
  
  
  

  لقراءاتا تسهيل علم
  ـةِبَيِّـالطَّ ، وَةِ رَّدُّـال وَ  ةِـيَّـبِـاطِـشَّـلاَ ِ يقَـيْ رِـطَ نْـِم  لٍـكُـِل  عُـامِــَجـلاَ

  
  

  قرئاملُ ستاِذاُأل صنيُفَت

  هـ ةقلَن بَميَأَ
  
  

  يخِالشَّ ضيلةُفَ ُهم لَدَّقَ

 
  الشاطبية والدرة، والطيبة: اجلامع من طريقي

  



  
  
  
  
  
  

   



  
  
  
  

  
  الطبعة األولى

  

  ةًحَقَّنَـمُوَ ةًحَحَّصَمُ
  
  
  
  
  هـ ١٤٣٠
  م ٢٠٠٩

 
ِفلُِّحقُوُق الطَّْبعِ َمْحفُوظَةٌ ِللُمَؤ  
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  ..هذا الكتاب
  

رواية  تالقراءاهو عبارة عن موسوعة يف علم القراءات حيوي كل ما يهم املطلع على 
  :ودراية
  
 .ت وسبب نشوئها وعددهااتعريف بالقراء •
 .سبب اختيار القراء املعروفني •
 .حروف القراءات •
 .وسبب شذوذ القراءات الشاذة، وجود قراءات مل تصلنا •
 .ومعىن األحرف السبعة، معاجلة األحرف القرآنية •
 .مناقشة شروط اإلجازة بالقراءات •
 .ملاذا جيمع مبضمن كتاب •
 .ملاذا الشاطبية والدرة والطيبة •
 .هل اختالف أحرف القراءات يدل على تعارض بينها •
 .العشراتكيف كانت القراءات تصل إىل  •
 .معاجلة التحريرات وااللتزام هبا •
مناقشة كل ما يتعلق بالقراءات دراية ومنها مسائل الوقف واالبتداء ومعىن قاعـدة   •

 .موافقة الرسم وهل هناك خروج عن الرسم والوقف واالبتداء
 إيضاح األصول األساسية والقواعد اليت قامت عليها كل قراءة ورواية علـى حـداً   •

مبا يسهل على الطالب  وزادته الطيبة على الشاطبية لكل قارئ ورا بشكل مبسط وما
 .الذي يريد استذكار حكم ما بشكل سريع واملبتدئ جبمع القراءات أ
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شرح األصول اليت تتعلق بالقراءات بشكل عام حسب ترتيبها يف الشاطبية والـدرة   •
 .ومنها إيضاح مسألة املد ومقاديره، ةيوالطيبة مع إيضاح ما زادته الطيبة على الشاطب

 .وراوٍ، إيضاح حتريرات الطيبة وتنظيمها لكل قارئ •
   
  
  

 ڭڭڭ
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  تقديم

  فضيلة الشيخ حممد فهد خاروف
  

  .احلمد هللا والصالة على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله
  

إذ ، علم قراءات القـرآن ، وأحسن الفهوم وأسناها، فلما كان من أشرف العلوم وأعالها
شغفوا بـه  و، ولذلك اعتىن السلف به واخللف، به حيفظ القرآن من التحريف والتغيري ويصان

وأتوا فيه باملسائل احملررة املفيدة وملا كان من أهم مـا  ، أميا شغف فألفوا فيه التآليف العديدة
وبيـان  ، معرفة األصول الدائرة على اختالف القراءات، يلزم لطالبيه كما قرره األئمة الثقات

ع من هـذه  وإيضاح املمنو، الصحيح من الوجوه اليت وقع اخلالف فيها من الطرق والروايات
وضع ولدنا الدكتور الصيدالين احلـافظ  ، الوجوه وما يعترض طالب القراءات من توجيهات

وكيفيـة  ، وماهيتها، القراءات: أوضح فيه معىن) تسهيل علم القراءات: (اجلامع كتاباً مساه
حبيث ، وجاء كتابه مبوباً ومقسماً، وسبب ما اشتهر من قراء دون غريهم، ونشأهتا، ظهورها
وأوضـح  ، على طالب العلم مراجعة ما حيتاجه من شؤون هذا العلم بأيسـر طريـق   يسهل
  .وتذكري للمتنهي، فكان حبق تيسري للمبتدي، أسلوب
  

كي جيد فيه الفوائد ، وإين أهيب بقارئ هذا الكتاب أن يقرأ ما فيه بتدبر ومتحص وإمعان
ن الكاتب أمين حفظه اهللا كان أل، والعمق واالجتهاد يف مجيع ما كتب، والعلم الكثري، العظام

ويربط األمور ، فيمحص ليعىن مبا يكتب، والتوثيق من املعرفة، الدقة البالغة: فيما يكتب يبغي
وحسن صنعه وهذا ما جيب أن يسري ، وكتابته، وأدائه، داالً بذلك على حسن ذوقه، ببعضها

  .عليهوليصل إىل ما أنعم اهللا به ، عليه كل من يكتب ويؤلف ليبلغ الفضل
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ووفقه اهللا ليكتب يف هذا العلم وغريه كتباً ، اجلامع احلافظ الشيخ أميننفع اهللا مبا كتب 
  .خيدم هبا دين اهللا

  
وسبباً للفوز جبنات ، خالصاً لوجهه الكرمي، واهللا أسأل أن يكون هذا العمل مقبوالً عنده

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل، وخري مأمول، إنه أكرم مسؤول، النعيم
  

  مد فهد خاروفحم
  والطيبة، اجلامع من طرق الشاطبية والدرة

  

  
 ڭڭڭ
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احلمد هللا رب العاملني الذي أوضح لنا دينه بكتاب هو نور وموعظـة وشـفاء ملـا يف     
والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي بلغنا ، الصدور وأنزله على سبعة أحرف ميَسراً مهوِناً

  .داومة ترتيله وتدبرهكتاب ربنا حق البالغ وحثنا على م
  

  :وبعد

فإنين مل أكتب يف هذا العلم حباً يف الكتابة أو استجابة لرغبة نفسية أو مسعة دنيوية إمنـا   
كتبت فيه ألنين وجدت نفسي أمام مسؤولية تدعوين للمسامهة يف إيضاح هذا العلم وتسهيله 

األمـر بعـد قراءتـه    وإن القارئ للكتاب سيلمس هذا ، لطالبه ومن يريدون االطالع عليه
فإن كثرياً من األمور اهلامة حول القراءات ونشوءها وماهيتها وأصوهلا ما تزال ، واالطالع عليه

مبهمة يف أذهان طالب العلم وحىت عند العديد من الذين اهتموا هبذا الفن وتصدوا للقراءات 
ورد يف كتـب   فجمعوها فإن مجع القراءات يف كثري من األحيان حتول إىل أداء لفظـي ملـا  

القراءات والكتب املسهلة هلذا العلم دون التوجه حنو الدراية والفهم الذي جيب أن ينتج مـن  
واحلق أقول هذا ألنـين أول مـا   ، هذا العلم وينعكس على هذا القارئ علماً وفكراً وأسلوباً

خي ملسته يف نفسي بعد مجعي للقراءات فبالرغم من األفضال واأليادي اليت ألسـتاذي وشـي  
وإيضاحاته يل وأسئليت له إال  عليَّ حممد فهد خاروفالذي يعترب مرجعاً يف هذا العلم األستاذ 

أن بعض األسئلة ظلت جتول يف ذهين حول هذا الفن مث إين وجدت أن ما حصلته حباجة جلمع 
 أخري وترتيب ألوراقه سواء من ناحية أصول القراءات أو املعلومات اليت تتعلق هبا فعمدت إىل
مجعها يف هذه اخلالصة بعد أن مل آل جهداً يف تبسيطها ويف حل ما يشكل منـها وإيضـاحه   

  .اعتماداً على أمهات كتب هذا الفن واالستعانة بأقوال وتوجيهات شيخي اجلليل
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  : والذي يهدف إليه هذا الكتاب

  

 .إيضاح القراءات وماهيتها وكيفية ظهورها ونشأهتا وسبب اشتهار القراء العشر -١
مبا يسهل على الطالب املبتدئ مث على مـن يريـد    مجع أصول كل قارئ على حداً -٢

فوضعت أصول كل قارئ مبا وردت يف الشاطبية ، الرجوع إىل حكم ما بشكل سريع
  .والدرة مث أتبعتها مبا زادته الطيبة

مسهِالً ألصول الشاطبية والدرة ملن يريد أن جيمـع القـراءات    جعل كتاب ملخصاً -٣
وهذا اإليضـاح  ، ك ألصول الطيبة بذكر ما زادته على الشاطبية والدرةالعشر وكذل

يتماشى متاماً مع تسلسل الشاطبية والدرة والطيبة ويعتمد على رموز الشاطبية حـىت  
 .تظل حمفوظة يف ذهن القارئ

يسهل على الطالب تناوهلا واليت مل أجدها جمموعـة   مجع حتريرات الطيبة مجعاً مرتباً -٤
 . كتاب واحد منثورموضحة مفصلة يف

كما يعترب هذا الكتاب تذكاراً للقارئ الذي انتهى من مجع القراءات يسـهل عليـه    -٥
 .استحضار األصول وشرحها ملن يقرأ عليه

  
  :وقد قسمت الكتاب إلى ثالثة أقسام

  
  .جهله ما ال يسع املقرئ والقارئ: األول

  
  :ويقسم إىل بابني. تسهيل أصول القراءات: الثاين

  .ما مييز كل قراءة ورواية من طريق الشاطبية والدرة والطيبة: األول
  .تسهيل أصول القراءات من الشاطبية والدرة والطيبة :الثاين

  
  .حتريرات الطيبة: الثالث
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وقد حرصت يف عرض املعلومات املتعلقة بالقسم األول ضمن أسلوب السـرد املتـرابط   
متكاملة مع التنويه للموضوع املتنـاول   حبيث يكون املوضوع واملعلومات كلها قطعة واحدة

كما حرصت على ، باالستعانة بعناوين توضح املوضوع املناقَش وهذا يسهل الرجوع للبحث
  .وضع فهرس تفصيلي يسهل مراجعة املسائل املطروحة

  
هـو هبـدف    رواية على حداًو مث إن وضعي للباب الذي حوى إمجال ما مييز كل قراءة

أما الباب الثاين وهو تسهيل األصول ففيه األحكـام مفصـلة   ، بتدئالتسهيل على الطالب امل
  .بشكل كامل

  
  ..أسأل اهللا أن جيعل فيما خططته هنا اخلري والربكة والنفع 

فما كان مـن خـري   . .واحلقيقة أين ما زدت على أين مجعت وخلصت وقارنت وسهلت
  .سي األمارة بالسوءوصواب فهو حمض الفضل األعلى وما كان من خطأ وعثرة فهو رشح نف

  

  أيمن بقلة
  دمشق

٢٠٠٨ ٢  
  

  

  ڭڭڭ
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  القسم األول
  ُهلُهْـجَ ئَرِقْملُاَ وَ ئَارِلقَاَ عُـسَيَ ا المَ

   



  
-  ١٤   -  
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من اهتمام كـثري مـن    إنّ علم القراءات القرآنية العشر هو من العلوم الّيت أخذت حّيزاً
املضـية الـيت    الدُّرَّةمن هذه القراءات و ي سبعاًاطبية اليت حتتووتعترب قصيدة الش طّالب العلم

  .حتتوي تتمة القراءات العشر هي العمدة يف تلقي هذه القراءات عند العديد من القّراء
  

مث أتت طيبة النشر لتكون املنظومة اجلامعة املانعة اليت حوت اخلري من أطرافه فجمعت ما 
  .سة مما غاب عنهماوجد يف الشاطبية والدرة وأضافت عليها درراً نفي

  
حفظ أصـول هـذه   و تبسيط فهمو وإن من أهم ما قصدت إليه يف هذا الكتيب توضيح

إال أنين ، املنظومات على طالب العلم الذي يقصد مجع القراءات وفق مضّمن هاتني القصيدتني
وجدت أن هناك أموراً تتعلق بالقراءات ونشوئها والدراية يف هذا العلم ال يقل أمهيـة عـن   

جيب أن يهتم هبا كل من وجل علم القراءات القرآنية فعمـدت إىل تقييـدها   ، هيل األصولتس
  .ومتحيصها مبا يشبع رغبة الباحث يف هذا العلم

  
فالذي يعتمد على املعلومات اليت يف هذا الكتاب يف أصوله وحتريراته يعتمد ما وجـد يف  

قرأ أصوهلما فقط وإن كان مـن  فإن كان جيمع من طريق الشاطبية والدرة ي، هذه املنظومات
ملحهـا  و وقد كان الّشعر عرب تاريخ األّمة خبز العلـوم ، طريق الطيبة يضيف هلا ما يتعلق هبا

فكان كل من حياول أن يسّهل وقور علم ما يف صدور طالّب هذا العلـم يـنظم قصـيدة    
أنّ تباعد العهـد   إال.. الدُّرَّةوهذا شأن الشاطبية و، حيفظوهنا؛ ليسهل عليهم حفظ هذا العلم

عن عهود الفصاحة واعوجاج اللسان العريب عند جل الناس ساهم يف ضعف القـدرة عنـد   
مبا أن علم القراءات و طالب العلم خاّصة والّناس عامة يف حفظ القصائد واملنظومات وفهمها
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اليوم قائم على هذه املنظومات فقد أصبح فيه من الصعوبة اليت متنع نواله بيد كـل طالـب   
  .ويضاف إىل تلك الصعوبات كون منظومات القراءات تعتمد على رمز خاّص بكل قارئ

  

  :وتنقسم كل منظومة من هذه املنظومات إىل

واليت غالًبا ما تعتمـد قواعـد   ، واليت حتتوي الكيفيات التجويدية لكل قارئ :األصول
  .مطردة تبىن عليها كل قراءة
، القرآنيةخلالفات يف قراءة كلمات اآليات الذي حيتوي تفصيل ا :وفرش السور واآليات

  .ليت ال تضبط غالبا بقاعدة مطردةوا، واليت اختلف فيها القّراء
  

والذي قصدته هنا إيضاح األصول وتبسيطها واليت تعترب األساس اليت يقوم عليها علم 
) لتنزيلالّتسهيل لقراءات ا(السور فإّنه ال خيفى على أحد كتاب و أما فرش اآليات، القراءات

ألستاذي الشيح حممد فهد خاروف أو البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي إضـافة إىل  
العديد من الكتب اليت تناولتها من طريق الشاطبية والدرة مث امليسر يتناول فرش احلروف مـن  
طريق الطيبة وإضافة إىل مصاحف يف علم القراءات اليت طبعت مؤخرا يف مصر واليت تناولت 

أو إحتاف فضالء البشر للبنا الدمياطي أو  لفرش بشكل مماثل ملا قام به الشيخ فهد يف التسهيلا
الكتب األخرى الكثرية الشارحة للطيبة اليت تستعرض الفرش بوضوح تام على أنـين أرى أن  

بداع طريقة أو فكرة ما تسهل حفظها للطالب وتبقى حفـظ رمـوز   إهذا الفرش حيتاج إىل 
  .يقة األسهل حلفظ هذا الفرشاملنظومة الطر

 

  
  ڭڭڭ
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 رموز القّراء
  

 ملا ورد يف الشاطبية والّدرة واستخدمتها هنا يف عّدة مواضع لتسهيل هذه الرموز استناداً
  :أصول القراءات على القارئ حفظ

  
  .ورش) ج(، قالون) ب(، نافع) أ: (أبج-١
  .قنبل) ز(، البزي) ه(، ابن كثري) د( :دهز-٢
  .الّسوسي) ي(، الّدوري) ط(، بو عمروأ) ح: (حطي-٣
  .ابن ذكوان) م(، هشام) ل(، ابن عامر) ك: (كلم-٤
  .حفص) ع(، شعبة) ص(، عاصم) ن( :نصع-٥

 .خالد) ق(، خلف) ض(، محزة) ف: (فضق-٦
  .الّدوري) ت(، أبو احلارث) س(، الكسائي) ر: (رست-٧
  

  :أما رموز قراءة الدُّرَّة فهي
  
  .ابن مجاز) ج(، ابن وردان) ب(، أبو جعفر) أ: (أبج-٨ 
  .روح) ي(، رويس) ط(، يعقوب) ح: (حطي-٩ 

  .إدريس) ق(، إسحاق) ض(، خلف) ف: (فضق-١٠
  

  .وخلف يوافق محزة، ويعقوب يوافق أبا عمرو، وعادة أبو جعفر يوافق نافع
  

وال ، فإذا وافق كل منهم أصله فال يذكرون يف منظومة الدرة وكذلك هنا يف الكتـاب 
واعتمدت يف كتـايب  ، أو رمزه الصريح، أما إذا ما خالفه فإّنه يشار إليه بامسه، موزهمتذكر ر

  :هذا نفس الطريقة تقريبا عند وضع الرمز لكن مع القليل من التعديل فأوضحه
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القارئ أبو عمرو حيث أن احلرف األول من هذه ) حال(ـأي يقصد ب) ح. حال( :ًفمثال
  .املنفردة) ح(خيالفه يعقوب املرموز له ب ، و عمروالكلمة هو احلاء وهو يدل على أيب

  
  .يشاركه يعقوب، ولوحده فيقصد أبو عمرو) حال: (أما عندما نذكر

  
 رمزه الفاء من، ومعه خلف هبذه القراءةو أي انفرد القارئ محزة) ح + فصال (  إذا ذكر

 .شاركه يعقوب حيث خالف أصلهو )فصال(كلمة 
شاركه يعقوب حيث خالف و فيعين انفراد القارئ محزة )ح+ف + فصال (وأما إذا ذكر 
ويوجد رموز أخـرى يف الشـاطبية   ، لكن خالف خلف العاشر أصله محزة، أصله أبو عمرو

  :يشري كل منها إىل أكثر من قارئ االجتماعتسّمى رموز 
 
  ).عاصم ومحزة والكسائي(الكوفّيون : ث
 .القراء السبعة عدا نافع: خ
  .عامرالكوفّيون وابن : ذ
  .الكوفّيون وابن كثري: ظ
  .الكوفّيون وأبو عمرو: غ
  .محزة والكسائي: ش

  .محزة والكسائي وشعبة: صحبة
  .محزة والكسائي وحفص:صحاب

  .نافع وابن عامر: عم
  .نافع وابن كثري وأبو عمرو: مسا
  .ابن كثري وأبوعمرو وابن عامر: نفر

  .نافع وابن كثري: حرمي
  .الكوفّيون ونافع: حصن
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  .ما بالنسبة ملا زادته الطيبة على الشاطبية فأتناوله بالشرح املباشر يف هناية كل بابأ
  
  

  ڭڭڭ
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  مقّدمة تعريف بالقراءات العشر والقراء العشرة
  

وثالثة يف ، وهم سبعة يف الّشاطبّية، تنقسم القراءات الثابتة واملقبولة اليوم على عشرة قراء
  :وهم على الترتيب، ه راوياناملضية وكل قارئ ذكر عن الدُّرَّة

  
  :يف الشاطبية

  
، قـالون : وراوياه، لقّب بذلك ألنه عاش يف املدينة املنورة فهو قارئ املدينة: نافع املدين -١

  .ورش
  :لقب بذلك ألنه عاش يف مكة املكّرمة فهو قارئ مكة: ابن كثري املكي- ٢
  .قنبل، )أمحد(البّزي : وراوياه مها 
  : راوياهو ولقب بذلك ألنه عاش يف البصرة :أبو عمرو البصري -٣
 ).شعيب(الّسوسي ، أبو عمر الّدوري: ومها 
  :ولقب بذلك ألنه عاش يف الّشام فهو قارئ: ابن عامر الّشامي- ٤
  .هشام وابن ذكوان: الّشام وراوياه مها 
 
 :أما يف الكوفة فاشتهر منها ثالثة قراء 
  .شعبة وحفص وراوياه مها: عاصم-١
  .خالد وخلف وراوياه مها :محزة-٢
  .أبو احلارث والّدوري وراوياه مها: الكسائي-٣
  

نظم ألفه اإلمام الشاطيب الرعيين األندلسي يف القرن السادس اهلجـري  : والّشاطبية هي
وضمنه ما ذكره أبو عمرو الداين يف كتابه التيسري الذي كتبه يف القرن اخلامس اهلجري والذي 

  .بول القراءة عنده ونسبتها للقراء السبعة املعروفنيحوى قراءات حققت شروط ق
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إليه بعـض  ) الشاطبية أو حرز األماين ووجه التهاين(وأضاف الشاطيب يف هذه القصيدة  
الروايات واألوجه اليت ثبتت عنده عن هؤالء القراء ومل يثبتها أبو عمرو الـداين ممـا تلقـاه    

أو ما مسعه من شيوخ آخرين ) رأ عليه التيسريوابن هذيل الذي ق، النفزي(الشاطيب عن شيوخه 
  .وما ثبت عنده من نقول حققت شروط القبول

  
أبـو شـامة   ، السخاوي تلميذ النـاظم  :أشهر من شرح الشاطبية مما بني أيدينا اليوم

وهذه شروح ؛ ، السيوطيابن القاصح، )شعلة على الشاطبية(الشيخ شعلة ، اجلعربي، الدمشقي
  .قدمية

  
، شرح الشيخ عبد الفتـاح القاضـي   :د من الشروح احلديثة من أشهرهاويوجد العدي

  ).الذي يقرأ مبضمنه العديد من الشيوخ اليوم(البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي 
  

  :أما قراء الدرة فهم
  

  .ابن وردان وابن مجاز: وراوياه، أبو جعفر وأصله نافع-١ 
  .روح، رويس: وراوياه، يعقوب وأصله أبو عمرو-٢ 
 .إدريس، إسحاق: وراوياه، خلف وأصله محزة-٣ 
  

حيث إن هذه القراءات الثالث كانت ، تتّمة القراءات العشر املتواترة املقبولة :والدّرة هي
معروفة ولرمبا كان يعتربها البعض أشهر لكن ضعف االهتمام هبا ومل يتناوهلا علماء القـراءات  

ومجعها أّوال يف كتاب ، زرّي وأكد ثبوهتا إىل قرائها وقبوهلاكما تناولوا السبعة فتناوهلا ابن اجل
وأضـاف هلـا   ، حيث مجع الكتاب القراءات السبع حسب ما وجد يف التيسري، حتبري التيسري

على أن هناك تفصيالً يف سبب كون القراءات سبع مث عشر وملـاذا مت   القراءات الثالث هذه
لقراءات الثالث يف قصيدة الدرة املضية اليت هـي  وقد نظم هذه ا ضم الثالثة للسبع بعد أسطر
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حىت يسهل على الطالب الذي مجع القراءات السبع من ، على منط الّشاطبية من البحر الطويل
  .طريق الّشاطبية إكماهلا حّتى العشر بقصيدة من نفس الوزن

  
  

وهـذان   ؛والزبيدي، النويري تلميذ الناظم :وأشهر من شرح الدرة مما بني أيدينا اليوم
  .أشهر الشروح القدمية

  
، املخلـاليت ، واألبيـاري ، الرميلي يف املنح اإلهلية: أما الشروح احلديثة فكثرية أشهرها

وأغلبهم مـن  .. عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي، عبد الفتاح القاضي يف اإليضاح، الضباع
  .يوخ األجالءإضافة لعدد من شروح العديد من الش، علماء مصر احملروسة بإذنه تعاىل

  
  : مالحظة

أما ما يوافقه فإنـه ال  ، يذكر ابن اجلزري ما خيالف كل قارئ به أصله) الدرة(يف قصيدة 
  .يذكره

  
  

  ڭڭڭ
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جعفر هو قراءة نافع  وما المقصود بالقول إن أصل أب
  وأصل يعقوب هو أبو عمرو

  
ـ ، أصل أيب جعفر هو قراءة نافع(ونقصد بالقول  ، و عمـرو وأصل يعقوب هو قراءة أب

  :يلي ما ،)وأصل خلف هو قراءة محزة
  

تطلق على القواعد اليت تضبط علماً ما أو شـيئا مـا   ) األصول(من املعروف أن كلمة 
  .وبالتايل فهي يف القراءة الواحدة تعرب عن األحكام التجويدية هلذه القراءة

  
يت تنضبط بقاعـدة  هي األمور األدائية اللفظية يف قراءة القرآن وال: واألحكام التجويدية

  . مطردة وهي ال تؤثر يف املعىن
  

املصدر الذي نشأ عنه الشيء لكنها ليست مقصودة هنا  لغوياً )أصل(كما يقصد بكلمة 
على أنين استعملت هذا املعىن بعد أسطر ويف كتايب هنا عندما ذكرت أن قراءة القارئ هـي  

يوخه وأقصد هبذا أن ليس كل نتيجة قرنه ألحكام جتويدية وحروف أخذ أصل كل منها عن ش
  . ما يف القراءة أخذه القارئ عن شيخ واحد إمنا عن عدة شيوخ

وكانت أحرف قراءته واألحكام التجويدية للقراءة ، أي من املدينة املنورة أبو جعفر مدين
املنسوبة لنافع هي املشهورة النسبة ألهل املدينة املنورة يف زمن ابن اجلزري وبعد أن اشتهرت 

اطبية والتيسري حبيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتربون أن أحرف وأحكام قراءة نافع هي الش
  .املمثلة ألحكام وأحرف املدينة

  

ولذلك عندما خيالف قارئ من املدينة هذه القراءة يقال خالف أصله بسبب أنه خالف ما 
ملدينة وكذلك يطلق أنـه  اشتهر بني الناس بأنه األحكام التجويدية املنسوبة للقارئ الذي ميثل ا

خالف أصله إذا خالفه يف احلرف وهذا جتاوز ألن فيه اعتبار احلروف اليت ال ختضع لقاعـدة  
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مطردة ضمن األصول ولكن هذا ما انتشر وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة املدينة ملا ينسب 
  .لنافع فقط

  
ونشـري  ، وسيمر هذا بعد أسطر علماً أن أهل املدينة الواحدة قليالً ما خيتلفون يف احلرف

 وبالتايل فكثري من حروف أيب جعفـر ، قرأ على أيب جعفر ونقل عنه إىل أن نافع قارئ املدينة
مشتركة مع قراءة ورش وقالون عن نافع اليت بنيـت علـى    أي الكلمات املوجودة يف الفرش

  .فإذا خالفهما يف حرف ذكر، األحرف املوجودة يف املدينة
  

ـ على أن هذه األ د مور واألسئلة اليت رمبا تدور يف ذهن القارئ ستتوضح بعد أسطر عن
  .اإلجابة على أسئلة سيتم طرحها

  
وكانت حروف قراءته واألحكام التجويدية املنسـوبة  ، وكذلك يعقوب هو من البصرة 

أليب عمرو هي املشهورة النسبة إىل أهل البصرة يف زمن ابن اجلـزري وبعـد أن اشـتهرت    
تيسري حبيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتربون أن أحكام وأحـرف قـراءة أيب   الشاطبية وال

  .عمرو هي املمثلة لقراءة أهل البصرة
  

لذلك عندما خيالف قارئ ما من البصرة هذه القراءة يقال إنه خالف أصله بسـبب أنـه   
رة وكذلك خالف ما اشتهر بني الناس بأنه األحكام التجويدية املنسوبة للقارئ الذي ميثل البص

يطلق أنه خالف أصله إذا خالفه يف احلرف وهذا جتاوز ألن فيه اعتبار احلروف اليت ال ختضـع  
لقاعدة مطردة ضمن األصول ولكن هذا ما انتشر وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة البصـرة  

  .أليب عمرو فقط
  

 قارئ البصـرة  عمروونشري إىل أن أيب ، وقراء البصرة كغريها قليالً ما خيتلفون يف احلرف
هو أحد شيوخ يعقوب فغالب حروف يعقوب يشارك هبا راويي أيب عمرو سواء الدوري أم 
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كه معهم ألهنم ميثلون أحـرف  االسوسي فإذا خالفه يف حرف ذكر والسبب الرئيس يف اشتر
  .أهل مدينة واحدة

  
والثابت ، رةإنه قرأ عليه مباش: فيقال ؛ونشري هنا إىل أن أبا عمرو هو أحد شيوخ يعقوب

هو من الكوفة وينطبق عليه وعلـى  : وكذلك خلف ؛أنه قرء على املنذر وهو على أيب عمرو
فكانت أحرف وأحكام قـراءات محـزة   ، قراء أهل الكوفة ما ينطبق على يعقوب وأيب عمرو

وبعد ما اشتهرت ، وعاصم والكسائي هي املشهورة النسبة ألهل الكوفة يف زمن ابن اجلزري
التيسري حبيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتربون أن أحكام وأحرف هذه القراءات الشاطبية و

لذلك عندما خيالف قارئ ما من الكوفة هذه القـراءة  ، الثالث هي املمثلة لقراءة أهل الكوفة
يقال إنه خالف أصله بسبب أنه خالف ما اشتهر بني الناس بأنه األحكام التجويدية املنسـوبة  

نوا ميثلون الكوفة وكذلك يطلق أنه خالف أصله إذا خالفهم يف احلرف وهـذا  للقراء الذين كا
جتاوز ألن فيه اعتبار احلروف اليت ال ختضع لقاعدة مطردة ضمن األصول ولكن هذا ما انتشر 

  .وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة الكوفة ملا ينسب للقراء الثالثة املذكورين فقط
  
حيـث إن  ، وخاصة محزة، فق حروف الكوفيني يف قراءهتمونشري هنا إىل أن خلف يوا 

كما أن عاصما هـو أحـد   ، محزة هو أحد شيوخه فقد قرأ خلف على سليم وهو على محزة
وبالتايل فقد روى خلف عن محزة قراءة خاصة حبمزة مضمنة يف ، شيوخ خلف ضمن سلسلة

أي أحكام جتويدية مـع   له مث انفرد خلف بقراءة كان يقرؤها يف الكوفة باختيارات، الشاطبية
أخذ أصلها عن شيوخه وليست قراءته من حروف وأحكـام   حروف خاصة به قرهنا معاً وقد

ومبا أن خلف هو أحد راوييه لذلك أصبح ُيشتهر أن أصل خلف هو قـراءة   من شيخ واحد
وعن روايته عنه إال أهنا ال خترج عـن حـروف    وختتلف قراءته عن قراءة محزة، محزة بالذات

واختاره ابن اجلزري عندما أضاف قراءات ثالث للعشرة ألن قراءته حتقق شـروط  ، لكوفينيا
ولذلك نعرب عن قراءته ألحد اآليات خلف يف اختياره أو خلف العاشر ، القبول كما سنشرح

  .عنه وقد أكد ابن اجلزري صحتها وقبوهلا
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انا ميـثالن احلـروف   وأبا عمرو بقراءتيهما ك وهي أن نافعاً :وهنا نعطي خالصة هامة

املنتشرة املستفيضة يف املدينة والبصرة يف زمن تدوينهما وقد اختارمها ابن جماهد الذي يعتـرب  
ليمثالمها ألهنما قارئان حققا الشروط اليت رأى ابن جماهـد   أول من اختار هؤالء القراء السبع

حتتوها قراءهتما ومل يثبتـهم  أهنا تؤهلهما لقبول قراءتيهما مع بقاء أحرف منتشرة يف املدينة مل 
أو ألنـه رأى أن   وأحكاماً ابن جماهد إما ألنه مل يتصل سنده هبا يف قراءة كاملة للقرآن حروفاً

قراءتيهما متثالن األحرف املستفيضة يف كل من املدينتني واكتفى بقراءتيهما ممثلة هلمـا ورأى  
فيضة كأحرفهما وهـذا هـو   أنه ال داعي لالستطراد بأحرف أخرى منتشرة لكنها غري مست

  .األرجح
  

عن حريف نـافع   خرجوا هبا أليب جعفر ويعقوب يف قراءتيهما حروفاً لكن كما مير كان
وأيب عمرو وتتوفر يف شخصهما الشروط اليت جتعلهما قارئني تؤخذ قراءهتما بالرغم مـن أن  

ستفيضـة  حروفهما كانت موجودة يف املدينة والبصرة وعلى ما يبدو مل تكـن أحرفهمـا م  
ومنتشرة كتلك اليت مثلها نافع وأبو عمرو لذلك اختارمها الشاطيب ومن قبله من أوائل الـذين  

  .إال أن الناس كانوا يقرؤون هبا يف زمن القراء ويعتربوهنا مقبولة تالقراءاتصدوا لتدوين 
  
أما خلف فلم خيرج عن حروف الكوفيني وبالتايل قراءة خلف هي عبارة عن اختيارات  
إال ما يروى عنه من السكت بني السورتني على أن هـذا ال   يدية له ال غري وليس حروفاًجتو

  .ميكن اعتباره حرفا كما سنوضح يف تقسيم أنواع احلروف
   

  ..وهذه األمور سأوضحها ضمن الشرح القادم
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ونقـول   ؛)ويعقوب، أبا عمرو( :فنقصد) بالتثنية(البصريني : وبالتايل سيمر هنا أننا نقول
وعندما نقول خلف يف اختياره فهذا يعين قراءته اخلاصـة   ؛)نافع وأبا جعفر( :دنيني ونقصدامل

  ).خلف العاشر( :ويسمى أيضاً
  

أحرف : فالذي كان منتشًرا ومستفيضاً يف املدينة زمن ابن جماهد وبداية تدوين القراءات
  .اءة أيب جعفرإضافة إىل بعض احلروف اليت كانت أقل استفاضة منها كقر) نافع(قراءة 
  
أما يف زمن ابن اجلزري فلم تعد حروف غري نافع مستفيضة بني الناس يف املدينـة بـل    
وبني العلماء أصبح يقال عنها مشهورة وتردد العديد يف قبوهلا ألهنم ظنـوا أهنـا غـري    ، قليلة

ـ  بـل  ، امتواترة إال أن ابن اجلزري أثبت قراءة أيب جعفر يف النشر والطيبة والدرة وأكد ثبوهت
  .حكم أن أحرفها تأخذ حكم املتواتر

  
وكذلك يف الكوفة كان ينتشر مستفيضاً أحـرف  ، وينطبق هذا على يعقوب يف البصرة

عاصم ومحـزة  (وأثبت الشاطيب كل من قراءة ، )الكسائي، محزة، عاصم(مثلتها ثالثة قراءات 
اجلزري قراءة أخـرى   ضمن األوجه والروايات املوجودة يف قصيدته مث اختار ابن) والكسائي

وأكد ابن اجلزري قبول هذه ، مل خترج عن حروف الكوفيني هي اختيار كان ُيقرئ به خلف
  .القراءة

  ..وهذه األمور املذكورة سنتناوهلا بالتفصيل مع أدلتها
  
  

  ڭڭڭ
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  تعريف الطيبة وأهم شروحها
  

لنشر يف القـراءات  باختصار هي منظومة نظم فيها ابن اجلزري كتابه ا :ةَبـيِّـأما الطَّ
ووضع فيه عـن كـل   ، قراء الشاطبية والدرة العشر أما كتابه النشر فقد مجع فيه ابن اجلزري

قارئ راويان حسب الشاطبية والدرة لكن أخذ عن كل راو أربعة طرق استقصى كل كتاب 
حوى مـا   جداً فكان كتابه واسعاً، كتاباً ٥٨يتصل بأحد هذه الطرق فبىن كتابه النشر على 

ثبت إىل هؤالء القراء العشر وكانت الشاطبية وشروحها أحد الكتب اليت اعتمد عليها بينمـا  
على ما ثبت بإسناد عند الشاطيب  الشاطيب بىن منظومته على طريق واحد عن كل راو اعتماداً

وسنتناول الطرق اليت اعتمدها الشاطيب بالتفصيل يف البـاب األول  ، عن التيسري وعن شيوخه
  .من الكتابواألخري 
  

وكذلك الدرة بناها ابن اجلزري على طريق واحد عن كل راو هنج هبذا هنـج الشـاطيب   
  .وغريه من مؤلفي كتب القراءات

  
أما سبب توسع ابن اجلزري وعدم اكتفاؤه بالسبع كل هذا سيشرح هنا يف القسم األول 

  .من الكتاب
  

، وشرح ابن النـاظم ، ميذ الناظمالنويري تل :وأشهر من شرح الطيبة مما بني أيدينا اليوم
أشـهر   هوهـذ ؛ )ي يقرأ مبضمنه العديد من الشيوخالذ( فضالء البشر للبنا الدمياطي إحتاف

  .الشروح القدمية
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 .شرح الترمسـي ، شرح الضباع، شرح السمنودي :أما الشروح احلديثة فمن أشهرها

  .اليومإضافة لكون النشر الذي هو أصل الطيبة هو مرجع بني أيدينا 

  
  

  ڭڭڭ
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  أسئلة هامة تثار في ذهن القارئ عن القراءات
  

وقبل البدء يف الشرح للشاطبية رمبا يتبادر لذهن القارئ أسئلة هامة حول مـا ذكـر   
  :وهي

  

ما الفرق بني القراءة والرواية والوجه؟ وكيف حندد أن النقل الذي نقله شيخ ما هو قراءة  
  أم رواية خاصة؟

ملاذا ال نعتربها نقل أو رواية كما هي حالـة   ؟وجود قراءات شاذةوكذلك كيف ثبت  
 النقول اليت يف كتب التفسري مث ملاذا اعتربت شاذة؟

ما هي الكيفية اليت وصلت هبا القراءات السابقة إلينا تفصيالً؟ وملاذا مت اختيـار القـراء    
 العشرة املذكورون؟ وملاذا راويان عن كل قار؟

 حبد ذاهتا؟  )راءةق(عن ماذا تعرب كلمة  
هل كان التابعي عندما يتلقى القراءة عن الصحايب يتحرى ويسأل ويبحث عـن تـواتر    

وينطبق هذا على تابع التابعي والتابعي وهل كان كل  ..القراءة اليت يقرؤه إياها الصحايب
 شيخ خيرب من قرأ عليه من التالميذ اسم الشيخ الذي ينقل له القراءة عنه أو الطريق الذي

 ينقل عنه؟ مث مىت مت قيام أحباث خاصة حول دراسة التواتر وحتديد القراءة املقبولة؟ 
ملاذا اختلف العلماء أوالً يف إثبات قبول وصحة بعض القراءات مثل القـراءات الـثالث    

تتمة العشرة وبعض الروايات واألوجه عن القراء السبعة؟ أمل يكن من الواجـب عـدم   
ط موحدة؟ وهل هناك خالف يف الشروط أم هناك خالف يف االختالف طاملا أن الشرو
 حتديد انطباق الشروط؟

هل قراءة كل قارئ هي عبارة عن اختيارات له ألوجه وروايات نقلها عـن شـيوخه    
وجعلها يف قراءة واحدة خاصة به؟ أم إن كل قارئ ينقل متاماً ما تلقى من أحد شيوخه 

 تواترها؟وخيرب هبا وفيما بعد مت دراستها وإثبات 
هل قرأ الرسول ختمة كاملة تتضمن كل قراءة رواها صحايب مث أخذها عنه تلميذ لـه    

 وهو إىل تاليه إىل أن مت تدوينها لكل قراءة؟
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هل هناك روايات ثابتة عن الرسول أو يف العصور األوىل وكانت منتشرة لكنها مل تصل  
 إلينا؟

 ة ومل يذكر غريهم؟ملاذا مت اختيار القراء السابقني املذكورين خاص 
أليس القول بأن هناك اختيارات لقراء عن شيوخهم أو القول باحتمال وجـود أوجـه    

وروايات مقبولة مل تصلنا أو القول بأن الرسول مل يقرأ ختمة خاصة من كل قراءة حبـد  
ذاهتا فيه قدح بالقرآن ودقة نقله ووصوله إلينا بل أليست القراءات حبد ذاهتا هي أمر يدل 

 أي الرسول الكرمي -تعارض النقول وتضارهبا أو تضارب اخلرب من املصدر حبد ذاته على 
مبا يقدح بدقة نقل القرآن الكرمي وادعاء التواتر الذي يثبت العلم القطعي؟ فإننا إذا قلنـا  
إن هناك تعارض واختالف يف النقول فهذا يقدح بدقة النقل أما إن قلنا إن هناك خالف 

در دون حتديد قواعد خاصة من املصدر هلذا اخلالف فهذا يدل علـى  يف األداء من املص
 تعارض غري منطقي يقدح باملصدر؟

 أليس خالف القراءات يعرب عن تناقض يف النقل عن الرسول؟  
هل القرآن متواتر فعلياً؟ وكيف نربهن على ذلك؟ مث أال ينقطع التواتر عند ابن اجلـزري   

 يف األسانيد املوجودة اليوم؟
 بب وجود التحريرات واقتران األوجه عن القراء وهل جيب االلتزام هبا؟س ما 
وملاذا انتشرت ) الشاطبية والدرة أو الطيبة جلمع القراءات(هل يشترط حفظ املنظومات  

وهل يتم اليوم مجع القـراءات  ، الشاطبية والتيسري واشتهرت على حساب باقي الكتب
يوم بني جامعي القراءات حول الكتب اليت مبضمن غري هذه الكتب؟ وهل هناك اتفاق ال

 جتمع القراءات مبضمنها؟
 .ما هي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الذي يريد احلصول على اإلجازة يف القراءات 
 هل جيوز إدخال قراءة على أخرى وما يسمى بتلفيق القراءات؟ 
رسول بكـل  هل هناك قياس استخدم يف القراءات وخاصة يف بناء األصول؟ وهل قرأ ال 

 هذه القراءات واألوجه وهل قرهنا مع بعضها؟
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وإىل ماذا جيب أن تتجه؟ وهل ؟ وإىل ماذا تتجه نية من جيمع؟ ملاذا جيمع البعض القراءات 
 مجع أحد من الصحابة أو غريهم من القرون الثالثة األوىل القراءات؟

  
  

  ڭڭڭ
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  أهمية الدراية في علم القراءات وغيره
  

لها إضافة إىل غريها من الضروري أن يعلمها من جيمـع القـراءات ألن   وهذه األسئلة ك
وقد أثبتنا تفصيل األجوبة وأموراً ، الدراية هي جزء هام وكبري جيب أن حييط به عامل القراءات

ة وذلك بسبب تـداخل هـذه   أخرى هامة لكن ليست على الترتيب الذي طرحت به األسئل
  .املباحث
  

  :شرح كيفية تطور القراءات وظهورها وأسسها وكتبهاجواب األسئلة السابقة مع 
القـراءات   على هذه األسئلة واضحاً جلياً جيب أن تكـون ماهيـة   حىت يكون اجلواب

 األحرف السبعة ونشأهتا وتطورها وكذلك احلروف القرآنية واضحة سواء املذكورة يف حديث
ا أن هـذه األسـئلة مـن    وأنوه قبل هذ، أو احلرف الذي يذكر يف كتب التفسري والقراءات

فإن أهم فائدة ، الضروري على حافظ القرآن وجامع القراءات خاصة أن يكون على بينة منها
جلمع القراءات هي الدراية اليت جيب أن تتشكل عند جامع القراءات لكيفيـة نقـل القـرآن    

ـ   ل ووصوله إلينا فيكون حقاً على بصرية يوضح للناس أنه ال جمال ألي تشكيك يف دقـة نق
القرآن وحفظه عرب األزمان باإلضافة إىل أن اجتماع الدراية مع الرواية توجب للعامل أعلـى  

ملا يقرأ فال يبالغ وال يعقد القراءة وال  درجات املوثوقية كما أهنا توسع أفقه وجتعله مدركاً متاماً
وضع مـن  وقد أثبُت يف غري هذا امل ،ميططها وال يتساهل هبا بل يوضح للقارئ كل ما يقرؤه

  : شرح اجلزرية قول أيب طالب مكي يف الرعاية يف باب صفة من جيب أن يقرأ عليه وينقل عنه
  .ة ودراية أحسن منه مساعاً وروايةفنقل القرآن فطنة ورواي... : قال
  .فالرواية هلا نقلها والدراية هلا ضبطها وعلمها... : قال
ية وجبت له األمانة وصحت القـراءة  فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدرا... : قال

  ـه.ا .عليه
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وسأحاول بتوفيق اهللا تعاىل إيضاح هذه األمور أوالً باختصار وبأسلوب بسيط خال عن 
  .التعقيدات وإكثار النقول واألقوال مث أتطرق لألدلة والنقول حول هذه املسائل

  
  

  ڭڭڭ
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  القراءة والرواية والطريق
  

ا ينسب ألحد القراء من العشرة هو قراءة وكل ما ينسب يقول علماء القراءات إن كل م
لراوٍ من الرواة الذين أخذوا عن هؤالء القراء فهو رواية مث كل ما ينسب آلخذ عن الـراوي  

ويضـرب  ، وإن سفل فهو طريق أما ما يعود لتخيري القارئ من طريق أو رواية ما فهو وجـه 
 وعندي قسم  عبد الرمحن اخلليجيالشيخ  كتاب حل املشكالت وتوضيح التحريراتصاحب 
البسملة بني السورتني قراءة  فتقول مثالً :رمحه اهللا اإلسكندريةوكيل مشيخة مقارئ  من كتابه
وتقـول يف  ، عن نافع وطريق صاحب التبصرة عن األزرق عن ورش قالونورواية  الكسائي

، ايات وال ثالثة طرقالبسملة بني السورتني ثالثة أوجه وال تقول ثالث قراءات وال ثالث رو
واخلالف الواجب عني القراءات والروايات والطرق مبعىن أن القارئ ملزم باإلتيان جبميعهـا  

واخلالف ، كأوجه البدل وذات الياء لورش فهي طرق وإن شاع التعبري عنها باألوجه تساهالً
التخـيري  هو خالف األوجه الذي علـى سـبيل    أي جيوز عدم اإلتيان به أثناء اجلمع اجلائز

فبأي وجـه  ، واإلباحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف بالروم واإلمشام والقصر والتوسط واملد
أتى القارئ أجزأ وال يكون نقًصا يف روايته وال يلزم استيعاهبا إال للتعليم يف بعـض املواضـع   

  .لصعوبته على املبتدئ محزة واألخذ جبميعها يف كل موضع غري مستحسن إال يف وقف
  

فيقصد هبا .. الشاميني فيقال حرف نافع أو حروف الكوفيني أو بالنسبة لكلمة حرفأما 
عند استعماهلا يف كتب القراءات فرش الكلمات املوجودة يف اآليات املختلفة أي الكيفية اليت 
قرأت هبا كلمة ما مما فيه خالف بني القراء وعلى الغالـب ال يقصـد يف األمـور اللفظيـة     

مع احتمال تناوهلا يف بعض األحكام التجويدية فيقال  ير املد والصلة والغنةالتجويدية من مقاد
  ..مثال الصلة يف ميم اجلمع هي من حروف املكيني

  
: قال أبو بكر بن أشته: ولذلك جند أن ابن اجلزري يقول يف ترمجة خلف ورواته يف النشر

تتبعت اختياره فلم  ن اجلزرياب )قلت(إنه خالف محزة يعين يف اختياره يف مائة وعشرين حرفاً 
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أره خيرج عن قراءة الكوفيني يف حرف واحد بل وال عن محزة والكسـائي وأيب بكـر إال يف   

قرأهـا  ، ٩٥: األنبياء m   m  l  kl :حرف واحد وهو قوله تعاىل يف األنبياء آية
كحفص واجلماعة بألف وروى عنه أبو العز القالنسي يف إرشاده السكت بـني السـورتني   

  .خالف الكوفينيف
  

كما ذكرنا آنفاً الكيفية اليت تقرأ هبا كلمة ما ممـا  يف القراءات فاملقصود من احلرف هنا 
تسـهيل  : حيتمله الرسم باإلضافة إىل إطالقه على بعض األحكام التجويدية هلذا القارئ مـن 

املختلفة مـن  األوجه : ينقل ابن اجلزري عن أيب عمرو الداين قوله  ،أو أحكام اهلمزتني، اهلمز
 سابق عن ابن اجلزري يوهم أننقل مر معنا و القراءات والتغايرات من اللغات تسمى أحرفاً،

ال يندرج حتـت  أحكام الوصل بني السورتني هي مما يندرج حتت مصطلح احلرف إال أن هذا 
على األحكام إمنا هو حرف جمازاً كإطالق احلرف  ،ه وسيمر معناناذكرهذا االصطالح الذي 

فالعلماء األولون الذين قاموا بتدوين القراءات قصدوا تـدوين   تجويدية اخلاصة بكل قارئال
احلروف املنتشرة يف كل مدينة وكانت هذه احلروف تقرأ بكيفيات جتويدية متعددة يف هـذا  

هلذه األحرف املنتشرة يف هذه املدينة ولذلك جنـد أن   ممثالً مقرئااملصر فاختار العلماء شيخاً 
ني من نفس املدينة يتقاربان يف حروفهما أكثر من قارئني من مصرين خمـتلفني مـع أن   القارئ

األحكام التجويدية يف مصر واحد رمبا ختتلف كثرياً وهذا جنده بني نافع وأيب جعفر وبـني أيب  
الشروط الثالثة الـيت وضـعت   قراءاهتم حققت مث إن ، عمرو ويعقوب وبني القراء الكوفيني

تتعلق باحلرف حسب ما سنوضحه أما األحكام التجويدية فاكتفي مـن   هيو لقبول القراءة
أي كون احلكم التجويـدي ممـا    أيضاً هذه الشروط بالسند الصحيح فقط ورمبا بشرط اللغة

وقصد العلماء تدوين احلروف يف كل مصر ألن هؤالء ، العرب وهلجات يوجد أصله يف لغات
حرف املقروءة يف كل مصر أي خـالف الكلمـات   العلماء املدونني األوائل أرادوا حصر األ

الذي ال يؤثر باملعىن والذي يتعلق بلغات قبائل العرب اليت أذن الرسول بالقراءة بلغاهتا كمـا  
هدفوا من هذا منع االختالف ومنع ختطئة الناس لبعضهم بعضاً مع تباعد العصور وكذلك منع 

 ا تغري املعىن مبا مل يثبت عن الرسول وهـذا ابتداع أحد قراءة لكلمة ما تتوافق مع الرسم لكنه
كمـا يـؤدي    مل يسمح به الرسول  - أي التخري من لغة العرب مبا يغري املعىن -االبتداع 
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، لتحريف معاين القرآن فرأوا أن رمبا يؤدي بالبعض أن يبتدعوا حتت غطاء كثـرة احلـروف  
   .ولذلك اختاروا قارئاً ميثل بقراءته أحرف كل مصر

  
األحرف (احلرف الذي ذكر يف حديث  على يف القراءات ينطبق مفهوم احلرف هنامث هل 

  ؟ )السبعة
  

هذا سنناقشه يف حبث األحرف السبعة لكن نستبق القول بأن هذه األحرف املوجودة يف 
  .القراءات السبع مأخوذة من األحرف السبعة اليت ذكرها احلديث

  
  

  ڭڭڭ
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م القراءات في عل) حرف(المقصود باستعمال كلمة 
  وغيره

  
  

  :واخلالصة إن احلرف له أحد ثالثة مفاهيم
  
وهذا املعىن للحـرف سنناقشـه يف حبـث    يطلق احلرف ويستعمل للداللة على لغة قبيلة  •

األحرف السبعة للقرآن يف آخر هذا القسم لكن من الضروري الوقوف عليه قبل إكمال 
شة أو االسـتنطاء فالكشكشـة   يف أساليب الكالم من الشنشنة أو الكشكهذا البحث ، 

وضع الشني بعد كاف الضمري واالسنتطاء قلب العني نوناً إذا كان بعدها طاء فتصـبح  
حيثُ ، (  )مّيت، مْيت(يف داخلها ، وكذلك البناء احلركي للكلمة )أنطيناك) (أعطيناك(

يلة أخـرى  أو تغيري الكلمة لقبيلة ما بكلمة تستعمل بلغة قب )التضاّر ، ال تضاْر ) (حيثِ 
يف لغة قبيلة وهي يف لغة قبيلة أخرى ) القطن(ألهنا غري موجودة أو مستعملة يف لغتها مثل 

 .قبيلة األوىلفكلمة القطن غري موجودة يف لغة ال) العهن(
  

القراءات فيقال حرف الكوفة أو البصرة فيقصد به الكيفية اليت تنتشر علم ما يستعمل يف  •
ة ما مما يوافق الرسم أو حكم جتويدي استفاض هلذه املدينـة  يف هذه املدينة يف قراءة كلم

وهذا احلكم التجويدي يتعلق على الغالب بأساليب العرب يف اخلطابة والكـالم وهـي   
فهو جزء من النوع األول لكنه يستعمل يف التعبري عما اخـتص  .. تأثرت بلهجات العرب

مة أويف أسلوب األداء املستعمل يف به قراء مدينة ما بقراءة هذه األمور وذلك يف قراءة كل
 .الكالم واخلطابة

  
فيقصد به أيضاً الكيفية اليت نقلت عن هـذا   ..كحرف نافع أو محزة أو: حرف قارئ ما •

القارئ يف قراءة كلمة ما مبا يوافق الرسم أو حكم جتويدي ثبت عن هذا القارئ وهـذا  
ء من النوع األول لكنه يستعمل فهو جز ،احلكم يتعلق بأساليب العرب يف اخلطابة والكالم
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بناء قراءته أسلوب  يف التعبري عما اختص به قارئ بقراءة هذه األمور من قراءة كلمة ما أو
  .يف اخلطابة والكالم

  
بني العرب تذكر ملا ال يؤدي إىل التأثري  وبالتايل األصل أن كلمة احلرف املستعملة سابقاً

العرب يف الكالم ولغاهتا مبا يتعلق ببنـاء الكلمـة    باملعىن وهو احلرف الذي يقوم على هلجات
  .احلركي واحلريف وأسلوب العرب يف الكالم واخلطابة

  
لكن جند أن بعض الكّتاب يف القراءات يستعملون أحياناً كلمة حرف قـراءة نـافع أو   

عند ذكر اختصاص قارئ أو أكثر بقراءة آية مبا يوافق الرسم ومبا .. عاصم أو أهل الكوفة أو
يتعلق باختالف املعىن عن باقي القراء وهذا االستعمال أصله ال يصح ألن احلـرف ال يتعلـق   

يف  m   ±l وغـريه  ) يعملون(فيقال حرف ابن كثري  اً، لكن يتم ذكره جمازبتغيري املعىن
  .من سورة البقرة ٧٤ اآلية

  
زيادة آية  ولرمبا استعمل لفظ حرف للداللة على نقل شخص ما آلية ما بزيادة كلمة أو

ولكن هذا االستعمال .. أو حرف ما من القرآن فيقال حرف ابن مسعود أو ابن عباس أو أّيب
ال يصح ألن احلرف يستعمل على ما كان ثابتاً ومقبوالً نقالً وال يصح اسـتعماله لنقـول مل   

  .وكأننا جزمنا بنسبتها وصحتها وقبوهلا، )هي حرف فالن(تثبت وال يصح التعبري 
   

بعض النقول الشاذة من زيادة كلمة أو آية ما من القرآن يف نقـل مـا    اعتبارن فال ميك
، قراءة فـالن :ولرمبا مسي ما كان من قبيل هذا، فاحلرف يستعمل لدراسة ما كان ثابتاً، حرفاً

وهذا إن قبل فتجاوزاً أيضاً ألهنا يف احلقيقة ليست قراءة قرآنية مقبولة بل ال تعدو أن تكـون  
 نقل عن فالن قراءته: ري مقبول قرآنيته وحيتاج لدراسة ومتحيص بل األصح القولنقالً شاذا غ

  .آية كذا
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أما لغوياً فيستعمل للداللة على طرف الشيء وقد قال العديد من العلماء أن هذا املدلول 
سبعة خالفات تفـارق  : أي قالوا، اللغوي هو املراد من األحرف السبعة املذكورة يف احلديث

  .القرآنية هبا بعضها البعضالقراءات 
  

لكن  ونوضحه إن شاء اهللا تعاىل وهو لن يكون جمال حبثنا هنا حبثهوهذا القول سنناقشه يف 
  .أنصح القارئ بقراءة ذلك البحث اآلن بسبب تعلقه ببحثنا هنا 

  
؛ إمنا احلرف يف معانيه الثالثة املذكورة هي اليت تستخدم على الغالب يف كتب القـراءات 

احلرف يستعمل يف استعماله الشائع للداللة على الصوت الذي له مقطـع يف الفـم    كما أن
  .)القاف، التاء، الثاء(وصفات مثل 

  
  

  ڭڭڭ
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أنواع الخالفات التي تختلف بها القراءات القرآنية عن 
  بعضها

  
  :ستة أنواع جند عند تقسيم اختالف القراءات أهنا تنقسم إىل وهنا ميكن أن

  
ومسيناه خالف حرف ألنه متعلق باختالف حروف  :بنائياً تالفاًاختالف احلرف اخ -١

 :القبائل املذكور والذي ال يؤثر يف املعىن، وهو يقسم شيئني -لغاهتا وهلجاهتا  –
 

اختالف الكلمات البنائي من ناحية احلركات داخل الكلمة وليس آخرها مبا  •
 :ال يؤثر على املعىن

) فْهـو ، فُهـو ) (اثنا َعَشر، ْعشرة اثنا) (خطوات، خطْوات( :مثل
  .)يأمُركم، يأمْركم) (القُدس، القْدس) (ُحسناً، َحَسناً(

 :اإلسكان عند أيب عمرو غري متعلق باإلعراب إمنا هو هلجة كذلك
، )َننسخ، ُننِسـخ ) (ينزِل، ينّزل(، )جِربيل، جربيل(، )..ينصْر كم، بارئْكم(
وكـذلك فـيهُِم ولـديهُِم    ) يهمعليُهم عل) (أرِنا، أْرنا(، )فأْمتعه، فأَمتعه(

) اليْسر، اليُسـر ) (موصٍ، مَوّص(، فتح ياءات الزائد أو إسكاهنا، ..ويزكيهُِم
ملـا،  ) (فأذنوا، فآذنوا) (حيُسبهم، حيِسبهم) (فنِعما، فنْعما) (َترجِع، ُترجع(

وهذا النوع أمثلته كثرية، وهو ).. ِحصاده، َحصاده) (َمدخالً، ُمدخالً) (ِلما
  .ختتلف به القراءات وكلماته كثرية جداً أكثر نوع

  
يف  أو تغيريه أو اختالف الكلمات البنائي من ناحية زيادة حرف أو نقصانه •

، بالغدوة) (قاسية، قسية) (عاقدت، عقدت(مثل : الكلمة مبا ال يؤثر يف املعىن
، )األيكـة ، ليكة) (إبراهام، إبراهيم) (استهواه، استهوته الشياطني) (بالغداة
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) سراط، صراط) (أماينّ، أماينَ) (فتيانه، فتيته) (دريء، دري) (ختاف، ختف(
  .حيث تعترب الشدة حرفاً

  
  :ويف هذا النوع نشري إىل أمرين

إال مبـا   من قبل الصحابة ومن بعدهم إن تغري حرف مل يقبل أصالً -أ 
  .يوافق الرسم

ليـل  إن تغري حرف يؤدي إىل تغيري املعىن غالبا لذلك هذا النوع ق -ب
  .وتغيري املعىن ال يندرج حتت اختالف احلرف

  
  :يتعلق بتغري حرف ما مع تغيري املعىن اًاختالف الكلمات القرآنية اختالف -٢
   

  :مثل، وهو غري متعلق بلغات القبائل وحروفها
  
) وال يظلمون فتـيال ، وال تظلمون فتيال) (كأن مل يكن، كأن مل تكن) (ملستم، المستم(

سـيؤتيهم  ، سنؤتيهم أجرا) (نؤتيهم، يؤتيهم) (فسوف نؤتيه، فسوف يؤتيه( )فتثبتوا، فتبينوا(
هل تسـتطيع  ، هل يستطيع ربك) (ساحر، سحر) (رساالته، رسالته) (يبغون، تبغون) (أجرا
) توفاه، توفته) (يقض، يقص) (وليستبني، ولتستبني) (يكن، تكن) (حيشرهم، حنشرهم) (ربك

) وجاعـل ، وجعـل (  )ولتنـذر ، ولينذر) (جيعلونه، جتعلونه) (أجنيتنا، أجنانا)  (خفية، خيفة(
) ءالسحر، السحر) (غيابات، غيابة) (آيات، آية( )اليؤمنون، ال تؤمنون) (دارست، درست(
، إصـرهم ) (برسااليت، برساليت) (حقيق على، حقيق علّي) (بشرا، نشرا) (التفّتح، ال يفتح(

السجل ( )اخترناك، اخترتك) (تقبل، يقبل() شركاء، شركا) (أويقولوا، أو تقولوا) (آصارهم
، خلق كـل ) (هللا، اهللا) ( عظاما، عظما( )أماناهتم، أمانتهم) (يدافع، يدفع) (للكتاب، للكتب

) بشـراي ، بشرى) (تستوي، يستوي الظلمات) (حقت كلمات، حقت كلمة( )خالق كلِ
فـال  ( املعـىن  حيث الشدة هي عبارة عن زياد حرف يؤدي لزيادة يف) معذِّرون، معِذرون(
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، خطيئتـه (، )مجاالت، مجالة) (خيادعون، خيدعون) (يعملون، تعملون(، )فال تسألّين، تسألْين
، نغفر لكم خطايـاكم ) (ال ُتقبل، ال ُيقبل(، هبمز وصل أو قطع) اصطفى البنات(، )خطيئاته

، َيرون) (رىي، ترى) ( الرياح ، الريح) ( يقولون ، تقولون) (واختَذوا، واِختذوا) (تغفر لكم 
) دفاع، دفع) (متاسوهن، َتمسوهن) (وال تقتلوهم، وال تقاتلوهم) ( مساكني، مسكني) (ُيرون

ويقاتلون ، ويقتلون الذين) (نفرق، يفرق) (وكتبه، وكتابه) (فرُهن، فرهان) (ويكفر، ونكفر(
، ُتعِلمـون ( )أأن يـؤيت ، أن يؤيت) (ويعلمه، ونعلمه) (فنادته، فناداه) (كفّلها، كفَلها) (الذين

، مسوَّمني) (تكفروه، يكفروه) (تفعلوا، يفعلوا) (ترجعون، يرجعون) (تبغون، يبغون) (َتعلمون
 وال.. لتبيننه) (سيكتب، سنكتب) (جتمعون، جيمعون) (تغشى، يغشى) (قُِتل، قاَتل) (مسوِّمني
، يوصـى ) (قيمـا ، قيامـا ) (وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا) (يكتمونه وال.. ليبيننه، تكتمونه
وال ، واألمثلة هنا كثرية لكنها أقل من النـوع األول ).. إىل أن تقطع، إال أن تقطع) (يوصي

خيرج اخلالف هنا عن الرسم إال ما يقال من أنه قبلَ اخلروج يف حرف واحد ضمن الكلمة من 
وهذه نـادرة ال يوجـد غريهـا    ) بضنني(قرئت ) بظنني: (حروف املبىن إن ثبت تواتره مثل

  .وسنتناول أنه من احملتمل دخوهلا حتت باب مرسوم اخلط
  

  :وهنا نشري إىل أمرين هامني

  .لإال مبا يوافق الرسم وسنوضحه بعد قلي إن تغيري احلرف مل يقبل أصالً  - أ
إن تغيري املعىن بتغيري احلرف يف القراءات القرآنية يتعلق باملعىن التفصـيلي لآليـة     - ب

يادة بالغة يف الصورة اليت تتناوهلا اآليـة أو  وليس اإلمجايل ونقصد بالتفصيلي ز
 .تفصيل ما مع بقاء القصد اإلمجايل من الكلمتني
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اختالف الكلمات القرآنية اختالفاً يتعلق باحلركات اإلعرابية دون التأثري علـى   -٣
   :املعىن

  
  :وقسم إىل قسمني 

 وهذا ال يؤثر باملعىن أبداً: االختالف املتعلق باختالف لغات العرب  •
قلوهِبمِ العجـل ،  (  )خوَف ال، ال خوٌف( )أال تكونُ، أال تكونَوحسبوا (

حـىت  ) ( إال أن تكون جتارةٌ ، جتارةً (  )بأماينْ  ، بأماينّ ) ( قلوهُبُم العجل 
احلديد ) وكال وعد اهللا احلسىن ، وكلٌ وعد اهللا احلسىن ( ، ) يقولُ ، يقولَ 

  وهذه أمثلتها قليلة...) ما فعلوه إال قليالً ، إال قليلٌ( ، 
وهذا ميكـن  :  بل اختالف أوجه حنوية االختالف غري املتعلق بلغات العرب •

القول أنه ال يؤثر باملعىن جمازاً ألنه ال بد من وجود أثر معنوى دقيق لكـل  
 . وجه حنوي ولو مل يكم واضحاً ألول وهلة

  
) ولكّن الـربُ ، ولكّن الربَ ) (يوَم، هذا يومُ ( )اُهللا، حافظات للغيب مبا حفظ اهللاَ : (مثل

نرفـع  ) (وكلمةُ، وكلمةَ  اهللا هي العليا) (ولباُس، ذلك خري ولباسَ  التقوى) (همفتنَت، فتنُتهم(
، ولكـنِ  الشـياطني  ( )موهُن كيد، كيَد موهٌن) (نشاء من نرفع درجاِت، درجاٍت من نشاء
) ِ فديةُ طعـام ، فديةٌ طعاُم) (يس الَربل، ليس الُرب) (كن فيكونَ، كن فيكونُ) (ولكّن الشياطني

 ) وال فسوٌق وال جـدالٌ  فال رفثٌ، فال رفثَ وال فسوَق وال جدالَ) (ولكّن الَرب، ولكنِ  الُرب(
) جتارةً حاضـرةً ، جتارةٌ حاضرة) (فضاعَف، فيضاعُف) (وصيةً، وصيةٌ ) (، ال َتضارَّال تضارُّ(
وإن تـك  ) (ال يِضْركم، ال يضُركم) (يغفُر ويعذُبف، فيغفْر ويعذْب) (وال يضاّر، وال يضاْر(

  ).حسنةٌ، حسنةً
  
  
   



  
-  ٤٥   -  

 :اختالف الكلمات القرآنية اختالفاً يتعلق باحلركات اإلعرابية ويؤثر يف املعىن -٤

، وهذه الكلمة فيها تداخل مـع النـوع السـابق   ) َيّصاحلا، ُيصلحا) (أَحَصن، أُ حِصن(
، أذنُ خريِ لكم ورمحـةٍ (، بين للمعلوم وللمجهولامل) ُتخرجون، َتخرجون) (اسُتِحق، اسَتحق(

ذو ) (آدَم من ربـه كلمـاتٌ  ، فتلقى آدُم من ربه كلماتٍ ) (املخلَصني، املْخِلصني) (ورمحةٌ
، والشمسَ  والقمـَر والنجـوم َ  ) (عجْبُت، عجِبَت) (غِضَب، غَضُب(، )اجمليُد، العرش اجمليِد

) النفَس بالنفسِ، النفُس بالنفسِ(ية سورة املائدة ومثلها آ) والشمس والقمُر والنجوُم مسخرات
فتلقى آدَم مـن ربـه   ، فتلقى آدمُ  من ربه كلماٍت. (يف هذه اآلية من اختالف حركات وما

) ُيرون، َيرون) (وال ُتسأل، سألْوال َت(، وهذه ال تؤثر باملعىن اإلمجايل لكن التفصيلي) كلماٌت
، ومـن يـؤتِ  ) (ُيخافا، َيخافا) ( لُيحكم، لَيحكم) (ئكِةواملال، يف ظللٍ من الغمام واملالئكةُ(

، )واألرحـامِ ، تساءلون بـه واألرحـامَ  ) (وَضَعْت، وضْعُت) (ونكفْر، ونكفُر) (ومن يؤَت 
ُ حل(، )مبَينه، مبيِنة(، )وسُيصلون، وسَيصلون( َ حل، لكم أ وامسـحوا برؤِسـكم   ) (لكم أ

  .)وأرجلكم، وأرجِلكم
  
 :ياً غري مؤثر يف املعىنئفاً أدااختال تالقراءااختالف  -٥

املتمثل بأحكام التجويدية واليت تتعلق إما بأساليب العرب يف اخلطابة والكالم وهلجاهتـا   
الساكن فقـط أو عـني    إبدال اهلمز دوما أو، صلة امليم دوما أو قبل اهلمز، اإلظهار، الغنة(

  .)..، املدالفعل
  

األمصار اليت أرسلها عثمان بـن   اختالف القراءات مبا يتعلق باختالف مصاحف -٦
 :عفان رضي اهللا عنه

   
ونقصـد   وهذا االختالف يكون يف حرف واحد من حروف املعىن وأحياًنا حرف مبىن

احلروف املؤثرة يف املعىن وهي أي حرف هجاء ولو واحد يلحق بالكلمة كفاء : حبروف املعىن
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ما يعترب حرفا لغة كحرف اجلـر  وكذلك ، التعقيب أو االستئناف أو العطف ويؤثر يف املعىن
  .ومل يوجد خالف بني املصاحف إال يف هذه وكذلك ضمائر الغيب واملخاطب

  

  
  ڭڭڭ
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  التي اختلفت بها المصاحف العثمانيةالمواضع 
  )املصاحف اليت نسخت يف عهد عثمان رضي اهللا عنه(

  
وهناك مخسة مواضع فيها اخـتالف   اًثابت اًعيف أربعني موض فاختلفت املصاحف العثمانية

بني املصاحف لكنها من حمتمل الرسم فاملوضع اخلامس واألربعني هو من حمتمل الرسم ويوجد 
الف فيهما لكن مل تثبت فيهما قراءة وهذه االختالفات هي بني املصـاحف  موضعان نقل اخل

العثمانية املنتسخة عن املصحف اإلمام واليت تعمدها الصحابة بسبب ثبوهتا ضمن وجهـني يف  
وال حيتملها رسم واحد وهذه ، القراءة والنسخ اليت بني أيديهم واليت كتبت بني يدي الرسول

  :املواضع هي
  

  الرسم يف املصحف اآلخر  يف مصاحف اليوم الرسم  املوضع

: البقرة
١٣٢  

 m   x    w  vl  وأوصى  

mv  u  t  sw  xy    |  {  z  ١١٦:البقرة
�   ~  }¡    ¤  £  ¢l  

  قالوا اختذ اهللا ولداً

: آل عمران
١٣٣  

 m  D  C  Bl  سارعوا إىل  

: آل عمران
١٨٤  

 ml  k  j      il   بالبينات وبالزبر وبالكتاب  

  m  O  N  M  Ll  ٦٦: النساء
 

  إال قليالً

  يقول الذين آمنوا  m }  |  {  zl  ٥٣: املائدة
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   mp  ol  ٥٤: املائدة
 

  من يرتدد

: األنعام
٣٢  

 m     y  xl   
 

  ولدار اآلخرة

: األنعــام
٦٣  

 m  e  dl  لئن أجنيتنا  

: األنعام
١٣٧  

 m  ©     ¨  §l  شركائهم  

: األعراف
٣  

 m  _  ^  ]l   

 
  يتذكرون

: األعراف
٤٣  

 m  È     Ç  Æl   
 

  ما كنا لنهتدي

: األعراف
٧٥ -  ٧٤ 

 m  ^     ]  \  [  Z
  _l   

  وقال) ٧٤(مفسدين 

: األعراف
١٤١  

 m  t  s  r   q  pl   وإذ أجناكم من آل فرعون  

: التوبة
١٠٠  

 m          S  R  Ql   جتري من حتتها  

: التوبة
١٠٧  

 m  C  B  Al   
 

  الذين

  m  \  [  Zl  ٢٢: يونس
 

  ١هو الذي ينشركم

                                                           
١

 .وجود صورة ياءعدم  
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: الكهف
٣٦  

 m  Y  X  Wl  
 

  منهما منقلبا

: الكهف
٩٥  

 m  Ì  Ël  ما مكنين  

: األنبياء
٣٠  

 m               f  e    d  cl  أمل ير  

: املؤمنون
٧٢  

 m  Ê  É  Èl  ً٢فخرج ربك خرجا  

: املؤمنون
٨٩ -  ٨٧ 

 m¾  ½ l  سيقولون اهللا  

: الفرقان
٢٥  

 m           y   xl   زلنون  

: الشعراء
٢١٧    

 m e     d  c  bl   فتوكل  

  m  Â  Á   Àl  ٢١: النمل
  

  ليأتيين بسلطان

: القصص
٣٧  

 m  V  U  T   Sl   قال موسى ريب أعلم  

   m  s  rl   ٣٥: يس
  

  وما عملت

   m  zl  ٦٤: الزمر
  

  تأمرونين

                                                           
  .هذا السخاوي يف الوسيلة وقد ذكر ٢
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   m  m  l  k  j     il   ٢١: غافر
  

  كانوا هم أشد منكم

   m  S  R  Q     P  O   Nl   ٢٦: غافر
 

  وأن يظهر يف األرض

: الشورى
٣٠  

 m  Õ  Ô   Ól   
 

  مبا كسبت أيديكم

: الزخرف
٧١  

 m  ´  ³l   
 

  تشتهي

: األحقاف
١٥  

 mD  C  l  
 

  حسناً

: الرمحن
١٢  

 m     w  v  ul   
 

  ذا العصف

: الرمحن
٧٨  

 m   z  yl   
 

  ذو اجلالل

: احلديد
١٠  

 mÜ  Û  Ú  Ù  l  
 

  وعد وكلٌ

: احلديد
٢٤  

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  فإن اهللا الغين احلميد  

: املنافقون
١٠  

 m  ¶  µ  ´l  وأكون من الصاحلني  

: الشمس
١٥  

 m b   d  cl  فال خياف عقباها  

   
  



  
-  ٥١   -  

  :أما املواطن اخلمسة اليت اختلفت فيها املصاحف وهي من حمتمل الرسم 
  

  الرسم يف املصحف اآلخر  الرسم يف مصاحف اليوم  املوضع

: اإلسراء
٩٣  

m ©  ¨  §l   
 

  قال سبحان ريب

   m  j    i  h  gl  ٤: األنبياء
  

  قل ريب

: املؤمنون
١١٢  

 m d     c   b l   
  

  قال كم لبثتم

: الزخرف
٦٨  

 m  w   v   u  tl   
  

  يعبادي ال خوف عليكم

: املرسالت
١١  

m   §     ¦l   
 

  ٣وقتت

  

  :ن نقال بني املصاحف لكن مل يقرأ هبما أحداخالف ويوجد

  

  الرسم يف املصحف اآلخر  الرسم يف مصاحف اليوم  املوضع

   m  v  u   tl  ٣٦: النساء

 
  ٤ذا القرىب

                                                           
  . يتعارض مع الرسماإلبدال يف اهلمز ال ٣
 .نقلت عن بعض مصاحف أهل الكوفة باأللف ٤
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   m  Ï  Î  Í     Ì  Ë  Êl   ١٨ :حممد
  

  ٥إن تأهتم

  
، أكـن (وهذه املواضع املذكورة مجعتها من املقنع للداين إضافة ملا نقلنا عن أيب عبيد يف 

ولـيس   ومل خترج اخلالفات السابقة بني القراءات، )فخراج، خرجاً(والسخاوي يف ، )أكون
ا تواترت وتتعلق حبرف واحـد مـن   يف مواضع قال العلماء إهن اًعن الرسم إال نادر املصاحف

وليس حروف املعىن أي احلروف الـيت تزيـد أو    أي اليت تدخل يف بناء الكلمة حروف املبىن
تنقص حرفاً يؤثر يف املعىن أو يستقل لوحده كالواو العاطفة ومل يقبل أي خالف يزيـد عـن   

هذا بل سنجد بعد حرف واحد من حروف املبىن ورمبا األدق القول أنه مل يثبت تواتر شيء ك
أما خالف املصاحف ولو فرض أنه يزيد على حـرف  ، أسطر أنه ال ميكن القول خبروج أبداً

إال أن هذا مل يثبت إال يف حرف واحـد كمـا   ، فيقبل لكن بشرط تواتر ثبوته عن املصاحف
  .ذكرنا وعددنا

  
  

  ڭڭڭ
   

                                                           
  .الياء يف الثانيةصورة حبذف  ٥
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  المقصود بمحتمل الرسم والضوابط التي تحدده

  : صود مبحتمل الرسم والضوابط اليت حتددهوهنا يتوجب إيضاح املق

مل تنقل هذه القواعد صرحية عن الصحابة لكن ميكن الوصول هلا عن طريـق االسـتقراء   
ودراسة الرسم العثماين الذي بني أيدينا وما قبل من قراءات وهذا ما فعله أبو عمرو رمحه اهللا 

ر يف العهد الذي رسم به الصـحابة  املقنع إضافة إىل تتبعه املصاحف اليت يف زمانه يف األمصا
فمـرة   املصحف مل يكن لديهم نقط لضبط األحرف كما أن رسم اهلمزة مل يكن موجـوداً 

كما جند أن الصحابة رضوان اهللا عليهم قاموا باختصار رسم ما ، تسهل ومرة تبدل ومرة حتقق
ق علـى األلـف   ميكن اختصاره بسبب تكرره واشتهاره وعدم تأثريه على املعىن وهذا ما انطب

  :وخالصة ما جنده يف رسم املصحف، خاصة اليت كانت حتذف اختصار
  

 :يف الكلمات كثرية التكـرار مثـل   الصحابة رضوان اهللا عليهم حذفوا األلفات اختصاراً •
اهللا، مجع املذكر السامل، مجع املؤنث السامل حيث حذفت األلفات الصدقت ألف أمسـاء  (

يـا،  : ، إهلنا، كذلك بعد أداة النداءلئكة، السلم، سلماًأولئك وذلكم وذلك، امل: اإلشارة
عمـرن، إبـرهيم،   : تعلى، تبارك، مربكا، ومنها األمساء األعجمية اليت تستعملها العرب

فأثبتوا  ..يأجوج، مأجوج، طالوت، جالوت، إسرائيل: أما ما مل تستعمله العرب.. إمسعيل
 .)األلف
 

غم استعمال الكلمة بسبب أهنم حذفوا الـواو  فلم حيذفوا األلف بر) داود(أما كلمة 
  .فكرهوا حذف حرف آخر هو األلف

  
أما الكلمات اليت رأوا أهنا تؤدي لالشتباه أو ال يكثر تكررها فلم حيذفوا األلف فيها 

كتـاب  ( :دوما دون ألف لكن أثبتوها يف مواضع مثـل ) كتاب(جند كلمة  فمثالً
) كتـب (حىت ال تشتبه بفعل ) بنيمعلوم، كتاب ربك، لكل أجل كتاب، كتاب م

املاضي بينما يف املواقع األخر جند أن سياق الكلمات ال يؤدي لالشتباه، وهذا كلـه  
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بينما يف باقي املواضع مل يثبتـوا  ) بآياتنا(مع وجود استثناءات فنجد أهنم أثبتوا ألف 
إن رمست ) ابآيتن(سورة يونس ورمبا األوىل ) مكر يف آيتنا، ءايتنا بينات( :األلف مثل
  .يف موضعها) يأتينا( ـأقصد فيما أثبتوها فيه اشتبهت ب) بآيتنا(دون ألف 

  
  :مثال آخر على االستثناء

  ).سبحان ريب(دوما حمذوفة األلف باستثناء ) سبحان(جند كلمة 
  

إمـا رمسوهـا   ) صلة( ـحىت ال تشتبه ب) صالة(كذلك مل حيذفوا األلف من كلمة 
كمـا  )وعدم اإلمالة، الفتح(على مراد التفخيم ) الصلوة(بإثبات األلف أو ) صالة(

  .سنشرح
  

حذف الصحابة الياءات اليت تكون يف آخر الكلمة من اليت اختلفت صحف الصحابة اليت  •
نسخت عنها جلنة عثمان يف إثبات هذه الياء أو حذفها وجعلوا الكسرة تقوم مقامها على 

فرأوا أهنم لو رمسوا الياء ألصبحت قـراءة  مبدأ اعتمدوه هو أن احلذف حيتمل الزيادة هنا 
الياء أمر حتمي وال ميكن هبذا التنبيه لقراءة احلذف بأن تقوم الكسرة مقام الياء بينما عدم 

 .١٨٦: البقرة mÆ  Å  Ä  l : حتتمل اإلثبات واألمثلة يف هذا الباب تطول مثل إثباهتا
 
اختلفت صحف الصحابة الـيت   حذف الصحابة الواو اليت تكون يف آخر الكلمة من اليت •

 نسخت عنها جلنة عثمان يف إثبات الواو أو حذفها وجعلوا الضمة تقوم مقامها اعتمـاداً 
ويدع، (على املبدأ السابق املذكور من أن احلذف حيتمل اإلضافة هنا أيضا ال العكس مثل 

 ).وميح اهللا، سندع الزبانية
  

حيث أن وجود ياءين متتاليتني يوهم أن  كره الصحابة تكرار ياءين متالصقتني يف الكلمة •
فكلمـة  ) األمني أي األميني، ربانني أي ربانيني، احلوارين أي احلواريني: (أحدمها مهز مثل

قرئت باهلمز عند أهل املدينة وهي موافقة للرسم بسبب وجـود صـوريت يـاء    ) النبيني(
 .متتاليتني
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).. حييتم، أفعيينا، عليني(ن الياءين مثل هذا كله إذا مل يؤدي لالشتباه فإن أدى فإهنم يثبتو

  ).م، ن، نا(من اليت اتصل به ضمري مجع 
  

، يـايس (وإذا اضطروا لرسم ياءين متتاليتني وأدى هذا لالشتباه فصلوا بينهما بألف مثل 
يؤدي جلعل الكلمة من حرفني وخترج عـن  ) يس(حيث إهنم إن كتبوها ) تيأس، ييأس: تايس

  ).بئس( ـياءين اشتبهت بال اوإن تركو، مقصودها
  

) بأييكم، بأييد(إال أهنم اضطروا لرسم ياءين متتاليتني ملنع االشتباه أيضاً فنجد يف كلميت 
اشتبهت مبا سنذكره أهنم أشـاروا  ) بايكم، بايد(هي تكتب بياء واحدة لكن إن كتبت هكذا 

) بأييد(فهنا ) أفاين(ها رمسو) أفإن(إىل كسرة اهلمز أحيانا برسم ياء بعد صورة ألف اهلمز مثل 
ظن القارئ أهنا كسرة اهلمز والياء ليست من أصل الكلمة وهي زيادة عـن  ) بايد(لو رمست 

  .الرسم أو يظن القارئ عدم وجود اهلمز إمنا ألف وياء
  

أساءوا، : كما كرهوا تكرار واوين متالصقتني يف الكلمة حيث وجود واوين متتاليتني مثل •
 .باءوا، جاءوا، تلوا

 
لذلك تركوا اهلمـز علـى   ..) ماء، غثاء(كذلك كرهوا تكرار صورة األلف فحذفوها يف  •

 .السطر فلم يرمسوا هلا صورة
  

ورمبـا  ) أحصن، أدراك( :مهزة القطع املفتوحة أو املضمومة يف أول الكلمة رمسوه ألفاً مثل •
ا مضمومة ملنـع  لإلشارة أهنأشار الصحابة إىل مهزة القطع املضمومة بأن يرمسوا بعدها واواً 

يف ) ُألصلبنكم: (أما إذا مل تشتبه فال يرمسوا واوا مثل) أولئك، أويل، سأوريكم: االشتباه مثل
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األعراف، وبالتايل استعملوا الواو للداللة على الضمة إذا كانت بعد اهلمز سواء أكان مهـز  
 ).اومتن(قطع كما ذكرنا أو وصل مثل 

  

 .)أفأين مات( :ر مهزة القطع مثلكذلك استعملوا الياء للداللة على كس •
  

حذفوا  وأحياناً) سألتم، يأب(اهلمزة يف وسط الكلمة املفتوحة رمسوها على ألف رمسوا ألفا  •
اطمـأننتم،  : اطمننـتم (األلف اليت ترسم عليها اهلمز كما ذكرنا من اختصارهم األلـف  

 ).فادارأمت: فادارمت
  

وحذفوا هذه الواو عندما تليهـا  ) ، يؤفكيؤمنون(اهلمز املتوسط املضموم رمسوه على واو  •
عندما ثبت لديهم يف هذه اهلمزة احلذف يف الوقف أو  أو) فادرءوا، مستهزءون(واو ثانية 

 ).تؤيهالرءيا، رءياك، (اإلدغام فللداللة على جواز احلذف أو اإلبدال مل يرمسوها 
  

ال إذا وليها ياء ثانيـة  إ) شئت، مللئت( :اهلمزة املتوسطة املكسورة رمسوها صورة ياء مثل •
وكذلك إذا أدت صورة الياء لالشتباه وضعوا قبلها ألف مثـل  ) متكئن، خسئني(فتحذف 

 ).مائة(
  

اهلمز املتطرف املضموم أشاروا له وحلركته عندما تشتبه بأن يرمسوا صورة واو وبعدها ألف  •
مع ) يتبوأ(ت واوان أو تكرر) يستهزأ(إال إذا اشتبهت بواو اجلماعة كما يف ) تفتؤايبدؤا، (

كيفية اإلشارة ل) يبدؤا(، ورمبا قصدوا من هذا الرسم على واو )املأل(وجود استثناءات مثل 
 .التسهيل عند من خفف اهلمز

  

) نبائ(له وحلركته بأن رمسوا ألف وبعدها صورة ياء  اهلمز املتطرف املكسور أشاروا أحياناً •
وراءي، (اكتفوا هبا كراهة تكـرار األلـف   إال إذا كان يف أصل الكلمة ألف قبل اهلمز ف

أما إن وجـدت ألـف قبلـها    ) نبإ(أما عندما ال تشتبه فكتبوا اهلمز على األلف ) تلقاءي
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، ولرمبا قصد مـن الرسـم   )وإيتاء(فكراهة التكرار مل يرمسوا ألفاً فاعتربوها على السطر 
 .السابق اإلشارة لكيفية الوقف عند اإلسكان أو الروم

  

) الأذحبنه( :بعد الم القسم اليت يكون بعدها مهز حىت ال تشتبه بالم التعليل مثل اًزادوا ألف •
) ألقسـم (اليت قرأهـا  ) ال أقسم(فأشاروا أن الالم مفتوحة ولذلك كانت قراءة ابن كثري 

 .موافقة للرسم
  

كراهة تكرار الالمات إال إذا اشـتبهت مثـل   ) الذين، اهللا(حذفوا الالم بعد الم التعريف  •
 ).للعنون، اللعنة، اللهوا(

  

رمسوا األلف أحيانا بصورة واو للداللة على أصل األلف من أهنا تأخذ حكم الفتح عنـد   •
الصالة، الزكاة، (بدل ) الصلوة، الزكوة، منوة(القبائل اليت متيل األلف اليت أصلها ياء فقط 

 ).مناة
  

مييل ذات الياء وهـذا إذا  كذلك األلف رمسوها ياء للداللة على أصلها وأهنا متال عند من  •
 ).موالنا(وإذا وصلت بضمري رمست ألفا ) سجى، قلى، موىل(كانت يف آخر الكلمة 

  

عند وجود خالف يف وجود ياء يف اسم ما رمسوه يف مواضع بياء ومواضع دون ياء مثـل   •
 .يف سورة البقرة ويف غريها بياء) إبراهم(

  

عتـو  ) (جاءو، بـاءو ( :واضع قليلة مثلواو اجلماعة رمسوا بعدها ألف لكن حذفوها يف م •
 ).عتواً

  

وأثبتوها غالباً يف باقي املواضـع   للداللة أهنا تسقط وصالً التعريف أحياناً) ال(حذفوا مهزة  •
 ).األيكة، ليكة(
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اومتن، (للداللة كيف يبدؤ هبمزة الوصل مكسورة أو مضمومة رمسوا بعدها ياء أو واو مثل  •
 ).ايتوين

  

يف املواضع اليت ثبتت عن الرسول وهي ألف تسقط يف الوصـل   ق رمساًثبتوا ألف اإلطالأ •
الـيت ختتلـف   ) أنا(، وكذلك كلمة ..)الرسوال، قواريرا( :وتلفظ عند الوقف عليها مثل

 .القبائل بلفظ ألفها فقد رمسوها قياسا على ألف اإلطالق
  

 ال هباء السكت، وهاءثبتوا هاء السكت يف املواضع اليت ثبت أن رسول اهللا مل يقف عليها إأ •
 .السكت تكون يف حال السكت فقط عادة

  

إال إذا كان هناك ألف قبلـه كمـا    ..)فريا، مسيا، عليما(تنوين النصب رمسوا مكانه ألف  •
 .ذكرنا فكراهة تكرار األلف مل يرمسوه وكذلك فوق تاء التأنيث مل يرمسوه

  

علـى  ) لنسفعاً، ليكوناً، إذاً( :عن نون التوكيد يف بعض املواضع مثل رمسوا األلف عوضاً •
 .مذهب جواز الوقف عليها باأللف

  

إذا ثبت يف كلمة أهنا قرئت عن رسول اهللا بتغيري حرف بدل آخر وأحدمها هـو األصـل    •
اللفظي الذي انقلب عنه احلرف اآلخر فإهنم اثبتوا احلرف املنقلب وليس األصل واعتـربوه  

 حيتمل الفرع مثل الصراط اعتربوها حتتمل السراط حيتمل األصل أما إذا اثبتوا األصل فإنه ال
وهذه املسألة واملثال ذكرها ابن اجلزري  ،على أن الصاد منقلبة عن السني اليت هي األصل

أما اليت يف البقرة فلـيس فيهـا   ) يف األعراف: مبصيطر، بصطة(صراحة يف النشر ومثلها 
يف سورة التكوير حيث ) ننيبض(خالف حيث رمست بالسني، وعلى ما يبدو مثلها كلمة 

تعترب الظاء والضاد من أصل واحد واعتربوا الظاء األصل اللفظي للضاد لـذلك رمسوهـا   
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ولوال االختالف يف املخرجني والرخـاوة  : بالضاد اليت حتتمل الظاء، يقول صاحب الرعاية
 .لكانت الظاء ضادا إذ الصفات متقاربة

  

وعدم تضـمينها يف مصـحفني مـن    ) بضنني(وأكاد أجزم هبذا السبب لالكتفاء برسم 
املصاحف العثمانية مرة بالظاء ومرة بالضاد فتغيري الضاد ظاء هنا يؤثر يف املعىن فهو تغـيري يف  
حرف معىن ومبىن ال مبىن فقط فكان جيب أن تكتب كل منها يف مصحف مـن املصـاحف   

ر اكتفوا بالضـاد واهللا  شأن ما فعلوه يف باقي حروف املعىن املختلف فيها لكن للسبب املذكو
  .أعلم

  
وهذا خبالف ما ذكره ابن اجلزري يف النشر من أن ثبوت القراءة بالظاء واستفاضتها هو 

إال أن هذا ال يصـح  ، سبب قبوهلا وإن خالفت الرسم حيث اعترب أن هذا خالف حرِف مبىن
رسم وهـو  ألنه خالف حرف مبىن ومعىن خبالف املثال اآلخر الذي ضربه على اخلروج عن ال

اليت ثبت عن ابن ذكوان حذف ياءها وقبلت بسبب االستفاضة فإن الياء هنا حرف ) تسألين(
إىل بظنني هي مما حيتمله الرسم خبالف ما ذكره ابـن  ) بضنني(واخلالصة هي أن قراءة ، مبىن

  .، واهللا أعلماجلزري
  
  

أو ) مستهزون(ز للداللة على جواز حذف مهز رمسوا الكلمة دون صورة ياء أو ألف أو مه •
على أن القراء الذين عـاملوا  ) مستهزئون، مستهزءون(رمست أحيانا بصورة وأحيانا دونه 

 .مهزة الكلمة حسب الرسم مل حيذفوا عند وجود رسم للهمز
 
 ).أالأن ال، ( )إن ما، إمنا(ما اختلفوا يف كونه مقطوع أو موصول وزعوه يف املصاحف  •
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حرف يزيد معىن وزعوه يف املصاحف وهذا ما ذكرنـاه   ما اختلفوا يف زيادة حرف معىن •
 .وعددنا مواضعه آنفاً
  

  ڭڭڭ
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  قواعد كيفية انضباط القراءة بالرسم

  
قبل اخللوص إىل قواعد حمتمل الرسم مما ذكرنا جيدر اإلشارة إىل أن ما مت ذكره وذكـره  

  :بواسطة وصل إليه أبو عمرو الداين، أبو عمرو الداين يف املقنع وغريه يف كتبهم
  

  .استقراء املصاحف املنتشرة واملستفيضة يف كل مصر يف زمنه 
النقل من الكتب اليت شاهدت املصحف اإلمام اخلاص بعثمان والذي مل يكن  

  .كتاب أبو عبيد الذي شاهد املصحف عندما كتب كتابه موجودا وخاصة
نقول خمتلفة عن علماء من كتاباهتم عن املصاحف اليت شـاهدوها يف كـل    
  .صر واليت بعثها اإلمام عثمان واليت دونوها يف كتبهم اخلاصةم

  
كما قد توافق أبو عمرو الداين مع شيخه سليمان بن جناح يف كتابـه حـول الرسـم    

) عقيلة أتراب القصـائد (وشارك أبا عمرو الداين الشاطيب يف قصيدته حول الرسم ) التنزيل(
على أن ما ذكروه ووصلوا إليه ، تمل الرسمورمبا اختلفوا يف بعض املواضع مما يندرج حتت حم

ال يصعب على الدارس استنتاجه من الرسم العثماين املوجود بني أيدينا واملقارنة مع القراءات 
لكن األمر الذي يهم ، بغض النظر عن اخلالف يف بعض املواضع اليت تندرج حتت حمتمل الرسم

صاحف مما اختلفت فيه حبرف أو حرفني الباحث هو مدى ثبوت املواضع اليت ذكرناها بني امل
اخلمسة واألربعني اليت ذكرناها واليت بنيت عليهـا القـراءات    من حروف املعىن يف املواضع

  .وبررت مبوافقة املصحف املوجود يف ذاك املصر أو غريه من األمصار ولذلك مل ختالف الرسم
   

احف مما ذكره وأثبتنـاه  من اختالف املص) ـه ٤٤٤( املتوىفأما ما ثبت عند أيب عمرو 
بني املصاحف يف كل مصر من هذه األمصار فهو ثابـت قطعـاً عـن     اً، وكان مستفيضهنا

املصحف العثماين الذي أرسل إىل هذا املصر كما إن هذه املواضع ذكرت يف عشرات الكتب 
املختلفة من كتب القراءات وغريها مث مل يعترض أحد على ما ذكره أبو عمرو الـداين عـن   

صاحف املوجودة يف زمانه أما بالنسبة للنقول املتفرقة األخرى والقليلة جداً واليت ال تتجاوز امل
الثالثة عن أيب عبيد أو السخاوي فرمبا ال ميكن اجلزم النظري أوالً هبا لكن عملياً ال مفر مـن  
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نه ال ميكن أن إثباهتا والقول هبا ألن القراءة القطعية الثبوت عن هذا املصر عن قارئه املشهورة ع
تقبل إذا خرجت عن الرسم وهذا أمر اتفقت عليه األمة من عصر الصـحابة ألي زيـادة يف   
حرف ولو حرف واحد من حروف املعىن وحىت املبىن إال ما قيل أنه تـواتر يف هـذا املصـر    

ن وبالتايل لو مل تكن هذه القراءة اخلارجة ع، وسيمر معنا أنه نادر جدا بل رمبا ال يوجد البتة
موافقة ملصحف هذا املصر ملا قبلت ولرفضت أصال بل لتركت قراءة هذا القارئ  فرضاً الرسم

  .واختريت قراءة غريه لتمثل قراءة أحرف هذا املصر
  

القواعد اليت تعترب فيها القراءة من االستعراض السابق ملا اتبعه الصحابة يف الرسم نستنتج 
قارئ إىل الصحابة وهم عن رسول اهللا وقبلتـها  إذا ثبت سند ال مندرجة حتت موافقة الرسم

  :العربية
  

  :من ناحية الزيادة -١

  .الرسم العثماين يقبل زيادة ألف أينما وردت إذا ثبت السند -
الرسم العثماين يقبل زيادة ياء يف آخر الكلمة بدالً عن الكسرة اليت قامت مقام اليـاء   -

  .احملذوفة
بدالً عن الضمة اليت قامت مقام هذه الواو احملذوفـة  كما يقبل زيادة واو آخر الكلمة  -

  .)، ميح اهللاويدع(
يقبل الرسم العثماين زيادة ياء يف منتصف الكلمة بشرط كوهنا مالصقة لياء أو صورة  -

  .)إبراهام(الياء اليت رمست للهمز أو كوهنا حتل حمل ألف مثل 
واو أو صـورة واو ترسـم   يقبل زيادة واو يف منتصف الكلمة بشرط كوهنا مالصقة ل -

  .)تؤيه، ليسؤا(هلمزة 
تقبل زيادهتا أما اليت ترسم على الـواو أو اليـاء    اهلمزة اليت ال ترسم على ياء أو واو -

  .فيجب وجود رسم واو أو ياء
  .كذلك اليت على السطر) تسلين(اهلمزة اليت على األلف تقبل ولو مل ترسم ألف  -
  .مهزة االستفهام تقبل زيادهتا -
  .يقبل زيادة الم بعد الم التعريف فقط -
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  :من ناحية احلذف -٢

ال يقبل الرسم قراءة حذفت أي حرف رسم إال ما سنذكره حىت الـواو أو اليـاء أو    -
  .ة يف آخر الكلمةتاأللف وكذلك الياء أو الواو الثاب

  .)االئي، أفإين(جيوز حذف الياء اليت بعد اهلمز اليت تقرأ مكسورة مثل  -
  .)يلأو، أولئك(ز حذف الواو اليت تقع بعد مهزة تقرأ مضمومة مثل جيو -
، نبـاىء (جيوز حذف األلف اليت قبل الياء صورة اهلمزة املكسورة املتطرفة قراءة مثل  -

  .)لشايء
  .مهز الوصل حيذف أثناء الوصل حسب ما هو معروف -
  .)نبؤا(جيوز حذف األلف بعد اهلمز املتطرف املضموم  -
  .)ال أقسم بيوم(األلف اليت بعد الم قرئت الم قسم مثل  جيوز حذف -
  .جيوز حذف الواو بعد مهز الوصل املضموم -
  .جيوز حذف الياء بعد مهزة الوصل املكسورة -
  .جيوز حذف ألف اإلطالق عند الوقف عليها ولو ثبتت رمساً -
  .جيوز حذف هاء السكت اليت ثبتت رمسا عند الوصل فقط -
  

  :ديل حرف حبرفمن ناحية تب -٣

رمست على  الواو املرسومة وهي غري املدية يكمن أن تقرأ ألف ألهنا ميكن أن تكون ألفاً -
  .)الربو، الصلوة(األصل املنقلبة منه 

ألن من املمكن أهنا ألف رمست  اًة وهي غري مدية ميكن أن تقرأ ألفكذلك الياء املرسوم -
  .)، يرضىقلى(على أصلها 

سوطة ميكن أن تقرأ هاء عند الوقف عليها بعكس املربوطة اليت ال يوقف تاء التأنيث املب -
  .عليها إال باهلاء

جيوز الوقف عليه بـاأللف  ) إذاً(وكذلك ) ليكوناً، لنسفعاً( نون التوكيد املرسومة ألفاً -
  .فال يوقف عليه إال بالنون بعكس ما رسم نوناً
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 جيوز حذفها إال إذا مل يرسم هلا صورة أو وال، اهلمزة جيوز تسهيلها أو إبداهلا أو نقلها -
  ).مستهزئون، مستهزون(رمست هلا يف مواضع صورة ويف مواضع مل يرسم 

  

  :وبالتايل فالرسم العثماين قام على أشياء رئيسية

  
 .اختصار ما ميكن اختصاره وال يضر -١
 .كراهة تكرار بعض احلروف بشكل متتايل يف الرسم -٢
 .تاإلشارة إىل حركة بعض الكلما -٣
 .اإلشارة كيفيتني يف قراءة الكلمة الواحدة -٤
 .منع االشتباه يف الكلمات ويف معاين اآليات -٥
 .اإلشارة إىل وجود مهزة -٦
 .عدم إغفال أي شيء حرفاً أو حركة يؤثر يف املعىن دون اإلشارة إليها -٧

  
  .وكل هذا مبا يتناسب مع معطيات الرسم اليت بني يدي الصحابة

  .فقة الرسمهذه هي إمجاالً قواعد موا
  
  

  ڭڭڭ
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لماذا لم يحدد الصحابة ضوابط الرسم بشكل دقيق 
  ولماذا نتج محتمل الرسم

  
وملاذا نتج حمتمـل   وهنا يطرح سؤال ملاذا مل يقم الصحابة بتحديد كل شيء بشكل دقيق

مث ملاذا تساهلوا يف حذف األلف أو الياء أو الواو وملاذا ال يقال إن حـروف املـد أو   ، الرسم
  .كلها تدخل يف حمتمل الرسم حذفاً وإثباتاً وليس األلف فقطالعلة 

  
  :اجلواب هو

إن سبب التساهل يف حذف األلف هو أن األلف ال تكون إال حرف زيـادة وال تكـون     -
أصلية يف بناء الكلمة لذلك قبلوا هذا لأللف دون الياء والواو ألهنمـا يـدخالن يف بنـاء    

واليـاء  ، مة ال تكون حرف معىن بل مبىن فقـط فاأللف ضمن الكل الكلمات ويف معناها
والواو قاموا حبذفها عندما ال تكون حرف معىن وهلذا كان التسـاهل يف حـروف املـد    

ولذلك القول املـذكور أن  ، وخاصة األلف بشكل كبري مث أتت الواو والياء يف درجة ثانية
إذا قيد بأن ال تكـون  حروف املد كلها حذفاً وإثباتاً تدخل يف حمتمل الرسم ال يقبل إال 

  .أو الياء حرفا مؤثًرا يف املعىنالواو 
  
  :أما ملاذا مل يقم الصحابة بتحديد األشياء بشكل دقيق فهو ما ذكرناه ونعيده -
  

  .كون النقط مل يكن موجودا عند العرب -١
  . كون اهلمزة ليس هلا رسم خاص عند العرب -٢
  .وجود احتماالت عديدة يف لفظ اهلمزة -٣
  .ون احلركات مل تكن موجودة بعد عند العربك -٤
يف النسخ اليت مجعت يف عهد أيب بكر رضي اهللا  ثبوت وجهني ثابتني عن الرسول  -٥

تعاىل عنه يف قراءة الكلمة الواحدة نقالً والعمل على جعل رسم املصحف حيتمـل  
ن جعل الوجهني أو جعل املصاحف املنسوخة حتوي هذه األوجه الثابتة عندما ال ميك

  .كل مصحف يتضمن الرمسني
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أصل األلف واو فال متيلـها  ) الربو(اإلشارة إىل هلجة القبائل املختلفة يف الكلمة مثل  -٦
لكلمة باأللف املمدودة  وإذا رمسوا األلف املتطرفة، القبائل اليت متيل ذات الياء فقط

  .دل أنه ال يوجد قبيلة متيلها
بالرسم ملنع االشتباه وهذا ما وصل إليه اجتهادهم اضطروا إىل أمور اصطلحوا عليها  -٧

  .القرآن وقراءاته قدر املستطاع يف اصطالحات حلفظ
  

  .فهذه األسباب اليت أدت بالصحابة إلجياد الرسم العثماين
  
  

  ڭڭڭ
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هل هناك في القراءات العشر المعروفة اليوم خروج 
  حقيقي عن الرسم العثماني

  
  :سم هيأما األمور اليت خرجت عن الر

 .قرأها سقاة ابن وردان خبلف عنه أي حبذف األلف الثابتة رمساً) سقاية( •
حبذف األلف خبلف عنـه مـع أن   ) عمرة(ابن وردان  قرأها أيضاً) عمارة( •

 .األلف ثابتة رمساً
قرأها حبذف الياء خبلف عنه ابن ذكوان مع أهنا ] ٧٠:الكهف) [فال تسألين( •

 .ثابتة رمساً
 .أحد الباءين فيها خمالفة ]١٨٤:آل عمران[) وبالزبر وبالكتاب( •
ورويـس   يرأها ابن كثري وأبو عمرو والكسـائ ق] ٢٤:التكوير[ )بضنني( •

 .بالظاء
  

واملوضع األخري ميكن إحلاقه مبحتمل الرسم كما ذكرنا وأوضحنا من أن الصحابة عندما 
حـدة مثـل   ثبت لديهم حرفان بنائيان خمتلفان أحدمها هو األصل اللفظي لآلخر كلمـة وا 

واعتربوا أن الفرع حيتمل األصـل فالصـاد    فإهنم أثبتوا الفرع وليس األصل) صراط، سراط(
حتتمل السني فإذا رمست كلمة بالسني فترفض قراءة روهتا بالصاد بينما إذا رمست بالصاد فتقبل 

  .وهذه املسألة قد صرح هبا ابن اجلزري يف النشر، رواية السني
  

تنطبق عليها نفس املسألة أن الضاد هو حـرف  ) بظنني، بضنني(وعلى ما يبدو إن قراءة 
  .واهللا أعلم، منقلب عن الظاء لغوياً

  
  .لذلك مت قبوهلا كما سنشرح وقد قالوا إن هذه القراءة متواترة ثابتة
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فهي يف أغلب املصاحف املرسلة لألمصـار  ) بالبينات وبالزبر(أما بالنسبة آلية آل عمران 
أبو عمرو أهنا يف املصحف الشامي كانت بباءين وكانـت مستفيضـة    دون الباءين لكن نقل

هكذا يف مصاحف أهل الشام حسب ما رآه وحسب نقل ثبت عنده عن أيب الدرداء وهـو  
لكن يف نقـل  ، الصحايب الذي كان يقرئ يف الشام من املصحف الذي أرسل إىل أهل الشام

لذلك فرمبـا   مان نقل أهنا بباء واحدةللداين عن أيب حامت يف املصحف الشامي الذي أرسله عث
خمالفة للرسم لكنها  أحدمها بباء واحدة واألخرى بباءين يقال إن أحد القراءتني عن ابن عامر

  :والذي يظهر أن أصل املسألة هو، تواتر ثبوهتا لذلك قبلت
  

أن املصحف الشامي وردت فيه الباءان حسب الثابت من الروايات وكذلك املصـاحف  
يف الشام حسب ما نقل ورأى أبو عمرو الداين وغريه وهذا يعين أن الباء ثبت عنـد  املوجودة 

الصحابة حذفها حسب بقية املصاحف أو إثباهتا حسب املصحف الشامي يف أحد الكلمتني أو 
إن قرن الباءين يف : كليهما وهنا احلذف يف أحدها متوافق مع املصاحف العثمانية إال أن يقال

مـن   الرواية اليت ثبتت توجب قرهنما لكن يرد على الكالم املـذكور  مصحف واحد يعين أن
أنه مل تثبت قـراءة بالبـاء يف كلمـة     كون احلذف واإلثبات جائز يف كل موضع على حدا

لكن قرن وجود الباءين ببعضهما ال ميكن اجلزم به مع أنه هـو األقـوى   ، لوحدها) الكتاب(
راد أحد الكلمتني بالباء احتماالً قائما يف موافقـة  فيبقى انف، واألوىل ترجيحه، موافقة للرسم

فهذا ليس له مدلول فذكرنا وجـود  ) الكتاب(أما عدم ثبوت قراءة انفردت بالباء يف ، الرسم
أما وجود مصحف ما ، ومل يصل إلينا هبما قراءة) إال الساعة أن تأهتم) (واجلار ذا القرىب(رسم 

بد أنه نسخ عن مصحف من أحد النساخ وناسخه  أو نقل شاذ يف الشام حوى باء واحدة فال
  .واهللا أعلم، اعتمد الرواية اليت تثبت الباء يف أحدمها فقط

  
اليت ثبتت فيها رواية عن ابن ذكوان حبذف الياء برغم ثبوهتا يف ) فال تسألين(أما بالنسبة 
بن اجلـزري يف  فقد عللها ا، ور القراءكجمه والرواية الثانية عنه ثبوت الياء، مجيع املصاحف

احلذف مع ثبوت األلـف   حيث أجازوا) الظنونا، السبيال: (النشر بشبهها بألف اإلطالق يف
فألف اإلطالق ختتلف عن الياء متاماً ، وهذا الذي ذكره ابن اجلزري بعيد جداً واهللا أعلم، رمساً

وا وإال لسحب احلكم على أي حرف حيذف مث إنه من املعروف واملشهور أن الصحابة حـذف 
وعلى ، ولو يف آخر الكلمة هو خمالفة للرسم الياء فيما اختلفوا بثبوته وأن حذف ياء ثابتة رمساً
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ما يبدو إن سبب قبوهلا هو ثبوهتا القطعي واملتواتر إىل ابن ذكوان وقُبل النقل عن ابن ذكوان 
جه آخر يف حيث له و للرسم ألنه قارئ ثقة وشيخ إقراء وثبتت عنه رواية كاملة للقرآن موافقة

هذه الكلمة يوافق الرسم كما إهنا خالف بسيط ال يؤثر يف املعىن وهو يتعلق بياءات الزوائـد  
ونقل ابن اجلزري يف النشـر أن روايـة   ، اليت فيها روايات عديدة وهي حرف مبىن ال معىن

  .واحلق أنه جيب أن ترجح ويعمل هبا ألهنا هي املوافقة للرسم، اإلثبات هي األشهر
  

بأهنا قبلت ولو ) أكن وأكون(لتعليل الذي يف مقدمة النشر البن اجلزري هلا ولكلمة أما ا
بأن خمالفة الرسم حبرف من حروف املعىن قبل إذا ثبت تواتره وال مفر مـن  : خالفت الرسم

حرف مبىن ساهم يف قبول القراءة لكن التواتر  وهو الياء هنا فال شك أن كون احلرف، قبوله
كن اجلزم به والقول به إال عن ابن ذكوان وليس عن الصحابة أو الرسـول  الذي يذكره ال مي

إن اخلالف هو يف حـرف  : وبالتايل فخالصة القول، وهذا سنشرحه يف حبث تواتر القراءات
مبىن وثبت عن قارئ ثقة وكان شيخ إقراء يف زمانه وروايته متوافقة كلها مع الرسم قبل نقله 

ا مـن خالفـات   فقد نقلنا ووضحنا أهن) أكون، أكن(ة لكلمة أما بالنسب، هذا يف هذا احلرف
  .املصاحف العثمانية

  
اليت وردت عن ابن وردان بقراءهتـا  ) سقاية احلاج وعمارة املسجد(وأخريا بالنسبة آلية 

، والرواية األخرى هي كاجلمهور كما هي يف رسم املصـاحف ) ُسقاة احلاج وعَمرة املسجد(
ثابتـة  ) سـقاية (مث الياء يف ) عمارة(لف يف املصاحف ثابتة يف فإن اإلشكال يكمن يف أن األ

فهذه القـراءة ينطبـق   ، فاحلذف خمالفة للرسم وهذا املوضع مل يذكر فيه الداين وغريه خالف
واخلالف هنا يف حرف معىن  عليها ما ذكرنا البن ذكوان من أن له رواية أخرى موافقة للرسم

وقد نقل ابن اجلزري يف النشر أنه شاهد هـاتني  ، مجايل لآليةبرغم من أنه ال يؤثر يف املعىن اإل
الكلمتني يف مصاحف املدينة القدمية بدون ألف مما يدل أهنا هكذا يف مصحف املدينة وذكـر  

 فلم جيد ابن اجلزري أنه حبث عن من نص على وجود ألف يف هذا املوضع يف مصاحف املدينة
فلم جيد  أما إثباهتا فيجب ذكره بة اختصاراًحيث إن حذف األلف هو األصل يف رسم الصحا

وبـالرغم  ، للرسم وبالتايل هكذا تكون الروايتني موافقتان، مما يدل على وجود حذف األلف
لكن جيب التعويل على ثبوت حذف  كافياً من أن عدم النص يف الكتب على األلف ليس دليالً
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اجلزري منسوخة عن مصـاحف   ابن رآهااأللف هنا يف مصحف أهل املدينة فاملصاحف اليت 
اليت نسخت عن مصحف املدينة العثماين كما أهنا لو خالفت الرسم األول ملـا   املدينة األوىل
  .قبلها األولون

  
 املصـاحف ال ميكن القول بأن هناك خروج عن رسـم  : وبالتايل نصل إىل خالصة أنه

  .العثمانية أبدا يف القراءات اليت بني أيدينا
  

لـيس  ) أكـون (قرئت ) أكن( ـي رمحه اهللا يف النشر ملخالفة الرسم بومتثيل ابن اجلزر
بصائب واهللا أعلم ألنه ُنِقل أهنا وردت هكذا يف املصحف اإلمام وهذا ما ذكره أبـو عمـرو   

  .أيب عبيد الداين يف املقنع نقالً
  

 أو(فإنه من الضروري عند ذكر كلمة قراءة  وماهيتها تالقراءاوملتابعة حبثنا حول نشوء 
حتديد تعريفها بناء على ماهيتها بغض النظر عما ذكرنا عمن تنسـب إليـه   ) رواية أو طريق

  .فسنحدد ماهية علم القراءات مث القراءة الواحدة والفرق بني القراءة والقرآن
  
  

  ڭڭڭ
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  تحديد ماهية علم القراءات

   
  :فعلم القراءات القرآنية هو عبارة عن دراسة

  

أحكام كيفيـة  ، التقليل، اإلمالة، الغنة، اإلدغام، املد(للقراءة جمموعة األساليب اللفظية  .١
وهي ما نسميه األحكام التجويدية للقراءات ومن ضمن هـذه  .) .نطق اهلمزة واهلمزتني

األساليب التجويدية يوجد االختالفات اللفظية اليت تتعلق باختالف هلجات القبائل مـن  
، وجود السند: قبول احلكم التجويدي هو والذي ضبط، تسهيل للهمز أو نقله أو إبداله

القبائل مثل أحكام ختفيف  ووجود وجه يف العربية يقبل األحكام اليت تقوم على هلجات
 .اهلمز

 
وهنا ننوه أنه ال عالقة لألحكام التجويدية برسم املصحف حىت يكون موافقـة الرسـم   

  .شرطاً
 

ل رواية وطريق إىل القارئ والـيت  حتديد اقترانات األحكام التجويدية الثابتة اخلاصة بك .٢
حيث اختصت كل قراءة بقرن كيفيات جتويدية وباقترانات بني األحكـام   ميزت قراءته

إشباع املـد  : ورش من طريق األزرق يف الشاطبية(واألحرف اليت تتناوهلا كل قراءة مثل 
ة قـالون  أما رواي..) التقليل والفتح يف ذات الياء، توسط شيء وطوله، املتصل واملنفصل

وكـذلك  ..) صلة ميم اجلمع وعدمها، توسط املتصل، فقصر وتوسط املنفصل( عن نافع
، عدم املد يف شيء، إمالة ذوات الياء، إشباع املد املتصل واملنفصل(رواية خلف عن محزة 

فكل قارئ له اقترانات خاصة بقراءته وكل رواية هلا  ،..)عدم الغنة يف إدغام الواو والياء
وهـذه االقترانـات بـني األحكـام     ، اصة وكل طريق له اقترانات خاصةاقترانات خ
والذي ضبط قبول هذه االقترانات اليت تشكل اهليكل العام لكل قراءة هـو  ، التجويدية

للراوي وصاحب الطريق إىل القارئ أما القارئ فهو واضـع   وجود السند: شرط واحد
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األحكام التجويدية واحلروف اليت بىن كون  بشرط على شيوخه اقتراناته ابتداء أو اعتماداً
 .عليها قراءته حققت شروط القبول

  
وهناك شروط ) وهو اختالف احلرف الذي ذكرناه(كيفية قراءة الكلمات ضمن اآليات  .٣

موافقـة  ، ووجود وجه يف لغات العرب تقبله، السند: ثالثة وضعت لقبول هذا احلرف
 .وهذه األمور سيتم شرحها، رسم املصحف

  

رنا أن اختالف الكلمات يتألف من اختالف حرف مما ال يؤثر يف املعىن ويتعلـق  وقد ذك
وأنه يطلـق االثـنني   ، واختالف كلمات مما يؤثر يف املعىن، بلغات القبائل مما أذن به الرسول

  .والشروط الثالثة هي لكال النوعني، وهذا ما سأقوم به غالباً اختالف حرف جتاوزاً
  

  .اليت تشكل علم القراءات القرآنية فهذه األمور الثالثة هي
  

ويف ، وهو الذي يبحث يف كيفية أداء آيات وكلمات القـرآن : فعلم القراءاتوبالتايل 
  .النقول املتعلقة باختالف احلروف وحيدد النقول املقبولة والقراءات والروايات املقبولة منها

  
م بأداء هذه النقـول  هو الشخص يقو ):اجلامع للقراءات( والذي يقوم جبمع القراءات

  .والقراءات والروايات الثابتة يف علم القراءات عملياً
  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٧٣   -  

  التمييز بين القرآن والقراءات، والترتيل والتجويد

  
والقـراءة  ، القرآن :وبالتايل جيب أن منيز هنا بني عدة أمور جيب عدم اخللط بينها وهي

  .بوضوحفيجب التمييز بينها ، ، التجويدالترتيل، والقراءات
  

: إن هناك فرق بني القرآن والقراءات ولذلك يقول البنا الدمياطي يف إحتاف فضالء البشر
  ـه.ا. حقيقتان متغايرتان توالقراءاالقرآن 
  

لكـن   فعندما كان الصحابة يقرئون القرآن كان لكل منهم قراءته مما أذن به الرسول 
، مفهوم وحتديد مشترك عنـد اجلميـع  كلهم قامت قراءهتم على القرآن الكرمي الذي كان له 

ويستنتج تعريف القرآن من حتديد املشترك من القراءات اليت بني أيدينا ومن الشـروط الـيت   
  .اعتمدت يف قبول القراءة وخاصة ما اتفق عليه الصحابة من موافقة الرسم

  
اآلن وليس وننوه هنا إىل أننا نقصد تعريف القرآن حتديده وحتديد املقصود متاما مما نقرؤه 

  .التعريفات الكالمية املوجودة يف كتب العقيدة من كونه كالم اهللا
  

فنحدد القرآن من القراءات اليت بني أيدينا واليت تعكس قراءات الصحابة ومن املصـحف  
  .الشريف
  

اآليات والسور والكلمـات  : فعندما كان الصحايب ينقل القرآن بقراءته كان يقوم بنقل
وطبعاً الكلمة يدخل فيها احلركة اإلعرابيـة  ، أبلغها الرسول للصحابة متاماً باللفظ العريب واليت

واآليات يدخل فيها كل ، واحلركة املؤثرة يف املعىن وكذلك يرتبط هبا احلروف املؤلفة للكلمة
والسور يدخل فيها حتديد جمموعـة  ، كحرف العطف وحرف اجلر حرف من حروف املعاين

  .احدةاآليات اليت تكون يف سورة و



  
-  ٧٤   -  

واملقصود  فالصحايب كان يؤدي هذه األمور بقراءته اخلاصة اليت أخذ أحكامها وحروفها
، هنا باحلرف احلرف األصيل مما أوضحناه مما ال يغري باملعىن لكنه يتعلق بلغات وهلجات القبائل

لكن اتفق الصحابة على رفض اختالف احلرف الذي يتعلق بتغري رسم الكلمـات أو تغـيري   
خبالف اخـتالف احلـرف   ، الكلمة وال بد أن السبب هو املنع من الرسول الكرميحرف يف 

  .الناتج عن البناء احلركي للكلمة من القبائل العربية اليت أذن الرسول القراءة حبرفها
  

باللفظ العـريب   السور واآليات والكلمات: فيكون تعريف القرآن حسب ما أوضحنا
  .ومنه احلركة اإلعرابية واحلركة البنائية املؤثرة يف املعىن، صحابةملا أبلغه الرسول ال مطابقة متاماً

  
وهل يصح اعتبار رسم املصحف العثماين أو املصاحف العثمانية هو القرآن على اعتبار أن 
الرسم العثماين حوى السور واآليات والكلمات وأمجع الصحابة على االنضباط مبا فيه وعلى 

  لقي عن الرسول يقيناً؟اعتبار أنه أصبح ممثالً ملا ت
  

إنه ال يصح هذا ألن الرسم العثماين حيتمل قراءة للكلمات املرسـومة ضـمن    :اجلواب
، فيجب ضبط هذا التعريـف ، ياملعىن إما اإلمجايل أو التفصيل احتماالت ختتلف عن بعضها يف

صحف واليت بالقول أنه النقول الثابتة عن الرسول يف الكلمات واآليات والسور املرسومة يف امل
  .تؤثر يف معاين القرآن وتبىن عليها املعاين

  
  .وبذلك ينطبق هذا التعريف على السابق يف داللتهما

  
أداء اآليات القرآنية بلغـات وحـروف العـرب    ، فهو كما ذكرنا: أما ترتيل القرآن

ـ  ول أو وأساليبها يف اخلطابة والكالم والشعر مبا ال يؤثر يف املعىن وذلك حسب ما قرأ به الرس
وهذا ما تـدل   أرتاالً أذن به من هلجات ومن أساليب العرب مع اإلتيان بآياته ومقاطعه أرتاالً

  .)ورتل القرآن ترتيالً( عليه آية 
  

، التفخـيم  املد، الغنة( :وبالتايل الترتيل هو أمر الزم لقراءة القرآن واألساليب نقصد هبا
، خطْوات(بناء احلركي الذي ال يؤثر يف املعىن اللغات واألحرف فنقصد هبا ال أما، )..والترقيق
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، النقـل ، اإلبدال، التسهيل( ونقصد باللهجات مما ثبت يف القراءات، )مّيت، مْيت) (خطوات
وسيمر تعريف هذه ..) الكشكشة والطمطمانية والتلتلة(ومما ما مل تنقله القراءات ..) السكت

  .األمور وإيضاحها يف مناقشة األحرف السبعة
  

  .قراءة يكون هلا ترتيلها اخلاص حسب اختيار كل شيخ لقراءته ولكل
  

قارئ ما أو أكثر فهـو   فالترتيل هو أمر عملي أما دراسة األحرف واألساليب يف ترتيل
  .الترتيل النظري

  
االختيارات املنسوبة لشيخ ما يف األمور املتعلقة بالترتيل مـع  : أما القراءة القرآنية فتعين

اليت ثبت فيها قراءتان إىل  اختالف احلروف املؤثر يف املعىن ة يف الكلماتاعتماد خيارات خاص
وإن  مما فيه اختالف يف املعىن مع قراءة وإقراء هذا الشيخ وإقرائه هبذه االختيارات الرسول 

اختالف املعىن يكون يف املعىن التفصيلي دوماً وليس اإلمجايل وهذا سنشرحه وسنشرح هدف 
ارات احلرفية املؤثرة ونشري هنا إىل أن هذه االختيارات الترتيلية مع االختي ههذا االختالف وسبب

احلرفية فقط أو األحكام واالقترانـات التجويديـة    تسمى قراءة وليس االختالفات اًباملعىن مع
وبالتايل القراءات جلها يدور حول أسلوب األداء من هلجات ولغات جزء منها يتعلـق  ، فقط

تفصيلي الناتج عن اختالف احلركة اإلعرابية أو اختالف حرف أو اختالف باختالف املعىن ال
  .وقد عددنا سابقاً الكثري منها، املصاحف الذي تعمده الصحابة وهو قليل

  
  .القراءة مقبولة إذا حققت شروط الثبوت إىل الصحابة وهم أخذوا عن الرسول 

  
القراءات املقبولة وحيدد شـروط  فهو العلم الذي ينقل هذه : أما علم القراءات القرآنية

  .وأحيانا ينقل بعض القراءات اليت مل تقبل، القبول
  

فهو يطلق على قسم من الترتيل الذي خيتص بأساليب األداء الـيت تعتمـد   : أما التجويد
بدورها على أساليب العرب يف اخلطابة والكالم والشعر وفق ما قرأ به الرسول أو أذن به من 

  .وهو أيضاً أمر الزم لقراءة القرآن..) مهس، قلقلة، ترقيق، تفخيم، مد، غنة(قبائل من 
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  .وبالتايل التجويد هو أمر عملي لكنه يستخدم أيضاً للداللة على إتقان أساليب األداء

  
أما علم التجويد النظري فهو دراسة أحكام التجويد اليت ختص قارئ أو أكثر وتقسـيم  

وهنا جيـدر  ، ة ودراسة كيفية أداء كل حكم جتويدياألحكام إىل أقسام وتسميات اصطالحي
اإلشارة إىل أن مسألة حتديد خمارج احلروف وكيفية النطق وكذلك األساليب من غنة وقلقلة 
تتعلق كما ذكرنا بأساليب العرب يف لغاهتا لذلك فإن كتب علماء اللغة األقدمني تعترب مرجعاً 

سر ( : األداء وخاصة يف األمور الدقيقة مثل كتابيف املسائل اليت ختتلف هبا النقول العملية يف
  .لسيبويه) الكتاب(، البن يعيش) املفصل(، البن جين) صناعة اإلعراب

  
وكذلك يتعلق علم التجويد بعلم اللسانيات يف حتديد املخارج والصفات بدقـة وتعتـرب   

ت الكالم عليها وهذه األمور بسط، عند االختالف يف املسائل الدقيقة كتب هذا العلم مرجعاً
  .ضع آخر من شرحي للمقدمة اجلزريةيف مو

  
فهي األداء العملي والتعبري الذي أطلقه القرآن على عبادة قراءة القرآن فهـو  : أما التالوة
  .الترتيل ليس اسم عبادة إمنا كيفية أداء القرآن وخيتلف عن الترتيل بأن، أداء القرآن مرتالً

  
لترتيل جزء من القراءة يتعلق بأساليب األداء واألحـرف  ومن التعاريف السابقة جند أن ا

  .يويد العملي جزء من الترتيل العملوأن التج، اليت ال تؤثر باملعىن
  
  

  ڭڭڭ
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هل نقول إنه  ،من حفظ القرآن أو قرأه برواية عن قارئ
  ؟حافظ له أو قرأ ختمة كاملة له

  
ي كامل القرآن إمنا حتوي القـرآن  ومن التعاريف السابقة يتبني أن القراءة الواحدة ال حتو
فهنا حوت خيـار واحـد    التفصيلي عدا الكلمات اليت ثبت فيها عدة خيارات تؤثر يف املعىن

هـل   ،علماً أن املعىن اإلمجايل ال يتأثر فمن حفظ القرآن أو قرأه برواية عن قارئ مـا ، منها
  ؟إنه حافظ له أو قرأ ختمة كاملة: نقول

  
قراءة قارئ ما أو حفظ القرآن بقراءة قارئ ما هو مل يقم حبفظ إن من قرأ ختمة كاملة ب

مع أنـه  ، إمنا ينقصه مجع الكلمات املؤثرة يف املعىن من باقي القراءات ،أو مجع القرآن كامالً
 بني القـراءات ال  ميكن القول إنه حفظه جتاوزاً على اعتبار أن الفروق يف احلروف ذات املعىن

لذلك يقال ، اإلمجايل إمنا يف معاين تفصيلية وذات أثر بالغي على الغالب يف املعىن اًيعترب اختالف
عن شخص حفظ القرآن أنه حفظه بقراءة فالن أو رواية فالن فكل رواية متثل القرآن فمعانيها 

ويرد على هذا الرأي بأن الصـحابة كـانوا   ، التفصيلية ال تتعارض ومعانيها اإلمجالية واحدة
قرآن ضمن اختيارات من هذه الكلمات هو كاف للقول بقراءته كامالً يعتربون أن من قرأ ال

وال يعترب نفسه أنقص شـيئاً   أو حفظه ويدل على هذا أن كالً منهم كان يقرأ خبياراته اخلاصة
وسيمر أثناء شرحنا هذا أن كل اخلالفات ليس هلا أثر ، من القرآن بل نقله كامال ملن قرأ عليه

وهذا هو السبب كما يبدو فكل يقرأ حسب ما مسع؛ إن هذا ال ،  لآليةيف تغيري املعىن اإلمجايل
يتعارض مع ما ذكرناه فمن قرأ ختمة ما من الصحابة قرأ القرآن كامالً وفق خياراته مما ثبت 

وكذلك من قرأه بقراء ، لكنه مل يقرأ كل ما هو قرآن ومل جيمع كل ما هو قرآن، عن الرسول
، فهو يأخذ أجر حفظ القرآن كامالً وتالوته إن شاء اهللا تعـاىل قارئ أو حفظ القرآن بقراءة 

ثبت من اخليارات الثابتة املؤثرة يف املعىن تتعلق بالتوسع يف املعـاين   وتبقى مسألة مجع كل ما
لكن من ، وأحياناً هي تناول اجلانب الفقهي، التفصيلية واألثر البالغي هلا فهي مسألة توسعية

فمن ، ناء مسألته الفقهية فهذا أمر خاص به طاملا مل تصله القراءة الثانيةاكتفى منهم بقراءة يف ب
يف آية الوضوء بالفتح واكتفى بنقلها وحفظها يف ختمته فقد قرأ القرآن كامالً ) وأرجلَكم(قرأ 

 فيجب االنتباه لقراءة الكسر أيضاً، لكن حىت نبين املسألة الفقهية جيب مجع ما ثبت من قراءات
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ويساعد يف توجيه هـذا  ، ني القراءتني بالنسبة لألرجل تتعلق بفعل املسح أم الغسلوالتوفيق ب
الفهم السنة النبوية لكن جيب أن يكون لكل قراءة عملها وأثرها مبا ال يتعارض مع الثانية أثناء 

  .الفهم
  

واإليضاح السابق مبين على ما ذكرنا من حتديد القرآن وماهيته وكونه ال يتعلق باحلركة 
  :يت ختتلف هبا حروف القبائل وال باحلكم التجويدي ورمبا يعترض باعتراضات عديدةال

  
ملاذا مل نعترب كل األحكام التجويدية واحلروف غري املؤثرة يف املعىن قرآناً؟ وبالتايل القرآن 
كل ما يتلى حىت احلركة والغنة واالقترانات يف كل قراءة بني األحكام اخلاصة للقـارئ مـع   

  ليت ختتص هبا قراءته؟احلروف ا
  

إن هذا األمر سنناقشه ونوضحه متاماً أثناء نقاش تطور ظهور القراءات تارخييـاً ضـمن   
، الصفحات القادمة ومن وجود خيارات للقراء يف قراءاته من أساليب العرب ولغاهتا وأحرفها

راءتـه  لكن بشكل مبدئي حنن بنينا استنتاجنا على ما أوضحنا من أن كل صحايب كانت له ق
، لكن الكل يف قراءهتم كان عندهم شيء مشترك ال خيرجون عنه كانوا يعتربونه هو القـرآن 

وهذا نستنتجه من استقراء القراءات اليت وصلت إلينا وهي جزء مما قـرأ الصـحابة وهـذه    
  .القراءات صورة عنها

  
  

  ڭڭڭ
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  تعريف الرواية والطريق
  

لكن مع مالحظـة أن  : من الرواية والطريقوتنطبق ماهية القراءة وتعريفها هذه على كل 
تكون إال نقالً كامالً للختمة من الراوي عن شيخه القارئ مباشرة أو بشكل غـري   الرواية ال

مباشر لكنها عن القارئ فقط دون أي شيخ قارئ آخر تعود إليه قراءة هذا الراوي أما القارئ 
  .فال تعود قراءته لشيخ واحد من شيوخه

  
ما فنقله يعود إىل راوٍ من الرواة الذين نقلوا عن القارئ عـن طريـق   أما صاحب طريق 

 شيوخه يف الطريق وهو أخذ طريقه يف الغالب عن شيخ واحد إىل هذا الراوي أو عدة شيوخ
نقصد بالقراءة هنا حكم جتويدي أو حرف ما أو قراءة  ورمبا اعتمد طريقاً وأضاف إليه قراءة

ثبتت عنده هلذا الراوي كما مثل الشاطيب عندما اعتمد طريق  كلمة ما وهذا األخري نادر جداً
  .كتاب التيسري وأضاف إليه ما ثبت عنده لكن هنا يصبح هذا طريقاً خاصاً منسوب إليه

  
املؤثرة يف املعىن  كل قارئ قليالً ما خيتلفان عن بعضهما يف حروفهما يوبالتايل فإن راوي

ئ هو حرف منتشر ومستفيض يف البلد اليت كان ذكرنا أن حرف كل قار فقد أو غري املؤثرة
فيها فإن كان ثبت عنده حرفان أو أكثر فإنه ينقلهم إىل تالمذته غالباً أو ينقل حرفـاً لـراو   

وبالتايل فقليالً ما خيتلف الراويان يف حروفهما وأكثر راويـني اختلفـا يف   ، وحرفاً لراو آخر
  .حفص وشعبة: حروفهما مها

  
فإهنا كانت متعددة وكثرية  األحكام التجويدية مقترنة مع بعضها جويديةأما االقترانات الت

خيتلف الراويان عن بعضهما إال يف أمور قليلة طاملـا   يف كل بلدة كما سنشرح لكن غالباً ال
وكان شيخهما يقرأ مبا اختاره عن شيوخه كما سـنذكر  ، أهنما ينقالن عن شيخهما القارئ

ن رواته ببعض االقترانات اليت ختتلف عن الراوي اآلخر علـى  خص هذا القارئ راوياً م ورمبا
ثابتة عند هذا القارئ عـن  ) أي األمور التفصيلية اليت تتشكل منها(أن أسس هذه االقترانات 
  .شيوخه قطعاً إىل رسول اهللا
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أحكامهـا  و وبالتايل فالراوي ينقل القراءة كاملة عن شيخه القـارئ ضـمن أحرفهـا   
  :ويأيت السؤال هنا، االتجويدية واقتراناهت

  
  ؟هل كان لصاحب الطريق اختيار فيما تلقاه عن شيخه 
  

لكن إن مسع ، على الغالب كان ينقل ما تلقاه بدقة مما قرأ على شيخه القارئ خبتمة كاملة
شيخه القارئ ُيقرأ الناس حبرف أو حبكم مل تكن يف اخلتمة اليت قرأها عليه رمبا كان له اختيار 

أقصد مـن  ، لكنه ليس له اختيارات من قبائل العرب يف قراءة احلروف أبداً، اءتهفأثبتها يف قر
حروف القبائل وهلجاهتا وأساليبها من القبائل اليت أذن هبا الرسول خبالف القارئ الذي توجد 

  .أي اختيار اً، وكذلك ليس للراوي أبدإيضاحه عنده يف حاالت هذه اخليارات وسيمر معنا
  

ون دقيقني يف التعبري عن تلقي القارئ ألحكامه واقتراناتـه التجويديـة   وإذا أردنا أن نك
إن القارئ على األقل مل يصرح باسم شيخ واحد يف نقـل  : واحلرفية اليت كان يقرئ هبا نقول

فرمبا ، االقترانات واألحكام التجويدية اليت أقرأ هبا وكذلك احلروف املؤثرة باملعىن وغري املؤثرة
أكثر خبالف احلال عند الراوي أو صاحب الطريق الذي تواتر واسـتفاض   أخذها من شيخ أو

على أن هذه ، إال يف حاالت ونقولٍ نادرة وقليلة، خرب اختصاصه بالنقل عن القارئ أو الراوي
قلت : مثل ما ينقل عن حفص أنه قال النقول حول هذه املسألة ال ميكن تأكيدها بشكل قطعي

أقرأتك مبا أقرأين أبو عبد الرمحن السلمي عن علـي بـن أيب    :أبو بكر خيالفين فقال: لعاصم
إال أنه ال يوجـد خـالف يف   ، طالب وأقرأته مبا أقرأين زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود

من طريق الشاطبية إال يف مواضع معدودة من املمكن  االقترانات التجويدية بني حفص وشعبة
اخلالفات التجويديـة   بينهما تتركز يف احلروف وتزيد أن نعتربها حروفاً وبالتايل فاالختالفات

  .قليال من طريق الطيبة كأوجه السكت على اهلمز حلفص والغنة على الالم والراء
  

وينطبق ما ذكرنا حول الرواية على الطريق من أن صاحب الطريق ينقل بدقة االقترانات 
اختيارات يقرؤ هبا مما قرأ به على واألحكام التجويدية اليت تصله بالسند إىل الراوي مع وجود 

ورمبـا كانـت هـذه    ، شيخه أو مسعه ُيقرِؤ به تشبه اليت ذكرناها يف الراوي لكن أقل بكثري
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االختيارات اليت للراوي أو صاحب الطريق عبارة عن تصحيح من أحد الشيوخ خلطأ ثبت يف 
 يف منظومتـه  نقل شيخه يف الطريق كما ينقل من ترك بعض األمور اليت ذكرهـا الشـاطيب  

ويعللون أهنا مل تثبت عنه أو العمل ليس عليها أو ال يعول عليها وسنعرج على هذه األمور يف 
  :التحريرات ومنثل هلا اآلن باختصار

  
للسوسي خبلف عنه لكن قال الشيوخ  )نأى(ذكر الشاطيب يف الشاطبية إمالة مهزة كلمة 
واعتمدوا يف ، دود وال يقرأ به وال يعول عليهاحملققون الذين يقرؤوا من طريق الشاطبية أنه مر

  .هذا على ما ثبت يف التيسري أصل الشاطبية وما ذكره ابن اجلزري يف النشر حول هذه الكلمة
  
  

  ڭڭڭ
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األزرق واألصبهاني أكثر من  :سبب التمييز بين طريقي
  وسبب كثرة الخالفات بين رواة نافع وطرقه رواته، غيرهما

  
ختالفات بني الطريقني أقل من اختالف الراويني إال ما ينقـل عـن   ونعود لنقول إن اال

اخلالفات اليت بني طريقي األصبهاين واألزرق عن ورش وهذا ما دعى ابن اجلزري إىل التمييز 
وسبب هذه اخلالفـات الكـبرية يف االقترانـات    ، الكبري بني هذه الطريقني أكثر من غريمها

ع أهنما يعودان لورش وهو يعود لنافع هو أن نـافع قـرأ   واألحكام التجويدية بني الطريقني م
بل رمبا يزيد وأقرأ طالبه باختيارات عديدة مبنية على تلقياته من  ومسع على سبعني من التابعني

بقراءة واقترانات مسعها من نافع وأقرأ األصبهاين بـأخرى واهللا   مث ورش أقرأ األزرق، شيوخه
  .أعلم

  
  

  ڭڭڭ
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  راءات سابقًا في األمصار اإلسالميةسبب كثرة وتعدد الق

  
لوحدها  ونشري هنا إىل أننا سنجد أنه كثرياً ما يطلق على االقترانات واألحكام التجويدية

دون خيارات احلروف املؤثرة وغري املؤثرة يف املعىن اسم قراءة ولذلك وجدت قراءات يف كل 
ن واحدة كما سننقل فأحياناً بلدة رمبا كانت تصل إىل العشرات بالرغم من أن احلروف تكو

  . احلروف املؤثرة يف املعىن واحدة وأحياناً حىت غري املؤثرة
  
  

  ڭڭڭ
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التسلسل التاريخي لظهور القراءات وتبلور القراءات العشر 
  المعروفة ورواتها

  
  .حتت هذا العنوان سيتم مناقشة وإيضاح أمور عديدة هامة

على جمموعة من األدلة سيتم ذكرها وعلى مبدأ  نذكر أوال أن هذا التسلسل التارخيي مبين
احلصر والتقييد للمعلومات للمعطيات التارخيية وخاصة كتب تراجم قـراء العصـور األوىل   
وخاصة كتاب غاية النهاية البن اجلزري   والرجوع ملا قيل عن كل قارئ وعامل عند الذهيب 

اءات والطرق اليت بني يـدينا اليـوم   وغريه  وإىل ما وصفت به قراءته ، مث االعتماد على القر
  . واالختالف

  
تكون صورة نشوء  حول احلرف والقراءة والرواية والقراءات والقراء بعد اإليضاح السابق

  :القراءات ووجودها بدأت تصبح مرسومة يف خميلة القارئ فنكمل هذه الصورة مبا يلي
  

مث كان الصحايب يقرأ   أو يسمع من رسول اهللا كان الصحايب يقرأ على رسول اهللا 
ومبا أذن هلم رسـول اهللا أن   ويقرأ قبل هذا لنفسه آخر مبا مسع وقرأ على رسول اهللا اًصحابي

واحلديث أشار أهنا سبعة أحرف أي قبائل وسنعرج  يقرءوا من هلجات ولغات العرب املختلفة
قصود باحلرف وامل ومل يشدد عليهم أن يقرءوا حبرف واحد على هذا يف حبث احلروف السبعة

أسلوب كالم وخطابة القبيلة والبناء احلركي للكلمة مبا ال يؤثر يف و كما شرحنا اللهجة واللغة
فكان البعض يهمز واآلخر خيفف اهلمز حسب أسلوب كل قبيلة وأحدهم يظهر النـون   املعىن

فخـم  وهذا ي، عند الغني واخلاء واآلخر يغنها حسب أسلوب كل قبيلة يف خطاباهتا وأشعارها
) فمنِ  اضطر(وذاك ) فمنُ  اضطر(ا وهذا يقرأ اد والظاء املفتوحتني وذلك يرققهالالم بعد الص

إىل كل اخلالفات اليت توجد بني يـدينا يف أصـول    )..وْهو(واآلخر يضم ) وْهو(يقرأ وذاك 
احلركي القراءات واليت تتعلق بكيفية األداء أو اختالف احلرف الذي ال يؤثر يف املعىن يف البناء 

مـن   إنقاصهوليس بتغيري الكلمات أو بناء الكلمة الذي يغري املعىن أو زيادة شيء أو ، للكلمة
اآلية أو احلركة اإلعرابية اليت تؤثر يف املعىن وحىت احلركات اإلعرابية اليت ال تؤثر يف املعىن ليس 
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بية ال بد أن تغـري  ألن العرب تعرف أن اختالف احلركة اإلعرا - واهللا أعلم - هلم فيها خيار
  .املعىن وهو ليس اختالف حرف

  

  :األصول التجويدية للقراءات موجودة يف لغة العرب 
ونشري هنا إىل أن كل خالفات األصول تتعلق باللهجات ولغات العرب باسـتثناء املـد   
ومقاديره ومقدار الغنة مع وجود أصلها فتحديد مقاديرها اختلفت به التقديرات فأصل الغنـة  

املد فهو موجود عند العرب ولـه أسـباب يف لغتـهم    ، يف أشعار وخطابات العرب موجود
وخاصة املد الالزم الذي كان مالزماً لكالم العرب دون املقدار االصطالحي للمد مبا يصل إىل 
حتديد ست حركات حسب ما يؤدى اليوم كذلك املد املتصل كان موجوداً يف كالم العرب 

لكن هذا املد اختلفت تقديراته هل التوسط أو الطول الذي أتى به عند إلقاء اخلطب واألشعار 
والذي لعب الدور األساسي يف حتديد مقادير املدود هي اختالف التقدير بـني  ، جتويد القرآن

هلم وكذلك ثبوت املد أحياًنا والقصر يف أخرى من قبل الرسول   الصحابة ومساح الرسول
 ن ابن اجلزري يف نشره وغريه من علمـاء القـراءات   وهلذا السبب جتد أ، يف نفس احلكم

والتجويد يضعون يف مقدمة كل باب من أبواب األحكام التجويدية كالم يستدلون به عن أن 
أصل احلكم التجويدي موجود يف لغة العرب وهلجاهتا والقبيلة اليت اشتهرت به وكتابه النشـر  

وكذلك جند هـذه  ، ماء السابقني املتقدمنيطافح هبذا وطبعاً ابن اجلزري هنج يف هذا هنج العل
، واطلعت على كتـاب مفيـد يف هـذا     نقل عن قارئ ما االستدالالت عند توجيه حرف

اللهجات العربية يف القراءات القرآنية أوضـخ فيـه   : املوضوع للدكتور عبدوا لراجحي هو 
  .رة العربمكان توضع كل حكم جتويدي أو هلجة يف القراءات ضمن خمططات جغرافية جلزي

  

  :قراءات القرآن يف عصر الصحابة، وخيارات الصحابة 

يف عهد  اليت مسيت أحرفاً فكان كل صحايب يقرأ القرآن حسب هذه اللهجات واألحرف
وكل صحايب كانت له اختيارات لكن هذه االختيارات مبنية على أساس مسـموع   الصحابة

أو أذن له الرسول وسيمر معنا نقـول   أنه قرأ بلهجة هذه القبيلة أو تلك  عنده من الرسول
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وبالتايل نشأت ، ة يف القرآناعن ابن مسعود ومنها ما يرفع للرسول بالنهي عن التنازع واملمار
 يكن هلم خيار أبـداً يف زيـادة أو   مل الصحابة كيفيات خمتلفة بأسلوب األداء؛ لكن نؤكد أن

وال ، لو اختلفت الكلمة باختالف القبيلةنقصان أو تغيري كلمة أو تغيري البنية احلرفية للكلمة و
يف احلركات اإلعرابية للكلمة اليت تلحق آخرها أو يف داخلها إذا كانت هذه األمور تـؤثر يف  

لو يف األشياء اليت ال تؤثر يف  املعىن وكذلك مل يكن هلم خيار يف تغيري حرف حبرف يف الكلمة
فه أو إثباته فقد جعله الصحابة إمـا مـن   املعىن أما ما نقل عن الرسول يف تغيري حرف أو حذ

  .حمتمل الرسم أو من اختالفات املصاحف
ونشري هنا إىل أن قراءة الرسول لكلمة بأكثر من وجه مبا يزيد أو يغري معىن مل يثبـت يف  
أي كلمة أكثر من وجهني أما ما يزيد عن وجهني فهي خالفات تتعلق بلهجات القبائـل يف  

ومنثل ملا قرئ بوجهني مبا يغـري يف  ) خطوات(ىن مثل ما ذكرنا يف كلمة الكلمة مبا ال يغري املع
  .)يعملون، تعملون(املعىن 
  

 )خطـوات ، خطوات(أما حركات بناء الكلمة اليت ختتلف باختالف هلجات القبائل مثل 
وهنا نشـري إىل أن هـذا   ، قبيلةفهي ضمن األمور اليت أذن الرسول بالقراءة حسب هلجة كل 

فيات األداء مل يكن على اإلطالق إمنا بعض الكيفيات أمر هبا الرسول الكرمي ورمبا اإلذن يف كي
هنى عن بعضها ويدل على هذا وجود اإلمجاع على بعض األحكام بني مجيع القراء فسببه إما 
أمر الرسول أو إمجاع العرب يف لغتها ويدل على أمر الرسول أن هناك كلمات كـان هلـا   

وكذلك جند هذا يف بناء ، عرب لكنها مل تقرأ إال باحتمال أو احتمالنياحتماالت قراءة عند ال
أمثلتها يف كتـب اللغـة   حركة بعض الكلمات مع أن القبائل اختلفت يف حركة بنائها وجند 

  .ككتب ابن هشام وغريه
  

  :أثر كل صحابي يف القراءة التي انتشرت يف املصر 

اءة الصحابة الذين استقروا فيه بعـد  مث توزع الصحابة على األمصار وتأثر كل مصر بقر
الفتوحات فاملدينة املنورة كانت القراءات فيها كثرية بسبب كثرة الصحابة فيها وتأثرت بقراء 
الصحابة مثل زيد بن ثابت وأيب بن كعب وعثمان وعلي وهؤالء من أشهر قـراء الصـحابة   
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لصحابة وتوزعوا يف األمصار الذين كان ُيقرا عليهم كما أخذ الكثري من املسلمني عن هؤالء ا
وتأثرت اليمن بقراءة أيب موسى األشعري ومعاذ وتأثرت الشام بقراءة أيب الدرداء بل قامـت  
قراءة ابن عامر عليها حيث قرأ على أيب الدرداء مباشرة وتوىل ابن عامر زعامة اإلقراء يف الشام 

بالصحابة الذين وصـلوا   لكوفةالبصرة وا بعد وفاة أيب الدرداء رضي اهللا عنه وتأثرت العراق
إليها وخاصة ابن مسعود وعلي بن أيب طالب وكذلك أيب موسى األشعري الذين أرسله إليها 

وكذلك التابعني الذين وصلوا إليها وقرؤوا علـى الصـحابة يف   ، عمر رضي اهللا تعاىل عنهم
تقر يف مكة آخر أما مكة فكان الصحابة فيها كثر ومنهم أبو موسى األشعري الذي اس، املدينة

جماهد وابن عباس  ابن السائب الذين قرأ عليهم حياته وكذلك تأثرت مكة بابن عباس ومواله
وبالتـايل  ، وهكذا.. وأبا هريرة أثرت قراءته يف البحرين اليت توالها فترة، قرأ على زيد وأيب

ول اهللا من كان لكل صحايب خيارات يف األداء يقرأ ويقرئ هبا ضمن األمور اليت أذن هبا رس
لكن أمجع اجلميع على وجوب جتويـده  ، هلجات وأساليب قبائل العرب مما ال يؤثر يف املعىن

  .حسب هذه القواعد
  

  :انتشار القراءات يف طبقة التابعني 

مث أتت الطبقة اليت بعد الصحابة وهم التابعون وهنا كان التابعي يأخذ القرآن من صحايب 
أقرأ الصحايب باختيار واحد مما ذكر ورمبا أقـرأ بـأكثر    وعلى الغالب من عدة صحابة ورمبا

أي قـراءة كـل    وتعددت بذلك القراءات أي أساليب األداء املتعلقة باللهجات أما احلروف
فكل منهم أقرأ مبا مسع من الرسول وهذه احلروف املؤثرة باملعىن كانـت   كلمة مبا يغري املعىن

توزعت على كيفيات أداء وأساليب وهلجـات   حمصورة وهي حمصورة بني يدينا اليوم لكنها
  .متعددة كل منها اعترب قراءة

  

  :تدوين القرآن يف املصحف 

وهنا مسألة هامة ظهرت يف عصر الصحابة وهي أنه ظهـرت خالفـات يف األمصـار    
اإلسالمية يف قراءة حروف بعض اآليات ووجود بعض الكلمات أو احلروف ومصدر اخلالف 



  
-  ٨٨   -  

على أن أغلب الصحابة املذكورين الـذين   ع فيه فيما دونه أو حفظهإما من الصحايب لوهم وق
 اشتهروا باإلقراء وتسارع الناس ليقرؤوا عليهم كان لكل منهم مصحف دونه بيده يعتمد عليه
أو كان مصدر اخلالف ممن بعده من الذين أخذوا عنه لوهم ما أو نسخوا من مصحف هـذا  

وتسـاهل الـبعض    نتيجة انتشار العجم ابة أوالصحايب وأصبحوا يقرؤون به يف عصر الصح
ولذلك تصدى اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه لفكرة نسخ مصاحف من تلـك  
الصحف اليت مجعت يف عهد أيب بكر للقرآن وهذه الصحف قد كتبت بني يدي رسـول اهللا  

ـ  اهدين مـن  ومجعت يف عهد أيب بكر بعد وفاة النيب واليت اشترط يف كل صحيفة وجود ش
وهذه ، آلية حمفوظة يف أذهان الصحابةالصحابة أهنا كتبت بني يدي الرسول إضافة إىل وجود ا

  ..األمور سنشرحها تفصيالً
  

  :مصاحف عثمان وما الذي فعلته جلنة عثمان 

وهنا نشر اخلليفة عثمان رضي اهللا عنه مخسة مصاحف على األقل ووزعها على األمصار 
بطوا قراءهتم هبا وأبقى عنده مصحفاً خاصاً به وأجرب اجلميع على حرق اإلسالمية املختلفة ليض

ما بني أيديهم من مصاحف خاصة بكل شخص صحابياً كان أو غريه ورفضت كل قـراءة  
ختالف هذه املصاحف ألن هذه املصاحف نسخت ضمن وجود جلنة أشرفت علـى نسـخ   

ضافة إىل جعـل رسـم   املصاحف حسب ما هي يف الصحف اليت كتبت بني يدي الرسول إ
أي أن جلنة عثمان رضـي   املصاحف حتتمل كل ما ثبت قراءته من أحرف إىل رسول اهللا 

من حروف مبا يتوافـق مـع    اهللا عنه نسخت ووضعت رًمسا حيتمل ما ثبت إىل الرسول 
بـه   اًأي حرف يف القراءة مل يكن مسموح إن تغيري: وما اختلفت به النسخ حيث قلنا، النسخ

به هي خالف اللهجات واللغات ال غري مـن   لكن ما مسح الرسول  الرسول من عهد 
لـذلك مـا   ، أسلوب أداء اآلية وتغيري حركة كلمة مبا يتعلق بلغة القبائل دون ما يؤثر باملعىن

  :قامت به جلنة عثمان
  

التزموا بنقل ما ثبت متاماً يف الصحف اليت بني أيديهم اليت مجعت يف عهد أيب بكر أما  
اختلفت فيه هذه الصحف بسبب من زيادة أو نقصان ضمنوه يف عدة مصـاحف   ما
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ميكن أن حيتمل هذا اخلالف على أن الصـحف مل ختتلـف إال يف    إن كان الرسم ال
زيادة حرف أو نقصه كما ذكرنا وأحصينا من اختالف املصاحف العثمانية اليت تعترب 

  .صورة عن اختالف الصحف
  

ن أن حيتمله رسم واحد فاتفقوا على رسم حيتمـل هـذا   أما اخلالف الذي من املمك 
 .اخلالف

  
 قريش طبعـاً  ما اختلفت فيه الصحف من رسم الكلمة على هلجة قبيلة ما كتبوه بلغة 

على فرض وجوده  مثالً) ام(التعريف ) ال(االختالف دون تغيري أصل الكلمة كرسم 
ك فهم أثبتوا كلمات رمبا حيث مل ختتلف يف أصل الكلمة ولو أهنا اختلفت ألثبتوا ذل

  .جيدها القارئ ألول وهلة مترادفة
  

كما وضعوا ضوابط للرسم يف مسائل اهلمزة وحروف العلة يف األلف والياء والـواو   
واليت على ما يبدو اختلفت هذه الصحف يف رمسها حيث مل تكن اهلمزة هلا صورهتا 

األحكـام األدائيـة   املعروفة كما شرحنا، كما قصدوا برمسهم اإلشارة إىل بعـض  
واللفظية، واخلالصة أهنم التزموا مبا يوجد يف الصحف مع زيادة ضبط للمسائل اليت مل 
تكن مضبوطة واإلشارة إىل بعض األمور املتعلقة باألداء واحلركات وحروف العلـة  

  .وقد شرحناها يف حمتمل الرسم، وإن هذه األمور سنتناوهلا مرة ثانية
  

قد أصبحت املصاحف العثمانية هي الضابط الـذي محـل    :ونعطي خالصة هنا فنقول
ساهم يف ضـبط  الناس على القراءة وفقها يف كل األمصار ورفض كل خروج عنه وهذا طبعاً 

القراءات ومنع التساهل يف اختيار احلروف من لغات العرب وهلجاهتا من ِقبل من ُيقرِأ واألهـم  
  .مت الوقوع به أو من ذلك منع أي خلط من زيادة أو نقصان رمبا يقع
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  :أثر مصاحف عثمان رضي اهللا عنه يف ضبط القراءات 

مث كل مصر ضبط املقرئون فيه من صحابة وغريهم قراءهتم باألحرف الـيت توجـد يف   
آل )  سـارعوا إىل مغفـرة مـن ربكـم    (املصحف الشامي واملدين فيـه  : مصحفه فمثالً

، فقرأها أهل باقي األمصار بـالواو ) وسارعوا(بينما كتبت يف بقية املصاحف  ،١٣٣:عمران
ويدل على هذا االلتزام مبصحف كل مصر من قبل الصحايب أننا جند أن اخلالفـات الـيت مت   
، إحصاؤها يف الزيادة والنقصان تكون على الغالب قراءة القارئ معللة مبوافقة مصحف مصره

ا على وجود الكلمة على أنه ال ينكر ثبوت قراءات خالف فيها القارئ مصحف مصره اعتماد
وضرب أبو عمرو الداين يف كتابه املقنع أمثلة للقراء الـذين خـالفوا   ، يف مصحف مصر آخر

إال أن أمثلته رمحه اهللا ال تعدو أن تكون من حمتمل الرسم وتندرج ، رسم املصحف يف مصرهم
ملصـحف  وهي كذلك بالواو يف ا) وأكون من الصاحلني: (حتته باستثناء مثال قراءة أيب عمرو
والذي هدف إليه الداين من قوله هـو التأكيـد أن رسـم    ، اإلمام حسب ما ذكر أبو عبيد

املصحف ليس فقط األساس الذي قامت عليه قراءة القارئ إمنا السند وهذا صحيح برغم من 
تزمت مبا أخذت عن الصحابة الـذين  اليت بعد الصحابة ال فالطبقة، أن أمثلته ليست دقيقة متاماً

مث رسم ، نفسهم برسم املصحف وتركوا ما عداه مما اشتبه على بعضهم أو اختلفوا فيهزموا أأل
املصحف بقي ضابطاً يف الطبقات التالية يدل على وجود أي خطأ يف النقل أو احلفظ عند أحد 
الشيوخ عند خمالفته لكن خمالفة القراءة ملصحف املصر الذي توجد فيه هذه القراءة ال يـدل  

وافقت مصحف مصر آخر ألهنا رمبا وصلت إىل هذا املصر عن طريق شـيخ  على رفضها إذا 
  .سنده يتصل بالصحايب الذي كان يقرئ باملصر اآلخر

  
عبـادي ال   يـا (واملثال األول الذي ضربه أبو عمرو الداين يف أن أبا عمرو البصري قرأ 

فترك ما : الداين فقال إين رأيته يف مصحف أهل املدينة بالياء فقال، يف الزخرف) خوف عليكم
  ـه.ا .ل بلده واتبع مصاحف أهل املدينةيف مصحف أه
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يندرج حتت مرسوم اخلط لكنه يدل أنه شكال فيه املثال الذي ذكره الداين يكمن اإلوهذا 
إال إذا اعتربنا أن الداين يذكر هذا القول كتعليـل  ، أن أليب عمرو البصري خيارات خاصة به

سم املصحف لكن هذا يبعد لكون قراءته هذه من حمتمل الرسم توافق ر لكون قراءة أيب عمرو
  .فهو غري مضطر هلذا

على أية حال مهما كانت األمثلة املذكورة فإهنا تدل على التزام الصحابة باإلقراء مبـا يف  
  .مصاحف األمصار اليت أرسلها عثمان رضي اهللا عنه

  
اء فكل منهم أصبح يقرئ مبا مسع أما التابعون الذين قرؤوا على الصحابة واشتهروا باإلقر

وكـذلك  ، عن الصحابة متاماً من آيات وكلمات وحروف وحركات إعرابية مؤثرة يف املعىن
أمور التالوة من أساليب األداء املتعلقة باألحكام التجويدية وهلجات العرب وحروف لغاهتـا  

ألحدهم خيارات مـن  غري املؤثر يف املعىن أو صورة الكلمة لكن يف هذه األساليب رمبا كان 
هلجات ولغات القبائل واألساليب اللفظية للخطاب اليت أذن هبا الرسول واليت رأى التـابعون  
الصحابة يقرؤون بلهجاهتا ولغاهتا لكن هذا كان قليل مقارنة مع الصحابة الذين عرفوا هـذه  

  .مالقبائل وقرؤوا يف حياة الرسول بلغاهتا وهلجاهتا مما يدل على إذن الرسول هل
  

وجود اخليارات التي أذن بها الرسول عند التابعني وتـابعي التـابعني  
  :وأدلتها ومباذا تنضبط هذه اخليارات

وكان ال يتجاسر على هذه اخليارات من التابعني وتابعي التابعني وبعدهم إال املتضـلعون  
م يقولـون  ولذلك جند يف ختريج بعض التابعني القراء أو من بعدهم أهن يف لغات العرب منهم

كانت له اختيارات على لغة العرب وهذا يوجد يف بعض من ترجم هلم ابن اجلزري يف غايـة  
الذي كان عاملا كبريا يف العربية فيقول ابـن اجلـزري يف   ) عيسى الثقفي(النهاية ومن هؤالء 

وكذلك سنجد أن قراءة احلسـن البصـري   ، ترمجته أنه كان له خيارات على مذاهب العربية
 وهي من القراءات األربعة الشاذة اليت وصلتنا خترج عن الرسم يف مواضع مع أن هلا رمحه اهللا

وهذه لغة من لغات العرب وعلى ما يبـدو  ) الصواعق(بدل ) الصواقع(توجيها يف العربية مثل 
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إن السبب هو أن القراءة كانت من خيارات احلسن دون التنبه ملوافقة رسـم املصـحف يف   
عرب ويبعد أن يكون قد مسعها من الصحابة الذين التزموا مبـا رسـم يف   االختيار من لغة ال

وكان احلسن علماً بالعربية وقد ُنِقلَ عن الشافعي أنه مدح احلسن وقراءتـه لغـة   ، املصاحف
حة ظلت ولرمبا هذه الفصا، لو أشاء أن أقول أن القرآن نزل بلغة احلسن لقلت لفصاحته: فقال

  .متوافرة يف عهد التابعني
  

ويدل على ختري التابعني ظهور قراءات شاذة عديدة رفضت بسبب عدم موافقة الرسـم  
، وطبعاً منشأ هذه إما التخري من لغة العرب دون انتباه ملوافقة الرسم أو سهو القارئ ونسيانه

مث إن التابعني عاينوا الصحابة الذين كانوا يتخريون من هلجات هذه القبائل فال بد أن منـهم  
سـبعة   از التخري من هلجات هذه القبائل وقد مسعوا حديث نزول القرآن علـى من رأى جو

  .أحرف وال يوجد سبب مينعهم
  

ويدل على هذه اخليارات كون العلماء املدونني ألزموا أنفسهم باألخذ بقـراءة القـرآن   
ختمة كاملة أحكاماً وحروفاً عن شخص واحد بعد طبقة القراء وهي طبقة تـابعي التـابعني   

عندما تباعدت عهود الفصاحة ومل يعد هناك متييز للقبائل اليت أذن الرسـول بـالقراءة   وذلك 
وهذا سنوضحه فيما بعد حيث أصبحت القراءة تؤخذ عـن أشـخاص حمـدودين    ، بأحرفها

ومعدودين دون أن يكون هناك ختريات من عدة شيوخ قرأ عليهم القارئ شأن طبقة التابعني 
  .وتابعي التابعني

  
إن التابعي كان يقرأ مبا أخذ عن صحايب ورمبا دمج بني قـراءة أكثـر مـن    واخلالصة  

ورمبا أضاف لقراءته بعض اخليارات من أحرف القبائل اليت أذن ، قراءة خاصة صحايب وأوجد
وهذا إن كان ضليعاً كما ذكرنا لكن  من أساليب أداء وأحرف هبا الرسول مبا ال يؤثر يف املعىن

ارات إما التسهيل على لغة من كان يقرؤه الصحايب من قبيلة ما أو وسبب اخلي، كان هذا قليل
كان يقرؤ هذه اخليارات لنفسه ومييل إىل لغته إن كان حرفاً وكذلك إن كان حكماً جتويدياً 

  .لكنه يضاف أنه رمبا ختري حكماً لسبب مجايل أو تأثريي يف القراءة على لغة أحد القبائل
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  : ة عن قاعدتهاخروج كلمة ضمن قراءة أو رواي 

من أنه جيد يف قراءته خلتمة بقراءة أحد القـراء  : وهنا نوضح مسألة يلمسها قارئ القرآن
كلمة خرجت عن قراءهتا املعتادة وقرئت بلهجة أو لغة أو أسلوب آخر مثل قـراءة حفـص   

ة يف فيـه  بالصل) وخيلد فيه مهاناً(وكذلك قراءته ، بالكسر) عليِه(مع أنه دائما يقرأ ) عليُه اهللا(
.. يف الزمر دون صلة مع أن عادته الصـلة ) يرضُه لكم(ا عادة وكذلك قراءته مع أنه ال يصله

  وأشباه هذه األمور عند القراء فما سببها؟
  

ضمن ختمة خاصـة بأحكامهـا    وال ميكن القول أهنا أوقفت هكذا من رسول اهللا 
  .وحروفها ألن باقي القراء قرؤوها بالكيفية الثانية

  
سـاليبها يف قـراءة   الصحابة من حروف العرب وهلجاهتا وأ لسبب الرئيس هو ختريإن ا

ت استمرت كما ذكرنا بشكل ضعيف يف زمن التابعني أو تابعي التابعني راخيالكلمة وهذه اال
اليت هي طبقة القراء كما استمرت موجودة يف أمصار املسلمني عند بعض املتضلعني يف العربية 

طبقة إال أن األمة والعلماء توقفوا عند طبقة تابعي التابعني أي طبقة القراء واإلقراء بعد هذه ال
فلم ينقلوا عمن بعدها شأن حروف وهلجات وأساليب كانت موجـودة يف عهـد    املعروفني

  .القراء لكن مل تقرأ وهذا سيتم شرحه أكثر بعد أسطر
  

ـ  ة الصـحابة ومت  هنا وقعت هذه اخليارات املذكورة ضمن أحد الطبقات الثالثة وخاص
، حىت التفصيلي اختيار كل منها ملعىن بالغي يعمق املعىن دون تغيري وتأثري يف املعىن اإلمجايل وال

بأن فيها تعـبري عـن اإليغـال يف     ،٦٩: الفرقان m  `      _  ^l : فعللت الصلة يف
ـ  ، ٧: الزمر   my   x  w  v l : أما عدم الصلة يف، العذاب ة ـفتعلل رمبا بسرع

ففيها  ،١٠: الفتح m  X   W  V   U  T  Sl : أما الضم يف، ضاء اهللا إذا شكره العبدر
إشارة تعظيم بالضمة اليت تفيد اإلشارة املباشرة بشكل أكثر حنو للعهد كما تفيد الضمة كون 

  .الكلمة مرفوعة والرفع للكلمات عند العرب يفيد تعظيم له لذلك رفعوا الفاعل واملبتدأ
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املواضع اليت ميزت كل صحايب تدل على هذه اخليارات ألنك ال جتد خيـاراً  بل إن هذه 
  :إال وله توجيه بالغي أو لغوي من لغات العرب فمثالً جند السكتات اليت متيز هبا حفص

  
) هـذا ( السكتة أتت ملنع اشتباه املعىن على القارئ حبيث يظن أن) هذا ما وعد. مرقدنا(

  .اسم اإلشارة يدل على املرقد
  

السكتة أثناء الوصل أفادت منع االشتباه علـى  ) قيماً لينذر .ومل جيعل له عوجاً(وكذلك 
  .متييز) عوجاً(أو متييز ثان إذا اعتربنا ، )عوجاً(القارئ بأهنا قيماً مفعول ثان ليجعل أو بدل من 

  
لـة  أفادت تأثرياً معنوياً يستعمله العرب للدال) راق. َمن) (ران. بل( :وكذلك سكتاته يف
  .على عظم احلدث وهوله

  
بل إن الكتب اليت ألفت عرب التاريخ يف توجيه القراءات وكذلك توجيهاهتا املوجـودة يف  

تدل علـى هـذه    والقصد من التوجيه تعليل القراءة بناء على لغات العرب وبالغتهم التفاسري
، لغة العـرب أكثر من كوهنا تدل على التوقيف من الرسول من كون القرآن نزل ب، اخليارات

وكذلك جتد يف بعض الكتب نقالً عن قارئ ما ملاذا قرأت حرف كذا فيعلل مبوافقة مصحف 
بالضـم  ) ُضعف(وهناك قصة تذكر أن حفص قرأ ، مصر آخر أو مساعه من قارئ أو شيخ ما
  .وهذه املسألة سنناقشها الحقاً.. بناء على حديث مسعه وانتقد هذا احلديث

  
أن كل قراءة من القـراءات تقـوم ببنائهـا    : ود هذه اخلياراتوأخرياً ما يدلل على وج

اهليكلي على قواعد خاصة تنضبط هبا ويقاس عليها كما سنشرح تدل على خيارات قام هبـا  
  .الشيخ املقرئ ليقرئ هبا تالمذته
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  : تدل على وجود اخليارات قول

كثرية نذكر  قولٌاء ُنويدل على وجود هذه اخليارات يف طبقات الصحابة والتابعني والقر
  :بعض هذه األقوال املوجودة يف غاية النهاية البن اجلزري 

ممـا  .. ما قرأت حرفاً إال بأثر: نقل الذهيب بسند إىل شعيب بن حرب مسعت محزة يقول
  .ويدل أن هناك من كان يتخري دون أثر، قراءته لكنه على ما أخذ من آثار يدل أنه ختري وبىن

  
أن الكسائي قرأ على حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أيضاً : ين وغريهنقل أبو عمرو الدا

  .واختار لنفسه قراءة ورحل إىل البصرة فأخذ العربية عن اخلليل بن أمحد
  

كان الكسائي يتخري القراءات فأخذ عن محزة ببعض ): القراءات(قال أبو عبيد يف كتاب 
وصنعته ومل جنالس أحداً كان اضبط وال  وترك بعضاً وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه

  .أقوم منه
  

كان أبو عمرو قد عـرف   :وأخذ عنه السوسي والدوري راويي أيب عمرو قال اليزيدي
القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها ومبا خيتار من لغة العرب ومبا بلغه من لغة النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم وجاء تصديقه يف كتاب اهللا عز وجل
  
لوال أنه ليس يل أن أقرأ إال مبا قرئ به لقرأت حرف كذا وحـرف   :ى عنه األصمعيرو

وهذا على الغالب يف األمور املتعلقة يف اإلعراب واملؤثرة يف املعىن واليت نؤكد على أهنم .. كذا
  .التزموا مبا أخذوا لكن ال يدل هذا النقل على األخذ من واحد فقط

  
أدركت عدة من التابعني فنظرت إىل ما اجتمع عليه  :روى إسحاق العسييب عن نافع قال

   .اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد تركته حىت ألفت هذه القراءة
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جند أن خلفاً روى رواية عن محزة أخذها كلها عنه وصرح هو بذلك بينما له قراءة خاصة   -
سب قراءتـه إىل  باختياراته عن شيوخه الذين أخذ منهم وخرج هبا عن قراءة محزة ومل ين

  .شيخ بعينه
  
إن الراويني عن القارئ الواحد خيتلفان عن بعضهما ورمبا االختالفات تكون كثرية وكبرية   -

كما هي احلال يف قراءيت ورش وقالون عن نافع مما يدل أن لشيخهم عدة اختيارات عـن  
عـن زر   شيوخه أما عاصم مثالً فنجد أنه أقرأ شعبة مبا أخذ عن السلمي وحفص مبا أخذ

صرح بأنه مل يكن له اختيارات وإمنا نقل عن شيوخه ومل يصرح نافع  وبالتايل فعاصم مثالً
  .بذلك

  
إذاً خيارات التابعي كانت مقيدة فقط مبـا  : األمور اليت تقيدت وانضبطت هبا القراءات

هبا  أخذ عن الصحابة أوال مث بنسبة قليلة من هلجات وحروف وقبائل وأساليب القبائل اليت أذن
بينما خيارات الصحايب كانت أوسع ومبنية على هلجات ولغات وأساليب اخلطـاب  ، الرسول

  .عند القبائل اليت أذن هبا الرسول
  

فيه خيار شأن  يما يؤثر يف املعىن مل يكن للتابعإن كل : وحىت نكون دقيقني ميكن القول
فكان  -لغات واللهجات أي اختالف ال –الصحايب أما اختالف احلروف غري املؤثر باملعىن 

وال خيرج عن خياراهتم إال نادرا من قبل بعض  مبا أخذ ومسع من الصحابة ُمَزلَتعلى الغالب ُي
من ذكرناهم من املتضلعني يف العربية أما أحكام التجويد فظلت التخريات فيها واسـعة مـن   

من الصحابة مع املزج  أساليب العرب يف اخلطابة لكن مع امليل لاللتزام مبا مت تلقيه من أحكام
الصحابة الذين مسع منهم يف بناء قراءته اليت كـان  ، بني األحكام والتخري بينها من قبل التابعي

  .ُيقرِئ هبا
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ُّ
  : ز قراءات األمصار حسب التابعيمرحلة متي

  :وبالتايل اشتهر كل تابعي بقراءة يقرئ هبا أو أكثر تتألف قراءته من
  

  أحكام جتويدية  
  .اءة اليت ال تؤثر يف املعىنحروف القر 
اختيار يف الكلمات اليت مسعت عن الرسول بأكثر من وجه وهـي تـؤثر يف املعـىن     

  ).وطبعاً يكون االختالف يف املعىن التفصيلي وليس اإلمجايل(

  

  : مدى وجود شرط اتصال السند مع وجود اخليارات 

ف القراءة وجـد منـذ   فشرط اتصال السند يف القراءة بالنسبة لآليات والكلمات وحرو
عهد الصحابة إىل الرسول يف األشياء اليت تؤثر باملعىن بالنسبة لكل كلمة وحـرف وحركـة   

أما بالنسبة للحكم التجويدي املبين علـى هلجـات القبائـل    ، إضافة ملوافقة رسم املصحف
لى هلجات وأساليبها يف اخلطاب فمبدأ السند إىل الرسول يف أساليب التجويد اإلمجالية املبنية ع

أقرأ الصحايب مبا مسع من هلجات وأسـاليب   حيث، القبائل اليت مسح الرسول بالقراءة بلهجتها
قرأ هبا الرسول إمجاالً أو أقرأها أو أذن هبا وليس تفصيال أما تفصيل كل حكم فمنه ما مسعـه  

  .جاهتامباشرة ومنه ما كان للصحايب فيه اختيار من القبائل اليت مسح الرسول بالقراءة بله
  

  :العدد الكبري للقراءات يف عصر التابعني 

وبالتايل ففي طبقة التابعني جند ازدياد عدد القراءات عن العصر السابق وأصبحت كـثرية  
تصل إىل العشرات بل رمبا إىل ما يزيد على املائة وذلك يف أساليب األداء واللهجات واللغات 

مقرئ من الصحابة أو التابعني عدداً من األمور  اليت ال تؤثر يف املعىن نتيجة قرن كل قارئ أو
أما لو اعتربنا أن ما يتعلق ، املختلفة يف اللهجة أو األسلوب أو اللغة واالكتفاء واالختصاص هبا



  
-  ٩٨   -  

فإن القراءات تصـبح أقـل    وهذا ليس بدقيق من اختالفات الكلمات باملعىن هي القراءة فقط
ئ خياراته من هذه الكلمات ضمن اخلتمة اليت  تصل إىل العشرات تنتج عن مجع كل مقرريبكث

  .كان ُيقرؤها
  

االنتقادات التي يوجهها بعض املفسرين، أو العلماء املعتـربين لـبعض  
  :القراءات، وداللتها على وجود اخليارات

االنتقادات الـيت  : ييباً وهوقبل االنتقال لطبقة تابعي التابعني نشري إىل مسألة سنتناوهلا قر
عض املفسرين والعلماء إىل بعض القراءات ويرجحون بعضـها علـى اآلخـر    كان يوجهها ب

الطربي الذي كثر عنده وكان يتهجم يف عبارته على قراءة ما لقارئ  ويرفضون بعضها خاصة
وكذلك الزخمشري جنده أنـه  ، من السبعة مع أن قراءته حققت شروط القبول اليت سنوضحها

ن الطربي بعبارته املتحفظة وعدم التهجم واحترام يرجح يف مواضع بني القراء لكن اختلف ع
  .القراءة
  

لكن هذا يشهد ملا قلناه من وجود خيارات للقارئ يف ، رمبا وقف أحدنا متعجباً من هذا
طبقة الصحابة والتابعني وتابعي التابعني كما نشرح ويتماشى هذا النقد ويتوضح مبا شـرحناه  

ىل الوهم واخلطأ الذي وقع بـه أولئـك العلمـاء    من وجود هذه اخليارات لكن مع التنبيه إ
  :واملفسرون األجالء

  
إن وجود التخريات يف القراءة يف عهد الصحابة والتابعني واليت تدل النقول بني العلمـاء  

يؤثر مبا يوافق الرسم وكلها عاملوهـا   وما ال ض أهنا تتناول ما يؤثر يف املعاينعليها ظنها البع
موافقة ختري القارئ لرسم املصحف كان كافياً والسند يبدأ من هذه  على أهنا حروف فظنوا أن
وهذا الوهم مت الوقوع به نتيجة ما ذكرنا من النقول العديدة الـيت  ، الطبقات الثالث فما بعد

لكن ما غاب عنهم أن هذه اخليارات فقـط يف  ، تدل على وجود اخليارات يف هذه الطبقات
واالختالف يف احلركات اإلعرابية يؤثر ، ال تؤثر يف املعىناحلروف واللهجات واألساليب اليت 
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ولرمبا جند يف بعض املواضع صعوبة التمييز بني التأثري يف املعىن وعدمه مثـل املـبين   ، يف املعىن
  ).لَيحكم بينهم، لُيحكم بينهم(للمعلوم واملبين للمجهول 

  
ة أو انتقادها باستدالالت ويدل على هذا الوهم أهنم يف انتقادهم يستدلون على خطأ قراء

  .اليت قرأها عاصم بالنصب وهامجها الطربي بشدة) جتارة(لغوية كما ذكرنا يف كلمة 
  

كما يدل ، على اخليارات اليت مت شرحها وعلى أية حال تعترب هذه االنتقادات دليالً قوياً
غة وهلا سند فمن على اخليارات أن العلماء اشترطوا موافقة الرسم ولو كانت القراءة توافق الل

أين تأيت هذه القراءة اليت ال توافق الرسم واليت أمجع اجلميع على رفضها مـن لـدن عهـد    
من النسـخ الـيت    الصحابة كما شرحنا سابقاً وكيف ختالف الرسم واملصاحف اليت نسخت

إن وضع شرطي ، هذا كله يدل على وجود هذه االختيارات، كتبت بني يدي الرسول ال غري
للغة والرسم حبد ذاهتما دليل على وجود هذه االختيارات فيما ال يؤثر يف املعىن لكـن  موافقة ا

  .ا منع أي وهمالزًم هذان الشرطان إضافة للسند الذي كان شرطاً
  

  :تتمة يف أدلة وجود اخليارات 

وإن ادعاء عدم وجود هذه التخريات ال دليل عليه أبداً وال ميكن إعطاء تصور واضـح  
أو تربيـر  ، ت ووصوهلا إىل العشرات بل رمبا يزيد عن املائـة يف الصـدر األول  لنشوء القراءا

االعتماد يف القراءات على طبقة تابعي التابعني فقط مث تربير أهنم مل يصرحوا باألخذ من شيخ 
القراءات اليت بني أيدينا مث النقول  إن هذا التوضيح الذي نتناوله مبين أوال على استقراء، واحد

  .يف كتب التفسري والقراءات عما كان يوجد من قراءات ونقاشات يف تلك العصور املختلفة
يدل عليها النقول العديدة اليت جندها يف كتب التفسري والقراءات وتراجم القراء  وأخرياً 

  .واليت فيها قرأ فالن كذا وقرأ فالن كذا
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  :نعود لنتابع التسلسل املذكور لظهور القراءات

مقـرئ  ، ابن عـامر : قراءته يف هذه الطبقة أي طبقة التابعني بني أيدينا فمن القراء الذين
  .الشام

  

  :سبب بدء متيز قراءات كل مصر يف عصر التابعني 

األحرف اليت انتشرت  لكن هنا بدأ يظهر متيز طبع كل مصر من األمصار اإلسالمية وهو
فيـه أوالً فقـد   واستفاضت يف كل مصر ونتجت هذه األحرف من الصحابة الذين استقروا 

ذكرنا أن التابعني التزموا على الغالب باحلروف اليت كانوا يسمعوهنا من الصحابة ولو كانت 
  .و كان فيها خيارات من لغة العربغري مؤثرة يف املعىن ول

  
  .مث أتى هذا التميز من االنضباط باملصحف العثماين الذي أرسل إىل هذا املصر

   
 كل مصر باإلقراء وأدوا إىل انتشار حرف الصحايب الـذي  مث بالتابعني الذين اشتهروا يف

