحقيـق    -

  )٢-١(، )ط.د(هـ، ١٤١٤-م١٩٩٤ـرة، وآخرون، القاه

  الحمالوي، أحمد،  -٢٧

  ).ت.د(، و)ط.د(شذا العرف في فن الصرف، المكتبة الثقافية، بيروت، 

  ،)هـ٦٢٦ت (الحموي، ياقوت،  -٢٨

  ).١الجزء (، )ط.د(هـ، ١٣٨٨ -م١٩٨٦ معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 

  ،)هـ٧٤٥ت (أبو حيان، محمد بن يوسف،  -٢٩

، ١. عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط      : تفسيـر البحـر المحيـط، تحقيـق   

  ).٨-١(هـ، ١٤١٣-م١٩٩٣بيروت، 

  ،)هـ٣٧٠ت (ابن خالويه، الحسين بن أحمد،  -٣٠

عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخـانجي،      :  إعراب القراءات السبع وعللهـا، تحقيق     -

  .هـ١٤١٣-م١٩٩٢، القاهـرة، ٢. ط

دار الكتـب   ،  أحمد فريـد اليزيـدي    :  الحجـة فـي القـراءات السبـع، تحقيـق     -

  .هـ١٤٢٠-م١٩٩٩، ١. ط بيروت، ،العلمية

، ) ط.د(دار الهــجرة ،     براجـستراس ،    .ج:  مختصر في شواذ القرآن ، نـشر       -

  ).ط.د(و

  ،خديجة مفتي -٣١

  .هـ١٤٠٦-م١٩٨٥، بيروت، ١.نحو القراء الكوفيين، دار الندوة، ط



 ٢٦٣

  ،)هـ٦٨٢ت (ابن خلكان، أحمد بن محمد،  -٣٢

-١(،  )ت.د(، و )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،       : وفيات األعيان، تحقيق  

٨.(  

  من،رالخليجي، محمد بن عبد الح  -٣٣

  ، ٣.   حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط    

  .ه١٤٢٢-م٢٠٠٢       

  خليل عطية،  -٣٤

  .م١٩٨٣في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الحافظ، بغداد، 

  ،)هـ٤٤٤ت (الداني، عثمان بن سعيد،  -٣٥

، بيـروت،   ١. ، عـالم الكتـب ، ط      زهير زاهد :  اإلدغام الكبير في القرآن، تحقيق     -

  .هـ١٤١٤-م١٩٩٣

 في اإلتقان والتجويد، تحقيق ودراسة، غانم قـدوري حمـد، دار األنبـار،               التحديد -

  .ه١٤٠٧-م١٩٨٨، ١.العراق، ط

، ١. أوتويرتزل، دار الكتب العلمية، ط    :  التيسيـر فـي القـراءات السبع، تصحيح     -

  .هـ١٤١٦-م١٩٩٦بيروت، 

، ١.علي توفيق النحاس، دار الصحابة للتراث، طنطـا، ط        : تحقيق السبع،    المفردات -

  .ه١٤٢٧ -م٢٠٠٦

جايد مخلف، مطبعة وزارة األوقاف والـشؤون   :  المكتفى في الوقف واالبتدا، تحقيق     -

  ).ط.د(م، ١٩٨٣الدينية، العراق، 

  ،)هـ٣٢١ت (ابن دريد، محمد بن الحسن،  -٣٦

-م١٩٧٩، بغـداد،    ٢. مكتبة المتنبي، ط  عبد السالم هارون،    : كتاب االشتقاق، تحقيق  

  .هـ١٣٩٩

  ،)هـ٧٤٨ت (الذهبي، محمد بن أحمد،  -٣٧

 م١٩٦٩،   ١. محمد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، ط      :  معرفة القراء الكبار، تحقيق    -

 ،)٢-١.(  

  ه١١٤ذو الرمة، غيالن بن عقبة، ت -٣٨

-م١٩١٩ج،  كارليل هنري، مطبعـة كليـة كـامبر       : ديوان شعر ذي الرمة، تصحيح    

  .ه١٣٣٧

  رمضان عبد التواب،   -٣٩

  . ١٩٩٤، القاهرة، ٣.، مكتبة الخانجي، طعربيةفصول في فقه ال



 ٢٦٤

  ،٣٧٩الزبيدي، أبو بكر، محمد بن الحسن، ت

  .م١٩٧٣عارف، مصر، ، دار المطبقات النحويين

  ،)هـ٣١١ت (الزجاح، إبراهيم بن السري،  -٤٠

، القاهــرة،   ١. شلبي، دار الحـديث، ط     عبد الجليل : معاني القرآن وإعرابه، تحقيق   

