


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلىمات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املىقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(2) 

 هلخص الثحث: 

هذا البحث طبارٌة طـ دراسة وتحؼقؼ لؽتاب: )إصقل الؿختصرة يف 

الديـ بـ كحقؾ ػف: أحؿد بـ سعد الؼراءات طؾك مذهب أبل طؿرو(، لؿمل  

وتتضح ققؿة الؽتاب يف  .مـ أول الؽتاب إلك آخره، هـ(774الؼؾشل )ت: 

لؼراءة والؾغة، مع ذكره اشتؿالف طؾك أصقل قراءة اإلمام أبل طؿرو مـ كاحقة ا

، وقد كتبف ممل  
ّ
 مقجز بعض اختالفات الدورّي والسقسل

ّ
ػف بلسؾقب طؾؿل

 س.ؾِ واضح َس 

ؼف ، وتعؾّ -الؼرآن الؽريؿ-وتظفر أهؿقة الؽتاب مـ ارتباصف بلشرف الؽتب 

ق والروايات، وشرحف ٕصقلفا وفصقلفا، رُ دة الط  دة، متعدّ بؼراءٍة جؾقؾٍة متػرّ 

 الػريد لؿمل ػف.وبلكف الؽتاب 

طؾك طـقان الؽتاب، وأهؿقة الؿقضقع،  ، اشتؿؾْت مةبؿؼد ّ وابتدأُت البحَث 

تف، ثؿ التؿفقد طـ ترجؿة اإلمام أبل وأسباب اختقاره، ومـفج البحث، وخطّ 

 طؿرو البصري، وراوَيْقف.

ؿُت البحث إلك قسؿقـ:   : الدراسة، ويليت طؾك مبحثقـ: الؼسمّاألولثؿ قسَّ

ّاألو : )اسؿف وكسبف، ومقلده، مطؾبان: دراسة الؿمل ػ، وفقف لالؿبحث

 ورحالتف العؾؿقة، ووفاتف(. 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(3) 

ّالثاين ّمطالب: دراسة الؿملَّػ، وفقف الؿبحث : )تحؼقؼ طـقان أربعة

ػف، وققؿتف العِ  ة، ومـفج الؿمل ػ يف كتابف، قّ ؿِ ؾْ الؿخطقط، وكسبتف إلك ممل 

 ووصػ الؿخطقط مع طرض كؿاذج مـف(. 

ّالثاينالؼثؿ   إصقل الؿختصرة يف الؼراءات »: وفقف: تحؼقؼ كتاب سم

ل الؽتاب إلك آخره، ثؿ ختؿتُف كاماًل مـ أوّ « طؾك مذهب أبل طؿرو البصري

 .بذكر ما خرجُت بف مـ الـتائج والتقصقات

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(4) 

 املقذِّهة: 

ؾَّؿ الؼرآن، وزيَّـ اإلكسان ان، الذي طَ الحؿد هلل رّب العالؿقـ، الرحؿـ الؿـّ 

الم إكرمان، طؾك سقِد الؾ   ِؼ طْ بـُ  سان، واختّصف بػضقؾة البقان، والصالة والسَّ

 ولِد طدكان، وطؾك آلف وأصحابف، ُأولل الروايِة والدرايِة واإلتؼان، أّما بعد: 

د بحػظ الؼرآن الؽريؿ مـ التحريػ والتبديؾ،  -جؾ جاللف-فنّن اهلل  تعفَّ

ر تالوتف وحػظف ّٕمة اإلسالم: لؼ َُ حمسقلف تعالك: ويسَّ ۡۡلَة  إَُِّة ََنۡ ٱّلِۡنَر ِإَوَُّة ََلُۥ  َُزَّ
 .[9]الحجر:  ىجسىََدَٰفُِظٔنَ 

ومـ تقسقره تعالك طؾك هذه إمة أْن أكزل الؼرآن الؽريؿ طؾك سبعة 

طؾك حرف، فؾؿ أزل أستزيده ويزيدين  الؼرآنَ  أقرأين جربيُؾ ): ملسو هيلع هللا ىلصأحرف، قال 

(حتك اكتفك إلك سبعة أحرف
(1)

. 

جؾ - الؼراءات الؼرآكقة مـ أطظؿ العؾقم الؿتعؾؼة بؽتاب اهلل وتعترب

تػسقًرا وتقجقًفا: ٕهنا ٓزمت الـصقص الؼرآكقة مـذ بداية كزولفا،  -جاللف

د بات: ٓتصالفا بسقّ رُ ْت قراءاتف ورواياتف وأساكقده مـ أطظؿ الؼُ ؾَ وُجعِ 

 الؿرسؾقـ.

                                                     

أخرجف البخاري يف الجامع الصحقح، كتاب: فضائؾ الؼرآن، باب: ُأكزل الؼرآن طؾك سبعة أحرف،  (1)

(8 /651.) 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(5) 

راءات، مـذ كشلتف إلك ػ والخؾػ بعؾؿ الؼؾَ ولؼد ضفر اهتؿام طؾؿاء السَّ 

وقتـا هذا تؾّؼًقا وإقراًء وتللقًػا، وجؿًعا ودراسًة، ومـ فضؾ اهلل وتقفقؼف أن يّسر لل 

ّيفّالؼراءاتّعؾىّمذهبّأبيّعؿرو»القققف طؾك كتاب  « األصولّالؿختصرة

مة أحؿد بـ سعد الديـ بـ سعقد بـ كحقؾ بـ أبل شعبة الؼؾشل القؿـل  لؾعالَّ

ك هذا الؽتاب بدراسة ـَ هـ(، وُيعْ 774ؿعروف بالزيؾعل )ت: الظاهري الؿؼرئ ال

أصقل قراءة مـ الؼراءات العشر الؿتقاترة، وهل قراءة اإلمام أبل طؿرو البصري 

براوَيْقف، فاشتؿؾ طؾك ذكر أصقل قراءتف، وهق كتاٌب قّقٌؿ مؾلٌء بالػقائد، جديٌر 

بالدراسة
(1)

 . 

وكشِر كتِب الؼراءات واإلفادة مـفا، ـّل يف خدمة تراثـا اإلسالمل، ورغبًة مِ 

 اهلل العقن والتقفقؼ والسداد. ارتليُت دراسة وتحؼقؼ هذا الؽتاب، فلسلُل 

 وصّؾك اهلل وسّؾؿ طؾك كبقـا محّؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

  

                                                     

بات كقؾ درجة الؿاجستقر يف الؼراءات، بؽؾقة أصؾ هذا البحث رسالة طؾؿّقة مؼّدمة ٓستؽؿال متطؾّ  (1)

 معة ُأّم الؼرى، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.جا -الدطقة وأصقل الديـ



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(6) 

 أمهية املىضىع وأسثاب اختياره: 

تف بالؼرآن ـف الؿخطقط، وِصؾَ سؿّق وشرف الؿقضقع الذي يتضؿّ  -1

 ، وشرف العؾؿ مـ شرف الؿعؾقم.الؽريؿ

ققؿة الؽتاب العؾؿّقة: فؼد تـاَول قراءة اإلمام أبل طؿرو البصري يف  -2

أصقل قراءتف الػريدة، وهل إحدى الؼراءات العشر الؿتقاترة، والتل ٓ يزال 

 الؿسؾؿقن يف هذا العصر يؼرؤون هبا.

صري، ومـزلتف الؿؽاكة العؾؿقة العالقة الؿعروفة لإلمام أبل طؿرو الب -3

 طـد أئؿة الؼراءة والؾغة.

مؽاكة الؿصـ ػ أحؿد بـ سعد الديـ سعقد بـ كحقؾ بـ أبل شعبة  -4

الؼؾشل: مـ إئؿة الؿتؼدمقـ، شقخ اإلقراء بالؿدرسة الشقخقكقة، وصاحب ابـ 

الجزري
(1)

. 

أصقل قراءة اإلمام أبل طؿرو البصري  َكرَ ز الؿخطقط بلكف ذَ يتؿقّ  -5

وهل طؾك فصقل: بدايًة مـ فصؾ آستعاذة إلك فصؾ مخارج الحروف براوَيْقف، 

قسل إذا ورَدت يف وصػاهتا والتؿثقؾ لذلؽ، مع تقضقح اختالفات الدوري والّس 

 الؼراءة.

                                                     

 .(57/ 1غاية الـفاية ) (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(7) 

ّومنّأهدافه:ّ

 اإلسفام يف إثراء الؿؽتبة اإلسالمقة، وإحقاء الرتاث اإلسالمل. -1

ة، والؿشتغؾقـ طامّ  تقسقر آكتػاع هبذا الؿخطقط لطالب العؾؿ -2

 ة.بالؼراءات خاّص 

 طؾك الؼراءات يف الؿختصرة إصقل» لؽتاب العؾؿقة الؼقؿة إضفار -3

 «.طؿرو أبل مذهب

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(8) 

 هنهج التحقيق: 

ُت يف إثبات رْ وِس بعُت يف التحؼقؼ، الؿـفج آستؼرائل آستـباصل، اتّ 

 طؾك الطريؼة العؾؿقة الؿعروفة، ومـ ذلؽ:  الـّص 

ؿخطقط حسب ققاطد اإلمالء الحديثة، وضبط ما ُيشؽؾ مـ خ الْس كَ  -1

 س.بْ الؽؾؿات: خقف الؾَّ 

إثبات طالمات الرتققؿ الالزمة: لخدمة الـّص وفؼ ققاطد التحؼقؼ  -2

 بعة.الؿتّ 

 إثبات أرقام لقحات الـسخة بقـ معؼقفتقـ.  -3

كسخ أيات بالرسؿ العثؿاين وفًؼا لؿصحػ اإلمام أبل طؿرو  -4

ّقـ ققسقـ مزهريـ. البصري، ب

طزو أيات إلك سقرها، وإثباهتا بقـ معؼقفتقـ بجاكب أيات يف  -5

 الؿتـ: لئال ُتثؼؾ الحقاشل.