  .قرأ كل منهم عليه وأخذ عنه التابعي
  
فكان ، ونشري مثالً إىل أن أحرف الشام أخذت عن أيب الدرداء ويقال عن عثمان بن عفان 

  .أبو الدرداء الصحايب املقرئ يف الشام مث استلم زعامة اإلقراء بعده ابن عامر
  

التابعني األثر األكرب يف تبلور أحرف كل مدينة ولذلك جنـد يف ترمجـة    وقد كان لطبقة
  . التابعي املقرئ كثًريا ما يقال أخذ احلرف عن فالن الصحايب أو كان ُيقرِؤ بأحرف فالن
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  :القراءات يف طبقة تابعي التابعني 

فيها اخليارات  وهي طبقة القراء السبع واليت ظلت تابعي التابعني مث أتت الطبقة اليت بعدها
موجودة للمقرئني يف هذه الطبقة كما يف طبقة التابعني وخياراهتم تعتمد على ما تلقـوه مـن   

مع امليل أكثر لاللتزام مبا مت تلقيه ، شيوخهم التابعني لكن كانوا يتخريون منها ليقرؤوا طالهبم
ذه الطبقة لكن كان سبب ازدياد القراءات وتفرعها يف ه، فقط من كلمات وأحرف وأحكام

نفس السبب الرئيس الذي كان يف طبقة التابعني وهو الدمج بني األحكام واحلـروف الـيت   
فنعود لنقول إن منشأ اختالف القراءات ، أخذها املقرئ من شيوخه إلجياد قراءة كان ُيقرِؤ هبا
  .بشكل رئيس هي طبقة الصحابة رضوان اهللا عليهم

  
الذين تفرغوا لإلقراء وتصدروا له وكانوا شيوخ وقد اشتهر عدد جيد يف هذه الطبقة من  

  .إقراء يف بلدهم يف هذه الطبقة
  

  .بو جعفر مث شيبة بن نصاح مث نافعأ: ومنهم يف املدينة
  .ابن حميصن، محيد األعرج، ابن كثري: ويف مكة

عاصم الذي تزعم اإلقراء يف الكوفة بعد وفاة التابعي ، األعمش، يف الكوفة حيىي بن وثاب
  .الرمحن السلمي مث خلفه محزة بعد وفاته مث خلفه الكسائي بعد وفاتهعبد 

  .، عبد اهللا بن إسحاقعاصم اجلحدري، يعقوب احلضرمي، كان أبو عمرو: ويف البصرة
إمساعيل املهاجر بـن  ، عطية الكاليب: تزعم اإلقراء فيها ابن عامر واشتهر أيضاً: يف الشام
  .شريح، حيىي الذماري

غم من أن كثرياً من النقول تذكر أنه قرأ على أيب الدرداء مباشرة وبعضها وابن عامر بالر
على عثمان إال أن املؤكد أنه قرأ على التابعني وأشهرهم املغرية صاحب عثمان بن عفان وعلى 

  .طبقة التابعني
  
  



  
-  ١٠٢  -  

  : اختصاص كل مصر بأحرف اشتهر بها يف عصر تابعي التابعني 

من األمصار اليت وصل إليها املصـحف العثمـاين   ومع الوقت ظهرت يف املصر الواحد 
قراءات تعتمد على احلرف املوجود يف هذه املدينة فكان يف املدينة الواحدة عشرات القراءات 
اليت هي اقترانات بني األحكام جتويدية واألحرف والكلمات اليت أخذ كل مقرئ أصوهلا من 

، م لكن هذه احلروف والكلمـات شيوخه وحروف وكلمات هذه القراءات طبعاً توافق الرس
كانت قليالً ما ختتلف يف املصر الواحد ألهنا كما ذكرنا نتجت عن الصحابة الذين اسـتوطنوا  

  .هذا البلد وعن نشاط التابعي الذي أخذ هذه األحرف والكلمات عن الصحايب
  

 نادراًكان  التفصيلي وليس اإلمجايل كما شرحنا إال أن خالف الكلمات مبا يغري يف املعىن
جداً يف املصر الواحد وهذا يدل عليه القراءات اليت بني أيدينا فنجد أن قراء املصر الواحد قليالً 

  . ما خيتلفون يف الكلمة
  

أما خالفات احلروف مبا ال يؤثر يف املعىن فكانت أكثر لكنها قليلة بني أهل املصر الواحد 
الصحابة الذين استوطنوا يف هذا البلد قياسا مع مصر آخر والسبب كما ذكرنا أهنا صادرة من 

  .أما خالف الكلمات فهي يف األصل قليلة حىت بني الصحابة لذلك هي أقل يف املصر الواحد
  

أما اخلالفات التجويدية فظلت متنوعة يف املصر الواحد وأكثر من خالفات احلروف لكن 
فيـه ونتيجـة امليـل إىل     كل مصر انطبع بأحكام ميزته أيضاً نتيجة الصحابة الذين استوطنوا

  .االلتزام مبا مت تلقيه من أحكام
  

ويدل هذا التسلسل الكمي يف أنواع اخلالف بني القراءات كون خالف الكلمات أقـل  
شيء يف االختالفات بني القراءات يف املصر الواحد من القراءات اليت بني يدينا اليوم وبني عدة 

  . األحكام التجويدية أكثر بكثريأمصار ويزيد عنه خالف احلروف بشكل أكرب مث
  
وبشكل عام هناك ميل لاللتزام مبا مت تلقيه مع التقليل التخريات من القبائل العربية الـيت   

إال أن الكلمات مل يكن فيها خيار لذلك كانت اخلالفات فيها قليلة أمـا   أذن هبا الرسول 
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نت قليلة وقامت على ما مت تلقيه احلروف فكانت أكثر ألن هلم فيها خيار إال أن اخليارات كا
من الصحابة بل إن الصحايب رمبا كان مييل للقراءة مبا قرأه من أحرف يف حياة الرسول ال غري 

أما األحكام التجويدية فبقي األمر فيـه  ، لكن على كل حال ظلت اخليارات متاحة وموجودة
ئي ملا شرحناه سابقاً مع التوفيق سعة أكرب مع امليل لاللتزام مبا مت أخذه وهذا كله دليل استقرا

  .مع شرط األخذ عن السابق
  

  :لكن هنا أمر رمبا يقف عنده الدارس وقد أحملنا له وهو
  

هل االختالف احلركي اإلعرابي للكلمـة ولـيس البنـائي مبـا ال يـؤثر يف  
 ؟املعىن يندرج ضمن ما أذن به الرسول للصحابة من خيارات أم ال

  
ولكـن  ( ،  )فيكونُ) ( كن فيكونَ) (قل اَهللا، قل اهللاُ ) (ُيحكملَيحكم، ل(كما ذكرنا يف 

حىت يقولَ ) ( فيغفْر ملن يشاء ، فيغفُر ملن يشاء ) ( موهٌن كيَد ، موهُن كيدِ  ( ، ) الربَّ ، الربُّ 
وأمثلتها كثرية وردت ضمن أنواع اخلالفات اليت ختتلف هبـا  ) الرسول ، حىت يقولُ الرسول 

  .ية عن بعض القراءات القرآن
  

ال خوَف عليهم ، ( األول ما يتعلق بلغات العرب مثل : وقد مر معنا أهنا تقسم لقسمني 
ما ( ،١١احلديد ) وكالً وعد اهللا احلسىن ، وكلٌ ) ( حىت يقولَ ، يقولُ ( ) ال خوٌف عليهم 

  . ٦٦النساء ) فعلوه إال قليالً ، إال قليلٌ 
فال رفثَ وال فسوَق وال جدالَ ، ( منا هو وجه حنوي ما ال يتعلق بلغات العرب إ: الثاين 

ويف هذا القسم الثاين ذكرنا أننا نقول جمازاً ال خيتلف املعـىن  ) فال رفثٌ وال فسوٌق والجدالٌ 
  .إمنا ال بد من معًىن دقيقٍ يؤديه كل وجه حنوي 

وهـو ال   أما القسم األول هو أن الصحابة كان هلم اخيتار فيه ألنه بتعلق بلغات العرب
يؤثر باملعىن أبداً ، وقد أذن الرسول بقراءة القرآن بلغات وهلجات العرب ومرت األدلة معنـا  
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على وجود اخليارات من هذه اللغات واللهجات يف القرون الثالثة األوىل كما هنـاك أدلـة   
  .   وإيضاحات متر يف حبث احلروف السبعة يف آخر القسم هذا القسم األول فلريجع إليه 

  
  يتعلق بلغات العرب وإمنا هو ختتالف وجه حنوي  ما بالنسبة للقسم الثاين والذي الأ

كان فيها خيار بني الصحابة يف حياة الرسول فقط أما بعد الذي أميل إىل كون هذه األمور ف
وفاته فتوقفوا على ما قرؤه إما مساعاً منه أو قراءهتم أمامه أو إذناً من الرسول بأن قرؤوا هبا يف 

التغيري  ه كما ذكرنا ال خيفى على أحد يف تلك العصور وخاصة الصحابة أنألن وهذا اته ،حي
ال بد سيترافق مع  ولو مل يؤثر يف املعىن يف الوهلة األوىل للمتكلم أو السامع إال أنه يف احلركة

غري ذلك مـع  يف املعىن التفصيلي إما يؤثر فيه تأثريا بالغياً أو يزيد األمر إيضاحاً أو  أثري دقيقت
فهنا نقول إن هذه احلركات أخذها الصـحابة  ، وال حىت التفصيلي  أن املعىن اإلمجايل ال يتأثر

عن الرسول مباشرة ومساعاً أو على األقل قرؤوها يف حياة الرسول هكذا وكل قرأ حسب ما 
أي خيار بعـد وفـاة الرسـول    ذكر مبا يوافق الرسم الذي أمجع عليه الصحابة ومل يكن هلم 

  .الكرمي
  

ويرد على هذا أن املدونني األوائل الذين اكتفوا بالسبعة أو أقل أو أكثر أغفلوا كلمـات  
، كمـا إن  تتعلق مبا ذكرناه فأتت القراءات اليت دوهنا ابن اجلزري فزادت مثل هذه احلروف 

 الشاذة بكثرة وهي قراءات رمبا كانت منتشرة ويقـرأ  تالقراءاموجودة يف  مثل هذه األمثلة 
وهذا يدل على أن األمة مل ترى وجوب نقل ، لكن مل تصلنا سنداً هبا يف تلك العصور األوىل

أو أهنـا   ثبت من هذه األمور ألهنا ال تؤثر يف املعىن اإلمجايل واملعىن التفصيلي القريب كل ما
 لذلك جاز ترك شيء منها ألن املعىن اإلمجايل واحد بل والتفصـيلي ، أمور مما أذن الرسول به

، وبالتايل يدل هذا على وجود اخليارات ، كما يستدل من يقول هذا بتعليل املفسرين  القريب
األوائل لقراءة أحد من القراء والدفاع عنها وتوجيهها ومن أمثلة هذا توجيه الزخمشري لقراءة 

  .) فال رفثَ وال فسوَق وال جدالٌ يف احلج ( 
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بشـكل  ى األدلة على وجود اخليارات على ما ذكر وهو من أقو ةقوي اتاعتراض هوهذ
وإال لو كان كل ما يف القراءات توقيفي ملا جاز إغفال شيء منـها وهـذه احلـروف    عام 

  .تتغري حسب القراءة واحلركات
  

إنه ال يبعد هذا الرأي هنا من وجود خيارات لكن أراه ضعيفاً وعلى فرض القول به فإن هذه 
  ذكرنا اخليارات كانت على نطاق ضيق جداً ملا 

  :ونؤكد هذه األدلة 
ولو كان تأثرياً بالغيـاً   إنه ال خيفى على الصحابة وال أحد أن تغيري احلركة يؤثر باملعاين 
  .واملعاين ال جيوز أن تقوم إال على ما أذن به الرسول الكرمي ، دقيقاً 
  

للمعلوم واملـبين  إن اختالف احلركة اإلعرابية ال يعترب حرفاً ومنها مثالنا املذكور يف املبين 
  .أذن باختالف احلرف فقط والرسول ) ليحكم(للمجهول يف 

  
أن شرط األخذ عن السابق كان موجودا منذ بداية أخذ القـرآن كمـا   : الدليل الثالث

األحرف واألحكام فال بـد أن يكـون    اللغات واللهجات سنوضح فإذا كان هناك خيار يف
  .الذي ميثل القرآنباقي األمور و اشترط األخذ عن السابق يف

  
أذن للصحابة يف ما ال يؤثر يف املعىن من  أن الرسول : وخالصة القول يف هذه املسألة

تغيري احلركات اإلعرابية القراءة أن يقرؤوا مبا مسعوا منه أو مبا قرؤوا بني يديـه أو قـرؤوا يف   
  .حياته

اً الزماً بـل املهـم   وكانوا يرون أن االختيار منها وعدم مجع كل ما نقل منها ليس أمر
القراءة مبا ثبت يف حياة الرسول وهلذا كان لكل صحايب قراءته وهلذا القراءات الثالثة اليت أتت 

غفال إجديدة ومل يكن األولون يعتربون  بعد السبعة يف العامل أتت بأحرف وحركات إعرابية
  .شيء منها أمراً غري جائز خبالف املؤثرة يف املعىن
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ا يؤثر باملعىن من تغيري حركات أو كلمات فنجزم كما ذكرنا أن الصحابة مل أما بالنسبة مل

  :لألدلة السابقة إضافة إىل  يقَرووا وُيقرِؤوا إال مبا مسعوا من الرسول أو قرؤوا عليه مباشرة
كون الشروط اليت سنذكرها يف مواصفات املقرئ والكتب اليت نقلت قراءته وإمجاهلا    -

 .ؤثر باملعىن هتدف أوال لضبط ما ي
وضع الصحابة للرسم واشتراط موافقة القراءة له كان هدفها عدم  التـأثري بـاملعىن    -

 .الشرطان اآلخران  وكذلك 
كون املدونني الذين مجعوا القراءات على مدى العصور األوىل حاولوا حصر كل ما  -

ومل وهـا ،  وعمل العلماء مجيعاً على استقصاءها يف القراءات اليت اختاريؤثر باملعىن 
يزد املتأخرون مثل ابن اجلزري وغريه يف مثل هذه األمور على السابقني كالشـاطيب  
والداين وابن جماهد ، بينما يف األمور اليت تتعلق باللغات واهلجات وجـدت هـذه   

  .الزيادات 
استقصاءمها وحصرمها قدر املستطاع ألن هبـم تتعلـق    وبالتايل فاالختالفات املؤثرة باملعىن 
ولذلك سنجد فيما بعد أن من أسباب اختيـار هـذه القـراءات    ، رآنية اليت تعطي املعاينالق

استقصاء ما ثبـت   هو ولشخص القراء بالذات وكذلك من أسباب زيادة ابن اجلزري الثالثة
  .أي املعىن التفصيلي من القراءات اليت فيها اختالف يف املعىن

  

  : ة اإلعرابية بني القراءاتأثر اختالف املعاني الناتج عن اختالف احلرك 

الناتج عن تغري احلركة يتعلق باملعىن التفصيلي املؤثر باملعىن وهنا نؤكد بأن اختالف املعاين 
من زيادة بالغة أو تعميق معىن دعا ووجه إليه القرآن وال يؤثر يف املعىن اإلمجايل وال يتعارض 

لمة مبا يتوافق مع الرسم أو بـاختالف  وكذلك بالنسبة لتغري املعىن بتغري الك، مع فكر القرآن
مجايل وهـذا أمـر   املصاحف العثمانية اليت تعمدها الصحابة هذا كله ال يؤثر أبدا يف املعىن اإل

 حظته من استقراء القراءات وال يوجد أي تعارض رمبا جتد اختالفاً بسيطاًميكن إحصاؤه ومال
لكن يعترب كال املعنـيني   كرنا ، فكيف باختالف احلركات الذي ال يؤثر بتامعىن حسب ما ذ
، بالكسر أو النصب) وأرجلكم: (القراءتني مطلوباً وجيب اجلمع بينهما وهذا تناولناه يف قراءيت
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لكن كيفية  إن القراءتني مبعنامها اإلمجايل تدالن على وجوب الوضوء للصالة وتطهري القدمني
وتوجيه كل منهما توجيها مقبوال تقبله  التطهري هي املتعلقة بكال القراءتني وجيب اجلمع بينهما

  .العرب يف أساليبها اللغوية
  

املعىن  ،٣٦: الكهف m  Y  Xl ) ا منقلباًممنه اًخري( تأنيثوحىت يف اإلفراد وال
  .واحد يف أن ما عند اهللا خري سواء أعاد للجنتني أم للجنة

  
إن املعىن اإلمجايل ) كثرياً(اليت يقرؤها محزة والكسائي أحياناً ) كبرياً(وكذلك بني كلميت 

  .واحد ال يتغري
  

 ،)الكـرب  كعند يبلغانِّ(أو  ،٢٣: اإلسراء m  s  r  ql قراءتا  وكذلك
  .املعىن ال يتأثر يف الدعوة لرب الوالدين برغم أن يبلغان تدل على زياد اإليغال يف كرب العمر

  
¥   ¦   ¤ m : حىت قراءة ابن وردان اليت ذكرنا من خروجها عن الرسـم يف 

  ©  ¨  §l أجعلتم سقاية احلاج وعمارة ( :اليت قرأها اجلمهور ،١٩: التوبة
القراءتني تفيدان عدم إن  )أجعلتم ُسقاةَ احلاج وَعَمَرةَ ( ، وقرأها ابن وردان  )املسجد احلرام

ن تقدمي أي عمل على اإلميان والعمل الصاحل أو عدم تقدمي الذين يعملون أعماال حسـنة دو 
  .على من آمن وعمل صاحلاً إميان

  
االختالف بني قراءاته هو أمر فيه مغالطة أن وبالتايل إن حماولة توجيه أي نقد للقرآن من 

ت باملعىن اإلمجايل وال حىت التفصيلي اءافال يوجد أي اختالف بني معاين القرآن املتعلقة بالقر
اك شروط واضحة ودقيقـة  ليس بصحيح فهن مث أي نقد للقراءات بأن هناك تساهالً، القريب

 أما توجيه النقد بأنه حسب، لقبول القراءات وسوف نشرحها وهي ضمن ما أذن به الرسول
ما مت شرحه رمبا وجدت حروف قرئت وكذلك حركات إعرابية كانت مقروءة يف الصـدر  

  .األول ورمبا أكثر من ذلك لكنها مل تصل
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أن ما بني أيدينا من قراءات ومعـان   فهذا سنتطرق إليه باستطراد لكن الذي يهمنا اليوم
قرآنية متعلقة هبا نعتربها مراد اهللا تعاىل من األمة ولو أن هناك قراءات أخر تـؤثر يف املعـىن   

وهذا الذي بني أيدينا مقطوع به وهذا يكفينا وكل ما عداه هـي أمـور   ، أرادها اهللا لوصلتنا
  .ظنية

  
اليت اشتركت هبـا القـراءات    قراء األموروهنا نعود ملا ناقشناه يف بدء الكتاب عند است

وحددنا منها ما كان قرآناً وما ليس قرآناً وقلنا إن كل ما تتعلق به املعاين يعطى اسم القـرآن  
أما ما يتعلق بلفظ الكلمة وأساليب األداء فهي تسمى الترتيل الذي هو مالزم للقرآن والـذي  

  .٤: املزمل m  T    S  Rl  :قال اهللا عنه
  

  : القراءات تعارض ما ذكرنا ضات تطرح حول تلقيافرتا •
  :ورمبا يطرح عدة أسئلة مبا يتعلق مبا ذكر

  
 بتفاصيلها اذا ال يقال إن أصل كل حكم وحرف وحركة وحىت اقترانات كل قراءة مل

  .توقيف إىل الرسول وهي بالتايل قرآني ه
  

 والتابعني فقـط   ول والصحابةأو نقول إن أصل كل شيء يف القراءات قرأ به الرس
باقترانات خاصة هبم من بني ما قرأه الرسول فكل شـيء يف القـراءات قـرآن عـدا      قاموا

  .االقترانات
  

 اذا ال يقال إن كل احلروف واحلركات والكلمات كان فيها خيارات من التـابعني  مل
  .ومن بعدهم مبا يوافق الرسم حىت ما يؤثر يف املعىن

  
عنه قبل أسطر وهو احتمال ضعيف جداً كما ذكرنا ولـو   أما السؤال األخري فقد أجبنا

كان األمر كذلك لربرت االنتقادات اليت وجهت لبعض القراءات من قبل بعـض املفسـرين   
  .واليت رفضها العلماء ويدل على هذا اشتراط القراءة باحلروف املستفيضة
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ال بد من إثباهتا ملا  :لناأما اخليارات فال مفر من إثباهتا وهي ترد على السؤالني األولني وق

جـاء  (شرحناه وأوضحناه وذكرنا من تعليالت مث ال يتصور أن الرسول اهلمزتني املتتاليتني يف 
خبمسة أوجه أو وقف على اهلمز مبذهب األخفش أو موافقة الرسم ومل يقـرأ علـى   ) أجلهم

  .ذواق بتقديرهاوكذلك مقادير املدود اليت ختتلف األ، مبا يزيد على ثالثني وجهاً) آالن(
  

دون جتويد ) إياك نِعبِد وإياك نستعني(أما اعتبار كل حركة قرآن فهذا بعيد أيضا فمن قرأ 
ال ميكن القول إن هذا الذي يقرؤه ليس بقرآن لكن القول الدقيق أنه ال يتلـوا القـرآن أو ال   

فنا القرآن مبـا  مث أصل الفتحة أو الضمة أو الكسرة ال ميكن القول إهنا قرآن لذلك عر، يرتله
  .ذكرنا
  

قرأ هبا ختمة كاملة   كما إن كل قراءة من القراءات العشر ال ميكن القول أن الرسول
فأين عشرات القراءات الـيت  ، أو قرأ هبذه القراءة والرواية بكيفياهتا وقواعدها واقترناهتا كلها

فقبـل  ، هكانت يف الصدر األول حسب ما هو ثابت والنقول حول هذا املوضوع سـنذكر 
وعلى فرض كل قراءة أخذت ، القارئ من غري املعروف ملن تعود القراءة متاماً وهذا سنوضحه

كاملة من الرسول فكيف مت متييز كل اقتران وكل قراءة عن أخرى عندما كان يقرأ الرسـول  
مث يقرأ أخرى يف جملس هل الرسول قال هلم هذه من  مرة سورة أو آيات من سورة يف جملس

  .وال يوجد أي نقل حوله، هذا أمر غاية يف البعد والعجب.. ذا وهذه من قراءة أخرىقراءة ك
  

  :التميز الذي انطبعت به قراءات كل مصر يف عصر تابعي التابعني 
  .ونعود لذكر التميز الذي انطبع به كل مصر بقراءاته 

أصبح هـذا  التابعني وبعدهم أنه  يوخالصة هذا التميز لكل مصر يف طبقة التابعني وتابع
  .التميز يعرب عن ما مييز القراءات املوجودة يف هذا املصر من حروف وكلمات
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نقصد الكلمات واحلروف يف ما يؤثر يف - يلي انقسمت احلروف يف فترة التدوين إىل ما
  :-املعىن وما ال يؤثر

  
  .حروف مستفيضة يف كل بلدة ومعلومة لكل من يقرئ فيها •
  . مستفيضةمشهورة لكنها غري حروف منتشرة •
  .حروف ضعيفة االنتشار •

  
أما احلروف اليت استفاضت فنتجت عن شهرة من كان ُيقرِئ هبا لتوليه زعامة اإلقراء يف 

  .مصره وتزاحم الناس للقراءة عليه وانتشار قراءته
  

  .وكلما كان املقرئ أكثر شهرة كلما كانت أحرفه أكثر استفاضة وانتشاراً
  

ُيقرأ هبا وكانت مقبولة ونشري إىل أن البعض كـان   وكل هذه األحرف والكلمات كان
يضع يف قراءته أحرفاً رمبا أخذها من مصر آخر فقد كانت الرحلة لطلـب العلـم والقـراءة    

  .منتشرة يف األمة وكذلك أخذ الناس عن بعضهم
  

وسيمر معنا نقولٌ أن بعض القراء أو الرواة ينبهون بعضهم على حرف من احلروف أنـه  
: وقد نص البعض على هذا الشرط عند وضع شروط قبول القراءة، ا ليعدل عنهليس من حرفن

  .أن تنال القبول لدى علماء اإلقراء وهذا كله يدل على متّيز كل مصر بأحرف خاصة
  

  :طبقة تابعي التابعني هي طبقة القراء العشرة 
  . سنوضح وطبقة تابعي التابعني كانت هي طبقة القراء السبعة بل والعشرة عدا خلف كما
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  ):طبقة الرواة(طبقة ما بعد تابعي التابعني  
واستمرت األمور على ما ذكرنا يف الطبقة التالية أي طبقة الرواة إال أن املقرئني أصبحوا  

مييلون لتمييز ما أخذوه عن كل شيخ من شيوخهم بدقة حروفاً وأحكاماً جتويدية واقترانـات  
، وهكذا. .قالون عن نافع وتلك حلفص عن عاصمفأصبحت هذه تسمى روايات فهذه رواية ل

  .مع بقاء من يتخري من شيوخه ويضع قراءة لنفسه لكنها تسمى قراءة
  

   .استمر نفس األمر مع نقص من كان يتخري لنفسه ويف الطبقة التالية

  

  :طبقة العلماء املدونني لقراءات األمصار

ون الذين تصدوا لتدوين القـراءات  ويف هذه الطبقة واليت بعدها بدأ يظهر العلماء املدون
وقد ظهـرت  ، وإثباهتا يف الكتب إما مساعاً من رواة القراء أو من طالهبم الذين قرؤوا عليهم

كتب عديدة حوت العشرات من القراءات املنتشرة يف شىت أقطار اإلسالم اليت ختتلـف عـن   
روف اليت انتشرت يف بعضها بشكل رئيس يف االقترانات التجويدية كما ذكرنا إضافة إىل احل

فكان العلماء خيتارون من األمصار اإلسالمية ، كل مصر بناء على الصحابة الذين انتشروا فيه
قراء ليمثلوا األحرف املنتشرة يف كل مصر ويأخذوا عن هذا القارئ الذي ميثل هذه احلروف 

خياراته حسب ما قراءته ونقصد بقراءته اقتراناته التجويدية وخياراته عن شيوخه ورمبا بعض 
  .شرحنا يف ما أذن به من هلجات وأساليب ولغات

  
ورمبا اختار البعض أكثر من قارئ ليمثل أحرف املصر الواحد إذا كانت األحرف فيـه  

  .كثرية
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لكن الذين دونوا كانوا قد تلقوا القراءات مشافهة سنداً إىل القراء الذين دونوا عنهم ومل 
فكان الذي يـدون يعـود سـنده إىل    ، قد تلقاه مشافهة يكن يقبل هذا العلم من شخص إال

  .مشايخ إقراء معروفني تزعموا القراءة واإلقراء وعلماء مشهورين يف ذاك املصر
  

وكان على الغالب من ضمن القراء الذين خيتارهم العامل املدون ليمثلوا هـذه احلـروف   
اليوم حيث تزعموا مشيخة اإلقـراء   القراء السبعة أو الثمانية أو التسعة ورمبا العشرة املعروفني

  .قي أمصارهم
  

وعلـى مـاذا بنـوا ، هدف العلماء األوائل املدونني للقراءات يف تدوينهم 
  :عملهم

  وكان القصد الرئيس للعلماء املدونون حصر القراءات ومنع تشعبها مبا يسهل على الناس
  . تناول القرآن دون التشعب يف اخلالفات من القراءات اليت صحت 
  
  مث هدفوا من هذا التدوين كونه حاوياً القراءات اليت حققت شروط القبول من أجل 
  .جتنيب املسلمني القراءة مبا ال يصح 
  

وبنوا عملهم بشكل رئيس على حصر كل اخلالفات يف الكلمات بني األمصار ويف كل 
كان املدون ال  لكن، مصر من اخلالفات اليت تتعلق باملعىن ألهنا متثل القرآن حسب ما أوضحنا

يثبت إال ما قرأه بسند لذلك جتد بعض اختالفات الكلمات مل يدون يف البدء مث اسـتكمل يف  
  .ت متثلها يف كل مصراوبالتايل اختار املدونون قراء، الطبقات التالية

  
وبالتايل عمل العلماء املدونون على حصر القراءات وعدم تشعبها واالكتفاء بعدد حمصور 

طاملا أن القراءات يف كل مصر متثل حروفا واحدة وال ختتلـف إال باالقترانـات   من القراءات 
  .التجويدية اعتمادا على ما مت تلقيه مشافهة من شيخ كل مدون
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ز 
ّ
  :اشتهار قراءات األمصار اخلمسةو بدء متي

وهنا ظهر أحد املصنفني وهو ابن جبري الكويف األنطاكي الذي رأى أن يقتصر يف كتابه  
، البصـرة ، الكوفـة ، مكة، املدينة( :صار اإلسالمية اخلمسة اليت انتشر فيها الصحابةعلى األم
- من كل مصر ليمثل أحرف هذا املصر واليت أرسل هلا مصحف قطعاً فاختار قارئاً ،)الشام

مام ابن جماهد هنج على هنجه ورأى وعندما أتى اإل -هذا سيمر شرحه مبكان آخر يف الكتابو
الكوفة ال يكفي لتمثيلها قارئ واحد لكثرة احلروف والكلمات كما أنه  أن األحرف اليت يف

أراد أن يبلغ بعدد القراءات سبعة تيمناً حبديث األحرف السبعة وقد المه العلماء فيما بعد على 
موفقـاً   وكان اختيار ابن جماهد للقراء السبعة املعـروفني اختيـاراً  ، االقتصار على هذا العدد

أشخاصاً تفرغوا للقراءة واإلقراء واشتهروا يف األمصار وهم من طبقة تابعي  فنالحظ أنه اختار
  .الطبقات الثالثة األوىل اخلريية التابعني آخر

  
وعن قراء هذه الطبقة أصبح الناس ينقلون القراءات دون خيارات كما كان يوجـد يف   

  .الطبقة السابقة
  

  :سبب اختيار ابن جماهد للقراء السبعة املعروفني 
، إن اختيار ابن جماهد هلؤالء القراء ألهنم من طبقة تابعي التابعي وهي قريبة العهد بالنبوةو

وعهد ابن جماهد كما ، مث له سند يعود هلؤالء القراء، وعندها بدأت عهود الفصاحة باالنتهاء
 ،ذكرنا قريب من عهد رواة هؤالء القراء وتالمذهتم فبينه وبني أغلب القراء رجلني أو ثالثـة 

وهذا ما يعلل عدم اختيار القراء من طبقة قبلهم إضافة إىل كون سنده يعود هلؤالء القراء الذين 
على عمل واختيار ابن جبري ورمبا  على أن عمله مبين أوالً، كانوا يقرؤون بقراءة خاصة ابتداء

  .قرأ بعض هذه القراءات مث عندما ختري سافر وأخذ باقي القراءات
  
بعد االبتعـاد   طبقة أن بعدها قلّ من هو مؤهل لتقبل خياراته اخلاصةوأهم ما يف هذه ال 

وحنـن نعـرف أن يف   ، عن هلجات العربية وظهور العهود اليت مل يعد يستشهد بشعر شعرائها
  .القراءة رمبا كان للقراء خيارات من لغات القبائل كما شرحنا
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  :توجه االهتمام للقراء السبعة الذين اختارهم ابن جماهد 
جه اهتمام أغلب من ألف كتب القراءات حنو هؤالء السبعة ورمبا أغفل بعض املدونني وتو

أحدهم واختار آخر من نفس املصر إىل أن أتى اإلمام الشاطيب رمحه اهللا ونظم قصيدة حـرز  
األماين اليت مألت مسعتها البالد جلزالتها واستيعاهبا وحصرها مسائل القراءات وتوجه اهتمـام  

  .حىت ظن الناس أنه ال توجد قراءات ثابتة غري ما فيهاالناس إليها 
  

  :بدء تبلور الشروط الثالثة للقراءات مع ظهور الكتب 
وضمن الفترة الزمنية هذه أي فترة ظهور كتب القراءات تبلورت الشروط الثالثة لقبول 

فقة رسم من سند وموافقة لغة وموا: القراءة بشكل مبدئي وأكمل بلورهتا فيما بعد ابن اجلزري
  .املصحف

  
برغم أهنا مل تكن ظاهرة عند البعض وخاصة مسألة السند هل يكفي السـند الواحـد   

إما بإثبات كل ما وصل إليهم من حـروف يف   كما ذكرنا حيث اهتم املدونون، للقراءة أم ال
هلذه احلروف مما اتصـل   مث خيتارون ممثالً؛ هذا املصر أو ما استفاض يف هذا مصر أو ما اشتهر

  .هبم سنده
  
  فاألحكام التجويدية واالقترانات يثبتون منها ما َيثُبت عن القارئ الذي خيتارونه ممثالً 
  .هلذه األحرف 
  

وما نقل عن ، ما بعد الشاطبي واخلالفات فيما يزيد على السبعة بعده 
  :السبعة ومل يثبته الشاطبي

ت القرآنية حمصورة مبا يوجد ونعود لنقول بأن الناس بعد الشاطيب أخذوا يظنون أن القراءا
كما إن العلماء ، يف التيسري والشاطبية بل يظنون أهنا هي األحرف السبعة املقصودة يف احلديث
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الذين دونوا قراءات تزيد عن السبع قبل الشاطبية وبعدها اختلفوا يف أحرف قـراءات ثالثـة   
، تكن هذه األحرف مستفيضة كانت منتشرة يف واملدينة والبصرة وقد قام العلماء بتدوينها ومل

حيث كانت هذه االستفاضة معربة عن تواترها فأصبح يقال عن األحرف غري املستفيضة بأهنا 
غري متواترة فبدأ اخلالف يظهر حول هذه األحرف الثالثة فتردد العلماء يف قبوهلا وقد اخـتري  

وخلـف يف  ، لبصـرة يعقوب يف ا، جعفر يف املدينة أبو: ليمثل هذه األحرف من قبل العلماء
  .الكوفة
  

املعروفني نقول يف األحكام التجويدية أو األحـرف   مث ظهر يف الكتب عن القراء السبعة
وقبول القراءات اليت حتـوي  ، تزيد عما يف الشاطبية والتيسري فاختلف العلماء أيضاً يف قبوهلا

  .أحرفاً أخرى
  

لف املقرئني كـانوا ينضـبطون   فالعلماء الذين عكفوا على هذا العلم كانوا يرون أن الس
فقط بالسند والتلقي عن العلماء الثقات واملشهورين إضافة إىل الرسم العثماين فعندما كان أي 
طالب يقرأ على شيخ من التابعني أو من الصحابة أو من بعدهم مل يكن يسأل شيخه عن تواتر 

بل كانت هناك ، قريء القرآنقراءته ومل يكن يدرس تواترها بل يهتم بأمانته واشتهار دقته يف ت
قراءات عديدة يف األمصار يقرأ هبا ختتلف عن اليت وصلتنا بأحكام جتويدية أو حـىت بعـض   
احلروف وكان علماء أجالء يقرؤون هبا ومل يكن أحد يؤمث أحداً أو خيطؤه فابن حميصن لـه  

وكـذلك  حروف وأحكام خرج هبا عن حروف وأحكام القراء السبعة وكان يقرأ ويقرئ هبا 
اليزيدي الذي له قراءة خاصة به واألعمش واحلسن البصري مع أن قراءهتم اعتربت فيما بعـد  

حىت أننا جنـد أن بعـض   ، من القراءات الشاذة وهذه األمور سنستطرد فيما بعد يف شرحها
العلماء كان ال جيد غضاضة باإلقراء مبا خرج عن الرسم طاملا أنه أخذ القراءة عـن شـيوخ   

أن علماء ذاك العصر اعتربوا اخلروج عن الرسم شذوذا من لدن عهد الصحابة مثل أثبات مع 
ما ينقل عن ابن شنبوذ أنه كان جييز القراءة بالشاذ ولو خرج عن الرسم طاملا ثبت عنده السند 
ويذكر ابن اجلزري أنه مل يثبت عن أحد الرفض والتهجم على قراءة ما إال ما ينقل من عقـد  
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مبا  وهذا ذكره ابن اجلزري يف منجد املقرئني وذلك ألنه أجاز اإلقراء بن شنبوذجملس استتابة ال
  .خرج عن رسم املصحف

  

  :أسباب نشوء اخلالف يف شرط التواتر 
ومن هنا نشأت اخلالفات حول وجود شرط التواتر يف القراءة وعدمه حىت تقبل وكذلك 

ات معتربة ختتلف أو تزيد عن نشأت اخلالفات حول قبول قراءات عديدة مدونة يف كتب قراء
  .السبعة وكذلك وجود نقول آحاد ألحكام واقترانات جتويدية بدأت تظهر وتنسب إىل السبعة

  
حيث إن استفاضة أحرف وأحكام القراءات السبعة أصبحت البعض يعتربوهنا معربة عن 

  .التواتر
  

 وجود شروط يف قبول القراءات تزيد على الثالثة املعروفة من الناحيـة 
  : العملية عند مدوني القراءات

وهي أن الشروط الثالثة يلمسها كل دارس لكتاب من كتب القراءات : وهنا مسألة هامة
الشروط تزيد على الثالثـة يف قبـول    ،الناحية العمليةلكن من ، القدمية املعتربة يف القراءة

ها مبنزلـة املتـواترة مث   ت الثالثة واعتباراءايت دعت ابن اجلزري إىل قبول القروهي ال القراءة
  .اليوم ةالقراءات األربعة الشاذة املدون رفض قراءات وصلت كاملة مثل

  
يف حل هذا اإلشكال عند الدارس حـول قبـول    وإن الشروط اليت سنذكرها ستساهم

الثالثة تتمة العشرة واعتبار األربعة املعروفة الشاذة شاذة برغم من توفر الشـروط الثالثـة يف   
  .بعضها
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   :شروط قبول القراءة اليت مبا يلي كن إمجال هذه الشروطمي

  . موافقة القراءة الرسم العثماين الثابت إىل الصحابة واملتواتر قطعاً إليهم  - ١
 . وجود السند املتصل إىل القارئ  - ٢
 .كون كل حرف منقول يف القراءة له توجيه يف العربية  - ٣
 :وهي كون القراءة مسندة إىل: مواصفات يف القارئ  -٤

 . أهل زمانه عند العامة والعلماءشيخ مشهور باإلقراء معروف يف •
 . رسول اهللا إىل معروف أن سنده متصل إىل الصحابة وبالتايل •
 .اشتهر أنه ال يقرئ حرفاً يؤثر باملعىن إال بسند إىل شيوخه وهم إىل رسول اهللا •
 

 من القارئ ابتداء إال إذافال تقبل  أما احلروف اليت ال تؤثر يف املعىن واألحكام التجويدية 
كان القارئ من القرون الثالثة األوىل أي قبل فساد الفصاحة ويف هذه القرون كانت القبائل 

  .وحروف القبائل اليت أذن الرسول بالقراءة هبا ما تزال معروفة عند علماء ذاك العصر
 
ن شـيخه  فيجب أن يكون كل حرف قد أخذه القارئ ع أما بعد القرون الثالثة األوىل 

  . أو ال يؤثر أو حكماً جتويدياًسواء أكان احلرف يؤثر باملعىن
  

على  أما االقترانات التجويدية واحلرفية املأخوذة فيقبل القيام هبذه االقترانات ابتداء اعتماداً
وهذا شأن القراء خيتارون  ولو كانوا من بعد القرون الثالثة األحكام اليت أخذوها عن شيوخهم

أقصد أحكامهـا التجويديـة    ،قرؤوا هبا حروفهم لكن أصل هذه االقترانات ثابتاقترانات لُي
  .وحروفها

 
عرف واشتهر هذا املقرئ بأنه ال ُيقرئ إال باألحرف املستفيضة أو املشهورة يف  •

 .مصره سواء أكانت احلروف اليت تؤثر يف املعىن أم ال
حكامها التجويدية أن يكون املقرئ قد نقل عنه أحرف ختمة كاملة مقترنة مع أ •

 .مع إثبات أحكامه التجويدية يف كتاب حىت تقبل حروف قراءته
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ومن أجل حتقيق األمور األربعة األوىل ومنعاً للخالف يف حتققها يف شـخص جنـد أن   
شروطاً تقوم مقامها وحتققها وهي ثابتة على أرض الواقع وهذا بعد زمن من عصر القراء أمـا  

  :ينة توفر الشروط املذكورة بشخصهمعايف زمان القارئ فكان يسهل 
  

 .كون القارئ من القرون الثالثة األوىل 
أما إذا مل يكن القارئ من هذه القرون الثالثة األوىل فال تقبل حروف قراءته ابتـداء   

وبالتايل ال تقبل قراءته إال إذا مل خيرج عن حروف أحد القراء الذين توفرت فـيهم  
قراءته اخلاصة  ورة مثل خلف حيث قبل ابن اجلزريهذه الصفة وباقي الصفات املذك

  .وقد صرح ابن اجلزري بعدم خروجه به ألنه مل خيرج عن حروف الكوفيني
كون القارئ تزعم وتصدر اإلقراء يف مصره يف زمانه وعرف هبذا بني الناس وطبعـا   

 .الذين حكموا بتصدره هم علماء ذاك العصر يف ذاك املصر
  .ارئ من أحد األمصار اليت وصلها املصحف العثماينإضافة إىل شرط كون الق 

  
  :مواصفات حول تدوين حروف قراءة هذا القارئ - ٥

أن يكون الكتاب الذي أخذت منه القراءة وحروفهـا مـن الكتـب املعروفـة      •
واملشهورة املختصة بنقل القراءات القرآنية وليست كتاب تفسري أو حديث أو غري 

 .ذلك
ا مدون يف عشرات الكتب إي متواترة الثبـوت إىل  أن تكون قراءة القارئ إمجاهل •

 .القارئ املذكور ويف هذا ضمان ثبوت أصل القراءة للقارئ املنسوبة له
أن يكون املدوِن تلقى كل القراءة املدونة حروفاً وأحكاماً مشافهة عن الشـيوخ   •

 ورمبا عـدة كتـب   الذين دون عنهم أو أن يكون الكتاب الذي أخذ عنه املدون
فيهم هذه الصفة كما يف النشر حيث اعتمد ابن اجلزري كتبـاً مل يقـرأ   توفرت 

 .مبضمنها ختمة لكنه اعتمدها لتوفر هذا الشرط فيها
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رة باملعىن للقـراءة  ثجيب أن تكون الكلمات املؤ :بالنسبة لتدوين تفاصيل القراءة •
فرد أما ما ان أي القارئ مدونة يف عشرات الكتب أي متواترة الثبوت إىل مصدرها

به كتاب من حرف مؤثر باملعىن عن القارئ فلم يقبل حيث مل ينقل إلينا شيء من 
ل ألن الكلمات املؤثرة باملعىن هي القرآن كما ذكرنا ومعانيها تـؤثر يف  يهذا القب

  .بناء الدين إال إذا وافق النقل عن هذا القارئ نقالً متواتراً إىل قارئ آخر
 

ملعـىن أو حكـم التجويـدي أو اقتراناتـه     أما قراءة حرف مبا ال يؤثر يف ا
التجويدية فتقبل ولو وردت يف كتاب واحد من الكتب احملققة للشرطني السابقني 

  .أي قبل هبا السند اآلحاد إىل القارئ وهذا ما طبق من الناحية العملية
  

جند أنه اعتمدها ابن اجلزري يف النشر عمليـاً يف   السند اآلحاد وهذا الشرط
أما ، ملؤثر يف املعىن إذا توفرت باقي الشروط أما إذا مل تتوفر فال تقبلاحلرف غري ا

ما ينفرد به كتاب من حرف يؤثر يف املعىن فيجب أن يكون متواتر الثبـوت إىل  
أقصـد   أي نقلته عشرات الكتب يف كل خالف حريف معنـوي  القارئ مصدره

ـ  اه يف بدايـة  جتاوزاً كل حرف مؤثر يف املعىن وهو خالف الكلمات الذي ذكرن
وبالرغم من عـدم  ، وال يقبل أي حرف معنوي ما مل يتواتر إىل القارئ الكتاب

ميكن القول أنه وجد بعد عهد تدوين كتب  التصريح هبذا الشرط لكن هذا الشرط
القراءات وكان واضحا عند ابن اجلزري عندما وضع عشرات الكتب من أمهات 

ر وقد تناول أنواع هذه الكتـب يف  كتب القراءات وبىن خالصة قراءاته يف النش
منجد املقرئني ورمبا قال قائل إن ابن اجلزري مل يشترط التواتر يف هذه احلـروف  

صحيح نظرياً لكن من الناحية العملية ال يوجد  ورمبا هذا، اليت تؤثر باملعىن صراحة
حرف مؤثر باملعىن إال تواتر يف عشرات الكتب إىل القارئ وسيتوضح هذا بشكل 

  . عند تناول القراءات الشاذةأكرب
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ءة واإلقـراء والقـراءات يف   أن يكون مؤلف الكتاب هو عامل معروف يف علم القرا •
 .زمانه

  

  :كيفية استنتاج هذه الشروط 
والشروط املذكورة هي شروط استقرائية وبعضها نص عليها وسنذكر األدلة عليها وهي 

على ، كتاب عليها وهذا سنوضحهشروط موجودة عند مؤلفي الكتب وإن مل ينص مؤلف ال
  .أن اجلميع نصوا على الشروط الثالثة املعروفة

  
  :ومن أمهها املعطيات بني أيدينا

شرط استفاضة احلروف اليت ذكرها ابن اجلزري منجد املقرئني واليت كان يعـرب   
 .عنها بالتواتر

 .االقتصار على طبقة تابعي التابعني يف القراء 
 .قراء يف أمصارهم حسب ما هو ثابت تارخيياًكون القراء كانوا شيوخ إ 
 .)ابن حميصن واليزيدي(عدم قبول قراءات حققت الشروط الثالثة وهي قراءة  
قبول السند اآلحاد عند ابن اجلزري يف بناء الطيبة وكذلك كل كتاب معتمد يف  

 .القراءات يضيف حكماً جتويدياً أو حرفاً إىل القارئ ويقبل عنه
جلزري يف النشر والطيبة مل تتضمن حرفاً مؤثراً يف املعىن على كون زيادات ابن ا 

قراءات القراء بل أضاف ما ال يؤثر يف املعىن وأحكاماً جتويدية وكـذلك   إمجال
 .الكتب املعتمدة يف القراءات

كون كتب القراءات يف نقلها مل ختتلف يف إمجال قراءة أي قـارئ أو راوي وال   
 .يف حروف املعىن

العلماء للنقول املوجودة يف كتب غري خمتصة بالقراءات واليت ألفهـا  عدم اعتبار  
 .العلماء املعتربون بالقراءات عرب األزمان

كون املنطق العقلي يدعو إىل التثبت القطعي من ثبوت القراءة إىل القارئ أوال مث  
 . القارئ إىل رسول اهللا
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 أصـحاب  كون القراء دوماً من األمصار اليت وصلها مصحف عثمـان حـىت   
 .القراءات اليت اعتربت شاذة

النقول الثابتة حول وجود خيارات من لغات وهلجات العـرب الـيت أذن هبـا     
 .الرسول

 .كون خلف قبلت قراءته ألنه مل خيرج عن القراء بل حىت الكوفيني 
اعتبار قراءة اليزيدي شاذة مع أهنا حققت الشروط الثالثة املعروفة ورمبا قراءة ابن  

  .اً كما سنوضح الحقاًحميصن أيض
  

 :املراحل التي متحصها الشروط املذكورة 

  :وهذه الشروط اليت ذكرناها تتضمن دراسة مخس مراحل
  

  .إىل القارئ ثبوت حروف القراءة بنوعيهم وأحكام القراءة -١
مدى قبول بعض ما ينفرد به شيخ ما من حكم جتويدي أو حرف غري مؤثر بـاملعىن إىل   -٢

  .ؤثر باملعىنالقارئ أو غري م
  .ضمان ثبوت القراءة أحكاماً وحروفاً إىل الصحابة -٣

إىل القارئ مبعىن  أهنا متواترة الثبوت :والحظنا يف ثبوت إمجال أحكام القراءة إىل القارئ
أن عشرات الكتب دونتها أي إن حروفها املؤثرة يف املعىن ال خيتلف هبا بني الكتب وأحكامها 

  . وف غري املؤثرة يف املعىن قريبة من بعضها بني الكتباإلمجالية متشاهبة واحلر
  . إىل القارئ حروفها املؤثرة يف املعىن متواترةمث 

إذا تـوفرت   فقبل فيها السند اآلحاد أما غري املؤثرة أو األحكام أو االقترانات التجويدية
  .عىن والناقل موثوقباقي الشروط يف الكتاب املدونة فيه ويف املِدون طاملا أهنا ال تؤثر يف امل

أما ما بني القارئ والصحابة فإنه يتبني أن الشروط املذكورة يف شخص القارئ أو يف ما 
  :كان يقرؤه حتقق ما يلي

يف احلروف  يف إثبات القطعية إىل رسول اهللا هذه الشروط تعادل التواتر وتقوم مقامه  -٤
  .إضافة لباقي الشروط أيضااملؤثرة يف املعىن طاملا أهنا تنضبط بالرسم والعربية 
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مقامه يف إثبات القطعية إىل الصحابة والتابعني وتـابعي  هذه الشروط تعادل التواتر وتقوم  -٥
يف األحكام التجويدية واحلروف غري املؤثرة املعىن  التابعني مبا أذن هلم الرسول أن يقرؤوا به

  .وطاملا أهنا تنضبط بالرسم والعربية

  

  ؟ تر بني القارئ والرسولملاذا مل نشرتط التوا 
كيف نقول ضمن الشروط أنه جيب أن تكـون القـراءة اإلمجاليـة    : وهنا يطرح سؤال

بينما مل يشترط ذلك ، وحروف املعىن متواترة الثبوت للقارئ حىت نؤكد أهنا ثابتة إىل القارئ
  يف القراءة بني القارئ والرسول؟

  

حرف املستفيضة أو املشهورة يف بلده ن اشتراط كون القارئ كان يقرئ باألإ :اجلوابو
إضافة إىل باقي الشروط يقوم مقام التواتر يف ثبوت األحرف املؤثرة يف املعـىن إىل الصـحابة   
وكذلك إثبات أصل األحكام التجويدية اليت كان يقرئ هبا من وجود أصل املد والغنة وباقي 

لة بعد عهـد انتشـار كتـب    وسبب عدم تتبع التواتر يف السند هنا كما هي احلا، األحكام
  :هو تالقراءا

  
أن قضية التواتر مل تكن واضحة يف أهل ذاك الزمان متاما إمنا كان يهمهم الثبوت  -١

إىل رسول اهللا وفق معايري تناسبت مع زمنهم تضبط كون القراءة تعود للصحابة 
يف حروف املعاين وأصول بنائها وهذه املعايري رأوها تتعلق بشخص املقـرئ مث  

وقد أوضحناها يف ما سبق ويف دراستنا جند أهنا تعادل التواتر يف  ءته وأحرفهبقرا
  .القطعية

 تكن هناك كتب سابقة يعتمد عليها يف دراسة حتقيق التواتر كما هي احلال يف مل -٢
 .عهد ما بعد تأليف الكتب

مث قراءة القارئ يف الكثري من األحيان ال تعود لتابعي واحد وال صحايب واحـد   -٣
ضعت املعايري اخلاصة املذكورة لتحقيق الثبوت مبا حيقق قطعية الثبـوت  لذلك و
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املعادلة للتواتر بعكس عهد ما بعد تدوين الكتب حيث اعتمد دراسة القراءة إىل 
 .قارئ واحد

  
  :تأكيد وجود الشروط املذكورة ولو مل ينص صراحة عليها 

ها كل مدون وتبلورت مـع  بأن الشروط الثالثة املشهورة كان يشترط: ونعلق هنا قائلني
بدء عهد التدوين أما قبلهم فرمبا كانت موجودة لكنها غري متبلورة عند اجلميع إال أنه كـان  
بشكل غري مباشر يعتمد املدون على شروط تزيد عنها وهي ما أوضحناه يف الشرط الرابـع  

بعني أو من قبلهم عروفني من طبقة تابعي التاواخلامس وهذا عندما اعتمد هذا املدون القراء امل
ال بد أهنا كانت موجودة عند من اختار هؤالء القراء ويف أذهان املدونني عندما  وهذه الشروط

كانوا يرفضون قراءات بزعم أن حروفها غري مستفيضة أو يترددون يف قراءات ثبتت فيما بعد 
أهنا مل خترج خلف يعللون سبب قبوهلا  مثل قراءة خلف وأيب جعفر وعندما يربرون قبول قراءة

، عن أحرف الكوفيني وال يربرون هذا أليب جعفر ويعقوب وهو من طبقة ما بعد طبقة القراء
بل نكاد نقول إن الشاطيب قد نص على هذه الشروط املذكورة بشكل غري مباشر عندما أكد 

ه أهنم قراء اشتهروا باإلقراء وذاع صيتهم وأهنم بدور اشتهرت يف مساء قراءة القرآن وتزعمـو 
  .وكانوا ال يأخذون أجراً وماال على إقرائهم

  

وعندما أتى ابن اجلزري ودرس القراءات وهو يعترب ذروة فترة ما بعد عهد تدوين كتب 
القراءات األوىل كان يدرس اخلالصة املوجودة يف تلك الكتب اعتمادا عليها وعلى القـراءات  

وال إىل القارئ مث الشروط الباقية األربعة فكان لزاما إثبات اتصال إمجال القراءة أ، اليت تلقاها
اليت ذكرناها ولذلك حكم برفض قراءة اليزيدي مع أهنا ال خترج عن الشروط الثالثة املعروفة 

وحنن اليوم عند ، وحىت قراءة ابن حميصن من املمكن القول أهنا حققت الشروط الثالثة املعروفة
نا دراسة هذه الشروط كاملة لذلك اشتبه األمر دراسة القراءة نقع قطعا بعد عهد التدوين فعلي

الزاهرة أنه كان جيب قبـول  على الشيخ عبد الفتاح القاضي رمحه اهللا عندما حكم يف البدور 
وبىن على هذا أن القـراءات  ، سيمر معناني املذكورتني إذا اكتفينا بالسند اآلحاد وهذا القراءات

واترة اإلمجال إىل القارئ أما التفصيل فمنه مـا  نعم هي مت، العشر متواترة دون أي دليل غريه
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أما ما بني القارئ والرسول فقـد أوضـحنا الثبـوت    ، هو آحاد ولكنه كلها تنسب للقارئ
القطعي املعادل للتواتر إلمجال القراءة من حروف متعلقة باملعىن وإمجال األحكام التجويديـة  

ما منشؤه خيارات الصحايب أو التابعي  للقراءات أما التفصيل فمنها ما هو آحاد السند ومنها
  .أو القارئ مبا أذن الرسول

  

وسنتناول تفصيل هذه الشروط وأمهيتها وخاصة موافقة الرسم الذي يعترب قطعي الثبوت 
  .إىل رسول اهللا

  

  :وبلورته للشروط، القراءات يف عهد ابن اجلزري وحتقيقاته وزياداته 
عنـدما  : ابن اجلزري الذي وقفنا عنده فنقولونعود يف تسلسل ظهور القراءات إىل عهد 

درس ابن اجلزري وجد أن القراء السبع الذين اختارهم ابن جماهد وأثبت قراءاهتم الشاطيب يف 
منظومته كانوا من الطبقة الثالثة وكانوا شيوخاً تزعموا اإلقراء يف أمصارهم وهذا أدى لقبول 

جماهد قبله عن هؤالء القراء ختمـة كاملـة   فقد وصلت إىل الشاطيب وابن  :قراءهتم وتدوينها
وهلؤالء سند متصل معروف إىل رسول اهللا يدل عليـه تـزعمهم لإلقـراء    ، حروفاً وأحكاماً

واالزدحام للقراءة عليهم مث شيوخهم من التابعني معروفني وسندهم قصري بينهم وبني الصحايب 
هتم يف حروفهم غري املـؤثرة يف  مث كوهنم من القرون الثالثة أدى إىل قبول خيارا، رجل واحد

املعىن وكذلك أحكامهم التجويدية حيث عهود الفصاحة مازالت يف زمنهم والقبائل اليت أذن 
الرسول بالقراءة وفقها معروفة وكذلك باقي حروف قراءهتم من اليت تؤثر يف املعىن يدل على 

زعمهم مبا يـدل أهنـم ال   استفاضتها أهنم تزعموا اإلقراء بني أهل هذه األمصار واتفق على ت
والصالح وال يأخذون  ىوكانوا مشهورين بالتق، يقرؤون إال مبا استفاض أو اشتهر هبذا املصر

  .أجراً على إقرائهم وهذا أيضاً يدل عليه تزعمهم لإلقراء بني علماء كل مصر
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 قاهموإن كون القراء السبع من القرون الثالثة مث تزعمهم لإلقراء بأمصارهم مث شهرهتم وت
إضافة إىل موافقتـهم قـراءهتم للرسـم     دعت ابن جماهد إىل اختيارهم من بني قراء األمصار

  .والعربية
  

وبالتايل فرأى ابن اجلزري أنه ما من ، مث سار الشاطيب على هنج ابن جماهد وكذلك غريه
ن ورءا أ؛ مربر لرفض قراءة هؤالء القراء الثالثة الذين دونت قراءهتم ووصلت ابـن اجلـزري  

  .الصدر األول كان فيه من القراءات العديدة اليت حتقق الشروط نفسها
  

  :هدف ابن اجلزري من زيادته القراءات الثالث تتمة العشرة 

  :لذلك أراد ابن اجلزري بإضافته القراءات الثالث إىل
  

 .عدم توهم أن القراءات حمصورة فيما ذكر يف الشاطبية والتيسري 
 .أن القراءات القرآنية سبع ال غري ي القراءات السبع أوعدم ظن أن األحرف السبعة ه 
أدت زيادته القراء الثالثة إىل إيضاح سبب اختيار القراء السبعة وإىل فهم الشروط اليت  

 .فر يف القارئ وكأنه هدف إىل هذاجيب أن تتو
أدت زيادته إىل فهم سبب عدم قبول بعض القراءات اليت دونت يف كتب القـراءات   

 .حتقق الشروط الثالثة املعروفةمع أهنا 
أدت إىل إيضاح مدى وجود اخليارات يف القراءة اليت كان ُيقَرئ هبا وانتشـرت يف   

 .وهذا يساهم يف فهم القراءات وماهيتها على حنو ما هنجنا به هنا، الصدر األول
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خلـف ، يعقـوب، أبـي جعفـر(أسباب اختيار ابـن اجلـزري لقـراءات  
  ):العاشر
  :فنقول تياره القراء الثالثة تتمة العشرة لتحقيق ما ذكرونوضح سبب اخ

إن القارئني أبو جعفر ويعقوب أثبتت قراءهتم عشرات كتب اإلقراء ووصـلت إىل ابـن   
ومهـا مـن    ،اجلزري مشافهة عن شيوخه وَمن عشرات الكتب وبالتايل فقراءهتم ثابتة إليهم

وذاع صيتهم فالشروط املتحققة هبم هـي  القرون الثالثة األوىل وتزعموا اإلقراء يف أمصارهم 
وكما حققت قراءهتم الشـروط الثالثـة   ، نفس شروط القراء السبع اليت ووصلت إلينا عنهم

  .املعروفة
  

أما خلف فهو من القرن الذي يلي القرون الثالثة األوىل لكن قبل ابن اجلـزري قراءتـه   
، رح ابن اجلزري هبذا يف النشراخلاصة ألنه مل خيرج حبرف من حروفه عن قراءة الكوفيني وص

  .مث هو تزعم اإلقراء يف مصره ووصلت عنه قراءة كاملة حروفاً وأحكاماً
  

وبالتايل توفرت يف القراء الثالثة الشروط نفسها اليت يف القراء السبعة السابقني مما دعا إىل 
  .قبول قراءهتم إضافة إىل انضباط قراءهتم مبوافقة الرسم والعربية

  

أراد اختيار قارئني من القرون الثالثـة  ) أيب جعفر ويعقوب(اجلزري باختياره  فكأن ابن
األوىل وأشار هبذا إىل قبول خياراهتم يف حروفهم غري املؤثرة باملعىن ولو كانت منهم ابتـداء  

أما باختياره قراءة خلف فأراد أن يشري أنه يقبل قراءة القارئ بعد هـذه  ، شأن القراء السبعة
  .وافقت حروفه القراء الذين من القرون الثالثةالقرون إذا 

  
مث باختياراته هذه أدى إىل إيضاح معىن القراءة من أهنا أسلوب أداء للرسم العثماين أمـا  

  .القرآن فهو يتعلق باملعاين
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  :القراءات الشاذة األربعة 
ت ابن حميصن واليزيدي واحلسن البصري واألعمش شـاذة  اوقد اعترب ابن اجلزري قراء

ون إيضاح سبب واضح إال أن احلسن واألعمش خالفا الرسم صراحة أما اليزيـدي وابـن   د
حميصن فقد حققا الشروط الثالثة املعروفة للقراءة إضافة إىل الشرط الرابع الذي ذكرناه مـن  

  .كوهنما تزعما اإلقراء مبصرمها بل إن قراءة أيب عمرو أخذت عن اليزيدي
  
أن قراءة كل من هؤالء مل تثبت يف عشرات : لقراءاتلكن أهم األسباب يف ترك هذه ا 

الكتب مبا يؤكد نسبة القراءة إىل قارئها مع أن هؤالء القراء األربعة تتوفر فـيهم الشـروط   
  .املذكورة

  

وقد أملح ابن اجلزري ملا ذكرنا يف منجد املقرئني عندما ذكر أن هناك يف كتب القراءات 
ستفاضة فيما يدونون ومنهم من دون كل ما وصل إليـه  اليت بني يديه من اشترط مدونوها اال

وقد ذكر ابن اجلزري هذا يف معرض كالمه عـن القـراءات   ، وسنثبت هذا النقل مع شرحه
  .الشاذة واملقبولة

  .وسنفرد مناقشة القراءات الشاذة ضمن فقرة خاصة
  

دراسة ابن اجلزري للنقول املنسوبة للقراء السبعة والتي تزيد عما  
  :طبيةيف الشا

للقراء الثالثة املذكورين بسبب توفر شروط قبول قراءهتم وقـف   فبعد قبول ابن اجلزري
ابن اجلزري على مسألة تتعلق هبؤالء الثالثة وكذلك السبعة املعروفني هل يقبل كل نقل يثبت 

فهناك نقول آحـاد   وقد شرحنا هذا ضمن الشروط اليت ذكرناها يف قبول القراءة عن أحدهم
ضافات تتعلق ي أن هذه اإلء السبعة تزيد عما يف الشاطبية والتيسري هنا رأى ابن اجلزرعن القرا

برغم قلـة   باالقترانات التجويدية وزيادة حكم جتويدي لقارئ ما أو حرف غري مؤثر يف املعىن
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مع االتفاق على إمجال قراءته وعلى احلروف املـؤثرة   الزيادة يف الطيبة يف احلروف غري املؤثرة
عىن فطاملا أن هذه األمور ال تتعلق باملعىن وهلا سند صحيح إىل القارئ ضمن كتاب معروف بامل

فيجب قبوهلا ولذلك فإن الطيبة مل تزد حرفاً مؤثراً يف املعىن عن قارئ ما أبدا أو أنه يشارك فيه 
) ثـات الناِف(فزادت الطيبة ) النفّاثات(وال يوجد زيادة عن هذا إال كلمة ، أحد القراء اآلخرين
ومما دفع ابن اجلزري  إال أهنا ال تؤثر يف املعىن إضافة لكون الرسم حيتملها يف رواية عن رويس

لقبول هذه النقول أن كل كتاب من الكتب املعتربة يف اإلقراء كان يزيد حكماً أو حرفاً وكان 
  .ن وُيقرِؤون بهوالشيوخ عرب األزمان يقرؤ

  

  :ل عن القراء وسببهاخالصة رأي ابن اجلزري يف قبول النقو 

ذكر ابن اجلزري أنه يكفي السند الواحد املتصل إىل القارئ وأثبت ما أثبتـه يف  : وبالتايل
 ضـابطاً  طيبته بشرط أن يكون احلرف الذي ينقل عن القارئ موافق للرسم الذي يعترب شرطاً

عربيـة  يقوي السند اآلحاد وهو شرط وجد من عهد الصحابة مث كون احلرف له توجيه يف ال
يؤكد هذه القطعية يف قبول هذا النقل اآلحاد طاملا أنه ال يؤثر يف املعىن أما احلروف اليت تؤثر 
يف املعىن فذكرنا أهنا من إمجال القراءة اليت أثبتتها عشرات الكتب واليت تعتـرب متـواترة إىل   

نـه عشـرات   القارئ ومل يوجد حرف مؤثر يف املعىن إال كان متواترا إىل قارئه إي نقلتـه ع 
  .الكتب
  

وعلى ما يبدو إن ابن اجلزري نظر أيضا ملا ذكرنا من أنه عرب األزمنة مل يكن تلميذ يسأل 
ستاذه هل قراءتك متواترة قبل أن يقرأ عليه أو يثبت عنه وهذا كان شأن األمة وكانت تقبل أ

كان كل ، فما ينقل طاملا ثبت السند ووافقت حروف القراءة الرسم وقبلت العربية هذا احلر
مث سواء التيسري أم الشاطبية أم غريها ، ما يهم الطالب هو مسألة موثوقية شيخه وشهرته وتقاه

آحاد إىل القـارئ وكـان العلمـاء     يءكل منها تفرد بش.. من كفاية السبط وكامل اهلذيل
كمـا  ، ت على التيسري مما ثبت عنده وكذلك كل كتـاب ايقرؤون به فالشاطيب أضاف زياد
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القارئ ومم تتركب وعلى  ن كتب العلماء املدونني أمجعت على إمجال كل رواية عنذكرنا أ
مث  حروف املعاين اليت هي أهم ما يتعلق بالقراءة ويف أغالبها تعلقت خبالف املصاحف العثمانية

  .اختلفت هذه الكتب يف زيادات يف كل منها عن الراوي أو القارئ
  

يف حروف املعىن وإمجال  إىل عشر قراءات متواترةوهكذا وصلت القراءات اليت بني يدينا 
والقول بتواترها مطلقاً خطأ أو جتاوز إمنا جيب أن يقيد التواتر بإمجال القراءة ، إىل قرائها القراءة

  .مث هذا التواتر هو بنسبتها لقارئها

  .إلى هنا يتم توضيح التسلسل التاريخي لظهور ونشوء القراءات

  
  

  ڭڭڭ
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  يومة حفص السبب انتشار رواي
  

وقبل االنتقال لباقي املواضيع املتعلقة بالقراءات ُيطرح سؤال طاملا أن التسلسل املـذكور  
لتبلور القراءات العشر املعروفة قد مت إيضاحه وكيف تطور يف كل مصر فلماذا اليوم مل يعـد  

إلسالمي يقرأ هناك انتشار لبعض هذه القراءات أبدا يف العامل اإلسالمي بل أصبح أغلب العامل ا
  برواية حفص عن عاصم؟

 على شبكة األنترنت ثمين هنا معلومات قرأتها في مقال قتبس أ
الشيخ الجليـل أبـو خالـد     على موقع الشيخ محمد األمين ومثله
  :في هذا الموضوع وليد السلمي على موقع  أهل الحديث

  
  :نقرر بأن القراءات املنتشرة اليوم يف العامل اإلسالمي هي أوالً

، هي الرواية األكثر ذيوًعا يف السـودان  :البصري أيب عمروعن  الدوري رواية حفص
  .امة وتقرأ يف أجزاء من اليمنوأواسط إفريقية بصفة ع، ونيجرييا، وتشاد
 

ئر اجلزا(وهي الرواية املنتشرة يف بالد املغرب العريب  :املدين نافعاملصري عن  ورشرواية 
وهي الرواية اليت . ويف الِسنِغال وبعض نواحي مصر وليبيا وتشاد وتونس، )واملغرب وموريتانيا

  .ومنها انتشرت إىل تلك البلدان، كان لَها االنتشار يف القرون األوىل يف مصر

  

  .يف ليبيا ويف بعض القطر التونسيشائعة  :نافععن  قالونرواية 
أن رواية قـالون كانـت    "التحرير والتنوير"ذكر ذلك ابن عاشور التونسي يف تفسريه 

  .موجودة يف زمانه
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كانت رواية نادرة الوجود حىت نشرها األحنـاف وخباصـة    :عاصمعن  حفصرواية 
. واألفغـان ، وتركيا، واهلند، وغالب البالد املصرية، وقد انتشرت يف مجيع املشرق. العثمانيني
  .يتعصبون لرواية عاصم ألن أبا حنيفة كويف أخذ عن عاصمواحلنفية 

  
: كانت الرواية املنتشرة يف مصر منذ الفتح اإلسالمي إىل أواخر القرن اخلامس اهلجـري 

  .خاصة برواية ورش عثمان بن سعيد املصري عن نافع املدين، هي قراءة أهل املدينة
  

واستمر العمل عليها يف قـراءة   ،وريمث حلت حملها قراءة أيب عمرو بن العالء برواية الد
  .الناس وكتابة املصاحف حىت منتصف القرن الثاين عشر اهلجري

فرواية حفص مل تنتشر يف مصر إال مع دخـول  ، مث حلت حملها رواية حفص عن عاصم
  .٦)أوائل القرن السادس عشر امليالدي(العثمانيني يف أوائل الربع الثاين القرن العاشر اهلجري 

  
، اطق تركستان واهلند فكانت ختضع حلكم املغول ومن تبعهم وقد كانوا من احلنفيةأما من

  .فال يستغرب منهم تقدمي قراءة عاصم
 

لقد كان العمل خالل القرون الثالثة املفضلة على أن من قرأ على شيخ واحد اتبعـه يف  
ن شيخ بقـراءات  ومن قرأ على أكثر م، اختياره ألن القراءة سنة متبعة ليس فيها جمال للرأي

وإما أن يؤلف لنفسه قراءة خيتارها من بني ما قرأ بـه علـى   ، خمتلفة فإنه إما أن يتبع أحدهم
بدليل أن أبا جعفر ، ومل تكن االختيارات حمصورة يف اختيارات القراء السبعة ورواهتم، مشاخيه

ضمنها يف كتابه قراءة قرأ هبا و ٢٢كان له اختيار مجعه من بني  ]ه٣١٠[الطربي املتوىف سنة 
مسبع (وكان من بني تالميذ الطربي الذين قرؤوا عليه باختياره هذا ابن جماهد نفسه ، القراءات
  ).السبعة
  

                                                           
  .٧٢انظر اإلضاءة يف بيان أصول القراءة للشيخ على الضباع ص  ٦



  
-  ١٣٢  -  

قراءة منها  ٢٤ويف القرون األوىل كانت االختيارات عديدة فأبو حامت السجستاين روى 
 ٥٠ كتابه الكاملوبعد هؤالء روى اإلمام اهلذيل يف، قراءة أخرى ٢٠من القراءات السبع و ٤

فعملية االختيارات مثـل التوافيـق   ، وكل هذه القراءات ال خترج عن األحرف السبعة. قراءة
فمثال لو كان يف اآلية ثالث كلمات كل كلمة ثبت فيها عن الـنيب  ، والتباديل يف الرياضيات

قراءة حاصل  ٢٧فبالتايل هذه اآلية حتتمل أن تقرأ ب ، أوجه يف قراءهتا ٣صلى اهللا عليه وسلم 
  .٣×٣×٣ضرب 
  

وهو شيخ قراء زمانه وهو تلميذ الطـربي   أن ابن جماهد حلكمة يعلمها اهللا والذي حصل
ألف كتابا اقتصر فيه على سبع قراءات كانت وجهة نظـره أهنـا أرجـح     وشيخ الدارقطين

 سبحان اهللا كأن هلذه السـنة سـرا   ه بالضبط ٣٠٠وكان تأليفه هلذا الكتاب سنة ، القراءات
فعكف تالميذه على كتابـه   معينا يف انتهاء عصر املتقدمني يف القراءات كما انتهى يف احلديث

ومثل ما حصل يف ، وحصل مثل ما حصل من االقتصار على املذاهب األربعة، وقصرت اهلمم
  .كتب السنة

 
فإن الذي توصلت إليه من خالل النقول اليت جتمعت لدّي حول السرد التارخيي النتشار 

  :ييل راءات يف األمصار واحنسارها منها ماالق
  

ه كانت ٣٠٠والذي ألف كتابه سنة ) ُمسّبع السبعة(إىل عصر اإلمام ابن جماهد امللقب ب )١
وعلى ، ولكن كان الغالب على أهل املدينة قراءة نافع، القراءات السبع يقرأ هبا يف األمصار

وعلى أهل البصرة قـراءة أيب  ، مروعلى أهل الشام قراءة ابن عا، أهل مكة قراءة ابن كثري
وكـان  : قال مكي بن أيب طالب، وعلى أهل الكوفة قراءة عاصم ومحزة، عمرو ويعقوب

وبالكوفة على قراءة محزة ، الناس على رأس املائتني بالبصرة على قراءة أيب عمرو ويعقوب
علـى قـراءة   وباملدينة ، ومبكة على قراءة ابن كثري، وبالشام على قراءة ابن عامر، وعاصم
واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثالمثائة أثبت ابن جماهد اسم الكسـائي  ، نافع

وسبب عدم إيراد ابن جماهد لقراءة يعقوب يف كتابه رغـم أهنـا   . ـه.ا وحذف يعقوب
فأورد بـدهلا  ، كانت القراءة األغلب على أهل البصرة يف زمنه أنه مل يكن لديه إسناد هبا
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الكويف رغم إيراده قارئني كوفيني مها عاصم ومحزة ورغم أهنا كانت أقـل   قراءة الكسائي
 .شهرة يف الكوفة منهما لتوفر إسنادها لديه

  
يف عصر ابن جماهد قلّ انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة وكانت رواية شعبة عـن   )٢

اءة بينما كانت قراءة محزة أكثر شهرة من قـر ، عاصم هي أشهر رواية عن عاصم بالكوفة
وإىل قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة : عاصم بالكوفة كما يشهد لذلك قول ابن جماهد

ألنه  فيما يقال أبو بكر بن عياش: ألن أضبط من أخذ عن عاصم. وليست بالغالبة عليهم
وكان أهل الكوفة ال يأمتّون يف قراءة عاصم بأََحـٍد ممـن   . تعلمها منه تعلماً مخساً مخساً

وكان أبو بكر ال يكاد ُيَمكِّن من نفسه من . قراءة عليه إال بأيب بكر بن عياشيثبتونه يف ال
وصار الغالـب علـى أهـل    ، وَعزَّ من حيسنها، فقلَّْت بالكوفة من أجل ذلك، أرادها منه

 .الكوفة إىل اليوم قراءة محزة بن حبيب الزيات
  

البصرة كما يسـتفاد  يف القرن اخلامس اهلجري كانت قراءة يعقوب هي الغالبة على أهل  )٣
ه قال أبو عمرو  ٤٤٤ ٣٧١ذلك من قول اإلمام احلافظ أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين 

ومسعت طاهر بن غلبـون  ، ائتم بيعقوب يف اختياره عامة البصريني بعد أيب عمرو: الداين
 .إمام اجلامع بالبصرة ال يقرأ إال بقراءة يعقوب: يقول

  
ن بقراءة ابن عامر إىل هناية القرن اخلامس حىت قدم علـيهم  أما أهل الشام فاستمروا يقرؤو )٤

أحد أئمة القراء وهو ابن طاووس فأخذ يعلم رواية الدوري عن أيب عمرو ويقرئ هبا أهل 
كما يسـتفاد  ، الشام فأخذت يف االنتشار التدرجيي بالشام حىت حلت حمل قراءة ابن عامر

طبة على قراءة ابن عامر تـالوة وصـالة   وال زال أهل الشام قا: هذا من قول ابن اجلزري
 . وتلقينا إىل قريب اخلمسمائة وأول من لقن أليب عمرو فيما قيل ابن طاووس

  

كان اإلمام ورش شيخ اإلقراء بالديار املصرية ورحل إىل نافع فقرأ عليه أربع ختمـات مث   )٥
رب العـريب  رجع إىل مصر وأخذ ينشر قراءة نافع وعنه انتشرت قراءة نافع يف أرجاء املغ

وهناك سبب آخر مهم النتشار قراءة نافع يف املغـرب العـريب   ، وكثري من البالد اإلفريقية
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وهي أهنا قراءة إمامهم مالك بن أنس رمحه اهللا فكما أخذ املغاربة بفقه أهل املدينة أخـذوا  
يقيـة  وما حاذاها من البالد اإلفر) ليبيا وتونس(غري أن أهل املغرب األدىن ، أيضا بقراءهتم

كتشاد انتشرت فيهم رواية قالون عن نافع لسهولتها وخلوها من املدود الطويلة واإلماالت 
 .اليت يف رواية ورش

  
رواية الدوري عن أيب عمرو غلبت على أهل العراق واحلجاز والـيمن والشـام ومصـر     )٦

اإلمام  ويستفاد هذا من النقل التايل عن، والسودان وشرق إفريقيا إىل القرن العاشر اهلجري
قـال يل   :قال ابن جماهد وحدثونا عن وهب بن جرير قال: قال) ه٨٣٣ت (ابن اجلزري 

شعبة متسك بقراءة أيب عمرو فإهنا ستصري للناس إسنادا وقال أيضا حدثين حممد بن عيسى 
قال يل أيب قال شعبة انظر ما يقرأ أبو عمرو مما خيتـار   :بن حيان حدثنا نصر بن علي قال

يصري للناس إسنادا قال نصر قلت أليب كيف تقرأ قال على قراءة أيب عمـرو  لنفسه فإنه س
وقلت لألصمعي كيف تقرأ قال على قراءة أيب عمرو قال ابن اجلزري وقد صح ما قالـه  
شعبة رمحه اهللا فالقراءة عليها الناس اليوم بالشام واحلجاز واليمن ومصر هـي قـراءة أيب   

 على حرفه خاصة يف الفرش وقد خيطئون يف األصـول  عمرو فال جتد أحدا يلقن القرآن إال
ئة فتركوا ذلك ألن شخصـا  اولقد كانت الشام تقرأ حبرف ابن عامر إىل حدود اخلمسم

قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس باجلامع األموي على قراءة أيب عمرو فاجتمع عليـه  
ا أعلم السبب يف إعـراض  خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنني كذا بلغين وإال فم

 .أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أيب عمرو وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة
  

يف الوقت الذي انتشرت فيه رواية الدوري عن أيب عمرو يف األقطار املشار إليها يف الفقرة  )٧
كانـت   )العراق واحلجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيـا (السابقة وهي 

وبدأت الدولة العثمانية تبسط سلطاهنا ، رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى األتراك
فصارت ترسل أئمة وقضاة ومقرئني أتراك إىل أرجـاء  ، على معظم أرجاء العامل اإلسالمي

العامل العريب فانتشرت رواية حفص عن طريقهم وكذا عن طريق املصاحف اليت تنسـخها  
فأخذت رواية حفص عن عاصم حتل تدرجييا حمل روايـة  ، واية حفصالدولة العثمانية بر

فآل األمر إىل احنسار انتشار رواية الدوري فلم تبق إال يف الـيمن  ، الدوري عن أيب عمرو
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وقد اطلعت على كتب جتويد لعلماء مينيني مؤلفة يف حـدود  ، والسودان والقرن اإلفريقي
هنا الرواية املقروء هبا يف حضرموت وأحناء على وفق رواية الدوري وفيها أ ـه ١٣٧٠سنة 

ونظرا لضعف سلطان الدولة العثمانية على بالد املغرب ، كثرية من اليمن حىت ذلك الوقت
، العريب ولشدة متسك أهله مبذهب مالك فقد ظلت قراءة نافع هي السائدة به إىل اليـوم 

ليت ُيقرأ هبـا اليـوم يف بـالد    وذكر ابن عاشور يف تفسريهً التحرير والتنويًر أن القراءات ا
ويف ، وبعض القطر املصري، يف بعض القطر التونسي، قراءة نافع براوية قالون: اإلسالم هي

ويف مجيـع القطـر   ، وبعض القطر املصري، وبرواية ورش يف بعض القطر التونسي. ليبيا
ـ . وما يتبعه من البالد والسودان، ومجيع املغرب األقصى، اجلزائري م براويـة  وقراءة عاص

، واألفغان، وتركيا، وباكستان، واهلند، وغالب البالد املصرية، حفص عنه يف مجيع املشرق
 .وبلغين أن قراءة أيب عمرو البصري ُيقرأ هبا يف السودان اجملاور ملصر: قال ابن عاشور

 
يف الوقت احلاضر كما ال خيفى كان لوسائل اإلعالم العصرية املرئية واملسموعة دور كبري  )٨

، يف نشر رواية حفص يف األقطار اليت ال زالت تقرأ برواية الـدوري أو قـالون أو ورش  
حىت كـادت بقيـة   ، وكذلك النتشار املصاحف املطبوعة برواية حفص يف تلك األقطار

ولـه يف تقـاديره   ، واألمر هللا تعاىل من قبل ومن بعد، الروايات عدا رواية حفص تنقرض
اهللا بدأت يف السنوات األخرية بوادر صحوة علمية عظيمـة  غري أنه حبمد ، احلكمة البالغة

وبدأ الشباب يقبلون علـى تعلـم   ، جتاه القراءات القرآنية يف العديد من األقطار اإلسالمية
واحلمـد  ، وهي ظاهرة صحية مبشرة باخلري، القراءات العشر وتعليمها وقراءهتا واإلقراء هبا

 .هللا رب العاملني
  

  :املقال علىوأضاف البعض إيضاحات 
يقول أن القراءة يف عصره بالشام واحلجاز واليمن ) عاش يف أيام تيمورلنك(ابن اجلزري 

لكن مل تكن تلك الـبالد مـربزة يف   ، مل يذكر خراسان وتركيا. ومصر هي قراءة أيب عمرو
خراساين كتب تفسـريه علـى قـراءة أيب    ) ٥٣٨ت (لكن الزخمشري . القراءة لعجمة أهلها

  .لقراءة املنتشرة يف املشرق كذلكمما يدل أهنا كانت هي ا، فعل الواحدي وكذلك. عمرو
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لكن مىت انتشرت قراءة حفص وهي اليت مل تشتهر إال عند القراء؟ مل يذكر ابن اجلـزري  
فمىت انتشرت؟ ال شك أن ذلك مت . وال عن أهل املشرق، عن العثمانيني يف عصره قراءهتم هبا

وابن عابدين احلنفي الدمشقي يـذكر  .  أعرف مىت بالضبط بدألكن ال، خالل احلكم العثماين
يف حاشيته أن اختيار احلنفية يف القراءات هو قراءيت حفص عن عاصم والـدوري عـن أيب   

مما يدل على اسـتمرار  . ومشاخينا اختاروا قراءة أيب عمرو وحفص عن عاصًم: ًقال، عمرو
. رها عن مصر واليمن أخذ وقتاً أطـول وال شك أن احنسا. قراءة أيب عمرو حىت ذلك العصر

كما يستفاد من ابـن  . ـه ١٣٧٠والذي ذكره شيخنا أهنا بقيت يف حضرموت ملا بعد سنة 
  .عاشور بقاء قراءة نافع بشكل جزئي يف مصر

  

ويـذكر  . ومما ساهم يف نشر قراءة حفص انتشار اجلهل بشكل كبري وغياب العلمـاء  
يعرفون من أحكام  ناة اجملد أن كل علماء الشام ما كانواالشيخ كرمي راجح يف مقابلة له مع ق

حىت جـاء  . يعين وال حىت قراءة حفص. دغامات وبعض املدود على ما أذكرالتجويد إال اإل
وهو عامل بالقراءات العشرة . فأخذ عنه أهل الشام ومصر، مقرئ مصري نزل مبكة وكان متقناً

وإال فاملصـاحف الـيت   ، اءة حفص كقراءة رمسيةلكن رمبا يف ذلك الزمن حتديداً مت تأكيد قر
  .كانت على رسم حفص قبل ذلك العصركانت توزعها الدولة العثمانية 

  
مىت انتشرت قراءة حفص يف تركستان واهلند؟ بل حىت الشـيعة صـاروا   . املشرق يبق

ـ . يعين عالة على أهل السنة، يقرؤون هبا مع أنه ليس عندهم إسناد متصل يف القرآن ر مل أظف
  .واهللا أعلم .بأي كتابة عن هذا املوضوع

  
  

  .انتهى هنا االقتباس عن املقال املذكور
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وصاحب املقال الشيخ حممد األمني برغم من أين ال أعرف شخصه إال أن كتاباته تدل أنه 
  .  شيخ جليل ممحص ملا يكتب ، خاصة وقد توافق مع الشيخ أبو خالد السلمي

  
، واالستنتاجات ملن يتتبعها دة فيه هي معلومات صحيحة ودقيقةواحلق إن املعلومات الوار

  .املبنية على هذه املعلومات منطقية
  

  :انتشار القراءات مر مبراحلواخلالصة هي أن 
قبل ابن جماهد كانت القراءات متعددة يف كل مصر ومل يتميز مصر بقراءة و ابن جماهد -١

يه أحرف مستفيضة ومنتشرة لكن كل مصر كان ف واحدة خاصة بل القراءات كثرية
وكانت يف الكوفة مثال قراءة محزة أكثر القـراءات  ، حسب الصحابة الذين وصلوه

، انتشارا يف الكوفة كما نقلنا عن ابن جماهد وكانت رواية شعبة أشـهر يف الكوفـة  
وكانت قراءة يعقوب هي األكثر انتشارا يف البصرة واستمرت هكذا حـىت القـرن   

 .اخلامس تقريباً
  

بدأت تتميز قراءة كل مصر من األمصار ، عد ابن جماهد حىت القرن اخلامس اهلجريب -٢
أما يف مصـر وبـاقي   ، وبدأ يتميز كل مصر حسب القارئ الذي اختاره ابن جماهد

البقاع من العامل اإلسالمي اليت مل يتم اختيار قارئ منها كان أغلبها يقرؤون بروايـة  
دينة ليأخذوا منها وكذلك كان الناس واملقرئون نافع ألن الناس كانوا يذهبون إىل امل

ينتشرون من املدينة مركز العلم إىل خمتلف أماكن اإلسالم وخاصة مصر حاضرة العامل 
، كثريا يف انتشار قراءته فيهـا  وإن استيطان ورش يف مصر ساهم، اإلسالمي اجلديدة

كمـا  ، ية حفـص لكن بقي لرواية عاصم قوهتا بسبب أن أبا حنيفة أخذ القرآن بروا
يقول األحناف يف كتبهم الفقهية وهم مييلون لرواية حفص وروايات العراقيني ومنها 

 .وهذا ساهم يف انتشار رواييت الدوري وحفص، الدوري كما صرحوا يف كتبهم
 

 .ار رواية يفضلها يقرئ هبا الناسأصبح بعد هذا كل مقرئ مشهور يستوطن ببلد خيت -٣
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توطن مقرئ مشهور يف الشام هو ابن طـاووس كـان   يف القرن اخلامس اهلجري اس -٤
يقرئ برواية الدوري فانتشرت يف الشام على حساب قراءة ابن عامر مث انتشرت من 

يف العراق والسودان وليبيا وأماكن عديدة ، الشام إىل أماكن كثرية يف العامل اإلسالمي
رواية الدوري إىل  من العامل اإلسالمي نتيجة اشتهار الشام باإلقراء واستمرت سيطرة

 .ه يف النقل عنه عن رواية الدوريزمن ابن اجلزري كما ذكر أعال
 

الدولة العثمانية كانت متعصبة للمذهب احلنفي فبعد استالمها مقاليد اخلالفة متسكت  -٥
ومتسك مفتوها بقراءة عاصم وأصبح املصحف يطبع مبا يسـهل روايـة حفـص     به

وبنفس الوقت يف املشرق اإلسالمي كانـت   ،وخيدمها وكذلك الدعاة الذين انتشروا
وفتح العثمانيون مصـر يف القـرن   ، الدولة املغولية حنفية املذهب هنجت نفس املنهج

 .تشر يف مصرنالعاشر وحينها بدأت رواية حفص ت
  

األماكن البعيدة عن سلطة الدولة العثمانية ظلت متمسكة بالقراءات الـيت وصـلتها    -٦
ان مالكيا وكان مالك مدنيا يقرأ برواية أهل املدينـة  وخاصة املغرب العريب الذي ك

 .لذلك متسك هبا الشيوخ
 

يف العصر احلديث ساهم طبع املصاحف مبا يسهل رواية حفص والبنـاء يف طباعـة     -٧
وخاصة مصحف اململكة ، املصاحف على ما قام به العثمانيون يف انتشار وراية حفص

 .العربية السعودية
 

سامهت يف قوة انتشار كل رواية عرب العصور حسب  أن أموراً ونالحظ من هذه اخلالصة
  :تأثريها التسلسلي

  .املذاهب الفقهية وتبنيها لقراءة ما -
  .املذهب الذي تبنته الدولة املسلمة -
  .نشاط شيوخ اإلقراء وتبين لكل شيخ قراءة ما وإقرائه هبا -
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  :سامهت يف انتشارها يلمسها دارس القراءات لرواية حفص رمبا وهنا نذكر أموراً
  :هي أسهل الروايات على العامة ملا يلي 

  .هي أقل الروايات من ناحية اإلدغامات -
  .أقل الروايات من ناحية وجود ياءات زوائد إمنا يلتزم بالرسم متاماً -
فنجد مثال محزة يتميز ، مل حتو قراءته حكماً جتويديا خيتص به عن باقي القراء -

وجند أن ابن كـثري  ، ء من نواحي الوقف على اهلمز واإلماالتحبكم مل يقرؤه القرا
  .غام الكبريوأهل البصرة باإلد، يتميز هو وأهل املدينة بصلة امليم

  
أشري هنا إىل أنه ورد يف االقتباس السابق أن الشيعة ليس هلم سـند متصـل يف    :تنبيه •

ال يوجد لـديهم كتـاب    والعبارة ليست دقيقة إمنا املقصود هو أن الشيعة: القرآن الكرمي
خاص ألفه رجل علم شيعي يقرأ مبضمنه وحيقق شروط الكتب القدمية املقبـول يف بنـاء   

 .وقد أوضحنا سابقاً شروط الكتاب الذي يقرأ مبضمنه وسنتناوله ثانياً.. القراءات
  

من أجل تدعيم وإيضاح ما ذكرته حول نشوء القراءات ومن أجل اجلواب على األسئلة 
يف بداية البحث سأثبت بعض املعلومات اليت أثبتها ابن اجلزري قي مقدمة النشر اليت طرحت 

كما أوضح بعض النقاشات اليت دارت حـول مواضـيع   ، ويف منجد املقرئني حول القراءات
وغريه فعلى القارئ الرجوع إليها من أجل  نية حسب ما ذكره الزرقاينآالقراءة واحلروف القر

  .أستخدمها إليضاح ما سيذكرومات سوهذه املعل، التثبت
  
  

  
  ڭڭڭ
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مصحف ونسخ المصحف الموجودة أهمية تدوين ال
  اليوم

  
بعد أن متت كتابة املصاحف يف عهد سيدنا عثمان وإمجاع الصحابة عليه أصبح شرطاً أن 
تتوافق القراءات املوجودة يف األمصار مع رسم املصحف حىت تقبل وقام هبذا الصحابة وعلماء 

التابعني وقامت اخلالفة اإلسالمية على تعميم هذا يف األمصـار بعـد إرسـال     املسلمني من
املصاحف إىل األمصار فرفضت كل قراءة ال توافق الرسم من ناحية الزيادة أو النقص أو عدم 

واحلق إن هذه اخلطوة اليت قام هبا الصحابة رضوان اهللا عليهم ، احتمال الرسم لقراءة كلمة ما
فالنسخ املكتوبة املتصلة باملصدر من أي كتاب هي ،  التاريخ اإلسالميأعظم خطوة علمية يف

أهم املراجع العلمية يف إثبات صحة نسبة أي خرب ويف ضبطه ومنع حتريفه فهذا التدوين كـان  
متصالً متاماً بأولئك الرجال الذين أنزل عليهم مما منع مرور أي فترة زمنية رمبا تعرض القرآن 

خطأ أو تغيري وكان القرآن يف هذه الفترة متواتراً علـى لسـان مئـات    فيها ألي حتريف أو 
الصحابة ومت التدوين اعتماداً على هذا التواتر وأمهية هذا التواتر الشفهي ظلت قائمة خـالل  
فترة اخلمس وعشرين سنة التالية حىت تواترت فيها نسخ املصحف يف أمصار اإلسالم والـيت  

ضعت حداً ألي جدل أو تشكيك فيما بعد وهذه النسـخ  منعت أي لبس يف نقل القرآن وو
اليت تتابعت عرب العصور ما يزال العديد منها ماثالً بني يدينا يف املتاحف واملكتبـات العامليـة   
وغريها حىت أن نسخة املصحف العثماين الذي كتب يف عهد عثمان ما زالت يف أحد متاحف 

ونسـخة يف مصـر يف    للسلطان العثماين متحف توب كايب الذي كان سابقاً مركزاً تركية
الذي أثبت الفحص الكربوين عودته للعهد العثماين أي اخلليفة عثمان بـن  ) مسجد احلسني(

وعشرات النسخ املوزعة يف مكتبات وكتب العامل اليت  ضمن دراسة جرت يف شيكاغو عفان
دار بالنسخة اليت توجد تعود لكافة العصور مثل النسخ اليت توجد يف اجلامع الكبري يف صنعاء و

إحياء املخطوطات يف القاهرة واليت ينسب نقلها عن املصحف العقباين الذي أمر برمسه عقبـة  
بن نافع وتلك النسخة اليت توجد يف مسرقند عند ضريح البخاري واليت تنسب إىل اإلمام علي 

ة للنسخ املوجودة يف بن أيب طالب وبالرغم من عدم دقة النسبة إال أهنا تعود لعهود قدمية إضاف
إضافة إىل جمموعة مصاحف تارخيية موجودة يف لندن مجعها السيد ناصـر   مكتبة احلرم النبوي
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والنسخ املوجودة يف بيت القرآن يف البحرين اليت مجعها الدكتور عبد اللطيف جاسـم  ، خليل
ات التـاريخ  والنسخ العديدة املوجودة يف إيران وال يصعب على الدراسات األثرية إثب، كانو

الذي تعود له النسخة ويف دمشق يذكر العديد من كبار السن املصحف العثماين الذي كـان  
يف مسجده وكان معروفا لكنه احترق يف احلريق الذي أصاب املسجد يف القرن املاضـي وال  
ميكن اجلزم أهنا كانت أحد مصحف عثمان حسب رأيي ألن الداين يف املقنـع مل يـذكرها   

لكنها تبقى نسخة تارخيية كانت موجودة للمقرئني مضبوطة عـن املصـحف   ، اويعتمد عليه
وبالتايل فهناك نسخ أثرية عرب خمتلف العصور وما  ،الشامي الذي أرسله عثمان رضي اهللا عنه

تزال ماثلة بني أيدينا إضافة لعشرات كتب التفسري والقراءات عرب العصور وكتب تواتر الرسم 
نسخ وانتشارها استمر أخذ القرآن من أفواه الالحقني عـن السـابقني   ومع تواتر ال، العثماين

  .واستمرت األسانيد اليت هي ميزة تفخر هبا األمة
  

، أما عدد النسخ اليت نسخت يف عهد عثمان فنقل إهنا مخسة ونقل سبعة نسخ ونقل أربع
ألنـه عنـدما مت   ولكن ما أجزم به بغض النظر عن النقول املختلفة أهنا مخسة يقيناً وليس أقل 

اختيار القراء مت مراعاة كون األمصار اليت اختري منها القراء فيها املصاحف العثمانية اليت كانت 
مصحف ألهل املدينة واآلخر ملكة وواحد ألهل الشام وواحـد  ، ضابطاً لقراءة هذه األمصار

هذه اخلمسـة  ، كوفةيف العراق واحد إىل البصرة وواحد إىل ال ملراكز العلم الناشئة ذاك الزمان
ويدل على هذا املصحف كتب الرسم اليت جتمع علـى  ، مصحف أمسكه عثمان لنفسه إضافة

وجود مصحف يرجع إليه يف كل من هذه األمصار إضافة إىل استفاضة وجود مصحف خاص 
منـه   يقرأبعثمان بن عفان والذي نقل عنه أبو عبيد ورآه عليه دم عثمان الذي يقال أنه كان 

  .تشهد رضي اهللا عنهعندما اس
  

لكن من الناحية العملية ميكن القول إن اخلطوة العظيمة اليت قام هبا الصـحابة يف عهـد   
سيدنا عثمان من نسخ املصحف وبعث النسخ إىل األمصار كي تضبط وفقها القراءات كانت 

ت بأهنا وضـع  تدوين القرآن يف املصحف على قدر كبري من األمهية ونوجز أمهية هذه اخلطوة
  : الشرط األول لقبول أي قراءة وهو
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وهذه املوافقـة   مما مينع أي لبس من زيادة أو نقص أو حتريف موافقة رسم املصحف 
إضافة إىل تعمد الصحابة رسم الكلمات  وقد شرحنا حمتمل الرسم فيما حيتمله الرسم

اليت ثبتـت عنـدهم إىل    أي كيفية نطق الكلمات القرآنية حبيث تسع كل احلروف
  .اهللا أو كان الصحابة يقرؤون هبا رسول

  .وقد شرحنا مرسوم اخلط باستفاضة
  

ورفضت كل قراءة ال تتوافق مع رسم املصحف بإمجاع الصحابة مث العلماء بعدهم عندما 
عن رسم املصحف ألن الصـحابة اسـتبعدوها    دونوا القراءات اشترطوا عدم خروج القراءة
  .لصحابةسابقاً فشرط موافقة الرسم وجد منذ عهد ا

  
وقد ذكرنا أن ما ، مث ما ينقله أي شيخ مبا خيالف الرسم فإنه يرفض ألن هذا خيالف الواقع

زادته قراءة على أخرى من حرف عطف أو حرف جر أو ضمري قام الصحابة املدونون بإثبات 
ألن الرسم  هذا احلرف يف مصحف أحد األمصار مع حذفه من أخرى حىت حتتمله املصاحف

وقد ذكرنا هذه املواضع ) وسارعوا، سارعوا(صحف واحد ال يسع خالفاً كهذا الواحد يف م
  .وشرحناها

  
  

  ڭڭڭ
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مدى وجود الخروج عن الرسم في القراءات التي 
  بين أيدينا

  
وقد ذكرنا أن ابن اجلزري نقل أن العلماء قبلوا اخلروج على الرسم يف حرف واحد من 

  :يف النشر قبلها العلماء فيقولحروف املبىن إذا تواترت فقال ابن اجلزري 
  

على أن خمالف صريح الرسم يف حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو حمذوف أو حنو ذلك 
ال يعد خمالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة أال ترى أهنم مل يعدوا إثبات ياء 

) بظـنني (ظاء يف وال) وأكون من الصاحلني(يف الكهف وقراءة ) تسئلين(الزوائد وحذف ياء 
وحنو ذلك من خمالفة الرسم املردود فإن اخلالف يف ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إىل معـىن  
واحد ومتشيه صحة القراءة وشهرهتا وذلك خبالف زيادة كلمة ونقصاهنا وتقدميها وتأخريهـا  

الكلمة ال يسـوغ خمالفـة   حىت ولو كانت حرفاً واحداً من حروف املعاين فإن حكمه حكم 
  ـه.ا .لرسم فيه وهذا هو احلد الفاصل يف حقيقة اتباع الرسم وخمالفتها

  

رمست يف املصحف ) أكن(وقد ذكرنا ما يف هذه العبارة من إشكال ومن كون الواو يف 
وكذلك شرحنا ما يتعلق بظنني من أنه ال ميكن اجلزم ) أكون(اإلمام حسب ما ذكر أبو عبيد 

حذف ابن ذكوان ياءها خبلف أي له وجه يوافـق   )تسألين(أهنا خرجت عن الرسم وكذلك 
الرسم مما جيعل قراءته موافقة للرسم لذلك قبلت هذه الرواية الثانية ومثلها مـا شـرحناه يف   

  .عند ابن وردان) سقاة احلاج وعمرة املسجد(

  
وإال لظهرت ، وبالتايل ال ميكن القول إن هناك أي خروج عن الرسم ولو حبرف من املبىن

وهذا بالرغم من تقييد ابن اجلزري شـرط اخلـروج   ، فات كثرية بادعاء تواترهاونقلت خال
ألن املشكلة تقوم يف برهان هذا التواتر إىل رسول اهللا فلماذا نعتربها هـذا اخلـروج   ، بالتواتر
إىل رسول اهللا بينما ال نعترب بعض ما نقل عن قراءة احلسن البصري واألعمش متـواتراً   متواتراً
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؟ مث لقد نوقشت بني العلماء مسائل تتعلق يف اخلروج )عوهدوا(هللا كقراءة احلسن إىل رسول ا
مث علل قبوهلا بوجودها يف املصاحف العثمانية ) ترتد، يرتدد(يف حرف من حروف املبىن مثل 

ولو كان األمر حسب ما ذكر ابن اجلزري مل يكن هناك ضرورة لنقاش ثبوت الدالني ألهنـا  
  مثلة حول هذا عديدة؟تتعلق حبرف مبىن واأل

  
هنا نوضح أن التواتر الذي قال به ابن اجلزري يف هذه املواضع ال ميكن القول بـه إال إىل  

وهذا مياثـل أي  ، القارئ وهذا ال شك به فإن عشرات الكتب والنقول تعزوه إىل هذا القارئ
رة سـابقا  نقل عن قارئ من القراء العشر مث ما بني القارئ والرسول وضعت الشروط املذكو

يف القارئ وقراءته حىت نعتربها قطعية إىل الرسول وتأخذ حكم التواتر ومن هـذه الشـروط   
وقد ذكرنا أن هذه الشروط حىت تقوم مقام التـواتر عنـد دراسـة    ، موافقة الرسم والعربية

القراءات بسبب صعوبة حبث التواتر بني القارئ والرسول ملا شرحناه من عدم وجود كتـب  
يل قراءة كل قارئ فيما قرأه يف تلك الفترة إضافة ملا ذكرنا من وجود اخليارات يف مدونه لتفص

وأن القراءة وضعها القارئ ابتداء اعتمادا على مـا   أساليب العرب ولغاهتا مبا ال يؤثر يف املعىن
أصبحت الزمة حىت نقول بقطع ثبـوت   الشروط املذكورة للقراءة وبالتايل، أخذه من شيوخه

قى قول ابن اجلزري فيه إشكال فكيف جنزم بوبالتايل ي، رف بني القارئ والرسولقراءة أي ح
مث نوضح هنا ، بالتواتر إىل رسول اهللا يف هذه املواضع وهي خالفت الشروط اليت تعادل التواتر

أن التواتر الذي رمبا يزعم بني القارئ والرسول يف هذا املوضع كيف ميكن القول به والصحابة 
ألن كل ما حيتمل قراءته دونوه ولو كان متـواتراً  ، ن كل قراءة خترج عن الرسمكانوا يرفضو

عندهم جلعلوا الرسم حيتمله ومن الذي قال هبذا التواتر والتواتر مل يكن أمراً مناقشاً يف تلـك  
إن ما ذكره ابن اجلزري مل يكن إال استقراء وإحصاء ، الفترة وفق املفهوم الذي تطور فيما بعد

  واحد من حروف املبىن مث تعليلها؟خلروج وتوصيفها من كوهنا يف حرف ألماكن ا
  

على فرض وجودها كما فصلنا  القول الذي ال شك فيه كما ذكرنا هو أن هذه املواضع
إىل القارئ وهي وافقت الرسم أما ما مل يوافق الرسم فـإن   إهنا متواترة فيما خرج عن الرسم

وط املذكورة إىل الرسول جيعلها مقبولة قراءة القـارئ  قراءة القارئ هلا وفق وجه حيقق الشر
بسبب حتقيقها الشروط كاملة مث قُبِل وجود نقل متواتر عن هذا القارئ إذا خرج حبرف مـن  
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بنـاء  ، وطاملا أن هذا يتعلق مببىن الكلمة احلريف وال يؤثر يف معناهـا ، حروف املبىن عن الرسم
وهذا هو اإلطار الـذي  ، القارئ يوافق الرسمعلى وجود وجه يف نفس هذا املوضع عن هذا 

يفهم به قول ابن اجلزري وال ميكن فهمه بغري هذا اإلطار وقد أوضحنا سابقاً أن هذا األمـر  
  .البن ذكوان) تسألين(، البن وردان) سقاة احلاج: (ينحصر يف مواضع نادرة

  

وإن ، ع عليه الصحابةإن الرسم يعترب ضابطاً وحاكماً على القراءة وهذا ما أمج :والنتيجة 
وهو غري مقبول عقـالً وغـري    ناقضتالادعاء وجود نقل متواتر خيالف الرسم هو أمر غاية يف 

  .موجود فيما بني أيدينا من قراءات مقبولة

  
بأن حماولة أخذ أي مأخذ على القرآن هبذين املوضعني أمر غاية يف الشـطط  : ونعلق هنا

كرنا فإن هذه املواضع ال تؤدي لتغيري يف معىن مـن معـاين   ألن الدارس اقتنع أو مل يقتنع مبا ذ
  .القرآن إمنا تتعلق ببناء الكلمة ولفظها

  
  

  ڭڭڭ
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مبالغة بعض الكّتاب في علم القراءات في 
  إحصاء المواضع التي اختلفت بها المصاحف

  
انية وهي أن املواضع اليت ميكن القول أن املصاحف العثم: وهنا ننوه ملسألة هامة يف الرسم

اختلفت فيها وتعمد الصحابة ذلك وال حيتملها الرسم يف مصحف واحد منها قد أحصـيناها  
  .واهللا أعلم، وعددناه وال يوجد غري هذه املواضع

  
وقد قرأت عند بعض من كتب يف علم القراءات أهنا تصل إىل تسعة وأربعني موضـعاً   

اضع وأوضحنا أهنـا أربعـني   دون أن يوضح القصد من هذا العدد ودون أن يذكر هذه املو
رمبا ، موضعاً ثابتاً أما ما يزيد فهناك مخسة من حمتمل الرسم وموضعان مل ختتلف هبما القراءات

نقلها هذا الكاتب عن كاتب آخر لكن ما هي هذه املواضع اليت اختلفت هبا املصـاحف أو  
  .على األقل ماذا يقصد هبذا العدد

  
ومع ذلك يبقى  اء اليت حيتملها الرسم أم ال حيتملهارمبا قصد اخلالفات بني املصاحف سو

  .العدد فيه زيادة
  

هـل   :اإلحصاء لكن العجب يأخذ القارئ عندما يكتب املؤلـف  ال يتوجه االنتقاد إىل
ابتليت األمة بضياع رسم تلك املواضع التسعة واألربعني بني عهد أيب بكر وعثمـان حيـث   

  ..وقد حاول التعليل هلذا واإلجابة! ءات؟كانت الكتبة األوىل ال تؤدي هذه القرا
   

مث ، إال أن العبارة هنا غاية يف اإليهام حول كون قراءة هذه املواضع ضاعت أو ما يشابه
تشري إىل أن القرآن كتب يف عهد أيب بكر مث أتت املصاحف اليت كتبها عثمـان فاختلفـت   

، ومل تنسخ يف عهد أليب بكر واألمر ليس كذلك إمنا مجعت النسخ اليت كتبت يف عهد الرسول
 رمبا يف العبارة سبق قلم من املؤلـف ، حىت يف تعليل املؤلف يشري إىل كتابته يف عهد أيب بكر

واملسألة حتتاج إىل معاجلـة بعيـدة عـن    ، لكنها عبارة ال ختل من إشكال جيب التحرز عنه
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كيك عند القارئ معاجلة كيف دون القرءان ونسخ ألن السطحية هنا تؤدي إىل تشو السطحية
  .أكثر من إفادته وإيضاح املسألة

  
لكن ننبه إىل أن العديد من املواضع رمبا يظنها املطلع على القراءات أهنا نوع من اخلروج 

  .عن الرسم لكن هي ليست كذلك بل هي من حمتمل الرسم
  
  

  ڭڭڭ
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  ين أتت المصاحف الخاصة بكل صحابيمن أ
  

لكن تبقى مسألة سيتم تناوهلا هو إن ، د أشبعت حبثاًوأظن أن مسألة نسخ القرآن ورمسه ق
كانت النسخ اليت كتبت يف عهد الرسول قد مجعت يف عهد أيب بكر عند أيب بكر فمن أيـن  

  ؟..يثل مصحف أيب ومصحف ابن مسعود وعلأتت املصاحف اخلاصة بكل صحايب م
  

أيب بكر هـو   يف ذهن الباحث أن ما مجع من نسخ يف عهد جيب أن يكون واضحاً أوالً
للنسخ اليت كتبت يف عهد الرسول واشترط أن تكون كتبت بني يدي الرسول وهذا سنتناوله 

فبقي عند الصحابة النسـخ  ، ونشرحه وعلى كل نسخة شاهدان أهنا كتبت بني يدي الرسول
اليت مل تكتب بني يدي الرسول وكتبها كل صحايب لنفسه وكذلك النسخ اليت كتبـها كـل   

  . عن نسخ كانت عنده عد وفاة الرسول إما من حفظه أو نقالًصحايب لنفسه ب
  
  

  ڭڭڭ
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لف قراءة متواترة الرسم هل من المعقول أن تخا
  العثماني

  
  ا إن خالفت الرسم قراءة متواترة؟ماذ: تقول عند توجيه سؤال ورمبا يسأل سائل ملاذا

   ؟ناهل للعقل عمل ه ،هو أمر يف غاية التناقض وهو أمر غري مقبول عقالً
  
أوالً إن قصد من هذا السؤال وجود قراءة كهذه اليوم أو بعد عصر كتـب القـراءات    

فأين تلك األسانيد اليت غابت عـن األمـة    ،األمهات فهو مرفوض سواء أوفقت الرسم أم ال
لقراءة حرف ما مئات السنني مث ظهرت اليوم مث يدعى أهنا متواترة أما إن طرح هذا السـؤال  

بأنه لو أن هذا األمر جابه عاملاً من القدماء ألف كتاباً جيمع فيه القـراءات   على سبيل الفرض
  الثابتة هل كان سيقبل هذه القراءة املتواترة؟

  
لقد أوضحنا أن أمهية التواتر خاصة تكمن يف الفترة الزمنية اليت كانت بني وفاة الرسول  

قام الصحابة برسم املصحف مبـا   الكرمي وتدوينه يف عهد سيدنا عثمان بن عفان فعند التدوين
ونبذ ما مل يثبت واتفق على هذا  حيتمل ما ثبت من قراءات الصحابة إىل رسول اهللا يف نسخهم

الصحابة وبالتايل فالصحابة اعتربوا أن الرسم الذي قام به عثمان هو املرجـع يف قبـول أي   
ة ختالفه تـرفض  حرف يقرؤه أي صحايب أو غريه مث جرت األمة على هذا وكانت كل قراء

مث إن فرضنا أن هذا املؤلف ادعى وجود هـذا  ، فكيف يقبل ادعاء خروج املتواتر عن الرسم
التواتر وثبت عنده وهو خيالف الرسم برغم أنه مل يثبت عند غريه فالتواتر ينقطع به ألنه هـو  

يجب عليه أما إن ادعى أنه وجد هذه القراءة منتشرة ومتواترة ف، شخص آحاد ينقطع به التواتر
سيكون التواتر غري متوافر وإال لقام الصحابة لو ثبت عندهم هـذا   إيضاح هذا التواتر وقطعاً

  .احلرف بتضمينه أحد املصاحف اليت بعثت إىل األمصار كما ضمنوا غريه
  

كيف ينقل سنٌد شيئاً يقال ، وهلذا قلنا إن هذا غاية يف التناقض وهو أمر غري مقبول عقالً
وهو خمالف للرسم والثابت أن رجال مبدأ هذا السند رفضوا خمالفة الرسم وبالتايل أنه املتواتر 

  .رفضوا هذا النقل
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والقسم الثاين ما صح نقله : يقول ابن اجلزري يف النشر حول خمالفة قراءة لرسم املصحف

عن اآلحاد وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف فهذا يقبل وال يقرأ به لعلتني 
أنه مل يؤخذ بإمجاع إمنا أخذ بأخبار اآلحاد وال يثبت قرآن يقرأ به خبرب الواحد والعلة :امهاإحد

الثانية أنه خمالف ملا قد أمجع عليه فال يقطع مغيبه وصحته وما مل يقطع على صحته ال جيـوز  
  ـه.ا.ما صنع ما صنع إن جحده القراءة به وال يكفر جاحده ولبئس

  
إن الرسم العثماين هو متواتر وثابـت  : ين املصحف ورمسهوهنا خالصة هامة حول تدو

حيث أن مئات الصحابة كانوا شـاهدين هـذا   ، بشكل قطعي أنه حوى ما قرأه رسول اهللا
  .الرسم

  
  

  ڭڭڭ
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إن اختالف الصحابة في نقل : ماذا نرد على من يقول
 وكذلك اختالف القراءات هو أمر يدل على تناقض كلمة

  في نقل القرآن
  

إن اختالف الصحابة أو القراءات يف نقل كلمة ما يدل : فمن وجه انتقاداً بأن قال ولذلك
  .على التناقض يف النقل يف القرآن

  
  :يلي يكون الرد على انتقاده مبا

إن الرسم العثماين قطعي الثبوت للرسول والصحابة وعند الدراسة الدقيقة له حـوى   -١
  .رسول بقراءتهالقطعي الثابت الذي قرأ به الرسول أو أذن ال

إنه من الثابت قطعاً أن رسول اهللا أذن بأساليب أداء وكيفيـات ال تـؤثر بـاملعىن     -٢
 .فمصدرها هو إذن رسول اهللا

بأكثر من قـراءة مبـا يـؤثر يف املعـىن      الكلمات ومن الثابت أن الرسول قرأ بعض -٣
 .فمصدرها رسول اهللا

ال تغري يف املعـىن اإلمجـايل    مث إن هذه القراءات يف الكلمة الواحدة املنسوبة للرسول -٤
وكل املعاين ، املعاين وال يوجد ختالف بني واخلالف يف املعىن التفصيلي بسيط وقريب

 .الناجتة عن كل قراءة يف أي كلمة يعترب مطلوباً
األمور اليت قرأها الرسول من هذه الكلمات املؤثرة يف املعىن مث  القراءات حتوي وحتدد -٥

 . غة واألحرف اليت أذن هبا الرسولحتدد أساليب األداء والل
الشروط اليت وضعت لتحديد األمور املذكورة يف الفقرة تعترب شروطاً غاية يف الدقـة   -٦

 .والضبط وتقوم مقام القطعية يف حتديد هذه األمور
  

وهذه األمور اخلمسة تدل أن كل خالف يف نقل كلمة ما سببه أن الرسول قام به أو أذن 
مث ضبط قبول هـذه النقـول   ، ىن اإلمجايل وال تتغاير يف املعىن التفصيليؤثر باملعتبه وهي ال 

  .بشروط دقيقة
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وبالتايل فال يوجد أي تناقض يف نقل هذه الكلمات ألنه من أصلها صدرت هكذا أو أذن 
  .هبا
  
  

  ڭڭڭ
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  رط موافقة الرسمتتمة في ش
  

التجويد واالقترانات  ال يتعلق بأساليب موافقة الرسم ال خيفى على الدارس أن هذا الشرط
التجويدية إمنا يضبط منع الزيادة والنقص وااللتباس وهذا هو األمر األهم يف القرآن ألنه هـو  
األمر األساس الذي مييز ويؤثر يف املعاين واألحكام اليت تؤخذ من النصوص القرآنية واليت تعترب 

رع الصـحابة لضـبط هـذا    ولذلك سا، كلها نصوصاً عقيدية تغري إمجالياً وهاماً يف الدين
  .املوضوع

  

  

  ڭڭڭ
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صحف في نقل تخفيف البعض من أهمية تدوين الم
  القراءات وحفظ القرآن

  
واحلق إنه ملن العجيب أن أال يقدر خلطوة تدوين املصحف قدرها وللرسم العثماين قدره 

ن وحفظه فالرسم العثماين هو العمدة يف القراءات والروايات ويف نقل القرآ يف بعض املؤلفات
القدير الشيخ  واحلق أنين تعجبت من عبارة وردت يف مناهل العرفان ال أظن أن املؤلف جليل

  :الزرقاين وفق هبا
  

قلنا غري مرة إن املعول عليه يف القرآن الكرمي إمنا هو التلقي واألخذ ثقة عن ثقة وإماماً عن 
تكون هي العمـدة يف هـذا    لنإمام إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن املصاحف مل تكون و

  ـه.ا.الباب
  

واحلق إهنا كانت العمدة ألن ما يهمنا كمسلمني هي احلروف والكلمات واملعـاين أوالً  
واليت تبىن عليها أحكامنا وفكرنا وعقيدتنا والذي ضبط هذا هو الرسم وكانت القراءة الـيت  

  .ختالفه ترفض ولو ثبت هلا سند
  

لقرآن فأكثر تعلقها يف أساليب األداء واللغات واحلـروف  أما القراءات اليت ميزناها عن ا
  .وحتديد بعض اخلالفات املؤثرة يف املعىن التفصيلي، غري املؤثرة يف املعىن

  
وعلى ما يبدو إن الزرقاين رمحه اهللا عندما ذكر العبارة السابقة كان يتكلم عن الكيفيات 

إال أن العبارة ال ختل من إمجال حيتـاج إىل   التجويدية واالقترانات وهي غالباً املقصود بالقراءة
إن تدوين املصحف وشرط موافقة رمسه ضـبطت  : فإذا أردنا أن نكون دقيقني نقول، تفصيل

  .مسألة حروف القراءات القرآنية املقبولة
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ضبط حركـة  ، األساليب التجويدية لكل قراءة: وبقي هنا أمران مل يضبطهم الرسم ومها

  .الكلمة
  
  

 ڭڭڭ
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  ند وموافقة العربية وسبب نشوئهماطا السشر
  

ولذلك وجدت يف األمة اإلسالمية كيفيات جتويدية واقترانات متعددة وكذلك ضـبط  
لكن الذي ضبط هذه املسألة هو أن املسلمني كـانوا يعتـربون   .. متعدد حلركات الكلمات

  .القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول
  

بل عهد انتشار رسم املصاحف فالتـابعني كـانوا   بل كان األخذ عن السابق موجوداً ق
يأخذون القرآن عن الصحابة ومل تكن هناك وسيلة ألخذ القرآن إال األخذ عـن الصـحايب   

  .وطبيعي الوجود وبالتايل فاألخذ عن السابق كان شرطاً الزماً
  

كما روينا عن عمر بن اخلطاب وزيد بن ثابت رضـي اهللا  : ينقل ابن اجلزري يف النشر
ما من الصحابة وعن ابن املنكدر وعروة بن الزبري وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعيب من عنه

التابعني أهنم قالوا القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول فاقرؤوا كما علمتموه ولذلك كـان  
كثري من أئمة القراءة كنافع وأيب عمرو يقول لوال أنه ليس يل أن أقرأ إال مبا قـرأت لقـرأت   

  ـه.ا.ا كذا وحرف كذا كذاحرف كذ
  

ويؤخذ على هذا النقل ملاذا يقول عمر وزيد هذا القول ومل يكن هناك يف زمنه طريقـة  
  .ألخذ القرآن إال األخذ عن السابق فلم يكن هناك مصحف منسوخ بني الناس

  
وال ميكن القول بأنه رمبا مت التساهل باألخذ عن السابق إال بعد رسم املصحف حيـث  

  .ض أن القراءة مبا يوافق املصحف أمر كافاعترب البع
  

وقـد  ، إال أن الصحابة وعلماء التابعني أكدوا وأصروا على األمة يف األخذ عن السـابق 
شرحنا أن األخذ عن السابق مل يكن بااللتزام بكل تفاصيل اخلتمة من أوهلا ألخرها بل ظلت 

عـرب الـيت أذن هبـا الرسـول     هناك اخليارات كما شرحنا فيما ال يؤثر باملعىن من لغات ال
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ومعرفـة  ، وأساليبهم لكن التزم األخذ عن الصحايب متاماً فيما يؤثر بـاملعىن دون أي خيـار  
  .اخليارات اليت كان يتسامح هبا ويقرأ هبا من حروف ولغات وكيفيات

  
وبالتايل فإن التزام املسلمني بتلقي القرآن كابراً عن كابر أدى إىل احلد مـن اخلالفـات   

  .ودة يف الكيفيات التجويدية واالقترانات التجويدية وكذلك من اخلالف يف احلركاتاملوج
  
  

  ڭڭڭ
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  التساهالت التي وجدت في الشروط الثالثة
  

ولكن التساهل دفع فيما بعد العلماء املدونني إىل بلورة شرطي السند وموافقـة العربيـة   
ميعه ختمة كاملة بسند متصل مث يقرأ أو قرأ مبا وافق الرسم دون تس فرمبا أقرأ أحدهم، صراحة

وهذا يؤدي إىل اخلطأ يف احلركة يف بعض املواضع مما مل يقرؤه ، عليه من أخذ عنه ختمة كاملة
ولو مل يكن له سند به سـند   الرسول أو يأذن به وكذلك رمبا أقرأ هذا حبرف سائد يف مدينته

  .يف اخلتمة ولرمبا أقرأ حبروف تتوافق مع الرسم مسع هبا من عدة شيوخ
  

ولرمبا قام هذا الشخص بإقراء بعض الكلمات بتشكيل رآه مناسباً هو حسب فهمه وهو 
ورمبا تتوافـق مـع   ، توافقت مع الرسم فقط: مل يسمعها من شيخه وهنا توصف القراءة بأهنا

  .الرسم والعربية
  

انـت  وقد عقد هلذين املوضوعني حبثاً موضحا ابن اجلزري لكن نؤكد أن هذه األمور ك
  . على نطاق ضيق جداً إذا ما قسناه باألخذ كابراً عن كابر مع موافقة الرسم

  
فالقياسات واالجتهادات الشخصية أثرت هنا لكن ال ميكن أن خنطئ أو نأمث أولئك الذين 
قاموا هبذا ألن األمور املتعلقة بالقراءة واإلقراء مل تكن واضحة متاماً يف أذهان أهل تلك القرون 

من أهنم كانوا يقولون بأمهية األخذ عن السابق إال أن العديد وخاصة من العوام كانوا فبالرغم 
يظنون أن موافقة املصحف تكفي ومل يظنوا أن كل احلروف اليت حيتملها رسم املصحف جيب 

تكفي  أن تضبط تفاصيلها من األفواه حيث نظروا أن خطوة عثمان رضي اهللا عنه يف التدوين
حسـب   ظنوا أن موافقة رسم املصحف تكفي ألن الصحابة ما سيمر معناك بل بعض العلماء

  .عندما دونوا املصحف أثبتوا كل ما جيوز قراءته رأيهم
  
  
  

  ڭڭڭ
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  لم يثبت سندًا أمثلة على ما يوافق الرسم
  

 m  n   m  l  kl : حيتملها الرسم لكن مل يقرأ هبا مثـل  رفهناك أمو
  ).الصالة(فراد كل القراءات قرأهتا باإل ،٤٣: البقرة

  
لكنها مل ) َملَك يوَم الدين(حيتمل الرسم أن تقرأ  ،٤: الفاحتة m  P    O  Nl  :مثل
  .تثبت

  
  .١٢٨:التوبة )نفٍَسكملقد جاءكم رسول من أ(ذلك قراءة وك
  

فهذه أمثلة على ما يقبله الرسم والعربية لكن ليس فيه سند أو مل حيقق باقي الشروط اليت 
  .شرحناها

  
وغالباً  والكلمات اليت حيتملها الرسم والعربية لكنها مل تثبت سنداً عديد من املواضعإىل ال

  .ما تتوافق هذه األمثلة مع الرسم والعربية ورمبا مع الرسم فقط
  

أما افتراض وجود قراءة تتوافق مع العربية فقط وختالف الرسم وليس هلا سند فهذا شطط 
حابة وجود السند والرواية عن الصحايب مث ظهر شرط كبري ألن األصل كان يف بداية عهد الص

التوافق مع العربية فمن الناس من اعتمد على السند فقط وهم قليلون ومنهم من اعتمد علـى  
  .وال ميكن أن تكون لغة دون الرسم وإال لكان ابتداع قرآن جديد، الرسم العثماين فقط

  
ودون أن تتوافق مع الرسم فأمثلتـها  أما وجود قراءة تتوافق مع العربية مع وجود السند 

يف مواسـم   ،j  i  h  g   f  e  d  c( :مثل عديدة
) يف مواسـم احلـج  (هي قراءة مثبتة يف البخاري عن ابن عباس بزيادة  ]١٩٨:البقرة[ )احلج

  .]١٢:النساء[) من أم       `  c  b  a  (:وكذلك ما ينسب لسعد بن أيب وقاص
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ألهنا مل تنقل ضمن ختمة  ن أن نطلق عليها اسم قراءة إال جتاوزاًإال أن هذه األمثلة ال ميك
تعترب مبثابة  كاملة حيث حتتاج القراءة إىل تكامل أحكام جتويدية واقترانات وما إىل ذلك وإمنا

ويف كتب تفسري القرآن واحلديث كثري ما يطلق عليها قـراءة  ، إيضاح ملقصد اآلية يعتمد عليه
  .وهذا جتاوز

  
فترضنا أن هذه األمثلة سابقاً قد وجدت ضمن قراءة متكاملة يف زمـن تـدوين   إال إذا ا

القراءات لكنها رفضت بسبب عدم التوافق مع الرسم لكن هذا ليس بدقيق فهذه األحرف اليت 
فيها خمالفة رسم وجدت فقط يف عهد الصحابة ومل تصل إىل عهد تدوين القـراءات ضـمن   

  .آحاد فنقلت ضمن نقول، قراءة ختمة كاملة
  

وال يوجد بني أيدينا قراءات خلتمة كاملة وصلت إلينا وهي ال تتوافق مع الرسـم ألهنـا   
  ..استبعدت سابقاً

  
  

  ڭڭڭ
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أمثلة على نقول تذكر قراءات لم تتوافق مع 
  العربية مع وجود سند وموافقة الرسم

  
  :الرسم مل تتوافق مع العربية مع وجود السند وموافقة أما النقول حول وجود قراءات

m  l  k  j : أن النيب قـرأ : فهو مثل ما نقل احلاكم عن أيب بكرة الصحايب
  o    n  ml وهي ال تتوافق مع العربية، عباقري: والقراءة، ٧٦: الرمحن.  

  
  .)أعني قرات ما أخفي هلم من(: كذلك عن أيب هريرة أن الرسول قرأ

ويف الترمذي واملستدرك أمثلـة  ؛ موهذه ال تتوافق مع العربية برغم من التوافق مع الرس
  .عديدة
  

فهذه األمثلة تتوافق مع الرسم وهلا سند رمبا يف الصدر األول وعلـى الغالـب مل تكـن    
ألنه مت اسـتبعادها مـن    متوافرة يف عصر تدوين القراءات حيث مل ترد ضمن ختمة متكاملة

  .الصحابة وغريهم إمنا كما ذكرنا هي نقول آحاد
  

سند وختالف الرسم والعربية فهذا احتمال نظري مل أجد له نقالً يعطـي  أما أن يكون هلا 
وعلى أية حال السند يف كل األمثلة املذكورة ال حيقق كلمة شرط السند املعروف ، مثاال أبداً

بسند واضح وقـد   يف القراءات فيجب أن تكون الكلمة منقولة ضمن ختمة مقروءة مشافهة
  .ذكورةأوضحنا شرط السند ضمن الشروط امل

  
  

  ڭڭڭ
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  ماذا يعني شرط السند بدقة
  

  :وقد شرحنا أن شرط السند الذي اشترط فيما بعد يعين
مـا   السند إىل القارئ الذي حققت قراءته املواصفات املطلوبة بشخصيته وبقراءته حسب  -

  .شرحنا من شروط
  .السند للنقل املذكور ُتلقي ضمن ختمة كاملة مشافهة  -
  . ضمن كتاب خمتص بنقل القراءات والقرآن النقل والسند موجود  -

  
  .وهذه األمور قد أوضحناها باستطراد ضمن شروط قبول القراءة

  
مبوافقة الرسم فقط انفردت به بعض النقول أمـا وجـود    ونالحظ مما سبق أن االكتفاء

السند فقط فلم ينقل انفراده وكذلك موافقة العربية فقط مل يوجد وهذا يدل أن شرط موافقة 
  .لرسم هو األساس كما أوضحنا وذكرناا

  
يف طبقة العلماء الذين  حسب ما شرحنا وسنشرحه إال أن هذه الشروط تبلورت فيما بعد

بالرغم من وجود بعضها كما ذكرنا مثل كون موفقة الرسم كان شرطاً ، دونوا علم القراءات
  .عهد الصحابة شائعاً ال خالف فيه منذ

  
ر هام نوهنا عليه سابقاً وجيب أن يكون واضـحاً يف ذهـن   ويف هذا اإلطار نشري إىل أم

أن التابعي عندما كان يقرأ على الصحايب كان ال يعلم بقضية التواتر ومل تكـن  : القارئ وهو
فكرة التواتر واضحة لذلك كان التابعي يقرأ دون أن يسأل عن ذلك وكذلك الذي بعده بل 

الً ممن كان قبله وحقق هو وقراءته الشروط املهم أنه يأخذ القرآن من شخص عامل أخذه كام
  .املطلوبة وهذا من األسباب اليت دعت فيما بعد للخالف يف وجود شرط التواتر لقبول القراءة
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لكن فكرة التواتر هذه تبلورت ونوقشت وكذلك غريها من الشروط على يد العلمـاء  
  .الذين دونوا القراءات وقعدوا شروطها

  
  

  ڭڭڭ
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 يزيد كثيرًاالقراءات وكون عددها أوائل من جمع 
  عما يوجد اليوم

  
وهنـا  : قلنا أنه بسبب تعدد وكثرة القراءات يف العصور األوىل تصدى علماء لتمحيصها

  .نذكر بعض التفصيل الذي يوثق لنا ما ذكر
  

فقد كان أول من تصدى هلذا أبو عبيد القاسم بن سالم بكتاب مجـع فيـه القـراءات    
  .ملسلمني مما وصل إليهاملوجودة يف أمصار ا

  
حسب مـا   يف كتاب مجع فيه ما يقارب مخسة وعشرين قارئاً مع القراء السبعة املعروفني

مما هو متداول ومستفيض ومنها ما يقرأ به على نطاق حمدود وبعده  ذكر ابن اجلزري يف النشر
مجع كتاباً فيـه  أتى من انتقى منها وقللها منهم أمحد بن جبري بن حممد الكويف نزيل أنطاكية 

وبالتايل هو أول من  كما ينقل ابن اجلزري يف النشر مخس قراءات اختار من كل مصر واحد
  .انتقى هذه األمصار اخلمسة اليت منها القراء العشر

  
وتتابعت بعده العلماء والكتب ومنهم القاضي إمساعيل املالكي الذي حوى كتابه عشرين 

ع نيفاً وعشرين قراءة إىل العديد من الكتب ومـن  قراءة وكذلك ابن جرير الطربي حيث مج
  .هذه الكتب ما هو بني أيدينا اليوم

  
إىل أن أتى ابن جماهد فقام حبصر هذا األمر بسبعة قراء هم القراء املعروفـون اليـوم يف   

عاصم ومحـزة  ، ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، ابن كثري املكي، نافع املدين: الشاطبية
  .لكوفيونوالكسائي ا

  
وبعد ابن جماهد اقتفى الناس واملؤلفون أثره وقلدوه فقد وجدوه أنه أجاد باختياره وبذلك 

  .انتشر بني الناس هؤالء القراء السبع الذين اهتمت هبم املؤلفات
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على أنه استمر ظهور بعض الكتب اليت تزيد وتنقص على هذا العدد أو من هؤالء القراء 
هران ألف كتاب الشامل والغاية يف القراءات العشر وكذلك ذكر فذكر ابن اجلزري أن ابن م

أبا الفضل اخلزاعي مؤلف املنتهي الذي قال عنه ابن اجلزري أنه مجع فيه ما مل جيمعه من قبلـه  
ه وتتابعت كتب القراءات هنا كل منهم يقتصر على عدد وعلى قـراء   ٤٨٠وهذا تويف سنة 

  .تكتب قراءهتم لكن كان هؤالء القراء السبعة أكثر من
  
  

  ڭڭڭ
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  ابن مجاهد القراء السبعة سبب اختيار
  

  :قد ذكرنا سبب اختيار ابن جماهد هلؤالء السبعة لكن نستطرد قائلني
إن معرفة السبب الذي جعل ابن جماهد خيتار هؤالء القراء السبعة حيتاج إىل نظرة متعن يف 

  .سرية هؤالء القراء وترامجهم
  

وراً توفرت يف هؤالء السبعة جعلت ابن جماهد يقتصر علـيهم  وسيصل الدارس إىل أن أم
  :وهي

  
 :ما قصده العلماء املدونون األوائل من قصد أوالً -١

حصر القراءات ومنع تشعبها مبا يسهل على الناس أخذ القرآن اعتماداً على قراءات  -
 .صحيحة ثابتة

دد للناس ما يقرؤون حتديد القراءات اليت حققت شروط القبول عند املدون حىت حي -
 .به

العمل على حصر االختالفات اليت تتعلق بتغيري املعىن بني القراء يف األمصار من أجل  -
رحنا بعكس ما ال يؤثر يف ألن هبا تتعلق هبا القرآنية كما ش، منع دخول أي حتريف

  .املعىن
  

أحرف مـع   إنه تعمد انتقاء سبعة قراءات ليتوافق مع حديث إنزال القرآن على سبعة -٢
أن ابن جماهد مل يقل بأن األحرف السبعة هي القراءات لكنه تلمس اخلري يف التطابق مـع  

ال : احلديث ويقول ابن اجلزري يف هذا يف كتاب النشر نقالً عن أيب العباس أمحد ابن تيمية
يسـت  أن القرآن أنزل عليها ل نزاع بني العلماء املعتربين أن األحرف السبعة اليت ذكر النيب 

قراءات القراء السبعة املشهورة بل أول من مجع ذلك ابن جماهد ليكون ذلك موافقـاً لعـدد   
احلروف اليت أنزل عليها القرآن ال العتقاده واعتقاد غريه من العلماء أن القراءات السبع هـي  
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عن  ـه.ا.احلروف السبعة أو أن هؤالء السبعة املعنيني هم الذين ال جيوز أن يقرأ بغري قراءاهتم
  .النشر

 
على أنه انتقد ابن جماهد من قبل العديد بعد يف أنه لو زاد أو أنقص على هذا العدد لكان 

يقول ابن اجلزري يف .. أفضل ألن انتقاءه هذا أدى إىل االشتباه بني األحرف السبعة والقراءات
  :النشر

  
ـ ولذلك كره كثري من األئمة املتقدمني اقتصار ابن جماهد على سبعة من ا وه ؤلقراء وخط

يف ذلك وقالوا إال اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بني املراد ليخلص من ال يعلم مـن  
  ـه.ا.هذه الشبهة

  
ولذلك فإن ابن اجلزري كان من مقاصده يف إمتام القراءات إىل العشرة اخلروج عن هـذا  

ابن جماهد مل يقصد السبعة  األمر الذي وقع به ابن جماهد وبالتايل فمن اخلطأ الشائع أن يقال إن
العديـد مـن    عند إمنا هي القراءات اليت توفر فيها التواتر أو شروط القبول عنده وهذا جنده

  .الكتاب
  
تعمد ابن جماهد أن يكون هؤالء القراء من أمصار اإلسالم اليت توزع عليها الصـحابة   -٣

نة ودمشق والبصرة والكوفة الذين اشتهروا باإلقراء ومت إرسال املصاحف إليها مكة واملدي
وهو على ما يبدو تأثر بانتقاء أمحد بن جبري قبله الذي ذكرنا أنه مجع كتاب فيه قـراءات  

 .مخس من أمصار اإلسالم وهي هذه األمصار
  

واحدة وهي طبقة  املالحظ أن القراء السبعة الذين اختارهم ابن جماهد كانوا من طبقة -٤
بىن انتقاءه علـى عمـل   ) ـه ٢٤٥(عام  ابن جماهد املولودوالسبب هو أن  ،تابعي التابعني

العلماء الذين سبقوه فكان أول إمام معترب مجع القراءات أبو عبيد القاسم بن سالم وهو مـن  
والرابعة أي اليت بعدهم مباشرة فنافع تويف عـام  ) تابعي التابعني(الذين عاصروا الطبقة الثالثة 
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ابن عـامر  ، )ـه ١٥٤(أبو عمرو تويف عام  )ـه ١٢٠(ابن كثري تويف عام ، )ـه ١٦٩(
 ١٥٦(محزة تويف عام ، )ـه ١٢٧(عاصم تويف عام ، وهو أوهلم وفاة، )ـه ١١٨(تويف عام 

  ).ـه ١٨٩( الكسائي تويف عام، )ـه
  

وهبذا يكون أبو عبيد قد عاصر تالمذة رواهتم على أقل تقدير وكذلك من كتب بعـده  
فابن جماهد قام باالنتقاء من أولئـك  ) ـه ٢٥٨ املتوىف سنة أمحد بن جبري بن حممد الكويف(

  .القراء الذين انتقاهم سابقوه بسبب القرب الذي هو سبب اختيار هذه الطبقة وليس قبلها
  

وقد ذكرنا أن من أسباب اختيار طبقة تابعي التابعني وليس بعدها أهنا آخر الطبقات اليت 
ف القبائل اليت قرأ هبا أذن هبا الرسول وقـرأ هبـا   كانت الفصاحة مازالت متوافرة فيها وأحر
بقة مت وهي آخر ط، ومل يعد يستشهد بشعر شعرائها، الصحابة مازالت معروفة مث انتهت بعدها

  .قبول خياراهتم كما ذكرنا
  

قام ابن جماهد بانتقاء هؤالء القراء بالذات اعتماداً على شروط خاصة عنـده يف قبـول    -٥
  .موافقة الرسم أوالً، اللغة ،السند: القراءة وهي

  
فوجد هذه الشـروط  ؛ فله سند إىل هؤالء القراء إضافة أن الشرطني اآلخرين توفرت هبا

  .متوفرة يف قراءاهتم
  

هؤالء القراء حققوا الشروط اليت ذكرناها يف شخصهم من كوهنم تزعمـوا اإلقـراء ومل    -٦
 . رعيكونوا يأخذوا أجراً على قراءهتم وكانوا يف غاية الو

  
ت لكن فصلنا هنـا بعـض   اإن هذه الشروط قد مت تناوهلا يف ذكرنا التدرج ظهور القراء

  .املعلومات ووثقنا بعض النقول الشاهدة ملا ذكر
  

فمن محلة القرآن من يعـرب وال   :يقول ابن جماهد يف مقدمته لكتاب السبعة يف القراءات
بلغته وال يقدر على حتويل لسانه فهو  يلحن وال علم له بغري ذلك فذلك كاألعرايب الذي يقرأ
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ومنهم من يؤدي ما مسعه ممن أخذ عنه ليس عنده إال األداء ملا تعلـم وال  ، مطبوع على كالمه
يعرف اإلعراب وال غريه فذلك احلافظ فال يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع اإلعراب 

نه ال يعتمد على علم العربية وال لشدة تشاهبه وكثرة فتحه وضمه وكسره يف اآلية الواحدة أل
به بصر باملعاين يرجع إليه وإمنا اعتماده على حفظه ومساعه وقد ينسى احلافظ فيضيع السماع 
وتشتبه عليه احلروف فيقرأ بلحن ال يعرفه وتدعوه الشبهة إىل أن يرويه عن غريه ويربئ نفسه 

ووهم فيه وجسر على لزومه وعسى أن يكون عند الناس مَصدقاً فيحمل ذلك عنه وقد نسيه 
فيتوهم فذلك يقلـد   ودخلته الشبهة واإلصرار عليه أو يكون قد قرأ من نسي وضيع اإلعراب

حيتج بنقله ومن محلة القرآن من هو على مستوى يؤهله إىل معرفة إعراب القـراءة   القراءة وال
لرواية وقد حيمله ذلك ويبصره مبعانيها ولكنه ال يعرف القراءات وال تارخيها مع جهله مبصادر ا

على أن يقرأ حبرف جيوز لغة وإعراباً مع أنه مل يقرأ به أحد من السابقني وهذا يوصـله إىل أن  
يعرف اللغـات وال علـم لـه    و يبتدع قراءة جديدة ومنهم من يعرف قراءته ويبصر املعاين

ـ  رف جـائز يف  بالقراءات واختالف الناس واآلثار فرمبا دعاه بصره باإلعراب إىل أن يقرأ حب
  ـه.ا.أحد املاضني فيكون بذلك مبتدعاًالعربية مل يقرأ به 

  

وهذا النقل فيه داللة أوال على ما ذكرناه من أسباب وجود قراءات وحروف مرفوضـة  
، اللغة والسند والرسم: يتوضح أسباب وجودها وكذلك تدل على اهتمام ابن جماهد بشروط

  .دون النص على مسألة تواتر السند

  

  

  ڭڭڭ
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قراءات بما يوجد فيما بين مسألة عدم انحصار ال
  أيدينا

  
لقـراء  ونذكر هنا ما نقله ابن اجلزري يف النشر يف حبثه حول عدم احنصار القراءات يف ا

  :السبع والشاطبية والتيسري
  

فأما اقتصار أهل األمصار يف األغلب على  :قال اإلمام أبو العباس أمحد بن عمار املهدوي
فذهب إليه بعض املتأخرين ، ري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائينافع وابن كث

اختصاراً واختياراً فجعله عامة الناس كالفرض احملتوم حىت إذا مسع ما خيالفها خطأ وكفر ورمبا 
كانت أظهر وأشهر مث اقتصر من قلت عنايته على راويني لكل إمام منهم فصار إذا مسع قراءة 

بطلها ورمبا كانت أشهر ولقد فعل مسبع هؤالء السبعة ماال ينبغي له أن يفعله راو عن غريمها أ
وأشكل على العامة حىت جهلوا ما مل يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي اخلرب 
النبوي ال غري وأكد وهم الالحق السابق وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هـذه  

  .القراءة الثالثمث ذكر شروط .. الشبهة

  
وقد ذكر الناس من األئمة يف كتبهم أكثر مـن  : حممد مكي وينقل ابن اجلزري عن أيب

سبعني ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدرا من هؤالء السبعة على أنه قد ترك مجاعة من العلماء يف 
قد ترك أبو حامت وغريه ذكر محـزة  ، كتبهم يف القراءات ذكر بعض هؤالء السبعة وطرحهم

الكسائي وابن عامر وزاد حنو عشرين رجال من األئمة ممن هو فوق هؤالء السبعة وكـذلك  و
زاد الطربي يف كتاب القراءات له على هؤالء السبعة حنو مخسة عشر رجال وكذلك فعل أبو 
عبيد وإمساعيل القاضي فكيف جيوز أن يظن ظان أن هؤالء السبعة املتأخرين قراءة كل واحد 

هذا ختلف عظيم أكان ذلك بنص من النيب صلى  ؟السبعة املنصوص عليهامنهم أحد احلروف 
وكيف يكون ذلك والكسائي إمنا أحلق بالسبعة يف أيام املأمون  ؟اهللا عليه وسلم أم كيف ذلك

ويف املوضع الذي مر معنا نقله عن أيب العباس ابـن  .. وغريه وكان السابع يعقوب احلضرمي
  :اًتيمية ينقل عنه ابن اجلزري أيض
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وهلذا قال بعض من قال من أئمة القراء لوال أن ابن جماهد سبقين إىل محزة جلعلت مكانه 
ولذلك مل يتنازع علماء اإلسالم املتبعون من السـلف  .. يعقوب احلضرمي إمام جامع البصرة

من أنه ال يتعني أن يقرأ هبذه القراءات املعينة يف مجيع أمصار املسلمني بل من ثبتـت   واألئمة
ده قراءة األعمش شيخ محزة أو قراءة يعقوب احلضرمي وحنومها كما ثبتت عنده قراءة محزة عن

والكسائي فله أن يقرأ هبا بال نزاع بني العلماء املعتربين املعدودين من أهل اإلمجاع واخلـالف  
بل أكثر األئمة الذين أدركوا قراءة محزة كسفيان بن عيينة وأمحد بن حنبل وبشر بن حـارث  

هم خيتارون قراءة أيب جعفر القعقاع وشيبة ابن النصاح املدنيني وقراءة البصريني كشيوخ وغري
  ـه.ا..يعقوب وغريهم على قراءة محزة والكسائي

  
ومع مالحظة أن ابن تيمية رمحه اهللا يغفل باقي األسباب اليت دعت العتماد هؤالء القراء 

هتمام األمة لالهتمام بالسبعة أدى إىل إال إن كالمه يدل بوضوح على ما ذكرنا من أن توجه ا
  .ظغياهنا على باقي القراءات

  
  .ويدل على انتشار العديد من القراءات غري ما وصل إلينا

  

  :وها هنا نقطتان
نؤكد على وجود قراءات أخر رمبا كانت يف أمصار أخرى مل يتم اختيارها أو ضـمن   

ل ابن اجلزري يف ذكره كيفية كما يقو، هذه األمصار ويدل على هذا النقول املذكورة
 :يف النشر ظهور القراءات بعد كالمه عن القراء يف طبقة التابعني

  
مث جترد قوم للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط القراءة أمت عناية حىت صاروا يف ذلك أئمـة   

أمجع أهل بلدهم على تلقي قراءهتم بالقبول ومل ، هبم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم ىيقتد
أبو جعفر يزيد بن  :يهم اثنان ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم فكان يف باملدينةخيتلف عل

القعقاع مث شيبة بن نصاح مث نافع بن أيب نعيم وكان يف مكة عبد اهللا بن كثري ومحيـد  
حيىي بن وثاب وعاصـم بـن أيب   : بن قيس األعرج وحممد بن حميصن وكان بالكوفة

عبد اهللا بن أيب إسحاق : كسائي وكان بالبصرةالنجود وسليمان األعمش مث محزة مث ال
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وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العالء مث عاصم اجلحدري مث يعقوب احلضرمي وكان 
بالشام عبد اهللا بن عامر وعطية بن قيس الكاليب وإمساعيل بن عبد اهللا املهاجر مث حيـىي  

  ـه.ا..بن احلارث الذماري مث شريح بن يزيد احلضرمي
  
ام بالروايات والطرق تركزت دراسة السند حنو كونه يتصل بالقـارئ أو  نتيجة االهتم 

الراوي فقط على أن هذا القارئ أو الراوي من هؤالء السبعة أو العشرة فيمـا بعـد   
 .أسانيدهم متصلة إىل رسول اهللا حسب ما هو ثابت

 
منـا  فالسند الذي يذكر يف قبول النقل يف القراءة هو إىل القارئ وليس إىل الرسـول إ 

واليت شرحناها مـن  ، عودته للرسول هو أمر طبيعي من توفر باقي الشروط يف القارئ
تزعمه اإلقراء يف مصره وورعه وكونه من طبقة تابعي التابعني وحتقيق قراءته شـرطي  

  .موافقة الرسم واللغة
  .وهذا يدل على وجود شروط تتعلق بالشيخ املقرئ صاحب القراءة على حنو ما ذكرنا

  
  

  ڭڭڭ
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  من وضع الشروط الثالثة بدقة
  

أوضحنا أن شرط موافقة الرسم قد وضعه الصحابة واتفقوا عليه أما شرط السند فلم يكن 
شرطاً مفقوداً يوما ما بل هو سابق على الرسم وهو أمر ضروري ال مفر منه لكـن وجـد   

م هو أمر االختالف فيه بعد وضع الرسم العثماين كما ذكرنا حيث ظن البعض أن موافقة الرس
  .كاف للقراءة إذا كانت هذه القراءة متوافقة مع العربية

  
وبالتايل فشرط موافقة اللغة هو أيضاً شرط كان متوافراً دوما ألن اهللا وصفه بأنه قرآنـاً  

  .عربياً فال ميكن أن خيرج عن قواعد العربية
  

ـ   ور الرسـم  لكن شرطا اللغة والسند احتاجا إىل إعادة بلورة من قبل العلماء بعـد ظه
العثماين بسبب ظهور خروج عنهما إما بوهم ونسيان عند القارئ أو خطأ ما أو بسبب عدم 

فرمبا توهم أن أي قراءة توافق الرسم هي أمر كاف إذا وافقت ، اهتمامه أصال هبذين الشرطني
  .العربية
  

قـل  إال أن هذه الشروط نص عليها ابن جماهد صراحة يف كتابه السبع وهذا صريح يف الن
  .وال بد أنه أخذ هذا عمن قبله، األخري الذي نقلناه عنه

  
  

  ڭڭڭ
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وط الثالثة أقوال شاذة دعت لالكتفاء بأقل من الشر
  وخاصة السند

  
على أنه وجدت أقوال شاذة يف األمة دعت أحياناً إىل االكتفاء مبوافقة الرسم والعربيـة  

  :ابن اجلزري حول هذاعلى أن علماء األمة تصدوا هلذا ويقول ، دون وجود السند
  

وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ومل ينقل البتة فهذا منعه أحق وأشد 
ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر وقد ذكر جواز ذلك عن أيب بكر حممد بن احلسـن بـن   

شـم يف  مقسم البغدادي املقري النحوي وكان بعد الثالمثائة قال اإلمام أبو طاهر بـن أيب ها 
كتابه البيان وقد نبغ نابغ يف عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه يف العربية حبرف مـن  
القرآن يوافق املصحف فقراءته جائزة يف الصالة وغريها فابتدع بدعة ضل هبا عن قصد السبيل 

وقد عقد له بسبب ذلك جملس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأمجعـوا علـى منعـه    ) قلت(
ب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك حمضر كما ذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف وأوقف للضر

تاريخ بغداد وأشرنا إليه يف الطبقات ومن مث امتنعت القراءة بالقياس املطلق وهو ما ليس لـه  
  ـه.ا.أصل يف القراءة يرجع إليه وال ركن وثيق يف األداء يعتمد عليه

  
لقول ما ذكرنا وهي شبيهة بتلك الـيت   وعلى ما يبدو إن هناك أسباب دعت ابن مقسم

، دعت الطربي وبعض املفسرين إىل انتقاد قراءات ثابتة قطعية وأيضا ما ذكرناه عن الزخمشري
والتابعني والقراء مما  فقد ذكرنا األدلة الكثرية اليت تشري إىل وجود اخليارات يف طبقة الصحابة

ن السند ال يعـود للرسـول يف كـل مـا يف     وبالتايل فإن اخليارات تدل أ، ال يؤثر يف املعىن
وكـذلك  ، وكذلك ما قلناه من أن القراءة تعود للمقرئ من خياراته عن شـيوخه ، القراءات

النقول العديدة اليت تدل على اخليارات اليت ذكرناها فابن حميصن ينقل عنه ابـن اجلـزري يف   
ضليعا يف القراءات قرأ على مجع النهاية أنه كان له اختيار يف القراءة على مذهب العربية وكان 

وغريه حسب ما ذكرنا يف عيسى الثقفي وغريه بل إن محزة نقل عنـه  ، ال حيصون من العلماء
بل إن الرسول أذن  ،إذاً فكان هناك خيارات دون أثر، ما أقرأتك حرفاً إال بأثر: أنه قال خللف
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ا يبدو أن ابن مقسم رأى وعلى م، للصحابة كما ذكرنا بالقراءة خبياراهتم من حروف العرب
أن الصحابة عندما وضعوا الرسم العثماين اعتربوا كل ما وافقه هو القرآن وهم هدفوا إىل منع 

  .االختالف بوضع الرسم
  

وقد ناقشنا هذا االشتباه على املفسرين من أهنم ظنـوا أن  ، وبالتايل فإن األمر اشتبه عليه
تقدوا بعض القراءات املبنية علـى وجـه إعـرايب    ناخليارات تتناول ما يؤثر يف املعىن ولذلك ا

  .ضعيف
  

إن االعتراضات املذكورة تؤدي لالشتباه املذكور لكن هذا االشتباه يزول إذا تنبه القارئ 
ملا أوضحناه من أن السند املتصل هو إىل القارئ الذي مت اختياره من طبقة التابعني ممن توفرت 

ا أهنم يقرؤون باحلرف املستفيض يف مصرهم وأهنـم ال  فيهم وبقراءهتم الشروط املطلوبة ومنه
وبالتايل األمر أوال ، يقرؤون حرفا مؤثرا باملعىن إال بسند وأنه تزعم اإلقراء يف مصره واشتهر به

يكمن يف اختيار الشيخ املقرئ الذي تتوفر فيه الشروط مث أصبحت األسانيد تدرس إىل هـذا  
سول يف حروفه املؤثرة باملعىن وإىل ما أذن به الرسـول  املقرئ الذي بدوره يتصل سنده إىل الر

  .يف األحرف غري املؤثرة يف املعىن ويف أساليب األداء
  

وهذا الذي ذكره ابن مقسم يروى مثله عن الزخمشري أن القراءات هي اختيارات القراء 
ـ   د ملا يوافق العربية واملصحف وهذا يوهم عدم اشتراط السند وهذا ليس بصحيح ورمبـا قص

  .وجود السند للقارئ فكالمه هنا دقيق وصحيح
  

أما أشد ما عيب من اخلروج عن الشروط فهو ما نقل عن ابن شنبوذ وذكره ابن اجلزري 
يف النشر من جواز القراءة بالشاذ ولو خرج عن الرسم وهذا الرأي هوجم بشدة وعقد البـن  

ه رأى أن النقول اليت تذكر أهنا وعلى ما يبدو سبب االشتباه عليه هو أن، شنبوذ جملس استتابة
قراءات شاذة واليت خرجت عن الرسم يف األحاديث الصحيحة كان يقرأ هبا يف الصدر األول 

 يشري إىل نسـبة  نيوابن اجلزري يف منجد املقرئ، وبالتايل فهي قرآن وال بد أن الرسول قرأ هبا
ت الشاذة يف غري ما خيرج عـن  لكن هذا رمبا يصح يف القراءا، القراءات الشاذة إىل رسول اهللا

أما ما خالف الرسم فهو غري متصور أبدا فقد ذكرنا أن الصـحابة  ، الرسم وال ميكن اجلزم به
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مجعوا يف الرسم كل ما ثبت لديهم أنه قرأ به الرسول واستبعدوا غريه مما اشتبه على البعض أو 
إن القراءة هبذه النقول ، وىلقيل أنه نسخ فكيف يوجد نقل خيالف ما أمجع عليه أهل الطبقة األ

  .رمبا وجدت قبل هذا اإلمجاع
  
  

  ڭڭڭ
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  راط موافقة الرسم من قبل الصحابةفائدة اشت

  
 .متاماً ومنع أي زيادة أو نقصان حتديد السور القرآنية 
 .اآليات اليت تتألف منها كل سورةحتديد   
 .حتديد الكلمات القرآنية اليت تتألف منها اآليات 
 .اليت تتألف منها الكلماتحتديد احلروف  
 .منع أي وهم أو خطأ يف احلفظ عند أحد ممن ينقلون القرآن 

  
  

 ڭڭڭ
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فائدة اشتراط ، وفائدة اشتراط السند في القراءة
  موافقة اللغة

  
  : وهنا نقول إن السند كمن تأثريه يف

حكام التجويدية واالقترانات التجويدية وهو الشـرط  ضبط األسلوب التجويدي واأل -١
حيد الذي ساهم يف هذا الضبط حيث أن الشرطني اآلخرين يتعلقان باحلرف وشكل الو

  .الكلمة
ضبط ما احتمله الرسم  : حد كبري ونقصد بضبط احلرف هناضبط احلرف والشكل إىل -٢

 .بدقة حيث إن الرسم كثرياً ما حيتمل عدة أحرف لكنها مل تقرأ أي مل تصل سنداً
  

  :فائدة اشتراط موافقة اللغة

شرطاً تكميلياً مينع أي وهم أو خطأ يف نقل حركـات الكلمـات القرآنيـة     يعترب
}  |   m  :وحركاهتا البنائية وهذا الشرط مبين على املنطق وقبله على نص القـرآن 

  ~  }l ٣ الزخرفو ،٢: يوسف.  
  