  ).٥-١(هـ، ١٤١٤-م١٩٩٤

  ،)هـ٧٩٤ت (الزركشي، بدر الدين محمد،  -٤١

محمد أبو الفضل إبراهـيم، دار الحيل، بيـروت،        : البرهـان في علوم القرآن، تحقيق    

  ).١الجزء (، )ط.د(م، ١٩٨٧

  ،٥٣٨الزمخشري، محمود بن عمر، ت -٤٢

 إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،          :الفائق في غريب الحديث، ضبط    

  .ه١٤١٧-م١٩٩٦، ١.الجزء الثاني، ط

  ،)هـ٥ت القرن (أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد،  -٤٣

-م١٩٨٤، بيـروت،    ٤. سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط    : حجة القراءات، تحقيق  

  .هـ١٤٠٤

  ،)ه٦٤٣ت  (علم الدين أبو الحسن بن محمد،السخاوي،  -٤٤

-م١٩٨٧،  ١.، ط ٢-١حمال القراء وكمال اإلقراء، مكتبة التراث، مكـة المكرمـة،           

  .ه١٤٠٨

جمال الدين محمـد شـرف، دار الـصحابة         :  في شرح القصيد، تحقيق    الفتح الوصيد 

  .ه١٤٢٧-م٢٠٠٤، ١.للتراث، طنطا، ط

نصر سعيد، دار الصحابة للتراث، طنطا،      : ، دراسة وتحفيف  الوسيلة إلى كشف العقيلة   

  .ه١٤٢٥-م٢٠٠٦، ١.ط

  سمير استيتية، -٤٥

  .٢٠٠٥ القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية، عالم الكتب، إربد،       

  ،)هـ١٨٠(سيبويه، عمرو بن عثمان،  -٤٦

-م١٩٨٨، القاهــرة،    ٣. عبد السالم هارون، مكتبة الخـانجي، ط      : الكتاب، تحقيق 

  ).٥-١(هـ، ١٤٠٨

  ،)هـ٣٦٨ت ( عبد اهللا، السيرافي، الحسن بن  -٤٧

-م١٩٨٦، دمـشق،    ١. محمـد الردينـي، دار أسـامة، ط       : إدغام القراء، تحقيق   -

  .هـ١٤٠٦

  ،٩١١تكر، ن أبي بمن بالسيوطي، عبد الرح -٤٨



 ٢٦٥

المكتبـة التوفيقيـة،    عبد الحميد هنداوي،    : تحقيقهمع الهوامع، شرح جمع الجوامع،       -

  ).٣-١(ت، .ط، د.القاهرة، د

  

  ،)ه٥٩٠ت ٠القاسم بن فيرة، الشاطبي،   -٤٩

  محمد تميم :         حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، ضبط وتصحيح ومراجعة

  .ه١٤١٧-م١٩٩٦، ٣.        الزعبي، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة، ط

  ،)هـ١٢٥٠ت (الشوكاني، محمد بن علي،    -٥٠

  ).٥-١(، )ت.د( و،)ط.د( فتح القدير، عالم الكتب، بيروت، -

عبد الرحمن اليماني، مطبعـة     :  الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، تحقيق      -

  ).  ط.د(هـ، ١٣٩٨-م١٩٧٨السنة المحمدية، 

  ،)ه٦٦٥ت(أبو شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعيل،   -٥١

  وة عوض،  إبراهيم عط:        إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، تحقيق

  ).ط.د(، )ت.د(      شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 

ت، . مصر والشام، دا المعـارف، القـاهرة، د        شوقي ضيف، عصر الدول واإلمارات،     -٥٢

  .ط.د

  صاحب أبو جناح،  -٥٣

 –م  ١٩٩٩، عمـان،    ٢.الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البـصري، دار الفكـر، ط          

  .هـ١٤١٩

  ه١١١٨: النوري بن محمد، تالصفاقسي،  -٥٤

أحمد الحفيات، دتر الكتب العلمية، بيـروت،       :  غيث النفع في القراءات السبع، تحقيق      -      

  .ه١٤٢٥-م٢٠٠٤، ١.ط

  .ت.ط، د. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، مؤسسة الكتب الثقافية، د-