تخريج إحاديث الـبقية مـ كتب السـّة، فنن كان الحديث يف  -7

 الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقُت بف طـ غقرهؿا.

طدا الؿشفقريـ: ترجؿة إطالم يف أول مقضٍع يِرد فقف الَعَؾؿ،  -8

كالخؾػاء الراشديـ، ومشاهقر الصحابة، مع مراطاة اإليجاز يف الرتجؿة، 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(9) 

ّٓ َطَؾؿ،  وآكتػاء بذكر مصدريـ أو ثالثة مـ مصادر الرتاجؿ لؽّؾ   إن لؿ يقجد إ

  فلكتػل بقاحد.

ِرد يف الؽتاب، وتحتاج إلك البقان التعؾقؼ طؾك الؿسائؾ العؾؿقة التل تَ  -9

 أو التعؼقب.

تقثقؼ الـصقص والؿسائؾ العؾؿّقة مـ مصادرها إصؾّقة، وأمفات  -10

ـّ   .هذا الػ

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(10) 

التوهيذ: ترمجة اإلهام أيب عورو الثصريّ وراويَيْو
(1)

 : 

ار بـ الُعْرَيان بـ طبد اهلل بـ  اسؿهّوكسبه: أبق طؿرو زّبان بـ العالء بـ طؿَّ

ن بـ مالؽ بـ طؿرو الحسقـ بـ الحارث بـ ُجْؾُفؿة بـ حجر بـ خزاطل بـ ماز

بـ تؿقؿ بـ ُمر بـ أْد بـ َصباخة بـ إلقاس بـ ُمضر بـ َمعد بـ طدكان، اإلمام ا

 السقد أبق طؿرو التؿقؿل الؿازين البصرّي.

، بعضفا تصحقٌػ  ًٓ واختؾػ يف اسؿ أبل طؿرو طؾك أكثر مـ طشريـ قق

 مـ بعض، وأكثر إققال طؾك أكّف: زبَّان، بالزاي والـقن.

يف أصؾف طؾك طّدة أققال، والصحقح: أكف تؿقؿلواختؾػ 
(2)

 . 

ّوالدته:ّ

 هـ( بؿؽة.68اختؾػ يف تاريخ وٓدتف، وأّصح إققال أّكف ولد طام )

ّمـاقبهّومآثره:ّ

م يف طصره طالٌؿ بقجقه الؼراءة وبالؼرّ ُمؼَ  اء، إمام الـَّاس يف العربقَّة، دَّ

ؽ بأثار وأيام العرب، ٓ يؽاد ُيخالػ يف  اختقاره ما جاء طـ إئؿة قبؾف، متؿس 

                                                     

 -58، ص(، معرفة الؼراء الؽبار292 -288/ 1ترجؿتف يف: غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ) اكظر مظانّ  (1)

 (. 452/ 2، جؿال الؼراء وكؿال اإلقراء )(80/ 29، مختصر تاريخ دمشؼ )62

 (. 288/ 1اكظر: غاية الـفاية ) (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(11) 

تزل  متقاضٌع يف طؾؿف، قرأ طؾك أهؾ الحجاز وسؾؽ صريؼتفؿ يف الؼراءة، ولؿ

 ؼّدمف وتؼّر لف بػضؾف وتلتّؿ يف الؼراءة بؿذاهبف.العؾؿاء يف زماكف تعرف لف ت

 إلقف وجد ما التخػقػ ُيمثر متؽّؾػ، غقر الؼراءة، سفؾ آختقار، حسـ وهق

 السبقؾ. 

يف الؿـام، فؼؾت: يا رسقل اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ال سػقان بـ طققـة: رأيُت وق

 الؼراءات، فبؼراءة َمـ تلمرين أن أقرأ؟ قال: اقرأ بؼراءة أبل ؾَ قد اختؾَػت طَ 
َّ
ل

طؿرو بـ العالء
(1)

. 

قال ابـ مجاهد: وحّدثقكا طـ وهب بـ جرير قال: قال لل شعبة: تؿّسؽ 

 لؾـاس إسـاًدا. بؼراءة أبل طؿرو، فنهنا ستصقر

مّر الحسـ بلبل طؿرو وحؾؼتف متقافرة والـاس طؽقٌف طؾقف، فؼال: 

طّز لؿ ُيمصَّد بعؾٍؿ فنلك ُذلٍّ  إٓ اهلل، كادت العؾؿاء أن يؽقكقا أرباًبا، كّؾ  إلف ٓ»

«يمول
(2)

. 

ّوفاته:ّ

هـ(154تقيف بالؽقفة طام )
(3)

. 

                                                     

 .(291/ 1(، غاية الـفاية )461/ 1، الـشر يف الؼراءات العشر )81، صاكظر: السبعة يف الؼراءات (1)

 .(291/ 1(، غاية الـفاية )461/ 1اكظر: الـشر ) (2)

(، الـشر 292 -288/ 1(، غاية الـفاية )62 -58، معرفة الؼّراء الؽبار )85 -79ص ،اكظر: السبعة (3)

 (.87 -80/ 29، مختصر تاريخ دمشؼ )(462 -461/ 1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(12) 

 الذوريّ: 

ّوكسبه: بـ صفبان بـ طدي بـ أبل حػص بـ طؿر بـ طبد العزيز  اسؿه

ور:  طؿر الدوري إزدي البغدادي الـحقي الدوري الضرير، وكسبتف إلك الد 

 مقضع ببغداد ومحؾة بالجاكب الشرقل.

ّمـاقبهّومآثره:ّ

كان إمام الؼراءة وشقخ اإلقراء يف طصره، ثؼًة، ثبًتا، ضابًطا، كبقًرا: ففق أول 

 .سبعة وبالشقاذّ َمـ جؿع الؼراءات، وقرأ بسائر الحروف ال

«ولؼد رَويـا الؼراءات العشر مـ صريؼف»قال ابـ الجزري: 
(1)

 . 

هـ(246تقيف بَرْكَبقيِف، مـ قرى )الّري( يف شقال طام )وفاته:ّ
(2)

 .ّ

  

                                                     

 (.462/ 1الـشر ) (1)

 (.462/ 1(، الـشر )256 -255/ 1، غاية الـفاية )25 -24، صاكظر: اإلقـاع يف الؼراءات السبع  (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(13) 

 السىسيّ: 

صالح بـ زياد بـ طبد اهلل بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ الجارود بـ  اسؿه:

 مسرح الرستبل، أبق شعقب السقسل الرقل.

ّمـاقبهّومآثره:ّ

ًرا، أخذ الؼراءة طرًضا وسؿاًطا طـ أبل محّؿد كان مؼرًئا، ضابًطا، ثؼًة، محرّ 

ّ، وقرأ طؾك حػص طـ طاصؿ. -وهق مـ أكرب أصحابف وأجّؾفؿ-القزيدي 

ّوفاته:ّ

ّقة، أول طام ) هـ(، وقد قارب التسعقـ261تقيف بالرَّ
(1)

. 

  

                                                     

 .(462/ 1(، الـشر )333 -332/ 1(، غاية الـفاية )25اكظر: اإلقـاع ) (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(14) 

 املثحث األول: دراسة املؤل ِّف: 

 ول: امسو ونسثو وكنيتو ولقثو وهىلذه: املطلة األ

 اختؾَػت الؿصادر يف ِذكر اسؿف وكسبف، واطتؿدُت ما أثبتف ابـ الجزري يف كتبف. 

اسؿهّوكسبه
(1)

ّ:ّ

وققؾ: حجؾ،  -بسؽقن الحاء-أحؿد بـ سعد الديـ بـ سعقد بـ ُكْحؾ 

أبق العباس الؼؾشل
(2)

الؼؾـسل 
(3)

القؿـل 
الظاهري (4)

يَؾْعل (5) الز 
(6)

.  

ّمولده:ّّ

 لؿ أهتِد إلك تاريخ وٓدتف فقؿا وقػُت طؾقف مـ مصادر ترجؿتف.