  

 ڭڭڭ
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للشروط الثالثة في قبول  شرط يتم إضافته
  القراءة

  
ت هبذه الشـروط الثالثـة   عبارة أحلق، لقرآنوقد قرأت عند بعض من كتب يف علوم ا

  :املعروفة
o ورة لـديهم  ويشترط يف هذه القراءة أن تنال ثقة القراء الضابطني حبيث تكون مشه

  .متلقاة بالقبول عندهم
  

أن يروي تلك  السند الصحيح نعين به: واحلق أنه قد ذكر هذا ابن اجلزري يف النشر فقال
 هناية وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هـذا الشـأن   القراءة العدل الضابط عن مثله حىت

  .الضابطني له غري معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ هبا بعضهم

  
  .عن ابن اجلزري ونقل اآلخرون عنهتقان هذا وقد نقل صاحب اإل

  
هـل  : وهذا الكالم حيتاج إىل بعض إيضاح فرمبا رأى البعض أن هذا الكالم فيه غرابـة 

تـألف   وهل تقبل الرجال ما، ا هو القرآن هكذا ألنه مل يلق القبول عندهمالرجال تتحكم مب
  ..!!وترفض غريه أم ماذا

  
والعبارة رمبا تفهم بشكل مغلوط فهي موجودة يف كتب علم احلديث وهي متداولة عند 

  .علمائه يف دراسة علل احلديث
  

  ؟فهل إذا توفرت شروط القراءة املقبولة هل يبقى للذوق عمل
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ن القصد من هذا أن املقرئ رمبا يقع يف خطئ حبرف ما أو حكم ما يف موقع ما من ننبه أ
الثابت أن أهل بلدة القارئ ال يقرؤون هبذا احلرف أو أمجع القراء أن هناك خطأ يف النقل كما 

  :هد مع البزي اليت ستمر معنا وهيذكر يف قصة ابن جما
  

الرجـل   ائتني إلَق هذاسبع وثالثني وم قال القواس سنة: قال يل قنبل: أن ابن جماهد قال
m®  ¬  «  l : يف "مْيـت " فقل له هذا احلرف ليس من قراءتنا يعـين ) يعين البزي(

ومن مل ميت فهو مشدد فلقيت البزي فأخربته فقال ، وإمنا ُيخفف من مات ؛اخمففً ،١٧: إبراهيم
وستمر معنا هذه القصة ، وذكر ابن اجلزري هذه القصة يف منجد املقرئني .قد رجعت عنه: له

  .يف موقع آخر
  
  

 ڭڭڭ
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  لة حول شرطي السند وموافقة اللغةأسئ
  

  :قد تنال استفسارات عديدة مسألتا السند وموافقة اللغة
  

  :أما األسئلة اليت تتعلق بالسند فهي
  

 نقل : أي ؟هل صحة السند هنا تتطابق مع شروط صحة السند اليت يف احلديث الصحيح
، مثله من مبدأ السند إىل آخره دون وجود شذوذ أو علـة قادحـة  العدل الضابط عن 

 وهل يشترط مساع كامل القرآن؟
  مث كيف السند الصحيح الواحد يكفي إذاً هل القراءات السبع أو العشر ليست متواترة

 السند؟
 
، هل صحة السند يف قبول القراءة مشابهة لتلك التـي يف احلـديث أوالً  

  :ومدى قبوله، د يف القراءاتومناقشة قبول السند اآلحا
  

دون شك إن شروط صحة السند اليت اشترطت يف قبول القراءة ختتلف عن تلك اليت يف 
  .احلديث عملياً ولو ذكر غري هذا نظرياً

  
  :واألسباب هي

إن السند هنا يف القراءة يعود إىل القارئ الذي مت اختياره ضمن الشـروط الـيت    :أوالً
  .قارئذكرت والسند يدرس إىل ال

  
وضبط ناقلي القراءة إال أن ضبطه رمبا يتفاوت ولكن ال يشـترط   ةال شك بعدال: العدالة

  :أن يكون من أعلى درجات الضبط اليت توجد يف كتب احلديث وهذا ألن
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أسلوب أداء القرآن والتجويد هو فن خاص رمبا ال يربع به من كان ضبطه يف احلـديث     -
ط كون هذا املقرئ ممن تـزعم اإلقـراء يف مصـره    لذلك مت اشترا، من أعلى الدرجات
  .واشتهر يف األمصار

  
أو رجال  فاحلديث رمبا ال حيفظه إال رجل أو رجلني، إن القرآن خيتلف عن احلديث متاما   -

أما القرآن فهو منتشر ومسـتفيض بـني   ، معدودون فحامله جيب أن يتميز بضبط عال
ولذلك اشترط يف القـارئ أنـه يقـرأ    ، سكان كل مصر فأي وهم يتم التنبه إليه ورده

  .املستفيضة أو املشهورة يف مصرهباألحرف 
  
كما إن الرسم القرآين قد وجد منذ الصدر األول يف اإلسالم وهو ساعد من ينقلـه يف     -

وهلذا مت اشـتراط موافقـة   ، ضبط قراءته وعدم الوقوع يف وهم يف زيادة أو نقص كلمة
  .الرسم

  
بل الشـروط  ، القارئ أن يكون ضبطه مماثال لضبط راوي احلديثوبالتايل مل يشترط يف 

، اليت ذكرت يف القارئ ترفع ضبط ما ينقله إىل أعلى الدرجات واليت تفوق مـا يف احلـديث  
  .والذي قرر مدى ضبط الرجل فيه على استقراء النقول بني الناس عنه وعن حاله

  
يف احلديث ولرمبا صـنفوه مـن   هكذا رمبا جند قارئاً مل يصنف من أعلى طبقات الضبط 

طبقة ضبط غري عالية كما ذكر ابن حجر يف تقريب التهذيب يف اإلمام حفص بن سـليمان  
  .متروك احلديث مع إمامته يف القراءة: راوي عاصم

  
أما ، فهو رمبا ينسى وخيطأ يف نقل احلديث الذي مسعه ملرة واحدة أو مرتني من شخص ما

  .درجات القبوليف القرآن فقراءته حققت أعلى 
  

ولذلك اشترط يف القارئ السند فقط إىل رسول اهللا أي قرأ على تابعني قـرؤوا علـى   
إضافة إىل باقي الشروط ومنها العدالة وبالتايل فال ميكن القول بالسند الصحيح هنـا  ، صحابة

ذ كما ال يوجد هنا شذو، الذي يوجد يف علم احلديث النبوي إمنا يفارقه يف مسألة قوة الضبط
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أو علة كما يذكر يف علم احلديث اللهم إال أن يقال إن خمالفة اللغة أو الرسم هي علة قادحة 
  .يف قراءة القارئ

  
وقد شرحنا سابقاً أن سند ما يؤثر يف املعىن يعود للرسول ومل يكن للصحابة أذن يف أي 

األداء اللفظيـة   أما ما يتعلق باختالف احلروف اليت ال تؤثر يف املعىن وأسـاليب ، خيارات فيه
، واليت شرحناها فإن الرسول أذن للصحابة أن يقرؤوا بلهجات ولغات وأساليب قبائل العرب

وبالتايل فأصل السند ، تني أي حىت طبقة القراءيارات موجودة يف الطبقتني التاليوظلت هذه اخل
إمنا نقـول  ، رسوليف هذه األمور ال ميكن حتديده وهو من الطبقات الثالثة األوىل مبا أذن به ال

أما بالنسبة لتركيـب القـراءة   ، إن سند ما ال يتعلق يؤثر يف املعىن يعود ملا أذن به رسول اهللا
واقتراناهتا خلتمة كاملة فإهنا تعود للقارئ الذي مت اختياره وفق الشروط املذكورة قطعاً والذي 

تلفة عن بعض القراء من وهذا القطعي بني أيدينا مع وجود نقول خم، كان ُيقرؤ هبذه اخليارات
، قول عاصم مثال أنه أقرأ حفص مبا أخذ عن عبد الرمحن السلمي وأقرأ شعبة مبا أخذ عن زر

  .لكن ال ميكن اجلزم هبذا النقل جزماً قطعياً
  

أما السند بني العلماء املدونني ، والرسول طبقة تابعي التابعني وهذا كله للسند بني القارئ
طرق إىل القراء فهذا هو السند الذي أصبح يدرس وأصبح املعـول  أي أصحاب الروايات وال

  .عليه بعد اإلمجاع على القراء العشرة املعروفني بتحقيق القراءة شروطها واعتمادها
  

ال يوجد شذوذ وال علة : وقد ذكرنا أنه يف هذا السند بني صاحب الكتاب والقارئ أوالً
خمالفة العربية علة قادحة إال أهنم وضعوها ضـمن   قادحة يف القراءات اللهم إذا ما اعتربنا أن

  .ن العدالة شرط اعتمد وال بد منهوال شك بأ.. شرط خاص

  
متاماً كما شرحنا يف ، وكذلك الضبط إنه ال ميكن أن جنعل الضبط هنا وهناك شيئاً واحداً

  .ضبط القارئ
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 القارئ طبعـاً  طريق إىل وقد ذكرنا أنه قُبل السنُد اآلحاد يف أي نقل من صاحب كتاب
  :بشروط

  
وكان ما أثبته يف كتاب خمـتص  ، واشتهاره يف علم القراءات واإلقراء، توافر عدالة الناقل

  .وله سند صريح عن شيوخ معروفني مشهورين وعدول يف اإلقراء إىل القارئ، بالقراءات
  

متيز  وبالتايل هنا مل تكن مسألة الضبط كما هي يف علم احلديث من اشتراط كون الناقل
بأعلى درجات الضبط يف احلفظ واليت اشترطت يف محلة احلديث ملا ذكرنـا مـن أن تـوفر    
الشروط املذكورة يف القارئ مع موافقة الرسم والعربية هي أمر يضع نقل القارئ يف درجـة  
تفوق ما يشترط من علو الضبط املوجودة يف علم احلديث ألن تلك تعتمـد علـى النقـول    

  .حول ذاكرة وحفظ الرجل من الرجالاملذكورة 
  

فإن قدرة الضبط عند من ينقل قراءة ال حتتاج إىل قوة حافظة وذاكرة واجتهاد كتلك اليت 
يف احلديث ألن وجود رسم املصحف وانتشاره وجعله ضابطاً أساسياً وكذلك انتشار القراءة 

يت كان حيتاجها اليت يقرأ هبا كل قارئ أو راو يف مصره أغىن عن ذلك اجلهد وتلك الذاكرة ال
حامل احلديث النبوي من حفظ كلمات رمبا ال ينقلها إال هذا الراوي عن سابقه أو شـخص  

وهذا النقل للحديث ال يعتمد علـى وثيقـة   ، آخر عن غريه ومل يسمعها إال من شيخ واحد
 بالنسبة حلروف القـراءة  وكذلك ،على الغالب مكتوبة تساعد على ضبطه يف الطبقات األوىل

تنبيه ناك أمورا مشهورة حول حروف كل قارئ يف مصره ومستفيضة لذلك كان يتم كانت ه
  .العلماء لبعضهم كما سنشرح

  
احلروف اليت ال   القارئ عملياً مل يقبل إال يفلكن هنا نؤكد مرة ثانية أن السند اآلحاد إىل

الكلمة وهذه القـراءة  قراءة كلمة تؤثر يف املعىن مبا يوفق القارئ قارئاً آخر يف ، تؤثر يف املعىن
  .أو يف أساليب األداء التجويدية، ثابتة عنه قطعاً
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أما إثبات بناء القراءة اإلمجايل أو كلمة تؤثر يف املعىن بسند آحاد فغري موجود أبداً إمنـا  
اجلزري إن مل نقل املئات فعلى األقل ما ذكره ابن  تالقراءاهذه األمور نقلتها عشرات كتب 

  .كتاباً ٥٨يف النشر لدينا 
  

نعم قُبل يف ما ، مطلقاً القراءاتوبالتايل فمن اخلطأ أن نقول إنه قبل السند اآلحاد يف بناء 
  .وواقع القراءات يدل على هذا إحصاء ودراسةً .ال يؤثر يف املعىن أو يف أساليب األداء

  
 ؟ةن عن ظهر قلب من قبل القارئ على قوة احلافظة القويآورمبا يقال أال يدل حفظ القر

نعم إن لديه قوة حافظة لكن نتج حفظه للقرآن من كثرة مطالعته للرسم ومن التكـرار مـع   
الناس يف  الناس من احلفظ مع تفاوت إمكاناتوجود هذه احلافظة وهذا التكرار ميكن أغلب 

  .هذا بعكس احلديث الذي رمبا يذكر مرة واحدة أمام الناقل كما ذكرنا
  

ءة عند القارئ أو الراوي يعتمد يف املقام األول على ضبط إن ضبط القرا: لكننا نقول هنا
األسلوب التجويدي ونقل اقترانات التجويدية واليت ميكن اعتبارها فناً متخصصاً كأي صـنعة  
أو فن آخر فنقول هنا إن ضبط قارئ القرآن أسلوب األداء ال بد أنـه يفـوق ضـبط رواة    

إن اخلالفات اليت يف احلروف هي يف أمـاكن   مث، األحاديث الذين منهم من مل يتقن هذا الفن
وحروف أهل كل بلدة غالباً منتشرة ومألوفة مما جيعل قوة الضبط إذا قارناهـا  ، قليلة معروفة

  .بني االثنني تكاد تكون بدرجة واحدة
  

خطأ بعض من كتب يف علم القراءات يف إسقاط تعريفات أنواع احلـديث  
  :على أنواع القراءات

  
عض كتب علوم القرآن احلديثة بأن صحة سند القراءة هي نفس صـحة  وقد قرأت يف ب

سند احلديث بل قالوا إن هناك قراءة صحيحة وقراءة شاذة بأن ختالف أحد الشروط الثالثـة  
وقراءة موضوعة وهي القراءة املكذوبة واملختلقة وهذا غاية يف العجب ويدل علـى معاجلـة   

  .لى بعضها بداعي االشتراك باالسمسطحية غري دقيقة للمسألة ومحل األمور ع
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هناك من قّسم القراءات حسب أسانيدها بشكل فيه إسقاط كامـل لعلـم أصـول     بل
  :احلديث على علم القراءات فقام بتقسيم القراءات حسب أسانيدها إىل ستة أنواع

  
املتواتر وهو ما نقله مجع غفري ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل  :األول 

  .سند وهذا النوع هو غالب القراءاتى المنته
  

وهذا كالم غري دقيق ألنه حيتاج إىل تفصيل حسب ما ذكر وسيذكر من أنه ليس كل ما 
فإن إمجال األحكام التجويدية متواترة إىل رسول اهللا أمـا  ، يف القراءات اليت بني أيدينا متواتر

ملـؤثرة يف املعـىن فسـندها إىل    تفاصيل األحكام التجويدية وأساليب األداء واألحرف غري ا
وال ميكـن  ، الصحابة خاصة والتابعني والقراء مبا أذن به الرسول ومنها آحاد ومنها غري ذلك

أما ، اجلزم بتواتر سندها إىل الرسول إمنا ميكن إثبات التواتر للقارئ فيما أثبتته عشرات الكتب
قطع ثبوهتا لكن ال ميكن القول  ما بني القارئ والرسول فقد اشترطت شروط تعادل التواتر يف

أن مبدأ السند يف مجيعها يعود للرسول بأن قرأه مباشرة بل مبا أذن به وهذا سنمر عليه ثانية يف 
، أما ما أثبته كتاب أو عدة كتب فيبقى نقـالً آحـاداً إىل القـارئ   ، مناقشة تواتر القراءات

يعود للقارئ وليس ألحد قبله برغم  وكذلك أصل القراءة بكيفياهتا واقتراناهتا يف ختمة كاملة
  .من أن تفاصيل قراءته أخذها عن شيوخه

  
  .رة يف املعىن فال شك يف تواترهاأما الكلمات املؤث

وبالتايل فهذه املعاجلة يف تعريف القراءة بأهنا متواترة هي إسقاط حمض لعلم احلديث على 
  .علم القراءات
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وال ميكـن مقارنـة تـواتر  مالحظـة حـول قـوة تـواتر الرسـم العثمـاني 
 :احلديث بتواتر الرسم العثماني

 

ضحنا قطعية ثبوت الرسم العثماين إىل الصحابة عـرب  وقد تناولنا هذا املوضوع سابقاً وأ
  .العصور وتواتر النسخ التارخيية

  
وجيب التنبه إىل أن ليس هناك بني مسألة تواتر القراءات وتواتر الرسم العثماين عالقـة مث  

ية نسبته إىل الصحابة والرسول واليت هي العمدة عندنا كمسلمني يف حماجة اآلخـرين  يف قطع
  .ألننا نبين أحكامنا عليه

  
جيب التمييز بني تواتر الرسم العثماين والتواتر املوجود يف األحاديث حيث ال ميكـن   مث

الكرمي أو عادلتها املقارنة بينهما فال ميكن القول إن هناك حديثاً فاقت قوة تواتره رسم القرآن 
حىت اقتربت منها فعلى األقل يوجد أسانيد بني أيدينا اليوم تعود لعشرة قراء كـل قـراءاهتم   
تصب يف تواتر الرسم العثماين مث كل من القراء العشرة أخذ عن عدة تابعني وكل تابعي عـن  

د نسخ عدة صحابة مث إن تواتر رسم املصحف حتقق من كتابته حبضور مئات الصحابة وبوجو
عدا وجود كتب التفسري والكتب الفقهية املتصـلة عـرب   ، من املصحف متواترة عرب العصور

العصور واليت مل ختتلف وخترج بزيادة أو نقصان على الرسم العثماين وكذلك النسخ املتوافرة 
  .عرب العصور من املصحف واليت مت ذكرها

  
متواترا يفوق بتـواتره آيـة مـا ألن     كما ننبه إىل أنه ال ميكن القول بأن حديثا ما اعترب

ألن هذا كالم ، القراءات اشترطت السند اآلحاد بينما احلديث رمبا يكون متواترا أو مشهوراً
فيه مغالطة فالكلمات القرآنية مبعانيها املبنية عليها قطعية الثبوت إىل رسول اهللا مبا حيقق التواتر 

ما ال يؤثر  وليس إمجال هي يف تفاصيل ةحاديإمنا اآل، ويعادله وكذلك إمجال أحكام التجويد
   .يف املعىن ويف أساليب األداء واللغات
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فقـد   ونكمل نقلنا حول ما ذكرت بعض الكتب من أنواع القراءات حسـب السـند  
  :ذكرت
  

املشهور وهو ما صح سنده واستوىف شروط القراءة الصحيحة واشتهر عنـد  : الثاين 
وال جيـوز رده وال حيـل    من الشذوذ وهذا تصح القراءة به القراء فلم يعدوه من الغلط وال

  ..إنكاره
  

ما اختلفت الطرق يف نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنـهم  : وضرب السيوطي مثاله
  ..وف يف كتب القراءات كالذي قبلهدون بعض وأمثلة ذلك كثرية يف فرش احلر

  
طيب وأوعية النشر يف القـراءات  ومن أشهر ما صنف يف ذلك التيسري للداين وقصيدة الشا

  .انتهى النقل عن السيوطي. اجلزريالعشر وتقريب النشر ومها البن 
  

هر االشـتهار  اآلحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو مل يشت: لثالثا 
  .املذكور وال يقرأ به

  
كه بابـاً  وقد عقد الترمذي يف جامعه واحلاكم يف مستدر: فقال وضرب السيوطي مثاالً

أخرجا فيه كثرياً صحيح اإلسناد من ذلك ما أخرجه احلاكم من طريق عاصم اجلحدري عـن  
 m  o    n  m  l  k  jl  :رفـارف يف : قرأ أن النيب : أيب بكرة

  .٧٦: الرمحن
  

m  w  v  u  t  s  r  q  p  :قرات يف وأخرج من حديث أيب هريرة أنه قرأ
      xl ١٧: السجدة.  

  
|  {  ~  �  m : أنفَِسـكم يف  ابن عباس أنـه قـرأ   وأخرج عن

  ¡l ١٢٨: التوبة.  
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  .٨٩: الواقعة m  `  _l : فُروح وكذلك عن عائشة

  
ذكر الدكتور اجلليل نور الدين العتر يف كتابه  :الشاذ وهو ما مل يصح سنده :الرابع 

  .ولو وافق رسم املصحف والعربية: علوم القرآن بعد هذه العبارة
  

  .بصيغة املاضي) َملَك يوَم الدين( :وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة: لسيوطيوقال ا
  

وهـو املختلـق   : لدكتور نور الدين بعد هـذه الكلمـة  ذكر ا :املوضوع: اخلامس 
  .املوضوع كقراءة اخلزاعي: وقال السيوطي .املوضوع

  
وجـه  ما يشبه املدرج من أنواع احلديث وهو ما زيد يف القراءات علـى  : السادس 
وظهر يل سادس يشبهه من أنواع املدرج وهو ما زيد يف القراءات : وعبارة السيوطي، التفسري

أخرجها سعيد بـن  ) وله أخ أو أخت من أم: (على وجه التفسري كقراءة سعد بن أيب وقاص
) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم يف مواسم احلـج (وقراءة ابن عباس ، منصور 

  .يأخرجها البخار
  

  وضرب السيوطي .الدكتور نور الدين حفظه اهللا يف كتابهالشيخ اجلليل وهذا املثال أثبته 
  .عدة أمثلة أخر 
  

يف بداية تصنيفه ألنواع القراءات أن تصنيفه خالصة  السيوطي تقانوقد ذكر صاحب اإل
هذه وباقي من ذكر ، وصل إليها من اجتهاده وهذه اخلالصة مستمدة من ابن اجلزري شخصياً

  .تقان وأثبتها عنه دون معاجلة غالباًمن الواضح أنه أخذها عن صاحب اإل التصنيفات
  



  
-  ١٩٠  -  

حيث حبثت يف كتب شيوخ اإلقراء مـن  ، ويف هذا التصنيف أمور عديدة تدعو للتوقف
  .عهد ابن اجلزري فما قبله فلم أجد نصاً يدل على التصنيف املذكور

  
  :واملآخذ اليت توجه له

لتنبيه أن السند يعود للقارئ وهو يقسم إىل ما ذكر من ناحية التواتر فيمـا  ا كان جيب أوالً -
  .وما ال يؤثر حسب نسبته للقارئ، يؤثر باملعىن

  
إن التقسيم السابق هو تقسيم نظري صحيح إمجاالً إذا اعتربناه معرباً عن عدد الطـرق أو   -

عملية ألن القراءة الواحـدة  الكتب اليت تثبت القراءة إىل القارئ وغري صحيح من الناحية ال
حسـب   من القراءات العشر أو مما كان موجوداً سابقا فيها ما هو متواتر وفيها املشـهور 

وفيها اآلحاد فاملتواتر الذي نقلته عشرات الكتب واملشهور ما نقلته كتـب   التعبري املذكور
  .معدودة وحمدودة واآلحاد ما نقله كتاب

  
نعم يذكر أن هناك من التزم ، ما يسمى املشهور حسب ما ذُِكرعلى أنه مل مييز ابن اجلزري  -

إن املشهور ، ولكن ال يوجد به ما ذكر يف منجد املقرئني يف تدوين القراءات ما اشتهر منها
وميكـن إسـقاط هـذا    ، هو يف أنواع احلديث وهو ما كثرت طرقه ومل يبلغ حد التواتر

ما صح سنده واشتهر عند القراء فلم يعدوه  :أما التعريف التعريف على القراءة إىل القارئ
  .فهو تعريف مبهم وغري واضح، من اخلطأ وال من الشذوذ

  
من املمكن أن ينطبق هذا التعريف على القراءة املقبولة اليوم وغري املقبولـة يف العصـور   

  .السابقة وعلى املتواتر واآلحاد وغري ذلك
  

مـا   عريف ينطبق على نوع واحد من اآلحـاد إن الت :ما يوجه لتعريف اآلحاد املذكور هو -
نطبق يهذا التعريف .. صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو مل يشتهر االشتهار املذكور
ما قلت أسـانيدها  : على القراءة اآلحاد غري املقبولة ويغفل القراءات اآلحاد املقبولة وهي
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يقال يف هناية تعريـف   والغريب أن.. لكنها صحيحة وتتوافق مع رسم املصحف والعربية
  )!!وال يقرأ به(اآلحاد 

  
من املعروف عند شيوخ اإلقراء أن التواتر مل يكن شرطاً أبداً يف قبول القراءة بـل إن  
العديد من االقترانات واألحكام التجويدية اليت يقرأ هبا من طريق الطيبة هي اقترانات آحاد 

ة اليت بني أيدينا منها هو آحاد ممـا يتعلـق   وبالتايل ففي القراءات الثابت، ثبتت إىل الراوي
  .ببعض األحكام التجويدية وأساليب األداء أو احلروف غري املؤثرة يف املعىن

  
فقد حصر مبا مل يصح سنده وهذا خمالف متاماً ملا عليه النشـر  : أما تعريف الشاذ املذكور -

فالشذوذ إما بعدم ، الشاذهذا التعريف املذكور هو جزء من ... وكتب العلماء اإلقراء قبله
  .صحة السند أو مبخالفة الرسم أو مبخالفة العربية

  
وهذه العبارة تعوزهـا الدقـة   .. وهو املوضوع املختلق: ويأيت دور املوضوع الذي قيل فيه -

ال توجد قراءة خمتلقة إىل رسـول  : أوالً، برغم من انطباقها على جزء من القراءة املوضوعة
ن ذلك عرب التاريخ فالعبارة توهم تشابه القراءة املوضوعة مع احلديث اهللا ومل يثبت شيء م

والكالم املذكور هنا يدل على إسقاط لتعريفات ، املوضوع املكذوب على لسان رسول اهللا
يف علوم احلديث على علم القراءات إسقاطاً حمضاً مرة ثانية نؤكد أنه ال توجـد قـراءة   

لسيوطي من قراءة اخلزاعي هي قراءة كانت موجودة اختلقت على رسول اهللا إن ما ذكره ا
بني بعض الناس نسبها اخلزاعي إىل أيب حنيفة اشتباهاً ورمبا عمداً مع أنين أستبعد العمد هنا 

ألنه عامل مسلم مث إن كان يتهمه الـبعض   حيث ال بد من سبب أدى به لنسبه القراءة إليه
ن ولـيس  آوال يؤخر فهو يتعلق بأداء القرأنه خمرب على اإلسالم فإن هذا العمل ال يقدم 

ولو قيل بالتعمد هنا فهذا ليس تعمد كذب على اهللا أو رسول اهللا كما هـو   معاين القرآن
  .حال احلديث املوضوع إمنا هو نسب شيئاً موجود األصل يف مصر ما إىل عامل معروف

  
بضم لفظ اجلاللـة  ) إمنا خيشى اُهللا من عباده العلماَء( :ومما أخذ على هذه القراءة آية

فاملشكلة األوىل يف هذه القراءة هي عدم ثبوت سندها إىل أحد الشـيوخ  .. وفتح العلماء
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العلماء ممن حقق شروط القارئ مث هناك على ما يبدو خمالفات للعربية بالرغم من إمكانية 
  .التأول يف اآلية املذكورة لو صح سندها مبا يتناسب مع فكر القرآن

  
املوضـوعة إال أن كتـب    القراءاتملذكور يدل على وجود العديد من إن التعريف ا

 أي قراءة كاملة للقـرآن  القراءات ال تذكر إال هذا املثال يف القراءات اليت مل يثبت سندها
رمبا كان يف عصر تدوين القراءات قراءات ليست صحيحة أو مقبولة لكن يعرب عنها بأهنا 

برغم من موافقتها العربية والرسم وموافقة الرسم  قراءة فقدت شرط السند لذلك مل تقبل
رمبا الوضع كان يوجد يف ، خاصة متنع من القول بالوضع الذي يذكر يف احلديث املوضوع

نقل ما جلزء من آية أو آية على فرض وجوده لكنها ليست نقال خلتمة كاملـة للقـرآن   
  .الكرمي

  
وهنا يتبني السبب الرئيس يف االشتباه عند  :الذي ذُكر) ما يشبه املدرج(يأيت نوع  اًوأخري   -

حيث اعترب أن تلك اإلدراجات اآلتية مـن تفاسـري   ، العالمة السيوطي يف تلك التعاريف
ن الرسم يمع أن هذه املشكلة مت حسمها من عهد الصحابة بتدو، الصحابة نوعاً من القراءة

يثبت يف أمصار املسلمني  العثماين ورفضت أي قراءة تزيد عليه منذ عهد الصحابة لذلك مل
ومل ، فيما بعد قراءة معتربة كاملة للقرآن زادت على الرسم العثماين ودونت يف الكتـب 

  .يثبت مدونوا القراءات شيئاً منها إال نقوالً آحاداً متفرقة منها
  

فهذه النقول اآلحاد ال ميكن احلكم عليها أهنا قراءة إمنا هي نقول متفرقة مل تصلنا ضمن 
إال إذا اعتربناها أهنا كانت موجودة ضمن ، ختمة كاملة مدونة يف كتاب قراءات خاصقراءة 

الصدر األول يف قراءة خاصة إال أن هذا على فرض وجوده مل يتجاوز اجلزء األول من عهـد  
بالتـايل مل  ، الصحابة بعد وفاة الرسول مث أمجع الصحابة بعد الرسم العثماين على تركها مجيعا

  .نني ضمن قراءة كاملةتصل إىل املدو
  

أن مسألة السند اليت يف شـروط  : والذي نكتشفه من هذا النقل األخري حول املدرج هو
  .قبول القراءة مل تكن واضحة وكذلك حتديد القراءة حبد ذاهتا عند وضع هذه التعاريف
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  .مث ندرس توفر الشروط فيها، فالقراءة جيب أن تكون خلتمة كاملة بأحرفها وأحكامها

ءات كانـت موجـودة يف   ان على ما يبدو يتم استخدام هذه األمثلة للداللة على قرلك
خاصة يف النقول عن الصحابة اليت خترج ، وهذا ميكن قبوله جمازاً، العصر األول لكنها مل تصلنا

فكيف يتم ذكر ثبوهتا كقراءة استمر الصحايب يف قراءهتا ، عن الرسم واليت أمجعوا على رفضها
  .مجاعهم بال استثناء فيما بعد على الرسم العثماينونشرها مع إ

  

  :والتقسيمات اليت تقسم عليها هذه النقول اليت وصلتنا اليوم هي ثالثة أنواع

  
  .نقولٌ متفرقة إىل القراء العشرة املعروفني مما ثبت عنهم أو تضاف لقراءاهتم 
  .الشاذة األربعنقولٌ عن قراءات كاملة تزيد عن القراءات املوجودة مثل القراءات  
نقولٌ متفرقة عن بعض آيات عن العصور األوىل وال ميكن اعتبارها قراءة حبد ذاهتـا   

  .حىت ندرس قبوهلا ألهنا مل ُتنقل ضمن ختمة كاملة عن قارئ ما
  

وبالتايل فاالشتباه الذي عند السيوطي هو اعتبار كل حرف ورد يف حديث أو نقل مـا  
  .قراءة

  
وال أحد طبعاً من علمـاء القـراءات   .. اعتربها قراءة) من أموله أخ أو أخت (فمن قال 

يعتربها قراءة إمنا هي نقل آحاد اعتربت مبثابة احلديث وتأخذ درجات احلديث مـن الصـحة   
وتركها فيما بعد عنـد   كما ثبت والضعف ويف ظنية الثبوت عن الصحايب الذي تراجع عنها

  .ليهم العثماين على فرض ثبوهتا إاإلمجاع على الرس
  
فخروج هذا النقل عن الرسم العثماين جيعله شاذاً مرفوضاً وليس من القـرآن بإمجـاع    

الصحابة وال ميكن القول باستثناء الصحايب الذي رويت عنه من هذا اإلمجاع ألن ثبوهتـا إىل  
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 هذا الصحايب ظنية أصالً بل مبخالفتها للرسم تزيد الشك بظنيتها وعلى فرض ترجيح الـبعض 
ليه إن صح السند لكن أمجع الصحابة فيما بعد على عدم اعتبارها من القـرآن وهـو   ثبوهتا إ
إن الرسم العثماين الذي ينب أيدينا متواتر قطعاً إىل الصحابة : ونضع حسماً هلذا فنقول، منهم

ورسول اهللا فأي زيادة أو نقص عليه من رواية ما يعترب أمرا ظنيا من روايات غـري متـواترة   
وض ال يقوى يف مواجهة املتواتر فإما أن حيمل حممل ال يتعارض مع الرسم العثماين وبالتايل مرف

أو يترك وال يعول عليه مهمـا  .. عتبارها تفسرياًامن تراجع الصحايب عنها أو  الثابت القطعي
وهذا متاما املوقف الذي وقف منه العلماء الذين ، كان املصدر الذي أتى منه هذا النقل اآلحاد

  .هذا كله بغض النظر عن سبب وجود هذه الرواية ودرجة ثبوهتا، قراءاتدونوا ال
  

  :خالصة أنواع القراءات 
  . مرفوض أو شاذ، مقبول: واخلالصة إن القراءات بثب تقسم إىل

  .وفيه متواتر وآحاد الثبوت للقارئ كما شرحنا: املقبول
  .وهو ما فقد أحد شروط القبول: الشاذ أو املرفوض

  
مث توفر الشـروط  ، ومن أمهها حتقيق الشروط الثالثة، ط القبول مفصلةوقد ذكرنا شرو

املطلوبة يف املقرئ الذي تؤخذ عنه القراءة مث أن تكون قطعية الثبوت يف إمجاهلـا وحروفهـا   
ب الـيت حققـت   املؤثرة يف املعىن للقارئ بأن تكون متواترة إليه أي مدونة يف عشرات الكت

  .املواصفات املطلوبة
  

املقبول أو الشاذ املرفـوض  ، يعرف من أقسام القراءات يف كتب علماء اإلقراء وهذا ما
برغم االقتصار يف إيضاحه على الشروط ، وأحيل القارئ إىل كتاب النشر ليوثق معلوماته أكثر

  .الثالثة
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لكن اختلفوا يف كون التواتر شـرطاً يف  ، فهذا التقسيم اجملمع عليه بغض النظر عن التواتر
وكـذلك اختلفـوا هـل    ، راءة أم ال وهذا تناولناه وسنتناوله أكثر قريبا إن شاء اهللاقبول الق

  .القراءات اليت بني أيدينا متواترة سواء فرضنا التواتر كان شرطا أم ال
  

  :خروج بعض ما يف القراءات عن اللغة

  :وقد ذكر ابن اجلزري هناك خالصة جيدها القارئ وهي
بول وشاذ فاملقبول ما حوى الشروط الثالثـة موافقـة   أن القراءات تقسم إىل نوعني مق

الرسم واللغة وله سند أما الشاذ فهو ما فقد أحد هذه الشروط لكن ذكر أن هناك من وجـه  
نقداً ملواضع عند بعض القراء العشر حبجة عدم الفصاحة أو عدم اشتهار هـذا االسـتعمال   

ال يقبل فيما ثبت سنداً قطعاً فـإن  ن هذا االعتراض أغوي فرفض ابن اجلزري هذا القول بالل
ويف هذه احلالة العربية تبىن على هذه القـراءة  ، السند إىل القارئ يدل على ثبوت هذا الوجه

وهذا طاملا أن هذا الوجه مقبول عند العرب ولـو مل  ، القرآنية وليس القرآن يبىن على العربية
  .يكن وجهاً فصيحاً

  
حرف من حروف املبىن قبلت ألهنم كانوا يقبلون وقد ذكر أن هناك خمالفات للرسم يف 

  . هذا إذا كانت القراءة متواترةاخلروج يف
  

إي إن الرسم حاكم على القراءة إال إذا وجد خروج يف حرف واحد من حروف املـبىن  
وقد ذكرنا االعتراض على هذا  حسب ما ذكر ابن اجلزري، ثبت متواتراً فهذا كان يتسامح به

وكذلك اللغة حاكمة إال فيما ثبت متواتراً فيقبـل   ،ج أي حرف عن الرسمالقول وأنه مل خير
  .النقل ولو مل يكن ضمن وجه يف اللغة فصيح أو مشهور عند العرب

  
وبالتايل فلدينا قراءات اعتربها بعض العلماء أهنا خالفت العربية لكنـها قبلـت ألنـه ال    

اءة بوجه مستعمل يف لغة العرب ولو يشترط الفصاحة املشتهرة بني الناس بل يكفي ثبوت القر
 :ومثل قراءة ابـن عـامر  ) وال ّتنابزوا(مثل تاءات البزي املشددة  ،مل يكن مشتهراً بالفصاحة
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وكذلك قراءة أيب عمـرو عنـد   ) وكذلك ُزين لكثري من املشركني قتلُ أوالَدهم شركائهم(
بإسـكان  ) هلهإإال ب يئْالسوال حييق املكر ( :وكذلك ما قيل يف قراءة محزة، )بارئكم(إسكان 

، فالعربية تبىن على القرآن الثابت سنداً فهو أصل تبىن عليه اللغة، اهلمزة يف الوصل بنية الوقف
  .هذا ما عرب عنه ابن اجلزري

  
وقولنـا يف  : وأنقل هنا ما أثبته ابن اجلزري يف النشر عند كالمه عن شرط موافقة اللغـة 

وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً أم خمتلفاً فيـه   الضابط ولو بوجه نريد به وجهاً من
اختالفاً ال يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسناد الصحيح إذ هـو  
األصل األعظم والركن األقوم وهذا هو املختار عند احملققني من ركن موافقة العربية فكم من 

 منهم ومل يعترب إنكارهم بل أمجع األئمة املقتدى هبم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري
وننجي ، يئْومكر الس، بْين ويا، وسبأْ(وحنوه ) بارئكم ويأمركم(السلف على قبوهلا كإسكان 

) واّسـطاعوا (واجلمع بني الساكنني يف تاءات البزي وإدغام أيب عمـرو  ) املؤمنني يف األنبياء
) وأفئيدة من النـاس ، ويصرب ويتقي، نرتعي(اع الياء يف وإشب) نْعما ويْهدي(حلمزة وإسكان 

) وليجزى قوماً(ونصب ) واألرحامِ(وخفض ) كن فيكونَ(ونصب ) املالئكةُ  اسجدوا(وضم 
وختفيف ) إن هذان(وألف ) وإن إلياس(ووصل ) سأقيها(والفصل بني املضافني يف األنعام ومهز 

قال احلافظ أبو عمرو الداين يف كتابه ، وغري ذلك، يف الشعراء وص) ليكة(وقراءة ) وال تتبعانْ(
 :أليب عمرو وحكاية إنكار سيبويه له فقال) بارئْكم ويأمْركم(جامع البيان بعد ذكره إسكان 

واإلسكان أصح يف النقل وأكثر يف األداء وهو الذي أختاره وآخذ به مث ذكـر   -أعين الداين-
يف اللغـة   ىء من حروف القرآن على األفشيف شيوأئمة القراء ال تعمل : نصوص رواته قال

واألقيس يف العربية بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل والرواية إذا ثبت عنهم مل يردها 
  ـه.ا.تبعة يلزم قبوهلا واملصري إليهاقياس عربية وال فشو لغة ألن القراءة سنة م

  
ية حاكمة على قبول قراءة كيف تكون العرب :وبالتايل فهذا املذكور هو جواب من يسأل
  !القرآن أليست العربية تبىن على قراءة القرآن؟
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كما ذكرنا وأوضحنا سابقاً إن وضع شرط اللغة هو من أجل منع وقوع أي سـهو أو  
ويساهم يف إثبات ، خطئ عند أحد الناقلني للقرآن يف نقله له وهو شرط يؤدي إىل زيادة ضبط

  ).قرآناً عربياً(قرآن بأنه فاهللا تعاىل وصف ال، قطعية الثبوت
  

الرسم يف حرف من حروف املبىن يف كلمة ما كما مت ذكره  وهنا نعود ملسألة اخلروج عن
وقد ناقشنا هذا القول وشرحنا ما فيه من إشـكال وأنـه ال   ) أكن من الصاحلني، بظنني(يف 

الـذي   يوجد خروج عن الرسم أبداً ولو يف حرف من حروف املبىن وطرحنا هناك التساؤل
يطرح من الذي قام بوضع هذا الضابط أي السماح حبرف واحد من حروف املبىن وال يسمح 

إنه من الناحية العملية أحصى ابن اجلزري ما بني يديه من خروج عن الرسم ، بأكثر من حرف
لكن ، مث حكم بأهنم كانوا يتساحمون به حبجة أن القراءات السبعة ثابتة وجممع عليها بني األمة

  .حنا سابقاً أنه ال يوجد خروج أبداً عن الرسم فلريجع إليهاأوض
  
  

 ڭڭڭ
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  دراسة تواتر القراءات العشرة
  

وقد قسم البنا الدمياطي وهو يعترب من كبار حمققي علم القراءات يف إحتاف فضالء البشر 
  :ي يعترب مرجعاً يف القراءات إىليف القراءات األربعة عشر الذ

  .متواتر وهي السبعة 
  . اختلف يف تواتره واعتربها الثالثة الباقية وقال إن الثابت أهنا متواترةما  
  .القراءة الشاذة ما مل حتقق أحد الشروط من سند أو موافقة العربية 

  
أما ما ذكره العالمة السيوطي من وجود قراءات مشهورة فلعله انعكس عليه ممـا هـو   

ني هي املتواترة والقراءات الثالثة األخر هي منتشر بني الناس من أن القراءات السبع املوجودة ب
  .قراءات مشهورة أي أسانيدها ال تصل للتواتر

  
وقد ذكرنا القول بتواتر القراءات وناقشناه وذكرنا أنه ال ميكن القول بأن القراءات السبع 

  : متواترة هكذا بشكل جممل واإلمجال هنا خطأ فيجب الفصل بني
  . األحكام التجويدية -
  . وف القرآنية اليت حتويها كل قراءةاحلر -
  .اقترانات القراءة  تركيب القراءة بشكل عام -

  .وسنتناول هذه املسألة بتفصيل جيد
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  : معاجلة مسألة التواتر وقطعية ثبوت القرآن والقراءات 
  :للخوض يف هذا املوضوع نبدأ بتنبيه هام هو

،  والقراءات وليس مسألة التواتر فقـط إن قطعية الثبوت هو الذي يهمنا يف القرآن الكرمي
  .والتواتر هو جزء من برهان قطعية الثبوت
أو اشتراط التواتر حيـث إن كـثري مـن     القراءاتهذا أمر هام قبل معاجلة مسألة تواتر 

ال يتم  أي نقل بشكل قطعي ءات أصبح لديهم خلط حول أن الثبوتاالدارسني للقرآن والقر
إمنا التواتر هو أحد وسـائل  ، األسانيد الشفهية اليت وصل هبا النقل إال بالتواتر الذي يعرب عن

  .الثبوت القطعي
  

والذي يهم يف أي نقل هو الثبوت القطعي إىل املصدر حبيث جيمع على قبول وسيلة ثبوته 
  .والتواتر هو أحد وسائل الثبوت اليت جيمع عليها العقالء، القطعي العقالء مجيعاً

  

  :ة اليت جيمع عليها العقالء يف نسبة قول ما إىل صاحبهفوسائل إثبات القطعي
ثبوت األمور اإلمجالية يكفي هبا االستفاضة بني الناس بشكل كبري ولـو مل توجـد    

سـكندر  ة يف تدمر ووجود شخص اإليينة تارخيأسانيد واضحة مثل ثبوت وجود مد
وهكذا من ، سىوكذلك نسبة القرآن للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم واإلجنيل إىل عي

  .األشياء اإلمجالية
  

وتفصيل أقوال اإلسـكندر  ، األمور التفصيلية كتفصيل اآليات اليت يتألف منها القرآن 
  :جيب يف إثباهتا إىل صاحبها إما يف املثال املذكور أو غريه

  
 ويعين وجود عشرات األسانيد الواضحة وذات الشخصـيات املَوثقـة   :التواتر -١

ولكن خيتلف العقالء يف حد التواتر ، رب مشافهة عن املصدرتارخييا واليت نقلت اخل
يد الصحيحة الصرحية اليت تثبته لكن ميكن القول بـأن عشـرات   نكم من األسا

األسانيد املتصلة مبصدر النقل املختلفة يف رجاهلا عن بعضها خاصـة إن كـان   
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التواتر  وهذا، الرجال من جنسيات خمتلفة فإن هذه األسانيد ميكن وصفها بالتواتر
 أو استمراره حىت زمن التـدوين ، تكمن أمهيته يف فترة دراسة األسانيد املوجودة

  .واتر النسخ وانتشارها بني الناستو
  

  .أو النسخة التارخيية املدونة عن صاحب القول مباشرة - ٢
  :ـوبرهان نسبة إىل صاحبها قطعاً يثبت ب

نسخ ونقول ودمعاً تبلـغ   وجود نسخ متواتر عرب العصور إىل عصر النسخة األوىل أو 
وكذلك عدم انقطاع هذه النسخ عن العامة عـرب  ، التواتر تثبت النسخة عرب العصور

  .العصور
عدم تعارض النسخ املنتشرة عرب العصور بزيادة أو نقصان موجـود بنسـخ مثبتـة     

  .واضحة
  .عدم وجود انتقادات تارخيية ذات بال الستفاضة ثبوت النسخة ملدونيها 
ديثة الكربونية وغريها للنسخة وأهنا متصلة بعهد مدوهنا ومن دونـت  الدراسات احل 

 .عنه
 :ـأن النسخة دونت مبحضر عشرات من مسعها من مصدرها ويكون هذا ب 

 
عدم ثبوت روايات عديدة عمن شهد التدوين تقدح مبا يوجد فيه وقلنا عديـدة ألن   •

االنتقادات عن العديد ممـن  النقول اآلحاد ال يبىن عليها شيء هنا فهي ظنية إمنا كثرة 
بشرط قوة سند هذه األخبار وعدم القدح هبـا وعـدم    عاصر التدوين هي اليت تؤثر

هذا ال يكون على الغالب إال بثبـوت  ، وجود مصلحة ألحد ممن هو يف سند القدح
اعتراض ضمن نسخة مثبتة تارخيا بنفس القوة والتاريخ وتعـارض األوىل زيـادة أو   

جيب أن يكون مضيفاً ألمر جوهريٍ وفكـر   حىت يكون ذا بال مث أي ادعاء، نقصان
ل أو ال وليس ادعاء أمر ال يتعارض مع جوهر األسـاس املنقـو  ، جديد أو معارض

 .يضيف عليه زيادة جوهرية
  

استفاضة أن تدوينها كان مبحضر عشرات من مسعها عن طريق ثبوت اخلرب يف الكتب  •
ديدة موثَقة صحيحة السند اليت تعترب مبثابة شاهد التارخيية املختلفة والنقول اآلحاد الع
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تارخيي تورث قرينة قوية بثبوهتا واضحة السند وموثقة برجال معدلني تارخيياً مبا يثبت 
 .تدوينها مبحضر العشرات

 
كون النسخة املدروسة بني أيدينا تعود لعصر املدونني وفيه العشرات ممن مسعوا القول  •

د فيه هو أمر كاف عتراض ثابت تارخيياً على شيء وجيف عهد التدوين دون ثبوت ا
 .لقطعية ثبوهتا

 
وهـذا   أن تكون كيفية التدوين وآليته أي املبادئ اليت قام عليها مفصلة ضمن النقول •

أمر يؤدي إىل زيادة االستيثاق يف النقل أما عدم وجود مبادئ واضحة أبدا تعارضها 
كون النسخة تصف أمراً مل حيصل يف مع املنطق فهو أمر يؤدي لرفض النسخة كأن ت

عهد من تنسخ عنه كما نذكر يف نقد العهد القدمي من وصفه جلنازة موسى كيـف  
 .والتوراة أخذت عنه

 
  أما النقول اآلحاد ألي قول منسوب ألي شخص أو استفاضته ال ميكن إثبات تفصيل ما

  .خ مدونةفيه بشكل قطعي إال إذا تعاضد بأدلة أخرى تدعمه من تواتر أو نس 
  
واألمر الذي ، وبالتايل فإثبات نسبة أي قول إىل مصدره بشكل قطعي يقوم على ما ذكر 

، سنناقشه ونوضحه يف دراسة التواتر سيتوجه حنو أمر رئيس وهو قطعية الثبوت وهو ما يهمنا
  .إال أن التواتر سندرس وجوده على أية حال، بغض النظر عن ثبوت التواتر

  
   :ب التمييز بينهمالكن هناك أمران جي

 هل التواتر كان شرطاً يف قبول القراءة. 
  متواترة) السبعة أو العشرة أو األربعة عشر(هل القراءات املوجودة بني أيدينا. 
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  :أما قطعية الثبوت فقد أوضحناها ونعيد باختصار قائلني
اهللا وذلك  فقد أوضحنا أن الرسم العثماين هو قطعي الثبوت إىل الصحابة وهم إىل رسول

  :ملا يلي
يوجد منه نسخ تارخيية متواترة النسخ عرب العصور ال ختتلف عن بعضها وقد تناولنا  

كذلك عشرات بل مئات كتب التفسري والفقه اليت ، وذكرنا بعض هذه النسخ سابقاً
مل ختتلف حول ما فيه وهذه النسخ تتصل بالعهد الذي دونت فيـه بـل النسـخة    

ودة والدراسات التارخيية العلمية الكربونية تثبت عودهتا لتلك األصيلة العثمانية موج
العصور وهذه النسخة العثمانية يعود تارخيها للفترة اليت كان فيها مئات الصـحابة  

  .الذين مسعوا من الرسول القرآن وكتبوا عنه موجودون ومتوافرون
  

دينا أحـدها  مل تكن النسخ األوىل نسخة واحدة لكن على األقل مخسة نسخ وبني أي 
إال أن عشرات كتب التاريخ والرسم القرآن تثبت وجود هذه النسخ ، كما أوضحنا

وكانت النسخ متوافرة بني يدي اجلميع بل كانت هنـاك  ، اليت توزعت يف األمصار
نسخ خاصة للقرآن بكل شخص كان يقرأ وفقها استعملت فيما بعد أثنـاء مجـع   

 .املصحف
  
ختتلف عن املصحف  ية تعود للعهود األوىل لإلسالممل يثبت وجود نسخة قرآن تارخي 

  .العثماين وال للعصور املتأخرة
  

أسانيد تتوافق معه وهي أسانيد  ١٠الرسم العثماين اليوم له بني أيدينا ما ال يقل عن  
متواترة الثبوت إليهم ضمن عشرات الكتب التارخيية  قراءاهتمالقراء العشر الذين تعترب 

العدد حيقق التواتر ملن يعترب أن العشرة أسانيد تكفـي لتحقيـق   وهذا ، يف القراءات
  .التواتر خاصة أن القراء من جنسيات خمتلفة ال جتمعهم مصلحة شخصية
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استفاضة كتب التفسري والفقه والسرية والتاريخ يف خمتلف العهود على الرسم العثماين  
اآلحاد اليت تؤكد  ونسبته إىل الصحابة وكذلك وجود عشرات النقول ذات األسانيد

 .أن مجع املصحف مت حبياة مئات الصحابة مث أمجع الصحابة عليه
  
وإن وجد أي ، مل يثبت تارخيياً أي اعتراض ذا بال على ما يوجد يف املصحف العثماين 

على أن هناك إشكال ثابت على هكذا نقل مرفوض واعتراضات عليـه كمـا    نقل
الرسم فال يوجد أي نقـد لـه عـن    فهو لزعم نقص أما ما هو مثبت يف  سنوضح

ثنني أن النقد اآلحاد عن الواحد أو االعلى أننا ذكرنا ، الصحابة الذين شهدوا التدوين
ال يؤبه به ألهنا نقول ظنية لكن تصبح ذات بال عندما تكثر إىل عدد جيد ممن شـهد  

 وخاصة عندما يكون النقد فيه هدف طائفي أو مذهيب واضح إضافة إىل أن، التدوين
هذا النقل املزعوم ال يوجد أبداً ضمن قراءة خاصة منقولة تارخيياً لكامـل القـرآن   

وسنتناول مـا  ، أحكاماً وحروفاً وهذا شرط قبول وقرينة ثبوت أو عدم ثبوت للنقل
  .نقل من انتقادات غاية يف الضعف بعد أسطر

  
ترافقت بتواتر  وبالتايل نسخ املصحف العثماين قبل أن تتواتر وتنتشر يف العصر األموي 

أسانيد شفهية هلا يف األمصار اإلسالمية تقوم هذه األسانيد على أسانيد صاحب كل 
قراءة وبالتايل ال ميكن القول إن هناك قلة يف النسخ يف العهد األول ألن هذه النسـخ  

بني أيدينا منه اليوم على األقل أسانيد القراء العشـرة بـل   ، ترافقت مع تواتر شفهي
  .ت من الشاذهناك قراءا

  
إن آلية نسخ املصحف ومجعه منقولة إلينا تارخيياً ضمن نقول يفيد جمموع أسـانيدها   

النصوص اآلحاد ، التواتر يف أن املصحف نسخ بعهد عثمان ومجعها يف عهد أيب بكر
تفصل حىت آلية اجلمع والنقل فربغم من أن تفصيل نقوهلا ليس قطعي لكنه يفيد الظن 

تفصيل آلية النسخ تؤدي إىل زيادة الثقة والقطع باملنقول وقـد   القوي وقد ذكرنا أن
  .أوضحنا شيئا من آلية النسخ واجلمع وسنزيدها توضيحاً إن شاء اهللا قريباً
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إن هذه األسباب مجيعاً تدعو للقطع بثبوت الرسم العثماين إىل الصحابة وأنه هو الـذي  
  .حوى القرآن الذي قرأه الرسول على الصحابة

  
  :ل إن الرسم العثماني ليس متواترًا هل خيرج عن امللةمن قا 

  
إن الرسم العثماين ليس  :من قالحيكم بالكفر عن هل  :رمبا يسأل سائل: هنا نعود لنقول

  ؟ا إىل الصحابةمتواتًر
 

ليست األمر الرئيس الذي يهمنا إمنا املعول على القول بـأن   وأهنا، كلمة التواتر أوضحنا
فال ميكن أن ، الثبوت إىل الصحابة وأنه حوى القرآن الذي قرأه الرسول الرسم العثماين قطعي

نقحم مصطلحات علمية رمبا يتفاوت الناس يف إدراكها واحلكم عليها يف القول بإميان شخص 
  .أو خروجه من الدين

  
فنحن عندما أوضحنا الرباهني السابقة فإهنا جمتمعة تؤدي للقول بقطعية ثبـوت القـرآن   

أسانيد تكفي للقول بالتواتر فهو يقول به وكذلك من اعترب أن  ١٠ا من اقتنع أن أم، للصحابة
االستفاضة كافية للقول بالتواتر لكنه ال ميكنه أن حيمل اجلميع على رأيه اخلـاص الـذي ال   

  .يشترك فيه العقالء مجيعاً
  

جاز على أن هناك برهان آخر يطرح يف البحث عن قطعية الرسم العثماين يعتمد على إع
فإننا عندما نريد أن نربهن صحة ديننا نربهن أن القرآن كتاب معجز ففيه إعجـازات  ، القرآن

تدل أنه كتاب من ذات مهيمنة على الكون وبالتايل .. تارخيية وبالغية ولغوية وعلمية وعددية
 ،حنن نأخذ ما يوجد منه من معلومات نبين عليها ديننا الذي وجهنا إليه هذا اخلالق املهـيمن 

وهـذا   أي ال زيـادة وال نقصـان   وفيه أن القرآن ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
  .الربهان يصدق على الرسم العثماين وعلى كل كلمة وحرف ذو معىن يف القرآن الكرمي
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لكن من مل يقنع باإلعجاز وأراد البحث يف ثبوت قطعيته فأمامه الرباهني القطعيـة الـيت   
أخرى أو املتردد يف بدء  اهني تكون عادة يف مواجهة غري املسلم من طائفةذكرناها وهذه الرب

  .النقاش
  

ونعود للسؤالني اللذين مت طرحهما مع التنبيه إىل أن القطعية هي اليت هتمنا أكثر من التواتر 
  :كد عليه هو قطعية ثبوت القراءاتالذي يعترب أحد وسائل القطعية والذي سنؤ

  
 ًيف قبول القراءة هل التواتر كان شرطا. 
  متواترة) العشرة أو األربعة عشر السبعة أو(هل القراءات املوجودة بني أيدينا. 
 

فقد أوضحنا جوابه يف أنه مل يشترط يف قبول القراءة إال وجود السند : أما السؤال األول
وقد أكد ابن اجلزري هـذا بعـد   ، املتصل الصحيح بنقل العدول من مشايخ اإلقراء واحلفاظ

  :قاش اخلالف املوجود حول هذه املسألة فقال يف النشرن
  

ومل يكتف فيه بصحة السند  يقصد السند وقد شرط بعض املتأخرين التواتر يف هذا الركن
وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر وأن ما جاء جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن وهذا ممـا ال  

إىل الركنني اآلخرين من الرسم وغريه إذ ما ثبت من  خيفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج
أحرف اخلالف متواتراً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سـواء  
وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري مـن  

د كنت قبل أجنح إىل هذا القول مث ظهر أحرف اخلالف الثابت عن هؤالء السبعة وغريهم ولق
  ـه.ا.يل فساده وموافقة أئمة السلف واخللف

  
ومع هذا فقد استمر البعض بعد ابن اجلزري يف اعتبار التواتر شرطاً ولرمبا هذه املسـألة  

وقد اعترب الشـيخ  .. أشكلت على البعض ومل يتوضح متاماً سبب ترجيح ابن اجلزري ملا ذكر
رمحه اهللا يف البدور الزاهرة يف مقدمته لتوجيه القراءات الشاذة أن القـول   عبد الفتاح القاضي

بعدم التواتر هو قول شاذ انفرد به أبو حممد مكي بن أيب طالب وابن اجلزري ونقل عن اإلمام 
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وهذا قول حمـدث خمـالف    :النويري يف شرحه للطيبة أنه قال عن االكتفاء بالسند الصحيح
ني وغريهم ألن القرآن عند اجلمهور من أئمة املذاهب األربعـة منـهم   إلمجاع الفقهاء واحملدث

الغزايل وصدر الشريعة وموفق الدين املقدسي وغريهم هو ما نقل بني دفيت املصـحف نقـالً   
  ـه.ا..متواتراً فالتواتر جزء من احلد فال تتصور ماهية القرآن إال به

  
عن ابن اجلزري شخصياً استنتج منه  وقد اعتمد الشيخ عبد الفتاح القاضي أيضاً على نقل

أن قراءة القرآن ال تثبت إال بالتواتر وأن التواتر مل يتحقق إال يف القراءات العشر حيث نقـل  
أمجع األصوليون والفقهاء أنه مل يتواتر شيء ممـا زاد علـى   : الشيخ عبد الفتاح عن النويري

  ـه.ا .د خبالفةوكذلك أمجع عليه القراء إال من ال يعت، القراءات العشر
  

حد هلا إن أراد يف زماننـا  من قال إن القراءات املتواترة أل وقول: وعن ابن اجلزري نقل
الصدر األول فيحتمل إن فغري صحيح إذ ال يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وإن أراد يف 

  ـه.ا.شاء اهللا
  

خ عبد الفتاح رمحه اهللا غري واالستنتاج املذكور من العبارتني األخريتني الذي قام به الشي
 إهنما تعربان أن التواتر مل يتوفر يف عهد ابن اجلزري إال ضمن القـراءات العشـر  ، دقيق أبداً

وقد ذكرنا ، وال تعربان أن كل القراءات العشر متواترة وال أن التواتر شرطاً حسب هذا النقل
 هل القراءات اليت بني أيـدينا  جيب التمييز بني كون التواتر شرطاً عند من دون القراءات وبني

  .متواترة
  

نعم النويري كان يرى التواتر شرطاً لكن ابن اجلزري أبداً بل اشترط شـروط القبـول   
  .الثالثة وهذا ذكر يف نقلنا األخري عنه وقوله واضح ال لبس فيه حول عدم اشتراط التواتر

  
الء البشر مبا يوضح االشتباه حتاف فضإاملسألة أذكر مبا قاله البنا يف وقبل إيضاح تفصيل 

  :الذي وقع به الشيخ عبد الفتاح والنويري يقول البنا
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، الوحي املنزل لإلعجـاز والبيـان  : فالقرآن هو، والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان
والقراءات اختالف ألفاظ الوحي املذكور من احلروف أو كيفيتها من حتقيق وتشديد وغريمها 

مث ليعلم أن الداعي إىل أخذ القـراءة عـن القـراء    .. فاية على األمةوحفظ القرآن فرض ك
املشهورين دون غريهم أنه ملا كثر االختالف فيما حيتمله رسم املصاحف العثمانية اليت وجه هبا 

وحـبس  ) الشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين(عثمان رضي اهللا عنه إىل األمصار 
نفسه واحداً الذي يقال له اإلمام فصار أهل البدع واألهواء يقرؤون يف املدينة واحداً وأمسك ل

مبا ال حيل تالوته وفاقاً لبدعتهم أمجع رأي املسلمني أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات جتردوا 
لالعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا أئمة مشهورين 

ل وحسن الدراية وكمال العلم فأفنوا عمرهم يف القراءة واإلقراء واشتهر بالثقة واألمانة يف النق
  ـه.ا.أمرهم وأمجع أهل مصرهم على عدالتهم ومل خترج قراءهتم عن خط املصحف

  
واعترب البنا يف تتمة هذا البحث أن املعتمد الشروط الثالثة لكن اعترب أن من يعتمد التواتر 

وقد استطردنا يف النقل سـابقاً يف إيضـاح أن   ، قل قولههو البعض ال غري ومنهم النويري ون
القراءات القراء السبع مت اختيارهم من أمصار املسلمني اليت انتشر هبا الصـحابة ومصـاحف   

وقد ، عثمان ال لسبب آخر مث توفر مواصفات يف هؤالء األشخاص وقراءاهتم وهذا ذكر سابقاً
وهي األمصار اليت  على الراجح كانت مخسة أكدنا ملا سبق أن املصاحف اليت أرسلها عثمان

  .اختري منها القراء
  .وقد أوضحنا سابقاً الفرق بني القرآن والقراءات بشكل أوضح
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  :هل القراءات التي بني أيدينا متواترة 
  :اليت بني أيدينا اليوم متواترةواتر وهل ونعود إليضاح الت

االقترانـات  ، ألحكـام التجويديـة  ا، حروف كل قراءة: كما ذكرنا جيب التمييز بني
  .التجويدية

  
وبالتايل هل كانت متواترة يف عهد ابن اجلزري عندما دون النشر أم ال طاملا أن الظروف  

  :واألدلة احمليطة باملوضوع متقاربة بني زماننا وزمانه
  

  :خالصة ثبوت وتواتر القراءات 
  :رح هذه النتائجنعطي النتائج التالية قبل إيضاح بعض النقول السابقة وش

  
القطعيـة   هإن الرسم العثماين قطعي الثبوت وهو حيوي ما قرأه رسول اهللا من أحرف وهذ -

  .أتت بالتواتر وبالنسخ التارخيية الثابتة بني أيدينا وأدلة أخرى قد أوضحناها
  
احلروف املؤثرة يف املعىن يف كل القراءات العشرة واليت ختتلف هبا القـراءات يف الكلمـة    -

قطعية الثبوت إىل القراء بالتواتر املنتشر يف عشـرات   هي، الواحدة املرسومة يف املصحف
الكتب عن كل قارئ فيما نقل وهو إىل رسول اهللا وال يوجد اختالف حريف مؤثر يف املعىن 
 مل يثبت ضمن عشرات الكتب إىل قارئه إال ما ذكرنا حول انفراد النقل عن ابـن وردان 

مع أنه ال  ،٤: الفلق m  i  h   g  f  e  dl يف  النافثات :قراءاته
أما ما أمجع عليه القراء فقطعيته إىل الرسول بالتواتر الناتج عـن هـذا    ،يؤثر باملعىن العام

اإلمجاع وعن الشروط اليت اشترطت يف القارئ أما ما اختلفوا فيه فنتجت قطعيته عن تواتر 
عية من الشروط اليت اشترطت أو توفرت نأخذ القط اليومحلرف يف ذلك العصر لكن هذا ا

  .يف القارئ والقراءة واليت تدل على وجود هذا التواتر سابقاً
احلروف غري املؤثرة يف املعىن اليت ختتلف هبا القراءات وتوجد يف كل قراءة من القـراءات   -

 قوي منها ما هو قطعي الثبوت إىل الصحابة والتابعني والقراء مبا أذن به ومنها ما هو ظين
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أما القطعي فهو أغلب هذه احلروف والـيت تـواترت يف   ، الظن إليهم مبا أذن به الرسول
 عشرات الكتب إىل القارئ وبالتايل فهي قطعية الثبوت إىل القارئ بتواترهـا يف الكتـب  

مث قطعية ثبوهتا إليهم وإىل الصحابة والتابعني مبا أذن به الرسول نتجت  ولكل كتاب سنده
وط املطلوبة يف شخصهم وقراءهتم اليت حتقق القطعية يف الثبوت أما ما هـو  عن توفر الشر

يف حرف غـري مـؤثر   .قوي الظن من هذه احلروف فهو ما انفرد به كتاب أو عدة كتب
باملعىن إىل هذا القارئ وقلنا إهنا قوية الظن بسبب توافقها مع مع الشروط الثالثة املعروفـة  

ونشري أن هذه احلـروف غـري   ، قبوله اليت ذكرناهاإضافة إىل كون الكتاب حقق شروط 
  .املؤثرة يف املعىن واليت ضمن القراءات فيها ما قرأ به الرسول بل أغلبها والباقي ما أذن به

  
األحكام التجويدية اإلمجالية اليت تتألف منها القراءات العشر متاثل احلروف املؤثرة يف املعىن  -

لتابعني والقراء مبا أذن به رسول اهللا هلم وفيها ما قرئ به فهي قطعية الثبوت إىل الصحابة وا
أما ما أمجع عليه القراء مـن  .... الرسول وذلك من غنة ومد وتسهيل مهز وإمالة وتقليل

وصفات احلـروف ممـا ال    بغض النظر عن مقداره أحكام جتويدية من أماكن الغنة واملد
عية والتفصيلية اليت ال عن األمور الفرإىل ذلك بغض النظر  خيتلف به من مهس وقلقلة وما

تنضبط فال شك أهنا قطعية الثبوت إىل رسول اهللا شخصياً بالتواتر الناتج عن إمجاع القراء 
  .املؤدية للتواتر

  
ما نقلته عشرات الكتب إىل القارئ هو قطعي الثبـوت إىل  : األحكام التجويدية التفصيلية -

، إىل الصحابة والتابعني والقراء مبا أذن به الرسـول  هذا القارئ وبالتايل هي قطعية الثبوت
مث قطعية الثبوت إىل ما أذن بـه  ، فقطعيته إىل القارئ مبنية على التواتر يف عشرات الكتب

الرسول من ِقبل الصحابة والتابعني والقراء نتج عن توفر املواصفات يف القارئ وقراءته اليت 
أما ما انفرد به كتاب آحاد أو كتابـان إىل  ، نيتؤكد الثبوت عنه أو عن الصحابة والتابع

ومنها ال ميكن اجلزم بقوتـه   وهو الغالب القارئ فهو حكم ظين الثبوت ومنها قوي الظن
  . وذلك حسب عدد الكتب اليت نقلت هذا احلكم إىل القارئ

التركيب اإلمجايل لكل قراءة من اقترانات جتويدية وحروف وتركيبها قطعيـة الثبـوت إىل    -
ونقصد باإلمجال املذكور األحـرف  ، لقارئ بالتواتر املوجود يف عشرات كتب التجويدا

  .واألحكام والتجويدية اليت أسندت يف عشرات الكتب إىل القارئ
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وهذا النوع قبل األخري يوجد العديد منه يف النشر الذي مجع كل ما يوجد يف الكتب اليت 

م موجود يف عشرات الكتب إىل القـارئ  اعتمدها مؤلف الكتاب بغض النظر عن كون احلك
إال أن هذا ليس يف الطيبة فقط بل ابن اجلزري أخذا هذا احلكم من كتاب قبله ، أي متواتر إليه

ومنها الشاطبية يف حكم ما رمبا تنفرد به والبحث يف هذه األمور ليس بالعسري لكنه حيتاج إىل 
   .جهد ومتحيص

  

  :يليلكن بعد هذه اخلالصة اهلامة نؤكد ما
وهذا نبنيه أوال على اآلية ، إن هذه القراءات اليت بني أيدينا هي ما ارتضاه اهللا هلذه األمة

لذلك هنتم هبـذه  ، )ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد(القرآنية 
ـ  االقر ؤثر يف ءات العشر وال يهمنا وجود قراءات مل تصل مما يتعلق بأساليب األداء ومـا ال ي

املعىن وكذلك ال يضر عندنا ما بين على الظن القوي من يف هذه القراءات من األمور املتعلقة 
   .باألداء وما ال يؤثر يف املعىن

  
  :خطأ من يدعو للتساهل بالرسم العثماني 

جهل من يدعو إىل ترك الرسم العثماين كأسلوب  يتبني لنا مما سبق أمهية الرسم العثماين 
ليه بني أقطار املسلمني ألن من يتركه فهو يترك األساس الذي نربهن عليه تواتر رمسي متفق ع

القرآن الكرمي املوجود بني دفيت املصحف وحنن املسلمني نفخر بإعجاز هذا القرآن وجنعل هذا 
اإلعجاز األساس األول يف برهان صحة ديننا ومن أهم نواح هذا اإلعجـاز تـواتر القـرآن    

فهذا االلتزام بالرسم جيب عدم اخلـروج عنـه يف النسـخ الرمسيـة      ،وسالمته من التحريف
للمصحف وليس ضمن دفاتر أو كتب خاصة لتعليم األوالد أو تعليم العامة قـراءة القـرآن   

قواعـد   الكرمي ككتب مادة التربية الدينية مثالً وذلك بكتابة الرسم العثماين مث كتابته حسب
  .الرسم املنتشرة
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الرسم فيه فتح لباب فتنة كبرية رمبا تكون ظاهرة مع تطاول الزمن  وإن اخلروج عن هذا
عدا إلغاء القراءات احملتملة من الرسم واليت عمل الصـحابة علـى   .. بعد القيام بعمل كهذا

  .احلفاظ عليها بواسطة هذا الرسم
  

 :بعض التعليالت الغريبة حول قبول السند اآلحاد 
تعليالت لكون التواتر مل يشترط ورأيتها كأهنـا  وأشري هنا إىل أنين اطلعت على بعض ال

 تربيرات دفاعية وكأن واضعوها يشعرون ببعض ضعف عندما مسعوا االكتفاء بالسند الصحيح
ردود إمجالية تفتقد التفصيل والدقـة اللـذين يشـبعان     واهللا أعلم بل وجدهتا.. إذا مل يتواتر

  :استفسار املستفهم ومن هذه األجوبة
  

تة بنقل أهل املنطقة كلهم لكن حبكم قانون االنتخاب الطبيعـي يوجـد أفـراد    القراءة ثاب -
يفوقون أهل عصرهم حىت يكونوا مرجعاً هلم وكذلك شأن هؤالء القراء فإن السـند وإن  
اتصل خبرب صحيح ظاهر لكنه متواتر يف احلقيقة لذلك قالوا يشترط أن تنال القـراءة ثقـة   

  .األئمة وتكون مشهورة بينهم
  

أريد أن أطيل يف املآخذ على اجلواب لكنه غاية يف اإلمجال اإلهبام واإليهام وال خيـل  وال 
وسـيتبني املآخـذ   ! أول ما يتبادر للذهن ما هو الدليل على هذا االدعاء؟، من فلسفة كالمية

  .واإلمجال الذي فيها يف األسطر القادمة
  

لني غريبني مـن نوعهمـا األول   ويف مناهل العرفان علل العالمة الزرقاين رمحه اهللا بتعلي
  : فلسفي وهو

ال تعريف والتواتر قد لوحظ يف تعريف ) أي فقط السند اآلحاد فقط(أن هذا ضابط  •
القرآن على أنه شطر وشرط على األقل ومل يلحظ الضابط ألنه يغتفر يف الضوابط ما 

 . فالضوابط ليست لبيان املاهية واحلقيقة ..ال يغتفر يف التعاريف
  
فإنه يسهل عليه مبجرد رعايته هلـذا الضـابط    ..التيسري على الطالب :يل الثاين هووالتعل

  .يستطيع أن مييز القراءات املقبولة من غري املقبولة أما إذا اشترط التواتر فإنه يصعب
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ولكنه رمحه اهللا أجاد يف التعليل الثالث مع أنه كان خمتصراً غري مفصل وكـان واضـحاً   

  :كفاية فقال
  
  ـه.ا..ه األركان الثالثة تكاد تكون مساوية للتواتر يف إفادة العلمأن هذ  •
  

ملا بالغ إال أن عدم تفصيله جعله ال ) تكاد(مساوية للتواتر دون  يرمحه اهللا لو أنه قال ه
  .جيزم بذلك

  
ذلك يف التعليلني األولني فلو قال يف وك رمحه اهللا واحلق أن العبارة مل تكن موفقة معه هنا

  :األولالتعليل 
  

لكـان  ..إن عدم اشتراط التواتر ال يعين أن القراءات اليت بني أيدينا ليست متـواترة  
كالمه غاية يف الوضوح وهو ما قصد إليه من العبارة وهو ما شرحناه سابقاً ولو قال 

 :يف الثاين
  
إن القارئ سابقاً يف العهد األول عندما كان يقرأ على شيخه مل يكن يسـأل عـن     

يستفسر من شيخه هل قراءتك متواترة ومل يوجد هذا أصالً ألنه أمر عسري  التواتر أو
بل مل يكن ما يسمى التواتر أمراً ملتفتاً إليه يف البدء بالرغم من أنه متحقق على أرض 

  .لكان أيضاً كالماً فيه غاية الوضوح واإلفادة وهذا ما قصده وقد تناولناه ..الواقع
تشعر أن أحادية السند فيه مأخذ وهو ليس كذلك فقـد   إن النقول املذكورة هنا كأهنا
  .كيفو أوضحنا القصد به ومىت استخدم
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 :مراحل دراسة قطعية الثبوت والتواتر 
  :جيب عند دراسة القراءات القرآنية دراسة مرحلتني

  .ثبوت القراءة إىل القارئ 
 . ثبوت القراءة بني القارئ والرسول  

  
أنه حىت يتم إثبات القراءة للقارئ جيب أن يكون إمجاهلـا   وقد أوضحنا هذا سابقا وبينا

وحروفها املؤثرة يف املعىن مثبتة يف عشرات الكتب وهذا األمر حيقق التواتر إىل القارئ وبالتايل 
القطعية بثبوت أصل القراءة إليه وكذلك تثبت أن شخصيته اجتمعت فيها شروط القراءة اليت 

هذا التواتر يف الكتب يف إثبات هذه القـراءة يـؤدي إىل تـواتر    تناولناها وذكرناها وبالتايل ف
كما إن الشروط تقوم مقام التـواتر  ، اإلمجاع على توفر الشروط اليت ذكرناها يف هذا القارئ

  .وبالتايل تكون القراءات قطعية مبا يعادل التواتر، إىل الرسول والصحابة والتابعني
  

زمن ابن اجلزري حيث أصـبحت فيـه كتـب    وهذه الدراسة تنطبق على زماننا وعلى 
وهذه الكتب حققت شـروط القبـول   ، القراءات متوافرة وعليها املعتمد يف إثبات القراءات

أقصد هبذا ما ذكرته من أن مدون الكتاب دون القراءات ، العتبار كل كتاب سند لكل قراءة
كتاب حقق هـذا  اليت ذكرها بشرط كونه تلقى كل قراءة مشافهة عن شيوخه أو أخذها من 

وما يوجد يف النشر من كتب اعتمد عليها ابن اجلزري قد حققت شرط كون كـل  ، الشرط
مؤلف ألف كتابه اعتمادا على ما تلقاه شفهياً عن شيوخه أو اعتمد على كتاب حقق هـذا  

أما ابن اجلزري يف النشر فبىن كتابه النشر على كون أغلب الكتب اليت ذكرها تلقاها ، الشرط
وبعضها أخذها ألن مؤلفها دوهنا ) كذا ..قرأت ختمة كاملة مبضمن كتاب(وقال هبا  مشافهة

 ..كـذا  أخربين بكتاب( :وفق الصورة اليت ذكرناها وقد عرب ابن اجلزري عن عمله هذا بقوله
  .وبالتايل فكل كتاب يعترب سند لكل قراءة موجودة فيه) فالن وفالن

  
فهية املوجودة للقرآن فال ميكن القول بالتواتر اليـوم  أما إذا أردنا النظر إىل األسانيد الش

، فهو ينقطع أصال بابن اجلزري فاألسانيد كلها اليوم إلجازات القرآن تعود إىل ابن اجلـزري 
ألن االهتمام توجه بعد ابن اجلزري عند طالب العلم حنو القراءة على أشخاص قرؤوا علـى  
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ال أن أصل دراسة أسانيد القرآن وفق هذا األسلوب إ، ابن اجلزري فقل االهتمام بباقي األسانيد
هو خطأ ألن األسانيد تدرس وفق كل األسانيد املتوفرة وكل كتاب موجود اليوم من كتـب  
القراءات املذكورة يعترب سنداً قائماً حبد ذاته ولو مل يستمر سند هذا الكتاب أما السند الشفهي 

سانيد إمنا ضمن إطار ضرورة ضبط قراءة القرآن املوجود اليوم فال يؤخذ ضمن إطار دراسة األ
وأخذها عن شخص له سند إىل الرسول الكرمي كما كان دأب القرون األوىل وضبط األمور 

  .اليت حتتاج للمشافهة يف األداء
  

أما يف عهد ابن اجلزري فعلى الغالب هذا التواتر الشفهي لكتب القراءات والقراءات إىل 
داً فتدل كتابات ابن اجلزري يف كتابه أن مـن كـانوا يأخـذون    القراء كان ما يزال موجو

القراءات مل يكونوا يقتصروا على كتاب أو كتابني بل كانت أسانيد شفهية للعديد من الكتب 
  .التلخيصو ما تزال موجودة مثل كتاب املستنري واملبهج والكفاية والروضة

  
أما التواتر الشفهي بني القارئ ، والقراءوهذا التواتر ظل متوافراً يف األمة بني ابن اجلزري 

فما ينقل ويذكر هو أن كل قارئ قرأ على عدد من التابعني منهم من بلغ عـدد   والرسول 
لكـن  ، التابعني العشرات ومنهم من مل يبلغ ذلك فتبقى قراءته ليست متواترة السند الشفهي

ءة قطعية الثبوت إىل الرسول يف ذكرنا أن الشروط اليت اشترطت يف القارئ وقراءته جتعل القرا
حروفها املؤثرة باملعىن أي هلا حكم املتواتر يف القطع ولو مل تبلغ أسـانيدها اآلحـاد التـواتر    

وأهم مـا ذكرنـا يف تلـك    ،  وكذلك احلروف غري املؤثرة واألحكام ملا أذن به الرسول
املستفيضة وهذه الشروط الشروط أن القارئ تزعم اإلقراء يف مصره واشتهر أنه يقرأ باحلروف 

تؤكد أن أهل كل مصر ممن عايشوه كانوا موافقني على قراءته ومل يعترضوا عليهـا لـذلك   
  .اعتربناها تأخذ حكم التواتر بعد أن حوت باقي الشروط

  
لكن ال ميكن القول بوجود هذا التواتر الشفهي إىل رسول اهللا يف تركيب كل قراءة على 

هي تعود إىل القارئ وكذلك احلروف غري املؤثرة يف املعـىن أو  حدا وفق شكلها املوجود بل 
  .أحكام التجويد فهي تعود ملا أذن به الرسول قراءته
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األقوال السابقة حول تواتر األحكام اإلمجالية التجويديـة إىل رسـول  
 :ومناقشات ابن اجلزري هلا اهللا 

إننا  ..اإلدغام واإلظهار، بدالهتسهيل اهلمز وإ، املد، الغنة: ذكرنا أن أصل األحكام وهي
جنزم قطعاً بتواتر هذه األحكام اإلمجالية حيث إن املسلمني كابراً عن كابراً إضافة إىل كتـب  

 ٥٨العلماء األقدمني عرب الكتب أمجعت على نقل أصل هذه األحكـام ومنـها الكتـب ال   
لتفسري والتجويد وغري ذلك املذكورة يف النشر واليت أغلبها بني أيدينا اليوم بل وكتب اللغة وا

املد ، )إشباع، توسط، قصر(املد املنفصل مبقاديره املختلفة  :تذكرها وهذه األحكام اجململة هي
، أحكام امليم والنون ومقـادير غنتـها  ، غنة امليم والنون املشددتني، )توسطه وإشباعه(املتصل 

ختفيـف  ، ة عند اخلاء أليب جعفرالغن، ومنها عدم غنة النون عند الياء والواو اليت تذكر خللف
بالنسبة للهمزتني املتتاليتني بني  وكذلك) مسا(اهلمزة الثانية من اهلمزتني املتتاليتني بكلمة ألهل 

اإلدغام الكبري والذي يكثر عند عـن  ، اإلدغامات بني حرفني متقاربني أو متجانسني، كلمتني
اإلمالة والتقليـل  ، و اليت بعد ساكنصله هاء الضمري العادية ا، السوسي ويعقوبو أيب عمرو

تفخيم الراء املفتوحة واملضمومة ترقيق املكسورة مـع وجـود حـاالت    ، والفتح بشكل عام
، البسملة، التكبري يف سور اخلتم، كيفيات الوقف على كلمة باإلمشام وروم واإلسكان، خاصة

ق بـاحلرف والرسـم   أما الوقف على مرسوم اخلط وياءات الزوائد واإلضافة فهي أمور تتعل
  .العثماين
  

كلها أمور متواترة إىل القراء وهم باحتواء قراءاهتم كلهم عليها أو شيء من كل واحـد  
  .  منها تعترب هذه األحكام قطعية الثبوت يف أصلها إىل رسول اهللا

  
أما ما انفرد به قارئ من حكم ما فال ميكن اجلزم بتواتره إىل الرسول وكذلك تفاصـيل  

كام وقد شرحنا هذا باستطراد إمنا جنزم بقطعيته عن أهل الطبقات الثالثة األوىل بأهنم تلك األح
  .قرؤوا باألحكام مما أذن أو مسع به الرسول من أساليب العرب
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  :وهنا نذكر بعض النقول التارخية اليت وردت عرب العصور وناقشها ابن اجلزري

اترها ومنهم ابن احلاجـب حيـث   إن ابن اجلزري شن هجوماً على من يقول بعدم تو 
يذهب إىل أن القراءات السبع متواترة باستثناء ما هو من قبيل األداء كاملد واإلمالة وختفيـف  

أمـا  ) راجع حبث القراءات للزرقاين يف مناهل العرفان أو منجد املقرئني البن اجلزري( ..اهلمز
الطرق على نقله عن القراء أما ما  أبو شامة فيذهب إىل أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت

اختلفت الطرق يف نقله عنهم فهو ليس مبتواتر سواء أكان االختالف يف أداء الكلمـة كمـا   
وشن ابن اجلزري أيضاً هجومـاً  ) راجع نفس املرجع السابق(ذهب ابن احلاجب أم يف لفظها 

  .عليه كما سنشرح
  

  :ن اجلزريسبب ظهور املبالغة يف تواتر كل قراءة بعد عصر اب 
ونشري هنا إىل أن هذا النقاش حول كون القراءات متواترة أم ال كان قبل ابن اجلزري 

  :أما املبالغة يف شأهنا وتواترها فظهر متأخراً بعد ابن اجلزري وعلى ما يبدو إن سببه كان
  

نتيجة اقتصار العلماء على القراءات العشر ونتيجة عدم تصور كيفية تطور القراءات  
انت بينما املتقدمني كانوا يرون أهنا ال تنحصر هبذه العشرة واألمر أوسـع  وكيف ك

من ذلك، وميكن التأكيد أن هذه التعصبات هتدف تقصد غالباً محاية القرآن الكرمي 
  .ي هتجم عليه حسب ظن من يدعي هذاوالدين من أ

لقـراءات  وسببه أيضا عدم التمييز بني القرآن والقراءات بظن أن القول بعدم تواتر ا 
  .هو قول بعدم تواتر القرآن لكن هذه األقوال مل تبىن على دراسة حتليلية واضحة

والسبب األخري يف هذا التعصب هو االقتران الذي ينتشر بني قطعية الثبوت والتواتر  
وكأن األمر ال يكون قطعياً إال إذا كان متواترا وهذا علقنا عليه وشرحنا االشـتباه  

  .الذي فيه
  

إن من قال القراءات السبع ليست متواترة فهو كافر وهـو رأي   :أن البعض قال إننا نرى
  .مفيت البالد األندلسية األستاذ أيب سعيد فرج بن لب
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وُنقل عن السبكي أنه بالغ فقال إن القراءات السبع متواترة تواتراً تاماً أي نقلها عن النيب 

 ه عن مناهل العرفان وللدقة .أ.م جراًمجع ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وهل
نعرب بأن هذا الكالم جممل غري دقيق فهو حيتاج إىل تفصيل كما ذكرنا سابقاً حسب األحكام 
واحلروف والتركيب اإلمجايل للقراءة مث ملن يعود هذا التواتر هل هو إىل الرسول أم القـارئ  

  .وعلى ما يبدو يقصد من هذا التواتر املذكور إىل الرسول 
  

السبع وغض  كما ذكر الزرقاين إن هناك من بالغ يف توهني القراءات :واستطراداً نقول
  .من شأهنا فاعترب أهنا مبنزلة مجيع لروايات اآلحاد

  
وعلى ما يبدو إن السبب الذي أدى للقول بأهنا آحاد هو رؤيتهم االختالف بني القـراء  

هنا متواترة حلكموا بكفر كل من يطعـن  والقياسات اليت تقاس يف القراءات وكذلك رأوا لو أ
بقراءة آخر وهذا مل يقله أحد حيث إن العلماء الذين مجعوا القراءات ملسوا وجـود طـرق   

واشتباه أن شرط ، وكذلك نظرهتم لوجود عشرات القراءات يف الصدر األول، وروايات كثرية
  .وهذا أوضحنا خطؤه ..واحدالسند الواحد يعين أن القراءات اليت بني أيدينا ليس هلا إال سند 

  
وهنا أريد أن أوضح بدقة املآخذ اليت وجهها ابن اجلزري إىل اآلراء املذكورة كمـا أود  

  .توضيحها قدر املستطاع
  

ليس بـدقيق   فإن القول بأن السبكي جزم بتواتر القراءات السبع وهذا نقله الزرقاين عنه
اليت تذكر أن ابن اجلزري اجتمع به وطلـب  متاماً مع أنه كان مييل لتواترها خاصة بعد القصة 

والعبارة اليت نقلها عنه ابن اجلزري هي يف الرد علـى ابـن    .منه الرجوع عن قوله بآحاديتها
احلاجب يف قوله إن القراءات متواترة فيما ليس من قبيل األداء ومثل ابن احلاجب هلذا باملـد  

  .واإلمالة وختفيف اهلمز
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أي ذكـر  ) ..فيما ليس من قبيل األداء: السبع متواترة وقيلوالقراءات ( :فقال السبكي
السبكي ذلك باعتباره رأياً ضعيفاً وهذا يدل على عدم جزمه بتواتر كل ما يف القراءات العشر 

ولذلك قال عندما سئل عن ما هو من قبيل األداء هـل هـو   ، بالرغم من تضعيفه هلذا الرأي
واترة وضعف رأي ابن احلاجب فيما هو من قبيل األداء متواتر فرد بأن القراءات السبع كلها مت

املـد واإلمالـة   : (لكن وَجهَ  انتقاَده إىل املثال الذي ضربه ابن احلاجب هو من قبيـل األداء 
  .)..وختفيف اهلمز

  

  : ولذلك شن ابن اجلزري هجوماً على ابن احلاجب يف منجد املقرئني فقال

منـها   راءات وتواترها كما أخلى غريه كتبهوليت ابن احلاجب أخلى كتابه من ذكر الق
وإذ قد ذكرها فليته مل يتعرض إىل ما كان من قبيل األداء وإذ قد تعرض فليته سـكت عـن   
التمثيل فإنه إذا ثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل األداء مل يكن متواتراً عن النيب صـلى اهللا  

إنه وإن تواتر ختفيف اهلمز يف الوقف عليه وسلم كتقسيم وقف محزة وهشام وأنواع تسهيله ف
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يتواتر أنه وقف على موضـع خبمسـني وجهـاً وال    

  .بعشرين وال بنحو ذلك وإمنا إن صح شيء منها فوجه والباقي ال شك أنه من قبيل األداء
   

التجويدية اجململة وخالصتها هي أن هذه األحكام ، وعرض ابن اجلزري هناك أدلته وآراءه
متواترة قطعاً إىل رسول اهللا وخاصة ما أمجع القراء عليه فتناول إمجاعهم على مـد املتصـل   
وخالفهم يف املنفصل وإمجاعهم على املد الالزم واإلمالة وَخلص بأن ابن احلاجب أو غريه ممن 

مع عليه القراء أو يف فيما مل جي :حسب ابن اجلزري قال بآحادية األداء افتقدوا الدقة فلو قالوا
  .تفاصيل املقادير أو يف غري األمور اإلمجالية لقبل

  

  : يقول ابن اجلزري يف منجد املقرئني

فإن قيل قد وجدنا القراء يف بعض الكتب كالتيسري للحافظ الداين وغريه جعل هلم فيمـا  
د ال حد له ومـا  وهذا ال ينضبط إذ امل، مد للهمز مراتب يف املد إشباعاً وتوسطاً وفوقه ودونه
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حنن ال ندعي أن مراتبه متواترة وإن كان ادعاه طائفـة  : ال ينضبط كيف يكون متواتراً؟ قلت
إن املد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به بل قرأ بـه  : بل نقول، من القراء واألصوليني

: أقل من أن نقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنزله اهللا تعاىل عليه وأنه ليس من قبيل األداء فال
وأما ما زاد على القدر املشترك كعاصم ومحزة وورش فهو وإن مل يكن ، القدر املشترك متواتر

ه .أ.متواتراً فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ومن ادعى تواتر الزائد على القدر املشترك فليبني
  .مث شرع ابن اجلزري يبني القدر املشترك

  
اجلزري هجوماً أشد حيث أن ابن أيب شـامة اعتـرب أن    أما ابن أيب شامة فشن عليه ابن

ولكنه عثر وأخطأ عندما عّمـّم   ..وهذا فيه وجهة نظر قوية ..املتواتر هو ما أمجع عليه القراء
معها األحرف اليت تؤثر باملعىن واليت ناقشناها وذكرنا أن هلا حكم املتواتر قطعاً ولو أنه اكتفى 

  .األداء لرمبا مل يشن ابن اجلزري ذاك اهلجوم فيما أمجع عليه القراء من قبيل
  

ولكنـه قـال   ..فانظر يا أخي إىل هذا الكالم السـاقط " :حىت قال ابن اجلزري يف حقه
  .."لكن ال يعين أن كتابه يرمى: بأسلوب خمفف للشدة

  
وهذا كله ألن ابن أيب شامة قال أن األحرف اليت مل جيمع عليها القراء العشر هي آحـاد  

ابن أيب شامة ذلك وقال بأن األحرف اليت خالفت العربية من القراءات هـي مـن   بل تعدى 
من قبل الصحابة عندما وضعوا الرسـم العثمـاين    أي إلغاؤها األحرف السبعة اليت مت نسخها
يف سـورة  ) واألرحـامِ (وشدات البزي وكسر ) فما اّسطاعوا(فأوجب تركها فأنكر تشديد 

  .إخل ..النساء
  

ة عن هذه الدعوات لترك بعض األمـور ذات األوجـه الضـعيفة لغـة     وقد ذكرنا أمثل
  .وناقشناها

  
واحلق إن ابن اجلزري مل يشن عليه هجومه نتيجة تعصب ورفض ملن يقول بأن القـرآن  

والذي ، غري متواتر دون دليل بل عن أدلة كما ذكرنا يف معاجلة كون حروف القرآن متواترة
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لنشر ويف منجد املقرئني جيده يف غاية احليادية خاصة عندما يقرأ يف كتاباته حول املوضوع يف ا
..) وهذه مسألة ما زالت تشكل علـي :(يقول يف النشر حول شرط التواتر يف قبول القراءات

  .أي مسألة تواتر القراءات
  

واحلق أن ابن أيب شامة يف أقواله فيها الغث والسمني فإن تقسيمه إىل ما أمجع عليه وما مل 
هو أمر جيد جداً إال أنه يف األحرف فيه خطأ كبري ولكن يف األحكام التجويديـة  جيمع عليه 

فيتبني أن يف اقواله صحة كما نقلنا عن ابن اجلزري من أن األحكام ) أو ما هو من قبيل األداء(
  .التجويدية اليت أمجع عليها القراء متواترة أما تفصيلها ففيه نقاش

  
  : كما أنه أصاب عندما قال

  )..يفيات األداء متواترة إىل القراء لكن التواتر إىل رسول اهللا ال ميكن اجلزم بهإن ك(
  

وقال ابن اجلزري بأنه سأل بعض شيوخه عن هذا الذي يقوله ابن أيب شـامة فعـذروه   
  .ورفضوا إال تكون هذه األمورالتجويدية متواترة

  
نقول إن العلماء الـذين   ومرة ثانية، بعد النقاشات املذكورة رمبا توضحت مسألة التواتر

دونوا القراءات حقيقة مل يشترطوا التواتر وإن اشترطوه فإمنا هم من الناحية العملية أثبتوا فقط 
ما أخذوه عن شيوخهم الذين قرأووا عليهم وهذا ينسحب على األحكام التجويدية الـيت مل  

كما ذكرنـا ختضـع   تلفة مييزوا بينها وبني احلرف غالباً على أن معاجلة احلرف هي معاجلة خم
  .للشروط املذكورة
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  :مكمن اإلشكال يف مسألة التواتر 

  :وقد أوضحنا أن اإلشكال يف مسألة التواتر يكمن يف

  .عدم استحضار التطور التارخيي لظهور القراءات -
  . عدم االعتماد على االستقراء فيما تتألف منه القراءات -
  .االشتباه بني القطعية والتواتر -
عدم حصر كل ما يتعلق باملسألة من أدلة تتعلق بآراء علماء الفقه األولني والنقل عن أقوال  -

  . القراء القدامى
  . عدم التمييز بني القرآن والقراءة -
  .عدم حتديد ملن يعود السند يف القراءة -
  .عدم التفريق بني احلروف بنوعيها وأحكام التجويد بإمجاهلا وتفصيلها -
  .مسألة األحرف اليت أذن الرسول للصحابة بالقراءة هبا عدم وضوح -
  .ثبوت وجود خيارات للقراء ومن قبلهم يف القراءة -
  .علماء معتربين لبعض القراءات انتقاد -
  .الظن بأن القول بعدم التواتر هو قدح يف القرآن -
ا غياب بلورة بعض الشروط يف الكتب حول شخص املقرئ ومواصفات قراءته ووصـوهل  -

  .إلينا
عدم التمييز بني من يدرس األسانيد اليوم وبني عصر قبل ابن اجلزري وعصر القراء وقبـل   -

  .القراء
  

وقد فضلت أن أذكر هذه النقاشات هنا حىت ال تشتبه على الباحث وقد أوضحنا خالصة 
  .البحث يف التواتر والقطعية بالنسبة للقراءات العشر

  
حروفها املؤثرة يف و  قطعاً إىل القارئ يف بنائها اإلمجايل وقد أوضحنا أن القراءات متواترة

املعىن أما تفصيلها فما أمجعت عليه كتب املدونني والعلماء فهو متواتر للقارئ أما ما انفرد به 
أما ما بني القارئ والرسول فأوضحنا أن احلروف املؤثرة تأخذ ، أحدهم فهو آحاد إىل القارئ
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أما احلروف ، اتر من توفر الشروط اليت اشترطت يف القارئ والقراءةالقطعية اليت هي حبكم التو
غري املؤثرة واألحكام فهي قطعية الثبوت إىل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني مبـا أذن بـه   

  . الرسول من قراءة وقد فصلنا هذه األمور فلتراجع
  
يف بنائهـا وهـو    وهنا نشري مرة أخرى أن األحكام التجويدية اعتمد على شرط واحد 

السند الصحيح لذلك ال ميكن القول بالتواتر الشفهي لكل حكم على حدا من القـارئ إىل  
  . الرسول
  

كما إن أساليب األداء التجويدية هي أمور سامهت بشكل إعجازي يف حفظ القرآن ودقة 
نفوس فهو نقله ونشر اإلسالم وهلا إعجازها اإليقاعي اخلاص ونغمتها ذات التأثري اخلاص يف ال

إن من يصب اهتمامه ونقده على غالف وزينة كتاب ما ومينع أي مساس  ..أمر هام تكميلي
له وتغيري يف شكله فإنه من فضول القول أن نقول إنه مينع ويذود بقوة عن أي مس ينال مـا  

  .بداخله وهذا حال أمة اإلسالم مع القرآن

  

  :تتمة يف أدلة وجود قراءات مل تصلنا 
أن هناك قراءات رمبـا مل تصـلنا   من التسلسل التارخيي لظهور القراءات ض وقد أوضحنا

  :ة تدعم ما ذكر هناكأذكر أدل وهنا
إننا جند يف كتب علماء القراءات أنه قد غاب عن كل منها كتابة شيء مل يصل إىل هـذا   -

شـرة  العامل عن القراء السبعة أو العشرة مث يذكر غريه بأنه ثبت عنده وهذا عن القراء الع
  .الذين بني أيدينا فقط

هؤالء القراء املذكورون تركزوا يف مخسة أمصار من أمصار بالد اإلسالم يف عصر تـابعي   -
التابعني فماذا كان يقرأ املسلمون اآلخرون يف األمصار األخرى مـن العـامل اإلسـالمي    

  .يف نفس الزمان الذي كان فيه القراء أحياًء) ..البحرين، مصر، اليمن(
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حظ أن اختالف املصر بني القراء الذين بني أيدينا يؤدي الختالف القراءة دومـا ممـا   املال
يدعم وجود قراءات خاصة يف هذه األمصار حسب الصحابة الذين وصلوا إليه ودرسـوا  

  .فيه
جند أن الكتب القدمية اليت ألفت منها ما حوى القراءات السبع وبعضها الثماين وبعضـها   -

نا نقالً عن ابن اجلزري أن يف بداية تأليف كتب القـراءات كـان   األربعة عشر وقد ذكر
عددها يبلغ العشرات حسب أبو عبيد القاسم بن سالم وغريه وذكرنا التسلسل التارخيي يف 

وقد ، اختيار األمصار اإلسالمية اخلمسة مث ملاذا انتقى ابن جماهد السبعة وملاذا هؤالء السبعة
ى االقتصار على السبعة إىل أن أتى ابن اجلزري فأوصـلها  ذكرنا كيف انتِقد ابن جماهد عل
  . إىل العشرة واكتفى بذلك السبعة

النقول العديدة اليت سقناها عن ابن اجلزري يف النشر حول هذا املوضوع وكذلك نقوله عن  -
  .العلماء اآلخرين ومنها نقوله عن الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا

ية قبل ابن اجلزري انتشرت وذاعت القراءات السبع وظـن  ويكفي دليالً أن هناك فترة زمن -
احنصارها يف الشاطبية والتيسري حىت أصبح البعض يظنون أن القراءات حمصورة فيها فـأتى  

لو قدر ، ابن اجلزري ليضع حداً هلذا اللغط ويوضح اخلطأ فيه وأوصل القراءات إىل العشر
ءات وظـن أن  صل إلينا إال سبعة قرافبقيت األمور كما كانت يف عهد ابن اجلزري ملا و

  .القراءات حمصورة فيها
  
  

  :بعض التوصيفات التي تذكر حول القراءات العشر 
ر إال هذه القـراءات الـيت   رمبا مل يصلنا بعض القراءات لكن مل يتوات: ولرمبا قال قائل

  وصلتنا؟
  

  :وهناك تعقيب رئيس على هذا الكالم
أن كل القراءات اليت بني أيدينا مبا فيها متواترة وهـذا  إن قول القائل هنا يشري إىل  :أوالً

  .أمر غري دقيق ألننا شرحنا التواتر وأوضحنا أنه ليس كل ما يف القراءات اليت بني أيدينا متواتر
  ..والتواتر يف العبارة هو إىل القارئ أم الرسول
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ضاً غري دقيـق إن  فهذا أي ..إنه ال توجد قراءات أغلب ما فيها متواتر إال هذه :فإن قيل

قصد به من الصدر األول إىل اليوم ألن كل القراءات املقبولة يف الصدر األول كـان أغلبـها   
متواترة سواء وصلتنا أم مل تصلنا طاملا أهنا مقبولة فتوافقها مع الرسم العثماين وتـوفر بـاقي   

كما ذكرنـا   االشروط يعطيها حكم القطع مبا يعادل تواتر األحرف اليت فيها وأغلب ما فيه
  .وكذلك أحكامها التجويدية اإلمجالية ال خترج عما وصل إلينا على الغالب كما شرحنا

  
إنه مل يثبت قبول إال هذه القراءات اليت وصلتنا فهو غري صحيح بل مـر   :وكذلك القول

معنا أن هذه العشرة هي ما وصل إلينا مع وجود العديد من القراءات املقبولة اليت حتقق شروط 
  .التركيز واالهتمام هبذه القراءلقبول لكن مت ا

  
  :التوصيف الدقيق للقراءات العشر 

إن هؤالء القراء هم قوم تفرغـوا للقـراءة    :والدقيق أن نقول كما قال العلماء السابقون
واإلقراء حبيث شاع صيتهم وانتشر وكان إقراءهم ابتغاء وجه اهللا تعاىل ال غري كمـا يقـول   

، د َحققت قراءاهتم شروط القبول فتم انتقاؤهم من بني أهل ذاك العصـر وق، اإلمام الشاطيب
ومن بني قراءات ذلك العصر من أجل حصر مسألة تعدد القراءات وانتشارها ومن أجل حصر 
ما حتويه هذه القراءات وعدم ضياع الناس بكثرهتا وقد مت اختيار قراءهتم حبيث حتوي كافـة  

  .شرة الثابتةاحلروف املؤثرة يف املعىن واملنت
  
  

  ڭڭڭ
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ادعاء وجود نقص أو زيادة في القرآن الكريم 
  والنقول الغريبة حول هذا

  
   ؟واآلن هل هذا القطعية اليت ذكرناها تربهن عدم وجود أي نقص يف القرآن

  
اآليـات   هـو  القـرآن فقد أوضـحنا أن  . يقصد بالسؤال القرآن وليس القراءات أوالً

يبىن عليه املعىن مما يف القراءات اليت حققت شروط القبول  أي هي كل ما، والكلمات والسور
أما القراءات فقد ذكرنا أهنا كانت تبلغ العشرات وقد ذكرنـا هـذا   ، وأمهها موافقة الرسم

  .وسنذكره بإيضاح بعد قليل
  

نقول إنه دون شك إن هذه القطعية تربهن على عدم وجود أي لبس وخطأ يف اآليـات  
  . املصحف الشريفاملوجودة بني أيدينا يف

  
ى عدم وجود نقص إمنا يربهن على قطعية مـا بـني   كن رمبا يقال ما ذكر ال يربهن علل

  .أيدينا فقط

  

  :هنا نرد على من يقول هذا
إن الكلمات القرآنية واألحرف ذات املعىن واآليات القرآنية ال تثبت إال بالتواتر أو ما له 

لتواتر أوال إىل القارئ املوجود يف عشرات الكتب ا: حكم التواتر وفق الشروط اليت أوضحناها
مث توفر شروط القبول لقراءة القارئ من ناحية ، اليت يعترب كل كتاب منها سند حبد ذاته

وإن ادعاء أي نقص مرفوض طاملا أنه مل توجد ، شخصيته وقراءته حسب ما ذكرنا من شروط
ولو  تواتر خلتمة كاملة مت ادعاؤهانصوص معلنة من أجل دراسة كوهنا متواترة أو هلا حكم ال

ادعى مدع ما وأظهر آيات وحروف يدعي أهنا قرآنية فإهنا ترفض قطعاً ألنه ال يوجد برهان 
وقد أوضحناها  القراءاتيعطيها حكم التواتر أو الشروط اليت حتقق القطعية واليت قبلت هبا 

  . واليت تعادل التواتر
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الشروط املذكورة ولوال ذلك  تحقق القراءة اه ألنذي يبىن على القراءات قبلنفالقرآن ال
إن األسـانيد والسـرد   ، ملا قبلنا قرآنيته فكيف نقبل أي ادعاء آحاد غري واضح البناء والسند

اليت يعترف هبا اجلميع من كون حروفها مستفيضة أو مشهورة يف والتارخيي لنقل آيات القرآن 
مكـابر   مكن أن يكـابر من امل قلنا إنه كل مصر وكون كل قارئ قرأ على عشرات التابعني

ونرد عليه هنـا بثبـوت الرسـم     ويرفضهما بادعاء أن هذا مثبت نقال عن كتاب أو كتابني
فكيف حال من يدعي آيـات قرآنيـة    ..العثماين وتواتر نسخه تارخيياً وتوفر الشروط الثالثة

  .قطعي نقلي ناقصة طبعاً بداهة نرفض قوله وكالمه الذي ال يبىن على دليل
  

m  i  h  g   :هذا كله عدا أن هناك يف القرآن املتواتر آيات ثابتة تنفي النقص ومنها

   n  m   l  k      jl ومن قرأ سورة احلجر بتمعن عرف أن املقصود  ،٩: احلجر
m  :وكذلك قوله تعاىل، بالذكر قطعاً هو القرآن وهذا ما هو منتشر يف أرجاء اآليات القرآنية

  e  d  ck   j    i  h  g  fl    q  p  o  n     ml ي ال ، أ٤٢: فصلت
استعماهلا معروف عند العرب للداللة على السرقة أو  )من خلفه(ومجلة  ،نقصاً وال زيادة

األخذ غيلةً أو الغدر باآلخر وسورة فصلت من بدايتها كانت تتكلم أن القرآن كتاب عريب 
نه ليس بأعجمي ألن العربية حتوي من التفصيل آياته مفصلة وواضحة أتت اآليات تؤكد أ

، واإليضاح الذي مينع التحريف احملتمل يف باقي اللغات والذي حصل يف كتب اليهود وغريهم
فمن يدعي هذا النقص يناقض القرآن أوالً وال شك أن هذا االدعاء خيرج هذا الشخص من 

ذا أن اهللا حفظ اآليات الناقصة فإن ادعى ه، الدين اإلسالمي ملخالفته الصرحية لنص القرآن
بإظهارها على يده أو على يد أشخاص فهذه مكابرة ما بعدها مكابرة لكن نعود فنقول له أين 
الربهان على حكم التواتر أو القطع على ثبوت هذه اآليات أم أنك تريدنا أن نؤمن اعتماداً 

أهل الكتاب الذين اخفوا على الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً أم تريدنا أن نكون ك
كتاهبم بني زعمائهم الدينيني مث أتوا ليقولوا بعد مئات السنني هذا هو كتابنا وقد أخفيناه خوفاً 

  .من بطش الباطشني
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 :ح هؤالء أسئلة تتعلق بزعم النقصوهنا يطر 
   هل تقول إن هذا الرسم متواتر بني الصحابة وبني الرسول ما الدليل على هذا؟ -
  اذا اختلف الصحابة حىت وضعوا الرسم العثماين؟مث مل -
أليس من املمكن أن يكون الرسم العثماين قد ألغى بعض ما هو قرآن كان شـائعاً بـني    -

الصحابة حىت أن بعضهم يف البداية رفض إال أن يقرأ بقراءته إىل أن مضـى حـني مث مت   
ني الصحابة ضـمن  إتالف كل مصحف فيه خمالفة؟ مث أال يدل هذا على اختالف كان ب

  .السرد التارخيي لتدوين املصحف الذي تورده الكتب
ملاذا تقول إن من ادعى وجود نقص يف القرآن خارج عن اإلسالم أمل يكن ادعـاء بعـض    -

، الصحابة لزيادة أحرف أو نقصها عامالً مؤدياً إلخرجهم عن اإلسالم حسب ما ذكرت
ة أهنا من كل سورة أم ال أليس هذا ادعـاء  وكذلك جند أن الفقهاء خيتلفون يف آية البسمل

  .نقصزيادة و
  

نؤكد مرة ثانية هنا بأن الذي يهمنا يف أن القرآن أي كلماته ال تثبت إال بالتواتر أو مـا  
وقد استطردنا يف شرحه وسبب هذا أن القرآن  يقوم مقامه مبا حيقق قطعية الثبوت عند العقالء

يه أساس ديننا فال نبنيه على أي ظن وهذا حناج به كـل  هو كتابنا حنن املسلمني الذي نبين عل
مث مـا ال  ، ديانة أخرى ونتهمها يف أن كتاهبا مل يثبت ضمن نقول ال خيتلف عليها العقـالء 
وبالتـايل  ، خيتلف عليه العقالء هو املتواتر وكذلك ما حيقق حكم التواتر من ناحيـة القطـع  

ساس دينه على املتواتر أو ما له حكـم التـواتر   فاملسلم ال يقيس مبقياسني وخيادع فهو يبين أ
ويقول هذا املتواتر أمام غري املسلم أما أمام املسلمني إن خالفوه مل يعد يهتم بالتواتر ويعتمـد  
على أقول آحاد يعتربها مقدسة لتقديس أصحاهبا مثال ألنه هبذا خيالف األساس الذي بىن عليه 

  .فكره وعقيدته
  

ر القرآن الذي بني يدينا وفق ما رمست به هلا حكم التواتر ولذلك فكلمات وآيات وسو
إىل الصحابة وقد أوضحنا أدلة قطعية ثبوت الرسم إىل الصحابة وأنه بالقطع حوى كل ما قرأه 

  .الرسول فلريجع إليه
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الرد على بعض النقول التي تنسب للصحابة وغريهم من نقص يف  
  :القرآن أو خمالفة ملا يوجد فيه

أنه انفرد به صحايب أو اثنان فمن املرفـوض   يد من مرويات آحاد يف نقل ادعيزا أما ما
يف  متاماً اعتبارها من القرآن فأوالً مل حتقق شرط التواتر أو ما له حكم التواتر من ناحية القطع

فقبوهلا هو خمالفة لألصل الذي بنينا عليه ديننا مـن أن   مواصفات القارئ والقراءة اليت دونتها
مث إن فرضنا أنـه ثبـت عـن    ، هو ما بين على التواتر وبالتايل فهذا النقل مشكوك بهالقرآن 

فإنه يبقى يف جمال الظن فإن رفـض بـاقي    مع أن هذا ال ميكن إقامة الربهان عليه صحايب ما
الصحابة إلثباهتا يف املصحف اعتمادا على الشروط اليت شرطوها عند مجع القرآن واعتمـادا  

ضـمن ختمـة كاملـة     الشروط عند قبول اآليات إضافة لكونه مل يردعلى عدم توفر هذه 
  .بأحكامها وحروفها إىل قارئ معترب وضمن كتب حققت املواصفات املطلوبة

  
لوجد عرب التاريخ قراءات متوافقة مع ما ظـل كـل    مث لو مل ُيجِمع الصحابة على هذا

أ عليه مبا أقرؤه ولوصلت ضمن صحايب مقتنع به نتيجة تعصبه ملا يقرؤ به ونتيجة متسك من قر
كتاب قراءات معترب لكن ال يوجد بني أيدينا أي قراءة تارخيية عرب أي نقل تـارخيي خلتمـة   

بغض النظر عن اخلروج عن  كاملة وهلا أحكام جتويد خاصة واقترانات خاصة وشروط كاملة
اخلالفات  مما يدل على إمجاع اجلميع على هذه الشروط برغم بعض الرسم على فرض وجوده

  . يف البدء نتيجة بعض اشتباه ما على أحدهم
  

وكم كان من السهل يف العصور األوىل أن يدعي مبتدع ما ألي هدف آيـات ينسـبها   
لصحايب ما مبا حيقق مراد هذا املبتدع وبالتايل هذا يؤدي إىل حتريف الدين مع العصور وفـتح  

  .باب إلضالل الناس
  

ن هناك من يدعي وجود آيات مل تظهر وأخفيت عند وكم يأخذين العجب عندما أمسع أ
أناس خاصني من املسلمني مبا يشابه كتب اليهود والنصارى إن املسلم الذي يدعى هـذا ال  
يدري أنه حيمل معوالً يعمل به على هدم اإلسالم الذي يعترب تواتر القرآن أساسـاً يف قبولـه   

حيث إن كل نصوص القرآن تأخذ  رمبا حترفه وبنائه بل هو هبذا يزيد أموراً عقيدية على القرآن
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حكم العقيدة اليت رفضها أو حتريفها خروج عن الدين والزيادة غالباً حتوي حتريفـا لآليـات   
  .القرآنية ومقاصدها

  
ومـا كانـت   الطريقة التي مجعت بها جلنة عثمان بن عفان املصحف 

   :مهمتها
ج التارخيي لظهور القراءات لكن نعده عند سرد التدر  هذكرنا مما يدعم ما نقوله هنا ماو

هنا مع بعض الزيادة دون االستطراد يف النقول اليت نعزو القارئ للرجوع إليها مـع املقارنـة   
اهل العرفان للزرقاين وكتب من كتاب املصاحف أليب داوود ومن والبحث ليصل ملا أوضحناه

  .السنة
  

نة اليت شكلها عثمان رضي اهللا عنـه  وجيدر هنا اإلشارة إىل الطريقة اليت مجعت هبا اللج
بقيادة زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزيرب وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

وصحايب من املدينة وقد اعتمد هؤالء على الصحف الـيت   قرشيون أي ثالثة صحابة من مكة
صحابة يف عهد رسول مجعت من الصحابة يف عهد أيب بكر واليت كانت مكتوبة يف من قبل ال

  :اهللا وكانت وظيفة هذه اللجنة
نسخ مصاحف يبعث واحد لكل مصر من أمصار اإلسالم لتضبط تالوهتم وذلـك   

  .يب بكرأداً على النسخ اليت مجعت يف عهد اعتما
دراسة األشياء اليت اختلف يف قرآنيتها ونسخ ما يثبت منها يف املصحف ورفض مـا   

ت يف العرضة األخرية فقط اليت عرضها جربيـل علـى   بإثبات ما ثب، مل يثبت قطعاً
  .رسول اهللا

أو اختلفت  أو أذن به، وضع رسم للنسخ حبيث حيتمل كل ما ثبت أن الرسول قرأه 
  .به النسخ وهذا فيما ميكن أن حتنمله رسم واحد
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  :أهنمرد التارخيي لوظيفة جلنة عثمان يف الس سابقاً ذكرنا قدو
اماً يف الصحف اليت بني أيديهم اليت مجعت يف عهد أيب بكر أما مـا  التزموا بنقل ما ثبت مت -

اختلفت فيه هذه الصحف بسبب من زيادة أو نقصان ضمنوه يف عدة مصاحف علـى أن  
الصحف مل ختتلف إال يف زيادة حرف أو نقصه حسب كما ذكرنا وأحصينا من اختالف 

  .املصاحف العثمانية اليت تعترب صورة عن اختالف الصحف
طبعـا   ما اختلفت فيه الصحف من رسم الكلمة على هلجة قبيلة ما كتبوه بلغـة قـريش   -

حيث  على فرض وجوده مثال) ام(التعريف ) ال(االختالف دون تغيري أصل الكلمة كرسم 
مل خيتلف يف أصل الكلمة ولو أهنا اختلفت ألثبتوا ذلك فهم أثبتوا كلمات رمبـا جيـدها   

   ..القارئ ألول مترادفة
مسائل اهلمزة وحروف العلة يف األلف والياء والواو والـيت   يفا وضعوا ضوابط للرسم كم-

على ما يبدو اختلفت هذه الصحف يف رمسها حيث مل تكن اهلمزة هلا صـورهتا املعروفـة   
واخلالصة ، كما قصدوا برمسهم اإلشارة إىل بعض األحكام األدائية واللفظية، كما شرحنا

 الصحف مع زيادة ضبط للمسائل اليت مل تكن مضبوطة واإلشارة أهنم التزموا مبا يوجد يف
، إىل بعض األمور املتعلقة باألداء واحلركات وحروف العلة وقد شرحناها يف حمتمل الرسم

  .وإن هذه األمور سنتناوهلا مرة ثانية
  

أما النسخة اليت مجعت يف عهد سيدنا أيب بكر فهي عبارة عن نسخة مجع هبا سيدنا زيد 
حف اليت دون عليها الصحابة آيات القرآن بني يدي رسول اهللا فأخذ هذه الوثائق ومجعها الص

يف سفر واحد وكان زيد بن ثابت من املشهورين باحلفظ واالتقان بني الصحابة فكان جيلس 
يف املسجد ليستلم من الصحابة الوثائق املكتوبة وكان عندما يستلم الوثيقة يقرؤها ليقارهنا مع 

أجل االستيثاق مث ال يقبل الوثيقة حىت يأيت الصحايب صاحب الوثيقة بشاهدين أهنا  حفظه من
كتبت بني يدي رسول اهللا وبالتايل صحف أيب بكر مل تكن صحفاً خلتمة واحدة بل رمبا تكرر 

  .كل سورة عدة مرات ألهنا حتوي صحف الصحابة اليت كتبوها بني يدي الرسول
  

يقرؤون كل آية وسورة من القـرآن ويسـتذكروهنا مث   فكان زيد والصحابة الذين معه 
ينادي مناد يف باب املسجد كلفه أبو بكر هبذا العمل أن من عنده نسخة مكتوبة من آيـة أو  
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لذلك هناك صحف بني ، سورة كذا فليأت هبا وليأت بشاهدين أهنا كتبت بني يدي الرسول
 يدوهنا بني يدي الرسول أو مل يأت يدي الصحابة دوهنا كل منهم لنفسه لكنها مل تقبل ألنه مل

إال أن األحاديث تذكر أواخر سورة التوبة مل تتوفر فيها نسخة ، بشاهدين أهنا دونت بني يديه
مكتوبة حققت هذا الشرط ولكن وجدت نسخة مكتوبة عند خزمية بن ثابت كتبت بني يدي 

، رجلني لـذلك قبلـت  الرسول ومبا أن الرسول اعترب يف جممع من الصحابة شهادته بشهادة 
، وبعض الروايات تنسب احلادثة أليب خزمية وعلى ما يبدو أن األصح هو خزمية بـن ثابـت  

وهذه الكيفية بأن وضع رجل يناد يف باب املسجد بإحضار نسخ كل آية ذكرها أبـو داوود  
يف املصاحف وغريه ومع أن األحاديث يف هذا ليس قوية لكن يشهد هلذه الكيفيـة املنطـق   

  . اسب مع الروايات املتعلقة بأواخر سورة التوبة من طلب شاهديناملتن
  

 :بها البعض حول كيفية نسخ املصاحفاشتباهات وقع  
  : لكل آية وهذا ليس بصحيح ألسبابنيطلب نسخت زيد ظن البعض أنقد و

وشهادته ال ميكن أن تقوم من ناحية املنطق مبثابة ، إن شهادة خزمية اعتربت مبثابة شهادتني -
وقد قبلت نسخته بسبب شهادته أما لو أن الصـحابة اشـترطوا   ، نسختني بدل شهادتني

  .نسختني ملا قبلوا نسخته فقط
املنطق يقول إن كل نسخة جيب أن يؤتى عليها بشاهدين عدلني حىت تقبل وهذا معـروف   -

  .قضاء
باهتا وهذا ظن البعض بأن الصحابة أرادوا مجع نسختني من كل آية حىت يكون دليال على إث -

الثابت أهنا كتبت بني يدي الرسـول  ال مربر من ناحية املنطق طاملا النسخة من و أمر خطأ
    فال مربر الشترط نسخة ثانية وطاملا أهنم حيفظون اآلية إهنا من القرآن لكـن هـم مل

يكونوا يكتبوا مصحفاً مما حفظوه إمنا كانوا يريـدون أن يضـبطوها بصـحف كتبتـها     
  .ا وافق عليها الرسول ريدون أن جيمعوا إال صحفًوضبطتها وال ي

  
وأحيل القارئ إىل مناهل العرفان للزرقاين ليقرأ فيه تفصيل اخلالصة اليت ذكرهتا حـول   

وبالتايل فعثمان رضي اهللا عنه مل يقم إال بأن أمر بكتابة عـدة  ، مجع القرآن يف عهد أيب بكر
كر وإجياد رسم خاص حيتمل ما ثبت قراءته إىل نسخ من النسخة األم اليت مجعت يف عهد أيب ب
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رسول اهللا مث إتالف كل ما كان منتشراً بني الناس مما خيالف هذا املصحف الذي حوى مـا  
  .يقطع بنسبته إىل رسول اهللا

  
وبالتايل فالنسخ العثمانية مأخوذة عملياً مما مجع يف عهد أيب بكر وهي بدورها كتبت بني 

عليه وسلم ولذلك ذكرنا أن بعض العلماء يرون أن الرسم العثماين يدي رسول اهللا صلى اهللا 
هو رسم توقيفي من رسول اهللا ويرون أن كتبة عثمان رضي اهللا عنه مل يقوموا إال بنسخ ما ما 
وجد يف صحف أيب بكر وهي بدورها رمست بني يدي رسول اهللا وهذا األمر فيه مبالغة ألننا 

ين أشياء قد اصطلح عليها الصحابة إلثبات كل مـا قـرأه   أوضحنا أن هناك يف الرسم العثما
الرسول أو التنبيه بعض كيفيات األداء وهذا شرحناه يف بداية الكتاب حول تفصيل ما يوجد 

وإن قصة مجع زيد رضي اهللا عنه للوثائق يف عهد أيب بكر مث نسخ املصاحف ، يف حمتمل الرسم
لتسليم التـارخيي مـن كثـرة شـيوعها     يف عهد عثمان هي من القصص اليت تصل ىل حد ا

  .بغض النظر عن تفصيلها حسب ما ذكرناه وانتشارها
هنا نشري إىل اشتباه يقع به بعض من يكتب يف علوم القرآن وهو ظنهم أنه يف عهـد أيب  
بكر مت نسخ وكتابة مصحف أليب بكر فيقولون نسخة أيب بكر وهذا أمر خاطئ إمنا مت مجع ما 

  .حابة بعد أن استحر القتل بينهم يف حروب الردةيوجد من صحف بني الص
  

أهنم ظنوا أن اآلية الواحدة حىت يدوهنا زيد وجلنته اشترطوا فيها أن يكون : االشتباه الثاين
عليها شاهدان اعتمادا على نقول من بعض األحاديث توهم هذا وهذا ليس بصـحيح إمنـا   

جلنة عثمان قامت بنسخ صـحف أيب   اشترط الشاهدان يف عهد أيب بكر عند مجع النسخ إمنا
  .بكر إضافة ملا ذكرناه من اصطالحات ومتحيصات قامت هبا اللجنة

  
مل يكونا على اآلية بل إن القول أهنما على اآلية هو أمر يف غايـة اإليهـام    نامث الشاهد

كيف واآليات حيفظها عشرات الصحابة إمنا كما شرحنا إن زيدا أثناء مجعه اآليات يف عهـد  
وكلما تذكر آية أو جمموعة آيات مع الصحابة نـادى منـاد يف بـاب     بكر كان حيفظها أيب

ن أهنا كتبـت  يذا فليأت هبا وجيب أن يأيت بشاهداملسجد من عنده نسخة من سورة أو آية ك
بني يدي الرسول والشاهدان مها ما طلبه الشرع إلثبات أي ادعاء وهنـا الشـاهدان مهـا    
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وهذا ما حصل يف أواخر سورة براءة فلم ، عليها مث صحايب آخر الصحايب الذي أتى هبا وشهد
جيدوا إال شاهدا واحداً هو خزمية بن ثابت الذي اعترب الرسول شهادته بشهادة رجلني لذلك 

  .وهذا ذكرناه سابقاً، واآلية كانت حمفوظة عند مجيع الصحابة، قبلوا نسخته دون شاهد آخر
  

فمرة رويت أهنا يف عهد النسـخ يف عهـد عثمـان    لكن هذه القصة يف روايتها اشتباه 
وروايات روت أهنا يف عهد أيب بكر وال بد أن الرواية األوىل فيها اشتباه حول كون احلادثة يف 
عهد عثمان فال مربروسبب حلصوهلا ألن الصحف كانت جمموعة واألمر انتهى ومل تقم جلنـة  

  .عثمان إال بنسخ هذه الصحف
  

ومـا يـرد  بـة حـول زيـادة أو نقـص يف القـرآنغريالنقـول ال بعض ذكر  
  :عليها

وكما ذكرنا بعد نسخ هذه املصاحف واطالع الناس عليها ويف مقدمتهم الصـحابة مل  
يصل إلينا عن أحد من الصحابة ختمة بأحكامها وحروفها كاملة مبا تـدل علـى متسـكه    

  .باعتراض ما
  

 معروفـة أو كلمـة غـري    وخاصة االعتراض حول أن زيداً وضع يف القرآن أي آية غري
معروفة إمنا الكل أمجع عليها وال يوجد أي نقل تارخيي ثابت يعاكس ما ذكر إمنا االعتراضات 

وقد نقل عن ابـن  ، كانت حول زيادة بعض الكلمات اليت يذكرها صحايب على ما أثبت زيد
ن رسـول اهللا  مسعود أنه رفض أن تكون الفاحتة واملعوذتني من القرآن مع إقراره أنه مسعهما م

بل قيل إنه قد قام حبكهما من مصحفه إال أن هذا النقل نقل مكذوب مل يصح ورفضه كـل  
علماء النقول بل األحاديث الصحيحة تعارضه كما إن قراءة عاصم اليت يف سندها ابن مسعود 

اد فال يؤبه لنقل آح، من الثابت فيها املعوذتني والفاحتة وهي قراءة قطعية الثبوت كما أوضحنا
واألحاديث اليت تدل على ثبوهتما كـثرية  ، غري موثق ملعارضة ما هو ثابت قطعي كما ذكرنا

هذا عدا عن القراءة القطعية كما ذكرنا فهذا النقل من أغرب ما مسع وقد أكد كذبه النووي 
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يف املهذب وابن حزم وغريهم وللوقف على هذا ميكن للقارئ مراجعة مناهل العرفان للزرقاين 
  .بع املوضوع إيضاحاًفقد أش
  

ولو ضعيف تناول أن  من أي فرقة أو طائفة أنه ال يوجد أي نقل تارخيي: واخلالصة
m  c : القرآن فيه زيادة باستثناء ما ذكر عن ابن مسعود وكذلك قول بعض الطاعنني إن آية

k  j  i  h  g  f    e    dl  s  r  q   p   o  n  mt    u
  {       z  y  x  w  v|}    a  `  _  ~l آل عمران :

®  ¯  m   :بعض أنوكذلك ادعاء ال،  هي من أقوال أيب بكر بعد وفاة الرسول ،١٤٤
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °º    ¿  ¾       ½   ¼  »

  Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  Àl هو من قول عمر  ،١٢٥: البقرة.  
  

  :واالدعاءات الثالثة مردودة بأن

كورة من القرآن مث إن تلـك  القراءات مجيعاً اليت بني أيدينا تروي هذه اآليات املذأسانيد  -١
مث إن القراءة اليت تعود البـن مسـعود   ، ت ظنية وضعيفة النقل إن مل نقل مردودةاءاالدعا

يروي فيها املعوذتني والفاحتة بل هذا النقل خيالف كل ما نقلته القراءات بأسانيدها املثبتة يف 
يف نقبل قوالً شاذاً يف معارضة األسانيد العديدة الكثرية مث هذه األسانيد تدل أن الكتب فك

هذه اآليات مت تلقيها مشافهة دون تدخل الرسم وإمنا الرسم ضبط مسألة منـع الزيـادة   
، وبالتايل فابن مسعود وافق على رسم هذه السور يف القرآن إن مل يكن مباشرة فبعد حني

ذكر سبب نزول اآليات السابقة وتصرح أهنا من القرآن بأسانيد إن كتب األحاديث ت كما
وخالصـة مـا   ، مث ال يوجد لدينا قراءة تارخيية للقرآن بأحكامها تثبت ما ذكر، صحيحة
  :نقول هنا

ال ميكن االعتماد على نقل آحاد هنا عدا أنه غري واضح الثبوت يف إثبات أمر يعارض 
  .ما هو متواتر أو قطعي
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اء األول حول ابن مسعود نقله أمحد يف مسنده عن ابن مسعود ومل ينقل إال هبذا إن االدع - ٢
وفيـه  ، السند وفيه لني بسبب رجل يف السند هو أبو إسحاق الذي اختلط آخر عمـره 

األعمش الذي قيل أنه يدلس على أن تفصيالً للمسألة سريد بعد أسطر وهذا يـدل علـى   
  .وهن هذا السند بغض النظر عن آحاديته

  
ن فال يوجد أي نقل يدعم هذا االدعاء واالدعاء دون دليل ال يقبله ريتان األخاأما اآليت

 إن املدعني اعتمدوا على الروايات اليت تقول إن آية كما أشار هلذا الزرقاين أحد وعلى ما يبدو
 m¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®º         ½   ¼  »

     Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   Æl ١٢٥: البقرة،  
ورمبا يعتمدون يف نسب اآلية الثانية إىل أيب بكر ، أتت موافقة لقول قاله عمر بني يدي الرسول

أنه تالها على الصحابة يوم تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم فشعر الصحابة وكأهنا أول مرة 
،  غزوة أحد وسببهاتتلى عليهم على أنه ثبت يف األحاديث الصحيحة مىت نزلت هذه اآلية يف

وعلى أي حال فإن هذا االستنتاج من احلادثة السابقة هو أمر ظين ال يقوم يف وجه ما له حكم 
  .والقطع فهو مرفوض، التواتر
  

إن من يدعي ما سبق يتركز هدفه على إجياد خرق يف القرآن الكرمي ليثبت عدم سـالمة   -٣
ا سبق لو سلمنا له ادعـاءه ألن هـذه   القرآن وبالتايل خرق اإلسالم وهذا ال يتحقق فيم

  .اآليات ال تزيد معىن وال تنقصه يف فكر القرآن والدين اإلسالمي
ا علـى أهنـم   الشيعة من أجل إجياد خرق يف ثبوت القرآن اعتماًدبأقوال إن من يستدل  -٤

  :اعترضوا على ما يف املصحف نقول
  

يمر مع أن هذا رمبا يلقى هوى إن الشيعة السابقني مل يدعو هذا بل ادعوا النقص كما س
يف أخذ مأخذ على الصحابة يف مجعهم للقرآن من أجل إثبات  عند البعض املغالني من الشيعة

وجود النقص الذي يدعونه إال أن هذا املدعي يسلّم بباقي آيات القرآن حسب زعمه فأين 
 mk   j    i  h  g  f  e  d  cl    q  p  o  n     ml  :يذهب بآية

m   l  k      j  i  h  g ، أي ال ينقص منه وال يزاد عليه كما أوضحنا ،٤٢: تفصل
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   n  ml اوال شك أن الذكر هنا هو القرآن ألن اآليات القرآنية دائًم ،٩: احلجر 
تستعمل لفظ الذكر هلذا مث اإلطار الذي وردت به اآلية يدل على ما سبق فقد بدأت سورة 

) الذين جعلوا القرآن عضني( :وختمت بآيات) وكتاب مبني تلك آيات القرآن(احلجر بآية 
 m¶  µ  ´      ³    ²  ±¸     »  º  ¹l  :ويف موضع آخر يرد

ومل خيتلف  ،٤٤: الزخرف m©  ¨    §  ¦ª     ®  ¬  «l  ١٠: األنبياء
  .عامل فيما سبق

  
  !وال أدرى أي تاول بعيد سيتأوله لآلية من يريد أن يتعصب ملا يراه؟

تأول من ادعى النقصان بأن احلفظ هو حفظه هذه الزيادة بني يدي أشخاص أئمـة  إن 
ال خيتلف عاقل بأن ادعاء الزيادة هو ادعاء الخـتالط  ، األمة فماذا سيتأول من ادعى الزيادة
  .القرآن بالباطل إن ادعاه شخص مسلم

   .وقد ذكر الزرقاين تفصيالً جيداً هلذه املسائل فلريجع إليه
  

إن الرسم القرآين الذي بني أيدينا ال ُيختلف أبداً يف أنـه هـو    :الصة فنقولونعيد اخل
الثابت القطعي من القرآن الكرمي وإن ادعاء وجود أي نقص كما يدعي بعض علماء الشـيعة  
السابقني ويذكر يف كتبهم حىت قال البعض إن آيات القرآن كانت سبعة عشر ألف آية وهـو  

ويتم نسب ، لماً أن القرآن بني أيدينا حوايل ستة آالف ومئتا آيةالقرآن الذي جاء به جربيل ع
ويدعى بأن هذا القرآن اخلاص بآل البيـت  ، القول إىل أحد كبار الصحابة أو كبار آل البيت

  .فصل فيه كل شيء وقد كتبه علي رضي اهللا عنه بعد وفاة الرسول
  

أن (آليـات مثـل   ا ضمن بعض اويدعى وجود بعض الكلمات أخفيت أو غريت أحياًن
  .بدل كلمة أمة وبدل أرىب) تكون أئمة هي أزكى من أئمة

  
اليت تدل على العـذاب  ) ويلك(أليب بكر يف الغار كلمة   ومثل زيادهتم لقول الرسول

 .٤٠: التوبةm¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  l  :قبل لفظ
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 mØÙ     Ü  Û  Úl  :بعـد ) عن واليـة علـي  (ومثل ادعاء وجود عبارة 
  .٢٤: الصافات

  
mt  s  r  q  l  :بعد) يب طالبأبعلي بن (عبارة  ومثل ادعاء إسقاط 

  .٢٥: األحزاب
  

m  Í  Ì  Ë  Ê  :يف )ظلمـوا  (كلمة  بعد) آل حممد(وادعاء إسقاط عبارة 
   Ð  Ï  Îl ٢٢٧: الشعراء.  

  
وجـود   والبعض زعم وجود آية تسمى آية املتعة تبيح املتعة دون مستند نقلي أبداً على

هذه اآلية الغري موجودة يف الرسم العثماين أو وجود قراءة كاملة للقرآن بأحكام خاصة تنقلها 
  .اللهم إال أن مذهبه يراها، ضمن سند شفهي تارخيي بغض النظر عن باقي الشروط

  
إننا نقول له ليكن مذهبك الفقهي ما تراه لكن ال تدعي على القرآن ما ليس منه ألنه هو 

  .أساس دينك هبذا من حيث ال تدري الدين وال جمال للعبث فيه فأنت هتدمأصل بناء 
  

وحيتجـون  ) ..اللهم إنا نستعينك ونستهديك(والبعض زعم وجود آية القنوت أي دعاء 
  .بأن أيب بن كعب كان يراها من القرآن ويستدلون من هذا على اختالف الصحابة يف القرآن

  
إن كل مـا  ، حول فكرة واحدة متعصبة لفكر املدعي إىل العديد من املواضع اليت تتركز 

يدعى من نقصان يرد عليه برد واحد واضح صريح قد ذكرناه إن كل هذه االدعاءات هـي  
ضرب من الظن يف بناء الدين وقد شن القرآن حرباً شعواء على الظن الذي ال يقاوم الـيقني  

هو ثابت قطعاً ال أقع مبا انتقد به وال يقوم مقامه فأنا كإنسان عاقل أبين أساس فكري على ما 
اليهود والنصارى من إخفاء كتبهم دهراً طويالً بني أئمتهم بل ال ميكن إقامة أي دليل ولو ظين 

  .عن ثبوت ما سبق
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فأي نقل آحاد مهما كانت قوته ويف أي كتاب كان ثبوته هو أمـر ظـين ال يقـوم يف    
وال جيوز قبوله وضمه ملا ، عرب العصور للقرآنمعارضة التواتر أو ما له حكم التواتر الذي ثبت 

  .هو قطعي ثابت أبداً
  

إىل أحد الصحابة ملاذا إنين اآلن أستطيع أن أنسج ادعاءات حتوي نقص كلمات وأنسبها 
واليت يقولون  ،٦٧: املائدةmi  q  p   o  n  m  l  k  j  l   آيةال تكون 
تركـزت  ، عثمـان  يف تكـون ملاذا ال  ،)داءيف أيب الدر(ملاذا ال تكون ) يف علي(أن بعدها 

االدعاءت على ما ذكر فقط بسبب ماهية الطوائف اليت ظهرت يف األمة تارخيياً والظـروف  
  ..السياسية
  

مث إنه ال جيوز فهم آيات القرآن مبعزل عن اإلطار الذي وردت فيه أي عن مقصد اآليات 
يا أيهـا  ( :دما أمسع مسلماً يقولوموضوعها اليت وردت اآلية بضمنها يأخذين كل العجب عن

أو ما إىل ذلك إن اآلية ) يف علي(فيقول مت إسقاط كلمة ) الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وردت يف إطار الكالم على ما يؤكل وما ال يؤكل واحلكم على أهل الكتاب من أهنم يأكلون 

رضـي اهللا  ) علي(دخل فما  ..السحت واحلرام ويف مسألة أهنم حكموا الرسول يف مسألة ما
احلقيقة سذاجة ما بعدها سذاجة واجتزاء للنصوص لكن هل هي سذاجة عـن   ..عنه يف هذا

أم إن نقول الرجال اآلحاد إن كانوا مقدسني عندنا فإهنـا حتكـم علـى    !! ..خطأ أم تعمد
  !!!النصوص القطعية بالزيادة والنقصان

  
وسيعلم الذين ظلمـوا  (قرآن فيقول وينطبق هذا على العديد من اإلدعاءات كيف ينزل ال

كيف خيرب القرآن املسلمني بـني  ) ظلموا آل حممد(فيقال جيب أن تكون ) أي منقلب ينقلبون
وهـم   حسب ما يقولـون  والظلم مل يقع بعد) ظلموا آل حممد(يدي الرسول بصيغة املاضي 

أحياناً ملسـألة  القرآن رمبا يشري ، يقصدون الظلم يف عهد األمويني وغريهم حسب ما يقولون
غيبية مستقبلية بالتلميح ال بالتصريح وهذا ما نراه إعجازا يف املستقبل أما التصريح فهذا يتناىف 
مع سنة اهللا يف القرآن من إبقاء الغيب غيبا حىت ظهوره إن اآلية وفق هـذا ادعـاء يف غايـة    
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هكذا يبين العاقل أف .التصريح حلادثة ظلم وقعت على أهل البيت ومل تقع بعد حسب ما ُيقال
  !!أحكامه
  

مث إن اخلالفات اليت تنقل وكانت بني الصحابة حول بعض اآليـات هـي يف مواضـع     - ٥
فأي ، حمصورة وقليلة ثابتة ونقلت مث كانوا إن اختلفوا يف مسألة بسيطة تذاع وتنتشر وتنقل

اك عاقل ميكنه قبول كون ما يقارب عشرة آالف آية أخفيت ومل تظهر بني يدي أهـل ذ 
إن املتعصب ملا يراه ميكن أن يقنع نفسه بسهولة هبذه الفكرة لقد تآمر أهل  ..العصر كلهم

  !!!.تهم على هذا العملذاك العصر كلهم ساستهم وعام
  

 وخاصة أن قرآننا هو األساس الذي نبين عليه ديننا إن أي ادعاء ال يقوم على دليل قطعي
اليت تبىن على الظن الغالب والقوي ورمبـا كـابر   ال يؤبه له بعكس األحكام الفقهية الفرعية 

مكابر فقال إهنا ثبتت عندي قطعاً بقول أئميت أو حديث عندي فنقول له أوالً ما مدى قطعية 
نسبة القول إىل أئمتك مث أوضحنا أثناء الكالم بأن القرآن األساس ألن أئمتك وغريهم جيـب  

شرعيتهم إنك هتدم األساس الذي بنيـت   أن يستمدوا شرعيتهم من القرآن وإال فمن أين أتت
  .عليه شريعتك وجتعل الرجال هم املتحكمني باألساس ال العكس

على أي حال إن ادعاء أمر كهذا هو شيء ال يليق مبسلم ينتسب للقرآن الكرمي أبدا إنـه  
على أن هذا ظهر بني الشيعة ، عمل هدام يف أساس اإلسالم عدا أنه ال يقوم على أساس علمي

  .ا بينما ضعف كثرياً اليوم فيما بينهمسابق
  

سبب وجـود بعـض نقـول االعـرتاض مـن الصـحابة يف خمالفـة الرسـم  
  : العثماني

ح سبب هذه النقول اليت تذكر أهنـا صـدرت بـني    يوضيضطرنا احلديث السابق إىل ت
ونقول إنه عندما قام الصحابة جبمع النسخ يف عهد أيب بكر مل تظهر خالفات حول  الصحابة

ض املواضع وكون بعض اآليات موجودة يف مصحف صحايب أم ال بسبب أن النسخ مجعت بع
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نشر النسخ يف األمصار اطلـع اجلميـع    عند أيب بكر لكنها مل تعمم لكن يف عهد عثمان بعد
عليها لذلك رمبا ظهرت بعض اخلالفات فمثالً ينقل أن أيب بن كعب كان يظـن أن دعـاء   

الضعيف عن ابن مسعود يف املعوذتني وكذلك ما ذكرنا عـن  القنوت من القرآن ومثل النقل 
صـاحلة  يأخذ كل سـفينة  (وكذلك ما ينقل ) من أموله أخ أو أخت ( سعد بن أيب وقاص

إىل بعض  ..)مخس رضعات حيرمن(وكذلك ما ينقل عن عائشة رضي اهللا عنها حول ) اغصًب
  .املواضع احملصورة اليت نقل فيها هذه الزيادات

  
  : ما يليفنوضح هنا 
على املسلم أن يدرس أوالً مدى ثبوت اخلرب إىل الصحايب بواسطة رجال السند يف البداية  

مث إن ثبت فهذا ال يعترب قرآناً أبداً ألننا ذكرنا أن بعض الصحابة رمبا يشتبه عليهم أمر ذكـره  
أو أنه  لالرسول فظنوه من القرآن من كثرة عناية الرسول به أو كون الصحايب مسعه من الرسو

كان فنسخ يف العرضة التالية ومل يعلم بنسخه هذا الصحايب أو أن الكلمة اليت يذكرها اشتبهت 
  .عليه فأدخلها خطأ بسبب فهمه ملعىن اآلية مث عندما وجد أهنا ال حتقق شروط القبول تركها

  
مث عندما قام زيد جبمع املصحف يف عهد أيب بكر وضع هذه االحتماالت فاشترط وجود 

سخة مكتوبة بني يدي الرسول ويشهد عليها اثنان أهنا كتبت بني يدي الرسول حىت يقبل أهنا ن
من القرآن الكرمي وما مل يكن مكتوباً مل يقبله حىت تنقل األخبار أن منادياً كان ينادي يف باب 

  .املسجد من أجل اإلتيان بالصحف وإحضار شاهد عليها
  

ثمان وجد بعض الصحابة أن مصاحفهم رمبـا  فبعد أن انتشر املصحف ونسخ يف عهد ع
ونقصـد مبصـحفهم أي   ، فيها ما خيالف يف مواضع قليلة الصحف اجملموعة يف عهد أيب بكر

وبالتايل فاملصحف الذي خالف مل ، وليس بني يدي الرسول هنفسبيده له كل منهم الذي كتب
فلرمبا متسك الصحايب ، حيقق فيما خالفه شرط قبول قرآنيته وهو كونه كتب بني يدي الرسول

أوال مبصحفه مث تراجع فيما بعد والسبب الرئيس لتراجعه أنه وجد أن املصحف اجملموع أكثر 
دقة ألن صحفه كتبت بني يدي الرسول كما ينقل عن ابن مسعود تراجعه وقد أمجع الصحابة 

  .وذكرنا أدلة هذا واستفضنا به سابقاً على هذا املصحف العثماين
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  : ليس العمدة يف الرد على اآلخرين إمنا عمدتناوهذا اإليضاح 

ما ذكرنا من أن كل ما يدعى زيادته هو اعتماد على الظن يف بناء الدين والعقائد الـيت  
هذا عدا أن هذا الظن ال ميكن اعتبار نقله وصل إىل درجة الظـن  ، جيب أن تبىن على القطعي

  .القوي
  

أحاديث ذات أسانيد جيدة يف موضع ما ال مث كل هذه النقول عن الصحابة اليت تذكر يف 
  .تضيف أي معىن جديد إىل القرآن الكرمي

  
وقد ذكرنا أن من يقول أن القرآن الذي بني أيدينا فيه زيادة أو نقص فقوله هو خـروج  
من اإلسالم ألنه خمالفة صرحية لآليات الواردة الصرحية حول هذا املوضوع وألن القرآن هـو  

بنينا عليه صحة الدين مث هو أساس الدين فرفض شيء منـه هـو    األساس اإلعجازي الذي
أليس فيها خروج عـن  ، هنا ُيسأل كيف ينقل عن الصحابة هذه النقول، خروج عن اإلسالم

  .الدين
  

د يتطرق إليها الظن وال ميكن أن نبين عليها حكماً اإن النقول السابقة هي نقول آح :أوالً
خاصة من تعود األسانيد إليهم وهم الذين ذكـرت  و جتاه شخص وخاصة أن مجيع الصحابة

عنهم هذه النقول أقرؤوا مبا ورد يف املصحف العثماين فقط مما يضعف هذه النقول أو يـدل  
أهنم رجعوا واعتمدوا ما يوجد يف املصحف العثماين وبالتايل هذه النقول الظنية ال تقوم دليالً 

ذا القراءات اليت بني أيدينا والـيت تعـود إىل   ودليل ه، على أهنم كانوا يعتمدون هذه األقوال
  .هؤالء الصحابة وهي قراءات قطعية

  
إن ما ينقل أهنم اختلفوا فيه كان يف أماكن قليلة حمصورة وقليلة وكانت من قبيـل   :ثانياً

التفسري الذي توهم أنه من القرآن أو من أشياء كان يعلمها الرسول الصحابة وهي معروفة بني 
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لكن ظن أهنا من القرآن كدعاء الثناء وقول السيدة عائشة يف الرضعات وبالتايل  مجيع الصحابة
فخالفهم حمصور وهو ال يؤدي إىل زيادة فكر ما يف الفكر اإلسالمي والعقيـدة أو نقصـاهنا   
وبالتايل فاخلالف كان خالفاً كمالياً وليس أساسياً كما يزعم البعض بعكس ما يدعيه البعض 

ىل ما يزيد عن ضعف آيات القرآن أحيانا وهي تزيد أموراً جديدة فكرية من نقص رمبا يصل إ
بل عندما يوجه منتقد انتقادا للقرآن اعتمادا على هذه النقول اليت ال تزيد أي معىن ال يزيـد  
ثبوت القرآن إال قوة فاالختالف يف هذه األمور الدقيقة التفصيلية اليت إمجاهلا له معىن واحـد  

إننا نرى كتبا عند بعض الديانات ختتلف يف وجود ، ة اليت نقل هبا القرآنيدل على مدى الدق
  .أسفار بكاملها أو نقصها

  
إن طبقة الصحابة هي الطبقة اليت مجعت القرآن وحددت ما هو منه مما ليس منه فال  :ثالثاً

ـ  مبعىن أمور ال تنقص وال تزيد فكراً بد أن يكون هناك بعض اخلالف يف أمور كمالية ذه يف ه
  .الطبقة يف بعض املواضع أما ما استقروا عليه فهو ملزم ملن بعدهم

من زعم أن هـذا  : وبالتايل فالعبارة الدقيقة يف احلكم على من زعم النقص يف القرآن هي
يف آيات ُيزعم أهنا حتوي أموراً ذات معاٍن مل يأت هبا  القرآن املوجود بني أيدينا اليوم فيه نقص

تعاىل من األمة اإلسالمية لكنها مل تصل أو زعم أن هناك آيات حتوي أموراً القرآن أرادها اهللا 
  .ليست مراداً هللا تعاىل وهي يف هذا القرآن فقد خرج من العقيدة

  
وإن اخلالف الذي يذكر يف عدد اآليات بني القراء أو اخلالف يف كون البسملة موجودة 

لقراء ال خيتلفون يف كوهنا آية من سـورة  مع أن مجيع ا يف مقدمة كل سورة أم ال بني الفقهاء
وبعضهم ينقلوهنا يف بداية كل سورة وبعضهم ال تلقياً كل هذه اخلالفات تندرج حتـت   النمل

ما نقول من أهنا ال تضيف مسألة فكرية جديدة يف الدين اإلسالمي بعكس ما يزعم من أقوال 
ية هتدف نصرة املـذهب أو  شاذة آيات وزيادات بعض الكلمات اليت تؤدي إىل زيادات فكر

  .الرأي اخلاص على حساب احلق
  

الفقهاء الذين يناقشـون أمـوراً    ال ميكن توجيه أي اهتام للصحابة وكذلك :واخلالصة
كمالية من عدد آيات أو كون البسملة آية بداية كل سورة أم ال بعكس من يدعي ادعـاءات  
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لدين من هذا القائل مهمـا كـان   متس جوهر القرآن والفكر اإلسالمي فهذا فيه خروج عن ا
لكن هذا بشـرط  ، موقعه ومنصبه من الفقهاء والعلماء دون احلكم بإميان وكفر هذا الشخص

  .لقطعي لنسبة هذا اخلرب إىل صاحبهالثبوت ا
  
  

  ڭڭڭ
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معنى في قراءات ال تؤثر في اهناك أحرفهل 
وهذا يؤدى للنقص؟  العصور األولى ربما لم تصلنا
  جويدية لم تصلنا؟وهل هناك أحكام ت

  
ذكرنا سابقا أن القراءات يف العصور األوىل وصلت إىل العشرات أليس من املمكـن أن  

  .توجد أحرفاً ذات معىن مل تصلنا
  

أن الـذين   :لقد شرحنا هذا األمر سابقا يف كالمنا عن تدرج ظهور القراءات وذكرنـا 
لذين دونوا عنهم ومل يكن يقبل هـذا  دونوا كانوا قد تلقوا القراءات مشافهة سنداً إىل القراء ا

فكان الذي يدون يعود سنده إىل مشايخ إقراء معروفني ، العلم من شخص إال قد تلقاه مشافهة
  .تزعموا القراءة وقراء وعلماء مشهورين يف ذاك املصر

  

 املدوِّن ليمثلوا هذه احلـروف  العاملوكان على الغالب من ضمن القراء الذين خيتارهم  
تزعموا مشيخة اإلقـراء  سبعة أو الثمانية أو التسعة ورمبا العشرة املعروفني اليوم حيث القراء ال

  .قي أمصارهم
  

وكان القصد الرئيس للعلماء املدونني حصر القراءات ومنع تشعبها مبا يسهل على الناس 
   .تناول القرآن دون التشعب يف اخلالفات من القراءات اليت صحت

  
ن كونه حاوياً القراءات اليت حققت شروط القبول مـن أجـل   مث هدفوا من هذا التدوي 

  .جتنيب املسلمني القراءة مبا ال يصح
  

وبنوا عملهم بشكل رئيس على حصر كل اخلالفات يف الكلمات بني األمصار ويف كل 
لكن كان املدون ال ، مصر من اخلالفات اليت تتعلق باملعىن ألهنا متثل القرآن حسب ما أوضحنا
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ا قرأه بسند لذلك جتد بعض اختالف الكلمات مل يدون يف البدء مث اسـتكمل يف  يثبت إال م
  .وبالتايل اختار املدونون قراءت متثله أحرف يف كل مصر، الطبقات التالية

  
وبالتايل رمبا وجدت اقترانات جتويدية أي كيفية إمجالية لقراءة القـرآن تتعلـق بـاألداء    

  .وجدت يف العصور األوىل لكن مل تصلنا
  

  .كذلك رمبا وجد حكم جتويدي تفصيلي مل يصلنا رمبا كان يقرأ به يف الصدر األول
  

وكذلك رمبا وجدت حروف غري مؤثر باملعىن مما أذن هبا الرسول وكان يقرؤ هبا لكنها مل 
هل االختالف اإلعرايب للكلمة مبا ال يـؤثر يف املـىن   ( وقد ناقشنا هذا سابقاً يف حبث  تصل

وهذه األمور كلها ليست أمور تؤثر يف القرآنية ، ) ن به الرسول للصحابة يندرج ضمن ما أذ
، إمنا هي أمور تتعلق بالقراءات وأساليب األداء واليت وصلت يف الصدر األول إىل العشـرات 

وهذا ال يؤثر بل إن العلماء األوائل قصدوا إىل حصر القراءات بعدد حمدود وترك الباقي مـن  
وضبط األمر لذلك غابت أحكام بداية عن القراءات السبع مث أتت يف أجل التسهيل والتيسري 

  .الثالثة املتممة
  
لكن ال يوجد حروف خمتلفة تؤثر يف املعىن بني القراء مل تصل ألن املـدونون األوائـل    

لكتب القراءات عندما قاموا حبصرها عملوا على اختيار قراءات تشمل كل احلروف املـؤثرة  
لكن رمبا غاب عن أحدهم شيء فقام ابن اجلزري فأكمل القـراءات  ، تطاعيف املعىن قدر املس

وقد ذكرنا أن هذه ، وهذه املسألة تناولناها باستطراد سابقاً، إىل عشر استقصت ما مل مت إغفاله
احلروف املؤثرة باملعىن كلها ال تؤثر باملعىن اإلمجايل لآليات رمبا تؤثر مبعىن تفصيلي بالغي كما 

 تؤثر باإلمجايل وهذا رد على من ال يسلِّم مبا ذكرنا من استقصاء هذه احلروف شرحنا لكن ال
زعما منه بأنه كما غابت عن القـراءات  ، أقصد كل ما قرئ وأثر باملعىن يف القراءات العشر

مث إننا نعترب اليوم هذه احلروف اليت تـؤثر بـاملعىن   ، السبع حروف فإهنا رمبا تغيب عن العشر
اد اهللا تعاىل ولو أراد وصول غريه لوصلنا وأحيل القارئ للرجوع ملا ذكرنا يف التفصيلي هي مر

  .التدرج التارخيي حىت تكون الفكرة واضحة عنده
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ومن هنا نؤكد أنه ال جيوز القول بغياب أمور ذات معىن مل يتناوهلا القرآن والقراءات اليت 
  .بقة يف ادعاء النقص يف القرآنوصلتنا وهذا خروج عن امللة ويندرج حتت إطار الفقرة السا

  
لكن األمور ذات املعىن اليت رمبا غابت هي يف أمور مل تضف معاين إمجالية فكرية جديدة 

وهذا هو واقع اختالف حروف القراءات املؤثرة يف املعىن عرب العصور إهنا ال تـؤثر  ، يف الدين
  .باملعىن اإلمجايل والفكر العام للقرآن

  
  

  ڭڭڭ
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  ربع الشاذة وسبب شذوذهاالقراءات األ
  

وهنا أشري إىل وجود أربع قراءات معروفة اليوم لكامل القرآن الكرمي وهلا قواعد جتويدية 
  .معروفة إال أهنا اعتربت شاذة

  
ابن (اليزيدي راوياه ، )ابن شنبوذ، البزي(قراءة ابن حميصن راوياه : وهذه القراءات هي 
  ).الشنبوذي، املطوعي(األعمش ، )الدوري، البلخي(احلسن البصري ، )ابن فرح، احلكم
  

  :وهذه القراءات هلا أسانيد
فقراءة ابن حميصن دونت يف املبهج من طريق شبل واملبهج أحد كتب ابن اجلـزري يف   

وذكر عبد الفتاح القاضي ، النشر وهذا ما ذكره الدمياطي يف االحتاف إال أهنا يف الروضة أيضا
أقف على مفردات األهورازي ألحقق األمر وهو ليس من كتب مفردات األهوازي إال أنين مل 

  .ابن اجلزري يف النشر
  

  .قراءة احلسن البصري دونت يف كتاب مفردات األهوازي من طريق عيسى الثقفي
وهذا مـا ذكـره   ، قراءة اليزيدي يف املبهج واملستنري من طرق أمحد بن فرح ابن احلكم

  .ستنري الذي هو يف القراءات العشرالدمياطي والقاضي إال أهنا ليست يف امل
   وقراءة األعمش يف كتاب املبهج عن قدامة

  .وكل قارئ عنه راويان
  

إهنا : وقد قرأت عن الشيخ عبد الفتاح القاضي يف البدور الزاهرة يف توجيه القراءات قوله
واحـد  تعترب مقبولة وليست شاذة إذا متاشينا مع رأي ابن اجلزري ومكي ألهنما اكتفوا بسند 

صحيح ولذلك فقراءهتم حققت شروط القبول عندهم فيما هي عند غريهم ممـن اشـترطوا   
واستدل هبذا أن التواتر هو شرط يف قبول القرءان وإال مل تـرفض هـذه   ، التواتر غري مقبولة

  .القراءات
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  .ِكر أنه مجع كبريوذُ القراءاتابن حميصن من العلماء املتضلعني يف 
  .العربية كما ذكرنا سابقا وعاملا كبرياًواحلسن كان حبراً يف 

  
احلسن من طبقة التابعني وهاتـان الطبقتـان   ، وابن حميصن من طبقة القراء تابعي التابعني

  .قبلت خياراهتما وميكن القول إن قراءته مل خترج عن الرسم
  

أما اليزيدي فقد أخذ عن تابعي التابعني بشكل عام وأشهرهم القارئ أبو عمرو البصري 
فهو بذلك فقد شرط كونه ، غض النظر أن هناك نقول آحاد حول قراءته على بعض التابعنيب

من الطبقات اليت ما زالت فيها اخليارات مقبولة كما ذكرنا فيما قبل من خيارات حروف ال 
لذلك روايته الصرحية عن أيب عمرو قبلت ، تؤثر يف املعىن وأحكام جتويدية مما أذن به الرسول

  .برغم أن قراءته مل خترج عن الرسم، وفق اختياره ابتداء فلم تقبل أما قراءته
  

أما احلسن فإنه من الطبقات املقبولة أيضاً ألنه من طبقة من قرأ على الصحابة لكن قراءته 
  .خرجت عن الرسم وذكرنا أنه كان له خيارات من لغة العرب خرجت عن الرسم

  
طبقة القراء املقبولني لكنه خرج عن الرسم يف أما األعمش فهو ممن قرأ على التابعني فمن 

  .عدة مواضع
  

  ١٦٢: النساء   mÒ  Ñ l : ومن أمثلة خروج احلسن واألعمش قراءهتم يف النساء
m  l  k  j  يف البقـرة ) الصابرين(بدل  ) والصابرون(وقرأا ، )واملقيمون(قرأا 

o  n  m  l ١٧٧: البقرة.  
  

بدل الصواعق وهـي  ) الصواقع) (ال ريباً فيه) (مستقيماً اهدنا صراطاً: (ومما خرج به احلسن
m  Y  X  W : بدل) ما جئتم به سحر( وروى املطوعي عن األعمش، إحدى لغات العرب

Z  l ٨١: يونس.  
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آل  m  ¨    §  ¦  ¥l  وقرأ الشنبوذي عن األعمـش  ).القيوم(بدل ) القّيام(وقرأ 
  .)مفما وهنوا إىل ما أصاهب(قرأها  ،١٤٦: عمران

  .وأمثلة خروج احلسن واألعمش عديدة
  

يف ) هـذه (بدل ) هذي(أما ابن حميصن فمما ميكن القول أنه خرج به عن الرسم قراءته 
كل القرآن لكن ال ميكن اجلزم هنا بأهنا خروج عن الرسم ألنه ميكن القول إهنا هلجـة مـن   

  .سهيلههلجات القبائل يف أسلوب اللفظ كما هو شأن اإلبدال يف اهلمز أو ت
  

  .وال أذكر أن له ما ميكن القول أنه خرج به عن الرسم
   بدل) إىل بين ٍ ورسولٍ(أما اليزيدي فمما ميكن القول أنه خرج به عن الرسم يف قراءته 

 m   l  k  j  il وما ميكن أن حيتج به لقراءته هو أهنا تشبه    ٤٩: آل عمران
لكن هذا ال يصح وال ، ن حمتمل الرسموهي م) سالسل(اليت يوقف هبا ) سالسال(قراءة 

ألن األلف يف سالسال اعتربت ألف إطالق لذلك جاز ، يتوافق مع قواعد الرسم اليت شرحناها
  .حذفها أما هنا فال ميكن اعتبارها ألف إطالق

  .ا إال هذا املوضع لليزيديوال أذكر أيًض
  

ليزيدي إذا اعتربنا هـذا  وكذلك ا، وبالتايل فيمكن القول إن ابن حميصن مل خيالف الرسم
  .املوضع خمتلفاً فيه

  
لكن االعتراض األهم الذي يوجه إىل هذه القراءات والذي هو السبب الرئيس يف رفضها 
اليوم ورفضها زمن ابن اجلزري واعتبارها شاذة هو أن القراءة غري متـواترة يف الكتـب إىل   

ميكن القطع هبا وقد ذكرنا أنه جيب أن وبالتايل فأصل نسبتها إىل قراءها املوصوفني ال ، قراءها
يتواتر إمجال القراءة إىل كتب القراءات إىل القارئ الذي حتققت فيه املواصـفات املطلوبـة   

  .للقراءة والقارئ
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إن قول الشيخ اجلليل عبد الفتاح القاضي يصح كون التواتر غري متوافر يف القراءة لكـن  
كن التسليم بقوله إن هذه القراءات مل ختالف الرسم إال أنه ال مي، القصد إىل القارئ كما ذكرنا

  .بل خالفته صراحة خاصة قراءة احلسن واألعمش
  

وهذه القراءات الشاذة رمبا كانت موجودة يف العصر األول لكن منها ما تـرك بسـبب   
ومنها ما ترك بسبب ضعف االهتمام به بـرغم  ، خمالفته الرسم كما ذكرنا برغم من تواترها

رسم ومع الوقت أصبح من الصعب اجلزم بنسبته إىل مصدره بسبب إمـا انقطـاع   موافقته ال
  .األسانيد أو قلتها يف إثبات أصل القراءة إىل هذا القارئ

  
وهذا الذي شرحناه هو سبب عدم وصول العديد من القراءات اليت رمبا كانت متوفرة يف 

  .الصدر األول
  

علماء املدونني من دون يف كتبه كـل مـا   ويذكر ابن اجلزري يف منجد املقرئني أن من ال
وصله سواء أكان ما يدونه مستفيضا أم ال ومن املدونني من مل يدون إال ما كان مستفيضـاً  

وهذا يف تعليله لشذوذ بعض القراءات املنقولة ويقصد هبذا األربعـة  ، ومثل بالشاطيبة والتيسري
أن االستفاضة ال هتم إمنا التوافق مـع  ورمبا التعبري ليس واضحا ألنه بعد أسطر يذكر ، الشاذة

ا كما إن االستفاضة غري كافية أبـدً ، الشروط الثالثة املعروفة هي املعتمد يف القول هبذا التواتر
لقبول القراءة واالستفاضة سببها الرئيسي هو نشاط من أقرؤوا هبذه القراءة ونشروها بل رمبا 

  .ول معادلة ملا استفيض فيما بعدغريها مما مل يدون كانت استفاضته يف العصر األ
  
إن ما قاله ابن اجلزري من ذكره االستفاضة صحيح لكن ما جيـب إيضـاحه هـو أن     

املدونني عندما دونوا القراءات كانت بعض القراءات غري مستفيضة وذلك بسبب ما ذكرنـاه  
ا أمهلـت  من خمالفة أحد الشروط الثالثة وهذه القراءة كانت موجودة يف الصدر األول لكنه

بسبب خمالفتها أحد هذه الشروط ولذلك مل تعد مستفيضة يف زمن من دون القراءات أو أهنا 
  .العشر القراءاتمل تلق االهتمام الذي نالته 
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ويبقى هناك نقل غريب نراه يذكره ابن اجلزري يف املنجد وهو أن القراءات الشاذة كان 
وكانت موجودة ومنها النقول املـذكورة يف   يقرأ هبا يف عهد الرسول بل رمبا قرأ هبا الرسول

 ..)وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصـباً ) (وله أخ أو أخت من أم(األحاديث 
وغريه من القراءات الشاذة لكنه يعللُ شذوذها أنه كان فيما بعد خمالفتـها للشـروط الـيت    

  .اشترطت
  

ذا والصـحابة دونـوا يف   وهذا الذي يفهم من كالم ابن اجلزري غريب جداً فكيف ه
مث كمـا  ، املصحف كل ما ثبت أن الرسول قرأه من الصحف اليت كتبت بني يدي الرسـول 

ذكرنا يف النقول اآلحاد يف هذا الصدد ال يوجد دليل قطعي عليها ومل تنقل ضـمن ختمـة   
كيـف  وهذا بالنسبة للقراءات الشاذة املتعلقة بالرسم وكذلك بالنسبة ملخالفة العربية ف، كاملة

ميكن أن توجد قراءة شاذة ختالف العربية وال يوجد هلا وجه يف العربية والقرآن آياته صرحية يف 
  .أنه قرآن عريب

  
، ما أظن حول هذا النقل عن ابن اجلزري أنه هناك اشتباه يف التعبري يفهم منه ما ذكرنـا 

سـانيدها وعـدم   القصد أن العديد من القراءات اليت تعترب لدينا شاذة اليوم بسـبب قلـة أ  
طاملا أهنا حتقق شرط موافقة الرسم ، استفاضتها بالكتب كان يقرأ هبا يف الصدر األول ومنتشرة

  .واللغة وصاحبها له سند يف القراءة
  

  :أشهر من كتب يف القراءات الشاذة 
وهنا نشري إىل أن أشهر الكتب اليت اعتنت بالنقول اليت حتويها آيات من القراءات الشاذة 

ب ابن جين يف كتابه املفصل ويعترب مرجعاً يف هذه النقول لكن من الناحية العلمية إن هو كتا
ألن القراءة ذكرناها من أهنا نقل خلتمة كاملة للقـرآن   وصَف كل نقل أنه قراءة ليس بدقيق

هذا عدا أن ثبوت هذه القراءة إىل مصدرها ليس ، حبروفها اخلاصة وأساليبها التجويدية كاملة
  .قطعي

  
تويل املصري القراءات الشاذة الثالثة يف منظومته الفوائد املعتـربة يف  قد مجع العالمة املو

  .القراءات األربعة تتمة العشرة
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  :التعامل مع النقول اآلحاد لقراءات شاذة صح سندها 
ذكرنا سابقا أن هذه النقول املوجودة يف كتب احلديث أو التفسري أو غريها مما خـالف   

اتينا بأمثلة عديدة عليها ال ميكن اعتبارها قرآناً أبدا إمنا هي نقول آحاد تستخدم واليت ، الرسم 
فهي تعتمد كاحلديث اآلحاد يف بناء املسائل الفقهية وتأخذ ، يف بناء املسائل الظنية غري العقدية

  .)وله أخ أو أخت من أم(مرتبة احلديث اآلحاد يف التعامل مثل ما ذكرنا يف قراءة 
  

 m    ¹  ¸  ¶          µ  ´l نقال يذكره بعض الشيعة لقراءة  وهنا نذكر
-بالتثنية–)  عضدانيوما كنَت متخذ املضلَّ(حيث يقول البعض إن فيها قراءة  ،٥١: الكهف

طبعا هذا ليس بقرآن أوال ألهنا كالنقول ، ويقصدون هبذا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما
أما الزعم ، ل ألهنا مل حتقق شروط قبول القراءة وثبوهتااآلحاد اليت توافق الرسم لكنها مل تقب

ويدعي هذا املغايل أهنا تعامل كاحلديث ) وله أخ أو أخت من أم(بأهنا نقول آحاد تشبه قراءة 
نؤكد أن النقول اآلحاد ال تبىن عليها إال املسائل الظنية مهما بلغت درجتها أما ، الثابت عنده

تربها صاحبها عقيدية وهي جديدة على فكر القرآن وغري منتشرة أن نبين عليها مسألة غيبية يع
فهذا أمر مرفوض فهذه النقول اآلحاد ال ميكن إعماهلا يف جمال بناء العقيدة شأن اآليات  فيه

  .القرآنية القطعية لدينا
  

  :دليل كون شرط السند حيوي مساع الناقل ختمة كاملة مشافهة 
ة مسع هبا ختمة كاملة مشافهة مىت يـتم قبوهلـا   رمبا يطرح سؤال عن دليل كون القراء

  :ما الدليل على هذا، وتدوينها
  

إنه مل حيقق لدينا شروط القبول املذكورة للقرالءة إال ما وصل إلينا مسموعا ضـمن   :أوالً -
  .ختمة كاملة
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مث ليس من املتصور أن تتحقق شروط القبول هذه إال قراءة خلتمة كاملة تأخذها األجيـال   -
را عن كابر وكان ال يقرأ من يريد أن يضبط قراءته للقرآن إال على شيخ متقن حافظ كاب

  .لكامل القرآن وأخذه كامالً عن شيوخه
  
إن شأن املدونني األوائل أهنم مل يدونوا إال عن من أقرأ ختمة كاملة وتلقاها عن شـيوخه   -

  .ن سابقيهوهذا ما جنده يف الكتب ألن هذا فيه دليل ضبطه واتقانه وأخذه ع
  

إن هذا ما كان عليه السابقون يف االقتصار على تدوين ما مت تلقيه كامالً لذلك فمن مجع 
قراءة أحد من الصحابة أو غريهم من بطون كتب التفسري فإهنا ال تعترب قراءة أبداً وهذا جممع 

  .عليه
  

كاملـة  ولكن أليس اعتماد ابن اجلزري يف بناء كتابه النشر على كتب مل يقرأ ختمـة  
مث ، مبضمنها يعترب خروجاً عما ذكر من شرط قراءة ختمة كاملة وكذلك املشافهة يف التلقـي 

وكذلك يدل علـى  ، أال يدل هذا على جواز قراءة الشخص مبضمن كتاب مل يتلقاه مشافهة
جواز أخذ حكم جتويدي أو حرف إىل قارئ ما اعتمادا على هذا الكتاب املعترب ولو مل يتلق 

  .هذا احلكم مشافهة عن شيوخههذا الشخص 
  

نعم إننا جند أن ابن اجلزري عندما مجع النشر وضع الكتب اليت يأخذ منها ووضع أسانيده 
  .هبذه الكتب وذكر الكتب اليت قرأ ختمة مبضمنها

  
لقد ورد جواب هذا السؤال سابقاً ضمن شرحنا لتطور القراءات وأوضحناه لكن نؤكد 

  .لدارسعليه هنا حىت ال يشتبه على ا
  

إن ابن اجلزري عملياً هنا مل يقم يف كتاب النشر إال بعملية مجع خالصة الكتب السابقة 
اليت مجعها علماء اإلقراء بأسانيدهم الصحيحة املتصلة من شيوخهم مشافهة للقـرآن خلتمـة   

فهو مل يدون القراءات ابتداًء بل هو مجع وصّنف يف كتابه خالصة كتب اعتمد عليها ، كاملة
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سها على شيوخه وتلك الكتب عليها املعول يف حتقيق الشروط املذكورة املطلوبـة وقـد   ودر
وكما ذكرنا ابن اجلزري يف كتابه النشر فقط مجع وصنف وأعطـى  ، حققت شروط القبول

  .خالصة كما هو شأن عملي يف هذا الكتاب
  

جواز قراءة إنسان القرآن مبضمن كتاب مل يتم يتلق ختمـة كاملـة  
 :منهمشافهة مبض

  
ختمة مبضمنه  قراءة إنسان مبضمن كتاب مل يتلق أما الشق الثاين من السؤال حول جواز

  :مشافهة
  

طبعاً هذا األمر جائز وال إشكال فيه طاملا أن هذا قد ورد يف كتاب قراءت معترب ومؤلفه 
معروف بأنه عامل يف القراءات وله سند ودونه كتابه مشافهة عن شـيوخه مثـل مفـردات    

وبشرط كون  أي حقق الكتاب الشروط املطلوبة املذكورة، زي مما خيرج عن النشر مثالاألهوا
القراءة هي أحد القراءات العشرة املقبولة اليت وصلتنا ألن هذه القراءات فقط إمجاهلا وحروف 

وبالتايل فزيادة تفصيل جائز طاملا أنه يتعلق حبـرف  ، معانيها متواتر يف الكتب لدينا إىل قراءها
  .مؤثر يف املعىن أو أنه حكم جتويدي وأسلوب أداء غري متعلق باملعىن غري

  
أما زيادة حرف مؤثر يف املعىن فال يقبل إال إذا وافق النقل اجلديد عن أحد القراء قارئـا  

  .آخر يف هذا احلرف وحرف هذا اآلخر ثابت ومتواتر يف الكتب
  

ا ثبت يف الكتب الـيت حققـت   وقلنا جبواز هذا ألن هذا كان عمل العلماء يف األخذ مم
  .وابن اجلزري يف النشر هو أكرب مثال لدينا هلذا العمل، الشروط املطلوبة

  
لكن نشري هنا إىل أن هذه القراءة مبضمن هذا الكتاب يصبح سند القراءة اليوم هبا مشافهة 

  .وجيب اإلشارة هلذا يف اإلجازة، ابتداء من هذا الشخص الذي قرأ مبضمن هذا الكتاب
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لكن ما جرى بني الشيوخ عرب العصور السابقة بعد ابن اجلزري االكتفاء بالكتب الـيت  
بقيت تقرأ مشافهة بني الشيوخ وخاصة الطيبة والشاطبية والدرة وطبعاً كل ما يف الطيبة مـن  

  .كتب يعترب كتاب ُيقرؤ به ضمن الطيبة
  

  ڭڭڭ
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  أسئلة حول التلقي

  
  :عنا املذكور حولهنا تطرح أسئلة هامة تتعلق مبوضو

وجوب االلتزام بقراءة ختمة ما عن قارئ ما بكتاب من كتب القراءات القدمية املعتـربة  
وهل جيب اإلشارة هلذا الكتاب؟ وهل جيب االلتزام بـالتحريرات أم ال؟   ؟هل هذا أمر واجب

ثبت عن  وقبلها هل جيب أن يلتزم املقرئ مبا قرأه فقط بسنده على القارئ أم جيوز أن يقرأ مبا
هذا القارئ يف كتب القراءات املعتربة عند األقدمني؟ وهل جيوز التخليط بني القراءات؟ وهل 
جيوز أن يقرأ القارئ ما مل يقرأه على شيخه؟ وهل جيوز وضع قراءة جديدة يتفق عليها مبنيـة  

اً؟ وهـل  على القراءات املعروفة وذلك بإجياد اقترانات جديدة طاملا أن القراء فعلوا هذا سابق
جيوز إجياد كتاب جديد جيمع مبضمنه الطالب القراءات القرآنية وهو مبين على كتب األقدمني 

  حبيث يتفق عليه املقرئون اليوم؟
  

  : هل جيوز التخليط بني القراءات: نبدأ بسؤال 
نات افنؤكد ما ذكرنا من أن األحكام التجويدية واحلروف كلها تعود لرسول اهللا واالقتر

ف منها كل قراءة من هذه األحكام واحلروف قام هبا الصحابة أو التابعني أو القراء أو اليت تتأل
وكل تفصيل يف كل قراءة يعود أصله إىل الرسول إما بقراءته ، رمبا أخذت حرفياً عن الرسول

  .املباشرة أو بإذنه للقراءة به
  

الرسـول أمـا    فالقراءة بتركيبها مبدؤ سندها من القارئ حسب ما ذكرنا مبا أذن بـه 
وهذا قد استفضـنا بشـرحه   ، مباشرة قرأهتفصيلها فمبدؤها كلها إىل الرسول مبا أذن به أو 

  .وأدلته
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أوقفها بتركيبها واقتراناهتا من مقدار املد املنفصل مع املتصـل   وإن القول بأن الرسول 
ـ   واألحرف مع أحكام النون وامليم هو ابقا يف أمر ال يصح أبدا كما شرحنا وأوضـحنا يف س

  .شرح التدرج التارخيي لظهور القراءات ويف مواضع عديدة أخرى
  

لكن نقول إنه ال بد من اقترانات متعددة كان الرسول يقرأ هبا ولكن مل جيعلها متمـايزة  
فهذا الصحايب أخذ اقتراناً وذاك اقتراناً آخر وذاك مجع بني عدة اقترانات مسعها وذاك جعـل  

  ..ا أو قرأهاأحكامه مقترنة بأحرف مسعه
  .وهذا هو حال واقع القراءات كما أوضحنا

  
وكلها أذن أو قرأ هبا الرسول دون متييـز   وبالتايل مبا أن القراءات تعود إىل رسول اهللا 

فال إشكال أنه إن أدخل القارئ قراءة على أخرى أو أدخل لنفس القـارئ   قراءة عن أخرى
  .طريق ما آخرروايه ثابتة من طريق ما على رواية ثابتة من 

  
، ومن األمثلة على هذا قصر املنفصل الذي ورد عن حفص يف الطيبة ومل يرد من الشاطبية

  ).سراج القاري(شرح املقدمة اجلزرية   يفوهذا أوضحته يف موضع آخر من كتايب
  

وليس يف جلسات اإلقراء اليت تعتمـد علـى    يف قراءة التعبدوكل ما سبق بشرط كونه 
  .الطرق وإيضاح كل منها وهذا أول شرطالكتب والروايات و

  
مثل إدخال قراءة  عدم إدخال قراءة على أخرى مبا ال تقبله العربية: أما الشرط الثاين فهو

 mÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð Ö  Õ×    Û  Ú  Ù  Øl  :حفص على ابن كثري
واخللط ، يف األخرى و النصب إحدامها والصواب الرفع يف، برفع آدم وكلمات ،٣٧:البقرة
  .ا ال تقبله العربية فال بد من فاعل ومفعول بههذ
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جيـب  ): القراءة بني وقفـني (هو يف املقطع الواحد  حسب رأيي واهللا أعلم وشرط آخر
 أي األحكـام املتماثلـة   يف النظائروااللتزام باألحكام التجويدية والتقديرات نفسها يف املدود 

  :وهذا لسببني
  

ه إعجاز خاص وهذا االختالل يؤدي إىل إخـالل  إن للقرآن إيقاعاً يف أذن السامع ول •
 .يف أذن السامع ويؤثر يف هذا اإلعجاز

مث ال ميكن أن يتصور أن الرسول الكرمي أو أحد الصحابة املقرئني كانوا يقـرؤون يف   •
املقطع الواحد احلكم نفسه مرة هكذا ومرة هكذا كما أن هذا مل ينقل عن أحد مـن  

 .واهللا أعلم، شيوخ اإلقراء
 

فقد نص عليهما العلمـاء السـابقون    )قراءة التعبد وقبول العربية( ا الشرطان األوالنأم
  .ومنهم ابن اجلزري يف النشر وسأذكر النقل عنه بعد أسطر

  
قلنا بشرط أال يكون هذا التخليط يف جلسات اليت تعتمد على الكتـب   :نعود للشرط األول 

 قراءة التعبد أي يف استحضار الروايات عن والروايات والقصد أن الطالب إن كان يقرأ يف غري
فمن يقرأ ، فيجب هنا األمانة وااللتزام مبا نقل بكل تفصيله قارئ ما أو طريق ما أو كتاب ما

من طريق الشاطبية جيب االلتزام بالشاطبية ومن جيمع القراءات من طريق الطيبة فيجب عليـه  
  .ن الكتبااللتزام مبا فيها يف جلسات اجلمع وكذلك غريها م

  
وبالتايل هنا جيب أال ُيخلط بني القراءات ألن الشاطبية والطيبة من أهم مقاصد مجعها هو 
  .متييز كل قراءة ورواية عن أخرى وهذا ما جرى عليه مقرؤوا هذه وتلك الطريق عرب األجيال

  
  :وأدعم ما ذكرته مبا قاله ابن اجلزري عن هذا املوضوع يف كتابه النشر

 ..ئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ هبا يف السنة والفرضولذلك منع األ
 :ابن اجلزري - قلت ..ونقل ابن اجلزري هنا هذا الرأي عن السخاوي وأبو زكريا األنصاري

وهذا معىن ما ذكره أبو عمرو ابن الصالح يف فتاويه وقال األستاذ أبـو إسـحاق اجلعـربي    
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وأجازهـا أكثـر    :ابن اجلزري علق أحدمها باآلخر قلتوالتركيب يف كلمة ويف كلمتني إن ت
األئمة مطلقاً وجعل خطأ مانعي ذلك حمققاً والصواب عندنا يف ذلـك التفصـيل والعـدول    

ني مترتبة على األخرى فاملنع مـن  القراءاتإن كانت إحدى : بالتوسط إىل سواء السبيل فنقول
ثال الذي ذكرناه وسـاق  وذكر امل ..)فتلقى آدم من ربه كلمات(ذلك منع حترمي كمن يقرأ 

وشبهه مما يركب مبا ال جتيزه العربية وال يصح يف اللغة وأما ما مل يكن كذلك فإنا  ..مثاالً آخر
نفرق فيه بني مقام الرواية وغريها فإن قرأ بذلك على سيبل الرواية فإنه ال جيوز أيضاً من حيث 

مل يكن على سبيل النقل والرواية بل علـى  أنه كذب يف الرواية وختليط على أهل الدراية وإن 
سبيل القراءة والتالوة فإنه جائز صحيح مقبول ال منع منه وال حظر وإن كنا نعيبه على أئمـة  
القراءات العارفني باختالف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام ال من وجه أن ذلـك  

على قلب سيد املرسلني ختفيفاً عـن  مكروه أو حرام إذ كل من عند اهللا نزل به الروح األمني 
  ـه.ا .األمة وهتويناً على أهل هذه امللة

  

  
ُ
قرأ لراو حبكم ما مل يقرأ به هـذا الشـيخ و قرأوهل جيوز لشيخ أن ي

َ
ي

  ذا ثابت يف الكتب إىل هذا القارئ؟هو طاملا أن ه مشافهة
  

ختمـة بـالتزام    ويعين السؤال بأنه إذا قرأ عن قارئ ما بطريق كتاب ما كالشاطبية مثالً
حكم جتويدي أو حرف مث ثبت عنده من كتاب آخر من الكتب املعتربة اليت حققت شـروط  

  .القبول كالطيبة مثالً أسلوب آخر يف هذا احلكم التجويدي أو هذا احلرف
  
نؤكد أوال أن القراءة واإلقراء هبذه األحكام يف قراءة التعبد ينطبق عليه ما ذكرناه وقاله  

ن اجلواز فالكل ثابت إىل ذاك القارئ أوالً مما جيعل هذه القراءة صحيحة إىل هذا ابن اجلزري م
القارئ خاصة أن القراءة هنا تعبداً بل يصح أن نقول قراءة القارئ فالن دون حتديد طريق أو 

  .كتاب أو مع حتديد
  

واإلقراء إبراز املعاين البن أيب شامة قد منع القراءة كتاب وقد رأيت أن السبكي يف مقدمة 
  : مبا مل يتم تلقيه فقال يف الدرة السادسة من كتابه
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ال جيوز له أن ُيقرِأ إال مبا قرأ ومسع فإن قرأ نفس احلروف املختلف هبا خاصة أو مسعهـا  

  هـ.ا.وهو أن يكون ذاكراً كما تقدم وترك ما اتفق عليه جاز اقراؤه هبا اتفاقا بالشرط
  

وكـأن   ..مبا مل َيقرأ تعبداً أو غري تعبد على اإلطالقواملستغرب هو إنكار جواز القراءة 
إنه حسب رأيـه ال   ..كل املسلمني الذين يقرؤون القرآن تعبداً قرأ كل منهم على شيخ مسند

جيوز ألحد من عوام املسلمني قراءة القرآن على إطالقه طاملا مل يقرأ على شيخ وهذا بداهـة  
ا ثبت من األحكام واألحرف إىل القارئ ومنـه  طاملا أن الشخص يقرأ مب ..ليس بصحيح البتة

  .إىل رسول اهللا فال سبب للمنع
  

وهذا السؤال يشبه السؤال املطروح قبل أسطر حول جواز القراءة مبضمن كتـاب مـن   
  .كتب اإلقراء املعتربة واليت ال يوجد هلا سند اليوم

  
ما فعله ابن اجلزري وقد ذكرنا أن األخذ من أي كتاب معترب هو أمر ال إشكال فيه وهذا 

يف النشر برغم أن بعض الكتب مل يأخذها مشافهة إمنا أجيز هبا إجازة إمجالية فقط لكنه أخذ 
وذكرنا أن هذا األمر جائز ضمن شروط ذكرناها يف السـؤال  ، أحكاما وأحرفاً منها وأثبتها

. هلا سند اليومالسابق املطروح حول القراءة مبضمن كتاب من كتب اإلقراء املعتربة اليت ليس 
  .وبالتايل فاألمر ال إشكال فيه طاملا أنه يف قراءة تعبد

  
أما بالنسبة ملن يقرأ على شيخ ما إجازة لقراءة ما اعتماداً على كتاب فيجـب االلتـزام    

قطعاً مبا ورد يف هذا الكتاب من الشيخ خاصة إن ُنص على اسم الكتاب الذي قرأ مبضمنه يف 
  .اإلجازة
  
نص يف اإلجازة ومل يصرح بطريق أو كتاب ما فهنا األوىل بالنسـبة للشـيخ   أما إن مل ي 

املقرئ االلتزام مبا أقرأه شيخه وأخذه عنه وال يغري أما إن أقرأ حبكم ما من كتاب آخر فيجب 
تنبيه الطالب إىل هذا األمر وأن إجازته له هبذا ابتداء وفق ما أقرأه ألنه مل يقرأ به على شـيخه  
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أي كتابه الذي أجيز بـه مـن    يف هذه احلالة يف اإلجازة على كتاب ما حمدد وجيب أال ينص
لكن من املمكن تسميتها إجازة بقراءة القرآن على قراءة هذا القارئ دون حتديد طريق  شيخه

وخيرب الطالب بأهنا إجازة منه ابتداء واألوىل أن يذكر ما أقرأه ، أو كتاب هكذا على اإلطالق
ها من كتاب آخر يف اإلجازة املطولة وهذه اإلجازة تكون من هذا الشيخ من األمور اليت أخذ

ابتداء إال إذا أقرأه شيخه بذلك فتكون من شيخه ابتداًء وهذا كله ملا ذكرنا من أن هذه القراءة 
ونص اإلجازة حسـب مـا   ، من هذا الكتاب أو ذاك هي قراءة مقبولة وثابتة إىل هذا القارئ

  .ذبذكرنا ال يكون فيه أي ك
  

مث ننبه إىل أن التوقف واملنع عن ما أخذ الطالب عن شيخه فقط هو ما حيتاج إىل دليـل  
  .طاملا أن هذا التوقيف ليس من رسول اهللا، قطعي وليس اجلواز

  
لكن هنا نذكر بأن فتح باب زيادة اختيارات ثابتة إىل أحد القراء اعتماداً على ما ثبت من 

يارات خاصة ليس هلا إال أهداف ذاتية شخصـية وهـذه   كتب األقدمني يؤدي إىل نشوء اخت
تؤدي إىل خالفات وتفريعات سعى األقدمون سابقاً لتجنبها عندما اقتصـروا علـى القـراء    

وعلى أية حال إن إيضاح ماهية اإلجازة الذي يعطيها الشيخ للطالب وما ، املعروفني وطرقهم
لكـن إن  ، بة اليت هي أوسع الكتبحوت هو أمر جينب ما سبق طاملا أن الكل يأخذ من الطي

كان هذا االختيار يهدف إىل التسهيل والتيسري مبا يساعد يف الدعوة فال إشكال فيه كمـا يف  
حالة قصر املنفصل حلفص ممن يقرؤ من طريق الشاطبية برغم أن الشاطبية فيهـا التوسـط يف   

  .املتصل فقط
  .يف منظومته املقدمة اجلزريةوهنا نشري إىل أن ابن اجلزري قام مبثل هذه اخليارات 
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فهي من أهم الكتب اليت كتب يف مثل هذه االختيارات وتسمى منظومة املقدمة اجلزرية 
فاملقدمة اجلزرية هـي خيـارات   ، واختارها ابن اجلزري تسهيالً على الطالب ليقرءوا وفقها

 البحث يف الطـرق  لطالب العلم من أحكام جتويدية ليقرؤوا وفقها مبا مينع تشتت الطالب يف
ومسألة ماهية املقدمة اجلزرية أوضحتها يف كتاب شرحت به املقدمة اجلزريـة  ، وما إىل ذلك

   .وأهم ما يتعلق هبا
  
  

  ڭڭڭ
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  التحريرات

  :إيضاح معىن التحريرات 
وال بد هنا من إيضاح معىن التحريرات وهي تكثر جداً يف أثناء مجع القراءات مبضـمن  

ة الكتب اليت اعتمد عليها ابن اجلزري يف بنائها بينما الشاطيب اعتمد الطيبة وذلك بسبب كثر
وثبت عنده ممـا   )ابن هذيلو خاصة النفزي(شيوخه  على كتاب التيسري فقط وما أضافه عن

أي (حقق شروط القبول يف الكتب فالتحريرات هي بني التيسري وما أخذ عن شيوخه فقـط  
  ).الشاطيب
  

حصر يف أحكام ورش املتعلقة بالتقليل والبدل ومـد اللـني   وأغلب حتريرات الشاطبية تن
وحتريرات محزة يف السكت على الساكن قبل اهلمز مع الوقف على الكلمة املهموزة وبعض ما 
يوجد عن قالون من تقليل وفتح التوراة مع التوسط والقصر وهذه التحريرات ذكرهتا مفصلة 

  .ب التايليف هناية ذكر أحكام القراء وتسهيلها يف البا
  

 على أننا جند أن بعض التحريرات اليت يقرأ هبا الشيوخ الذين ُيقرئون بطريـق الشـاطبية  
اليت ) آآلن(مثل حتريرات كلمة ، أخذت من دراسة كتب الطيبة حيث مل ينص عليها الشاطيب

وكـذلك  ، مد بدل قبلها أو بعدها لورش أو دون اجتماعهـا معـه   يف يونس مع مجعها مع
  ).هؤالء إن(مع املد املنفصل مثل ملتعلقة لقالون بني املد املتصل وبعده تسهيل التحريرات ا

  

  :وحنصر التحريرات مبا يلي
هي تتعلق بتصحيح بعض النقول اليت يقوم هبا علماء هذا الفن لنقل ذكـره صـاحب    -١

، خلطأ يف النقل وقع به صاحب املنظومـة  وذكرنا أن امسه الطريق الكتاب أو املنظومة
ذا نتيجة التحقيقات اليت يقوم هبا بالرجوع إىل الطرق الـيت اعتمـد عليهـا    ويكون ه

وقد ذكرنا سـابقاً أن هـذه   ، راسة النقد الذي وجه حلكم ماصاحب املنظومة أو بد
التفاصيل يف كل كتاب ملا انفرد به صاحب كل كتاب تعترب نقوال آحادا ليست قطعية 

وهـذه التصـحيحات أو   ، عروفة للقراءةلكنها مقبولة طاملا حققت الشروط الثالثة امل
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ونادرا يف احلروف ، حكم جتويدي: اليت انفرد هبا صاحب كتاب تكون يف االنفرادات
 :ومن أمثلة هذا .غري املؤثرة يف املعىن وال تكون يف احلروف املؤثرة يف املعىن

ذكر يف الشاطبية عن السوسي وجود اإلظهار وعدمه لكـن العلمـاء   ) والالء يئسن(
  .ققون ذكروا أن املعول عليه هو اإلدغاماحمل

  
يف يوسف ذكرها الشاطيب باهلمز والفتح أو الضم عن هشام مـع أن أبـا   ) هئَت(قراءة 

رفض وجه الفـتح ومل   وهو الكتاب الذي اعتمد عليه الشاطيب يف بناء كتابه عمرو يف التيسري
ابتة عن هشام وهو ما رجحه يعتمده إال أن الشاطيب حترى وحبث املسألة يف الكتب ووجدها ث

  .ابن اجلزري وذكره أصحاب العديد من الكتب عن هشام من طريق احللواين
  

انفراد اهلذيل يف كتابه النقل عن هشام أنه مل يهمـز  ) هئت(وكذلك مما يذكر يف كلمة 
  .وهذا مل ينقله غريه

  
ـ   احب كذلك ما يذكره الشاطيب من عدم وجود روم وإمشام يف هاء الضمري مـع أن ص

  .التيسري أثبتهما
  

فيها اإلدغام واإلظهار عن ) يعذْب من(كذلك ما يذكر الشاطيب وصاحب التيسري يف أن 
ابن كثري وحقق ابن اجلزري وغريه من العلماء أن هذا ليس من طريقيه عن راويي ابن كثري بل 

ثبت عنـد   وأخذمها الداين والشاطيب خروجاً عن طريقيهما ألنه، طريقيه فيهما اإلظهار فقط
  .الداين من باقي الطرق

  
يف سورة طه ظاهر النظم يف الشاطبية يدل أن له االختالس واإلشباع لكن علـى  ) يأته(

التحقيق ليس له إال اإلشباع وذلك ما ذكر يف التيسري ويف سائر الكتب اليت اعتمـد عليهـا   
  .الشاطيب مث هذا ال يتماشا مع مذاهبه يف هاء الكناية

  
لكن ، الفتح واإلمالة يف الراء) رءا الشمس، رءا القمر(ن شعبة وجهان يف ذكر الشاطيب ع

  .املعول عليه اإلمالة بعد حتقيق املسألة يف النشر وغريه
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هلشام ذكر الشاطيب أن له اإلدغام وعدمه لكن املعول عليـه  ) وجبت جنوهبا(كذلك يف 

  .اإلظهار من طريق الشاطيب
  
سوسي ذكر الشاطيب أن له اإلمالة يف النون لكن عند التحقيق والبحث ليس لـه  ال) نأى(

  .إال الفتح
  

عن ابن   ٨٩: يونس m  G  Fl وكذلك ذكر الشاطيب وجود وجه إسكان يف نون 
  .ذكوان وتتبعه ابن اجلزري وقال خبطئه لذلك ال يقرؤ به

  
والكتب يف األحكام التجويديـة  النوع الثاين من التحريرات يتعلق باختالف الطرق  -٢

  :واألحرف
األحكام مقترنـة مـع    وسببها أن مؤلف الكتاب الذي تؤخذ عنه القراءات تلقى بعض

بعضها من شيخ ما أو قرأ هبا من كتاب ما على شيخه أوأثبتها يف كتابه عن كتاب اعتمـده  
آخر على شـيخ   وقرأ هذه األحكام مقترنة ببعضها بشكل، لتوفر شروط القبول به وبقراءاته

فبالرغم من أن الكيفيتان ثابتتني عن الراوي ، آخر أو من كتاب آخر فوضع االثنتني يف كتابه
إىل القارئ إال أنه يف العادة يتم االلتزام بكل اقترانات أخذت عن كل شيخ أو كتـاب مـع   

  :بعضها
  

هناية القسم  وأمثلة هذه التحريرات اليوم هي حتريرات الشاطبية واليت ذكرناها مفصلة يف
  :الثاين فن هذا الكتاب ونوضح منها مايلي

من غـري رؤس اآلي   يف رواية ورش يف منظومة الشاطبية ذكر الشاطيب أنه يف ذوات الياء
  .ويف البدل القصر والتوسط والطول، جيوز التقليل والفتح اإلحدى عشر

  
لتيسري الـذي بـىن   أما التقليل يف ذوات الياء فأخذه الشاطيب من الداين صاحب كتاب ا

الشاطيب منظومته عليها وروايته يف التيسري هي عن شيخه خلف بن إبراهيم بن حممـد بـن   
  .خاقان
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أما الفتح فهي زيادة من الشاطيب على ما يف التيسري حيث ثبت عنده أنه أخذه الداين وقرأ 

ـ    داين يف به على أيب احلسن ابن غلبون وهو رواية عن الداين ثبتت عنده خترج عـن سـند ال
  .التيسري
  

أما قصر البدل فكذلك أثبته الشاطيب ألنه ثبت عنده من قراءة الداين على ابن غلبون من 
غري سنده املذكور يف كتاب التيسري وجزم بن اجلزري أنه أخذه من طريق الداين عـن ابـن   

  . غلبون
  

  .أما التوسط فهو ما أثبته الداين يف التيسري
  

  .ورش عرب العديد من الطرق لذلك اختاره الشاطيب وأثبتهوالطول هو قراءة ثابتة عن 
  

  : وبالتايل فعندما جيتمع البدل مع ذات الياء يف مقطع واحد فهناك أربعة احتماالت
قصر البدل مع فتح ذات الياء ألن قصر ذات الياء أخذه الشاطيب من طريق ابن غلبـون  

  .وعليه يأيت الفتح عن ابن غلبون
  

يت عليه تقليل ذات الياء ألن الشاطيب أخذ توسط البدل عـن سـند   أما توسط البدل فيأ
  . والتيسري فيه تقليل ،الداين عن التيسري

  
وبالتايل فهو ، نيأما الطول فقد اختاره الشاطيب مما ثبت عنده عن ورش عن شيوخ كثري

ح والتقليل اختيار منه دون حتديد طريق مث طريقه يف ذوات الياء الفتح والتقليل ولذلك يأيت الفت
  . على الطول

  
ذكر الشاطيب فيها التوسط وأخذه عن أيب عمرو ): شيء(وكذلك بالنسبة ملد اللني كلمة 

أما الطول فأثبته الشـاطيب  ، بقراءته من طريق التيسري وبقراءة أيب عمرو على ابن غلبون أيضاً
  .)شيء( ألنه ثبت عنده عن العديد من الشيوخ وتفصيلهم موجود يف النشر فيمن أشبع
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فإن الطريق اليت اعتمد عليها الشـاطيب يف  ) شيء(ما جيتمع البدل مع كلمة وبالتايل فعند

  .قصر البدل وهي عن ابن غلبون يأيت عليها التوسط يف شيء حسب ما ذكرنا
  

وكذلك الرواية اليت اعتمد عليها الشاطيب يف توسط البدل هي من التيسـري ويـأيت يف   
  .فقط) شيء(التيسري توسط 

  
بدل واليت أثبتها الشاطيب مما ثبت عنده فيأيت عليها التوسط والطول يف أما رواية املد يف ال

  ).التوسط واملد(ألنه هو مذهب الشاطيب فيها يف منظومته ) شيء(
  

وبالتايل فجرى بني الشيوخ االلتزام هبذه التحريرات فيمتنعون عن اإلتيان بقصر البدل مع 
  .طول شيء أو التقليل مثالً

  
عتمدة على كتاب واحد تؤخذ منه القراءة حسب اختالف أسانيد وهذه كلها حتريرات م

  .كل حكم إىل املؤلف
  

فإهنا تكثر عند العلماء الذين أقرؤوا  أما بالنسبة للتحريرات اليت تتعلق باختالف الكتب
  :ونوضحها مبايلي عرب التاريخ بطريق طيبة النشر وهي تشبه تلك اليت من كتاب واحد

  
ورد حكـم  ) ١(د على عدة كتب إذا فرضنا أنـه يف الكتـاب   مثالً كتاب النشر اعتم
فعنـد  ) َب، أَ (وورد حكم آخر ضمن احتمـاالت  ) ج، ب، أ(جتويدي ضمن احتماالت 

اجتماع هذين احلكمني مع بعضهما فإن األوجه تتركب مع بعضها وتتقاطع فتصبح أوجـه  
   ٦=  ٣*٢: قراءة اآلية

، أ(احلكم األول السابق له احتماالن ) ٢(اب فإذا ورد يف كتاب آخر من النشر وهو الكت
  .)ب
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فتتركب أوجه القراءة أيضاً فتصبح ستة هنا لكن ختتلـف  ) جَ ، بَ ، أَ ( واحلكم الثاين
  .ببعض أوجهها عن السابقة

  

  فمجموع األوجه اعتماداً على الكتابني 
  .)ج، ب، أ: (احلكم األول
جود مجيع هذه األوجه لكـن عنـد األداء   فالطيبة تذكر و) َج، بَ ، أَ : (احلكم الثاين

أوجـه إمنـا    ٩واجتماع احلكمني معاً ال تتركب كل هذه األوجه على بعضها حبيث تصبح 
وهـو وجـه ممنـوع ألن    ) َج(فإنه ال يتركب على ) ج(تتركب مجيعاً على بعضها باستثناء 

  .احلكمان مل جيتمعا يف كتاب واحد إمنا كل منهما وجد يف كتاب على حداً
  

  .فإذا تعددت الكتب وتعددت األحكام أصبحت األوجه املمنوعة أكثر
وبالتايل فإن حتريرات الطيبة تعترب بابا واسعا وحبثا علميا قائما حبد ذاته إال أنه ال يعدو عن 

  .كونه دراسة تفصيلية ملا ورد يف كل كتاب
  

  .لكتابقد مجعت خالصتها يف القسم الثالث من هذا ا وهذه التحريرات يف الطيبة
  

، ومن أمثلتها أن أيب عمرو أثبت ابن اجلزري عنه من راوييه اإلدغـام الكـبري وعدمـه   
وكذلك القصر والتوسط يف املنفصل لكن مل جيتمع يف كتاب واحد مد املنفصل مع اإلدغـام  

وكذلك أثبت ابن اجلـزري  ، الكبري وصرح بامتناع جميء التوسط مع اإلدغام الكبري يف النشر
حتقيق اهلمز الساكن وإبداله عن راوييه لكن صرح مبنع اجتماع اإلدغام الكـبري   عن أيب عمرو

  .مع اهلمز حيث مل جيتمعا من طريق أحد الكتب اليت اختارها
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  :أشهر من كتب التحريرات 

  :أشهر من كتب يف التحريرات من النوع الثاين

وحيافظ عليها الشيوخ  إن الذي جيمع القراءات يلتزم عادة هبذه التحريرات: نعود فنقول
وأشهر من كتب يف حتريرات الطيبة ممن يعتمد على كتبه فيها هو العالمة األزمريي يف بـدائع  

أن يضبط ، ويعترب املرجع األساس ملن يريد ـه ١١٥٦املتوىف عام  الربهان على عمدة العرفان
ح فيـه كتابـه   ويف كتابه حياول أن يبسط حياول أن هذه التحريرات ويشر، حتريرات الطيبة

ويتعقب ما وقع به ابن اجلزري من سهو يف نسب حكم ما إىل كتاب ما  املوجز عمدة العرفان
: ويضع لذلك التحرير املناسب كما يتعقب فيه أخطاء شيخ قراء القسطنطينية يف زمانه الشيخ

ما وقع به من خطأ يف كتابـه يف حتريـرات الطيبـة     ـه ١١٢٣علي املنصوري املتويف عام 
لك يتعقب رسالة أستاذه يف القراءات شيخ القراء يف القسطنطينة يف زمانه الشيخ يوسف وكذ

وطبعاً الشيخ يوسف أفندي كان حياً عندما وضع كتابه  ـه ١١٦٧أفندي زاده املتويف عام 
  .بدائع الربهان

  
 ويأيت بعده العالمة حممد املتويل شيخ قراء مصر الذي لقبه الكثري بابن اجلزري الصـغري  

ه وكتابه املشهور يف هذه التحريرات هو الروض النضري يف حترير أوجـه   ١٣١٣املتويف عام 
  .الكتاب املنري

  
إال أن العالمة املتويل رمحه اهللا نظم أوال منظومته يف التحريرات فتح الكرمي املؤلفة مـن  