  الضباع، علي محمد،  -٥٥

  اجعة جمال الدين محمد شرف، وعبد اهللا علوان،  اإلضاءة في بيان أصول القراءة، مر-      

  .ه١٤٢٢-م٢٠٠٢، ٢.         دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

  إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة:   إرشاد المريد إلى معرفة القصيد، تحقيق وتقديم-     

  .ه١٤٠٤-م١٩٧٤، ١.        ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط

   طنطا، جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للتراث،: ة، تحقيق مختصر بلوغ األمني-      

  .ه١٤٢٥-م٢٠٠٤، ٢.        ط



 ٢٦٦

  نبيل محمد الجوهري، :  تذكرة اإلخوان بأحكام رواية اإلمام حفص بن سليمان، تحقيق-      

  .ه١٤٢٨-م٢٠٠٧، ٢.       دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح واوالدة، مصر،  هداية المريد إلى رواية أبي سعيد،        -  

  .ه١٣٨٠-م١٩٦٠، ٤.ط

  ،)هـ٤٥٥ت (أبو طاهر، إسماعيل بن خلف،  -٥٦

، ١. زهـير زاهـد وآخرون، عالم الكتب، ط     : العنـوان في القراءات السبع، تحقيق    

  .هـ١٤٠٥-م١٩٨٥بيروت، 

  

  ،)هـ٣١٠ت (الطبري، محمد بن جرير،   -٥٧

م، ١٩٦٣ أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف، مـصر،          محمد: تاريخ الطبري، تحقيق  

  ).٤الجزء (، )ط.د(

  

  عادل هادي العبيدي،  -٥٨

 الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري، مكتبة الثقافة الدينية،  

  .ه١٤٢٥-م٢٠٠٥، ١.ط   القاهرة، 

  عبد الصبور شاهين،  -٥٩

، ١.  مكتبـة الخـانجي، القاهــرة، ط       أثر القراءات في األصوات والنحو العربـي،      

  .   هـ١٤٠٨-م١٩٨٧

  عبد الفتاح القاضي،    -٦٠

  ، بيروت،١. دار الكتاب العربي، طالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،   -       

  .هـ١٤٠١-م١٩٨١       

  .هـ١٤٠١-م١٩٨١ ، بيروت،١. القراءات الشاذة، دار الكتاب العربي، ط        -

  ١٤٢٠-١٩٩٩، ٥.وادي للتوزيع، جدة، طسالوافي في شرح الشاطبية، مكتبة ال -      

  عبد الفتاح المرصفي، -٦١

  .ه١٤٠٢-م١٩٨٢، ١. كالم الباري، السعودية، ط هداية القاري إلى تجويد

  عبد القادر عبد الجليل،   -٦٢

  .هـ١٤١٧-م١٩٩٧، عمان، ١. البيئة اللغوية في اللهجة العربية، دار صفاء، ط

  عبد القادر الهـيتي،   -٦٣

  .م١٩٩٦، ١. ما انفرد به كل من القراء السبعة، جامعة قار يونس، بنغازي، ط

  عبد اللطيف الخطيب،   -٦٤



 ٢٦٧

ـ             ضاد العربية في ضوء القراءا     -م٢٠٠١،  ١.ب، القـاهرة، ط   ت القرآنية، عـالم الكت

  .ه١٤٢٢

سات القرآنية، دار الغوثـاني للدراسـات        عبد اهللا الجيوسي، الرسائل الجامعية في الدرا       -٦٥

  . ه١٤٢٧-م٢٠٠٧، ١.القرآنية، دمشق، ط

  عبد الهـادي الفضلي، -٦٦

  .هـ١٤٠٥-م١٩٨٥، بيروت، ٣. القراءات القرآنية، دار القلم، ط

  عبده الراجحي، -٦٧

م ١٩٩٨اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،            

  ).ط.د(، 

  ،) هـ٦٦٩ت (ابن عصفور، علي بن مؤمن،  -٦٨

، بيـروت،   ١. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، ط     : الممتع الكبير في التصريف، تحقيق    

  .م١٩٩٦

  ،٥٩٦العطار، أبو العالء، الحسن بن أحمد، ت  -٦٩

ذ، .غانم قدوري الحمـد، دار عمـار، عمـان، ط         : هيد في معرفة التجويد، تحقيق    مالت