                                                     

/ 1. اكظر مظان ترجؿتف يف: غاية الـفاية )«ب الديـشفا»أحؿد بـ سعقد بـ ُحُجؾ الؼقسل القؿـل  (1)

 .(330/ 1(، جامع أساكقد ابـ الجزري )218

 (. 35الؿحؼؼ يف الؽتاب ) الـّص . ػ يف كتابفوهق ما ذكره الؿملّ  (2)

 (.31/ 1. اكظر: جامع إساكقد )وهق ما ذكره ابـ الجزري (3)

(4)  
ّ
اد شقخ القؿـ كان بالقؿـ طـدما قرأ طؾك الشقخ أبل الحسـ طؾل  بـ أبل بؽر بـ بـ شدَّ

ّ
، وهق: طؾل

الؼراء محّؿد بـ طؾل بـ محّؿد بـ شداد الربطل إبقاري، أبق الحسـ الزبقدي القؿـل الشافعل شقخ 

 (.528/ 1( بزبقد. اكظر: غاية الـفاية )ـه771ببالد القؿـ، )ت: 

رسة يف الػؼف اإلسالمل، كشلت يف بغداد يف مدبلكف  الؿذهب الظاهري، وُيعرف كان طؾك مذهب أهؾ الظاهر (5)

، فال رأي طـدهؿ ( طؾك يد داود الظاهري، وقد جعؾت محقر تػؽقرها القققف طؾك ضاهر الـّص ـه3مـتصػ )ق 

اكظر: إحؽام التل خالػ فقفا الظاهرية الجؿفقر يف العبادات والؿعامالت، محّؿد  يف حؽؿ مـ أحؽام الشرع.

 . 12صمـصقر، رسالة دكتقراه، 

كسبة إلك جزيرة زْيَؾع، ُيـسب إلقفا جؿاطٌة مـ العؾؿاء، وهل بػتح أّولف، وسؽقن ثاكقف، وفتح الالم، وآخره طقـ  (6)

 (.164/ 1مفؿؾة، جزيرة زيؾع: جزيرة طؾك ساحؾ البحر، وتؼع بقـ القؿـ والحبشة. معجؿ البؾدان )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(15) 

 املطلة الثاين: رحالتو العلوية، ووفاتو: 

أصؾ بؾد الؿؼرئ أحؿد بـ سعد الديـ َزْيَؾع، وقد َوَفَد إلك ُزبقد، وأخذ يف 

 بـ أبل بؽر بـ شداد.
ّ
 الؼراءات طؾك الؿؼرئ طؾل

هـ(، فؾزم الشقخ ابـ 759م الؼاهرة أول سـة )دِ فؼد قَ 
(1)

، وقرأ طؾقف 

ـّ  هـ(، ُوّلل مشقخة 769، فؾّؿا تقيف الشقخ سـة )آثـتل طشرة، وأيًضا مفر يف الػ

اإلقراء بالشقخقكقة
(2)

بعد وفاة شقخف أبل بؽر الجـدي، وقرأ طؾقف صؾبة كثقرون،  

ا وشفرهتا يف وقد أفاد ما ذكره الؿؼريزي طؾك أهؿقة الؿدرسة الشقخقكقة يف زماهن

إقطار
(3)

ّّ.ج مـفا كثقر مـ صؾبة العؾؿ، فؼد ارتادها الؽثقر وتخرّ 

ّوفاته:ّ

هـ(، بعد وفاة الشقخ 774قيف الؿؼرئ أحؿد بـ سعد الديـ بؿصر سـة )تُ 

ابـ الُجـْدي بؼؾقؾ
(4)

. 

                                                     

الجـدي وُيسؿك طبد اهلل شقخ مشايخ الؼراء بؿصر، أبق بؽر بـ أيدغدي بـ طبد اهلل الشؿسل، الشفقر بابـ  (1)

 .(180/ 1هـ(. اكظر: غاية الـفاية )769ػ )تأستاذ كامؾ كاقؾ ثؼة مملّ 

الؿدرسة الشقخقكقة: أو خاكؼاه شقخق، أكشلها إمقر سقػ الديـ شقخق العؿري يف حل الصؾقبة تجاه  (2)

ؼف طؾك الؿذاهب إربعة، ودرًسا يف الحديث ودرًسا هـ(، ورّتب هبا دروًسا طديدة يف الػ756جامعف يف طام )

يف الؼراءات إلقراء الؼرآن بالروايات السبع، ومشقخة إلسؿاع الصحقحقـ، وأول َمـ تقّلك مشقختفا الؽربى 

(، كتاب جالل الديـ السققصل طصره 292/ 4الؿقاطظ وآطتبار )اكظر: الشقخ أكؿؾ الديـ البابريت. 

 .63، صيف الدرس الؾغقيوحقاتف وآثاره وجفقده 

  (.292/ 4اكظر: الؿقاطظ وآطتبار ) (3)

 (.330/ 1(، جامع إساكقد )218/ 1اكظر: غاية الـفاية ) (4)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(16) 

 املثحث الثاين: دراسة املؤلَّف: 

 ل ِّف: املطلة األول: حتقيق عنىاى املخطىط، وتىثيق نسثتو للوؤ

ػف بذِ  ره طؾك غالف كْ طـقان الؽتاب مثبٌت وٓ خالف فقف، وذلؽ بتصريح ممل 

 «.مذهب أبل طؿرو إصقل الؿختصرة يف الؼراءات طؾك»الؽتاب، بعـقان: 

وأيًضا، فؼد وجد يف الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل، بعـقان: 

«إصقل الؿختصرة»
(1)

. 

ت وتحؼّ   ػ أحؿد بـ سعد الديـ الؼؾشل، بؿا ؿملّ ؼت كسبتف لؾوقد صحَّ

سقدكا العبد الػؼقر إلك اهلل »جاء طؾك صػحة الغالف بالتصريح باسؿف، قال: 

تعالك أحؿد بـ سعد الديـ بـ كحقؾ الؼؾشل، تغّؿده اهلل برحؿتف وأسؽــا وإياه 

 «.فسقح جـاتف

اب، ػ داخؾ الـسخة الخطّقة يف مؼدمة الؽتوأّكف تؿ التصريح باسؿ الؿمل  

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، قال العبد الػؼقر إلك اهلل تعالك »فؼال يف مؼدمة كتابف: 

: الحؿد هلل رّب العالؿقـ، والصالة -طػا اهلل طـف-أحؿد بـ شعبة الؼؾشل 

والّسالم طؾك سقدكا محّؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، وطـ التابعقـ لفؿ 

«بنحسان إلك يقم الديـ
(2)

. 

                                                     

 .(71، رقؿ )21، صالػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل (1)

 ./ أ[1، لقح ](22)الؿحؼؼ يف الؽتاب  الـّص  (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(17) 

خطقط إلك الؿمل ػ يف الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل وأيًضا ُكسب الؿ

«الؼؾشل )أحؿد بـ سعد الديـ( -إصقل الؿختصرة»اإلسالمل، بعـقان: 
(1)

. 

  

                                                     

 .(71، رقؿ )21، صفرس الشامؾ لؾرتاث اإلسالملالػ (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(18) 

 املطلة الثاين: قيوة الكتاب العلويَّة: 

ة، ففق كتاٌب متعّؾٌؼ بعؾؿ الؼراءات طامًة، وبؼراءة أبل طؿرو البصري خاّص 

ث تػّرد هبذه الؼراءة التل ُتَعّد مـ أكثر الؼراءات وهبذا تظفر ققؿتف العؾؿقة، حق

ػات الػريدة التل تجؿع أصقل قراءتف بشؽٍؾ مقجٍز ُصرًقا واكتشاًرا، ففق مـ الؿملّ 

 س.ؾِ َس 

 ويتؿقَّز الؽتاب بؿزايا ُتػِرده طـ غقره مـ الؿصـػات، وتتجؾَّك فقؿا يليت: 

 وضقح الؽتاب، وسفقلة ألػاضف وطباراتف.  -1

ر إصقل بطريؼة مقجزة مؾّخصة لؾؿسائؾ، مع ذكر كْ زه بذِ تؿق   -2

 الخالفات، والؿقاضع والرتجقحات. 

د الؿقاضع يف كّؾ اهتؿام الؿصـّ  -3  فصؾ: لؾتسفقؾ والتقضقح.  ػ بتعد 

بذكر الخالف يف بعض الؿسائؾ مع ترجقحفا  -غالًبا-اهتؿامف  -4

 وتعؾقؾفا. 

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(19) 

 تو: املطلة الثالث: هنهج املؤل ِّف يف كتا

ح الؿمل   عتف تتبّ  مـفجف مـ خالل ماػ بؿـفجف يف كتابف، وسلذُكر لؿ ُيصر 

 ولؿستف يف كؼاط مقجزة طامة: 

الؿصـ ػ سؾؽ مـفج اإليجاز وآختصار يف كتابف: حرًصا  يتضح أنّ  -1

ـّ   الجؾقؾ. طؾك ففؿ الؿبتدئ وصالب العؾؿ يف هذا الػ

الرحؿـ الرحقؿ، قال العبد الػؼقر  بسؿ اهلل»بدأ كتابف بؿؼدمٍة قال فقفا:  -2

: الحؿد هلل رّب العالؿقـ، -طػا اهلل طـف-إلك اهلل تعالك أحؿد بـ شعبة الؼؾشل 

والصالة والسالم طؾك سقدكا محّؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ، وطـ التابعقـ لفؿ 

«بنحسان إلك يقم الديـ
(1)

. 

فصؾ مخارج مة بػصقل مرتبة، مـ فصؾ آستعاذة إلك ثؿ أتبع الؿؼدّ  -3

 الحروف وصػاهتا.

 فصؾ مقاضع كافقة شامؾة، ُتِعقـ طؾك الػفؿ. ويذكر يف كّؾ  -4

ف الؿصطؾحات القاردة يف بعض الػصقل، كحق:  -5 وم: »ُيعر  والرَّ

اإلسراع بالحركة مع اإلخػاء، والصقت فقفا يسؿعف الؼريب الؿصِغل، 

«واإلشؿام: ضؿ  الشػتقـ طؼقب السؽقن، ُيرى وٓ ُيسَؿع
(2)

. 