ابـه  مث شرحها بكتاب وضعه ومساه الفوز العظم مث يف مرحلة الحقـة ألـف كت  ، بيتاً ٧٩٧
املشهور الروض النضري املعروف بتحرير النشر وفيه ختريج ما ذكره يف منظومته دون حتديـد  

إال أن ، الكتاب الذي يعود إليه كل حكم إال قليالً أي أنه خالصة للتحريرات الـيت كتبـها  
املتويل رمحه اهللا نظم منظومة أخرى مساها عزو الطرق نسب فيها كـل حكـم وحتريـر إىل    

  .همصدره وكتاب
  

إال أن ، ومن الناحية العملية فإن االختالفات بني الروض النضري وبدائع الربهـان قليلـة  
املتويل هو يف كتابه الروض النضري يعترب متقدما على بدائع الربهان ألنه تتبع ودرس مـا فيـه   
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ه كما نشري إىل أن، ونشري إىل أن املتويل أكثر من تعمق يف التحريرات وتفرغ لدراستها، وحققه
  .تتبع طرق القراءات الشاذة األربعة اليت ناقشناها ونظمها يف كتاب الفوائد املعتربة

  
وهناك كتب عديدة تتبعت هذه التحريرات منها ما ذكرناه من كتـاب الشـيخ علـي    

الذي تتبعه األزمريي وكذلك كتاب الشيخ يوسف زاده ) حترير الطرق والروايات(املنصوري 
فتح الكرمي الرمحن يف حترير أوجه (ومنها ، )الف يف وجوه االختالفاالئت(الذي ذكرناه وامسه 

  .ويعترب األزمريي شيخ شيخه) ـه ١٢٢٩ت (للشيخ مصطفى امليهي ) القرآن
  

 ١١٧٩ت (للشيخ هاشم املغريب املـالكي  ) سنا الطالب ألشرف املطالب(ومنها كتاب 
  ).ـه ١٢٠٥ت (خ للشيخ الطبا) هبة املنان يف حترير أوجه القرآن(وكتاب  )ـه

  
مجـع  ) ـه ١٢٣٧ ا حبدود عامالذي كان حًي( كما إن هناك حتريرات للشيخ العبيدي 

  .)ـه١١٩٧ت(فيها التحريرات اليت أخذها من شيخه األجهوري 
  
كتاب الشيخ األبياري الذي قرأ على الشيخ حسن جريسـي   :انهأما الكتب املتأخرة فم 

غيث الرمحن شرح هبة املنان يف حتريـر أوجـه   (ه واسم كتاب) ه ١٣٢٠(الكبري تويف حبدود 
  ).القرآن
  

 ١٣٨٩ت (وكذلك كتاب شيخ قراء اإلسكندرية رمحه اهللا الشيخ عبد الرمحن اخلليجي 
  .وكتابه هو مقرب التحرير للنشر والتحبري) ـه

  
  ).ـه ١٣٢٠(كما إن هناك كتاباً للشيخ السنطاوي تويف حبدود 

تأليف الشيخ جابر حممد جابر املصري وهو مـن  ) شرح قواعد التحرير(وهناك كتاب 
وهناك حتريرات النبتييت والسمرقندي وابن كرمي . وهو كتيب سهل هذه التحريرات وأوضحها

والبالوي كما إن لألزمريي رمحه اهللا كتاب آخر يف حتديد طرق أحكام كل قارئ على حدا 
  .إحتاف الربرة: هو
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دون إىل بدائع الربهان فمنهم من خيتصر أو يتتبع لكن نشري إىل أن أغلب من يكتبون يستن
وسبق قـدم  ، واليوم أكثر من يكتب يرجع إىل الروض النضري باعتباره تتبع ما يف البدائع، عليه

األزمريي واملتويل يف علم التحريرات جعل حتريراهتم مقصد الطالب كما أهنم يتتبعـون كـل   
عليهما عند من يدرس التحريرات مع تقـدمي  جزئية ودقيقة ويردوهنا ألصلها لذلك فاملعتمد 

لكن نشري إىل أنه ال يصعب على الدارس الرجوع إىل الكتب اليت بنيت عليها ، الروض النضري
  .األحكام ليجزم بصحة ودقة كل حترير

  

  :مدى وجوب االلتزام بالتحريرات 
ئـات  ما مدى وجوب االلتزام هبذه التحريرات اليت بلغـت م : والسؤال اهلام اآلن هو

: بيتاً مع أن الطيبة كلها تبلغ ٧٩٧التحريرات بل كما رأينا إن منظومة فتح الكرمي بلغت 
  بيتاً؟ ١٠١٥
  

  :ما يرد من اعتراضات على وجوب االلتزام هذه التحريرات
ملاذا مل يذكرها ابن اجلزري ويتناوهلا صراحة يف طيبة النشر بل ويف النشر أيضاً وإمنا تناول  -

، من هذه التحريرات من عدم اجتماع اإلدغام الكبري مع اهلمز أليب عمرو أمور قليلة جداً
  كذلك عدم إتيان اإلدغام الكبري على املد أليب عمرو؟

املالحظ أن كتب التحريرات املذكورة واليت فرعت التحريرات بشكل كبري كلها ظهر يف  -
زمريي املتـويف  واأل) ـه ١١٢٣ت (فترة متأخرة خاصة بعد عهد الشيخ على املنصوري 

بينما نظم ابن اجلزري طيبة النشر قبل ثالمثائة سنة تقريبا حيث تويف ابـن  ) ـه ١١٥٦(
وهذا يدل أهنا مل تنتشر يف الشيوخ األوائل بعد ظهور الطيبة بذاك ، )ه ٨٣٣(اجلزري عام 

الشكل الواسع؟ كذلك هذه التحريرات مل تكن موجودة قبل ابن اجلـزري ومل تنقلـها   
تذكرها حىت التحريرات اليت يلتزم هبا من طريق الشاطبية لورش مـثال مل يـنص   الكتب و

عليها يف الشروح اليت سبقت ابن اجلزري وال ابن اجلـزري يف نشـره مث العديـد مـن     
التحريرات اليت تتبع يف طريق الشاطبية يعتمد فيها على الطيبة وال يبعد أن تكون ظهـرت  

  بعد ظهور حتريرات الطيبة؟
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ب أن نوضح ونشري إىل مسألة هامة وهي أنه عندما كان يضع عامل ما كتابـاً يف  هنا جي
القراءات ويدون ما ثبت عنده مشافهة عن شيوخه أو مبا أجيز به من الكتب أو اعتمده يف بناء 
كتاب من الكتب اليت حتققت فيها شروط القبول فإن هذا املصنف يثبت فيه ما ثبت عنده إىل 

وبذلك فهو ، لذين أخذوا عن القراء بغض النظر عن الطريق الذي وصل بهكل راو من الرواة ا
يضع ضمن كتابه األحكام واألحرف اليت ثبتت إىل كل راو عنده واليت جيوز القراءة هبا بغض 

ك جند أنه ال ينص أحد من مدونني الكتب املعتمدة لالنظر عن الطريق الذي ثبتت به عنده ولذ
مث مسألة هذه التحريـرات  ، يرات فال جند هلا أثر يف الشاطبية مثالعلى هذه التحر يف القراءات

مل تظهر بشكل قوي إال فيما بعد يف الطيبة اليت اعتمدت على عشرات الكتب اليت صرح هبا 
ابن اجلزري وذكرت حتريرات الشاطبية ألهنا اعتمدت على كتاب التيسري وعلى شيء آخـر  

  .هي اختيارات الشاطيب عن شيوخه
  

فإن ما يـذكر مـن    أما يف النشر، يقال بالنسبة للطيبة فال جند للتحريرات أثراً وكذلك
حتريرات أوردها ابن اجلزري عن أيب عمرو من عدم اجتماع اهلمز مع اإلدغام الكبري ينقل يف 

فمصدره هو القارئ أبو عمرو على ، باب اهلمز املفرد أن هذا هو أمر كان يلتزم به أبو عمرو
ختالف الطرق أو الكتب كما إنه ترجيح البن اجلزري له على ما ثبت عنـده  ما يبدو وليس ا

وكذلك قوله بعدم اجتماع املـد مـع   ، حسب ما ثبت عن اهلذيل من الكامل من اجتماعهما
  .اإلدغام الكبري أليب عمرو هو ترجيح له من النصوص اليت بني يديه

  
، واضع ومواضع أخرى حمصـورة مث هو مل يتناول هذه التحريرات بصراحة إال يف هذه امل

  .ومل ينص ويتناول تلك التوسعات اليت جيرب عليها الطالب اليوم
  

  .وبالتايل فإن كل كتاب هو ميثل ما ثبت عند هذا املدون إىل الراوي وأجاز القراءة به
فعندما يقرأ شخص ما ختمة مبضمن الطيبة دون االلتزام بتحريراهتا فهو يقرأ مبا أثبته ابن 

من أحكام وحروف إىل القراء أما عندما يلتزم بالتحريرات فهذا الشخص من الناحية اجلزري 
وابـن  ، العملية كأنه يقرؤ كل كتاب من الكتب اليت اعتمدها ابن اجلزري يف كتابه على حدا

اجلزري مل يضع طيبته أو نشره ليترك مث يقرأ بالكتب اليت اعتمد عليها وينطبق هـذا علـى   
  .ومن جيمع بطريق الشاطبيةالشاطبية والتيسري 
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وهذا الذي شرحناه حول طبيعة كتب القراءات املدونة ينطبق علـى منظومـة املقدمـة    
اجلزرية اليت تعترب اختيارات البن اجلزري لطالب العلم يف التجويد ليقرؤوا وفقهـا فأصـبح   

   .أغلب طالب العلم يقرؤوا ختمة مبضمن املقدمة مبا فيها من أحكام جتويد
  

نا جند أن ابن اجلزري يف كثري من املواضع يف كتابه النشر يرجح حكما ما على آخر مث إن
وكذلك ترجيحـه  ، وكتاباً على آخر مثل ترجيحه عدم السكت على املد ألن املد يقوم مقامه

معاملة كلمة فرق يف الوقف كمنا نعاملها يف الوصل وغري ذلك من الترجيحات اليت تـدل أن  
  .فيها ما ثبت عنده من أحكام وأحرف إىل القراءالطيبة والنشر أثبت 

  
، يارات له يف مقادير املد ومراتبهاأن كل صاحب كتاب وضع خ ويدل على هذا صراحة

حىت ابن اجلزري وضع اختياره يف مقادير املد يف الطيبة ومل يكتف بالنقول عـن أصـحاب   
  .الكتب
  

الكبري بالوقف اليت التزم هبا فيمـا  بل إننا جند أن ابن اجلزري يف النشر يضع طريقة اجلمع 
  .بعد واعتربت هنجاً أخذ عنه

  
إال أن هذا الشرح ال يعين أن التحريرات هي أمر ال يعمل به ويعدل عنه بل نقـول إنـه   
نوع من االستطراد يف تتبع القراءات وكتبها وثبوهتا من مصادرها الرئيسة فهي علم توسـعي  

  .يزيد على القراءة مبضمن الطيبة
  
لدليل الوحيد الذي يعتمد عليه من يلزم بالتحريرات يف مجع الطيبة هو أنه أمر حـافظ  وا

إال أن هـذا القـول ال   ، عليه الشيوخ والتزموا به ولو مل يذكره ابن اجلزري أو غريه يف كتابه
مستند تارخيي واضح له بل إن التحريرات ختتلف عن بعضها بني كتب التحريرات مما يدل أن 

بل إننا جند أن هذا االلتزام هبـا وتطويرهـا   ، بشيء مل يقرأه املتقدم من التحريرات املتأخر قرأ
  . ووضعها يف كتب خاصة بدأ بعد عصر الشيخ املنصوري
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وهناك أقوال منتشرة بأن التحريرات نتجت عن وجود اجلمع الكبري وإمنا مل يكن حيتـاج  
هذا القول ليس بدقيق ألن ، ئ وراوهلا عند علماء السلف عندما كانوا يفردون ختمة لكل قار

التحريرات توجد عن القارئ أو الراوي الواحد لكن نتجت عن الكتب اليت اعتمدت يف بنائها 
وهذا هو السبب الرئيس أما لو أفرِد كل كتاب لوحده ملا وجدت  طريق على أكثر من كتاب

   .هذه التحريرات اليت من النوع الثاين
  

اليوم دون االلتزام بالتحريرات ال شك يف أنه مجع القراءات على أي حال من مجع الطيبة 
مبضمن الطيبة لكن من التزم بتحريرات اعتماداً على كتاب ما جيب النص على هذا الكتـاب  
ألنه يدل على زيادة توسع بل أرى أنه من مجع دون االلتزام بالتحريرات أن يشار يف اإلجازة 

  .على ذلك
  

ت تتعلق باملسألة اليت ذكرناها سابقا حول جواز قراءة شخص ومسألة االلتزام بالتحريرا
ختمة لراو ما مبضمن كتاب ما ويقرأ حكم ما من هذه اخلتمة اعتمادا على كتاب آخر هلـذا  

فقد ذكرنا جواز ذلك يف التعبد أمـا عنـد   ، الراوي من الكتب الثابتة احملققة لشروط القبول
  .ال يصحالنص يف اإلجازة والقراءة على كتاب ما ف

  
    :الراوي الواحدالقارئ أو املبالغة يف األخذ بالتحريرات عن  
 قراءهتان الطيبة ومبضم من يقرأ قراءة ما امة وهي التفريق بني ا نؤكد على نقطة هوأخًري

يأخذ من األحكام هلـذا  ف مبضمن الطيبة قرؤها اعتمدت عليها الطيبة فمن يمبضمن الكتب اليت
وجب أما من جيمعها مبضمن الكتب اليت يف الطيبة فهنا يت ابن اجلزريالقارئ من كل ما أثبته 

  .الكتاب وما يتعلق به من حتريرات ا ورد يف هذاعليه االلتزام مب
  

لراو ما مثل قصر  جند بعض املبالغات من البعض ممن يشري إىل حكم ما من الطيبةولذلك 
ا الطـرق عـن   قرآن اختلفت هباملنفصل حلفص فيأيت به بشروط طويلة لكلمات عديدة يف ال

ال يشترط هذا ملن يقرأ مبضمن الطيبة إمنا من يشترط هذا فكأنه حسب ما أوضحنا و، حفص
  .أو الكتاب الذي اعتمد عليه يف هذا احلكم يقرأ مبضمن روضة املعدل حلفص مثالً
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وهذه االشتراطات أدت إىل خلط عند طالب العلم فأصبحوا يظنون أن كل قراءة بقصر 

  .نفصل مثال حلفص جيب فيها االلتزام مبا سبق سواء يف قراءة التعبد أم غريهاامل
  

املوازنة بني رفض عامل يف حتريراته لنقل آحـاد عـن عـامل مـا وبـني  
  :وجوب قبوله بسبب قبول السند الواحد إن صح

  :قبل ترك التحريرات تعرض لنا مسألة

، هو ما وقع به صاحب كتـاب وهي تصحيح العلماء لس: تتعلق بتحريرات النوع األول
  .ويلحق هبا ترجيح صاحب كتاب العمل حبكم ما كما فعل ابن اجلزري وغريه يف كتبهم

  
رمبا يطرح اعتراض يتضمن أن هناك تناقضا يف مبدأ الترجيح أو التصويب املذكور مـع  

  .املبدأ الذي بنينا عليه القرآت واشترطناه يف قبول القراءات
  

أو ، اجلزري وجود درجة فوق اإلفراط يف املد الذي نقله اهلـذيل  عندما يرفض ابن فمثالً
ملاذا مل يتم اعتبار هذا نقالً آحاداً ثبت عن عامل ، يرفض اجتماع اهلمز مع اإلدغام وما إىل ذلك

وهذا ما يـتم يف كـثري مـن    ، مما يؤدي لقبوله باعتبار أن السند اآلحاد كاف لقبول القراءة
  .اد يف قبوهلااألحكام من اعتماد نقل آح

  
طبعاً إن هذا االعتراض فيه وجهة نظر قوية لكن نشري قبل اإلجابة عنه أننا أوضحنا سابقاً 

، مدى قبول النقل اآلحاد وأن هذا مل يتم إال يف ما ال يؤثر يف املعىن أو يف أحكـام التجويـد  
  .حىت ال يقال إن هناك ظنية دخلت يف نقل القرآن، وليس على إطالقه

  
يح هذ االستفسار فنذكر هنا أنه ال شك أن االجتهادات لعبت دورها هنا إضافة أما لتوض

رمبا خيتلف يف ترجيح  لتمكن الشخص الذي يرجح يف هذه املواضع يف علم القراءات ولذلك
  .حكم ووجوده بني العلماء من كتاب ما وختتلف حول هذا التحريرات
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ىن وإمنا يتعلق بأساليب األداء وهو يبىن على وقلنا إن هذا ال يضر طاملا أنه ال يؤثر يف املع

وهذا البحث يتعلق متاماً ، الظن الغالب والقوي يف الترجيح حبيث يتم متحيص األصح واألقوى
  .فيما ذكرناه من قبول السند اآلحاد فيجب الرجوع إليه

  
  :يف سورة الروم عن حفص) ضعف(مثال كلمة 

يها بني العلماء وهي قراءة حفـص لكلمـة   وهنا نشري إىل مسألة من هذه اليت اختلف ف
  .يف سورة الروم بضم الضاد وفتحها) ضعف(

  
 يف أن العديد من العلماء قالوا إن حفصاً أخذ رواية الضم من حديث بلغه عن ابن عمـر 

وذكر هذا عنه ابن غلبون يف التذكرة وابن جماهد يف السـبعة والـداين يف    واحلديث ضعيف
إال أن ابـن  ، ونقل عنه يف التبصرة أنه ما خالف عاصـما إال هنـا  التيسري ومكي يف التبصرة 

اجلزري والشاطيب أثبتا الضم عنه ألهنما قرآه على شيوخهم وثبت عندهم وهذه النقول اآلحاد 
  .ال تقوى ملعارضة هذا النقل الشفهي والتلقي

  
هـذه   فاإلشكال الذي يطرح ملاذا مل يعتمد ابن اجلزري يف ترجيحه ترك الضم اعتمـاداً 

بينما يف موضع آخر كما يف رواية اهلذيل يف املد اإلفراط يرفضه مع أنه تلقاه مشافهة ، النقول
وكذلك يف اجتماع اهلمز واإلدغام الكبري الذي رفضه عـن   بإجازته من الكامل من شيوخه

أخذ عن هذا الشيخ  اهلذيل حبجة أن اهلذيل يدعي أنه تلقاه عن شيوخه برغم أنه أمجع كل من
  .لى خالفهع

  
، )ضـعف (ملاذا مل يعترب هذا النقل الثاين نقال مقبوال طاملا صح سنده بينما قبله يف كلمة 

هنا نعود لنؤكد أن االجتهادات تؤثر يف هذه املواضع لكنها تقوم على متكن هذا الشيخ املرجح 
هـي  بضم الضاد ) ضعف(على أننا ننبه أن كلمة ، وسبقه ونظره العميق يف هذه التحريرات

ثابتة قطعاً إىل محزة وبالتايل ال إشكال يف قبوهلا بالسند اآلحاد إىل أحد القراء طاملا أهنا ثابتـة  
  .وهي اختالف ال يؤثر يف املعىن، إىل أحد القراء بالتواتر يف عشرات الكتب
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ونشري إىل أن البعض علل قراءة حفص هبا إىل أنه مسع عاصما ُيقرِؤهبا غريه برغم أنـه مل  
  .ا هو وهذا ذكره اجلعربي شارح الشاطبيةيقرأه

  

 ڭڭڭ
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 الكتاب الذي يجمع بمضمنه وطرق جمع القراءات
 

:ميتبادر إىل ذهن طالب العل سؤال هامنصل اآلن إىل اإلجابة عن   
هل جيب االلتزام بكتاب يعتمد عليه أثناء اجلمع أم ال وهل جيب حفظ الشاطبية أو الطيبة 

 أو الدرة حىت يتم مجع القراءات اليوم أم ال؟
 

مقارئ االسكندرية  وكيل مشيخةتعاىل يقول الشيخ حممد عبد الرمحن اخلليجي رمحه اهللا 
  :يف كتاب حل املشكالت رمحه اهللا سابقاً

  
كان السلف الصاحل رمحهم اهللا يقرءون ويقرئون القرآن رواية : قال ابن اجلزري يف نشره

لك استيعاب الروايات والتثبت منها وإحسان رواية وال جيمعون رواية إىل أخرى يقصدون بذ
فمن ذلك ، اهلذيل ومن بعدهمو تلقيها واستمر ذلك إىل املائة اخلامسة عصر الداين واألهوازي

الوقت ظهر مجع القراءات يف ختمة واحدة واستمر إىل زماننا واستقر عليه العمل لفتور اهلمم 
ن ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح باجلمع وقصد سرعة الترقي واإلنفراد وانتشار تعليم القرآ

وهـذا  ، إال ملن أفرد القراءات واتقن معرفة الطرق والروايات وقرأ لكل راو خبتمة على حـدا 
الذي استقر عليه العمل إىل زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قـرأ علـى التقـي    

  .ـاه.كذلك يف إحدى وعشرين ختمة وللعشرة الصائغ إال بعد أن يفرد السبعة
  

، أما مقدار التلقني يف اإلفراد واجلمع فمفوض إىل رأي الشيخ وحال القارئ وقوة قبولـه 
وبعض املشايخ ال يزيد على عشر مطلقا وبعضهم يأخذ يف اإلفراد بنصف حزب ويف اجلمـع  

  . بربع حزب
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  :على مريد القراءات ثالثة شروط) ويشترط(
  .راءيعرف به اختالف الق أن حيفظ كتاباً

  .وأن يفرد القراء رواية رواية
  .وجيمعها قراءة قراءة

  .حىت يتمكن من كل قراءة على حدا وحىت يكون أهال ألن جيمع أكثر من قراءة يف ختمة

  

  : وللشيوخ يف كيفية اجلمع ثالثة مذاهب

املغاربة وكيفيته أن يشرع يف القـراءة  باحلرف وهو طريق أكثر املصريني واجلمع : األول
ر بكلمة فيها خلف أصويل أو فرشي أعاد تلك الكلمة مبفردها حىت يستويف ما فيها من فإذا م
فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف مابعدها وإال وصلها بآخر وجـه  ، اخلالف

ِهيَت َهيُت َهيَت هئُت : وقالت هيت لك فيقول) مثاله(انتهى إليه حىت يصل إىل وقف فيقف 
لف مما يتعلق بكلمتني كمد املنفصل والسكت على مفصول وقـف  وإن كان اخل، هئَت لك

وهـو  ، على الكلمة الثانية إن حسن واستوعب اخلالف مث انتقل إىل ما بعدها على هذا احلكم
أوثق يف استيفاء أوجه اخلالف وأسهل وأخصر يف األخذ ولكنه خيرج القارئ عـن رونـق   

  .وحسن أداء التالوة
  

وال يـزال  ، أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمه من الـرواة : فيتهاجلمع بالوقف وكي: الثاين
بذلك الوجه حىت يقف على وقف يسوغ اإلبتداء مبا بعده مث يعود إىل القارئ الذي بعده إن مل 
يكن وافقه يف قراءته مث يفعل ذلك بقارئ قارئ حىت ينتهي خلف ويبدئ مبا بعد ذلك الوقف 

ذا املذهب أشد يف اإلستحضار وأسد يف اإلستظهار على هذا احلكم وهو مذهب الشاميني وه
  .وأطول زمانا وأجود مكانا وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما وبه آخذ
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ولكـين  : قال يف النشر بعد ما تقـدم ، اجلمع بالوقف على اختيار ابن اجلزري: الثالث
دئ بالقارئ وأنظر إىل من ركبت من املذهبني مذهبا فجاء يف حماسن اجلمع طرازا مذهبا فابت

يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إىل كلمة بني القـارئني فيهـا خلـف وقفـت     
. وأخرجته معه مث وصلت إىل أن أنتهي إىل الوقف السائغ جوازه وهكذا حىت ينتهي اخلـالف 

  .انتهى
  

  : مث يقول بعد أسطر
  :وللجمع شروط أربعة البد منها وهي

  .النقل عن حل املشكالت ـه.ا.بتداء وحسن األداء وعدم التركيبمراعاة الوقف واإل
  

  :طرق مجع القراءات 

إن طرق اجلمع الثالثة املذكورة أعاله يف النقل عن الشيخ عبد الرمحن اخلليجي هي طرق 
، مجع القراءات املنتشرة بني العلماء عرب العصور على أن النوع الثاين منها مل يعـد موجـوداً  

من طرق اجلمع ويسـمى   وهناك نوع أخري، الثالث على حساب األول والثاين وانتشر النوع
  :وتفصيلها اجلمع بطريقة الشيخ سلطان املزاحي

  
أن القارئ يقرأ أوال اآلية كاملة بوجه قصر املنفصل وعدم الصلة لقالون مث يعطف الرواية 

واليت فيها خالف وهـذا  والوجه األقرب فاألقرب اعتمادا على الكلمة األقرب من هناية اآلية 
كله على القصر مث نأيت بالتوسط ونعطف عليه الرواية والوجه األقرب فـاألقرب وكـذلك   

  .بالنسبة للمد
  

بينما الطريقة السابقة املذكورة املعتمدة على الوقف واليت ذكرها ابن اجلزري تقوم علـى  
لكن رمبا ، وسط مث الطولمث الت نفس املبدأ من أخذ الوجه األقرب فاألقرب على قصر املنفصل

يوقف ضمن اآلية الواحدة يف موضع أو موضعني حسب ما يكون الوقف مناسباً ويؤدي معىن 
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وبالتايل تقسم اآلية إىل عدة مقاطع وذلك حسب عدد الوقوف ورمبا تكون ، متكامال وجيدا
عتمد علـى  وهي ت، وهذه الطريقة هي اليت اختارها ابن اجلزري يف النشر، كلها مقطعاً واحداً

  : قال ابن اجلزري يف النشر، قدرة القارئ على متييز أماكن الوقف املناسبة
ــاو ــالوقف مجعن ــاره ب ــاحلرف   خنت ــذه ب ــا يأخ  وغرين

  
وطريقة ، الشيخ عبد الرمحن اخلليجي أعاله وطريقة احلرف هي الطريقة األوىل اليت ذكرها

وفرعها عن طريقة ابن اجلزري وهـي   ا اختارها الشيخ سلطانالشيخ سلطان املذكورة أخًري
  .تغين عن عدم متييز القارئ ألماكن الوقف املناسبة

  
إال أن األجود هو طريقة ابن اجلزري ألن القرآن عادة يقرأ باملقاطع والوقوف املناسـبة  

  .وهي تدل على عمق التفهم ملعاين القرآن
  

مييزون بني الطريقتني حىت ونشري هنا إىل أن بعض طالب العلم ممن يقرؤون القراءات ال 
تشدد بعضهم وظن أن طريقة الشيخ سلطان هي العمدة وال يقرأ إال هبا بسبب عدم االطالع 

كما إن بعض هؤالء الطالب يولعون بكل ما فيه مبالغات وصـعوبة علـى   ، على ما ذكرنا
 صـدرها واليت رمبا ال يعرفون امسها أو م الطالب فريون أن طريقتهم أي طريقة الشيخ سلطان

تدل على زيادة اتقان ومتكن وهذا ألن اآلية يف أدائها رمبا تأخذ وقتاً أطـول ممـا يزيـد يف    
على أننا ننبه أن الدراية هنا وهناك واحدة بل ذكرنا أن طريقة ابن اجلزري تدل على ، الصعوبة

اإلطالة تغريب ولكن ولع البعض بال، زيادة فهم ومتكن يف معاين القرآن والقرآن عادة يقرؤ هبا
على أننا نؤكد أن الذي يقرأ بطريقة الشيخ سلطان ال إشـكال يف مجعـه   دعاهم هلذا الزعم؛ 

لكنه ال يقرأ بطريقة اجلمع اليت اختارها عمدة احملققني ابن اجلزري فيجب اإلشـارة لطريقـة   
  .اجلمع يف اإلجازة
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  :شرط االعتماد على كتاب جيمع مبضمنه 
من كتب األقدمني اليت وضعت يف القـراءات   ى كتابال شك يف أنه جيب االعتماد عل

  :القبول وهي واليت حققت شروط
  .كون الكتاب ثابت النسبة إىل مصدره 
  .كون مؤلفه ذو شخصية مثبتة تارخيياً عامل يف القراءات 
كون من دوهنا مسعها مشافهة عن شيوخه أو اعتمد على كتاب حقق هذا الشـرط   

  .وما قبله
ال تؤخذ أما ما ) بقفد أحد الشروط املذكورة سابقاً(عترب شاذة القراءات اليت فيه وت 

مل يكن شاذا وهو من العشرة فتؤخذ كل قراءة منه بشرط كون إمجاهلا متفقة مـع  
باقي الكتب اليت تواترت فيها وذكرنا أنه يقصد بإمجال القراءة كل احلروف املؤثرة 

أما ما ينفرد به من ، رة يف املعىنيف املعىن وأغلب أحكامه التجويدية وحروفه غري املؤث
هذه األحكام أو احلروف غري املؤثرة يف املعىن فإنه يقبل وقد أوضحنا هذا يف مناقشة 

 .قبول السند اآلحاد
  

وبالتايل فيجب أن يكون هناك كتاب جيمع القارئ مبضمنه أي يعتمد على ما فيـه مـن   
  .معلومات جيمع القراءات وفقها

  
عصر ابن اجلزري جيمع القراءات فيجب أن يكون قد اعتمد يف  فإذا ما وجد كتاب بعد

وبالتايل جيب ، بنائه على أحد هذه الكتب القدمية وبالتايل فيعود إىل الكتاب الذي اعتمد عليه
على مصنف كتاب كهذا اإلشارة إىل أن من جيمع على كتابه فهو جيمع مبضمن الكتاب الذي 

  .تيسري وما إىل ذلكاعتمد عليه من شاطبية أو طيبة أو ال
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  :ذاته وليس خالصة جمموعة كتب فقط النشر هو طريق حبد 

فعملياً اجلمع مبضمن كتاب جديد كهذا هو يف حقيقته مجع مبضمن األصل الذي اعتمد 
وهذا شأن كتاب النشر الذي اعتمد فيه على عشرات الكتب اليت أجيز فيها لكن عملياً ، عليه

ات وترجيحات مما دعا إىل اعتبار الطيبة والنشر طريقـاً خاصـاً   ابن اجلزري كانت له اختيار
  .وليس كتاباً ملخصاً لسابقه

  

  
ُّ
  :ز بعض األسانيد التي وصلتنا ومنشأ القراءة مبضمن كتابسبب متي

أوضحنا أن القراءات قد دوهنا العلماء الذين تصدوا لذلك يف كتبهم من أجل نقل ما ثبت 
املقبول من غريه ومن أجل ضبط مسألة كثرة القراءات وقـد  لديهم لألجيال ومن أجل متييز 
ولذلك أصبح لزاماً أن يكون اجلمع منضبطاً بكتاب من الكتب ، شرحنا أسباب التدوين سابقا

املعربة اليت دونت هذه القراءات وهذا ما جرى عليه أجيال العلماء عرب األزمنـة فأصـبحت   
مث أصبح هذا الشيخ ، ه حول قراءاته اليت تلقاهاالقراءة على شيخ ما منضبطة بكتابه الذي دون

وأصبح الطالب ، جييز طالبه مبا يوجد من معلومات يف كتابه الذي دونه عما تلقاه من شيوخه
يتوجهون ليقرؤا على من ألف كتاباً حىت جيازوا مبضمنه وهذا ألن الكتابة تعترب أكثر وسـائل  

ع صيته على حساب غريه ممن وصف أنـه  ولذلك جند أن ابن جماهد اشتهر وذا، الضبط دقة
فأصبح املسلمون يتوجهـون حنـو   ، ألن ابن جماهد ألف كتاب السبع، القراءاتفاقه يف مجع 

القراءة على من ألف كتاباً وأصبح هذا منهجاً يف األمة سواء ملن أراد أن يقرأ برواية قـارئ  
بالقراءة على أصحاب الكتب على أن األمة مل تكتفي ، واحد أو عدة قراء أو القراءات العشر

بل على غريهم أيضاً ومع الزمن متيز من قرأ على صاحب كتاب أو مبضمن كتـاب بضـبط   
منهج إقرائه وأدى هذا إىل االهتمام بتدوين السند الذي أتى منه هذا الكتاب كما إن الـذين  

ـ    اب أقرؤوا وقرؤا مبضمن كتاب كانوا أكثر منهجية مما دفعهم لتدوين سـند أخـذهم للكت
وبالتايل مت تدوين أسانيد من قرأ مبضمن كتاب بينما مل تستمر سلسلة من مل يقـرأ مبضـمن   

  .كتاب
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قرأ رواية الدوري عن أيب عمرو مبضمن كتاب الكامـل أو الشـاطبية أو   : فأصبح يقال
   ..أو أخذ القراءات العشر مبضمن كتاب كذا أو طريق كذا.. التبصرة
  

قرئ هل جيب على من يقرأ 
ُ
ضـمن كتـاب أن يكـون قـد أخـذه مب وي

  :مشافهة عمن قبله

  :قراءة القرآن تقوم على أمرينإن 

  .كتاب يقرأ القرآن مبضمن املعلومات املوجودة فيه •
شيخ ضابط يسهل على الطالب أداء ما ورد من معلومات يف هذا الكتاب ويضـبط   •

  . له األمور اليت مل ينص عليها واليت ال يضبطها إال األداء اللفظي
  
ى أن أغلب من يقرأ مبضمن كتاب كان يقرأ مبضمن كل ما وجد يف هذا الكتاب من عل

والقراءة مبضمن كتاب  ومسألة اإلجازة، معلومات وروايات وأحكام وال يكتفي برواية واحدة
  .سنتناوهلا بعد أسطر إن شاء اهللا

  
-ضـمنه القراءة مبضمن كتاب مل يقرأ الشخص مبمسألة - وقد مر معنا شبه هذه املسألة

  .عند مناقشة جواز أخذ حكم من كتاب ما مل يقرأ مبضمنه هذا اآلخذ فيجب الرجوع إليها
  

وخالصة القول هنا أنه ال شك يف جواز األخذ به والقراءة واإلقراء مبضمنه طاملا أنه ثابت 
ضمن كتاب معترب حمقق للشروط مثل كتب بعض العلماء الذين اعتربهم اجلزري يف النشـر  

ألن هؤالء العلمـاء وكتبـهم   ، ..من بعض كتبهم يف النشر كاألهوازي واهلذيللكنه مل يض
حققت الشروط املطلوبة منه فال مربر لعدم جلواز القراءة منه واألخذ منه وقد ذكرنا أن هـذا  

اعتمد بعض الكتب اليت مل يقرأ مبضمنها لكنه أجيز هبـا   ما فعله ابن اجلزري يف النشر عندما
  .فقط أو أخرب هبا
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لكن نشري إىل أن سنة القراءة يف األمة جرت بالقراءة على من أخذ القرآن سابقاً مبضمن 
 واليت تؤخذ مشافهة بالتلقي مث مل يبق لدينا من الكتب اليت جيمع مبضمنها، كتاب على شيوخه

إال الشاطبية والدرة والطيبة والنشر بسبب شهرهتا واحتوائها القراءات العشر وبسبب شـهرة  
وبالتايل ال يقرؤ كل مقرئ عادة إال مبضمن الكتاب الذي قرأ ، الذين ألفوها ودونوها العلماء

   .مبضمنه مع جواز القراءة بغريه من الكتب اليت حققت الشروط
  

لكن نشري هنا إىل أن من جيمع مبضمن كتاب ذكر يف الطيبة فهو ال يأيت جبديد طاملـا أن  
واإلجازة من هذا الشيخ سندها يعـود مـن    هذا الشخص قد مجع مبضمن الطيبة وال إشكال

طريق شيخه الذي مجع عليه الطيبة ولو كانت مبضمن كتاب واحد من الكتب الـيت اعتمـد   
  .عليها ابن اجلزري

  
أما إذا مل يكن الكتاب من كتب الطيبة فال يصح أن يكون سند الشيخ املقرئ يف اإلجازة 

السند منه ابتداء بعد انقطاعه عرب الزمن ويـنص   عائداً إىل شيوخه الذين قرأ عليهم الطيبة إمنا
وهذا يف القراءة اليت تقوم على اإلجازة والطرق أما يف قراءة التعبد فـال  ، على هذا يف اإلجازة
  .إشكال كما ذكرنا

  
   :خالصة حول حفظ منظومات القراءات عن ظهر قلب 

أو كتاب ما ..و الطيبةمن مجع القراءات من طريق منظومة ما الشاطبية أ: ويأيت هنا سؤال
فهل جيب على هذا الذي جيمع القراءات والـذي   ..كالتيسري أو النشر أواملقنع أو الكامل

وكذلك هل يتوجـب أن   ا أن حيفظ هذه املنظومة عن ظهر قلبيريد أن يصبح مقرئاً جماًز
  حييط هبذا الكتاب إحاطة تامة بأصول القراءات وفرشها؟

  
ي مجع القراءات وأجيز هبا جيب أن يكون قد تلقاها وقرأها حسب ما ذكرنا سابقاً إن الذ

فعندها يعترب هذا الشـخص  ، مشافهة على من قبله وفق مضمن كتاب ما من كتب األقدمني
والذي تقتضيه الضرورة منطقيـاً  ، جامعاً للقراءات ويقرئ وجييز اآلخرين مبضمن هذا الكتاب

لكتاب أو املنظومة اليت مجع القراءات اعتمـاداً  أن حييط إحاطة كاملة بالقراءات املضمنة هذا ا
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أي قواعـد هـذه    عليها ولذلك فال بد أن يكون متفهماً ومستوعباً ألصول هذه القـراءات 
  .من هذا الكتاب أو املنظومة بشكل شبه كامل القراءات
  

ة وبالتايل هذا التفهم ال يقتضي شرطاً الزماً حفظ أبيات أصول الشاطبية أو الطيبة أو الدر
وإمنا هو أمر شخصي يتعلق بشروط الشيخ املقرئ إمنا الواجب هو فهم أصوهلا كما ذكرنـا  

القدرة على فهم أبيات األصول وإجياد البيت الذي ينص على أي : واإلحاطة باألصول وتعين
  .حكم يقرأ به من املنظومة

  
وأرى شخصياً أن األوىل أن يوجب الشيخ املقرئ على الطالب حفـظ أصـول هـذه     

ويشرحها له الشيخ ولكن األهم من هذا أنه جيـب أن   املنظومة اليت جيمع وفقها ويّسمعها له
  .خيضعه الشيخ الختبار يضمن إحاطته بأصوهلا فهماً عند منحه اإلجازة

  
أما بالنسبة لفرش اآليات والكلمات فاحلق إنه ملن الصعب اإلحاطة جبميع الفروق بدقتها 

ولكن ما اليدرك كله من املمكن أن يدرك جله ولذلك أرى  بني القراء حفظاً عن ظهر قلب
أن من الواجب على الشيخ املقرئ أن حيث الطالب على وضع رموز املنظومة املتعلقة بفـرش  

حـىت يـتم   ، كل كلمة على مصحف خاص بعد استخراجها من البيت الذي نص عليها فيه
لكن ، مع الوقت يتم حفظ هذه الرموز وبالتايل، مراجعتها دوماً أثناء القراءة الشخصية للطالب

االشتراط على الطالب حفظ فروق الفرش كامالً هو ضرب من الالواقعية بل إنه ميكن اجلزم 
أن أغلب شيوخ اإلقراء عرب األزمان مل يكون كل منهم يستطيع ضبط هذا كله مث إننا عنـدما  

عاً ال تعين حفظ تفصيالت ذكرنا شرط اإلحاطة والفهم للمنظومة فإن هذه اإلحاطة والفهم طب
  .الفرش كاملة واليت ال عالقة هلا بفهم القراءة

  
مث  ليس غيبـا  واإلحاطة بالفرش تعين إمكانية استخراج دليل قراءة كل كلمة من املنظمة

، إمكانية أداء فرش كل كلمة حسب ما ورد يف املنظومة بعد االطالع على ما نص عليه فيها
  .لب منهوإمكانية فك رموز كل بيت يط
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على أنه على الطالب دوماً أن يبذل جهده وجيد الطرق املناسبة من أجل حفـظ هـذه   
  .الفروق قدر املستطاع

  
، وإين أرى أنه على الطالب أن يسمع أبيات الفرش لشيخه ولو ملرة واحدة على األقـل 

مز أي بيت ولكن ال ميكن اعتبارها شرطاً الزماً إمنا الشرط الالزم هو قدرة الطالب على فك ر
  .يطلب من أبيات الفرش وتفسريه وأدؤه

  
إال أن مسألة شرط حفظ املنظومة اليت ذكرناها ال ميكن فصلها عن مسألة اإلجـازة يف  

  .العشر وشروطها القراءات
  

طبعاً لو كان شرط احلفظ عن ظهر قلب متفقاً عليه يف اإلجازة بالقراءات العشـر بـني   
شرطاً متفقاً عليـه لكـن    يه فال إشكال ألنه يكون بذلكعلماء اإلقراء عرب العصور ونص عل

املشكلة يف املسألة اليت نذكرها هنا هي أنه ال يوجد نص على هذا الشرط أبـداً يف كتـب   
  .القراءات القدمية املعتربة

  
  :وبالتايل فنقاش هذه املسألة ينقسم إىل قسمني

ءات وهل كان شرطا عـرب  هل حفظ املنظومة هو شرط متفق عليه يف إجازات مجع القرا -
  .التاريخ

واقع القراءات وتطورها واهلدف من مجعهـا هـل   ، مث سواء أكان شرطاً سابقاً أم مل يكن -
فهل جيـب اشـتراط    مث إذا اتفق على شروط إلجازة مجع القراءات، يدعو جلعله شرطاً

  .احلفظ
  

الفترات مـع أن   ال ميكن القول إن حفظ املنظومة كان شرطاً موجودا يف فترة من :أوالً
  .حفظ املنظومات ظل أمراً متعارفا بني الذين يقرؤون القراءات وهو أمر يسعون إليه
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  :بأخذ املنظومة  نقصد ماذا  
هو ما كـان   واألخذ، إمنا األمر الذي كان شرطاً دون شك هو أخذ املنظومة عن الشيخ

  .ينص عليه يف اإلجازة
  

قييد بشرح ما مع االطالع على شروح عديدة إما االحاطة هبا دراية دون ت: واألخذ هو
أو قراءة شرحها عليه أو إجازته من شيخه هبا مع الدراية هبذا الشرح أو تسميعها له عن ظهر 

  .قلب أو قراءهتا عليه
  

قصد باألخذ قراءة ختمة كاملة مبضمن املنظومة وعلى الغالب كان هذا مع حفظ  ولرمبا
ا ميثل أن يستطيع هذا احلافظ إكمال أي يوًم  يكن احلفظلكن مل، أو تسميعها للشيخ، املنظومة

بيت يطلب منه أو إحضار دليل أي حكم أو فرش عن ظهر قلب مع أن هذا وجد عند بعض 
  . الشيوخ أحياناً

  
وبالتايل فمعاىن األخذ متعددة وأحياناً تدل على الدراية وأحيانا تدل على احلفظ فقـط  

  .وأحيانا جتمعهما
  

  .اضح صريح عن أحد العلماء والشيوخ السابقني على أحد هذه األنواعوال يوجد نص و
استطاعة إكمال كل بيـت يطلـب أو    لكن هنا نؤكد أن احلفظ باملعىن املذكور أعاله
جيب أال يكون شرطاً ألنـه مل يكـن    إحضار دليل أي حكم أو فرش كلمة عن ظهر غيب

يس عبارة عن توقف علـى منظومـات   إىل أن علم القراءات يف أصله ل كذلك يوماً ما إضافة
خاصة وحفظها وفق ما ذكر بل كان علم القراءات عند العلماء األوائل يقوم علـى كتـب   

واألشعار عادة تبىن على كتب نصية نثريـة مت  ، ليست شعرية بل أغلب كتب القراءات نثرية
ـ  الب نظمها ليسهل حفظ القراءات على الطالب حيث كان الشعر هو الوسيلة األسهل للط

مع أنه يستحسن السعي إليه مـن قبـل أي   ، للحفظ أما اليوم فتحول إىل عبء على الطالب
جامع للقراءات حلفظ هذه املنظومات قدر املستطاع لكنه ليس شرطاً إمنا هناك أمور تشـترط  

بل إن معرفة نشوء القراءات وأصلها والكتب املشهورة يف هـذا   فيه مقدمة عليه كما سنذكر
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لكن كثريا مـا  ، الترجيح فيه وغري ذلك كلها أمر أهم من هذا احلفظ املبالغ فيه العلم وكيفية
جيد طالب العلم بعض أولئك املبالغني والذين يلزِمون الناس مبا ال يلزم ويبنون على الغالـب  
أحكامهم قبل القيام بنظرة عميقة فيما يصدرون فيه حكمهم إمنا يكون اهلدف كـثريا مـن   

  .ومطالبة اآلخرين باملبالغات األحكام بل أحيانا الربوز وإظهار السبق األحيان التغريب يف
  

كما ذكرنا آنفاً من أجل الوصول إىل حكم يف هذه املسألة أي حفظ املنظومة من أجـل  
نيل اإلجازة جيب أن تكون الشروط اليت نضعها يف اإلجازة بالقراءات وفق هذه املنظومـات  

القراءات كان ُيقرؤ مبضمنه سابقاً عند  أي كتاب من كتبمعادلة لإلجازة بالقراءات مبضمن 
علماء ما قبل ابن اجلزري هل كان شرطاً أن حيفظ الطالب الكتاب النثري عن ظهر غيب أم 

طبعاً ال إمنا كان يشترط الدراية مبا يوجد من معلومـات  ، ..ال كالكامل والكايف والتيسري و
  .ختمة عمليا مبضمن هذا الكتابيقرؤ هبا يف هذا الكتاب إضافة إىل قراءة 

  
جيب معرفة األحكام التجويدية املتعلقة بأصول القراء يف هذا الكتاب دراية ومعرفة كيفية 
أدائها بغض النظر عن األمور التفصيلية كثرية التشعب يف هذه األصول والقليلة جـداً والـيت   

أحكـام األصـول   ميكن الرجوع عند الضرورة إليها كما جيب معرفة مكان كل حكم من 
أما بالنسبة للفرش فال يشترط حفظ ما ، والرجوع إليها عند الضرورة وحتت أي باب تندرج

، قرأ كل قارئ عن ظهر قلب لكن جيب معرفة األشياء املشهورة اليت متيز كل قارئ يف الفرش
ومعرفة الكلمات اليت فيها خالف ومعرفة كيفية الرجوع إىل تفصيل قراءة كل كلمة وكيفية 

وجيب أخريا املعرفة اإلمجالية لترتيب هذا الكتاب وبنائه وعمن أخذه مؤلفه وبناه ، أدائها عملياً
  .حىت ميكن معاجلة ما فيه من معلومات

  
وهذه الشروط تنطبق متاماً على املنظومات وجيب أال ختتلف ألنه ال مربر هلـذا التفريـق   

  .بينهم
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برغم ما عليه مـن   وجودة اليوم بني البعضلكن نتيجة انتشار القول حبفظ املنظومات امل
وبسبب كون املنظومات هلا وضع خاص ال يساعد على البحث فيها كما هو  حتفظ مما ذكرنا

  :الشأن يف الكتب املفهرسة واملبوبة فأرى أمهية
تسميع األصول من قبل الطالب للشيخ وبذل اجلهد يف التمكن من حفظ أبيات األصـول   -

  .قدر املستطاع
ات رموز املنظومة املتعلقة بفرش كل كلمة على مصحف خاص بالشخص الذي جيمـع  إثب -

  .والسعي إىل تسميع الفرش إىل شيخه قدر املستطاع ولو مرة، املنظومة وخبطه نقال عن
  
  

  ڭڭڭ
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  مسائل اإلجازة بالقراءت العشر
 

  :شروط نيل اإلجازة بالقراءات العشر 
ة املتعلقة بإجازات القراءات وهي شبيهة بتلـك  وهنا ال بد من وقفة لإلشارة إىل املشكل

املشكلة املتعلقة بإجازة القراءة برواية واحدة واليت تناولتها يف موضع آخر يف شرح للمقدمـة  
  .اجلزرية يف كتاب سراج القاري

  
واملشكلة تتكرر هنا وهي عدم وجود أسس واضحة يعتمد عليها يف إجازة الذين ينتهون 

يد مدى استحقاقهم لإلجازة ملن قرأ على شيخ مقرئ بـني الشـيوخ   من مجع القراءات لتحد
سواء من ناحية االتفاق على هذه الشروط أو أن تكون هناك شروط واضحة يف ذهن الشيخ 

  .املقرئ ولو كانت خاصة به
  .وعلى فرض وجودها أن تكون منطقية وعلمية ختلو من إفراط أو تفريط أو عشوائية

  
عليها يؤدي إىل نوع من الفرقة أو املشاحنة بـني طـالب   وإن عدم وجود شروط متفق 

العلم حول اإلمكانية الشخصية لكل شيخ ولكل طالب حيث يضع كل شـخص نفسـه يف   
ولرمبا وجـد  ، وهذا ينعت اآلخر بالتساهل، موضع أدق من يقرئ القراءات وأكثر من يتقنها

  .التساهل عند البعض
  

قراءة ختمة مبضمن املنظومة الـيت يقـرأ   : هووالشرط الذي ميكن القول أنه متفق عليه 
  .مبضمنها أو الكتاب الذي يقرأ مبضمنه

  
أي أن يسمع الشيخ من الطالب القراءات العشر أو السبع وفق الكتاب أو املنظومة الـيت  

واليت وضعها ابن اجلزري رمحـه اهللا أو وفـق    جيمع بطريقة اجلمع املعروفة عند شيوخ اإلقراء
على أن يكون القـارئ حافظـاً   ، واجلمع يكون من املصحف مباشرة نطريقة الشيخ سلطا

  .للقرآن سابقاً
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إال أننا حسب ما شرحنا يف الفقرة السابقة حول معىن اإلجازة والقراءة مبضمن كتـاب  
جيب العمل من قبل الشيخ املقرئ على توفر الشروط املذكورة عند الطالـب الـذي يريـد    

  :اإلجازة وهي
ومعرفةُ كيفية ، التجويدية املتعلقة بأصول القراء يف هذا الكتاب دراية جيب معرفة األحكام

أدائها بغض النظر عن األمور التفصيلية كثرية التشعب يف هذه األصول والقليلة جـداً والـيت   
كما جيب معرفة مكان كل حكم من أحكام األصول والرجوع  ميكن مراجعتها عند الضرورة
ألفاظ كل بيت أو حكم يطلب عن ظهـر   استحضاروليس  ةإليها عند الضرورة من املنظوم

، وكذلك جيب معرفة حتت أي باب يندرج احلكم حسب ما شرحنا يف الفقرة السـابقة  قلب
أما بالنسبة للفرش فال يشترط حفظ ما قرأ كل قارئ عن ظهر قلب لكن جيب معرفة األشياء 

يت فيها خالف ومعرفـة كيفيـة   ومعرفة الكلمات ال، املشهورة اليت متيز كل قارئ يف الفرش
 .الرجوع إىل تفصيل قراءة كل كلمة وكيفية أدائها عملياً

  

  :فنحصر األمور مبايلي إضافة إىل بعض الشروط اليت سنذكرها
 .أن يكون الشخص اجمليز شيخاً جامعاً للقراءات -١
أن يكون الشخص الذي يطلب مجع القراءات حافظـاً للقـرآن أوالً علـى أحـد      -٢

 .الروايات
حيضِّر الطالب ما يقرأ قبل اجللسة ويثبت الرموز اليت يف املنظومة على مصـحف   أن -٣

وهذه طريقة الشيوخ األقدمني حسب مـا  (خاص به وخاصة الرموز املتعلقة بالفرش 
 األستاذالتسهيل لقراءات التنزيل لشيخي (ومن الكتب املساعدة على التحضري ) ينقل

جيمع من طريق الشاطبية والـدرة وكتـاب   ملن ) البدور الزاهرة، حممد فهد خاروف
فضالء البشـر   إحتاف، امليسر يف القراءات األربعة عشر لألستاذ حممد فهد خاروف(

بدائع الربهان لألزمريي يف معرفة حتريرات طرق الطيبة وقد مجعتـها يف هـذا   ، للبنا
الكتاب ألسهلها على طالب هذا الفن كما يوجد اليوم مصحف القراءات العشر من 

 )طريق الطيبة وهو مطبوع مبصر
أن يقرأ من حفظه قدر املستطاع إال عند ضرورة النظر يف املصحف من أجل ترتيب  -٤

 .القراءات وعطفها
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أن يسَِّمع أصول املنظومة بشكل جيد ولرمبا أكثر من مرة واألفضل أن يسمع أيضـاً   -٥
 .وأبيات اخلتم والتكبري تعترب من األصول، الفرش

هذا إن  -للمنظومة  لألبيات وخاصة أثناء تسميعه رحاً مبسطاًأن يأخذ من الشيخ ش -٦
 . - قرأ عن طريق منظومة

أن يضمن الشيخ إحاطة من الطالب وفهماً ألصول هذه املنظومة أو الكتاب الـذي   -٧
حسب ما شرحنا يف الفقرة ، جيمع مبضمنه وذلك بعد أن خيضعه الختبار ولعدة أسئلة

 .رشالسابقة يف اإلحاطة باألصول والف
ويكـون  ، أن يأخذ من الشيخ فكرة شاملة حول القراءات وماهيتها وسبب وجودها -٨

عند الطالب فكرة متكاملة لتركيب املنظومة أو الكتاب الذي جيمع مبضمنه من ترتيب 
 .وأبواب وعلى ماذا بناه الشيخ املؤلف ومعرفة أشهر شروحه

 
جلمع بطريقة الشيخ سـلطان أم  أما بالنسبة لطريقة اجلمع فأرى أنه ال إشكال سواء مت ا

   .طريقة ابن اجلزري مع أين أفضل طريقة ابن اجلزري
 

ونؤكد أنه ال إشكال يف عدم تسميع املنظومة مع أنه أمر مفضل وجيب احلث عليه إال أنه 
ال جيوز التساهل يف شرط اإلحاطة باملنظومة من ناحية األصول والفروع حسب مـا ذكرنـا   

  .هذه املنظومة وكذلك قراءة ختمة مبضمن
  

. وهذان الشرطان اللذان ال جيوز التنازل عنهما إضافة لشرط كون الشيخ جامعاً للقراءات
  .مع أنين أدعو إىل االتفاق على شروط تصل إىل الشروط الثمانية اليت ذكرهتا

  
كما جيب التنبيه إىل أن وضع شروط لإلجازة جيب أال حتوي نوعاً من املبالغات والتعنت 

ها مبا مبا جيعل الطالب يقضي أوقاته الطويلة لتحقيق شروط ال تفيد شيئاً سوى املغاالة يف بنود
مثل أن يشترط احلفظ التام واملـتقن للمنظومـة   ، يف ما اليطلب وحتويل هذا العلم عن قصده

إنك ترى الطالب ، وقد ناقشنا هذا األمر سابقاً، واستحضار أي دليل غيبا مباشرة عند الطلب
ته على هذا األمر بينما ينسى الشيخ أنه هذا الطالب رمبا ال يتقن تفسري تلك اآليات يقضي أوقا
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m  j   i   h  g   f  :وربطها وحتليلها وهو ما طلبه اهللا سبحانه وتعـاىل 
l ٢٩: ص.   

  
ومن أجل الشروط الثالثة األخرية يف الشروط الثمانية وضعت هذا الكتاب ليسهل األمور 

  .على الطالب
  .هذه الشروط املذكورة رمبا تساهم يف ضبط األمور قدر املستطاع واهللا أعلم فأظن أن

  
  :أما بالنسبة لشرط كون الذي جيمع حافظاً

فقد ذكرنا أن هذا العلم هو علم توسعي استطرادي فيجب على الشيوخ حث الطـالب  
قبـل أن   هيف تدبر القرآن ويف زيادة أوقات تالوته والتمسك ب على احلفظ الذي يساهم قطعاً

خيوضوا يف األمور املتعلقة باألداء اللفظي وقبل أن خيوضـوا يف غمارهـا وتشـغل أوقـاهتم     
فأحاديث احلث على احلفظ واستظهار القرآن تبلغ العشرات ولكن ال يوجد حديث واحـد  
حيث على مجع القراءات برغم من أنه علم يؤجر عليه املؤمن ويثاب عليه بتعلقه بكتـاب اهللا  

  .ظهتعاىل وحف
  

على أننا سنناقش بعد أسطر مسألة من يطلب من شيخ ما مجع القراءات عليه وهو غـري  
  .حافظ
  
  

  :إجازة شيخ لشيخ آخر بناء على حسن الظن به دون أن يقرأ عليه 
وهي أن شيخاً ما رمبا يعطي شيخاً أو شخصاً آخر إجـازة  : ويبقى مسألة يف اإلجازة

أنه أهـالً لـذلك    ألنه يراه، اب يف القراءات عليهبالرغم من أنه مل يقرأ ختمة مبضمن كت
بسبب مسعته يف علم القراءات أو حسن الظن به أو ألنه أجيز من شيخ عامل يف القراءات فهل 

  فشرط قراءة ختمة مل حيصل؟ ؟يصح هذا
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لكن إن كان الشـيخ املـانح   ، هنا نؤكد أن حسن الظن ال يكفي وال يبىن عليه أي علم
ذا الشخص قرأ ختمة بالقراءات العشر مبضمن كتاب يف القراءات علـى  لإلجازة يعرف أن ه

لكن على الشيخ ، شيخ ما فبإمكانه أن جييزه طاملا أن شرط قراءة ختمة مبضمن كتاب قد حتقق
أن يضمن شرط اإلحاطة بأصول وفرش هذا الكتاب حسب ما شرحنا وأوضحنا ورمبا يكون 

لعلم أو له مؤلفات تضمن هذه اإلحاطة وإال فيجب يف هذا ا هذا باشتهار علمه وكونه مرجعاً
على الشيخ أن يسأله بعض املسائل اليت تضمن هذه اإلحاطة إن كان يريد التأكد من إحاطته 

  .هبا
  

  :شيخ آخرالشهادة من شيخ ما على إجازة  
 مـن تـوفر الشـروط    لكن على الشيخ أال يبادر إلجازة أحد إال بعد أن يكون متيقناً

  .املطلوبة
  
مبا جييزه به إن  ضافة إىل أنه يتوجب على الشيخ اجمليز أن يسمع من هذا اجملاز بعض آياتإ

كان حفطاً فيسَمَع له من حفظه وإن كان بالقراءات فيسمع له من القراءات وذلك حسب ما 
وذلك ألن اإلجازة تتضمن إذناً من هذا الشيخ باستخدام سنده وأنه أحد شيوخه يف ، جييزه به
  .السند

  
كذلك جند مسارعة بعض الشيوخ للشهادة على إجازة طالب قرأ عند غريه ويقصـد  و

  .الطالب هبذا الربكة حسب ما يقال
  

جيب على الشيخ عدم املسارعة بالشهادة دون تقييد الشهادة وشرح ما يشهد عليه الشيخ 
  .خبطه عند شهادته

  
ا مل يعلم ولو كانـت  فالشهادة هي مسألة شرعية أوال وجيب على املسلم أن ال يشهد مب

ألن شهادته تعين أنه يشهد أن هذا اجملاز حقق الشروط الـيت  ، اإلجازة مصدرة من شيخ معترب



  
-  ٢٩٦  -  

وهذا مل يتم التأكد منه أو تعين أنه شهد جلسة اخلتم ملا يقـرأه   ،يراها هو شرطا لنيل اإلجازة
رواية اليت جيـاز هبـا   أو أنه شهد أن تالوته وفق ال، الطالب وهو راض على التالوة اليت مسعها

  .جيدة

  

  :وبالتايل فيجب تقييد الشهادة وضبطها بأحد ما يلي
يشهد له باملطلق إن كان الطالب قرأ على أحد من أجازهم هذا الشيخ الشاهد أو علـى  
طالهبم طاملا أنه أوضح لتالمذته الذين أجازهم شرط اإلجازة وهو متيقن من توفرهـا فـيهم   

متيقنا من انضباط تالمذته أو بعضهم بشروطه اتبع الشـهادة مـن   فإن مل يكن ، وتقيدهم هبا
  .النوع الثاين

  
يقوم به من كانت لديه شروط واضحة معدودة وحمددة ينشرها بني  وهذا النوع األول

  .تالمذته
  

أن خيترب الشيخ الشاهد هذا اجملاز ويتأكد من توفر الشـروط الـيت يـرى    : النوع الثاين
ويعدد للمجاز هذه الشروط وعندما يوقع علـى شـهادته يكتـب    وجوب توفرها يف اجملاز 

  .وهذه أعلى درجات الشهادة) شهدت له بعد االختبار(
  

أو أن يسمع تالوة هذا الطالب يف جلسة اخلتم ويوافق على جودة قراءته ويكتب علـى  
ـ  )شهدت له بعد مساع جلسة اخلتم(شهادته  ز إالأن هذا النوع ال خيل من إحراج للشيخ اجملي

   .يدعوه للتساهل باإلجازة فاألوىل جتنبه وأفضل منه النوع األخري
  

ويتأكد من جودة قراءته مبا جياز به ويشـهد   أو بدونه أو أن يسمع تالوته من املصحف
وهذه الشهادة تكون على الغالب عندما يستحي الشيخ ، )شهدت له بعد مساع تالوته(بعبارة 

لكنها شهادة حمققة للشروط إن قيدت ، أتاه من شيخ كبريالشاهد من اختبار هذا اجملاز الذي 
  .مبا ذكرنا
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  :الفرق بني اإلجازة والشهادة 
إن كال األمـرين حيـوي    :وهنا ُيسأل ما الفرق بني الشهادة واإلجازة من هذا الشيخ

نفس املعىن من ناحية أن الشخص اجملاز أو املشهود له متقن ملا جياز به لكن الشهادة حسـب  
كانت بعد االختيار أو كان الشيخ الشاهد من شيوحه يف السند فهي تشهد علـى   نوعها إن

  .جودة االتقان بينما النوعان الباقبان ال يشهدان على ذلك متاماً
  

لكن يكمن الفرق بني الشهادة واإلجازة أن اإلجازة حتوي إذنا من الشيخ اجمليز للمجـاز  
  .ةباستخدام سنده واعتباره أحد شيوخه عكس الشهاد

  
وبالتايل فإن الشهادة من ِقبل شيخ يف سند اجملاز هي مبثابة إجازة وال ختتلف عنها أبـدا  

  . طاملا أن الشيخ الشاهد تيقن التزام طالبه بشروطه يف اإلجازة
  

لكن إن قمنا بتمحص املسألة علمياً فإنه ال ميكن القول بوجود فرق واضح بني اإلجـازة  
ألن اإلجازة دون قراءة ختمة ، از ختمة كاملة على الشيخ اجمليزوالشهادة إذا مل يقرأ الشيخ اجمل

كاملة جيب أن تقيد بذلك وعادة اإلجازة تكون بقراءة ختمة كاملة مبضمن ما نص عليـه يف  
فعندما نقوم بإحصاء عدد الرجال يف السند أو عندما يقوم شيخ ما خبط إجازة لنفسه  اإلجازة

لة أما من مل يقرأ عليه ختمة كاملة فإهنا تذكر كاستطراد يف تقيد أوال مبن قرأ عليه ختمة كام
وبالتايل الشيخ الذي أجازه دون أن يقرأ عليـه ختمـة   ، تأكيد قوة اإلجازة اليت محلها الشيخ

كان يشترط فيمن يأخذ عنـه القـرآن    وسابقاً، كن اعتبار السند يبدأ منه مباشرةكاملة ال مي
  .أوضحنا خلتمة كاملة حبروفها وجتويدها كما

  
وال يعين ما ذكرنا أن اإلجازة ال تصح من الشيخ دون قراءة ختمة إمنا هي إجازة أقـل  
درجة مما ذكر ونرى ابن اجلزري يف نشره يبادر يف ذكر من أجازه خبتمة كاملة مث يعترب مـن  

  .أجازه هبذا الكتاب دون قراءة ختمة أمراً تاليا عند ذكره أسانيده يف كل كتاب
  



  
-  ٢٩٨  -  

  : قق من الشروط املذكورة من الناحية العمليةكيفية التح 
إن وجدت مرجعية تصدق على اإلجازات يف بلد ما فعليها تشكيل جلنة تـدرس تـوفر   
شرطي قراءة ختمة واإلحاطة باملنظومة حىت يصار إىل إجازة هذا الطالب من قبل جلنة متفـق  

شيخ جمازا وشـرط قـراءة   أما شرط كون ال، عليها بني أهل هذه البلدة أو بني جمموعة علماء
ختمة مبضمن كتاب فتتحقق بواسطة أرشفة القراء اجملازون هبذه البلدة أما شـرط اإلحاطـة   

وكذلك توجيـه  ، فيكون بالطلب من الطالب قراءة بعض صفحات أو آيات على هذه اللجنة
وُيستفهم من شيخه إن كـان  ، بعض األسئلة اليت تضمن ما ذكر من شرط اإلحاطة باملنظومة

  .رأ شرحا للمنظومة أم ال وكذلك إن مسع أصوهلاق
  

كما يفضل أن يشار يف نص اإلجازة من قبل الشيخ يف اإلجازة على الشروط اليت توفرت 
   .يف هذا الطالب واليت دعت إلجازته من قبله

  
  :هل جيمع القراءات من ليس حبافظ للقرآن 

اءات من املصحف وهـو  رمبا يطلب شخص أن جيمع القر: وهنا أمر جيب التنبيه إليه
   ؟ليس حبافظ فهل هذا جائز مع توفر باقي الشروط

  
طبعاً من ناحية اجلواز الشرعي ال إشكال فيه بل هو أمر جيد لكن نقصد هل يقوم الشيخ 

إجازة يف (إن األمر يعود للشيخ املقرئ لكن على الشيخ أال يسمي ما يعطيه إياه : أقول بإقرائه
مبا مييزه عن اإلنسان احلافظ اجلامع ألن ما ذكـر  ) ة أو غري ذلكشهاد(بل يسميه ) القراءات

وينص ضمن الشهادة بأنه قرأ القـراءات مـن املصـحف    ، يؤدي للتساهل يف حفظ القرآن
الشريف على أنين أحبذ أال يقوم الشيخ بإقراء شخص القراءات إال أن يكون حافظاً ألن حفظ 

تعاىل وهو أمر هام للداعية عكس القراءات اليت هي  القرآن هو أمر مؤكَد عليه تعبداً عند اهللا
  .أمر تكميلي ويعترب علماً ختصصياً يف أحد العلوم الشرعية ويثاب عليه اإلنسان كما ذكرنا

  
ولرمبا طلب شخص أن يقرأ على شيخ قراءة أو قراءتني أو عدة قراءات مبضمن كتاب ما 

  .أو منظومة ما برغم أنه ال حيفظ هذه املنظومة
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نا ال ضري أبداً يف أن يقرأه الشيخ مث اإلجازة تكون برواية القارئ املقصود من الطريـق  فه

الذي مت اعتماده وكما ذكرت يف موضع آخر من كتاب شرح اجلزرية تسـمى إجـازة إذا   
  .كانت عن ظهر قلب وإال شهادة ضبط تالوة من أجل متييز احلافظ عن غريه

  
شيخ كتاباً يضمن به اإلحاطة والفهم هلذه الرواية وهنا جيب على الطالب أن يقرأ على ال

  .أو الروايات اليت قرأ وفقها أو رمبا ميلي عليه الشيخ األحكام ويكتبها الطالب
  

  :مدى وجوب االلتزام باجلمع الصغري ثم الكبري 
إننا جند اليوم ما يسمى باجلمع الصغري مث الكـبري فهـل   : ويأيت هنا سؤال آخر مهم

  ؟ى اجلمع الصغري أوالً مث الكبرييشترط املرور عل
  

أي الكتاب أو (كما أوضحنا سابقاً إن املهم هو اإلحاطة والفهم للطريق الذي جيمع منه 
مث قراءة القرآن كامالً مشافهة أمام الشيخ مبضمن هذا الطريق ولكن طريقة اجلمـع  ) املنظومة
واليت نص عليها ابن اجلزري  اليت مرت معنا يف كالم شيخ مقرئ االسكندرية رمحه اهللا الكبري

واملتعارف عليها بني العلماء جرت منذ عهد ابن اجلزري كما إهنا تؤدي إىل التمكن أكثر يف 
األداء ويف فهم واستحضار أصوال القراءات ألن القراءات كلها يتم استحضارها معاً من أول 

و املرور علـى القـرآن   القرآن آلخره وكذلك بالنسبة لطريقة الشيخ سلطان وبالتايل املهم ه
  .واألوىل ذكر الطريقة اليت مت اجلمع هبا دون ذكر اجلمع الصغري أو الكبري، كامالً
  

وبالتايل فاجلمع الصغري هدفه مترين الطالب على القراءات وتعريفه بأصـوهلا والـبعض   
والبعض  أي يفردون كل قراءة لوحدها يقرؤون وفق طريقة اجلمع الصغري كامل سورة البقرة

لكنها تساعد على السري يف اجلمـع  ، جزءاً والبعض بعض صفحات إال أهنا غري ملزمة للمقرئ
كانوا يفردون كل قراءة لوحـدها قبـل أن    وسابقاً، ري واالطالع يف البدء على األصولالكب

فقبله رمبا قرأ احلافظ ختمة برواية قارئ ، يذكر ابن اجلزري طريقته وبعده أصبح اجلمع وفقها
  . جيمع العشر أو السبع ثر ورمباما أو أك



  
-  ٣٠٠  -  

  : أصل اإلجازة وانتشارها 
إن تالوة القرآن الكرمي وقراءته هي أمر تعبدي أمر به كل مسلم وال حيتاج : والسؤال هنا

إلجازة من شيخ بإقرائه وكان الصحابة مجيعاً يقرؤون القرآن ويأخذونه عن بعضهم دون أن 
  فمن أين أتت هذه اإلجازة؟، جييزوا بعضهم

  
هنا نوضح بأن مسألة و كر متيز بعضد األسانيدولنا طرفاً من هذه املسألة قبل قليل يف ذتنا

اإلجازة اتنقلت إىل القرآن ورواياته تأثرا بعلم احلديث الذي انتشرت فيـه إجـازة الشـيخ    
بنقل كتاب ألفه والتحديث به بني الناس ودّون فيه ما أخـذه عـن شـيوخه مـن     ، لتلميذه

حت اإلجازة تعرب أن هذا الطالب مسع منه هذا الكتاب وهو أهل ألن ينقلـه  األحاديث فأصب
ويرويه وفق ما تلقاه عن شيخه مؤلف الكتاب ورمبا اقترنت إجازة أهليـة النقـل بإجـازة    

شيخه املؤلف لكن ال ميكن اجلزم بتوفرها ضمن اإلجـازة   التدريس والفهم وفق ما أخذه عن
ا فإن األفهام والشروح تتفاوت حسب قدرة األشـخاص  إال إذا نص عليها مث وإن نص عليه

فكم من تلميذ فاق شيخه يف فهم وتدبر ما نقل عنه لكن اإلجازة تتضمن إقرارا من الشـيخ  
بأن هذا الناقل مسعه منه وضبط حركات الكلمات وحروفها مبا مينع االشتباه الذي رمبا حيتمل 

  .ح النسخ املكتوبةالوقوع به بسبب أخطاء الَنْسخ أو مشاكل عدم وضو
  
ر بوجود سند متصل إىل مصدر هذا الكتاب وصاحب هـذا  ِقإضافة إىل كون اإلجازة ُت 

  . املصدر وأنه تفاصيل ما يف هذا الكتاب عن شيوخه املتصلني بأسانيدهم إىل رسول اهللا
هو وأخرياً تعرب اإلجازة أن الشيخ يِقر لتالمذته وجيزم بأن ما يف كتابه قد دققه وراجعه و

  .متيقن مما فيه
  
فكأن الشيخ يقر بأنه متيقن مما ينقل وأن هذا الشخص الراوي واعٍ ملا نقل عنه وهو أهل  

  .هلذا النقل
  

مث انتقلت إجازة شيخ مؤلف الكتاب ، وهذه األهداف من اإلجازة هي أسباب ظهورها
و مل يكـن هـو   إىل من بعده حيث أصبح الشيخ اجملاز جييز تالمذته مبا أجيز به من شيخه ول
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واإلجازة هنا أصبحت حتمل ، مؤلف الكتاب لكنه أجاز اآلخرين اعتمادا على إجازة شيخه له
  : معان ختتلف قليالً

  
  .أهلية نقل الطالب للكتاب وضبط حروفه وحركاته -
  .وجود سند متصل للطالب هبذا الكتاب إىل مؤلفه -
مل يعد موجوداً إمنا حل  )ا رواه وراجعهوهو كون الشيخ املؤلف متيقن مم(أما املعىن األخري  -

بعينه والكتاب  حمله كون الشيخ اجمليز جيزم لتالمذته اجملازين أن الكتاب أخذه عن شيخه
  .يعود هبذا السند إىل املؤلف احملدد

  
إال أنه بعد انتشار الطباعة الواسع وانتشار النسخ اليت ضبطت كل شيء أصبحت فائـدة  

السند اليت متيز الدين اإلسالمي وتدل على الدقة واحليطـة الـيت    اإلجازة بقاء خصيصة بركة
كما إن اإلجازة يف علوم احلديث طاهلا تساهل كبري فبمجرد ، انتهجها علماؤه يف نقل نصوصه

الظن احلسن باآلخر رمبا جييز الشيخ التلميذ مبروياته لكن هذا ال يؤثر كما شـرحنا بعـد أن   
روف واحلركات يف النسخ ومل يعد مشتبهاً فأهيمة السـند  انتشرت الطباعة وانتشر ضبط احل

وكـان  ، أصبحت مقتصرة على بركته وإيضاح دقة وحيطة األمة يف العصور السابقة يف نقوهلا
يف العصور األوىل قبل انتشار الطباعة وضبط كل حرف وكلمة فكان يقرأ الكتاب كامال من 

منه وال تدل اإلجازة على قراءة كامل الكتاب على قراءة أجزاء  أجل اإلجازة مث اقتصر أحياناً
  .إال إذا نص على ذلك

  
 يف القرن الثالث اهلجري ونشري هنا أنه يف فترة انتشار اإلجازة من املؤلفني بعلم احلديث
  .انتشرت مسألة إجازة املؤلفني بكتبهم يف خمتلف العلوم الدينية وغريها

  
وبالتايل انتقلـت  ، فيه ومل تقم إجازة بدونه وبالتايل فاإلجازة تعتمد على كتاب جياز مبا

اإلجازة إىل علم القراءات والقرآن وكانت أمراً هاما وفعاال يف ضبط علم القراءات والتجويد 
وأصبحت أمهيتها وفائدهتا يف هذا العلم تفوق أثرها وفائدهتا بعلم احلديث بسبب تعدد األمور 
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ن من أحكام التجويد وغريها أكثر من علم احلديث اليت تتعلق بالتلقي واملشافهة يف أداء القرآ
  .الذي ضبطته النسخ املكتوبة املفصلة

  
وبالتايل سعى طالب العلم لإلجازة من قبل كل من ألف كتاب يف القراءات وأثبت فيه  

ما تلقاه عن شيوخه وانتشرت مع العصور إال أهنا مل تكن تدل على قـراءة ختمـة مبضـمن    
لكن اإلجازة مبا ) وقرأت ختمة مبضمنه(القراءات إال إذا نص على عبارة الكتاب اجملاز فيه يف 

وكمـا  ، فيه تعين أن الشيخ أقر لتلميذه من تيقنه باألحكام اليت فيه وبالتايل فبإمكانه القراءة هبا
ذكرنا يف كتب احلديث ال تعين اإلجازة أن اجملاز قرأ معلومات الكتاب على الشيخ اجمليـز إال  

  .قراءهتا عليه أو مساعها منهإذا نص على 
  

إال أنه بعد ابن اجلزري حتولت اإلجازة إىل معىن آخر وهو اقتراهنا بقراءة ختمة مبضـمن  
الكتاب اجملاز فيه وهذا ما انتشر واستفاض فيما بعد يف إجازات القرآن الكرمي ودائما كانـت  

  .تقترن حبفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب من الشيخ اجملَاز
  

فإهنا اليوم تقترن بقراءة ختمة مبضمن الكتاب كما شرحنا لكن جيب الـنص يف  ولذلك 
اإلجازة على مسألة كون الطالب قرأ ختمة مبضمن الكتاب أم ال ملا ذكرنا من إجازة البعض 

  .لآلخرين بسبب حسن الظن بعلمهم وتضلعهم
  

، األيـام  وكذلك أصبحت اإلجازة مقترنة بكون اجملاز حافظاً للقرآن الكـرمي يف هـذه  
هبدف متييز احلافظ عـن  ، وبالتايل فإن هذه اإلجازة أصبح من الواجب خصها باحلفظة ال غري

أما غري احلافظ فنسمي اتقانه للتجويد مبضمن كتاب ما شهادة أو غري ذلك مما ال يعسر ، غريه
  .االصطالح عليه

  
راه لكـن  ومن أصر على عدم وجود شرط احلفظ من أجل اإلجازة نقول إنه حر فيما ي

على فرض أنه مت استعمال كلمة إجازة لغري  جيب أن يوجد اصطالحاً أخر غري كلمة اإلجازة
يف العلوم الدنيوية ، ومن بدهياته، مييز به احلافظ عن غريه وهذا من مقتضيات دقة العلم احلافظ
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حيددون درجات يف التخرج واإلجازة ومتكن املتخرج فيجب أال تقل العلوم األخروية عـن  
  .هذا

  
ليس كل من ال حيمل إجازة بالقراءات العشـر ال يعتـرب متضـلعا يف  

  :علوم القراءات دراية
وهنا نشري إىل أننا ال نقول إن كل شخص ال حيمل إجازة يف القرآن الكرمي هو شـخص  
غري متقن للقراءات أو متضلع يف علومها بل رمبا يتوسع أحدهم ويطلع على تفاصيل هذا العلم 

لديه من الدراية أكثر من اجملازين لكن حنث شخصاً كهذا أن يقرأ القـراءات   وكتبه ويكون
وهذا أمر متيـزت  ، والقرآن ويأخذها مشافهة عن اجملازين ألن هذه هي سنة األمة عرب العصور

كما إن ، به أمتنا اإلسالمية نفخر به على باقي األمم مث التلقي يؤدي إىل تقليل مسائل اخلالف
  .ة ال تضبطها إال املشافهةهناك أمورا شفهي

  
إن للتلقي ميزاته اخلاصة يف اقتباس كل شيخ آلداب وأخالق شيخه الذي يأخـذ   وأخرياً

فهذا ، عنه وكيفية أدب العلم والنقاش واحترام اآلخر مما ال ميكن أن حيصله أي شخص لوحده
م لوجودها كما التلقي يساعد يف أخذ هذه األمور برغم من أننا ال نقول إن التلقي شرط الز

  .إن وجودها ليس أمراً مالزماً للتلقي
  

وكما نؤكد على من تلقى مشافهة ضرورة السعي حنو الدراية والبحث على حنو ما حبث 
  .وحصل غري املتلقي املذكور

  
ألنه كلما توسعت الدراية أدى هذا إىل تقليل اخلالفات بني طالب العلـم يف املسـائل   

   .ت يبنون عليها األعايل وعدم التشدد وإلزام الطالب ما ال يلزمالفرعية اليت جيعلوهنا أمها
  

ورمبا أرخص البعض من قدر اإلجازة وأمهيتها فيقولون للطالب إن الشيوخ األوائـل مل  
) إجازتـك قراءتـك  (يكونوا يهتمون باإلجازة شأن إهتمام الطالب اليوم ويقولون للطالب 

نعم جيـب أن ال يكـون   ، ا الكالم فيه مبالغةوهذ، ويستحي الطالب أن يطلب منهم اإلجازة
لكن إن كل العلوم تطور نفسها يف ، هدف الطالب السمعة الدنيوية من اإلجازة واملفاخرة هبا
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وضع ضوابط حتصيلها والتمكن فيها فلماذا نبقي العلوم الدينية متخلفة عـن هـذا الركـب    
إن هذا أمر فيه نوع من العجـز   ،وختضع يف ضبطها فقط للنيات الطيبة نتركها على بركة اهللا

والذي سيؤدي إىل خالفات مستقبلية بدأت مظاهرها تربز كما يؤدي إىل ختلف العلوم الدينية 
مث ال خيفى ما يف اإلجازة من عامل تشجيعي ودعوي مـن  ، عن ركب تلك العلوم املنضبطة

  .حث الكثري على حفظ كتاب اهللا ونشره
  

له مث إن أجاز تلميذه شخصاً فهو ال يشـهد   ميذاًوكم يأخذين العجب من شيخ أجاز تل
أقول ملن دأبه هذا إن هذه ليست دقة بـل هـي   ، وينعت نفسه بالدقة املتناهية، على إجازته

فإما لديك شروط واضحة حققتها ، عشوائية يف بناء األحكام واألعمال الدعوية ونشر القرآن
رِؤ هو فيجب أن يصار إىل الشهادة على يف من جتيزه وأوضحتها له وبالتايل أنت تعرف ما ُيق

أو أنك تريد أن تستأثر مبيزة خاصة ترفعك ، إجازته أو أن عملك عشوائي وال تثق مبن تقرِؤه
  . عن اآلخرين

  
فيشمر كـل  ، ال شك أنه جيب أن يشارك اجلميع يف ركب الدعوة ونشر القرآن وحفظه

وال الشاذة هنا وهناك واليت تثبط مهته قارئ عن ساعد اجلد ولينشر القرآن وال يهتم بتلك األق
  .وعزميته
  

  :قصر السند يف اإلجازات اليومالتنافس بمسألة املبالغة يف  
ويف إطار كالمنا على األسانيد واإلجازات وقبل االنتقال عنها ال بد مـن اإلشـارة إىل   
ند مسألة هامة أصبحت رائجة اليوم وهي وجود مبالغات ظهرت بني طالب العلم بقصر الس

  .وكأنه غاية وهدف جيب السعي إليه وأحياناً يقصد منه الطعن يف قدرات اآلخرين
  

ال شك أن األمة اإلسالمية عرب العصور افتخر العلماء بقصر أسانيدهم إىل رسول اهللا يف 
نقوهلم إال أنه مل يترافق بذاك الغمز بني أصحاب األسانيد لبعضهم أو املبالغة فيها مث هذا األمر 

من تابعني وتابعي التابعني ومل يثبت هـذا االهتمـام   ، ذا بال يف العصور األوىل لألمة مل يكن
منهم بل إن االهتمام بقصر السند نشأ يف علم احلديث وعند رواته ألنه يدل على زيادة ضبط 
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يف رواية احلديث من زيادة كلمة أو نقصها وما إىل ذلك أما القرآن فهو حمفوظ قطعاً عن هذا 
ليت يبالغ هبا سبحانه وتعاىل وهنا نؤكد أن قصر السند يف القرآن ليس له تلك األمهية امن اهللا 

  :وذلك ملا يلي
  

إن قصر السند يف قراءة القرآن الكرمي والسعي وراءه واملبالغة فيه من األمور اليت ال يقصد 
 يقدم قصر السند هبا إال تنافس األقران واملباهاة وال حاصل منه فالقرآن حمفوظ من اهللا تعاىل ال

وتأخره فيه شيء رمبا هذا القصر والطول كان يفيد يف علم احلديث قبل تدوين احلـديث يف  
  .الكتب وذلك يف ضبط زيادة كلمة ونقصها أو أي شيء يف الضبط

  
فال يصح فاليوم لدينا شيوخ أفاضل شيوخهم يعتربون يف سندهم  تقانإإذا كان هدفه زيادة  -

ومن يعدل املتويل يف االتقان واألدء والدراية بل ) اجلزري الصغري(اهللا  املتويل رمحه معاديل
كذلك األزمريي واألمثلة يف هذا تتعدد عربالـزمن مث الدرايـة   ، هو فاق أشياخه رمحه اهللا

  .واالتقان تتعلق جبهد الشخص
  
ـ   اإن كان اهلدف منه الربكة بالقرب من النيب الكرمي فال يصح أيًض - ىن بغض النظر عـن مع

وتركيبها يعود مبـدؤه  ، القراءة الواحدة ببنائها الكامل السند يف ألن الربكة واخلالف فيها
إىل القارئ الذي بىن قراءته وليس من الرسول مث هذا القارئ بىن قراءته عن التابعني الذين 

  .اا واحًدأخذ منهم وليس تابعًي
  
  .القراءة فأين الربكةإن كان قصر السند إىل صاحب الكتاب الذي تقرأ مبضمنه  -
القرون األوىل كانوا يأخذون عن بعضهم وال يهتمون بالقصر أو الطول يف السـند املهـم    -

وإمنا االهتمام بقصـر   كما مل يكونوا يرون القصر يعرب عن اتقان ما، القرآن والقرآن فقط
لم وهذا شأن كل كتاب يف أي ع، السند بدأ يظهر إىل صاحب الكتاب الذي يقرأ مبضمنه

يف العهود السابقة يف األمة حيث أصبح اجلميع يهتمون باإلجازة من مؤلف الكتاب أو ممن 
قرأ على مؤلف الكتاب وأكثر ما ظهر هذا يف كتب احلديث وقـد ذكرنـا األسـباب    

  .وأوضحناها
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  .إن العربة باإلفادة يف نشر القرآن وأمانة نقل أحكامه والقيام حبقه
  

ال إشكال فيه طاملا يدور يف إطار البحـث العلمـي ال   إن دراسة قصر السند هو أمر 
  :إمنا تتجلى املبالغات يف، غري

  
  .اعتبار البعض أن قراءهتم هي املفضلة وغمز قراءة اآلخرين بسبب قصر يف سنده -
عليهم عليها املعول  ةواعتبار القراءمسارعة الطالب حنو القراءة على شيوخ معدودين فقط  -

وهذا األمر يرتبط رمبا مبسـألة  ، عوي ونشر القرآن والفكر الدعويوهذا يعطل العمل الد
  .واليت فيها تقصري، اإلجازة اليت أوضحناها

هبدف تقصري السند جند البعض يبحث عن أي وسيلة يف تقصريه ولو مل تكـن صـحيحة    -
فرأيت البعض مثال خيط إجازة من طريق الشاطبية لكن لـيس بسـندها الشـاطيب أي مت    

على كتاب آخر من كتب اإلقراء ألن مؤلفها سنده أقصر إىل قارئ ما دون التنبه االعتماد 
ال خيلو من شك  حىت يف القراءات العشر كما جند إثبات سند لإلجازة، إىل عدم صحة هذا

بأن يثبت يف السند شخصاً قرأ على آخر جملرد الذكر يف كتاب ترجم له أنه قرأ عليه دون 
ولذلك انتشر سند فيه أحد شيوخه تـويف   ..اءات العشر أم ماذاحتديد ختمة كاملة أم القر

شيخه وعمره اثنا عشر سنة وهذا السند أثبت لقراءة حفص وللقراءات العشر وهذا أمـر  
  ).قراءة السمديسي على ابن غامن املقدسي(مستغرب 

  
  :أسانيد القرآن اليوم 

م للقراءات واليت تعترب غـري  والكالم هنا يدعونا إىل الكالم حول األسانيد املوجودة اليو
  . ألن عنها نتجت بعض األخطاء يف ذكر األسانيد، واضحة عند البعض وحتتاج إىل إيضاح

  
  :فإن السند يقسم إىل أربع مراحل

  .بني الشيخ صاحب السند اليوم إىل ابن اجلزري -
ـ  - زري بني ابن اجلزري وصاحب الكتاب الذي اعُتِمد سنده من الكتب اليت ذكرها ابن اجل

  .يف النشر
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  .القارئ صاحب الكتاب إىل سند -
  . سند القارئ إىل الرسول -

  
فعند دراسة سند قراءة ما ال يصح أن نصل السند للقراءة كاملة إىل الرسـول بـرغم أن   

فتركيب القراءة من ناحيـة املـد والغنـات    ، مبا قرأ أو أذن  تفاصيلها كلها تعود للرسول
فعندما ننسب قـراءة  ، رئ عن شيوخه وهذا شرحناه باستفاضةواألحرف يعود خليارات القا

إىل القارئ ونقول هو أخذ عن فالن وفالن من التابعني وهم عن فالن وفـالن   جيب إسنادها
  .من الصحابة وهم عن رسول اهللا

  
 سند قراءيت برواية حفص إىل رسول اهللا: فيقول فالبعض ينعت إجازته بقراءة حفص مثالً

  ه ويعرب عن وهذا ليس بدقيق إمنا جيب أن يسند قراءت، أو ثالثني رجالً جالًر ٢٩يتألف من
إن سـندي بفقـه   : إن من يقول ما سبق يشبه من يقول، أو القارئ طول السند إىل الراوي
 مل يكـن  يتألف من كذا رجل وهذا ال يصـح ألن الرسـول    الشافعي إىل رسول اهللا 

  . استمد فقهه مما وصله من نقول عن الرسولو فالشافعي ظهر بعد الرسول ، شافعياً
  

ويصح نعت القراءة بأن بني الشيخ والرسول كذا من الرجال جتاوزا على اعتبار االهتمام 
بعدد الرجال فقط دون حتديد قراءة ما بأن نقول بني حفص ورسول اهللا كذا من الرجال وبني 

لشيخ املقصود ورسـول اهللا  كذا من الرجال فيكون بني ا مثال الشيخ صاحب السند وحفص
كذا من الرجال دون حتديد قراءة لكن نقيد عدد الرجال برواية بسند حفص عن عاصـم إىل  

  .فليست دقيقة) يتألف من كذا رجل رسول السند رواية حفص إىل (أما عبارة  الرسول
   

أما بالنسبة للقراءات العشر فيجب نعت سند القراءة إىل صاحب الكتاب الذي اعتمـد  
 وكذلك ابن اجلزري،  أثبت سنده إىل الرسول وصاحب كل كتاب، ليه أو ابن اجلزريع

  .أثبت أسانيده يف كتابه
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لكن ما يقام به اليوم أن الشيخ صاحب اإلجازة يريد أن يوضح أن سنده يعود إىل رسول 
نـاء  ملنع أي لبس فلذلك خيتار سند أحد القراء العشر يكمل سنده ب، بالقراءات العشر  اهللا

وال إشكال يف هذا لكن اخلطأ الذي يتم الوقوع به هو عدم التنبيـه إىل أن  ، على أحد الكتب
  .السند بني ابن اجلزري وباقي القراء يؤخذ من األسانيد اليت ذكرها ابن اجلزري يف النشر

  
فبهدف تقصري السند بني ابن : به يف إثبات سند قارئ ما وننبه أيضا إىل خطأ يتم الوقوع

ري والقارئ أو الراوي فإن البعض خيتارون أقصر األسانيد حبيث تثبت قراءة لشيخ علـى  اجلز
ويغيب عن الذي يضع هذا السـند أن  ، آخر ضمن السند ولو مل يتم حتديد ماهية هذه القراءة

ري له سند خاص بني ابن اجلزري أوال إىل صاحب الكتاب مث زكل كتاب من كتب ابن اجل
فيقوم من أثبت سندا كهذا بأخذ سند ابـن اجلـزري إىل   ، لراويبني صاحب الكتاب إىل ا

مث يكون لصاحب هذا  وهو سند قصري هلذا الكتاب كتاب مما أخذه ابن اجلزري عن شيخ ما
علما أن ، الكتاب كتاب آخر سنده أقصر من سند هذا الكتاب إىل الراوي أو القارئ فيأخذه

، شيوخ الذي مت اعتبـارهم يف الكتـاب األول  ابن اجلزري مل يأخذ الكتاب الثاين عن نفس ال
وال يكون اهلدف من كل هذا إال تقصري السـند رجـال أو   ، فيكون هناك تلفيق بني سندين

  .وهذا نراه يف بعض من يعتمد كتب سبط اخلياط اليت اعتمدها ابن اجلزري، رجلني
  

إىل  ر السـند كما جيب أن نعلم قصر األسانيد اليوم إىل ابن اجلزري تعتمد على مدى قص
  .ألنه أقصر األسانيد فيما يبدو لنا اليوم )ـه ١٢٣٧(العبيدي رمحه اهللا املتوىف 

  
أما بني ابن اجلزري والقارئ فإن أقصر األسانيد هي تلك اليت تعتمد على سبط اخليـاط  
من طريق املبهج والكفاية وهي من طريق الطيبة وإن أقصر قراءة رواية رجاال إىل رسـول اهللا  

  .اية قالون عن نافع من رجال الكفايةهي رو
  

لكن ال يصح ملن مجع الشاطبية فقط أن يضع سنده إىل راو أو قارئ معتمدا على الكفاية 
  . ألهنا من كتب الطيبة إال إذا مل يقيد إجازته بالشاطبية وكان شيوخه جامعني من طريق الطيبة
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جلزري متشعبة جداً فرمبا يوجد لكن نشري هنا إىل أن األسانيد بني مرحلة العبيدي وابن ا
   .سند يقصر رجالً أسانيد مل تصلنا ولرمبا وصل الباحث يف التراجم إىل

  
  

 ڭڭڭ
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في علم التجويد  كيفية معالجة المسائل المستجدة
  والقراءات اليوم

  
هنا نتناول أمراً هاما يتعلق مسائل فرعية يف التجويد وأساليب أداء القراء تؤدي يف العديد 

حيان إىل خالفات يقوم البعض بتضخيمها وجعلها من أمهات املسائل اليت حيكمون هبا من األ
  .على اآلخر وجيعلونه يف قفص االهتام

  
من أمثلة هذه املسائل املستجدة اليت مل تكن موجودة عند األوائل مسألة فتح الشفتني يف 

 يضع اللسان يف خمرج الـدال وكذلك إخفاء النون عند التاء والدال هل ، إخفاء امليم عند الباء
أو التاء أم ال وكذلك إخفاء النون عند الكاف هل يتم الدخول يف الكاف أثناء لفظ الغنـة أم  

وكون احلرف املقلقل يأخذ من ، وكذلك، وكذلك الضاد وقرهبا من خمرج الظاء أو الدال، ال
سـتعالء أم ال  وكذلك مسألة تفخيم الغنة قبل حروف اال، ..حركة احلرف الذي بعده أم ال

، )إذاً(وتنوين ) وليكوناً(ومقدار هذا التفخيم واملغاالة فيه وكيفية الوقف على نون التوكيد يف 
  ؟..ورمبا ستظهر العديد من املسائل املشاهبة الناجتة عن االستغراق يف الفروع

  
لقد تراشق كل طرف من األطراف ممن تعنت هبذه املسائل حىت نعتوا بعضهم بقلة العلم 
ومل خيل نقدهم من غمز وسخرية وكل من الطرفني يدعي أن شيوخه هم املعتمدون واملعـول  

بل وصل األمر من قبل البعض باهتام اآلخر بأنه يقرؤ مبا مل يقرؤ به ، على أقواهلم والنقل عنهم
  .وهذا اهتام غاية يف اخلطورة، الرسول ويزيد ويغري يف القرآن

  
الـذين   هؤالء املتناوشنيالدراية مث التعصب من قبل إن املشكلة األساس تنبع من ضعف 

وأكثر من ضعفت درايته يتمسك بتقديس ، جيعلون هذه املسائل أمهات املسائل ومن أخطرها
شيخه وأنه ال خيطئ وأن القرآن يؤخذ بالتلقي وال يعول على ما يف الكتب بل مسعت عن أحد 

اك أمورا يف القرآن والقـراءات تؤخـذ   إن هن: شيخه الذي أجازه قوله اجملازين أنه نقل عن
باملشافهة فقط ولو مل ينص عليها يف الكتب وذلك بزعمه على ما أذكر وجود التكـبري بـني   
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وكـذلك يف مسـألة   ، سور اخلتم لغري املكيني من طريق الشاطبية وهكذا أقرؤه هبا شـيوخه 
  .البسملة عند البدء مبنتصف السورة مع أهنا مسألة واضحة ومنصوص عليها

  

  :لقد ذكرنا سابقاً أن تالوة القرآن تقوم على أمرين
  .كتاب معتمد يقرأ القرآن مبضمن املعلومات املوجودة فيه •
شيخ ضابط يسهل على الطالب أداء ما ورد من معلومات يف هذا الكتاب ويضبط له  •

 .األمور اليت مل ينص عليها وال يضبطها إال األداء اللفظي
  

االلتزام و تقوم عليهما قراءة القرآن عرب العصور فوظيفة الشيخ وهذان األمران مها اللذان
بالكتاب الذي ينقل تفاصيل القراءة إىل الرسول ألن املدونني دونوا هذه القراءات ملنع االشتباه 

وبالتايل فمن يقرأ مبضمن كتاب جيب أن ينضـبط  ، والوقوع باخلطأ ونقل ما ثبت إىل األجيال
  .به دون شك

  

  : ر اليت يضبط هبا الشيخ قراءة الطالب أو قراءته مبضمن كتابوتنقسم األمو
االلتزام باألحكام الظاهرة اليت نص عليها واليت ال خيفى معناها اإلمجايل على أحـد مثـل    -

البسملة بني السورتني أو كيفية قراءة كل كلمة واألحكام التجويدية من إدغـام صـغري   
  .وكبري

ية ألداء كل حكم واليت أحيانا يـنص عليهـا يف الكتـاب    اإليضاح للطالب الكيفية العمل -
  .وأحيانا ال ينص عليها من تسهيل وإبدال وتقليل وإمالة وغنة وما إىل ذلك

وهذه األمور اليت هي من النوع الثاين جيب أن يلتزم بالكيفية اليت ينص عليها صـاحب  
  .الكتاب إن نص

  
وإال فإنه ، هذا الشيخ صاحب الكتابأما إن مل ينص فينظر يف كتاب آخر نص عليها فيه 

يلتزم مبا نص عليه نصاً أحد شيوخ املؤلف وإال فإنه جيب أن يلتزم بأحد ما نص عليه أقـدم  
أما إن مل يوجد نص عن أحد من هؤالء فيلتزم كل شخص ، شيخ ضمن سند الشخص القارئ

اء اللغة األقدمني مبا أخذ عن شيخه وال إشكال يف هذا لكن يرجح الذي يتوافق مع أقوال علم
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 الذين تناولوا علم األصوات واللسانيات وخمارج احلروف مثل سيبويه وابن يعيش وابن جـين 
ألن القرآن نزل بلغة العرب ومث إن شرط موافقة اللغة هو شرط أساس يف قبول القراءة ودوما 

إن مل  ه وإالوأئمتها هؤالء مرجعا لعلماء القراءات أمثال ابن اجلزري وغـري  كان علماء اللغة
مث إن اختلف أحد العلماء األقدمني ، فإنه ال يرجح أحدها على اآلخر يوجد قول لعلماء اللغة

يف السند يف مسألة هو وعامل آخر فيتم الترجيح بينهما اعتمادا على علماء اللغة وعلى أقدمية 
لغة وإال فعلى الشيخ فإن كان اخلالف منتشراً وواضحا يف ذاك العصر فيلتزم بترجيح علماء ال

  .األقدمية
  

وسبب عدم التزام كل شخص مبا نص عليه شيخه ابتداء ألن هذه األمور الدقيقة رمبا مل 
مث لو مل يوجد ، يتنبه هلا شيخه ومل يسأل عنها مشاخيه أصال ومل تكن مسألة هامة تناقش سابقا
مث على فرض أن  ،خروج يف الكيفية من قبل البعض عن كيفية شيخه ملا وصلت إلينا كيفيتان

يف بدء السند كان يقرأ بكيفيتني ومها ثابتتان فعلى األقل جيب التنبيه علـى الكيفيـتني    الشيخ
على أن السكوت عن تناول املسألة رمبا حيتمـل أن  ، من قبل الشيوخ سابقاً، وذكر جوازمها

  .الكيفيتني مقبولتان
  

شيخه قد نص نصاً واضـحا  لكن طاملا أن شيخاً يف سند الشخص الذي يقرأ أو يف سند 
على املسألة فال بد أنه جيب أن يصار إىل االلتزام مبا قال وال بد أن أحد من أتى بعده يف السند 

  .خرج عن كيفيته
  

وهنا أنوه إىل أن احلكم الذي وجد نص يعتمد عليه يف بناءه عن العلمـاء األقـدمني يف   
ل إليه ذاك العامل ومل يتراجع عنـه يف  شيوخ سند القراء اليوم جيب أن يكون حكماً هنائيا وص

كتاب آخر أو يظهر أنه خطأ صدر عنه مثل ما ينقل عن ابن اجلزري يف التمهيد من ترقيـق  
  .األلف بعد حروف االستعالء والثابت عنه أنه إما خطأ أو سهو أو رجع عنه
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  :وهنا أخلص ترتيب خطوات بناء احلكم
  .فإن نص عليها انتهى األمرالبحث عن قول ابن اجلزري حول املسألة  
  .البحث عن قول أحد شيوخ ابن اجلزري ممن يقع يف سند ابن اجلزري حول املسألة 
عند تعارض رِأي الشيوخ قبل ابن اجلزري بينهم أو مع ابن اجلـزري نـرجح ابـن     

  .اجلزري ألنه خامتة احملققني وإال نعتمد على علماء اللغة القدامى املعروفني
فرعت األسانيد فإن كان من نص على املسـألة شـيخاً يف سـند    بعد ابن اجلزري ت 

  .صاحب اإلجازة فيجب على هذا اجملاز الرجوع لقوله وإال فال جيب
عند عدم وجود نص كلٌ يقرؤ حسب شيخه لكن يرجح ما نص عليه علماء اللغـة   

  .واألصوات واللسانيات القدامى
  .شيخهكل ميشي حسب ما أقرأه  إن مل ينص علماء اللغة وإال 

  .وال يعترب النقل عن شيخ ضمن السند إال إذا كان موثقاً ضمن كتاب بشكل واضح صريح
  

وضمن هذا الترتيب تعترضنا مشكلة كون النص عن الشيخ القدمي ضمن السـند رمبـا   
يكون غري صريح وحيتاج إىل بعض استنتاج فهنا أيضا يصار إليه وهو األوىل باإلنسان احلـر  

  .يبقى الوجه اآلخر مقبوالًاملتتبع للدليل لكن 
  

  :يف هذه املسائل مايلي لكن ما يهمنا هنا ونؤكد عليه وجيب أن يكون حاضراً
الدقيقة لألداء ليست على ذاك القدر الكبري من األمهية  بالتفاصيلإن هذه املسائل املتعلقة 

ـ  ة ويعتـرب  واخلطورة اليت تؤدي إىل التفريق بني املسلمني وجيب جعلها مسائل فرعية وجانبي
اخلالف حوهلا مع املشادة مع اآلخر من األمور املنهي عنها ومن الدخول يف التفريعات الـيت  

  :لألسباب التالية، فرقت األمم واليت هنينا عنها
لو كانت هذه املسألة على ذاك القدر من اخلطورة لنبه إليها وإىل عدم الوقوع هبـا   

  .العلماء األوائل
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عا يف األحاديث الثابتة إىل عدم االخـتالف يف القـرآن   ذكرنا أن الرسول الكرمي د 
كما ، والتسهيل على الناس يف قراءته وأدائه وصوب كال املختلفني يف أداء الكلمات

  .ثبت هذا عن العديد من الصحابة
مر معنا خالل التطور التارخيي أن يف األحكام ختريات للصحابة والتابعني من لغـة   

كيف جنعل كل تفصيل أمرا توقيفيا من اهللا مع أن األوائل العرب مبا أذن به الرسول ف
  .مل يفعلوا ذلك

ذكرنا يف نقاش وجود أحكام كان يقرأ هبا ومل تصلنا احتمالية ذلك مثل إظهار امليم  
عند الباء وغري ذلك فهنا أحكام مل يقرأ هبا مع أهنا كانت موجودة يف الصدر األول 

  .حكم ما فلماذا هذا التشدد يف تفصيل
األحكام التجويدية قبلت فيها النقول اآلحاد اليت تعترب حتت إطار ظنيـة الثبـوت    

وكذلك التحريرات دخلت فيها الترجيحات فلماذا هذا التشدد يف ما مل يتشدد بـه  
  .سلف األمة وعلماؤها السابقني

ذكرنا يف تعريف القرآن وحتديده أنه السور واآليات واحلروف اليت يبىن عليها القرآن  
املعاين أما أحكام التجويد واألداء فهي تدخل ضمن إطار الترتيـل   اليت تبىن عليهاو

) ورتل القرآن ترتيال(واألداء اللفظي وهذا الترتيل من لوازم القرآن وليس هو القرآن 
جيب أن يكون اخلالف يف مسألة تفصيلية فيه أهون من  فالترتيل غري القرآن وبالتايل
  .نيأن يشق خالفا بني املسلم

سيمر معنا يف نقاش احلروف السبعة أنه هناك أساليب رمبا كانت موجودة ويقرأ هبا  
وهي أمور رمبا جيدها  ..لكنها تركت فيما بعد مثل الطمطمانية والتلتلة والكشكشة

القارئ كبرية ومع ذلك أبيحت ألن الرسول وجه اهتمـام املسـلمني إىل املعـاين    
  .فقط وتسهيل تالوة القرآن وليس األلفاظ

  
طبعا ، إن التشدد يف هذه املسائل ال خيلو من تعنت وغياب لروح القرآن يف ذهن القارئ

ولو وصلنا إىل ، التشدد املؤدي إىل اخلالف والشقاق بني املسلمني وليس البحث العلمي اجملرد
أي نتيجة يف حبثنا العلمي فيجب عدم جعل املسألة مسألة على ذاك القدر الكبري من اخلطورة 

  .واألمهية
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  !!القرآن فعلى ماذا سيجتمعون لفظ إذا كان املسلمون سيختلفون يف
  

ويبقى يف مسألة اإلجازة نقطة هامة جيب ذكرها وهي مسألة املبالغات اليت يقوم هبا بعض 
املقرئني ويطالبون هبا من يقرؤون عليهم لكن هذه املسألة سنؤخرها إىل مـا بعـد مناقشـة    

  .األحرف السبعة
  

  :ستمرار األسانيد اليومأهمية ا 
  :ويف حبثنا املذكور هنا ملسنا فائدة هامة لالهتمام باألسانيد اليوم وبقائها واالعتماد عليها

فبالرغم من أن األسانيد املوجودة بني أيدينا اليوم ال ميكن أن نصفها بأهنا متواترة حيـث  
ال األسانيد اليت ال متر به تنقطع بابن اجلزري الذي أدى االهتمام بوجوده ضمن السند إىل إمه

وقد شرحنا هذا يف دراسة تواتر القرآن والقراءات لكن ذكرنا أن تواتر القراءات يقـوم  ، اليوم
على عشرات الكتب التارخيية للقراءات والذي يعترب سند كل كتاب هو سند حبد ذاته يساهم 

  .يف إثبات التواتر وأدعو القارئ للرجوع للبحث السابق
  

  :اليوم تكمن أمهيته يفلكن السند 
برهان استمرار وجود هذه األسانيد عرب العصور املختلفة وهذا أمر نفخر به ونعتمـده يف   -

  .برهان صحة القرآن
  .تلقي كيفية األداء لألمور اليت ال تضبط إال باملشافهة -
ه عنـد  كون الشيوخ السابقني املوجودين يف األسانيد اليت بني أيدينا اليوم مرجع يرجع إلي -

  . وجود خالف يف أداء حكم ما
  
  

 ڭڭڭ
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  االختالفات بين القراءات خالصة سبب نشوء
  

  :ميكن حصر أسباب نشوء اخلالفات بني القراءات القرآنية مبا يلي
  .وهذا رمبا يكون عند الصحايب أو التابعي) كما يف املد مثالً(اختالفهم يف التقديرات  -١
ايب واحداً منهما أو مساع االثنني لكـن اختـار   قراءة الرسول هبذا وذاك ومساع الصح -٢

 .الصحايب أحدمها
، أذن الرسول للصحابة بالقراءة بلهجات العرب وأساليبها ولغاهتا أو بعـض القبائـل   -٣

 .فأصبح الصحابة يتخريون منها
  
 

  هل هناك قياس يف القراءات؟ 
: احدة وهووهناك سبب آخر من املمكن إضافته لكنه سبب يف االختالف يف القراءة الو

ورمبا تعجب القارئ وهل هناك ..القياس يف بعض األمور اليت مل تسمع من القارئ أو الراوي
  ؟)أي يف األحكام التجويدية(قياس يف القراءة 

  
إن هذا مرفوض أصالً وغري موجود يف احلرف وذكرنا كيـف هـاجم ابـن    : اجلواب 

ضع يف القراءات يف أمور تفصيلية رمبا اجلزري أقوال ابن أيب شامة إال أن القياس تطرق إىل موا
مل تنقل عن القارئ أو الراوي أو مل توضح عنهم مثل قولنا إن املد الذي قبل اإلدغام الكـبري  

إهنا ) فرق(حيتمل املد املشبع أو القصر يف كل كلمة من هذا القبيل أو قول ابن اجلزري يف راء 
  .راجع النشر ..يق وصالً ووقفاً بل رجحهترقق يف الوصل والوقف لكن اختار معاملتها بالترق

ومثل مذهب محزة يف الوقف على الكلمة اليت فيها مهز من مذهب األخفش أو ختفيفهـا  
آل ) [..امل اهللا ال إله إال هو(حسب الرسم أو على القاعدة األصل وكذلك ما يقال يف وصل 

داً باحلركة العارضة أو املـد  وعندها جيوز القصر اعتدا من أنه جيوز فتح امليم وصالً] ١:عمران
يف ] ٤:الطالق[ )والالء يئسن(ومثل اإلدغام عند أيب عمرو يف ، اعتداداً باألصل وهو السكون

وجه اإلبدال للهمز ياء مع املد الشبع لأللف قبلها حيث أن الشاطيب نـص علـى اإلظهـار    
) األصلية يف الكلمة التالية أي عدم إدغام الياء املبدلة يف الياء(للسوسي يف باب اإلدغام الكبري 

  .لكن العمل على اإلدغام جرياً مع القاعدة
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وعللوه بأن قليل احلروف ال يدغم عادة لكن الـذين  ) آل لوط(ومثل منع البعض إدغام 

وكذلك ال يتصور أن يقف القـارئ علـى املـد    ) لك كيداً(أدغموه احتجوا عليهم بإدغام 
  .كلمةالعارض بأوجهه الثالثة دائماً يف كل 

  
  .ومثل ترجيح ابن اجلزري عدم وجود سكت على اهلمز قبل املد ألن املد يقوم مقامه

وبالتايل قول الشاطيب عند التعبري عن أن الراء ال متال ألحد القراء إذا كان بعـدها يـاء   
  :حيث ال قياس يف القراءة

  
 وما هي من أصل األصول فتأصال   وما لقياس يف القـراءة مـدخل  

  
هم البيت على إطالقه بل القياس ال يستعمل يف إجياد أصل جديد وقاعدة جديـدة  فال يف

إمنا يستخدم يف محل األحكام على القواعد املوجودة وكوهنا تندرج حتته أم ال ولـذلك مـن   
  .جيمع القراءات اعتماداً على طيبة النشر جيد مثالً أن األزمريي زاد كذا

  
فيقول ابن اجلزري يف النشر حول وجود القيـاس يف   وطبعاً هذا الكالم ليس اجتهاداً مين

  .من كتاب النشر طبعة دار الكتاب العريب ١٧القراءات ص 
  
أما إذا كان القياس على إمجاع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصري إليه عند عـدم الـنص   (

 وغموض وجه األداء فإنه مما يسوغ قبوله وال ينبغي رده ال سيما فيما تدعو إليـه الضـرورة  
ومتس احلاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعني على قوة التصحيح بل ال يسمى ما كان كـذلك  
قياساً على الوجه االصطالحي إذ هو يف احلقيقة نسبة جزئي إىل كلي كمثل مـا اخـتري يف   

) كتابيه إين(ختفيف بعض اهلمزات ألهل األداء ويف إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل 
يف ) قال رب(على ) وقال رجل، قال رجالن(قياساً عليه وكذلك قياس ) هلك ماليه(وإدغام 

اإلدغام كما ذكره الداين وغريه مما ال خيالف نصاً وال يرد إمجاعاً وال أصالً مع أنه قليل جـداً  
مث ذكر ابن اجلزري قول مكي بن أيب طالب حـول   ..كما ستراه مبيناً بعد إن شاء اهللا تعاىل
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وقلت قد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما ال يروى على ما روي  :الوأخريا ق ..ذلك 
وما له وجه ضعيف على الوجه القوي كأخذ بعض األغبياء بإظهار امليم املقلوبة مـن النـون   

   ـه.ا .والتنوين وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسر والياء
  

  .كيف نشأت ووصلت ومدى تواترها وهكذا نكون قد تناولنا مجيع أحناء القراءات
  

املستشرقني ورمبا بعض املسلمني الذين اطلعوا  هناك قول مستحدث جديد ادعاه بعض
وهو أن القراءات نتجت عن احتماليـة الرسـم    :حول سبب نشوء القراءات على القراءات

لشـاذة  وهذا الطرح يشبه كثريا تلك األقوال ا، العثماين وهذا هو السبب الرئيس يف نشوئها
الغريبة اليت نقلناها حول كون القراءات هي خيارات للقارئ من لغة العرب مبا يتوافـق مـع   
الرسم العثماين كما ذكرنا عن الطربي والزخمشري ولذلك جتاسر بعض املفسرين يف انتقـاد  

  .وقد ناقشنا هذه األقوال، بعض القراءات وهو كثري عند املفسر الطربي
  

قني وقول هؤالء املفسرين هو أن املفسرين يعترفون بأن الصحابة والفرق بني قول املستشر
تعمدوا هذا الرسم مبا حيتمل القراءات الثابتة أو اليت أذن هبا بينما أولئك املستشرقني ال ينظرون 
أصال إىل تعمد احتمالية الرسم بل تشعر من نقوهلم كأن هذه االحتمالية أتت هكذا بسـبب  

  .عدم دقة الصحابة املدونني
  

وحقيقة إن هذا الكالم فيه مغالطة وإذا أحسنا الظن نقول إنه غري دقيق وفيه عدم اطالع 
على التسلسل التارخيي لظهور القراءات وتدوين املصحف إهنم ختيلوا أن الرسم العثماين وجد 
هكذا مث نتجت عنه القراءات بينما الثابت أن الصحابة دونت املصحف مبا حيتمل األحـرف  

حوهلا القراءات اليت كانت منتشرة بني الصحابة والنسخ اليت كانـت بـني يـدي     اليت تقوم
بل مر معنا أن هناك رأياً قوياً أن هذا الرسـم العثمـاين   ، الرسول وتعمدوا ذلك حىت حتتملها

للمصحف هو توقيف من رسول اهللا كما ذكرنا من أن الصحابة عندما مجعوا النسخ يف عهد 
 كتبت بني يدي الرسول مث نسخت هذه الصحف إىل عدة نسخ أيب بكر مجعوا الصحف اليت

 كما هو اليـوم  أي أن الرسم العثماين أمر به الرسول  يف عهد عثمان واستدل الذي يزعم
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هذا الرأي بأن هناك العديد من الكلمات اليت كتبت برسم احتمايل مع أنه أمجع القراء علـى  
وقد ناقشنا ما يف على هذا القول مـن   ن املواضعيف العديد م) الصلوة(االتفاق فيه مثل كلمة 

وعلى هذا الرأي الثـاين  ، مآخذ توهنه وقلنا إنه رمبا كان من الرسم العثماين أشياء فيها توقف
على فرضه برغم ضعفه فأيضاً ال ميكن التسليم بأن القراءات نتجت عن احتمالية الرسـم ألن  

نه قبل االطالع على الرسم لكن الرسم فيما بعد أغلب الصحابة الذين نقلوا القرآن كانوا ينقلو
بل إن توخينا الدقة جيب أن ، رفض منها وقبل منها ولذلك اشترط لقبول القراءة موافقة الرسم

  .نقول الرسم رفض أحرفاً وقبل أحرفاً
  

وقد ذكرنا أن اختالف القراءات ليس اختالف حروف فقط إمنا هي بشـكل رئـيس   
أي أحكام  حروف أوالً وهذا ال عالقة له بالرسمو انات جتويديةاقترو اختالف أحكام جتويد

وبالتايل فالرسم العثماين ليس كل شيء يف القراءات بـل هـو األصـل     التجويد واقتراناهتا
واألساس يف أحرف القراءات فقط وليس األحكام التجويدية واالقترانات وعلى مـا يبـدو   

  .أصحاب القول املذكور مل يتنبهوا هلذا
  

ى أية حال ال أظن أن هذا الرأي يؤدي إىل أخذ مطعن على القرآن واإلسالم من قبل وعل
 وحنن مل نؤمر بالكشف عن قلوب العباد لكن أمرنا باحلـذر  قائله مهما كان هدف من يقوله
فال يوجد خالف أبداً يف أن الرسم العثماين قطعي الثبوت ، ولو كان هذا الشخص مستشرقاً

بول منهم مجيعا واعتمدوه فيما بعد ومل يصل رسم آخر ثابت خيتلف عن إىل الصحابة ونال الق
هذا الرسم وال يوجد خالف أن أحرف املعاين اليت بنيت عليها القراءات العشر قطعية الثبوت 
كما أوضحنا سابقاً وأهنا متثل مراد اهللا يف األوامر والنواهي اليت طلبها من أمة اإلسالم وعليها 

يدة والفكرية وهذه القراءات تتوافق مع هذا الرسم بغض النظر عن أي رأي تبىن أحكامنا العق
اللهم إال إذا كان هناك هدف يسعى إلجياد أحرف جديدة مل يتم نقلها  ..وقول أو وجهة نظر

على أنين أستبعد وجود شيء كهذا ، ورمبا تؤدي إىل تغيري معىن بعض اآليات بفتح هذا الباب
الذي اختاره اهللا لألمة ميتنع عليه هذا الشيء حسب وجهة نظري  ألن إحكام الرسم العثماين

. كما إن كل آية ومسألة تفصيلية يف القرآن تفهم يف ضوء اآليات املتعلقة بنفس هذا املوضوع
  . واهللا أعلم
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هبذا كما ) ما كنَت متخذ املِضلَنيِ  عضدا(وقد قام بعض غالة الشيعة السابقني عند قوهلم 

إثبات قطعيتها هـذه  و وضحنا سبب رفضه مبا يتناسب مع مبادئ قبول النقولأوضحنا لكننا أ
املبادئ اليت يتوافق عليها العقالء واليت ذكرنا يف خالصتها أن كل زيادة يف قراءة حلرف ما أو 
ادعائها اليوم هو أمر قائم على الظن وال يبين العاقل أحكامه وخاصة العقيدية علـى الظـن   

فكل ما يؤثر يف املعىن يبىن على التـواتر إىل   رمبا يكون حتريفا للشريعة والظن يف هذا املوضع
  .القارئ الذي حقق املواصفات املطلوبة

  .وقد أشبعنا هذه املسألة نقاشاً سابقاً
  

  ما اهلدف من اختالف القراءات وأحرفها ؟ 
 هاملاذا هذه األحرف والقراءات تتنوع أي أمل يكن االلتـزام بأحـد   : وهنا يسأل سائل

   حتديده من قبل الرسول أفضل لألمة مبعىن ما اهلدف من هذه اخلالفات؟و
  

ه قبـل  أما سبب اختالف الكلمات برغم من أن كله مصدره رسول اهللا فقد أوضحنا
   :سابقاً أسطر

وهذا رمبا يكون عند الصحايب أو ) كما يف املد مثالً(اختالفهم يف التقديرات  
  .التابعي

ك ومساع الصحايب واحداً منهما أو مساع االثنني لكن قراءة الرسول هبذا وذا 
 .اختار الصحايب أحدمها

أذن الرسول للصحابة بالقراءة بلهجات العرب وأساليبها ولغاهتـا أو بعـض    
 .القبائل، فأصبح الصحابة يتخريون منها

  
  :ولذلك نرى ابن اجلزري يقول يف طيبته

 أنزلــه بســبعة مهونــاً     وأصل االخـتالف أن ربنـا   
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إما بقراءته مباشرة أو بإذنه  وقد أوضحنا سابقاً أن هذه القراءات ثابتة إىل رسول اهللا 
يف  وكما سـيتم شـرحه   للصحابة بقراءهتم بأحرف وهلجات قبائل عربية كما شرحنا سابقاً

بأكثر مـن   وبالتايل فبعض الكلمات رمبا قرأها الرسول ، األحرف السبعة للتسهيل عليهم
وكما شرحنا ، بكيفيتيه قطعاً كما شرحنا ل ما له تأثري يف املعىن قرأه الرسول كيفية لكن ك

معًىن مبا يعطي معىن قصد إليه القرآن الكـرمي ومبـا    مقصودتان الكيفيتني أو الثالثة نسابقاً إ
   .يوضح املسألة أو يعاجلها بشكل أكرب

  
m´    ¸  ¶          µ  :وأوضحنا هذا القصد سابقاً ونضرب مثاال آخر قوله تعاىل

  ¹l فينفي اهللا سبحانه وتعاىل كون األنبياء منهم مضلني وينسحب هـذا   ،٥١: الكهف
وما (إىل الصحابة الذين نشروا الدين وقام الدين هبم بعد رسول اهللا بينما تأيت قراءة أيب جعفر 

أي هتمة يف  لتكون صرحية دون أي احتمال يف تربئة الصحابة من) كنتَ  متخذ املضلني عضداً
واملعنيان يصبان يف معىن إمجايل واحد وهو محاية هذا الدين من ، عدالتهم ومنع أي جرح هلم

التحريف وأن من ينقلوه للبشرية ليسوا حمرفني له وليسوا مضللني للنـاس وبالتـايل فـاملعىن    
  .أكيد عليهاإلمجايل واحد دوما لكن التأثري يقع يف املعىن التفصيلي يف تعميق معىن ما أو الت

  
أو ضمها تفيد معىن إمجاليا واحـدا  ) أرجلكم(وذكرنا سابقاً أن آية الوضوء بفتح كلمة 

وهو وجوب الوضوء والتطهر من أجل الصالة وحتديد أماكن الوضوء يف جسم اإلنسان أمـا  
  .التأثري التفصيلي للقراءاتني فهو يف كيفية التطهري

  .وهذه املسألة تناولناها سابقاً
  

ر ابن اجلزري وغريه العديد من فوائد تعدد القراءات وجنمل ما ذكره ابن اجلزري وقد ذك
  :يف نشره باختصار

 .التهوين والتسهيل والتخفيف على األمة -١
 .هناية البالغة وكمال اإلعجاز وغاية االختصار ومجال اإلجياز إذ كل قراءة مبنزلة اآلية -٢
وع واالختالف مل يتطرق إليه تضـاد  عظيم الربهان وواضح الداللة إذ هو مع كثرة التن -٣

 .وال تناقض وال ختالف
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سهولة حفظه وتيسري نقله على األمة إذ هو على هذه الصفة من البالغة والوجازة فإنه  -٤
 .من حيفظ كلمة ذات أوجه أسهل وأقرب إىل فهمه

إعظام أجور هذه األمة من حيث أهنم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبع معـاين   -٥
 .نباط األحكامذلك واست

بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم من حيث تلقيهم كتـاب رهبـم هـذا     -٦
 .التلقي

ما ادخره اهللا من املنقبة العظيمة والنعمة اجلليلة اجلسيمة هلذه األمة الشـريفة وإسـناد    -٧
ويرفع ارتياب امللحد قطعاً بوصله فلو مل يكن إال هذه الفائـدة اجلليلـة    ..كتاب رهبا

 .تلكف
ظهور سر اهللا تعاىل يف توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كالمه املنـزل بـأوىف البيـان     -٨

 .والتمييز
  .وهذه الفوائد اليت ذكرها ابن اجلزري هي للقراءات كاملة بكل أطرافها

  
وما ميكن انتقاده فيما ذكره ابن اجلزري هو إن كيف يكون من فوائد القراءات سـهولة  

ن البعض جيد يف القراءات اليوم صعوبة أكثر من القراءة الواحدة لذلك حفظه وتيسري نقله بل إ
كان جيب تقييد التسهيل على أهل القرن األول الذين قرأ كل منهم حسب هلجته ولغته مبـا  

  .يسهل عليه
  

وهل إعظام أجر األمة من أسباب وجود القراءات إن هناك عبادات أخرى صـرحية يف  
عظام أجر األمة سبباً ابتداء لكنه نتيجة ال شك فيها بسبب شـغل  إنه ال ميكن اعتبار إ، الدين

  .البعض أوقاهتم يف القراءات والقرآن ونقله
  

  . على أية حال ما ذكره ابن اجلزري هو أساس سنبين عليه للوصول لفوائد تعدد القراءات
آن وقد سبق البن اجلزري وذكر يف بداية كتاب النشر فوائد لوجود األحرف السبعة للقر

  :وهي بدورها تتعلق بأحرف القراءات وهي
  ..)وله أخ أو أخت من أم(بيان حكم جممع عليه كقراءة سعد بن أيب وقاص  -
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  )أو حترير رقبة مؤمنه(ما يكون مرجحاً حلكم اختلف فيه كقراءة  -
  .بالتخفيف والتشديد) يطهرن(ما يكون للجمع بني حكمني خمتلفني كقراءة  -
  ..) فامضوا إىل ذكر اهللا(ظاهره الظاهر خالفه كقراءة إليضاح حكم يقتضي  -
  )كالصوف املنفوش(ما يكون مفسرا لعلة ال يعرف مثل  -
مـا  . للداللة على رؤية اهللا يف اآلخرة) وَمِلكاً كبريا(كقراءة  ..ما يكون حجة ألهل احلق -

  ) أو ملستم(يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة 
   ..باخلفض) واألرحامِ (ل بعض أهل العربية كقراءة ما يكون حجة لقو -

  
إن هذه الفوائد األخرية رمبا ال تتعلق يف حبثنا حول فوائد القرءات بقدر فوائـد تعـدد   
األحرف خاصة أن أغلبها ال يعترب قرآناً أصال ألهنا مل تثبت يف قراءة ثابتة وفيها خمالفة للرسم 

تعلقة باختالف القراءات تضم جمموعة من الفوائد اجليـدة  بينما التعدادات األوىل امل، العثماين
وأرى أمهها أهنا أدت إىل زيادة االهتمام من قبل املسلمني والعناية منهم يف ضبط األسـاليب  

وبوجود هذا العلم أصبح دليالً ، التجويدية والقراءات مبا أدى حلفظ القرآن الكرمي حفظاً دقيقاً
لعناية ما مينع أي حتريف ولبس وهذا ذكرناه يف أساليب األداء على أن القرآن الكرمي نال من ا

  .اليت خضعت لدقة عالية يف نقلها فكيف املعاين إذاً
  

وقد ركز ابن اجلزري كما ذكرنا على هذه الفائدة اجلليلة من الـرد علـى املالحـدة    
  .واملعاندين

  
هم هبـذا  واستطرد هنا فأقول إن وجود هذه القراءات سامهت بوجود علم خاص سـا 

  .احلفظ املذكور
  

مث إنه ميكننا القول بأن الرسول مل يأمر الصحابة بكيفية أداء واحدة ألن هذا رمبا سيؤدي 
مبـا  ، إىل توجيه االهتمام باألداء اللفظي واخلالفات فيه على حساب املعاين واملقاصد القرآنية

أنه أدق من اآلخر ويف  يؤدي لتخطئة الناس بعضهم يف أساليب األداء نتيجة اعتبار كل شخص
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ال ختتلفوا يف القرآن وال تتنازعوا فيه فإنـه ال خيتلـف وال   (هذا اإلطار ورد عن ابن مسعود 
يتساقط أال ترون أن شريعة اإلسالم فيه واحدة حدودها وقراءهتا وأمر اهللا فيها واحد ولو كان 

ع ذلك كله ومن قرأ من احلرفني حرف يأمر بشيء ينهى عنه اآلخر كان االختالف ولكنه جام
  .)على قراءة فال يدعها رغبة عنها فإنه من كفر حبرف منه كفر به كله

  
وإىل ذلك أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث  :وهذا نقله ابن اجلزري وقال بعده قلت

فصوب ) هكذا أنزلت(ويف اآلخر ) أصبت(ويف احلديث اآلخر ) أحسنت(قال ألحد املختلفني 
  ـه.ا.ليه وسلم قراءة كل من املختلفنيعالنيب صلى اهللا 

  
ولألسف نرى اليوم خالف هذا من أن البعض يتمارون يف القرآن ويبالغون يف طلب ما 
ال يطلب يف املبالغة بإقراء على حنو ما ال يتصور أنه كان يقرؤه الصحابة من التدقيقات الغريبة 

دائم أثناء القراءة دون دليل على بزعم التدقيق على خمارج احلروف فيبقون القارئ على تشنج 
سـبباً   ما يوجهون إليه بل إهنم خيطئون اآلخرين وجيعلون الفروع أصوالً هامة كـبرية بـل  

لالستهزاء هبم مع أنه مر معنا أن يف األحكام ما هو متواتر وما هو آحاد وأوضحنا كيفية نقل 
  .القراءات
  

ه ال ميكن اجلزم هبدف واحد حمدد هلا فنقول إن :ونعود إىل حبثنا حول اهلدف من القراءات
، كما إن أغلب ما سبق يعترب فوائد للقراءات واألحرف أكثر من كونه تعليالً حلكمة وجودها

إال إننا نقول إن هذه القراءات هي ما ارتضاه اهللا تعاىل للمسلمني حلكم نلمسها وأخـرى اهللا  
اللة يف الرد على بعض من يريد يوماً أن إال إن إتيان القرآن هبذه الصفة فيه حكمة ود، أعلم هبا

إن القرآن هـو كتـاب   : ينتقد الدين اإلسالمي والقرآن وحياول أن يأخذ عليه مأخذاً فيقول
اختلقه قوم من العرب وأوجدوا طريقة لقراءته وحشو فيه أفكارهم فما هو إال مـن وضـع   

  :نقول إنسان أو عدة أناس هبدف مترير فكرهم أو الثورة على واقعهم فهنا
  

لو كان هذا صحيحاً فإن أي إنسان أو جمموعة أشخاص قاموا بابتـداع هـذا القـرآن    
وقراءته لن خيطر بباهلم أن جيعل له قراءات متعددة يشتغل هبا الناس بل سيجعلهم على قـراءة  
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واحدة وضعها هو فمصدرها واحد إال أننا جند أن القراءات تعددت دون أن خيطئ أحد اآلخر 
عشرات الكلمات الـيت   )السيوطي(ألحرف عدة قبائل بل عدد صاحب اإلتقان  وأتى حاوياً

ورد كل منها على لسان كل قبيلة وهذا ينفي أي تواطؤ قوم ما على وضع هذا القرآن بـل  
، القرشي يقرأ كلمة بلهجة متيم ألهنا وردت يف القرآن والتميمي يقرأ بلهجة القرشي وهكـذا 

جود أي مأخذ فهو يتناسب مع سنن الكون يف النقل مبا حييـل  وبالتايل فإن هذا الوضع منع و
  .الوضع واالختالق مع وجود عناية إهلية خاصة

  
وإن حبث اإلعجاز هذا املوجود يف القراءات والفكرة اإلعجازية للقراءات حبد ذاهتا رمبـا  

يف موضع آخر  يطول حبثها ولكنها من الدالئل اهلامة على كون القرآن كتاباً إهلياً وقد تناولتها
  .من كتاب يتناول براهني عقيدتنا وإعجاز قرآننا

  
وقد وجدت أنه قد نص يف عدة كتب على أن من أهداف القراءات هو التسهيل علـى  

واحلق إن تعليل القراءات بالتسـهيل  ، القارئ وعلى املسلمني مجيعاً وتردد ابن اجلزري يف هذا
راءات وااللتزام هبا يّصـعب األمـر علـى    بل إن الق ،بشكل مطلق ليس صحيحاً كما ذكرنا

 الطالب وخاصة فيما يتعلق بالتمييز بينها وااللتزام بقارئ بعينه ومتييز اقتراناته بل إن التميمـي 
  .جيرب أن يقرأ بلهجة القرشي وهذا يصعب عليه كما ذكرنا

  
 إن التسهيل على القارئ جيب تقييده بأهل العصور األوىل الذين أذن هلـم الرسـول أن  
يقرؤوا بلهجات العرب وهذا ظل مستمرا حىت طبقة تابعي التابعني أي طبقـة القـراء الـيت    

  .مث أصبحت وظيفة من أتى بعدهم التقيد مبا ينقلون فقط، اعتمدت
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  :خالصة فوائد وجود القراءات وعدم االقتصار على قراءة واحدة 

االقتصار علـى قـراءة   وجود القراءات وعدم  وميكن أن نوضح إمجاالً خالصة فوائد
  :واحدة ضمن ستة فوائد

  .ذات فوائد يف البناء الفكري اإلسالمي 
  . سامهت يف الداللة والتأكيد على كيفية فهم القرآن وتفسريه 
  . سامهت يف حفظ القرآن 
  . يف براهني ثبوت القرآن لألجيال 
  . فوائد تسهيلية على قرائه وحفاظه يف ذاك العصر 
  .واحي إعجازية يف القرآنفوائد يف الداللة على ن 

  

  :أما الفوائد الفكرية فنوضحها مبايلي
  .فوائد يلمسها أولو األلباب من هذه القراءات بكافة أنواع اخلالفات املوجودة بني القراءات -
ففيها توجيه للمسلمني حنـو التمسـك    أحكام جتويد وحروف ذات معىن وغري ذات معىن 

الشكليات وعدم االختالف واملغاالة فيها مبا يفـرق  باللباب وباملضمون وعدم الضياع يف 
  .املسلمني وطبعاً دون إمهال هلا

  
الفكرية زرع فكر التمييز بني املسائل اإلمجالية الرئيسة واألصـول وبـني    األمورومن هذه  -

يف تفريق املسلمني وهذا يتجلـى يف اخـتالف    املسائل الفرعية اليت جيب أال تكون سبباً
ومسح ، رف غري املؤثرة باملعىن واألحكام التجويدية واليت أذن هبا الرسول القراءات باألح

لكن ضمن إطار لغة العرب وبني األحرف اليت تؤثر يف املعىن والـيت هـي     هبا الرسول
فلو أتى القرآن على قـراءة واحـدة   ، إمجاليات وأساسيات القرآن اليت جيب أال خيتلف هبا

إىل خالفات بني املسلمني السابقني واليوم يف مسـائل   وشكل واحد يف األداء ألدى هذا
وهذا الفكـر أدى  ، بسيطة تعترب من الشكليات واملتممات اليت ال تتعلق بلب معاين القرآن

وعدم الوقوع هبذه اخلالفات اليت كانت رمبا تفاقمت لو كان  إىل قبول كيفيات األداء هذه
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يل ما يقرؤه هو الذي أتى من اإلله القرآن على صورة واحدة حبيث يعترب كل شخص تفص
  .وغريه خطأ ورمبا أخرجه عن الدين

  
وكذلك حثت املسلم حنو التمييز بني األصول واإلمجاليات وبني الفـروع يف املسـائل   

اآلية صرحية يف ضرورة ) أرجلكم(الفكرية والفقهية والعقيدية مثل مسألة نصب أو رفع كلمة 
ويف هذا إشارة للمسـلم  ، مسألة القدم تركتها حمتملة الوضوء من أجل الصالة وأعضائه لكن

لضرورة الرجوع إىل فعل الرسول يف بناء حكمه حول مسألة كهذه اليت تعترب تفصيال إلمجال 
نص عليه القرآن فاآلية عندما تنص على أمر صراحة يعترب أصل ال خيرج عنه أما مـا تركتـه   

فاآلية تدفع املسلم صراحة ، الذي ال غىن عنه حمتمال فهو فرعي يرجع يف بنائه إىل فعل الرسول
  .لالعتماد على السنة النقلية يف بناء الفرعيات اليت مل ينص على تفصيلها يف القرآن

  

  :أما من ناحية اإلفادة يف الداللة على كيفية فهم القرآن وتفسريه
العديـد مـن   فتكمن يف أهنا توجيه املسلم إىل أن القرآن هو كتاب عريب كما أشارت إليه  -

اآليات صراحة ويفهم بلغة العرب وقامت قراءاته وأحرفه على لغة العرب وأسـاليبها يف  
وال يوجد أشخاص حمددين خيتصون بفهمه دون آخرين إمنا من أجـاد  ، اخلطاب والكالم

العربية وفنوهنا وأساليب العرب يف الكالم فإنه يفهم القرآن ففهم القرآن جيب أن يكـون  
، طنية أو وجود رجال كهنوت أو غري ذلك خيتصون بفهمـه دون غريهـم  بعيدا عن البا

  .ويتجلى هذا املعىن عند دراسة توجيه كل حرف أو حكم أو قراءة حسب لغة العرب
كما إن القراءات القرآنية سامهت بشكل كبري يف حفظ اللغة العربيـة وأصـبح العلمـاء     -

 كتـب العربيـة   وهذه بدورها، نحويةيستدلون هبا على كثري من االستعماالت اللغوية وال
لغة العربية من مصـادرها  سامهت يف فهم القرآن وتفسريه التفسري الصحيح القائم على ال

  .األصيلة
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  :أما املسامهة يف حفظ القرآن ومنع اخلطأ فيه وبسوره وكلماته فيكمن يف
مجـع وتـدوين    تعدد القراءات يف العصور األوىل وكثرهتا واالختالف هبا أدى إىل سرعة -

القرآن ضمن فترة زمنية قريبة جداً بعد وفاة الرسول ومن املعروف ما خلطوة التدوين مـن  
وهذه ، أمهية يف إثبات صحة نسبة القرآن إىل مصدره مبا مل حيظ به كتاب أي ديانة أخرى

د ولو مل تتعـد ، الفائدة من أهم الفوائد اليت تتجلى فيها احلكمة اإلهلية يف وجود القراءات
هذه القراءات ملا اضطر أهل العصور األوىل لتدوين املصحف ووضع الرسم العثماين الذي 

  .يضبط هذا التعدد
أدى وجود القراءات وتعددها إىل االهتمام باألسانيد وتدوينها ألن كل من يقرأ قراءة مـا   -

 كانت قراءته موضع للشك إن مل يظهر هلا سند لذلك أصبح الكل حريصاً على ذكر سند
  .قراءهتم وعن من أخذوها وهذا أسهم باستمرار األسانيد إىل اليوم

أدى وجود القراءات وتعددها إىل تدوين عشرات الكتب من كتب القراءات واإلقراء كل  -
عامل يضع فيها ما تلقاه عن شيوخه وهذا ساهم يف وجود عدد متواتر األسانيد إىل كـل  

إضافة إىل أن وجـود عشـرة   ، اخلاص قارئ كما مت شرحه حيث إن كل كتاب له سنده
إىل الصحابة مث إىل رسول  قراءات للرسم العثماين أدت إىل تدوين عشرة أسانيد على األقل

  .اهللا

  

  :أما بالنسبة للمسامهة يف الربهان على صحة القرآن عرب األجيال
  :فهي تشبه الفقرة السابقة حيث تكمن هذه املسامهة يف

آن تتوافق مع الرسم العثماين ضمن سند واضح لكل منها يدل إن وجود عشرة قراءات للقر -
  .على تواتر الرسم العثماين وثبوته ملصدره

إن الدراسة االستقرائية للقراءات وملا تتألف منه يؤدي إىل الفهم التارخيي لنقل القـراءات   -
يـدل   وظهورها ونقل القرآن عرب األجيال وهذا التفصيل التارخيي لكيفية النقل والتدوين

الدارس على وجود اهتمام بالغ عرب العصور بنقل القرآن وتفصيله التارخيي ويعطي فكـرة  
  .للدارس تربهن له صحة نسبة القرآن ملصدره
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يلمس صراحة وبداهة أن يف القرآن من األحكام وأساليب األداء  القراءاتإن من يدرس علم -
 بالتلقي عن السابق عملياً وهـذا  اليت ال ميكن القيام هبا ولو درست نظريا من الكتب إال

  .يربهن اتصال أسانيد القرآن عرب العصور
كما إن الدارس لرباهني نسبة القرآن ملصدره جيد نفسه أمام اهتمام وتدقيق بالغ على أساليب -

إن اإلنسـان  ، األداء ونقول دقيقة ومتحيصات عالية فيها فكيف احلال فيما يؤثر يف املعىن
غالف اخلارجي لكتاب ما ويهتم به ويعترب التغيري فيه خطر كيـف  عندما يسعى لضبط ال

ونقصد بالغالف األحكام التجويدية وأساليب األداء ، يكون احلال فيما حيتويه هذا الكتاب
  .أما داخل الكتاب فنقصد به كلمات وسور القرآن

منا على لغات كما إن الدارس للقراءات جيد أن كلمات القرآن مل تبىن على لغة قبيلة خاصة إ-
عشرات القبائل فكل القراءات التزمت مبا رسم يف املصحف وهذا ينفي تواطؤ أي مجاعـة  

  .من أي قبيلة على ابتداع القرآن من عندهم سواء قريش أم غريها

  

  :فيكمن يف، أما الفوائد التسهيلية على من ينقله وحيفظه من أهل القرون األوىل
واليت ال تؤثر يف املعىن وبنيت على لغات العرب وقبائلها  األحرف اليت اختلفت هبا القراءات-

وكذلك أحكام التجويد اليت تأثرت بلهجة كل قبيلة حبيث يسهل على كل رجل يف قرن 
وهـذه الفائـدة   ، الذي بعده قراءة القرآن بأحرف قبيلته مبا ال يعسر عليـه  الرسول 

على البعض اعتماد هلجة أو لغـة  التسهيلية تتجلى يف العصور األوىل اليت كان من الصعب 
  .فهذا األمر ساعد مشاركة اجلميع يف نشر القرآن، قبيلة أخرى

  
  :فتكمن يف :أما فوائد القراءات اليت تدل على النواحي اإلعجازية يف القرآن

 إن الذي يدرس القراءات جيدها تتعلق بشكل كبري باللغة العربية فهي توجه حنـو االهتمـام  -
ية اللغوية والبحث فيها وذلك بدراسة سبب وجود كل حرف وكلمـة  بالناحية اإلعجاز

كل آية حسب كل قراءة تدعوه إىل االعتراف بإعجاز و وسيجد الباحث دقة يف كل قراءة
  .لغوي وبالغي كبري
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إن القراءات القرآنية أدت يف العديد من املواضع يف خالفات أحرفها خاصة تلك املؤثرة  
 فكري أو فقهي أو أخالقي حث عليه القرآن بأسلوب فيه غايـة يف  يف املعىن إىل تعميق معىن

  .الرباعة والدقة واإلجياز بدال من أن تتكررر اآلية أكثر من مرة
  

m  v   u  t  s  r  q      p  :هنا قوله تعاىل بسيطاً أضرب مثالً
  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wl ٢٣: اإلسراء.  

  
إنه من املعروف يف ) دك الكرب أحدمها أو كالمها فال تفل هلما أِفإما يبلغانِّ عن(وقرئت 

تدل على اإليغـال يف  ) يبلغانّ(العربية أن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن وبالتايل فإن كلمة 
) أِف(هي تدل على نوع من التضجر أكثر من ) أٍف(وكذلك كلمة ) يبلغن(الكرب أكثر من 

الحظ كأن القراءة الثانية تقول لك إن أبويك إن طعنا أكثر يف السـن  وبالتايل فت، غري املنونة
اليت هي أقـل يف  ) أِف(فيجب أن تزيدك شفقتك عليهما وحتذر أكثر حىت عليك جتنب كلمة 

يتوجهان إىل معـىن   واملعنيان، عندما كانا يف سن أقل من هذا) أٍف(التعبري عن التضجر من 
  .ح مشاعر الوالدينإمجايل واحد وهو احلرص على عدم جر

  
ت فيها اختيارات ألحرف من لغات العرب حسب ما أذن بـه  اءاإنه بالرغم من أن القر

الرسول لكننا نقول إن ما وصلنا منها اليوم هو مراد اهللا أن يصلنا من القراءات وهلا إعجازها 
  .اخلاص الذي جيب دراسته

  . ا البعض إعجاز حبد ذاتهمث عدم التعارض بينهما يف أي موضع له داللته اليت يراه
  

للصحابة بقراءة القرآن بلغات العرب مث ظهور القراءات والفوائد اليت   إن إباحة الرسول -
نتجت وذكرناها هو أمر إعجازي حبد ذاته فمن يتهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه 

منه على عدم أتى بالقرآن من عنده نقول له إن أي مؤلف لكتاب سيدعي أنه إهلي حرصا 
االهتام باالختالف فيه سيقوم حبمل الناس على قراءته بكيفية حمددة ملنع انتقاد كهذا ولـن  

  .يأيت بذهنه تلك الفوائد اليت ستتحصل من تعدد القراءات
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هذه هي فوائد القراءات ووجودها حسب ما أحصيت وأظن أنه رمبا يأيت غريي يزيـد  
القرآنية خاصة من  القراءاتكمة عظيمة يف وجود علي لكن هذه فوائد حمسوسة تدل على ح

  .احلفظ التارخيي للقرآن عرب األجيال ةناحي
  

إضافة إىل أن القراءات القرآنية فتحت باباً للتعبد بتالوة القرآن واالشتغال بـه لكـن ال   
ابتداًء ألن هناك عبادات صرحية  القراءاتميكن اعتبار هذه الفائدة هي حكمة من حكم وجود 

  .دة يف بناء اإلسالمموجو
  

وحنن نقول ، وإن أغلب هذه النواحي املذكورة رمبا مل توجد لوال وجود القراءات املتعددة
إن اهللا على كل شيء قدير وال يعجز عن إظهار ما ذكرنا دون وجود قراءات ولكن ما نـتج  

 علـيم  عن القراءات يعترب حكمه نلمسها أدت ملا ذكر مبا يتناسب مع احليـاة وسـننها واهللا  
  . حكيم
  
  

  ڭڭڭ
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ا أمور هامة تتعلق بالقراءات وطرقها وااللتزام به
  وخاصة الشاطبية والدرة والطيبة

  
لقد ذكرنا السبب الذي أدى بابن جماهد اختيار هذه القراءات السبع مث كيـف أتـت   

، فةوقد أوضحنا ملاذا أضاف ابن اجلزري ثالث قراءات على السبع وهي الثالثة املعرو، الشاطبية
  .ونوجز هنا باختصار ما ذكرناه من سبب وضع ابن اجلزري للطيبة وجعل القراءات عشر

  
  :ماهية الطيبة 

هي منظومة حوت مـا  : ماهية النشر ومنظومته الطيبة فنقول يف التعريف هبا نوضح أوالً 
ثبت عند ابن اجلزري من الطرق والروايات عن القراء السبع الذين اختـارهم ابـن جماهـد    

اطيب من بعده وزاد فيها ابن اجلزري ثالثة قراءات حققت شروط القبول فضمَّن املنظومة والش
وقد وضع ابن اجلزري يف منظومته ، الطرق والروايات اليت ثبتت عنده عن هؤالء القراء الثالثة

  .ما أثبته الشاطيب يف منظومته عن السبعة وزاد أحكاماً عنهم ثبت عنده قبوهلا
  

  .ا سابقا سبب اختيار ابن اجلزري أليب جعفر ويعقوب وخلفوقد أوضحنا وذكرن
وأقصد هبذا العدد الكتب األمهات دون ، كتاباً ٥٨ابن اجلزري النشر ومنظومته على  فبىن

  .شروحها اليت مل أعتربها كتاب حبد ذاته
  

  :وضعه للطيبةما الذي هدف إليه ابن اجلزري يف  
  :الذي هدف إليه ابن اجلزري

ذُم عليه من اختيار سبع قراءات مبا أدى لالشتباه بينها و ع به ابن جماهداخلروج عما وق -١
 .وبني األحرف السبعة اليت وردت يف األحاديث وقد ذكرنا سابقاً النقول املتعلقة هبذا

  .عدم توهم أن القراءات حمصورة فيما ذكر يف الشاطبية والتيسري  -٢
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القراء السبعة وإىل فهم الشروط اليت  أدت زيادته القراء الثالثة إىل إيضاح سبب اختيار  -٣
وكأنه هـدف  ، وكذلك مدى قبول السند اآلحاد يف القراءة، جيب أن تتوفر يف القارئ

  . أو أراد أن يترك أدلة تساعد من يبحث يف هذا املوضوع، إىل هذا
أدت زيادته إىل فهم سبب عدم قبول بعض القراءات اليت دونت يف كتب القراءات مع   -٤

  .فرمبا كان هذا قصداً له الشروط الثالثة املعروفةأهنا حتقق 
أدت إىل إيضاح مدى وجود اخليارات يف القراءة اليت كان ُيقَرئ هبـا وانتشـرت يف     -٥

فرمبا ، وهذا يساهم يف فهم القراءات وماهيتها على حنو ما هنجنا به هنا، الصدر األول
  .إىل هذاقصد 

  
رمحهم اهللا ثابتة عنهم ومقبولـة حسـب    أثبت روايات وطرق عن هؤالء القراء السبعة

الشروط اليت ذكرها ودرسها ابن اجلزري لكنها غري مثبتة يف الشاطبية أو بعض الكتب غريها 
فأخـذ  ، وكذلك أثبت قراءات ثالث حققت شروط القبول أكمل هبا العشرة، فقام حبصرها

مغربيـة  : يقنيراويني واقتصر عن كـل راو بطـر  ) ومنهم السبعة(عن كل إمام من العشرة 
فكل راو ، مع ما اتصل إليهم من الطرق وتشعب عنهم من الفرق، مصرية وعراقية، ومشرقية

  .عنه أربع طرق رئيسية
  

ومل يثبت يف مصر من األمصار عن هذه الطرق إىل هؤالء الرواة شيئاً إال حصره وأحصاه 
  :ويقول يف هناية مقدمته للنشر، وهذا كله ذكره يف مقدمة النشر

يف كتاب يرجع إليه وسفر يعتمد عليه مل  أي الطرق األربعة السابقة عن كل راو تهاومجع
أدع عن هؤالء الثقات األثبات حرفاً إال ذكرته وال خلفاً إال أثبتـه وال إشـكاالً إال بينتـه    
وأوضحته وال بعيداً إال قربته وال مفرقاً إال مجعته ورتبته منبهاً على ما صح عنهم وشذ ومـا  

واشتمل على كل ما يف الشاطبية والتيسري الذي فيهما عن السبعة أربعة  ..ه منفرد وفذانفرد ب
عشر طريقاً وأنت ترى كتابنا هذا حوى مثانني طريقاً حتقيقاً غري ما فيه من فوائد ال حتصى وال 

  ـه.ا..حتصر
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قلناه  وبالتايل فقد اقتصر ابن اجلزري هنا عن كل راو بأربعة طرق وهنا نعود لنشري إىل ما
وهـذه  ) اقتصرت(من أنه رمبا يوجد يف أمصار اإلسالم أشياء مل يثبتها وهذا يفهم من كلمته 

  .األمور رمبا من طرق أخرى غري ما تناوهلا لكنه أراد االختصار مع حتقيق ما هدف إليه وطمح
  

  :ويقول ابن اجلزري
لت مـن أئمتـه   وإين ملا رأيت اهلمم قد قصرت ومعامل هذا العلم الشريف قد دثرت وخ

اآلفاق وأقفرت من موفق يقف على صحيح االختالف واالتفاق وترك لذلك أكثر القـراءات  
املشهورة ونسي غالب الروايات الصحيحة املذكورة حىت كاد الناس مل يثبتوا قرآناً إال مـا يف  

مل يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسري وكان من الواجب علي الشاطبية والتيسري و
فعمـدت إىل   مشهور الرواياتالتعريف بصحيح القراءات والتوقيف على املقبول من منقول 

أثبتِ  ما وصل إيل من قراءاهتم وأوثق ما صح لدي من رواياهتم من األئمـة العشـرة قـراء    
  . عن النشر ـه.ا..األمصار واقتصرت عن كل إمام براويني

  
طريـق قبلـها    ٢٨طريق أتت من  ٥٦وبالتايل فعن هؤالء القراء السبعة يوجد يف الطيبة 

  .راو ١٤طريق عن  ١٤راو قبلها وهم من سبعة قراء بينما الشاطبية حوت  ١٤وهي أتت من 
  

راو عن  ٢٠طريق عن  ٤٠طريقاً عن  ٨٠أما القراء العشر يف الطيبة فتصبح الطرق عنهم 
  .قراء ١٠

  
  :سبب اختيار راويني عن كل قارئ 

ويتبادر سؤال إىل ذهن القارئ ملاذا جرت العادة بني العلماء االقتصار على راويني عـن  
وابن اجلزري أخذ طريقني فرعيني عن كل طريق رئيس مث  كل قارئ أو طريقني عن كل راو

  .يف النهاية أخذ كل ما تتشعب عنه هذه الطرق الفرعية
هنا يتوجه أكثر إىل سبب اعتماد راويني عن كل قارئ ألنه على ما يبدو من إن السؤال 

مع أننا ، أتى من العلماء ودون طريقني عن الراوي هنج منهج من اكتفى براويني عن كل قارئ



  
-  ٣٣٥  -  

جند أن بعض العلماء اكتفى بطريق واحدة مثل الشاطيب وهذه الطرق فصـلناها يف القسـم   
  .األخري من الكتاب عند كل قارئ

  
إن ابن اجلزري عندما ذكر اكتفائه بطريقني أشار أهنا طريق مشرقية وأخرى مغربية وكأنه 

عن قـراء املشـرق    وأخذ ممثالً، إشارة إىل أنه أخذ عينة ممثلة لقراء الغرب من مصر ما بعدها
  .العراق والشام واحلجاز

  
أوضحنا أن سـبب  لكن هذا التقسيم ال ميكن القول بوجوده يف عصر القراء والرواة وقد 

اختيار القراء من األمصار اإلسالمية اخلمسة هو كون املصحف العثماين الذي ضـبطت بـه   
  .القراءات وصلتهم يقيناً

  

  :إن سبب االقتصار على راويني له عدة أسباب احتمالية يف العصر األول
ـ : االحتمال األول - تهروا االختصار واالكتفاء وعدم التشعب وكون هذين الراويني ممن اش

، وعرفوا عن هذا القارئ وكوهنما ميثالن أحرف هذا القارئ وجتويده وأغلب ما نقل عنه
  .لكن يبقى سؤال ملاذا اكتفي باثنني وعادة إمنا يكتفى بثالثة

إن هذا ميكن التسليم ، كون سند من يدون يعود إىل هذين الراويني فقط: االحتمال الثاين -
وخاصة أن بعض القراء مثل محزة ، زم به يف الصدر األولبه يف املتأخرين لكن ال ميكن اجل

وكذلك اليزيدي الذي ، راوياه أخذا من شخص واحد هو سليم مث مت تعمد اختيار راويني
طبعا سبب اعتماد سليم لوحده واليزيدي لوحده كوهنمـا  ، أخذ عنه الدوري والسوسي

نهما واستفاض بني النـاس  تضلعا يف قراءة محزة وأيب عمرو ونقال لطالهبم كل ما ثبت ع
أهنما مها أوثق املصادر لقراءته وأصبحا بالتواتر واالستفاضة كأهنا يقومان مقام من يرويان 

السؤال هنا ملاذا أخذ راويان ، عنهما وقد صرح هبذا ابن اجلزري عن سليم يف غاية النهاية
  .ام بهأمر رأى العلماء االهتم) اثنان(عن كل من سليم واليزيدي وكأن العدد 

أن يكون من بدأ هبذا األمر رأى أن الراويان يقومان مقام شهادتني على : االحتمال الثالث -
 وجود شاهدان قراءة القارئ ينقل سندمها عرب األجيال شأن الشهادة الشرعية وهذا األمر
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قام به الصحابة عندما مجعوا الصحف يف عهد أيب بكر باشتراط وجود شاهدين على كل 
وهذا العدد لقي استحساناً بني العلماء فيمـا بعـد   ، كتبت بني يدي الرسول نسخة أهنا

  .وأصبحوا يلتزمون به ويسعون حنوه دون وضوح السبب
  

) اثنني(ومن املمكن أن تكون كل االحتماالت السابقة جمتمعة سامهت يف االهتمام بالعدد 
  .واهللا أعلم، وهذا ما أراه

  
  :قراءاتجواز إجياد طريقة جديدة يف مجع ال 

واآلن إذا اجتمع العلماء اليوم يف بلد ما أو عدة بالد إسالمية على القراءة وفق طريق 
جديداً يف مجع القراءات اعتماداً علـى   ما من كتاب قدمي أوجدوا كتاباً جديداً أو أسلوباً

  كتب األقدمني أو قام هبذا األمر عامل ما يف القراءات فهل هذا جائز؟
  
اقصد االتفاق على اجلمع وفق  لعلماء يف بلدة ما أو عدة بلدان على هذاإن اجتمع ا :أوالً

أحكامٍ جيمعوهنا وحيددوهنا وخيتاروهنا من كتب القراءات األمهات عن القراء يف كتـاب مـا   
وعلى طريقة يف اجلمع أو االتفاق على حتريرات حمددة يلتزم هبا دون التوسع الكبري من أجـل  

لقراءات ومنع التكرار الذي يقع به الطالب مـن مجـع الشـيء    توحيد وتنظيم مسائل مجع ا
الواحد مرتني أو أكثر فهذا األمر من ناحية اجلواز ال إشكال فيه كما أوضحنا سابقاً مـن أن  
هذه الكيفيات يف اجلمع هي أمور اعتمدها العلماء مث بالنسبة لألحكام كل عامل أثبت ما وصل 

على بعض األحكام من أجل التسهيل كما فعـل ابـن    إليه مث قد جرى يف السابق االقتصار
اجلزري يف مقدمته بل يف نشره بل كل عامل يف كتابه وكما قام علماء اإلقراء مـن اختيـار   
راويني فقط لكل قارئ مث اكتفى ابن اجلزري بطريقني عن كل راو وقبلـها قـام العلمـاء    

مر كهذا يف بلد إسالمي أو عدة بلدان بل إن إمجاع العلماء على أ، باالكتفاء بالقراء املعروفني
هو أمر جيد جداً ألنه يسهل األمور ويوضح الطريق لطالب هذا العلم كما إنـه يسـاهم يف   

  .لكن ننوه هنا إىل أمر هام جداً، زيادة اجتماع املسلمني
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وهو أال يكون السعي هلذا االختيار فيه إغفال حلكم جتويدي ما بشكل إمجايل حبيـث مل  
وكذلك جيب عدم إغفال حرف مؤثر يف املعىن عن قارئ ما ممـا  ، داً عن أي قارئينتاول أب
  .وصلنا
  
واألمر اآلخر اهلام هو التنبيه إىل عدم حتول هذا األمر إىل عامل سياسي يؤدي للتفريـق   

بني دول العامل اإلسالمي حبيث تتميز كل دول بطريق مجع خاص ينظر إليه نظرة عصبية وطنية 
ن األفضل اجتماع علماء اإلسالم يف خمتلف أقطار اإلسالم على طريقة واحدة ولتجنب هذا فإ

مث جيب على املسلمني ، أو أن يكون األمر قائما على االعتماد على كتاب من كتب األقدمني
يف باقي البلدان قبول خيار كهذا وعدم التشنج فيه ألن رفضه هو داللة على ضعف الدراية أو 

  .العصبية
  

شخص بعينه من علماء هذا الفن هبذا األمر فمن ناحية اجلواز ينطبـق مـا    أما أن يقوم
ذكرنا لكن جيب جتنبه ألن هذا رمبا يؤدي إىل تفرع األمر وكثرة الكتب واجملتهدين يف هـذا  
الباب مبا يؤدي جهل البعض بكنه هذا العلم إىل فرقة بني بعض املسلمني بسبب هذه األمـور  

ايل فاألمر جيب أن يدرس جيداً وأرى أنه ال بد من مرجعية إقراء وانتقاص بعضهم بعضاً وبالت
علمية أمينة خيتارها العلماء يف البلد الواحد تستشار يف هذا وتعتمد ما يقبل منها مبا مينع التفرق 

  .وطاملا أن مرجعية اإلقراء تصادق على األمر فيقبل كل طرف باآلخر
  

ه اليوم من شاطبية ودرة أو طيبة أو أحد الكتـب  وعلى أية حال األوىل االلتزام مبا يقرأ ب
املعتمدة األخرى مع ميلي للتخفيف من مسألة التحريرات اليت أوضحنا أنه من املمكن عـدم  

  .االلتزام هبا إن مت إيضاح ذلك يف اإلجازة
  

وهذا أمر ال إشكال ، وهناك اليوم من يرى اإلقراء بالوجه املقدم يف األداء عن كل قارئ
  .فكرة كاملة عن القراءات أداء بإعطاء الطالجيد يف فيه وهو 
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  :حكم ابتداع قراءة جديدة 
جواز إجياد قراءة جديدة ضمن اقترانات جديدة اعتماداً على األحكـام  : ويبقى سؤال 

التجويدية الثابتة عن القراء طاملا أن هذه القراءات كلها تعود إىل رسول اهللا واخليارات وجدت 
  باتفاق بني جمموعة علماء أو اجتهاد عامل ما؟ وضع هذه القراءة حبيث يكون ،سابقا

  
يف البدء طبعاً إن إضافة حكم جتويدي ما مل يثبت عن أحد القراء املعروفني وليس له سند 
هو أمر غري جائز قطعاً وحيرم حرمة شديدة ولو ُزعم أن هذا احلكم من أساليب العـرب ألن  

م انتهى ومل يعد واضحا بالنسبة لنـا تلـك القبائـل    عصر اخليارات من لغة العرب وهلجاهت
واللهجات واألساليب اليت أذن هبا الرسول إضافة لكون هذا األمر ال هدف له إال التفريع بال 

  .فائدة والعمل على تفريق املسلمني
  .وكذلك بالنسبة للحروف غري املؤثرة باملعىن

  
شك يف خروج صاحبه عن العقيدة  أما إضافة حرف يؤثر باملعىن فهو حتريف للقرآن وال

إن كان ما أتى به فيه زيادة مسألة جديدة ألن كل ما يف القرآن عقيدة لنا وهـذه زيـادة يف   
  .أصول الدين والعقيدة وحتريف هلا

  
لكن السؤال املطروح يف البدء هو إن اعتمد يف العمل السابق على ما ثبت سابقاً مـن   

إننا إذا نظرنا إىل حبثنا السابق جند أن العلمـاء   ..هاتأحكام جتويدية وحروف يف الكتب األم
مدوين القراءات منهم من اقتصر على سبع قراءات مث عشر وما ذلك إال حلصر موضوع هـذا  
العلم وملنع تشتت الناس وانشغاهلم بالظاهر فقط مع مراعاة احلفاظ على ما وصلنا عن رسول 

يء كهذا أصالً هو أمر ال طائل منه وال فائدة منه وبالتايل فإجياد ش ..اهللا دون إضاعة شيء منه
إننا نعود لنفرع ما هرب منه األقدمون بل هذا عمل له مساوءه الكبرية على األمة اإلسـالمية  

؟ ..ملاذا يفرع ويزيد قراءة جديدة ..بل رمبا من املمكن أن نشكك بنوايا من يقوم هبذا العمل
   ..دف التفوق والظهورال بد من وجود غاية مبيتة أقلها يتعلق هب
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وقد قلنا سابقاً رمبا إن من هذه االقترانات ما يعود إىل رسول اهللا وقد ثبتت إليه وال ميكن 
متييزها عن غريها فلرمبا أدى القيام من البعض مبا ذكر إىل إضاعة هذه األمور اليت تعترب موقوفة 

  .إىل رسول اهللا
  

بأن هذه القراءة اليت : من إجياد قراءة كهذهولرمبا اعترض معترض ما على العمل املذكور 
لكن هذا االعتراض ليس ، ستحدث تفتقد شرط اتصال السند أوالً من الشروط الثالثة املعروفة

ولكن تلقي كامل ، فاألحكام التجويدية املفترض االعتماد عليها هنا ثابتة إىل الرسول ،بدقيق
اهتا يصبح مبدأ السند فيه من هـذا الشـخص   القرآن مشافهة هبذه الكيفية من القراءة واقتراح

الذي أوجد القراءة وتنسب القراءة إليه كما كان شأن القراء الذي نسبت القـراءات إلـيهم   
فهذا العمل شبيه ، حيث قرنوا أحكاماً متصلة إىل رسول اهللا تلقوها عن عدة شيوخ مع بعضها

  .مع فارق كما سنذكر بعمل أولئك القراء بذاك إىل حد ما
  
عن شخص واحد تبلـور    شرط مساع ختمة كاملة مشافهة باالقترانات املأخودة كاملةمث

 بعد عصر القراء بالرغم من أن مساع ختمة كاملة عن السابقني كان شرطاً الزماً مل يفترق أبداً
عن الذين يأخذون القرآن سنداً منذ بدء نقل  أي دون شرط االلتزام باقترانات شخص واحد

   .ناالقرآن كما ذكر
  

لكن نعترض على هذا العمل مبا ذكرنا من أنه تفريع بال فائدة بل يؤدي إىل الوقوع مبـا  
أمجع األولون على التخلص منه بل رمبا يشك بنية الذي يقوم هبذا العمل من تفريـق األمـة   

مث إن عمالً كهذا رمبا يـؤدي إىل إضـاعة   ، وتشتيتها ويوماً ما السعي حنو التشكيك بكتاهبا
  . ات رمبا تتصل إىل الرسول الكرمي مل نستطع متييزها اليوماقتران
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  :هل مجع الصحابة القراءات 
 ؟هل مجع الصحابة قراءات القـرآن الكـرمي  : يف بداية حبثنا طرحنا سؤاالً هو: وأخرياً

وملاذا جيمع طالب العلم اليوم القراءات وما هي النية السـليمة   أليس هذا أمراً دخل وابتدع؟
  ب أن يتوجه إليها اجلمع؟اليت جي
  

طبعاً ودون شك مل جيمع الصحابة القراءات مع أهنم كانوا يقرؤون علـى بعضـهم ومل   
خيطئوا بعضهم ألن هذا ما أخذوه من الرسول الكرمي ورباهم عليه وهناهم عن االخـتالف يف  

ع منـها  إال أن مضمون هذه القراءات كان موجوداً كما ذكرنا بل أوس، القرآن والتماري فيه
وهي األحرف السبعة كما سنشرح وهذه األمور كانت كثرية ال حصر هلا وحبكـم قـراءة   

وقيل إن أول من مجع ، الصحابة على بعضهم فمنهم من كان لديه إطالع على أغلب ما يقَرأ
القراءات هو أبو عمر الدوري كما ذكرنا والقصد أنه مجع على عدة شيوخ أخذوا من عـدة  

مصر فقد قرأ على الكسائي يف الكوفة مث على أيب عمرو البصري ورمبـا  مشارب يف أكثر من 
وبالتايل أصبح مجع القراءات متصوراً بعد متايز جمموعة من العلماء اشتهروا ، على غريهم أيضاً

م غريهم أيف العامل اإلسالمي وتفرغوا إلقراء القرآن وهؤالء هم القراء سواء العشرة املعروفني 
  :توجه حنو مجع القراءات وانتشاره هووبالتايل فسبب ال

ظهور عدد حمدود من القراءات يف العامل اإلسالمي متايزت وانتشـرت بعـد أن كانـت     -
  .القراءات كثرية

سعي الطالب السابقني حنو حصر ما وصلهم من هذه القراءات احملدودة واخلوف عليها من  -
  .الضياع

اهللا أوالً ببذل األوقات يف سبيل تعلم كتـاب   نظر من تصدى هلذا العمل أنه يقوم بقربة من -
مث النظر إليه أنه علم يقبع يف ذروة العلم الشـرعي ال  ، اهللا وقراءته مث تعليمه ونقله لألجيال

  .بد من التضلع فيه من أجل التصدي لتصدر العلم وتدريسه
بلوغ أقصى محاسة من ينتهي من حفظ القرآن بعد أن أجنز هذا العمل العظيم حنو التوسع و -

درجات التضلع يف القرآن الكرمي إما متايزاً على اآلخرين أو رغبة مبنزلة عند اهللا أو كليهما 
أو رغبة بتحقيق هدف دعوي يساعده حتصيل هذا العلم فيه خاصة مبا فيه من أثر ألقـوال  

  .هلذا الشخص عند الناس
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وصلت وكيف تطورت  سعي من انتهى من حفظ القرآن إىل معرفة ماهية القراءات وكيف -
أي مجع القراءات هنا مبا يساعد يف احلصول على الدراية اجليدة يف كيفية وصول القرآن مبا 

  .يشبع التحصيل العلمي الشخصي هلذا احلافظ
  

وميكن القول إن هذه األسباب املذكورة واحداً أو اثنني منها أو جمتمعة هـي الـيت أدت   
أن ننظر إىل هذه األسباب بأهنا أسباب مقبولة عند اهللا ومن املمكن ، وتؤدي إىل مجع القراءات

تعاىل ومنها ما ميكن أن يؤجر عليه أكرب األجر إال أننا وجدنا فيها هدفاً رمبا يكون غري مقبول 
عند اهللا وهو التمايز على األقران ألهداف شخصية ونفسية فقط بينما باقي األسباب تتـراوح  

اهللا تعاىل وبالتايل على الطالب جلمع القراءات جتنـب هـذه   يف األجر وكلها فيها اخلري بإذن 
على أن هدف التمـايز هـذا   ، األسباب املرفوضة شرعاً والتوجه حنو ما يعطي األجر األكرب

املرفوض يدخل على نفس الطالب هنا دخوالً خفياً خاصة يف هذا العلم ملا فيه من أثر كبري من 
ن يكون حكيم نفسه ويبتعد عن هذه الدخيلة بل إن السمعة الشخصية وبالتايل على الطالب أ

وأحب أن أنبه إىل أن شعور الطالـب أن  ، مل يستطع فليتوقف قليالً أو يعمل على إخفاء عمله
حتصيله مل يقدم له إال معلومات يف األداء اللفظي للقراءات واملبالغات واملغاالت فيها فإن هذا 

وال بـد يف   ..هللا تعاىل الرعاية والعناية واإلخالصنسأل ا ..له داللة على وجود هذه الدخيلة
هذا املقام من لفت نظر طالب هذا الفن أال يكون حتصيل هذا العلم على حسـاب العلـوم   
الشرعية األساسية مث على حساب املسامهة يف نشر القرآن والعمل الدعوي مث الشيء األهم أال 

ؤثراً على حياة الطالب الدنيونية ومعاشه يكون الوقت الطويل الذي يأخذه حتصيل هذا العلم م
وحتصيله العلمي الدنيوي وأن يكون سباقاً يف جماالت بناء احلياة اليت جيب أن يكون املسلمون 

  .هم بناهتا حبق
  

إن األسباب السابقة سامهت يف انتشار مجع القراءات لكن دون طريقة ثابتة  :ونعود لنقول
ل شيخ يقرأ عليه ختمة حسب قراءته اليت ُيقرئ هبا إىل أن سابقاً بني الشيوخ إمنا يفرد على ك

ختتصـر  : أتى ابن اجلزري فأوجد طريقة اجلمع الكبري اليت ذكرناها واليت من أهـدافها أهنـا  
  .تؤدي إىل استحضار أحكام القراء كل جلسة مبا يساهم مبنع اخللط، والوقت
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جيمعوا القراءات إال أنه ال ميكننـا  إنه برغم أن الصحابة مل : وأهم ما نقوله يف هذا املقام
اعتباره بدعة أو علماً مرفوضاً فهو علم نتج بسبب الضرورة له عرب العصـور فعلـم الفقـه    
واحلديث وأصول احلديث وما إىل ذلك كلها مل تكن يف عصر الصحابة وفق الشكل الـذي  

، ختتلف عنه أبداً تطورت إليه برغم من وجودها يف حياة الصحابة شأهنا شأن علم القراءات ال
ورمبا قـال  ، فطاملا وجدت النية الصحيحة املقبولة عند اهللا يف حتصيل هذا العلم حصل األجر

: دون تردد نقول ..هل حتصيل هذا العلم والتوسع به أفضل أم غريه من العلوم الشرعية: قائل
أمر يعود إىل  إن أفضلية حتصيل أي علم من قبل أي شخص يقاس بتأثريه وأثره بني الناس وهذا

، الشخص الطالب للعلم واستفادته مما حصل وأفاد ونشر ما فيه من خري وعرضه على النـاس 
نسأل اهللا إخالصاً لوجهه  ..فالعلم الواحد خيتلف من شخص إىل آخر وكذلك العلوم املختلفة

  .الكرمي
  
  

  ڭڭڭ
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  األحرف السبعة للقرآن الكريم
  

  :حديث رسول اهللا ضمن عدة أحاديثاألحرف السبعة للقرآن يف  كُرورد ِذ
  .حديث ابن عباس وحديث عمر وأيب: يف الصحاح

  :وروى أمحد هذه األحرف السبعة عن
  ). -" ثالثا – املراء يف القرآن كفر(وفيه عنعنة وفيه  رجاله ثقاتأيب هريرة حبديث  -
وكتب تذكره أبو جهـم األنصـاري    رجاله رجال الصحيححديث أيب جهيم األنصاري  -

على ُيقَرأ القرآن : يف آية من القرآن فسأال النيب فقال، وفيه أن رجلني اختلفا وأخرى أبو جهيم
  .اروا يف القرآن فإن مراء يف القرآن كفرمي فال سبعة أحرف

  .، إضافة لرواية أخرى عنه ضعيفة جداًرجال سنده ثقاة بن مسعود حبديث عبد اهللا -
وهو مرسل وقد قال يف جممع الزوائد رجاله رجـال   عمرو بن العاص حبديث سنده فيه لني -

  .)فال متاروا فيه فإن املراء فيه كفر(، وفيه الصحيح إال أنه مرسل
  ...)ما مل ختتم آية رمحة بعذاب(وفيه  فيه رجل سيء احلفظ، أيب بكرة بسند ضعيف -
رواية البزار  ، وقال يف جممع الزوائد عن رواية مسرة منمسرة بن جندب بسند فيه لني وعنعنة -

  .على ثالثة أحرف:وبنفس السند روي ، رجاله رجال الصحيح
  .ورجاله ثقات، وقال يف جممع الزوائد رواه الطربي  أم أيوب بسند فيه ضعف -
لكن قال يف جممع الزوائد فيه بعاصم بن هبدلة وهو ثقة فيه كـالم ال  حذيفة بسند فيه لني  -

  .سلم احلرف إىل غريه وأن يقرأ مبا يعلمأال يترك امل :رواية حذيفة ويفيضر ، 
لكنه دون ذكر سبعة أحرف إمنا يذكر فيه قصة عمر مع رجـل   ورجاله ثقاةعن أيب طلحة  -

يا عمر كله صواب ما مل جيعـل  : آخر اختلفا يف آية فحسن الرسول قراءتيهما وقال الرسول
  .مغفرةً عذاباً أو عذاباً مغفرةً

  
ياً تسعة منها عشرة صحاباثنا خرج عنهم يف الصحاح هم هؤالء إضافة للصحابة الذين أ

  .مقبولة السند
  
  



  
-  ٣٤٤  -  

 .كما أخرجه الطرباين يف األوسط عن أيب سعيد لكن السند فيه رجل متروك -
وكذلك أخرجه الطرباين عن سليمان بن صرد لكن قال يف جممع الزوائد فيه رجل مل  -

 .أعرفه
ديث أن رجال قرأ على ثالثة وكذلك أخرجه عن زيد بن أرقم وفيه متروك ، ويف احل -

من الصحابة كل منهم ختتلف عن اآلخر فسأل الرسول وكان عنده علّي فسـكت  
 .ليقَرأ كل إنسان كما ُعلم فكلٌ حسن مجيل: الرسول فقال علّي

   .حسب ما ذكر اهليثمي رجاله ثقاتكما أخرجه عن معاذ بسند  -
   

يف الكتب التسعة حسـب مـا   وهؤالء الصحابة الذين ورد عنهم ذكر األحرف السبعة 
  .أحصيت
  

ونقل ابن اجلزري يف النشر عن أيب عبيد القاسم بن سالم أنه متواتر وذكر ابن اجلزري يف 
عشر صحابياً لكن مل أجد منـهم  كتابه أنه تتبع طرق هذا احلديث يف جزء مجعه فذكر تسعة 

أبا بكر وسلمان بن : وقد زاد الزرقاين صحابيني مها، اًأي ستة عشرة صحابيما ذكرت  سوى
الصحيح أنه وأظن أن هذا نتيجة اشتباه عليه بني أيب بكرة وأيب بكر مث سلمان بن صرد ، صرد

  .والرواية املذكورة عند الطرباين فيها متروك ّيبروى احلديث عن أُ
  

وكذلك ما يذكر عن أنس بن مالك من أنه روى احلديث فإنه رواه عن أّيب فـال يعتـرب   
  .واهللا أعلم، ينقل عن عبادة عن أيب، وكذلك عبادة فهو رواه ابتداء

  
مث نقل ابن اجلزري أن احلافظ أبو يعلى املوصلي رواه عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
يف خطبة خطبها وشهد كل من يسمع اخلطبة ذلك إال أن احلديث تكلم فيه وانتقد انتقادات 

  .ومنها أن فيه راوٍ مل يسَم كثرية
  

لعدد هو ستة عشر صحايب إي إذا مل نعترب رواية سليمان بن صرد ابتداء وخالصة كامل ا
واعتربنا رواية عثمان، منها كحد أقصى عشرة أسـانيد   مل نعترب رواية أنس وعبادة وكذلك
   .مقبولة
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ويفهم من عبارات ابن اجلزري أنه مييل إىل تواتره بينما استبعد الزرقاين تواتره حيث ذكر 

وقولـه  ، ة الصحابة ال يكفي فيجب أن يتوفر التواتر يف مجيع طبقات السندأن التواتر يف طبق
املذكور  بالتواتراتر بدقة هذا إن سلمنا هبذا رمحه اهللا قول عام يفتقد حتديد مكان انقطاع التو

  .يف طبقة الصحابة توفره
  

وعلى أية حال احلديث هو حديث مشهور ومقبول السند بالرغم من أنه ال ميكن اجلـزم  
بتواتره حيث إن أسانيده يعود حسب حبثنا إىل عشرة صحابة وليست األسانيد إليهم كلـها  

  . مقبولة بل مخسة مقبولة السند
  

وخالصة حديث سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مسع صحابياً يقرأ القرآن على 
ن أخـذ  أحرف ختتلف عما قرأه عمر عن رسول اهللا فأخذ الصحايب إىل رسـول اهللا بعـد أ  

ني وحسب الروايات املتعددة والصحايب القراءاتالغضب عمر رضي اهللا عنه فصوب رسول اهللا 
  .كان هشام بن العاص وحديث أيب هو حديث مشابه له رضي اهللا عنهم أمجعني

  
ونشري هنا إىل أنه ورد يف املستدرك ومسند أمحد حديث عن مسرة رضي اهللا عنـه عـن   

وعلى ما يبدو احلديث قوي برغم اهتام أحـد رجـال   ) ثة أحرفأنزل القرآن على ثال: (النيب
بالتدليس إال أن احلاكم نوه أن البخاري خرج له أخاديث عن مسـرة  ) احلسن بن مسرة(السند 

وكذلك احتج مسلم حبماد بن سلمة وهو من رجال السند ، وقد وافق الـذهيب احلـاكم يف   
  .هذا

  
رف، ومخسة أحرف وأخرى عشرة وتسعة إنزال القرآن على أربعة أح :ويوجد روايات

وكلها ضعيفة أو مردودة، مث يف أحاديثها تفصيل هذه احلروف من حرام وحـالل وأنـواع   
  ..التفسري وحمكم ومتشابه واناسخ ومنسوخ وعظة وأمثال
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  :اآلراء املتعلقة باألحرف السبعة 
  :وأشتهر رأيان يف األحرف السبعة باإلضافة إىل بعض اآلراء األخرى