  .ه١٤٢٠-م٢٠٠٠

  ،)هـ٦٧٢ت (ابن عقيل، عبد اهللا،   -٧٠

، )ت.د(و) ط.د(محمد محيي الدين عبد الحميد، دار اللغات،        : شرح ابن عقيل، تحقيق   

)٢-١.(  

  ،)هـ٦١٦ت (العكبري، عبد اهللا بن الحسين،  -٧١

، ١. محمد السيد عزوز، عالم الكتاب، ط     :  إعـراب القـراءات الشـواذ، تحقيـق    -

  ).                      ٢-١(هـ، ١٤١٧-م١٩٩٦بيروت، 

، بيـروت،   ٢. علي البجـاوي، دار الجيـل، ط      :  التبيان في إعراب القرآن، تحقيق     -

  ).٢-١(هـ، ١٤٠٧-م١٩٨٧

  علي محمد النحاس،   -٧٢

   الرسالة الغراء في األوجه المقدمة في األداء عن العشرة القراء، دار اآلداب، مصر،   -       

  .  ه١٤١٢-م١٩٩١، ١.       ط

 فيض اآلالء في األوجه المقدمة لورش في األداء،  دار الصحابة للتراث، طنطـا،               - 

  .ه١٤٢٥-م٢٠٠٤ ، ١.ط

  ،)هـ٥٠٠ت بعيد (العماني، الحسن بن علي،  -٧٣



 ٢٦٨

إبراهيم عوض وآخرون، المجموعة الصحفية     : القراءات الثماني للقرآن الكريم، تحقيق    

  .هـ١٤١٥-م١٩٩٥، عمان، ١. للدراسات والنشر، ط

  عمر كحالة،    -٧٤

  ).٣الجزء (، )ت.د(، و)ط.د(معجم المؤلفين، مكتبة المتنبي، بيروت، 

  ،)م.ق٢٢ت (عنترة بن شداد،  -٧٥

  .هـ١٤٠٥-م١٩٨٥، بيروت، ١. شرح ديوان عنترة، دار الكتب العلمية، ط

  ، الحمدغانم قدوري   -٧٦

   .ه١٤٢٢-م٢٠٠٢، ١.ع، ط جار عمار للنشر والتوزيأبحاث في علم التجويد، -          

- م١٩٨٦،   ، بغداد  ١. ، مطبعة الخلود، ط    الدراسات الصوتية عند علماء التجويد     -

  .هـ١٤٠٦

  .١٤٢٦-٢٠٠٥دار عمار، عمان، ، ١. ط علم التجويد، دراسة صوتية ميسرة، -

  .ه١٤٢٧-م٢٠٠٦دار عمار، عمان، ، ١. طظواهر لغوية في القراءات القرآنية،  -        

  ،)هـ١١٦٧ت (الغزي، محمد بن عبد الرحمن،    -٧٧

هــ،  ١٤١١، بيـروت،    ١. سيد حسن، دار الكتب العلمية، ط     : ديوان اإلسالم، تحقيق  

  ).١الجزء (

   مصطفى، الغالييني،-٧٨

  

  ).٢الحزء .(ه١٤١٤-م١٩٩٣، ٢٨. المكتبة العصرية، بيروت، ط العربية،  جامع الدروس   

  ه٣٩٩:عبد المنعم، تطاهر بن ،  الحلبيابن غلبون    -٧٩

، الجماعـة   ٢-١أيمن رشدي سـويد،     : جراسة وتحقيق التذكرة في القراءات الثمان،        

  .ه١٤٢١-م١٩٩١الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، 

  ،)هـ٣٩٥ت (ابن فارس، أحمد،    -٨٠

مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر،      :  الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق     -

  ).ط.د(هـ، ١٣٨٢-م١٩٦٣بيروت، 

 ٢. عبد السالم هـارون، مطبعة مصطفى الحلبي، ط      :  معجم مقاييس اللغة، تحقيق    -

  ).٦-١(هـ، ١٣٩٠-م١٩٧٠، مصر، 

  ،)هـ٣٧٧ت (الفارسي، الحسن بن عبد الغفار،  -٨١

. بدر الدين قهوجي، وآخرون، دار المأمون للتـراث، ط        : الحجة للقراء السبعة، تحقيق   

  .هـ١٤٠٧-م١٩٨٧، دمشق، ١

  ،)هـ٢٠٧ت(الفراء، يحيى بن زياد،    -٨٢



 ٢٦٩

، )ط.د(أحمد نجـاتي، وآخـرون، دار الـسرور، بيـروت،           : معاني القرآن، تحقيق  