                                                     

 ./ أ[1لقح ] (،22)الـص الؿحؼؼ يف الؽتاب  (1)

 ./ أ[1، لقح ](29)الـص الؿحؼؼ يف الؽتاب  (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(20) 

أسفب يف باب اإلدغام الؽبقر، وهذا مّؿا اختّص بف اإلمام أبق طؿرو  -6

البصري، ففق كؿا قال الشاصبل بلكَُّف قطب اإلدغام الؽبقر الذي طؾقف مداره: 

ولذلؽ أحصك الؿصـػ ذكر أصقلف ومقاضعف وحروفف، ثؿ أتبعف بباب إدغام 

 حروٍف قربت مخارجفا، ثؿ باب اإلدغام الصغقر.

َح  حمس»كر اختالف بعض إمثؾة مع ترجقحفا تارًة، كحق: يذ -7 ٍَّ ْح
َ
خ

فػقفا وجفان: أحدهؿا: تسفقؾ الفؿزة الثاكقة بقـ الفؿزة  [12]التقبة:  ىجسٱۡىُسۡفرِ  

«والقاء الساكـة وهق إرجح
(1)

أّما »، وتارًة ُيرّجحفا مع تعؾقؾ السبب، كحق: 

ِت  حمس
ۡ
وجفان يف رواية اإلدغام: اإلضفار لؽقكف فػقف ، [101]الـساء:  ىجسَطةٓنَِفحٌ  َوۡۡلَأ

«مجزوًما، واإلدغام لؽقكف مؽسقًرا
(2)

. 

وقال قطرب، »ذكَر أققال طؾؿاء الؾغة يف بعض الؿقاضع، مثؾ:  -8

«والػّراء، والجرمل: مخرج الثالثة، صرف الؾسان
(3)

. 

 »أفرد فصاًل بعـقان:  -9
ّ
، وذكر فقف «فصؾ فقؿا اختؾػ الدورّي والسقسل

قاضع الؿختؾػ فقفا بقـ روايتقفؿابعض الؿ
(4)

. 

                                                     

 ./ أ[9، لقح ](82)ؼ يف الؽتاب الـص الؿحؼّ  (1)

  ./ أ[5، لقح ](56)ؼ يف الؽتاب الـص الؿحؼّ  (2)

  ./ ب[14لقح ] (،112)ؼ يف الؽتاب الـص الؿحؼّ  (3)

 ./ أ[14] -/ ب[13، لقح ](106)ؼ يف الؽتاب الـص الؿحؼّ  (4)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(21) 

َ يَۡبَذِؼ حمس»أحقاًكا يعقد ذكر بعض الؿقاضع، كحق:  -10 ٌَ ًِ  َدۡۡيَ  َو َٰ  ىجسٱۡۡلِۡشَل
«، ولقس يف الؼرآن لؾغقـ غقره[84]آل طؿران: 

(1)
، ثؿ أطاد ذكره يف: ويف رواية 

َ يَۡبَذِؼ حمساإلدغام وجفان فقؿا أطؾؿ بالحذف، وهق:  ٌَ ًِ ٱۡۡلِ  َدۡۡيَ  َو َٰ ]آل طؿران:  ىجسۡشَل

84]»
(2)

. 

  

                                                     

 ./ ب[3، لقح ](44)حؼؼ يف الؽتاب الـص الؿ (1)

 ./ ب[3لقح ] (،48)الـص الؿحؼؼ يف الؽتاب  (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(22) 

 املطلة الراتع: وصف املخطىط: 

 -1174) 61/ 1كسخة خطّقة فريدة كامؾة، مـ الؿؽتبة إزهرية، رقؿ 

32862 .) 

 : كسخ.كوعّالخط

 التتاي الؿالؽل مذهًبا، قال: الـاسخ
ّ
بخط الػؼقر الؿعرتف »: سالم بـ طؾل

 التتاي الؿالؽل
ّ
«مذهًبا لربف بالتؼصقر سالم بـ طؾل

(1)
. 

«هـ986تّؿ ذلؽ بتاريخ صػر سـة »هـ(، قال: 986) سـةّالـسخ:
(2)

.  

( لقًحا، واحد وطشرون سطًرا يف الؾقح القاحد، الخط 15) عددّألواحفا:

 طام واضح ومؼروء، استخدم الؿداد إحؿر يف بقان العـاويـ والػقاصؾ. بشؽؾٍ 

تابع الؽالم وتسؾسؾ وُيالحظ أكف استخدم التعؼقبة: وذلؽ لؾحػاظ طؾك ت

 كتابف.

ومـ مزايا الـسخة الخطّقة لؾؽتاب: أهنا حسـة الخط، واضحة ومرقؿة 

ؾ بالرجقع إلقفا. بالتسؾسؾ يف كّؾ  ا ُيسف   لقحة، مؿَّ

                                                     

ولؿ أجد ترجؿة لؾـاسخ فقؿا وقػُت طؾقف مـ ، / ب[15، لقح ](115)الؿحؼؼ يف الؽتاب  الـّص  (1)

 مصادر.

 ./ ب[15، لقح ](115)الؿحؼؼ يف الؽتاب  الـّص  (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(23) 

ّعرضّكؿاذجّمنّالؿخطوط:ّ

ّ

ّ

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(24) 

 القسن الثاين: النص احملقق: 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ / أ[1]

 : -طػا اهلل طـف- لَؼَؾِشلك أحؿد بـ شعبة اقال العبد الػؼقر إلك اهلل تعال

الحؿد هلل رّب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك سقدكا محّؿد وآلف وصحبف 

يـ.  أجؿعقـ، وطـ التابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم الد 

ّفصل

لؼارئ الؼرآن مـ آستعاذةّٓ بدّ 
(1)

وهل قبؾ الؼراءة، ولػظفا: أطقذ باهلل ّ،

مـ الشقطان الرجقؿ
(2)

وهل بحسب الؼراءة مـ الجفر واإلسرار ،
(3)

، إٓ يف 

مطؾًؼا الصالة اإلسرارُ 
(4)

. 

                                                     

آستعاذة: مـ العقذ، وهل: آلتجاء إلك الغقر والتعؾ ؼ بف، و)َطاَذ( بف مـ باب َقاَل، و)استعاذ( بف لجل إلقف، وهق  (1)

ُغُٔذ  حمس)طقاذه( أي: مؾجمه، ومـف ققلف تعالك: 
َ
ِٓيِيَ  أ ََ ٱۡىَخَٰ ٌِ ُزَٔن 

َ
ۡن أ
َ
ِ أ ، وطّرففا السخاوي: [66لبؼرة: ]ا ىجسثِٱَّللَّ

، مختار الصحاح 595 -594، صاكظر: الؿػردات«. استدطاء طصؿة اهلل ومـعف: إذ التعقذ آلتجاء وآطتصام»

 .(197/ 1(، فتح القصقد )221/ 1)

اق دون غقرهؿ، والؿلخقذ بف طـد طامة  (2) اوهذا هق الؿختار لجؿقع الؼراء، وهق مستعؿؾ طـد الُحذَّ والػؼفاء:  ءالُؼرَّ

َت ٱۡىُلۡرَءاَن حمسلؿقافؼتف الؽتاب والسـّة، وقد ثبتت مـ حقث الرواية كؿا ورد يف سقرة الـحؾ: 
ۡ
ـَٱۡشَذِػۡذ  ـَإَِذا كََرأ

  ِ والذي طؾقف إجؿاع إمة )أطقذ باهلل مـ »، وقد أورد اإلمام السخاوي يف كتابف جؿال الؼراء: [98]الـحؾ:  ىجسثِٱَّللَّ

(، جؿال الؼراء وكؿال اإلقراء 795/ 2، الـشر )123، صاكظر: التقسقر يف الؼراءات السبع«. الشقطان الرجقؿ(

 .(344/ 1(، الؿبفج )579/ 1)

وٓ أطؾؿ خالًفا يف »والؿختار طـد أئؿة الؼراءة هق الجفر هبا، ولؿ يِرد خالف ذلؽ، قال أبق طؿرو يف جامعف:  (3)

قارئ بعرض أو درس أو تؾؼقـ يف جؿقع الؼرآن إٓ ما جاء  تداء كّؾ الجفر بآستعاذة طـد افتتاح الؼرآن وطـد اب

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(25) 

 فصل

ـ اإلتقان بالبسؿؾةيتعقّ 
(1)

إذا  ل الػاتحة مطؾًؼا، وكذا يف أول السقرةيف أوّ  

كاكت أول الؼراءة
(2)

ّٓ براءة لفا مطؾًؼاـ ترك البسؿؾة يف أوّ فقتعقّ  ، إ
(3)

، والتخققر 

                                                     
= 

(، الفادي 51/ 1(، اإلقـاع )391/ 1(، جامع البقان يف الؼراءات )819/ 2اكظر: الـشر )«. طـ كافع وحؿزة

 .(120/ 1شرح صقبة الـشر )

وسقاء كاكت الصالة سريًة أم فتؽقن قراءهتا باإلخػاء مطؾًؼا، سقاء كان إماًما أو ملمقًما أو مـػرًدا،  (4)

 .(139/ 1(، الروضة الـدية )26/ 1جفرية. اكظر: سراج الؼارئ )