  .سبعة قبائل مث اختلف يف حتديد هذه القبائلولغات أهنا هلجات : ألول وهو األشهرا -
  .أهنا أنواع اخلالفات اليت اختلفت هبا القراءات: الثاين -
ومن هذه األقوال أن عدد سبعة مل يستعمل للحصر بل للتعبري عن هتوين األمر وعدم التدقيق  -

مل يستعمل للحصر إمنا جواز استعمال لغـات   أو السلعةوالتعقيد يف أسلوب أداء القرآن 
حيث إن العرب عادة تعرب عن اآلحاد املتعددة دون حصر بالسبع وعن العشـرات  العرب 

ويدعم هذان الرأيان حديث األحرف الثالثة املـذكور   ..بالسبعني وعن املئات بالسبعمائة
  . وأحاديث باقي األحرف

، مقاصد اختلف يف حتديدها مثل احلرام واحلـالل ومنها أن معاين القرآن تنقسم على سبعة  -
  ..التأويل، الدعاء، الطلب، احملكم واملتشابه وضرب األمثال وآمر وزجر

  
وال زلت أستشكل هـذا احلـديث   : وقد استشكلت هذه املسألة على ابن اجلزري فقال

كون صـواباً  وأفكر فيه وأمعن النظر فيه من نيف وثالثني سنة حىت فتح اهللا علي مبا ميكن أن ي
  .عن النشر ـه.ا.إن شاء اهللا

  
والذي جنح إليه ابن اجلزري من هذه اآلراء هو اخليار الثاين وعدد أموراً ختتلـف هبـا   

  :القراءات عن بعضها هي
  ).البَخل، البْخل(اختالف يف احلركات بال تغيري الصورة واملعىن  -١
فتلقى آدَم ) (به كلماتفتلقى آدمُ  من ر(اختالف يف احلركات مع تغيري املعىن فقط  -٢

 )من ربه كلمات
 )تبلوا، تتلوا(اختالف يف احلروف مع تغيري املعىن ال الصورة  -٣
 )بصطة، بسطة(اختالف احلروف مع تغيري الصورة دون املعىن  -٤
 )منكم، منهم( والصورة ىناختالف احلروف مع تغيري املع -٥
  )باملوتسكرة احلق ) (سكرة املوت باحلق(اختالف يف التقدمي والتأخري  -٦
 ) ووصى، وأوصى(الزيادة والنقصان  -٧
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ومل يعترب ابن اجلزري اختالف األحكام التجويدية منها ألهنا تتعلق باألداء حسب رأيـه  

  .رمحه اهللا
  

أنـوع  بينما الزرقاين يف مناهل العرفان شن هجوماً شديداً مؤكداً على من يعارض كوهنا 
ه ابن اجلزري من أهنا اختالف القـراءات  هي نفس ما قالعنده األحرف فاختالف القراءات 

  :وهي اعتمدها عن أيب الفضل الرازي لكنه ذكر اختالفات أخرى بني القراءات
  .اختالف األمساء من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وتأنيث -١
 .اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمر -٢
 .اختالف وجوه اإلعراب -٣
 .االختالف بالزيادة والنقص -٤
 .لتقدمي والتأخرياالختالف با -٥
 )حرف مكان حرف(االختالف باإلبدال  -٦
كالفتح واإلمالة والترقيـق والتفخـيم واإلظهـار    ) يريد اللهجات(اختالف اللغات  -٧

 ـه.ا.ترى مل يشفع بتمثيل فيما عثرنا واإلدغام وحنو ذلك غري أن النقل كما
  

 .هي تعليق من الزرقاين على قول أيب الفضل) يريد اللهجات(وعبارة 
اعترب أن اختالف اللهجات من هذه األحرف وهو ما مل يذكره ابن اجلزري وال ابن الزرقاين ف

أي اختالف اللهجات الصويت ) يريد اللهجات ( قتيبة ، وعلى ما يبدو قصد الزرقاين من قوله 
واسـتدل الزرقـاين   ، فقط ويدل عليه أمثلته من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وإظهار وإدغام 

جات الصوتية منها بأدلة تتركز بأنه ال مربر لعدم اعتبارها منـها خاصـة أن مـن    لكون الله
العلماء من اكتفى باللهجات يف كوهنا األخرف السبعة ، ونذكر هنا أن ابن قتيبة يف املشـكل  

مر أن تقرأ كل أمة بلغتـها  حصر خالفات القراءات بسبعة قراءات إال أنه ذكر أن الرسول أ
وكسر تاء املضارعة واإلمشام وسيمر هذا النقل ) حىت حني ، عىت حني ( ة وذكر ابن قتيبة أمثل

بعد أسطر ، مما يدل أنه إن مل يكن قد قال إن األحرف هي اللهجات فعلى األقل يقول بإذن 
   .الرسول بقراءته بلغات وهلجات العرب 
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خطـأ هـذا   وقد أكد الزرقاين أن تعدد األقوال واالختالف يف حتديد اخلالفات ال يعين 
الرأي وأكد أن من بني هذه اآلراء ال بد من وجود خيار صحيح كما أكد صحة خياره لعدة 

  :أسباب نلخص ما ذكره مبايلي
  .تؤيده عشرات األحاديث املذكورة يف هذا البحث -
أنه هو الراجح يف تلك املوازين اليت مرت يف كتابه أما املذاهب األخرى فريى أن التوفيق مل  -

  .حيالفها
أن هذا املذهب يعتمد على االستقراء التام الختالف القراءات خبالف غريه فإن اسـتقراءه   -

واختالف اللهجات هو اختالف شـكلي يـرد إىل هـذه    .. ناقص أو يف حكم الناقص
اخليارات وال خيرج عنها خبالف اآلراء األخرى فإنه يتعسر ويتعذر الرجـوع بـالقراءات   

  .كلها إليها
  .ال ميكن أن يوجه له نقد مثل اليت ذكرها يف كتابه لألقوال األخرىأن هذا الرأي  -
  

  :رأي الزرقاني رمحه اهللالاالنتقادات التي توجه لآلراء السابقة و 
وقد غاب عن الزرقاين رمحه اهللا أنه من املمكن حذف اثنني مما اختاره وتبقى اخلالفـات  

ني األولني من هذه اخليـارات أي  بني القراءات حمصورة ضمن اخلمسة املتبقية كحذف االثن
وقـد   واختالف تصريف األفعال، خالف األمساء يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث

  .تشبث الزرقاين رمحه اهللا بأن عدد سبعة مقصود بعينه 
  

مث خالف املدود أين موقعه إما أال يعترب األداء أصالً كما فعل ابن اجلزري أو ال يأخـذ  
  .ه وهو اختالف اللهجات بل يعرب عن اخليار األخري باختالف أساليب األداءجبزء من

مث إن العالمة الزرقاين فسر قول الرازي اللغات بقصد اللهجات الصوتية فقط إذا أين يقع 
  ) خطْوات ، خطُوات : ( اختالف اللغات أو اللهجات البنائي احلركي ضمن الكلمة مثل 

  
األقوال اليت يف غاية الغرابة سواء يف قولـه أو يف قـول ابـن    مث التقدمي والتأخري هو من 

مـع أن  من حروف اهلجاء اجلزري رمحه اهللا إال إذا قصد التقدمي والتأخري يف احلرف الواحد 
املثال املذكور ال يدل على هذا فال يوجد خالف بني القراءات أصالً يف التقدمي والتأخري وإال 

وإن ما يوجد يف سورة آل عمـران   خمالفتها للرسم العثماينلرفضت هذه القراءة أصالً بسبب 
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 m  \  [l ليست من هذا الباب بقدر ) وقتلوا وقاتلوا(وقراءة  ،١٩٥: آل عمران
  .ما إهنا تدخل يف إطار حمتمل الرسم وتغيري احلركة

  
م فكـأهن ، وال يقبل قول التقدمي والتأخري إال إذا قصد منه القراءات املقبولة والشاذة معـاً 

وقد ناقشنا سابقا رأي ابـن اجلـزري   ، اعتربوا أن ما ينقل من قراءات شاذة هي قراءة مقبولة
  .حول القراءات الشاذة وكون الرسول قرأ هبا حسب رأيه

  
ونذكر هذا الرد ألن ابن اجلزري والزرقاين رمحهما اهللا اعتربا أن أنواع اختالف القراءات 

  .عن بعضها هو األحرف 
  

أن يـذكر كنـوع فالزيـادة     للزيادة والنقصان أيضاً أمر غريب جـداً  وكذلك بالنسبة
بإمجـاع   والنقصان عن الرسم العثماين هو أمر مرفوض ويدعو العتبار القراءة مرفوضة وشاذة

ليسـت  الصحابة بعد كتابة املصحف العثماين ، والنقول اآلحاد اليت ُتذكَُر هنا وهناك هـي  
إال ما نقلناه يف بدايـة   عتَرب قراءة ثابتةً حمققة لشروط القبول لقراءة كاملة للقرآن أصالً حىت ُت

مـع أن   الكتاب من زيادة حرف ال غري من حروف املبىن والذي كان يقبل إن كان متـواترا 
أنه ال يوجد شيء كهذا  نستنتج منه –زيادة حرف من حروف املبىن  –متحيص هذه املسألة 
يد لكان مقبوال نوعا ما على أن هذه األشياء نـادرة  ولو نص على هذا التقي أبدا بل إنه يرفض

وقد أوضحنا أنه ال ميكن القول حـىت بوجـود   ، جدا ال تتجاوز اآلحاد وقد أحصيناها سابقا
  . زيادة أو نقصان حرف واحد وهذا أمر مل يوجد عملياً يف القراءات

  
وغريه  زرقاينوهذا الذي نذكره عن التقدمي والتأخري ينسحب على كالم ابن اجلزري وال

إال أن ابن اجلزري مل جيزم برأيه الذي جنح إليه كما فعل الزرقاين رمحـه   من الذين يذكرونه
وذكرنا أن ابن اجلزري يف بداية حبثه كان يرى أن األحرف السبعة من األمور الـيت مـا   ، اهللا

  .زالت تشكل عليه
  

  .القبائلولغات هلجات  وكان ابن اجلزري سابقاً جينح كأغلب العلماء إىل القول بأهنا
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والذي أشكل على رأيه األول هو أن الصحايب الذي اختلف معه عمر هو هشـام بـن   
أو  العاص وهو قرشي وله نفس هلجة عمر فكيف يكون خالف األحرف هو خالف هلجات

  .لغات 
  

أو  لهجـة ب  يبعد أن هشاماً كان يقرأ وابن اجلزري معه حق يف هذا االستشكال لكنه ال
بل هذا  أو قرأ على الرسول هبا لة أخرى من القبائل اليت خالطها أو قرأ هبا الرسول قبي لغة

  .احتمال قوٌي جداً 
  

خاصة أنه مهاجر هجر بلده وهو مكي وسكان مكة كانوا يستقبلون كـل القبائـل يف   
  .مواسم التجارة واحلج ويسمعون منها

  
 أو اللغـات  سبعة هي اللهجاتكما أن الذي دعا الزرقاين الستبعاد رأي أن األحرف ال

ويسقطه هو أن هناك عشرات الكلمات يف القرآن من هلجات عشرات القبائل وليس هلجـة  
بلغـة أزد   إهلـا أي ) بعال(، عمانية) مخرا(، مرييةباِحل) سامدون:(قريش فقط كما ذكر مثل

ـ   ..لغة جـرهم ) باء(، أي ال ينقصكم وهي بلغة عبس) ال يلتكم(، شنوءة ن إىل العديـد م
الكلمات املتوزعة على هلجات القبائل وقد نقل الزرقاين يف هذا املقام ما ذكره الواسـطي يف  

وقد فصـل   كتابه يف القراءات العشر أن هناك أربعني لغة عربية توزعت عليها كلمات القرآن
  .السيوطي يف اإلتقان توزع هذه الكلمات على القبائل 

  
أو األحرف هـي اللـهجات    كونتبىن رأي دما عنواستدل الزرقاين أيضاً أن أبا عبيد 

  :قالاللغات 
ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع متفرقة فيه فبعضه بلغـة  (

وبعـض  : قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة أهل اليمن وغريهم قـال 
  .)اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيباً
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ليت عددها الزرقاين متوزعة على أكثر من سبع قبائل يقيناً وهذا يرد برأيه وإن الكلمات ا
  .على الرأي الذي ذكره أبو عبيد

  
إن هذا يقتضي أن يكون القرآن أبعاضاً منه ما هو بلغة قريش ومنه : مث استكمل رده فقال

  .احلكيم ما هو بلغة هذيل وهكذا وال شك أن هذا غري حمقق حلكمة التيسري امللحوظة للشارع
  

إىل حد ما فقد قال أكثر العلماء إن أصول  وال شك أن هذا رأي قوي يرد على أيب عبيد
لكـن ال يـرد علـى رأي أن     قبائل العرب تعود إىل سبعة وهذا نقله ابن اجلزري يف النشر ،

كما سيتم إيضاحه إمنا رده ينحصر فقط بـرأي أيب عبيـد    أو اللغات األحرف هي اللهجات
 يـدل أن  ن أهنا لغات وهلجات سبع قبائل متوزعة يف القرآن وهذا الرد من الزرقاين مرمحه اهللا 

يتنبه الزرقاين لكل جوانبه واحتماالته مل أو اللغات األحرف هي اللهجات  بكونالرأي  القائل 
  .ويناقشه 

  
  :جات العرب وهل هناك فرق بينهماماذا تعني عبارة لغات وهل 

  .بعة جيب أن يكون مفهوم اللغات واألحرف واضحاًاألحرف السقبل إكمال مناقشة 
  :إن من أهم املراجع يف لغات قبائل العرب وفقه اللغة اليت تساعد الباخث يف هذا

احملتسب البن جين، اجلمهرة البن دريد، الصاحيب البن فارس، شرح املفصل  ،املزهر للسيوطي
وكتب األضداد مثـل أضـداد    ،الكتاب لسيبويه، الكليات أليب البقاء الكفوي ،البن يعيش
  .واألصمعي وابن السكيت واالتوزي وأيب الطيب اللغوي ،السجستاين

  
وكـذلك كتابـه   يف هلجات العرب للدكتور إبراهيم أنـيس   :ومن الكتب احلديثة

عبد الصبور شاهني وله جمموعة مقـاالت يف أمـور   .يف علم اللغة العام د، األصوات اللغوية
عبـد  .لغة هـذيل د  ،حممود حجازي.علم اللغة العربية د ،حسان متام.اللهجات، األصول د

أمحد علم الـدين  .اللهجات العربية د ،حممد سامل احمليسن.اللهجات العربية د ،الفتاخ املصري
عبد الرمحن . أصوات اللغة د ،عبدو الراجحي.اللهجات العربية يف القراءات القرآنية د ،اجلندي
  ..إبراهيم السامرائي.د .ميةيف اللهجات العربية القد ،أيوب
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كما إن مقررات جمالس جممع اللغة مبصر فيها العديد من املواضيع اليت تعترب مرجعاً يف 

مرجعاً جيد فيه الباحث ) يف اللهجات العربية(ويبقى كتاب الدكتور إبراهيم أنيس  ،هذا الفن
  .ما حيتاج

أنه ال يوجد متييز نظري بني  عند الوقوف على مراجع هذا الفن واألمثلة اليت فيها جند
  .اللغة واللهجة وإمنا بينهما عموم وخصوص

  
القدماء  –فكانت تعريفات اللغة عندهم  :ويف كتاب لغة هذيل لعبد الفتاح املصري

ونسميه اليوم هلجة وهي يف االصـطالح العلمـي   ) الكالم املصطلح عليه بني كل قبيلة ( –
شترك فيها مجيع أفـراد  وي ،ليت تنتمي إىل بيئة خاصةجمموعة من الصفات اللغوية ا( احلديث 
فاللغة  ،-) يف اللهجات العربية ( وهذا تعريف الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه  -)هذه البيئة

عادة تشمل عدة هلجات والعالقة بني اللغة واللهجة عالقة العام باحلاص ولكل من اللـهجات  
  .وعة الصفات اللغوية والعادات الكالميةما مييزها وإن اشتركت واللغة الفصحى مبجم

  
قسنا هلجة ما إىل اللغة الفصيحة أمكننا أن نـرى فيهـا   أما إذا   :ول بعد أسطريقو

اللهجة الواحدة جيب أن ختضع لقاعدة مطردة يف الكثـرة الغالبـة مـن    (ضابطاً عاماً هو أن 
  .)صيغها

  
  :يقسم إىل أربعة أقسام -ربأي لغات الع–وذكر املؤلف أن وجوه االختالف بني اللغات 

 )أصوات اللغة(اجلانب الصويت  -
 )بنية الكلمة(اجلانب الصريف  -
 )بناء اجلملة(اجلانب النحوي  -
 )معىن الكلمة(اجلانب الداليل  -

  
وقد مجعت جلنة اللهجات العربية القدمية فيمصر هذه اللهجات العربية وصنفتها بطريقـة  

يف  –يف مقالة له  يقول الدكتور عبد الصبور شاهني تيسر على الباحثني االنتفاع هبا حسب ما
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وقدمتها جلنة اللهجات  -املصطلحات اللغوية يف اللهجات العربية القدمية وهي على األنترنت 
  ١٩٧٥اير فرب ١٤الدورة احلادية واألربعني باجللسة الثالثني يف  جملس اجملمع يفوعرضت على 

وقسمت اللهجات  ١٩٧٥مارس  ٨التاسعة من  وعرضت على مؤمتر الدورة نفسها يف اجللسة
  :إىل

 ..ما يتصل باجلانت الصويت حنو التلتلة والعجعجة والكسكسة -
 ..أهل السواد ،أهل البادية ،أهل احلضر :ما يتصل جبانب اجلغرافية اللغوية -
 ..، التكتكةالفأفأة ،ما يتصل بعيوب النطق حنو اللثغة -
 ،لغة رديئة :على الظواهر اللغوية للهجات حنوما يتصل باألحكام اليت أطلقها القدماء  -

 ..لغة فصيحة ،لغة غالبة ،لغة جيدة
  

وقد كان القـدماء   :)يف اللهجات العربية ( ويقول الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه 
  .حيناً وباللحن حيناً آخر) اللغة ( يعربون عما نسميه اليوم باللهجة بكلمة 

  
ا اللهجة فتكاد تنحصر يف األصـوات وطبيعتـها   أما الصفات اليت تتميز هب :ويقول

وكيفية صدورها فالذي يفرق بني هلجة وأخرى هو بعض االختالف الصويت يف غالـب  
كما ينطقون بـاهلمز  ) فْزُد) (فْزُت(األحيان فريوى لنا مثالً أن قبيلة اميم كانوا يقرؤون 

مث بعـد  . .ند بين سـعد ع) األجله(وهو األصلع ينطق هباء ) األجلح(عيناً كما يروى أن 
غري أن اللهجة قد تتميز أيضاً بقليل من صفات ترجـع إىل بنيـة الكلمـة     :أسطر يقول

سكرانة ) سكرى(ونسجها أو معاين بعض الكلمات فريوى أن بين أسد كانوا يقولون يف 
  )..مدين(بدالً من ) مديون(وأن بعضاً من متيم يقولون 

  
ا لغات الفصيلة الواحدة حىت تسمى ن تشترك هبوذكر الدكتور إبراهيم عناصراً جيب أ

  :هلجة وإال أصبحت لغة وهي
 الضمائر -١
 األعداد -٢
 أمساء اإلشارة واملوصول -٣



  
-  ٣٥٤  -  

االشتراك يف معاين نسبة كبرية من الكلمات ذات الداللـة القدميـة كـاألرض     -٤
 ..والسماء وألقاب األسرة كأب واألم واألخ

 .أدوات الربط بني أجزاء اجلملة -٥
 .م يف كيفية تركيب اجلملاالشتراك العا -٦

  
  :وذكر يف نفس الكتاب أن الصفات الصوتية اليت متيز اللهجات تلخص يف

 اختالف يف خمرج بعض األصوات اللغوية -١
 اختالف يف وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات  -٢
 اختالف يف مقياس بعض أصوات اللني -٣
 .تباين النغمة املوسيقية للكالم -٤
 . األصوات املتجاورة حني تتأثر ببعضها البعضاختالف يف قوانني التفاعل بني -٥

  .ويقصد باألخري إدغام األحرف أو إخفائها أو قلبها وما إىل ذلك
  

وقد ذكر أيضاً أن العرب القدماء كانوا يعربون عن اختالف اللغة يف مصـطلحنا اليـوم       
  .هرمبا ألن القرآن استعمل) لغة(بدل ) لسان(باختالف اللسان فيستخدمونة كلمة 

  
إن العرب القدماء كانوا يعربون عن اختالف اللغة باخاالف اللسان وعن  :واخلالصة

  .)اختالف اللحن ( أو ) اختالف اللغة ( اختالف اللهجة بـ 
  

هو أن اختالف  :وخالصة ما نصل إليه من النقول السابقة ومن كتب اللهجات واللغات
  :قساميقسم إىل أربعة أ) أو اللغات وال فرق ( اللهجات 

ومـا مل   ..ومنثل له من القراءات باإلمالة واإلدغام واإلخفاء والروم :اجلانب الصويت -
ويف  .وسنشـرحهم  ..االستنطاء ،الكشكشة ،الشنشنة :يرد يف القراءات منثل له بـ

، وكذلك )خضر وبتدية وسواد ( هذا اجلانب الصويت يقع ما يتعلق باجلغرافيا اللغوية 
لغة (وكذلك ما أطلق عليه من أحكام  ،.).اللثغة والفأفأة(لغة يقع ما يتعلق بعيوب ال

 ..).رديئة أو جيدة أو فصيحة أو عالية
 :وهو نوعان :)بنية الكلمة ( اجلانب الصريف  -
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 ،ُخطْـوات (ومنثل له من القـراءات بــ    :جانب احلركات البنائية •
 ،فْهـي ) (ُرضـوان  ،رِضوان) (رَبما ،رّبما) (مْيت، مّيت) (خطُوات

 .روي فيها عشر هلجات) إصبع(ومن غري القراءات منثب بـ  )..يفهِ
إال مبا ال خيـالف   يف القرآن وهو ليس :جانب تغيري أخرف يف الكلمة •

ومن غري ) إبراهام ،إبراهيم) (قاسية ،قسّية) (عاقدت ،عقدت(الرسم 
 .)القطن ،العهن(القرآن كثري منثل بـ 

  ..).فصيخة ،جيدة ،لغة ردئية( ف وضمن هذا اجلانب الصريف يقع أيضاً وص    
ويذكر إبراهيم أنيس أمثلة يف كتابه فاحلجازيون ينصبون خرب ليس  :اجلانب النحوي -

) ما(وقسم النحاة ) ما(محال هلا على ) إال(مطلقاً ولكن بنو متيم يرفعونه إذا اقترن بـ 
ب اخلرب بعد كما ينص ،يكون منصوباً) ما(النافية إىل حجازية ومتيمية وقرروا أن خرب 

وبنو متيم بنصـب   ،ال ينصرفوبنو أسد يصرفون ما  ،النافية يف لغة أهل العالية) إنْ(
 ..اخلربية مفرداً وهلجة غريهم توجب جره وأجازوا إفراده ومجعه) كم(متييز 

 ،ما فعلوه إال قليالً منهم( )ال خوٌف ،ال خوَف(ومن أمثلة القراءات على هذا النوع 
 ١١) وكلٌ وعـد اهللا احلسـىن   ،وكالً وعد اهللا احلسىن( ،النساء ٦٦) إال قليلٌ منهم

   .وال أذكر غريها يف القراءت العشر ،احلديد
  ..).لغة فصيحة وجيدة ورديئة(ويف هذا القسم أيضاً يأيت وصف 

  
واملترادفات هي  واملتضادات واملشتركات اللفظيةكوجود املترادفات  :اجلانب الداليل -

 :الطعام يف لغة الـيمن، السـدفة   :)العيش ( عن نفس املعىن مثل  ألفاظ خمتلفة تعّبَر
وال يوجد منها يف القراءات ) القطن  ،العهن) ( املدية والسكني ( الضوء  عند متيم، 

وهناك جدل كبري حول وجود املترادفات ) فتبينوا  ،ثبتوافت(  إال مبا ال خيالف الرسم
  .أصالً

  
صفة )  الربج ( د الذي يدل على عدة معاين مثل هو اللفظ الواح :واملشترك اللفظي

اهلجرس هو القرد يف احلجاز والثعلب عند متـيم،   ،خاصة بالعني أو تدل على التزيني
  .األسد ونوع من العناكب :الليث
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ووجود املتضادات فيه جـدل   ،اللفظ الواحد يدل على معنيني متناقضني :املتضادات
العربية فألفوا به الكتب وميثلون عليه بكلمـة  ويرفضه البعض وتوسع به بعض علماء 

   ،املثل أو الضد :الند ،وتعين ذهب أو أقبل) عسعس (
  

  .هذه املذكور باختصار فروع وأقسام اللهجات واللغات العربية
ونالحظ يف الكتب حني استخدام كلمة هلجة غالباً يقصد منها احلالقات الصـوتية  

باقي اخلالفات فيقال هلا خالفات لغة مع أنه ال فرق  أما ،كالطمطمانية والكسكسة والفحفحة
بينهما وللوقوف على خالف اللهجات الصوتية أرجع القارئ إىل مقالة الدكتور عبد الصبور 

دة ملن أراد الرجوع إليها شاهني املذكورة نقال منه عن جلسات جممع اللغة مبصر وهي موجو
  .نترنتعلى اإل

             
ناوهلا القول بأن األحرف السـبعة هـو اللغـات أو االحتماالت التي ت 

  : اللهجات 
يقصد به عدة احتماالت علماً أن  فالقول بأن األحرف هو اللغات أو اللهجات الصوتية

  :اللغة هنا يقصد هبا االختالف البنائي للكلمة سواء من ناحية احلركة أو احلرف
  

  : فقط واللهجات الصوتية معاً من قال هي اللغات 
مبعىن أن القرآن أتى على لغات واللهجات الصوتية لسبع قبائل وهي متوزعـة يف  إما  -

  .القرآن
 .سبعة قبائل صوتية أو أن الرسول أذن بقراءته على لغات وهلجات -
 .أو أقصى ما تقرأ به الكلمة وفق اللهجات الصوتية واللغات هو سبعة كيفيات -
 .أو كل كلمة تقرأ على سبعة لغات وهلجات -

 
   :ي اللغات فقطه من قال 

 .وهذا رأي أبو عبيد ..إما مبعىن أن كلمات القرآن موزعة على لغات سبع قبائل -
 .أو الرسول أذن بأداء كلمات القرآن وفق لغات سبع من قبائل العرب -
 .رؤ به الكلمة على سبع لغاتأقصى ما تقأو  -
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 .أو كل كلمة تقرؤ وفق سبع لغات -
 

 :من قال هي اللهجات الصوتية فقط 
وهذا حيتملـه   ..أساليب أداء القرآن موزعة على اللهجات الصوتية لسبعة قبائلإما  -

 . النقل املذكور عن ابن قتيبة
 .سبعة قبائلالصوتية للهجات الأو الرسول أذن بأدائه على  -
 .أو أقصى ما تقرؤ به الكلمة على سبعة هلجات صوتية -
 .أو كل كلمة تقرؤ على سبعة هلجات -

  
ن األحرف تعين سبعة لغات يتركز على كوهنا لغات سبعة قبائل إن رد الزرقاين على كو

توزعت يف القرآن لكن ال يرد أبداً على القول بأن الرسول أذن بقراءة القرآن على اللهجات 
  . الصوتية أولغات القبائل أو كليهما

  
 أما القول بأن كل كلمة ُتقرؤ على سبعة لغات أو هلجات فقد رد عليه الزرقاين وقال ابن

  .اجلزري أنه أمجع العلماء على رفضه حيث ال تقرؤ كل كلمة وفق سبعة أوجه
  

أما أن أقصى ما تصل إليه الكلمة هو سبعة أوجه أيضا مرفوض فإن قصد اللغات فقط فال 
يوجد كلمة يف كل القراءات العشر وصلت إىل سبعة لغات، إما إن قصد اللهجات الصـوتية  

، وكذلك إن قصد اللغات واللـهجات  )آآلن(ذا مثل فقط فهناك كلمات تصل ألكثر من ه
احتماالت الوقف حلمزة على بعض الكلمات بالروم فهناك كلمات تصل ألكثر من هذا مثل 

  .بدالأو اإل
  
بالنسبة بالنسبة للتمييز بني اللهجات الصوتية واللغات هو متييز ال مربر له فلـم تكـن   مث 

عرب تسميه لغة فتقول لغة متيم ولغة هوازن ولغـة  العرب متيز بينهما إمنا كل منهما كانت ال
  ..محري
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وهذا التمييز نستنتجه من األمثلة اليت جندها يف الكتب عن اختالف اللغـات سـواء يف   
   .االتقان ، دون تناول أمثلة عن اختالف اللهجات الصوتيةمناهل العرفان أو

   
أمور هامـة جيـب أن يتنبـه هلـا الباحـث يف قـراره حـول األحـرف  

  :السبعة
وقبل إيضاح هذا ال بد من أمور جيب أن يتنبه هلا الباحث يف قراره حول املقصود مـن  

  :األحرف السبعة
اخلالفات بني األحرف السبعة هي خالفات يف أسلوب قراءة اآلية مبا ال يؤدي لتغيري  -١

وإال حلدثت فوضى كبرية واختالف بني الصحابة وملا اجتمعوا على القـرآن   ..املعىن
أثبتوه مث لشكوا أصالً بنبوة الرسول حبد ذاهتا حيث يقرؤهم مرة مبعان ومـرة   الذي

إن اخلالف الشكلي يف األداء أدى إىل داَخل يف نفس سيدنا أيب كما  ..مبعانٍ  خمتلفة
  .يف احلديث حىت أذهبه نظر رسول اهللا إليه فكيف باملعاين

مة املعىن بني الصحابة هي خالفات كانت منتشرة يف كالم الصحابة ومعروفة ومفهو -٢
 .بسبب تكرر احلادثة عدة مرات

هي أمور سبب وجودها التسهيل على األمة املسلمة وخاصة قبائل العرب يف تـالوة   -٣
 .القرآن كما يف صريح لفظ األحاديث النبوية

إن هذه احلروف كانت مفهومة ومتصورة يف ذهن الصحابة الذين أخربهم الرسـول   -٤
أو غريهم من الصحابة ويدل على هذا أهنم مل يسألوا عن باحلديث سواء عمر أو أيب 

تفاصيلها بل جمرد أن أخربهم الرسول بنزول القرآن على سـبعة أحـرف سـكتوا    
 .واستجابوا وفهموا قصده

ليس من املعقول أن الصحابة عندما نسخوا املصاحف ومجعوا القرآن قبلـها أمهلـوا    -٥
ذلك وهي مراد اهللا تعاىل لألمة املسلمة أموراً ذات معىن متعلقة هبذه احلروف أو غري 

اخلامتة ومل يدونوها فهذا يتعارض مع صريح آيات القرآن الثابتة اليت ذكرناها وتنفـي  
 .أي نقصان أو زيادة ويتكفل فيها اهللا حبفظه

وجدت اخليارات من لغات وهلجات العرب مبا ال خيرج عن الرسم العثماين يف عصر  -٦
وحىت بعد فترة القراء بقليل وقـد سـقنا   ) تابعي التابعني( الصحابة والتابعني والقراء

 .األدلة على هذا سابقاً والقراءات اليت بني يدينا شاهدة عليها حيث بنيت عليها
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ظُن البعض يف العصور األوىل ومنهم بعض املفسرين الذين ذكرناهم سابقاً كالطربي  -٧
ات النحوية لـذلك انتقـدوا   أن خيارات القراء تناولت حىت احلركة اإلعرابية واخليار

 .بعض القراءات
اتفق الصحابة ومن بعدهم على رفض كل قراءة خترج عن الرسم الذي بين على مـا   -٨

 .رسم بني يدي الرسول
حروف غري مـا أقرأنيهـا   ( األحاديث الواردة يف األحرف السبعة ومنها قول عمر  -٩

ما أقرأنيها الرسول، تدل على اختالف أداء فقط وإال لقال بكلمات غري  ..رسول اهللا
 بل أبو عمرو الداين ينقل عنه ابن اجلزري يف كما إن كلمة حرف يف اللغة تعين وجه

 .النشر أن من عادة العرب تسمية اللغة حرفاً
   .إن اخلالف يف اللهجات بني قبائل العرب كان منتشرا يف تلك األيام وشائع - ١٠

  
  :حبث األحرف السبعةمالحظة هامة تتعلق بأهمية  

ليست بتلك املسألة ذات التأثري العظيم والكبري  حتديد األحرف السبعة  أن هذه املسألةإال
يف ديننا إمنا هي عبارة عن استطراد لفهم حديث ثبت ضمن شروط القبول دون تواتره كمـا  
ذكرنا مث لو على فرض تواتره فإن عدم وضوح داللته ال جتعله مسألة هامة حيث ال يبىن عليه 

  .بل املسلم أو غريهأي حكم من ق
  

والذي يهمنا حنن املسلمني أن هذا القرآن الكتاب العظيم الذي بني أيدينا هـو كتـاب   
  .معجز ومتواتر وعليه نبين أحكامنا العقيدية وهو ثابت قطعاً بالتواتر إىل الرسول الكرمي

  
لقـدح  توهم إخفاء جزء منه أو او البعض من أهنا رمبا مسألة تقدح بالقرآن ختوفولرمبا 

بالصحابة فهؤالء البعض تبنوا مناقشة املسألة وإيضاحها إال إننا نؤكد أن القرآن هو كتـاب  
معجز لكل باحث ودارس وال مناص من االعتراف بأنه كتاب إهلي وهو ميثل مـراد اهللا منـا   
بغض النظر املراد عند األحرف اليت يف احلديث ولو أراد اهللا تعاىل شيئاً من األمة اإلسـالمية  

منه من أن يصل إلينا وقد  ألبلغه إلينا يف القرآن الكرمي وملا استطاع أحد إخفاءه أو منع شيء
  .ناقشنا هذه الفكرة سابقاً يف حبث وجود أي نقص يف القرآن الكرمي وأشبعناها حبثاً هناك
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  :رف السبعةالقول يف حتديد األحخالصة  
مر ليس بصحيح ألنه يتعـارض  ونعود فنوضح أن القول بأن األحرف هي القراءات هو أ

وكذلك  مع املسألة الرابعة من أن هذه القراءات مل تكن متصورة يف عهد الصحابة ويف أذهاهنم
أعدادها اليت وصلت إىل العشرات كما أسلفنا واليوم بني يدينا عشرة منـها وأربعـة شـاذة    

  .وكانت القراءات تصل إىل العشرات يف عصور اإلسالم األوىل
  

قوياً يوجه إىل الرأي القائل أنَّ أنواع االختالف بني القراءات عن بعضـها   اداًمث إن انتق
بسبب أن القائلني هبذا اختلفوا يف حتديد هذه اخلالفات بل رمبا ميكن أن تصل إىل ما يزيـد أو  

كما إن هذه التقسـيمات مل تكـن   ، ينقص حسب املبدأ التقسيمي الذي يعتمده هذا القائل
ذهن الصحايب الذي مسع احلديث بني يدي الرسول ولـو كانـت هـي    متصورة بالقطع يف 

  .املقصود الستفسر الصحايب عنها وألوضحها له الرسول
  

ونؤكد أن اخلالف يف تصنيف خالفات القراءات ال حيصر وميكن القدح يف بعـض مـا   
ل أيـن التسـهي  :مث السؤال الذي يطرح نفسه، ذكره األقدمون كما ذكرنا يف التقدمي والتأخري

  .والتهوين الذي ذكرته األحاديث ووصفت به األحرف السبعة إن كانت هذه هي األحرف
  

أما القول بأن سبعة أحرف قصد منه التعبري عن التهوين وعدم التشدد يف قراءة القرآن مبا 
يؤدي للتماري فيه واالختالف بني املسلمني فهو قول معقول والذين انتقـدوا هـذا الـرأي    

ول راجع ربه وطلب منه التخفيف عدة مرات حسب بعض الروايات حـىت  استدلوا بأن الرس
وبالرغم من وجود هذا املأخـذ  ، مسح له بسبعة أحرف وهذا يدل أن رقم سبعة مقصود بذاته

اليت ذكرناها إال أن هذا الرأي يظل أقوى من القولني السابقني بكثري وال يتعارض مع املبادئ 
ون رواية ثالثة أحرف هي رواية قوية أو على أقل تقـدير  إىل ك، إضافة لفهم األحرف السبعة

  .مقبول 
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 ورمبا أربعني إن مت تفصيلها ويوجد أقوال يف األحرف السبعة أوصلها الزرقاين إىل عشرة
إال وكل منها عليه مأخذ من التعارض مع أحد املبادئ اخلمسة سالفة الذكر يف فهم األحرف 

  .ن األحرف هي اللهجات وفق املفهوم املقصود منهاأن الزرقاين كما ذكرنا مل يتناول أ
  

وقد ناقشنا سابقاً االحتماالت اليت تتعلق بقول إن األخرف السبعة هي هلجات القبائـل  
  .ورفضنا ما يرقض منها 

  
وبقي القول بأهنا إذا الرسول بقراءة القرآن بلهجات العرب ولغاهتا دون تغيري صورة 

  .الكلمة القرآنية
  . يناقشه الزرقاين رمحه اهللاوهذا القول مل

  
سابقاً، فهذا الرأي يتوفق مع مث السماح ليس مطلقاً إمنا هو مقيد بالرسم وقد ناقشنا 

هذه األمور إنه يسهل على كل عريب أن يقرأ بلهجته وهذه اخلالفات كانت معروفة ومتصورة 
  .يف أذهان الصحابة وال تتعلق باملعىن إمنا باألداء فقط

  
نياً أن هذا اإلذن مل يكن مطلقاً إمنا تقيد بصورة الكلمة وفق ما نزلت مل لكن نؤكد ثا

  .يكن جيوز ألحد تغيريها لذلك اختذ الرسول كّتاباً للوحي
  
  :اللهجات إذا احنصر يففاختالف 

: أنه أسلوب لفـظ كـل قبيلـة للكلمـة مثـل     : االختالف الصويت يف اللهجات  -١
، وهي يف لغـة محـري  ) امرب(تصبح ) الرب( :التعريف إىل ميم) أل(قلب : الطمطمانية
) رأيتـكِ ، عليـك ِ (هي إحلاق الشني بكاف الضمري املؤنث املخاطب : والكشكشة

فهي إحلاق الشني يف الكـاف  : أما الشنشنة. وهي يف ربيعة ومضر) عليكش(تصبح 
اليت هي قلب العـني إىل  : واالستنطاء، )لبيش اللهم لبيش(اليت يف آخر الكلمة مطلقاً 

يف لغة سعد بن بكـر وهـذيل   ) أنطيين(تقرأ ) أعطيين(ون إذا كان بعدها طاء مثل ن
وقبيلة هذيل تقلب احلاء قبل التاء عيناً وتسـمى فحفحـة   . واألزد وقيس واألنصار

وقبيلة أسد وهبراء وهي من متيم تكسـر حـروف املضـارعة    ، )عىت(تصبح ) حىت(
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يلة قضاعة فتجعجع بقلـب اليـاء   أما قب، )ِتسود، ِتعلمون(تصبح ) تسود، تعملون(
وبعـض  ، قبيلة متيم هتمز وقريش ال هتمز، )عريب(بدل ) عربج(املشددة جيماً تقول 

وقبيلة تقوم بصلة مليم اجلمع وأخرى ، )جيء، قيل(القبائل تشم بعض الكلمات مثل 
وأخرى ) إليهم، عليهم(وقبيلة تنقل اهلمز للساكن قبله وقبيلة ال وقبيلة تضم هاء ، ال

ال وكذلك اإلمالة والتقليل ومنها تفخيم الالم بعد الطاء والصاد املفتوحتني وترقيـق  
إهنا عنعنة متيم وكشكشة ربيعة وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة ..اهلمز بعد الكسر
إىل العديد من أساليب القبائل يف الكـالم وهـي    ..وقطعة طيء، هبراء ووهم كلب

هل مـن امـرب   ( :ايب الذي سأل الرسول اللهجات وعلى هذا ورد حديث األعر
وهـي يف  ) ليس من امرب امصيام يف امسـفر (بلهجته  فأجابه ) امصيام يف امسفر

 ).ليس من الرب الصيام يف السفر(هلجتنا العربية القرشية املعروفة اليوم 
  

واالختالف الثاين بني اللهجات هو االختالف بني القبائل يف البناء الصريف للكلمـة   -٢
، خطـوات : (وليس اإلعرابية وال تؤثر يف املعىن للكلمـة مثـل   ركات البنائيةواحل

علـى  ) مْيـت ، مّيت) (ترجع، ُترَجع) (ُرضوان، رِضوان) (رَبما، رّبما(، )خطوات
، أمـاينّ ) (اثنا َعْشرة، اثنا َعَشرة(، خالف يف مىت تستعمل الثانية ملن مات أم مل ميت

وهذه تتعلق ) ال خوَف عليهم، ال خوٌف عليهم( )َحسنا، ُحسنا) (فهي، فْهي) (أماينَ
، وكذلك اخلالف الصريف يف أحرف الكلمة مبا ال يغـري  باللهجات إضافة لإلعراب

 .ورمبا ال يوجد غريها) ننشزها ، ننشرها( )فتبينوا، فتثبتوا) (إبراهيم، إبراهام(الصورة 
  

ما فعلـوه إال  ) (وَفال خوٌف، ال خ(غات اختالف يف األوجه النحوية اليت تتعلق بلل -٣
 .١١احلديد ) وكالً وعد اهللا احلسىن ، وكلٌ ( النساء،  ٦٦) قليالً، إال قليلٌ

  .وقد فصلنا خالف اللهجات سابقاً
  

أما اختالف التقدمي والتأخري واجلمع واإلفراد ، وكل ما مل يكن متعلقاً بلغات العرب 
  .فلم يؤذن به



  
-  ٣٦٣  -  

ية الواحدة حسب هلجة كل قبيلة وفـق  تقرأ اآل من اختالف اللهجات حسب وعلى هذا
  .بالرغم من أن الرسم واحد أسلوب خاص

  
 وعلى ما يبدو هذا هو اخلالف الذي جرى بني بعض الصحابة بني يـدي الرسـول   

وطبعـاً هـذا    ..هذه اخلالفات تفيد التسهيل االثنني وذُكر يف احلديث إن فأجاز الرسول 
  .أ وفق هلجته ما ثبت من القرآنيسهل على كل مسلم من أي قبيلة فهو يقر

  
بعض األشياء من هذه اخلالفات ووجه الصحابة ملا جيوز منها  وهنا رمبا منع الرسول 

  .عندما كانوا يقرؤون
  

بتغيريها أبداً سواء وردت بلهجـة قبيلـة هـذا     إال أن الكلمات مل يسمح الرسول 
  .الصحايب أو األعرايب أم ذاك

  
ال جيوز ألحـد  ) كالقطن(تقرأ بلهجة قبيلة أخرى  اليت) العهن(ألهنا هكذا أنزلت فكلمة 

وإمنا هي ثبتت يف قراءة آحاد شاذة مت رفضها ألهنا خالفت الرسم ) القطن(تغيريها واستعمال 
  .ولو أثبتها من أثبتها

  
فكان مـن   :نقله ابن اجلزري يف النشرناه وذكر ابن قتيبة يف املشكل قوالً يتناول ما ذكر

عـىت  (تعاىل أن أمر نبيه أن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت به عادهتم فاهلذيل يقرأ  تيسري اهللا
، وِتسـود ، ونعلم، يعملون(هكذا يلفظ هبا ويستعملها واألسدي يقرأ ) حىت حني(يريد ) عني

بكسر حروف املضارعة يف ذلك كله والتميمي يهمز والقرشي ال يهمز واآلخر يقرأ ) أمل إعهد
بإمشام الكسر مع الضم ) بضاعتنا ردت إلينا(بإمشام الضم مع الكسر و) ملاءوغيض ا، قيل هلم(
ولو أراد كل فريق من هؤالء أن : (وقال فيما بعد. بإمشام الضم مع اإلدغام) ما لك ال تأمنا(و

يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفالً ويافعاً وكهالً الشتد عليه ذلك وعظمت احملنة فيه 
  .)..بعد رياضة للنفس طويلةوال ميكن إال 
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وقد نقل الزرقاين هذا الكالم بتمامه لكنه أورده يف إطار االستدالل بأن خالف اللهجات 
  . هو من ضمن التغايرات اليت بني القراءات واليت جيب اعتبارها حرفا من األحرف السبعة

  
كلمات إىل كلمات وبالتايل فاحلرف هنا هو هلجة القبيلة يف قراءة الكلمات دون تغيري ال

أخرى ألن هذه الكلمات الواردة هكذا أنزلت وأوقفت ولو خالفت هلجة أي رجل مـن أي  
قبيلة فال جيوز التحكم هبا وهذا ما أمجع عليه الصحابة وهذه هي املسألة اليت أشكلت علـى  

  .الزرقاين من أن هناك عشرات الكلمات القرآنية بلهجات عشرات القبائل
  
رآن مل يؤدي هذا إلغفال أي حرف إمنا التميمي ظل بإمكانه أن يقـرأ  فعندما ُجمع الق 

  .كلهم حسب هلجته ..الرسم العثماين وفق هلجته واحلمريي كذلك
  

لكن عثمان رضي اهللا عنه عندما أمر الصحابة الذين نسخوا املصـحف إذا اختلفـوا يف   
ـ أ(م أم هكذا بـالال ) الرب(م كلمة كلمة أن يرمسوها حبرف قريش مثالً هل ترس بـامليم  ) ربم

هذا على فرض أن هذه الكلمة اختلف يف أهنا كيف رمست  ..فيثبتوهنا حسب ما تلفظها قريش
ألهنم التزموا بالصحف اليت مجعت يف عهد  يف النسخ اجملموعة يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه

  .أيب بكر
  

بادئ اخلمسـة  مث هذا القول الذي أوضحناه من أن األحرف هي اللهجات يتوافق مع امل
  .املذكورة يف فهم احلرف

  
ولو قدر اليوم أن يوجد متيمي لقرأ القرآن من املصحف الذي بني أيدينا بلهجته واألسدي 

  .كذلك..والقضاعي
  

وأظن أن هذا اإليضاح يبني اخللط الذي وقع فيه الزرقاين رمحه اهللا من وجود كلمـات  
 ش دعته لرفض كون األحرف هي اللهجاتعلى هلجة قبائل عديدة تزيد على السبعة غري قري

  .والسبب كما ذكرنا أهنم كانوا ملزمني بالقراءة بصورة ما أنزل
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وقد ذكرنا سابقاً يف إيضاح سبب نتوج القراءات أن منها ما نتج عن خالف اللـهجات  
مثل تسهيل بعض اهلمزات وإبداهلا واإلمالة والتقليل وما إىل ذلك وهي هلجات قبائـل تقـرأ   

  .لكلمة بأساليب خمتلفة ولذلك فإن أثر هذه األحرف ما يزال موجوداً ضمن القراءاتنفس ا
  

  :كما يدل على ما نقول
 .ما ذكرنا من أدلة عن وجود اخليارات سابقاً -
قد : (ما مثل كذلك يدل عليه الروايات يف الكتب عن قراءة بعض اآليات بلغة قبيلة -

 .وغريها )..إنا أنطيناك الكوثر) (جعل ربش حتتش سريا
إن بناء القراءات اليوم وكذلك القراءات يف العصور األوىل قام على خـالف هـذه    -

 .اللهجات من إدغامات وإماالت وإمشام وبناء صريف للكلمة
ومما يدل على عدم السماح بتغيري صورة الكلمة النقول اليت تذكر سؤال الصـحابة   -

) ختويفا(ال عمر عن كلمة لبعضهم بعضاً عن كلمات ال يعرفوهنا يف لغاهم مثل سؤ
دون أن يغري أحد من الصحابة كلمة للغته، إضافة ملا ذكرنا من إمجاع الصحابة ) أّباً(

 .على الرسم العثماين
ما مل ختتم أية رمحـة بعـذاب أو   (ويدل على ما نقول حديثي أيب بكرة وأيب طلحة  -

غيري املعىن وهذا مما يدل أن األحرف املسموح هبا هي ما ال تؤثء يف ت) عذاب برمحة
 .يكون يف لغات العرب

األحاديث الواردة تدل أن مسألة األحرف هي مسألة أذن من الرسـول للصـحابة    -
  . وليس توصيف لقراءات القرآن

  
واخلالصة هي أن األحرف السبعة هي خالفات القبائل يف لفظ الكلمات القرآنيـة مـن   

ودون تأثري باملعىن حسب ما أوضـحنا  ناحية اللهجة وبناء احلركات دون تغيري كلمة بأخرى 
  . وقد شرحنا يف بداية الكتاب املقصود بكملة حرف عند استعماهلا فلريجع إليها، أعاله

  
وقد ذكر الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه يف هلجات العرب رأياً أوسع مما ذكرنا هنا وهو 

اليت نشـأ   صفات الكالمية اليتال أياً كانت بيئته وأياً كانت تلككانت هلجته و أن املسلم أياً
عليها وتعودها ومل يقدر إال عليها يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضالت صوته 
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يف نطقه بلهجته أو لغته وجيب أن ال ننكر عليه أو هنزأ من قراءاته ، فقد حاول وبذل اجلهـد  
ما نذهب إليه من أن النيب مل الروايات اليت صاحبت هذا احلديث تؤيد ع يفله أجر اجتهاده ومج

يف قراءة غريهم وإنكارهم عليهم وقد نادردى مبثل هـذا  يرد به إال أن مينع الناس من القدح 
مث ساق النقل الذي أثبتناه  ..-حسب ما ذكر الدكتور إبراهيم–الرأي بعض العلماء األقدمني 

   .عن ابن قتيبة
  

ما ذكرنا لكنه يتوسع يف القـول حـىت   واحلق إن كالمه ال يبعد وهو حمتمل ويتشابه مع 
  :يذكر

فليست تلك احلروف السبع اليت أجيز قراءة القرآن هبا مقصورة على اللهجات العربيـة،  
بل هلجات املسلمني يف بقاع األرض فإذا قرأ اهلندي املسلم القرآن أمامنا والحظنـا بعـض   

  .جهده وال يقدر على غريها الصوتية يف نطقه وجب أال ننكر عليه قراءته فهي غاية اخلالقات
  

وأكد الدكتور أن إيصال اآلراء يف هذه املسألة هلذا العدد من اآلراء اليت يذكرها السيوطي 
  .ى إىل تعقيد املسألةهو أمر أد

  
وهناك حديث زيد بن أرقم من أنه أتى من أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله أن 

زيد وأّيب قراءاهتم فسأل الرسول أيها يقرأ فسكت الرسـول  رسول اهللا أقرأه سورةً أقرأه إياها 
  .ليقرأ كل إنسانٌ كما ُعِلَم فإنه حسن مجيل: وكان عنده علي بن أيب طالب، فقال علي

  .على ما ذكروهذه الرواية اليت أوردها الدكتور 
  

حول اعتباره العديد من نقـولٍ حتـوي مـا إيضاح رأي ابن اجلزري  
 ، 
ً
  :ببهوسقرئ شاذًا قراءة

  :هنا ال بد من إيضاح رأي ابن اجلزري فقد كان يقصد
من  إن الرسم العثماين رسم وفق العرضة األخرية وبذلك يوجد أشياء من األحرف السبعة

مل يثبتها الرسم العثماين قرأ هبا الرسول والصحابة قبل  تقدمي وتأخري وزيادة ونقص يف حرف
برغم أهنـا ال تتعلـق    ات إعراب الكلماتالعرضة األوىل لكنها ظلت مقروءة وكذلك حرك
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مث أتت القراءات القرآنية فحوت جزء من هذه األحرف اليت  بالرسم لكن بعضها يؤثر يف املعىن
هي أمور تتعلق بالزيادة والنقص والتقدمي والتأخري واحلركات اإلعرابية واليت نزلت يف عرضات 

  .سابقة على العرضة األخرية على الرسول
  

يح يلمسه الدارس بصراحة يف بداية النشر عند مناقشة ابن اجلـزري كـون   وهذا التوض
القراءات حوت كامل األحرف السبعة أم حرفا واحدا مث مناقشة كون املصاحف العثمانيـة  

  .حوت األحرف السبعة أم ال
  

فال شك عندنا يف أهنا متفرقة فيه بل ويف كل روايـة وقـراءة   : وهناك قال ابن اجلزري
  ـه.ا.قررناهباعتبار ما 

  
وكذلك يظهر هذا يف رأي ابن اجلزري أن الرسول قرأ بالقراءات اليت اعتـربت شـاذة   

  .ولو كان شذوذها مبخالفتها الرسم يقصد وطبعاً
  

  اليوم حيوي األحرف السبعة؟ هل القرآن الكريم 
إن هذا السؤال ال يصح إذا حسب ما ذكرنا من أن اختالف األحرف هو اختالف : أوالً
  .  القبائلهلجات 
  

هو املصحف الذي بني أيدينا والذي حيوي  من السؤال املذكور ألن املقصود بالقرآن هنا
  . الرسم العثماين

  
وهذا السؤال ال يكون صحيحاً إال إذا فرضنا أن القراءات هي أنـواع اخلـالف بـني    

 حسب ما ذكر ابن اجلزري ومن سار علـى  -..من تذكري وتأنيث ومجع وإفراد–القراءات 
  .هنجه
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أما حسب ما أوضحنا سابقاً من أن خالف األحرف هو خالف كيفيـة أداء الكلمـة   
 ،فطبعاً ال حيوي هذه األحرف كاملة يف رمسـه   والبنائي دون التأثري يف املعىنالصويت اللفظي 

وال يصح القول بأن الرسم العثماين أمهلها ، ألن كل رجل من أي قبيلة بإمكانـه أن يقـرؤه   
  .اعتماداً على الرسم العثماينوفق هلجته 

  
ونؤكد أن املقصود من القرآن يف السؤال السابق هو الرسم العثماين املوجود بني أيـدينا  

بغض النظر عن التعاريف الفلسفية  بني دفيت املصحف وهذا التعريف هو املقصود من السؤال
القـراءات والقـرآن    وقد مر معنـا أن  اليت توجد يف كتب العقيدة أو املتكلمني أو القراءات

 وبالتايل رسم املصحف شيء وأحرف املصحف حقيقتان متغايرتان عند البنا الدمياطي وغريه
الرسم وِضع حسب حرف واحد أي لفظ واحد هـو مـا   ، شيء آخر متعلق باللفظ األدائية

 اتفقت عليه جلنة عثمان مما بني أيديهم من الصحف اليت مجعت يف عهد أيب بكر أما ما اختلفوا
لكن هذا الرسم من املمكن لفظـه   ،أوضحناه يف بداية الكتاب وهذا فيه فأثبتوه حبرف قريش

  .فال عالقة وقراءته من قبل كل قبيلة حسب هلجتها وأسلوهبا يف الكالم كما أوضحنا
  

باعتبار أن األحرف هي اللـهجات   الشكل التايل لكان صحيحا ولو طرح السؤال على
   :واللغات حسب ما شرحنا

الـيت كانـت    األحرف حوت يف تركيبهارآنية اليت بني أيدينا اليوم القراءات الق هل
  ؟الكرمي وأذن هبا الرسول معروفة للقرآن

  
طبعاً مل حتوها كلـها   ألن القراءات شيء يتعلق أغلبه باللفظ واحلرف يتعلق باللفظ أيضاً

 تركيبها على هذه حسب ما شرحنا من هلجات، على أقل تقدير هذه القراءات طبعاً بنيت يف
  .اللغات واللهجات

  
  :)حول كون القراءات حوت األحرف السبعة أم ال؟(وخالصة القول 

وهذا ذكرناه ، إن القراءات قامت يف بنائها على هذه األحرف أي هلجات ولغات العرب
ئون ضمن األشياء اليت أذن هبا الرسول من هذه األحـرف الـيت   سابقاً والصحابة كانوا يقرِ
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باختالف هلجة كل قبيلة وطبعاً مل حتو القراءات كل احلروف اليت كانت توجد عنـد   ختتلف
  .قبائل العرب

  
  :هذا السؤال يف النشر قال عندما ذكرابن اجلزري و

وأما هل هذه األحرف السبعة متفرقة يف القرآن فال شك عندنا أهنا متفرقة فيه بـل ويف  
 أي خياره يف معىن األحرف السبعة ا سبعة أحرفوقراءة باعتبار ما قررناه من كوهن كل رواية

ال أهنا منحصرة يف قراءة ختمة وتالوة رواية فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينـة مشلـت   
  ـه.ا.األحرف املذكورة

  
قـراءات القـرآن   ) القرآن(والسؤال الذي طرحه ابن اجلزري يدل أنه يقصد من كلمة 

  .وليس رسم القرآن
  

طرح سؤاالً يدل على أنه يناقش كون رسم املصحف حوى األحرف  إال أن ابن اجلزري
  السبعة أم ال؟

  
وأجاب أن هناك رأيان وهو أهنا حوت األحرف السبعة واألمة ال ميكن أن هتمل شيئاً من 

  .كتاب اهللا
  

  . والرأي اآلخر وهو رأيه أيضاً أهنا حوت فقط العرضة األخرية على رسول اهللا
  

أن األحرف السبعة ما ذكر من اختالف التقدمي والتأخري والزيادة  وهذا الكالم مبين على
  .إىل ما ذكرنا ..والنقصان واجلمع واإلفراد

  
إال أن هذا فيه قلب للصورة فإننا نبدأ بفهم األحرف السبعة اعتمادا علـى أن الرسـم   

ابن اجلزري  ،العثماين يستحيل أن يغفل شيئا له معىن مث ننتقل إىل حتديد ماهية األحرف السبعة
مث انتقل إىل الرسـم العثمـاين    الواضحة هنا رمحه اهللا حدد األحرف السبعة ذات املاهية غري
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لنناقش هل  الواضح والثابت الذي مل يغفل شيئا من معاين كتاب اهللا بإمجاع العلماء واملسلمني
   .حوى هذه األحرف 

  
ست متفرقة يف القرآن كلها إن األحرف السبعة لي:ونقل ابن اجلزري عن أيب عمرو الداين
   ـه.ا.وال موجودة فيه يف ختمة واحدة بل بعضها

  
  .القبائلولغات وهذا الرأي أليب عمرو بناء على رأيه أن األحرف السبعة هي هلجات 

   
   

هل هناك أحرف كان يقرؤ بها يف الصدر األول ومل حتوهـا القـراءات  
  ؟ اليوم 

اللهجات والذي وصل إلينـا   بين علىذي ال خالف األحرفإن : لكن السؤال اآلن هو
اخلالف املبين على االختالف الصـريف والبنـائي   : من القرآن هو من النوع الثاين فقط أقصد

اليت أذن هبـا   للكلمة بني القبائل والذي ال يؤثر يف املعىن فهل احنصر خالف األحرف السبعة
م أم أنه مشل النوع األول أيضا مـن  الرسول يف هذا النوع الثاين ألنه هو الذي وصل إلينا اليو

  .واليت مل تعد تستعمل يف قراءة القرآن اليوم) ..طمطمانية وكشكشة واالستنطاء والشنشنة(
  

إن األمر الذي ال شك فيه أنه إن كان النوع الثاين فقـط فـإن القـراءات القرآنيـة مل     
لمات اليت يف القـرآن  تستوعب كل تلك اخلالفات اليت بني هلجات القبائل يف هذا النوع للك

واليت تؤثر فيها هلجات القبائل فقد ذكرنا يف بداية الكتاب أن هناك عشرات القراءات الـيت  
كانت موجودة يف الصدر األول واليت كانت مبنية على هذه اخلالفات كما جتد يف القـراءات  

ولرمبا كانت هناك  الشاذة أحرفا تعتمد على هلجات القبائل لكنها مل تنقل يف القراءات املقبولة
قراءة مقبولة حتتويها يف الصدر األول وبالتايل القراءات القرآنية اليوم بنيت على هذا النوع من 
اخلالفات لكنها مل تستوعب كل اخلالفات اليت ضمن هذا النوع وهذا يرجع إىل اختيـارات  

  .الصحابة اليت تناولناها يف بداية الكتاب واليت أذن الرسول هلم هبا
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أم  ،هل النوع األول من اخلالف بني أحرف وهلجات القبائل كان موجـوداً : أما سؤال
  ؟ال

أميل إىل اجلزم كان موجوداً ألنه كان أمرا مالزما لقراءة كل عريب من أي قبيلة وهـذه  
الكيفيات يف القراءة ال تؤثر يف املعىن وال يف جتويد القرآن وتسهل على كل عريب قراءته للقرآن 

الرسالة لكن مع الوقت وبسبب االلتزام بأخذ الالحـق عـن السـابق مت االلتـزام      يف عهد
  .باالختيارات اليت اختارها الصحابة من هذه اللهجات

  
ويدل على قويل هنا وجود بعض هذه األشياء املتعلقة باللفظ يف القراءات القرآنية اليت بني 

  .اإلمشام، صلة ميم اجلمع، اإلمالة والتقليل، تسهيل وختفيف اهلمز: أيدينا مثل
إن اخلالفات اليت وجدت بني القراءات القرآنية اليت  :لكن ميكن أن يطرح هنا رأي يقول

بني أيدينا هي اخلالفات اليت قبلت بني هلجات القبائل ال غري من تسهيل وإمالة وصلة وإدغام 
  .كبري وصغري وما إىل ذلك

  
الفات اليت مسح هبا لكن الباقي مل يسمح به أي إن القراءات القرآنية حوت أنواع هذه اخل

  )..والكشكشة والطمطمانية، كالشنشنة(
  
  هذا التسلسل الذي سرنا به على ما يبدو إن سبب اعتماد ابن اجلزري رأيه املذكور هوو

إىل القول بأن اخلالفات بني القراءات القرآنية هي املقصود باألحرف السبعة مع  ههو الذي دعا
  .إىل كوهنا هلجات القبائل يف بادئ األمر أنه كان مييل

  
فرأى ابن اجلزري يف بادئ األمر أن اللهجات هي املقصودة من األحرف لكن القبائل مل 

وكان يرى أن القراءات القرآنية بنيت على هذه األحرف السـبعة أي  ، تكن حمددة بني يديه
هناك خالفـات  : ت وجد أشياءهلجات القبائل لكنه عندما استعرض اخلالفات اليت بني القراءا

الغيبـة واخلطـاب   ، )أماناهتم، أمانتهم(اجلمع والتثنية واجلمع : خترج عن هلجات القبائل مثل
اختالف تصريف األفعال ، )وأوصى، ووصى(زيادة حرف مبىن ونقصانه ، )يعملون، تعملون(
اختالف إعرايب دون ، )يُداجمل، ذو العرش اجمليِد(اختالف إعرايب مع تأثري باملعىن ، )باَعَد، باِعد(

كما وجد قراءات شاذة تنقل بسند إىل الرسول اعتـربت  ) وال يضاَر، وال يضاُر(تأثري باملعىن 
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شاذة فيها تقدمي وتأخري وابن اجلزري قال بصراحة يف النشر واملنجد بأن القراءة الشاذة ال تعين 
  .أن الرسول مل يقرأ هبا بل قرأ هبا لكن أمجع على تركها

  
هذه األشياء خترج عن هلجات القبائل وال عالقة هلا هبا وال بد أهنا مسعت من الرسـول  و
   مباشرة أو وافق عليها مباشرة دون هلجات القبائل واألمور التجويدية اليت أعطى الرسـول

  . هبا إذنا إمجاليا مث ختري منها الصحابة ومل يعترض على خياراهتم الرسول الكرمي
  

بني القراءات تزيد على فروق اللهجات والتجويد إضـافة إىل   ل فروقاًلذلك وجد أن هنا
لذلك ، وجود قراءات شاذة اعتربها ثابتة كان يقرأ هبا يف الصدر األول فأين موقع هذه األشياء

وضع ابن اجلزري خالفات اللهجات جانباً وعكف على تقسيم خالفات القراءات إىل سـبعة  
  .البناء احلريف للكلمة سواء أكانت تؤثر يف املعىن أم الأقسام تتعلق خبالفات اإلعراب و

  
لكن العالمة الزرقاين رمحه اهللا بدأ من حيث انتهى ابن اجلزري حيث عكف مباشرة على 
دراسة فروق سبعة بني القراءات ألنه اقتنع مبدئياً بالرأي القائل أهنا هي اخلالفات بني هلجات 

  .هو أحد هذه احلروف السبعة القبائل لذلك اعترب أن خالف اللهجات
  

وأحببت ذكر هذا اإليضاح املطول من أجل تبيني سبب اختيار ابن اجلزري ملا ذكرنا بعد 
أن كان يقول إهنا هلجات القبائل ويف هذا توضيح لسبب عدم اعتبار ابن اجلزري أن خـالف  

  . اللهجات والتجويد هو من ضمن األحرف السبعة
  

  دارات حوهلا األحرف ؟التي  ما هي القبائل السبع 
ومبا ذكرنا أظن أن مسألة األحرف السبعة أصبحت واضحة يف ذهن القارئ إال سـؤاالً  

   :واحداً  وهو
هل من املمكن أن يـذكر   ؟ما هي هذه القبائل السبعة اليت دارت حوهلا اللهجات السبعة

  ؟هلجات قبائل دون حتديدها الرسول 
  



  
-  ٣٧٣  -  

ال مينع من جعل هذا القول هو املقصود خاصة أنه  احلق أن هذه املسألة مشكلة هنا لكن
تبني لنا يف حبثنا يف الكتاب أن خيارات الصحابة من هلجات القبائل وأساليب كالمها مما أذن 

هلجات القبائل هي اليت سامهت بشكل رئـيس يف نتـوج   ، وبه الرسول مما ال يؤثر يف املعىن
م قلتها عن عهد الصحابة مث القـراء الـذين   القراءات وكذلك االختيارات لطبقة التابعني برغ

علـى   كانوا ما يزالون يف عهود الفصاحة وكانت األحرف املأذون هبا والقبائل معروفة لديهم
أن خياراهتم الرئيسة كانت عما مسعوه من الصحابة أو التابعني كما ذكرنا أما أن خيتاروا هم 

مي فكان قليال جدا لكنه وجد واهللا أعلـم  ابتداء لكلمة ما أو حرف ما مبا أذن به الرسول الكر
  .وهي القرون الثالثة األوىل وهذا تناولناه بإسهاب

  
كما إنه من احملتمل أن تكون قبائل سبعة مشهورة ومعروفة بني العرب ال خيتلف فيهـا  

وقد نقل هذا ابن اجلزري يف النشر وأنه قول العديد من العلمـاء ،  العرب هي أمهات القبائل 
غابت عنا اليوم ومن املمكن أن تكون قبائل معروفة حول املدينة املنورة وقد حدد ائل قبلكنها 

  .كثري من العلماء األقدمني هذه القبائل وذكرهم ابن اجلزري وغريه يف كتابه
  

وممت يدعم هذا هو أنه أصبخ من الصعب منذ قرون متييز هلجة عن أخرى بـني قبائـل   
رٍ على هلجة قبيلة ال ميكن نسبه إليها إال إذا ذُِكَر يف كتب العرب القدمية فعندما نسمع بيت شع

األقدمني وهذا ما يذكره علماء اللهجات يف الكتب املذكورة السابقة احلديثـة يف هلجـات   
  .  العرب، وهذا الضياع هلذه اللهجات ومتييزها أدى إىل غياب هذا املعىن لألحرف

  
هي كلمة أطلقت ملنع التشدد بني ) سبعة(ة ومن املمكن كما ذكرنا سابقاً القول بأن كلم

الصحابة يف القراءة على هلجات قبائل العرب وبرأيي الشخصي أن هذا هو القول األقوى ألن 
السبعة تطلق عند العرب للداللة على السعة بالشيء وال مينع هذا الرأي حديث طلب الرسول 

ذن له بسبعة أحرف ألن املعـىن  إىل أن أ.. من جربيل زيادة عدد األحرف من حرف إىل اثنني
  .أنه أذن بلهجة قبيلة مث قبيلتني مث األمر أصبح به سعة
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ويدعم هذا الرأي حديث إنزال القرآن على ثالثة أحرف ، ويذكر كـثري مـن علمـاء    
  .اللهجات أن هذه القبائل السبعة للعرب تعود إىل ثالثة قبائل ترجع إليها هلجات العرب

  
أن هذا تساهل يف نقل القـرآن   الغالب يرفضونه ألهنم يظنون والذين يرفضون هذا على
  !قبل أن يدرسوا املسألة بعمق

  
اخليارات ال تعين إال أداء  ألن هذا اإلذن من الرسول : احلق إن هذا ليس تساهالً أبداً

لكلمات وآيات القرآن وفق لغة العرب دون تأثري على املعىن ضمن إطار إمجـايل لألحكـام   
وقد أوضحناه واتفق عليه اجلميع سابقا من ،  اتفق عليه القراء نقال إىل رسول اهللالتجويدية 

على أننا ذكرنا أن أغلب هذه اخليارات ، أحكام جتويدية وهذه اخليارات قد أذن هبا رسول اهللا
قلت كثريا بعد عصر الصحابة ومل يكن يتجاسر على مثل ذلك إال املتضلعون يف لغة العـرب  

وأصبح اجلميع يؤدون ما أخـذوا عـن الصـحابة أو    ، د احلسن البصري مثالًكما ذكرنا عن
  .التابعني فقط وأصبحت هذه اخليارات توقيفية بعد عصر القراء

  
املبالغـة والتشـدد يف اإلقـراء ، ننتقل اآلن إىل حبث يتعلق مبا ذكرنا 

  :وجد عند البعضيالذي 
دد يف اإلقراء اليت يقـوم هبـا الـبعض    تقودنا إىل مسألة املبالغة يف التش والفكرة األخرية

وأسلوب أداء األحكام وخمارج احلروف وصفاهتا ويزعمون أن القرآن هكذا يقرأ وكل مـن  
وهكذا تلقوها وخاصة أولئك الذين ُيقرءون قراءة واحـدة   ..يقرء وُيقّرء سواهم عنده أخطاء

بقون القارئ يف تشنج أو رواية واحدة ويزعمون أهنم يدققون على خمارج احلروف وصفاهتا وي
دائم أثناء قراءته ويبقونه يف اآلية الواحدة عشرات اجللسات برغم أن قراءته مقبولة كل هـذا  
دون وجود مستند واضح فيما يصححوا للقارئ إال املبالغة وإظهار الرباعات كل هذا علـى  

لقارئ يـأيت  فا، لتالوة القرآن الكرمي يف النفوس إن صحت التسمية حساب اإليقاع التأثريي
إن كان يدرك ما  باهلمس أو القلقلة لكن هذا املقرئ يريد للقارئ أن يأيت باحلرف كما يريد

ولو كان اهلمس أو القلقلة صحيحني ويقولون هكذا أخذنا عن شيوخنا بل يقولون إننـا   يريد
 نقـول  ..ال نقرئ شيئا إال وقد نص عليه ابن اجلزري يف النشر كأن اسم النشر أصبح مشاعة
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إال بشيء عليه دليل من النشر ما الدليل على أن كيفيتك يف اهلمس هي  ؤوغريك ال ُيقر: هلذا
إن  إنه يستغل ضعف الدراية عند اآلخر ملا يف النشر ..الصحيحة دون اآلخرين وكذلك القلقلة

  .لتربير كيفية إقرائه كان يدرك ما يفعل
  

ما دام هناك ربـو ونـربة يف   ما دام هناك خروج هواء عند نطق احلرف فهو مهموس و
بل األدهى من ذلك أهنم يقرءون أحيانا بكيفية نص  ..الصوت عند نطق احلرف فالقلقلة قائمة

على خالفها نصاً يف النشر أو كتب القراءات املعتربة اليوم فإذا أخربهتم مبـا ورد يف النشـر   
ن البعض ممن اشتهر األدهى من ذلك أنك تسمع مو ..رفضوه وقالوا هكذا تلقينا عن شيوخنا

هناك أشياء يف القراءة تؤخذ : باإلقراء يقول إذا عرضت عليه مسألة علمية يقوم خبالفها يقول
من الشيوخ ومل ينص عليها يف الكتب وقد ذكر هذا أحدهم هذا عندما نقل له وجود البسملة 

أن خيرج  وأحدهم قال إنه جيب عدم املبالغة يف تعطيش اجليم حيث جيب، يف منتصف السورة
بعض اهلواء معها قلت ملن أخربين ذلك إن اجليم هو حرف جمهور وهذا يعين أن ال هواء خيرج 

  .معه وهو ليس من حروف اهلمس
  .بالتساهل لكن املشكلة ليست هنا بل املشكلة أنه خيطئ اآلخرين وينعتهم

  
 علـى من نـص   ..،وهناك من يأمر بنفخ الفم عند الضاد ويقول هكذا تكون االستطالة

مث القرآن أتى بلسان العرب الذي مييل للبساطة وعدم التكلف والفصاحة فهل كـان   ؟؟هذا
إن ، العريب ينفخ فمه هبذا الشكل املتكلف يف الضاد حىت لقد أصبحت عقدة من يتعلم القرآن

التكلف فيها بدأ من تعليم غري العريب حرف الضاد فللتسهيل عليه كانوا يأمرونه مبا ذكـر مث  
  : ابن اجلزري نص بصراحة فقال، اللسان العريب هلذه الكيفية اجنرف
ينص بصراحة أن الضاد من حافة ) والضاد من حافته إذ ويل لضراس من أيسر أو ميناها(

  .اللسان ويكون اللسان حبيث يلي األضراس دون أي تعقيد
  

ـ   ري وما حصل يف الضاد حدث تقريبا يف احلروف اللثوية فللتسهيل على الصـغار أو غ
العرب يقال هلم ضعوا اللسان بني الثنايا مث أتى من يأمر الطالب عندما يقرؤهم مبد اللسـان  

إذاً أين اللثة من هذه احلروف املخرج أصبح هكذا مـا   ..بشكل مبالغ فيه عند هذه احلروف
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) والظاء والذال وثا للعليـا (ويقول ابن اجلزري بصراحة يف مقدمته ، بني الثنايا العليا والسفلى
ويف التمهيد وغـريه  ، أي اللسان مع الثنايا العليا وال شك هكذا أن اللسان يالمس اللثة العليا

دوما عندما يتناول علماء القراءات احلروف اللثوية مث يباشرون بشرح اللثة بأهنا اللحم املركب 
  . فيه األسنان

  
بـالتكلف ومـد    ولو قال هذا بربوز اللسان بشكل طفيف لقبل لكنه يبالغ بأمر الطالب

وعندما مت ذكر ما قاله ابن اجلزري عنده قال إهنا مسيت حروف لثويـة  ، اللسان بني األسنان
هل اجملاز يطلق هكذا جزافا دون تقيد بقواعد مث املعروف بني علماء القراءات أنـه ال  .. جمازا

  . جماز يف القراءات أبداً
  

منية تعادل مدة حرفني ويقـول  وهناك من يقول إن احلرف املشدد جيب أن يأخذ مدة ز
  ..)زّينا، غّركم(كيف يلفظ من يقول هذا كلمة ) وال الضالني(هذا عندما يقرئ كلمة 

  
بـل  .. احلق إن املشكلة ال تكمن يف هذه املسألة العلمية أو تلك فرمبا أخطئ أنا أو غريي

ب وكل ما عداه يف ختطئة اآلخرين واالعتداد بالنفس حبيث كل من قرأ أو يقرأ عليه فهو مصي
ومن هذه األسباب رفض الرجوع لكتب ، ينقصه علم ولو كان قارئا من قراء احلرم املشهورين

ال شك أن أي إنسان رمبا جند عليه مأخذا أو أكثر ، العلماء الذين سند هذا املقرئ يعود إليهم
علمي املعتمـد  يف قراءته مهما تضلع يف القراءة لكن هذا ال يعين أن نسفه قراءته بل النقاش ال
إنا نسأل ، له، على كتب األقدمني الناقلني وخاصة نقول ابن اجلزري الذي تعود األسانيد اليوم

كيف يقرأ اليوم مقرئ بكيفية ينص ابن اجلزري مثال على خالفها وسند هذا املقرئ يعود البن 
على وضـع   وأذكر هنا مسألة إخفاء النون والتنوين عند التاء والدال فالبعض يصر، اجلزري

اللسان يف خمرج الدال أو التاء برغم أن ابن اجلزري نص صراحة يف النشر أنه ال عمل للسان 
إن التلقي ، فإن أخربته بذلك قال هكذا تلقيتها عن شيخي والقرآن يؤخذ بالتلقي، يف اإلخفاء

كتاب : ال شك فيه وال يؤخذ القرآن إال به لكن على هذا األخ أن يدرك أن التلقي هو أمران
  .شيخ يسمع للقارئ مدى أدائه ملا يف الكتاب بشكل صحيح، معتمد ناقل يقرأ وفقه
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وقد أوضحنا أن األمة بعد بدء عهد تدوين كتب القراءات مل يعد هناك عامل ُيقرأ ختمـة  
عن قارئ أو راو ما إال مبضمن كتاب معتمد والنقل الذي ال يعتمد على كتاب قُبل من عصر 

إىل رسول اهللا والصحابة أما بعد عصر القراء فقبل إىل النقل عـن   التابعنيعصر تابعي  القراء
  .القارئ فقط ومل يأخذ علماء اإلقراء طريقاً عن قارئ إال بأن يكون مدونا يف كتاب معترب

  
وقد بالغ البعض يف زعمه التدقيق على خمارج احلروف بأن يأمروا طالهبم بإحضار مـرآة  

وهذا أمر مل يسمع عن أحد من السلف ومل يقم  ..ج احلرفعاكسه ليالحظ كيف يكون خمر
  : به عامل إقراء ويزعمون أحد أمرين

ويقولون انظر كانوا  إنك تقرأ يف كتب التراجم أن شيخاً ما أخذ احلروف عن شيخ آخر
  .يأخذون احلروف فقط

  
  .أو يقولون إن لسان العرب كان فصيحا وجبل على هذا فلم تكن احلاجة داعية لذلك

فهو غاية يف الغرابة ألن املقصود باحلروف هنا كيفية قراءة الكلمـات   أما االدعاء األول
ويقولون ) خطوات، خطْوات(يف اخلتمة مما ختتلف به القبائل كما ذكرنا يف ) فرش الكلمات(

  ..هذا من حرف الكوفة وهذا من حروف البصرة
  

اقل ال ميكن أن يزعم أن العـرب  فهو ال ينقص عن األول يف الغرابة إن أي ع: أما الثاين
لسان واحد للحروف يستوي بذلك األعـرايب واحلضـري اهلـذيل     كلها كانت تنطق وفق

مث ذكرنا أن العرب كانت ختتلف ، والغطفاين والتميمي واحلمريي والقرشي وعشرات القبائل
لك من وغري ذ ..يف أمور تدل على هذا كالطمطمانية والكشكشة واالستنطاء وقلب السني تاء

  .اإلمجاليات فكيف التفصيليات
  

من املعروف أن العلماء اختلفوا يف عدد املخارج ورفضوا بعضها كوجود خمـرج  إنه مث 
اجلوف بل قالوا إن إخفاء اخلاء عند أيب جعفر تدل على أهنا يف قراءته من حروف الفم وليس 

  .احللق ألن حروف الفم هي اليت ختفى عندها النون
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يف هلجـات   -رح هلجات العرب النقل عن الدكتور إبرهيم يف كتابه وقد ذكرنا عند ش
  :حول االختالفات اليت متيز هلجات القبائل عن بعضها  -العرب 

  :الصفات الصوتية اليت متيز اللهجات تلخص يف 
 اختالف يف خمرج بعض األصوات اللغوية -١
 اختالف يف وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات  -٢
 أصوات اللني اختالف يف مقياس بعض -٣
 .تباين النغمة املوسيقية للكالم  -٤
 .اختالف يف قوانني التفاعل بني األصوات املتجاورة حني تتأثر ببعضها البعض  -٥
  

علماء اللهجات العربية يذكرون صراحة االختالف يف املخارج يف بعـض األصـوات ،   
مور الصوتية وكذلك يف وضع أعضاء النطق ، وطبعاً هذا سواء يف نطق بعض احلروف أو األ

  . األخرى من غنات وإدغامات ، فأين يذهب من يدعي ما ذكرنا 
وهذا ال إشكال  رمبا يقال إن استعمال املرآة هو وسيلة تعليمية ولو مل يستعملها األقدمون

السؤال هنا ماذا تضبط هذه املرآة من املخارج اليت يف داخل الفم على أن املخـارج  لكن  ،فيه
ق السماع واليوم أتت الدراسات الطيفية للفم لتدرسها ولو كان األمر عن طري حددت سابقاً

ال ميكن إنكار أي وسـيلة تعليميـة مسـاعدة    على أية حال ، بتلك السهولة الستعملت املرآة
هو علم آخر غري قراءة القرآن هو علم   ومقبولة دون إفراط أو تفريط لكن حتديد املخارج هكذا

  .والقرآن ال يكون أداؤه هبذا األسلوب املبالغ به، ت اللغويةاللسانيات ضمن دراسة األصوا
  

جيب أن يعلم هذا القائل : حىت أعلم الطالب) بالتحقيق(ورمبا احتال أحدهم فقال أنا أقرأ 
التحقيق هو نـوع  ، أن هذه الكيفيات اليت يقرأ هبا واملبالغ فيها ال ميكن حىت وصفها بالتحقيق

فالترتيل إما يوصف بالبطئ فيكون حتقيقا أو يوصف بالتوسط يف  من الترتيل الذي ذكرته اآلية
وموضوعنا هنا ليس السرعة إمنـا  ، السرعة فيسمى تدويرا أو يوصف بالسرعة فيسمى حدراً

التشنج أثناء األداء واملبالغة يف نطق احلرف واإلتيان بصفاته مث التفاعل مع معاين اآليات هـذه  
  .سرعةهي مكونات الترتيل إضافة إىل ال
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ومسعت أحدهم يقـرأ بأسـلوب   ، املشكلة الرئيسة أن أداء القرآن حتول إىل أداء لأللفاظ
السني والعني والضاد والقاف : يتقعر به يف نطق األحرف فقلت له أنت ال تقرأ القرآن بل تقرأ

ذه بغض النظر عن االستطرادات اللغوية هل، اهللا تعاىل قال ورتل القرآن ترتيال، وما هذا بقرآن
تفهم منها التتابع والسالسة مع التؤدة والتأثر أثناء القراءة واملداومة عليها وأن ) ترتيل(لكلمة 

m    S  R  Q  P     O نأيت بالقرآن أرتاالً أرتاالً لذلك اآلية أتت بصيغة املفعولية املطلقـة  
  Tl ٤: املزمل.  
  

أذكـر  ، بالغات اليت ال تنضبط حبدومل يثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعني أقرأ هبذه امل
أنين بعثت حافظاً جمازاً ليقرأ ختمة على صديق جماز بقراءة حفص أريد بذلك تقوية شخصية 
هذا احلافظ الذي قرأ علي ختمة وأردت التواصل بني طالب العلم واملذاكرة يف القرآن وتنبيهه 

رفض أن يبدأ  هبعد فترة أنوكم تفاجأت عندما أخربين ، على شيء مفيد رمبا غاب عنه وعين
شهرين ) عم(رمبا له رأيه لكن أن يبقيه يف جزء ) عم(جزء عليه معه من سورة البقرة وأوجب 

وأنا على ثقة أنه ال خيطئ بأي كلمة وأظن أن درايته النظرية رمبا تزيد على ، وهو حافظ وجماز
قرئني الذين يلبسـون  وهذا ديدن كثري من امل، هذا الذي يقرأ عليه أخذين العجب كل مأخذ

  . ثوب الدقة الشديدة
  

وأذكر جمازاً آخر ختم علي حفص بعد سنتني من القراءة وعشرات االختبارات فأراد أن 
يقرأ ختمة من باب املذاكرة على شيخ آخر فشجعته على ذلك وبعد فترة زمنية سألته أيـن  

البقرة لقد رده يف الفاحتة ما هو ما زال يف الفاحتة والصفحة األوىل من  :فقال ؟وصل يف اخلتمة
يقارب عشر مرات فقلت يف نفسي سبحان اهللا ماذا كنت أعلمه يف السنوات املاضية كلها هل 

يرده هبذا مع علمه أنه جماز من شخص مجع القراءات العشر  ..كنت أعلمه الفيزياء أو الكيمياء
ذا عدا بعض املسائل ه، فعندها علمت أنه يصنع نفسه على حساب اآلخرين، من كافة طرقها

وأنا على ثقة لو أن هذا الشيخ قرأ علـى ذاك  ، النظرية اليت نقلت يل عنه وال ريب يف خطئها
مبا يزيد عن شهرين ولو قرأ ذاك على هذا جلعله يعيد الفاحتـة علـى   ) عم(جلعله يعيد جزء 
ـ  ، عشرات اجللسات ى عمـل  وماذا أفاد هذا أو ذاك هل زاد يف املسلمني حافظاً أم بـىن عل

؛ ما يف الفاحتة عشرات اجللسات وال أعجز أنا وال غريي أن أبقي طالباً، اآلخرين مسعة لنفسه
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ولـو كـان    ؟وكم يفيد الدعوة اإلسالمية ؟السؤال كم خيرج هذا أو ذاك سنوياً من احلفاظ
  .السلف كهؤالء ملا فتحوا البالد وملا نشروا القرآن

  
ليه ابن اجلزري دون سابق علم بشخصه ألمره بلوك وال نبالغ إن قلنا إن البعض إن قرأ ع

  .احلروف ومضغها ورده يف اجللسة عشرات املرات
  

رمبا العبارات السابقة عبارات قاسية ألن املشكلة تكمن يف أن هذا األسلوب من اإلقـراء  
أصبح يتحول إىل أسلوبا ينتشر بني الناس وينقل لألجيال على ما فيه أخطاء كربى وتأثري سليب 

وجعل املسلم يضيع باأللفاظ واحلـروف علـى   ، على حفظ القرآن ونشره وتنفري للناس منه
حساب املعاين وهتذيب النفوس والفهم العميق للقرآن والدين واألدهى من ذلك أنه يؤدي إىل 

  .تفريق بني املسلمني ومجاعاهتم
  

  .جيب على املسلم أن يكون يف خدمة القرآن وال جيعل القرآن يف خدمته
  

وهنا أشري إىل أنين ال أقصد من العبارات السابقة أي تساهل يف نقل القـرآن وال أدعـو   
ملخالفة الطالب لشيوخهم والتجاسر عليهم بل على الطالب االستجابة لشيخه اجملاز الذي يقرأ 
عليه لكن على الشيخ املقرئ أن يعلم أن القرآن أمانة بني يديه جيب أن ينقله لألجيال بدقة وال 

مث على الطالب املقرئ أن يتالىف أي أخطاء شخصية ، له مسرحا للظهور وإظهار الرباعاتجيع
  .كان يلمسها يف شيخه عندما يصبح مقرئاً

  
كما إين ال أقصد بطرحي املسائل التجويدية السابقة الربهان على صحة رأيي فيها إمنـا  

  .دا مسيئاً لشخصهعدم جعلها أمهات تفرق املسلمني وينتقد بناء عليها اآلخر إنتقا
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  :وقد دلت على هذه املعاين اليت نذكرها العديد من األدلة والنقول
أوهلا ما ذكرنا من نقول حول إذن الرسول للصحابة بعدم االختالف بالقراءة ومسح هلم أن  -

يقرؤوا بلغات قبائلهم وهذه أشياء أكرب بكثري مما يتم تعقيده والتدقيق عليه من ربع احلركة 
  .ركةونصف احل

  .ما ذكرنا من أن القراءات كان فيها اختيارات للقراء مما مسعوه من الصحابة -
دلت عليه أحاديث مرت معنا يف هني الرسول الصحابة عن االختالف والتماري يف القرأن  -

الكرمي وكذلك هني الصحابة للتابعني وهذا نقل عن أيب هريرة وابن مسعود ألن هذا يؤدي 
ال ختتلفوا فـإن  (تشتتهم يف التركيز على الشكل على حساب املضمون لتفريق املسلمني و

ال ختتلفوا يف القرآن وال تتنازعوا فيـه  (وقال ابن مسعود ، )من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
فإنه ال خيتلف وال يتساقط أال ترون شريعة اإلسالم واحدة حدودها وقراءهتا وأمر اهللا فيها 

فلـو   كما أشار إليه ) أصبت(ولآلخر ) أحسنت( :لفنيألحد املخت  وقال، )..واحد
كلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف مبا ال يستطاع ال سيما 

إىل أن قال ولذلك اختلف العلماء يف جواز القـراءة يف   ..الشيخ واملرأة ومن مل يقرأ كتاباً
  .إن عجز عن العربية جاز وإال ال: ثهاالصالة بلغة أخرى غري العربية على أقوال ثال

  
فكان األمر فيه تسهيل يف أمور أكرب بكثري مما يدققون عليه ويعقدونه اليوم ويرون احلـق  

وال زال النـاس  : هو ما يقرئون وال حق سواه كما نقلنا عن عدة علماء ما ذكره ابن اجلزري
سب ما وصل إليهم أو صـح  يؤلفون يف كثري القراءات وقليلها ويروون شاذها وصحيحها حب

لديهم وال ينكر أحد عليهم بل هم يف ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا القراءة سنة متبعة 
يأخذها اآلخر عن األول وما علمنا أن أحدا أنكر شيئا قرأ به اآلخر إال ما قدمناه عـن ابـن   

نـه أجـاز   وكذا ما أنكر عن ابن مقسم من كو ..شنبوذ لكنه خرج عن املصحف العثماين
ونقل مثل هذا القول الذهيب يف ترمجته البـن شـنبوذ   . القراءة مبا وافق املصحف من غري أثر

  .وكذلك الداين نقل عنه هذا ابن اجلزري وغريهم
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بالقرآن واألمر بقراءته بلحون العرب من  والتغيناألحاديث الثابتة بتزيني األصوات بالقرآن  -
طبعا مع التأكيد أال يتحول القـرآن هـدفا   ، ما نذكره الرسول الكرمي أين هذا التزيني يف

  .إلظهار الرباعات الفنية ملا فيه من اإلساءة للقرآن
أن عبد اهللا بن إدريس وأمحد بـن  :وقد ذكرنا ذاك النقل الذي أورده ابن اجلزري يف هنايته -

 عـن  حنبل رمحهم اهللا كرهوا قراءة محزة وأن ذلك حممول على قراءة من مسعا منه نـاقال 
محزة ونقل ابن اجلزري أن ابن جماهد ذكر أن رجال قرأ على سليم تلميذ محزة يف جملـس  

مـن   ابن إدريس فسمع ابن إدريس ألفاظها وما فيها من إفراط يف املد واهلمز وغري ذلـك 
وقد اعتذرابن جماهد عن محزة بأنه كان يكره هذا وينـهى  ، التكلف فكره ذلك وطعن فيه

أما كراهته يف اإلفراط من ذلك أنه كان يقول ملن يفرط عليـه يف  : يعنه وقال ابن اجلزر
 ال تفعل ذلك أما علمت أن ما فوق البياض فهو برص وما كان فوق اجلعودة: املد واهلمز

  .قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة
  

  : كل حافظ يعرف ما قال بن اجلزري يف مقدمته -
 النطق بال تعسـف  باللطف يف   مكمال من غري مـا تكلـف  

  
يقول للقارئ ال تتكلف يف القراءة وكن لطيفاً على أال يصل اللطف إىل تعسف وإضاعة 

  .للحروف

  :يقول ابن اجلزري يف طيبته -
ـ مَت حدر وترتيـل وكـلٌ     ويقرؤ القرآن بالتحقيق مـع     ْعَب

  
  .بالعريب جموداً مرتالً مع حسن صوت بلحون العرب

  .ن صوهتا من الكيفيات املتشنجة اليت تسمع اليومأين حلون العرب وحس
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  :كما يقول ابن اجلزري يف هناية الكالم يف حبث املشددات يف التمهيد -
فينبغي للقارئ اجملود أن يشدد احلرف من غري لكز وال ابتـهار وال تشـدق وال لـوك    

أخذ الشيوخ مبثل فكثري من يشدد بتراخ ولوك وال ي) أّواب(و )لّيا(خصوصا الياء والواو حنو 
  .ذلك

  
عند دراسته هل السرعة مع القراءة أكثر أفضل أم البطئ أفضل  يقول النووي صاحب التبيان-

  .خري القراءة ما كان حدرا وحتزينا :ينقل عن الشافعي من خمتصر املزين قوله
  .طبعا هذا للقارئ احلافظ

 جيد أهنـم قـرءوا القـرآن    إن املسلم إذا راجع حياة كل عامل من علماء القرآن األقدمني -
وحفظوه وأخذوا القراءات وأجيزوا خالل سنتني أو ثالثة ومن عدة كتب ويف مقدمتـهم  
ابن اجلزري يف رحلتيه األوىل والثانية إىل مصر أما القراء املتأخرين فنجد أن الشيخ أمحـد  

اية حفص مث احللواين اجلد الذي أيت بالقراءات إىل الشام قرأها على شيخه املرزوقي من رو
مث ختمة من طريق الطيبـة بتحريـرات    من طريق الشاطبية مث ختمة من الشاطبية والدرة

  . العبيدي واألجهوري إىل العديد من اخلتم واملنظومات خالل أربع سنوات
إن املبالغات املذكورة تؤدي إىل شققات بني املسلمني حبيث يرى كل أنسان أنه هو من بلغ  -

ريه فهو متساهل وهذه األمور هي ما حذرت منه األحاديث النبوية الثابتة غاية الدقة ، أما غ
واليت حذرت من االختالف بالقرآن واملراء فيه ومرت معنا هذا األحاديث عنـد معاجلـة   

) ثالثاً(فإن املراء فيه كفر : األحرف لسبعة ، ويف حديث أيب هريرة ينقل عن الرسول قوله 
  .   أيب جهيم وعمرو بن العاص ، ونفس العبارة وردت يف حديث 

  
أما إن أردنا حصر أسباب هذه املبالغات والتشددات غري املأمور هبا فتكمن بشكل رئيس 

والسبب ، قلة الدراية يف ماهية علم القراءات وكيفية تطوره ووصوله واالطالع على كتبه :يف
  .الثاين العوامل النفسية اليت تلمس عند البعض

  
ناقشته عند مناقشة مسألة منح اإلجازة يف القراءات أو رواية مـا وأن  أما احلل هلذا فقد 

األساس يف هذا االتفاق على شروط ضبط واضحة ملن يأخذ اإلجازة ووجود مرجعية تصدق 
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أو على األقل وجود شروط واضحة ومنطقية عند كل شيخ يوضحها ، اإلجازات يف كل بلدة
هؤالء إن أتته إجازة من تلميذ قرأ عليه مل يشهد لطالبه من أجل نيل اإلجازة وإن العديد من 

هلا بتوقيع وما هذا إال ألنه ال يعترب أن املؤهل لإلجازة إال من قرأ عليه مباشرة حـىت تلميـذه   
الذي أخذ منه ثقته متزعزعة يف إجازته ألنه رمبا يتساهل واحلق إن السبب الرئيس هو أنـه مل  

  . إلقراء بل رمبا ليست موجودة عنده أصالًيوضح لتالمذته شروطا ضابطة واضحة يف ا
  

أما بالنسبة للمسائل التجويدية التفصيلية واليت ذكرت طرفاً منها فقد ناقشنا ضمن فقـرة  
خاصة كيفية بناء األحكام التجويدية املختلف هبا اليوم رجاء أن أساهم يف إجيـاد منـهج يف   

  .البحث يكون مربوراً يف صحيفة أعمايل
  .عل مقالنا وعملنا خالصاً لوجهه الكرميأسأل اهللا أن جي

  
  

  ڭڭڭ
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  متعلقات بعلم القراءات

  
  :هناك ثالثة مسائل ذكرها ابن اجلزري يف نشره وناقشها وهي

جتويد القرآن واحلروف من صفاهتا وخمارجها وهذه لن نتناوهلا هنا إمنا هي من ضمن علـم   -
  .ح املقدمة اجلزريةالتجويد وقد أفردهتا يف موضع آخر من كتيب يل يف شر

  .مراتب تالوة القرآن -
  .الوقف واالبتداء -

  :وسنتناول مراتب التالوة والوقف واالبتداء باختصار مؤد للمقصود إن شاء اهللا
  

 : مراتب تالوة القرآن 

 .تدوير، حدر، حتقيق: قسموا مراتب التالوة إىل 
اهلمز وإمتام احلركـات   وعرفوا التحقيق بأنه إعطاء احلروف حقها من إشباع مد وحتقيق

وال يكون غالباً معه (قال ابن اجلزري يف النشر  ..واعتماد اإلظهار والتشديدات وتوفية الغنات
فالتحقيق يكـون لرياضـة    ..إظهار احلروف قصر وال اختالس وال إسكان حمرك وال إدغامه

  .وهذا ما ذكره ابن اجلزري ..األلسن
  

إدراج القراءة وسـرعتها وختفيفهـا بالقصـر    فهو عندهم عبارة عن : وقال عن احلدر
: قال ..والتسكني واالختالس والبدل واالدغام وختفيف اهلمز وحنو ذلك مما صحت به الرواية

فاحلدر يكون لتكثري احلسنات يف القراءة وحوز فضيلة التالوة وليحترز فيه عن بتر حـروف  
  .املد

  
 من التحقيق والتدوير وهو الذي عبارة عن حالة وسطى بني املقامني: وقال عن التدوير

ورد عن أكثر األئمة ممن روى مد املنفصل ومل يبلغ فيه اإلشباع وهو مذهب سـائر القـراء   
  .وصح عن مجيع األئمة
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فالذي يفهم مـن كالمـه أن   ، وتعريفات ابن اجلزري الواردة ال ختل من بعض التناقض
ءة محزة وورش تقرأ بالتحقيق أما أهـل  درجات القراءة املذكورة تتعلق بالقراءة املقروءة فقرا

ويدل على هذا أنه ذكر من القـراء العشـر   ، أما أصحاب القصر فاحلدر، التوسط فبالتدوير
إال أن ابن اجلزري عندما يذكر أن التحقيق ، فمنهم من قرأ بالتحقيق ومن قرأ بالتدوير واحلدر

ة رمبا توجد يف كل قراءة وال يكون للتدرب وأن احلدر لتكثري احلسنات يدل كالمه أن السرع
  .تتعلق بنوعها

  
إن نوع القراءة ال بـد أنـه يـؤثر يف    : على ما يبدو إن الفصل يف هذه املسألة أن نقول

سرعتها فرمبا يسهل التحقيق أو احلدر أو التدوير لكنه ال تلزم كل قراءة نوعا ما من أنـواع  
  .اع القراءةلذلك وللتوضيح أذكر التعريفات التالية ألنو، الترتيل
  

ـ  : التحقيق ات وال هو البطء والتؤدة يف القراءة مبا ال خيرج عن حد الترتيل وتتـابع اآلي
   .أن الصحابة قرؤوا به اخلروج إىل ما ال يتصور

  
هو اإلسراع يف القراءة حدراً بشرط عدم إضاعة أي من أحكام التجويد أو إضاعة :احلدر

  .ة القرآن غالباًحرٍف ما من الكلمة ويكون يف حاالت مراجع
  

  .فهو يكون بني الترتيل واحلدر ويكون أيضاً يف حال التسميع واملراجعة: أما التدوير
  :وكل ما سبق جائز يقول ابن اجلزري يف طيبة النشر

 حدرٍ وتـدوير وكـلٌ متبـع      ويقرأ القرآن بـالتحقيق مـع  
ــالعريب    مع حسن صـوت بلحـون    ــوداً ب ــرتالً جم  م

  
ألن القرآن ال يقرؤ ، عض الترتيل مرتبة بني هذه املراتب وهذا ليس بصحيحوقد جعل الب

فكأن من يضع الترتيل مرتبة بـني  ، )ورتل القرآن ترتيال(إال بالترتيل حسب ما أمرت به اآلية 
مث على فرض أن من يدعي ، هذه املراتب يعترب بأن القرآن ُيقرؤ بغري الترتيل الذي ذكرته اآلية

فهـذا ال يقبـل ألن تشـابه    ، ده بالترتيل هنا خيتلف عما قصـدته اآليـة  هذا يقول إن قص
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مث ما هي مميزات درجة الترتيل املدعاة مبا ، االصطالحات يؤدي إىل اشتباه يقع به كل شخص
  .مييزها عن التدوير أو التحقيق

  
لقرآن ورتل ا(مث إن هذا االدعاء يتناىف مع فهم اآلية املتناسب مع لغة العرب إن الذي يقرأ 

وأن يؤتى بأياته وعباراته أرتـاال  ، اإلتيان باآليات بشكل تراتيل يفهم معناها لغويا بأنه) ترتيال
إن اإلتيان به أرتاال ال عالقة له بسرعة القراءة فلغويـاً اسـتخدام   ، أرتاال مبا يؤثر يف السامع

  .الترتيل للداللة على السرعة ليس استعماال صحيحاً
  

حتقيق وتدوير (ويف النشر يعترب أن األنواع ثالثة  يف األبيات ي هناويالحظ أن ابن اجلزر
) ورتل القرآن ترتيال(وهي منطوية حتت الترتيل الذي ذكرته اآلية القرآنية وحثت عليه ) وحدر

 وال خيرج: ويقول يف شرحه للحدر، ..وهو نوع من الترتيل: حيث يقول يف شرحه للتحقيق
 ..التدوير كما مر معنا هو حالة وسطى بني التحقيق واحلـدر و ..عن حد الترتيل أي القارىء

بني هـذه األنـواع   مث يفرد ابن اجلزري الترتيل ببحث بعد هذه املراتب ويشرحه وال يدخله 
  .وبالتايل ليس له عالقة بالسرعة.. تباع الكالم لبعضه بعضا على مكث وتفهماويعرفه بأنه 

  
كتاب التجويد يف جعل الترتيل مرتبة ضـمن  وعلى ما يبدو إن سبب االشتباه على بعض 

  .املراتب املذكورة هو أن ابن اجلزري أوضح الترتيل بعد أن ذكر هذه املراتب مباشرة
  

وبالتايل فتالوة القرآن تكون بالترتيل فقط ولكن الترتيل يوصف بالسرعة كما يف احلـدر  
د اختلف يف األفضل هـل  وق: أو بالبطء كما يف التحقيق ولذلك يقول ابن اجلزري يف النشر

قـال  : رمحـه اهللا يف التبيـان   ينقل النووي ..الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة
وأحُب ما يقرأ حدراً وحتزيناً قال أهل : وحيسن صوته بأي وجه قال :عي يف خمتصر املزينفالشا
ـ إذا أدرجتها ومل متططها ويقال ف: يقال حدرت القراءة: اللغة رأ بـالتحزين إذا رقـق   الن يق
   .النقل عن النووي ـه.ا.صوته

  
  .واحلق إن املهم هو التأثر واخلشوع والتفاعل مع املعاين

 املبالغة يف البطء وادعاء أن هذا حتقيقاً وأكد أن التحقيق يف النشر لكن هاجم ابن اجلزري
  .التعلم دون جعله منهجاً ال يكون إال للتعلم ورمبا يبالغ أحيانا املعلم يف التحقيق فقط يف بداية
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أما علمت أن فوق  :ونقل ابن اجلزري قول محزة فيمن بالغ يف القراءة بادعاء التحقيق

  .اجلعودة فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فهو ليس بقراءة
  

  .كتابوقد ذكرنا هذا سابقا كما شرحنا الترتيل والتالوة والفرق بينهما يف بداية ال
  لكن البطء يف القراءة إىل حد تقطيع اآلية كل كلمة على حدا أو وصل الكلمـات مـع  

   .فهذا ال شك فيه بأنه خروج عن التالوة املأمور هبا يف اآلية، بعضها مبا جيعلها هذرمة
  

مهما كانت السرعة يف التالوة ال تضر بشرط عدم التأثري على تتابع اآليـات  : واخلالصة
مع والقارئ وعدم إضاعة اإليقاع القرآين اللفظـي واحملافظـة علـى األحكـام     بالنسبة للسا

  .التجويدية والتفاعل مع اآلية حسب مقصدها وقراءهتا بالنغمات مقيدة بالشروط السابقة
  

باإلضافة ملنع جعل القرآن هدفاً للتفنن بل استعماهلا من أجل حتقيق هدف تالوة القـرآن  
  .التأثريية
  

قط هو اإلتيان بالقرآن يتتابع وسالسة وهذا معىن الترتيل واحلذر مـن  وما يؤكد عليه ف
، والرسول قرؤوا به تقطيع كلمات اآلية مبا خيرج القراءة عن التتابع ومبا ال يتصور أن الصحابة
  .واحلذر من التفريط الذي حيول القراءة إىل هذرمة ال تشعر بتراتل القرآن

  

  :الوقف واالبتداء 

االبتداء يف القرآن هي مسألة هامة تدل على مدى فهم القـارئ ملـا   إن مسألة الوقف و
  .يقرئ ومدى إتقانه وتفاعله مع آيات القرآن الكرمي وهي اليت متيز املتقن من غريه
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 أمر هام يف مجع القـراءات مجعـاً كـبرياً    مث معرفة الوقوف ومواضع جواز االبتداء هي
فقد مر معنا ، من أجل عطف أوجه القراءات، هالتحديد األماكن اليت يوقف عليها ويتبدأ بعد

األقـرب   ذكر أن ابن اجلزري اختار أن يكون اجلمع بالوقف مث عطف القراءات على بعضها
  .فاألقرب كما شرحنا

  

  :أنواع الوقف أربعة

وهو الوقف على كلمة يف القرآن ال تتصل مجلتها مبا بعدها ال معـًىن وال لفظـاً   : التام
نتهاء قصة أو طرح فكرة ما أو نقاش موضوع ما ويقول ابن اجلـزري يف  ويكون مثالً عند ا

رمبـا  : ويقول أيضاً ..التمهيد رمبا يوجد الوقف التام قبل انقضاء اآلية وهذا إذا انتهت القصة
ويفهم مـن   ..وقد يوجد التام على التأول..يكون الوقف تاماً على قراءة وحسناً على أخرى

ينقدح يف ذهن القارىء من معاٍن أثناء تالوته فينطبق على الوقف  كل هذا أن الوقوف تعود ملا
احلكم املذكور ألنه وافق شروطه وبالتايل فالوقف واالبتداء ومراعاهتما يدالن على فهم عميق 

كما يـدل علـى أن   ، للقارىء ملعاين القرآن وعلى عدم اكتفاء هذا القارىء باألداء اللفظي
يف القرآن وكذلك الكتب اليت تنص على الوقوف القرآنية غري اإلشارات التحسينية املوجودة 

ملزمة للقارىء بشرط مراعاة اللغة وقوانني الوقف من اتصال اللفظ واملنطقية وعدم التعسـف  
يف التأويل مبا ال تقبله العرب وهبدف االنتصار ملذهب عقيدي أو فكري انتصاراً أعمى وهـذا  

م أما املبتدىء فينصح بالتزام كل ما عليه إشارة وقـف يف  كله للقارىء املتمكن املتقن واملتفه
  .القرآن

  .والوقف التام هو األنسب للتوقف عن القراءة وقطعها عنده
  

هو الوقف على كلمة يف القرآن ال تتصل مجلتها مبا بعدها لفظاً ولكن تتصل هبا : الكايف
أو االسـم املوصـول   معًىن ومن دالئل اتصال اللفظ وجود حرف عطف أو وجود االستثناء 

والوقف الكايف وقف جيد وميكـن   ..الذي يعطي ربطاً قوياً وكذلك املضاف واملضاف إليه
وجيب أن منيز بني واو االستئناف اليت جيوز البدء هبا وواو العطف اليت . االبتداء بالكلمة بعده

  .ل اللفظال يبدأ هبا وقد ذكر ابن اجلزري يف التمهيد عدة أدوات ومواقع تدل على اتصا
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وقال الظـاملون إن  (الواو استئنافية يبدأ هبا وكذلك ) وقال الذين ال يرجون لقاءنا( :مثالً
  .ولو أهنا يف منتصف آية) تتبعون
  

ويكون الوقف الكايف عادة أثناء القراءة املتتابعة يف اجللسة الواحـدة ضـمن املوضـوع    
  .الواحد

  ).بدوا اهللا ما لكم من إله غريه أفال تتقونقال يا قوم اع. وإىل عاٍد أخاهم هوداً( :مثال
الوقف على كلمة هودا هو وقف كاٍف وكذلك على تتقون ألن اآلية متصـلة معـًىن   

وقطعنـا  (باآليات اليت تليها وال يصبح الوقف تاماً إال عند انتهاء قصة النيب هود عليه السالم 
  ).دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنني

  
الوقف يف القرآن على كلمة تتصل مبا بعدها لفظاً فهنا الوقف جائز ولكن ال هو : احلسن

بل جيب إعادة الكلمـة  ) وطبعاً إذا كان متصالً لفظاً فهو متصلٌ معًىن(ُيبدأ باجلملة اليت بعده 
  .األخرية أو اجلملة األخرية

  .أو يا قوم هو وقف حسن،مثالً يف اآلية السابقة الوقف على كلمة عاد
  

االنتباه إىل أن الوقف احلسن إن كان يف رأس آية فال جيب إعادة آخـر مجلـة أو    وجيب
ويف النساء ) يف الدنيا واآلخرة. لعلكم تتفكرون(كلمة ووصلها مبا بعدها كما يف سورة البقرة 

لكن هل نسميه حسناً أم يتحول إىل كاف ألن تسمية احلسن تؤدي ) لعنه اهللا. شيطاناً مريداً(
  نه ال جيوز البدء مبا بعدها؟لالشتباه بأ

الذي يظهر من استعماالت ابن اجلزري يف النشر وغريه من املؤلفني أنه ظل يسميه حسناً 
هدى (حسنا وكذلك على ) مالك يوم الدين( )احلمد هللا رب العاملني: (فهو يعترب الوقف على

  .بعدها نعتاً) الذين يقيمون الصالة(على اعتبار ) للمتقني
  

عمال فيه نظر فتسميته هبذه التسمية تؤدي لإليهام املذكور مث سيمر معنـا يف  وهذا االست
الوقف القبيح أن الوقف على رأس آية يف موضع القبيح ال جيعل الوقف قبيحاً مثل الوقف على 

  ).فويل للمصلني(
  



  
-  ٣٩١  -  

  :وأقصد هبذا، على ما يبدو هنا جيب التمييز بني التسمية والوصف
نسميه حسناً هكذا على اإلطالق لكن وصفاً من ) رب العاملنياحلمد هللا (إن الوقف على 

  .الناحية العملية أثناء القراءة نصفه بأنه كاف ألننا نعامله متاماً كالكايف فيبتدأ مبا بعده
  

يسمى قبيحاً لكن وصـفاً مـن   ) فويل للمصلني(وكذلك بالنسبة للقبيح إن الوقف على 
نه كاف ألنه يعامل متاماً كالكايف حيث يوقف عليه ويبتدأ الناحية العملية أثناء القراءة نصفه بأ

ومل ننعته بالتام ألن املعىن متصل ببعضه قطعاً مث كما ذكرنا التام هو ما يستحب قطع ، مبا بعده
  .هو أمر غري جائز) فويل للمصلني(وبقطع القراءة عند قولنا ، القراءة عليه بعكس الكايف

  
سن ولكن خيتلف بأن الوقف عليه يعطي معًىن قبيحـاً  له نفس تعريف احل: الوقف القبيح

  .أو اليعطي معًىن أبداً، يتعارض مع فكر القرآن أومعىن مل يقصد إليه القرآن
  

) فبهت الذي كفر واهللا(، )إن اهللا ال يستحي(الوقف على : مثال التعارض مع فكر القرآن
  ).إن اهللا ال يهدي(

  
ملـك  ) (رب) (احلمد: (داً إمنا هو معىن مبهممثال الوقف على موضع ال يعطي معىن أب

  ).وقال الذين) (صراط الذين) (يوم
  

   .)وقال الذين كفروا) (قال اهللا) (احلمد هللا:(أما الوقف على
  .فهو وقف حسن لكون العبارة أعطت معىن لكن مازالت متصلة لفظاً مبا بعدها

  
عند من يتفنن يف تنغيم القـرآن   وال يتصور الوقوع هبذا النوع الثاين من الوقف القبيح إال

ليعطف نغمة على نغمة أو عند الذين جيمعون قراءات ويريدون عطف القراءات عنـد هـذا   
   .املوقف
  
وبالتايل فالوقف القبيح مكروه يف حال االختيار أما يف حال االضطرار كانقطاع النفس  

  .فهو جائز ويعامل كاحلسن
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  .بيح غري جائز يف حالة االختيار عكس احلسنفالوقف القبيح خيتلف عن احلسن بأن الق
  

عـدم  ، إعطاء معًىن قبيحـاً أو كالمـاً مبـهماً   ، االتصال لفظاً :فشروط القبيح أربعة
  .عدم كونه رأس آية، االضطرار

   
رأس آية ) للمصلني(فلو مل يكن بعد كلمة ) الذين هم. فويل للمصلني: (مثال رأس اآلية

  .لكان الوقف عليها قبيحاً
  
فاوت القبيح حسب املعىن الناتج عنه متعلقاً باألمور الغيبية اليت ختص الذات اإلهليـه  ويت

مث الفقهية مبا حييل الوقف املعىن إىل غـري  ، )إن اهللا ال يستحي(أقبح من غريها مثل ما ذكرنا 
  .)وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه(املقصود مثل 

  
إمنا يستجيب الذين يسمعون (يقصد إليها القرآن مثل مث ما يتعلق بغريه من املسائل اليت مل 

  .)واملوتى
  

  .)صراط الذين(النوع الثاين الذي ينتج عنه كالماً مبهماً  وأخرياً
وهذه األنواع األربعة للوقف تقع ضمن الوقف االختياري وهناك قسم آخر للوقف هـو  

ان بشرط أال نقـف يف  وجيوز الوقف به حيثما ك) النقطاع النفس مثالً(الوقف االضطراري 
  .وسط كلمة أو نقطع ما له حكم املوصول

  
  .وهناك وقف انتظاري يعمل به يف مجع القراءات العشر لعطف قراءة على أخرى

وهناك قسم أخري هو الوقف االختباري ملعرفة املقطوع من املوصول أو املرسـوم بالتـاء   
وميكـن أن يكـون   ) فال تسألين، سألنفال ت(املفتوحة أو املربوطة أو املرسوم بالياء من غريه 

  .الوقف االختباري حسناً أو قبيحاً
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  :مالحظات
الذي  ةقالوا بأن أول اشارة للتمييز بني الوقف التام عن غريه أخذت من حديث أيب بكر -١

) ما مل ختتم آية عذاب بآية رمحة أو آية رمحة بآية عـذاب : ( فيه قول جربيل للرسول
هذا تعليم الوقف التام من رسول : تمهيد عن أيب عمرو الداين قولهنقل ابن اجلزري يف ال

على هذا ذكرت يف تعريف التام بأنه املوضـع   واعتماداً .عن جربيل عليه السالماهللا 
وقد صرح ابن الناظم يف شرحه للطيبة بأن الوقف يكـون  ، املناسب لقطع قراءة القرآن

  .على التام
يت هي يف أصلها وقف قبيح مقيدة بعدم قطـع القـراءة   جواز الوقف على رؤوس اآلي ال -٢

مث هذا ما يتوافق مع اللغة ، عندها ألن هذا ينطبق على احلديث املذكور وينهى عن ذلك
والعربية اليت نزل هبا القرآن فال جيوز يف أساليب اخلطاب قطع كالم قبل كمال تعلقـه  

وكذلك بالنسبة ). للمصلني فويل(مثل آية ، وخاصة إن كان القطع يتعارض مع املقصود
لكـن قطـع   ) الذين ال يؤتون الزكاة .فويل للمشركني(للحسن الذي هو رأس آية مثل 

القراءة هنا ال تصل إىل عدم اجلواز أو احلرمة اليت يف القبيح بل رمبا الكراهة أو خـالف  
  .واهللا أعلم).. األوىل

قف الالزم وإمنا الوقـوف تعـود   الوقوف يف القرآن كلها غري إلزامية حىت ما يسمى الو -٣ 
: لتقدير القارئ وما يراه من معًىن مجيل كامل ينقدح يف ذهنه وقال ابن اجلزري يف طيبته

  .وليس يف القرآن من وقف وجب وال حرام غري ما له سبب
لكن يشترط لترك الوقف الالزم أن يكون املعىن مفهوماً يف نفس القارئ وغري موهم معًىن 

كر القرآن وجيدر مراعاة حال السامع لئال يتوهم أيضاً معًىن خمالفاً لروح خمالفاً لروح وف
القرآن فإن شك القارىء يف ذلك فيجب التزام الوقف حيث إن هدف الوقوف الالزمة 
هو نفي معىن قبيح ال يتناسب مع روح القرآن واإلسالم رمبا يتومهه القارئ أو السـامع  

يما رسم عليه وقف الزم يف القرآن الكرمي بشكل وبالتايل ال جيب على القارئ الوقف ف
  .عام لكن لكل حالة حكمها مبا يتعلق بالسامع أو القارئ

  
وإيهام املعىن القبيح للسامع أو القارئ أو عدم فهم يسبب وجود الوقـف الـالزم هـو    

  ).ما له سبب(املقصود بقول الناظم 
  



  
-  ٣٩٤  -  

يقف به القارئ أبدا جلاز وهذا ما ويرى بعض العلماء أن القرآن كالسورة الواحدة فلو مل 
  .كون محزة مل يكن يقف إال عندما ينقطع به النفس علل به ابن اجلزري

  
أحياناً نقول عن وقف ما بأنه مجيل والسبب أنه يعطي معًىن مجيالً يف اللغة العربية قصـد   -٤ 

  .وهو يندرج حتت الوقف الكايف أو التام، إليه القرآن وله أثر بالغي مجيل
  

   .٢٣: يونس my       x  w  l  الوقف على كلمة أنفسكم مث البدء ب: لمث
مع كوهنا منصوبة يعطيهـا  ) متاع( ـالبدء ب) إمنا بغيكم على أنفسكم متاَع احلياة الدنيا(

موقع مفعول به لفعل حمذوف تقديره احذروا وهذا فيه بالغة يف التحذير دون ذكـر الفعـل   
هذا كله برغم جواز الوصـل بتقـدير   ، حذير منه هو أمر خطريللداللة أن األمر الذي يتم الت

  .وهذا متعدد يف مواضع كثرية وتدل على عمق فهم للقرآن وآياته. مفعول به لبغيكم) متاع(
   

حبيـث ال يتكامـل   : ومن هذا الوقف اجلميل الذي يتم مراعاته ما يسمى الوقف املراقبة
ويف كـال  ، الوصل يف األول والوقف على الثاين املعىن إال بالوقف على األول ووصل الثاين أو

ذلـك الكتـاب ال   (االحتمالني يتحقق معىن قصد إليه القرآن ويتناسب مع فكر القرآن مثل 
تعسفاً استدالال ) ريب(مع أن ابن جلزري اعترب الوقف على ) فيه هدى للمتقني(نقف ) ريب
وبالتايل نقف  .ل أن الوقف على فيهفهذا يد) تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني(بآية 

  ).هدى للمتقني(
  

واملعىن اإلمجايل هنا وهناك واحد ويف األوىل تركيز على تعظيم دقة الكتاب وعدم الريب 
  .فيه أما الثانية فالتركيز ينصب على اهلدى الكبري واملطلق الذي يف الكتاب

  
أنه كاف أما يف الثانية فرمبا والوقف يف األوىل ال بد ، ويوجد عدة مواضع منه يف القرآن

  .يكون كاف ورمبا يكون تاماً
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ومن هذه الوقوف املتعلقة بالناحية اجلمالية يف األداء ما ذكره ابن اجلزري ويراعى فيـه  
االزدواج الذي يعطى تأثرياً إيقاعياً للقرآن بشرط كون الوقف مقبول لغة وغري متعسف كما 

  ) .ولكم ما كسبتم(وقف ، ١٣٤: ةالبقر m          Í  Ì     Ël  :مير
  
  .]٢٠٣:البقرة[) ومن تأخر فال إمث عليه(وقف ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه(
  

كـان   هناك وقفاً يسمى وقف جربيل أو وقف السنة يقول علماء القرآن إن الرسول  -٥ 
فاسـتبقوا  (، ]٩٥:آل عمـران [) قل صدق اهللا: (يقف عليه غالباً وهو ليس رأس آية

) سبحانك ما يكـون يل أن أقـول مـا لـيس يل حبـق     (، ]١٤٨:املائدة[) اخلريات
كذلك يضـرب اهللا  (، ]١٠٨:يوسف[)قل هذه سبيلي ادعوا إىل اهللا(، ]١١٦:املائدة[

أفمن كان مؤمناً كمن كـان  (، ]٥:النحل[) واألنعام خلقها(، ]١٧:الرعد[) األمثال
ليلة القدر خري من (، ]٢٢:نازعاتال[) مث أدبر يسعى فحشر(، ]١٨:السجدة[) فاسقاً

وقد ذكرها العالمـة  ، والبعض أوصلها إىل سبعة عشر موضعاً، ]٣:القدر[) ألف شهر
وعلى ما يبدو إن ، األمشوين يف منار اهلدى وذكر أنه نقلها عن السخاوي تلميذ الشاطيب

  .فهي هو العمدة فيهاالتلقي الش
 

الوقف واالبتداء إما هبدف االنتصار  جند هناك بعض التعسفات يف: التعسف يف الوقف - ١١
أو هبدف إظهار براعـات  ، أو يكون هبدف جتميل قراءة وتفنن، لرأي أو مذهب وفكر

 .وعلم ذوقي خاص
 
  mØÙ     Úl وقف  ٢٨٦: البقرة m  Ü  Ûl ٢٨٦: البقرة.  

 m  y  x  wl وقف  ٦٢: النساء m   |  {  zl ٦٢: النساء.  
 m ]  \  [   Z  Y  X   W  V   ^l وقــف  ١٣: لقمــان m_`  

  d  c    b  al ١٣: لقمان.  
 m  b  a    `  _  ~  }  |l ١٥٨: البقرة.  
 my  x  w  vz    |  {l ٤٧: الروم.  
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 m  c  bl وقف  ٣: األنعام mg  f  e  dh     j  il ٣: األنعام.  
قـراءات  يذكر هنا أنه نقل العلماء التسامح والتجاوز عن بعض الوقوف أثناء مجـع ال  - ١٢

عندما يكون املقطع أو القصة طويلة هبدف عطف القراءات ومنع اإلطالة وذكروا أنـه  
يغتفر فيها ما ال يغتفر يف غريها من املقاطع القصرية اليت ال جيوز عندهم التساهل قـي  

 .وقفها وابتدائها
 

فا بـني  عندما ندرس أمثلة الكايف والتام جند أن هناك اختال :االشتباه بني الكايف والتام - ١٣
بل جيد البعض أنه ال يتوافق القول بالتام يف بعض املواقع ، العلماء يف العديد من املواضع
 .مع تعريف التام حسب تقديره

  

وقد يكون الوقف تاماً على تفسـري   :وقد قال ابن اجلزري وغريه يف الوقف التام والكايف
  . كالمه على الكايفوالعبارة نفسها أعادها يف .أو إعراب ويكون غري تام على آخر

قول بلقيس يف  :وقد ضرب ابن اجلزري أمثلة للتام وقال إنه رمبا يقع يف منتصف اآلية مثل
فاعترب أن الوقف على أذلة ) وكذلك يفعلون(وقف ) وجعلوا أعزة أهلها أذلة(.. : سورة النمل

قد أضلين عـن  ل(وكذلك ، تام بتقدير أن الكالم بعده تقرير من اهللا تعاىل وليس قول بلقيس
اعتربه كـاف علـى أن    أيضاً) وكان الشيطان لإلنسان خذوالً(وقف ) الذكر بعد إذ جاءين

  .العبارة بعده تقرير من اهللا تعاىل
  
الوقف ) وقد أحطنا مبا لديه خربا(وقف تام ) كذلك(وقف ) مل جنعل هلم من دوهنا سترا(

  .آخرالثاين اعتربه تاما بتقدير أن الكالم انتقل إىل موضوع 
  

وقـف  ) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: (كما ضرب ابن اجلزري مثاال يف قوله تعاىل
بقراءة كسر اخلاء اعترب الوقف تاماً باعتبار أنه إنشاء أمـر  ) واِختذوا من مقام إبراهيم مصلى(

وقفاً ) واواختَذ(فاعترب الوقف قبل ) واَتَخذوا من مقام(أما قراءة الفتح ، جديد يفترق عن سابقه
  .كافياً ألن اإلخبار ما زال واحداً
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وأغلـب  ، وهنا نشري إىل أن تقدير انتهاء املوضوع أو القصة رمبا خيتلف بني مفسر وآخر
بعض واعتبارها تتوجه حنـو موضـوع   ب بعضهااملفسرين اليوم مييلون إىل ربط أجزاء السورة 

يوجد وقف تام إال يف موضعني أو  وأو رمبا موضوعني أو ثالثة ليس أكثر وبالتايل فال، واحد
  .ثالثة أو أماكن معدودة يف السورة

   .وقد نقلنا سابقا أن محزة كان يعترب القرآن كله كسورة واحدة
  

والتمييز بني الكايف والتام ال تكمن الفائدة منه إال يف أن قطع القراءة على التام أفضل من 
  .ح أكثر من كونه أمرا عملياًالقطع على الكايف لذلك التمييز بينهما هو اصطال

  
بفتح ) واختذوا(يف مثال : فمثالً، ي ميكن أن يوجه هلا عدة اعتراضاتويف أمثلة ابن اجلزر

اخلاء أو كسرها ما زال الكالم يدور يف معىن واحد وهو كيفية بناء إبراهيم للبيت وتعظـيم  
الوقف تاما سواء على هذه  البيت من اهللا تعاىل وإيضاح أصل وجود احلج إليه فال ميكن اعتبار

انتهاء املعىن القريب األخري املتعلق بآخر آيـة  : إال إذا قصد من انتهاء املعىن ..القراءة أو تلك
  .فقط

  
وهذا األمر جنده كثرياً يف كتب الوقف واالبتداء فنجدهم يكثرون من ذكـر التـام يف   

  .عشرات املواضع يف بعض الصفحات
  

ة اليت قبله ففي حكاية بلقيس فلو اعتربنا أن الكالم هو إنشاء وينطبق ما ذكرنا على األمثل
  .تقرير من اهللا تعاىل إال أن املوضوع ما زال متعلقاً بقصة بلقيس وسليمان

  
هذا كله بغض النظر عن أن البعض يربط سورة البقرة بإطار موضوع أومعىن واحد كما 

وينسحب كالمنا املذكور ، لنملذكرنا وكذلك سورة النمل أو رمبا جمموعة قصص يف سورة ا
  .على كل األمثلة اليت ذكرها ابن اجلزري
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لكن ال ميكن التمييز تقرير أنه تام ، الوقف الكايف هو الغالب واألكثر: لذلك جيب تقرير
هناية السورة ال شك أنه وقف تام وما كان يف داخلها فهو وقوف كافية ، أو كاف إال بتعليل

لكن القول ، أما القول بالتام فهو الذي حيتاج لتعليل لفظي كما ذكرنا إذا مل يوجد تعلق مبدئياً
  .بوجوده يف هناية كل قصة هو قول معترب

  
ذكرنا أن احلسن منيزه بأن الكالم بعده متعلق مبـا قبلـه    :االشتباه بني احلسن مع غريه - ١٤

منها مـا   فرمبا ُيسأل ما هي األدوات اللغوية اليت تدل على التعلق اللفظي نذكر، لفظاً
يف (املبتدأ دون اخلرب ، املضاف دون املضاف إليه، الوقف على الفعل دون الفاعل: يلي

، وال يوقف على الصفة دون املوصوف، )اجلمل املطلقة أو املتعلقة بكان وإن وأخواهتما
الوقف على املعطوف عليه دون املعطوف أي الوقف قبل حرف العطف مث البدء حبرف 

وفاء التعليل ومجلتها دون اجلملة املعللـة أو يف  ، قسم دون جوابهوال على ال، العطف
ففاء والم التعليل يبدؤ هبما ، هناية اجلملة املَعللة السابقة لتعليلها دون اجلملة املَعِللَة والفاء

 .بشرط كون اجلملة املعلَلة بعد مجلتهما
 

   .العطف رأس آيةفواو العطف ال يبدؤ هبا خبالف واو االستئناف إال إذا كان حرف 
وهنا أيضا تتدخل التقديرات اللغوية يف حتديد احلسن من غريه بتقدير االبتـداء واخلـرب   

  .وما إىل ذلك. .والصفة
مبتدأ أما إذا اعتربناه ) أولئك على هدى(بتقدير  ٤: البقرة m  a  `  _l  :ًمثال

رأس آية فامسه حسـن   خرباً هو األقوى فالوقف حسن وكما ذكرنا جيوز البدء مبا بعده ألنه
  . لكنه يعامل معاملة الكايف

  
¥  ¦        ¤�  ¡  ¢  £m فمثالً ، تالف نوع الوقف باختالف القراءةاخ - ١٥

  ª    ©  ¨  §l الوقف على مرمي حسن إذا أخذنا القراءة الـيت   ٣٤: مرمي
 فيبدأ هبا بتقدير فعـل حمـذوف  ) قولَ(أما قراءة النصب ، باعتباره خرباً) قول(ترفع 

 .وله أثر بالغي قوي) قولَ حق(تقديره التزموا 
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كما مت تقسم القبيح إىل درجات مت تقسيم التـام والكـايف   : درجات الكايف والتام - ١٦
ورمبا تقسيم القبيح إىل درجـات  ، كذلك فشيء أمت من شيء ووقف أكفى من آخر

 .أمر مقبول حسب ما شرحنا لكنه يف التام والكايف رمبا يدعو لوقفة
 

إن كان الوقف ال يتعلق مبا بعده معىن فهو تام وإن كان متعلقاً فهو كاف : سائلفيسأل 
  فكيف يتدرج؟

  
من يقرأ األمثلة اليت تتعلق هبذا التقسيم جيده يتعلق مبا ذكرناه من أن التام خيتلف باختالف 

مبوضوع تقدير املفسر فعندما يكون التعلق املعنوي بالكالم األخري قد انتهى بالرغم من التعلق 
وبالتـايل  .. فهو تام وإن كان يف هناية املوضوع العام فهو أمت وهكذا عام ما زال الكالم عليه

  .فالوقف يف هناية السورة من أمت الوقوف
  

  وُيسأل مرة ثانية ملاذا ال يكون النوع األول من التام كافياً؟
  .نعم ميكن أن يقدره مقدر كاف كما ذكرنا حسب تقدير التفسري

  
لنسبة ألمثلة التفاوت الكايف فهو يكون مثالً بني قرار وجواب يف نفس املوضوع أو أما با
وقف كاف ) فزادهم اهللا مرضاً(، وقف كاف ١٠: البقرة m  u  t  sl : القصة مثل

أكفى ألنه اجلواب النهائي لكـل  ) وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون(، لكنه أكفى من األول
وهذا املثـال  ، وبالتايل فأكفى الوقوف تكون يف رأس اآلية، ها قراراًاجلملة اليت ميكن أن نعترب

ذكره ابن اجلزري يف نشره على أن الوقف األول فيه نظر ألننا نفصل فيه اجلملة املَعلَلة عن فاء 
   .واهللا أعلم، التعليل ومجلتها وهذا ال يصح ألن بينهما تعلق لفظي

 
الوقف متاماً فيجوز االبتداء مبا بعد الوقف التام تتعلق أحكام االبتداء بأحكان : االبتداء - ١٧

وكذلك ، وال يبتدأ بعد احلسن إمنا تعاد آخر مجلة أو كلمة وتوصل مبا بعدها، والكايف
 .عند الوقف االضطراري
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لكن ننبه أنه جيب االنتباه يف الوقف احلسن أو االضطراري إىل كون إعادة آخر كلمة أو 
  .ذا يهتم له املتنبه ملا يقرأمجلة ال يعطي معىن قبيحاً وه

  
وقف اضـطراري أمـا يف   ٧: البقرة m  N  Ml  :أمثلة ذكرها ابن اجلزري يف النشر

  .)..اهللا على قلوهبم وعلى(مث إعادة كلمة اهللا ، االختيار فهو قبيح
  
) ..عزير ابن اهللا وقالت النصـارى (، وقف مث إعادة عزير) وقالت اليهود عزير ابن اهللا(

   .]٣٠:التوبة[
  

  :وأخرياً أقول يف هناية هذه اإليضاحات
  . أرجو من اهللا أن أكون قد وفقت فيما أوضحته وكتبته وهللا الفضل واملن األعلى

  
  

  واهللا من وراء القصد
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  القسم الثاني
  

  تِااءَرَـقِـلاَ ولُـصُأُ
  

  :ويشمل بابني
  .طيبةثم ال الشاطبية والدرة :ما مييز القراءات والروايات من طرق - أ 
  .أصول الشاطبية والدرة والطيبةتسسهيل  -ب
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  )أ(
  الشاطبية والدرة ثم الطيبة: ما مييز القراءات والروايات من طرق

  
ما يذكر هنا هو األمور املميزة لكل قراءة علما أن تفصيل واستثناءات ضمن كـل أمـر   

نبيه إىل أن الوجه يذكر وهي موجودة ضمن تسهيل األصول يف الباب بعده فُتقرأ هناك؛ مع الت
  .املقدم يف األداء هو ما يذكر يف التيسري

  
  .وفائدة ذكر ما مييز كل قارئ وراوٍ أنه يساعد الطالب املبتدئ بتعلم القراءات ومجعها

وننبه أن ياءات الزوائد مل أذكرها معترباً أهنا ملحقة بفرش الكلمات اليت ال تقوم علـى  
  .فصلت يف الباب القادمقاعدة حمددة بل النقل فقط على أهنا 

  
كما مل أذكر هنا هاءات الكناية واالستفهام املكرر إال نادراً وهي موجودة يف تسـهيل  

  .األصول يف الباب التايل ألهنا أمور ال تطرد كثرياً
   

إضافة أو زوائد أو غري ذلك فإن القارئ  دغامات أو ياءاتإلاوما مل يذكر لقارئ ما من 
  .اًأو الراوي يشارك به حفص

  
كما أحث الدارس مراجعة حبث املدود يف تسهيل األصول يف الباب التايل حىت تكـون  

  .واضحة
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  مصطلحات علم القراءات

   
  :نوضحها باختصار يكثر استخدامها مبصطلحات هامة نبدأ أوالً

  
هو النحو باأللف حنو الياء مع القرب من الياء فيكون وضع الفم حنو شد طـريف  : اإلمالة

  .عرضياً قريباً من الياءاحلنك 
  

هو النحو باأللف حنو الياء مع القرب من األلف فيكون الفم حنو فتح الفم قريب : التقليل
  .من األلف

  
  .هو لفظ اهلمز بصورة بني احلرف الذي رمست عليه وبني اهلمز: التسهيل
  .هو قلب اهلمز إىل واو أو ياء أو ألف: اإلبدال
  .لنطق باحلرفهو ضم الشفتني عند ا: اإلمشام
 هو اإلتيان جبزء من احلركة هذا األوىل دون تقييده بثلي أو ثلث أو ربع حركـة  : الروم

  .بسبب عدم دقة هذا التحديد عملياً ويكون عادة يف آخر الكلمة
  

فاألصح القول يف  ،احلركة ويكون عادة مبنتصف الكلمةهو اإلتيان جبزء من : االختالس
  .عض احلركةالروم واالختالس اإلتيان بب

  
          وباختصار هي كل كلمة حتوي راء مكسـورة ، مير تعريفها يف باب اإلمالة: ءاذات الر

  .متطرفة وقبلها ألف وكذلك كل كلمة فيها ألف مقصورة مالصقة لراء قبلها
  

           وباختصار هي الكلمة اليت حتوي ألف أصلها اللغوي، مير تعريفها يف اإلمالة: ذات الياء
  .اء ونعرف األصل اللغوي إمنا بتثنية الفعل أو رده للمضارعي
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  .هو قطع القراءة بنية املتابعة مع التنفس: الوقف
           لكـن ، قطع القراءة بنية املتابعة دون تنفس ومقداره الزمين خمتلف يف حتديـده : السكت

ري يرى أنه ال املشهور أنه سكت حىت يظن أن القارئ نسي وهو نص عن األعشى وابن اجلز
  .تقدير له وتضبطه املشافهة

  
  

  ڭڭڭ
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  قراءة نافع -١
  
الـدرة   يف لكنه ورد فهو قارئ املدينة أيضاً أبو جعفر أماو قارئ املدينة يف الشاطبية وه
  .كما شرحنا يف الباب األول القارئ الثامن وهو

  
ـ   ع وجـود  فتح ياءات اإلضافة قبل مهز القطع املفتوح واملضموم واملكسور عادة م

  .)إين أُنبئكم، إينَ إن، إينَ أعلم(استثناءات وتفاصيل يف بابه 
   .ويشاركه يف املفتوحة ابن كثري وأبو عمرو      
  .ويشاركه يف املكسورة أبو عمرو      
تعريف أو غـري ذلـك   ) ال(وكذلك فتح ياءات إضافة متفرقة قبل مهز وصل أو  

  .ية يف الباب التايلوتفصيلها يف باهبا من تسهيل أصول الشاطب
 .فقط ياءات الزوائد اليت يثبتها كل من راوييه هي وصالً 

 
هي ياءات يف أواخر الكلمات يدور اخلالف فيها بني إثباهتا أو حذفها وهذا  :وياءات الزوائد

إذا مل تكن الياء مرسومة يف املصحف أما املرسومة فحذفها هو خروج عن الرسم وال يصـح  
  .علق بلغات العرب واختيارات الصحابة واملقرئني والتلقيوهي تتفيها اخلالف 

  
هي ياءات قي أواخر الكلمات يدور اخلالف فيها بني إسكاهنا وفتحها وهي  :ياءات اإلضافة

  .واختيارات الصحابة واملقرئني من العصور األوىل والتلقيتتعلق بلغات العرب 
  

  :رواية قالون -١ً 
  .ألنفال والتوبة وذلك عند وصل السورتنييبسمل بني السورتني عدا ما بني ا 
ألف ونصف من كتاب التيسري عن ) مقدار ألف ونصف أو ألفني(يوسط املد املتصل  

  .الداين أما األلفني فعن الشاطيب
  .أو يوسطه) مقدار ألف واحدة(يقصر املنفصل  
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  :فيأيت له

  .طريق التيسري.. ألف ونصف يف املتصل وألف يف املنفصل 
  .طريق الشاطبية ..تصل وألف يف املنفصلألفني يف امل

  .طريق الشاطبية ..ألفني يف املتصل وألفني يف املنفصل 
والتيسري كما شرحنا هو الكتاب الذي بىن عليه الشاطيب منظومته وصاحبه أبـو عمـرو   

  .الداين
  
توسـط  (لكن ملن جيمع الشاطبية عادة يلتزم مبا ذكره الشاطيب من أن املد له درجتـان   
  :فيأيت. )طول

توسط املتصل وعليه قصر وتوسط املنفصل حسب تقدير القارئ يف التوسط والتوسـط  
  .عند الشاطيب هو الدرجة اليت تأيت فوق القصر دون تقدير مقدار الزيادة

  .أما املد أو اإلشباع فيكون فوق التوسط دون تقدير
  
يد من الكتاب يف علم وسنعترب القصر ألفا والتوسط ألفني واملد ثالثة ألفات حسب العد 

  .القراءات عن الشاطيب ومنهم تلميذه السخاوي دون متييز درجة فويق القصر أو فويق التوسط
  .على أنين أحيل القارئ لقراءة حبث املدود بتفصيله يف الباب القادم

  
يصل ميم اجلمع بواو إن وقعت قبل متحـرك أو   :له وجهان يف ميم اجلمع 

  .يف األداءوالصلة مقدمة ، يسكن امليم
اإلدخال حسب  له ختفيف يف باب اهلمزتني يف كلمة ويف كلمتني وكذلك 

 .ما نذكره يف باب اهلمزتني يف كلمة ويف كلمتني
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  :ففي كلمة
  .يدخل بني اهلمزتني ألفاً ويسهل الثانية

) شهدوا خلقهمأَُء(وله يف ) ءأهلتنا، ءأمنتم له، ءأمنتم به، أئمة(لكنه يسهل دون إدخال يف 
  .دخال وعدمه واملقدم اإلدخالاإل

  

  :ن بني كلمتنيامزتاهل
  :املتفقتان باحلركة
  ).أحد جا(األوىل حذف : املفتوحتان

  ).هؤالء إن: (سهل األوىل مثل: املضمومتني واملكسورتني
  

  : املختلفتان باحلركة
   .تسهل الثانية دوماً :األوىل مفتوحة
   .الثانية دوما تبدل :األوىل مكسورة

  .تبدل الثانية :ضمومة والثانية مفتوحةاألوىل م
  .فيوجد يف الثانية التسهيل واإلبدال :األوىل مضمومة والثانية مكسورة

  
وتعترب قاعدة اهلمزتني املختلفتني بني كلمتني مشتركة بني مجيع القراء الذين خيففون اهلمز 

بينمـا  ، دينة والبصرةرمز قراء املويقصد هبذا ال –نافع وابن كثري أيب عمرو  –) مسا(وهم أهل 
  .يف كيفية ختفيفهايف اهلمزتني من كلمة خيتلفون  خيتلفون يف املتفقتني من كلمتني وكذلك

  .فله إبدال األوىل واوا تدغم مع الواو بعدها) بالسوء إال(ويستثىن مما ذكر لقالون أنه يف 
عـدا  ياجوج وماجوج كـاجلمهور  ( :ليس له إبدال يف اهلمز إال يف مواضع حمدودة 

  .)منساته: منسأته، رئيا قرأها رّيا، موصدة، سال يف املعارج، عاصم
  .)الصابون، الصابني(حذف مهز 
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للنيب (وباهبا إال يف موضعي األحزاب فيقرأ كاجلمهور ) النيب(لكن يتميز هبمز كلمة 
  ).والنيب إال، إن

  .)الربيئة: الربية، كفؤا( مهز أيضاً
  .)ها أنتم، أرأيتكم، أرأيتم، تأرأي(سهل اهلمزة الثانية يف     
   .)والالء(بدون ياء ) الالئي(قرأ     

   .يف القصص) ردا(كلمة  :ليس له نقل إاليف 
وللوقوف على حتريرات قالون وغريه  – يف سورة يونس يف املوضعني) ءاالن(وكذلك     

    -الوقف على اهلمز من الباب القادمجيب قراءهتا يف حبث النقل والسكت و
  .بالنقل يف الشعراء) ليكة(كذلك يقرأ     
       ،وهي تذكر يف بـاب النقـل  ) عادا لؤىل(ينقل ويدغم فيقرأ ): عاداً األوىل(كذلك     

  .وكذلك كيفية البدء هبا مفصل هناك
كما ) اختذت، اختذمت، أخذمت(يوافق حفص وال خيالفه إال يف إدغام : اإلدغام الصغري 

  .وأدغمها ةيف البقر )يعذب من(أسكن باء 
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(لكن له وجه إظهار وإدغام يف      

  ليس له إدغام كبري 
ففيها الفتح وهـو املقـدم   ) التوراة(أما ، يف التوبة) هار(ال مييل إال كلمة : اإلمالة 

  ).ُمجراها(يفتح راء ، والتقليل

  : قالون في الطيبة
، عند اجلمعل لكن البعض ال يعمل به صلكل القراء ومنهم قالون وجه إشباع املد املت 

  . وأجه القارئ لبحث املدود يف الباب القادم فهو هام جداً
وهو على وجه قصر املنفصل وهـو يـأيت   ) ال إله إال(له وجه توسط مد التعظيم يف  

  .جلميع القراء الذين لديهم قصر يف املنفصل
نت الثانيـة مضـمومة   لقالون يف اهلمزتني بكلمة وجه التسهيل دون إدخال إذا كا 

  .إضافة ألوجه الشاطبية
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، الـنيبء إال (له يف اهلمزتني بني كلمتني نفس األحكام اليت يف الشاطبية عدا أنـه يف   
  .له وجه تسهيل اهلمزة األوىل) للنيبء إال

 فيضـاف  .وهو قراءهتا كورش بالنقل دون مهـز ) عاداً األوىل(لقالون وجه آخر يف  
  .)الوىل، لوىل(مها ) األوىل(جهان عند البدء ب و
  .)مؤتفكات، مؤتفكة(له وجه إبدال  
  : يف اإلدغام الصغري 

   .يف البقرة) ويعذب من(يضاف لقالون وجه عدم إدغام يف  •
   .)يس والقرآن(ويضاف له وجه إدغام يف  •

  .يزيد وجه غنة للنون يف إدغم الالم والراء 
  :اإلمالة 

  .)هارٍ(لقالون وجه عدم إمالة يف  •
  .)يس( ووجه تقليل يف •

  .ياءات اإلضافة نفسها يف الشاطبية والطيبة 
  وجه إثبات الياء ) يوم التناد: (ياءات الزوائد 

  وجه إثبات الياء ) يوم التالق( •
  .ورجح ابن اجلزري احلذف

  
  :رواية ورش عن نافع وهي يف الشاطبية من طريق األزرق -٢ً 

سكت عدا ألول سورة بـراءة  السكت والبسملة والوصل واملقدم هو ال :له بني السورتني -
  .فليس له البسملة

  ).عليكم أن(يصلها بواو مع املد الطويل إذا كان بعدها مهز مثل  ميم اجلمع -
  .)ثالث ألفات( مشبعاً مداً ميد املتصل واملنفصل -
وهو له الراوي الوحيد  )أوتوا، إميانا، آمنوا(له فيه القصر والتوسط والطول مثل  مد البدل -

القراء الذي نقل عنه التوسط والطول بني مجيع القراء مع استثناءات تذكر يف باب من رواة 
وكذلك إسـرائيل  ) مذؤوماً، القرآن(املد مثل البدل الذي قبله ساكن صحيح وليس معتل 
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، )دعـاءً ، نـداءا (وكذلك األلف الناجتة عن تنوين النصب ، حيث وقع) يؤاخذ(، تستثىت
  ).ايتوين(صل مثل كذلك املد الواقع بعد مهز الو

، املـوءودة (باستثناء كلمة ) شيئا، شيء(مثل  له التوسط والطول يف اللني الذي قبل مهز -
  .حتريرات مذكورة ففي باب املدود من تسهيل األصول) ءاآلن، سوءات(وله يف ) موئال

  .تذكر يف باهبما له التخفيف يف اهلمزتني املتتاليتني يف كلمة ويف كلمتني -
   .)طبعاً اهلمزة األوىل دوماً مفتوحة(: يف كلمة

، أءنـزل ، أأنـذرهتم (سهل اهلمزة الثانية سواء أكانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
إذا  لكن له يف املفتوحتني وجه آخر وهو إبدال اهلمزة الثانية ألفا ومتد مدا مشـبعاً  )أئنكم

  .)ءأنذرهتم(كان بعدها ساكن أو شدة مثل 
  .)ءألد(متد مبقدار حركتني  فإذا كان بعدها متحرك

  .حيث سهل الثانية فقط مع ثالثة البدل) ءأهلتنا، ءأمنتم: (ويستثىن من اإلبدال
  .عند الوقف التسهيل فقط دون إبدال) ءأنت(

  . وليس له اإلدخال) أئمة، ءأشهدوا(كذلك له التسهيل فقط يف 

  : اهلمزتني بني كلمتني
ة الثانية واإلبدال يكون مع املد املشـبع إذا كـان   إبدال أو تسهيل اهلمز:متماثليت احلركة

أما إذا كانت احلركة عارضة ) جاء أحد(وحركتني إذا كان متحركا ، )هؤالء إن(بعده ساكن 
  .فيجوز املد والقصر) النساء إن اتقينت(مثل 

التسهيل واإلبدال لكن يف وجه اإلبدال له القصر أو الطـول يف البـدل   ) جاء آل(له يف 
  . التوسطوليس له 

  .وجه ثالث حيث تبدل اهلمزة الثانية ياء خالصة) البغاء إن، هؤالء إن(وله يف 
  

  :أما خمتلفيت احلركة فله نفس أحكام قالون
  :املختلفتان باحلركة

   .األوىل مفتوحة الثانية دوما تسهل
  األوىل مكسورة الثانية دوما تبدل 

  األوىل مضمومة والثانية مفتوحة تبدل الثانية
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  . وىل مضمومة والثانية مكسورة فيوجد يف الثانية التسهيل واإلبدالاأل
  

حرف مد حسب حركة مـا  ) يؤمنون(الذي يكون فاء الفعل  يبدل اهلمز املفرد الساكن -
   .ألفا) ائت(فيبدل مهز ) لقاءنا ائت، يؤمنون: (قبله مثل

  .)..ملأوىا، مأوى: اإليواء مثل(ويستثىن من اإلبدال مهزة الكلمات املشتقة من 
، لـئال ، منسأته، مؤصدة، سأل يف املعارج، بئس، ذئب، بئر: (كما يبدل كلمات متفرقة

أبدل ياء  وورش هو القارئ الوحيد الذي) غامالنسّي أي مع تشديد الياء بسبب اإلد: النسيء
  ).لئال(

  .باإلبدال كجمهور القراء عدا عاصم) يأجوج ومأجوج(ويقرأ 
 : ركة اليت هي فاء للفعل بشرط كوهنا مفتوحة بعـد ضـم  كما أبدل ورش اهلمزة املتح

   .مؤذن، يؤاخذ
  .ونافع إمجاال حيققها) النيبء ومشتقاهتا(هو حيقق مهز كلمة 

  .)كفؤا، هزؤا، الربيئة: الربية(كما حقق مهزات كلمة 
مع حـذف  ) هأنتم(، ومشتقاهتا) أرأيتم، أرأيت: (يسهل اهلمزة الثانية يف الكلمات التالية

لكن عند الوقـف   إبدال اهلمز مدا مشبعاً) أرأيتم، أرأيت(ف كما له يف هاتني الكلمتني األل
  . له التسهيل فقط) أرأيت ومشتقاهتا(على 

حيث حذف ياءها وصال أما عند الوقف فله إبداهلا ياء مع املـد  ) الالء(كما سهل مهز 
  .أي مع املد والقصر املشبع أما التسهيل فيكون مع الروم

   .عند الوقف التسهيل فقط) أرأيت ومشتقاهتا، ءأنت(وله يف 
  .)يضاهئون، الصابئني، الصابؤون(حذف مهز كلمات 

وجيوز البدء هبذه الكلمات بـالالم أو  ) اآلخر(دوما ينقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها  -
  .مهزة الوصل

  .حتريرات) آآلن يف يونس، األوىل(وله يف 
  .مهالنقل وعد) كتابيه إين(وله يف 

  ) فقد ظلم، قد ضل(يف الضاد والظاء ) قد(أدغم  :اإلدغام الصغري -
  ) حرمت ظهورها(أدغم تاء التأنيث يف الظاء 
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  ).يس والقرآن(أدغم 
  .خبلف عنه واإلظهار هو املقدم) ن والقلم(وكذلك أدغم 

  .أي الذال يف التاء) وبابه.. اختذمت، أختذت(وله إدغام 
الـيت  ) ويعذْب مـن (ومل يدغم ، اليت أدغمها حفص) اركب معنا، يلهث ذلك(وأظهر 

  . أسكنها يف البقرة
  .ليس له إدغام كبري -
فله فيها اإلمالة احملضة بينمـا يف بـاقي    )طه(ليس له اإلمالة حمضة باستثناء كلمة  :اإلمالة -

الباب له التقليل فقط يف كل ما مييله محزة والكسائي مشتركني وهي مذكورة يف قـراءة  
  .محزة

هو  وتعريف ذات الياء والراء مفصالً(لكنه يقلل ذوات الياء خبلف عنه والتقليل هو املقدم 
  ).يف باب اإلمالة من تسهيل األصول
  ).النارِ، األخرى(ويقلل ذوات الراء قوال واحدا 

وقد شارك هبذا محـزة  ) على، حىت، إىل، زكى، لدى(كل ألف رمست ياء قللها باستثناء 
   .والكسائي
) كالمها، مشكاة، مرضات، الربا(بأنه فتح  الذي يعترب أكثر قارئ أمال ف الكسائيوخال

  .واملتبقية الكسائي فقط، وكالمها قد أماهلا محزة
، أنصـاري (كلمة  ذوات الراء كما استثين من اإلمالة يف األلف اليت بعدها راء مكسورة

  .وقد أماهلا دوري الكسائي) اجلوار، المتار
  .لكن التقليل هو املقدم) اجلار، جبارين(يف  ونقل عنه اخلالف

  .واحداً قوالً) الكافرين، كافرين(قلل كلمة 
كما قلل رؤوس االحدى عشر سورة سواء أكانت رؤوس اآليات واوية أم ياءية أو مـن  

، الضحى، الليل، الشمس، األعلى، عبس، النازعات، القيامة، املعارج، النجم، طه(ذوات الراء 
   .أما إذا اتصل فتعامل حسب القواعد املعروفة) ها(ذا مل يتصل هبا وهذا إ) العلق

  . والتقليل فقط يف ذوات الراء، التقليل وعدمه يف الياءي ويقدم التقليل كالعادة
وكذلك يقلل ، أما إذا كان بعدها مهز وصل فالراء فقط، قلل الراء واهلمزة) رأى كوكبا(

  .)تراءا(ف على إذا وق) تراءااجلمعان(اهلمز واأللف يف 
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  .دون النون) نأى(قلل مهز وألف 
  .تقلل تلحق بذات الراء) التوراة(

   .)كهيعص(ياء وهاء  ،)حم(حاء ، )املر، الر(قلل راء 
   .)طه(أمال إمالة كربى فقط طاء كلمة 

  .إضافة لوجود تفصيالت أخر
 ،خريات( نةيرقق الراء ولو كانت مضمومة أو مفتوحة إذا كانه قبلها كسر أو ياء ساك -

  :مع استثناءات فال ترقق) يَردون، اخلَيرة(أما غري الساكنة مثل ) مرياث
  فإهنا) وقرا، قطرا، صراط(إذا كان قبل الراء حرف استعالء ساكن هو صاد أو طاء أو قاف    
، إخـراج (الترقيـق   تفخم أما إذا كان قبلها حرف ساكن غريهم وقبله كسر أو ياء فيبقى 

   .)إجرامي
  .)صراط، اإلشراق، فرقة(ان بعدها حرف مفخم مثل إذا ك

  .)يف ريب(إذا كانت الياء أو الكسرة يف كلمة منفصلة عن الكلمة اليت فيها الراء 
  .)بربك(إذا كانت الكسرة على حرف ليس من أصل الكلمة 

  .)عمران، إسرائيل، إبراهيم(أن تكون الكلمة إمساً أعجمياً 
إال إذا كانت الراء الثانية  )مدرارا، فرارا(شاهبة هلا باحلركة أن توجد راء ثانية يف الكلمة م

  .)األبرارِ(مرققة مثل 
  

  :الكلمات التالية يف راء وله وجهان
الراء املفتوحة الـيت  ) صهرا، وزرا، إمرا، حجرا، سترا، ذكرا(والكلمات الستة ، حريان

مقدم  موالتفخي ،لتفخيمب فيها الترقيق واقبلها ساكن صحيح وقبلها كسر وبعدها تنوين نص
  .التوسط يف البدل لكن ميتنع الترقيق مع

  .)بشرر(كما الراء األوىل من كلمة 
  

ويظل .) .ظللتم، الصالة( له التفخيم يف الالم بعد الصاد أو الظاء أو الطاء املفتوحة 
) يّصـاحلا ، فصاال، أفطال(التفخيم إذا فصل بني أحد هذه األحرف والالم ألف مثل 

  .خالف فيها بني الترقيق والتفخيممع وجود 
  .فإن له التفخيم والترقيق والتفخيم مقدم) أفطال، يوصل(لكن إذا وقف على الالم مثل 
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وكذلك إذا كان بعد الالم تقليل فيكون له وجهان يف الالم الترقيق على التقليل والتفخيم 
  .على الفتح
 .حفص يف سكتاته خالفكما   
، أو مع شـيء أو شـيئاً  ، اجتمع البدل مع ذات الياء هناك حتريرات لورش بني إذا  

 .إضافة لتحريرات متفرقة جيب الرجوع إليها يف هناية الباب القادم
  

 :ورش في الطيبة

  .األزرق، األصبهاين: يوجد يف الطيبة متييز واضح بني طريقني عن ورش

  

 :األزرق -١
وجه قصر اللني الذي قبل  ما ذكر يف أعاله خيتص به األزرق عن ورش فقط ويضاف أن له -

  .اليت تبقى على توسطها أو طوهلا) شيء(اهلمز باستثناء كلمة 
فيصبح نافع براوييه ) يس والقرآن(يضاف لورش هنا وجه عدم إدغام يف  :اإلدغام الصغري -

  .هنا له اإلدغام وعدمه
  .فيصبح نافع براوييه له هنا اإلدغام وعدمه) يلهث ذلك(وله وجه إدغام 

  :هنا هي إماالت ورش اليت يف الشاطبية ت األزرقإماال -
  .وجه تقليل يف اهلاء بينما يف الشاطبية اإلمالة): طه(
  .مرمي وجه فتح إضافة للتقليل فيصبح لنافع براوييه الفتح والتقليل) يا(
  يس وجه فتح فيصبح لورش براوييه وجهان الفتح والتقليل ) يا(

  :أحكام الراء -
  )إلشراقا(له وجه ترقيق يف 

  )..ظهرياً، قديراً، ظاهراً، شاكرا(زاد وجه تفخيم الراء املنصوبة املنونة قبلها كسر أو ياء 
..) سرياً طرياً(زاد وجه تفخيم يف الراء املضمومة بعد كسر أو ياء ساكنة فيها صفة اللني 

  )عشرون، كٌرب(عدا 
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، تنتصـران ، فتراءا، مراء، حذركم، وزرك، إرم، ذكرك(له وجه يف تفخيم راء كلمات 
   )بشرر، حصرت، لعربه، كربه، إجرامي، ذراعاً، ذراعيه، سراعاً، عشرياتكم، طهرا، ساحران

  : الالم -
  .ورجح ابن اجلزري التفخيم) ظاء، طاء(له وجه عدم تفخيم يف الالم املفتوحة بعد 

  .ورجح ابن اجلزري الترقيق) صلصال(له وجه تفخيم الم 
  : الشاطبية والطيبة عدانفسها بني ياءات اإلضافة-

  .يزيد وجه فتح عن ورش براوييه) ذروين أتبعكم(
  

 :عن ورش األصبهاني -٢

  :ايليتتميز روايته مب 

  .كقالون البسملة بني السورتنيله  -
  .يف املنفصلله القصر والتوسط  -
  .كما له وجه إشباع يف املتصل كسائر القراء، املتصلله التوسط يف  -
  .)ال إله إال(على وجه قصر املنفصل وهذا يف  يمله وجه مد تعظ -
  .له نفس أحكام ابن كثري ن يف كلمةااهلمزت -
له نفس أحكام األزرق عن ورش اليت يف الشاطبية عدا أنه ال يوجد  :اهلمزتان بني كلمتني -

  .لديه وجه إبدال يف اهلمزتني املتماثلتني
  .نقل اهلمز إىل الساكن قبلههو مثل األزرق يف  -

  .مثل ابن وردان) ملء(كما نقل كلمة 
  . قبل اهلمز كاألزرق صلة ميم اجلمعله  -
  . وعدم غنة أما األزرق فال تؤخذ له الغنةغنة يف الالم والراء له وجه  -
: سواء أكانت اهلمزة فاء الفعل أم غري ذلك ويستثىن كلمـات  اإلبدال يف اهلمز الساكنله  -

كل ما يتعلـق بكلمـة    ،هذه اللفظة من اإليواء ؤويهت، تؤوي، رئيا، الرأس، لؤلؤ، كأس
  .قرأت، جئت، هيء، )نبأت(
   .)فؤاد(كما يبدل األصبهاين اهلمزات املتحركة الواقعة فاء للفعل ويضاف هلا إبدال كلمة    
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  ).بأي، فبألي، ناشئة، ملئت، لئال، خاسئا(كذلك أبدل مهز كلمة    
  ).ويكأن، وكأنه، اكأمن، كأن، اطمأن(يسهل مهز الكلمات    
  

   رأيت يف ستة، أفأصفاكم، ألمألن، أفأمن، أفأمنتم، أفأنت: (كما يسهل اهلمزة الثانية من   
   وإذا رأيتـهم ، فلما رآه مسـتقرا ، رآها هتتز، رأته حسبته جلة، رأيتهم يل ساجدين: مواضع
  .)إين رأيت أحد عشر، تعجبك

  .وإذ تأذن ربكم: خبلفويسهل ، وإذ تأذن ربك ليبعثن: يسهل مهزكما 
  

  . كاألزرق لكن ليس له وجه إبدال يف اهلمز مع تسهيل اهلمز) هاأنتم(حذف ألف له  -
  .أثناء الوصل ليس له مد يف اللني -
  .ليس له توسط وطول يف البدل -
  .املكسورة فله فيها اإلمالة احملضة فقط) التوراة(هي نفس إماالت قالون باستثناء  إماالته -
  ).ظ، ط، ص(بعد  كما ليس لديه تفخيم لالمكحفص وقالون  أحكام الراء هو يف -
  
   :اإلدغام الصغري -

  .)ض، ظ(كاألزرق أدغم يف ) قد(يف 
  .يف تاء التأنيث هو كقالون فال يدغم

  .)اركب معنا(أظهر 
  .له اإلدغام وعدمه كأصله) ن والقلم) (يس والقرآن(
  .انه للباءالبقرة أظهر ومل يدغم برغم إسك) يعذب من(
  .له اإلدغام وعدمه فهو كنافع) ذلك يلهث(

  .أما باقي الباب فهو كأصله وال خيتلف فيه عن حفص
  .ومياثل قالون يف أغلب األحكام

  

  ڭڭڭ
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قراءة ابن كثير -٢  
  

  .وهو قارئ مكة املكرمة
  :قنبل والبزي هلا األحكام اإلمجالية نفسها اهرواي

  
  . براءة عدا أول سورة يبسمل بني السورتني -
  .قوال واحدا إذا وقعت قبل متحرك يصل ميم اجلمع -
  ..).عقلوه، أرجئه، عليه، منه(بواو أو ياء ولو كان قبلها ساكن  يقوم بصلة هلاء الضمري -
  .قصر املنفصل -
  .توسط ألف ونصف وهو طريق صاحب التيسري أو ألفني حسب ما ذكر الشاطيب املتصل -

 حسب ما ذكرنا عـن ، اعتباره أي مرتبة تزيد على القصرنقوم بتوسط املتصل ب وعملياً
  .الشاطيب

  .يف كلمة وبني كلمتني التخفيف يف اهلمزتني املتتاليتنيله  -
  

فقـرأ  ) فرعـون آمنـتم  (له تسهيل الثانية لكن قنبل أبدل اهلمزة األوىل من  :ففي كلمة
  .ل اهلمز األوىل واواأبد)وإليه النشور ءأمنتم(مع تسهيل الثانية وكذلك ) وامنتم فرعون(

  
  :ويف كلمتني له

ويسـهل األوىل مـن   ) جاء أحـد (البزي يسقط األوىل من املفتوحتني  :يف املتماثلتني 
له اإلبـدال مـع   ) بالسوء إال(مثل قالون وهو كقالون يف كلمة  املكسورتني أو املضمومتني

  .اإلدغام
  

  .هو كورش واملقدم التسهيلأما قنبل فيسهل اهلمزة الثانية كورش أو يبدهلا حرف مد ف
  .وقد ذكرنا تفصيلها يف قالون) مسا( أما خمتلفيت احلركة فهو مثل باقي القراء من أهل
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ويأجوج ، مؤصدة: (كقاعدة مطردة لكنه يبدل مهز الكلمات التالية ليس له إبدال يف اهلمز -
  .)ومأجوج

  ).يضاهون(فقرأ ) يضاهئون( وحذف مهز
النشـأة فقـرأ   (ومهز مع املد  ،،مناة فقرأ مناءة، فقرأ ضئزىضيزى ، كفؤا، هزؤا(ومهز 

  .)مرجئون، ترجئ، ننسأها، )النشاءة
  مع) الالي(قرأها بدون ياء لكن البزي سهل اهلمز أو أبدل اهلمزة ياء فقرأ ) يئالال(كلمة 

 وبالتايل يوجد مد طويل مشبع للبزي هنا مث هو يف سـورة ، املد املشبع وقنبل مع حتقيق اهلمز
  .أما يدغم الياءين أو يظهر مع سكتة يسرية عليها) والالي يئسن(الطالق 

  .)ألعنتكم: (للبزي التسهيل للهمز له يف
  إضافة) يايس: يييأس، استايسوا:استيأسوا(أضاف البزي ألف قبل الياء وحذف اهلمز يف 

  .لوجه قراءهتا كاجلمهور 
  .)هاأنتم فقرأ هأنتم(حذف قنبل األلف يف 

، أي اليت سبقت بفـاء أو واو ) فسل، وسل) (ليكة: (يف كلمات حمدودة وهي ل إالمل ينق - 
  .يف كل القرآن، قران: ونقل مهز كلمة قرآن فقرأ

  .)يلهث ذلك(مياثل حفص عدا إظهار  :اإلدغام صغري -
وجه إظهار للبزي وهو املقدم واآلخر وجه اإلدغام ويشاركه قنبل ) اركب معنا( وله يف 

  .ابن كثري برغم أنه جزم الباء يف سورة البقرة) يعذب من(وأظهر ، طيف اإلدغام فق
  .ليس له إمالة -
  .وله هنا املد املشبع) وال ّتنابزوا، ال ّتكلم، عنه ّتلهى( التشديد يف تاءات املضارعةللبزي  -
  . يف سور اخلتمالتكبري للبزي  -
هباء السكت خبلـف  ) مم ،مل، مب، فيم، عم(عند الوقف على كلمات  هاء السكتللبزي  -

  .عنه واملقدم عدم هاء السكت
  .)والٍ، واقٍ، وقف ابن كثري بإثبات ياء يف هناية الكلمات التالية املنونة اآلخر -

  : وقف باهلاء بدل تاء املؤنث املبسوطة يف الكلمات التالية   
أما  ،قنبليف املؤمنون عكس ) هيهات(كما وقف البزي باهلاء على ) نعمت، رمحت، يا أبت(

  .)مرضات(باقي الكلمات فبالتاء ومنها 
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فتح الياء قبل مهـز  : له القواعد العامة التالية مع استثناءات يف كل منها ياءات اإلضافةيف  -
  .قطع مفتوح

   .سكن الياء اليت قبل مهز القطع املضموم واملكسور
  .س له قاعدة مطردةالوصل وغري ما ذكر فلي أما اليت قبل مهز، التعريف) ال(فتحها قبل و

  
مع وجود تفصيالت يف كل نوع مما ذكر وهي موجودة يف باب ياءات اإلضافة من 

  . تسهيل األصول يف البحث القادم
  

  .ووصالً الياءات اليت أثبتها هي وقفاً :ياءات الزوائد -
  

  :بن كثير في الطيبةا

  .قصر املنفصلله وجه توسط يف مد التعظيم وهذا يأيت لكل القراء الذين لديهم  -
أحيل القارئ إىل تفصيل حبث املـدود يف  ( إشباع يف املتصلالبن كثري كباقي القراء وجه  -

  ). الباب القادم فهو هام جداً
  .لقنبل وجه اإلسقاط يف اهلمزتني املتماثلتني: اهلمزتان بني كلمتني -
  :اإلدغام الصغري -

  .)ويعذب من(يضاف البن كثري براوييه وجه إدغام 
  .)يلهث ذلك(بن كثري وجه إدغام وال

  .فيصبح البن كثري براوييه وجهان) اركب معنا(ويضاف لقنبل وجه عدم إدغام 
  )نون والقلم) (يس والقرآن(ويضاف للبزي وجه إدغام 

   .يزيد وجه غنة يف الراء والالم للراويني -
  .وجه جواز الوقف باهلاء عن قنبل) هيهات( -
  )..هلن، هبن، عليهن(اء السكت على نون املؤنث املشددة البزي له وجه الوقف دون ه -

  .)علّي(وكذلك على ياء ضمري املتكلم 
  .لقنبل وجه إسكان وللبزي وجه فتح) عندي أومل(يف : ياءات اإلضافة تزيد -
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  :يزيد لقنبل وجه: ياءات اإلضافة -
  .)يرتع ويلعب(إثبات ياء يف 

  .)يتق ويصرب(حذف الياء يف 
  .األعراف) مث كيدون(وجه إثبات ياء 
  .)فما آتان(وجه إثبات ياء 
   .)وتقبل دعاء(وجه إثبات ياء 

  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٢١  -  

  قراءة أبي عمرو - ٣
  

   .وهو قارئ البصرة يف الشاطبية ويأيت من الدرة يعقوب
  ). براءة(والبسملة يف غري أول سورة ، واملقدم السكتله البسملة والسكت والوصل  - 

  .ليس له صلة ميم -
  .لكل راو تفصيله بعد أسطر :املد -
  :اهلمزتان يف كلمة وبني كلمتني -

  :يف كلمة واحدة
  .يسهل اهلمزة الثانية ويدخل ألف بينهما

  .)أئن، ءامنتم له وبه، ءأهلتنا، أئمة(لكن ليس له اإلدخال يف 
باالستفهام مع اإلبدال واملد الطويل أو التسهيل مـع  ) ما جئتم به ءالسحر(وقرأ يف يونس 

  ).آلذكرين(ر مثل كلمة القص
  :بني كلمتني

  .يف املتماثليت احلركة حيذف األوىل
  .أما إذا كانتا خمتلفيت احلركة فإنه مياثل مجهور القراء وذكرنا التفصيل يف قالون

   .)فعلى وفعاىل(يقلل ما كان على وزن  :اإلمالة -
  .)أىن، يا ويلىت، ياحسرتا(انفرد الدوري بتقليل 

  .ومييل ذوات الراء
  .واملقدم الفتح. فتح وإمالة وتقليل) يا بشراي(لكن له يف 

  .وقفا اإلمالة والفتح وهو مقدم ومرجح) تترا(
  .)جبارين، اجلار، أنصاري(استثىن من ذوات الراء 

  قلل رؤوس اآلي األحد عشر إذا مل تكن من ذوات الراء أما ذوات الراء فأماهلا هذا كله
  .تها فإهنا تعامل كما لو مل تكن رأس آيةفإذا حلق) ها(إذا مل تلحقها     

  .)الكافرين، كافرين، التوراة(أمال كلمة 
   .)ومن كان يف هذه أعمى(األوىل اليت يف اإلسراء ) أعمى(أمال كلمة 

  .)رءا القمر(اليت بعدها ساكن فتذهب اإلمالة  )رءا(أما ، أمال اهلمزفقط) رءا(
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   .)حم(حاء ) املر، الرا(أمال راء  
  .املكسورة) الناس(الدوري بإمالة انفرد 

  تعريف) ال(واليت بعدها  انفرد السوسي بإمالة الراء يف ذوات األلف املقصورة بعد راء
  .مع بقاء وجه الفتح له، )نرى اهللا، لذكرى الدار، القرى اليت(
  

  :اهلمز املفرد -
  .سهل اهلمز مع القصر) ها أنتم(     

  .أو إبداله مث على التسهيل يوجد املد والقصر حذف الياء مع تسهيل اهلمز) الالئي(
اإلدغام وعدمه عملياً عند العلماء وقالوا باإلدغـام متاشـيا مـع    ) والالئ يئسن(وله يف 

   .قواعده برغم أن الشاطيب مل ينص على اإلدغام يف وجه اإلبدال
  .قرأها باهلمز) مؤصدة(

   .)منسأته(أبدال مهز 
  .)يضاهئون(حذف مهز 

، وفيها إبدال السوسي على قاعدتـه : ال يألتكم، ترجئ، مرجئون، التناؤش(مهز كلمات 
  .)يف إبدال اهلمز الساكن كما سيمر

  .بالنقل واإلدغام بني التنوين والالم مثل ما ذكر يف قالون دون مهز)عاداً الوىل(قرأ 
  .)كفؤا، هزؤا(مهز 

  :العديد من املواضع على حفص اإلدغام الصغري زاد يف -
  .)جتد(حروف كلمة + مها يف حروف الصفري أدغ) إذ(
  ج+  )شض(حروف + احلروف اللثوية عدا الثاء +أدغمها يف حروف الصفري ):قد(
  ج + اللثوية عدا الذال + يف حروف الصفري ): تاء التأنيث(
  .يف احلاقة وامللك) فهل ترى(أدغم فقط ) هل وبل(

  .اجلزم يف الفاء بعدها أي باء ..اذهب فمن، يتب فأولئك): ف+ ب : (كما أدغم
   .)واصرب حلكم(خالف مثل  دوري خبلف عنه أما السوسي فبال) ل+ ر ( 
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  يف آخر: يعذب من، يلهث ذلك، اركب معنا، اختذت وبابه، أورثتم، نبذت، عذت( 
   .)يرد ثواب) (كهيعص ذكر) (البقرة حيث يسكنها 
  .)ن والقلم، يس والقرآن(وهو يظهر  

  ).األسباب ِ مِِهِب(ساكن مثل  يكسر ميم اجلمع قبل -
  ).شجرت، كلمت( تاء تأنيث رمست تاء باهلاءوقف على كل  -

  . الوقف على الكاف فقط أو يف آخرها) ويكأن(أجاز يف 
   .أو الالم) ما(الوقف على ) فمال وأمثاهلا(أجاز يف 

  .باأللف يف آخرها) أيه(يقف على 
 لقطع املفتوح واملكسور لكن له خـروج عـن  عادة يفتح الياء قبل مهز ا :ياءات اإلضافة -

  .القاعدة وتفصيل ياءات اإلضافة تذكر يف باهبا
   .ياءات الزوائد لديه يف الوصل فقط وهي يف باهبا :ياءات الزوائد -
  

  :رواية الدوري -١َ 
   .ليس له صلة ميم -
   .)ألف ونصف من التيسري أو ألفني من الشاطبية( له التوسط يف املتصل -
  : فيكون يف املتصل واملنفصل: يف املنفصل لقصر والتوسطله ا -

  .مدمها ألف ونصف من التيسري
  .مدمها ألفني من الشاطبية

  .توسط املتصل ألفني من الشاطبية مع قصر املنفصل ألف من الشاطبية
  .والعمل على ما ذكر يف الشاطبية عادة

طيب مقدار ألفني لكن اعترب ذكرناها سابقا ونؤكد عليها وهي أنه مل يذكر الشا: مالحظة
أن ما يزيد عن القصر هو توسط وما يزيد على التوسط هو طول ويقدر توسطه عـادة بـني   

  .الشيوخ بألفني وطوله بثالثة ألفات
  .حسب ما شرحنا أليب عمرو التخفيف يف اهلمزتني يف كلمة وبني كلمتنيله  -
  .يف اهلمزال يوجد إبدال  -
  .ليس له إدغام كبري -
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  :رواية السوسي -٢ً 
  .له نفس أحكام البسملة واإلمالة للدوري -
  .)يؤيت، وأمر، شئتما(حرف مد من جنس حركة ما قبله  له إبدال اهلمز الساكن -
  :ويستثىن مايلي 

  ) إقرأ، نبئنا، أنبئهم، يهيئْ، يشأ، تسؤكم، ننسأها(األمر  اهلمز الساكن بسبب اجلزم للشرط أو
  .)تؤويه، تؤوي(ه ما يؤدي اإلبدال إىل تثقيل

  .يشتبه إبداله بري املاء) رِءيا(ما يؤدي إبداله لالشتباه بكلمة ثانية 
وال يوجد غريها حيث مصدرها عند أيب عمرو ) مؤصدة(ما ينتقل باإلبدال من لغة إىل أخرى 

  .وإن كان املعىن واحد) أوصد(وعند غريه ) أأصد(
  .ذكر من إبداهلا يف الشاطبية غري معمول به فال تبدل وما) بارئكم(واستثين من اإلبدال كلمة 

  
وتفصيله يف املبحث القادم يف باب اإلدغام الكبري حيث مت تفصيله وليس  له اإلدغام الكبري -

  .له يف الشاطبية إال اإلدغام الكبري بينما ذكر يف التيسري وجود عدم اإلدغام الكبري
  .)لفني من الشاطبيةألف ونصف من التيسري وأ(له التوسط  املد املتصل -
  .)ألف فقط(له القصر  املنفصل -
  .مثل الدورييف يف اهلمزتني فأحكام التخله  -
  

  :أبو عمرو في الطيبة

  .أما املتصل فالتوسطجه التوسط والقصر يف املنفصل للدوري والسوسي و -
   .)ال إله إال(على وجه القصر له مد التعظيم يف 

أحيل القارئ إىل تفصيل حبـث  ( إشباع يف املتصلجه السوسي والدروي كباقي القراء و -
  ).دود يف الباب القادم فهو هام جداًامل
ونص ابن اجلزري على عدم اجتماع ، اإلدغام الكبري هنا للدوري والسوسي خبلف عنهما -

  .كذلك أن اإلدغام الكبري ال يأيت على التوسط، اهلمز مع اإلدغام الكبري
  .يف وجه إبدال اهلمز ياء) الالء يئسن(إدغام : عن أيب عمرو ويزيد يف اإلدغام الكبري   
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  كما استثىن البعض الفاء من جواز اإلمشام أثناء اإلدغام الكبري أما يف الشاطبية فاستثنيت امليم  
  .والباء فقط 
  .)ال إله إال(يف  له مد التعظيمعلى وجه القصر يف املنفصل  -
يف اهلمز الساكن الذي يبدله السوسي يف الشاطبية لراوييه لراويي أيب عمرو  :يف اهلمز املفرد -

  .اإلبدال وعدمه
  
  :اإلدغام الصغري -

   .)نبذت(يضاف أليب عمرو وجه عدم إدغام 
  .للنون عند اإلدغام يف الالم والراءأليب عمرو براوييه وجه غنة  -
  
  :اإلمالة -

  وجه فتح ) فعلى(له يف 
  الفتح(له يف هذه الكلمة  وجه إمالة فيكون يضاف أليب عمر الدوري فقط) الدنيا(
  .فهي على وزن فعلى) الفتح والتقليل(بينما السوسي له ) واإلمالة يلوالتقل 
  .أما ما فيه راء فاإلمالة فقط، له وجه فتح رؤس اآلي اإلحدى عشر واليت ليس فيها راء 
  .أليب عمرو وجه فتح) حم( 
  .فتح لدوري أيب عمرو وجه) يا أسفى، يا حسرتا، ياويلىت، أىن( 
  .لدوري أيب عمرو وجه تقليل) بلى، عسى، مىت(
  .يضاف للدوري وجه فتح) للناسِ(
  .للدوري وجه إمالة) اجلارِ(
  

   .نفس اليت يف الشاطبية ياءات اإلضافة -
  .)فبشر عباد(يزيد عن السوسي إثبات الياء يف  :ياءات الزوائد -
  
  

 ڭڭڭ



  
-  ٤٢٦  -  

  قراءة ابن عامر -٤
  .لشاموهو قارئ ا  
واملقدم البسملة مع أن الشـاطيب نـص أن    السكت والوصل والبسملة بني السورتنيله  -

إىل أصل طريق التسـري مت حتقيـق أن    املقدم السكت وكذلك التيسري لكن عند الرجوع
  .البسملة هي املقدمة

من  التوسط هنا مقدار ألفني وال يوجد فويق القصر التوسط يف املدين املنفصل واملتصلله  -
  .التيسري