  ).٣-١(، )ت.د(و

  ،)هـ١١٠ت( الفرزدق، همام بن غالب،    -٨٣

  ).٢-١ ().ط.د(هـ، ١٣٨٠-م١٩٦٠ديوان، دار صادر، بيروت، ال

  ،)ه٨٠٠د سنة ت بع(ابن القاصح، عثمان بن محمد،   -٨٤

  

  ،١.       سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

  .ه١٤٢٥- م٢٠٠٤       

  ،)هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة، عبد اهللا،    -٨٥

، بيـروت،   ٣. السيد أحمد صقر، المكتبـة العلميـة، ط       : تأويل مشكل القرآن، شرح   

  .هـ١٤٠١-م١٩٨١

  ، )ه٤٧١ت (وهاب بن محمد، القرطبي، عبد ال  -٨٦

، ١.جمال محمـد شـرف، دار الـصحابة للتـراث، ط          :         الموضح في التجويد، تحقيق   

٢٠٠٥-  

  .ه١٤٢٦        

  ،)هـ٦٧١ت (القرطبي، محمد بن أحمد،  -٨٧

-١(هــ، ١٤٠٨-م١٩٨٨بيروت، ،١. الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط      

٢٠.(  

  ،)هـ٩٢٣ت (ين، القسطالني، شهـاب الد  -٨٨

عامر عثمان، وآخرون، لجنـة إحيـاء       : لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تحقيق     -

  ).١الجزء ( ، )ط.د(م، ١٩٧٢التراث اإلسالمي،  القاهـرة، 

 مختصر الفتح المواهبي في مناقب اإلمام الشاطبي، الجماعـة الخيريـة لتحفـيظ              - 

  \.ه١٤١٥-م١٩٩٥، ١.القرآن الكريم، جدة، ط

  ،)هـ٦٤٦ت (القفطي، علي بن يوسف،    -٨٩

محمد أبو الفضل إبراهـيم، دار الفكر العربـي،        : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق     

  ).١الجزء (هـ، ١٤٠٦-م١٩٨٦، القاهـرة، ١. ط

  ،) هـ٤٣٧ت (القيسي، مكي بن أبي طالب،  -٩٠

، ٢. لـسلفية، ط  محمد غوث الندوي، الدار ا    :  التبصـرة في القراءات السبع، تحقيق     -

  .هـ١٤٠٢-م١٩٨٢بومباي، 



 ٢٧٠

علي البواب، مكتبة المعارف، الريـاض،    :  تفسير المشكل من غريب القرآن، تحقيق      -

  . هـ١٤٠٦-م١٩٨٥

أحمد حسن فرحات، دتر عمار،     : الرعاية لتحويد القراءة وتقيق لفظ التالوة، تحقيق       - 

  .ه١٤١٧-م١٩٨٤، ٣.األردن، ط

تحقيق عبد الرحيم الطرهوني، دار الحـديث،        لها،  الكشف عن وجوه القراءات وعل     -

  ).٢-١(ه، ١٤٢٨-م٢٠٠٧القاهرة، 

) ط.د(،  ٢. ياسـين الـسواس، دار المـأمون، ط       :  مشكل إعراب القرآن، تحقيـق     -

  ).٢-١(، )ت.د(و

  ،)هـ٧٧٤ت  (ابن كثير، إسماعيل بن عمر،   -٩١

، ١. نـدلس، ط  لجنـة مـن العلمـاء، دار األ     : تفسيـر القـرآن العظيـم، إشـراف   

  ).٨-١(هـ، ١٣٨٥-م١٩٦٦بيــروت، 

  ه١٠٥كثير بن عبد الرحمن، ت -٩٢

  .١٤٢١-م١٣٩١إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : ديوان كثير عزة، شرح

  م)٥٦٥(الكندي، امرؤ القيس بن حجر، ت  -٩٣

  .ه١٤٢٧-م٢٠٠٣ديوان امرئ القيس، دار صادر، بيروت، 

  )ه٤١ت ( لبيد بن ربيعة، -٩٤

  .ط.ت، د.ن ربيعة، دار القاموس الحديث، بيروت، دن لبيد بديوا

  المارغني،إبراهيم،  -٩٥

 -ه١٤١٥،  ١.الظمـآن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط          ليل الحيران على مورد      د