« ٓ إلف إٓ اهلل»ؾ: إذا قال: دة، ومثؾفا: هؾّ وهل لغة مقلّ « بسؿ اهلل»البسؿؾة: مصدر بسؿؾ: إذا قال:  (1)

جؿعت إمة طؾك أهنا ، وهل ققل: )بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ(، ولؼد أ«الحؿد هلل»وحؿدل: إذا قال: 

ۥ  حمسآية يف ققلف تعالك:  بعض ُّ ًِ  ِإَوَُّ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّخً ، فُقبتدأ هبا يف أول السقر بال [30]الـؿؾ:  ىجسِمۡسِب ٱَّللَّ

خالف طـ أحد مـفؿ، ومعـاها الؿراد هـا: أن تِرد بؿعـك ذكر آسؿ الؿقضقع طؾك الؿسؿك بعد 

ـل: أي: ٓ تذكر اسؿل استؼرار القضع كؿا يؼقل الرجؾ لصا حبف: إن فالًكا يػعؾ كذا فاحذره وٓ تسؿ 

  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ڤومـ ذلؽ ما رواه أكس بـ مالؽ  لف،
ّ
إنَّ اهلَل َأَمَركِل َأْن َأْقَرَأ ): ڤحقـ قال ٕبل

اَك لل: َفَجَعَؾ أُ  اكِل َلَؽ؟ قاَل: اهلُل َسؿَّ : آهلُل َسؿَّ ٌّ
 َيْبؽِلَطَؾْقَؽ الُؼْرآَن، قاَل ُأَبل

ٌّ
. ]صحقح البخاري، (َبل

[ فتتبقـ مذاهب الُؼّراء 4960(، 175/ 6كتاب: تػسقر الؼرآن، باب: كال لئـ لؿ يـتف لـسػعـ بالـاصقة، )

الذي قد ثبت واستؼّر أّكف سّؿك بف كػسف، فؼال:  -جؾ جاللف-يف الؿقاصـ التل يذكرون فقفا اسؿ اهلل 

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّ  حمس ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ  .(117/ 1(، الدر الـثقر )64/ 1. اكظر: إبراز الؿعاين )ىجسِخً

والتسؿقة ثبتت يف آبتداء: إلرادة التربك بذكر أسؿاء اهلل وصػاتف يف أول الؽالم، وأيًضا لالبتداء  (2)

بالسقرة، ففق مـ الؿقاضع التل ثبتت فقف البسؿؾة باتػاق، وهق أول كؾ سقرة مبتدأ هبا. اكظر: التقسقر 

 .(63/ 1(، التذكرة )13/ 1، الؽشػ )52ص ،(، اإلقـاع128 /1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(26) 

تؽـ أول الؼراءة إذا لؿ بقـ أوائؾ السقر
(1)

، والتخققر أيًضا طـد آبتداء يف غقر 

إوائؾ
(2)

. 

ّ  

                                                     
= 

َمـ قرأ هبا  فال بسؿؾة يف أول سقرة براءة باإلجؿاع، وٓ خالف يف حذففا بقـ إكػال وبراءة، طـ كّؾ  (3)

براءة  إكف الؼقاس: وذلؽ ٕن إسؼاصفا إّما أن يؽقن ٕنّ »بقـ السقرتقـ، قال أبق الحسـ السخاوي: 

أو ٕهنؿ لؿ يؼطعقا بلهنا سقرة قائؿة بـػسفا دون إكػال، فنن كان ٕهنا كزَلت بالسقػ كزلت بالسقػ، 

فذاك مخصقص بؿـ كزلت فقف، وكحـ إكؿا كسؿل لؾتربك، وإن كان إسؼاصفا ٕكف لؿ يؼطع بلهنا سقرة 

اكظر:  «.وحدها، فالتسؿقة يف أوائؾ إجزاء جائزة، وقد طؾؿ الغرض بنسؼاصفا، فال ماكع مـ التسؿقة

 .(484/ 2(، جؿال الؼراء )848/ 2الـشر )

والتسؿقة وتركفا يف مذهب الجؿقع، ففل طؾك التخققر ٓ طؾك وجف ذكر الخالف، وهل يف ثالثة  (1)

مذاهب جائزة: وصؾ الجؿقع، وقطع الجؿقع، وقطع إول ووصؾ الثاين بالثالث، والرابع الؿؿتـع: 

 وصؾفا بآخر السقرة والققػ طؾقفا.

َّٓ لؼصد تصحقح الرواية لجؿقعفا. اكظر: التقسقروٓ  ، غقث 129، صُتجؿع بقـفا يف مقضٍع واحد، إ

 .(249/ 1، التبصرة )38، صالـػع

َقِر ُمْطَؾًؼا  (2) وهل أواسط السقر، أي: ما بعد أوائؾفا ولق بآية أو كؾؿة، ويجقز آْبتَِداء بَِلْوَساِط الس 

فنذا ابتدأ »يف ذلؽ بقـ سقرة براءة وغقرها، قال صاحب التبصرة:  واإلتقان بالبسؿؾة وتركفا، ٓ فرق

اء ذ فؼط، هذه طادة الؼرَّ ، وقرأ برتك التسؿقة يف أوائؾ السقر. اكظر: الؿفذب «الؼارئ بغقر أول سقرة طقَّ

/ 1التبصرة يف الؼراءات السبع )(، 850/ 2، الـشر )34 -33، صيف الؼراءات العشر وتقجقففا

 (.344/ 1يف الؼراءات الثؿان )(، الؿبفج 249



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(27) 

 فصل

إذا لؿ يلِت بالبسؿؾة فقجفان: أحدهؿا: وصؾ آخر السقرة بقنّالسورتقن:ّ

بلّول إخرى. والثاين: الققػ طؾك آخر السقرة وآبتداء بلّول إخرى
(1)

، وإذا 

السقرتقـ. والثاين: فصؾفا طـفؿا. أتك بالبسؿؾة فثالثة أوجف: أحدها: وصؾفا ب

والثالث: فصؾفا طـ آخر السقرة ووصؾفا بُلولك إخرى، وهق إرجح وطؽسف 

مؿتـع. وتليت إوجف إذا كررت السقرة القاحدة
(2)

. 

ّ  

                                                     

وُيؼصد هبا السؽت والقصؾ بدون بسؿؾة، وذلؽ لبقان ما يف آخرها مـ إطراٍب أو بـاء، وما يف أول  (1)

 طـ طؾة حذف البسؿؾة بقـ 
ّ
السقرة التالقة مـ هؿزات قطع أو وصؾ أو إضفار أو إدغام، وقد أجاب مؽل

أي: طـد ترك -سقرة طـده  رحؿـ الرحقؿ( لقست بآية مـ كّؾ إّكف لؿا كاكت )بسؿ اهلل ال»السقرتقـ بؼقلف: 

سقرة،  وطـد جؿاطة الػؼفاء، أسؼطفا يف وصؾف السقرة بالسقرة: لئال يظـ ضاّن أهنا آية مـ كّؾ  -البسؿؾة

ف كالسقرة القاحدة، فؽؿا ٓ يػصؾ بعض آياتف وبعض بالتسؿقة، كذلؽ ٓ يػصؾ بقـ فالؼرآن طـده كؾّ 

اكظر: «. قة، فلّما إثباهتا يف الؿصحػ فنكؿا ذلؽ لقعؾؿ فراغ سقرة وابتداء أخرىسقرة وسقرة بالتسؿ

/ 1، التبصرة )45، ص(، مػردة أبل طؿرو33/ 1(، الؿفذب )16/ 1(، الؽشػ )55/ 1اإلقـاع )

 .36، ص(، غقث الـػع247

التَّخققِر، ومؼصدها  وُيزاد طؾقفا وجَفا السؽت والقصؾ، وهذه إَْوُجف وكحقها القاردة طؾك َسبِقؾِ  (2)

، َفبَِلي  َوْجٍف ُقِرَئت َجاز، وما ذكر القجقبَمْعِرَفُة جقاِز الؼراَءِة بُِؽؾٍّ مِـْفا طؾك َوْجِف اإِلَباَحِة ٓ طؾك َوْجِف 

لق وصؾت »سقرتقـ مرتبتقـ، أو غقر ذلؽ، قال ابـ الجزري:  بقـ كّؾ  مـ الخالف بقـ السقرتقـ هق طامّ 

ا، والذي يظفر البسؿؾة رت مثاًل كؿا تؽرّ كرّ  السقرة بلولفا كلن ر سقرة اإلخالص فؾؿ أجد فقف كصًّ

 .34، ص(، الؿفذب861/ 2اكظر: الـشر )«. قطًعا



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(28) 

 فصل

الحرف الؿقققف
(1)

طؾقف إن كان ساكـًا: ُترك طؾقف 
(2)

، وإن كان هاء تلكقث، 

ح حمسو [106]إكبقاء:  ىجسرَۡۡحَح حمسكحق:  ٍَ [53]الـحؾ:  ىجسُِۡػ
(3)

فقف حركة طارضة، كحق: ، أو 

ِ  حمس ٌِِِيَ  َوبَّّشِ ۡؤ ٍُ ۡ َ  كُُو  حمس، و)قؾ( مـ [47]إحزاب:  ىجسٱل ْ ٱَّللَّ ٔا [109]اإلسراء:  ىجسٱۡدُغ
(4)

 ،

ومـ الحركة العارضة: حركة مقؿ الجؿع
(5)