  .اليت تعترب من قبيل اإلدغام الكبري) أتعداّني(إال ما يقال يف  ليس له إدغام كبري -
   .)ياجوج وماجوج، موصدة، يف املعارج: سأل(له إال  وال إبدال يف اهلمز -
   .)الربيئة، كفؤا، هزؤا، مرجئوهن، نرجئ(يهمز ، بال مهز) يضاهون(يقرأ  
وإماالت خاصة لكـل راو سـنذكرها ال   ) يا كهيعص مرمي، املر ،الر(أمال فقط : اإلمالة -

  ).ُمجراها(ختضع لقاعدة وفتح جمريها وقرأ 
  .حيث وقع) يا أبت(وقف ابن عامر باهلاء يف  -
ليس له قاعدة مطردة يف فتحها ختضع وقد ذكرنا التفصيل يف البحث القادم  ياءات اإلضافة -

  .من تسهيل األصول
فمـا  (لنسبة لياءات الزوائد يوافق ابن عامر ما رسم يف املصحف وله يف با :ياءات الزوائد -

  .بالنمل حذف الياء الساكنة )آتان اهللا
يف األعراف عن هشام وصال ووقفاً مع أنه يف احلرز ذكر أن ) كيدوين(وكذلك أثبت ياء 

  .له اخللف فيها لكن عند حتقيق طريق الشاطبية يتبني أن اإلثبات هو املعتمد
  
  
  
  
  
  



  
-  ٤٢٧  -  

  :رواية هشام -١ً 
إال إذا كانت اهلمزتان مفتوحتني يف كلمة ليس له التخفيف يف اهلمزتني يف كلمتني وكلمة  -

  .ولكن له أحكام إدخال بني اهلمزتني
  

  :يف كلمة
  .له اإلخال بني اهلمزتني مع التسهيل أو التحقيق:الثانية مفتوحة

  .لكن ليس له التحقيق فيهاالقلم فقد سهل مع اإلدخال  يف) ءأن كان ذا مال(باستثناء 
  .اإلدخال مع التحقيق والتسهيل: الثانية مضمومة

  .عدم اإلدخال مع التحقيق
  .باستثناء آل عمران فليس له وجه التسهيل مع اإلدخال

إدخال مع حتقيق وعدم إدخال مع حتقيق باستثناء مخـس كلمـات يف   : الثانية مكسورة
فله اإلدخال ) ءإذا ما مت، أئن لنا ألجرا، أهلة أئفكاً ،األعراف وفصلت أئنكم(سبعة مواضع 

  .مع اإلدخال إضافة للتحقيق مع اإلدخال ويف فصلت له التسهيل، مع التحقيق فقط
  .أما اهلمزتان بني كلمتني فليس له فيها ختفيف

آنيـة  ، مشارب، عابد، عابدون، إناه(له إماالت متفرقة إضافة ملا ذكر يف ابن عامر :اإلمالة -
   .)مزأمال اهل

   .ليس له إدغام كبري وال إبدال مهز -
له التخفيف يف اهلمز عند الوقف على الكلمة اليت حتوي مهز متطرف وتفصيله يف بابه مـن   -

ويكـون   هو ومحزة القارءان الوحيدان اللذان هلما ختفيف اهلمز املتطـرف  البحث القادم
  .التسهيل يف وجه الروم أما اإلبدال فمع اإلسكان

مـع  ، تاء تأنيث، قد، إذ(له إدغامات صغرية عديدة تزيد على حفص يف  :ام الصغرياإلدغ -
  .)إدغامات متفرقة

  
  .)حروف كلمة جتد+ حروف الصفري (تدغم يف : إذ
  ج ) + شض(حروف + اللثوية عدا الثاء + يف حروف الصفري : قد

  .)لقد ظلمك(لكن أظهر 



  
-  ٤٢٨  -  

  .)هلدمت صوامع( لكن يستثىن الصاد+ احلروف اللثوية عدا الذال : تاء التأنيث
  ت+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفري عدا الصاد : هل وبل

  . فلم يدغمها) هل تستوي الظلمات(عدا 
  .)اختذت وبابه، لبثت، يرد ثواب، كهيعص ذكر، يس والقرآن، ن والقلم، أورثتم(أدغم 
  ).يلهث ذلك(أظهر 

  .رةيف البق) يعذب من(ابن عامر يشارك حفص يف حتريك 
  .ويف الباقي هو كحفص

  
  . ياءات اإلضافة ليس له قاعدة مطردة يف -
  .يف األعراف فإنه يثبتها وصال ووقفاً) مث كيدون( عدا حيذف ياءات الزوائد -
  

  :هشام في الطيبة

   .له وجه قصر يف املنفصل مع توسط املتصل -
يل حبث املدود يف الباب أحيل القارئ إىل تفص( إشباع يف املتصلهلشام كباقي القراء وجه  -

  ).القادم فهو هام جداً
  .)ال إله إال( مد التعظيمعلى وجه القصر له  -
  .الغنة يف الالم والراءله وجه  -
  :يف له نفس أحكام الشاطبية إال أنه يزاد له اهلمزتان يف كلمة -
  .وجه حتقيق اهلمزتني دون إدخال كحفص: املفتوحتني 

  .املخصوصة باإلدخال هلشام وجه عدم إدخال مع حتقيق يف املواضع :الثانية مكسورة
وجه إثبات اهلمزة األوىل اليت حيذفها يف الشاطبية وعليه األوجه الثالثة ) ءأعجمي(وله يف 

  .املعروفة يف اهلمز الثاين يف الطيبة يضاف هلا وجه تسهيل دون إدخال كاجلمهور
  .إدخالتسهيل دون ) أأن كان ذا مال، ءأعجمي(وله أيضاً يف 

  .للهمز هلشام إضافة لوجه التخفيف الذي مت ذكره يف اهلمز املتطرف وجه التحقيقيوجد  -
  
  



  
-  ٤٢٩  -  

  :يف يضاف له وجه إدغام :اإلدغام الصغري -
   .يف تاء التأنيث) سجز(حروف 
  ).هلدمت صوامع(وكذلك 

  ).نض(وله وجه إدغام هلل وبل يف حريف 
  .ذلك يلهث، نبذت، عذت، )ب يف ف(وله وجه إدغام يف 

  
لكن ننبه أن غنة الالم والراء غري  وجه غنة للنون يف إدغام الالم والراءالبن عامر براوييه  -

   .مأخوذ هبا على وجه إشباع املنفصل البن ذكوان
  :اإلمالة -

  .)إناه(وجه فتح يف له 
يف اهلمز والراء وهو عن الداجوين فهـو   يضاف له وجه إمالة) رأى أيديهم، رأى كوكباً(
   .التوسط على
   .الشاطبية الفتح فقط له وجه فتح الراء وإمالة اهلمزة) رآه، رآها، رآك(
  .له وجه فتح) مشارب(
   .وجه فتح) عابد، عابدون(
  .وجه فتح: سورة الغاشية) آنية(
  .وجه إمالة) زاد، جاء، شاء(
  .وجه فتح: مرمي) يا(
  .وجه إمالة البن عامر براوييه) خاب(
  

  : ها عدا أن لهنفسياءات اإلضافة  -
  .)أرهطي أعز(وجه فتح يف 

  .وجه إسكان) ما يل ال أرى(
  .وجه إسكان: يس) وما يل ال أعبد(
  
  



  
-  ٤٣٠  -  

  : يزيد هنا ياءات الزوائد -
   .وجه حذف الياء: األعراف) مث كيدون(

) يكـن (وجه تذكري  ١٤٥األنعام) إال أن يكون ميتة(ننبه أن هلشام يف الطبية يف آية  
وسبب وجود وجه التذكري أهنا وردت ، مل يذكر سوى التأنيث برغم أن ابن اجلزري

 . يف تلخيص الطربي ويف املبهج واملستنري وهي من كتب الطيبة
  
  :رواية ابن ذكوان يف الشاطبية -٢ً 

  .ليس له التخفيف يف اهلمزتني يف كلمة وكلمتني أو إدخال -
   :اإلمالة -

عـدا األوىل يف   والراحج اإلمالة هم خبلف عنهزاد، شاء، جاء(له إمالة أللف املاضي الثالثي 
   .فقط) التوراة، البقرة فبال خالف

، احلمـار ، محـارك ، عمران(، الراء واهلمز) رءاها، اءر، رءاك، حم(أمال كلمات متفرقة    
لكـن  ، اإلمالة خبلف عنه واملقدم الفـتح و) أدراك ومشتقاهتا، اإلكرام إكراههن، احملراب

  ).احملراب، عمران(وهو الراوي الوحيد الذي مييل ، خلف احملراب املكسورة بال
  
   :اإلدغام الصغري -

  .يدغمها يف الدال فقط: إذ
فـروي فيهـا    )ولقد زينـا (ز عدا + ض + يدغمها يف احلروف اللثوية عدا الثاء : قد
  .اخلالف

  .)وجبت جنوهبا( ص لكن له اإلظهار يف+ احلروف اللثوية عدا الذال : تاء التأنيث
  .ال يوجد إدغام: وبلهل 

   .)يلهث ذلك(وهو كحفص يدغم ) ن والقلم) (يس والقرآن(أدغم : إضافة إىل أنه
   .)اركب معنا(وأظهر 

  .ويف الباقي هو كحفص
  
  



  
-  ٤٣١  -  

  .وستذكر يف باب ياءات اإلضافة ياءات اإلضافةليس له قاعدة مطردة يف  -
ء خبلف وهو خروج عن الرسم إثباء اليا، الكهف) فال تسألن(وله يف  حيذف ياءات الزوائد -

  .كما ذكرنا سابقاً
  

  :ابن ذكوان في الطيبة

  .)ألفات ٣(وجه إشباع يف املنفصل واملتصل  له -
  .وجه التسهيل يف اهلمزة الثانية): ءأسجد(له يف : اهلمزتان يف كلمة -
  .على التوسطله وجه غنة يف الالم والراء  -
   .حروف املد وجه سكت على الساكن قبل اهلمز عداله  -

  .)واملفصول، شيء، ال:على(اخلاص  :وسكته نوعان
  .العام على كل ساكن قبل اهلمز عدا السكت

  .ال يأيت له على حروف املد
  
  : اإلدغام الصغري -

  .زاد وجه إدغام لتاء التأنيث يف الثاء
   .)ن والقلم) (يس والقرآن(، )أنبتت سبع(وزاد وجه إدغام يف 

لكن ننبه أن غنة الالم والراء غري  غنة للنون يف إدغام الالم والراءوجه البن عامر براوييه  -
  . مأخوذ هبا على وجه إشباع املنفصل البن ذكوان

  
  :اإلمالة -

  .وقد ذكرناه) خاب(وجه إمالة يف 
  .)أتى أمر، يلقاه، مزجاه(وجه إمالة يف 

 ألف مقصـورة ): ذوات الراءأي (راء له وجه إمالة يف ما فيه راء بعد ألف ممالة عند باقي الق
  .)النهارِ، الدارِ، نصارى، ذكرى(مالصقة لراء قبلها أو ألف قبل راء مكسورة 

  .)كافرين(وجه إمالة يف 



  
-  ٤٣٢  -  

  .وجه إمالة) احلواريني يف املائدة والصف، شاربني(
  .وجه إمالة) مشارب(
  
  .)اقتدِه(له وجه عدم إشباع الكسرة عند الوصل يف  : هاء الضمري -
  :نفسها لكن يزيد اإلضافة ياءات -

  .وجه فتح) وما يل أدعوكم(
  
  

 ڭڭڭ
  

   



  
-  ٤٣٣  -  

  قراءة عاصم - ٥
  

  .عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر هم قراء الكوفة
  .بني السورتني عدا أول براءة البسملة له -
أحكامه معروفة وقراءته هي األساس الذي نقيس عليه يف الكتاب هنـا وخاصـة يـاءات     -

  .اإلضافة والزوائد
والتوسط مـن  ، فويق التوسط من التيسري ألفان ونصف(التوسط يف املنفصل واملتصل له  -

  .)الشاطبية حسب ما ذكرنا ويقدر بألفني
ن جتويـد  األحكام التجويدية حلفص وشعبة نفسها وهي معروفة واعتربنا هنا يف الكتاب أ -

  .هي األصل الذي نقيس عليه شائعةقراءة حفص ال
   .مثل مجيع القراء) عني(يف  التوسط والطولله  -
من أهنا ملحقة ببـاب اإلدغـام   ) تأمّنا) (مكّني ريب(إال ما يذكر يف  ليس له إدغام كبري -

  . الكبري
  .يضاهئون هو القارئ الوحيد الذي مهز -
يتميز أنه يلتزم مبا يرسم يف الوقف فيقف على اهلاء املرسومة تاء بالتاء وكـذلك بالنسـبة    -

كذلك ياءات الزوائد حيـذفها  ، ول وهي مفصلة يف كتب جتويد حفصللمقطوع واملوص
  .يف النمل فيثبتها مفتوحة وصال ويقف حبذفها أو إثباهتا) فما آتان(عدا 

  :حفص فهو مايلي وأما ما تتميز به رواية شعبة  -
  

  :رواية حفص -١ً 

يات وبـاقي  عن كل الروا) بل ران) (من راق) (مرقدنا) (عوجا: (له سكتات متيز روايته -
  .القراء

  .)ن والقلم) (يس والقرآن(يظهر  -
  .يف هود) جمراها: (إال ليس له إمالة -
  



  
-  ٤٣٤  -  

  :حفص في الطيبة

ود يف البـاب  أحيل القارئ إىل تفصيل حبث املد( مع توسط املتصلقصر املنفصل له وجه  -
  .)القادم فهو هام جداً

  .ككل القراء والرواة إشباع يف املتصلله وجه  -
  :وسكته نوعان ه سكت على الساكن قبل اهلمز عدا حروف املدوجله  -
  .)واملفصول، شيء، ال :على(اخلاص  

  . العام على كل ساكن قبل اهلمز عدا السكت على حروف املد
   .)اركب معنا(يف  وجه عدم إدغامحلفص وشعبة  -

   .)ن والقلم) (يس والقرآن(يف وجه إدغام  وكذلك
  .)ذلك يلهث(يف  عدم إدغاموله وجه 

  .غنة إلدغام النون عند الالم والراءحلفص وجه  -
  

  :رواية شعبة - ٢ً 
ال يوجد فروق يف القواعد اإلمجالية بينه وبني حفص بل يف الفرش وأمور فرشـية تتعلـق    -

  .باألصول
قرأهـا  ) مؤصـدة (وكذلك كلمـة  ) لؤلؤ فقرأها لولؤ(فقط يف اإلبدال له : املفرد اهلمز  -

   .)موصدة(
  .)ترجئ، موجئون ألمر، كفُؤا، ُهُزؤا(كلمات التالية ومهز ال

   .التوبة) هار(، يف األنفال) رمى(مييل  :اإلمالة -
   .أينما وقعا) أدراكم) (أدراك( 
  .موضعي اإلسراء) أعمى(، )بل ران( 

 أما الـيت بعـدها   ،)رأى كوكبا(اليت بعدها متحرك ) رأى(الراء واهلمز يف ، )نأى(مهزة 
  .)رءا اجملرمون، رءا الشمس(ط ساكن فالراء فق

  .)كهيعص(ها ويا ، )املر، الر(راء 
   .)طسم، طس(طا ، )طه(طا وها 



  
-  ٤٣٥  -  

   .)حم(حا ، )يس(يا 
  .وهذه اإلماالت يف الوقف والوصل

  .حيث أهنا منونة وصالً) سدى، سوى(أما وقفا فقط فأمال 
  ).ُمجراها(مل ميلها وقرأها ) جمراها(

  :وهي كلمات متعلقة باألصول الكلمات التالية ما خالف به شعبة حفص يف فرش -
 .)عوجا، مرقدنا(املعروفة  ليس له سكتات حفص

 .)يس والقرآن) (ن والقلم) (اختذمت، اختذت( أدغم
  :استفهام قرأ الكلمات التالية هبمزتني

) أأعجمـي ( ،األعراف والعنكبوت) ءإنكم لتأتون(، األعراف) ءإن لنا) (به، ءأامنتم له(
  .القلم) ءأن كان ذا مال(، الواقعة) ا ملغرمونءإن(فصلت 

) نصـلهْ ) (نولـهْ (، آل عمـران ) نؤته) (يؤده إليك: (يف الكلمات التاليةأسكن هاء الضمري 
 .)يتِقْه(

 .)فيه مهانا(يف  ليس له صلة
سورة الفتح حيث كسر  )عليِه اهللا(سورة الكهف  )وما أنسانيِه إال(خالف حفص يف كلميت 

 .اهلاء
 : اليت خالف هبا حفصاً لإلضافةياءات ا

  ].٢٨:ونوح، ٢٦:واحلج، ١٢٥:البقرة[يف ) بييت(أسكن ياءات اإلضافة التالية 
   ].٧٩:واألنعام، ٢٠:آل عمران[) وجهي(
  ].٢٨:املائدة [) يدي إليك(
   .حيث وقع) أجري إال(
  .]٦٩:صو ٢٢:إبراهيم[) وما كان يل(، حيث وقعت) معي(
  ].٢٣:ص[) نعجة ويل(، ]١٨:طه[) ويل فيها(
   ].٦:الكافرون[) ويل دين(
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  :وفتح الياءات التالية
  ) عهدَي الظاملني) (بعدَي امسه(
   ].٦٨:الزخرف[) يا عبادَي ال خوف(
  .ووقفاً حذف الياء وصالً ٣٦:يف النمل) فما آتان(

  
وهذه إمجال خالفات قراءة شعبة عن حفص إضافة إىل بعض اخلالفات يف الفرش اليت مل 

  .رهانذك
  

  :شعبة في الطيبة

ود يف الباب أحيل القارئ إىل تفصيل حبث املد( إشباع يف املتصللشعبة كباقي القراء وجه  - 
  ).القادم فهو هام جداً

  ) اركب معنا(حلفص وشعبة وجه عدم إدغام يف  -
  ) ن والقلم) (يس والقرآن(وكذلك وجه إدغام يف    
  )يلهث ذلك(وله وجه عدم إدغام يف    
  ) ن والقلم، يس والقرآن(يف  وجه عدم إدغام: لشعبة -

  .فيكون لعاصم براوييه وجهان   
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(كذلك لشعبة وجه عدم إدغام    
  
  :لشعبة ما يلي :اإلمالة -

  .له وجه إمالة) بلى(
  .وجه إمالة) رمى، سدى، سوى(
  .وجه إمالة يف النون فقط) نأى(
   وجه فتح) أدراكم، أدراك(
  .وجه إمالة) يابشرى(
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  .فاإلمالة فقط) رأى كوكباً(له وجه فتح باستثناء ) رأى(
  .وجه فتح الراء واهلمز) رآك، رآها، رآه(
  
  

  ڭڭڭ
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  قراءة حمزة -٦
  
  .دون بسملةالوصل بني السورتني له  -
   .)ألفات ٣( ميد املتصل واملنفصل مداً مشبعاً -
أينما ورد بينما خـالد يشـم األوىل يف   ) صراط، الصراط(يشم الراوي خلف صاد كلمة  -

   .)الصراط املستقيم(الفاحتة 
  .دوماً) لديهم، إليهم، عليهم(يضم هاء  -
هُبـُم  (أو يـاء  إذا وقعتا قبل ساكن وكان قبلهما كسر  بضم ميم اجلمع واهلاء قبلهايقرأ  -

  .ويشاركه هبذا الكسائي) قلوهُبُم العجل، األسباب
، قصـد ، فاصدع، تصديق، يصدفون، أصدق: (يفامشام للصاد قبل الدال الساكنة لديه  -

  .)يصدر
   .)مبصيطر، املصيطرون(وكذلك يف 

  :اإلدغام الصغري -
  .)الدال والتاء(خلف أدغم فيها : ذإ

  .)حروف كلمة جتد عدا اجليم+ حروف الصفري (خالد أدغم فيها 
  .ج+ شض + احلروف اللثوية عدا الثاء + أدغم يف حروف الصفري : قد

  .ج+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفري : تاء التأنيث
  .أدغمها خالد فقط خبلف عنه) بل طبع) (ثاء، تاء، سني(أدغم يف : هل وبل

  ) اختذت ومشتقاهتا، لبثت، بيرد ثوا، كهيعص ذكر، أورثتم، نبذت، عذت: (أدغم محزة   
واألخرية خبلف عنه واملقصـود  ) اركب معنا، يتب فأولئك: ب يف ف(كما أدغم خالد    

  . بإدغام الباء باء اجلزم يف الفاء بعدها
  .)سني ميم(كما أظهر ) يس والقرآن، ن والقلم(أظهر 

  .)اركب معنا(أظهر خلف 
فالتاليـات  ، فالزاجرات زجرا، والصافات صفا، بيت طائفة( ليس له إدغام كبري باسثناء -

خبلف عنه ) املغريات صبحا، فامللقيات ذكرا(وانفرد خالد بإدغام ) والذاريات ذروا، ذكرا
  .واملقدم اإلدغام
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  .مثل كل الكوفيني له التحقيق يف اهلمزتني من كلمة ومن كلمتني -
على كلمة حتويه ويكون باإلبدال أو التسهيل أو  أحكام التخفيف يف اهلمز عند الوقف له -

ه واملتحرك تسهيله والـذي  احلذف أو النقل وتذكر يف باهبا وعادة اهلمز الساكن يتم إبدال
قبله ساكن ننقل حركة اهلمز للساكن وحنذف اهلمز أو أننا نعامل اهلمزة حسب ما رمست 

  . والتفصيل يف بابه من املبحث القادم، عليه
فمثال مييل ما كان علـى  ، له اإلمالة يف ذوات الياء إضافة إلماالت عديدة متفرقة :اإلمالة -

 أىن، يا أسفى، عسى، بلى، مىت(لف املتطرف املرسوم ياء من وأمال األ) فعاىل، فعلى(وزن 
ومن األلف الواوية أمال كلمات ) ما زكى، على، حىت، إىل، لدى(واستثىن ) االستفهامية

وكذلك املزيد من الفعل الثالثي الواوي حيث يصبح بالزيادة ياء  )القوى، الضحى، الربا(
، دحاهـا (كلمات  ٤اإلحدى عشر عدا  كما أمال ألفات السور) زكاها، تزكى، أدىن(

  ).سجى، طحاها، تالها
  . أما يف الوقف فأمال اهلمز والراء) تراءا اجلمعان(أمال راء 

رءا ( اليت بعدها متحرك أما اليت بعدها ساكن فأمال الراء فقط مثل) رءا(أمال اهلمز والراء يف 
  .)القمر

يف األحـزاب  ) زاغـت ( واسـتثىن ..) نرا، زاد، شاء، جاء(أمال ألف الفعل الثالثي املاضي 
  .ادوص

، طسـم ، طـه (والطاء من ، والياء من فاحتة مرمي ويس) طه(واهلا يف ) املر، الر(أمال الراء يف 
   .)حم(واحلا من  )طس

   .)كالمها(كما أمال ألف 
   .)القهار، البوار(قلل محزة الراء الواقعة قبل الراء املتطرف املكسور يف كلميت 

   .)نأى(ز أمال نون ومه
  .يف النساء وهذه زادها محزة على الكسائي )ضعافا(وأمال 

  .آتيك يف النمل وهذه زادها محزة على الكسائي
  .)األبرار(ذات الراء املتطرف املكسور من الكلمة اليت فيها راء مكررة مثل قلل 

  .)التوراة(قلل ألف كلمة 
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، حنيا، أحيا، آتاين، ما أتان، اينعص، هذان، خطايا وباهبا(واستثين من ذوات الياء حلمزة 
  .)تقاته، مرضاة، مشكاة، رؤياي، رؤيا، الرؤيا، حمياي، مثواي، هداي

 )ال(ليس هناك قاعدة مطردة يف فتحها لكنه يسكن عـادة اليـاء قبـل     ياءات اإلضافة -
  .التعريف

  :عادة يوافق رسم املصحف ياءات الزوائد -
  .ها وصال فقطوياءات الزوائد اليت يثبتها إمنا يثبت

  مع إدغام النونني) أمتدونين مبال(وكذلك ، وصال ووقفاً) وتقبل دعاءي(إثبات ياء : وله 
  .)أمتدوّني مبال(فيقرأ  

  .ووقفاً وصالً) فما آتان اهللا(وحذف ياء     
  

  :رواية خلف -١ً 
، لقوال واحدا وهذا أثناء الوص) شيئا، شيء(قبل اهلمز وكذلك على ) ال(له السكت على  -

فتصبح ) شيء وشيئا(وله اإلبدال واإلدغام يف ) ال(أما يف الوقف فلة النقل والسكت على 
  ).شيا(فتصبح ) شيئا(والنقل يف ) شي(فتصبح ) شيء(أو له احلذف يف ) شّيا، شّي(

خبلف عنه وهذا أثنـاء  ) من آمن باهللا(له السكت على الساكن قبل اهلمز بني كلمتني مثل  -
  .قف فله النقل والسكت والعدمالوصل أما يف الو

  .على أن تفصيل أحكام السكت والنقل حلمزة تأيت يف باهبا مفصلة
  .له عدم الغنة يف النون الساكنة والتنوين عند إدغامها يف الياء والواو -
  

  :رواية خالد -٢ً 
عند الوصل أمـا عنـد   ) شيئا، شيء ،ال(له السكت وعدمه على الساكن قبل اهلمز يف  - 

  .عليه فله نفس أحكام خلفالوقف 
يف حال الوصل أما يف حال الوقـف  ) من آمن(ليس له سكت على الساكن املفصول مثل   -

  .فله النقل وعدمه
  .وتفصيل هذه األحكام يذكر يف بابه



  
-  ٤٤١  -  

  .بينما خلف فيميل قوالً واحداً )آتيك، ضعافا(له اخللف يف إمالة  -
  

  :حمزة في الطيبة

  ).شيء(توسط يف له وجه  -
   .)ال طاقة، ال كاشف، ال ريب، ال مرد( التربئة) ال(وجه توسط يف له  -
ال (أو ) أل وشيء و الساكن املفصول غري املد(أو ) ال وشيء(: السكت براوييه علىله  -

أو ما سبق مع السكت على املد املنفصـل  ) وشيء والساكن املفصول واملوصول قبل اهلمز
 ،أو عدم السـكت أبـداً   ،السكت العامويسمى هذا  أو ما سبق مع املد املنفصل واملتصل

  .وتفصيل الروايات والتحريرات بينها يف باهبا من البحث القادم والقسم األخري
لراويي محزة النقل والتحقيق مث التحقيـق يكـون    عند الوقف على املفصول أو املوصول -

  .بالسكت أو دونه
  .عند الوقف عليه وجه السكت على املد املنفصليضاف حلمزة براوييه 

يضاف إىل ما ذكـر وجـه   ) مبا أنزل( وعند الوقف على املد املنفصل املتعلق باأللف
  .تسهيل مع املد والقصر

يضاف إىل ما ذكـر  ) قولوا آمنا( وعند الوقف على املد املنفصل املتعلق بالياء أو الواو
  .وجه النقل ووجه اإلبدال مع اإلدغام بالياء أو الواو

غري  الكلمة اليت فيها مهز متطرف يف بداية الكلمة وقبلها كلمة متحركةعلى عند الوقف  
فلـه  ..) متخذات أخـدان ، اهللا أحد(مثل  اليت مر حكمها يف الشاطبية املتوسطة بزوائد

  ). اهللا أحد(التسهيل يف اهلمز إال اهلمز املفتوح بعد كسر أو ضم ففيه اإلبدال 
  :اإلدغام الصغري -

يف الطاء بينما يف الشاطبية خالد فقط خبلـف  ) بل وهل(اوييه بإدغام اختلف عن محزة بر
  .عنه

   .)يعذب من(يضاف حلمزة وجه إدغام   
  .)ب يف ف(يضاف خلالد وجه عدم إدغام   
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  :اإلمالة -
   .وجه فتح) البوارِ، القهارِ(

  .له يف الراء املكرر وجه إمالة األلف بني الراءين إضافة للتقليل
  .حسب ما ذكر يف الشاطبية يف هاء التأنيث عن محزة كاليت للكسائي متاماً وجه إمالةله  -
  
  

  ڭڭڭ
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  قراءة الكسائي -٧

  
  .عدا أول براءة بسمل بني السورتني -
  ).حركات ٤( التوسط يف املد املتصل واملنفصلله  -
  ).باب أصدق( املفتوحة قبل الدال الساكنة إمشام الصاديوافق محزة يف  -
ضم ميم اجلمع واهلاء قبلها إذا وقعتا قبل ساكن وكـان قبلـها   محزة يف  كذلك يشارك -

   .)وعليهم اجلالء، هبم األسباب(أو ياء  كسر
وال وقفاً إال يف مواضع قليلة فيبدل  ليس له إبدال أو ختفيف يف اهلمز ال وصالً: اهلمز املفرد -

دل كـاجلمهور  وكذلك ياجوج وماجوج يب) يضاهون، الذيب، موصدة: (مثال يف كلمة
  .عدا عاصم

  ).أريت(ومشتقاهتا فقرأ ) أرأيت(حذف اهلمز يف    
الـيت  ) وسل، فسل:(ليس له نقل يف اهلمز إىل الساكن قبله إال يف مواضع قليلة :نقل اهلمز -

  .قبلها واو أو فاء
له إدغامات صغرية عديدة ويعترب أكثر قارئ توسع يف هذا الباب فعلـى   :اإلدغام الصغري -

وقد بسـط  ) والعديد من اإلدغامات املتفرقة ..بل، هل، إذ، تاء املؤنث، قد(لب يدغم الغا
  .البحث يف موضعه من الكتاب يف الباب القادم

  ).حروف كلمة جتد عدا اجليم+ حروف الصفري (تدغم يف : إذ
  ج+  )شض+ األحرف اللثوية عدا الثاء + أحرف الصفري (أدغم يف : قد

  ج+ األحرف اللثوية عدا الذال + ري أحرف الصف: تاء التأنيث
  تنض+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفري عدا الصاد : هل وبل
  .أي باء اجلزم يف الفاء..)يتب فأولئك(مثل ) ب يف ف:(ويدغم

لبثـت  ، يرد ثـواب ، كهيعص ذكر، والقرآن يس، ن والقلم، عذت، نبذت، خنسف هبم(
  وانفرد أبو) يف البقرة حيث يسكن الباء نيعذب م، أخذت، اختذت ومشتقاهتا، ومشتقاهتا

  .)يفعل ذلك(احلارث بإدغام 



  
-  ٤٤٤  -  

، دحاهـا (أمال إماالت محزة املذكورة لكنه زاد عليه يف األلف املنقلبة عـن واو   :اإلمالة -
  .)سجى، تالها، طحاها

  .مل ميل ألف الفعل املاضي الثالثي
  .اليت قللها محزة) التوراة(وأمال 
  .)بل ران(وأمال 

  .بينما قللها محزة) األشرار، األبرار(وأمال األلف الواقعة بني راءين ثانيتهما مكسورة     
  .ومل ميلها محزة) هار(أمال الكسائي بروييه كلمة     
  .)رءا(هو مثل محزة يف     
  ). يس(وإمالة الياء من ) كهيعص(من ) هاء(يف فواتح السور زاد على محزة بإمالة     
  .)رؤياي( املعرفة بألف والم وإمالة) الرؤيا(ز بإمالة كما زاد على مح   
  
  :متيز الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث عند الوقف عليها :إمالة هاء التأنيث -

  فله اإلمالة فقط وكذلك) فجثت زينب لذود مشس(فإذا كان قبلها أحد حروف مجلة 
  .املسبوقة بكسر أو ياء) أكهر(أحد حروف كلمة  

  ها أحد باقي احلروف فله اإلمالة والفتح إال األلف فال متال اهلاء اليت بعدهاأما إن سبق
  .مث ما فيه وجهان يكون فيه وجه اإلمالة هو املقدم، أبداً 
  

  : باهلاء رمسا بسوطةتاء ميقف على هاء التأنيث املرسومة  -
  ).والت، الالت، هيهات، مرضات، ذات هبجة(كذلك وقف باهلاء على التاء يف

  .يف النور والزخرف والرمحن) ياأيه(قف باأللف على وو
  .على الياء) ويكأنه، ويكأن(وأجاز الوقف على 
  .النمل) هباد العمي(وكذلك على ) واد النمل(من ) واد(ووقف بالياء على 

  .ياءات اإلضافةليس له قاعدة مطردة يف  -
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  .ما يثبته من ياءات الزوائد ففي الوصل فقط :ياءات الزوائد -
  .بإثبات الياء وصالً يف الكهف) نبغ) (يوم يأت ال تكلم:(التزم مبا ثبت رمسا عدا

  .بالنمل حيذف الياء وصال ووقفاً) فما آتاين اهللا(وقرأ 
  .وباقي الياءات واألحكام هو كحفص

  

  :رواية أبي احلارث -١ً  

  .ليس له اختصاصات امجالية متيزه
  .حيث انفرد بإدغامه) يفعل ذلك(عدا إدغام 

  

  :رواية الدوري -٢ً 

وهي مل ميلـها  ) األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة(اختص دوري الكسائي بإمالة 
  ).الكافرين، كافرين(كما أمال الدوري ) ..أوبارِ ها، الدارِ، أبصارهم(محزة مثل 

  ) البارئ، بارئكم، أنصاري(أمال كلمة 
  .نسارع، مثل يسارعون) يسارع(أمال باب 

ومل ميلـها  ) مشـكاة ، هداي، حمياي، رؤياك، طغياهنم، آذاهنم، آذاننا، اجلوارِ(ألف  أمال
  . محزة

  

  :الكسائي في الطيبة

  .يف إدغامها يف الياء للدوري وجه عدم غنة للنون -
  :اإلمالة -

  .له وجه عدم إمالة) رؤياي(
  .وجه عدم إمالة للدوري) البارئ(
  .عن الدوريوجه إمالة ) يواري، فأواري، فال متارِ(



  
-  ٤٤٦  -  

  .وجه فتح عن الدوري) الغارِ(
هاء التأنيث اليت قبلها مهزة أو هاء وكان قبلهما كسر أو ياء يوجد له وجه يوجد له يف  -

  .فتح
  .الوقف على آخر الكلمة) ويكأنه، ويكأن(الوقف على رجح ابن اجلزري يف  -
  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٤٤٧  -  

  قراءة أبي جعفر - ٨
  

  :ت بينهما يسريةابن مجاز وابن وردان اخلالفا هراويا
  .كقالون عدا أول التوبةبسمل بني السورتني  -
  )مقدار ألف(له قصر املنفصل  -
) وهو مبقدار ألف ونصف من طريق التحبري وله ألفني من طريق الـدرة ( له توسط املتصل -

واملقدم األول لكن العمل عند مجع الشاطبية والدرة على التوسط حسب ما ذكرنا مبقدار 
تقدير أن التوسط هو املقدار الذي يزيد على القصر والطول هو املقدار الـذي  ألفني على 

  .يزيد على التوسط دون حتديد مقادير
  .إال إذا كان بعدها ساكن له صلة ميم اجلمع دوما -
  :اهلمزتان يف كلمة -

وكـذلك يف أئمـة   ، سهل اهلمزة الثانية مع اإلدخال يف األنواع الثالثة الجتماع مهزتني
  .ع إدخال ألفسهل م

  :اهلمزتان بني كلمتني -
  سهل الثانية : املتفقتان باحلركة
  .هو مثل اجلمهور: املختلفتان باحلركة

  .)ياتلِ، يومنون(يبدل اهلمز الساكن دوما من جنس حركة ما قبلها  :اهلمز املفرد -
الدرة لكن عند  حسب ما ذكر يف) نبئنا بتأويله(كما أبدل ، فال يبدهلا) نبئهم، أنبئهم(باستثناء 

حتقيق املسألة جند أن البن مجاز التحقيق واإلبدال ألن التحقيق هو ما ذكره ابـن سـوار يف   
  .املستنري وهو طريق التحبري وبالتايل فالتحقيق يؤخذ من التحبري واإلبدال يؤخذ من التيسري

ا كان عـني  باستثناء م..) موذن، موجال(يبدل أيضا ما أبدل ورش من الواو املفتوح بعد ضم 
  .)ومشتقاهتا ..فؤاد(الفعل كورش 

الرؤيـا  ، رؤيـا (ه فإنه يقوم باإلدغام والتشديد إذا وجد بعد احلرف املبدل إليه حرف مشاب
  .)..رّياك، الرّيا، رّيا..: رؤياك، رؤياي

، ناشـئة ، اسـتهزئ ، ملئت، قرئ، لنبوئنهم، ليبطئن، منسأته، سأل(أبدل أيضا مهز كلمات 
خاطئـة  ، موطئـا (سب احلرف الذي رمست عليه واختلف عنه يف كلمة ح) شانئك، خاسئا



  
-  ٤٤٨  -  

واملقدم التحقيق البن وردان واإلبدال البـن  ) مئتان، فئتان، مائتني، فئتني، مائة، فئة، اخلاطئة
  .مجاز

، جـّزا ، جّز(فتصبح  وأدغم مع الياء عند وجودها) النسيء، كهيئة، جزءا، جزء(وأبدل مهز 
  ).النسّي، كهّية

 ،يطئـون ، الصابئون، الصابئني، املستهزئني، خاطئني، متكئني، متكأ(كلمات  مهز له حذف
  .)يضاهؤن، تطئوهم

  .وحذف ابن مجاز) املنشئون(واختلف عن ابن وردان يف حذف مهز 
  

 بينما قرأها باقي) كائن(كما سهل مهز ) أرأيت، إسرائيل( :سهل اهلمزة الثانية من كلمات
 والثالثة األخرية مع املد والقصر واملد): هاأنتم(، كما سهل مهز )نوكأّي(لقراء عدا ابن كثري ا

  .املقدم
  

   .ربأت، كفؤا، هزؤا: ويالحظ أنه مل يبدل اهلمز يف الكلمات التالية
لكن يف الوقف يسهل مع الروم أويبـدل  ) طبعاً له املد والقصر(يسهل اهلمز يف الوصل  :الالِء

  .أنه حيذف الياء يف هذه الكلمةوننبه ، ياء ساكنة فيمد مداً مشبعاً
  
كذلك ينقل حركة مهـز كلمـة   ، مع كسر النون دوماً) من أجل(ينقل مهز كلمة : النقل -

  ، مع اإلدغام وتفصيلها يف باب اهلمز) عاداالوىل، ردا(
  .واملقدم التحقيق) ملء(كما اختلف عن ابن وردان يف نقل 

  .اخلربية البن وردان فقط النقل) اآلن(
 االستفهامية وهي يف يونس البن وردان والنقل يف اهلمزة الثانية أمـا األوىل فلـه   ) آآلن(

  اإلبدال أو التسهيل وإبداله يكون مع القصر أو املد بسبب النقل بعده وله فيها نفس
  . احتماالت قالون وهي يف باهبا 

  .الواقعة يف أوائل السور سكت أبو جعفر على أحرف اهلجاء -
  .ى ما سكت عليه حفصال يسكت عل طبعاً

، لبثت، عذت، أخذت وباهبا(على حفص  فله زيادات قليلة الصغريأما ليس له إدغام كبري  -
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(أظهر ) لبثتم



  
-  ٤٤٩  -  

ويوافق أصله يف باقي اإلدغامـات وهـو   ) تاء التأنيث، قد(أظهر : اإلدغام الصغريتفصيل  -
  :قالون وخالف يف

سني ميم حيث له السـكت  ، نون والقلم، يس والقرآن، ب معناارك، يلهث ذلك(له إظهار 
  .)بني حروف هجاء أوائل السور

  .)عذت، لبثت ولبثتم(يدغم 
  :ونذكر هنا بإدغامات قالون أصل أيب جعفر

يف  )يعذب من(كما أسكن باء ) اختذت، اختذمت، أخذمت(يوافق حفص وال خيالفه إال يف إدغام 
  .وأدغمها البقرة

  ).اركب معنا) (يلهث ذلك(إظهار وإدغام يف لكن له وجه  
  .ليس له إمالة مطلقاً -
  .)من غري) (من خري( له اإلخفاء للنون عند الغني واخلاء -

  .)فسينغضون) (املنخنقة) (إن يكن غنيا(باستثناء 
باهلاء وعندما يصلها يقرأها بتاء مفتوحة ) يا أبت(لكنه وقف على يلتزم مبا رسم يف الوقف  -

  .)َتيا أب(
ففتحها قبل مهز القطع املفتوح واملضموم واملكسور  :مثل قالون يف فتح ياءات اإلضافةهو  -

وال توجد قاعـدة مطـردة يف بـاقي    ، عادة مع استثناءات تذكر يف باب ياءات اإلضافة
) إخـويت إن ريب ) (يل ديـن (اهلمزات مثل قالون لكنه خيالف قالون يف ثالثة مواضع فقط 

  ).يل عندهرَيب إن (، يوسف
  .له كأصله يثبتها يف الوصل فقط ياءات الزائد -
  .حذف الياء يف احلالني) فما آتاين( 
موضع حيث أثبت الياء وقد ذكرت يف بـاب يـاءات    ١٣وهو يوافق قالون يف ياءاته عدا  

  .الزوائد
  
  



  
-  ٤٥٠  -  

  :أبو جعفر في الطيبة

  .يزيد وجه غنة عند الالم والراء -
أحيل القارئ لبحث املدود يف الباب القادم فهو هـام  (القراء كباقي  وجه إشباع املتصلله  -

  ).ضمن هذا الباب
  .وليس االستفهامية اليت يف يونس اإلخبارية) اآلن(وجه عدم النقل يف يضاف أليب جعفر  -
) هيئـة (وله يف ، وهذه خبلف عنه .هنيئا، مرئيا، بريئا :أبدل وأدغميضاف أليب جعفر أنه  -

   .ه عدم اإلبدال كاجلمهوروجه عدم اإلدغام ووج
  .له وجه إثبات اهلمز عن راويي أيب جعفر) نبئنا بتأويله(
  .)يكن غنياً، املنخنقة، فسينغضون(يضاف أليب جعفر وجه غنة يف  -
  : نفسها لكن يزيد ياءات اإلضافة -

  .وجه إسكان) أين أوف(
   .وجه فتح البن وردان) ما يل ال أرى(
  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٤٥١  -  

  قراءة يعقوب -٩
  
  :وياه روح ورويس والفروق بينهما قليلة وتتميز قراءة يعقوبرا
  

  :رواية روح ورويس 
وليس له يف بدايـة  ، مثل أيب عمرو واملقدم السكت السورتني بسمل وسكت ووصل بني -

  .التوبة بسملة
  .)ألف واحدة( قصر املنفصل -
إشـباع كبـاقي   كما له وجه  ،ينطبق عليه ما ذكرنا أليب جعفر يف مقداره توسط املتصل -

  .القراء
، إلـيهم ، عليهم( يضم هاء ضمري اجلمع املذكر واملؤنث واملثىن إذا وقع قبله ياء ساكنة -

بضم اهلاء إذا حـذفت   واختص رويس) ..فيهما، عليهما، فيهن، عليهن، يزكيهم، فيهم
، هتمأمل يأ، خيزِهم ،،وإن يأهتم، فآهتم(الياء بسبب عارض مثل اجلزم أو بناء عارض كاألمر 

  .فال يضم) ومن يوِهلم(باسثناء ) قهم
   :له يف مواضع معدودة :اإلدغام الكبري -

أدغـم  : أمتدونن، ربك ّتمارى تتمارى قرأها ّتمارى يف حال الوصل، الصاحب باجلنب(
  .)النونني مع املد املشبع قبلهما

الصغري يف باقي  يوافق أصله يف إدغامه) تاء التأنيث، قد(مل يدغم يعقوب  :اإلدغام الصغري -
  :الكلمات عداو املواضع

  ).يرد ثواب(ومل يدغم الدال يف الثاء ، )اغفر يل(مل يدغم الراء يف الالم 
  .)صاد ذكر(ومل يدغم الدال يف الذال 

  .)الباء يف الفاء اذهب فإن، نبذت، يتب فأولئك، هل ترى، لبثت، عذت، أورثتم(كذلك 
  .)أخذمت، أخذت(وانفرد رويس بإظهار 

   .)ن والقلم، يس والقرآن(دغم يعقوب وأ
  :ونذكر هنا بإدغامات أصله أيب عمرو    



  
-  ٤٥٢  -  

  )جتد(حروف كلمة + أدغمها يف حروف الصفري ) إذ(    
  ج) +شض(حروف + احلروف اللثوية عدا الثاء + أدغمها يف حروف الصفري ): قد(    
  ج + اللثوية عدا الذال + يف حروف الصفري ): تاء التأنيث(    

  .يف احلاقة وامللك) فهل ترى(أدغم فقط ) هل وبل(    
  .أي باء اجلزم يف الفاء بعدها ..اذهب فمن، يتب فأولئك): ف+ ب : (كما أدغم

   .)واصرب حلكم(دوري خبلف عنه أما السوسي فبال خالف مثل ) ل+ ر (
  ريف آخ: يعذب من، يلهث ذلك، اركب معنا، اختذت وبابه، أورثتموا، نبذت، عذت(    
   .)يرد ثواب) (كهيعص ذكر) (البقرة حيث يسكنها    

  .)ن والقلم، يس والقرآن(وهو يظهر 
  

) هبم األسباب، قلوهبم العجل(لذلك يكسر  مذهبه االتباع يف ميم اجلمع اليت بعدها ساكن -
وخيـالف  ) يريهم اهللا، عليهم اجلالء(بينما ضم ميم يف ، وهو هبذه يشارك أصله أيب عمرو

يضم رويس ويكسر روح وذلك حسـب  ) وقهم السيئات(وكلمة ، أيب عمرو هبذا أصله
  .قراءة اهلاء

ليس لروح التخفيف بل التحقيق فقط أما رويس فإنه يسـهل الثانيـة    :اهلمزتان يف كلمة - 
  .دون إدخال يف األنواع الثالثة

  .أيضا روح حيقق اهلمزتني أما رويس فإنه فله التخفيف :اهلمزتان بني كلمتني -
  .ففي املتفقتني باحلركة يسهل الثانية دون إدخال 

  ).مسا(ويوافق يف تفصيله مجهور املخففني بني كلمتني وهم أهل 
  
كمـا حـذف مهـز    ) ياجوج وماجوج(ال يبدل اهلمز إال يف مواضع قليلة  :اهلمز املفرد -

  .)وال يألتكم، نرجئ، مرجئون، كفْؤا مع إسكان الفاء، هُزؤا(وحقق مهز ، )يضاهون(
. األوىل، الوىل، لوىل: عاداً الوىل ويقرؤها كأصله ويبدأ هبا(ينقل يف بعض املواضع  :النقل -

  .كأصله أيب عمرو وتفصيلها يف باب النقل
  .)من استربق(ونقل رويس حركة اهلمز إىل النون قبلها يف    
  ..باهلاء) يا أبت(كما وقف على ، وقف باهلاء على كل تاء تأنيث رمست تاء -
  .)هي، هو( :على يقف هباء السكت -



  
-  ٤٥٣  -  

أما الذي ليس قبله هـاء فـال   ) فيهن، عليهن(كذلك على ضمري مجع اإلناث الذي قبله هاء 
  .نقل واضح وابن اجلزري أشار للتقييد هباء السكت يوجد فيه

  ) ..بيدّي، إيلّ، علّي: (الكلمات املبنية املشددة أي املنتهية بضمري املتكلم املشدد مثل
  .)مب، مل، فيم، عم، مب(قف هباء السكت على أيضاً و

 مـع املـد  ) يا أسـفا ، ياحسرتا، ياويلىت: (يف كلمات الندبة انفرد رويس هباء السكت
  .املشبع

  .)وأزلفنا ثَّم، فثَّم(الظرفية ) مثّ(كما انفرد رويس هباء السكت يف 
، القارعـة ) ماهيـه (احلاقـة ويف  ) ماليه، سلطانيه( حذف يعقوب هاء السكت وصال يف -

  .)يتسنه، اقتده، حسابيه، كتابيه(
  ).أياًما(يف ) ما(أو ) أياً(وكذلك على ) مال، فمال(يف ) ما( أجاز الوقف على -
يا (باستثناء اليت تسبق بنداء فقد فتحها ، التعريف) ال(اليت قبل ياءات اإلضافة أسكن كل  -

  ).عبادي الذين
  ).قل يا عبادَي الذين(ويس بفتح وانفرد ر، )من بعدَي امسه، حمياي(وقد فتح 

  .يف الزخرف) عبادي(وحذف روح ياء كلمة 
  :يف القرآن الكرمي كله وصال ووقفا باستثناء ياءات الزوائديثبت  -

  ثبتها مع فتحيف النمل روح أثبتها يف الوقف أما وصال فحذفها أما رويس فأ) فما آتان(
  .الياء 
  .ووصالً اء فقط رويس وقفاًيف كلمة عباد أثبت الي) ياعباد فاتقون(
  

 أغلب الياءات احملذوفة بسبب كاجلزم والتقاء الساكنني يف حالة الوقـف عليهـا  يثبت  -
، بالواِد املقـدس ، وننجِ املؤمنني، يقضِ احلق، واخشوِن، وسوف يؤِت، ومن يؤِت( :وهي

ينـاد  ، اجلحـيم صـالِ  ، يردِن الرمحن، هباِد العمي، الواِد األمين، وادي النمل، هلاِد الذين
فقد حذفها ويف ) من يتق ويصرب(ما يف سورة يوسف (ويستثىن ) اجلوارِ، تغنِ النذر، املنادي

  .أثبت الياء وقفا فقط) فبشر عباد(وكذلك يف ، أثبتها وصال ووقفاً) أال تتبعن(
  



  
-  ٤٥٤  -  

  :رواية رويس يف 
، يصـدفون ، أصـدق (فيما ذكر حلمزة  اإلمشام يف الصاد الساكنة قبل الدال املفتوحةله  -

   .)يصدر، قصد، فاصدع، تصديق، تصدية
   :زاد إدغامات كبرية -

  : أدغم رويس بال خالف عنه
  .مع املد املشبع) فال أنساب بينهم، إنك كنت، نذكرك كثريا، نسبحك كثري(
  . )مث ّتفكروا: مث تتفكروا أدغم التاءين وصال(

جعـل لكـم يف   ، اب بأيـديهم الكت، الكتاب باحلق األوىل يف سورة البقرة(أدغم خبالف 
  .)وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو أغىن، لذهب بسمعم، ال قبل هلم، مواضع سورة النحل

   .)الكتاب بأيديهم(واملقدم اإلدغام عدا 
  .يقرؤها كحفص وخيالف أصله ):آمنتم( -
   

   :يعقوب في الطيبة

ورجح ابن اجلزري ، مهافإنه ال يدغ) بيت طائفة(مثل أيب عمرو عدا  إدغام الكبريوجه له  -
  .اإلدغام يف بعض املواضع وهي مذكورة يف حبث اإلدغام الكبري

، كما له إشباع يف املتصل كسائر القراء والتفصـيل يف  توسط يف املتصل واملنفصلله وجه  -
  .باب املدود يف البحث القادم

  ...)ال إله إال اهللا(يف  مد التعظيم على وجه القصر يف املنفصل له -
  .وجه إسقاط اهلمزة األوىل يف املتماثلتني :اهلمزتني بني كلمتنيه يف ل -
  .)اختذت، أخذت(زاد عن رويس وجه إدغام  :اإلدغام الصغري -
  .غنة للنون عند إدغامها يف الالم والراءله وجه  -
، موفـون ، عـاملني ( الوقف هباء السكت على مجع املذكر السـامل ليعقوب براوييه وجه  -

  .ي األمساء املذكرة اجملموعة بواو ونون أو ياء ونونأ) ..مؤمنون
  
  



  
-  ٤٥٥  -  

  .الظرفية) ثَّم) (ويلىت، حسرتا، واأسفا(على  رويس له وجه الوقف دون هاء السكت -
  .وجه فتح) يا عبادي ال خوف( : نفسها لكن يزيد ياءات اإلضافة -
  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٥٦  -  

  قراءة خلف العاشر -١٠

 

  :رواية إسحاق وإدريس 
  .وطبعاً إذا بدأ بأي سورة يبسمل عدا أول براءة، كحمزةسورتني الوصل بني الله  -
  .سواء من التحبري أو الدرة) ألفان(التوسط يف املتصل واملنفصل له  -
   .)الذئب(كما أبدل مهز  )فسأل، واسأل(اليت أصلها ) فسل، واسل(نقل مهز  :اهلمز املفرد -

  .كأصله) ئن لناأ، أئنكم(كما استفهم يف ، كأصله) يضاهئون(حذف مهز 
  .فخالف حفص وهو يوافق هبذا أصله) ءأعجمي(كما حقق مهزيت 

  .)قلوهبم العجل(كأصله محزة  له ضم ميم اجلمع مع اهلاء قبلها إذا وقعت قبل ساكن -
  ).يصدر، تصدية(حسب ما ذكر يف محزة  له إمشام الصاد الساكنة قبل الدال -
  .حقق اهلمزات كالكوفيني -
  .)تاء التأنيث واإلدغامات املتفرقة، قد، إذ(يف  ة يف إدغاماته الصغريةوافق أصله محز -
  :وخالفه يف عدة مواضع 

  .)أي التاء يف الثاء كذبت مثود، اركب معنا، أي الثاء يف التاء أورثتم، لثبت، لبثتم(أظهر 
  .ومل يدغمهما) هل وبل(أظهر 
  . يت يظهرها أصلهال) سني ميم(وكذلك أدغم  ، )ن والقلم، يس والقرآن(أدغم 

  :ونذكر بِإدغامات أصله
  .)الدال والتاء(خلف أدغم فيها : إذ

  .)حروف كلمة جتد عدا اجليم+ حروف الصفري (خالد أدغم فيها 
  .وطبعاً خلف العاشر كروايته عن محزة يف إدغامه هنا

  ج+ شض + روف اللثوية عدا الثاء احل+ أدغم حروف الصفري  :قد
  ج+ اللثوية عدا الذال + فري الص أحرف: تاء التأنيث
  .)ثاء، تاء، سني(أدغم يف : هل وبل

  .أدغمها خالد فقط خبلف عنه) بل طبع( 
  ،اختذت ومشتقاهتا، لبثت، يرد ثواب، كهيعص ذكر، أورثتم، نبذت، عذت: (أدغم محزة



  
-  ٤٥٧  -  

  واألخرية خبلف عنه واملقصود) اركب معنا، يتب فأولئك: ب يف ف(كما أدغم خالد  
  . باء باء اجلزم يف الفاء بعدهابإدغام ال 

  .)سني ميم(كما أظهر ) يس والقرآن، ن والقلم(أظهر 
  ).اركب معنا(أظهر خلف عن محزة 

  .وهذه هي إدغامات أصله
  

  .ليس له سكت على الساكن قبل اهلمز -
  :باستثناء له إماالت محزة -

  )النساء ضعافا، البوار، قهار(فتح كلمات 
  )جاء، شاء، ران(ثي عدا أنه أمال وفتح األلف يف عني الثال
  .أما أصله فقللها) األبرار(أمال ذات الراء املكررة 

  )توراة، مثل خلف املقترنة بال الرؤيا(أمال 
  .هو كأصله عدا اليت قبل الم التعريف فقد فتحها خلف ياءات اإلضافة -
  .حيذف عملياً كل ياءات الزوائد وقفا ووصال :ياءات الزوائد -

  .فقد حذف الياء) تقبل دعاء، امتدونن مبال:(ه عدا موضعنيفهو كأصل 
   

  :في الطيبةخلف 

  .كباقي القراء إشباع املتصلوله وجه  ،السكت بني السورتنيله وجه  -
  :وسكته نوعان وجه سكت على الساكن قبل اهلمز عدا حروف املدإلدريس  -
هلمز عدا السـكت علـى   العام على كل ساكن قبل ا ،)واملفصول، شيء، ال: على(اخلاص  

  .حروف املد فليس له
  .)رؤياي(إلدريس وجه إمالة يف  :اإلمالة -

  .وجه إمالة أما املقترنة فاإلمالة قوال واحداً) ال(غري املقترنة ب ) رؤياك، رؤيا(
  
  



  
-  ٤٥٨  -  

وهذا التناول هنا لألصول هو تناول إمجايل رمبا غاب عنه القليل من األمور اليت ال بد أهنا 
  .اب القادم يف تسهيل األصولفصلت يف الب

  
  

 ڭڭڭ
  
   

    



  
-  ٤٥٩  -  

  )ب(
  والدرة والطيبة  ،تسهيل أصول الشاطبية

  
  

  باب اإلستعاذة -١
  

نقل غريه مع زيـادة بعـض   و "أعوذ باهللا من الشيطان الّرجيم: "لفظ االستعاذة املشهور
 مقيـدة  وبالتايل فاالستعاذة غـري ) أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم(األلفاظ مثل 

فهـو  ، ا عن الـنيب  مل يثبت قطًع )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(وإن التقيد بلفظ ، بلفظ
فع ونـا ، وقد اختلف يف شرح أبيات الشاطبية فهل يوجد حلمـزة ، حديث مسلسل ضعيف

؟ واملعتمد اجلهر فقط مع أن إخفاء االستعاذة عند البدء بالقراءة إخفاء إضافة لوجه اجلهر أم ال
  .يف عدة نقول) نافعو محزة(ثبت اجلهر عن وقد 

  .وهذا كله يف جلسات تالوة القرآن وليس يف الصالة اليت هلا أحكام فقهية خاصة
  

   :يف الطيبةاالستعاذة  
أعوذ ( قيد ابن اجلزري جواز استعمال ألفاظ أخرى لالستعاذة مبا ورد منقوالً عن األئمة

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم إن اهللا ) (باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
  .)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم) (هو السميع العليم

  



  
-  ٤٦٠  -  

وكذلك عن محزة ضـمن  ) رواية املسييب(جواز اإلخفاء عن نافع مطلقاً  وزاد يف الطيبة
رح يف النشر جبواز وصـل االسـتعاذة   وص، ا عدا قبل الفاحتة فيجهرأو دائًم مطلقاً: روايتني
  .أو قطعها وكذلك وصلها باآلية التالية إن مل يبسمل القارئ أو الوقف عليها، بالبسملة
  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٤٦١  -  

  باب البسملة -٢
   
  :صل سورة مع هناية سورة تاليةو عند -

نة بس: (ورمزهم) عاصم والكسائي، ابن كثري، قالون: (اواحًد بسمل بني هاتني السورتني قوالً
  ).رجال منوها درية

  .محزة: الوصل بني السورتني دون بسملة -
كل جالياه : (ورمزهم) ابن عامر، أبو عمرو، ورش: (ورد ثالثة أوجه عن ثالثة قراء وهم -

  :هذه األوجه هي، و)حصال
   .البسملة -١
   .الوصل دون بسملة -٢
  .السكت دون بسملة -٣

  
أو غري متتاليتني بشرط كون ، تني ببعضهماوهذه األوجه تكون عند وصل سورتني متتالي

  .الثانية بعد األوىل
  .أما عند اإلبتداء بأي سورة فيوجد بسملة لكل القراء باستثناء البدء بسورة التوبة

  
فهو خمـري بـني البسـملة    ، أما إذا بدأ القارئ القراءة يف منتصف السورة ولو سورة التوبة 

  .وتركها
  .توبة إما بسبب املنع أو بسبب عدم األخذ به بشكل عاممث إن الترك يف منتصف سورة ال

  
  .عند وصل الناس بالفاحتة جتب البسملة للجميع: مالحظة

  
  
  
  



  
-  ٤٦٢  -  

  :يف الدرة 
  ).فوافق هبذا قالون، أبو جعفر(بسمل بني السورتني      

فعندما يصل القارئ للجمع الكبري إىل البسملة بني سورتني فإنـه أوالً يـأيت بالبسـملة    
أي ابـن عـامر   ) كل جالياه حصال(قالون وابن كثري وعاصم والكسائي ومعهم وأوجهها ل

مث يأيت ) كل جالياه حصال(للقراء : مث يأيت القارئ بالسكت، وورش وابوعمرو ومعه يعقوب
  .باإلضافة حلمزة وخلف) كل جالياه حصال(للقراء : بالوصل بني السورتني

  
  : يف الطيبةالبسملة  

  .ن حسب العادةكقالو األصبهاين عن ورش 
 .زاد خلف باختياره وجه السكت 
 .األزرق كورش يف الشاطبية 

  
اهلمزة إذا وصلت بالسـورة  ، البلد، املطففني، اختار بعض أهل األداء البسملة قبل القيامة

اليت قبلها وهذا غري معمول به يف الشاطبية وهذا عند اختيار وجه السكت بني كل سـورتني  
سكت بني هذه السور وذلك عند القراءة بوجه الوصل ملن جيوز كما اختري ال، عند من سكت
  . يف قراءته الوصل

  .يضاف حلمزة وجه بسلمة فقط يف حال التكبري بني السورتني -
  
  

 ڭڭڭ
  

   



  
-  ٤٦٣  -  

  باب أم القران - ٣
  
  .)ملك(أماالباقون فيقرؤون ) رواية ناصر(عاصم و الكسائي): مالك يوم الدين(
  .تقرأ بالسني) لقنبل(القران  ردت يفو أينما): السراط وسراط(
األوىل ) الصراط( أما خالد فيشم فقط كلمة، أشم خلف الصاد حنو الزاي دوما): صراط(

  .اليت يف سورة الفاحتة
  .محزة ضم اهلاء قبل ميم اجلمع يف هذه الكلمات): لديهم، إليُهم، عليُهم(
  
  

 ڭڭڭ
  

   



  
-  ٤٦٤  -  

  صلة ميم الجمع -٤
  

  .ساكنة عند وصل الكلمة بتاليتهاوتعين أن نلحق واوا مبيم اجلمع ال
  ).عليهم(والصلة البن كثري 

  .فله وجهان الصلة وعدمها: أما قالون
ميدها مدا طـويال أي تعامـل   ، وفله الصلة فقط إذا كان بعد ميم اجلمع مهز: أما ورش

  .الصلة كاملنفصل
  .متحرك وننبه هنا إىل أن الصلة تكون عند قالون وابن كثري بشرط كون احلرف بعد امليم

  
  : ميم اجلمع وبعدها مهز وصل -

قلـوهبم  (بعده مهزة وصـل  ، ووقبله كسر أو ياء) هم(عند ورود ضمري اجلمع مع اهلاء 
  :فإنه عندما نصل الكلمة بتاليتها فإننا، )العجل

  .)قلوهِبمِ  العجل().. أليب عمرو(امليم و نكسر اهلاء
   .)الكسائيو محزة(امليم و ويضم اهلاء

  .)األسبابهبم : (مثل
  ).ِهم(أما عند الوقف على الكلمة فكل القراء يقفون بكسر اهلاء 

  
  :يف الدرة 
  .فخالفا أصلهما ووافقا عاصم والكسائي) يعقوب وخلف(قرأها هكذا : مالك

  ).محزة(فخالف هبذا أصله ) خلف(دون إمشام : الصراط
  .فخالف أصله ووافق قنبل) السراط): (رويس(وقرأها 

  .أصله فكسر اهلاء) خلف(خالف ) لديهم ،إليهم، عليهم(
أصله فضم اهلاء هنا كما ضم كل هاء بعد ياء ساكنة إذا كان ) يعقوب(وكذلك خالف 

، أيـديهن ، إلـيهن ، مثليهم، يزكيهم، فيهم: (أو ضمري مثىن، أو نون نسوة، بعدها ميم مجع
  .متحركةفليس فيها الضم بسبب أن الياء ) أمانيهم، ِحليهم(أما ) إليهما، فيهما



  
-  ٤٦٥  -  

إذا كان هناك كسرة قبل ، لو مل توجد ياء ساكنة قبل اهلاءو بأنه ضم اهلاء) رويس(وزاد 
سورة األنفال فال يضمها بشرط أن تكون الياء قد ذهبـت  ) يوهلم(هذه الياء باستثناء كلمة 

ـ  ..) ملا يأهِتم، خيزِهم، مل تأهتم، آهتم(بسبب اجلزم مثل  ال أما إذا مل يكن السبب هو اجلـزم ف
  ).رهبم(يضم اهلاء مثل 

  

  :صلة امليم
 .فوافق قالون يف أحد وجهيه) ميم اجلمع(بصلة امليم ) أبو جعفر( قام 

) هِبـمِ األسـباب  (صـل  و وافق يعقوب أصله يف كسر ميم اجلمع إذا كان بعدها مهزة
هِبمِ ، لقلوهِبمِ العج(فمذهبه هو اتباع حركة امليم حركةُ اهلاء قبلها مثل ايب عمرو لذلك يكسر 

، )قهم السـيئات (فهنا خيالف أبا عمرو بينما يف  )يريُهُم اهللا، عليُهُم اجلالء(ويضم ) األسباب
  .يكسر رويس ألن اهلاء مكسورة ويضم روح ألنه يضم اهلاء) قهم السيئات(ويف 

  
  :يف الطيبةأم القرآن وميم اجلمع  

 إذا وجدت مهزة قطع فقـط األحكام هنا مثل الشاطبية وورش هنا براوييه يقوم بالصلة  
  .وكل من يصل عند وجود اهلمز يكون حسب مذهبه يف املد املنفصل

  حيث الظاء يف الطيبة رمز يعقوب) نل ظالً روى(فقرأها باأللف  :)مالك يوم الدين(أما 
  .الكسائي وخلف) روى(و

  
  

 ڭڭڭ
  
  
  
  
  



  
-  ٤٦٦  -  

  باب اإلدغام الكبير - ٥
  

  :وتفصيله ما يأيت) البصري السوسي عن أيب عمرو(انفرد به يف الشاطبية 
  

  :بني احلرفني املتماثلني
  .)وسلككم، مناسككم(ال يوجد يف القران إال يف كلميت  :يف كلمة واحدة -١
   .كل حرفني متماثلني متتالني يتم إدغامهما :بني كلمتني -٢
  

 :بشرط أال يكون احلرف األول
  .خمرب) تاء( -
  .)ضمري تاء(أو خماطب  -
 ). واسٌع عليم(ونا ألنه يف هذه احلالة يكون بعد احلرف نون متلفظ هبا مثل أو أن يكون من -
  ).متّ ميقات(وكذلك جيب أال يكون احلرف األول مثقال مثل  -

  
  :ويستثىن من قاعدة اإلدغامات هذه

   .)بعدها علل بسبب اإلخفاء املوجود قبل الكاف فيصعب التشديد(حيزنك كفر  - 
اليت هاؤها ساكنة فهنا اإلدغام الكبري قوالً ) هو(ونقصد ، او بعدهايف الو )ْهو(حكم إدغام  -

واحداً أما ذات اهلاء املتحركة ففيها وجهان اإلدغام وعدمه ولكن املعمول به اإلدغـام ال  
بعد الواو والفاء والالم والالم ويشاركه ) هي، هو(واملعروف أن السوسي يسكن هاء ، غري

   .)وهو واقع هبم) (فهو وليهم(يسكنه ويدغمه الكسائي والدوري وقالون فمما 
  .)كأنه هو وأوتينا) (إال هو ويعلم(ومما يضمه 

ففي إدغام هذه الكلمة مع ما  يوجد حرف حمذوف مقدركل موضع فيه كلمة يف أخرها  -
  ).خيلُ لكم) (وإن يك كاذباً) (يبتغ غري(بعدها إدغاما متماثال وجهان 

  .واحداً حيث تدغم قوالً) ياقوم من، م مايليا قو(ويستثىن من هذه القاعدة 
يف وجه اإلبدال مع املد املشبع وهذا ما ذكر يف الشاطبية  )والالئي يئسن(أظهر السوسي  -

  .لكن العمل على اإلدغام وعدمه واإلدغام متاشياً مع القاعدة
  ساكنة أو يبدهلا ياًء) الالء(فيسهل مهزة ) والالء يئسن(ونشرح هنا أن أبو عمرو يقرؤها 



  
-  ٤٦٧  -  

  مع املد املشبع ويشاركه يف هذا البزي فيدغم هنا أبو عمرو براوييه والبزي واإلدغام هنا 
   .ليس من باب اإلدغام الكبري بل اإلدغام املعروف 

  .)خزي يومئذ، نودي يا، يأيتَ  يوم(عادة  يدغم الياء غري املدية يف الياء اليت بعدها -
  .حروف املد ال تدغم -
  

 :  حرفني متقاربنياإلدغام بني 

إذا مل ينون أو يكن تاء خماطب أو حرفـاً جمزومـاً أو   : تدغم األحرف املذكورة باستثناء
  . مشدداً
  
  :يف كلمة واحدة -١
  ).واثقكم، يرزقكم(بعدها ميم مجع مثل و بشرط أن يكون قبلها متحرك) ك ق( 

  .قبل القاف ال ندغمها بسبب وجود سكون) بوْرقكم، ما خلْقكم، ميثاقكم( :مثال
  .جود ميمو ال يوجد أدغام بسبب عدم) نرزقك(

  .فيها وجهان االدغام وعدمه )طلقكّن(: استثناء 
  

قرأها أبو عمرو باإلدغام احملض فقط بينما باقي القراء باإلدغـام   ):أمل خنلقكم(: مالحظة
  .احملض أو الناقص

  
  : بني كلمتني -٢

  :لدينا اإلدغامات التالية
  .زحزح عن :ع ح -١
  .)و فوق كل: (مثل ..بشرط أن ال يكون قبلها ساكن ..خلق كل :ك ق -٢
  .لك قصورا: ق ك -٣
   .املعارج تعرج :ت ج -٤
  .أخرج شطأه :ش ج -٥
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  .العرش سبيال :س ش -٦
  .لبعض شأهنم :ش ض -٧
  .الّنفوس زوجت :ز س -٨
  .)اإلدغام وعدمه: فيها وجهان(الرأس شيبا :ش س -٩
) ترب سهل ذكا شذا ضفا مث زهد صدقه ظـاهر جـال  (ئل مجل تدغم يف أوا :الدال -١٠

يستثىن من هذا حرف التاء فإهنـا  و، )بعَد ذلك(بشرط أال تكون مفتوحة بعد ساكن 
ولو كانت مفتوحة بعد ساكن وميكن أن جنمـع  ) بعد توكيدها) (كاد تزيغ(تدغم فيه 

  ).ض، ش، ج+ احلروف اللثوية+حروف الصفري(هذه احلروف ب 
  ،ج+ حروف اللثوية +حروف الصفري( األحرف نفسها يضاف هلم الطاء يف :ت -١١

  ).ط، ض، ش             
  ).و لتأت طائفة(، )آت ذا(، )الزكاة مثّ: (ويوجد مواضع للتاء فيها وجهان

  .فإهنا تظهر) جئت شيئاً(يستثىن من قاعدة اإلدغام 
  .)ترب سهل ذكا شذا ضفا(تدغم يف أوائل مجلة  :ث – ١٢
  .س، ص، يف حريف : ذ -١٣
يدغمان ببعضهما ولكن ال يدغمان إذا كان األول مفتـوح بعـد    :ر ل، ل ر - ١٥-١٤

قـال  ) (قال رب(باستثناء الم قال ) رسول رهبم) (اخلري لعلكم(، )األبرار لقي(ساكن 
  .فتدغم قوالً واحداً) رجالن

   .إهنا تدغمف )حنن(بشرط أن يكون قبله متحرك باستثناء  :)ر، ل(يف  ن - ١٧ -١٦
  .التدغم) اليوم جبالوت، إبراهيم بنيه: (بشرط أن يكون قبلهما متحرك فمثالً :ب م -١٨
  .يعذب من يشاء :م ب -١٩
  

  :مالحظات
  .ال يؤثر اإلدغام يف اإلمالة اليت قبله -١
جيوزعند اإلدغام اإلشارة حلركة احلرف األول املدغم وذلك باإلمشام أو الروم باسـتثناء   -٢

ويسمى الروم هنا والذي هـو اإلتيـان   ) يعذب من، لذهب بسمعهم(امليم والباء  إدغام
ونقصد بـالروم هنـا   ، كما ال يوجد إمشام يف موضع الفتح) اإلخفاء(ببعض احلركة ب 

أما اإلمشام فاإلشـارة  ، اإلتيان ببعض حركة احلرف األول إذا كان مضموماً أو مكسوراً
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نطق احلرف الثاين املدغم به وهذا إذا كان احلرف إىل ضمة احلرف األول بالشفتني بعد 
لكل القراء هي من باب اإلدغام ) تأمّنا(ونشري هنا إىل أن اإلدغام يف كلمة  ،األول مدغم

ولذلك جاز يف عند نطق النون املشـددة  ) تأمُننا(حيث أن أصلها  عدا أيب جعفر الكبري
إلتيان ببعض حركتها واسـتدل ابـن   اإلمشام حبركة النون األوىل املضمومة احملذوفة أو ا

  .على جواز الروم أو اإلمشام يف اإلدغام الكبري) تأمنا(اجلزري هبذه الكيفية للجمهور يف 
  

فيه (مث إذا وجد قبل احلرف املدغم حرف مد أو لني فيجوز فيه القصر والتوسط والطول 
  .تعامل كما نعامل املد العارض للسكون..) كيف فعل، هدى

  
إدغاماً كبرياً وكذلك املـد  ) والصافات صفاً(أن هذا ال ينطبق على إدغام محزة وننبه هنا 

وأشباهها فهنا ال يوجد إال املد املشبع وذلـك  ) وال ّتيمموا(قبل تاء املضارعة املشددة للبزي 
ألن اإلدغام الكبري عند أيب عمرو أصل وقاعدة مطردة أما عند محزة فهو أمر عارض وكذلك 

  .ضارعةتشديد تاءات امل
  .بينما مل حتذف قبل املد الالزم، وهلذا السبب عللوا حذف حرف املد قبل مهز الوصل

  
إما  :وفيه وجهان ،على اللسان عسريفهذا  عند إدغام حرف قبله ساكن مع حرف بعده -٣

  .فقط واختاره الشاطيب) اإلخفاء(اإلدغام احملض عند املتقدمني أو مع الروم 
ينصح حبفظ األستثناءات اليت ال تدغم وكذلك : حلفظ اإلدغاماتللتسهيل على القارئ  -٤

  .ويكون الباقي يف حكم اإلدغام، ما فيه وجهان
والذاريات ، فالتاليات ذكرا، فالزاجرات زجرا، والصافات صفا :محزة إدغاماً كبرياًأدغم  -٥

  .)ذروا
دغـام محـزة   وال يوجد يف إ) فاملغريات صبحا، فامللقيات ذكرا(واختلف عن خالد يف 

وخالد هنا روم وال إمشام وال يأيت القصر والتوسط قبل اإلدغام الكبري حلمزة بل املد املشـبع  
  .فقط بينما أبو عمرو جيوز له القصر والتوسط أيضاً مع اإلشباع
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 السوسي على قاعدته لـه اإلدغـام   ..)بيت طائفة(بال خالف  أدغم محزة وأبو عمرو -٦
   .أبو جعفر سورة يوسف أدغمها) تأمّنا(
  .فك اإلدغام ابن كثري يف سورة الكهف) ما مكنين( 
  .يف النمل ادغم النونني محزة ويعقوب) أمتدونن( 
  .األحقاف أدغم النونني هشام) أتعدانين( 
  
  

ةاإلدغام الكبري  
ّ
  : يف الدر

  :ال يوجد عند قراء الدرة إدغام كبري ذو قاعدة مطردة باستثناء إدغامات متفرقة
  .أدغمه يعقوب بال خالف :ب باجلنبوالصاح - 
   .أدغمه رويس: أنساب بينهم - 
  فيها إدغام عن رويس بال خالف ):إنك كنت بنا بصريا، نذكرك كثريا، نسبحك كثريا( - 
كل اليت  )وأنه هو(، ]٣٧:النمل[ )ال قبل هلم(، ]٧٢:النحل[ )واهللا جعل لكم(: كلمات - 

، ]٧٩:البقرة[ )كتاب بأيديهم(وكذلك] ٢٠:البقرة[) لذهب بسمعهم(، يف سورة النجم
كل هذه أدغمها رويس خبلف  ، سورة البقرة اليت قبل ليس الرباألوىل يف )الكتاب باحلق(

  .عنه مخسة عشر موضعاً
  .أدغم حريف النون أبو جعفر ):مالك ال تأمنا( -
 .يعقوب عند الوصل فقط أما عند البدء هبا فيفك اإلدغام :ّتمارى تتمارى -
 .يعقوب أدغم النونني فخالف أصله :متدونّ دوننمت -
 .الطاء فخالف أصلهو فك يعقوب اإلدغام بني التاء :بيت طائفة -
، أما إذا بدأ بالكلمـة فيفـك اإلدغـام   ، فقط شّدد رويس وصالً ]:٤٦:سبأ[ :مث ّتفكروا -

 .بعكس شداّت البزي على التاء اليت ستمرمعنا حيث رمست بتاء واحدة
 .فّك اإلدغام بني النوننيو خالف أصله) خلف: (متّدونن مبال :المتّدونّ مب -
فـاملغريات  (، )اذرًو، الـذاريات (، )االتاليات ذكًر، االزاجرات زجًر، االصافات صفًو( -

إال أن خلف عـن محـزة يف كلمـة    ) محزة(خالف و ومل يدغم) خلف(أظهر ):اصبًح
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فامللقيـات  (بأحد وجهيه وكذلك يف  بال إدغام كما يف الدرة يقرؤها) افاملغريات صبًح(
  ).اذكًر

  
  :يف الطيبةاإلدغام الكبري  

اإلدغام الكبري هنا ليس عن السوسي فقط إمنا عن أيب عمـرو براوييـه    
خبلف عنهما ويشارك هنا يعقوب أبا عمرو يف اإلدغام الكبري خبلف عنه 

  .فله اإلظهار فقط) بيت طائفة(مة لباستثناء ك
  :ا يفالذين أدغموا اختلفو 

  .تدغم خبلف بينما يف الشاطبية فتظهر قوالً واحداً) اجئت شيئً(                 
  .خبلف بينما يف الشاطبية قوالً واحداً) أخرج شطأه(                 
  .خبلف بينما يف الشاطبية قوالً واحداً )زحزح عن(                 

  .داًخبلف بينما يف الشاطبية قوالً واح) لبعض شأهنم(      
  .بينما تدغم يف الشاطبية) آل لوط(اختلف يف إدغام       

خبلف بينما يف الشاطبية ال يوجد إدغام وهذا ) يئسن ئيالال(أدغم 
  .يف وجه

  .وذكرنا أنه يف الشاطبية جرى العلماء على القيام باإلدغام اإلبدال      
  .استثىن البعض حرف الفاء من اإلمشام يف اإلدغام الكبري 
 أدغمها يعقوب أو رويس يف الشاطبية بال خلف عنـهما  الكلمات اليت 

  . أدغمت يف الطيبة أيضاً بال خالف
الكلمات اليت اختلف يف إدغامها عن رويس أضاف هلا يف الطيبة رويس  

ح اإلدغام أحياناً واإلظهار أحيانا وعدم الترجيح يعدة كلمات مع ترج
 :حسب التفصيل أحياناً
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، سورة النجم ٤٤، ٤٣ا رجح هبا اإلدغام ومنها اآليتني الكلمات املذكورة املختلف هب -١
يف الـنجم   ٤٩ ٤٨اآليتان رقم ) وأنه هو) (الكتاب باحلق) (كتاب بأيديهم(واستثين 

  .حيث مل يرجح فيهم طرف
  .رجح اإلظهار ومها ضمن النوع األول يف غري النحل والشورى) جعل لكم( -٢
 .باقي اإلدغامات ال ترجيح فيها -٣

  .ا يف التحريراتمت تناوهل وقد
  
  

 ڭڭڭ
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 باب هاء الكناية -٦
  

   .)..عليه، فيه(مثل  يصله ابن كثريهاء الضمري بعد حرف ساكن 
  .يف سورة الفرقان فإن حفص يصلها) فيه مهانا(أما الباقون فال باستثناء 

  
  :اختلف يف لفظ هاء الضمري اليت فيهاهناك كلمات 

 شعبةو محزة(فاعترب صافيا حالّ  :يقرؤها باإلسكان حيث )نؤتُه، نصلُه، نولُه، يؤده إليك( -
  ).أبو عمروو

  .الباقون بالكسر والصلة ..حفص+ فاعترب صافيا حال  :فألِقْه إليهم -
شعبة وخـالد  و أبو عمرو(محى صفوه قوم خبلف : باإلسكان دون صلة) سورة النور(يتقْه  -

، يف كل ما يذكر تمر قريباًهلما قاعدة سوبالكسر دون صله قالون وهشام ، )خبالف عنه
مع الصلة وهو الوجه الثاين ) ويتقِه(الباقون فيقرؤوهنا  أما .دون صلة) يتقِه(أما حفص فقرأ
  .خلالد وهشام

باإلسكان السوسـي البـاقون بالكسـر    ]: سورة طه[ )..أُِتْه مؤمنا قد عمليو من ( :يأُِته -
  .واإلشباع

  
 خر لـه الصـلة  والوجه اآل ف عن هشاموهذا خبل) امهشو قالون(كل ما سبق يقصره 

  .)دون صلة فألقِه إليهم، إليهم مع الصلة فألقِِِه: (له فيصبح
  .أما باقي القراء فيقرؤون ما سبق باإلشباع  

   
يقرأ قالون بالقصر واإلشباع مث احملققون قالوا إنه ليس هلشام يف  )يأته(لكن يف سورة طه 
  ).الصلة(هذا املوضع إال اإلشباع 
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 باإلسكان قوال واحدا عـن السوسـي أمـا هشـام    ) (مينه لبس طيب(باإلسكان  :َضُهير -
لكن مع اإلشباع أليب عمرو ومع القصر ) لكمو يرضه(والضم وجه اخر ، فهذا وجه، الدوريو

  .هلشام
   .محزة وعاصم وهشام ونافع:أي) نوفالً له الرحب فاذكره): (بالقصر(يرضه لكم 

  
اإلسكان يف اهلاء هشام أمـا البـاقون   : الزلزلة )ل ذرة شراً يرهمن يعمل مثقاخرياً يره و( -

  .فاإلشباع
 
هشـام  (إال أن با ستثناء ابن ذكـوان ) نفر( ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر :أرجئُه وأخاه -

   .يقرأان بصلة اهلاء أما وأبو عمرو فبدون صلة )وابن كثري
  .ابن ذكوان دون صلة: أرجئِه وأخاه
  .)جوادا دون ريب: (الصلة املشبعة، )عى نفر أرجئه باهلمز ساكناًو: (يف الشاطبية

   .أي مضمنني يف اهلمز) لف دعواه حرمال(الضم 
  ).عاصم ومهزة(نصريا فاز : أرجْه
   .)قالون(بالقصر : أرجِه
  ). ورش والكسائي: (الصلة مع الكسر الباقون وهم: أرجِه

  .]١٠:الفتح[رية وهذه األخ )عليُه اهللا، أنسانيه(يضم حفص هاء  -
 

  :يف الدرةهاء الكناية  
  .وخالف أصله الذى يصلها) أبو جعفر(باإلسكان : ألقه، نؤته، نصله، نوله، يؤده  

  .بينما أصله يسكن، وكذلك يعقوب خالف أصله حيث كسر اهلاء دون صله 
) ايـن وردان (بينمـا  ، يقرأ بالكسر دون صله فيوافق بذلك قالون) ابن مجاز( :يتقِه 

  . فيخالف قالون ورشيسكن 
  .بينما أصله يسكن فوافق ابن مجاز، بكسر اهلاء دون صلة) يتِقِه(كما قرأ يعقوب 

   .باإلسكان) ابن مجاز: (يرضْه 
  . باإلشباع) ابن وردان( 
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  .فخالف أصله الذي يسكن، بالضم دون صلة) يرضُه) (يعقوب(وقرأ 
  .يب جعفر يصلهاأصل أ )روحو أبو جعفر(باإلسكان : يأتْه مؤمناً قد عمل 
  .بينما الباقون يصلوهنا) رويس): (دون صله(يأِتِه   
 فيوافق هنا) ابن مجاز(وبالصلة ، مثل قالون) ابن وردان): (دون صله بالقصر( أرجِه 

  .ورش
  ).رويس): (دون صلة( يره 
  .دون صلة رويس :بيده 
  .ابن وردان): دون صلة( رزقانهت 
 .الذي يضم) محزة(ف حيث خال) خلف(بكسر اهلاء : أهله امكثوا 

  
  :بةييف الطهاء الكناية  

  :نفس أحكام الشاطبية والدرة لكن يضاف عليها فيما اختلفوا يف هائه مايلي 
، )االخـتالس واإلسـكان  (يضاف هلشام وجه اإلسكان إىل ما ذكر ): نؤته، نصله، يؤده( -

   .)اإلسكان(يضاف أليب جعفر وجه اإلشباع إىل ما ذكر وهو 
يضاف وجه القصـر  ، )اإلشباع(البن ذكوان وجه القصر باإلضافة ملا ذكر  يضاف: ألقه -

  .أليب جعفر
ويضاف البن مجاز وجه الصلة ، )اإلشباع(يضاف البن ذكوان وجه القصر ملا ذكر : يتقه -

يضـاف  ، )باإلضافة للقصر واإلسكان(ويضاف هلشام وجه اإلشباع ، )القصر(ملا ذكر 
  .البن وردان وجه الصلة ملا ذكر

مـع  (اإلسكان (يضاف ليعقوب وجه ، )مع اإلشباع(يضاف لشعبة وجه اإلسكان : يرَضه -
يضاف البن وردان وجه القصر ، )مع اإلشباع(يضاف البن ذكوان وجه القصر ، )القصر

  .)مع الصلة(
، )مـع اإلسـكان  (ابن مجاز القصر ، )مع اإلسكان(يضاف للسوسي وجه اإلشباع : يأته -

  .)صرمع الق(رويس الصلة 
مع اإلشباع حيث اجلميع يف الشـاطبية  (يضاف هلشام وجه اإلسكان : سورة البلد) مل يره( -

  .ويضاف أليب جعفر ورويس وجه القصر، )يشبعوهنا
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 ويضـاف ، )مـع اإلشـباع  (يضاف أليب جعفر اإلسكان والقصر ): شراً يره ..خريا يره( -
  .)مع اإلشباع(ويضاف لروح وجه القصر ، )مع القصر(لرويس وجه اإلشباع 

  ).مع القصر(ويضاف البن وردان اإلشباع ، )مع اإلشباع(يضاف لقالون القصر : ترزقانه -
  .ضم اهلاء األصبهاين) به انظر( -
يضاف البن وردان وجه اإلشـباع  ، )أرجئِه: مع الصله(يضاف هلشام وجه القصر : أرجه -

مع وجـه  (دون صله  ُهأرجئ: يضاف لشعبة وجه كأيب عمرو أي، )أرجئِه: مع القصر(
  .)أرجْه: اإلسكان

  
  

  ڭڭڭ
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 القصرو باب المد -٧
  

جيب أن نعلم أوال أن املدود مل تكن تقدر باحلركة اليت يقولون عنها هي مقدار فتح إصبع 
تسهيالً على أن أصل احلركة اليت تذكر هي املدة الزمنية لنطق أحد احلركات من .. أو ضمها

إذا مدت تتحول ألفا الفتحة ، مث قدرت مدهتا بفتح اإلصبع أو ضمها، ضمة أو فتحة أو كسرة
راجع حبث ابـن اجلـزري يف    والكسرة إذا مدت تتحول ياء والضمة إذا مدت تتحول واواً
وبالتايل فاأللف تعادل حركتني أي  التمهيد حول كون احلركات ناجتة عن احلروف أم العكس

حيث يتحول لفظ اليـاء  ) اهلْدي(فتحتني وكذلك الياء والواو ولذلك فإن الوقف على كلمة 
وبالتايل ، إىل كسرة متاماً ألن الياء هنا ال متد حركتني إمنا حركة واحدة فهي ليست حرف مد

ن يف التجويد والقراءات إىل استعمال لفظ حركة ألنه أكثر دقة وسهولة وعدل الكتاب املتأخر
أما املقدار ، فأصبحت األلف حركتني واأللف ونصف ثالث حركات، من القول بنصف ألف

  .وهذا تأصيل منشأ كلمة احلركة، كة أو األلف فهو يتعلق بسرعة القراءةالزمين للحر
  

وقد استعمل بعض املؤلفني األقدمني من أصحاب كتب القراءات املعتربة تعبري ألف سابقاً 
يف كتبهم وهذا ما نقله ابن اجلزري يف النشر عن بعض األقدمني كاهلذيل وهو أشـهر مـن   

وقد جرى ابن اجلزري يف نشره ، باأللف عن شيخه الطريائياستعمله ونقل تقدير بعض املدود 
كما نشري إىل أن اهلذيل هو من أكثر املؤلفني تقسيما للمدود وحتديدا ) األلف(على هذا التعبري 

  .ملقاديرها فأوصلها إىل سبعة مراتب
  

 ،إال أن التعبريات املستخدمة يف كتب األقدمني عن مقادير املد تعود إىل مدى طول املـد 
فكان يعرب بالقصر أو التوسط أو اإلشباع فمن استعمل هذه التعبريات الثالثة كان عنده كـل  

وهذا ما جرى عليه الشاطيب ، زيادة على القصر هو توسط وكل زيادة على التوسط هو طول
حيث اعترب أن مراتب املد ثالثة وأخذه واعتمده الشاطيب عن الطرطوسي وصاحبه أبو طـاهر  

حيث اعترب الشاطيب مرتبة التوسـط هـي مرتبـة    ، ابن اجلزري يف نشره بن خلف كما ذكر
تضبطها املشافهة فمنهم من زاد هبا حبيث ال تصل إىل املد املشبع ومنهم من أنقص منها لكـن  

  .دون الوصول للقصر ولذلك فهي اختالف تقدير للتوسط حسب الشاطيب
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د أربعة بتقسيم التوسـط إىل قسـمني   ومن املؤلفني املدونني يف القراءات من جعل مراتب امل

ومنهم من قسمه إىل ، حسب التقدير ومنهم من جعله ستة بتقسيم التوسط إىل ثالثة تقديرات
  .أربعة أقسام

  
وقد قام ابن اجلزري حبصر مراتب املد يف كتب القراءات اليت اعتمدها يف نشـره يف سـبعة   

  :مراتب
  .اإلفراط، فوق اإلشباع، طول أو اإلشباعال، فويق التوسط، التوسط، فويق القصر، القصر
    
  اهلذيل يف كاملة عن بعض طرق ورش عن  والدرجتان األخريتان ذكرمها ابن اجلزري نقالً  

إال أن ابن اجلزري أكـد   اإلفراط والسادسة عن بعض طرق ورش ومحزة وإدريس عن خلف
  .املرتبة اخلامسةوهم اهلذيل يف املرتبة السابعة وأن عامة املؤلفني مل يتجاوز 

  .ولذلك اختار ابن اجلزري للمد مخسة مراتب كما سنذكر
  

  وهذه املراتب الثابتة يف الكتب للمدود حاول بعض العلماء حتديدها باأللف كما ذكرنا
هنا لعب الذوق التقـديري  ، باعتبار أن األلف تعادل مقدار حرفني زمنياً وأن القصر هو ألف

تبة تزيد عن الثانية بألف ومنهم من قال بألف ونصف إىل غري أثره فمنهم من حدد أن كل مر
 اًذلك من التقديرات وابن اجلزري أن القصر ألفاً واليت فوقها ألفني وهكذا كل درجة تزيد ألف

  .على السابقة
  

لكن أكد ابن اجلزري بعد هذا أن تقدير املراتب باأللفات ال حتقيق وراءه إمنا كل زيـادة    
  .عنه املرتبة التاليةعلى مرتبة تنتج 

  
وأكد ابن اجلزري أن املبالغات يف املدود ومقاديرها أمر خطأ وغري ثابت يف قراءة القرآن   

وجيب جتنبه مع ذكره أن الشيخ رمبا يف بدء تعلم الطالب للتجويـد يبـالغ معـه يف املـدود     
  .وحتقيقها

  



  
-  ٤٧٩  -  

ذكرها عند ذكر زيـادات  وسن، لكن ابن اجلزري اختار له مذهباً يف املدود لطريقه الطيبة
  .الطبية

  .وتعامل مدود الدرة أيضاً حسب هذا أثناء اجلمع
  

  :مراتب صاحب التيسري أن للمدود مخس أيضاًوقدر الداين 
  .القصر وفويقه والتوسط وفويقه والطول

  
إضافة إىل الثابت ، وذكر ابن اجلزري اختيارات الشاطيب يف التوسط أهنا يف الدرجة الثالثة

وهي ما يقال عنـه اليـوم   ).. املرتبة اخلامسة(والطول  )املرتبة األوىل(عن اجلميع وهو القصر 
  .-أي التوسط  – جتاوزاً) حركات٤(

  
، وقد اختلفت عبارات املؤلفني يف تقدير كل مرتبة ملقادير املد اعتمادا علـى األلفـات  

  . وذلك من املؤلفني القدامى واجلدد
  

ترب مقادير املدود ودرجاهتا من ضمن الطريق الذي َيقرؤ مبضمنه أم أنه غـري  وهل تع
  ملزم؟

  
إن االلتزام باختيار صاحب الكتاب أو الطريق يف املدود هو جزء من طريقه دون شـك  
لكنه غري ملزم ودل على هذا خمالفة الشاطيب خليارات الداين أثناء إقراءه لطالبه يف حياته ولـو  

مث هذه املقادير مل يتناوهلا هـو ال ابـن اجلـزري صـراحة يف     ، التيسري أو غريهأقرأ مبضمن 
 ويدل على هذا أن ابن اجلزري مل يلتزم بكل ما ورد من مدود يف الكتب الـيت ، منظومتيهما

  :تفصيلها مذاهب أربعة اعتمد عليها بل اختار أحد
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  :وهو يقسم ملذهبني :مذهب تفاوت املد املتصل بني القراء 
 أي -وهو مـذهب الشـاطيب    عدم تفاوت مقدار التوسط مذهب  - ١

   .مراتب ٣فاملد يكون له هنا  –يف املد  مقادير الشاطيب
حيث يقسم التوسط إىل  أو مذهب التفاوت يف التوسط كما سنشرح - ٢

 .مراتب ٥فاملد يكون له هنا  مراتب ٣
  

  :ءمذهب عدم تفاوت املد املتصل لكل القراء ويكون مداً مشبعاً لكل القرا 
   :وهو يقسم ملذهبني

توسـط   يف املنفصل  للراوي الذي لديهمذهب عدم تفاوت التوسط  - ٣
  .مراتب ٣فاملد يكون هنا الشاطيب  وهو مذهب

فاملد التوسط  يف املنفصل للراوي الذي لديهمذهب تفاوت التوسط  - ٤
  .مراتب ٥يكون هنا 

  
  .ومل تدل عبارته أنه محل الناس على أحدهم 

مبضمن الطيبة يلتزم فيها بأحد اختيارات ابن اجلزري لكن الذي يقوم به وبالتايل فالقراءة 
يف  والرابـع  الثـاين  باجلمع بني املـذهب  املد اخلمس مراتبالعديد من الشيوخ هو اعتماد 

لكن جيوز اعتماد غريه من األقـدمني مثـل   ، التفاوت مبقدار التوسط يف املد املتصل واملنفصل
 إىل األوىل يف اإلجازة التنبيه لكن هنا جيب التنبيه إىل أن، زري أوالالشاطيب وأشار إليه ابن اجل

  . مذهب التفاوت يف التوسطد أو اعتماد اختيارات الشاطيب يف مراتب امل
  

، وكثري ممن جيمعون ويقرِؤون من طريق الطيبة يعتمدون اختيـارات الشـاطيب يف املـد   
وبعـض   ،ني املذهب األول والثالثجيمعون بفهم  اختصارا للتطويل بل ترجيحا من بعضهم
  :العلماء يرون أن ابن اجلزري مال إليها

 وذهب آخـرون إىل أهنـا  : يقول البنا يف إحتاف فضالء البشر بعد الكالم على املتصل
مرتبتان طويل حلمزة ومن معه ووسطي للباقني وهو الذي استقر عليه رأي  مراتب املد املتصل

لذي ينبغي أن يؤخذ به وال ميكن أن يتحقق غريه ويستوي يف وهو ا :األئمة قدمياً قال بعضهم
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ولذا صدر به الطيبة وبه كان يقرؤ الشاطيب كما حكاه عنه السـخاوي  ، معرفته أكثر الناس
وعلل عدوله عن املراتب األربعة بأهنا ال تتحقق وال ميكن اإلتيان هبا كل مرة على قدر السابقة 

  .البنا عن ـاه.وهو ظاهر وإن تعقبه اجلعربي
   
وهكذا فإن الشاطيب له اختيارات خرجت عن شيوخه وهذه طريقته اخلاصة به حسـب    

  .وكذلك ابن اجلزري يف الطيبة، الشاطبية
  

وأشري هنا إىل أن هناك مالحظات هامة سترد بعد شرح مقادير املدود للذين يقرؤون من   
  .طريق الشاطبية أو الطيبة ألهنا تتعلق بكال الطريقني

  

  :ر املدود يف الشاطبيةمقادي

  :أحكام املنفصل
  .خبلف عنهما) دوري أيب عمروو قالون: (قصر املنفصل -
  .واحداً قوالً فالقصر) السوسي وابن كثري(أما  
  . ضمن الوجه الثاين هلما) قالون والدوري: (التوسط -
  .فقوال واحد) ابن عامر وعاصم والكسائي(أما  
  ).ورش ومحزة: (الطول -

  :تصلأحكام امل
  .عاصم والكسائيو قالون وابن كثري وأبوعمرو وابن عامر: التوسط -
  . ورشو محزة: الطول -

  :أحكام البدل
 القصر والتوسط والطول باستثناء بعـض : الكل يقصره باستثناء ورش له فيه ثالثة أوجه

   .)القرآن، إسرائيل: (الكلمات اليت ليس له فيها إال قصر البدل
  ).مسئوال: (صحيح مثل وكل مهزة بعد ساكن 
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  ).أي املد بعد مهز الوصل: إيت، يؤاخذكم: (كما يستثين 
  .نداٌء، دعاٌء: ويستثىن من البدل الوقف على اهلمز املنون بالنصب 

  
ـ ) سوءات، موءودة(كلمة : مالحظة    اً       فيها ثالثة البدل ألن الساكن قبل اهلمزة ليس حرف

  .بل حرف علة اًصحيح
  

  .يف اهلمزة الثانية األوجه الثالثة )آآلن(كلمة  -
  

  .التسهيل واإلبدال: أما اهلمزة األوىل فوجهان
وهنا يوافق قالون ورش يف نقل اهلمزة الثانية ويكون لورش وقالون يف اهلمزة األوىل هنـا    

التسهيل أو اإلبدال مع القصر بسبب حترك الالم نتيجة النقل أو اإلبدال مـع  : ثالثة احتماالت
  .شبع وهو مبين على عدم االعتداد حبركة الالم الناجتة عن النقلاملد امل

  
أما اهلمزة الثانية ففيها األوجه الثالثة يف البدل لورش إال يف حالة إبدال مهـزة الوصـل   

يف بـاب النقـل    –آآلن  –وقد فصلنا أحكـام  ( األوىل مع القصر فعليها قصر البدل فقط
  .والسكت

  
مع إدغـام  ) عاداً لؤىل: (ا ثالثة أوجه عن ورش ويقرؤها قالونفيه) عاداً االوىل(وكذلك  -

  .الالم يف التنوين حسب العادة
  

  .مشبعاً ا طويالًميد مًد: املد الالزم
  

   :العارض للسكون
  ونص على هذين الوجهني فقط اجلعربي عن ..التوسط والطول: يف الشاطبية وجهان

  الشاطيب ووافقه ابن اجلزري  
  .طول فهو مد ملحق بالعارض للسكونو توسط): عني(كلمة 



  
-  ٤٨٣  -  

  
بعدها مهزة فيهـا  و كل ياء أو واو ساكنة قبلها فتح: مد حرف اللني إذا كان بعده مهز 

وهذا يف حال الوصـل  ، استيئسوا، سوآهتما، َسوء، اشيئً، شيء: مثل) طولو توسط(وجهان 
  .أما يف حال الوقف فيشارك مجهور القراء يف ثالثة املد

  
وعلى التحقيق له ) القصر والتوسط والطول(لورش يف الواو األوىل ) سوءات(ة إال أن كلم  

  ).القصر والتوسط(فيها فقط 
  

قصر الواو : ويف هذه الكلمة حتريرات متر بعد االنتهاء من شرح األصول لكن أشري هلا هنا  
  .وتوسط الواو وتوسط البدل فقط، وثالث أوجه البدل

  
  . رة يوسف فيها وجهان التوسط والطوليف سو) استيئسوا(كذلك كلمة  -
  .فليس فيهما مد اللني، موئال، موؤودة: يستثىن من مد اللني كلمات -
  

  : يف الدرةاملدود  
  .القراء الثالثة يوسطون املتصل

  .يعقوبو يقصره أبوجعفر: املنفصل
  . بينما يوسطه خلف فيخالف أصله

  .للنييف أنه يقصر البدل وا) قالون(يوافق أبو خعفر     
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  :يف الطيبةاملدود  

 مقادير املد اليت اعتمدها ابن اجلزري يف الطيبة نوردها بعد ذكر ما زادته الطيبة لكل راو  
  .يف املد املتصل واملنفصل بعد أسطر

  
  :أوجه الشاطبية والدرة نفسها ويضاف عليها: املد املتصل 

هاين فهو مثل قالون أي وجه اإلشباع للمتصل لورش هو من طريق األزرق فقط أما األصب
  . يوسط

يضاف البن ذكوان وجه إشباع املتصل فيشارك هبذا األزرق ومحزة وهذا عن ابن ذكوان 
  .من طريق النقاش عن األخفش

  .)إشباع –توسط  –قصر ( وهذه املراتب اعتمادا على مراتب الشاطيب الثالثة يف املد
  .بعد أسطرصلناها تصل فقد فأما على مذهب اعتماد تفاوت التوسط يف امل

وهناك وجه إشباع املتصل جلميع القراء على مذهب من اعترب أن املد املتصل ليس فيـه  
  .تفاوت
 
  :يضاف للشاطبية والدرة :املد املنفصل 

  .األصبهاين عن ورش مياثل قالون يف أوجهه
  . األزرق له األشباع وهو ما ذكر يف الشاطبية عن ورش

  .لدوريالسوسي له وجه توسط أيضاً مثل ا
  .هشام له وجه القصر إضافة إىل التوسط

  .شفابن ذكوان له وجه إشباع للمنفصل من طريق النقاش عن األخ
  . حفص له وجه قصر املنفصل باإلضافة إىل التوسط

  .يعقوب له وجه توسط يف املنفصل إضافة إىل ما ذكر من قصره 
  املراتب اخلمسة اليت وهذا على مذهب الشاطيب يف مراتب املد الثالث أما على مذهب

  .بعد أسطر" أيضا ابن اجلزري اعتماداً على تفاوت التوسط فهي مفصلة ذكرهاا 
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ينطبق ما ذكر يف الشاطبية والدرة هنا لكن وجه ثالثة البدل تأيت عن األزرق : املد البدل 
 .فقط عن ورش وله نفس استثناءات ورش املذكورة يف الشاطبية

  
مهزة الوصل اليت بعدها مهز عند البدء هبـا  ) ..ائيت، ائذن، ناؤمت(يضاف أن لألزرق يف   

  .وال يوجد إال القصر يف الشاطبية، يوجد وجهان البدل وعدمه
  

يف ( يف وجه له عدم املد ويف وجه ثالثة البـدل هذه الكلمة ) سرائيلا(وكذلك يف كلمة   
  ).الشاطبية القصر

  
ما يف الشاطبية ثالثة البدل جـائزة دون  بين) عاداً األوىل(، يونس )آآلن(واختلف عنه يف   
  .منع
  
  : مد اللني قبل مهز -

نقل عـن األزرق  حيث اختص مبده حسب ما ذكر يف الشاطبية األزرق عن ورش  
إضافة ملـا   وقصر باقي الباب -توسط أوطول  –) شيء(زيادة مد فقط يف كلمة 

األداء العملي  فمن ناحية ذكرته الشاطبية من توسط ومد كل ما كان من هذا الباب
يأيت بالتوسط والطول أما عندما مير على غريهـا  ) شيء(عندما مير القارئ بكلمة 

  .)هيئة: ومثلها كلمة(فيأيت بالقصر والتوسط والطول 
وهذه زيادة علـى  ) شيء فقط(حلمزة هنا يف كلمة شيء وجه وهو توسط كلمة  

 ).واملفصول) ال(أو السكت على ) ال(الشاطبية وهو يأيت على وجه السكت على 
ال ، ال إله إال أنـت ، ال إله إال اهللا(يوجد يف الطيبة مد يسمى مد التعظيم يف عبارة  

مداً متوسطاً أثناء القراءة بالقصر يف املنفصـل  ..) ال إله إال(حيث متد ) إله إال هو
 .قصداً للتعظيم عند مجيع الذين يقرؤون بالقصر يف املنفصل

فال ، ال مرد): (ال(مد التربئة يف مبالغة النفي يف حرف يوجد حلمزة أيضاً مد يسمى  
 .وميد توسطاً )ال ريب ،ال طاقة، كاشف
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يوجد هنا وجه القصر إضافة للتوسط والطـول املـذكورين يف   : املد العارض للسكون 
 .الشاطبية

  

  
ً
ا على مـذهب تفـاوت التوسـط حسـب مراتب املد اخلمسة اعتماد
  :اختيار ابن اجلزري يف النشر

ذكرنا وأوضحنا مراتب املد وتقديرها يف بداية حبث املد وذكرنا اختيـار الشـاطيب    قد
  :أربعةن مذاهب ابن اجلزري يف املد وأوضحنا أ، للمراتب الثالثة

  .يف املراتب الثالثة للمدمذهب الشاطيب  تفاوت املد املتصل واملنفصل على إما
   التوسط وتكون هنا مراتب املديف مذهب التفاوتتفاوت املد املتصل واملنفصل على أو 

  .مخس 
على مذهب الشاطيب يف  فصلنيف املتصل واملمقدار املد  أو اإلشباع يف املتصل مع تفاوت 

   .املراتب الثالث
أو اإلشباع يف املتصل مع تفاوت مقدار املتصل واملنفصل على مذهب تفاوت التوسـط  

  .وتكون هنا مراتب املد مخس 
  .ب اخلمس للمدهذه املراتونشرح هنا  
       
  :ابن اجلزري مخسة واليت ذكرها تقوم على تفاوت التوسط مراتب املد اليتو

  .فويق القصر والتوسط وفويق التوسط واإلشباع، القصر
  

مع اجلـزم أنـه مـن    ، لزام بأحد اختيارات ابن اجلزري ال يقطع بهوقد أوضحنا أن اإل
قرئني يعتمدون مراتب الشاطيب الثالث للمد ولذلك جند العديد من امل، متعلقات طريق الطيبة

  .إما ترجيحا هلا أو جتتباً لإلطالة غري اجملدية
  

مراتب  وذهب آخرون إىل أهنا: يقول البنا يف إحتاف فضالء البشر بعد الكالم على املتصل
مرتبتان طويل حلمزة ومن معه ووسطي للباقني وهو الذي استقر عليه رأي األئمـة   املد املتصل



  
-  ٤٨٧  -  

وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به وال ميكن أن يتحقق غريه ويستوي يف معرفته : اً قال بعضهمقدمي
ولذا صدر به الطيبة وبه كان يقرؤ الشاطيب كما حكاه عنه السـخاوي وعلـل   ، أكثر الناس

عدوله عن املراتب األربعة بأهنا ال تتحقق وال ميكن اإلتيان هبا كل مرة على قدر السابقة وهو 
  .عن البنا ـاه.تعقبه اجلعربيظاهر وإن 

   
واختلفت عباراهتم يف تقدير زيادة كل مرتبة عما دوهنا : ويقول بعد الكالم عن املنفصل

فجعلها بعضهم نصف ألف وبعضهم ألفاً وكل ذلك تقريب تضبطه املشافهة واإلدمـان بـل   
ثانية وهلـم  يرجع اخلالف إىل أن يكون لفظياً ألن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت 

  . جراً إىل أقصى ما قيل منه فاملقدار غري حمقق
  .ومسألة التقدير باأللف ذكرناها سابقاً

  
  :تفصيل املذاهب األربعة يف املد التي ذكرها ابن اجلزري  

  :والذي اعتمده ابن اجلزري يف املد أنه وضع مذاهب احتمالية للمد ليعمل بأحدها وخيتار منها
  
 :وهو يقسم إىل مذهبني: واملنفصل ت يف املد املتصلالتفاو: املذهب األول -١

 الشاطيب يف مقادير املد مبين على اختياروهذا املذهب  :عدم تفاوت التوسط  - أ
 :وتكون عليه مقادير املد

  .إشباع املتصل واملنفصل :ورش ومحزة
  .توسط املنفصل واملتصل أو إشباع املتصل واملنفصل: ابن ذكوان

  .توسط املتصل واملنفصل :شرالكسائي وشعبة وخلف العا
  .توسط املنفصل وتوسط املتصل، قصر املنفصل مع توسط املتصل :حفص

توسـط  ، قصر املنفصل وتوسط املتصـل : عمرو ويعقوب وقالون واألصبهاين وأب
  .نفصلاملتصل وتوسط امل

  .قصر املنفصل وتوسط املتصل :أبو جعفر وابن كثري
  .املتصل وتوسط املنفصل توسط، قصر املنفصل وتوسط املتصل :هشام

وهذا املذهب هو ما ذكرنا أنه رجحه البنا الدمياطي وأكد أنه ال يعول إال عليه بل 
  .جزم أنه ما مال إليه ابن اجلزري وعليه عمل كثري من الشيوخ اليوم
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 فويـق ، توسط، فويق قصر: مراتب فيكون التوسط ثالث :تفاوت التوسط  - ب

 .توسط
  .شباع يف املتصل سوى حلمزة وورش وابن ذكوانوعلى هذا املذهب ال يأيت اإل

  
  :ورش ومحزة

  .اإلشباع: املتصل
  .مد مشبع: املنفصل

  
  :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: متصل
  .توسط، )نقاش عن األخفش(إشباع : منفصل

  
ويتركب كال الوجهني يف نوعي املد مع بعضهما لكن ال يأيت املنفصل أطول من املتصل 

  .املتصل مع إشباع املنفصلي ال جيتمع له توسط أ
  

بينما يـأيت علـى   (وعلى هذا املذهب هنا ال يأيت التوسط يف املنفصل مع إشباع املتصل 
  .)مذهب عدم تفاوت املتصل الذي بعد أسطر

  
  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر

  .توسط: متصل
  .توسط: منفصل

  
  :حفص
  .توسط، فويق توسط :متصل
  .القصر، لقصرفويق ا، توسط، فويق التوسط: منفصل
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  .وتتركب األوجه مع بعضها لكن ال يأيت املنفصل أطول من املتصل
هو اختالف تقدير للتوسـط بـني   ، فويق القصر والتوسط وفويق التوسط: مث إن تقدير  

، الكتب لذلك التوسط هو شيء واحد أقصد هبذا أنه ال جيتمع التوسط مع فويـق التوسـط  
  .فويق التوسط مع فويق القصر وكذلك، وكذلك فويق القصر مع التوسط

    
لذلك ال تأيت هـذه   لكن العلماء احملققون أن فويق القصر ال يأيت إال على إشباع املتصل  

  .املرتبة على هذا املذهب
  

  :قالون واألصبهاين وأبوعمرو ويعقوب
  .فويق قصر، التوسط :متصل
  .قصر، فويق القصر، توسط: منفصل

وكذلك التوسط هو شيء ،  املنفصل أطول من املتصللكن ال يأيت أيضاً تتراكب األوجه  
  .للمرتبة املسماة بالتوسط وفويق القصر أي ال يأيت التوسط مع فويق القصر واحد

  
  :أبو جعفر وابن كثري

  .توسط  ،فويق قصر :متصل
   .توسط  ،فويق القصر ،قصر: منفصل

وال جيتمـع   ،ملتصلوتتركب أوجه املنفصل على املتصل لكن ال يأيت املنفصل أطول كن ا
  .فويق القصر يف املنفصل مع التوسط يف املتصل ألهنما عبارة عن اختالف تقدير التوسط 

  
  :هشام
  .توسط: متصل
  .توسط، )حلواين(فويق القصر ، )حلواين(قصر : منفصل
  .ال جيتمع فويق القصر مع التوسط أيضاً

 عند إشباع املتصل فقـط  ولكن العلماء احملققون على قصر املنفصل الثابت عن هشام هو
  .أي ال يأيت على هذا املذهب بل هو على مذهب عدم تفاوت املتصل) عن احللواين(
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عدم التفاوت يف املد املتصل عند مجيع القراء وتكون هنا مرتبته اإلشـباع  : املذهب الثاين -٢
 :وهذا املذهب يقسم ملذهبني أيضاً، مع تفاوت املنفصل) حركات ٦تقدر اليوم (
  

 :)يف املنفصل( فاوت التوسطعدم ت  -  أ
  .إشباع املتصل واملنفصل :ورش ومحزة
  . إشباع :املتصل :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: املنفصل             
  

  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر
  .إشباع: املتصل
  .توسط: املنفصل

  
  .إشباع: املتصل :حفص

  .إشباع، توسط، قصر: املنفصل        
  

  :يعقوبوبو عمرو أ، األصبهاين ،قالون
  .إشباع: املتصل         
  .توسط، قصر: املنفصل         

  
   :هشام

  .إشباع: املتصل        
  .إشباع، توسط ،قصر: املنفصل        

  
  
  
  



  
-  ٤٩١  -  

 :التفاوت يف التوسط   -  ب
  .إشباع املتصل واملنفصل :ورش ومحزة

  
  . إشباع :املتصل :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: املنفصل             
  
  :كسائي وشعبة وخلف العاشرال

  .إشباع: املتصل
  .توسط: املنفصل
  .إشباع: املتصل :حفص

  .إشباع، فويق قصر، توسط، فويق قصر، قصر: املنفصل        
  

  :أبو عمرو يعقوب، قالون األصبهاين
  .إشباع: املتصل
  .توسط، فويق قصر، قصر: املنفصل

  
  :هشام

  .إشباع: املتصل 
  .إشباع، توسط، فويق قصر ،قصر: املنفصل

 

  : اخلالصة
بناء على مراتب املد اليت ذكرها ابن اجلزري تكون مقادير ومراتب املدود لكل قـارئ  

ويقوم العديد من الشيوخ املقرئني باإلتيان بكل هذه اخلالصة ، جبمع كل املذاهب ما سنذكره
بأن مذهب ابن  املنبنية على مجع كل املذاهب دون االلتزام مبذهب واحد معللني ذلك باإلتيان

ي قال صراحة هبذه اجلزري تتبع كل نقل ولو كان ضعيفاً وهذا القول فيه نظر ألن ابن اجلزر
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والذي جيمع القراءات اليوم  ،د ختيري القارئ دون أي جمال للشكوعباراته تفي ربعةاملذاهب األ
  .فقطأو بني الثاين والرابع أو يقرأ باألول  ،إما جيمع بني املذهب األول والثالث

  
  :-من مجع املذهب الثاين والرابع– وخالصة جمموع املذاهب السابقة

  
  :ورش ومحزة

  .اإلشباع: املتصل
  .مد مشبع: املنفصل

  
  :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: متصل
  .توسط، )نقاش عن األخفش(إشباع : منفصل

  صلويتركب كال الوجهني يف نوعي املد مع بعضهما لكن ال يأيت املنفصل أطول من املت
  .أي ال جيتمع له توسط املتصل مع إشباع املنفصل 

  
  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر

  .إشباع، توسط: متصل
  .توسط: منفصل

  
  :حفص
  .إشباع  ،توسط، فويق توسط : متصل
  .القصر، فويق القصر، توسط، فويق التوسط ،قصر: منفصل

  
  .ووتتركب األوجه مع بعضها لكن ال يأيت املنفصل أطول من املتصل

هو اختالف تقدير للتوسـط بـني   ، فويق القصر والتوسط وفويق التوسط: مث إن تقدير
، الكتب لذلك التوسط هو شيء واحد أقصد هبذا أنه ال جيتمع التوسط مع فويـق التوسـط  
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وبالتـايل ففويـق   ، وكذلك فويق التوسط مع فويق القصر، وكذلك فويق القصر مع التوسط
  .ملتصلالقصر ال يأيت إال على إشباع ا

  
  :قالون واألصبهاين وأبوعمرو ويعقوب

  .فويق قصر، التوسط، إشباع: متصل
  .قصر، فويق القصر، توسط: منفصل

وكذلك التوسط هو شيء ، لكن ال يأيت املنفصل أطول من املتصل أيضاً تتراكب األوجه
  .واحد للمرتبة املسماة بالتوسط وفويق القصر أي ال يأيت التوسط مع فويق القصر

  
  :و جعفر وابن كثريأب

  .قصر ،فويق قصر، إشباع: متصل
  .قصر: منفصل

  
  :هشام
  .إشباع، توسط: متصل
  .توسط، )حلواين(فويق القصر ، )حلواين(قصر : منفصل

  .أيضا ال جيتمع فويق القصر مع التوسط
  .والقصر ال يأيت إال على اإلشباع

  
  )وان من طريق النقاشمحزة واألزرق عن ورش وابن ذك(لغري املذكور اإلشباع مث إن 

  .على املذهب الثالث البن اجلزري يف عدم تفاوت املتصل هو اعتمادا 
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اجتماع املد املتصل واملنفصل يف مقطع واحد ملن جيمـع مـن طريـق  
  :الطيبة

 فمن جيمع من الطيبة واجتمع يف آية واحدة عنده املنفصل مع املتصل تكون األوجـه 
  :بني املذهبني الثاين والرابع مجعاً

  
أبو عمرو أبو ، ابن كثري، األصبهاين، قالون(فويق القصر يف املتصل +  قصر املنفصل 

  .، تأيت هاء السكت يف املذكريأيت عليه وجه الغنة للجميع ..)، يعقوبجعفر
  

 الغنةليعقوب عند الوقف، يأيت إدغام كبري لرويس وروح لكن عند اإلدغام الكبري تتعني 
  .، كما يأيت اإلدغام الكبريالالم فقط أما روح فالالم والراءلرويس الغنة على  وطبعاً
  

  .على اإلدغام الكبري ال يأيت اهلمز وعلى التحقيق تأيت الغنة عليه وعدمه أليب عمرو وطبعاً
   

    ،أبو جعفـر ، حفص، أبو عمرو، األصبهاين، قالون(توسط املتصل +  قصر املنفصل 
، تأيت الغنـة  على قصر املنفصل ميتنع سكت حفص ..اليوجد حلواين هنا).. يعقوب

أيت الغنة للجميع، وال يوجد ختفيـف  وت، وفيه إشباع املتصل فقط الكامل حلفص من
هلشام على القصـر،  ) جاء، شاء، زاد، خاب(، ال تأيت إمالة اهلمز عند الوقف هلشام

يأيت اإلدغام الكبري ليعقوب وعليـه   تأيت هاء السكت يف املذكر عند الوقف ليعقوب،
على اإلدغام الكبري ال  كما يأيت اإلدغام الكبري وعدمه أليب عمرو وطبعاً ،تتعني الغنة

 .يأيت اهلمز وعلى التحقيق تأيت الغنة عليه
 
حلواين عن ، أبو عمرو ابن كثري، ،األصبهاين، قالون(إشباع املتصل +  قصر املنفصل 

ميتنع سكت  ..)يعقوب ،أبو جعفر، حفص، وال يوجد غري احللواين على القصر هشام
للجميع الباقون  ،والكامل فيه إشباع املتصل فقط حلفص وجه غنة من الكامل ،حفص

هلشـام   )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(ال تأيت إمالة  ،ال يوجد ختفيف عن هشام ،وجه غنة
وتتعني  يأيت اإلدغام الكبري ليعقوب ،تأيت هاء السكت يف املذكر ليعقوب ،على القصر
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كما يأيت اإلدغام الكبري وعدمه أليب عمرو وطبعا على اإلدغام الكـبري ال   ،عليه الغنة
 . يأيت اهلمز وعلى التحقيق تأيت الغنة عليه

  

، أبـو عمـرو  ، األصـبهاين ، قالون(فويق قصر املتصل  + فويق القصر يف املنفصل 
ال يأيت هاء السـكت عنـد   يوجد وجه غنة للجميع،  ..،ال يوجد حلواين )يعقوب

يأيت اإلغام الكبري لروح  ،الوقف على مجع املذكر ليعقوب ألنه ال يأيت إال على القصر
ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو على غري  ،فقط بينما رويس ال يأيت له إال على القصر

  .القصر
  

، يعقـوب ، أبو عمرو، األصبهاين، قالون(إشباع املتصل +  فويق القصر يف املنفصل 
ميتنـع  يأيت وجه غنة للجميع وهي حلفص من الكامل،  ..)حلواين عن هشام، حفص

ال تأيت هاء املذكر ليعقـوب   ،يوجد وجه ختفيف للحلواين عن هشام ،سكت حفص
ميتنع اإلدغام الكـبري أليب   ،اإلدغام الكبري يأيت لروح دون يعقوب ،على غري القصر
 .القصر عمرو على غري

  

كل القراء عدا محزة واألزرق وابن كـثري وأبـو   (توسط املتصل +  توسط املنفصل 
غنـة  يوجد وجـه  ال  ،يأيت وجه سكت حلفص لكن السكت اخلاص فقط ..)جعفر
يوجد وجـه   ،وكذلك إدريس ،البن ذكوان وجه سكت عام وآخر خاص ،حلفص

هلشام وجه ختفيف يف اهلمز عند  ،عن هشام هو لغري احللواينللجميع ووجه الغنة غنة 
 شاموكذلك هل ،البن ذكوان )ذات الراء ،الكافرين(يوجد وجه إمالة يف  ،الوقف عليه

اإلدغام الكبري  ،ليعقوب ال تأيت هاء السكت على املذكر ،فتح وإمالة املاضي الثالثي
 .ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو على غري القصر ،يأيت فقط لروح دون رويس

  

كل القراء عدا األزرق ومحزة وابن كـثري وأبـو   (إشباع املتصل +  توسط املنفصل 
يأيت هنا وجه سكت يأيت هنا وجه الغنة للجميع وهي حلفص من الكامل، و ..)جعفر

كمـا يـأيت    ،ابن ذكوان سكت عام وخاص وعدم ،حلفص لكنه سكت عام فقط
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 ،احللواين عن هشاملكل القراء هنا وجه غنة عدا  ،إلدريس وجه سكت عام وخاص
البن ذكوان فـتح   ،إضافة للتحقيق يوجد وجه ختفيف اهلمز عند الوقف عليه هلشام

 اإلدغام ،ال يأيت هاء املذكر ليعقوب على غري القصر ،)كافرين وذات الراء(وإمالة يف 
ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو  ،يتعني عليه الغنة الكبري لروح فقط دون رويس وطبعاً

  .ري القصرعلى غ
  

حلفص فقـط وال يوجـد لـه     :فويق القصر يف املتصل+  فويق القصر يف  املنفصل 
 .له وجه غنةليس و ،سكت

  

 ،ال يوجد سكت حلفـص  ،فقط فصحل :إشباع املتصل+  فويق القصر يف املنفصل 
 .يوجد وجه غنه له

  

ال  ..)ابن ذكوان من طريق النقاش، محزة، األزرق(إشباع املتصل +  إشباع املنفصل 
  .)ذوات الراء ،كافرين(ابن ذكوان له فتح  ،يوجد وجه غنة ألحد منهم

  
مثل شعبة وابن عامر ومحزة ، ونشري هنا إىل أن فويق التوسط نقلته الكتب عن غري حفص

  .وهذا مذكور يف النشر لكن مل يعتمده ابن اجلزري يف اختياره
  

على املذهب الثـاين   هو اعتماداًهذا التفصيل السابق بأكمله الجتماع املتصل واملنفصل 
أوجه فويق القصر أما عند اعتماد املذهب األول والثالث فنحذف  ،والرابع أي تفاوت التوسط

أما عند اعتماد املذهب األول فقط فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط  ،وفويق التوسط
  . ومذهب إشباع املتصل لغري ابن ذكوان ومحزة واألزرق عن ورش
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  :مالحظات

أوضحنا أن سبب وجود فويق القصر وفويق التوسط هو اختالف تقدير مقدار التوسط  -١
ثنني مع ال جيتمع كل ا) فويق التوسط مع التوسط أو مع فويق القصر(لذلك ال جيتمع 

عند اعتمـاد وجـه    وهذ يبني اخلطأ الشائع من أن املتصل عند حفص مثال، بعضهما
جيب أن يكون أطول من املنفصل ولو قليالً ألن التقدير واحـد   التوسط يف كال املدين

 .للمد
 

 .شرط املد هو وجود حرف املد -٢
، اهلمز التايل ،)السكون األصلي أو الناتج عن الشدة أو عن الوقف( :أما أسباب املد هي

وهذا بشكل عام واتفق اجلميع على السببني األولـني واختلفـوا يف السـبب     ..اهلمز السابق
  .األخري
 

بني مـا  والبعض ميز بني املد الذي سببه سكون أصلي و، ويبىن على السكون املد املشبع
ن بني املثقل سكون مشدد لذلك مت التمييز بني الالزم املخفف واملثقل وأغلب الذين مييزوسببه 

واملخفف يف مقدار املد جيعل الذي سببه الشدة أطول من الذي سببه السكون فقـط ولكـن   
  .العمل عند الغالب والذي اختاره ابن اجلزري التسوية بينهما

  
فميز القراء بني املتصل واملنفصل وأمجعوا على مد املتصـل واختلفـوا يف    التايل أما اهلمز

  .وا يف أصل مده ويف مقدارهختلفامقداره أما املنفصل ف
  

  .أما اهلمز السابق حلرف املد فاألغلب على عدم االعتداد به والبعض اعتد به
   

لذلك فإنه عند ورش عند إبدال اهلمزة الثانية ألفا فإنه إن كان بعدها سكون أو شدة مند 
  .أما غريمها فيكون املد قصرياً طويالً مداً
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 : قوى األسباب هوإن قوة املد تنتج من قوة سببه فأ -٣
 .املد مشبع ..)احلاقّة(السكون الذي سببه الشدة  -١ً
 .املد مشبع ..)ميم(مث السكون األصلي  -٢ً
  .اختلف يف مقداره حسب ما ذكرنا..)هاأوم( )السماء(مث اهلمز املتصل  -٣ً
      اختلف يف وجود مده وعدمه ومن قال باملد اختلـف  ..)يا أيها(مث اهلمز املنفصل  -٤ً

 .واختلفت طرق النقل فيه، مقداره يف
     بسـبب السـكون أو الشـدة   (مث السبب العارض غري اخلاضع لقاعـدة مطـردة   -٥ً
  ..)العارضة

 واحـداً  فهنا املـد قـوالً   )والصافات صفا(مثل املد قبل تاءات البزي وإدغامات محزة  
 .حسب السبب وهو الشدة هنا فاملد مشبع

، الـرحيم ، الـرمحن (ضع لقاعدة مطردة مثل الوقف على مث السكون العارض اخلا -٦ً 
  ...)الذين

  
الكتاب ، الليل لباسا(والنوع الثاين الشدة العارضة عن اإلدغام الكبري ذو القاعدة املطردة 

هنا جيوز القصر والتوسط  ..أليب عمرو ويعقوب عندما يكون إدغامه قاعدة مطردة) بأيديهم
وهذا اخلالف فيه هو خالف أوجه ولـيس   واإلشباع فقط واإلشباع أما الشاطيب فله التوسط

  . هذا املد يق نقلطرق حيث جيوز من كل طر
  

 :األسباب الضعيفة
  حرف اللني قبل السكون العارض اخلاضع لقاعدة(مث املد الناتج عن الشبه بالعارض  -١ً 
  .وهو بنفس درجة ما قبله ..عند الوقف عليها) قريش، موت( ..)مطردة 
      ،شـيئاً ، شـيء ).. (حرف اللني قبل مهز متصل(املد الناتج عن الشبه باملتصل  مث -٢ً 
  . أغلب القراء مل ميدوها باستثناء األزرق عن ورش)..َسوءة

  ).آمنوا إميانا(مث اهلمز قبل حرف املد مل ميده سوى األزرق عن ورش  -٣ً
  بعض الطرق عن األزرق عن ورشقبل املد مدته  بسبب النقل أو غريه مث اهلمز املغري -٤ً     

  ).اآلخرة( 
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  فمدته بعض الطرق عن األزرق) إيت( ـمث اهلمزة العارض بسبب البدء مثل البدء ب -٥ً
  .وعاملته كالبدل احملقق والشاطيب مل يقل مبده      

         مث السبب املغري فيجوز فيه القصر واملد فقط وال يوجد توسط املد اعتـدادا بـتغري   -٦ً    
  .)األوىل(السبب العارض أما القصر فبسبب املعاملة كاألصل لذلك اختلف فيه 

  
        أغلـب ش بسبب شدة الـتغري بسـبب اإلدغـام    مد البدل لألزرق عن ور منستثناها ا  

والبعض عاملها كما ، عند نافع غري السبب) عادا االوىل(اجلمهور حيث إن اإلدغام العارض 
وثالثـة   الشاطيب وتغري السبب نتناوله يف املالحظة الرابعةعند و نعامل أصل البدل عند األزرق

  .مث السبب املعنوي للمد البدل مأخودة أداء يف من طريق الشاطبية
  ).ابين آدم، خلوا إىل(أما حرف اللني قبل مهز منفصل فال يعترب سببا للمد مثل 

  
أقوى من انفـراد كـل   إذا اجتمع سببان يف موضع واحد كان هذا املد : مث ننبه إىل أنه

ومثل السكت علـى املـد   ، )تتبعانّ(واحد على حدا مثل الوقف على املشدد قبله حرف مد 
املتصل عند من سكت عليه عن محزة فبعض العلماء يف األوىل جعلوا فيها مداً أطـول مـن   

لكـن ذكرنـا   ، السكون لوحده أو الشدة لوحدها وابن اجلزري ذكر أن هذا فيه وجهة نظر
  .املد اليت اعتمدها ابن اجلزري يف طيبته ومل يذكر هذامقادير 
  

ويقال إذا اجتمع مدان عمل بأقوامها سبباً وليس هذا بالدقيق إمنا كان املد فيه أقوى مـن    
فال يوجد ) أباهم(و) جاؤوا(عند الوصل بني ) وجاؤوا أباهم(فمثالً ، انفراد كل منهما وحده

ورش وال نعترب وجود البدل فال يوجـد قصـر   لورش إال مد منفصل مبقدار ست حركات ل
  .فيوجد ثالثة أوجه) جاؤوا(وتوسط فمرتبة املد األعلى تلغي ما دوهنا أما عند الوقف على 

  
عند الوقف عليها اجتمع عارض للسكون ومتصل هنا ال يوجد ) السماء(وكذلك كلمة   

. ول تـأثرا بالعـارض  قصر عند أحد من العلماء إمنا التوسط موافقة للمتصل والعارض والط
اجتمع على األلف البدل واملتصل والعارض للسكون فنعاملـها مـداً   ) برآء(وكذلك كلمة 

  .متصال بالتوسط ويؤثر هبا العارض بالطول فقط
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  .اجتمع الزم وعارض للسكون فنعاملها أهنا الزم) آّمني(وكذلك كلمة 

  .والعمل بأقوى السببني نص عليه ابن اجلزري يف طيبة النشر
  

فيها القصر والتوسط والطول أما عمال مبا قاله الشاطيب ففي ) مستهزئون(وقف األزرق على 
  . هنا يذهب القصر ألن العارض أقوى، العارض للسكون التوسط والطول

  
 فهذا املد عادة ميد توسـطاً ) ال إله إال اهللا) (ال ريب(السبب املعنوي يف ، من قرأ حلمزة باملد
  . ميد مشبعا ألن سبب اهلمز املتصل أقوىلكن يف املثال الثاين

  
وننبه إىل أن ترتيب القوة قائم هي قوة إمجالية تعتمد على كثرة النقل أو اإلمجاع فيه عن   
ولذلك رمبا خيتلف يف تقدمي سببية اهلمز املنفصل على السكون العارض فاالثنني اختلف ، القراء

وهذا املد يقوم ، لك ال ميكن املقارنة بينهماوال جيتمعان يف حرف لذ، القراء يف مدمها وعدمه
  . على لغات العرب ومذاهبها يف املد يف أشعارهم وخطبهم

  
 إذا اجتمعـا أو ) املد البدل ومد اللني قبل اهلمز( هناك حتريرات متعلقة هبذا الباب -٤

 .سيتم تناوهلا بعد االنتهاء من شرح األصول اجتمع أحدمها مع تقليل ذات الياء
بـاخلّري  ، الليـلّ رأى ، الليلّ لباساً(مد الزم مثقل بسبب شدة عارضة حنو عند وجود  -٥

، قصر وتوسط ومد مشبع :يف حاالت اإلدغام الكبري فيوجد هنا ثالثة أوجه) لقضي
فيعامل معاملة املد العارض وقد مر معنا هذا يف اإلدغام الكبري ألنه خيضـع لقاعـدة   

د قبل تاءات البزي أو قبـل اإلدغـام   على العكس من امل، مطردة فهو اجتماع مطرد
الكبري حلمزة يف املواضع النادرة اليت أثبتناها عنه واليت ال يوجد قبلها إال املـد املشـبع   

ومنهم الـذين  ، ويعلمه الكتاب(كذلك حذف املد يف ، ألهنا ال ختضع لقاعدة مطردة
 ؟)ذاقا الشجرة، وال الذين

اعدة فهو مثل مدات محزة والبزي قبل ألن هذا االجتماع يطرد وينضبط حتت أصل وق
  .التاء لذلك مل مند مدا مشبعاً إمنا احلذف فقط
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فيجوز القصر واملد فـإن  ) التسهيل أو اإلبدال أو النقل(ألي سبب  إذا تغري سبب املد -٦
امل أحسب ، املَ اهللا): مثل اإلبدال أو التسهيل(كان التغيري مبقياً أثراً للحرف فاملد أوىل 

أما إن مل يبق أثر ) عند قالون والبزي عند وجه تسهيل األوىل(هؤالء إن ، )عند النقل(
  ).عند أيب عمرو(فالقصر أوىل هؤالء إن ) مثل حاالت إسقاط اهلمز(
  

وما شابه ال يوجد إال القصر لألزرق بسبب قوة ) األوىل، اإلميان(البدء بكلمة مثل  ومنها
  .تأثري اهلمز العارضة الناجتة عن االبتداء

  
  .ألن اهلمز سهل) إسرائيل(وقد رجح ابن اجلزري أليب جعفر مد 

  .للبزي عند إبدال اهلمز ياء بسبب ذهاب اهلمز كاملة) شركاي(ومنع املد يف 
    
فعند اإلبدال جيوز ثالثة أوجه القصر ، هلشام أو محزة) السماء(يف الوقف على كلمة مثل   

تقدير اهلمزة حذفت متاماً فنعاملـها إمـا    والتوسط والطول أما القصر واملد حلمزة فهو على
أما التوسط فنتج عن تقـدير اهلمـزة    ،فيبقى املد كأصل وجود اهلمز أو على عارض احلذف

وكذلك هناك تقدير لوجه الطول ينتج من إبدال اهلمز ، الثانية أبدلت واحتدت مع األلف قبلها
أما قصـر وتوسـط   ، بأطول تقدير املدمدا ألفا مث احتادها مع مد محزة الطويل قبله مث نعاملها 

أما املد فعلى تقـدير  ، هشام فعلى تقدير املعاملة باألصل أي التوسط أو بالعارض وهو القصر
  . إبدال اهلمزة ألفا وبقاء املد

  .أما عند الروم فتعامل بالقصر أو املد وكل منهما حسب مذهبه يف مقدار املد
  

ت الثالثة املذكورة بل القصر فقط ألهنـا وردت  حلمزة ال متد باالحتماال) زكريا(كلمة   
  . الكلمة بلغة التخفيف خبالف هشام
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 )النسـاء إن اتقـينت  (تغري اهلمز عند ورش بسبب النقل مثل : وخيضع للقاعدة املذكورة  
عند إبدال اهلمزة الثانية فيجوز قصرها ألن ما بعدها حترك وجيوز أن منـدها  ) البغاء إن أردن(

  . ضةألن احلركة عار
  

) الُسوء(يسقط املد عند مجيع القراء مثل الوقف على  أي حرف املد تغري شرط املدإذا  -٧
) يؤاخذ(كذلك ، بالنقل والروم حلمزة وهشام فتصبح الواو متحركة وليس حرف مد

 .عند ورش حيث أن إبدال الواو خترجها كن كوهنا حرف مد
 

ة غري ناتج عن إبدال اهلمـز  على الكلم األلف ال يعتد هبا عند وجودها كحرف زائد -٨
لذلك ال تنطبق عليه قواعد املد وهذا جنده عند من أدخل ألفاً بني اهلمزتني املتتـاليتني  

أو ) فال يوجد مد سواء عند من سهل اهلمز الثاين كقالون وأيب عمرو) ءألد، ءأنذرهتم(
كن ابـن  ونقل ابن اجلزري عن بعض العلماء معاملتها كاملتصل وهو قرأ هبا ل، حققها

 .اجلزري رجح عدم وجوده
  

حسب السبب فال نأيت برتبة ملد ضعيف أعلى مـن   جيب االنتباه للموازنة بني املدود -٩
 :رتبة مد أقوى منه

اليت سقطت ) أوال إن(وقصر ) ها(عن إسقاط اهلمز الثانية ال جيوز مد ) هؤالء إن( فمثالً  
ما منفصل فيجـب أن يعـادل األول أو   إ) أوالء(منفصل والثاين ) ها(ألن املد األول  مهزهتا

  .متصل فعندها جيب أن يكون أطول منه أو يعادله
  

  .بعكس من سهل اهلمزة الثانية فيجوز عندها أن تتركب أوجه املد والقصر يف األول مع الثاين
) ها أوالء(وقصر ) ها أنتم(لكن ال يصح مد ) ها أنتم(سهل قالون اهلمز يف ) ها أنتم هؤالء(

  .احملقق سبب أقوى ألن اهلمز
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  :عند ورش
اجتماع بدل حمقق ومغري يف مقطع واحد من طريق الطيبة البدل املغري عند األزرق يقصر   

  ).آمنا) (اآلخرة(مع توسط ومد البدل احملقق أو يعامل مثله 
  

  :عند محزة
سـهل  عند تسهيل اهلمزة األوىل وإبدال الثانية ال يأيت املد قبل امل) هؤالء(إذا وقفنا على   

   :أقصر من املبدل وبالتايل
  .وال يأيت املد )أوال(قصر   ــــ    )ها(قصر       
  .)أوال(يأيت قصر ومد وتوسط    ــــ     )ها(مد       

  
  .أما عند تسهيل الثانية مع الروم فتتراكب األوجه

  
) مـآب ، يستهزئون(عند ورش إذا اجتمع يف مقطع مد بدل ومت الوقوف على بدل مثل   
لكن ال مند العارض للسكون أطول من البـدل  ، عارض للسكون وليس بدل )مآب( يففاملد 

  : ألن السبب العارض أقوى
   .يأيت عليه طول العارض    ــــ   طول األول       

  .يأيت عليه توسط وطول العارض    ــــ توسط األول     
  .يأيت عليه ثالثة العارض    ــــ    قصر البدل    
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فيجوز مد البـدل بتقديراتـه    :وأشباهها) اآلن، اآلخرة، وىلاأل(عند البدء بكلمة   - ١٠
وذلـك بسـبب    سواء بدأنا باهلمز أم بالالم الثالثة لألزرق عن ورش ونقل عدم املد

احلركة العارضة لالم نتيجة النقل واالبتداء العارض هنا قوي لذلك رجح ابن اجلزري 
لبدء فيها سواء من الشـاطبية أو  لكن العمل بني الشيوخ اليوم على املد يف ا، عدم املد
  .الطيبة

  
  

  ڭڭڭ
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  الهمزتان في كلمة - ٨
  

) مسـا (القراء الذين لديهم أحكام خاصة الجتماع مهزتني يف كلمة واحدة هـم أهـل   
  .وهشام
  

  :َءَء -١
ميدها مد و يسهل اهلمزة الثانية دون مد بني اهلمزتني أو يبدل اهلمزة الثانية ألفا: ورش 

 ).ءأنت، ءأنذرمت(و مشدد مشبعاً قبل ساكن أ
  

، فإن اإلبدال يكون مبقدار حركتني دون إشباع) ءأِمنتم، ءألد(أما إذا كان بعدها متحرك 
فليس لورش عند الوقف عليها إال التسهيل كما يف اهلمزة ) ءأنت(ويستثىن من القاعدة كلمة 

  .ل واإلبدالعند الوقف عليها أما عند الوصل ففيها التسهي) أرأيت(الثانية من كلمة 
 

يوافق أبو عمـرو  و يسهل الثانيةو )حركتني(يدخل بني اهلمزتني ألفا قصرية : قالون 
  .قالون يف هذا

 .يسهل اهلمزة الثانية فقط دون إدخال: ابن كثري 
مع التحقيـق والتسـهيل   ) حركتني(فإنه يدخل بيت اهلمزتني ألفا مبقدار : أما هشام 

  .)فعدم اإلدخال ممنوع(
    
اليت شفعها هبمزة ثانية يف القلم فإنه ليس له فيها التحقيق وابن ) ءأن كان ذا مال( باستثناء  

  .اليت شفع مهزهتا يف سورة القلم) ءأن كان ذا مال(ذكوان يسهل دون إدخال مهزة كلمة 
  

  :نلخص هشام
  .ممنوع.. حتقيق ــــ  عدم إدخال، حتقيقــــ  إدخال 
   .ممنوع.. يلتسه ــــعدم إدخال  ،تسهيلإدخال ــــ  
  



  
-  ٥٠٦  -  

 :َءُء -٢
 .يف القمر) أُءلقي(، يف ص) أُءنزل(، يف آل عمران) أونبئكم(ثالثة مواضع يف القرآن 

 .له تسهيل الثانية فقط وال يوجد إبدال: ورش 
وأليب عمرو وجه ثاٍن وهو التسهيل دون ، تسهيل+ إدخال ألف قصرية : وأبو عمرو 

 .إدخال
 .التسهيل فقط دون إدخال: ابن كثري 
أمـا الـيت يف آل   ، والتسهيل مع اإلدخال فقط، اإلدخال وعدمه مع التحقيق: هشام 

  .عمران فليس له فيها التسهيل مع اإلدخال
   

  :نلخص هشام
  .حتقيق ــــ عدم إدخال، حتقيق ـــــ إدخال 
  .ممنوع ..تسهيلعدم إدخال ـــــ  ،تسهيل ـــــإدخال  
  

 :َءءِ  -٣
  .وال يوجد إبدال، ة دون إدخالله التسهيل يف الثاني: ورش 
وال يوجد وجـه ثـاِن أليب   ، هلما إدخال ألف قصرية مع التسهيل: قالون وأبوعمرو 

 .يسهل الثانية دون إدخال :ابن كثري، عمرو
أئفكا ، )األعراف(أئنكم  باستثناء سبعة مواضع، له إدخال وعدمه مع التحقبق: هشام 

، سورة املرمي) مامت ءأذا(، )الصافات( أئنك، )الشعراء، األعراف(أئن ، )الصافات(
األخرية اليت يف فصلت  فله يف هذه اإلدخال مع التحقيق أما) فصلت(أئنكم لتكفرون 

 .فله اإلدخال مع التسهيل إضافة لإلدخال مع التحقيق
  .لكن يف األخرية اليت يف فصلت روي التسهيل أيضاً ويكون مع اإلدخال
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  :نلخص هشام
  .حتقيق ــــ عدم إدخال ،حتقيق ــــ إدخال 
  .ممنوع ..تسهيلعدم إدخال ـــ  ،ممنوع ..تسهيلإدخال ــــ  
  

  :مالحظة

التعريف متد ست حركات أو تسهل دون مد مثل ) ال(مهزة الوصل بني مهزة االستفهام و
فعندها جيـوز  ) آآلن(اهلمزة الثانية يف  إال أن نافعا يقرأ بنقل )ءآآلن، ءآلذكرين، ءآهللا(كلمة 

سواء لورش أم قالون ويأيت يف املد البدل عند الالم ثالثة ) اإلشباع والقصر(ه يف وجه اإلبدال ل
  .البدل كما أنه ال يوجد إدخال ألحد من القراء عند التسهيل

  

 :بكيفية نطقهاو فيها يف الشاطبية كلمات اختلف بوجود مهزتني 
ـ (حقق اهلمزتني : يف سورة فصلت) عريبو أءعجمي(  .١ وأسـقط األوىل هشـام    )حبةص

  ).أعجمي(
بتسهيل الثانية وكل حسب مذهبه يف التسهيل واإلدخال فـورش  ) أءعجمي(أما الباقون 

يسهل اهلمزة الثانية أو يبدهلا مداً مشبعاً أما قالون وأبو عمرو وأبو جعفر فيسهلون الثانية 
البـن  أما حفص فيسهل وال يدخل وكذلك ابن ذكوان وابن كثري وليس  مع اإلدخال

 .كثري املد املشبع
وكل ، وابن كثري أي ابن عامر) كما دامت(شفعها : فسورة األحقا )أذهبتم طيبتكم( . ٢

  .منهما يعاملها حسب مذهبة يف اهلمزتني
  اهلمزة لكن سهل ،هبمزة ثانية )شعبة وابن عامرو محزة(شفعها : القلم )أن كان ذا مال(. ٣

   التسهيل فيكون معوهشام حسب مذهبه يف(الثانية ابن عامر 
  .أما ابن ذكوان فالتسهيل واإلدخال) اإلدخال فقط وليس له التحقيق

  .شفعها مع التسهيل ابن كثري على أصله: آل عمران) أن يؤيت أحد( .٤
ووافقه يف سورة ، حفص) ءامنتم(، صحبة) ءَءامنتم(يقرأ  ):ءامنتم به قبل، ءامنتم له قبل( .٥

  . قنبل) طه(
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ال يوجـد وجـه   : وقد قالوا، كل حسب مذهبة يف التسهيل) ءءامنتم(ا الباقون يقرؤوهن
  . إبدال لورش هنا ألن اإلبدال يؤدي هنا لالشتباه باإلخبار

ذلك يف سوريت امللك واألعراف عنـد  و أبدل اهلمزة األوىل من هذه الكلمة واواً: قنبل
، فرعون ءأمنتم بهقال (ويسهل اهلمزة الثانية حسب مذهبه ، وصل هذه الكلمة بسابقتها

 ).وإليه النشور ءأمنتم
وكـذلك  ) َءأَأمنتم(حيث أصلها  )ءامنتم له(عند اجتماع ثالث مهزات كما مر يف كلمة  .٦

لو كانت قاعدهتم تنص على و ال يوجد إدخال للقراء الذين يسهلون) ءأهلتنا خريأم هو(
  .اإلدخال

لثانية ويبدلون الثالثة لكن ابن عـامر  فالكل يثبتون اهلمزة األوىل وا ):ءأاهلتنا(أما كلمة 
  .ليس له تسهيل

  .قرأها باإلخبار ابن كثري )أئنك ألنت يوسف( .٧
  .البن ذكوان وجهني اإلخبار واالستفهام: مرمي )أئذا ما مت( .٨
  .يقرؤها شعبة باالستفهام: الواقعة )إنا ملغرمون( .٩
  حفص ونافع) عال أال(يقرؤها باإلخبار : األعراف )أئنكم لتأتون( .١٠
  .نافع وابن كثري وحفص) حرم عال(يقرؤها باإلخبار : األعراف )أئن لنا ألجراً( .١١
هشام هو القارئ الوحيد الذي يدخل بني اهلمزتني وهذا خبلف عنه بينمـا أهـل    :أئمة .١٢

  .يسهلون اهلمزة الثانية دون إدخال ويسهل أبو جعفر مع اإلدخال) مسا(
  

 :يف الدرة 
  .ية أبو جعفر مع إدخاليسهل الثان -
  .حيقق اهلمزة وال يدخلو أما روح فيخالف أصله، رويس يسهل الثانية دون إدخال -
 .خلف وافق أصله -
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  :الدرة من لكلمات اليت اختلف بوجود مهزتني فيهاأما بالنسبة ل
 هكذا يقرؤها رويس هبمزة واحدة باسقاط اهلمـزة األوىل مثـل  ): ءامنتم به، ءامنتم له( .١

وكذلك روح خالف أصـله  ، الثانية مسهلة) ءْءامنتم(بينما قرأها أصله هبمزتني ، حفص
  .فحقق اهلمزتني

 .بينما أصله يقرؤها باالستفهام، أبو جعفر يقرأ باإلخبار): إنك ألنت يوسف( .٢
أخرب خلف بينما أصله يستفهم وكذلك خـالف أبـو جعفـر     :القلم) أن كان ذا مال( .٣

 .تفهماويعقوب أصلهما فاس
بينما أصلهما يقرآهنـا  ، يعقوبو يستفهم فيها أبو جعفر :األحقاف) م طيباتكمتءأذهب( .٤

  .باإلخبار
  .أبو جعفر خيالف أصله فيدخل بني اهلمزتني مع التسهيل :أئمة .٥
  
  

  :الطيبةاهلمزتان يف كلمة من  
 :َءَء -١

مث إن  )كحفص(ل نفس الشاطبية والدرة لكن يزاد هلشام وجه حتقيق اهلمزتني دون إدخا  
حـال أوجـه    وهذا(األزرق يأخذ ما ذكر عن ورش يف الشاطبية واألصبهاين مثل ابن كثري 

  .قالون بعكس باقي األبواب اليت تقترب أوجهه فيها من) األصبهاين يف اهلمزتني
  .له وجه التسهيل يف اهلمزة الثانية) أءسجد(ابن ذكوان له يف 

  
 : َءُء -٢

زيـادة   وال، بق عن األزرق واألصبهاين ما ذكر يف املفتوحتنينفس الشاطبية والدرة وينط  
 .هلشام

  .لقالون وجه التسهيل دون إدخال
  
  :َءِء - ٣

 أن يضاف هلشام هنا أنه يف املواضع املذكورة املخصوصة باإلدخال والتحقيق يف الشاطبية  
هـا ثالثـة   يف فصلت في) أئنكم لتكفرون(له هنا عدم اإلدخال أيضاً وبالتايل يصبح يف كلمة 
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أوجه التسهيل مع اإلدخال مث التحقيق مع اإلدخال وهذان ذكرا يف الشاطبية مث التحقيق دون 
 .إدخال وهذا من الطيبة بينما يف باقي الكلمات السبعة وجهان

  
األنعام حيث إنـه يف العـادة   ) أئنكم لتشهدون(يضاف لرويس وجه التحقيق يف كلمة 

  .يسهل فقط دون إدخال
  

  :ختلف يف وجود مهزتني فيهاالكلمات امل
يضاف هلشام وجه إثبات اهلمزة الثانية ويضاف لقنبل ورويس وجـه  ) أءعجمي وعريب( 

يضاف البن ذكوان وجه اإلدخال مع التسهيل وهو يف الشـاطبية  ، حذف اهلمزة األوىل
أوجه حال االستفهام الوجهان املعروفان يف اهلمزتني  ٤يسهل دون إدخال ويكون هلشام 

 .وحتني ويضاف هلما من الطيبة حتقيق دون إدخال وتسهيل دون إدخالاملفت
  . وجه تسهيل دون إدخال) ءأذهبتم(ويف . القلم) ءأن كان ذا(يضاف هلشام يف  
يضاف لقنبل وجه اإلخبار مع ما ذكـر مـن االسـتفهام يف    : األعراف) أئن لنا ألجراً( 

 .الشاطبية
يضاف هلشام وجه تسـهيل  ، ل حفص باإلخباريقرأ األصبهاين مث): آمنتم به، ءامنتم له( 

األزرق يقرأكما يقرأ ورش يف ، بينما يف الشاطبية حيقق اهلمزتني) مثل نافع(اهلمزة الثانية 
 .الشاطبية

يضاف للبزي وجه عدم تسهيل اهلمزة : األعراف) فرعون ءأمنتم(، امللك) وإليه النشور( 
 .)إبدال مع تسهيل الثانية فقط:  الشاطبيةيف(الثانية عند اإلبدال اهلمزة األوىل يف الوصل 

 .رويس له وجه حتقيق اهلمزة الثانية: األنعام) أئنكم لتشهدون( 
يضاف هلشام وجه التسهيل مع اإلدخال باإلضـافة ملـا ذكـر يف    : فصلت) قل أئنكم( 

 ) التحقيق مع اإلدخال(الشاطبية 
 .زة الثانيةيضاف البن ذكوان وجه تسهيل يف اهلم: اإلسراء) ءأسجد ملن( 
القراء يف الشاطبية على أصوهلم يف اهلمزتني لكن يضاف هنا للجميع عـدا أبـو   ): أئمة( 

كما نقل عن األصبهاين يف هذه الكلمـة يف  ، جعفر وجه إبدال اهلمزة الثانية عمن يسهل
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املوضع الثاين من القصص واألول من السجدة باإلدخال مع التسهيل بينما هـو العـادة   
 .اليسهل دون إدخ

  
  

 ڭڭڭ
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  الهمزتان في كلمتين -٩
  

نـافع  ): مسا(القراء الذين هلم أحكام خاصة يف اهلمزتني إذا اجتمعتا يف كلمتني هم أهل 
  .وابن كثري وأبو عمرو

  
  .أو إبداهلا، تسهيل الثانية: ورش وقنبل هلما وجهان دوماً: اهلمزتان املتفقتان باحلركة

    
كان املـد مشـبعاً    املبدل حرف ساكن أو مشدد وعند ورش وقنبل إذا كان بعد احلرف  
  .فإن حترك هذا الساكن بسبب عارض جاز القصر، )جاء أشراطها، السماء أن تقع( :مثل
  

ومثال ) للنيب ءإن أراد(، )لسنت كأحد من النساء إن اتقينت(، )البغاء إن أردن: (واإلشباع مثل
  ).النساِء إال(ما بعده شدة 

  
  .الثانية متحرك فاإلبدال دون إشباع أما إذا كان بعد اهلمزة

  
  :أما باقي القراء فتفصيلهم ما يأيت

  .وافقه هنا قالون والبزيو أسقط األوىل أبو عمرو: َءَء    
  .البزي فسهال األوىلو أما قالون أسقط األوىل أبو عمرو: ُءُء    
  .البزي سهال األوىلو أسقط األوىل أبو عمرو أما قالون: ءِ ءِ     
  

  :مالحظات
 ه األول وهو إبدال اهلمزة األوىلالبزي يضاف للوجو يوجد وجه ثاٍن لقالون: بالسوِء إال .١

  .وهو املرجح عنهما يف النشر )بالسوِّ إال(واوا مشددة مث حتقيق اهلمزة الثانية 
ورش وقنبل باإلضافة لألوجه اليت هلا يضـاف  ] النور) البغاِء إن( البقرة) هؤالِء إن كنتم[( .٢

  .هو إبدال اهلمزة الثانية ياء خالصة هلماو وجه اخر
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جيـب مـد   ) ها(يف وجه اإلسقاط أليب عمرو عند مد املنفصل ) هؤالء إال(وننبه هنا أن   
   .وال يأيت القصر) أوالء(

  
   :أوالء ها

  .)أوال إن( مدــ  )ها(قصر             ،)أوال إن( قصر ــ   )ها( قصر
  .)أوال إن(ــ مد     )ها(مد   ،وعممن ..)أوال إن( قصر  ــ    )ها( مد
   

مبا بعدها يقرأ باإلبدال مع  )النبئ(قالون عند وصل كلمة : األحزاب) للنيب إن) (النيب إال( .٣
  .)النّيب إن) (النّيب إال(جلمهور اإلدغام فتصبح قراءته كا

  

  : اهلمزتان املختلفتان باحلركة
  :كلهم قاعدة واحدة) مسا(ألهل 

  .)عند ضم الثانية( هيل الثانيةتس } _____َء ُء{
  .)عند كسر الثانية( تسهيل الثانية } _____َء ءِ {
  .إبدال الثانية } _____ُء َء{
  .)عند كسر الثانية( تسهيل أو إبدال الثانية } _____ُء ءِ {
  .إبدال الثانية } _____ءِ  َء{
  .ال يوجد منها يف القرآن } _____ءِ  ُء{
  

 جيوز القصر إال أن املد مفضل عنـد ) مسهل(املد مهز مغري إن كان بعد حرف :مالحظة
  .القراء

  .ألن أثر اهلمزة ذهب متاماً، فاملفضل هو القصر، أما إذا كان التغري باإلسقاط
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  : يف الدرةاهلمزتان بني كلمتني  
بينما روح حيقق الثانيـة وخيـالف   ، يسهل الثانية أبو جعفر ورويس: عند اتفاق اهلمزتني-١

  .أصله
يوافق أبو جعفر ورويس أصالمها أما روح فيخالف أصله : عند اختالف حركة اهلمزتني -٢

  .وحيقق اهلمزتني
  

   :يف الطيبةاهلمزتان بني كلمتني  
  :يضاف ملا ذكر

األصبهاين واألزرق هنا متماثالن وأوجههما هي كما ذكر لورش يف الشاطبية عدا وجـه   - 
يوجد إبدال لألصبهاين وبالتايل فاألصـبهاين يسـهل    اإلبدال يف اهلمزتني املتماثلتني فال

  .الثانية وحيقق األوىل
يف سورة األحزاب نقل عن قالون وجه آخر وهو تسـهيل اهلمـز   ) للنبئ إن) (النبئ إال( -

  .األوىل
  .-من طريق ابن شنبوذ  – يضاف لقنبل وجه اإلسقاط يف املتماثلتني دوماً -
  . -من طريق أيب الطيب  – اىل من املتماثلتني دوًميضاف لرويس وجه اإلسقاط يف األو -
ذكر يف النشر يف اهلمزتني املتفقتني عن قالون تسهيل الثانية يف املفتوحتني وكذلك اإلسقاط  -

وكذلك نقـل   ،يف املضمومتني واملكسورتني لكنه مل يتناوله يف الطيبة لذلك ال ُيعمل به
   .ري معمول به تسهيل الثانية يف املفتوحتني عن روح وهو غ

  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٥١٥  -  

 هشام على الهمزو وقف حمزة -١٠
  

أمـا  ، أو متطرفة إذا وقف عليهـا ، محزة له أحكام عند الكلمة اليت حتوي مهزة متوسطة
املتحركة تسـهل إذا  ، الساكنة تبدل: والقاعدة العامة هي هشام فأحكامه تتعلق باملتطرفة فقط

  .فتنقل احلركة للساكن قبلهامل يكن قبلها سكون أما إذا كان قبلها سكون 
  
 .قاعدة عامة).. حبركة ما قبلها(إبدال  ..)يؤمنون(مهزة متوسطة ساكنة  -١
 .قاعدة عامة ..تسهيل ..)مؤجال) (بعد متحرك(مهزة متوسطة متحركة  -٢
 أو) ألن احلرف يصـبح متحركـاً  (روم تسهيل مع ال ..)لؤلؤ، يشاء(اهلمز املتطرف  -٣

وطبعاً اإلبدال لـيس معـه روم   ) كناً بسبب الوقفألنه أصبح سا(إبدال دون الروم 
 . اهلمزة الثانية أما األوىل فهي متوسطة) لؤلؤ( :مثل

، هنيئـاً ): حيث ال تكون اهلمزة ساكنة(زائدتني ) واو( أو )ياء(مهزة متوسطة قبلها  -٤
أما إذا كاتنا أصليتني فاإلدغام وعدمه ) خروج عن القاعدة(إبدال مع اإلدغام  ،مريئاً

  ).شيا، شّيا: اٌشيئ(
    بـل يـاء أو واو ففيـه   ) متطرف أو متوسط(وسيمر معنا بشكل عام أن كل مهز     
  .ياء أو واو حسب ما قبل اهلمز .إبدال

 .)على القاعدة العامة(التسهيل  )مالئكة) (تكون متحركة(توسطة قبلها ألف م -٥
 ):تسـهيل يقوم مقام ال(نقل  )تكون متحركة( غري حروف املد متوسطة بعد سكون -٦

 .متوسطة بزوائد على القاعدة) األرض(مثال 
حسب القاعدة ألنه أصبح متحركاً (تسهيل مع الروم  )يشاء(مهز متطرف قبله ألف  -٧

مع وجود ثالثة أوجه يف البـدل  ) زيادة على القاعدة(أو اإلبدال ألفاً ) بسبب الروم
 . القصر والتوسط والطول

، )ألن الروم جيعلها كأهنا متحركة(لروم فقط تسهيل مع ا مهز متطرف قبله ياء أو واو -٨
ومـع  ) يضـيء ، سوء، شيء(عدمه يف الياء والواو األصليتني أو إبدال مع اإلدغام و

ووجه اإلبدال خروج علـى   ..)بريء، قروء(اإلدغام فقط يف الواو والياء الزائدتني 
 .القاعدة
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مع  ويكون) يليقوم مقام التسه(نقل  )مرئ(مهز متطرف قبله ساكن ليس حرف مد  -٩
 .الروم أو اإلمشام أو السكون

 
أو معاملتها كاملتوسـطة   التحقيق: فيها وجهان مهزة متوسطة بزوائد يف أول الكلمة - ١٠

  :حسب القواعد املذكورة ومن أمثلة املتوسط بزوائد
، تسـهيل .. هـاأنتم ، يا أيها: التعريف) ال(و، والم األمر واجلر، وهاء التنبيه، ياء النداء

  ).نقل ..اإلميان، األرض، تسهيل ..وأخاه، فإهنم، وكأهنم، دالإب ..بأي
) األرض: (وننبه هنا أن التحقيق يكون حسب أصل كل راو من رواة محزة فيـه فمـثالً  

وبالتايل ) إال أن العدم غري معمول به هنا(خلف له السكت فقط بينما خالد السكت وعدمه 
ن من املتوسط بزوائد ففيه خللف السـكت  يف ما سنسميه املوصول أي اهلمز الذي قبله ساك

وكذلك خالد فله السكت والنقل أما عدم السكت فغري معمول به أما باقي املتوسط ، والنقل
، ففيها خللف السكت والتخفيف حسب القواعد املذكورة ..وكأنه، فإنه، ها أنتم: بزوائد مثل

  .وخالد له السكت أوالتحقيق دون سكت أوالتخفيف
   

 فيهـا .. اكن وبعده مهز بني كلمتنيس) ..قد أفلح، قل إن(الوقف على املفصول مهزة   -١١
  .التحقيق والتخفيف وهي من زيادات الشاطيب على التيسري

  . عدم السكت: حتقيق خالد، وعدم السكت، السكت: حتقيق خلف    
  .التخفيف هنا هو النقل    

 
 تبدل ياء وختالف قاعـدة  )لئال، فئة، مائة(مهزة متوسطة مفتوحة قبلها كسرة أو ضمة  -١٢

  .أما الساكنة بعد فتح فعلى القاعدة تبدل ياء فقط، التسهيل
  

 إما التسـهيل ): سئل(كسورة بعد ضم أو م) يطفئوا(مهزة متوسطة مضمومة بعد كسر  -١٣
  ).عن األخفش(أو اإلبدال وهي زيادة على القاعدة ) عن سيبويه(حسب القاعدة 
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ختفيـف اهلمـزة   : وهو مذهب آخر ى الكلمة املهموزةنقل عن محزة يف الوقف عل 
 :اتباعاً خلط املصحف وهذا يعين

خيفف اهلمز يف الوقف ختفيفاً موافقاً خلط املصحف إن كانت قواعد التخفيف القياسـية    
  .املذكورة ال تتوافق مع رسم املصحف

  
 هيل يكون بأنأما إن توافقت فنلتزم بالتسهيل حسب القواعد املذكورة والتوافق يف التس

ينحى به حنو الياء حسب القواعد السابقة فيما رسم على نربة وحنو الواو فيما رسم على واو 
والتوافق يف اإلبدال يكون بأن يكـون اإلبـدال   ، وينحى به حنو األلف فيما رسم على ألف

  .حسب القواعد املذكورة متوافق مع احلرف الذي رمست عليه اهلمزة
  

حسب القواعد املذكورة فال خنفف حسب مرسوم اخلط أما إن مل  فإن وجد هذا التوافق
   .يتوافق فإننا خنفف حسب مرسوم اخلط

  
  : أمثلة

أواإلبدال يـاء  ) بني اهلمز والكسرة(القياس هو التسهيل : يستنبؤونك، متكؤون، منشؤن
نربة لكن اهلمز رسم على واو فتبدل حسب الرسم واواً أما لو رمست يف الرسم العثماين على 

  .فكان التسهيل يتوافق مع الرسم فال نبدل حسب الرسم
  

القياس هو التسهيل واإلبدال ياء لكن اهلمز هنا رسم على السـطر لـذلك   : مستهزءون
  .يوجد وجه حذف للهمز

   
حيث يسكن محزة احلـرف قبـل   (له حسب القياس النقل عند الوقف : كفْوءا، هْزءوا
  .سم حنذف اهلمز ألنه على السطروإذا أردنا موافقة الر، )اهلمزة هنا

  
 ..القياس التسهيل أو اإلبدال ألفاً أما اتباعا للرسم فإننا نبدل واواً: الضعفؤ، البالؤ، يعبؤ

  .فليس فيها وجه موافقة الرسم اليت على السطر )الضعفاء(أما 
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 أمـا القياس هو التسهيل أو اإلبدال ألفاً لكن حسب الرسم نبدل ياء أيضاً : نبائ، آنائ

  .على السطر فال يوجد فيها وجه موافقة الرسم) أنباء، آناء(
   
، تـؤوي (كذلك كلمة ، القياس تبدل مع اإلدغام أما حسب الرسم فبدون إدغام )رئيا(
   .اإلبدال مع اإلدغام حسب القاعدة أو بدونه حسب الرسم) تؤويه

  
  لى السطر فاختلف هبا هلحسب القاعدة اإلبدال واواً وقد رمست اهلمز ع )ُرْءياي، ُرْءيا(

مل ترسم ياء  فيها وجه اتباع رسم لكن ثبت هذا الوجه فتقرأ باإلبدال مع اإلدغام فقط حيث
  .ثانية

   
 عنه حتتمله اللغـة  إن قاعدة اتباع الرسم السابقة تتقيد بأن احلذف أو اإلبدال الناتج: وبالتايل

  .العربية أو ثبتت به الرواية
  

 : مالحظات

، يكون بعد أو قبل الواو املبدل إليها واوو ة فيها إبدال للهمز واوا أو ياءعند الوقف كلم 
 )رئيا، مريئا، هنيئا، بريء، قروء، يضيء، سوء، شيء(الياء املبدل إليها ياء  بعد أو قبلو

بني الواوين أو اليائني إذا كانت الواو أو اليـاء اللـتني يف    فهنا جيوز اإلظهار أو االدغام
أما يف الزائدتني فاإلدغام قوالً واحـداً  ) رئيا، يضيء، سوء، شيئاً، شيء( الكلمة أصليتان

  ).مريئا، هنيئا، بريء، قروء(
، مـن أجـل  ، اآلخرة(النقل يقوم مقام التسهيل عندما يكون قبل اهلمزة حرف ساكن  

 ).ملء
  .يوافق هشام محزة يف اهلمزة املتطرفة فقط 
 .ز يف اهلاء وجهان إما الضم أو الكسرجيوو اهلمزة تبدل): أنبئهم(عند الوقف على  
 .وال يوجد هذا يف اإلبدال، جيوز اإلمشام والروم يف املتطرف املسهل فقط 
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اهلمز املتطرف الذي قبله كسر أو ياء يعامل حسب قاعدة اهلمـز فيجـوز   : عند الوقف 
 .أو اإلبدال لكن مع االدغام وعدمه، التسهيل مع الروم

حلمـزة  (والطول  ي قبله حروف مد جيوز القصر والتوسطعند ابدال اهلمز املتطرف الذ 
كل حسب مده فحمزة يشبع (أما عند التسهيل مع الروم فيجوز القصر والطول ) وهشام

 ).وهشام يوسط
والوقـف  ، وأمثاهلا يسمى الوقف على املفصول وسيمر تعريفه) قلْ إن(وقف محزة على  

ساكن قبل اهلمز وسـيمر تعريفـه   وأمثاهلا يسمى الوقف على املوصول ال) األرض(على 
 .امللحق بزوائد: وأمثاهلا يف هذا الباب) األرض(ومسي اهلمز يف 

بالنقـل أو  (وحكم اهلمز يف امللحق بزوائد التحقيق أو التخفيـف والتخفيـف يكـون    
كما ذكرنا (النقل : عن خلف..) اإلميان، األرض(ففي  ..حسب القواعد املذكورة) التسهيل

الوجه ناتج عن معاملة اهلمـزة كمـا   (السكت ، يف حال التخفيف) سابقةيف أحكام محزة ال
 .التعريف) ال(أما التحقيق فغري معمول به يف ) نعاملها يف الوصل حيث يسكت محزة

  
ألن (السكت وعدم السكت ، )عمالً بالقاعدة السابقة عن محزة(ينقل : أما عن خالد فإنه

ه التحقيق دون سكت غري معمول بـه كمـا   إال أن وج) خالد له السكت وعدمه يف الوصل
  .سيمر معنا

  .ففيه التسهيل والتحقيق) ينأون، وإن(أما باقي أنواع املتوسط بزوائد مثل 
  

والتحقيق دون سكت ، )حسب القاعدة(النقل : فعن خالد) قل إن(أما بالنسبة للمفصول 
النقـل حسـب    :أما خلف، حيث يعاملها كما يعاملها يف الوصل وهو ال يسكت يف الوصل

  .القاعدة أو التحقيق ويكون التحقيق بالسكت أو دونه حيث يف الوصل لديه السكت والعدم
  

  .)عليكم أن: (ال يوجد نقل على ميم اجلمع يف املفصول مثالً :مالحظة
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  :ةبالطييف وقف محزة وهشام على اهلمز  
ق مع السكت وعدمه عند الوقف على املفصول واملوصول يوجد لراويي محزة النقل والتحقي -

فيضاف لكل من الراويني التحقيق مع عدم السكت ويضاف خللف  ..ال فرق بني الراويني
  .وجه السكت يف املفصول

  )إضافة لوجه عدم السكت(يضاف حلمزة وجه السكت على املد املنفصل عند الوقف عليه  -
يف الطيبة والتخفيف يوجد عن هشام يف اهلمز املتطرف التحقيق إضافة للتخفيف الذي نقل  -

  . هو األكثر نقال
التحقيق ) استوى إىل، مبا أنزل(يضاف حلمزة عند الوقف على املد املنفصل املتعلق باأللف  -

  .والتسهيل مع املد والقصر إضافة للتحقيق دون سكت من اشاطبية مع السكت
، تزدري أعينكم( كذلك يضاف حلمزة عند الوقف على املد املنفصل املتعلق بالياء أو الواو -

والنقل واإلبدال  إضافة للتحقيق دون سكت من الشاطبية التحقيق مع السكت) قالوا آمنا
  .أي إبدال اهلمز وإدغامه بالياء أو الواو

ورد فيها التخفيف والتحقيق وذكرنا أن التخفيف رجحه الشاطيب ) قل إن(الوقف على حنو  -
  .بالنقل وهذا ما مال إليه ابن اجلزري

 متحرك يف كلمة سابقة عنه منفصـلة  اهلمز املتطرف يف بداية الكلمة والذي قبله حرف يف -
 ،يرفع إبراهيم، أن، أفتطمعون، ذرية آدم، فيه آيات، السفهاء أال، يوسف أيها، منه آيات(

 اهللا، اهللا أحـد ، منهن أمهـاتكم ، اجلنة أزلفت، نشاء إىل ياقوم إنكم، من بعد إكراههن
 يقومون بالتخفيف ويكون هذا د الشيوخ الذين يقرؤون من طريق الطيبةهنا يف عن) ..أكرب

 واملفتوح) يوسف أيها، منه آيات(التخفيف بالتسهيل إال يف حالتني اهلمز املفتوح بعد ضم 
  .ففيها اإلبدال) ذرية آدم، فيه آيات(بعد كسر 
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اواً ومل يذكر ابـن  و) أكرب(وبالتايل يف الوقف على التكبري بني السورتني وجه إبدال مهزة 
واألزمريي يف عمدة العرفان قـال بـأن   ، )اهللا أحد) (اهللا أكرب(اجلزري يف الطيبة ختفيف حنو 

  .املقروء به اليوم هو التحقيق مع أن التسهيل قائم قياساً مع أنه اليوم يؤتى به عند اجلمع
  .والكامل، وسيمر معنا أنه مذكور يف املصباح

  
  

  ڭڭڭ
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ردباب الهمز المف -١١  
  

 )مأوى(ء يف الفعل باستثناء كلمة يبدل اهلمزة الساكن من األمساء واألفعال اليت هي فا :ورش
  .ومشتقاهتا

بشرط كون اهلمـز  ) يؤاخذ، يؤده، مؤجال(مثل  وكذلك يبدل ورش اهلمزة املفتوحة بعد ضم
م للفعل مثل كذلك اليت هي ال) فؤاد(فاء لفعل الكلمة أما اليت تقع عينا للفعل فال يبدهلا مثل 

  .فإنه ال يبدهلا) كفئا(
  :يضاف إىل ما سبق أن ورش يبدل مهزة كلمات

  .مع االدغام النبئ+ لئال + الذئب + بئس +  بئر
 أما اليت هي عني) يؤده، مؤجال، يؤاخذ، يؤده(كذلك يبدل كل مهزة متحركة هي فاء للفعل 

  ).كفئاً(وكذلك الم الفعل مثل ) فؤاد: (للفعل فال مثل
  
   .)صابئون، صابئني(مهز  نافعف حيذ

إضافة إىل وجه اإلبدال ).. أرأيتكم، أرأيتم: ومشتقاهتا ..أرأيت(يسهل نافع اهلمزة الثانية من 
  .املعروف يف اهلمزة الثانية

  
  .)النسّي( ..)النسيء(أبدل ورش مع اإلدغام كلمة 

  
، يهيء، إن يشأ(ثل م) أو أمر(أال تكون مهزة جزم : يبدل كل مهزة ساكنة بشروط :السوسي

ففيهـا  ) بارئكم، مؤصدة، رئيا، تؤويه، تؤوي: (ويستثىن من هذه القاعدة كلمات، ..)ينبئ
ونقل يف الشاطبية وجه ابدال يف األخرية لكنه غري معول عليـه  ، اهلمزة له ساكنةو اهلمز فقط
  .عند احملققني

، ها أبو عمـرو بـاهلمز  يبدهلا السوسي حيث يقرؤ) يألتكم أعمالكم(يف احلجرات ) يألتكم(
  ).يلتكم(والباقون يقرؤوهنا 

  
 .يبدل اهلمزة الساكنة يف هذه الكلمة فقط) لؤلؤ( :شعبة
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 .فقط) الذئب(أبدل مهزة  :الكسائي
  )ومشتقاهتا ..أرأيت(حذف اهلمزة الثانية يف كلمة : الكسائي

  
 .يف سورة مرمي مع اإلدغام) رئيا(مهز  قالون وابن ذكوانيبدل 

 .عن فىت محى ويشارك كل من خلف ويعقوب أصله: يهمز) مؤصدة(
  

 )ضئزى(النجم فتصبح ) ضيزي(كلمة  ابن كثرييهمز 
  

 .عاصميقرأ باهلمز فقط : يأجوج ومأجوج
  

 .خبلف عنه البزييسهل مهزها : ألعنتكم
  
ند ع) النيب إال) (النيب إن(دائماً إال ما ذكر عن قالون يف  يهمز كلمة النيب وباب النبوة: نافع

 .الوصل فقط
  

 .)ضئاء(حيث وقع فتصبح  )ضياء(قنبل كلمة يهمز 
ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويوافق يعقوب  )صفا نفر(يهمزها ): ترجي من تشاء(

  .أصله
 .نافع وابن ذكوان وخيالف أبو جعفر أصله )آهالً متأهال(يهمز ): شر الربية، خري الربية(
  وخيالفه يعقوب أبو عمرو) الرأيبادئ (يهمزها  ):بادي الرأي(
  

 )يضاهئون(اليت يف التوبة فتصبح  )يضاهون(كلمة  حفصيهمز 
هلاء ورش وله وجه  بالتسهيل مع حذف األلف بعد): هأنتم(، )بنو محد(بالتسهيل  ):ها أنتم(

   .آخر هو إبدال اهلمزة ألفاً مع املد املشبع
  .قنبل :بتحقيق اهلمز لكن دون ألف بعد اهلاء): هأنتم(
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  .أبو جعفر يوافق قالون يف هذه الكلمة
  
  .تسهيل أو إبدال اهلمز ..حج مهال: عند الوصل) الالئي(

  .حذف الياء مع حتقيق اهلمز ..يعقوب+ زاكيه جبال 
  .حذف الياء مع تسهيل اهلمز. .أبو جعفر+ ورش 

  .باقي القراء باهلمز والياء
  

بسبب  األلف أما اإلبدال فيكون مع املد املشبعوالتسهيل املذكور يكون مع القصر أو املد يف 
  .)والالّي(الشدة اليت تنتج عن اإلبدال واإلدغام فتصبح الكلمة 

   
مع إبدال اهلمزة ألفا وهذا خبلف عنه والوجه الثاين له كبـاقي  ) يايس(يقرؤها البزي  ):ييأس(

  .القراء
  

  .مل يهمزها سوى عاصم: يضاهئون
  

بينما يبدهلا يف ) هْزءا(دهلا باقي القراء عدا محزة الذي قرأها وصال وأب )هُزؤا(مهز عاصم كلمة 
  .وشاركه فيهمزه خلف العاشر) هَزا(أو نقل فتحة اهلمزة إىل الساكن قبلها ، )هْزَوا(الوقف 

  
بينما قرأها محزة وخلف ويعقوب باهلمز ، قرأها فقط عاصم باهلمز وضم الفاء) كفؤا(كذلك 

   .وإسكان الفاء
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 : يف الدرةمز املفرد اهل 
) والـالء (وكذلك ) ها أنتم(وحقق مهزة كلمة ، ويوافق الدوري، حيقق اهلمز املفرد :يعقوب

  .وخالف أصله الذي يسهلها
  

) أنبئهم(سواء أكان السكون بسبب اجلزم أم أصلياً باستثناء ، يبدل اهلمزة الساكنة :أبو جعفر
وباب هـذه  ) رؤيا، رئيا: (م مع االبدال كلماتكما أنه يدغ، احلجر والقمر) نبئهم(، البقرة
  .فيبدهلا دون إدغام) اإليواء(أما مجلة ، الكلمة

  
، خاطئة، ملئت، خاسئا، شانئك، نبوئ، ناشئة، استهزئ، قرئ: كما يبدل أبو جعفر كلمات

، ملئت، يبطئن، )اهلمزة األوىل(رئاء ، مائة، عدمهو االبدال): موطئا(له اخللف يف كلمة ، وفئة
  .،اشئةن

  
  .فإنه حيذف اهلمزة ..يطفئوا، متكئون، خاطئون: باب هذه الكلمةو مستهزئون: أما كلمات

  .مستهزيئني فإنه حيذف اهلمزة، متكئني، خاطئني: كذلك كلمات
   .)تطؤون(وكذلك كلمة 

  
  .متكأً، صابئون، صابئني: كذلك حيذف مهز

  .)اً، ين، ون(متوسطا بزيادة أي اهلمز املتطرف الذي يرسم عادة على السطر لكنه أصبح 
  

  . هذا خبلف عنهو )منشؤن(: انفرد حبذف: ابن وردان
  

  .)النسّي، هّية، جّزا( ..النسيء، كهيئة، جزءاً :أبدل مث أدغم :أبو جعفر
) كائن من نيب(، مع املد والقصر: إسرائيل، أرأيت: سهل ابو جعفر اهلمزة املتوسطة يف كلمات

 . مع املد والقصر
  

  . الالء يئسن: املد والقصر وسهل مع
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الـيت أثبتـها   ) والنبوءة، النيبء(وخالف أصله بابدال مهزة ، )لئال: (أبدل أبو جعفر مهز كلمة
  .ووافق ورش) الذئب(وكذلك ابدل كلمة، أصله