  .م١٩٩٥

  المارغني، سيدي إبراهيم،    -٩٦

لعصرية، بيـروت،   كمال حميدة، المكتبة ا   :        النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، مراجعة     

  .ه١٤٢٣-م٢٠٠٣، ١.ط

  ه٧٠٥: المالقي، عبد الواحد بن ابي السداد، ت-٩٧

عـادل عبـد    : الدر النمير والعذب النثير، تحقيـق     :       شرح كتاب التيسير، المسمى   

  .ه١٤٢٤-م٢٠٠٣، ١.علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الموجود، 

  ،)ه١٣١٣ت (المتولي، محمد بن أحمد الضرير،     -٩٨

محمد شرف، دار الصحابة للتـراث،      جمال الدين   :         فتح المعطي وغنية المقري، تحقيق    

   .١٤٢٦-م٢٠٠٦، ١ .ط

  ،)هـ٣٢٤ت (ابن مجاهـد، أحمد بن موسى،   -٩٩



 ٢٧١

  ).ت.د(،  القاهـرة، ٣.شوقي ضيف، دار المعارف، ط: السبعة في القراءات، تحقيق

  محمد خاروف، -١٠٠

-م١٩٩٥، دمـشق،    ١. ءات األربعة عـشرة، دار ابـن كثيـر، ط         الميسر في القرا  

  .هـ١٤١٦

  سالم، إبراهيم محمد  -١٠١

، ٤-١  دار البيان العربي، القـاهرة،     ،  فريدة الدهر في تأصيل وحمع القراءات العشر       

  .ه١٤٢١-م٢٠٠١، ١.ط

   محمد بن السيد الخير،  -١٠٢

  علي بن محمد:  الزيات، مراجعة   الوقف على الهمزات في رواية هشام وقراءة حمزة بن

  .١.   النحاس، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

  محمد أبو الخير،    -١٠٣

  .١٤٢٢-م٢٠٠٢، ١.ط  األصول والثوابت، دار الصحابة للتراث، طنطا، -     

  .١٤٢٥-م٢٠٠٤ فيض الحنان في تحريرات آآلن، دار الصحابة للتراث، طنطا، -     

  ،محمد عبد الرحيم -١٠٤

  ).٢-١(، )ت.د(و) ط.د(تفسير الحسن البصري، دار الحديث، القاهـرة، 

  محمد محيسن،  -١٠٥

-م١٩٨٨، بيـروت،    ٢. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، دار الجيل، ط        

  ).٣-١(هـ، ١٤٠٨

  محمود الصغير،  -١٠٦

  .م١٩٩٩، دمشق، ١. القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، دار الفكر، ط

  :ه٦٤٣: المرادي، الحسن بن القاسم، ت -١٠٧

علي جسن البواب، مكتبـة المنـار،       : المفيد في شرح المجيد في النظم والتجويد، تحقيق       

  .ه١٤٠٧-م١٩٨٧ط، .د

  ، )ه١١٥٠ت (المرعشي، محمد بن أبي بكر،    -١٠٨

-م٢٠٠٥        جهد المقل، تحقيق جمال الدين شـرف، دار الـصحابة للتـراث، طنطـا،               

  .ه١٤٢٦

  ،)هـ٥٦٥ت (ابن أبي مريم، نصر بن علي،  -١٠٩

عمر الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفـيظ      : الموضح في وجوه القراءات وعللها، تحقيق     

  ).٣-١(هـ، ١٤١٤-م١٩٩٣، جدة، ١. القرآن، ط

  ،)هـ٧١١ت (ابن منظور، جمال الدين،  -١١٠



 ٢٧٢

  ).١٥-١(هـ، ١٤١٢-م١٩٩٢، بيروت، ١. لسان العرب، دار صادر، ط

  ،)هـ٣٣٨ت (النحاس، أحمد بن محمد،   -١١١

-م١٩٨٨، بيـروت،    ٣. زهيـر عابـد، عـالم الكتـب، ط        : إعراب القرآن، تحقيق  

  ).٥-١(هـ، ١٤٠٩

  )ه٨٥٧ت (محمد بن محمد،  النويري، أبو القاسم، -١١٢

عبد الفتاح أبو سـنة، الهيئـة       : شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تحقيق وتعليق       