ًُ  حمس، كحق:  ُٓ ِۡ ِ ُِٔنَ  ٌّ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ]آل طؿران:  ىجسٱل

                                                     

دة، يجقز مـفا يف الؼراءة ثالثة: الققػ: سؽقٌن يؾحؼ آخر الؽؾؿة، وهق يف كالم العرب طؾك ضروب متعدّ  (1)

 الروم واإلشؿام.السؽقن 

الحرف مـ الحركات الثالث، وهق إصؾ يف الققػ طؾك الؽؾؿ الؿتحركة وصاًل: ٕن معـك السؽقن: تػريغ  (2)

الققػ الرتك والؼطع، وهق ضد آبتداء، فؽؿا يختص آبتداء بالحركة كذلؽ يختص الققػ بالسؽقن، وذلؽ 

أئؿة الؼراءة إٓ  لغة أكثر العرب، واختقار كثقر مـ الؼّراء وجؿاطة مـ الـحاة، فُقؼصد هـا ما ٓ يؼػ طؾقف

 .(1862/ 3بالسؽقن، وٓ يجقز فقف روٌم وٓ إشؿام، وهق طؾك خؿسة أكقاع سلذكرها. اكظر: الـشر )

رۡ  ـَََل  حمسإول: الساكـ يف القصؾ، كحق:  (3) َٓ ِۡ ، فقققػ طؾقف باإلسؽان: لخػة الحركة. اكظر: [9]الضحك:  ىجسَت

/ 1(، التذكرة )334/ 1(، التبصرة )1865 -1862/ 3(، الـشر )216 -215/ 1الؿقضح يف الؼراءات )

240). 

ًٓ مـ تاء التلكقث وقًػا، كحق:  (4) َِّح حمسالثاين: الفاء التل تؾحؼ إسؿاء بد ، وُتعرف هباء التلكقث، فعالمة التلكقث ىجسٱۡۡلَ

إٓ فقف، والساكـ ٓ ٓ يقجد  ذْ إذا وصؾتف التاء، وإذا وقػت ألحؼت الفاء، فالسؽقن لفاء التلكقث ٓزم يف الققػ: إِ 

اء يف هاء التلكقث، كحق: »ُيشار إلقف: لعدم وجقد الحركة فقف رأًسا، وقال صاحب التبصرة:  ولؿ يختؾػ الُؼرَّ

ح حمس ٍَ ، أّن الققػ طؾقفا باإلسؽان، وٓ يجقز الروم واإلشؿام فقفا: ٕن الققػ طؾك حرف لؿ يؽـ ىجسرَۡۡحَح حمسو ىجسُِۡػ

 -1865/ 2(، الـشر )343/ 1اكظر: التبصرة )«. حرف الذي كان طؾقف اإلطرابطؾقف إطراب، إكؿا هق بدٌل مـ ال

 .(166/ 4(، الؽتاب )1866

فالعروض يزول طـد الققػ  ىجسَوٱَۡنَۡر إِنَّ  حمسبحركة طارضة وصاًل: إّما لؾـؼؾ، كحق:  الؿتحركالثالث:  (5)

ًِ  حمسويرجع لؾسؽقن إصؾل، وإّما ٓلتؼاء الساكـقـ وصاًل، كحق:  ۡ  كُ ، فقؽقن أصؾف السؽقن، وإكؿا ىجسَو ٱّلَّ

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(29) 

ًُ حمس، [110 ُْ ۡزََثُ
َ
ًِ  حمسو /ّأ[2]، [110: ]آل طؿران ىجسٱۡىَفَِٰصُلٔنَ َوأ ِٓ ِ ۡشَجةُب  ث

َ
]البؼرة:  ىجسٱۡۡل

ًِ  حمس، و[165 ِٓ ًۡ
[244]البؼرة:  ىجسٱۡىلَِذةُل  َغيَ

(1)
. 

ٍِيَ  حمسأو كان مػتقًحا، كحق:  ـَ  [1]الػاتحة:  ىجسٱۡىَعَٰيَ ُسّؽ
(2)

، أو مؽسقًرا، كحق: 

َِ  حمس يۡ َ ـَ أو ِريؿَ  [29]فصؾت: ىجسٱلَّ ُسؽ 
(3)

[ 4]الػاتحة:  ىجسنَۡصَذػِيُ  حمسا، كحق: ، أو مضؿقمً 

ـَ أو ِريَؿ أو ُأِشؿَّ  ُسؽ 
(4)

. 

                                                     
= 

ٓ يشار إلك الساكـ. اكظر:  ذْ تحّرك يف القصؾ لعّؾة تػارقف طـد الققػ، فؾؿ يجز لذلؽ اإلشارة إلقف: إِ 

 (.833/ 2(، جامع البقان )211/ 1(، الشؿعة الؿضقئة )1867/ 3الـشر )

ُحذفت القاو لؾتخػقػ، يؽقن  الرابع: مقؿ الجؿع، وأصؾفا أن تؽقن مضؿقمة وبعدها واو، فؾؿا (1)

ًۡ  حمسالققػ طؾقفا بالسؽقن يف َكْحق:  ِٓ ًۡ
ًۡ  َغيَ ُْ ًۡ دُِِذۡر َ ۡم ل

َ
ًۡ أ ُٓ َُذۡرَت

َ
، َوَشّذ مؽل َفَلجاز الروم، [6]البؼرة:  ىجسَءأ

ِؿقِر، وقال ابـ الجزري: إكف ققاٌس غقر ـْ َوَصَؾَفا قَِقاًسا َطَؾك َهاِء الضَّ صحقح:  واإِلشؿام يف مقِؿ الَجْؿِع لَِؿ

/ 1ٕن هاء الضؿقر كاكت متحركة قبؾ الصؾة بخالف مقِؿ الجؿع، فُعقمؾت بالسؽقن. اكظر: الؽشػ )

/ 1(، الؿقضح يف وجقه الؼراءات )342 -341/ 1(، التبصرة )1867 -1866/ 2(، الـشر )128

233.) 

الجؿقع يؼػ طؾقف بالسؽقن: ، ف[1]البؼرة:  ىجسَرۡيَت  ََل  حمسالخامس: ما كان متحرًكا بالػتح وصاًل، كحق:  (2)

 .(210/ 1(، الشؿعة الؿضقئة )1865/ 3ٕكف إصؾ يف الققػ. اكظر: الـشر )

وهذا مّؿا يجقز فقف الققػ بالسؽقن وبالروم، وٓ يدخؾ فقف اإلشؿام، وهق ما كان يف القصؾ متحرًكا  (3)

ًِ  ِمۡسِب  حمسبالؽسر، كحق:  ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّخً  .[1]الػاتحة:  ىجسٱَّللَّ

وهق ما يجقز الققػ طؾقف بالسؽقِن أو بالروِم أو باإلشؿاِم، مّؿا كان متحرًكا بالضؿ وصاًل، طؾك أٓ  (4)

 تؽقن ٓلتؼاء الساكـقـ، أو بـؼؾ الضؿ مـ كؾؿة أخرى.



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(30) 

وم: اإلسراع بالحركة مع اإلخػاء، والصقت فقفا يسؿعف الؼريب  والرَّ

الؿصِغل
(1)

. 

واإلشؿام: ضؿ الشػتقـ طؼقب السؽقن، ُيرى وٓ ُيسَؿع
(2)

. 

ّ  

                                                     

ففق طـد الؼّراء طبارة طـ الـطؼ ببعض الحركة. وقال بعضفؿ: تضعقػ الصقت بالحركة حتك يذهب  (1)

، أي: أن ُتسِؿع الؼريب حركة الحرف معظؿفا، وهق طـ
ٍّ
د الـحاة: طبارة طـ الـطؼ بالحركة بصقت خػل

 يدركف إطؿك بحاسة سؿعف، وقال الجقهري يف صحاحف: 
ّ
وَروم الحركة »الؿقققف طؾقف بصقت خػل

الذي ذكره سقبقيف هق حركة مختؾسة مخػاة بضرب مـ التخػقػ، وهل أكثر مـ اإلشؿام ٕهنا ُتسَؿع، 

، ويستعؿؾ يف الحركات الثالث يف الـصب «زكة الحركة وإن كاكت مختؾسة مثؾ هؿزة بقـ بقـوهل ب

م الحركة خطٌّ بقـ ولَروْ »والػتح والخػض والؽسر والرفع والضّؿ، وطالمتف كؿا قال سقبقيف يف كتابف: 

(، الشؿعة 1938/ 5(، الصحاح )336/ 1(، التبصرة )1862/ 3اكظر: الـشر )«. يدي الحرف

 .(829/ 2(، جامع البقان )169/ 4(، الؽتاب )210/ 1ضقئة )الؿ

ففق طبارة طـ اإلشارة إلك الحركة مـ غقر تصقيت، وقال بعضفؿ: أن تجعؾ شػتقؽ طؾك صقرهتا إذا  (2)

ة. وكالهؿا واحد، وٓ تؽقن اإلشارة إٓ بعد سؽقن الحرف، أي: أن تضؿ شػتقؽ بال لػظت بالضؿّ 

هق إيؿاء بعضق إلك الحركة، قال الجقهري  ذْ بالبصقر: إِ  ك، وهق مختّص صقت معف، بعد تسؽقـ الؿحرّ 