  
لكـن  ) مـؤجال ، يؤده، يؤاخذ(أبدل أبو جعفر اهلمزة املتحركة الواقعة فاء للفعل مثل ورش 

: مثل(أما عني الفعل والمه فيحققها كورش ، فأظهر اهلمز) يؤيد(ة خالف ابن وردان يف كلم
  ).كفؤاً، فؤاد

  
  ).ومشتقاهتا ..أرأيت(يسهل أبو جعفر اهلمزة الثانية من 

  
  .وخالف أصله) الذئب(أبدل خلف كلمة 

  
  : الطيبةاهلمز املفرد يف  

ع السوسـي يف  يضاف هنا أن الدوري عن أيب عمرو البصري يبدل اهلمز الساكن بالتوافق م
  .فيصبح أليب عمرو إمجاالً اإلبدال وعدمه: كما يضاف للسوسي وجه عدم اإلبدال، قواعده

  
 .يأخذ األزرق أحكام ورش اليت يف الشاطبية يف إبدال فاء الفعل

 .اإلبدال مع اإلدغام هو لألزرق فقط: النسيء
  

: لك ويستثىن كلمـات األصبهاين يبدل كل اهلمزات الساكنة سواء أكانت فاء فعل أم غري ذ
كل ما يتعلـق  ، )هذه اللفظة فقط من اإليواء(تؤوي وتؤويه ، بأس، رِئيا، الرأس، لؤلؤ، كأس

 .قرأت، جئت، هيء، نبأتكما وينبأو نبئهم): نبأت(بكلمة 
  

برغم أن ) فؤاد(كذلك يبدل األصبهاين اهلمزات املتحركة اليت هي فاء للفعل ويضاف هلا لفظ 
، ملئت، لئال، ومل يبدهلا األزرق) خاسئا: (عل كذلك انفرد بإبدال كلماتاهلمزة هنا عني الف

 ).يبدهلا خبالف(بأي ، )يبدهلا بال خالف(فبأي ، ناشئة
  

  .ويكأنه، وكأنه، كأمنا، كأن، اطمأن: يسهل األصبهاين مهزة
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، مأفأصـفاك ، ألمألن، )وكل ما يشتق منها(أفأمن ، أفأمنتم، أفأنت: يسهل اهلمزة الثانية من
فلمـا رآه مسـتقراً   ، رآها هتتز، رأته حسبته جلة، رأيتهم يل ساجدين: رأيت يف ستة مواضع

 .إين رأيت أحد عشر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، عنده
وإذ (واختلف عن األصبهاين يف تسهيل مهز ) وإذ تأذن ربك ليبعثن(تأذن يف  يسهل أيضاً مهز

  .)تأذن ربكم
  

التسهيل مع حذف األلف كما ذكر يف الشاطبية لكـن  ) ها أنتم( األصبهاين واألزرق هلما يف
 .وجه اإلبدال هو لألزرق فقط

  
  .اجلمع والفرد) مؤتفكات، مؤتفكة:(يضاف لقالون هنا وجه إبدال يف

  
وهذه الكلمات أبدلت وأدغمـت  : هنيئاً، مريئاً، بريئا: يضاف أليب جعفر فيما أبدله وأدغمه

 . اإلدغام يف هيئة وعدم اإلبدال كاجلمهور ويضاف له وجه عدم، خبلف عنه
  
  

 ڭڭڭ
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  باب النقل والسكت والوقف على الهمز -١٢

وهذا يف كلمتني أو كلمة ، إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة اهلمزة دوماً ينقل حركة :ورش
  .باستثناء ميم اجلمع الساكنة فإنه ال نقل عندها، واحدة

يوجد فيهما نقل ألن امليم ليست ميم مجع وعندها جيـوز  ) آمل أحسب الناس، وليحكم أهل(
  .قصر ميم ومدها) ميم أحسب(يف 
 

  .يوافق يف هذا ورشاً، واليت يف سورة يونس) آآلن(ينقل كلمة  :قالون
 )رداً(إىل الساكنة قبلها فتصبح  )ردءاً(نافعاً ينقل حركة اهلمزة يف كلمة يضاف ملا سبق أن 

  .مع التنوين
ألن ، األصح عدم النقل: وقالوا، لورش فيها وجهان النقل وعدمه، بسورة احلاقة) كتابيْه إين(

  .هاء سكتهي ) كتابيْه(اهلاء يف 
تقرأ باإلظهار كمـا أن  ) ماليه هلك(ففي سورة احلاقة لورش عند القيام هنا بعدم النقل فإن 

  .اإلظهار واإلدغام) ما ليه هلك(لكل القراء يف 
املسبوقة بالواو أو الفاء ينقلها ابن كـثري والكسـائي   ..) فاسألوا، فاسأهلم، فاسأل، واسأل(
   .)..فسلوا، همفسل، فسل، وسل(تقرأ  ..)راشده دال(
  

 .)القُران(أينما وردت فتصبح  بالنقل) القرآن(ابن كثري كلمة قرأ 
  

فيقـف علـى   ) مرقدنا هذا) (عوجاً قيما: (اختص حفص بالسكت بني كلمات خمصوصة
كذلك سكت علـى  ، الكلمة األوىل من احلالتني السابقتني بألف مبدلة مث يقرأ الكلمة التالية

  .)بل ران، من راق(
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  :يف السكت والنقل والوقف على اهلمز أحكام محزة 

  .له أحكام يف املوصول واملفصول
   ،اآلخـرة (قبلها ساكن يف كلمة واحدة مثـل  و ورود مهزة: ونقصد باملوصول يف الشاطبية

  ..شيئا+ شيء + التعريف بعدها مهز ) ال(ملقصود وا) اإلنسان
 ،مـن آمـن  : (ورود مهزة يف بداية كلمة وقبلها ساكن يف الكلمة السابقة: ونقصد باملفصول

  ).عذاٌب أليم
  .أن نقف على هناية الكلمة اليت حتوي اهلمزة: ونقصد بالوقف على املفصول

  :والطرق شرح التحريراتب يف يت باختصار دون إسهاوتفصيل أحكام محزة يف اجلدول اآل
  

 خالد خلف 
 حال الوقف حال الوصل حال الوقف حال الوصل

+ املوصول بأل التعريف 

 شيئاً+  شيء

 تركهما+  سكت+  نقل عدمه+ سكت  سكت+  نقل السكت

 هذا غري معمول بهو

 عدمه+ نقل  الشيء عدمه+ سكت + نقل  عدمه+ السكت  املفصول

  
  :هيو لطرقجيدر التنبيه لبعض ا

  :بالنسبة خلالد
عند الوقف على املوصول يوجـد النقـل   _____ سكت على املوصول عند الوصل 

  ).حسب القاعدة(والسكت 
  .النقل فقط عند الوقف____  عدم السكت على املوصول

  
  :بالنسبة خللف

  ).السكت والنقل(عند الوقف على املفصول _ ____ سكت على املفصول عند الوصل
  ).وعدمه(عند الوقف نقل وحتقيق ___ __ترك السكت
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  :اتمالحظ

فال يوجد نقل على ميم اجلمع  )عليكم أن(عند الوقف على املفصول مع وجود ميم مجع  -
  .بداًأ

  :يف سورة النجم اخلالف يف كيفية أدائها )عادا األوىل( -
  ).نقل مع إدغام الالم يف التنوين(عاد لؤىل : قالون

مـع وجـود   ) عاد لوىل(حذف اهلمزة و اهلمز إىل الالم قبلها نقل حركة: ورش وأبو عمرو
  .األوجه الثالثة للبدل عند ورش

  ).األوىل(والبدء ب) عادا(أما عند الوقف على وهذا عند الوصل
  .األوىل، لؤىل، ألؤىل: قالون
  .)القصر فقط يف البدل(لوىل ، )مع أوجه البدل(ألوىل: ورش

واملفضل عند القـراء  ، )أألوىل(قي القراء يقرؤوهنا كحفص با .أألوىل، لوىل، ألوىل: أبو عمرو
  .البدء هبمز الوصل

  
 : تنبيه

فعند من ) اإلنسان، اآلخر، األوىل(بعدها مهزة قطع تعريف و) ال(كل مهزة وصل بعدها  -١
، التعريف فإما نبدأ بالالم أو هبمزة الوصل) بأل(ينقل اهلمزة جيوز له وجهان عند االبتداء 

  .تداء بالالم ال جيوز لورش يف البدل إال القصروعند االب
غريهم جيوز عندهم البدء يع القراء اللذين ينقلون اهلمز ومج )االسم الفسوق(هناك كلمة  -٢

  ).أالسم، السم(هبمز الوصل أو بالالم 
جلميع القراء إشباع مهـزة الوصـل   : األوجه اليت تتحصل فيها :يف سورة يونس) آآلن( -٣

  .هلمزة الثاين حسب ما أثبتناه أو تسهيلهاوهي ا) أاآلن(
  

  : مبا أن له يف هذه الكلمة نقل اهلمزة إىل الالم قبلها فيصبح له :قالون
  .املد املشبع هلمزة الوصل مع النقل

  .هلمزة الوصل مع النقل) مبقدار ألف( باعتبار الالم حتركت بالنقل املد غرياملشبع
  .األوجه ابن وردان كما سيمرالتسهيل مع النقل ويشترك معه يف هذه 
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 بأن ال جنمعهـا مـع  (عند قراءة هذه الكلمة ضمن مقطع ال حيوي مد بدل آخر  :ورش

  .)أو كلمة آية يف املوضع الثاين يف سورة يونس آمنتم قبلها يف املوضع األول
  

  :وهذا ما يقرؤ به عادة مراعاة للوقف فتكون األوجه
  .الثة البدل بعدهاملد املشبع هلمز الوصل مع النقل وث  
  .املد غري املشبع مع النقل وقصر البدل فقط  
  .التسهيل يف مهز الوصل مع النقل وثالثة البدل  
    
أما إذا وقفنا فنفس األوجه لكن يزاد يف ) آآلن(وهذه األوجه إذا مل نقف على كلمة   

تأثر بالسكون  حالة املد غري املشبع لأللف أنه جيوز توسط وطول البدل فقط من الشاطبية ألنه
  .العارض
  

  :قبلها وهذه األوجه ترد فقط من الطيبة) آمنتم(إذا مت مجعها مع مهز 
 أو املد املشبع يف هذا اهلمز األول أو املد) آآلن(قصر آمنتم وعليه التسهيل يف اهلمز األول 

   .)آآلن(غري املشبع مع قصر بدل 
التوسـط  ) آآلن( عليهما يف بدل توسط آمنتم وعليه التسهيل أو املد املشبع وهذان يأيت

  .والقصر
  .فقط) آآلن(توسط آمنتم مع املد غري املشبع وعليه قصر بدل 

  .فقط) آآلن(طول آمنتم مع املد املشبع أو التسهيل وعليه قصر وطول بدل 
  .فقط) آآلن(طول آمنتم مع املد غري املشبع ويكون عليه قصر بد 

  
وقف فتتركب األوجه على على بعضها بسـبب   أما إذا) آآلن(وهذا إذا مل يوقف على 

السكون العارض فيكون على كل من مد أو توسط أو قصر آمنتم التسهيل أو املد املشـبع أو  
  .)آآلن(غري املشبع وعلى كل منها املد أو التوسط أو القصر على الم 
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وجيب أن نعلم أن هذه األوجه املذكورة ضمن االختصاص السابق تتقيد بالقاعـدة    
  :لعامة اليت تتبع أثناء القراءة مبضمن الطيبة عند اجتماع بدل مغري مع حمققا

  
  بدل حمقق

  قصر
  توسط
  طول
  ل مغريدب

  قصر
  توسط
  طول

  بدل مغري
  قصر
  وتوسط قصر

  قصر وطول
  بدل حمقق

  وطول وتوسط  قصر
  توسط
  طول

  
كـان  لكن عند مد مهز الوصل مداً غري مشبع يتقيد مد البدل يف اآلن بالقصر مهما   
  .يف املوضع الثاين) آية(مع كلمة ) آآلن(وتنطبق هذه القواعد فيما إذا مجعنا  )آمنتم(مد  مقدار

  
وكل هذه التحريرات تكون عند اجتماع مدي بدل أحدمها مغري مع حمقق وتكـون    

  .من طريق الطيبة
  

  :)آآلن(يف  خلف عن محزة
ى كل منهما السكت وهـذا يف  املد املشبع أو التسهيل وعل) آآلن(له أوجه اجلمهور يف 

فيضـاف  ) آآلن(حال الوصل أما يف حال الوقف فبسبب النقل الذي حيصـل يف علـى الم   
املد املشبع يف اهلمز أو غري املشبع أو التسهيل مع النقل وعلى كل وجـه  : للوجهان السابقان

  .يأيت ثالثة العارض للسكون
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  :يف الدرةالنقل والسكت والوقف يف الدرة  
  
  :إبدال إال يف عدة كلماتو سكتو وجد نقلال ي

 وصـال ) مـلء (كلمة + اإلخبارية ) اآلن(يف سورة يونس وأي سورة أخرى  )آآلن(كلمة 
   .وله نفس حتريرات قالون البن وردان ووقفا فيها النقل

  .عند الوصل إال أنه خيالف أصله يف الوصل فيبدل التنوين ألفاًأبدل أبو جعفر  :)ردءا(
  .)من استربق(مل ينقل سوى و ،دلمل يب :رويس

  .وخالف محزة يف أحكام الوقف على اهلمز )فاسأل، واسأل: (خلف فنقل فقطأما 
 ل دون مهز مع اإلدغام وعنـد البـدء  كأصليهما بالنق) عادا األوىل(أبو جعفر ويعقوب يقرأ 

  .يقرآان مثل أيب عمرو
 ،ق، كهعـيص ، طسم، صامل، امل: (على حروف اهلجاء يف فواتح السور يسكت أبو جعفر

وينتج من السكت إظهار املدغم واملخفي وقطع  )حم عسق، طس، طه، املر، الر، حم، ن، ص
  ).امل اهللا(مهزة الوصل بعد السكت 

  
  : يف الطيبةالنقل والسكت والوقف على اهلمز  

  
  .ورش براوييه يطابق ما ذكر يف الشاطبية 
  .)ملء(يشارك األصبهاين ابن وردان يف نقل  
يف يونس ) آآلن(أينما وردت وجه عدم نقل أما ) اآلن(أليب جعفر يف كلمة  يضاف 

  .فوجه النقل فقط
عند الوصل وهو قراءهتا كورش بالنقل فقط دون ) عاداً لؤىل(قالون له وجه آخر يف  

  .مهز
 .)لوىل، ألوىل: (يضاف لقالون وجهان) األوىل(عند البدء بكلمة  
نقل يذكر يف الطيبة يف باب وقـف محـزة    وقف محزة وهشام على اهلمز الذي فيه 

 .وهشام على اهلمز
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  :بالنسبة ألحكام السكت حلمزة براوييه يضاف ما يلي -
  :عند الوصل  
خبلـف   ..املد املتصل، املد املنفصل، املوصول، املفصول: يسكت محزة براوييه على  

ى املفصول ويزيد خالد وجه السكت عل، فيزيد خلف وجه عدم السكت على املوصول، عنه
  .وهلما وجه السكت على املد

  
 الوقف على الكلمات السابقة محزة يف )إدريس، حفص، ابن ذكوان: (وافق كل من  

   .)املتصل واملنفصل(حروف املد  عدا
  

  .لكن البن ذكوان وحفص وإدريس ،وسكتهم على املوصول واملفصول خبلف عنهم  
  

  :السكت عندهم نوعان
  .العامالسكت و السكت اخلاص 

   .املفصول التعريف وشيء وشيئاً والساكن) ال: (فهو على أما اخلاص
  .فهو على كل من مفصول وموصول :أما العام

  
  وعلى اإلشباع، العام يأيت على التوسط يف املنفصل وإشباع املتصل وسكت ابن ذكوان

  .يف املنفصل واملتصل من طريق النقاش
  .املنفصل مع إشباع املتصلأما السكت اخلاص له فهو على التوسط فقط يف 

  
  .يأيت على توسط املنفصل واملتصل والسكت اخلاص حلفص

  .أما سكت حفص العام فهو على توسط املنفصل وإشباع املتصل
  

  .إما إدريس فسكته بنوعيه يأيت على توسط املنفصل وإشباع املتصل
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ذكر هي خالصة تؤخذ من يف كل ما ) السكت وعدمه(أوجه محزة  
  :طرقسبعة 

  .عن محزة براوييه ..)شيء، أل(لسكت فقط على ا -١
  . عن محزة براوييه ..مفصول، أل، شيء: السكت فقط على -٢
  .عن محزة براوييه ..موصول، مفصول، أل، شيء: السكت فقط يف -٣
  .عن محزة براوييه..مد منفصل، موصول، مفصول، أل، شيء: السكت فقط على -٤
عن محـزة  .. صل ومنفصلمد مت، موصول، مفصول، شيء، أل: السكت على مجيع -٥

  .براوييه
 .عدم السكت عن محزة مطلقاً -٦
  .خالد عدم السكت مطلقاً -٧

  
لكن العمل عند الشيوخ ، رجح ابن اجلزري عن عدم وجود السكت على املد مطلقاً  

  .الذين جيمعون من الطيبة على وجود سكت على املد حلمزة
    
وف املد للنص الوارد بأن واختار ابن اجلزري يف النشر السكت عن محزة يف غري حر  

   .املد جيزئ عن السكت
  
  

 ڭڭڭ
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  دغام الصغيرباب اإل - ١٣
  

  :دغام الصغري يف كلماتتتركز خالفات اإل
؛ باالضافة إىل بعض املواضع ضـمن اآليـات القرانيـة    )بل، هل، تاء التأنيث، قد، إذ(

  :وللتسهيل هنا نشري أن الذي يدغم عادة يف قد وإذ وتاء
   .وكثرياً ما يشاركهم هشام.. والكسائي أبو عمرو محزة

  .الكسائي وغالباً يشاركه هشام: أما هل وبل فيدغم عادة
  

    إدغام ضمن اخلالفات املذكورة يف) أيب عمر وابن عامر ومحزة والكسائي(وال يوجد لغري 
  .)بل، هل، تاء، قد، إذ(كل باب من أبواب هذه الكلمات 

  
    ومة على اإلدغام يف هذه الكلمات باإلضـافة إىل حـروف  وبشكل جممل أكثر القراء مدا    

   .الكسائي :قربت خمارجها هو
  

  .)جتد+ حروف الصفري : (حرف اليت تدغم فيهااأل: إذ :أوالً
  .اجلملة هيف أوائل حروف هذ) متشت زينب صال دهلا مسي مجال: (أو مجلة

  :واألسهل حفظ التفصيل التايل
  .)جتد(حروف كلمة ) + س، ز، ص(ري يف حروف الصف: أبو عمرو وهشام

   .عدا اجليم) جتد(حروف كلمة + حروف الصفري : الكسائي+ خالد 
  .يدغم الدال فقط: ابن ذكوان

  .الدال والتاء: خلف عن محزة وعن نفسه
  .)إذا(ال يوجد إدغام لورش هنا يف 

  
  : قد :ثانياً

  .خ+ شض  +اء الثاء حروف اللثوية باستثن+ حروف الصفري : األحرف اليت تدغم فيها
  .)..سحبت ذيال ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقاً: (أو أوائل مجلة
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  :واألسهل حفظ التفصيل التايل

  :أبو عمرو ومحزة والكسائي وهشام
  ج+ شض + األحرف اللثوية عدا الثاء + أحرف الصفري

  .سورة ص) لقد ظلمك(لكن أظهر هشام 
  .ظ+ ض : ورش

  .ففيها خالف) ولقد زينا(ز عدا + ض + عدا الثاء احلروف اللثوية  :ابن ذكوان
  
  :تاء التأنيث :ثالثاً

   .اجليم+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفري : األحرف اليت تدغم فيها
  

  :واألسهل حفظ التفصيل التايل
  .ج+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفري : أبو عمرو ومحزة والكسائي

  .ظ: ورش
  .)هلدمت صوامع(لكن يظهر هشام  ..ص+  عدا الذال احلروف اللثوية: ابن عامر

   .)وجبت جنوهبا(نقل اخلالف عن ابن ذكوان يف 
  .لكن املعول عليه هو اإلظهار

  
  :هل وبل :رابعاً

   .تنض+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفري عدا الصاد : األحرف اليت تدغم فيها
  :يف أحرف أوائل كلمات بيت

  نواها طلح ضرمسري     تروي ثنا ظعن زينب
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  :واألفضل حفظ التفصيل التايل
  .يف مجيع احلروف: الكسائي
وأظهر عند التاء اليت يف الرعد ) النون والضاد: نض(يدغم نفس األحرف عدا : هشام

  .)هل تستوي الظلمات(خاصة 
   .ثاء، تاء، سني: محزة

  .أدغمها خبلف خالد عن محزة خبلف عنه) بل طبع(الطاء 
  .يف احلاقة) فهل ترى(فقط  أدغم: أبو عمرو

  ).هل، بل(إدغام هنا يف  ال يوجد لورش
  

  :أحرف اتفق القراء جميعًا على ادغامها
  .ت، ظ، ذ: إذ

  .د، ت: قد: يفعل ذلك
  .ط، د، ت: ث
  .ل، ر: هل، بل

  وكذلك كل مثلني أوهلما ساكن
  

  :حروف قربت مخارجها
  )يتب فأولئك(لكن خالد له وجهان يف ) قد رسا محيدا(يدغمها  :ف ْب

  .أبو احلارث
  .الكسائي :خنسف هبم

  .شواهد محاد :نبذت، عذت
 حال له شرعه :أورثتموا

  .السوسي بال خالف+ دوري أيب عمرو خبلف عنه :)اصْرب حلكم(مثل  :ر ل
  ).عن فىت حقه بدا(أظهرها ): ياسني والقرآن، القلمو نون(

  ).القرآنيس و(بينما يدغم ) نون والقلم(ويوجد خالف عن ورش يف 
  ).حرمي نصر(أظهرها  :كهيعص ذكر
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  ).حرمي نصر(أظهرها  :من يرد ثواب
  ).حرمي نصر(أظهرها  :لبثت

  .أظهر محزة ):سني ميم(طسم 
  ).عاشر دغفال(الذال والتاء  اظهر :أخذت، متاختذ

  .)خلف عن محزة وعن نفسه، ابن عامر، ورش(يظهر : اركب معنا
  

  .هو ُخبلف عنهم) وقالون وخالد البزي: )هدى بر قريب(مث إن إدغام 
  .كما ضاع جا+  خبلفهم) هدى بر قريب: (مز الشاطبية يظهرر
  

  . هشام وابن كثري وورش) له دار جهال(يظهر   :يلهث ذلك
  .)يعقوب+ أبو جعفر+ كم نص (حيركها  :)آخر البقرة(يعذب من 

  .ورش+ ابن كثري خبلف عنه : أظهر
  .)ف+ ح + وى كم جال صعب ر(أدغم ): يس والقرآن(
لكن اإلدغام هنا خبلف عـن  ) ف+ ح + كم جال صعب روى (أدغم  ):ن والقلم(

  .ورش
  

  : اإلدغام الصغري يف الدرة 
  .تاء املؤنثو يعقوب يف قدو  يدغم أبو جعفرمل

، لبثتمو لبثت( :ووافق أصله يف الباقي لكنه يدغم، تاء املؤنثو كما ذكرنا أظهر قد: أبو جعفر
سني ميم مع السكت ، القلمو ن، يس والقرآن) (اركب معنا(، )هث ذلكيل(ويظهر ، )عذت

  .)هنا ويف أوائل السور كما ذكر
  
  :يعقوب

  ).يرد ثواب(وكذلك مل يدغم الدال يف الثاء  )اغفريل( يدغم يعقوب الراء يف الالم يف مل
  .مرمي )صاد ذكر(ومل يدغم الدال يف الذال يف 
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 .رويسفك اإلدغام  ):اختذمت، أخذت(:كلمة
 .مل يدغم فخالف أصلهو أظهر )عذت، لبثت(وكذلك ، أظهر يعقوب ):أورثتموا(

  .وخالف أصله )ن والقلم، يس والقرآن(أدغم يعقوب 
 .أما يف البواقي فوافق يعقوب أصله 

 .خالف أصلهو )هل ترى(يعقوب أظهر 
  )...اذهب فإن، يتب فأولئك(الفاء  يعقوب الباء عندأظهر 

   ).نبذت(تاء يف كلمة وكذلك الذال يف ال
  
  :خلف

 .حيث أظهرها) أورثتم، لبثت، لبثتم(خالف أصله يف إدغام الثاء يف التاء 
   بينما يظهرها محزة) سني ميم(وكذلك أخفى ) ن والقلم، والقرآن يس(أدغم 

  ).اركب معنا(كما أظهر خلف 
مـع بـاقي    وأدغمهـا ، )كذبت مثود(كما خالف أصله يف تاء التأنيث يف الثاء حيث أظهر 

  .احلروف
  .عند مجيع احلروف) بلو هل(أظهر 

  
 :يف الطيبةاإلدغام الصغري  

  : ادغامات تاء التأنيث
  .بينما يف الساطبية تظهر) سجز(زاد هشام وجه إدغام حروف 

  .)هلدمت صوامع(كذلك زاد هشام وجه إدغام يف 
  .زاد ابن ذكوان وجه إدغام يف الثاء

   .)نبتت سبعأ(زاد ابن ذكوان وجه إدغام يف 
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  : إدغامات بل وهل
بل (اختلف محزة براوييه يف اإلدغام يف الطاء بينما يف الشاطبية اختلف خالد فقط يف  

  .)طبع
  .بينما تظهر يف الشاطبية) نض(يزيد وجه إدغام حريف : هشام 

  
 ):حروف قربت خمارجها(إدغامات متفرقة 

  .يضاف هلشام وجه إدغام: ف ب 
  .اميضاف خلالد وجه عدم إدغ

  ).ح+ أ + كم نص (الذين يف الشاطبية الرواة رك الباء نفس حي: يعذب من 
  يضاف حلمزة وقالون وجه عدم إدغام 

  .يضاف البن كثري وجه إدغام
 فيصبح البن كثري وجهان لكل مـن (يضاف لقنبل وجه عدم اإلدغام : اركب معنا 

   .يضاف لعاصم وجه عدم إدغام )راوييه
  .ميضاف هلشام وجه إدغا: عذت 
   .يضاف أليب عمرو وجه عدم إدغام: نبذت 

  .يضاف هلشام وجه إدغام
  .يضاف البن ذكوان وجه إدغام :أورثتم 

  
  : يس والقرآن 

  .ابن ذكوان يزيد وجه عدم اإلدغام
   .ورش يزيد وجه عدم اإلدغام
  .شعبة يزيد وجه عدم اإلدغام

  .)يصبح لعاصم براوييه هنا اإلدغام وعدمه(يزيد وجه اإلدغام : حفص
  .)يصبح لنافع براوييه اإلدغام وعدمه(يزيد وجه اإلدغام  :قالون
  .يزيد وجه اإلدغام: البزي
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ويصبح هلـاتني الكلمـتني   ) يس والقرآن(نفس الزيادات اليت توجد يف ): ن والقلم( 
   .)بل له اإلظهار دوماً(نفس األحكام عدا أن قالون هنا ال يزيد وجه إدغام 

شاطبية اخللف يف اإلدغام لذلك مل تزد الطيبة على الشـاطبية  وننبه أن ورشاً له يف ال
  .هنا

  
  ): يلهث ذلك( 

   .يزيد وجه إظهار: قالون
  .)يصبخ لنافع براوييه اإلدغام وعدمه(يزيد وجه إدغام : ورش

  .يزيد اإلدغام: ابن كثري
  .يزيد اإلدغام: هشام

   .عاصم يزيد عدم اإلدغام
  

 :اختذت، أخذت 
  .اميزيد رويس وجه اإلدغ

  
  : األصبهاين

  .)ض، ظ(كاألزرق أدغم يف ) قد(يف 
  .يف تاء التأنيث هو كقالون فال يدغم

  .أظهر اركب معنا
  .له اإلدغام وعدمه كأصله) ن والقلم) (يس والقرآن(
  .البقرة أظهر ومل يدغم برغم إسكانه للباء) يعذب من(
  .له اإلدغام وعدمه فهو كنافع) يلهث ذلك(

  .كأصلهأما باقي الباب فهو 
  
  

   ڭڭڭ
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  أحكام النون الساكنة والتنوين -١٤
  

قارىء محزة باقي القراء يف أنه ال يقوم بالغنة عند إدغام النون أو التنوين ) خلف(خيالف 
  .يف الواو والياء

  

  :يف الدرةأحكام النون والتنوين  
  .يقوم بالغنة عند إدغام النون أو التنوين يف الواو والياء :خلف

فسينغضون (ي النون الساكنة عند الغني واخلاء باستثناء ثالثة مواضع فإنه يظهر خيف :أبو جعفر
  ).إن يكن غنياً، واملنخقة، إليك

  
  

  :يف الطيبةأحكام النون والتنوين  
  :يضاف وجه الغنة عند إدغام النون يف الالم والراء لكل من -

  .يعقوب، أبو جعفر، حفص، ابن عامر، أبو عمرو، ابن كثري، نافع
  .وكذلك ورش) صحبة(كل القراء عدا ) ح+ أ + م مسا علما ك(

  .وهذا يضاف لوجه عدم الغنة الذي ورد يف الشاطبية
لغنة املـذكورين يف مـا رسـم    واختلف احملققون يف إجراء الغنة أو عدمها ألصحاب ا

  .)فإّمل(حنو  موصوالً
  .يضاف لدوري الكسائي وجه إدغام بال غنة يف الياء فقط -
  .)يكن غنياً، املنخنقة، فسينغضون( جعفر وجه غنة يف يضاف أليب -
  
   

 ڭڭڭ
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  باب اإلمالة - ١٥
  

  :القواعد العامة
  :نشري إىل مصطلحني ميران يف هذا الباب

  
 :ذوات الياء .١

سواء ، هي الكلمات اليت حتوي ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء حتقيقا أي أصلها ياء  
ونعرف أن أصلها ياء إما بتثنية ، ممدودة أو مقصورة سواء رمست ،أو الفعل ،كانت يف االسم

  .أو برد الكلمة إىل فعلها املضارع، أو بنسبة الفعل لتاء املتكلم، الكلمة
  

  ).سعى، طفا، سيماهم، تواله، األقصا، عصاين: (أمثلة على ذوات الياء
  .)الصفا، عفا، جنا( :أمثلة عن املنقلبة عن واو
  .فتعامل كأهنا من ذوات الواو) مناة، حلياةا: (أما اليت اختلف فيها فهي

  .كل ما رسم باأللف املقصورة هو من ذوات الياء:وإمجاالً
  .أما املمدودة فال يلزم أهنا من ذوات الواو إمنا على الغالب هي من ذوات الواو

  
تلحـق  ) أفعل، فعاىل بضم الفاء وفتحها ،بتثليث الفاء فعلى(وكذلك ما كان على وزن  

) يتـامى ، أسارى، إحدى، طوىب، موتى، أعلى، أرىب، أدىن(مثل يف املعاملة ء بذوات اليا
  . ولو كانت واوية

أي ..يف املعاملـة  بذوات الياء) أىن، عسى، ياويلىت، يا أسفى، بلى، مىت(وكذلك تلحق  
: كل ألف متطرفة رمست يف املصاحف ياء يف األمساء باستثناء مخس كلمات ستمر وهى

   .)زكى، على، حىت، إىل، لدى
حلمزة والكسائي يف املعاملة ومل يعتربها ورش ) كالمها، الربا: (ومن ذوات الواو مت إحلاق 

  . ملحقة هبم معاملة
إال اليت قبلـها واو أمـا    كما سيمر فال متال )أحيا(استثين من ذوات الياء حلمزة كلمة 

  .فال متال) ..،فأحيا، أحيا(
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  :ذوات الراء .٢
تكون الراء بعد األلف  ة قبل راء متطرفة مكسورة ويشترط أنهي األلف املتوسطة الواقع

  .مباشرة
  

ويلحق بذوات الراء يف املعاملة ذوات الياء اليت تكون فيها األلف املقصورة جبانب الـراء  
وهذا عند ورش حيث يقللها بال خالف كما  )كربى، النصارى، أسارى، أسرى(مثل  مباشرة

  .صري كذلك لكن البصري مييلهاوعند الب، هي حال ذوات الراء عنده
  

 فال تلحق بذات الراء وبالتايل) قرىب(أما إذا وجد فاصل بني األلف املقصورة والراء مثل 
 :فتقلل عند ورش خبالف ويوجد كلمة واحدة عند ورش خترج عن هـذه القاعـدة وهـي   

  .فتقلل خبالف عن ورش )أراكهم(
  

وكذلك ، وضعني فروي الفتح والتقليليف النساء يف م) اجلارِ(اختلف عن ورش يف كلمة 
  .بينما هو مييل عادة يف ذوات الراء قوال واحداً ..يف املائدة والشعراء) جبارين(كلمة 
  

  :أنواع اإلمالة
 :تقسم اإلمالة إىل

لكنها تقترب أكثر ، وهي حالة وسطى بني الياء واأللف ):إمالة(إمالة كربى  
طول ويكون طريف الفم مشـدودين  فيكون الفم أقل فتحاً جبهة ال، من الياء

  .نوعاً ما لكن أقل من الياء
سطى أيضا بني الياء واأللـف لكنـها   و وهي حالة): تقليل(إمالة صغرى  

فيكون الفم مائال حنو الفتح طوليا قريب من األلف ، تقترب أكثر من األلف
  .وال يشد طرفاه
  ).ياء إمالة تقليل فتح: (وميكن أن نرتبها على التوايل
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  .محزة والكسائي وورش وأبو عمرو: راء الذين لديهم عادة أحكام تتعلق باإلمالةالق
  . فتلحق بذوات الياء) كافرين(أما كلمة 

  
 ليس فيها إمالة وال تقليل حيث ال يعامل التنوين معاملة الكسـر  )كافرٍ(كلمة : مالحظة
مباشرة  املنونة بالكسرةختضع لقاعدة ذوات الراء وغريها مما جتتمع الراء  )سحارٍ(بعكس كلمة 

  ).نارٍ(مع األلف مثل 
  

  :حكم ذوات الياء

مـن ذوات  ) أراكهم(ويقللها ورش خبلف عنه ويضاف هلا كلمة ، مييلها محزة والكسائي
  .الراء مييلها خيلف عنه

  ..)أخرى، كربى(ففيها التقليل ) فعلى(ال شيء فيها أليب عمرو إال ما كان على وزن 
  

مـع  ، فتح وإمالة وتقليـل : يف سورة يوسف له فيها ثالثة أوجه )يا بشراي(لكن كلمة 
  ).أسارى، يتامى(عند أيب عمرو مثل ) فعلى(ال ختضع ألحكام ) فعاىل(التنبيه إىل أن 

  
  .القراء غري الكوفيني )يا بشراي هذا غالم(علماً أنه يقرؤها 

  .فإنه يقللها) أسفا يا، يا حسرتى، أىن، يلىتو يا: (يضاف لدوري البصري الكلمات التالية
  

تسـتثىن مـن   ) ما زكى، على، حىت، إىل، ما زكى، لدى: (استثناءات من ذوات الياء
  . أحكام ذوات الياء وال متال

  ).كلتا(وتعامل بالفتح وكذلك كلمة 
  .)يلقاه(كذلك كلمة ، تلحق بذوات الياء) مزجاة(كلمة 
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  :حكم ذوات الراء
 فلـه ) اجلار، جبارين: (قللها ورش باستثناء لكميتوي، مييلها دوري الكسائي وأبو عمرو

  .له فيها اخللف) أراكهم(وكذلك كلمة ، فيها اخللف
  . فلم ميلها) اجلارِ(أما أبو عمرو فله إمالة باستثناء 

  
ذوات الراء املكسورة أما باقي ذوات الـراء  ) القهارِ، البوارِ (أما محزة له التقليل فقط يف 

  .فليس له فيها إمالة
  
ألف (حيث إهنا من ذوات األلف وذوات الراء : مع من مييلون) أدراكم(يل شعبة كلمة مي

  .)مقصورة جبانب الراء
  

  :حكم ما فيه راءين
  .نقصد هبذا راءين  يف كلمة واحدة والثانية مكسورة

  .الراء الثانية مكسورة) األبرارِ(ورش و ويقللها محزة، مييلها أبو عمرو والكسائي
  

  :)..مسمًى، موىلً(ت الياء املنونة الوقف على ذوا
، املقروء أليب عمرو بال إمالة حسب قاعدته واخلالف املذكور يف الشاطبية غري معمول به

  .ورش بالتقليل
  .الكسائي فباإلمالةو أما محزة

  

 : الفعل املاضي الثالثي الذي يف وسطه ألف
  .)حاق، ضاق، طاب، زاغ، خاف، ران، خاب، جاء، شاء، زاد(

 .وهي يف األحزاب وصاد) زاغت(باستثناء كلمة ) محزة( مييله
مييلها قوال واحدا أما يف ) األوىل يف سورة البقرة)فزادهم(، شاء، جاء: (مييل) ابن ذكوان(

  .غريها فله اخللف
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   :أواخر آيات السور اإلحدى عشر وهي
) ٨(اقـرأ  ) ٧(الضـحى  ) ٦(الليل ) ٥(األعلى ) ٤(الشمس ) ٣(النجم ) ٢(طه ) ١(

   .املعارج) ١١(القيامة ) ١٠(عبس ) ٩(النازعات 
  .يكون يف الوصل والوقف واوية كانت أم ياءية وإمالة رؤوس اآلي

  
، سجى، طحاها، تالها(ويستثىن حلمزة كلمات  واوية كانت أم ياءية محزة والكسائي: أماهلا
  ).دحاها
  ).عمالً بقاعدته أما فيه راء فإنه مييله، قلل ما ليس فيه راء(أبو عمرو : قللها
التأنيث ففيه وجهان أي يعامل كما لو أنه ليس ) ها(ورش قوال واحدا إال ما يلحق به : قللها

  .رأس آية
  

فإنه  صلها واو لكنه زيد حبرف ما أو بشدةأكل فعل ثالثي يف هنايته ألف مقصورة  
، بتلـى  ا، فتعـاىل ، استعلى، استغىن، اعتدى، أجنى، يتزكى، جتلّى، زكّاها(مثل  ميال

 .أي تعامل كذوات الياء) ُيتلى، تدعى، يرضى
  

  : خالصة عن ورش
يقلل ورش كل ما أماله محزة أو الكسائي أو الدوري عن الكسـائي باسـتثناء عـدة    

، نسـارع ، يسـارعون ، سارعوا، أنصاري، كالمها، مرضايت، مرضات، مشكاة: (كلمات
  .)محارك، آتيك، ضعافاً، اجلوار، اجلواري، ظغياهنم، آذاهنم، بارئكم، البارئ
  

فيهما وجهان والعمل على الفتح وهو ما اختاره ابن اجلـزري يف  ) كالمها، الربا: (لكن
  .النشر
  . خبالف أما ذوات الراء فبخالف وطبعاً مع التنبه إىل أن ذوات الياء 
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 ا أفردنا كالً من ورش وقالون ضـمن علماً أنن(إماالت متفرقة ال ختضع لقاعدة  
  ):ه لكثرة الفروقعمود خاص ب

  
 /الدوري   ابن كثري  ورش  قالون

  السوسي
ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خالد

  الدروي /أبو احلارث 

فأحيا فأحياكم مث أحيا             خبلف عنه  
  أحيا

  حمياهم
  رؤياي*        تقليل    خبلف عنه  
  الرؤيا         تقليل    خبلف عنه  

  املعرقة بأل
  مرضات مرضايت              
  خطايا             ف عنهخبل  

  بأي صيغة
  حمياي/            خبلف  
  تقاته            خبلف  
  وقد هدان            خبلف  
  أنسانيه            خبلف  
  عصاين            خبلف  
أوصاين يف مرمي أما             خبلف  

باقي السور فحسب 
  أصوهلم يف ذوات الياء 

  ال يوجد          خبلف   
إال اليت يف 

  هود

آتاين يف مرمي والنمل 
   يف سورة هودعدا اليت

فتعامل كذات الياء 
  للجميع

  تالها  ال      إمالة رأس آية    خبلف  
  طحاها  ال      إمالة رأس آية    خبلف  
  سجي        إمالة    خبلف  
  دحاها        تقليل رأس آية    خبلف  
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 /الدوري   ابن كثري  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خالد

  الدروي /أبو احلارث 

  ضحاها  ضحاها      تقليل    خلف  
  الضحى  الضحى      قلل     قلل  
القوى واوية لكنها   القوى      قلل    قلل  

  رأس آية
  /رؤياك        قلل    خبلف  
  /مثواي            خبلف  

أما االشتقاق األخرى 
من هذه الكلمة فعلى 

  قاعدة ذوات الياء
  /حمياي            خبلف  
  */مشكاة              
            خلف  

  
  /هداي

  رمى  أمال  أمال/        خلف  
  أعمى  /أعمى        خلف  

الثانية يف 
  اإلسراء

  

  أعمى
  الثانية يف اإلسراء

 أعمى األوىل يف اإلسراء  إمالة  ةإمال/    إمالة    خلف  
  قلل   

  
  سدى رأس آية  سدى  /سدى    قلل  

  قلل  
  

  قلل  
  
  

  سوى  سوى  سوى/   

خلف يف   
اهلمزة 

فقط وهذا 
  وقفاً فقط

تراءا         
اجلمعان 

إمالة الراء 
وصال : فقط

أما وقفا 
فإمالة الراء 

ال شيء وصالً أما 
وقفا إمالة األلف 

واهلمزة وهذه اليت يف 
شعراء أما األنفال فال ال

  شيء فيها
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 /الدوري   ابن كثري  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خالد

  الدروي /أبو احلارث 

  واأللف
  جمراها  جمراها  جمراها /          
تقليل   

اهلمز 
وألف 
  خبلف

شعبة /       
اهلمزة 

واأللف فقط 
  يف اإلسراء 

  
وال يوجد له 

يف فصلت 
عكس 
  الباقني

نأى اهلمزة 
/ والنون

خالد اهلمزة 
 واأللف فقط

 نأى إمالة اهلمزة والنون

  إناه  إناه    /أناه      خلف  
  أو كالمها  و كالمهاأ            
أراكهم   

خبلف عنه 
استثناء 

من ذوات 
  الراء

  أراكهم  أراكهم      إمالة  

  ياويلىت ياحسرتا  ياويلىت      تقليل    خلف  
  يا أسفا أىن

  بل ران  بل ران  بل ران\          
  هار    هار/   إمالة خبلف/   هار إمالة    تقليل  إمالة

  الكافرين/         الكافرين    خلف  
  نجباري\            خلف  
  جارِ\        مل ميل استثناء    خلف  
  أنصاري\              
  سارعوا\              
  نسارع\              
  البارئ\              
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 /الدوري   ابن كثري  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خالد

  الدروي /أبو احلارث 

  بارئكم\              
اذاهنم األلف بعد \              

  الذال
  طغياهنم\              
  يسارعون\              
  اذاننا\              
  اجلواري، اجلوار\              
ضعافاً /             

خبلف عنه 
أما خلف 

خلف بال 
ومتال العني 
  مع األلف

  

آتيك خلف             
قوالً واحداً 

وخالد 
  خبلف عنه

  

        \مشارب        
  

  \انية        
وهي يف سورة 
الغاشية بعكس 
اليت يف سورة 

الدهر فال 
شيء فيها 

واإلمالة 
 للهمزة واأللف

      

        \عابدون        
        \عابد        
          /الناسِ       
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 /الدوري   ابن كثري  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خالد

  الدروي /أبو احلارث 

  
محارك، /   أمال    قلل  

خبلف  احلمار
  عنه

  محارك/     

احملراَب /         
  خبلف عنه

أما اجملرور بال 
  خالف

      

عمران خبلف /         
  عنه

      

إكراههن /         
  خبلف 

      

اإلكرام /         
  خبلف

      

نرى اهللا /      
  خبلف 

        

تقليل 
  وفتح

 التوراة تقليل التوراة    التوراة\  التوراة    تقليل

  
  

) إمالة(/وتكتب على ميني الكلمة /  توضع هبا معترضةاخلانة اليت: مالحظة حول اجلدول
فتكـون  /) إمالـة (فهذا يعين أن الراوي الثاين فقط للقارئ هو الذي مييلها أما عندما تكون 

  .)اإلمالة للراوي األول
  

  :٢ظة مالح
   .)هارٍ(إال إمالة  ليس لقالون -
  .ابن كثري ليس له إمالة أبدا -
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  .)التوراة، عابد، عابدون، آنية، مشارب، إناه(هشام له فقط إمالة  -
  .)املكسورة) الناسِ(انفرد دوري أيب عمرو من بني كل القراء بإمالة  -
 احملـراب ، احلمار خبلـف ، محارك، هارٍ(، ألف عني الثالثي املاضي: ابن ذكوان مييل فقط -

  .التوراة، كلهم خبلف )،إكراههن، عمران، خبلف عدا اجملرور فبال خلف
  .وهو خبالف عن خالد) ضعافاً، آتيك(محزة من بني كل القراء بتقليل انفرد  -
نأى اهلمزة واأللف يف اإلسراء ، سوى، سدى، أعمى يف اإلسراء، رمى: إماالت شعبة هي -

  .يفتح جمراها، هار، ران، فقط
  

   :٢مالحظة 
: ذلك عند الوصـل و مييل السوسي الراء يف ذات الراء اليت بعدها مهزة وصل خبلف عنه

وعللوه بأنه للداللة على ) ترى املالئكة، ترى املؤمنني، الكربى اذهب، فسريى اهللا، نرى اهللا(
  .األلف احملذوفة املمالة

  .ترقيق الم لفظ اجلاللةو وجيوز عند إمالة الراء تفخيم
  

وهذا خالصة ثالثة مـذاهب  ( ذات الياء املنونة إذا وقفنا عليها يوجد الفتح واإلمالة 
   .)فيها
 معاملتها حسب قاعدهتا عنـد عـدم  ) الوايف(ح الشيخ عبد الفتاح القاضي يف ورج
  .جود تنوينو

  
  :هلا أحكام خاصة يف اإلمالة) رءا( كلمة
هنا  )رءاك الذين، فراه حسنا، رءاها، رءا قميصه، رءا نارا، رءا كوكبا( :بعدها متحرك -١

  .)مزن صحبة(مييل الراء واهلمزة 
  .مييل اهلمزة فقط أبو عمرو

  .)نأى: هنا ال يوجد له إمالة على املعتمد وكذلك كلمة: السوسي(
الـراء  و اختلف عنه يف إمالة اهلمـزة ) ..،ك، ها(وجد ضمري بعد الفعل  إذا: ابن ذكوان

  ).رآك، رآها(
  .واحداً أما إذا مل يوجد بعدها ضمري فإنه مييلها قوالً) أي له وجهان(



  
-  ٥٥٥  -  

  .ورش يقلل اهلمزة والراء
  

  .رءا الذين كفروا، رءا الشمس، رءا القمر: ا ساكنبعدهرءا  -٢
  . محزة وشعبة مييالن الراء فقط

  .السوسي مييل الراء خبلف عنه واملعتمد ال توجد إمالة كما ذكرنا
  .وعلى املعتمد ال يوجد إمالة: لشعبة فيها وجهان: اهلمزة

  .وعلى املعتمد ال يوجد إمالة: لسوسي له وجهانا
  .هنا تعامل كاليت بعدها متحرك) رءا(عند لوقف على 

  
تتعلق بالفعل املتعدي أما الالزم فال شيئ فيـه  ) رءا(كل اخلالفات املذكورة يف  :مالحظة

  )...رأيت، رأوهم، رأوك، رأته(
  

  :يف الدرةاإلمالة  
  .ال مييل أبداً :أبو جعفر
  )...ومن كان يف هذه أعمى(األوىل من اية ) أعمى(ال مييل سوى كلمة  :يعقوب

  .يف كل القران) كافرين(بإمالة: نفرد رويسا
  .اليت يف يس) يا(بإمالة : انفرد روح

   .)كانت من قوم كافرين(اليت يف سورة النمل ) كافرين(ووافق روح رويس يف إمالة 
  : خالف أصله فيما يلي :خلف

  .")النساء"ضعافا ، البوار، قهار( :فتح كلمات
  .فإنه أماهلا) جاء، شاء، ران(وفتح عني الثالثي باستثناء 

  .بينما أصله يقللها) األبرار(كما أمال ذوات الراء املكررة 
  ).توراة، )ال(الرؤيا املقترنة ب (أمال 
  .التعريف فإنه يفتحها كأصله) ال(غري مقترنة ب ) رؤيا(أما 
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  :حول إمالة فواتح السور يف الشاطبية والدرة مالحظة
   

  :إمالة فواتح السور
مث ، )اجلميـع (ويقلل ورش قوالً واحداً وهؤالء سأطلق عليهم ) حبة محىص(األصل مييل 

  .خلف كأصله ويعقوب وأبو جعفر ليس لديهم إماالت
  .ويقلل ورش، غري حفص) ذكره محى(اليت يف فواتح السور مييله  ):را(

  ).ابن عامر+  مييل  اجلميع(أي 
   .ورش) + ا الشامييشاركهم فيه* سورة مرمي) *يا(لكن (صحبة  ):يا من يس، طا(
   .يف مرمي) ابو عمرو ابن عامر+ اجلميع (أي                    
  ).أبو عمرو اجلميع(أما غري مرمي                    
  .ورش+ صف رضا حلو: سورة مرمي )ها(
  .محزة عدا اجلميع           
 
   .فورش هنا مييل وال يقلل) جىن حال شفا صادقا( :سورة طه) ها(
  .ميع لكن ورش مييل إمالة حمضةاجلأي  
  
  .ويقللها أبو عمرو وورش، )خمتار صحبة(مييلها  ):حم(من ) حا(
  . )ابن ذكوان لكن أبو عمرو هنا يقلل+ اجلميع (أي                   
  

ويقلـل  ) البصـري  + مزن صحبة(مييلها ): وماأدراك، أدراكم(ومشتقاهتا ) أدرى(كلمة 
 .خبلف عنه مث خلف كأصلهورش لكن ابن ذكوان اإلمالة 

 
 :يف الطيبةاإلمالة  

  .إماالت ورش اليت ذكرت يف الشاطبية هي من طريق األزرق هنا -
  .فقط له اإلمالة احملضة) التوراة(اإلصبهاين يوافق قالون يف إماالته لكنه يف كلمة  -
  .وجه إمالة إلدريس عن خلف، وجه عدم إمالة للكسائيفيها  :)رؤياي(كلمة  -
  .إمالة إلدريسفيها وجه  :اكرؤي -
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  .لدوري الكسائييضاف وجه عدم إمالة  :البارئ -
  .عن دوري الكسائييضاف وجه إمالة ): يواري، فأواري، فال متار( -
  .يف التاء لدوري الكسائيوجه إمالة  :يتامى -
 عـن وجه إمالـة  ): نصارى(صاد ، )سكارى(كاف ) أسارى، كساىل(وجه إمالة سني  -

  .يدوري الكسائ
  .شعبةوجه إمالة عن : بلى -
   .شعبة وجه عدم إمالة عن): رمى، سدى، سوى( -
  .لشعبةوجه إمالة ): بلى( -
  .)يف الشاطبية اهلمزة واأللف فقط( شعبةوجه إمالة يف النون عن ): نأى( -
  .شعبةوجه فتح عن ): أدراكم، أدراك( -
  .عن شعبةوجه إمالة ) يا بشرى( -
  .أتى أمر، يلقاه، مزجاة: ه إمالة يفوج ابن ذكوانأضاف عن  -
، ذكـرى (وجه إمالة ما فيه راء بعد ألف ممالة عند باقي القـراء   ابن ذكوانأضاف عن  -

  .)أدراك، فأراه، ترى، نصارى، قرى، بشرى
  .)إناه(وجه فتح يف  :هشام -
  .)إضافة للتقليل(وجه فتح  أبو عمرو: بتثليث الفاء) فعلى(ألف تأنيث  -
فتح وتقليـل  (ووجه إمالة فيصبح له ) إضافة للتقليل(وجه فتح  للدورييضاف  ):الدنيا( -

  ).فتح وتقليل( ويكون للسوسي، )وإمالة
أما ) يف الشاطبية التقليل فقط(إضافة وجه فتح يف غري ما فيه راء  أبو عمرو: رؤوس اآلي -

  . ما فيه راء فاإلمالة قوالً واحداً
  .وجه فتح إضافة للتقليل لدوري أيب عمرو) ياأسفى، ياحسرتى، ياويلىت، أىن( -
  .وجه تقليل لدوري أيب عمرو): عسى، بلى، مىت( -
  .أيب عمرو لدورييضاف وجه فتح ): الناسِ( -
   .وجه إمالة يضاف هلشام) رأى أيديهم، رأى كوكباً( -
 فاإلمالـة ) رأى كوكبـاً (وجه فتح باستثناء األوىل يف سورة األنعام  لشعبةيضاف ) رأى( -

  .فقط
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الشـاطبية  (اهلمـزة   له وجه فتح الراء وإمالةهشام : اليت يلحقها ضمري) رآها، رآه، رآك( -
  .)الفتح
  .)إضافة إلمالتهما يف الشاطبية(له وجه فتح الراء واهلمزة  شعبة

، وجه إمالةالبن ذكوان يضاف ): النهار، الدارِ(األلفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة  -
   .له ألهنا من طريق الصوري التوسطوهي تأيت على 

  .له وجه إمالة دوري أيب عمرو): اجلارِ( -
   .وجه فتح لدوري الكسائي): الغار( -
  .له وجه عدم اإلمالة قالون): هارٍ( -
   .)يف الشاطبية التقليل(وجه فتح  محزةروي عن ): البوارِ، القهار( -
   .البن ذكوانوجه إمالة : )األشرارِ، قرارِ، األبرارِ: (ما فيه راء مكررة -
  .)إضافة للتقيل(له يف املكرر هنا وجه إمالة  محزة   
  .له إمالة حمضة ومل ميل غريها األصبهاين) التوراِة( -
  .إضافة للتقليل) التوراِة(وجه إمال يف  حلمزة   
  .له وجه إمالة ابن ذكوان: أين وردت) كافرين( -
  .ابن ذكوانوجه إمالة عن ) فاحلواريني يف املائدة والص، شاربني( -
   .فتح هلشاموجه ): مشارب( -

  .تصبح اإلمالة عن ابن عامر خبلف عنه ..البن ذكوانوجه إمالة    
  .هلشاموجه فتح ): عابد، عابدون( -
  .فتح هلشاموجه : سورة الغاشية) آنية( -
  .براوييهالبن عامر وجه إمالة ) خاب( -
ألهنـا مـن طريـق     تأيت على التوسط فقـط وهي ، وجه إمالةهشام ): زاد، جاء، شاء( -

  .الداجوين
  ):طه( -

  .يف الشاطبية اإلمالة) ها(وجه تقليل يف  لورش
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  :مرمي) يا( -
  .)إضافة للفتح يف الشاطبية(له وجه تقليل  قالون
  .فيصبح لنافع براوييه الفتح والتقليل ..إضافة للتقليل(له وجه فتح ورش 

   .له وجه فتح أبو عمرو
  .له وجه فتح هشام

  : يس) يا( -
   .له وجه تقليل قالون
  .فيصبح عن نافع براوييه وجهان الفتح والتقليل ..وجه فتح ورش

  ):حم( -
  .)إضافة للتقليل يف الشاطبية(وجه فتح  أليب عمرويضاف 

  ):رؤياك، رؤيا( -
  .حداًاما املقترنة بأل فيميلها قوالً وا، فيها وجه إمالة أدريسغري املقترنة بأل له 

  
عند الوقف على ما ميال بسبب الكسرة يف آخر الكلمة فـإن هـذا   يف الطيبة : مالحظة

وكذلك اإلدغام الكـبري ال  ..) احلمارِ، الدارِ (السكون الناتج عن الوقف ال يؤثر على اإلمالة 
والوقف بالسكون على  يؤثر عند الدوري لكن السوسي روي عنه وجهان عند اإلدغام الكبري

أما يف الشاطبية فلم ينقل للوقـف  (نقل عنه يف حالة الوقف التقليل فيما ميال وصالً الكسرة و
  .)تأثري

  
  

 ڭڭڭ
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  باب إمالة هاء التأنيث للكسائي - ١٦

  :التأنيث هاءما قبل إلمالة  يوجد هناك روايتان
  .متال مهما كان احلرف الذي قبلها باستثناء األلف -١
ومل يكن قبلها أحد  ،)اط عص خظاحق ضغ(متال إذا مل يكن قبلها أحد حروف -٢

فإهنا متال إذا كـان  ) أكهر(فإذا كان قبلها أحد حروف كلمة ، )أكهر(حروف 
  .فإن مل يكن فالفتح، قبل هذه احلروف كسر أو ياء

  

  :اخلالصة
حسب احلـرف الـذي قبلـها    ) من ناحية اإلمالة(أثناء أداء التالوة تكون أحكام اهلاء 

  :مقسومة إىل ثالثة أنواع
  .ال متال أبداً: اهلاء اليت قبلها ألف -١
متال اهلاء بعدها قوال واحدا ) فجثت زينب لذود مشس(اهلاء اليت قبلها أحد أحرف مجلة  -٢

) أكهـر (وكذلك اهلاء اليت قبلها أحد أحرف كلمة ، )..واحدة، رابية، باقية، الطامة(
فصلة بساكن مثل وقبل هذه احلروف كسرة أو ياء والكسرة سواء أكانت متصلة أم من

  .فيها وجهان) سفرة، سدرة، خاطئة(
  .باقي اهلاءات فيها وجهان-٣

  
  .أحكام اهلاء هذه سواء رمست تاء أم هاء ألن الكسائي يقف باهلاء: مالحظة

يف سورة الروم فيها وجهان اإلمالة والفتح بينما القاعدة هي اإلمالـة  ) فطرت(هاء كلمة 
  .فقط

  

  :يف الدرةإمالة ما قبل هاء التأنيث  
  .اليوجد أحكام خاصة هباء التأنيث فال أحد مييلها فيها
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  :يف الطيبةإمالة ما قبل هاء التأنيث  
  .كما هي إماالت الكسائي متاماًمحزة وجد هنا وجه إمالة يف هاء التأنيث عن ي -
أن له وجه عدم إمالة اهلاء إذا كان قبلها هاء أو مهزة ولو كان قبلها  للكسائييضاف  -

إذا كان قبلها كسرة أو ياء فاإلمالة قوالً واحدا أما إذا : أو ياء بينما يف الشاطبيةكسر 
  .مل تسبق بكسرة أو ياء فيوجد وجهان

  

  : واخلالصة العملية
ووجه عدم اإلمالة هـو زيـادة علـى    (وجهان يف اهلاء : مهزة أو هاء قبلها كسرة 

  .)الشاطبية
  .)ومها يف الشاطبية(هلاء وجهان يف ا: مهزة أو هاء قبلها غري الكسرة 

  
  
  

  ڭڭڭ
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  باب مذاهبهم في الراءات -١٧

  
يرقق الراء اليت قبلها ياء ساكنة أو كسر ويشترط  إال ورشاً، للقراء أحكام حفص نفسها

  :هنا
  
، فراق، )مهما كانت حركة الطاء(صراط : أال يقع بعد الراء حرف مفخم فإهنا تفخم -أ

  .اإلشراق، إعراضهم، إعراض
   

مهما كانت حركة الراء ، قبل الساكن كسر أو ياء ساكنةو والراء اليت قبلها ساكن - ب
  :فهنا احتماالن
، سـترا ، ذكرا: (قبل الراء ساكن صحيح وقبله كسر وبعد الراء تنوين -١

فيها وجهان التفخيم والترقيق وصـال ووقفـا   ) صهرا، حجرا، وزرا، إمرا
  .وتوسط البدل خيتص بالترقيق

، فطـرت ، قطرا، إصرهم، إصرا، مصر( :مثل: اء حرف استعالءقبل الر -٢
فإهنا تفخم مع مالحظة أن املثالني األخريين تعترب فيهما ) مستِقّر، سّرا، وقرا

  .الراء املشددة راءين األوىل منهما ساكن يفصل الثانية عن الكسر
  

  .ويشترط أن تكون الكسرة أو الياء يف كلمة واحدة مع الراء
  .ون الكسر أصلياًويشترط أن يك

  
وجيب أن تكون الياء أو الكسرة قبل الراء املفتوحة أو املضمومة يف كلمة واحدة فال يرقق 

وكذلك جيب أن يكون احلرف املكسور قبل الراء من أصل الكلمـة فـال نرقـق    ) يف ريب(
  ).بربك، بربكم(

  
  .)اخلريات(وننبه أن الياء إذا مل تكن ساكنة ال يود ترقيق للراء مثل 
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  :ويوجد استثناءات للقاعدة السابقة عند ورش
راء متحركة قبلها خاء ساكنة وقبل اخلاء كسر فإن الراء ترقق وال تؤثر اخلاء هنـا مثـل    -١

  ).إخراجهم(
  .)إرم، عمران، إبراهيم، إسرائيل( :راء الكلمات األعجمية تفخم روقا -٢
  .ترقق الراء األوىل تبعا للثانية) شرر( -٣
  .فيها وجهان): حريان: (كلمة -٤
 ،فـرارا ، ضـرارا (يفخم الراء املكرر قي كلمة واحدة إذا شاهبتها الثانية يف احلركة مثل  -٥

  ).األبرارِ(أما إذا كانت الراء الثانية مرققة فنرقق األوىل ) مدرارا، إسرارا، الفرار
  

  :يف الدرةالراءات  
  .أبو جعفر يوافق قالون يف أحكام الراء

  
  :طيبةيف الالراءات  

  .طريق األزرقأحكام الترقيق اليت لورش يف الشاطبية هي هنا من  -
  .)اإلشراق(زاد األزرق وجه ترقيق يف  -
، شـاكراً ( و يـاء أوجه تفخيم الراء إذا كانت املنصوبة املنونة وقبلها كسر زاد األزرق  -

وتفصـيل   ....)صهراً ،ستراً، ذكراً، تطرياً، تقديراً، ظهرياً، خبرياً، قديراً، عاقراً، ظاهراً
مذاهب الطرق يف تفخيم وترقيق الراءات مفصل يف قسم التحريرات من هذا الكتـاب  

  .ضمن مخسة مذاهب
، سـرياً : (التفخيم يف الراء املنونة املنصوبة اليت قبلها ياء فيها صفة اللنيكذلك زاد وجه  -

  .)خريا، طريا
، غـريُ ، حتريـرُ ، سـريوا : (و ياءتفخيم يف الراء املضمومة بعد كسر أكذلك زاد وجه  -

وتفصيل مذاهب الطرق يف تفخيم  ..)السحُر، ذكركُم، خبٌري، حريٌر، طائركم، يبصرون
وترقيق الراءات املضمومة مفصل يف قسم التحريرات من هذا الباب وهي تنقسم إللـى  

  . أربعة مذاهب
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، افتـراء  ،مـراء ، حـذركم ، وزرك، إرم، ذكرك: (نقل التفخيم عن ورش يف الكلمات -
، لعـربة ، كربه، إجرامي، ذراعاً، ذراعيه، سراعاً، عشرياتكم، طِّهرا، ساحران، تنتصران
  .)بشرر، حصرت

  
أو راء مرققة عند ) باألسحارِ(عند الوقف على راء قبلها كسر أو ياء أو إمالة  :مالحظة

لكسرة حـرف  من رقق األوىل لورش فإن الراء املوقوف عليها ترقق إال إذا كان الساكن بعد ا
  .فهنا يوجد وجهان) قطر، مصر(استعالء 
  

  .يف الوقف كالوصل جلميع القراء) قطر، مصر(وقد اختار ابن اجلزري معاملة 
  
  
  

  ڭڭڭ
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  باب الالمات - ١٨

  :يظلمون بشروط، الطالق، الصالة: مثل) ظ، ط، ص(يفخم ورش الالم املفتوحة بعد 
  .الالم مفتوحة -١
  . و مفتوحساكن أ )ظ، ط، ص(حرف  -٢

   
  :وهناك شذوذات عن القاعدة

  .فيها وجهان بسبب األلف ):طال(كلمة  .١
  .فيها وجهان بسبب األلف اليت تفصل بني الصاد والالم ):يصاحلا، فصاالً(كلمة  .٢
 مت ترجيحهوالتفخيم قد ، يوجد التفخيم والترقيق، عند الوقوف على الالم يف هذا الباب .٣

 ).ظل(فهو مقدم مثل 
 .وقد خصوا الفتح بالتفخيم واإلمالة بالترقيق) مصلى(مثل  ذوات الياء فيها وجهان .٤

  ).فال صدق وال صلى: (مثالً، ففيها الترقيق فقط يف الالم: أما رؤوس اآلي اليت متال
 

 : مالحظة
   .تبقى الالم لفظ اجلاللة مفخمة) ..ولذكر اهللا، أفغري اهللا(عند ترقيق الراء لورش يف 

أما مع اإلمالة فلـه الترقيـق   ، مع الفتح له التفخيم) حىت نرى اهللا(ي فلديه يف أما السوس
  .والتفخيم

  
 :يف الطيبةباب الالمات  

  .تفخيم الالمات هنا هي من طريق األزرق فقط عن ورش -
  .وقد رجح ابن اجلزري الترقيق) صلصال(زاد عن األزرق وجه تفخيم الم  -
  .ورجح التفخيم) الطاء والظاء(يف الالم املفتوجة بعد  زادت عن األزرق وجه عدم التفخيم -
  
  

 ڭڭڭ
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باب الوقوف على أواخر الكلم - ١٩  
  

 مع، بالروم واإلمشام أكثر من غريهم حيث ورد نص عنهم) ابو عمرو والكوفيون(اشتهر 
  .للجميع ميكن أن يأتيا اأهنم

  
 يؤديـان يف احلـاالت   والروم واإلمشام ال ،الروم واإلمشام ال يأتيان مع الفتح والنصب

  :اآلتية
  .)احلاقة(عند تاء التأنيث اليت يوقف عليها باهلاء  .١
  ).هبُم األسباب(عند ميم اجلمع  .٢
 ).قلِ اللهم(عند احلركة العارضة  .٣
 :عند هاء الضمري يوجد ثالثة نقول .٤

  .اجلواز مطلقاً يف التيسري: حدمهاأ
 .طيباملنع مطلقا وهو ظاهر كالم الشا: ثانيهما
  .أو ياء، أو واو، أو كسر، جيوز إال إذا كان قبل اهلاء ضم :الثالث

  

  : مالحظة
  ).بصٌري، عليٌم(الروم واإلمشام ميكن أن نقوم به على الكلمة املنونة عندما نقف عليها 

  
 . نفس األحكاميف الوقف على أواخر الكلم الطيبة هنا  

  

  
 ڭڭڭ
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  باب الوقوف على مرسوم الخط -٢٠

  
إذا وقفنـا  ) حق رضى: (عند تلفظ هاًءهاء التأنيث املرسومة تاء مبسوطة، : امبشكل ع

  ).أي أيب عمرو وابن كثري والكسائي: (عليها، أي
  
  .ذات هبجة، مرضات، والت، الالت: بكلمات انفرد الكسائي -
   .هادية رفال رمزهم) هيهات(اشتركا يف كلمة  :الكسائي والبزي -
 ).كفؤ دنا(ء وقف عليها باهلا :يا أبت -
 .يقف على الياء أبو عمرو :وكأين -
مجيع القراء جيوز هلم الوقف على ما أو الالم وهذا ما  :فمال للذين، فمال هؤالء، مال هذا -

مـن  ) ما(فقط اختصاصه بالوقف على  صوبه يف النشر ونقل يف الشاطبية عن أيب عمرو
واستشكل ، القراء فعلى الالم فقط أما باقي) الالم أو ما(أما الكسائي فعلى ) مال(كلمة 

 .ابن اجلزري املسألة يف النشر ورجح ما ذكرنا لكل القراء
أما ابن عامر فعنـد  ، وقف عليها الكسائي وأبو عمرو باأللف، اليت ليس هلا ألف( :يا أيَه -

 .بالضم) ..ياأ يُه الساحر(الوصل قرأها 
 .بو عمرو على الكافويقف أ، يقف الكسائي على الياء ):ويكأن، ويكأنه( -
 ).أّيا(على  )شفا(وقف أهل ): أّياما( -
  .أي الكسائي) سنا تال( ..)وادي(وقف بالياء على كلمة  ):وادي النمل( -
  .وقف بالياء الكسائي: الروم) هبادِ  العمي( -
  .نفس املوضع يقرؤه محزة بالتاء ويثبت الياء وقفاً :الروم) هتدي العمي( -
  .وقف هباء السكت البزي خبلف عنه :مل، مب، عّم، مم، فيم -
  .عند الوصل )ماهيه، ماليه، سلطانيه(حيذف محزة اهلاء يف  -
ويكسر اهلاء ابن عامر ويشبع الكسر راويـه  ، حيذف اهلاء وصالً محزة والكسائي): اقتده( -

  .ابن ذكوان
  .)واقٍ، والٍ ، باقٍ ، هاٍد(يقف ابن كثري بالياء على  -
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 : يف الدرة 

  .باهلاء أما باقي الوقوف فإنه كقالون) يا أبه(): يا أبت(أبو جعفر على  يقف -
  .باهلاء أيضاً) يا أبه( ):ياأبِت(وقف على  :يعقوب -
 ).مله، فيمه، عمه، مبه، ممه(البزي يف هاءات السكت األخرى  يعقوب ويوافق -
  .)ليهّنهع، عليهّن، هيه، هي، هوه، هو(: على البزي هاء السكت يف يعقوبويزيد  -
أما اليت مل  )..عليهن، هبن، هلن(هاء السكت بنون التأنيث املشددة بعد اهلاء  يعقوبأحلق  -

  .فليس فيه نقل واضح) هاء( ـتسبق ب
  .)مصرخّي، بيدّي، لدّي، إيلّ، علّي(هاء السكت بياء املتكلم املشددة مثل  يعقوبأحلق  -
   .)يا حسرتى، ياويلىت، وا أسفاه(: هاء السكت عند الندبة رويسزاد  -

  ).مطاع مث، وأزلفنا مث، فثم وجه اهللا، مث اآلخرين: الظرفية )مثَّ(وكذلك عند    
القارعـة حيـث   ) ماهيه: (ويف، احلاقة )ماليه، بسلطانه( أصله يف كلمات يعقوبخيالف  -

  .بينما يثبتها أصله، حيذف اهلاء يف الوصل فقط
  ، تسنه، حسابيه، كتابيه: سكت وصالًأصله حيث حذف هاء ال يعقوبكما خالف  -

 .فبهداهم اقتده
أثناء الوصل ملنع التقاء الساكنني سواء رمست الياء  أثبت يعقوب غالب الياءات احملذوفة -

يـؤِت  : (عند الوقف على الكلمة اليت حتويها ميكن حصر مواضعها مبـايلي  أم مل ترسم
، على وادِ  النمـل ، الواد املقدس، ؤمننييؤِت اهللا امل، يردنِ  الرمحن، تغنِ  النذر، احلكمة

 ).هاِد، ننجِ ، اخشونِ ، اجلوارِ ، صالِ ، الواد األمين
) ما(بينما أصله يقف على ) فما للذين، فما هلؤالء(على الالم من  )مال(وقف يعقوب على  -

بينما أصله يقـف   )ويكأنه(كما وقف على اهلاء من . لكن ذكرنا ما رجحه ابن اجلزري
 .لكافعلى ا

  ).أياً ما تدعو(من  )أياً(فوقف على ، خالف رويس أصله -
أما ما ليس  )..عليهّن، هبنّ ، هلن(هاء السكت بنون التأنيث املشددة بعد اهلاء  يعقوبأحلق  -

  .قبله هاء فليس له فيه نقل واضح
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علـى  وكذلك يقف  ،فإنه يثبت اهلاء) ماهيه، ماليه، سلطانيه: (يوافق أصله إال يف :خلف -
  ).أياً(بينما أصله يقف على ، )أياً ما(يف ) ما(

  

 :مالحظة
  .ألهنا مرسومة، يف سورة النمل كل القراء يقفون بالياء) هباديٍ العمي(
  

  :يف الطيبةالوقف على مرسوم اخلط  
  .وجه وقف باهلاء عن قنبل ):هيهات( -
  .)فيمه، عمه، مبه، ممه(البزي له وجه الوقف دون هاء السكت على  -
 ..)هلّن، هبّن، عليهّن(له وجه الوقف دون هاء السكت على نون التأنيث املشددة  يعقوب -

  .)علّي(وكذلك على ياء ضمري املتكلم املشددة 
، الـذين ، مفلحـون ، موفون، عاملني(وجه الوقف هباء السكت على مجع املذكر  ليعقوب -

إما يف األفعال فال ألنه يشـترط  أي يف األمساء اجملموعة بياء ونون أو واو ونون  ..)مؤمنني
  .)تصبح تعلمونه: تعلمون(عدم االشتباه هباء الضمري وهذا االشتباه يكون يف األفعال مثل 

  .)مثَّ، ويلىت، وحسرتى، اأسفا(له وجه الوقف دون هاء السكت على  رويس -
  . يف الوصل يوجد البن ذكوان وجه عدم إشباع الكسرة) اقتدِه( -
  .للكسائي الوقف على آخر الكلمة )ويكأنه، ويكأن(لى رجح يف الوقف ع -
  
  

 ڭڭڭ
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  باب مذاهبهم في ياءات اإلضافة -٢١

  
هي ياء ليست من أصل بناء الكلمة بل من الزاوئد وتلحـق يف هنايـة   : ياء اإلضافة

  .الكلمة مثل ضمري املتكلم واخلالف الذي يدور فيها يتركز حول فتحتها أو تسكينها

  

  :ياءات اإلضافة باجلداول التاليةوللتسهيل نوضح 

وهذه اجلداول حسب ما وردت هذه الياءات يف الطيبة وهي تتطابق مع الشاطبية إال مـا  
سنشري إليه بعد اجلداول كما أن ورشاً يف الشاطبية هو ما أثبت هنا من طريـق األزرق عـن   

أمـا  ، هو لألزرقفهو لألصبهاين وما كان عن يسارها ف/ ورش مث ما كان على ميني املعترضة
مث مـا  ، باقي القراء فما كان على اليمني فهو للراوي األول وما كان على اليسار فهو للثاين

  :ذكر يف اخلانة فهو بالياء املفتوحة وما مل يذكر يف خانته شيء فهو بالياء الساكنة
  

 : الياء بعدها همزة قطع مفتوحة 

لف يعقوب أصله فال يفتح أما تفصيل وخيا) مسا(اهل : القاعدة هي أن الذي يفتح هنا هم
  .وما مل يذكر يف اجلدول فهو على القاعدة، من خالف هذه القاعدة ففي اجلدول
  .)أرين أ، اتبعين أ، تفتين أ، ترمحين أ: (وقد أسكن اجلميع ياءات كلمة

  
ابن   ورش  قالون

  كثري
أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  محزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

  فتح  /ذروين  
  

                

اجعل يل 
  أ

      فتح          فتح    فتح

      فتح          فتح    فتح  ضيفي أ
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  محزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

      فتح          فتح    فتح  ذروين أ
      فتح          فتح    فتح يسر يل أ
      فتح          فتح    فتح  ويل أ
إين أ 

مها (
األوليان 

يف 
  )يوسف

      فتح          فتح    فتح

لكين 
  أراكم

      فتح            /فتح   فتح

      حفت            /فتح  فتح  حتيت أ
                      

إين 
  أراكم

      فتح            /فتح  فتح

أدعوين     
  أ

                

اذكروين     
  أ

                

حشرتين 
  أ

      فتح            فتح  فتح

      فتح            فتح  فتح  حيزنين أ
تأمروين 

  أ
      فتح            فتح  فتح

      فتح            فتح  فتح تعدانين أ
      فتح              فتح  يبلوين أ
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  محزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

      فتح              فتح  سيبلي أ
      فتح            /فتح  فتح  فطرين أ

أوزعين /  
  أ

                  /فتح 

      فتح      فتح/  فتح  فتح  فتح  فتح  معي أ
/ فتح  فتح  فتح  فتح  ما يل أ

 خلف/
      فتح      

      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  لعلي أ
/ خلف  فتح  فتح  فتح  رهطي أ

  فتح/
      فتح      

     فتح          فتح  خلف  فتح  عندي أ

  
  :للتسهيل نذكر أن

حسـب   يفتحها :)إين األوليان يف يوسف، ويل، ذروين يسر يل، ضيفي، اجعل يل(ات كلم
  .ابن كثرياستثناء بالقاعدة أهل مسا لكن 

  
  .أهل مسا باستثناء البزي )إين أراكم، حتيت، لكين(
  .أهل مسا عدا أيب عمرو ):تعدانين، تأمروين، حيزنين، حشرتين، اذكروين، ادعوين(
  .مسا عدا أيب عمرو وابن كثريأهل  ):سبيلي، يبلوين(
  .أهل مسا عدا البزي ):فطرين(
  .ابن عامر+ عاصم + أهل مسا  ):معي(
  .ابن عامر خبلف عن ابن ذكوان+ أهل مسا  ):مايل(
  .ابن عامر +أهل مسا ):أرهطي، لعلي(
  .أهل مسا لكن خبلف عن ابن كثري :)عندي(
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  .فقط األزرق وقنبل) أوزعين(
  .ابن كثري+ األصبهاين  ):ذروين(

  
  .ويف كل ما يذكر عن أهل مسا يشارك فيه أبو جعفر نافع وخيالف يعقوب أبا عمرو

  
  :عن الطيبة وتنقص الشاطبية

 .ليس يف الشاطبية عن ورش إال اإلسكان ):ذروين أين( •
 .البن ذكوان فقط وجه اإلسكان): وما يل أدعوكم( •
 .يف الشاطبية فقط وجه اإلسكان عن هشام ):أرهطي أعز( •
  .أما البزي فله فقط وجه اإلسكان ؛يف الشاطبية لقنبل فقط وجه الفتح ):عندي أومل( •
 .وجه فتح فقط أليب جعفر :)أين أوف( •
   

 :الياء بعدها همزة قطع مكسورة 

أي نافع وأيب عمرو وخيالف يعقوب ) أويل حكم: (القاعد هي إن الذي فتح الياء هم

  .أصله

  .)يف سورة القصص بعد ردءاً(أخرنيت ، أنظرين، تدعونين، يدعونين، ذرييت :أسكن اجلميع

ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  محزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

      فتح              فتح  عبادي إ
      فتح              فتح  لعنيت إ
      فتح              فتح  جتدين إ
      فتح              فتح  بنايت إ

أنصاري 
آل (إ 

      فتح              فتح
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  محزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

عمرن 
 )والصف

إخو/  
  يت إ

      فتح            

      فتح        رسلي      فتح  رسلي إ
      فتح        فتح  فتح    فتح  حزين إ
      فتح        فتح  فتح    فتح  توفيقي إ
      فتح      فتح/    فتح    فتح  يدي إ
      فتح      فتح/   فتح  فتح    فتح  أمي إ

      فتح      فتح/  فتح  فتح    فتح  أجري إ
      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  دعائي إ
      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  آبائي إ
ريب إ 
خلف 
  عنه

     فتح          فتح    فتح

  
  .أويل حكم يستثىن منهم أبو عمرو ):أنصاري، بنايت، جتدين، لعنيت، عبادي(
  . ابن عامر وباستثناء أيب عمرو+ أويل حكم ) رسلي(
  .ابن عامر+ أويل حكم  )توفيقي، حزين(
   .حفص+ أويل حكم  ):يدي(
  .حفص+ ابن عامر +  حكم أويل :)أجري، أمي(
  .ابن عامر+ ابن كثري + أويل حكم  ):آبائي، دعائي(
  .أويل حكم لكن خبلف عن قالون ):ريب(
  .فقط األزرق وأبو جعفر): أنصاري(
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  .وخيالف يعقوب أصله، فيما ذكر يشارك أبو جعفر نافعاً
  .وال ختتلف هنا الشاطبية عن الطيبة

  

  :الياء بعدها همزة قطع مضمومة 
فقـط والكـل   ) إين أوف(تح الياء نافع وأبو جعفر لكن أبو جعفر له خلف يف كلمة يف
  .وال ختتلف هنا الشاطبية عن الطيبة) بعهدي أُ، آتوين أُ: (يسكن
  

 : تعريف) ال(الياء بعدها  

 اجلميع يفتح الياء عدا محزة وخالفه خلف العاشر وبعضهم يشاركه يف بعـض املواضـع  
  :حسب اجلدول

بن ا  ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  الكسائي  محزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

عبادْي    أسكن        
  ال

   أسكن/    أسكن

ياعبادْي      أسكن      
  ال

 أسكن  أسكن    أسكن

عهدي  عهدي/          
  الظاملني

        

       أسكن آيايتْ ال            

  
  .يشاركه حفص: عهدي
  .يشاركه الكسائي: آيايت

  .ويعقوب كأصله، مرو والكسائي وخلفيشاركه أبو ع: يا عبادي
  .يشاركه ابن عامر والكسائي وروح: عبادي
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  . ختتلف هنا الشاطبية عن الطيبةوال

  
  :الياء بعدها همزة وصل 

  .الذي يفتحها هو أبو عمرو فقط وخيالف يعقوب أصله 

  
ابن   ورش  قالون

  كثري
ابن  أبو عمرو

  عامر
أبو  كسائي  محزة  عاصم

  جعفر
  خلف يعقوب

تين لي      
  اختذت

              

قومي   /فتح  فتح  فتح
  اختذوا

    فتح/  فتح        

إين   فتح    
 اصطفيتك

              

أخي   فتح    
  اشدد

              

بعدي   فتح  فتح  فتح
  امسه

    فتح  فتح        

ذكري   فتح  فتح  فتح
  اذهبا

      فتح        

لنفسي   فتح  فتح  فتح
  اذهب

     فتح        
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  .يشاركه كل أهل مسا عدا البزي ):قومي(
  .يشاركه كل أهل مسا ):لنفسي اذهب، ذكري اذهبا، مسهبعدي ا(
  .يشاركه ابن كثري ):أخي اشدد، إين اصطفيتك(

  
أما يعقوب فقد ذكرنا أنه خيـالف  ، وكذلك خلف، ويشارك فيما ذكر أبو جعفر أصله

  ).قومي اختذوا(وكذلك رويس يف كلمة ، فإنه يشاركه) بعدي(أصله باستثناء 
  .ن الطيبةوال ختتلف هنا الشاطبية ع

  

 :ياء ال يوجد بعدها أي همزة 

  :فص ولكن اجلدول يفصل هذه الياءاتاملالحظ أن الذي يفتحها غالباً هو ح
  

ابن   ورش قالون 
  كثري

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  محزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

بييت /  /فتح        
سورة (

  ) نوح

          

بييت /  /فتح      فتح  فتح 
عدا (

سورة 
  )نوح

      حفت    

فتح   فتح  فتح 
  /خبلف

           يل دين/  /فتح  

فتح     فتح    
  /خبلف

ما يل ال 
أرى 

  )النمل(

          

            معي/          



  
-  ٥٧٨  -  

ابن   ورش قالون 
  كثري

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  محزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

ما /          
 كان يل 

          

من         فتح  
  معي

          

           وجهي/        فتح  
ويل /        فتح/  

  فيها
          

                 شركائي    
من     

  ورائي
                

              أرضي        
              صراطي        
ويل / فتح خبلف        

  نعجة
          

وليؤمنوا   
  يب

                  

وليؤمنوا   
  يل

                  

      فتح              فتح  ممايت
يا       حذف    

عبادي 
/ ال

  حذف

  حذف حذف/    حذف  حذف

 /خلف  فتح  فتح  فتح  فتح
  حتف

ومايل 
  ال أعبد

  سكن  سكن  فتح  فتح  سكن
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ابن   ورش قالون 
  كثري

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  محزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

فتح   سكن
  خبلف

 فتح  فتح  سكن  فتح  فتح  حمياي  فتح  فتح  فتح

  
  :وللتسهيل نوضح أن الذي يفتح هو حفص ويشاركه يف

  .هشام "حفصا يشارك: سورة نوح )بييت(
  .يشاركه نافع وهشام: عدا سورة نوح )بييت(
  .يشاركه نافع وهشام وقنبل خبلف عنه ):يل دين(
وابن عامر خبلـف عـن    يشاركه أهل مسا وشعبة): وما يل ال أعبد(يشاركه ابن  ):ما يل ال(

  .كثري وهشام خبلف عنه) محزة ويعقوب وخلف(وبالتايل شاركه كل القراء عدا ، هشام
  .أما معي يف غرب هذا املوضع فينفرد فيه حفص، يشاركه ورش): وجهي، من معي(
  .يشاركه األزرق) ويل فيها(
  .يشاركه ابن عامر خبلفه ):ويل نعجة(
  .يشاركه كل القراء عدا نافع فأسكنها خبلف عن ورش ):حمياي(

وليؤمنوا ، وليؤمنوا يب، أرضي، صراطي، من ورائي، شركائي(: حفص فهو هأما ما مل يفتح
  .وتفصيلها ما يلي )يا عبادي، ممايت، يل
  .فقط ابن كثري ):من ورائي، شركائي(
  .فقط ابن عامر ):صراطي، أرضي(
  .فقط لورش ):وليؤمنوا يب(
  .نافع وأبو جعفر ):ممايت(
  .وحذف عن شاكر دال، قط شعبةفتح ف ):يا عبادي ال خوف(

   . ويف كل ما ذكر يشارك أبو جعفر قالون
  .فقد حذف روح الياء وخالف أصله) يا عباي ال(ا رويس يف كلمة دويشارك يعقوب أصله ع
  .كما شارك خالف أصله
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  : ص الشاطبيةوتنِق
 .فقط وجه الفتح عن هشام): ما يل ال أرى( •

   .فقط وجه اإلسكان عن ابن وردان     
  .فقط وجه اإلسكان عن رويس: الزخرف) يا عباد ال خوف( •
   .ي وخلف يوافق أصله+عن شاكر دال : يف الشاطبية حتذف الياء للقراء     
  .)حفص ومحزة والكسائي وخلف ومعهم روح(     
  .فقط وجه الفتح عن هشام: يس) وما يل ال أعبد( •

  
  ،لدّي، علّي، إيلّ، رؤياي، إياي: (ونهكل ما قبله سكون فإن مجيع القراء يفتح: مالحظة 

  .)مبصرخّي            
  
  :خالصة كل ما تنقصه الشاطبية عن الطيبة يف كل الياءات بأنواعها الستةو

 .ليس يف الشاطبية عن ورش إال اإلسكان): ذروين أين( •
 .البن ذكوان فقط وجه اإلسكان): وما يل أدعوكم( •
 .إلسكان عن هشاميف الشاطبية فقط وجه ا): أرهطي أعز( •
  .أما البزي فله فقط وجه اإلسكان ؛يف الشاطبية لقنبل فقط وجه الفتح): عندي أومل( •
  .وجه فتح فقط أليب جعفر): أين أوف( •
   .فقط وجه اإلسكان عن ابن وردان ؛فقط وجه الفتح عن هشام): ما يل ال أرى( •
  .فقط وجه اإلسكان عن رويس: الزخرف) يا عباد ال خوف( •
   ي وخلف يوافق أصله+عن شاكر دال : الشاطبية حتذف الياء للقراء يف     
  .)حفص ومحزة والكسائي وخلف ومعهم روح(     
 .فقط وجه الفتح عن هشام: يس) وما يل ال أعبد( •

  .واملواضع املذكورة يف ما بعده مهز مفتوح ويف متفرقات اهلمز     
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  :بية والدرةذكر رموز ما ورد حول ياءات اإلضافة يف الشاط 

إن ما يذكر هنا تضمنته اجلداول لكن أثبته هنا من أجل إيضاح الرموز الـيت وردت يف  
  .ياء) ٢١٢(الشاطبية حول ما ذكر عددها يف القرآن 

  
  :ما يلي وأنواعها

ي . .،ي إِ بعدها مهـز مكسـور   ..،ي أ بعدها مهز مضموُم ..،ي أ بعدها مهز مفتوح
  .اء ال يوجد بعدها مهز وصل وال قطعوأخرياً ي) مهز وصل(ي ا  ..،ال
  

باستثناء أربعة مواضع أمجع القراء ، )مسا(يفتحها عادة أهل : ياء يوجد بعدها مهز قطع مفتوحة
  :على إسكاهنا

  ، مرمي) فاتبعين أهدك(، التوبة) وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا(، األعراف) أرين أنظر إليك(
  .هود) وإال تغفر يل وترمحين أكن(
  

 ).نافع(يفتحها عادة : ياء بعدها مهزة قطع مضمومة -
 ).أويل حكم(يفتحها عادة : ياء بعدها مهزة مكسورة -
 ).فاش(يسكنها عادة : التعريف) ال(ياء بعدها  -
 .ال يوجد قاعدة: ياء بعدها مهزة وصل -
  .ال يوجد قاعدة: يا ال يوجد بعدها مهز -

  
 :بعض التفضيالت واالستثناءات

  .نذكر هنا فتح الياء، مهزة يف القرآن) ٩٩( عدها مهزة مفتوحةياء ب. ١
  ).دواء(ابن كثري  :اذكروين، ادعوين -
 .ورش والبزي) جاد هطال: (اوزعين -
 .نافع: سبيلي، ليبلوين -
 .نافع والبصري: اجعل يل، دوين، يسريل أمري، ضيفي، )موضعان(إين أراين  -
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 .)إذا محت هداها: (اكمإين أر، حتيت) موضعان: (ولكين أراكم -
 .نافع والبزي) هاديه أوصال): (هود(فطرين أ  -
 ).نافع وابن كثري(حرميهم : تأمرويل أن، حشرتين أعمى، تعدانين أن، حيزنين أن -
 .مسا مويل: أرهطي أعز -
 ).ماكان يلَ أن أقول: (مثال )مسا لوا(مايل  -
 ).لعلي أطلع إىل: (مثال ..مسا كفوء: لعلي -
 ).صحبة(والذي يسكن ، )حفص+ ابن عامر + أهل مسا (نفر العال عماد : أمعي  -
  .أما البزي فيسكن، ونافع وقنبل، يفتحها أبو عمرو :القصص) علمٍ عندَي أومل( -
  

 ياء) ٥٢(عددها : الياء اليت بعدها مهز قطع مسكورة. ٢
  .يفتحها نافع): إن(ي بعدها  -
 .ورش): إخويت إن( -
 .حفص+ حكم أويل : يدي إليك -
 .نافع والشامي) أصل كسا: (رسلي -
 .أي مجيع القراء عدا الكوفيني، ابن عامر+ ابن كثري + أويل حكم : أجري، أمي -
 ).ظالل(واخلالصة يسكن ، ابن عامر+ أويل حكم  :توفيقي إال، حزين إىل -
  .تدعونين، يدعونين، ذرييت، أخرتين إىل، أنظرين، ُيصدقين: مجيع القراء سكنوا -
  

 :الياء اليت بعدها مهز مضموم. ٣
  .يفتحها نافع
  ).ءآتوين أفرغ(، )بعهدي أوف: (الكل سكن

  

   :نذكر القراء الذين فتحوا الياء: الياء اليت بعدها الم تعريف. ٤
  .أسكنها دائماً محزة -
 .محزة وحفص) يف عال(أسكنها : عهدي ال -
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 ).كان شرعاً(أسكنها : وقل لعبادي الذين -
 ).محى شاع(اليت قبلها نداء فأسكنها ) يا عباد ال( أما -
  .كما فاح: آيايت ال -
 

 :الياء اليت بعدها مهز وصل. ٥
  حق : إين ا، أخي ا
  حال : ليتين

  .مسا: نفي ا، ذكرين ا
  .باستثناء قنبل) مسا(أي أهل ) الرضى محيداً هدا: (قومي ا
  .مسا صفوة: بعدي ا

  

  : الياء من غري مهز. ٦

  :موضع ونذكر القراء الذين فتحوا الياء) ٣٠(لقرآن يوجد يف ا
، أي أسكن قالون ونقل اإلسكان والفتح عن ورش) خوال(والفتح ، باخللف) جيء: (حمياي -

  .وفتح الباقون
 )عم وعال: (وجهي -
 ).عن لوى): (سورة نوح(بييت  -
 ).نافع+ عن لوى ): (يف غري سورة نوح: بييت( -
 دونوا : ورائى، شركاءي -
، أي فتح حفـص وهشـام ونـافع   ) عن هاد خبلف له احلال: (سورة الكافرون) يل دين( -

 .واختلف عن البزي فنقل الفتح واإلسكان أما الباقون فأسكنوا
 أتى: ممايت -
 .ابن عامر: صراطي، أراضي -

 ).دم ملن راق نوفال(: يف النحل) مايل ال أرى اهلدهد(
  .حفص وورش: راءالثانية يف سورة الشع) وننجي ومن معي(
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  .حفص: معي، ما كان يل، ويل نعجة
  .جاوياً: وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون، تؤمنوا يل فاعتزلون -
أي شعبة وصالً مع إثبات هـذه اليـاء   ) صف(فتحها  :الزخرف، عبادي ال خوف عليكم -

 .وصالً ووقفاً
 ).عن شاكر دال: (وحذف هذه الياء يف الوصل والوقف

 .ورش وحفص): رىويل فيها مآرب أخ( -
  .أي محزة) فتكمال(أسكنها ): ومايل ال أعبد الذي فطرين( -
  

 :يف الدرةتفصيل ياءات اإلضافة  

. سـورة الكـافرون  ) يل ديـن : (لكنه يسكن، يوافق قالون يف ياءات اإلضافة: أبو جعفر -
  .سورة يوسف) إخويت(
  .قالونفخالف هنا ، يفتحها أبو جعفر كورش): ريب إن يل عنده للحسىن( 
  

إال اليت تسبق كلمتها ، التعريف فإنه يفتحها ) أل(سكن كل الياءات إال اليت قبل : يعقوب -
  .)يا عبادي الذين(بنداء 

  ).من بعدَي امسه أمحد(فتحتها وكذلك ) حمياي(وكذلك 
  .يف سورة الزخرف وخالف أصله )عبادي(حذف روح الياء اليت يف كلمة  -
ووافق هبذا ، حسب القاعدة وخالفها روح، إبراهيم) ..دي الذينقل لعبا(انفرد رويس بفتح  -

  .أصله
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  ) عبادَي الذين، رَيب الذي(خالف أصله عند الم التعريف ففتح الياء : خلف -
  .يفتح )..مسَين الضر: (أمثلة

   .يفتح) ..آتاينَ الكتاب وجعلين(
  .وهذه ياءات فتحها خلف) ..أهلكَين اهللا(
  
  

 ڭڭڭ
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  اءات الزوائدباب ي -٢٢

  
هي ياءات زادها القراء حبسب رواية كل قارئ على رسم املصاحف فهي : هذه الياءات

  .زائدة على رسم املصحف وتكون يف األمساء أو األفعال
  

أو مـن أصـل   ، )ياء الضمري: إمنا تلحق هبا مثل(وهي إما أن ال تكون من أصل الكلمة 
، وإمنا أمرها مساعي، اً ألهنا ال ترتبط برسم املصحفومسيت زوائد، )املناِد، الداعِ(الكلمة مثل 

فـال  (وننبه هنا إىل أن الياء اليت رمست يثبتها اجلميع لكن اخلالف فيما مل يرسـم باسـتثناء   
  .يف الكهف كما شرحنا يف القسم األول من الكتاب يف حبث موافقة الرسم) تسألين

  

  :القاعدة العامة
  .يعقوب+  )هشام، ابن كثري(دراً لوامعاً ): قفاًوصالً وو(يثبت الياء يف احلالني 

  
  محاد شكور إمامه(أبو جعفر ، الكسائي، محزة، أبو عمرو، نافع: تثبت يف الوصل فقط

  ).أبو جعفر+  
   .وهذا فيما إذا ذكر هلم إثبات يف الياء

  
 أما عاصم وابن ذكوان فليس هلم غالباً خالف يف ياءات الزوائد إال يف موضعني أو ثالث

   .وستذكر تفصيالً
  

  .فإنه يثبتها وصالً ووقفاً) أمتدونن مبال: (إال أن محزة يف آية سورة النمل فقط يف
  

  :وكما أثبتنا يف ياءات اإلضافة جداول للتسهيل نثبتها هنا
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

    ياء  ءيا          ياء  ياء  ياء تعلمن مما
    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء يسرِ  هل

إىل الداع 
ِ  

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

اجلوارِ 
  يف البحر

  

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

أن يهدين 
 )الكهف(

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

ينادِ  
  املناد

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

يؤتنيِ  
  خرياً

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

تتبعنِ  
  أفعصيت

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

لئن 
أخرتن 

  إىل

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

اتبعون 
أهدكم، 
إن ترنِ  

  أنا

    ياء  ياء          ياء  ياء  

يوم يأت 
  ال تكلم

    ياء  ياء  ياء        ياء  ياء  ياء

    ياء  ياء  ياء        ياء  ياء  ياءماكنا 
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

نبغِ  
  فارتدا

يتق /    
ويصرب 

يوسف(
 خبلف) 

                

فال           ياء    ياء  
تسألن 

  )هود(

    ياء

الداعِ            ياء    ياء  خلف
 إذا دعانِ 

    

يدع           ياء  /ياء  ياء  
  الداعِ 

    ياء

      البادِ                 
فهو املهتد                 

 )األعراف(
    

ومن                 
  اتبعنِ

    

متدوننِ                  
  مبال

    

    ياء            ياء  ياء كاجلوابِ  
يف (ياء         ياء  ياء  ياء

لوصل ا
والوقف

(  

متدوننِ    
  مبال

    ياء

    ياءوال           ياء      
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

ختزونِ  
  يف

واتقونِ            ياء      
  يا
  

    ياء

واخشونِ            ياء      
وال 

  )املائدة(

    ياء

واتبعونِ            ياء      
هذا 

صراط 
 )زخرف(

    ياء

أشركتمو          ياء      
ن من 
  قبل

    ياء

وقد           ياء      
  هدان، 

وخافونِ  
  إن

    ياء

مث كيدون         
) خبلف(

 /األعراف

    ياء  ياء      

يا عباد                   
فاتقوا 

)خلف(
/  
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

فبشر         
  عباد

    ياء        

ياء 
  مفتوحة

ياء 
  مفتوحة

ياء   
 مفتوحة

ياء /  
 مفتوحة

فما آتاين     
ياء (اهللا 

) مفتوحة
  وصالً

ياء 
 مفتوحة

  

خل/    خلف  خلف/    خلف
  ف

فما       
آتاين 

) وقفاً(
  بالياء

  

يردينَ                 
  الرمحن

    

تتبعَين                 
  أفعصيت

    

تتبعين                 
يردين 
  وقفاً

    

رؤوس                   
اآلي 

يف (
 )احلالني

  

الصخر /   
  بالوادِ 

    ياء              

الصخر /   
بالوادي 

    ياء              
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

خالف 
 يف الوقف

خلف   ياء  
إثباهتا (

يف 
احلالني 

أو 
حذفها 

يف 
)/ احلالني

  ياء

وتقبل     ياء      ياء
  دعاِء

    ياء

    ياء              ياء يوم التناِد  
    ياء              املتعايل    
    ياء                وعيدي  
        ونذرِ  

  
    ياء        

أن   
يكذبونِ  

قال 
  سنشد

    ياء              

    ياء                نذيرِ   
    ياء                فاعتزلوِن  
    ياء                ترمجونِ   
    ياء                نكريِ   
    ياء                تردينِ   
    ينقذونِ   

  
    ياء            
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ابن   ورش  قالون
  كثري

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  محزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

    أهاننِ   ياء          خلف  /ياء  ياء  ياء
خلف   /ياء  ياء  ياء

اثبات، (
حذف، 

  ختيري

   أكرمنِ   ياء        

                    /إن ترِن  
ياقومِ    

اتبعون 
اهلمزة (

مهزة قطع 
لألصبها

  )/ين

                  

فال /        
تسألين 

) الكهف(
خالف 
مع أهنا 

 مثبتة رمساً
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  : اجلدول حول اتمالحظ
  .يكون الراوي مثبتاً للياء، اخلانة اليت تكتب فيها الكلمة -
  .خلف ليس لديه ياءات زوائد -
  .)األعراف(مث كيدون  :هشام ليس لديه عمل يف ياءات الزوائد إال يف -
  .)الكهف( فالتسألن: ابن ذكوان ليس له عمل إال يف   
  .فما آتان: عاصم ليس له عمل إال يف -
  .اف على التحقيق اإلثبات فقط طريق احلرز عن هشاميف األعر) مث كيدون( -

  
وكما ذكرنا إن اجلدول املذكور هو حسب ما ورد يف الطيبة وتتطابق معه الشـاطبية  

  :لكن مع إنقاص بعض األوجه وهي
يف الشاطبية فقط وجه حذف الياء لقنبل دون وجه : يوسف )يرتع ويلعب( •

  .اإلثبات
وجه إثبات الياء لقنبل دون وجـه   يف الشاطبية فقط: يوسف) يتق ويصرب( •

  .احلذف
فقط وجه اإلثبات عن هشام أما عن قنبل فوجـه  : األعراف )مث كيدون( •

 .احلذف فقط
 .فقط وجه حذف الياء للسوسي: الزمر) فبشر عباد الذين( •
 . لقنبل فقط وجه إثبات الياء وقفاً: النمل) فما آتان( •
 .لقنبل وجه احلذف فقط: إبراهيم) وتقبل دعاء( •
  .قالون وجه حذف الياء فقط :غافر) يوم التناد( •

قالون وجه حذف الياء فقط ونـذكر هنـا أن ابـن    : غافر) يوم التالق(
اجلزري يف النشر ضعف وجه اإلثبات الذي ذكره هناك لكن تضعيفه له ال 

  .يعترب إلغاء له
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  :ياءات الزوائد يف الشاطبية رموز عن القراء يف تفصيل ما ورد حول
  

  : ياءات هيهذه ال
  ).مسا( :)تتبعين، أخرتين، تعلمين، يؤتيين، يهديين، املنادي، اجلواري، الداعي، يسري - 
  .رفال مسا ):هود(يأيت ، )سورة الكهف(نبغي  -
  ).يف جنا حلو هديه( :دعائي -
  ).حقه بدا( :اتبعوين أهدكم -
  .)مسا فريقاً(: أمتدونين، إن ترين -
  .)هاك جناً حال(: يدع الداعي -
  .اإلثبات واحلذف، إال أن قنبل يف الوقف له وجهان) دنا جريانه( ):الفجر(بالوادي  -
إال أن احلذف أثناء الوصل ، وكذلك أبو عمرو) إذ هدى( ):سورة الفجر(أهانن ، أكرمن -

  .أشهر عنده
  ).عن أويل محى(يفتح عند اإلثبات : النمل) آتان اهللا خري( -
  .ورش أي الذين يفتحون الياء هم نفسهم عدا) حال عال بني(ويثبت الياء خبالف عنهم  
  ).حق جنا( :البادي، كاجلوايب -
  .أخو حال ):اإلسراء والكهف(املهتدي  -
  أخو حال ):آل عمران(ومن اتبعن  -
وهشام هنا يثبتها وصالً ووقفاً يف هذا املوضع وال يوجد ، حج ليحمال ):األعراف(كيدوين  -

  .عدم إثبات
  حقه ):فيوس(تؤتون  -
  .حواريه مجال ):هود(فال تسألن  -
، )البقـرة ( واتقون يا أويل، )األنعام(وقد هدان ، )إبراهيم(أشركتمون ، )هود(ختزون  -

  .كل ما سبق يثبته أبو عمرو ):آل عمران(وخافون ، )املائدة(واخشون وال تشتروا 
  .زكا ):يوسف(من يتق ويصرب  -
   .دره :)الرعد(املتعالِ   -
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عنه وابن كثري وورش قـوال   قالون خبلف: أي ،)درا باغيه باخللف جهال( :التناِد، قِالتال -
   .وعلى التحقيق ليس لقالون هنا إال احلذف واحداً

  .)وال شيء فيها لقالون(حال جنا  ):دعوة الداع إذا دعان( -
ن فاعتزلو، )الدخان(أن ترمجون ، الصافات(إن كدت لتردين  ،)سورة امللك(كيف نذير  -

إين أخـاف أن  ، )يس(ال ينقذون ، )إبراهيم والقمر(وعيدِ  ، )القمر(نذرِ ، )الدخان(
  .كلها أثبتها ورش :)احلج وسبأ وفاطر وامللك(كيف كان نكريِ  ، )القصص(يكذبون 

أي أثبتها السوسي مع الفتح وصالً واإلسكان وقفاً إال أن املعتمـد  ) يداً(افتح  :فبشر عباد -
  .له فيها إال احلذفواحملقق أنه ليس 

  .حج ):الزخرف(واتبعونِ  هذا صراط  -
وبالتايل فابن ذكـوان هنـا لـه    ) المثّ(احلذف باخللف  ):الكهف(فال تسألنِ  عن شيء  -

وجهان وهنا خروج عن القاعدة حيث إن الياء رمست يف املصحف لكنه حذفها يف أحد 
  .وجهيه والرواية ثابتة عنه

   .عنه واملعتمد حذف الياء لقنبل خبلف..زكا ):يوسف(نرتعِ  -
  .كل القراء أثبتوها): القصص(أن يهدينِ  سواء السبيل  -
  

  : يف الدرة 
  .ما يذكر أنه يثبته فإنه يف الوصل فقط: أبو جعفر -
  .يف احلالني :يعقوب -
  .يسقط يف احلالني :خلف -
  
  
  
  
  
  



  
-  ٥٩٦  -  

  :تفصيل ما ذكر يف الدرة
لمة حيث يثبت الياء يف الوصل فيها ك) ١٣(خيالف قالون مايف احلرز يف  أبو جعفر 

 :وهي
   
فال تسألين ما ليس (، الثانية يف البقرة) واتقوين يا(، القمر) يدع الداع(، البقرة) الداع إذا(
) مبا أشركتمون من قبل(، املائدة) واخشون وال تشتروا(، يوسف) تؤتونِ  موثقاً(، هود) لك

) إذا دعـاين . (االنعـام ) وقد هداين(، هود) يوال ختذوين يف ضيف(، احلج) والبادي(، إبراهيم
مث (، الزخرف) واتبعوين هذا(، غافر) اتبعوين أهدكم(، آل عمران) وخافوين إن كنتم(، البقرة

فيثبت الياء دون فتح ويشارك أبا جعفر يف هذه الكلمات يعقوب أما باقي ، االعراف) كيدوين
  . الياءات فيوافق أصله قالون

  
  .أثبت الياء مفتوحة وصال كما أثبتها وقفا:طه) أال تتبعن أفعصيت(، يس) يردن الرمحن( -

  .واشترك معه يعقوب يف هذين املوضعني لكن دون فتح الياء، وخالف أصله   
  .إبراهيم اليت أثبتها ورش )ربنا وتقبل دعاءي(كما أثبت أبو جعفر ياء  -
  .غافر )التنادي(انفرد ابن وردان بياء كلمة  -
   

  .يثبته يكون وصالً ووقفاً كما ذكرما  :وبعقي 
 .أثبت يعقوب الياءات احملذوفة املقدرة يف رؤوس اآليات كافة وقفاً -
   .يتوافق يعقوب مع أيب جعفر يف الكلمات الثالث عشر اليت أثبتها وصالً -
  .وقفاً) فبشر عباد(كذلك أثبت ياء  ووقفاً 
  .فإنه حذفها) من يتق ويصرب(ويستثين من هذا مايف سورة يوسف  -
  .مع أهنا رأس آية) يا عباد فاتقون(وكذلك مل يثبت روح ياء كلمة  -
  .حيذف يعقوب وصالً ويثبتها وقفاً): إن يردن الرمحن( -
  يثبت الياء ساكنة وصال ووقفاً : طه) أال تتبعن( -
  .النمل وصالً وخالف أصله) آتان اهللا(انفرد روح حبذف ياء كلمة  -



  
-  ٥٩٧  -  

  
فحذف الياء خبالف ) تقبل دعاء(، )أمتدونين مبال(موضعني  خيالف أصله يف :خلف 

 .أصله

  

  : مالحظة
  .يسكت أبو جعفر بني حروف التهجي اليت يف أوائل السور

هنا متت أصول الشاطبية والدرة إال أن هناك بعض التعليقات اليت جيدر التنبيـه عليهـا   
  .وبعضها ورد يف فرش الشاطبية

  
  

  ڭڭڭ
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  طريقي الشاطبية والدرة على تعليقات وتحريرات

قد شرحنا التحريرات وسببها ومدى وجوب االلتزام هبا يف القسم األول فيجب الرجوع 
  .إليها

  
الراء املفتوحة قبلها ساكن صحيح (وحنوها  )ذكرا(ذكرنا أن الراء يف كلمة  عنـد ورش -١

وجـه   وننبه هنـا أن ، فيها الترقيق والتفخيم) وقبل الساكن كسر وبعدها تنوين نصب
  .أما التفخيم فمع الفتح، الترقيق يكون فقط مع تقليل ذات الياء

  .ينطبق هذا على ما ذكر أن فيه وجهني يف الطيبة
  

  :حتريرات لورش يف الشاطبية -٢
 فهنا يوجد تقييد للروايات، عند ورش أيضاً إذا اجتمع يف آية واحدة مد البدل وذات الياء

  : وهي) وتسمى حتريرات(
  

  :البدل مع ذات الياء يف نفس املقطعاجتماع مد 
 .يف الطيبة يأيت على القصر التقليل من ابن بليمة..عليه فتح ذات الياء:قصر البدل
  .عليه تقليل ذات الياء:توسط البدل

  .طول البدل عليه الفتح والتقليل يف ذات الياء

  

  : وبأسلوب آخر
  .عليه التوسط والطول: تقليل ذات الياء
  .ليه القصر والطولع: فتح ذات الياء

  
  :اجتماع شيء مع البدل

   .عليه التوسط يف شيء:قصر البدل
  .عليه التوسط يف شيء:توسط البدل
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  .الطول يف شيء فقطو التوسط عليه:طول البدل
  

  : وبأسلوب آخر
  .البدل عليه قصر وتوسط وطول:توسط شيء
  .عليه طول البدل   :طول شيء

  
   :مالحظة
اصة حيث إن الواو فيها القصر والتوسط أما البدل ففيه خحتريرات هلا ) سوءات(كلمة 

  :وتقترن هذه األوجه مع بعض وفق ما يلي) طول، توسط، قصر(األوجه الثالثة 
   .)قصر وتوسط وطول البدل(عليه : قصر الواو
  .)توسط البدل فقط(عليه : توسط الواو

  
  :أيضاً حتريراتفهنا يوجد  )ذكراً(إذا اجتمع البدل مع كلمة : عند ورش أيضاً -

  .عليه التفخيم والترقيق يف الراء: قصر البدل
  .عليه التفخيم فقط: توسط البدل
  . عليه التفخيم والترقيق: طول البدل

  
  ):تتركب أوجه كل منهما على بعضهما( اجتماع ذات الياء مع شيء - 

  .التوسط والطول:إمالة ذات الياء
  .فتح ذات الياء التوسط والطول

  
  .الترقيق والتفخيم :يف سورة البقرة الالم فيها وجهان )فصاالً(كلمة : أيضاً عند ورش  -
  : يكون هناك مخسة أوجه يف نفس املقطع مجعهما القارئ مع البدل فإذا    

  .أما التفخيم فعليه التوسط واملد ،ترقيق الالم عليها ثالثة البدل    
  : وبأسلوب آخر

  .عليه ترقيق: قصر
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  .مترقيق وتفخي: توسط
   .تفخيم وترقيق: طول

  .وهذا يف كل الم فيها وجهان
  

  .اليت فيها التقليل والفتح) جبارين(ولورش أيضا حتريرات إذا اجتمعت ذات ياء مع 
  

، ال التعريف قبـل اهلمـز  ( :حتريرات محزة بني السكت والوقف على املوصول -٣
شـرح   على ما ذكـر يف  وهي مبنية) الساكن املنفصل قبل اهلمز(أو املفصول ، )شيئا، شيء

 :أصول الشاطبية
  

  :السكت ثالث درجات
  :وجه خيتص به خالد
  :وبالتايل ال يسكت على املفصول )شيئاً ،شيء ،ال(املوصول عدم السكت على 
  .بالنقل فقط )شيئا ،شيء ،ال( نقف على املوصول

  .نقف على املفصول بالنقل أو عدمه
  

  :وجه يشترك به خالد وخلف
  املوصول بالنقل أوهذا نقف على   )شيئا ،شيء ،ال( ول فقطالسكت على املوص

  السكت 
  أو عدمه  نقف على املفصول بالنقل 

  
  : وجه خيتص به خلف

   :املوصولهذا نقف على  واملفصول )شيئا ،شيء ،ال(السكت على املوصول 
  .أو النقل بالسكت

  . نقف على املفصول بالنقل أو السكت أو عدمهما 
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  .عند محزة )شيئا ،شيء ،ال( ى املفصول دون موصولوال يوجد سكت عل
  
  :اجتماع استفهامني متصلني باملعىن يف سورة واحدة -٤ 

   :عند اجتماع استفهامني متصلني باملعىن فيكون لدينا
  

   :استفهام الثانية+ استفهام األوىل 
ـ  الشامي يف+ عدا من سيذكر ) كثري ابن + أبو عمرو + الكوفيون (اجلميع  + ة الواقع

  .الكسائي يف العنكبوت +يعقوب يف النمل 
  

أبو  +النازعات  الشامي يف + نافع والكسائي ويعقوب  :إخبار الثانية+ استفهام اإلوىل      
  .يعقوب) + األوىل يف الصافات +الواقعة (جعفر يف 

   
 كـثري يف  ابـن  + نافع يف النمل + الشامي وأبو جعفر :استفهام الثانية+ إخبار األوىل 

  .العنكبوت يعقوب يف+حفص يف العنكبوت+نافع يف العنكبوت  +العنكبوت 
  

  .الشامي يف النمل :إخبار الثانية+ إخبار األوىل 
  .)العنكبوت، النمل، الواقعة(نالحظ السور اليت فيها استثناءات هي 

  .الطيبة ال ختتلف يف هذا عن الشاطبية والدرة
  

  ):ثالث مسكنات(حكم ورود حرف ساكن وبعده همز وصل  -٥
  .)ولقد استهزئ، حمظوراً انظر، أن اعبدوا، قالت اخرج، أو انقص، قل ادعوا(

  :اجلميع يضمون الساكن األول باستثناء
، فإهنم يكسرون الساكن أي محزة وعاصم وأبو عمرو ويشاركه يعقـوب ) يف ند حال(
) قـل (ب أصـله يف  أليب عمرو فإنه يضم الساكن األول وخيالف يعقو ..قل، ..أو :باستثناء

  ).أو(ويشاركه يف 
  .ابن ذكوان شاركهم يف الكسر عند التنوين
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  .وجهان) خبيثة اجتثت، رمحة أن ادخلوا(وله يف كلميت  
  .خيالف خلف العاشر أصله فيضم

  
نفس أوجه الشاطبية هنا لكن يضاف لقنبل  :يف الطيبةحكم ورود ثالث مسكنات  

 ).خبيثة اجتثت، رمحة ادخلوا(يف ) إضافة للضم(وجه كسر 
  

  :شدات البزي -٦
  :شدد البزي بعض التاءات يف القرآن وهي 
وال ّتعاونوا ، فّتفرق بكم عن سبيله، وال ّتفرقوا واذكروا، إن الذين ّتوفاهم، وال ّتيمموا(

، ّتولـوا  فإن، إذ ّتلقونه، ناراً ّتلظى، ال ّتناصرون، ما ّتنزل املالئكة، فإذا هي ّتلقف، على اإلمث
تكـاد  ، هل ّتربصون، أن ّتبدل هبن من أزواج، )األحزاب(وال ّتربجن ، )األنفال(ّتنازعوا وال 
) على من ّتنزل الشياطني ّتنزل علـى (، )وال ّتجسسوا، وال ّتنابزوا، لّتعافوا، عنه ّتلهى، ّتميز

  .)ال ّتكلم نفس) (أن ّتولوهم) (فإن ّتولوا فإمنا عليه) (ملا ّتخريون) (من ألف شهر ّتنزل(
   

  .واملعتمد من طريق الشاطبية التخفيف ..فظلتم ّتفكهون، كنتم ّتمنون املوت: وله وجهان يف
  .)ناراً ّتلظى(ويشارك رويس البزي يف تشديد تاء 

  .)ال ّتناصرون: (ويشارك أبو جعفر البزي يف تاء
  

 ونوضح هنا أن اخلالف هو يف املواضع اليت تكون التاء دالة على املضارعة ولـيس تـاء  
فليس فيهما تشديد وسياق معىن اآلية هو ) فإن تولوا فاعلم أمنا) (فإن تولوا فقل(املاضي مثل 

ففي احلاالت املذكورة يف املضارعة إن أصل كل تـاء يف  ، الذي يدل أهنا للمضارعة أم املاضي
كل كلمة هو تاءين تاء املضارعة وتاء التفاعل فاجلمهور قرؤوا على مذهب حذف إحـدى  

  .أما البزي فعلى اإلدغامالياءين 
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   :حول تاءات البزي تنبيه
ستة حركـات   إذا وردت هذه التاءات بعد حرف مد أو صلة فإن الصلة أو حرف املد متد -

أما إذا مل يكن حرف مد لكنه حرف ساكن فمـن  ، )كنتم ّتمنون، ال ّتكلم، عنه ّتلهى(
  .عند بعض العرب وعليها حتمل القراءة املمكن مجعهما

تشديد املذكور هو يف حالة الوصل أما عند البدء ففي حال إمكان البدء فإنـه حيـذف   ال -
  .النفي اليت قبلها مثالً) ال(اإلدغام كاجلمهور ونقصد جبواز البدء أنه ال يبدأ بكلمة دون 

   
  : يف الطيبةتاءات البزي  

  .يضاف إىل ما سبق وجه عدم التشديد عن البزي
  

شم محزة والكسائي الصا -٧
ُ
 ،تصـديق ، أصـدق : مثـل  د الساكنة قبـل الـدالي

  .كما يوافق خلف عن نفسه أصله، وشاركهم يف هذا رويس
  .خبلف عنه) مصيطرون، مبصيطر(وأشم خالد كلمة 

  .قوالً واحداً) مبصيطر، مصيطرون(وأشم خلف عن محزة كلمة 
   .قرأها بالسني هشام): مبصيطر(
  .خبلف عنه قرأها بالسني هشام وحفص :يف الطور) مصيطرون(
   

  : يف الطيبةإمشام الصاد الساكنة قبل الدال  •
) يصـدر (باستثناء كلمة ) أصدق(يضاف إىل ما سبق أن لرويس وجه عدم إمشام يف باب  -

   .فليس له فيها إال اإلمشام
  .)زكي عن ملي: قنبل وحفص وابن ذكوان(يوجد وجه قراءة بالسني عن ) مبصيطر( -
  .)قنبل وابن ذكوان(سني عن وجه قراءة بال): مصيطرون( -
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  :اختص حفص عن عاصم بوجود بعض السكتات -٨
-  m¶  µ  ´     ³¸    »  º   ¹l ٢ - ١: الكهف . 
-  ma    `b     cl ٢٧: القيامة.  
-  m¿  ¾ÁÀ     Å  Ä  Ã  Âl ٥٢: يس .  
-  mij  kl    r         q  p  o  n  ml ١٤: املطففني .  
  

   :يف الطيبةسكتات حفص  •
  .مر معنا أن السكت هنا هو أحد أوجه حفص أما اآلخر فعدم السكت

  
يوجد بعض الكلمات اهلامة يف فرش احلروف يطرد ذكرها يف القـرآن نشـري  -٩

  : إليها اعتمادًا على رموز القراء حسب الشاطبية
    

 قـد نذكر هنا بأن احلرف الالحق للرمز هو للقراء الذين يف الدرة عندما خيالفون أصـوهلم و 
ضحت هذا يف بداية القصيدة مث إن اجلملة اليت حتوي الرمز هي غالباً حسب مـا وردت يف  أو

  .الشاطبية
  
  .ف+ ح + رواية ناصر : مالك -
  .دوماً) قنبل ورويس(بالسني : الصراط -

  .َخلف عن محزة حيث وقع وخالد يف املوضع االول من الفاحتة: وباإلمشام   
  ).عفرأبو ج(أ : للمالئكة اسجدوا -
اإلسكان واالختالس كـذلك راء  ، والدوري له وجهان، يسكن اهلمزة السوسي: بارئكم -

  .كلمة يأمركم
  حفص :ُهُزءاً -

  .محزة وصالً وخلف العاشر: هْزءاً 
  ).هْزوا(و) هَزا(وحلمزة عند الوقف 

  .أبو عمرو) وإذ وعدنا(يقرؤها : وإذ واعدنا موسى -
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  .ح -أ + راضياً بارداً حال : وهو -
  .فهي، هلو، وكذلك فهو

  .ح+ أ + رفقاً بأن  :مث هو -
وظنوا أهنم إلينـا ال  (يعقوب إذا كانت لآلخرة باستثناء أول القصص ) َترجعون: (رجعونُت -

  ).ُيرجعون
  .ط) + رجال لتكمال(يشمها ): غيض، جيء، قيل( -
  .رويس+ كمارسا  :)سيق، حيل( -
  .رويس+ كان رواية أنبال ) سيئت، سيء( -
  ).الخوٌف(يعقوب بدالً من  :)ال خوَف عليهم( -
  ).عم على حال(نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص  :جربيل -

  .دنا: َجربيل   
  .صعب: َجربئل   
  .شفا: َجربئيل   

  .نافع: ميكائل   
  .شفا+ شعبة + ابن عامر + ابن كثري : ميكائيل   
  .على حجة: ميكال   
وانفرد ويشاركهم يعقوب إال يف سورة احلجر فإهنما يثقل ) حق(خيففها : ننّزل، تنّزل، ينّزل -

  .البصريان بالذي يف سورة اإلسراء
  .ن كثري باليت يف سورة األنعامبوانفرد ا

  ).حق شفاؤه(فيخففها ): منّزهلا(أما 
  .ح+  )دم يداً(يسكن الراء : أرِنا، أرِين -
  .ويوجد اختالس أيضاً يف الراء للدوري   

  .ح) + ابن عامر+ شعبة + دم يداً (أما يف سورة فصلت فيسكن    
  ).صحبته حال: (رؤف رحيم: ءوف رحيمر -
  ).ح+ عن زاهد كيف رتال (الضم : خطْوات -

  ).دواء(باإلسكان : القْدس   
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  .كما شفا: فَنِعّما -
 .أبو جعفر اإلسكان فقط، اإلسكان واالختالس) صيغ به حال: (فنِْعّما   
  .قونالبا: فنِِعّما   
  .نبهت كفال: ُربوة -

  .الباقون: َربوة   
  ).مسارضاه(حيِسبون ، حيِسب: حيَسبون، حيَسب -
  .ح+ أ +  )كما دار(يضّعف : يضاعف -
  .أ+ ح + مسا ) أكْلها: (أكلها -
  .ف–شفا  )يْبُشُر: (يبشُِّر -

  .ف أبو عمرو+ ابن كثري + شفا : أما يف سورة الشورى فيسكن الباء   
  .فحمزة فقط وخيالف خلف أصله أيضاً): األوىل فيها(سورة التوبة ومرمي واحلجرأما يف    

   .)زكا جنا(ال يوجد ألف : ها أنتم
   .)أخا محد(ويسهل اهلمز 

   .)جال(ويبدله 
  .الباقون بالكسر..شعبة: ُرضوان -
  .ح+ أ )+ كمارسا(الُرُعب بضم العني  :الرْعب -
  .والباقون بكسر امليم، وحفص يف آل عمران فقط، اضعيف كل املو) صفا نفر: (ُمتنا، ُمتم -
  . يف الوصل والوقف) ف مشلال(كسر اهلمز : يف أمها، فألمه -

بيوت ، لكن إذا ابتدءا بالكلمة قرآها بالضم بطون أمهاتكم) ف مشلال(كسر اهلمزة : فُألمه   
  .هنما يضمانبالكسر وصالً وهنا كسر محزة امليم مع اهلمز أما يف البدء فإ: أمهاتكم

   .شدد املكي :اللذيّن، اللذانّ، هاّتني، هذانّ -
  ).دم حال(شدد : فذاّنك -
  ).شهاب(كُرها : كَْرهاً -
  ).دنا صحيحاً: (مبيَّنة -

  .والباقون مبيِّنة
  ).راشده دال): (فسأل، واسأل(بدالً من  فسل، سل -
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  ).حق صرى(ُيدخلون : َيدخلون -
  ) صفواً دم: (الثانية من اليت يف غافر 
  )يداً(يف فاطر  

  ح حصالً: رْسلهم، رْسلكم، رْسلنا -
  أ )عم هنى فىت(اإلسكان : السْحت -
  أ نافع: أذْن -
  ح + أ + الشامي : ُرُحما -
  ).يف سورة القمر(الباقون باإلسكان ، دنا: نكر -
  .روح: عذراً -
  ) ح صحابتهم محوه: (نذراً -

  .عام باستثناء يعقوب فضمهاسورة األن )عذْواً(وأمجعوا على إسكان 
  ح شرع حق له العال :شيئاً نكْراً -
  .املكي: ضيقاً -
  ). شفا(اللّيسع : اليسع -
  .حفص: كفواً أحد -

  .ح+ محزة : كفئاً
  .الباقون: كفؤاً

، وهذه إشارة بسيطة إىل قراءة بعض الكلمات املتعلقة بفرش آيات السور القرآنيـة 
على انه على القارئ االعتماد يف فرش  ..يف أبيات الشاطبيةوهي غالباً حسب الرمز الذي ورد 

اآليات إمجاالً على ما ذكريف كتبها كالبدور أو إحتاف فضالء البشر أو املهـذب أو كتـاب   
  ).التسهيل لقراءات التنزيل أستاذي الشيخ حممد فهد خاروف

  
   :قالون حتريرات يف الشاطبية والطيبة عند اجتماعحتريرات  – ١٠

  :فيها تقليل وفتح) توراة(كلمة ) + صلة وعدم(ميم مجع +  )قصر وتوسط(فصل مد من
  :ميتنع على القصرحيث تتركب األوجه لكن 

  )توراة(فتح + عدم صلة  
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  )توراة(تقليل + صلة  
  .فتح+ صلة ميم  :ميتنع على التوسط

    
   :لقالون) مد منفصل مع مد متصل مت ختفيف همزته(اجتماع  -١١

مع املـد والقصـر يف   ) ها(يتركب وجها املد املنفصل يف : ما يشاهبهاو) هؤالِء إن(
، )أوالء(على قصر املتصـل  )ها(من لديه إسقاط هنا مثل أيب عمرو ميتنع مد املفصل ، )أوالء(

وهذا التحرير  وينطبق هذا يف حال اجتماع مد منفصل مع مد متصل فيه إسقاط للهمز األول
   .كورة تفصيال يف البحث القادممأخوذ من حتريرات الطيبة وهي مذ

  
  :التكبري عند سور اخلتم -١٢

  روي عن القراء املكيني مسلسالً إىل أّيب بن كعب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  : وذلك يف سور اخلتم وتفصيله

  من هناية الضحى وروى البعض عنه من بداية سورة الضحىالبزي عند 
  .وهذا عن البزي

  .روايتان التكبري والتركفتوجد : أما قنبل
  

  ).اهللا أكرب( :هو التكبري ولفظ
   

ال إلـه إال اهللا  : (والبعض زاد احلمد أيضاً) ال إله إال اهللا: (والبعض نقل قبل التكبري زيادة
لكن ال يوجد محد دون هتليل ويؤكد صاحب البدور أن التحميـد مل  ، )هللا احلمدو واهللا أكرب

   .والتيسري وال النشر فيجب االعتناء بتركهيثبت لقنبل من طريق الشاطبية 
  

ويذكر أن الشيوح قدمياً وحديثاً يأخذون بكل ما صح وثبت يف التكبري وإن مل يكن من 
، طريق الكتاب املقروء به ألن املقام مقام إسهاب وإطناب للتلذذ بذكر اهللا عند ختم كتابـه 

  . ويقصد هبذا ألفاظ التهليل والتحميد مع التكبري للمكيني
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ال يوقـف يف   وجيب االنتباه هنا أن التهليل والتكبري والتحميد يعامل كجملـة واحـدة  
  .منتصفها

  
إما التكبري تابع : وهذا ناتج عن مذهبني أما مكان قطع التكبري فهو قبل الناس أو يف آخرها

  .للسورة السابقة أو أنه تابع للسورة التالية فيتم مراعاة االحتمالني
  

مجيع األوجه من وصل وقطـع   : ببعضهما من سور اخلتم يكون للمكيفعند وصل سورتني
جائزة باستثناء وصل ختم السورة بالتكبري والبسملة مث الوقف على البسملة ألن البسملة تابعة 

   .للسورة التالية
  

  :مث إن الوجهني املبنيني على أن التكبري تابع للسورة التالية
  .بداية بسملة تكبري آخر السورة

  .بداية بسملة تكبري السورة آخر
  

  
  :ووجهان مبنيان على أن التكبري تابع للسورة السابقة

  .بداية بسملة تكبري آخر السورة
  .بداية بسملة تكبري آخر السورة

  
مث إن قطع الكل أو وصل الكل أو الوقف على آخر السورة مث وصل التكبري بالبسـملة  

  .بالسورة تصح على التقديرين
  

  .ه حمتملةوهذه سبعة أوج
  

بعد  أما من كرب قبل االنشراح، ونشري هنا أن من كرب قبل الضحى كرب قبل الناس مث قطع
  .كرب بعد الناس وقطع حسب املذهبني املذكورين الضحى
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قبل الضحى ومها وجهـا اعتبـار   حيذف منها وجهان واألوجه السبعة السابقة املذكورة 

ومها الوجهان اللـذان   عند التكبري بعد الناس وحيذف وجهان، التكبري تابع للسورة السابقة
  .يعتربن التكبري تابع للسورة التالية

  
والتوسط هو ) ال إله إال اهللا(يف  هلل مع التكبري أجاز القصر والتوسطونشري هنا أنه من 

  .مع أن مد التعظيم مل يثبت من الشاطبية لكنه من طريق النشر للتعظيم
  

  :تني مع التكبريلسورفتكون األوجه احملتملة بني ا
  .سبعة تكبري فقط

  .)ال إله إال اهللا(مث سبعة تكبري مع هتليل وقصر 
   .مث سبعة تكبري وهتليل مع توسط

  .مث سبعة مع التهليل والتحميد مع القصر
  .مث سبعة التهليل مع التحميد مع القصر

وجـه  وحسب صاحب البدور لقنبل ال يوجـد أ ، فتصبح مخس وثالثني وجهاً احتمالياً
لكن يضاف هلا ثالثة  -أي مع حذف توسط مد التعظيم  –وجهاً  ٢١لقنبل بحد فيصالتحمي

فتصـبح األوجـه   ) حيث مر معنا أن له رواية عدم التكبري(أوجه البسملة دون تكبري لقنبل 
  .وجهاً ٢٤االحتمالية 

  
أما األوجه االحتمالية قبل سورة الضحى فتحذف أوجه كون التكبري تابع للسـورة  

وتضاف لقنبل والبزي أوجه البسملة بني سورتني على اعتبار عدم وجود تكبري ألنـه   السابقة
أما بعد الناس فتحذف أوجه كون التكبري تابع للسورة التالية وتضاف ثالثة ، للسورة السابقة

  .أوجه البسملة على اعتبار عدم التكبري
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 :حيث قـال  بريه عن التكبريوقد أشار ابن اجلزري يف الطيبة إىل خطأ الشاطيب يف تع
حيث يوهم قوله أنه ميكن أن  وبعض له من آخر الليل وصال وقال به البزي من آخر الضحى

يقرأ بالتكبري أول الضحى وجيتمع مع التكبري آخر الناس وكذلك التكبري ليس تابعـاً لسـورة   
  .الليل عند كل من نقله بل هذا جماز ألن آخر الليل هو أول الضحى

  
   :تمالحظا 

أن مـن  يف األداء عن بعض الشيوخ السابقني  عملياً ابن اجلزري ثبوت نقالًنقل  •
وبالتـايل أثبـت    الناس فإنه يصلها بالفاحتة والبقرة حىت املفلحون كرب يف آخر

  .وجودها على هذا املذهب
الفتح واإلسكان فعند اإلسكان ال يأيت معه هتليل ) ويل دين(لبزي له قراءتان يف ا •

 .وحتميد
ألوجه املذكورة هي أوجه احتمالية فال جيب اإلتيان هبا مجيعـاً عنـد اجلمـع    ا •

 ).روايات وطرق(السورتني بعكس أوجه القراءات الثابتة  وصل وكذلك أوجه
عند اعتبار أن التكبري تابع للسورة السابقة وقطع القراءة بعد التكبري يف هناية أحد  •

ن يعتربها للسورة التالية فإنه يقطـع  السور فإننا نبدأ بالبسملة دون تكبري أما م
  .القراءة دون بسملة مث بيدأ بالتكبري

  
  :التكبري يف الطيبة 

  :مايلي زادت الطيبة
التكبري وجه عن السوسي فقط باإلضافة للمكيني لكنه خمتص بوجه البسملة  ىرو -١

فقـط إىل  ) أمل نشرح(كذلك هو من بعد الضحى من أول ، بني السورتني فقط
والقطع على السورة املاضية أفضـل  ، و هو كباقي القراء يف احلذفآخر الناس أ

  .للسوسي على وجه التكبري
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، وجه تكبري عن اجلميع حسب التفصيل الذي ذكر يف ألفاظه وكيفيته عن املكيني -٢
وهو الذي عليه العمل عند أهل األمصـار يف  : وقال البنا يف احتاف فضالء البشر

  .سائر األقطار
  .عن اجلميع وجهان باستثناء البزي فوجه التكبري قوالً واحداًوبالتايل فيوجد 

ابـن    ووجه التكبري جلميع القراء كان يقرئ به اخلبازي وابن حبش وقد ذكـر 
  .اجلزري أهنما من الشيوخ املوثوقني

  
وجه التكبري بن كل سورتني من سور القرآن نقلها ابن ااجلزري عن أيب الفضل  -٣

 . )شابن حب(اخلزاعي والدينوري 
  

  :نشري هنا إىل أن املذاهب اليت ذكرناها سابقا يف التكبري تتوزع على الكتب التالية
 ،من غاية أيب العـالء  التكبري لبداية السورة يف سور اخلتم فقط ابتداء من سورة االنشراح -

  .والبن كثري والسوسي من التجريد
  .مصباح أيب الكرم الشهرزوريو، كامل اهلذيل التكبري لنهاية السورة يف سور اخلتم فقط -
   .غاية أيب العالء، الكامل التكبري لبداية كل السور يف كل القرآن -
  

  :إضافة ملا ذكرناه سابقاً يف تكبري ابن كثري من الشاطبية
   .)والضحى(التكبري لبداية السورة يف سور اخلتم فقط بتداء من  -

  
من (النقل وقفاً على حنو ، مز عدا املدالسكت على الساكن قبل اهل: مذهب املصباح عن محزة

  .وحنوها )اهللا أحد(التحقيق والنقل عند الوقف على ، )آمن
  

التسهيل يف اهلمز عند الوقف على كلمته مهمـا كانـت    :مذهب غاية أيب العالء عن محزة
  .)متوسطة أو أول الكلمة أو آخرها(اهلمزة 
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  .املد املنفصلالسكت على ، السكت على الساكن املنفصل: السكت له
  

وحنوه والتحقيق عند الوقف علـى  ) من آمن(النقل يف الوقف على : مذهب الكامل عن محزة
  .وحنوه) اهللا أحد(
  

، السكت مطلقـاً ، السكت عللى الساكن املتصل، السكت على الساكن املنفصل: السكت
   .وعن خالد عدم السكت مطلقاً

  
 :نقل التهليل عن ابن كثري -٤

وهي نفس مذاهب التكبري باستثناء بني كـل  : ه ثالثة مذاهبوهتليل ابن كثري ل
  .بل هي لسور اخلتم فقط، سورتني يف القرآن

 :مذاهب التحميد واليت ذكرنا أن البزي اختص هبا ففيها مذهبانأما  -٥
  .االبتداء من أول االنشراح إىل أول الناس -
  .إىل آخر الناس) والضحى(االبتداء من آخر  -

  
ولذلك أكد الشيخ عبـد الفتـاح    أنه مل يقرأ باحلمدلة بعد الناسوذكر ابن اجلزري 
  ).والضحى(ألول تكبري وكذلك امتناعه على وجه ال ،القاضي رفض انفرادها

  
أو يبدأ بـه  ، أو يف سور اخلتم ويبدأ به من قبل سورة الضحى، بني كل سورتني: كيفيته

   .)أمل نشرح(من قبل 
  

   .للبزي عند اجلمهور) رباهللا أك(قال اجلمهور يتعني : لفظه
  لكن ورد قول، الباقون جيوز معها التهليل أو التهليل واحلمد وال يوقف بني هذه األلفاظ

  .بالتهليل واحلمد عن البزي 
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   :مالحظات هامة حول التكبير •
لكنه إذا قرأ له بالتكبري فإن التكبري له ال يكون  محزة ليس عنده بسملة بني السورتني 

  .لكن ال يوجد له وجه تكبري دون بسملة كما ذكر سابقاً، ةإال مع البسمل
وأتى بنقول ضـمن عـدة    أن التكبري ثابت يف الصالة وخارجهايؤكد ابن اجلزري  

أسانيد إىل أن أئمة احلرم السابقني كلهم كانوا يكربون يف التراويح ونقل أن الشافعي 
ك التكبري فقد تـرك  صلى خلف السخاوي وقد كرب يف التراويح وأنه قال إن من تر

سنة من سنن الرسول الكرمي والشافعية يؤكدون احملافظة على التكبري بينما ينقل ابـن  
، اجلزري أن بقية املذاهب سكتت عنه باستثناء نقول عن احلنابلة باستحباب تركـه 

  .ويكاد ابن اجلزري جيزم باحملافظة عليه وقد شهد هذا يف مكة
  .اية السورة ونصلها بالتكبري فإننا نكسر الساكنعندما تكون آخر كلمة ساكنة يف هن 
أيت ابن اجلزري بأسانيد إىل شيوخ إقراء وخاصة املكني عن ابن  :مسألة احلال املرحتل 

هـو أمـر   ) املفلحون(كثري براوييه بأن إتباع آخر الناس بالفاحتة مث أوائل البقرة حىت 
 التكبري أنـه تـابع خلـتم    ثابت لكن الروايات اليت تنقله تنص أنه عن من مذهبه يف

علـى أن  ، وبالتايل ال يتبع الفاحتة بآخر الناس إال إذا كـرب آخـر النـاس   ، السورة
األحاديث الواردة يف هذا أغلبها ضعيف وفيها كثري من النقاش بني العلماء على مـا  
ذكر ابن اجلزري وأغلبها يروى عن العباس وأّيب إىل الرسول إال أن هذا العمل قـد  

  .كما إن ابن اجلزري أتى بأسانيد خاصة به تثبته، اً باألداء العمليثبت سند
أيضاً أثبته ابن اجلزري من أنه فعل شيوخ أهل مكة كما أتـى  : الدعاء عقب اخلتم 

ونقل الدعاء ورفع اليدين فيه عن أمحد بن ، بنقول تثبته عن أهل البصرة وأهل املدينة
  .ند اخلتم برغم أهنا مل ختل من ضعفحنبل وأتى بعدة أحاديث حول فضيلة الدعاء ع

  
  :والسابقة بالسورة التاليةوالتكبري البسملة االستعاذة وصل  مسائل -١٣

  : إذا بدأ القارئ يف جلسته بالتالوة فاستعاذ وبسمل فإن مجيع األوجه جائزة وهي
  قطع الكل: بداية .. بسملة ..استعاذة
  بداية  ــ بسملة.. استعاذة
  بداية .. بسملةــ  استعاذة
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  وصل الكل :بداية ــ بسملةــ  استعاذة
  .الوقف وقطع القراءة  )النقاط(نقصد بـرمز 

  .وكذلك تنطبق هذه األوجه فيما إذا بدأ يف منتصف السورة لكنه استعاذ وبسمل
  

أما إذا استعاذ وبدأ يف منتصف السورة دون بسملة فللقارئ وجهان الوصل أو القطـع  
عدم لإلتيان باالستعاذة يف األماكن اليت ال تليق بوصل االستعاذة باآلية لكن أشرنا إىل االنتباه ل

  . )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم اهللا ال إله إال هو: (التالية مباشرة مثل
  

وصـل   :وإذا وصل بني السورتني وبسمل فإن مجيع األوجه بني السورتني جائزة باستثناء
وهذه األوجه اجلائزة ، على البسملة مث البدء بالسورةالبسملة بآخر السورة السابقة مث الوقف 

  :هي
  بداية .. بسملة .. هناية
  بداية ــ بسملة .. هناية
  بداية ــ بسملةــ  هناية

  
  .إذا مل يكن للقارئ بسملة ووصل فوجهان الوصل أو القطع أما

  .أما إذا كان للقارئ السكت فهو وجه واحد
  .ه األوجهوال ختتلف الطيبة عن الشاطبية يف هذ

  
  

االسـتعاذة والبسـملة  مـع الطيبـةحولمـن جيعنـد  االحتمالية وجهاأل 
   :والتكبري بني السورتني

  
  .والتكبري بني كل سورتني هو من طريق الطيبة

  بداية .. بسملة .. استعاذة -١
  بداية ــ بسملة .. استعاذة -٢
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  بداية .. بسملةــ  استعاذة -٣
  بداية ــ بسملة ــ استعاذة -٤
  بداية .. بسملة ..تكبري .. استعاذة -٥ 

  حلمزة وحتقيقها )أكرب(نفس الوجه لكن مع إبدال مهز مث 
  بداية ــ بسملة .. تكبري .. استعاذة -٦
  حلمزة وحتقيقها )أكرب(نفس الوجه لكن مع إبدال مهز مث 
  بداية .. بسملة ـــ تكبري .. استعاذة -٧
  بداية ـــ بسملة ـــ تكبري.. استعاذة -٨
  بداية .. بسملة .. تكبريــ  استعاذة -٩
  حلمزة وحتقيقها )أكرب(نفس الوجه لكن مع إبدال مهز مث 
  بدايةــ  بسملة .. تكبريــ  استعاذة -١٠
  حلمزة وحتقيقها )أكرب(نفس الوجه لكن مع إبدال مهز مث 
  بداية .. بسملة ــ  تكبريـــ  استعاذة -١١
  بداية ـــ بسملة ـــ تكبريـــ  استعاذة -١٢

  

   ):بني الفاحتة والبقرة مثالً( أما يف حال البسملة بني السورتني مع التكبري
  امل .. بسملة .. وال الضالني -١

  )ال يوجد هذا الوجه حلمزة وخلف العاشر فليس لديهم بسملة بني السورتني(
  امل ــ بسملة .. وال الضالني -٢

  )ال يوجد هذا الوجه حلمزة وخلف العاشر(
  امل ــ بسملة ــ الضالني وال -٣

  )وجد هذا الوجه حلمزة وخلف العاشرال ي(
  امل .. بسملة .. تكبري .. وال الضالني -٤

  حلمزة وحتقيقها )أكرب(إبدال مهز وجه نفس الوجه لكن مع مث 
  امل ـــ بسملة .. تكبري.. وال الضالني -٥

  )امل(سهيل مهز حلمزة وعليه حتقيق وت )أكرب(نفس الوجه لكن مع إبدال مهز مث 
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  امل.. بسملة ــ تكبري .. وال الضالني -٦
  امل .. بسملة ــ  تكبري .. وال الضالني -٧
  )أمل(حلمزة وجه حتقيق وتسهيل مهزة ألف يف  
  املــ  بسملة ــ تكبري ــ وال الضالني -٨

  .)أمل(حلمزة وجه حتقيق وتسهيل مهزة ألف يف 
  

قرآن يعترب هنا تابعاً للسورة التالية لذلك ال يوصل مع نالحظ أن التكبري بني كل سورتني يف ال
الفاحتة مع الوقف عليه بعكس سور اخلتم للمكيني فهناك مذهبان فيه إما للسورة السـابقة أو  

  .التالية
   .كذلك ال يوصل التكبري مع الفاحتة ومع البسملة ويوقف على البسملة

  .أوجه االحتماليةوهذه األوجه اليت ذكرت هي 
  
  .وكذلك السكت، وصل بني السورتني دون تكبري :ف خللف باختياره وجهيضا

  .أو التحقيق) امل(وجه الوصل بني السورتني مع التسهيل يف  :يضاف حلمزة
  

  :مالحظة
  . املعرف بأل وغري املعرف )صراط(ننبه أن خلف تأيت أوجهه السابقة مع اإلمشام على       

  .أما خالد فعلى املعرف بالالم فقط
  .وصل السورتني مع التحقيق والتسهيل: وجهان ما اإلمشام يف االثنني خلالد فيأيت فقطأ

  ).امل(فله الوصل بني السورتني فقط مع حتقيق  :أما وجه عدم اإلمشام املطلق خلالد
حلمزة براوييه املقروء به التحقيق فقط مـع  ) امل(ومهز ) أكرب(وذكر األزمريي أنه يف مهز 

   .)اهللا أحد(يل ثابت قياساً على مهز أن اإلبدال والتسه
  

  ونشري هنا إىل أن األوجه املذكورة كلها أوجه احتمالية غري إلزامية فال جيب اإلتيان هبا
  .أثناء اجلمع 
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التي نأتي بها أثناء  عمليا أوجه الوصل بني السورتنيتفصيل  
  :اجلمع من الطيبة

  
ومتتنع البسملة ( وابن كثري وأبو عمرو ينلقالون واألزرق واألصبها البسملة بني السورتني -

والبن ذكوان علـى توسـط    وعاصم والكسائي وأيب جعفر وهلشام ،)للسوسي على املد
هي تـتعني  (وهلشام على بقصر املنفصل ، )وهي تتعني للصوري ويقرأ بالتوسط(املنفصل 

تـتعني   كمـا ، )للنقاش(وتتعني البن ذكوان على إشباع املنفصل ، )للحلواين على القصر
وبسـمل بـني   : والرمز يف الطيبـة ، والبن ذكوان على السكت على الساكن قبل اهلمز

  ).يب نصف دم ثق رجا(السورتني 
  
لـه التوسـط يف    – يعقوب عدا أبو الطيب، أبو عمرو، األزرق: السكت بني السورتني -

ـ ، خلف من رواية إسحاق ،-املنفصل  ، ملةابن عامر عدا ما ذكر من اختصاص الطول بالبس
  . وتوسط صوري ابن ذكوان هبا

  
  .يعقوب، ابن عامر، أبو عمرو، األزرق، خلف، محزة: الوصل بني السورتني -
  

: ورمزهم )يعقوب، ابن عامر، أبو عمرو، األزرق(فالذين هلم البسملة والسكت والوصل 
  .واجليم هنا لألزرق حسب عادة الطيبة )كم محاً جال(

  
ومعهم محزة ومذهب من أخذ  ن معه البسملة جلميع القراءةالتكبري بني السورتني ويكو -

  .التكبري بني كل سورتني اعتربه لبداية السورة
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  :حترير ات على التكبري من الطيبة 
  : بعض التحريرات اهلامة املتعلقة بالتكبري من طريق الطيبة

  
    : بالنسبة لقالون -

  .له خيتص بالفتح وكذلك مد التعظيم ..ميتنع التكبري )توراة(إمالة 
  : األزرق -

  .ميتنع تفخيم الراء املضمومة غري الوصل بني السورتني
  .ميتنع التكبري غري الطول يف البدل

  .ميتنع التكبري )وصال ووقفاً(ترقيق كثرياً 
  :ابن كثري -

  .ميتنع التهليل أو التهليل مع التحميد للبزي التكبري ألول السورة
  : قنبل -

  .تكبري) + الصراط وصراط(نع الصاد يف ميت عدم غنة لقنبل
  : أبو عمرو -

  .وكذلك ميتنع مد التعظيم ..ميتنع التكبري وصل بني السورتني
  .وهو يشاركه هبذا يعقوب

  :السوسي -
  وبالتايل ال يأيت وصل بني السورتني على توسط، ميتنع الوصل بني السورتني مد منفصل

  .املنفصل 
  .)فيه هدى(هار ميتنع التكبري مع إظ عدم الغنة

  :الدوري -
  .ميتنع الوصل بني السورتني إظهار الغنة 

  .يأيت التكبري وعدمه إمالة الناس وفتحها
  : هشام -

  .متتنع الغنة غري البسملة بني السورتني بال تكبري
   .ميتنع الوصل بني السورتني قصر
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   .ميتنع السكت بني السورتني 
   .ميتنع التكبري 

  .ملة بال تكبريإذا خيتص القصر بالبس
  : ابن ذكوان -

  فتح كافرين + بسملة مع عدم تكبري  الطول ال يأيت إال على
  .متتنع الغنة )مع التكبري وعدمه(غري البسملة 
  )كافرين(ميتنع إمالة  مع التكبري وعدمه(غري البسملة 
  ) اإلجنيل(ميتنع السكت على الساكن املوصول مثل  )مع التكبري وعدمه(غري البسملة 

  .ميتنع التكبري )السكت على الساكن املنفصل أو عدم السكت مطلقاً+ التوسط (غري 
  .ميتنع السكت العام غري البسملة

  وحنوه ) األرحام(يتعني النقل فقط يف  تكبري
  :حفص -

  .ميتنع التكبري سكت حفص
  : محزة -

  .التربئة) ال(ميتنع توسط  تكبري بني السورتني
  .كبريميتنع الت )التوراة(تقليل 

  : خلف -
  .ميتنع التكبري عدم سكت على املوصول

  .ميتنع التكبري سكت على الم التعريف وشيء والسكن املفصول
  : خالد -

  .يف كل القرآن )ال(املعرف ب ) الصراط(جييء فقط على إمشام  تكبري خالد
  ال يوجد تكبري ويوجد وجه تسهيل  )صراط املعرف بأل وغري املعرف(إمشام فيهما 

  .عند الوقف عليها) امل(دال يف وإب
  وال يوجد تسهيل(فقط الوصل بني السورتني  عدم اإلمشام فيهما

  )وال إبدال للهمز 
  .ميتنع التكبري غري مذهب اإلمشام يف الصراط املعرف بأل
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  :يعقوب -
  .ميتنع هاء سكت املذكر غري السكت بني السورتني
  .ميتنع اإلدغام الكبري غري السكت بني السورتني

  .ميتنع هاء سكت مذكر غري تكبري بني السورتني أو السكت بينهما
  . ميتنع اإلدغام الكبري غري تكبري بني سورتني أو سكت بينهما

  .لكن على املعتمد يأيت لروح اإلدغام الكبري على البسملة من الكامل وفيه الغنة فقط
  .كما ميتنع مد التعظيم ..متتنع الغنة الوصل بني السورتني

  ميتنع التكبري ل بني السورتنيالوص
  .ميتنع هاء السكت ليعقوب التكبري ألول السورة فقط

  :إدريس عن خلف -
  املوصول  ميتنع السكت على الساكن غري الوصل بني السورتني أو التكبري
  .ميتنع التكبري عدم السكت على الساكن املنفصل

  . ميتنع السكت بني السورتني السكت على الساكن قبل اهلمز
  

  :حتريرات تتعلق مبد التعظيم 
ال (ذكرنا سابقا انه من طريق الطيبة يوجد مد تعظيم ألصحاب القصر وذلك على كلمة 

  :وهنا نشري لبعض التحريرات املتعلقة هبا من طريق الطيبة )إله إال اهللا
  

  :جلميع القراء الذين لديهم مد التعظيم
  .ذا هو األرجحوه..ميتنع مد التعظيم وصال )امل اهللا(قصر ميم 

  
  :قالون
  ميتنع مد التعظيم  )توراة(إمالة 
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  : دوري أيب عمرو
   .ميتنع مد التعظيم الراء يف الالم )اغفر لنا(إظهار 

  
كتب اليت اعتمدت يف الطيبـة  مل يذكر له مد تعظيم يف ال ذكر األزمريي أن حفصاً 

  .ثابتة صراحة يف الطيبة لذلك يأخذ هبا لكنها
  .عدم السكت التعظيم وإذا أخذنا له مد

  .ميتنع هاء املذكر مد التعظيم: يعقوب 
  .ميتنع اإلدغام الكبري مد التعظيم    

  
   :توضيحات وحتريرات تتعلق بالبسملة  

  .حيث الثاء أبو جعفر، يب نصف دم ثق رجا :رمز من بسمل يف الطيبة
ـ ) محا(حيث ، كم محاً جال): البسملة والوصل والسكت(رمز من له اخللف    ين أبـو تع

  .عمرو ويعقوب
  .فشا: الوصل

  .حيث السكت له من رواية إسحاق وهي من زيادات الطيبة، خلف :وصل وسكت
  .تتعني البسملة قصر املنفصل: احللواين عن هشام

  .تتعني البسملة )وهو من طريق النقاش عن ابن ذكوان(إشباع املنفصل 
وله السكت العـام  (ساكن عند السكت على ال): له توسط املنفصل(صوري ابن ذكوان 

  .تتعني البسملة فقط
   .ال يوجد سكت بني السورتني طريق أيب الطيب عن يعقوب

  
  .وهذه التحريرات ستمر يف القسم القادم مفصلة

  
  

 ڭڭڭ
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  القسم الثالث
  

   ةِـبَـيِّـطَّـلاَ  اتُرَـيرِحْـَت
  

  

  

  

   



  
-  ٦٢٤  -  

  مقدمة حول التحريرات
  

شرح خمتصر قواعد التحريـر  : تب وأهم مرجع هووهذه التحريرات مت مجعها من عدة ك
بدائع الربهان شـرح عمـدة العرفـان    ، )لألستاذ حممد بن حممد جابر املصري(لطيبة النشر 
حتريرات الطيبـة للشـيخ   ، وإحتاف الربرة لألزمريي، )للمتويل(قصيدة فتح الكرمي ، لألزمريي

االستعانة مبختصرات عديدة يف  مع، مجال شرف الدين وال غىن عن الرجوع إىل النشر يف هذا
  .هذا املوضوع وكتب القراءات

  
ألنه ، وقد بنيت هذه التحريرات اعتمادا على ترجيح ما اختاره املتويل وتتبع به األزمريي

، درس وحمص ما قاله األزمريي ومتت دراسة هذه التتبعات للمتويل من قبل العديد من الشيوخ
  . شكل ما استطعتكما أين تتبعت املواضع اليت رمبا ت

  
مع االعتماد على ما مت تصحيحه مـن  ، وقد حاولت هنا تسهيلها وضبطها قدر املستطاع

) الزيـات  عبـد اهللا ، حممد بن حممد جابر املصري(االختصاصات واملمنوعات من األستاذين 
نه تتبـع مـا ذكـره    اختيارات املتويل على الغالب لكوين حققا عمدة العرفان ورجحا ذلال

ألستاذ حممد بـن حممـد   للتحرير وكذلك كتاب شرح خمتصر قواعد ا، ي رمحهما اهللاألزمري
   .جابر

  
وننبه هنا إىل أن الصعوبة اليت تعترض من جيمع القراءات من طريـق الطيبـة هـي يف    

  .ريف التحريرات وأمر االلتزام هباوقد مت تع، التحريرات الكثرية اليت فيها
  

شرحناها يف واليت  وراو ملذكورة يف الطيبة عن كل قارئوننبه هنا أن األوجه والروايات ا
نأخذ هبا عن كل قارئ وتتركب على بعضها إال أن هناك وجه ممنوع ال  القسم الثاين السابق

 أو تكون مجيـع ، على وجه سبقه يف نفس املقطع أو رواية ما سبقته يف نفس املقطع يتركب
  .س املقطع باستثناء وجه واحداألوجه يف الثاين ال تتركب على وجه سبقه يف نف
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كـذا خمـتص    وجه قراءة :أو وجهان أو أكثر وهنا يذكر الوجه املسموح ويوصف بأن
  .كذا فقط بوجه

  
جتويدي ما يتعني عليه وجه واحد حلكم جتويدي آخر إذا اجتمع  كما مير معنا وجه حلكم

  . معه ويوصف بأنه يتعني كذا على كذا
  

وما سنذكره هنا هو األوجه املمنوعة أو االختصاصية وما مل نذكره فإنه يبقى على أصله 
بعضها عن نفس القارئ حسب ما نقل من أوجـه  يف جواز تراكب األوجه والروايات على 

  .وروايات عنه
  

ونشري هنا أنه عند بعض الرواة نذكر اسم الطرق اليت وردت عن الراوي ومب اختص كل 
طريق على أن هذا من الناحية العملية عند الذين جيمعون القراءات ال يؤثر طاملا أنه يأيت بكل 

  .اليت يترتب فيها اختصاص أو منع االحتماالت عن هذا الراوي إال يف احلاالت
  

زيادات الفرش الـيت زادهتـا الطيبـة علـى     كما نشري إىل أن هذه التحريرات حتوي 
  .الشاطبية

  :وأسلوب التعبري عن التحرير اتبعت به إما بذكر املنع فأقول مثالً
  ميتنع إبدال اهلمز   ـــ فصل للبصرينمد امل

  
  :أو أذكر التعيني
  ..البسملة ـــ طول ابن ذكوان

  .لكنها ولو مل تكتب فهي مقصودة يف هذه احلالة، وأحياناً أذكر كلمة تتعني
  

يف كتب التحريـرات   مع أنه يرد كثرياً كثرياً أما وصف وذكر االختصاص فلم أستعمله
  .السكت على املد حلمزةإلمالة يف التوراة بوجه اخيتص وجه : مثل
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ختصاص أو أقول ال يأيت الوجـه  فاستغنيت عنه بذكر الوجه املمنوع الناتج عن هذا اال
 مثالً ألن ما ينتج عن العبارة السابقة، املخصوص إال على كذا ألن هذا هو معىن االختصاص

  :يعين
  .دميتنع السكت على امل ـــ )غري اإلمالة(تقليل التوراة حلمزة 

  أو
  .إمالة التوراة ـــ ال يأيت السكت على املد حلمزة إال على    
  .يتعني السكت على املد عند اإلمالةأو     

  . هذا ال يعىن أن إمالة التوراة ال تأيت إال على السكت على املد وطبعاً
  

د االفتراضات كما إنين عملت على اختصار التطويل يف التحريرات الذي يقوم على تعد
فكلما طال املقطع اجتمعت أحكـام أكثـر فـزادت    ، طول املقطع الذي تتم قراءتهسب ح

  .ة أثناء مجع القراءاتألن هذا ال يتم من الناحية العملي، التحريرات
  

كما أؤكد على القارئ الرجوع إىل حبث التحريرات ومدى وجوب االلتـزام هبـا يف   
  .موضعها يف القسم األول من الكتاب

  
  .حتريرات الفرش، حتريرات األصول: وسنقسم هذه التحريرات إىل
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  والفرشتحريرات األصول 

  
  : مالحظات قبل ذكر التحريرات

   .)غنة اإلدغام عند الالم والراء(نقصد بالغنة  
الطيبة ال تنقص وجها ذكرته الشاطبية ألن الشاطبية أحد الكتب الـيت اعتمـدها ابـن     

 .وبالتايل فهي تزيد عليها فقط، اجلزري عن وضعه النشر ونظمه الطيبة
عند ذكر قراءة عن قارئ ما يف الطيبة دون أي خالف فقطعاً هي يف الشاطبية كـذلك   

 . ولن يكون هناك أي خالف بني الشاطبية والطيبة فيها
 

نذكِّر هنا بتحريرات عامة لكل القراء ال يستغتين عنها من جيمع القراءات قد ذكرناهـا  
  :يف باب املدود سابقاً

  
بني مجعاً  آية واحدة عنده املنفصل مع املتصل تكون األوجهمن جيمع من الطيبة واجتمع يف 

  :املذهبني الثاين والرابع
 ،أبو عمرو أبو جعفر، ابن كثري، األصبهاين، قالون(فويق القصر يف املتصل + قصر املنفصل  -

يأيت  ،تأيت هاء السكت يف املذكر ليعقوب عند الوقف ،يأيت عليه وجه الغنة للجميع ..)يعقوب
  .إدغام كبري لرويس وروح لكن عند اإلدغام الكبري تتعني الغنة

    
كما يأيت اإلدغام الكبري وعدمه  ،لرويس الغنة على الالم فقط أما روح فالالم والراء وطبعاً  

   .أليب عمرو وطبعا على اإلدغام الكبري ال يأيت اهلمز وعلى التحقيق تأيت الغنة عليه
  
     ،أبـو جعفـر  ، حفـص ، أبو عمرو، األصبهاين، قالون(ملتصل توسط ا+  قصر املنفصل -

تـأيت الغنـة مـن        ،ميتنع سكت حفص على قصر املنفصل ..اليوجد حلواين هنا.. )يعقوب
وال يوجد ختفيف اهلمـز عنـد    ،وتأيت الغنة للجميع ،وفيه إشباع املتصل فقط الكامل حلفص
تأيت هاء السكت يف  ،هلشام على القصر )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(ال تأيت إمالة  ،الوقف هلشام

كما يأيت اإلدغام  ،يأيت اإلدغام الكبري ليعقوب وعليه تتعني الغنة ،املذكر عند الوقف ليعقوب
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على اإلدغام الكبري ال يأيت اهلمز وعلى التحقيق تـأيت الغنـة    الكبري وعدمه أليب عمرو وطبعاً
  .عليه

  
 حلواين عن هشام، أبو عمرو ابن كثري، ،األصبهاين، ونقال(إشباع املتصل +  قصر املنفصل -

ميتنـع سـكت    ..)يعقـوب  ،أبو جعفر ،حفص، -وال يوجد غري احللواين على القصر–
للجميع الباقون وجه  ،والكامل فيه إشباع املتصل فقط حلفص وجه غنة من الكامل ،حفص
 ،هلشام على القصر )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(ال تأيت إمالة  ،ال يوجد ختفيف عن هشام ،غنة

كما   ،يأيت اإلدغام الكبري ليعقوب وتتعني عليه الغنة ،تأيت هاء السكت يف املذكر ليعقوب
يأيت اإلدغام الكبري وعدمه أليب عمرو وطبعا على اإلدغام الكبري ال يـأيت اهلمـز وعلـى    

  . التحقيق تأيت الغنة عليه
  
     )، يعقـوب أبو عمـرو ، األصبهاين، قالون(فويق قصر املتصل  + فويق القصر يف املنفصل -

ال يأيت هاء السكت عند الوقف على مجـع  يوجد وجه غنة للجميع،  ..،ال يوجد حلواين
يأيت اإلغام الكبري لروح فقط بينما رويـس ال   ،املذكر ليعقوب ألنه ال يأيت إال على القصر

  .غري القصر ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو على ،يأيت له إال على القصر
   
 ،حفص، يعقوب، أبو عمرو، األصبهاين، قالون(إشباع املتصل +  فويق القصر يف املنفصل -

 ،ميتنع سـكت حفـص  تأيت الغنة للجميع وهي حلفص من الكامل،  ..)حلواين عن هشام
 ،ال تأيت هاء املذكر ليعقوب على غـري القصـر   ،يوجد وجه ختفيف للحلواين عن هشام
  .ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو على غري القصر ،اإلدغام الكبري يأيت لروح دون يعقوب

  
 ..)كل القراء عدا محزة واألزرق وابن كثري وأبو جعفر(توسط املتصل +  توسط املنفصل -

البـن   ،ال يوجد وجه غنة حلفـص  ،يأيت وجه سكت حلفص لكن السكت اخلاص فقط
وجـه  يوجد وجه غنة للجميع، و ،وكذلك إدريس ،ذكوان وجه سكت عام وآخر خاص

يوجد وجه  ،هلشام وجه ختفيف يف اهلمز عند الوقف عليه ،غنة عن هشام هو لغري احللواينال
ال  ،فتح وإمالة املاضي الثالثي شاموكذلك هل ،البن ذكوان )ذات الراء ،الكافرين(إمالة يف 
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ميتنـع   ،يأيت فقط لروح دون رويس اإلدغام الكبري ،ليعقوب كرتأيت هاء السكت على املذ
  .اإلدغام الكبري أليب عمرو على غري القصر

  
 ..)كل القراء عدا األزرق ومحزة وابن كثري وأبو جعفـر (إشباع املتصل +  توسط املنفصل -

سكت حلفص لكنه سكت عام غنة للجميع وهي حلفص من الكامل، وجه يأيت هنا وجه 
 ،كما يأيت إلدريس وجه سكت عام وخاص ،ابن ذكوان سكت عام وخاص وعدم ،فقط

يوجد وجه ختفيف اهلمز عند الوقف عليه  ،لكل القراء هنا وجه غنة عدا احللواين عن هشام
ال يـأيت هـاء    ،)كافرين وذات الراء(البن ذكوان فتح وإمالة يف  ،هلشام إضافة للتحقيق

يتعني عليـه   وطبعاً الكبري لروح فقط دون رويس اإلدغام ،املذكر ليعقوب على غري القصر
  . ميتنع اإلدغام الكبري أليب عمرو على غري القصر ،الغنة

  
 ،حلفص فقط وال يوجد لـه سـكت   :فويق القصر يف املتصل+  فويق القصر يف  املنفصل -

  .له وجه غنةليس و
  
 يوجـد  ،ال يوجد سكت حلفص ،فقط فصحل :إشباع املتصل+  فويق القصر يف املنفصل -

  .وجه غنه له
  
ال يوجد  ..)ابن ذكوان من طريق النقاش، محزة، األزرق(إشباع املتصل +  إشباع املنفصل -

  .)ذوات الراء ،كافرين(ابن ذكوان له فتح  ،وجه غنة ألحد منهم
  

مثل شعبة وابن عامر ومحزة ، ونشري هنا إىل أن فويق التوسط نقلته الكتب عن غري حفص
  .اجلزري يف اختيارهوهذا مذكور يف النشر لكن مل يعتمده ابن 

  
على املذهب الثـاين   هذا التفصيل السابق بأكمله الجتماع املتصل واملنفصل هو اعتماداً
أما عنـد اعتمـاد    ،والرابع يف مراتب املد اليت ذكرناها عن ابن اجلزري أي تفاوت التوسط

ـ  ،املذهب األول والثالث فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط ذهب أما عند اعتماد امل
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األول فقط فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط ومذهب إشباع املتصل لغري ابن ذكوان 
  . ومحزة واألزرق عن ورش

  
 .ميتنع حلفص وابن ذكوان وإدريس السكت على املد 

  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات نافع -١

  .اللذان قرءا على نافع مباشرة ..وورش، قالون: راوياه مها
  
  : قالون - ١ً

  .احللواين، أبو نشيط :طريقاه املشهوران اللذان أخذمها ابن اجلزري     
  ومها أخذا عن أيب بكر األشعث وهو عن ..القزاز، ابن بويان: أبو نشيط عنه طريقان

  .يب نشيطأ 
  .ومها أخذا عنه جعفر ابن حممد، ابن أيب مهران: احللواين عنه طريقان

  .أيب نشيط من طريقيه :وطريق صاحب احلرز هو
مث تتبع ابن اجلزري كل الطرق من الكتب اليت بني يديه إىل هذه الطرق األربعة عن قالون 

رعيـة إىل كـل   حيث أخذ ابن اجلزري أربعة طرق ف وكذلك الطرق األربعة لكل قارئ
  .قارئ

 بينما الشاطيب يف حرزه تناول فقط الطريق املذكور عنه من كتاب التيسري إضافة أحيانـاً 
  .لكن هذا قليل جداً، إىل بعض األحكام ضمن هذه الطريق تلقاها عن شيوخه

  
  ).وأيب عمرو(عند إسقاط اهلمز ) أوالء(ميتنع مع قصر ) ها(مد املنفصل يف  ):هؤالء إن( -

  وجه التسهيل كما يقرأ قالون فتتركب األوجه وتصبح أربعة وذلك بضرب وجهي أما يف
  .املنفصل يف وجهي املتصل 

  ) هؤالء(ميتنع قصر ها  ــــ مع التسهيل )هاأنتم(مد  ):هاأنتم هؤالء( -
  .أبو عمرو واألصبهاين: ويشاركه فيها    
  

  : حتريرات فرش قالون 
  :آية املداينة -

اإلسـكان  ) ميل هـو (عندما نقرأ بالقصر مع وجهي هاء ) الشهداء إذا(ال متتنع الغنة مع إبد
  .)وهذه من زيادات املتويل على األزمريي( ..والتحريك
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ميل (وحنوه مع الصلة عندما نقرأ بالقصر مع وجه إسكان ) الشهداء إذا(متتنع الغنة مع تسهيل 
   .)وهذه من زيادات املتويل على األزمريي( ..)ْهو
  قصر املنفصل ــــ  )تنادي، تالقي(اء إثبات ي -

  صلة امليم ــــ  )تنادي ،تالقي(إثبات ياء    
  .املنفصل ميتنع عليه مدـــ  إدغام النون يف الواو) + يا(تقليل ): يس والقرآن( -

  
          يقرؤها قالون بالتشديد كجماعة القراء لكنه عنـدما ): بيوت النيب إال) (للنيب إن: (مالحظة
  .ليها فيقف باهلمزيقف ع

  
  : ورش - ٢ً

وأخذ األزرق عن ورش  األزرق واألصبهاين :طريقاه املشهوران اللذان اختارمها ابن اجلزري
  .واألصبهاين عن أصحاب ورش وهم عن ورش، مباشرة

  .ومها أخذا عن األزرق ابن سيف، إمساعيل النحاس: وعن األزرق اختار ابن اجلزري طريقان
  

اللذان أخذا عـن أصـحاب    املطوعي، ابن جعفر: بن اجلزري طريقانوعن األصبهاين أخذ ا
   .األصبهاين وهم عنه

  
  .األزرق من طريق النحاس: وطريق صاحب احلرز هي

  . كما قرأ الداين من طريق ابن سيف لكنه ليس من طرق احلرز
   .األزرق مهزة قطع :)أصطفى( -
  .األصبهاين مهزة وصل :)اصطفى( -
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  :األزرق عن ورش 
  .يف إدغام الالم والراء  يوجد غنة لألزرقال -
ومها اللذان يبدالن اهلمزة الثانيـة مـع   : ويشاركه فيها قنبل ونقل هذا األزمريي) جاء آل( -

بـني   )َء َء(هلم يف هذه الكلمة التسهيل مع إبدال غريها من هذا النـوع  ، القصر أو املد
ويـأيت هـذا   ، باقي البـدل  وهذا التسهيل يأيت على قصر وطول، كلمتني وبعدها ألف

  .أو فتح مع احتمال ثالثة البدل، تقليل مع التوسط :املذهب على
  ):محزة يف وقفه، ابن وردان، نافع(ملن ينقل وهم ): آآلن( -

  ثالثة البدل يف الالمــــ  تسهيل
  قصر بدل الالم  ــــ إبدال مع قصر
   ثالثة البدل يف الالمــــــ  إبدال مع مد

  
  : فله تفصيل) إسرائيل) (آآلن) (عاداٌ األوىل(سوية بني البدل جبميع أنواعه باستثناء األصل الت -

 .يأيت عليه قصر الثالثةــــ  )توسط(بدل عادي  •
 )قصر الثالثة(يأيت عليه ـــــ  )مد(بدل عادي  •
  .هذا باإلضافة لألوجه املعروفة والتسوية بني االثنني 
  يتعني التقليل  ــــ توسط غريه من البدل+ قصر إسرائيل  •
 ) آالن(ميتنع قصر الم  ـــــ توسط إسرائيل •
 تقليل ذات الياء) + األوىل(أو ) آالن(ميتنع قصر ــــ  مد إسرائيل •
 )إسرائيل(ميتنع توسط ـــــ  )آآلن(تسهيل  •
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  :إيضاح يتعلق بالبدل -
   بدل حمقق

   آمنا
   قصر

  توسط 
   طول

   بدل غري حمقق
  قصر 
   توسط
   طول

  ل غري حمققبد
  اآلخرة
  قصر 

  قصر وتوسط
  قصر وطول 
  بدل حمقق

  الثالثة
  توسط
  طول

  
  

  .)تقليل ذات الياء+ توسط إسرائيل (ميتنع ــــ  )أرأيت(وجه إبدال  -
  .)تقليل ذات الياء+ طول إسرائيل (ميتنع ــــ  )أرأيت(وجه إبدال    
  .)تقليل+ عاداً األوىل (ميتنع قصر ـــــ  )إسرائيل(مد  -
  
   :اللني مع البدل حتريرات -

   .يتعني مد البدل ـــــ مد شيء •
ــد شــيء • ــع  م ــاداً األوىل، إســرائيل، آالن(م               جيــوز القصــر ـــــ ) ع

  .والطول وميتنع التوسط
   .ثالثة البدلـــــ  توسط شيء •
   .ء مع البدلنفس حكم شي )على التوسط واملد(اللني غري شيء  •
  .ثالثة البدل ــــ قصر غري شيء من اللني •
 .ثالثة البدلـــــ  )شيء وغري شيء(توسط اللني  •
  .طول البدلــــ  )وغري شيء ءيش(طول اللني  •
  .ثالثة البدلـــ معها يف نفس الكلمة  )سوءات(قصر واو  •
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   .توسط البدلـــــ  )سوءات(توسط واو  •
  .يق الداين فهو مع التقليلوتوسط واو سوءات هنا هو من طر •

  
  :ويأيت وجه مد يف البدل على توسط واو سوءات أي

   .مد البدل ـــــ )سوءات(توسط واو 
  .وهذا األخري زيادة على ما ورد من حتريرات الشاطبية فيها

  
  .)يا، ها(ميتنع فتح  ــــ إمالة ذوات الياء -
  .)يا، ها(ميتنع فتح  ــــ تفخيم الراءات املضمومة -
         وهو من التبصـرة  ..فتح ذوات الياء ورؤس اآلي ــــ إال على )طه(ميتنع تقليل ها  -
  .)قصر وتوسط وطول البدل( يهوف
   .ألنه من كتاب التجريد ..) فتح ذات الياء وفتح رؤوس اآلي+  طول البدل(أو 
   .يف الواو )يس(إدغام نون ـــــ  يس )يا(تقليل  -
  .)جاء أمرنا(تسهيل ثاين اهلمزتني املفتوحتني من حنو  يس ـــــ )يا(تقليل    

  
  :المات وراءات األزرق

  :مذاهب ٤  راء مضمومة قبلها كسر -
  ترقيق مطلقاً
  تفخيم مطلقاً

  ) عشرون وكرب(تفخيم 
  وترقيق غريها )ضمومة قبلها ياء ساكنةامل عشرون وكرب وخري وحنوها أي(تفخيم 
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  :يف تلخيص بن بليمة -
               خـري  ،كـرب ، تفخـيم عشـرون  (املذهب الرابـع  ـــ  تقليل ذات الياء+ لبدل قصر ا
  .)وحنوه

  فتح ذات الياء+ قصر  ـــــ )املذهب الثاين(تفخيم الكل  -
  تقليل+ مد أو  تفخيم الكل ــــــ   
  الفتح ـــــ  املذهب الثالث -
  ميتنع عليها تفخيم الراء املضمومة بعد كسر ــــ  )ظاء(ق الالم بعد ترقي -
  ميتنع عليها تفخيم الراء املضمومة ـــــ  تفخيم الالم بعد الطاء -
               )طـال ، يوصـل (ترقيق الالم عند الوقف عليها وذلك بعـد الطـاء والصـاد والظـاء      -

  .ةتفخيم الراء املضموم ميتنعـــــــ 
  .ميتنع تفخيم الراء املضمومةــــ  )صلصال(تفخيم الالم يف  -
، حـذركم ، عشريتكم، إرم(تفخيم راء منصوبة بعد كسر أو ياء أو بعد سكون قبله كسر  -

 وحنوهـا ) ذكراً(وكذلك الراءات املنصوبة املنونة ) حصرت، عربه إجرامي، كربه، وزَر
، سـراعا ، ذراعـاً (استثناء كلمات هذا ب ..ميتنع تفخيم الراء املضمومةــــــ 

  .كما سيمر اآلن) ذراعيه
  ميتنع تفخيم الراء املضمومة ـــــ )شيء(توسط ومد يف حريف اللني غري  -
  .ميتنع تفخيم الالم املضمومةـــــ  فتح ذات ياء+ مد شيء  -
  ميتنع عليها تفخيم الراء املضمومة ــــ  األوىل )آآلن(إبدال مهزة  -
  ميتنع تفخيم الراء املضمومة  ـــ )جاء أمرنا، أأنذرهتم، أرأيتم(ل يف وجه اإلبدا -
   ميتنع تفخيم الالم املضمومةـــــ  طول بدل) + ذكرك، وزرك(تفخيم  -
  جيوز على قصر البدل تفخيم الالم هناطول بدل ـــ +  )ذكرك ،وزرك(تفخيم    
والترقيق لكن على الترقيق جيب  مومةجيوز تفخيم الراء املض )ذراعيه، سراعاً، ذراعا(تفخيم  -

  الفتح
  جيب الفتح ـــــ  )ذراعيه، سراعاً، ذراعا(تفخيم  -
  )أراكهم(فتح ــــــ  مد بدل+ تفخيم راء مضمومة  -
  )أراكهم(تقليل ـــــ  قصر بدل+ تفخيم راء مضمومة  -
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  :عدة مذاهب :الراء املنصوبة املنونة -
 ترقيق مطلق •
 : يأيتتفخيم مطلق وعلى هذا  •

) أأشـكر (يف  التسـهيل الثانيـة  + الفتح ) + وقصر غريه من اللني(توسط شيئاً ، قصر البدل
  .وهذا مذهب صاحب اإلرشاد ..وحنوه

تسهيل ثاين اهلمزتني ، وتقليل غريه )شيء(توسط ، إشباع البدل :أما مذهب صاحب الكامل
 .فتح وتقليل ذات الياء، وحنوها) أأشكر(
  

  .وهو قول ضعيف ..توسيط كل اللني، يط البدلتوس: أو يأيت عليها
 ) صهرا(وصالً ووقفاً عدا ) عربةً(تفخيم ما بعد ساكن صحيح مثل  •

 .فتح ذات الياء، مد البدل فقط، توسيط اللني ومده: ويأيت على هذا املذهب
 .)إمرا، صهراً، حجراً، وزراً، ستراً، ذكراً(كلمات  ٦تفخيم  •
 .والتفخيم هنا وصالً والترقيق وقفا) صهراً(عدا ) ..ذكراً(تفخيم باب  •
 
  .توسط حريف اللني+ مد بدل + فتح ذات الياء : يأيت هذا املذهب األخري على -

  .مد حريف اللني+ مد بدل + فتح ذات ياء : أيضا علىو                     
  
  إبدال أأنذرهتم إالتايل ال يأيت وبال، بتفخيم الراء املنصوبة وصالً) أأنذرهتم(خيتص اإلبدال يف  -
  .على تفخيم الراء املنصوبة املنونة وصال   
  .وبابه) ذكراً(ميتنع ترقيق  ــ فتح+ توسط بدل  -
  .وبابه) ذكراً(تفخيم  ــ ميتنع تقليل+ قصر  -
   .طول+ فتح ــ  املذهب الثالث واخلامس) صهرا(ترقيق  -
  :احتماالت ٣تفخيم ال يأيت إال على ) عشريتكم( -

  .توسط شيء وقصر غريه+ قصر + ياءي  تقليل 
  .توسط شيء وقصر غريه+ توسط + تقليل ياءي  
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   :وهذان يأتيان من تلخيص ابن بليمة
  التبصرة ..توسط اللني+ ثالثة البدل + فتح  
  اهلداية ..طول اللني+ ثالثة البدل + فتح  