  .ه١٤١٠-م١٩٨٩ع األميرية، القاهرة، العامة لشؤون المطاب

  ه٨٣٨الهروي، أبو عبد اهللا، القاسم بن سالم، ت -١١٣

  .ه١٣٦٩-م١٩٧٦، ١.غريب الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

  ،)هـ٧٦١ت (ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف،  -١١٤

ـ       : مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق      اب محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكت

  ).٣-١(، )ت.د(، بيروت، ١. العربي، ط

  ،)هـ٧٦٨ت (اليافعي، عبد اهللا،  -١١٥

  ).٣الجزء (هـ، ١٣٩٠-م١٩٧٠، ٢. مرآة الجنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط

  ه ٦٤٣موفق الدين، ت ،  النحويابن يعيش -١١٦

  ).١٠-١(ت، .ط، د.عالم الكتب، بيروت، دشرح المفصل، 



 ٢٧٣

  .تالدوريــــا: ثالثـــا 

  الطحان ، إسماعيل   ]١[

-م١٩٨٥،  ٤اإلدغام بين النحاة والقراء، حولية كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد            -

  ). ٣٥٣-٣٠٥(هـ، ١٤٠٥

، ٥التغيرات الصوتية في الوقف، حولية كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد  -

  ).٢٠١-١٤٣(هـ، ١٤٠٧-م١٩٨٥

، ٢يرة، جامعة قطر، العدد     دور الوقف في خدمة النص القرآني، مجلة بحوث الس         -

  ).  ٥٥٧-٥١٣(هـ، ١٤٠٧-م١٩٨٧
  

  ،) هـ٧٢٨ت(ابن تيمية، تقي الدين أحمد،    ]٢[

محمد علي سلطان، مجلة البحوث اإلسالمية، الريـاض،        : رسالة في القراءات، تحقيق   

  ). ٢٠٥-١٧٨(، ١٣العدد 
  

  ،)ت هـ(ابن داود، محمد بن أحمد،    ]٣[

علي حسين البواب، مجلـة البحـوث اإلسـالمية،         : حقيقالتمييز في معرفة األلفات، ت    

  ). ٢٨٦-٢٧٤(هـ، ١٤٠٧، ١٨الرياض، العدد 
  

  عبد الحسين الفتلي،  ]٤[

جوانب من الفوارق اللهـجية في النحو والقراءات، مجلة المورد العراقيـة، المجلـد             

  ). ٥٧-٢٢(م، ١٩٨٨، ٤، العدد ١١
  

  ،) هـ٣٩٩ت(ابن غلبون ، عبد المنعم بن عبد اهللا،   ]٥[

محمد عبد الكريم الراضـي، مجلـة   : رسالة فيما انفرد به القراء من الروايات، تحقيق   

  ). ١٩٠-١٧٨(م، ١٩٨٧، ١، العدد ١٦المورد العراقية، المجلد 

  إيمان خضر،.الكيالني، د    ]٦[

  ظاهرة الهمزة في قراءة ورش عن نافع، دراسة فونولوجية، الجامعة الهاشمية، كلية         

  .        العلوم واآلداب، األردن 

  مؤسسة آل البيت،   ]٧[

  ). ٢١١-١(، ٢. مخطوطات القراءات، األردن ، ط
  

  . محمود ، مغالسه  ]٨[

-٨٥(م،  ١٩٨٥،  ٣، العـدد  ١٢قراءة أبي عمرو بن العالء، مجلة دراسات، المجلـد          

١٠٦ .(  
  



 ٢٧٤

  مصطفى  النحاس،  ]٩[

-١١٨(لعلـوم اإلنـسانية، الكويـت،       الفواصل الصوتية في الوقف، المجلة العربية ل      

١٥٩ .(  
  

  هـادي  ، الهـاللي  ]١٠[

اثر القراء في إعمال الحروف العاملة وإهـمالهـا، مجلة المورد العراقيـة، المجلـد             

  ).٥٠-٢٨(م، ١٩٨٨، ٤، العدد ١٧

  
  .أبحاث غير منشورة: رابعا 

  
  )ه٤٤٦ت(األهوازي، الحسن بن علي،      ]١[

تقي الدين عبـد الباسـط التميمـي، رسـالة     : قيق ودراسةمفردة الحسن البصري، تح 

  .م٢٠٠١ير غير منشورة، جامعة الخليل، فلسطين، تماجس

  )ه٤٤٦ت(األهوازي، الحسن بن علي،      ]٢[

  .غير منشورتقي الدين عبد الباسط التميمي، : ، تحقيق ودراسةابن محيصنمفردة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 