وإشؿام الحرف: أن تشّؿف الضؿة أو الؽسرة وهق أقؾ مـ َروم الحركة: ٕكف ٓ ُيسَؿع، »يف الصحاح: 

، «وإكؿا يتبقـ بحركة الشػة، وٓ يعتّد هبا حركة لضعػفا، والحرف الذي فقف اإلشؿام ساكـ أو كالساكـ

تعؿؾ يف الحركات إٓ يف الؿرفقع والؿضؿقم ٓ غقر، وطالمتف: كؼطة فقق الحرف. اكظر: الـشر وٓ يس

/ 4(، الؽتاب )337/ 1(، التبصرة )1962/ 5(، الصحاح )211/ 1(، الشؿعة الؿضقئة )1863/ 3)

 .(831/ 2(، جامع البقان )169



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(31) 

 فصل

ّالخط الوقفّعؾىّمرسوم
(1)

ّ آضطرار  يتبع يف وقػ آختقار ٓ وقػ:

الؿصحػ العثؿاين، وٓ ُيخالػ إٓ بالـؼؾ خطّ 
(2)

، وقد ُكؼؾ إكف كان يؼػ بالفاء 

 طؾك ما ُرسؿ بالتاء مـ هاء التلكقث، وهل: 

 سبع:  ىجسرَۡۡحَخ حمس -1

ْوَلَٰٓهَِم يَرُۡجَٔن حمسيف البؼرة: 
ُ
ِ  أ  [.218] ىجسرَۡۡحََخ ٱَّللَّ

ِ  إِنَّ  حمسويف إطراف:   [.56] ىجسرَۡۡحََخ ٱَّللَّ

ًۡخِ  رَۡۡحَُخ  حمس هقد: ويف َو ٱۡۡلَ ْۡ
َ
ًۡ أ ًُۡس ۥ َغيَ ُّ َُٰذ ِ َوَبرََك  .[73] ىجسٱَّللَّ

 [.2]  ىجسرَۡۡحَِخ َرّبَِم َخۡجَدهُۥ َزَكرِيَّةءَ  ذِۡنُر  حمس  ويف مريؿ:

                                                     

حابة طؾقفا، والؿراد بالخط الؽتابة. وأصؾ الرسؿ إثر، وهق خط الؿصاحػ العثؿاكقة التل أجؿع الص (1)

ويليت طؾك قسؿقـ: ققاسل واصطالحل، فُقعرف الؼقاسل بؿا صابؼ فقف الخط الؾػظ، وآصطالحل ما 

(، شرح الفادي 1885 -1884/ 3خالػف بزيادة، أو حذف، أو بدل، أو وصؾ، أو فصؾ. اكظر: الـشر )

(1 /364). 

لزوم اتباع مرسقم الؿصاحػ، فقؿا تدطق الحاجة إلقف، فقؽقن  وقد أجؿع العؾؿاء وأئؿة إمصار طؾك (2)

الققػ طؾقفا باطتبار إواخر مـ اإلبدال، والحذف واإلثبات، وغقرها، وأن ما ُكتب مـ كؾؿتقـ 

ّٓ طؾك الثاكقة مـفؿا.  مػصقلتقـ جاز الققػ طؾك كؾٍّ مـفؿا، وما كتب مـ كؾؿتقـ مقصقلتقـ لؿ يققػ إ

 .(364/ 1اكظر: شرح الفادي )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(32) 

ِ  ـَٱُُظۡر  حمسويف الروم:   [.50]  ىجسإََِلَٰٓ َءاَثَٰرِ رَۡۡحَِخ ٱَّللَّ

ًۡ حمسويف الزخرف:  ُْ
َ
ِ  أ َٔن رَۡۡحََخ َرّب ٍُ  ىجسَرّبَِم َخۡۡير  َورَۡۡحَُخ  حمسوفقفا،  ىجسَم َحۡلِص

[31.] 

ٍَخ حمس و -2  إحدى طشرة:  ىجسُِۡػ

َخ  َوٱۡذُنُرواْ حمسيف البؼرة:  ٍَ ًۡ  ُِۡػ ًُۡس ِ َغيَ  [.231] ىجسٱَّللَّ

َخ  َوٱۡذُنُرواْ  حمسويف آل طؿران:  ٍَ ًۡ  ُِۡػ ًۡ إِۡذ ُنُِذ ًُۡس ِ َغيَ  [.103] ىجسٱَّللَّ

َخ  ٱۡذُنُرواْ  حمسيف الؿائدة: و ٍَ ٔۡمٌ  ُِۡػ ًَّ كَ َْ ًۡ إِۡذ  ًُۡس ِ َغيَ  .[11]  ىجسٱَّللَّ

ََ حمسويف إبراهقؿ:  ِي ًۡ دََر إََِل ٱلَّ َ ل
َ
ْ  خ ٔا ُ ل ِ ُزۡفٗرا ثَدَّ َخ ٱَّللَّ ٍَ ِإَون حمس[، 28] ىجسُِۡػ

 ِ َح ٱَّللَّ ٍَ واْ ُِۡػ ٓ  ََل  َتُػدُّ ة َْ ّ[.34] ىجسُُتُۡطٔ

ِخ  حمسويف الـحؾ ثالث:  ٍَ ًۡ يَۡسُفُرونَ  َوبِِِۡػ ُْ  ِ َحۡػرِـَُٔن  حمس [،72] ىجسٱَّللَّ
  ِ َخ ٱَّللَّ ٍَ ِ  َوٱۡشُهُرواْ  حمس[، 83] ىجسُِۡػ َخ ٱَّللَّ ٍَ ّ.[114] ىجسُِۡػ

ِ  ٱۡۡلَۡدرِ  ِِف  حمسويف لؼؿان:  ِخ ٱَّللَّ ٍَ  [.30] ىجسثِِِۡػ

َخ  ٱۡذُنُرواْ  حمس ويف فاصر: ٍَ ًۡ  ُِۡػ ًُۡس ِ َغيَ  [.3] ىجسٱَّللَّ

ِخ َرّبَِم  ـََذّنِۡر  حمسويف الطقر:  ٍَ َُخ ثِِِۡػ
َ
ةٓ أ ٍَ  [.27] ىجسَذ

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(33) 

َِّخ حمس -3  خؿس:  ىجسُش

َُِّخ  َذَلۡد َمَغۡخ حمسيف إكػال:  ىِيَ  ُش وَّ
َ
 [.38] ىجسٱۡۡل

ۡو يَُِظُروَن حمسويف فاصر:  َٓ ِ َتۡجِديَٗلۖ  إَِلَّ  َذ َِِّخ ٱَّللَّ ىَِيَۚ ـَيََ ََتَِد لُِص وَّ
َ
ََِّخ ٱۡۡل ُش

ِ َُتِۡٔيًَل  َِِّخ ٱَّللَّ  [.43] ىجسَوىََ ََتَِد لُِص

ِ حمسويف غافر:  ََِّخ ٱَّللَّ ِ  َخيَۡخ  كَۡد   ٱىَِّ  ُش  [.84] ىجسِِف ِغَجةدِه

ت حمس -4
َ
 : /ّب[1]سبع  ىجسٱۡمَرأ

ُت  إِۡذ كَةىَِخ حمسيف آل طؿران: 
َ
َرَٰنَ  ٱۡمَرأ ٍۡ  [.35] ىجسِغ

ُت  حمسويف يقسػ: 
َ
ُت  كَةىَِخ حمس[، 30] ىجسٱىَۡػزِيزِ  ٱۡمَرأ

َ
 [.51] ىجسٱۡىَػزِيزِ  ٱۡمَرأ

ُت  َوكَةىَِخ حمسويف الؼصص: 
َ
ٔۡ  ٱۡمَرأ  [.8] ىجسَن ـِرَۡغ

َت ُُٖٔح حمسويف التحريؿ ثالث: 
َ
َت  ٱۡمَرأ

َ
َت  حمس [،10] ىجسلُٔطٖ  َوٱۡمَرأ

َ
ٱۡمَرأ

نَ   ۡٔ  [.11] ىجسـِرَۡغ

ٍَخ حمس و -5  أربع:  ىجسََكِ

ۡخ حمسيف إطراف:  ٍَّ ُخ  َوَت ٍَ ِ  [.136] ىجسٱۡۡلُۡصَنَٰ  َرّبَِم  ََك

ۡخ  َنَذَٰلَِم حمسويف يقكس:  ََ ـَصَ  َخلَّ ِي ُخ َرّبَِم لََعَ ٱلَّ ٍَ ِ ْ ََك ٔٓا إِنَّ  حمس[، 33] ىجسُل
  ََ ِي ُخ َرّبَِم  ٱلَّ ٍَ ِ ًۡ ََك ِٓ ًۡ

ۡخ َغيَ  [.96] ىجسَخلَّ



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(34) 

ََ َزَفُرٓواْ  َوَكَذَٰلَِم  حمسويف غافر:  ِي ُخ َرّبَِم لََعَ ٱلَّ ٍَ ِ ۡخ ََك  [.5] ىجسَخلَّ

ويف إخريقـ خالٌف يف رسؿفا تاء
(1)

. 