  شيء وقصر غريهتوسط ، قصر وتوسط البدل، تقليل اليائي: إذاً تلخيص ابن بليمة طريقه
  .من طريقه تراعى هذه األمور )عشريتكم(فعند تفخيم  ..من اللني 
  

  .ثالثة البدل مع فتح اليائي: أما الكايف والتجريد والتبصرة يف أحد وجهيه واهلداية فله
  .إشباع اللني: هدايه
  .توسط اللني: تبصرة

  .فخيمعند تفخيم عشريتكم يراعى ما ذكر حسب الكتاب الذي اعتمد يف الت
  

  أما فاطر ففيها اخللف املعتاد) يشاُء إىل(تسهيل حنو ــ  )كرب) (عربة(تفخيم  -
  .إبدال ءأنذرهتم وحنوهاــ  فتح اليائي 

  .ال يوجد قصر للني ـــوحنوها )جاَء أمرنا(إبدال 
  .تقليل زاده األزمرييو فتح اليائي ــإسكان حمياي  تفخيم الراء املضمومة بعد كسر -
  )أرأيتم(تسهيل ــ  )والقلم ن(إظهار  -

  تفخيم الراء املضمومة  ــ                         
  ترقيق الراء املضمومة ـــ إدغام ناقص )خنلقكم( -
  ميتنع ترقيق املضمومةــ  تقليل الياءي -
  ميتنع ترقيق إرم ــ                  
  
  فقطترقيق الراء املنصوبة ـــ  )افتراءً ، مراء(تفخيم رائي  -
  جيوز التفخيم والترقيق يف الراءـــ                                 

  قصر البدل :املضمومة من التذكرة وفيها                                        
  :ال يأيت إال على )حصرت، إجرامي، حذركم(تفخيم  -

  ويأيت التوسط والقصر من التبصرة  ـــ مد البدل+ فتح 
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  :البن بليمة فمر أن مذهبه هو اخلامس) إجرامي(يم وإن مت تفخ
  لكنه يرِقق يف الوقف ) صهرا(وبابه عدا ) ذكراً(تفخيم ، تفخيم الراء املنصوبة

  ال تفخم املنصوبة عند الوقف )مذهب ابن بليمة(وبالتايل فعند تفخيم الكلمات الثالثة معاً 
   
تفخيمها يف  )صاحب اهلداية(نقل  وهنا فقط) جوازا(ترقق وقفاً للجميع ) حصرت(كلمة  -

  )وصالً أووقفاً(أحد الوجهني 
  
  مد بدل + تقليل : ميتنع عليهــ  )تنتصران، ساحران، طهرا( تفخيم راء -
  توسط البدل+ الفتح : ميتنع عليهــ                                            
  تقليل+ مد البدل  ـــ ترقيقها) واألشراق( -

  ترقيق كثرياً وانطلق+ ظلم + تفخيم راء مضمومة : نوان واجملتىب وفيهوهو من الع
  
               +تفخـيم راء مضـمومة   + فـتح  + قصر البدل  ــ ترقيق وتفخيم )اإلشراق( :التذكرة

  انطلق، كثريا :ترقيق+ تفخيم ظلم وحنوه 
  

               +تفخـيم الـالم بعـد الطـاء والظـاء      + مـد البـدل    ــ ترقيق وتفخيم) اإلشراق(
  وحنوه) كثرياً(ترقيق + الفتح 

   .كما ذكر يف طريقته) اإلشراق(فخم : ابن بليمة

  

  :أحكام الالم
               ال يوجد تفخيم للراء+ فتح + يتعني مد البدل كله  ـــ ترقيق الالم املفتوحة بعد الظاء -

   .)آآلن(اإلبدال يف + املنصوبة وقفاً 
عند الوقف على راء مفتوحة بعد ياء ساكنة واليت فيها وجهان ووجود ياء مماثلة هلا يف نفس  -

  :املقطع
تتركب أوجه التفخيم والترقيق باستثناء امتناع تفخيم اليت يوقف عليها وترقيق الـيت مل  

  .)ضل به كثرياً ويهدي به كثرياي(يوقف عليها 
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  مذاهب  ٣: ترقيق الالم بعد الطاء -
 ترقيق منصوبة تفخيم مضمومةــ  فتح وتقليل+ قصر البدل  •

  تفخيم منصوبة  ترقيق مضمومةـــ  فتح وتقليل+ قصر البدل       
 .ترقيق املنصوبة+ تفخيم املضمومة + فتح وتقليل + توسط البدل  •
 ترقيق الراء املنصوبة+ الراء املضمومة  خيمتف+ تقليل + مد البدل  •
  .)تفخيم املنصوبة ال جيامع تفخيم املضمومة(
   .تفخيم الالم بعد الطاء والظاء: جيوز اجتماع      
   .أو الطاء دون ظاء أو الظاء دون الطاء      
   .وال جيتمع ترقيقهما      

  
) اخلاسرون(ف على راء فيها وجهان وقإذا  رق على الم مغلظة فله وجهان مثإذا وقف لألز -
  : فله

  ترقيق وتفخيمـــ  يف الالم  التغليظ
  ترقيق يف الالم  ـــ  ترقيق 

  .)إذا رققت الالم جيب ترقيق الراء(أي ميتنع ترقيق الالم مع تفخيم الراء 
  

  :فرش حروف األزرقحتريرات  
  .ي البابختتص بتسهيل باق اإلبدال ياء مكسورة): البغاء إن، هؤالء إن( -
  عند وجه إبدال الثاين) زكرياُء إنا(بني كلمتني مثل ) ُء ِء( -

  .تقليل+ املضمومة  ميتنع تفخيم الراءـــ    
  :تفخيم الراء املضمومة ال يأيت إال على -
  )هاأنتم(وجه إثبات األلف يف    
  
  :ال يأيت إال) يف الوقف والوصل(كذلك تفخيم الراء املنصوبة  -
  ) هاأنتم(يف إثبات األلف  
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 ال يأيت) مفتوح ومضموم(ترقيق الراءين ) + مشبعاً(مد البدل ) + هاأنتم(إثبات األلف يف  -

   .فتح اليائي ـــ إال على
  )ها أنتم(األلف  على ـــ تفخيم راء منصوبة وصالً ال يأيت إال -
  إبدال اهلمزة مداًـــ  تفخيم راء منصبة وصالً ال يأيت إال على -
               ميتنـع عليـه تفخـيم الـالم مـن حنـو      ــــ   اء منصوبة منونـة وقفـاً  تفخيم ر -
   .أي مفتوحة مع وجود فاصل) فصاال، يصاحلا(
  
  .مد البدل مداً مشبعاً ال يأيت إال علىـــ  )يلهث ذلك(إدغام  -
               املنصـوبة يف احلـالني  بتفخـيم الـراء    ال يـأيت إال علـى   ـــ                        
  .)ووصالً وقفاً(

  
   .طول البدل+ فتح  ـــ وجه اإلبدال) أئمة( -
  :ال يأيت إال على )تفخيم ذكراً وبابه) + شيء(مد ( -
  )فانطلقا( تغليظ الالم املفتوحة بعد طاء 
  )أفرأيت(ميتنع أبدال  ـــ )أطلع(ترقيق باب  -
  فتح اليائي+ توسط أو قصر البدل +  )وقفاً ووصالً(راء املنصوبة تفخيم ال -

  .)البغاء إن(إبدال  وتسهيل  ـــ
  
  طول البدل) + وصالً ووقفاً(تفخيم الراء املنصوبة  -

  مع الفتح والتقليل يف اليائي )البغاء إن(تسهيل ـــ             
   
  )البغاء إن(ل أو تسهيل إبدا ـــ فتح+ طول + تفخيم الراء املنصوبة وصالً  -
  ) فرق(ترقيق ـــ  ترقيق الالم بعد الظاء املفتوحة -
  ميتنع عليه تفخيم الراء املضمومة ـــ  )فرق(ترقيق  -
  ميتنع عليه قصر البدل ــــ  تقليل اليائي+  )فرق(ترقيق  -
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  أي عدم النقل  )كتابيه إين(حتقيق ـــ  فتح+ توسط البدل  -
  )كتابيه إين(حتقيق ـــ  مةتفخيم الراء املضمو -
  

  : حتريرات األصبهاني 
  :كلها تتعلق بفرش الكلمات

  .)نون والقلم(إظهار : لألصبهاين -
  .ويشاركه فيها رويس وسيمر..وحنوه وجه التسهيل يكون على الغنة فقط) يشاُء إىل( -
  .ويشاركه يف هذا خلف عن نفس وسيمر) تأمنا(ال يوجد لألصبهاين روم يف  -
  . املد يف املنفصلـــ  ال يأيت إال على) يلهث ذلك(م إدغا -
  .ميتنع على الغنةـــ  )أئمة(إبدال  -
  .قصر املنفصلـــ  مع تسهيل مهزهتا) الالِء(قصر  -
   .توسط املنفصلـــ  ال يأيت إال على) يس والقرآن(إظهار  -
   .)يس والقرآن(اإلدغام يف  ـــ ال يأيت إال على) يس(تقليل  -
  .قصر املنفصلـــ  إدغاماً كامالً) خنلقكم(م إدغا -
  :ومر معنا يف قالون أن األصبهاين يشاركه يف -

   .)هؤالء(قصر ها  )مع التسهيل) هاأنتم(مد ): هاأنتم هؤالء(
  
  

  ڭڭڭ
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  كثيرتحريرات ابن  -٢

  :البزي - ١ً

   .بن احلبابا، أبو ربيعة: اللذان أخذمها ابن اجلزري طريقاه املشهوران
  

  .ومها أخذا عن أيب ربيعة، ابن بنان، النقاش: ربيعة أخذ عنه طريقانأبو 
ابـن   عـن  ومها أخـذا  عبد الواحد بن عمر، ابن صاحل: بن احلباب أخذ عنه طريقانا
  .احلباب

   .النقاش عن أيب ربيعة: وطريق صاحب احلرز هو
  

  .وأخواهنا) فلم(متتنع الغنة على هاء السكت يف  -
  .ختفيف التاءات خبلف عنه، )خطوات(كان إس :أبو ربيعة مذهبه -
  )ويل دين(إسكان ، )ال أقسم، وال أردراكم(حذف األلف                      
  ) يسأل(ضم ، )يس والقرآن(إظهار                      
  وقفاً) سالسال(اخللف يف حذف                      
  األحقاف ) لينذر(اب خالف يف خط، )رأفة(فتح مهز                      
  ) آنفا(خالف مد                      
  ، تشديد التاءات، )خطوات(ضم  :ابن احلباب مذهبه -

  )يل دين(فتح ، )ال أقسم، وال أدراكم(إثبات ألف                   
  ، )يسأل(فتح ، )يس والقرآن(إدغام                   
  ، وقفاً )سالسال(إثبات ألف                   

  األحقاف ) لينذر(غيب ، )رأفة(إسكان                   
  .)آنفا(مد                  

  .يف النحل) شركائي(حذف مهز : للبزي بطريقيه -
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  :قنبل - ٢ً

   .ابن شنبوذ، ابن جماهد: طريقاه املشهوران اللذان أخذمها ابن اجلزري
  .ن أخذا عنهياللذ السامري وصاحل: وعن ابن جماهد
  . اللذان أخذا عنه الشطوي، أيب الفرج: وعن ابن شنبوذ

  .السامري عن ابن جماهد: وطريق صاحب احلرز
  

  :ابن جماهد مذهبه -
ــاء  ــات ي ــل(إثب               ، يبســط(ســني  معــرف ومنكــر) الصــراط(ســني يف ، )ميكائي

   .حذف الياء) نرتع(، )بسطة
   .)رأفة(إسكان ، إثبات الياء) يتقي(
  .مع إبدال غريه) جاء أمرنا(تسهيل وإبدال ، النمل) آتاين( ذف ياءح

  .الروم) لنذيقهم(النون يف ، )األعراف( أنْ لعنةُ
  .)صاد مصيطر، سني مصيطرون(أو ) مبصيطر، املصيطرون(سني ) وما ألتناهم(مهز 
   .طه) آمنتم(اإلخبار يف ، العلق خبلف عنه) أن رآه(مد 
  
  :ابن شنبوذ -

  .املعرف واملنكر) الصراط(صاد ، )يكائيلم(حذف ياء 
  .اإلثبات) نرتع(، البقرة واألعراف) بسطة، يبسط(سني 

   .)رأفة(فتح ، )يتقِ(ياء حذف 
   ،)جاء أمرنا(تسهيل وحذف حنو ، النمل) آتاين(إثبات يا 
   .الروم) ليذيقهم(، )أنّ لعنةَ ، أنْ لعنةُ (خالف 

  .)مبصيطر، طروناملصي(سني وصاد يف ، )ألتناهم(حذف مهز 
   .)مبصيطر(صاد ) مصيطرون(سني 
  .طه االستفهام) آمنتم(، )أن رأه(قصر 

  



  
-  ٦٤٥  -  

  :ابن جماهد -
   امللك) وإليه النشور ءأمنتم(، األعراف) قال فرعون آمنتم(يف الوصل تسهيل اهلمزة الثانية من 

  )هاأنتم(حذف ألف 
  الفرقان ) مبا تقولون(اخلطاب يف 

  فهام واإلخباراخللف بني االست) أأعجمي(
  ضم التنوين لثالث 

  )خشب(إسكان شني ، )حيي(إدغام 
  )سالسال(حذف ألف 

  
  :ابن شنبوذ -

  ) وإليه النشور أأمنتم(، )قال فرعون آمنتم(حتقيق 
  )ها أنتم(إثبات 

  األعراف) مبا تقولون(الغيب يف 
  فصلت ) أأعمجي(استفهام 

  كسر التنوين لثالث 
  األنفال اإلظهار) حيي(

  )بخش(ضم 
  )سالسال(إثبات ألف 

  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات أبي عمرو - ٣

ومل يأخذا عنه مباشرة إمنا أخذا عن حيىي اليزيدي وهو أخذ عن ، الدوري والسوسي: راوياه
  .أيب عمرو

  
وهذا لقـالون  (عند إسقاط اهلمز ) أوالء(ميتنع مع قصر ) ها(مد املنفصل يف ): هؤالء إن( -

  .وقد مر عند قالون) وأيب عمرو
  ) هؤالء(ميتنع قصر ها  ــ مع التسهيل) هاأنتم(مد ): هاأنتم هؤالء( -
  .قالون واألصبهاين: ويشاركه فيها 
  
  :فيها ثالثة مذاهب: رؤوس اآلي+ فعلى  -

 فتح اجلميع  •
 تقليل اجلميع •
 )رؤس اآلي(تقليل الفواصل فقط  •

  .)من املذهب الثاين لكن يأيت على التقليل املد(ميتنع عليه املد ــ  تقليل الفواصل فقط -
 لكن يأيت على التقليل مـن املـذهب  (ميتنع عليه اإلدغام الكبري ــ  تقليل الفواصل فقط -

   .)الثاين
  .األوىل مضمومة والثانية مكسورة بني كلمتني )ِ ءٍ ِ ُء(إبدال  ـــ غنة) + فعلى(تقليل  -
   .متتنع الغنةــ   مهز+ تقليل فعلى ) + أرين(إسكان  -
  
  .وهذا ذكر صراحة يف النشر وغريه، تمع اهلمز مع اإلدغام الكبريال جي -
وذكر هناك أنه ورد مـن  ، ال يأيت اإلدغام لكبري إال على القصر وصرح هبذا يف النشر -

  .الكامل لكنه خطأه
 ن على التحقيقمتتنع عند أيب عمرو الغنة على الالم والراء مع اإلدغام الكبري يف األزمريي لك -

راجع عمدة العرفان يف حترير أوجـه القـرآن حتقيـق    (إلدغام الكبري زة على االغنة جائ
  )األستاذين حممد حممد جابر وعبد العزيز الزيات من علماء األزهر
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  :الدوري - ١ً 

  . ابن فرح، طريق أيب الزعراء: طريقاه املشهوران اللذان أخذمها ابن اجلزري
  .اللذان أخذا عنه، املعدل، ابن جماهد: أبو الزعراء عنه طريقان
  .اللذان أخذا عنه املطوعي، ابن أيب بالل: ابن فرح عنه طريقان
  .ابن جماهد عن أيب الزعراء :وطريق صاحب احلرز

  .كما قرأ الداين على املعدل لكنه ليس من طرق احلرز
  

إال إذا وردت معها كلمات فيهـا  ( غنة الدوري على الالم والراء تأيت على القصر واملد -
  .)يل فهنا يوجد حتريراتالتقل

  
  :على القصر

  تقليل فعلى والفواصل ــ  ال يأيت إال على) قصر+ غنة ( -
               )فعلـى (فتح غريها من باب ) + الدنيا(إمالة ــ  أيضاً ال تأيت إال على) قصر+ غنة (أو  -

   .والفواصل
  متتنع الغنةــ  )الشهداِء إذا(إبدال ثاين اهلمزتني من حنو + قصر املنفصل ) + ىفعل(فتح  -
  

  :دعلى امل
  )التحقيق فقط يف اهلمز(ميتنع اإلبدال  ـــ  مد) + فعلى(تقليل  -
  
  :ةالغن

  :متتنع الغنة يف
  .حتقيق اهلمز املفرد+  )فعلى(تقليل +  )أْرين(إسكان 

  .إظهار راء اجلزم
  . س إال من الكاملإمالة النا

  



  
-  ٦٤٨  -  

  :زمإدغام راء اجل
  .ميتنع إظهار راء اجلزمــ  إدغام كبري -
  تنع الغنة ـــ مي  إظهار راء اجلزم -

  )عسى(فتح  ـــ  إظهار راء اجلزم
  .ميتنع إظهار راء اجلزمـــ  إبدال اهلمز+ قصر  -
  )دنيا(تقليل ـــ  قصر+ إظهار راء اجلزم  -
   .يف الدنيا  متتنع اإلمالة ـــ  مد+ إظهار راء اجلزم  -
  

  :اسإمالة الن
  ) الناس( فتح ـــ )فعلى(فتح  -
  )فتوخذ للدوري منه(متتنع الغنة إال من الكامل ـــ  إمالة الناس -
  لوحدها يكون فقط من الكامل ) حيىي، عيسى، موسى(تقليل األمساء الثالثة : مذهب الكامل -

  .إدغام كبري+ قصر  :وعليه
  .هارإظ+ مد 

  .)أىن(علماً أن مذهب الكامل فتح 
  .تنفرد للدوري بالتقليل) حيىي، عيسى، موسى: (فاألمساء الثالثة

  ) الناس(متتنع إمالة ــ  )دنيا(إمالة  -
  .وبابه) بارئكم(ميتنع مع إمتام ـــ  )الناس(إمالة  -
  )مىت، بلى(ميتنع تقليل باب ـــ  قصر+ إمالة الناس  -
  

 :اأحكام دني
  ورؤس اآلي) فعلى(فتح ــ  ال تأيت إال على) دنيا(مالة إ -
  متتنع إمالة دنياـــ  إبدال+ مد  -
  متتنع اإلمالة يف دنيا  ـــ )من خري فلن تكفروه اوما تفعلو(خطاب  -
  وحنوه ) أؤنبؤكم(ميتنع اإلدخال يف ـــ  )دنيا(فتح  -
  وهوحن) أؤنبؤكم(ميتنع اإلدخال يف ـــ أيضاً  )دنيا(إمالة  -
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  )الدنيا(إدغام ـــــ متتنع إمالة +  )يشاُء إىل(إبدال مهز  -
  
  ):ستة مذاهب(أحكام األلفاظ السبعة  -

 فقط) ياحسرتا، ياويلىت، أىن(تقليل  •
 فقط) يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلىت ،أىن(تقليل  •
 فقط ) مىت، بلى ،يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلىت ،أىن(تقليل  •
 فقط) عسى ،مىت ،بلى ،يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلىت ،أىن(تقليل  •
 فتح اجلميع  •
 ختتص ب اإلدغام الكبري  وحدها) أىن(تقليل  •

  
  :وهناك تفصيل يف هذه املذاهب لبعض االقترانات

  .ـــــ متتنع الغنة  )أىن(تقليل  -
   )أىن(إبدال اهلمز ــــ ميتنع تقليل + قصر + إظهار  -
  )أىن( ميتنع تقليلــ  قصر+  )فعلى(فتح  -
  )أىن(ميتنع تقليل ـــ  إبدال اهلمز + مد+  )فعلى(فتح  -
يـا  (أما  ،ورؤوس اآلي )فعلى(تقليل  ،مد ،من اهلادي ــــ عدم الغنة )عسى(تقليل  -

  )يا حسرتا(تقليلهما أو فتحهما أو تقليل  )بلى ،حسرتا
  )ياأسفى، ياحسرتا(نع تقليل تـــ مي إبدال+ قصر  -
  ميتنع اإلبدال  ـــ قصر+ ) مىت، بلى(تقليل  -
  إبدال + تقليل فعلى ورؤوس اآلي + اإلظهار  ـــ ال يأيت إال على) مىت، بلى(تقليل  -
  .ترك الغنة) + أرين(اختالس ) + الالئي(
  املد ـــ  إبدال) + مىت(تقليل  - 

  
  :أحكام بلى مثل مىت

  إظهارــــ  )مىت، بلى(تقليل  -
  ال متال الدنيا مطلقاًــــ  -
  )دنيا(تقليل ــــ  قصر+  )مىت ،بلى(تقليل  -
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  :أحكام بارئكم
  متتنع الغنة ــــ  وبابه) بارئكم(إمتام  -
  .وبابه) بارئكم(ميتنع مع إمتام ــــ  )الناس(إمالة  -
  متتنع الغنةــــ  )فعلى(فتح ) + بارئكم(اختالس + قصر  -
  متتنع الغنة ــــ  )بارئكم(إسكان ) + فعلى(فتح + مد  -
  وحنوه ) بارئكم(اختالس + إظهار + قصر  -

  متتنع الغنةــــــ  )حيىي، عيسى، موسى(تقليل األمساء الثالثة +         
               زكريـاءُ (خيتص بتسهيل حنو  علىــ ال يأيت إال  )إدغام) + حيىي(تقليل ) + أىن(تقليل ( -

   .)إنا
  .إظهار) + زكرياُء إنا(تسهيل  ـــ فقط ال يأيت إال على) أىن(تقليل  -
  ميتنع عند الدوري وجه الوصل بني السورتني عند إظهار غنة الالم والراء -
  

  :فرش الدوري 
  .)به السحر(ميتنع تسهيل ـــ  قصر املنفصل+ إبدال اهلمز + فتح فعلى  -
  .اهلمز) + موسى(فتح  ــــ  على ال يأيت إال) فرق(ترقيق  -
   .القصص) أفال يعقلون(اخلطاب يف ـــ  فتح غريها+ تقليل األمساء الثالث  -
   .إدغام راء اجلزمــــ  ال يأيت إال على) أىن(فتح  -

  . عندها ال تأيت ..مهز+ مد + تقليل فعلى : إال عند
  .يلزم تقليل رؤوس اآلي )فعلى(تقليل  -
   

  : السوسي - ٢ً
  .وأخذا عنه ابن مجهور، ابن جرير: ريقاه املشهوران اللذان أخذمها ابن اجلزريط

   اللذان أخذا عنه ابن حبش، عبد اهللا ابن احلسني: ابن جرير عنه طريقان
  اللذان أخذا عنه الشنبوذي، الشذاءي: ابن مجهور عنه طريقان

  .ابن جريرابن احلسني عن : الطريق الذي أخذ عنه صاحب احلرز
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  متتنع الغنة ـــ  تقليل رؤوس اآلي+ تح فعلى ف -
  .وحنوه) ترى الذين(فتح ـــ  ال يأيت إال على) ترك الغنة+ مد ( -
  
تقليـل  ، عدم الغنة، إبدال اهلمز، إظهار، قصر املنفصل :من الكايف وفيه): مىت، بلى(تقليل  -

، )أرين(و) أمركمي(إسكان ، )ترى الذين(فتح ، ورؤوس اآلي وفعلى إال حيىي بالفتح) حم(
وقفاً ) النار(تقليل حنو ، ياء ساكنة) الالء(إبدال مهز ، )خيصمون(اختالس ، اختالس يهدي

  .وكذلك الفتح حسب األزمريي
  .ألن تقليل النار من الكايف ..وقفاً) النارِ(ميتنع تقليل ـــ  مد -
  التقليل من الكايف  ..وقفاً) النارِ(ميتنع تقليل ــــ  إدغام -
  وقفاً ) النار(متتنع إمالة ـــ  )فعلى(تقليل + مد  -
  وقفاً) النار(إمالة  ـــ )فعلى(تقليل + حتقيق مهز + قصر  -
  
  :بارئكم وبابه ثالثة مذاهب -

 اختالس مطلق  •
 إسكان مطلق  •
 اختالس بارئكم مع إسكان غريه  •

   متتنع الغنةــ  مد+ فتح فعلى + املذهب الثالث 
  متتنع الغنة ــ  ليل فعلىتق+ مد + اإلسكان املطلق 
  إبدال اهلمز الساكن + قصر املنفصل  ـــ اختالس مطلق

  ميتنع االختالس املطلق ـــ  )فعلى(تقليل + عدم الغنة 
  ميتنع املد مع االختالس  -
  ميتنع مد املنفصل ــ  )الشهداُء إن(إبدال + ترك غنة +  )فعلى(تقليل  -
  قصر املنفصلــــ  ياءين) وليي( -
  يتعني مد املنفصلـــ عند اإلظهار  بياء واحدة) ويل( -
  )به آلسحر(ميتنع تسهيل ـــــ  مهز+ قصر  -
  )فرق(ميتنع ترقيق ــــ  )فعلى(تقليل + مد  -
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  )اهلمز( ـــ ال يأيت إال على) تقليل فعلى+ قصر ) + فرق(ترقيق ( -
  
  ):وترى اجملرمني(مث البدء ب ) القهارِ(الوقف على  -

 )القهار(تقليل ، الفتح، اإلمالة اجملرمنيفتح وترى  •
 فتحهما  •
 إمالتهما  •
 )زاده اإلزمريي(يأيت على املد  فتح قهار+ إمالة ) وترى( •

  
  ميتنع اإلسكان ــــ  إبدال+ تقليل فعلى + مد  -
  ميتنع اإلسكان ــــ  إبدال+ تقليل فعلى + مد  -
  ص القص )أفال يعقلون(اخلطاب يف ــــ  تقليل فعلى+ مد  -
  
  :ثالثة أوجه): فبشر عباد الذين( -

 )مفتوحة وصالً(إثبات الياء يف احلالني  •
 إثبات الياء وقفاً وحذفها وصالً  •
 حذف الياءين  •

  
  حذف الياء يف احلالني ـــــ  مد) + وقفاً(إمالة النار  -
  .خيتص باحلذف يف احلالني )وال يكون التقليل إال مع القصر وهو من الكايف(تقليل  -

  
  

 ڭڭڭ
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تحريرات ابن عامر -٤  
  
وأخذا عن أصحاب ابن ذكوان وعن أصحاب أصحابه . ابن ذكوان، هشام: ياه مهاورا

  . وهم عنه
  
  : هشام - ١ً

  .داجواين، حلواين: اللذان أخذمها ابن اجلزري الطريقان املشهوران
  اللذان أخذا عنه  اجلمال، ابن عبدان: وعن احللواين طريقان
  .الشذائي، زيد بن علي: انوعن الداجواين طريق

  .ابن عبدان عن احللواين: طريق صاحب احلرز هو
  

  املدــــ  )أئنكم(عدم اإلدخال يف  -
  )أئنكم(إدخال وعدمه  ــــ القصر -
  )هل جتزون(إدغام  ـــ وحنوه) آالن(تسهيل  -
  ميتنع قصر املنفصلـــ   )آالن(تسهيل   -

  .فالتسهيل خمصوص باملد
  وحنوه والكلمات الستة الباقية ويف االستفهامني) أئنكم(عدم الفصل يف  -

  .حتقيق اهلمز وقفاً على املنفصلــــ     
  .كما سيمر ويشاركه يف هذا حفص) تأمنا(ال يوجد روم يف ــــ  قصر املنفصل -
   

  :حلواني •
   .قصر املنفصل خبلف عنه - 
أيت التخفيف برواية التوسط ختفيف اهلمز املتطرف خبلف يكون على مد املنفصل وبالتايل ت -

  . فقط) املد(
  .أي تأيت غنة احللواين إال على القصر، ختتص غنة احللواين بالقصر - 
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  . وتأيت على الراء من غريه، غنة احللواين على الالم فقط تأيت من تلخيص أيب معشر - 
  اختالس أو صلة : )نؤته ،ألقه، نصله، يؤده( - 
  غنةمتتنع الـــ  صلة احللواين - 
   بالصلة) أرجئه( - 
  بالصلة ) رهي( - 
  القصر  على )سجز(مع حروف أدغم تاء التأنيث  - 
  مع املد واإلدغام وعدمه - 
  إظهار ــــ  عدم غنة+ قصر  :زاد األزمريي - 
  الرعد فله خالف) هل تستوي الظلمات والنور(باستثناء ) بل، هل(إدغام الم  -
  .. )تعجب فعجب(إدغام  ــــ قصر املنفصل ال يأيت إال على -

  ــــ توسط فقط  )تعجب فعجب(أما إظهار    
   .قصر وتوسط  :فاإلدغام عليه   
  ال يوجد غنة ــــ  )عذت(إظهار  -
  إال اإلظهار ) ذلك يلهث(ليس للحلواين يف  -
  

  : داجواني •
  .ال يوجد إال التحقيق يف الوقف على اهلمز املتطرف، مد املنفصل -

  .وحتقيق  ين حتقيق على التوسط واحللواين ختفيفالداجوا: إذاً
  )نؤته ،ألقه، نصله، يؤده(إسكان وصلة واختالس  -
  )املصباح(تتعني الغنة  اختالس الداجواين -
  . )زيادة األزمريي(الصلة ، )أرجئه(اختالس  -
  )يره(إسكان  -
  )سجز(إدغام تاء التأنيث يف حروف  -
  )هل وبل(اخلالف يف إدغام  -
  اخلالف) يلهث( له يف -
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  :ثالثة أوجه) فإنب ا وكذلك سولت نفسي قال اذهذهتفنب(يف  لحلواينل -
 إظهارمها  •
 إدغامهما  •
 إدغام األول فقط •

  
هـذا باإلضـافة إىل    ،وبالتايل فهو على املد فقـط  ..ويأيت إدغام الثاين فقط للداجوين

  .إظهارمها وإدغامهما
  

  املدــــ  )أئنكم(عدم اإلدخال يف  -
  اإلدخال وعدمه ــــ  قصرال -
  )هل جتزون(إدغام ــــ  وحنوها) آآلن(تسهيل  -
  ميتنع قصر املنفصل ـــ        )آآلن(تسهيل  -
    وكذلك يف الكلمات الستة الباقية ويف االستفهامني ال يأيت إال على) أئنكم(عدم الفصل يف  -
  . اهلمز وقفاً على املنفصل حتقيقــــــ  

  
  :مذهبنيتسهيل اهلمز وحتقيقه وقفاً على : وبالتايل جيوز

  .أو مع الفصل مطلقاً؛ عدم الفصل يف غري هذه الكلمات
  

بالفصل وعدمـه يف  : أئنا ملدينون، أئنك ملن، أئنا تاركوا): من احللواين والداجوين(هشام  -
  .الثالثة

  .ال تأيت إال من طريق الدجوين، الفصل يف األخري وعدم الباقي 
  .ال تأيت إال من طريق احللواين، ين وترك األولفصل يف األخري 
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  :يف فصلت هلشام ثالثة أوجه) أئنكم( -
 فصل مع حتقيق  •
 فصل مع تسهيل  •
 عدم الفصل مع حتقيق  •

  .ميتنع القصرـــ  عدم الفصل مع حتقيق -
  .فصل مع تسهيل + قصل مع حتقيق ): تمأأن(حلواين يف باب  -
  .ع حتقيق عدم فصل م) أأنتم(يف باب  :داجوين 
  
  يف طه والشعراء بالتسهيل ) آمنتم قال فرعون: (حلواين -
  .باهلمز )بعذاب بئس(يف األعراف  
  
  أي باهلمز وإبداله  )بعذاب بئس( ،)قال فرعون(اخللف يف : الداجوين -
واملفهـوم  ، مع التسهيل والتحقيق) أأسجد(الفصل بني مهزيت على ذكر االتفاق : األزمريي -

  .الف يف الفصلمن الطيبة اخل
  .الداجوين بدونه، احللواين بالفصل )أن كان ذا مال( -
لكن مع الفصل عن احللواين وبدونه ، واملستفهمون مسهلون، اإلخبار واالستفهام) أعجمي( -

  .عن الداجوين
  
  .خاب، زاد، شاء، جاء: اختص الداجوين بإمالة -
  .يت اإلمالة فيها على القصروبالتايل ال تأ. .)خاب(بينما فتحها احللواين ويفتح  

  
   )عابد، عابدون، إناه، أنيه(إمالة : احللواين -
  .الداجوين بالفتح إذا الفتح على املد فقط 
  
  : احللواين -

  مد املنفصل  على ـــ ال يأيت إال) دةيأفئ(عدم إشباع ) + أرهطي(إسكان 
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  فتح الياء ) مايل ال أعبد: (احللواين -
  داجوين له اخللف    
  فتح اخلاء ) خيصمون: (حلواين -

  )مع الفتح أيضاً(داجوين كسر خبلف عنه    
  ) يل نعجة(فتح  قصر هشام -
  ) يل نعجة(خالف  مد هشام -
  بالياء وصالً ووقفاً من الطريقني ) مث كيدوين( -
  .إثباهتا وصالً وحذفها وقفاً :جوين وجهازاد الد    
  

  : فرش هشام 
  . مع كسر السني) ننسخ(ن ضم النون األوىل م: حلواين -
  .فتحهما: داجوين  
  بالغيب واخلطاب ) وال حتسنب الذين قتلوا: (حلواين -
  .بالغيب فقط: داجوين  
  .قصر املنفصل فاخلطاب خيتص ب  
  .لالثنني التخفيف والتثقيل) لو أطاعونا ماقتلوا( -

  قصر املنفصل  التخفيف: لكن   
  
  . مهز وقفاً+ املد   علىال تأيت إال) وإن يكن ميتة(تذكري  -
  ) املَعز: (احللواين -
  ) املْعز(الداجوين  
  
  ) تسألنِ فال: (احللواين -
   .)تسألنِ  ،تسألنَّ( فتح وكسر: الداجوين 
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  داجوين ختفيف وتشديد ) وال تتبعانّ( -
  حلواين تشديد فقط 

  .زاد األزمريي التخفيف وعليه املد
  

  احللواين ) جْرف( -
  داجوين ): ُجُرف(   

  
  الغيب بسورة يس ) أفال يعقلون: (حلواين -
  الداجوين خلف عنه   
  
  )مشارب(فتح ألف  قصر املنفصل: حلواين -
  يف إمالتهااختلف عن احللواين  املد 
  .الداجوين رواها بالفتح 
  
  املد ال يأيت إال على) خطأ(فتح اخلاء والطاء يف : هشام -
  ضم التاء ب) هئُت: (احللواين -
  بفتح التاء ) هئَت(لواين احل 
  بالقصر ) حذرون: (حلواين -
  داجوين باملد    
  املد ــــ ال يأيت إال على) فرق(ترقيق  -
  النمل ) تفعلون(خطاب ــــ  قصر املنفصل -
  داجوين بالياء ) لعناً كبريا( -
  حلواين بالثاء    
  حلواين بفتح اهلمز) منسأته( -

  .ز يف أحد الوجهنيداجوين إسكان اهلم) منسأته(   
  ) إلياس(قطع مهزة  قصر -
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  ) إلياس(اختالف يف مهزة  املد -
  عدم التنوين يف قلب  ـــ املد ال يأيت إال على: حلواين -

   عدم الغنةــــ  عدم التنوين داجوين       
  

  حتقيق أو تسهيل + فصل  :األحقاف )أذهبتم(حلواين  -
  حتقيق + فصل وعدمه : داجوين 

  تسهيل + وعدمه فصل     
  
  يأيت مع األوجه األربعة املذكورة ) كُرها(ضم  :داجوين -
  الفصل مع التحقيق )كَرها(فتح             
  
  بالتنوين ): خبالصٍة: (داجوين -
  بكسر الراء ) أرنا(   

  .العكس فيهما: احللواين   
  
  أحد الوجهني  )إن( بالتخفيف يف) إنْ كل ذلك ملا متاع: (حلواين -
  املد  على ـــ التخفيف ال يأيت إال   
  .التشديد يأيت له وعنده التوسط يف املنفصل: الداجوين   
  
  من الطريقني ) دولة(بالتذكري مع رفع ونصب ) كي ال يكون: (هشام -
  تأنيث مع الرفع : زاد احللواين   

   ميتنع تغيري اهلمز املتطرف  ـــ )دولة(نصب +  كي ال يكون(تذكري    
  
  تشديد الصاد ) يفصل بينكم: (واينحل -

  اخلالف: داجوين    
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  ألف ) سالسال: (حلواين -
  له اخلالف : داجوين   
  
  املوضع الثاين احلذف واإلثبات ) قواريرا: (حلواين -
  الثانية ) قواريرا(وجهني ـــ  مد    
  حذف ـــ  قصر    

  أثبت األلف وقفاً : داجوين
  
  غيب واخلطاب بال) وما تشاءون: (حلواين -

  )تشاءون(غيب ــــ  قصر
  غيب وخطاب ــــ  طول

  غيب وخطاب طول: داجوين
   
  ) فاكهني(خيتص مبد  قصر -
  )تأمنا(ميتنع روم ــــ  قصر احللواين -
  

  :حتريرات ابن ذكوان - ٢ً
  .اللذان أخذا عنه األخفش، الصوري: طريقاه املشهوران مها

  .عنه وأخذا ابن األخرم، النقاش: وعن األخفش
  .وأخذا عنه الرملي واملطوعي: وعن الصوري

  .النقاش عن األخفش: طريق صاحب احلرز
  

  بالصلة واالختالس ) ألقه، يتقه، نوله، نصله، نؤته، يؤده(الصوري  -
  بالصلة : األخفش   
  ). يتقه، ألقه(صلة  سكت الرملي ال يأيت إال على -
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  لغنة يف الالم متتنع اـــ  اختالس الكلمات السابقة: الرملي -
  صلة  ـــ سكت املطوعي -
  الغنة  اختالس الكلمات السابقة: املطوعي -
  االختالس): يرضه(الصوري  -

  اختالس وصلة : األخفش 
  االختالس ــــ طول النقاش ال يأيت إال على: نقاش 
  .االختالســـ  سكت النقاش ال يأيت إال على 
  . االختالســــ  ىالسكت العام ال يأيت إال عل: ابن األخرم 
  .الصلةــــ  السكت اخلاص ال يأيت إال على 

  )اقتده(صلة واختالس يف  )طرقه األربعة(ابن ذكوان  -
  متتنع الصلة ــــ  سكت: صوري
  توسط ـــ اختالس ال يأيت إال على: نقاش
  عدم السكت  اختالسه ال يأيت إال على ـــ :أيضاً

  )الكافرين، كافرين(إمالة ذات الراء وفتح  على ـــ اختالس ال يأيت إال: صوري -
  
  
   . له التوسط فقط يف املنفصل: الصوري -

  .مث الطول هو من طريق النقاش، التوسط والطول: األخفش له
  إذاً الطول هو عن النقاش ..التوسط والطول: النقاش 
  

  ) آآلن(إبدال حنو  طول النقاش -
               املفصول جيوز السكت على األخرم على إال ابن) آآلن(اإلبدال ـــ  )للجميع(سكت  -

  .والتسهيل اإلبدال
  ).أئذا(استفهام ــــ  سكت ابن ذكوان ال يأيت إال على -
  اإلسراء حتقيق) أأسجد: (األخفش -

   بالتحقيق) أأسجد(ـــ  ال يأيت إال على سكت: الصوري
  بال فصل ) أعجميأ) (أأن كان: (نقاش ومطوعي -
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  .بال فصل) أأعجمي( سكت ال يأيت إال على: ابن األخرم والرملي
   

  .عدم، سكت عام: الصوري -
  .عدم، خاص، سكت عام: األخفش   
  )شيء وشيئا(و) ال(الوقف على الساكن املفصول مع : ونعين باخلاص   
  .فعلى الساكن املفصول واملوصول: أما العام   
  .وحفص  لسكت ميران هنا وعند إدريس عن خلفوهذان النوعان من ا   
  
  .خيتص به األخفش) اخلاص(السكت على الساكن املفصول  -

  أي ال(ميتنع طول النقاش  وكذلك السكت على الساكن املفصول فقط 
  ).يوجد سكت خاص للنقاش على الطول 

  .سكت عام وعدمهـــ  طول: النقاش -
  يث جتوز الغنة على السكت ح(ال يوجد غنة إال من ابن األخرم  سكت -

  ) الكامل اخلاص من
  .وبالتايل توسط مع غنة يكون على السكت اخلاص وهو البن األخرم من الكامل

  
  :وخالصة ابن ذكوان هنا

  توسط ــــ سكت عام وخاص وعدم 
  طول ــــ سكت عام وعدم

  
  :أو

  سكت خاص ــــ توسط فقط
  سكت عام ـــــ طول وتوسط 

  .على التوسط و حتتص السكت اخلاص فقط الغنة ال تأيت إال 
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   .)إذ دخلت، إذ دخلوا(إدغام  :ابن األخرم -
  خلف يف إدغامهما : صوري
ال يـأيت إال علـى عـدم     ..)إذ دخل، إذ دخلوا(إدغام ــــ  عدم السكت: الصوري
  .السكت
   .إدغامه خبلف: النقاش
   .طول ،سكتإال على ـــ ال يأيت  )إذ دخل، إذ دخلوا(إظهار 

  
   )ولقد زينا(ليس له إدغام : النقاش -
  ميتنع السكت العام ــــ  )ولقد زينا(إظهار : ابن األخرم -
  )ولقد زينا(اإلظهار ــــ  سكت: الرملي -
  هو من الكامل ) ولقد زينا(إدغام : املطوعي -

  )كافرين(إمالة + إمالة ذوات الراء : وفيه 
  .السكت وعدمه إظهار املطوعي هنا 

  
  .إدغام وعدمه )أنبتت سبع(: ريالصو -

  عدم السكت ــــ  إدغام الصوري
  

  .)أورثتم ،لبثتم( وجهاً واحداً )ثيف  ت(أدغم : النقاش -
  ميتنع السكت اخلاص  ــــ إظهار:وجهان ابن األخرم

  ميتنع السكت العام  ــــ اإلدغام
  لغنةترك ا+ ترك السكت +  )كافرين(فتح ــــ  إدغام الصوري :الصوري وجهان

  
إضافة لعدم الغنة له فال يدغم إال  اختص الصوري بإدغامه األعراف والزخرف )أورثتموها( -

  .هو عن ابن ذكوان
  عدم السكت ــــ  اإلدغام للصوري

  فتح ذوات الراء وكافرين ــــ  اإلظهار
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  –مل يظهر هذا املوضع غريه إضافة إلدغامه  – اختص املطوعي باإلظهار يف الزخرف
  فتح كافرين والكافرين فقط ليهـــــ وع

  
  )يس والقرآن(إظهار وإدغام : الصوري -

  )يس والقرآن(إدغام : األخفش
  اإلدغامــــ  سكت الصوري ال يأيت إال على

   
  :)ذوات الراء، كافرين(أحكام إمالة  -

  إمالة ذوات الراء فقط، له إمالتهما: الصوري
  .تكون على التوسط فقط "معا )ءارذوات ال، كافرين(وبالتايل فإمالة ابن ذكوان 

  فتح اجلميع + نفس املذاهب  :املطوعي
  فتح اجلميع  علىــــ السكت املطوعي ال يأيت إال 

    ..إمالة ذوات الراء فقط ــــ السكت ال يأيت إال على :الرملي
على  وبالتايل ال يوجد إمالة )مع السكت أو بدونه(يف االثنني ليس له إال الفتح : األخفش

  .دامل
  

  :)ذوات الراء ،كافرين(خالصة يف 
  .قتح + على التوسط ـــــ إمالة  :كافرين

  على الطول ــــــ فتح           
  .وكذلك ذوات الراء 

  
  إمالة فقط ) زاد: (الرملي -

  الفتح فقط : ابن األخرم
  فتح وإمالة : نقاش ومطوعي

  ميتنع سكت  ــــ فتح: نقاش
  ميتنع الطول فتح ــــ        
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فـتح  + فتح ذوات الراء +  )بسطة، يبسط(صاد  فتح املطوعي ال يأيت عليه إال :مطوعي

   .)إبراهيم(الياء يف +  )كافرين(
  

  .الفتح ــــ سكت املطوعي ال يأيت إال على
   صوري خبلف عنهال ..خبلف عنه )احلمار، محارك(فتح : األخفش -

  ميتنع السكت ــــ  فتح ابن األخرم 
  متتنع الغنة ــــ  رمفتح ابن األخ 
  متتنع الغنة ــــ  طول+ فتح نقاش  
  تتعني الغنة ــــ  إمالة النقاش 
  ميتنع السكتــــ  إمالة النقاش 
   

  توسط  ـــ كل ما أميل خبلف عن النقاش ال يأيت إال على -
  إال محارك واحلمار فاخللف فيهما مع التوسط والطول  
  .الطول أي عند للنقاش ولكن يأيت للمطوعيفوجه اإلمالة خمتص ب )زاد(وكذلك  
  

  :املنصوبة أربعة مذاهب )احملراب، عمران(ابن ذكوان يف  -
 فتحهما  •
 ) عن النقاش وابن األخرم واملطوعي(إمالة عمران وفتح احملراب  •
 )النقاش(فتح عمران وإمالة احملراب  •
  ) إذ دخلوا(إظهار  )احملراب(مث ميتنع هنا على إمالة      
 ) احملراب، عمران( إمالة •

  ميتنع على هذا الوجه السكت                
  ) للحواريني، احلواريني(أمال الرملي خبلف  -
  واإلمالة خمصوصة بعدم السكت 
   



  
-  ٦٦٦  -  

  :مذاهب ٣): رآك، رآها، رآه( -
 )الراء واهلمز(فتح احلرفني  •
 إمالة احلرفني  •
 إمالة اهلمزة فقط  •

  
  .بالتاي ال يأيت على الطول و..املذهب األخري ال يأيت لألخفش 

  ال تأيت اإلمالتني للمطوعي 
   السكت ــــ فتح احلرفني ال يأيت إال على

  فتح ذوات الراء  ـــــ فتح احلرفني ال يأيت إال على :املطوعي
   .إمالة اهلمز فقطــــ  إمالة ذوات الراء ال تأيت إال على

  
  )مزجاة: (الصوري والنقاش أماال -

  عدم السكت ـــــ  هلما ال تأيت إال على) مزجاة(إمالة 
  
  ) أدراكم) (أدراك: (فتح النقاش -

  السكت  ــــ إمالة ابن األخرم فيهما ال تأيت إال على 
  .وهذا من غاية أيب العالء.. بيونس فقط) أدراكم(إمالة : زاد األزمريي عن ابن ذكوان

  
  أماهلا الرملي وفتح األخفش : )أتى( -

  املطوعي له اخللف 
  خيتص بالفتح  السكت للمطوعي هنا

  
  )للشاربني(أمال الصوري  -

  )الشاربني(فتح األخفش 
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  :من التجريد وبالتايل) يلقاه(إمالة : النقاش -
  توسطـــــ  للنقاش) يلقاه(إمالة  
  عدم السكت  ــــمد  
  من كل طرقه ) قاهيل(الرملي إمالة  
  

  :ذات راءماضي ثالثي مع  وحنوها) من افترىخاب  وقد( -
 فتحهما األخفش واملطوعي من املبهج  •

  سكت  فتح املطوعي: وبالتايل
 إمالتهما الرملي واملطوعي من الكامل  •

  غنة إمالتهما للمطوعي: وبالتايل
 للمطوعي من أيب معشر ) افترى(فتح خاب وإمالة  •

  .وبالتايل هنا ال توجد له غنة
  

  إمالة وفتح) اإلكرامِ، إكراههن( -
  سكت عام وعدمه : يوجد سكت إال ابن األخرم فلهال  إمالتهما
  سكت خاص وعدمه ــــ  )البن األخرم(فتحهما 
  فتح ذوات الراء ــــ  إمالتهما: مطوعي

  فتح وإمالة ذوات الراءــــ  فتحهما 
  
  .فالطول عليه الفتح فقط .. )مشارب(فتح : األخفش -

  ـــ فتح مشاربسكت الرملي .. فتح وإمالة : صوري 
  ت املطوعي ـــ إمالة مشاربسك  
  

  خطاب البن ذكوان إال الرملي فاختلف عنه : يس) أفال يعقلون( -
  سكتـــ ال ال يأيت إال على) أفال يعقلون(خطاب : الرملي 
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   :حتريرات فرش ابن ذكوان •
  
  : التنوين لثالٍث -

  ، زاد األزمريي الضم، كسر التنوين: األخفش
   والتوسطوللنقاش الطول  ..عدم السكت ــــ الضم يف التنوين: النقاش 
  حيث) برمحة ادخلوا) (اجتثت خبيثة( عنه التنوين واستثىن الكثري ضم: ابن األخرم 
  لكن مع عدم السكت العام   كسروها 
  )الرملي واملطوعي(الكسر والضم ثابت من طريقيه : الصوري 

  السكت وعدمه ــــ  ضم الرملي: لكن
  كت عدم الســــ  كسر الرملي 
  إمالة ذوات الراء كسر املطوعي 
  

  : إبراهيم -
  ا هباأللف يف مواضع اخلالف كل )هيمإبرا( :األلف الرملي 
  " أو ياء مطلقا" ألف مطلقا :ابن األخرم 
  )بوجهيه(ميتنع معها السكت ـــ  األلف مطلقاً 
  الغنة +  السكت اخلاص ـــ فقط يف البقرة األلف  
  )احلمار، محارك(إمالة  علماً أن غنة ابن األخرم 
  السكت العام ــــ  الياء مطلقاً 

  " وياء مطلقا" ألف مطلقا: املطوعي
  عدم السكت + عدم الغنة + فتح ذوات الراء وكافرين  ـــ الياء مطلقاً

  السكتعدم + الغنة  + )ذوات الراء وكافرين(الة إم ـــ"الياء مطلقا 
   سكت +ـــ فتح ذوات الرء وكافرين " الياء مطلقا
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  :األزمريي زاد عن املطوعي
   ال سكت ب  غنة+ فتح ذوات الراء  ــاأللف  
  ال سكت ب عدم الغنة+  فقط اء إمالة ذوات الر ــاأللف  

  البن ذكوان ال متال كافرين دون إمالة ذات الراء حيث
  

  )إذ دخلوا(إدغام ـــ  عدم الغنة+  فقط إمالة ذوات الراء+ ألف إبراهيم  -
  :مذاهب ٣إبراهيم : اشالنق -

 الياء مطلقاً •
 السكت+ ترك الغنة + توسط ـــ  الياء يف غري البقرة •
 سكت + ترك غنة + توسط ــــ  األلف مطلقاً •

  
  ):بسطة، يبسط( -

  بالصاد )بسطة، يبسط(ابن األخرم 
  سني يف البقرة وصاد األعراف: النقاش 
  سني فيهما السكت: وجهان لكن: الرملي 
  )إبراهيم(من الكامل وبالتايل ياء ) موضعني( سني: املطوعي 
  

  :األزمريي زاد عن املطوعي
  ) من أيب معشر(صاد يف االثنني  

  عدم الغنة +  ألف إبراهيم ــــ إمالة ذوات الراء وبالتايل
  

  أيضاً الصاد فيهما من املصباح 
  الغنة +  ألف إبراهيم ــــفتح ذوات الراء  وبالتايل

  
   )من املبهج(اد فيهما الص: نقل املتويل
  سكت  ـــ )إبراهيم(الياء يف  وبالتايل
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  النحل  )ولنجزين الذين(ياء  سكت الرملي ال يأيت إال على -
  عدم السكت+  توسطــ  ال يأيت إال على )ولنجزين(ياء : النقاش 
  )ولنجزين(النون : املطوعي 
  الياء : ابن األخرم 

  
  )وصالً ووقفاً(ذف الياء ح ابن ذكوان )فال تسألنِ  عن شيء( -

  إثبات الياء 
  إثبات الياء وصالً وحذفها وقفاً : زاد ابن األخرم 
  عدم السكت+ خيتص بالتوسط ـــ  احلذف مطلقاً ال يأيت إال على 

  
  األنبياء خطاب وغيب ) تصفون: (الصوري -

  ميتنع السكتـــ  الغيب
  

  وحنوها) سكارى(فتح  خطاب هنا: املطوعي عن الصوري
  وحنوها) سكارى( ـــ اإلمالة غيبال
  

  )فرق: (فخم الصوري -
  عنه اخلالف : األخفش 
  عدم السكت + توسطـــ  ترقيق األخفش ال يأيت إال على 
  

  النمل )يفعلون(غيب وخطاب غي : األخفش -
  عدم السكت ــ توسط النمل ال يأيت إال على )يفعلون(غيب 
  طاخلطاب فق )يفعلون(يف النمل : ابن األخرم 

  .الصوري غيب وخطاب  
  إمالة ذوات الراء وكافرين :الغيب من كتاب الكامل وبالتايل : املطوعي 
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   أوىل النمل مع ضم الراء) خترجون(فتح تاء : النقاش -
  ضم التاء تتركب عليها الوجوه )ُتخرجون(سكت  بال+ توسط ـــ 

  
  ومدها األحزاب قصر اهلمز) آلتوها( املطوعي عنه: الصوري -
  الرملي قصرها   

  يسكت عدمو قصره وعدم السكت ـــ  إمالة: واملطوعي
  عن املطوعي )آتوها(مد : وزاد األزمريي

  باملد  )آتوها(قرأها : األخفش
  

  :له خالف يف اهلمزة بني الوصل والقطع لكن) إلياس(مهز  :الصوري -
  خيتص بقطع اهلمز سكت املطوعي
  خيتص بوصل اهلمز سكت الرملي
  . )وله القطع والوصل( البن األخرم على وجه القطعالعام  ميتنع السكت

  مهزة وصل ) إلياس: (النقاش
  السكت مبرتبتيه ويأيت على الوصل

  
دون  ابن عامر قرأ نونني خفيفتني إال الرملي فله حذف إحدى النـونني : الزمر) تأمرونين( -

  ميتنع السكت   وعليه تشديد
  
  وجه اخلطاب السكت العامابن األخرم : غافر) والذين تدعون( -

  الغيب علىـــ السكت اخلاص ال يأيت إال : البن األخرم
  )مع السكت وعدمه(بالغيب : النقاش

  )والذين تدعون(الغيب  ـــ السكت ال يأيت إال على: الصوري
  
  األخفش اإلسكان): مايل أدعوكم( -

  )كافرين(إمالة ـــ ميتنع عليه  الصوري إسكان الياء
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  فقطإمالة ذوات الراء + عدم السكت ــ  لياء ال يأيت إال علىفتح ا: الصوري
  إمالة ذات الراء  )كافرين(إمالة ــ  ال يأيت إال على )وله إسكان وفتح( فتح املطوعي

  
  ): على كل قلب( -

  بالتنوين لألخفش   
  عدم التنوين للرملي   
  فتح ذات الراء  تنوين املطوعي   
  عدم السكت   
  
   إضافة لنصبهما رفع الالم وإسكان الياء) فيوحْي ..أو يرسلَ(: صوري ونقاش -

  ) فيوحَي ..أو يرسلَ( فقط ابن األخرم نصبهما
  فتح ذوات ويف غري(يأيت عليه نصبهما  ــ الفتح يف ذوات الراء للمطوعي

  ) يرو للمطوعي الراء مل
  ميتنع السكت للرمليـــ  )فيوحَي ..يرسلَ(وجه فتحهما 
  خيتص بالتوسطــــ  شوجه الرفع للنقا

  خيتص بعدم السكتوجه الرفع للنقاش ـــ 
  عدم السكت ـــ وجه الرفع للمطوعي
  الرفع رواية إمالة املطوعي

  
  بالصاد فيهما  )مبسيطر، املسيطرون): (الرملي واملطوعي(الصوري  -

  اخللف فيهما : األخفش
  توسطــــ  وجه السني: النقاش

  سكتعدم الوجه السني ـــ          
  

  ):قليالً ما تذكرون، قليالً ما تؤمنون( -
  تاء فوقية النقاش
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  ترك السكت ــــ  )وله التاء والياء( وجه التاء البن األخرم
  الصوري بالغيب 

  . وقفاً) سالسال(إثبات ألف  ال يأيت إال على) ميل الكافرين+ السكت ( -
  
  الطريقنيسورة الدهر من ) تشاؤون(الغيب واخلطاب يف : ابن ذكوان -

  )الغيب(ــــ ال يأيت إال على  السكت للنقاش
  .اخلطابـــ  السكت للصوري ال يأيت إال على

  .غيبال ـــ سكت خاص البن األخرم ال يأيت إال على
  .اخلطاب ـــ سكت عام البن األخرم ال يأيت إال على

  
  التوسط ـــ ال يأيت إال على) خنلقكم(اإلدغام الناقص  -

  فتح ذوات الراءـــ                                          
  عدم السكتـــ                                          

  
  املطففني) فاكهني(مد  املطوعي والنقاش -

  القصر الرملي 
  ابن األخرم وجهان  

  
  .ميتنع الرومــــ  طول النقاش -
  
  

  ڭڭڭ
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  قراءة عاصمتحريرات  - ٥

  .وأخذا عن عاصم مباشرة وحفص بن سليمان، عبة بن عياشأبو بكر ش: راوياه مها
  
   :حتريرات شعبة - ١ً

  .حيىي العليمي عنه، طريق حيىي بن آدم: له طريقان مشهوران
  .اللذان أخذا عنه أبو محدون، شعيب: طريقان وعن حيىي بن آدم
  حيىياللذان أخذا أيب بكر الواسطي وهو أخذ عن  الرزاز، ابن خليع: وعن حيىي العليمي

  .العليمي
  . شعيب بن أيوب عن حيىي بن آدم: وطريق احلرز هو

  
  رضوان بالضم، )بلى(فتح ، )بالياء بعد اهلمز(جربئيل : حيىي العليمي -

) رضـوانه ( خالف يف ضم راء، )بلى(خالف يف إمالة ، )بال ياء(جربئيل : حيىي بن آدم 
  ثاين املائدة

ال املوضع األول يف األنعام فاتفق الطرفان علـى  إ) رأى(اختلف عنه يف إمالة حريف : شعبة -
  .فيه اإلمالة

  :وتفصيل االختالف يف غريه
 - الراء واهلمز – أمال احلرفني حيىي بن آدم •
 فتحهما العليمي  •

  
  يف أن تفتح اهلمزة وصالً ومييل الراء) رءا الشمس(ال خالف عن شعبة فيما يليه ساكن 

  .وقفاً واهلمز
  
  ذكرها العليمي، أنثها ابن آدم :ألنعامبا) مل تكن فتنتهم( -
  واآلخر كحفص كالبصريني خبلف عنه) أرجه(، خبلف عنه) اهنا إذا جاءت(فتح : ابن آدم -

  بالتأنيث خبلف ) تكون لكما الكربياء(، خبلف) أرداك(أمال 
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  خبلف) نأى(فتح نون ، إدغام) اركب معنا(
  ، كحفص )أرجه(، )إهنا إذا جاءت(كسر : العليمي

  التذكري) وتكون لكما الكربياء(، فتح )راكأد(
  )نأى(إمالة نون ، إظهار) اركب معنا(
  

  وقطعه فقط أو وصل األول املوضعني الوصل فيهما والقطع) آتوين(يف الكهف : شعبة -
  

  النمل الغيبة) يفعلون(، يف العنكبوت الغيبة) أومل يروا كيف يبدئ اهللا: (العليمي -
  )الوجه الثاين الفتح(بالكسر خبلف  )خيصمون(، بالضم) جيوهبن(
  ، )أي البناء للمعلوم(غافر بالتسمية ) سيصلون جهنم(
  بالتثقيل : التكوير) سعرت( 
  

  النمل اخلطاب) يفعلون(، العنكبوت اخلطاب) أومل يروا كيف: (ابن آدم -
  الفتح فقط) خيصمون(، خالف يف الضم) جيوهبن(
  لف غافر البناء للمجهول خب) سيصلون جهنم(

  يتعني له البناء للمجهول  )بلى(إمالة : لكن
  التكوير بالتخفيف ) سعرت(
  
  : حتريرات حفص - ٢ً

وأخـذا   عمرو بن الصباح، عبيد بن الصباح: طريقاه املشهوران اللذان أخذمها ابن اجلزري
  .عن حفص مباشرة

  .عن عبيدومها أخذا عن األشناين وهو  أيب طاهر، اهلامشي: وعن عبيد بن الصباح طريقان
  .ومها أخذا عن عمرو زرعان، الفيل: وعن عمرو بن الصباح طريقان

  . طريق اهلامشي عن األشناين عن عبيد بن الصباح: وطريق صاحب احلرز هو
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ـ  و) أي فويق التوسط(غنة حفص على الالم والراء خمصوصة باملد أو الطول  -  اذكـر حمحق
إتياهنا علـى  ) عبد العزيز الزيات، صرين حممد بن حممد جابر املااألستاذ(عمدة العرفان 

  .القصر من الكامل
  ميتنع السكت القصر يف املنفصل -
  .سكت مفصول ال يأيت إال على توسط منفصل ومتصل -
  .ال يأيت إال على توسط منفصل وإشباع متصل سكت عام -
  ميتنع السكت بنوعيهــــ  )اركب معنا(إظهار  -
  )أي عدم السكت(وأخواهتا ) اًعوج(إدراج ـــ  السكت قبل اهلمز -
  . مد املنفصلــــ  ترقيق فرق ال يأيت إال على -
  وقفاً) فما آتان(حذف ياء ــــ  قصر املنفصل -
  وقفاً) فما آتان(إثبات ياء ـــــ  سكت -
  ميتنع السكت ــــ  )ضعف(ضم  -
  . )يس والقرآن(ــــ إظهار  السكت -
  . وصاد مبصيطر) يطرونمس(سني ــــ  السكت ال يأيت إال على -
  .وقفاً) سالسال(حذف ألف ــــ  قصر املنفصل ال يأيت إال على -
  .وقفاً) سالسال(حذف ألف ـــــ  السكت ال يأيت إال على -

  .ـــ ميتنع السكت " أي إثبات ألف سالسال وقفا   
  مد املنفصل ـــــ  ال يأيت إال على) يلهث ذلك(إظهار  -
  تنع السكت العام ميـــــ  )يلهث(إظهار  -
  )تأمنا(ال يوجد روم يف  قصر املنفصل -
  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات حمزة -٦

  
  .وأخذا عن سليم وهو عن محزة خالد، خلف: راوياه مها

  :درجات السكت
  )شيء(مرت يف الشاطبية لكن يأيت عليها وجه توسط  ..فقط) شيء، ال: (السكت على -
  ) شيء(توسط  يت وجهأيضاً مرت لكن يأ ..)مفصول+ شيء ، ال( -

اإلمالة العامة واخلاصة والفـتح يف  (ومن املمكن أن يأيت على هذه الدرجة من السكت 
  )اهلاء

   )موصول+ مفصول + شيء ، ال( -
  ال يوجد إمالة للهاء ..)مد منفصل+ موصول + مفصول + شيء ، ال( -
  ) مد متصل+ مدمنفصل + موصول + مفصول + شيء ، ال( -

  .فقط) مبا أنزل، الذين آمنو(ه الدرجة حتقيق اهلمز عند الوقف عليه حنو يأيت على هذ   
  
  .عند الوقف عليه) قرآن(ال سكت على الساكن املوصول مثل  سكت على املد املنفصل -
  .ال يوجد حذف  باإلبدال) كفؤا، هزؤا(وقف على  سكت على املد املنفصل -
 فقط أو عليهـا وعلـى السـاكن   ) ال(ى ال جيوز توسيط شيء حلمزة إال مع السكت عل -

  .املفصول
  )التورة، القهار، البوار(تقليل ــــ  )شيء(توسيط  -
  .فقط تسهيل مهز متوسط بزوائد السكت على املد املتصل واملنفصل معاً أو املوصول -

  .حيث أن املتوسط بزوائد فيها عادة التحقيق والتسهيل   
  .زوائدفقط تسهيل املتوسط بــــ  إمالة اهلاء -
  يلزم السكت على املنفصلــــ  السكت على املد املتصل -
   
              ) الـذين آمنـوا  (املنفصل املتحـرك    فقط حتقيق اهلمزــــ  سكت على املد املتصل -

  .عند الوقف عليهما) مبا أنزل(وحتقيق املد املنفصل 
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               يف املنفصل املتحرك واملد املنفصل عند الوقف التحقيق ــــ  فقط )شيء) (أل(سكت  -
  . عليه

ــــ فقط التحقيق يف املنفصل املتحرك واملد املنفصل                عند الوقف عليه توسيط شيء  -
  .عند الوقف عليه

  
  :هاء التأنيث حلمزةإمالة  -

 بعد مجيع احلروف عدا األلف  إمالة عامة •
 )فجثت زينب لذود مشس(إمالة حروف  خاصة •

  
  إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسر) أكهر(إمالة أحرف 

  ولو فصل بينهما ساكن 
  

  : تأيت اإلمالة العامة واخلاصة على
  السكت على الساكن املفصول  -١
 السكت على الساكن املوصول  -٢
 ت على املدين معاً السك -٣

  إمالةـــ   سكت على املد املنفصل :ومل يرد من الطيبة
 :حلمزة بني السكت واإلمالة يف اهلاء -

  )بل اإلمالة اخلاصة وكذلك العامة(ميتنع الفتح ـــ  السكت العام: خلف
ء من جتوز اإلمالة اخلاصة والعامة والفتح مطلقاً خلالد على ترك السكت بالكلية وهذا استثنا -

  .القاعدة العامة املذكورة
  يتعني الفتح مطلقاًــــ  ترك السكت: خلف

  
  )من أجر(تسهيل حنو  ــــ اإلمالة العامة للهاء حلمزة -

  حتقيق اهلمز املنفصل عن مد أو عن حمركــــ  اإلمالة العامة للهاء حلمزة   
  )يعذب من(يتعني إدغام ــــ  )شيء(سكت ) + أل(سكت يف  -
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  )يعذب من(ـــــ يتعني إدغام  )شيء(توسط ) + لأ(سكت  -
  )توراة(إمالة ـــ  املميلون ملا قبل هاء التأنيث حلمزة -
  ) توراة(إمالة  ــــ سكت يف املد املنفصل أو املتصل -
  .إمالة التوراةــــ  أي ال يأيت السكت على املد حلمزة إال على -
  ) توراة(إمالة ــــ  سكت املوصول -
  )توراةال(متتنع اإلمالة ـــ  فقط )شيء(توسيط ) + أل(سكت  -
  )التوراة(ــ متتنع اإلمالة يف فقط  )شيء(سكت ) + أل(سكت  -
  أو عن حمرك) مبا أنزل(ميتنع تسهيل اهلمز املنفصل عن مد ـــ  )التوراة(تقليل  -
  
  :)بل طبع(
  )بل طبع(ميتنع إدغام ــــ  سكت اجلميع -
  
  :)آآلن(
  د الوقف على املد املنفصل أو على احملرك قبل اهلمزختفيف اهلمز عن -

  ).آآلن(إبدال مهز الوصل يف  ال يأيت إالــــ                        
  .وحنوها) آآلن(إبدال مهز وصل  ال يأيتـــ سكت على املد املنفصل  -
  
  :)رقف(
  .عدم إمالة هاء التأنيثـــ  ال يأيت إال على) فرق(ترقيق  -
  )فرق(ترقيق ـــ  "وقفا منفصل عن حمرك حتقيق مهز -
  )فرق(ترقيق ــــ  "وقفا حتقيق مهز منفصل عن مد -
  )فرق(ترقيق ــــ  النافية) ال(توسط  -
  )يس(ميتنع تقليل ــــ  سكت على املوصول -
  )يس(ميتنع تقليل ــــ  سكت عام -
  :)خنلقكم(
  )لقكمخن(ميتنع اإلدغام الناقص يف ــــ  املتصلاملد سكت على  -
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  )خنلقكم(اإلدغام الناقص يف  ميتنعـــ  )قرار(تقليل حنو + سكت املفصول  -
  
  :)تأمنـا(
  )تأمنا(ال يوجد روم يف ــــ  سكت على املد -
  )تأمنا(ال جيد روم  ـــ )املرء(سكت على الساكن املوصول مثل  -
  

  :تفصيالت خللف عن محزة -  ١ً
  .املطوعي، بن صاحلا، ابن مقسم، ابن عثمان: أربعة طرق عنه

  .وهؤالء األربعة أخذو عن إدريس احلداد وهو عن خلف
  ابن عثمان: وطريق صاحب احلرز هو

  
  .ابن مقسم وابن صاحل عن إدريس لكنه ليس من طريق الشاطبية: كما قرأ الداين على

  
 ن الروض النضري للمتويل بينما عنيف السكت مرتبتان هذا م للطرقعن خلف ) ال(توسيط  -

  :زمريي يأيت على املد والعمل على ما حققه املتويلاإل
 .وشيء) ال(السكت على الساكن املفصول و  •
 .السكت على الساكن املفصول وعلى املوصول  •

               يقف على الساكن املفصول ومـا ــــ  سكت على الساكن املفصول) + ال(توسيط  -
  .بالنقل فوال يقبالسكت ) أل(ه في

  
               يقف بالتخفيف على اهلمز املتوسطــــ  سكت على ساكن مفصول) + ال(توسيط  -

  .بزوائد
  
  حيقق اهلمز املنفصل عن مد أو حمركسكت على ساكن مفصول ـــ +  )ال(توسيط  -
  فتح ما قبل هاء التأنيث  سكت على ساكن مفصول ـــ +  )ال(توسيط   -
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               متتنع اإلمالة العامة يف هاء التأنيث أماـــ  سكت على الساكن املوصول) + ال(توسط  -
  .اخلاصة فجائزة

   )توراة) (األبرار(إمالة حنو  ـــــ ال يأيت إال على) ال(توسط  -
  بالنقل ) من أجل(الوقف على الساكن املفصول ـــــ  سكت عام -
  )يعذب من(إظهار سكت عام ـــــ    
  )قرار(إمالة سكت عام ــــ    
  )بوار(فتح سكت عام ــــ    
  )بل طبع(إظهار ـــــ  ترك السكت -
  )قرار) (بوار(تقليل ترك السكت ــــ    
  )قرار(إمالة ) + بوار(فتح ترك السكت  ــــ    
  املفصول عن مد أو حمرك تسهيل املوقوف عليه ــــ )فرق(تفخيم + ترك السكت  -
  )آآلن(إبدال  ــــ  )فرق(تفخيم + ترك السكت  -
  )آآلن(اإلبدال يف ــــ  سكت املد املنفصل -
  )القرار) + (البوار(تقليل  ــــ )أل(سكت  -
  تقليلهما أيضا ــــ  سكت ال غري على املدال -
  )البوار(وتقليل ) قرار(أو إمالة سكت ال غري على املد ــــ    
  )البوار(وفتح ) قرار(أو إمالة سكت ال غري على املد ــــ    
  )البوار(وفتح ) قرار(إمالة ــــ  سكت على املد املنفصل -
  )البوار(وفتح ) قرار(أو تقليل ــــ                              
  )األبرار(إمالة املكرر حنو  ــــ اله هاء التأنيث وقفاً ال تأيت إال علىإم -
  

  : حتريرات خالد - ٢ً
  :أربعة طرق مشهورة أخذها ابن اجلزري

  .الطلحي وهم أخذوا عن خالد، الوزان، ابن اهليثم، ابن شاذان
  . ابن شاذان: وطريق صاحب احلرز
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  .لكنهم ليسا من طرق الشاطبية والتيسريالوزان ، ابن اهليثم: كما قرأ الداين من طريقي
  

               الوقف بالسكت على السـاكن ـــ  سكت على الساكن املفصول) + شيء(توسيط  -
  .املفصول

               الوقـف بـالتحقيق علـى   سكت على السـاكن املفصـول ـــ    +  )شيء(توسط  -
  .املتوسط بزوائد

  مشام حريف الفاحتةسكت على الساكن املفصول ـــ إ+  )شيء(توسط  -
  وباهبما) شيئا، هزؤا(النقل وقفاً يف سكت على الساكن املفصول ــ +  )شيء(توسط  -
  )املنشؤن( والتسهيل يف حنسكت على الساكن املفصول ــ +  )شيء(توسط  -
  )يشاء(دال مع املد وقفاً يف حنو اإلبسكت على الساكن املفصول ــ +  )شيء(توسط  -
               )يتـب فأولئـك  (اإلظهـار يف  سكت على الساكن املفصول ـــ  +  )شيء(توسط  -
  .)من يعذب(
  ال يتعني ما سبق بل يتعني ـــ  فقط) أل(سكت على ) + شيئا(توسيط  -

  )يتب قأولئك( إدغامـــ                                         
  )يعذب من( ـــ                                        

   الفاحتة) الصراط، صراط(صاد خالصة ـــ                                        
  اإلمالة العامة متتنع ــــ  )يتقه(صله  -
  تأيت اإلمالة اخلاصة وال تتعني ــــ  )يتقه(صلة + سكت على الساكن املوصول  -
  يف الفاء ) ب(ميتنع إدغام ـــ  تسهيل اهلمز املنقصل عن مد أو حمرك وقفاً -
  )اركب معنا(ميتنع اإلدغام يف ــــ  سكت على املد املنفصل -
  )فامللقيات ذكرا( ميتنع إدغامـــ  سكت على املد مطلقاً -
  . إدغام كامل ـــ ال تأيت إال على) سكت مد متصل) + قرار(إمالة ( -
  : مذاهب ٤) الصراط، صراط(مذاهب خالد يف  -

 إمشام احلرف األول من الفاحتة  •
 إمشام حريف الفاحتة •
 إمشام املعرف بأل يف مجيع القرآن  •
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  توسط بزوائد وقفاًيتعني معه التسهيل يف امل إمشام املعرف بأل: علماً أن
 : ترك اإلمشام يف مجيع القرآن •

  حتقيق اهلمز املنفصل عن مد أو عن حمركــ  ترك اإلمشام يف مجيع القرآن
  : أيضاً

  ـــ حتقيق اهلمز املنفصل عن مد أو عن حمرك اإلمشام يف احلرف األول فقط
  

  :وحنوها وقفاً) األرض( -
  التحقيق بال سكت  
  التحقيق مع السكت 
  لالنق 

   .وهذه األوجه هي ما حققه املتويل
  )بسطة، يبسط(الصاد يف ـــ  د املنفصلامل على يتعني على السكت وقفاً 
  )يستهزئون(تسهيل وإبدال يف حنو ــــ  السكت على املد املنفصل -

  )يستهزئون(ميتنع احلذف يف حنو ــــ                          
  )يس(ع تقليل ميتنــــ                          
  )آتيك(ميتنع إمالة ــــ                          

  
  فاًوقنقل ــــ  سكت على املوصول -

  )األبرار( حنو فتح املكررـ ـــ                          
  ميتنع تقليل املكرر ـــ  سكت عام -
  ميتنع فتح املكرر ــــ  )شيء(توسيط  -
  )ضعافاً(متتنع إمالة ــــ  )شيء ،ال(يف غري مذهب السكت على سكت  -
  )ضعافاً(ميتنع إمالة ـــ  ترك السكت بالكلية -
  )فتحهما أو تقليلهما(قرار والبوار ـــ                         
  ) بوار(وتقليل ) قرار(إمالة ــــ  ترك السكت -
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  فتحهما أو تقليلهماـــ  )أل(سكت  -
  له وإمالته وتقلي) قرار(فتح ـــ  سكت على غري املد -
  فتح البوار ـــ  )القرار(وعلى فتح                                 
  )بوار(تقليل ـــ  )قرار(تقليل وعلى                                 
  )بوار(فتح وتقليل  ـــ )قرار(إمالة وعلى                                 
  
  )بوار(فتح + إمالة قرار  ــــ سكت على املد -

  فتحهما ــــ                     
  )لقوٌي أمني(نقل يف مفصول ـــ  ال يأيت إال على) سكت يف اجلميع) + آتيك(فتح ( -
  )لقوٌي أمني(سكت يف حنو ـــ  ال يأيت إال على) سكت اجلميع) + آتيك(إمالة ( -
  )أمنيلقوي (نقل  ـــ ال يأيت إال على) سكت على غري املد) + آتيك(إمالة ( -
  إدغام كامل يف خنلقكم ــــ  ال تأيت إال على) فامللقيات ذكراً(إدغام  -

  )خنلقكم(إدغام ناقص يف ــــ                                        
  عدم السكت ـــ  ال تأيت إال على) مبسيطر، املسيطرون(صاد خالصة  -

  .التعريف فقالوا ال بأس بأخذه )الم(لكن الذي يف الشاطبية جواز الصاد عند السكت على 
  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات الكسائي -٧
  

  .وقرأا على الكسائي مباشرة الدوري، أبو احلارث: راوياه مها
  
  :أبو احلارث - ١ً

  : أخذ ابن اجلزري عنه طريقان مشهوران
  .سلمة بن عاصم، حممد بن حيىي

  .ومها أخذا عنه القنطري، البطي: وعن حممد بن حيىي طريقان
  .ابن فرج، ثعلب: مة طريقانوعن سل

  ). الكسائي الصغري(البطي عن حممد بن حيىي : وطريق صاحب احلرز هو
  

  .ال حتريرات تذكر عن أيب احلارث

  

  : حتريرات دوري الكسائي - ٢ً

  :له طريقان مشهوران عن دوري الكسائي
  جعفر بن حممد النصييب، أبو عثمان الضرير
  .وأخذا عنه بن ديزويةا، ابن اجللندا: فعن النصييب طريقان

  .الشذاءي، ابن أيب هاشم: وعن أيب عثمان طريقان
أما طريق ابن ديزويه فقد ) ابن اجللندا(عن النصييب من طريق : وطريق صاحب احلرز هو

  .أخذه الداين دون أن يقرأ به لذلك هو ليس من طرق احلرز
  

  .س من طرق احلرزأيب عثمان الضرير عن الداين لكنه لي: كما أثبت يف النشر طريق
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  حذف الغنة يف الياء  :أبو عثمان الضرير -
  )سكارى، نصارى، أسارى، كساىل، يتامى(االتباع يف                        
  الكهف) متار(إمالة                        
  )بارئكم، البارئ، الغار(فتح                        
  عكس ما سبق : جعفر النصييب -
  

  .)يتامى النساء(ال يوجد اتباع وصالً عن رواة الدوري يف ما تاله ساكن : مالحظة
  

  

  ڭڭڭ
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  تحريرات أبو جعفر - ٨

  .ابن مجاز، ابن وردان :راوياه مها
  
  :ابن وردان - ١ً

  .هبة اهللا، الفضل ابن شاذان: طريقاه اللذان أخذمها ابن اجلزري
  .أخذا عنهابن هارون ، ابن شبيب: وعن ابن شاذان طريقان
  .أخذا عنه احلمامي، احلنبلي: وعن هبة اهللا طريقان

  .هو الفضل بن شاذان بطريقيه: وطريق الدرة
  

   :ابن مجاز -٢ً 
ومها أخذا عن إمساعيل بن جعفر وهو عن ابن  والدوري، أيب أيوب اهلامشي :عنه طريقان

  .مجاز
  .وأخذا عنهاألزرق اجلمال ، ابن رزين: واهلامشي عنه طريقان

  .وأخذا عن الدوري ابن هنشل، ابن النفاح: نه طريقانوالدوري ع
  .أبو أيوب اهلامشي بطريقيه: وطريق الدرة

  
  .تقرأ باإلدغام احملض أليب جعفر): تأمّنا( -
  اخلربية البن وردان ) اآلن(نقل ـــ  ال تأيت إال على البن وردان الغنة -
  )ولو ترى( اخلطاب يفــــ  الغنة له ال تأيت إال على -
  ال توجد غنة البن وردان ـــ  )وال يضار، تضار ال(تشديد  -
  التخفيف مع الواو والتشديد مع اهلمز) أقتت(ابن مجاز يف  -
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات يعقوب -٩
  

   .أخذا عنه مباشرة روح، رويس: راوياه مها
  

  .)هو والذين(إظهار ــــ  إدغام كبري -
  .)بيت طائفة(ال يدغم يعقوب  -
  قصر ــــ مجع املذكر ال تأيت إال على) العاملني(و هاء السكت يف حن -
  إظهارــــ  ال تأيت إال على   
  )لدّي، علّي(وكذلك هاء    
  )مب، عم، مم، فيم، فلم(إثبات هاء ـــ  إدغام كبري ليعقوب ال يأيت إال على -
  متتنع اهلاء يف الكلمات اخلمس ويف نون النسوة ــــ  غنة+ مد  -
  )العاملني(ميتنع هاء السكت يف  ــــ )آآلن(حنو تسهيل مهز وصل  -
  .روح ففيه اإلبدال والتسهيل ميتنع اإلدغام الكبري إال من الكامل عن -
  )العاملني(عدم هاء السكت يف حنو ــــ  ال يأيت إال على) فرق(ترقيق  -
  إظهارــــ  ال يأيت إال على) فرق(ترقيق  -
  )تأمنا(ال يوجد روم  ــــ )عدم هاء سكت يف املذكر+ قصر (غري  -
  ) تأمنا(ال يوجد روم ـــــ  مد -
  

  : حتريرات رويس -١ً
  

وهم أخذوا عن التمار وهو  اجلوهري، ابن مقسم، أبو الطيب، النخاس: عنه أربع طرق
  .عن رويس

  .أبو القاسم النخاس: وطريق الدرة هو
  متتنع غنة الراءــــ  إدغام كبري -
   الغنة يف الالمتتعني  ــــ إدغام كبري -
  قصر ــــ إدغام كبري ال يأيت إال على -
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   :)اختـذ(
  ) اختذ(إظهار باب  ــــ إدغام كبري ال يأيت إال على -
  )اختذ(إدغام باب ـــــ  مد+ غنة  -
  غنة ـــــ  قصر) + لذهب بسمعهم(إظهار  -
  غنةــــ  قصر+  )وجعل لكم(إظهار  -
  غنة متتنع الـــــ  )جعل لكم(إدغام  -
: اآلخرين يف النجم )وأنه هو() أنه هو أغىن وأقىن(، النحل) جعل لكم(، النمل) القبل هلم( -

  )لذهب بسمعهم(حكمهم مثل حكم 
  متتنع الغنة ــــ  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )اختذمت(إدغام ــــ  املد) + كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )اختذمت(إظهار  ــــ قصر+  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )العاملني(حذف هاء السكت يف حنو قصر ـــ +  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  متتنع عدم الغنة ــــ  قصر) + الكتاب بأيديهم(إظهار : األزمريي -
  الغنة فقطــــ  وحنوه )العاملني(هاء سكت ) + اختذت(إدغام  -
  
  :املواضع األربعة) أنه هو( -

 إظهار الكل  •
 إدغام الكل •
 ع إدغام اآلخرينإظهار األولني م •

              عـاداً  (إثبات مهز الوصل مـع ضـم الـالم يف    ــــ  قصر+ إظهار الكل : لكن
  .عند االبتداء) األوىل
  عند االبتداء ) عاداً األوىل(إثبات مهز الوصل مع ضم الالم يف الكل ــــ  إدغام 
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  :وجهثالثة أ): أئنكم لتشهدون( -
 قصر املنفصل ومده تسهيل  •
 مد املنفصل حتقيق  •

  )أئمة(ميتنع إبدال ـــــ  إدغام كبري -
  )أئمة(ميتنع إبدال  ــــ هاء السكت يف مجع املذكر -
مـع   وقد مر معنا أنه يشترك هبذا ..وحنوها وجه التسهيل يكون على الغنة فقط) يشاُء إىل( -

  .األصبهاين
  

    )التوسط يف املنفصل وعدم الغنة له( :عن رويس أبو الطيب  -
 ) أمجعوا(الوصل يف مهز ، )أصدق(الصاد اخلالصة يف باب ، واإلسقاط) آآلن(إبدال باب 

  .األنعام واألعراف واقتربت) فتحنا(ختفيف ، )عم(هاء السكت يف ، يونس مع فتح امليم
إثبات ، الزمراحلج و) ليضل(الضم يف ، إبراهيم) ليضلوا(الضم يف ، )سجرت(التشديد يف 

ياعبادي ال (فتح ، )أنزل لكم(إظهار ما اختص بإدغامه حنو ، الزمر) فاتقون يياعباد(الياء يف 
) وما نـزل (ختفيف ، )أعجمي(اإلخبار يف ، الشورى) تفعلون(اخلطاب يف ، الزخرف) خوف
) يسـبح (تـذكري  ، اإلسـراء ) كما يقولون(اخلطاب ، عدم الغنة، )سالسال(تنوين ، احلديد

  .)اختذ(إدغام باب ، عند االبتداء يف املؤمنون) عامل الغيب(خفض  ،مد املنفصل ،سراءاإل
   

  .).،عليهّن، علّي(حذف هاء حنو ـــــ  غنه رويس -
  إظهار + قصر  ــــ الظرفية) ثَم(هاء السكت  -
  قصرـــــ  )ياأسفا، ياحسرتا، ياويلىت(هاء السكت يف ألفاظ الندبة الثالثة  -
  إثبات هاء الندبة يف األلفاظ الثالثةيتعني ــــــ  سإدغام روي -
  القصر+ متتنع الغنة ـــــ  حذف هاء السكت يف الكلمات الثالث -
  )مم، مب، مل، فيم، عم(هاء سكت يف ــــــ  قصر+ غنة  -
  )العاملني(ترك هاء سكت يف حنو  ـــــ )تصديق(صاد خالصة يف حنو  -
  )فامجعوا أمركم(قطع ـــــ  يت إال علىال يأ) العاملني(هاء سكت حنو  -
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  قصر) + السوُء إن(تسهيل حنو ــــ  ال يأيت إال على )العاملني(هاء سكت حنو  -
  وحنومها ) هّن، عّم(عدم هاء السكت يف غري ـــ  ال يأيت إال على )جعل لكم(إدغام  -
  )املرسلني(هاء حنو  ــــ ال يأيت إال على) خنلقكم(اإلدغام الناقص يف  -
  )أصدق(إمشام باب ــــــ  إدغام كبري ال يأيت إال على -
  )يشاُء إىل(تسهيل حنو إدغام كبري ال يأيت إال على ـــــ  -
  كهف) َيْنقُض(فتح ياء وضم قاف إدغام كبري ال يأيت إال على ـــــ  -
  )قهم السيئات(، غافر) قهم عذاب(، النور) يغنهم) (يلههم(اختلف عن رويس يف  -

  :من طريق اهلذيل عن النخاس يماحلماأما  األربعة اجلمهور وكسرها النخاس  ضم   
  ) وقهم عذاب(ضم األربعة عدا     

  )العذاب ضم اجلميع عدا قهم(ال يأيت مع الوجه األخري  إدغام كبري: وبالتايل
   )ضم اجلميع عدا قهم العذاب(مع  ال يأيت )االختاذ(اإلظهار يف باب     

  الزمر ) ياعبادي فاتقون(إثبات ياء  ــــ رويسإدغام كبري ل -
   )يره(صلة حريف إدغام كبري لرويس ــــ  -
  

  : روح -٢ً
  

  .أخذا عنه الزبريي، ابن وهب: عنه طريقان أخذمها ابن اجلزري
  .محزة بن علي، العدل: وعن ابن وهب طريقان
  .ابن حبشان، غالم بن شنبوذ: وعن الزبريي طريقان

   .وهب من طريقيهابن  :وطريق الدرة
  

  تتعني الغنة يف الالم والراءـــــ  اإلدغام الكبري -
  ترك غنة+ إظهار ــــ  ال يأيت إال على) وال يظلمون فتيال(الغيب يف  -
  )وهذا على التحقيق(جيوز يف اإلدغام الكبري لروح املد والقصر  -
  وقفاً) سالسال(إثبات ألف  ـــــ قصر -
  وقفاً) السالس(إسكان الم ـــــ  مد -
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  وقفاً )قوارير(إثبات ألف  ــــ إدغام كبري ال يأيت إال على -
  وقفاً) سالسال(إسكان الم ــــ  ال يأيت إال على) مد+ إدغام كبري ( -
  عدم هاء السكت يف اجلميعـــــ  إدغام ناقص ال يأيت إال على -
               إال علــىال يــأيت ة ومــا بعــدها يف املواضــع الثالثــ) بــل ال تكرمــون(خطــاب  -

  إدغام+ مد  إظهار+ مد  ــــ
  
  

  ڭڭڭ
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  خلف في اختياره -١٠
  

  .وأخذا عنه إدريس، إسحاق: عنه راويان
  

   :إسحاق-١ً
  .اللذان أخذا عن ابن أيب عمر وهو عن إسحاق بكر بن شاذان، السوسنجردي: عنه أربعة

  .حممد بن إسحاق والربصاصي وأخذا عنه مباشرة
  .السوسنجردي عن ابن أيب عمر عنه: ريق الدرةوط
  

  :إدريس-٢ً 
  .وهم أخذوا عن إدريس مباشرة القطيعي، أبو بويان، املطوعي، الشطي: عنه أربعة طرق
  .املطوعي والقطيعي: وطريق الدرة هو

  
   .وقد مر معنا أنه يشترك هبذا مع األصبهاين ..)تأمنا(ال يوجد خللف روم يف  -
  )أذن(ضم ، ضم يعكفون، سكت على ساكن مفصول خبلف: شطي عن إدريس -

  األنفال والنور) حيسنب(غيب  
  املنكّر) رؤيا(أمال  

والسكت العام من طريق املطوعي جـائز   ،فقط السكت العام ألدريس من طريق املطوعي -
  .وليس متعني

  
  

  ڭڭڭ
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  إيضاحات على تحريرات الطيبة
  

رات وهي تشري إىل األوجه اإلمجالية العامة اليت يف اخلتم نذكر هنا خالصة هامة يف التحري
تزيدها الطيبة وحتريراهتا على الشاطبية والدرة وبالتايل سنذكر األوجه العامة اليت زادهتا عن كل 
راو وقارئ وبالتايل تلخص األوجه اليت يأيت هبا من يقرأ ختمة بزيادات الطيبة وحتريراهتا دون 

  :استطراد يف التفاصيل
  .غنة النون عند الالم والراء: نةنقصد بالغ

  
  :من جيمع القراءاتهم التحريرات التي حيتاجها أ 

  
  .ذكرنا أهم التحريرات املتعلقة باجتماع املد املنفصل واملتصل  -
  ).لألزرق ومحزة وابن ذكوان(ال تأيت الغنة على اإلشباع يف املنفصل  -
  .على التوسط فقط هلشام من طريق الداجوين لذلك هي) شاء، جاء(إمالة  -
  .إمالة ذات الراء البن ذكوان هي من طريق الصوري لذلك تأيت على التوسط فقط -
  .اإلدغام الكبري ال يأيت مع اهلمز أليب عمرو إال استنثناءات نادرة -
  .اإلدغام الكبري يأيت على القصر فقط أليب عمرو -
اخلاص يكون على التوسط يف  مث سكته، سكت ابن ذكوان ال يأيت إال على إشباع املتصل -

  .أما العام فهو على التوسط واإلشباع، املنفصل فقط
سكت حفص اخلاص يكون على توسط املتصل واملنفصل أما العام فهو على توسط املنفصل  -

  .وإشباع املتصل
سكت إدريس اخلاص يكون على التوسط يف املتفصل أو إشباعه ولـيس لـه إال توسـط     -

  .فهو على إشباع املتصل فقط أما العام، املنفصل
  .اإلدغام الكبري لرويس يكون على قصر املنفصل فقط وإشباع املتصل -
علـى توسـط    على التحقيـق  اإلدغام الكبري لروح يأيت على القصر والتوسط يف املنفصل -

  .وإشباع املتصل
  .يتعني مع اإلدغام الكبري الغنة لرويس يف الالم فقط ومتتنع الراء -
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  . ع اإلدغام الكبري الغنة يف االم والراء لروحتتعني م -
  

فالذي جيمع من طريق الطيبة عندما يصل إىل كل حكم أو كلمة فيها وجهان أو أكثـر  
وهذه اإليضاحات يف الباب ، عليه أن يرجع إىل التحريرات املتعلقة بالقارئ أو الراوي املقصود

  .بة مع حتريراهتاالتايل هي أمور تسهيلية للطالب املبتدئ يف مجع الطي
  

  

  ڭڭڭ
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  خالصة مختصرة
  عن التحريرات للتسهيل لكل راو

  
  :قالون 

طريقاه املشهوران املشرقية واملغربية اليت اعتمدها ابن اجلزري بناء علـى الكتـب الـيت    
  :اعتمدها يف النشر وطيبته

  
  :احللواين، أبو نشيط

  زيادة ..غنة ـــ عدم صلة امليم ـــ قصر
  بال غنة ميم ـــ ـــ عدم صلة      

  زيادة ..غنة ــــ صلة ميم ـــ قصر
  عدم غنةقصر ـــ صلة ميم ـــ 

  زيادة ..غنة ــــ عدم صلةــ  توسط
  بال غنة ـــ عدم صلة ـــ        

  زيادة ..غنة ـــ صلة ميمـــ  توسط
  عدم غنةـــ صلة ميم ـــ        
  

  :وبالتايل الزيادات هي
  غنةــــ  عدم صلةـــ  قصر
  صر ـــ صلة ـــــ غنةق

  غنةـــ  عدم صلةـــ  توسط
  توسط ـــ صلة ـــــ غنة

  
وعند زيادة فرش أو أحكام مهزتني وحتريرات خاصة هبم نأيت بكل األوجه عدا الوجـه  

  .املمنوع أو نأيت مبا فيه اختصاص
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  :مع االنتباه إىل حتريرات مايلي عند املرور هبا
  ) يس والقرآن) (التناد ي) (ق يالتال) (الشهداُء إذا) (هؤالء إن(

  .وكل كلمة يف الفرش فيها وجهان
  ) التوراة(واإلمالة له نفس إماالت قالون عدا أنه مييل 

  :حتريرات ورش عن نافع •

طريقاه املشهوران املشرقية واملغربية اليت اعتمدها ابن اجلزري بناء علـى الكتـب الـيت    
  :اعتمدها يف النشر وطيبته

   األصفهاين، األزرق
   –أي ورش  –ومها أكثر طريقني بينهما فروق عن راو واحد 

  

  :األزرق عن ورش
  ليس له غنة عند الالم والراء ، له أحكام ورش اليت يف الشاطبية نفسها

  :التحريرات اليت له تتلخص يف
  ):من آمن(بدل مغري +  )آمنوا(بدل عادي  -

  قصر                     قصر 
  قصر وتوسط                   توسط 
  قصر وطول                 طول 
  

  :وإذا كان البدل املغري قبل يصبح
  عليه ثالثة البدل احملقق  ـــ قصر املغري

  عليه توسط احملققـــ توسط املغري 
  عليه طول احملقق ــــ طول املغري 
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  :شيء+ بدل  -
  )شيء(توسط لني  ـــ قصر بدل

  نوعمم ..)شيء(إشباع لني  قصر بدل ـــ
  )شيء(توسط لني  بدلــــ توسط 

  ممنوع )..شيء(إشباع لني ــــ         
  ) شيء(توسط  بدلـــــ إشباع 

  )شيء(إشباع ـــــ        
  .وهي نفس حتريرات الشاطبية

  
طـول   ثالثـة البـدل  ) شيء(توسط : على البدل يأيت) شيء(وبصورة أخرى إذا تقدم 

  .طول البدل) شيء(
  
  ):يءش(لني غري + بدل  -

  .قصر وتوسط اللني ــــ قصر بدل
  قصر وتوسط اللني ـــ  توسط بدل
  قصر وطول اللني  ــــ طول بدل

  .وبالتايل يأيت القصر على كل درجات البدل هنا
  

  ثالثة البدل قصر اللني: وبصورة أخرى إذا تقدم اللني
  ثالثة البدل ــــ توسط اللني 
  طول البدلــــ  طول اللني 
  

  :شيء+ بدل مغري  -
  بدل غري املغريوالطول زيادة على ال ..ولتوسط وط ـــ قصر بدل 
  توسطـــ  توسط بدل 
  توسط وطول ــــ  طول بدل 
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  ):شيء(وبصورة أخرى إذا تقدم 
  ثالثة البدل ــــ  )شيء(توسط 
  والقصر زيادة ..قصر وطولــــ  )شيء(طول 

  
  د على الشاطبية وهذه األحكام كلها تزي): شيء(لني غري + بدل مغري  -

  قصر وتوسط وطول ــــ قصر بدل 
  قصر وتوسط  ـــ توسط بدل 
  قصر وتوسط وطول ــــ  طول بدل 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدم اللني

  ثالثة البدلــــ  قصر لني
  ثالثة البدلــــ  توسط لني

  طول وقصر البدلــــــ  طول
  
  : لني+ شيء  -

  . ط شيء وطولهإما التسوية بينهما أو القصر على توس
  توسط وقصر اللنيــــ  )شيء(توسط 
  قصر وطول اللني ــــ )شيء(طول 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدم اللني

  )شيء(توسط وطول  ــــ قصر اللني
  )شيء(توسط ـــ  توسط اللني
  )شيء(طول ـــ  طول اللني

  
  )إسرائيل أو آآلن يف يونس أو األوىل+ (اجتماع بدل عادي أو مغري  -

  )إسرائيل وأختيها(قصر  دلقصر ب



  
-  ٧٠٠  -  

  ..)إسرائيل(قصر وتوسط  توسط بدل
  ..)إسرائيل(توسط وطول  طول بدل

  
  :أما إذا تقدمت إسرائل أو أختيها

  ثالثة البدل ـــ قصر إسرائيل
  توسط البدل ـــ  توسط إسرائيل
  طول البدلــــ  طول إسرائيل

ذكـر يف  ) آآلن(ت كلمة زيادة على الشاطبية وتفصيل حتريرا) إسرائيل(وتوسط وطول 
  .باب املدود

  
  :عن أختيها وتتركب األوجه لكن ميتنع) األوىل، اآلن، إسرائيل(ميكن أن تنفرد كل من  -

  )إسرائيل(ميتنع توسط ــــ   قصر اآلن
  تقليل ذات الياء) + إسرائيل(ميتنع طول ــــ  قصر اآلن أو األوىل

  يتعني تقليل  ــــ قصر إسرائيل فقط من البدل
  .وهذه األحكام زيادة على الشاطبية

  
  ذات ياء + اجتماع بدل عادي أو مغري  -

  )والتقليل من ابن بليمة وهو زيادة على الشاطبية(فتح وتقليل  ــــ قصر 
  والفتح زيادة على الشاطبية ..فتح وتقليلــــ  توسط 
  فتح وتقليل ـــــ  طول 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدمت ذات الياء

  ثالثة البدلـــــ  فتح
  ثالثة البدلـــــ  تقليل
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  :أو لني مع ذات ياء تتركب األوجه كما إن لألزرق هنا) شيء(اجتماع  -
  .وجه تفخيم للراء املفتوحة قبلها كسر أو ياء -
  .وجه تفخيم للراء املفتوحة قبلها ياء لني -
  .وجه تفخيم للراء املضمومة قبلها كسر أو ياء أو سكون بعد ياء أو كسر -
  
  :مذاهب الراء املضمومة بعد كسر أو ياء لألزرق هي -
  ترقيق مطلق  -
  تفخيم مطلق -
  فقط )عشرون وكرب(تفخيم  -
  )أي راء مضمومة بعد ياء لني..عشرون وكرب وخري وباهبا(تفخيم  -
  

  :وهنا نشري لتنبيهات هامة تتعلق باجتماع
  راء مضمومة بعد كسر أو ياء + ذات ياء + البدل 
  ترقيق ــــ  )ابن بليمة(تقليل ـ ـــ قصر

  )عشرون وكٌرب وخري وباهبا(تفخيم ـــ  )ابن بليمة(ــــ تقليل       
  ترقيق ـــــ فتحــــ       
  تفخيم كل الراءات املضمومة ــــ فتح ـــــ      

  ترقيق الكلـــــ  تقليلـــ  توسط
  فقط) ربعشرون وك(كل املذاهب عدا تفخيم ـــ تقليل ـــــ        
  ترقيقـــــ  فتحـــ        
  كل املذاهبـــ فتح ـــــ        

  ترقيقـــــ  تقليلـــ  طول
  تفخيم الكلـــ تفليل ـــــ       
  ترقيق ـــــــ  فتحــ       
  كل املذاهبــ فتح ـــــــ       
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البدل وذات الياء وله حتريرات بني أحكام هذه الراءات و، والترقيق هو الذي ذكر يف الشاطبية
  . قد فصلت

  
  .القصر والفتح فيأيت عليه تفخيم كل الراء املضمومة أو الترقيق -
  .وكذلك على الطول مع التقليل يأيت تفخيم كل الراء املضمومة أو الترقيق -

  
على مذهب من فخـم كـل الـراءات    ) طول وتقليل، قصر وفتح(يتعني الوجهان : وبالتايل

  .املضمومة
  .)الفتح فقط(فقط فيتعني ) كرب، عشرون(ب من فخم أما على مذه

  
  : وهنا حتريرات) ظاء، طاء(كما إن هناك وجه ترقيق يف الالم املفتوحة بعد  -

 .مينتع تفخيم الراء املضمومة ــــ ترقيق الالم بعد الظاء •
 .ميتنع تفخيم الرء املضمومةــــ  ترقيق الالم بعد الطاء  •
 ميتنع تفخيم الراء املضمومة ـــ )ظاء، طاء، صاد بعد(ترقيق الالم عند الوقف   •
  

  )ذكراً(ياء أو سكون قبله كسر واملنصوبة املنونة و تفخيم راء منصوبة بعد كسر أو -
  .ميتنع تفخيم املضمومةـــــ                      

  .هلا حكم إضايف فلرياجع فيما سبق) ذراعيه، سراعا، ذراعا، وزرك، ذكرك(مع أن كلمات 
  ميتنع تفخيم الراء املضمومة ــــ  توسط ومد لني غري شيء -
  ميتنع تفخيم املضمومة ــــ  فتح ذات ياء) + شيء(مد  -

  
  

  :املنونة نصوبةبالنسبة للراء امل
 يأيت عليه كل االحتماالت يف البدل وشيئا وذوات الياء ..ترقيق مطلقاً -١
               تسـهيل + فـتح  + شيئاً فقـط  توسط + قصر  ــــ تفخيم الراء املنصوبة مطلقاً -٢
  )رءأشك، ءأنذرهتم(



  
-  ٧٠٣  -  

               +فــتح وتقليــل  + توســط شــيء فقــط   + إشــباع ــــــ 
  )ءأشكر، أنذرهتم(تسهيل 

  أي هذا املذهب ميتنع عليه توسط البدل
  )صهرا(عدا  ووصالً يم ما بعد ساكن صحيح وقفاًتفخ -٣

  فتح +توسط اللني ومده + مد بدل ــــ                     
  أي يأيت هذا املذهب على املد والفتح فقط 

  تقليل+ ميتنع قصر البدل  ــــ كلمات فقط أي ذكراً وأخواهتا) ٦(تفخيم ال  -٤
  :ه وصال وترقيقه وقفاًمع تفخيم غري) صهرا(كلمات عدا  ٦تفخيم ال  -٥

  ..فتح ذوات الياء+ توسط ومد لني + مد بدل 
  البدل وفتح ذات الياء أي يأيت هذا املذهب على مد

  توسط البدل+ ميتنع الفتح  ــــ كلمات )٦(ترقيق ال  -٦
  .إمراً، صهراً، حجراً، وزراً، ستراً، ذكراً :والكلمات الستة هي

  
  :ملنونةإذا تتقدمت الراء املنصوبة ا إذاً

  )٥() ٣( )٢( )٤(املذهب  :تفخيم كلمة من من الستة غري صهراً يأيت •
  )٤(املذهب  :ويكون معها الكلمات الستة يأيت )صهرا(تفخيم  •
 )٥() ٢(مذهب  :تفخيم كلمة غري الستة يأيت •
ال ) ذكـرا (الترقيق يأيت عليه كل احتماالت البدل واللني وذوات الياء إال أن ترقيق باب  •

 .فتح+ توسط : يأيت عليه
تفخيم املضمومة يأيت على كل أنواع البدل الثالثة لكنه يتأتر بذات الياء وتكـون هنـاك    -

  .حتريرات
يأيت على القصر والطول لكنه يتـأثر  ، وال يأيت تفخيم الراء املنصوبة على التوسط يف البدل -

  .والتقليل) شيء(ب 
  تنع تفخيم الراء املضمومة مي ــــ طول البدل+ تفخيم راء مفتوحة بعد ساكن  - 
  تفخيم الراء املضمومة وصال ــــ  )ءأنذرهتم(إبدال  -
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              ال يوجد تفخيم منصوبة + فتح + يتعني طول البدل ــــ  ترقيق الم مفتوحة بعد ظاء -
  .وقفاً

  )آآلن(يتعني إبدال حنو بعد ظاء ــــ ترقيق الم مفتوحة    
  وهذه هي القواعد العامة للراءات مع وجود حتريرات لكلمات خاصة فيها راء مفتوحة

  .ضمن التنبيهات 
 ومل عند الوقف على راء مفتوحة بعد ياء ساكنة مع وجود ياء بعد ياء يف نفـس املقطـع   -

ناء ترقيق اليت مل يوقف عليها مع يوقف عليها تتركب األوجه بني التفخيم والترقيق باستث
  )يضل به كثريا ويهدي به كثريا(تفخيم اليت وقف عليها 

  
  : مذاهب ٤ترقيق الالم املفتوحة بعد طاء  -

  ترقيق املنصوبة+ تفخيم الراء املضمومة + فتح ذات وتقليل ذات الياء + قصر بدل 
  تفخيم املنصوبة+ ترقيق الراء املضمومة + فتح وتقليل ذات الياء + قصر بدل 

  ترقيق املنصوبة+ تفخيم املضمومة + فتح وتقليل ذات الياء + توسط البدل 
  ترقيق املنصوبة+ تفخيم راء مضمومة + تقليل + طول البدل 

  
 إذا اجتمعت ال مفتوحة بعد طاء مع الم مفتوحة بعد ظاء تتراكب األوجه بينهما يف الترقيق -

  والتفخيم لكن ال يتم ترقيقهما معاً 
  أي ميتنع ترقيق الالم بعد الطاء مع ترقيق الالم بعد الظاء

  .كما ميتنع اجتماع تفخيم الراء املضمومة مع الراء املنصوبة املنونة
  
   

  .الطول يف البدل ــــ ترقيق الالم املفتوحة بعد ظاء ال يأيت إال على -
فـتح  + طول (يأيت على ترقيق الالم املفتوحة بعد طاء يأيت على كل أنواع البدل لكن ال  -

  )ذات ياء
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  :مع االنتباه إىل التحريرات فيما يلي

عـادا  ) (إسرائيل البدل(، يأيت وجه التسهيل فيها مع إبدال أمثاهلا من اهلمزتني) جاء آل(
تفخـيم الـالم   ) صلصـال ) (أرأيتم، أرأيت(، )ياسني: يا(، مرمي) يا، ها) (سوءات) (األوىل

كل راء ، اإلدغام الكامل والناقص) خنلقكم(، إسكان وفتح الياء) حمياي) (إرم(راء ، وترقيقها
عشريتكم ومراء وافتراء وحذركم وإجرامي وحصرت : خاصة راء مفتوحة بعد كسرة أو ياء

البغاء ، أئمة، هاأنتم أ إدغام يلهث، البغاء إن، هؤالء إن، وطهرا وساحران وتنتصران واإلشراق
  .كتابيه، فرق، إن

   .فرش فيها وجهانوكل كلمة يف ال 
  

  :األصبهاين عن ورش

  غنة ــــ   )صلة قبل اهلمز فقط(ــــ  قصر منفصل
  بال غنة ـــ )صلة قبل اهلمز فقط(ــــ               
  غنة  ـــ )صلة قبل اهلمز فقط(ــــ  توسط منفصل

  بال غنة ـــ )صلة قبل اهلمز فقط(توسط منفصل ــــ 
  

لون أثناء قراءة قالون من الشاطبية إال إذا وجد يف اآليـة  وبالتايل األصبهاين يذهب مع قا
  .مهز ساكن فاألصبهاين يبدله فهنا جيب إعادة األوجه كلها عند وجود مهز ساكن

  
  :كذلك إذا وجدت صلة ميم قبل اهلمز فهنا يأيت

  صلة ميم مجع قبل مهز ــــ عدم صلة ميم مجع عاديةــــ  قصر
  صلة ميم مجع قبل مهز  ــــ يةعدم صلة ميم مجع عادــــ  توسط

  .أما قالون فيجب مجع الصلتني 
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  :فالذي جيمع زيادات الطيبة
يذهب األصبهاين مع قـالون بأوجهـه يف    إذا مل توجد يف اآلية صلة ميم وال مهز ساكن

  . الطيبة والشاطبية
ـ   إذا وجدت مهزة ساكنة ع تعاد أوجه قالون كلها اليت من الشاطبية وزيادات الطيبـة م

  .اإلبدال
  .يذهب مع قالون لوحدها) ليس بعده مهز(إذا وجدت صلة ميم 

  .يذهب مع قالون إذا وجدت ميم مجع قبل مهز لوحدها
  تعاد األوجه كلها مع صلة ميم إذا وجدت صلة ميم ميم عادية مع صلة ميم بعدها مهز

  .قبل اهلمز فقط 
  

  :فالذي جيمع الزيادات
  ا ميكن أن يزيده األصبهاينيأيت أوال لقالون بزياداته مث مب

  فله اإلمالة فقط ) التوراة(ونشري هنا أن لألصبهاين نفس إماالت قالون باستثناء 
  

  :مع االنتباه للكلمات التالية
  ها أنتم، خنلقكم، يس والقرآن، الالء، أئمة، يلهث ذلك، تأمنا، يشاُء إىل، نون والقلم

  .هؤالء 
  .وكل كلمة يف الفرش فيها وجهان
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   :كثير ابن 
  
  :زيـلبا

  ممنوع..)فلم وأخواهتا(هاء سكت  ـــ غنة ـــ صلةـــ  قصر املنفصل
  زيادة...عدم هاء سكتـــ صلة ـــ غنة ـــ               
  هاء سكت  ـــ بال غنةـــ صلة ـــ               
  زيادة. ..عدم هاء سكتـــ  بال غنةـــ صلة ـــ               
  

جه قالون على القصر باستثناء حالة وجود هاء السـكت الـيت يف   فالبزي يذهب مع أو
  .الشاطبية أيضاً

  .)فلم وأخواهتا(ومتتنع للبزي الغنة على هاء السكت يف 
  

  :مع االنتباه للكلمات التالية
يـس  ، )ويل ديـن (إسكان ، ال أقسم، وال أدراكم، التاءات املضارعة املشددة، خطوات

   .شركائي، آنفا، لينذر، رأفة، سال وقفاًسال، )تسأل(ضم وفتح ، والقرآن

  

  :لبقن
  .هو ليس عنده هاء سكت فيما ذكر، يذهب مع أوجه قالون وقنبل

  
  :مع االنتباه للكلمات التالية

أنْ  ، جاء أمرنا، آتاين سورة املنل، رأفة، يتقي، نرتع، بسطة، يبسط، الصراط، ميكائيل 
النشـور  (، طه) آمنتم( ،أن رآه، صيطرون ومبصيطرامل، )وما ألتنتاهم(، الروم) لنذيقهم( ،لعنةُ
، ضم وكسر التنـوين لثالـث  ، أأعجمي، مبا تقولون الفرقان، ها أنتم، )فرعون آمنتم) (آمنتم

   .سالسال، خشب، األنفال) حيي(
  .أي كل كلمة يف الفرش فيها وجهان
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  :أبو عمرو البصري 

  .ال جيتمع اهلمز مع اإلدغام الكبري
  

  :رؤس األي وفعلى
  .أو تقليل رؤوس اآلي فقط، فتح االثنني أو تقليل االثنني

  :لكن هنا نشري إىل زيادات إماالت البصري وقد مرت
  الفتح زيادة..فتح+ تقليل  :فعلى -
  الفتح زيادة  ..فتح+ تقليل  :)اليت ليس فيها راء(رؤوس اآلي  -
  .إمالة فقط :رؤوس اآلي اليت فيها راء -
  .وهذه عن الدوري فقط ..)الفتح واإلمالة زيادة(إمالة + فتح + تقليل  :الدنيا -

  .أما السوسي فالفتح والتقليل        
  .أما السوسي فله الفتح فقط).. الفتح زيادة(فتح + إمالة  )للدوري( :الناسِ -
  )اإلمالة زيادة(إمالة + فتح  )للدوري فقط( :اجلارِ -
  )الفتح زيادة( فتح+ تقليل  :يا أسفى، ياحسرتا، ويلىت، أىن -
  )التقليل زيادة(تقليل + فتح   :عسى، بلى، مىت -

  
  .وهذه الكلمات يف البندين األخريين نطلق عليها األلفاظ السبعة

  

  :الدوري

  زيادة ..غنة ـــ إدغام كبريـــ قصر 
               لكنه يذهب مـع السوسـي مـن   (زيادة  ..عدم غنةـــ إدغام كبري ـــ      

  )الشاطبية
  زيادة ..غنة ـــ عدم إدغام كبريـــ  قصر

  بال غنة ـــ عدم إدغام كبري ـــ      
  )ال يأيت التوسط على اإلدغام الكبري(ممنوع  ..غنة ـــ إدغام كبريـــ  توسط
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  ممنوع ..بال غنةـــ إدغام كبري ــــ        
  زيادة ..غنة ـــ بال إدغام كبريـــ  توسط

  بال غنةـــ بال إدغام كبري ـــ        
  .فهنا مخس زيادات

  
فعلى وذوات الراء والناس والدنيا وموسى وعيسى (مع االنتباه ألحكام اإلمالة املتعلقة ب 

  :وأهم هذه التحريرات) وحيىي

  

  : األحكام العامة لإلماالت
  تقليل فعلى ورؤس اآليـــ  قصر+ غنة  - ١
  فتح فعلى وؤس اآلي باستثناء دنيا ففيها إمالة قصر ـــ + غنة       
  حتقيق اهلمز فقطـــ  تقليل فعلى+ مد  - ٢
  متتنع الغنةــــ  )الناس(إمالة  - ٣
  )الناس(متتنع إمالة ــــ  )دنيا(إمالة  - ٤
  فعلى ورؤوس اآلي (فتح ـــــ  إمالة دنيا - ٥
  )دنيا(متتنع إمالة ــــ  إبدال+ مد  - ٦
) ياويلىت، ىنأ(ميكن أن تنفرد بالتقليل عن غريها دون باقي األلفاظ السبعة أو تقليل ) أىن( – ٧

   .)يا أسفا، ياحسرتا، ياويلىت، أىن(أو 
) عسـى (أو تقليل اجلميع أي إضافة إىل ) بلى ومىت(أو هذه األربعة األخرية إضافة إىل  

  .أللفاظ السبعة الفتح والتقليللوحدها يأيت على باقي ا) أىن(بالتايل على تقليل 
  .)فعلى ورؤوس اآلي(فتح وتقليل  ــــ ويأيت على تقليل أىن وأخواهتا 

  )فعلى(يأيت عليه فتح ) مىت وبلى(لكن تقليل ) مىت وبلى(تقليل ــــ  تقليل فعلى - ٨
  )بلى، مىت(تقليل  ــــ تقليل رؤوس اآلي - ٩
 من املمكن أن تنفرد هذه األمساء الثالثة): موسى عيسى حيىي(مع ) فعلى(إذا اجتمعت  -١٠

  .بالتقليل وليس العكس
  .تتراكب أحكام اإلمالة املذكورة للبصري إال ما ذكر ويذكر من استثناءات 
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  )الناس(ميتنع إمالة  ــــ إمالة دنيا - ١١
  )الناس(جيب فتح ــــ  فتح فعلى - ١٢
  فتح فعلى ورؤوس اآلي ــــ  )دنيا(إمالة  - ١٣
  ال متال دنيا مطلقاًــــ  )مىت، بلى(تقليل  - ١٤

  

  :مع االنتباه للكلمات التالية
  ، )اإلظهار واالختالس(راء اجلزم ، أرين، اهلمزتني املكسورتني بني كلمتني

، مع الغنة) مىت، بلى(، مع أؤنبئكم وحنوه من اهلمزتني) يا حسرتا(، مع اهلمز) بلى ومىت(
  أىن وكل كلمة يف الفرش فيها وجهان + فعلى ، )حيىي، عيسى ،موسى(، إمجاالً األلفاظ السبعة

  

  :السوسي
  .يذهب مع أيب عمر الدوري

  .متتنع الغنةــــ  تقليل رؤوس اآلي) + فتح فعلى(لكن له 
  وحنوه ) وترى الذين(يتعني فتح ـــــ  عدم غنة+ مد 

  )..احلمارِ، الدارِ، النارِ(للسوسي عند الوقف على الكلمة اليت فيها راء متطرفة مكسورة 
  ..)األبرار لفي، النارِ ربنا(أو عند اإلدغام الكبري  

  .يف األلف الفتح واإلمالة والتقليل
  

  وحنوه) وترى الذين(فتح  ــــ ترك غنة+ مد  -
  )وترى اجملرمني(وأمثاهلا مث البدء ) القهارِ(الوقف على  -

  )القهارِ(تقليل ، فتح، إمالة ـــــ )وترى اجملرمني(فتح 
  .أو فتحهما أو إمالتهما

  . على املد والقصر فتح) + وترى(إمالة  -
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  : مع االنتباه للكلمات التالية

) الشهداُء إذا(، وبابه مما فيه اختالس وإسكان علماً أن املد ميتنع مع االختالس) بارئكم(
ـ ، أفال يعقلون القصص، ترقيق فرق، به السحر، )وترى اجملرمني وحنوه+ القهار ( ام راء إدغ

وليـي  ، فبشر عباد، )وترى اجملرمني+ قهارِ (، بارئكم للدوري والسوسي، )يغفر لكم(اجلزم 
  .وكل كلمة يف الفرش فيها خالف

  

  :ابن عامر 
  

  :هشام
  منع ..وقف على اهلمز املتطرف بالتسهيلـــــ  غنةــــ  قصر

  زيادة ......حتقيق اهلمز املتطرف ـــــ غنةــــ       
  منع. .......تسهيل متطرف ـــ بال غنةــ ــ       
  زيادة .......حتقيق املتطرف ــــ بال غنةـــــ       

  زيادة. ........تسهيل متطرف ـــــ غنةــــ  توسط
  زيادة ........حتقيق متطرفــــ  غنةــــ         
  تسهيل متطرف  ـــ بال غنةــــ        
  زيادة. .......رفحتقيق متط ـــ بال غنةــــ        

  
  .التسهيل على املد فقط -
  .على املد فقط) خاب، زاد، شاء، جاء(إمالة  -
  .تأيت على القصر) عابدون، إناه، آنية(إمالة  -

  
  :مع االنتباه للكلمات التالية

، وال حتسنب الذين قتلوا، ننسخ، )أئنكم(اهلمزتني املفتوحتني ، )اذهب فإن، فنبذهتا(إدغام 
أفـال يعقلـون   ، جرف، وال تتبعان، )الكهف(فال تسألن ، املعز، وإن يكن ميتة ،لو أطاعونا
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، إليـاس ، منسأته، لعناً كبريا، )النمل(تعملون ، فرق، حذرون، هئت، خطأ، مشارب، )يس(
، سالسـال ، يفصل بيـنكم ، كي ال يكون، ملا متاع، خبالصة، كرها، أذهبتم، )قلًب(تنوين 
مث ، يل نعجـة ، خيصـمون ، مايل ال أعبـد ، أفئدة، أرهطي، فاكهني، وما تشاؤون، قواريرا
  .أئنكم، أئنك، أئنا، عذاب بئس، قال فرعون آمنتم، أن كان ذا، ءأعجمي، كيدوين

  .وهذه الكلمات تقرأ بوجهني مع االنتباه لكل كلمة فيها وجهني
  

  :ابن ذكوان

ل واملوصول أمـا  العام على املفصو، حتريراته بني املنفصل والغنة والسكت العام واخلاص
  ). شيئا، شيء(التعريف و) ال(اخلاص فعلى املفصول و

  زيادة ..عدم سكت عام عدم سكت خاصـــ  غنةـــ  توسط املنفصل
  زيادة ....عدم سكت خاصغنة ـــ  ـــ                

  ممنوع.. ..سكت عام سكتـــ غنة ـــ                
  عدم سكت عام ت خاصعدم سك ـــ بال غنةـــ                
  زيادة.. عدم سكت عام سكت خاصـــ بال غنة ـــ               
  زيادة. ..سكت عام سكت خاصـــ بال غنة ـــ               

  ال نأخذ به ..عدم عام عدم خاص ــــ غنةـــ  إشباع املنفصل
  ممنوع ..سكت عام سكت خاصـــ غنة ـــ                 
  ممنوع.. سكت عام سكت خاصـ غنة ـــ ــ               
  زيادة ..عدم عام عدم خاصـــ  بال غنةـــ               
  ممنوع ..عدم عام سكت خاصـــ بال غنة ــــ              

  زيادة.. سكت عام سكت خاص ـــ بال غنة ــــ            
  .وبالتايل ال نأيت البن ذكوان بوجه اإلشباع يف املنفصل مع غنة

  .إشباع املنفصل البن ذكوان هو من طريق النقاش فقطو
  سكت عام وخاص وعدم ــــ  توسط
  سكت عام وعدم ــــ  طول
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  :أو

  ميتنع الطول  ـــ سكت ساكن مفصول
  .ال يوجد غنة إال على التوسط وهي البن األخرم السكت اخلاص فقط ـــ

  
  :إماالت البن ذكوان زادهتا الطيبة

  املتطرفة املكسورة  وجه إمالة قبل الراء -
  . وجه إمالة لأللف يف ذوات الراء املكررة -
  )كافرين(وجه إمالة يف  -
  احلواريني وجه إمالة ، شاربني -
  .وجه إمالة) خاب( -
  .وبالتايل على الطول الفتح فقط فيهما ..فتح فقط) ذات راء+ كافرين (ــــ  الطول -
  قطتوسط فــــ  إمالة كافرين+ إمالة ذات راء  -
  .لكن ال يوجد إمالة كافرين دون ذات راء، تتركب أوجه كافرين وذات الراء -
  :ذات راء مع ألف مقصورة+ اجتماع ماضي ثالثي  -

  .وهذا ال يوجد عليه غنة) افترى(فتح الثالثي وإمالة ذات الراء ، إمالتهما، فتحهما
احلمار فاخللف فيهما مع يأيت على التوسط باستثناء محارك و كل ما أميل خبلف عن النقاش -

  .التوسط والطول
  

  :مع االنتباه ملا يلي
، أأعجمي، أأسجد، أئذا ما مت، آآلن، أفئدة، يرضه، )ألقه، نوله يتقه، نصله نؤته، يؤده(

، يـس والقـرآن  ، أورثتموها، إدغام ت يف ث، أنبتت سبع، ولقد زينا، إذ دخلت، إذ دخلوا
، رآك، رآها، رآه، إمالة، إمالة احملراب، إمالة عمران، احلمار، محارك، يبسط، بسطة، إمالة زاد
مشارب ، اإلكرام، إكراههن، يلقاه، للشاربني، إمالة احلواريني :أيضاً، أدراكم، أدراك، مزجاة

، )خبيثة اجتثـت (ضم التنوين لثالث ، )يس(أفال يعقلون : وكل كلمة من الفرش فيها خالف
  .بسطة، يبسط، إبراهيم
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  :اصمـع 

  : شعبة

  . زيادات أساسية تذكرال
  ) رأى(ومنها إمالة حريف ..مع االنتباه لتحريرات كل كلمة له فيها خالف

، )نأى(وجه إمالة نون ، )يابشرى(وجه إمالة ) أدراكم، أدراك(وجه فتح ، بلى: (وإمالة
  )رمى، سدى، سوى(وجه فتح 

  

  :حفص

  .العام واخلاص وعدمه والغنة حتريراته بني املد والقصر السكت

  ممنوع السكت على القصر ..سكت عام ــــ غنةــــ  قصر

   )من الكامل(زيادة  ..عدم سكت ــــ غنةــــ      
  ميتنع ..السكت  ـــ بال غنةــــ      
  زيادة ..بال سكت ــــ بال غنةــــ      

  
  زيادة  ..سكت عام ـــــ غنةــــ  توسط

   زيادة ..سكت خاصــــ غنة ـــــ        
  زيادة ..عدم سكتــــ غنة ـــــ        

  زيادة ..سكت عام ـــ بال غنةــــ      
  زيادة.. سكت خاصــــ بال غنة ــــ      
  بال سكتــــ بال غنة ــــ      

  .فالسكت عند حفص ال يكون إال على املد
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  :وقلناً وقد فصلنا سابقاً
  .سكت مفصول ال يأيت إال على توسط منفصل ومتصل -
  .ال يأيت إال على توسط منفصل وإشباع متصل عامسكت  -

راء ، سكت عوجاً وأخواهتا، )اركب معنا: (مع االنتباه للكلمات اليت فيها خالف خاصة
  .يلهث ذلك، سالسال، مبصيطر، مسيطرون، يس والقرآن، )الروم(ضعف ، فما آتان، فرق

  .مع االنتباه أن قصر املنفصل ال يوجد عليه وقف بالروم
  

  :حمزة 

  .حتريراته بني السكت وإمالة هاء التأنيث وتوسيط شيء ومد ال التربئة
  :درجات السكت

  )شيء(مرت يف الشاطبية لكن يأيت عليها وجه توسط  ..فقط) شيء، ال: (السكت على -
  ) شيء(توسط  مرت لكن يأيت وجه أيضاً. ..)مفصول+ شيء ، ال( -

إلمالة العامة واخلاصة والفـتح يف  ا(ومن املمكن أن يأيت على هذه الدرجة من السكت 
  )اهلاء

   )موصول+ مفصول + شيء ، ال( -
  ال يوجد إمالة للهاء ..)مد منفصل+ موصول + مفصول + شيء ، ال( -
  ) مد متصل+ مدمنفصل + موصول + مفصول + شيء ، ال( -

  فقط) مبا أنزل، الذين آمنو(يأيت على هذه الدرجة حتقيق اهلمز عند الوقف عليه حنو  
  . أما خالد فله الفتح إضافة هلما) إمالة خاصة وعامة فقط(خلف له هنا  ..سكت عام -
  ).إمالة خاصة وعامة وفتح(أما خالد فله ، ال يوجد إمالة خللف ..عدم السكت مطلقاً -

فكل الدرجات عليهم إمالة اهلاء إمالة عامة وخاصة وفتح باستثناء احلالة الرابعة فليس فيها 
  .إمالة

  ).ال يوجد إال اإلمالة بنوعيها(خلف ميتنع له الفتح على السكت العام  وكذلك
  .اخلاصة والعامة والفتح على عدم السكت مطلقاً أما خالد فله اإلمالة

  ) شيء، أل(ال يأيت إال على احلالة األوىل فقط أي السكت على ) شيء(توسط 
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  سكت مفصول ــــ  التربئة خللف) ال(توسط 
  أو مفصول وموصول ــــ                           
  .وال يوجد عنده توسط ال التربئة على املد 
أن التوسط يـأيت علـى    وخالد يشارك خلف يف هذا لكن أكدنا على خلف ألنه ذكر 

  .السكت على املد يف البدائع عند األزمريي وحقق املتويل يف الروض عدم إتياهنا على املد
  وحنوها عند الوقف ) مْن أجر(تسهيل : عليه فقط يأيتـــــ  إمالة هاء التأنيث -
  عند الوقف) الذيَن آمنوا، مبا أنزل(التحقيق فقط يف مهز إمالة هاء التأنيث ــــ     
  )الذين آمنوا، مبا أنزل(التحقيق فقط يف ــــ  )شيء(وكذلك توسط  -
  ال يوجد نقل .. باالبدال) كفؤا، هزؤا(يوقف على ــــ  سكت مد متصل -
  ال يوجد سكت عند الوقف على الساكن املوصول ــــ                     
  ماءاً وأمثاهلا حتقيق  ــــ سكت مد متصل ومنفصل أو موصول -
  ينأون وأمثاهلا حتقيقــــ                                            
  بزوائدأي املتوسط                                                       
  )ينأون، ماًء(املتوسط بزوائد  تسهيلـــــ  إمالة هاء التأنيث -
  عند الوقف  )مبا أنزل، الذين آمنوا(حتقيق مهز ــــ  سكت مد متصل -
  عند الوقف  )مبا أنزل ،الذين آمنوا(ــــ حتقيق مهز  )شيء، ال(سكت  -
   .لوقف عد ا) مبا أنزل ،الذين آمنوت(ــــــ حتقيق مهز  )شيء(توسط  -
   ال يوجد إمالةــــ  سكت مد منفصل -
  .بالنقل) من أجل(يوقف على الساكن املفصول ـــــ  سكت عام -

  

  : مع االنتباه حلمزة لتحريرات الكلمات التالية
، فـرق ، آآلن، بل طبع، )عند الوقف(الذين آمنوا ، مبا أنزل+ توراة ، توراة، يعذب من

  .تأمنا، خنلقكم، )التقليل(يس 
  .كلمة يف الفرش فيها خالف عن محزة وكل
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  :خلف

ـ  سكت علـى سـاكن مفصـول   ) + ال(عند توسط  -                وقـف علـى سـاكن    ـــ
   .بالسكت دون النقل )ال+ (مفصول 

               فقـط التحقيـق يف اهلمـز   سكن علـى سـاكن مفصـول ـــ     +  )ال(عند توسط  -
  .الوقف املتوسط بزوائد عند

              فقـط التحقيـق يف اهلمـز عـن     سكن على ساكن مفصول ـــ  +  )ال(عند توسط  -
  .مد أو متحرك عند الوقف

  .فتح ما قبل اهلاءسكن على ساكن مفصول ـــ +  )ال(عند توسط  -
  .اإلمالة العامة ممنوعة بل اخلاصةـــ  سكت ساكن موصول) + ال(توسط  -

  .أما خالد ففي هذه تتركب األوجه وال حتريرات عنده

  

  :مع االنتباه لتحريرات الكلمات التالية خللف

، األبـرار وذو الـراء املكـرر   ، آآلن، بل طبع، بوار، قرار، يعذب من، )توراة، األبرار(
  .الكلمات اليت ذكرت عند محزةو

  .إضافة إىل كل كلمة يف الفرش فيها خالف عن محزة

  

  :خالد

  وقف على ساكن مفصول بالسكت ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
  املتوسط بزوائد التحقيق فقطـــ   سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
               يف الفاحتـة فقـط  إمشـام حـريف   ــــ   سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 

  .)صراط(
  )شيئاً، كفؤا، هزءا(نقل ــــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
  )املنشئون(التسهيل يف حنو ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
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  )يشاء(اإلبدال مع املد يف حنو ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
              تسهيل وإبدال  سكت على املد املنفصلـــ  سكت ساكن مفصول+ ) شيء(توسط 

  .وميتنع احلذف )يستهزئون(حنو 
  
  

  : مع االنتباه لفرش الكلمات التالية عند خالد

، ب معنـا ارك، يف الفاء) ب(إدغام ، يتقه، الصراط، صراط، يعذب من، )يتب فأولئك(
، بوار خنلقكـم ، قرار، إمالة ضعافا، األبرار، آتيك، يس، بسطة، يبسط، قرار، فامللقيات ذكراً

  .مبسيطر، املسيطرون
  .وكل كلمة فيها يف الفرش خالف عن محزة، وما ذكر حلمزة

  

  :الكسائي 

  :حتريرات لدوري الكسائي فقط حيث له عدم الغنة يف الياء فقط فيشارك هبذا خلف
               ،نصـارى ، أسارى، كساىل، يتامى(وجه اتباع يف ــــ  الغنة يف الياءعند حذف 

  .)سكارى
  .أما أبو احلارث فليس له حذف الغنة يف الياء

  
   :مع االنتباه عند الكسائي لفرش الكلمات التالية

  )البارئ، ئكمبار، الغار(إمالة ، ُتمار، تاء االتباع املذكورة
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  :أبو جعفر 

  زيادة ..غنة ــــ قصر املنفصل
  عدم غنة ــــ               

  .وأوجهه هذه تذهب مع ابن كثري إن مل يوجد كلمات خاصة به
  

  :للكلمات التالية مع االنتباه
  )ال يضار، ال تضار) (ولو ترى إذ(، اخلربية) اآلن: (ابن وردان
  .أُقتت: ابن مجاز

  
  :يعقوب 

  قصر فقط ،إظهارـــ  )لدي، علي( هاء سكت
  . قصر فقط وكذلك اإلظهارفقطــــ  هاء سكت مجع املذكر

  )مب، عم، مم، فيم، فلم(يتعني إثبات هاء ــــــ  إدغام كبري
  متتنع هاء السكت يف الكلمات اخلمسة ونون النسوةــــــ  غنة+ مد 
  

  :مع االنتباه للكلمات التالية
  .تأمنا، فرق، آآلن

  

  :رويس

  زيادة  ..غنة الم فقطـــــ   إدغام كبريـــــ   قصر
  ممنوع ..بال غنةام كبري ــــــ غـــــ إد      
  زيادة ..غنة الم وراء ــــ عدم إدغام كبريـــــ       
  بال غنةـــــ عدم إدغام كبري ـــــ      

  ممنوع اإلدغام الكبري ..ال يوجد إدغام كبريــــ  توسط
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  زيادة ..غنة الم وراء ـــ إدغام كبري عدمــــ        
   زيادة ..بال غنةــــ عدم إدغام كبري ـــ        

  .أي تتعني له الغنة مع القصر واإلدغام الكبري
  

    قصرـــــ  هاء الندبه -
  )ياأسفا، ياحسرتا، ياويلىت(إثبات هاء الندبة يف األلفاظ الثالث ــــ  إدغام كبري -
  متتنع الغنة ـــــ رقص+ حذف هاء الندبة  -

  

  :روح

  زيادة ..غنة الم وراء ــــ إدغام كبريــــ  قصر
  ممنوع. .بال غنةــــ إدغام كبري ـــ       
  زيادة. .غنة ـــ بال إدغام كبريــــ       
  بال غنة ــــ بال إدغام كبري ـــ       

  زيادة.. ..غنة ـــــ إدغام كبريـــ  توسط
  ممنوع ..بال غنة ـــــ ـــ إدغام كبري       
  زيادة  ..غنة ــــ عدم إدغام كبريـــ        
  زيادة..بال غتةــــ عدم إدغام كبري ـــ       

  .إذا تتعني الغنة على اإلدغام الكبري عند روح
  

  :أما حتريرات هاء السكت مع املد لرويس وروح
   .ختتص هاء السكت بالقصر واإلظهار

وعندما نقرأ باإلدغام الكبري ال نأيت ، لسكت هنا اإلظهار والقصرفيجب عند اإلتيان هباء ا
  .ومر معنا أهنا ال تأيت على التوسط لرويس وروح، هباء السكت لرويس
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  :حتريرات هاءات السكت اخلاصة برويس
  :حتريراهتا تأيت على اإلدغام الكبري) عليهن، علّي( -

  ممنوع ..هاء سكتــــ  إدغام ــــ قصر 
  هاء سكت عدمـ إدغام ــــ ـــ      
  هاء سكت  ــــ إظهارــــ      
   هاء السكت عدمــــ إظهار ــــ     

  ممنوع ..هاء سكتــــ  إدغامـــ  توسط
   هاء عدمـــ إدغام ــــ         
  هاء سكت ــــ إظهارـــ         
  هاء السكت عدمــ إظهار ـــــ         

  ا على اإلدغام الكبريوبالتايل ال جتتمع هاء السكت هن
   

  :وكذلك على الغنة لرويس
  .وحنومها) عليهن، علي(يتعني حذف هاء 

  
  :حتريراهتا تأيت على الغنة يف الالم) مثّ( -

  ممنوع ..هاء سكتــــ  غنة ــــ قصر
   هاء  عدمــــ غنة ــــ      

  هاء سكت ــــ بال غنةـــ  قصر
  هاء عدمــــ بال غنة ـــ      

  ممنوع. .هاء ــــ غنة ـــ توسط
   هاء سكت عدمـــ غنة ــــ        
  ممنوع ..هاء ـــ عدم غنةـــ        
  هاء عدمـــ عدم غنة ـــ        

  .وبالتايل اهلاء هنا ال تأيت على التوسط وال على الغنة
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  :حتريراهتا تأيت على الغنة أيضاً) يا أسفا، يا حسرتا، ياويلىت( -
  اء ه ــــ غنة ـــ قصر

  ممنوع ..عدم هاءـــ غنة ــــ      
   سكت هاء ـــ بال غنةـــ      
  عدمـــ بال غنة ـــ هاء     

  ممنوع ..هاء ـــــ غنةــ  توسط
  هاء  عدمـــ غنة ــــ       
  ممنوع ..هاء ـــ عدم غنةـــ      
   هاء سكت عدمعدم غنة ـــ ـــ      

  .كذلك جتب على القصر مع غنة، توسطوبالتايل متتنع هاء السكت هنا على ال
  .إدغام كبري تتعني عليه هاء السكت هنا): مم، مب، مل، فيم، عم( -

  هاء  ــــ غنة ـــ قصر
  ممنوع. .عدمـــ غنة ـــ      
   السكت هاء ـــ بال غنةـــ      
  هاء السكت عدمـــ بال غنة ـــ     

  السكتهاء  ـــ غنةـــ  توسط
  هاء السكت عدم ــــ غنة ــ       

   السكت هاء ــ بال غنةـــ        
  هاء السكت عدمـــ بال غنة ــ        

  
  :مع االنتباه لفرش الكلمات التالية عند رويس

  .ال خالف يف إدغامها عن يعقوب) والصاحب باجلنب(إدغام 
، نسبحك كـثرياً ، أنساب بينهم(اإلدغامات اليت ذكرت يف الشاطبية لرويس ال خالف 

  .)إنك كنت بنا بصريا، ذكرك كثريان
  . مع االنتباه لإلدغامات املختلف فيها

  الكتاب بأيديهم ، أنه هو، ال قبل، جعل لكم، لذهب ب: إدغام
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، فامجعوا أمـركم ، أصدق، تصديق، وحنوها) يشاء إىل(، أئمة، أئنكم لتشهدون، اختذمت
   .وحنومها) هن، عم+ (جعل لكم ، ُء إنوالس

  
  . يره، ياعبادي فاتقون، قهم، يلههم يغنهم، )الكهف(َينقُض ، خنلقكم

   .وكل كلمة فيها خالف يف الفرش عن رويس
  

  : واالنتباه للكلمات التالية لروح
  .خنلقكم، بل ال تكرمون، قواريرا، سالسال، )وال يظلمون فتيال(

  .وكل كلمة فيها خالف يف الفرش
  

  :لفـخ 

  :إدريس

   .)السكت على املفصول(حتريراته بني السكت العام واخلاص 
  زيادة. .)هو من طريق املطوعي يأيت هو والعدم(سكت عام ــــ  توسط

  زيادة  ..)من طريق الشطي ويأيت مع العدم(سكت خاص ــــ        
  .عدم السكتــــ  توسط

  
  .له السكت اخلاص والعدم الشطي

  .املطوعي له السكت العام والعدم
  

  .أما إسحاق فال زيادة عامة عنده
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  :مع االنتباه عند الفرش للكلمات التالية

   .األنفال) حيسنب(، تأمنا
  .وكل كلمة فيها خالف عن خلف العاشر

  
  .والحمد هللا رب العالمين

  
  
  

  ألستاذا
  من بقلةأي 
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  أهم المراجع
  

  .النشر يف القراءات العشر البن اجلزري 
 .غاية النهاية البن اجلزري 
 .منجد املقرئني البن اجلزري 
 .ظومة املقدمة اجلزرية البن اجلزريمن 
 .تقريب النشر البن اجلزري 
 .التمهيد البن اجلزري 
 .ابن اجلزري ،منظومة طيبة النشر 
 .ابن اجلزري ،منظومة الدرة املضية 
 .شرح طيبة النشر للنويري 
 .شرح طيبة النشر البن الناظم 
 .ليجيحل املشكالت لشيخ قراء اإلسكندرية سابقاً الشيخ عبد الرمحن اخل 
 .عبدو الراجحي .د ،اللهجات العربية يف القراءات القرآنية 
 .أليب طالب مكي ،الرعاية 
 .إبراهيم أنيس .يف اللهجات العربية، د 
 .مناهل العرفان، للزرقاين 
 .لغة هوازن، عبد الفتاح املصري 
 .اإلضاءة للضباع 
 .السبعة يف القراءات البن جماهد 
 .الكشاف للزخمشري 
 .تفسري الطربي 
 .التقان للسيوطيا 
 .حممد فهد خاروف.التسهيل لقراءات التنزيل، د 
 .البدور الزاهرة، الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 .للبنا الدمياطي ،إحتاف فضالء البشر 
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 .بدائع الربهان للعالمة األزمريي 
 .للشاطيب ،منظومة حرز األماين 
 .للشيخ عبد الفتاح القاضي ،الوايف شرح الشاطبية 
 .الشاطيب ،قصائدعقيلة أتراب ال 
 .ابن أيب شامة ،إبراز املعاين 
 .احملتسب البن جين 
 .شرح املفصل البن يعيش 
 .البن فارس ،الصاحيب 
 ،البن دريد  ،اجلمهرة 
 .الروض النضري للمتويل 
 .املتويل ،منظومة فتح الكرمي 
 .عزو الطرق للمتويل 
 .للمتويل ،الفوائد املعتربة 
 .للشيخ مجال الدين شرف ،حترير النشر 
 .لألستاذ جابر بن حممد جابر املصري ،شرح خمتصر قواعد التحرير 
 .أبو عمرو الداين ،املقنع 
 .السخاوي ،مجال القراء 
 .أيب عبيد ،الفضائل 
 .شرح السمنودي للدرة املضية 
 .لألمشوين ،منار اهلدى 

  
  

  ڭڭڭ
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رقم الصفحة                                 املوضوع
 

 ٥ ...........................................................هذا الكتاب  •
٧..................................تقدمي فضيلة الشيخ حممد فهد خاروف  •
٩ ................................................................املقدمة  •

١٣ ..................... ما ال يسع القارئ واملقرئ جهله: القسم األول •

١٥..................................................................متهيد  •
١٧ ...........................................................رموز القراء  •
٢٠..........................القراءات العشر والقراء العشرة مقّدمة تعريف ب •
٢٣ .....................ما املقصود بالقول إن أصل أيب جعفر هو قراءة نافع  •
٢٨ ...........................................تعريف الطيبة وأهم شروحها  •
٣٠ ...........................أسئلة هامة تثار يف ذهن القارئ عن القراءات  •
٣٣...........................أمهية الدراية يف علم القراءات وكيفية نشوئها  •
٣٥...............................................القراءة والرواية والطريق  •
٣٨..................املقصود باستعمال كلمة حرف يف علم القراءات وغريه  •
٤١ .....................االختالفات بني القراءات القرآنية عن بعضها أنواع  •
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رقم الصفحة                                 املوضوع
 

٤٧................املواضع اليت اختلفت هبا نسخ مصاحف عثمان عن بعضها •
٥٣ ...........................املقصود مبحتمل الرسم والضوابط اليت حتدده  •

٥٨ .....................................شبه الصاد بالسني والطاء بالظاء  
٦١ .........................................قواعد القراءة املنضبطة بالرسم  •
٦٥.ملاذا مل حيدد الصحابة ضوابط الرسم بشكل دقيق وملاذا نتج حمتمل الرسم  •
٦٧....هل هناك يف القراءات العشر املعروفة اليوم خروج عن الرسم العثماين  •

٦٩........خرجت عن الرسم ) بضنني) (أكن(ن اجلزري يف اعتبار تعقب اب 
٧١ .............................................حتديد ماهية علم القراءات  •
٧٣ ........................التمييز بني القرآن والقراءات والترتيل والتجويد  •

٧٦ ......................................أثر علماء اللغة يف علم التجويد  
من حفظ القرآن أو قراءه برواية عن قارئ هل نقول إنه حافظ له أو قرأ  •

......................................................... ختمة كاملة له
 
٧٧

٧٩ ................................................ تعريف الرواية والطريق •
٧٩..........................اوي اختيار فيما تلقاه عن شيخه هل كان للر 
٨٠ .................هل كان لصاحب الطريق اختيار فيما تلقاه عن شيخه  

سبب التمييز بني طريق األزرق واألصبهاين أكثر من غريمها وسبب كثرة  •
 ................................. اخلالفات الواسعة بني رواة وطرق نافع

 
٨٢

٨٣ ...................سبب كثرة عدد القراءات يف األمصار اإلسالمية سابقاً •
التسلسل التارخيي لظهور القراءات وتبلور القراءات العشر املعروفة  •

................................................................ورواهتا 
 
٨٤

٨٥ ...................ودة يف لغة العرب األصول التجويدية للقراءات موج 
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رقم الصفحة                                 املوضوع
 

٨٥...................قراءات القرآن يف عصر الصحابة وخيارات الصحابة  
٨٦ ....................أثر كل صحايب يف القراءات اليت انتشرت يف املصر  
٨٧.....................................انتشار القراءات يف طبقة التابعني  
 ٨٧....................................خطوة تدوين القرآن يف املصحف  
 ٨٨ ............. مصاحف عثمان رضي اهللا عنه وما الذي فعلته جلنة عثمان 
٩٠ ...............................أثر مصاحف عثمان يف ضبط القراءات  
٩١ .......بعي التابعني وجود اخليارات اليت أذن هبا الرسول عند التابعني وتا 
٩٣.............سبب خروج كلمة ضمن قراءة أو رواية عن قاعدهتا العامة  
٩٥ .....................................نقولٌ تدل على وجود اخليارات  
٩٦............................األمور اليت انضبطت وتقيدت هبا القراءات  
٩٧ ........................... األمصار حسب التابعي مرحلة متَُّيز قراءات 
 ٩٧ ......................... مدى وجود اتصال السند مع وجود اخليارات 

 ٩٧ ...............................العدد الكبري للقراءات يف عصر التابعني  
لبعض سبب االنتقادات اليت يوجهها بعض املفسرين أو العلماء املعتربين  

...........................................................القراءات 
 
٩٨

٩٩.........................................تتمة يف أدلة وجود اخليارات  
١٠٠.................... سبب متيُّز قراءات كل مصر يف عصر تابعي التابعني 
١٠١ ......................................القراءات يف طبقة تابعي التابعني  

١٠٢..........اختصاص كل مصر بأحرف اشتهر هبا يف عصر تابعي التابعني  
هل االختالف احلركي اإلعرايب يف الكلمة وليس البنائي مبا يؤثر يف املعىن  

.............................يندرج ضمن ما أذن به الرسول للصحابة 
 
١٠٣
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تج عن اختالف احلركة اإلعرابية بني القراءات أثر اختالف املعاين النا 
 .........................وهل هذا االختالف فيه مأخذ على القراءات 

 
١٠٦

افتراضات تطرح حول تلقي القراءات تعارِض ما ذكرنا تتعلق بكون عدم  
.....................................................وجود خيارات 

 
١٠٨

١٠٩........الذي انطبعت به قراءات كل مصر يف عصر تابعي التابعني التميز  
١١٠ ...........................طبقة تابعي التابعني هي طبقة القراء العشرة  
١١١ ) .............................طبقة الرواة(طبقة ما بعد تابعي التابعني  
١١٢..تدوينهم وكيف بنو عملهم  هدف العلماء األوائل املدونني للقراءات يف 
١١٣..............................بدأ متيز اشتهار قراءات األمصار اخلمسة  
١١٣ ........................سبب اختيار ابن جماهد للقراء السبعة املعروفني  
١١٤ .................توجه االهتمام للقراء السبعة الذين اختارهم ابن جماهد  
١١٤ ..................بدء تبلور الشروط الثالثة للقراءات مع ظهور الكتب  
١١٤......................ما بعد الشاطيب واخلالفات فيما يزيد على السبعة  
١١٦...............................أسباب نشوء اخلالفات يف شرط التواتر  
ثالثة املعروفة من الناحية وجود شروط يف قبول القراءات تزيد على ال 

.........................................العملية عند مدوين القراءات 
 
١١٦

١٢٠...................................كيف استنتجت الشروط املذكورة  
١٢١...............................املراحل اليت متحصها الشروط املذكورة  
١٢٢ ...........................ط التواتر بني القارئ والرسول ملاذا مل نشتر 
١٢٣ .............تأكيد وجود الشروط املذكورة ولو مل ُينص عليها صراحة  
١٢٤ ......القراءات يف عهد ابن اجلزري وحتقيقاته وزياداته وبلورته للشروط  
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١٢٥ .............رة هدف ابن اجلزري من زيادته القراءات الثالثة تتمة العش 
١٢٦ ..أسباب اختيار ابن اجلزري لقراءات أيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر  
١٢٧.............................................القراءات الشاذة األربعة  
دراسة ابن اجلزري للنقول املنسوبة للقراء السبعة والنقول اليت تزيد عما يف  

...........................................................الشاطبية 
 
١٢٧

١٢٨ .............خالصة رأي ابن اجلزري يف قبول النقول عن القراء وسببه  
١٣٠ ............................سبب انتشار رواية حفص عن عاصم اليوم  •
١٤٠.................... أمهية تدوين املصحف، نسُخ املصحف املوجودة اليوم •
١٤٣............... مدى وجود اخلروج عن الرسم يف القراءات اليت بني أيدينا •
مبالغة بعض الكتاب يف القراءات يف إحصاء املواضع اليت اختلفت هبا  •

.............................................................. املصاحف
 
١٤٦

١٤٨ ............................. صحايب من أين أتت املصاحف اخلاصة بكل •
١٤٩ .................. هل من املعقول أن ختالف قراءة متواترة الرسم العثماين •
ماذا نرد على من يقول إن اختالف الصحابة يف نقل كلمة، وكذلك  •

 ...................... اختالف القراءات يدل على تناقض يف نقل القرآن
 
١٥١

١٥٣ ............................................ شرط موافقة الرسم تتمة يف •
١٥٤.. ختفيف البعض من أمهية تدوين املصحف يف نقل القراءات وحفظ القرآن •
١٥٦ ........................... السند وموافقة العربية وسبب نشوئهما اشرط •
١٥٨.................. ثةالتساهالت اليت وجدت عند البعض يف الشروط الثال •
١٥٩....... أمثلة على ما يوافق الرسم وحتتملها العربية لكنها مل تقرأ أو مل تثبت •
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أمثلة على نقولٍ تذكر قراءات مل تتوافق مع العربية مع وجود سند وموافقة  •
 .................................................................. رسم

 
١٦١

١٦٢.............................................ا يعين شرط السند بدقة ماذ •
١٦٤... أوائل من مجع القراءات وكون عددها كان يزيد كثرياً عما يوجد اليوم •

١٦٦ ...................................سبب اختيار ابن جماهد القراء السبعة  •

١٧٠ .................. فيما أيدينا اليوم مسألة عدم احنصار القراءات مبا يوجد •
١٧٣ .......................................من وضع الشروط الثالثة املعروفة •
١٧٤ ... أقوال شاذة دعت إىل االكتفاء بأقل من الشروط الثالثة وخاصة السند •
١٧٧ ...........................دة اشتراط موافقة الرسم من قبل الصحابة ئاف •
١٧٨ .............. فائدة اشتراط السند يف القراءة وفائدة اشتراط موافقة اللغة •
١٧٩ شرط يتم إضافته للشروط الثالثة يف قبول القراءة تلقي القبول عند العلماء •
١٨١................................. أسئلة حول شرطي السند وموافقة اللغة •

القراءة مشاهبة لصحة السند اليت يف علم احلديث هل صحة السند يف قبول  
.................ومناقشة قبول السند اآلحاد يف القراءات، ومدى قبوله 

 
١٨١

خطأ بعض من كتب يف علم القراءات يف إسقاط تعريفات أنواع احلديث  
 ................................................على أنواع القراءات 

 
١٨٥

١٨٦ ..................................اتر الرسم العثماين ال تواتر يعادله تو 
١٩٤ .............................................خالصة أنواع القراءات  

١٩٥ ............................ القول خبروج بعض ما يف القراءات عن اللغة •
١٩٨ ........................................... دراسة تواتر القراءات العشر •

١٩٩ ...................معاجلة مسألة التواتر وقضية ثبوت القرآن والقراءات  
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١٩٩ .........................وسائل إثبات القطعية الين جيمع عليها العقالء  
٢٠٢...................إسقاط وسائل إثبات القطعية على القرآن والقراءات  
٢٠٤..............من قال إن الرسم العثماين ليس متواتراً هل خيرج عن امللة  
٢٠٥................................هل التواتر كان شرطاً يف قبول القراءة  
٢٠٨ ..................................هل القراءات اليت بني أيدينا متواترة  
٢٠٨..............................تر القراءات خالصة القول يف ثبوت وتوا 
٢١٠..............................خطأ من يدعو للتساهل بالرسم العثماين  
٢١١.................بعض التعليالت الغريبة حول سبب قبول السند اآلحاد  
٢١٣ .................................مراحل دراسة قطعية الثبوت والتواتر  
األقوال السابقة حول تواتر األحكام اإلمجالية التجويدية إىل رسول اهللا  

.............................................ومناقشة ابن اجلزري هلا 
 
٢١٥

٢١٦..سبب ظهور املبالغة يف تواتر كل ما يف القراءات بعد عصر ابن اجلزري  
شامة انتقاداً شديداً بسـبب مسـألة    ابن اجلزري ينتقد ابن احلاجب وأبا  

  ............................................................. التواتر
 
٢١٨ 

 ٢٢١ .....................................مكمن اإلشكال يف مسألة التواتر  

٢٢٢ ..................................تتمة يف أدلة وجود قراءات مل تصلنا  

 ٢٢٣ ..................... بعض التوصيفات اليت تذكر حول القراءات العشر 
 ٢٢٤...........الرد على من يقول إنه مل يتواتر إال هذه القراءات اليت وصلتنا  

 ٢٢٤ ..................................... التوصيف الدقيق للقراءات العشر 
٢٢٥ .. لكرمي والنقول الغريبة حول هذاادعاء وجود نقص أو زيادة يف القرآن ا •

٢٢٧ ............................أسئلة متفرقة تتعلق بزعم النقص يف القرآن  
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الرد على بعض النقول اليت تنسب إىل الصحابة وغريهم من نقص يف  
 ........................................القرآن أو خمالفة ملا يوجد فيه 

 
٢٢٨

٢٢٩..................اليت مجعت هبا جلنة عثمان بن عفان املصحف الطريقة  
٢٣١ .................اشتباهات وقع هبا البعض حول كيفية نسخ املصاحف  
٢٣٣ .......بعض النقول غريبة حول زيادة أو نقص يف القرآن وما يرد عليها  
٢٣٩العثماين  سبب وجود بعض نقول االعتراض من الصحابة يف خمالفة الرسم 
عىن يف قراءات العصور األوىل رمبا مل تصلنا، امل تؤثر يفهل هناك أحرفاً  

 ................. يدية كان يقرأ هبا رمبا مل تصلناوهل  هناك أحكام جتو
 
٢٤٤

٢٤٧........................ القراءات األربعة الشاذة وسبب شذوذها تفصيالً •
٢٥١ ..................................ت الشاذة أشهر من كتب يف القراءا 
٢٥٢.......التعامل مع النقول اآلحاد لقراءات اعتربت شاذة وقد صح سندها  
٢٥٢.........دليل كون شرط السند حيوي مساع الناقل ختمة كاملة مشافهة  
٢٥٤ جواز قراءة إنسان القرآن مبضمن كتاب مل يتم تلق ختمة مشافهة مبضمنه 

٢٥٦ ................................................ أسئلة هامة حول التلقي •
٢٥٦ ......................................هل جيوز التخليط بني القراءات  
هل جيوز لشيخ أن ُيقرِأ أو َيقرأ لراو حبكم ما مل يقرأ به علـى شـيخه    

............................................................مشافهة 
 
٢٥٩

٢٦٣ ...................................التحريرات وإيضاح معىن التحريرات  •
٢٦٩ ........................أشهر من كتب يف التحريرات من النوع الثاين  
٢٧١....................................مدى وجوب االلتزام بالتحريرات  
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غة من البعض يف التحريرات عند أخذ حكم ما عن القارئ أو الراوي  املبال 
 ............................................................الواحد 

 
٢٧٤

املوازنة بني رفض عامل يف حتريراته لنقل آحاد عن عامل ما وبني وجـوب   
 .........................................قبول السند الواحد إن صح 

 
٢٧٥

٢٧٦ .......................يف الروم عند حفص ) ضعف(اخلالف يف كلمة  
٢٧٨ ...................... طرق مجع القراءات، والكتاب الذي جيمع مبضمنه •

٢٨٠ ........طريقة الشيخ سلطان يف اجلمع وتوهم البعض أنه ال جيمع إال هبا  
٢٨١...................................شروط الكتاب الذي جيمع مبضمنه  
٢٨٢..............................شرط االعتماد على كتاب جيمع مبضمنه  
٢٨٣.............النشر هو طريق حبد ذاته وليس خالصة جمموعة كتب فقط  
القراءة مبضمن كتاب   أسبب متّيز األسانيد اليت وصلتنا عرب التاريخ ومنش 

.................................................................ما 
 
٢٨٣

هل جيب على من يقرأ مبضمن كتاب أن يكون قد أخذه مشافهة عمـن   
 ...............................................................قبله 

 
٢٨٤

٢٨٤........................................قراءة القرآن تقوم على أمرين  
٢٨٥......................خالصة يف حول حفظ املنظومات عن ظهر قلب  
ماذا يعين أن على اجملاز أن يكون أن يكون حميطاً بالكتاب أو املنظومة اليت  

............................................................جياز هبا 
 
٢٨٦

٢٨٨.............................نظومة عن شيخ ما ماذا تعين عبارة أَخذَ امل 
٢٩١........................................ مسائل اإلجازة بالقراءات العشر •

٢٩١ .................................شروط نيل اإلجازة بالقراءات العشر  
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٢٩٤ .....إجازة شيخ لشيخ آخر بسبب حسن الظن بعلمه دون أن يقرأ عليه  
٢٩٥ .....................................الشهادة من شيخ على إجازة ما  
٢٩٧.........................................الفرق بني اإلجازة والشهادة  
٢٩٨....كيفية التأكد من حتقق الشروط املذكورة يف اجملاز يف القراءات العشر  
٢٩٨ ............................افظ للقرآن هل جيمع القراءات من ليس حب 
٢٩٩.........................مدى وجوب االلتزام باجلمع الصغري مث الكبري  
٣٠٠.............................................أصل اإلجازة وانتشارها  
ليس كل شخص ال حيمل إجازة بالعشر ال يعتـرب متضـلعاً يف علـوم     

 .....................................................دراية  القراءات
 
٣٠٣

٣٠٤..........................مسألة املبالغة يف قصر السند يف اإلجازة اليوم  
٣٠٦ .................................................أسانيد القرآن اليوم  

٣١٠ ......... التجويد والقراءات اليومكيفية معاجلة املسائل املستجدة يف علم  •
٣١٥ .........................................أمهية استمرار األسانيد اليوم  
٣١٦....................خالصة سبب نشوء هذه االختالفات بني القراءات  
 ٣١٦  ........................................... ل هناك قياس يف القراءةه 

قول بعض املستشرقني حول أن القراءات نتجت عن احتماليـة الرسـم    
............................................................العثماين 

 
٣١٨ 

٣٢٠................................ وأحرفها القراءات اهلدف من اختالف 
٣٢٠ا رسول اهللا  ما سبب اختالف القراءات وأحرفها خاصة طاملا أن مصدره 
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أمل يكن االلتزام بأحد القراءات أو األحرف مـن قبـل   : جواب سؤال 
والنقول املختلفة  ما اهلدف من هده اخلالفات: الرسول أفضل لألمة، أي

 .......................................................... حول هذا

 
 
٣٢١

٣٢٦........ر على قراءة واحدة خالصة فوائد وجود القراءات وعدم االقتصا 
٣٣٢ ............................................. أمور هامة تتعلق بالقراءات •

٣٣٢........................................................ماهية الطيبة  
٣٣٢ .....................ما الذي هدف إليه ابن اجلزري عند وضعه الطيبة  
٣٣٣...................................................اذا حوت الطيبة م 
٣٣٤...........................................ملاذا راويان عن كل قارئ  
جواز إجياد طريقة جديدة يف مجع القراءات أو االتفاق علـى االكتفـاء    

..........................................................بطريقة ما 
 
٣٣٦

ابتداع قراءة جديدة اعتماداً على األحكام التجويديـة واحلـروف    حكم 
 ....................................................الثابتة إىل القراء 

 
٣٣٨

هل مجع الصحابة القراءات، أليس هذا أمرا مبتدعاً، ملاذا جيمع الطـالب   
......................................................القراءات اليوم 

 
٣٤٠

٣٤٣ ......................................... األحرف السبعة للقرآن الكرمي •
٣٤٦.......................................اآلراء املتعلقة باألحرف السبعة  
٣٤٨ ..............ه اهللا االنتقادات اليت توجه هلذه اآلراء ولرأي الزرقاين رمح 
٣٥١ ..........ماذا تعين عبارة لغات وهلجات العرب وهل هناك فرق بينهما  
االحتماالت اليت تناوهلا القول بأن األحرف السبعة هي لغات أو هلجات  

.....................................................العرب الصوتية 
 
٣٥٦
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٣٥٨ .....به هلا الباحث يف قراره حول األحرف السبعة أمور هامة جيب أن يتن 
٣٥٩ ......................مالحظة هامة تتعلق بأمهية حبث األحرف السبعة  
٣٦٠..............................خالصة القول يف حتديد األحرف السبعة  
إيضاح رأي ابن اجلزري حول اعتباره العديد من نقول حتوي ما قـرئ   

..................................................ذاً قراءةً، وسببه شا
 
٣٦٦

هل القرآن الكرمي حوى األحرف السبعة على اعتبـار األحـرف هـي     
 ..........................................................اللهجات 

 
٣٦٧

٣٧٠ هل هناك أحرٌف كان ُيقَرأ هبا يف الصدر األول ومل حتوها القراءات اليوم  
٣٧٢............................  ما هي القبائل السبع اليت تناولتها األحرف  
٣٧٤.................... املبالغة والتشدد يف اإلقراء اليت توجد عند البعض 

٣٨٥................................................ متعلقات بعلم القراءات •
٣٨٥ ................................................مراتب تالوة القرآن  
٣٨٨ ....................................................الوقف واالبتداء  

٤٠١..................................... أصول القراءات: القسم الثاني •
٤٠٢.. الشاطبية والدرة، والطيبة: ما مييز القراءات والروايات من طرق) أ( 

٤٠٣........................................... مصطلحات يف علم القراءات •
٤٠٥ ........................................................ قراءة نافع -١ •

٤٠٥ ........................................................رواية قالون  
o  ٤٠٨.................................................قالون يف الطيبة

٤٠٩ ............................رواية ورش من طريق األزرق يف الشاطبية  
o  ٤١٤.................................................ورش يف الطيبة
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o  ٤١٥...................................األصبهاين عن ورش من الطيبة

٤١٧ .................................................... قراءة ابن كثري -٢ •
٤١٩ ..................................................ابن كثري يف الطيبة  

٤٢١ ................................................... قراءة أيب عمرو -٣ •
٤٢٣......................................................رواية الدوري  
٤٢٤ .....................................................رواية السوسي  
٤٢٤ .................................................أبو عمرو يف الطيبة  

٤٢٦.................................................... قراءة ابن عامر -٤ •
٤٢٧........................................................رواية هشام  

o  ٤٢٨.................................................هشام يف الطيبة
٤٣٠ ...................................................رواية ابن ذكوان  

o  ٤٣١............................................ابن ذكوان يف الطيبة
٤٣٣ ...................................................... قراءة عاصم -٥ •

٤٣٣ .......................................................رواية حفص  
o ٤٣٤................................................ص يف الطيبة حف

٤٣٤ ........................................................رواية شعبة  
o  ٤٣٦ .................................................شعبة يف الطيبة

٤٣٨ ........................................................ قراءة محزة -٦ •
٤٤٠........................................................رواية خلف  
٤٤٠ ........................................................رواية خالد  
٤٤١ .....................................................محزة يف الطيبة  



  
-  ٧٤٠   -  
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٤٤٣.................................................... الكسائي قراءة -٧ •
٤٤٥...................................................رواية أيب احلارث  
٤٤٥......................................................رواية الدوري  
٤٤٥..................................................الكسائي يف الطيبة  

٤٤٧.................................................... قراءة أيب جعفر -٨ •
٤٥٠ .................................................أبو جعفر يف الطيبة  

٤٥١ ..................................................... قراءة يعقوب -٩ •
 ٤٥٤ .............................................ما تتميز به رواية رويس  
 ٤٥٤  ...................................................يعقوب يف الطيبة  

٤٥٦ .............................................. قراءة خلف العاشر -١٠ •
٤٥٧..............................................خلف العاشر يف الطيبة  
 ٤٥٩ ....................... تسهيل أصول الشاطبية والدرة، والطيبة) ب( 

٤٥٩  ....................................................باب االستعاذة  -١ •
 ٤٥٩  .................................................االستعاذة يف الطيبة  

٤٦١   ...................................................... باب البسملة -٢ •
 ٤٦٢  ...................................................البسملة يف الدرة  
 ٤٦٢  ...................................................البسملة يف الطيبة  

 ٤٦٣  .................................................... باب أم القرآن -٣ •
 ٤٦٥  ................................................. يف الطيبة أم القرآن 

٤٦٤  ................................................... صلة ميم اجلمع -٤ •
 ٤٦٤ ..................................................لدرة يف ا صلة امليم 
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 ٤٦٥  ........................................ يف الطيبة أم القرآن صلة امليم 
٤٦٦ ................................................ باب اإلدغام الكبري -٥ •

 ٤٦٨  ......................................مالحظات حول اإلدغام الكبري  
 ٤٧٠ ..............................................لدرة اإلدغام الكبري يف ا 
 ٤٧١  ............................................. يف الطيبة اإلدغام الكبري 

٤٧٣ ................................................... باب هاء الكناية -٦ •
 ٤٧٤  ................................................هاء الكناية يف الدرة  
 ٤٧٥ ................................................ يف الطيبة هاء الكناية 

٤٧٧ .................................................. باب املد والقصر -٧ •
٤٧٩.............هل مقادير املدود ودرجاهتا ضمن الطريق أم أهنا غري ملزمة  
٤٨٠............هب ابن اجلزري يف مراتب املد اليت خري هبا قارئ القرآن مذا 
٤٨١ ...........................................مقادير املدود يف الشاطبية  
 ) ......................................................آآلن(كلمة  
 

٤٨٢ 
٥٠٣ 
٥٠٦ 
٥٣١ 

٤٨٣ ............................................. مقادير املدود يف الدرة 
٤٨٣..............................................مقادير املدود يف الطيبة  
٤٨٦ .................املد اخلمسة اليت اعتمدها ابن اجلزري يف النشر  مراتب 
٤٨٦ .............................................مذهب تفاوت التوسط  
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تفصيل املذاهب األربعة يف املد اليت ذكرها ابن اجلزري عند اجتماع املد  
.............املتصل واملنفصل يف مقطع واحد ملن جيمع من طريق الطيبة 

 
٤٨٧

٤٩٧ ) ......سواء من طريق الشاطبية أو الطيبة(مالحظات هامة حول املدود  
o  ٤٩٧.............................اخلالف يف التوسط هو خالف تقدير
o  ٤٩٧...............................................شرط وسبب املد
o  ٤٩٨.................................................قوة أسباب املد
o  ٥٠٠ ..............................املد الالزم الناتج عن اإلدغام الكبري
o ٥٠١ ................................................. تغري سبب املد
o  ٥٠٢..................................................تغري شرط املد
o  ً٥٠٢ ........................األلف ال يعتد هبا عندما تكون حرفاً زائدا
o  ٥٠٢ ................................املوازنة بني املدود حسب السبب
o  ٥٠٤) ..............................األوىل، اآلخرة، آآلن(البدء بكلمة

٥٠٥ .................................................. اهلمزتان يف كلمة -٨ •
كلمات اختلف بني القراء بوجود مهزتني فيها يف كلمـة واحـدة مـن     

 ...........................................................الشاطبية 
 
٥٠٧ 

 ٥٠٨  ..........................................اهلمزتان يف كلمة يف الدرة  
 ٥٠٩  .......................................... يف الطيبةاهلمزتان يف كلمة  
 ٥١٠  ..............الكلمات املختلف بوجود مهزتني متتاليتني فيها من الطيبة  

٥١٢  ............................................... اهلمزتان بني كلمتني -٩ •
 ٥١٢  ................................مالحظات حول اهلمزتني بني كلمتني  
 ٥١٤ ........................................اهلمزتان بني كلمتني يف الدرة  



  
-  ٧٤٣   -  

رقم الصفحة                                 املوضوع
 

 ٥١٤  .......................................اهلمزتان بني كلمتني يف الطيبة  
٥١٥ .................................... وقف محزة وهشام على اهلمز -١٠ •

 ٥١٨  ..................................مالحظات على وقف محزة وهشام  
 ٥٢٠  ........................................وقف محزة وهشام من الطيبة  

٥٢٢ ................................................. ب اهلمز املفردبا -١١ •
 ٥٢٥  ................................................اهلمز املفرد يف الدرة  
 ٥٢٦ ................................................اهلمز املفرد يف الطيبة  

٥٢٨ .......................... هلمزباب النقل والسكت والوقف على ا -١٢ •
 ٥٢٩ .............أحكام محزة وهشام يف السكت والنقل والوقف على اهلمز  
 ٥٣٠  ........................................مالحظات متعلقة هبذا الباب  
 ٥٣١  ..............................) اآلن(تفصيل األوجه االحتمالية لكلمة  
 ٥٣٣ ..........................والسكت والوقف على اهلمز من الدرة  النقل 
 ٥٣٣  .........................النقل والسكت والوقف على اهلمز من الطيبة  
 ٥٣٥ .....................تفصيل مذهب محزة يف السكت وعدمه من الطيبة  

٥٣٦ ............................................. باب اإلدغام الصغري -١٣ •
 ٥٣٩ .............................................اإلدغام الصغري يف الدرة  
 ٥٤٠  ............................................اإلدغام الصغري يف الطيبة  

٥٤٣  ................................... أحكام النون الساكنة والتنوين -١٤ •
 ٥٤٣ ...............................ون الساكنة والتنوين يف الدرة أحكام الن 
 ٥٤٣  ..............................أحكام النون الساكنة والتنوين يف الطيبة  

٥٤٤  ..................................................... باب اإلمالة -١٥ •
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 ٥٤٥  .......................................................أنواع اإلمالة  
 ٥٤٩  ............................................جدول اإلماالت املتفرقة  
 ٥٥٣  ....................................مالحظات حول اجلدول واإلمالة  
 ٥٥٤  .........................................) ..........رءا(حكم إمالة  
 ٥٥٥ .....................................................الة يف الدرة اإلم 
 ٥٥٦  ................مالحظات حول إمالة فواتح السور يف الشاطبية والدرة  
 ٥٥٦  ....................................................اإلمالة يف الطيبة  
 ٥٥٧ ...................................الوقف على ما ميال بسبب الكسرة  

٥٦٠ .................................. باب إمالة هاء التأنيث للكسائي -١٦ •
 ٥٦٠ ....................................إمالة ما قبل هاء التأنيث من الدرة  
 ٥٦١  ...................................إمالة ما قبل هاء التأنيث من الطيبة  

٥٦٢........................................ باب مذاهبهم يف الراءات -١٧ •
 ٥٦٣  ...................................................الراءات يف الدرة  
 ٥٦٣  ...................................................الراءات يف الطيبة  

٥٦٥.................................................... باب الالمات -١٨ •
 ٥٦٥  ..................................................الالمات يف الطيبة  

٥٦٦ ................................... باب الوقف على أواخر الكلم -١٩ •
٥٦٧ ................................... باب الوقف على مرسوم اخلط -٢٠ •

 ٥٦٨  ..................................الوقف على مرسوم اخلط من الدرة  
 ٥٦٩  ..................................الوقف على مرسوم اخلط من الطيبة  

٥٧٠ ....... من الشاطبية والدرة والطيبة  باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة -٢١ •



  
-  ٧٤٥   -  

رقم الصفحة                                 املوضوع
 

 ٥٨١ . إلضافة يف الشاطبية والدرةذكر رموز القراء حول ما ورد حول ياءات ا 
٥٨٦.....................يف الشاطيبة والدرة والطيبة  باب ياءات الزوائد -٢٢ •

 ٥٩٤ ..ذكر رموز القراء حول ما ورد حول ياءات الزوائد يف الشاطبية والدرة  
٥٩٨....................................... تعليقات وحتريرات على الشاطبية •

٥٩٨......................................مع ذوات الياء ) ذكراً(حتريرات  
٥٩٩) ...................البدل، ذوات الياء، شيء، سوءات(حتريرات ورش  
٦٠٠ ...........................حتريرات محزة بني السكت والنقل والوقف  
٦٠١..................ملعىن مذاهب القراء عند اجتماع استفهامني متصلني با 
٦٠١ ) ...........................قل ادعوا(حكم اجتماع ثالث مسكنات  
٦٠٢ ......................................................شدات البزي  
 ٦٠٣ ..............................................شدات البزي يف الطيبة  
٦٠٣ ....................................مزة والكسائي إمشامات خاصة حب 
٦٠٤ ....................................................سكتات حفص  
 ٦٠٤ ............................................سكتات حفص يف الطيبة  
٦٠٤.................................رموز كلمات هامة وتطرد يف الفرش  
٦٠٧ ) ...........توراة(حتريرات لقالون بني املد املنفصل وميم اجلمع وكلمة  
٦٠٨ ...................................................التكبري عند اخلتم  
٦٠٨ .................................................التكبري يف الشاطبية  
٦٠٩................سورتني ببعضهما مع التكبري األوجه االحتمالية لوصل ال 
٦١١ ..........تنبيه ابن اجلزري خلطأ الشاطيب يف تعبريه عن بدء تكبري البزي  
٦١١.............................................مالحظات حول التكبري  



  
-  ٧٤٦   -  

رقم الصفحة                                 املوضوع
 

٦١١ ...................وبني التكبري والتهليل ) ويل دين(حتريرات البزي بني  
٦١١ ..................................احتمالية األوجه املذكورة ماذا تعين  
٦١١......................فائدة اعتبار التكبري تابع للسورة السابقة أم التالية  
٦١١....................................................التكبري يف الطيبة  
٦١٣ ................................................ ولفظه كيفية التكبري 
٦١٤ ...................................مالحظات حول التكبري من الطيبة  

o  ٦١٤..................................................... تكبري محزة
o  ٦١٤.............................................مسألة احلال املرحتل
o  ٦١٤............................................التكبري ضمن الصالة
o  ٦١٤ ...........................وصل التكبري بكلمة قبله آخرها ساكن
o  ٦١٤..............................................الدعاء عقب اخلتم

٦١٤...............تكبري بالسورة التالية مسائل وصل االستعاذة والبسملة وال 
٦١٤) ...سواء من الشاطبية أو الطيبة(األوجه االحتمالية للبسملة بني سورتني  
األوجه االحتمالية ملن جيمع من طريق الطيبة لوصل االستعاذة والبسـملة    

 ..............................................والتكبري بني السورتني 
٦١٥

 ٦١٧  حلمزة ) الصراط، صراط(مالحظة لتحريرات بني األوجه السابقة وكلمة  
تفصيل أوجه الوصل بني السورتني واليت نـأيت هبا عملياً أثناء اجلمع من  

........................................................طريق الطيبة 
٦١٨

٦١٩ ................ريق الطيبة بعض التحريرات اهلامة املتعلقة بالتكبري من ط 
 ٦٢١  .......................................... لتعظيمحتريرات تتعلق مبد ا 
 ٦٢٢ .................. توضيحات وحتريرات تتعلق بالبسملة من طريق الطيبة 
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٦٢٣......................................... حتريرات الطيبة: القسم الثالث •
٦٢٤ .......................................................... دمة حول التحريراتمق •
٦٢٧ ........................................ مالحظات قبل ذكر التحريرات •

 ٦٢٧ ......................................أهم التحريرات عند مجع الطيبة  
٦٣١ ..................................................... حتريرات نافع -١ •

٦٣١ .....................................................حتريرات قالون  
٦٣٣ ..........................................حتريرات األزرق عن ورش  
٦٤٠......................................... األزرق دعن الفرشحتريرات  
٦٤٢........................................حتريرات األصبهاين عن ورش  

٦٤٣ .................................................حتريرات ابن كثري  -٢ •
 ٦٤٣ ..................................................... حتريرات للبزي 
 ٦٤٤  ..................................................... حتريرات لقنبل 

٦٤٦ ................................................ حتريرات أيب عمرو -٣ •
٦٤٧ ...................................................حتريرات الدوري  
 ٦٥٠ ..............................................حتريرات فرش الدوري  
٦٥٠ ..................................................حتريرات السوسي  

٦٥٣.................................................حتريرات ابن عامر  -٤ •
٦٥٣ .....................................................حتريرات هشام  
 ٦٥٧  ........................................................فرش هشام  
 ................................................حتريرات ابن ذكوان  

 
٦٦٠
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o    تعريف السكت العام واخلاص الذي يرد عن ابن ذكـوان وحفـص

.......................................................وإدريس 
٦٦٢

 ٦٦٨  ...........................................حتريرات فرش ابن ذكوان  
٦٧٤ ...................................................حتريرات عاصم  -٥ •

٦٧٤......................................................حتريرات شعبة  
٦٧٥ ....................................................حتريرات حفص  

٦٧٧..................................................... حتريرات محزة -٦ •
٦٨٠............................................حتريرات خلف عن محزة  
٦٨١ .....................................................حتريرات خالد  

٦٨٥.................................................حتريرات الكسائي  -٧ •
٦٨٧ ................................................ حتريرات أيب جعفر -٨ •
٦٨٨ .................................................. حتريرات يعقوب -٩ •

٦٨٨ ....................................................حتريرات رويس  
٦٩١......................................................حتريرات روح  

٦٩٣........................................... حتريرات خلف العاشر -١٠ •
٦٩٤ ......................................... إيضاحات على حتريرات الطيبة •

 ٦٩٤ ...........................رئ تذكري بأهم التحريرات اليت حيتاجها القا 
٦٩٦ ....................... خالصة خمتصرة للتسهيل للتحريرات عن كل راو •
٧٢٥ ........................................................... أهم املراجع •
٧٢٧ ............................................................... الفهرس •
  
 



  سراج القاري
  يف شرح املقدمة اجلزرية

  بقلم املُقرئ

  هـ ةقلَن بَميَأَ

تقدمي شرح مستوعب خمتصر بسيط بإمكان الطالب أن يقرأه مع  •

 ..شيخه من أجل اإلجازة

إيضاح بعض األمور املبهمة يف أذهان الطالب حول اجلزرية  •

عند والشاطبية والطيبة ومناقشة بعض املسائل املستجدة مثل غنة امليم 

 ..الباء وغنة النون عند الدال والتاء

ف باستخدام عبارات بسيطة قدر املستطاع وإيضاح صفات احلر •

 ..وكذلك الوقف واالبتداء واملدود ومقاديرها وتقسيمها

 ..مناقشة أساليب القراءة واإلقراء واإلجازة واألخطاء الشائعة •

  



  

   

 

  

  

  

 