َِخ حمس و -6  مقضعان:  ىجسىَۡػ

َِۡجَػو  حمسيف آل طؿران:  َِ  َذ َِٰذبِيَ ىَّۡػ ِ لََعَ ٱۡىَك  [.60] ىجسَخ ٱَّللَّ

نَّ  حمسويف الـقر: 
َ
ََِخ  أ ِ  ىَۡػ ًِّۡ  ٱَّللَّ  [.7] ىجسَغيَ

ًَخ حمسو -7 ۡػِط ٌَ ًَِخ ٱلرَُّشٔلِ  حمسمقضعان يف الؿجادلة:  ىجسَو ۡػِط ٌَ  [.9، 8] ىجسَو

 [.15، 10] ىجسَؽَحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ  حمسمقضعان بققسػ:  ىجسَؽَحََٰجخِ  حمسو -8

ًَُّخ  حمسو -9 ًۡ  حمس مقضع هبقد: ىجسثَلِ ِ َخۡۡير ىَُّس ًَُّخ ٱَّللَّ  [.85] ىجسثَلِ

 [.8] ىجسكُرَُّت َخۡيٖ  حمسبالؼصص:  ىجسكُرَُّت  حمسو -10

َِخ حمسو -11 ِ َٰ حمسمقضع بػاصر:  ىجسثَّح ًۡ لََعَ ُٓ ُّ  َذ ِۡ ِ ٌّ َِٖخ  ِ  [.40] ىجسثَّح

ٍََرتحمسو -12 َرٖت حمسمقضع بػصؾت:  ىجسَث ٍَ َۡ  َث ِ ة ٌّ َٓ ةِم ٍَ ۡز
َ
 [.46] ىجسأ

 [.41] ىجسَشَجَرَت ٱلزَّكُّٔمِ  إِنَّ حمسمقضع بالدخان:  ىجسَشَجَرت حمسو -13

َُِّخ  حمسو -14 َُِّخ  ـََرۡوحر َوَرۡيَدةنر حمس مقضع بالقاقعة: ىجسَج  [.92] ىجسَُػًِمٖ  وََج

                                                     

مختؾٌػ فقفا بالجؿع واإلفراد، فؼرأها أبق طؿرو بغقر ألػ طؾك التقحقد يف مقضعل يقكس وغافر.  (1)

 .(2298/ 4(، )1891 -1890/ 3اكظر: الـشر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(35) 

ََِخ  حمسو -15 َرَٰنَ  حمسمقضع بالتحريؿ:  ىجسٱۡب ٍۡ ََِخ ِغ  [.12] ىجسٱۡب

ۡخ ََكَِمَُٰخ َرّبَِم حمسيف إكعام:  ىجسََكَِمَٰخ حمسو -16 ٍَّ ِضۡدٗكة  َوَت
 [.116] ىجسوََغۡدَٗل  

ةٓنِيِيَ  َءاَيَٰخر  حمسيف يقسػ:  ىجسَءاَيَٰخر  حمسو -17  [.7] ىجسّىِيصَّ

ًِّۡ حمسيف العـؽبقت:  ىجسَءاَيَٰخر  حمسو -18 َِ  َءاَيَٰخر  َغيَ ّبِِّ  ٌّ  [.50] ىجسرَّ

ُِٔنَ  ِِف حمسيف سبل:  ىجسٱىُۡؾُرَفَٰخِ  حمسو -19 ٌِ َِٰخ َءا  [.37] ىجسٱۡىُؾُرَف

 [.33] ىجسُضۡفرر  ِجَمََٰلَٰخر حمسبالؿرسالت:   ىجسِجَمََٰلَٰخر حمسو -20

 فؼرأها بالجؿع فققػ طؾقفا بالتاء.

ََٰخ  حمسوأّما:  ةَت  حمس، و[19]الـجؿ:  ىجسٱىلَّ َٓ ًۡ  ىجسَمۡرَعةتِ  حمس، و[36]الؿممـقن:  ىجسَْ
ثَخِ  حمس، [62]الـؿؾ:  ىجسَذاَت  حمس، و[207]البؼرة: 

َ
د ََلَت  حمس، [4]يقسػ:  ىجسَيَٰٓ ]ص:  ىجسوَّ

، فققػ طؾقفا بالتاء فقافؼ الؿصحػ[2
(1)

ث يف ، وغقر ما ذكر مـ هاء التلكق

ّّالؿػرد ُكـتب بالفاء، فالققػ طؾقفا بالفاء إجؿاًطا.

                                                     

وهل كؾؿاٌت مخصقصة، يؼػ طؾقفا أبق طؿرو بالتاء مقافؼة لؾرسؿ، وهل تقافؼ لغة مـ لغات العرب  (1)

(، الشؿعة 1894 -1893/ 3(، الـشر )1214/ 3(، جامع البقان )60اكظر: التقسقر )«. لغة صلء»

 .(569/ 1الؿضقئة )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(36) 

وامتـعّمنّالوقفّعؾىّالالمّالؿػصولةّرسًؿاّيف
(1)

ّ:ّ

ٔۡمِ  حمس -1 ُؤََلٓءِ ٱۡىَل ةِل َهَٰٓ ٍَ  [.77يف الـساء ] ىجسَذ

ةِل  حمس -2  [.48يف الؽفػ ] ىجسَهََٰذا ٱىِۡهَتَِٰت ََل  ٌَ

ةِل  حمس -3 ّ/ّب[2][. 7يف الػرقان ] ىجسَهََٰذا ٱلرَُّشٔلِ  ٌَ

ْ  حمس -4 ََ َزَفُروا ِي ةِل ٱلَّ ٍَ  [.36يف الؿعارج ] ىجسَذ

يّٗة حمسوامتـع مـ الققػ طؾك 
َ
يّٗة  حمسيف  ىجسخ

َ
ْ  خ ٔا ة دَۡدُغ [، بؾ 109يف سبحان ] ىجسٌَّ

ة  حمسوقػ طؾك كؾؿة  يف الجؿقع ىجسٌَّ
(2)

، ووقػ طؾك الؽاف الؿقصقلة رسًؿا يف 

َ  حمس نَّ ٱَّللَّ
َ
ُّ  حمس، [82]الؼصص:  ىجسَوۡيَسأ َُّ

َ
( يف [82]الؼصص:  ىجسَوۡيَسد ، فقؼقل: )َوْيَؽ َأنَّ

الؿقضعقـ
(3)

. 

                                                     

قرأها أبق طؿرو بالققػ طؾك )ما( دون الالم يف الؿقاضع إربعة، ووجفف: أن الالم حرف جر وٓ يحسـ  (1)

/ 2كرة )(، التذ1937ـ1936/ 3(، الـشر )816/ 2الققػ طؾك الجار دون الؿجرور. اكظر: جامع البقان )

312). 

وهق ما ُيسّؿك بقصؾ الؿؼطقع رسًؿا، فقؼػ أبق طؿرو طؾك )ما(: باطتبار أن )ما( زيَد صؾًة لؾؽالم وتلكقًدا  (2)

لف، ولذلؽ لؿ ُتػصؾ مـ )أّي(، ويجدر التـبقف هـا أكف ٓ يـبغل تعؿد الققػ هـا ٕحٍد مـ الؼراء طؾك )أيًّا( أو 

ْ  حمسلف: طؾك )َما(: لتعؾؼف بؿا بعده مـ قق ٔا ، ففق لقس بؿقضع تؿام وٓ كػاية، وإكؿا هق مـ وقػ ىجسدَۡدُغ

 .(1936 -1933(، الـشر )817/ 2(، جامع البقان )253آضطرار أو آختبار. اكظر: التقسقر )

وهق مـ قطع الؿقصقل، وأجؿعت الؿصاحػ طؾك كتابتفؿا كؾؿًة واحدًة مقصقلة، فقؼػ طؾك )الؽاف(  (3)

( و)أكَّف(. اكظر: التقسقرمؼطقطًة مـ )الفؿز  -818/ 2، جامع البقان )61، صة(، وإذا ابتدأ بالفؿزة: )أنَّ

 .(1951 -1950/ 3(، الـشر )820



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(37) 

َّ  حمسووقػ بنثبات إلػ الؿحذوفة رسًؿا يف:  يُّ
َ
ُِٔنَ  خ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ يف الـقر  ىجسٱل

َّ  حمس[، ويف 31] يُّ
َ
َّ  حمس[، و29يف الرحؿـ ] ىجسٱثلََّلََلنِ  خ يُّ

َ
د ةِخرُ  َيَٰٓ يف الزخرف  ىجسٱلصَّ

[48]
(1)

. 

َُُِٔة   حمس ووقػ بحذف إلػ الثابتة رسًؿا يف: [، 10] ىجسٱىظُّ

بًََِل   حمس[ 66]  ىجسٱلرَُّشََٔل   حمسو [ يف إحزاب67] ىجسٱلصَّ
(2)

. 

ارِيَرا   حمس، و[4]اإلكسان:  ىجسَشَلَِٰصََلْ  حمسوأّما  َٔ إول، فققػ طؾقفا  [15]اإلكسان:  ىجسكَ

َٔارِيرَ  حمسبإلػ طؾك الرسؿ، و يف مصحػف بال ألػ، فققػ طؾقف [ 16]اإلكسان:  ىجسكَ

بال ألػ
(3)

 . 

يَِّ حمسقػ طؾك وو
َ
، بالقاء، فحذف الـقن الثابتة [146]آل طؿران:  ىجسَوَكد

رسًؿا
(4)

. 

                                                     

بؼراءهتا بإلػ يف الؿقاضع الثالثة، وذلؽ أن إلػ  -حقث ُكتبت طؾك لػظ القصؾ-فلثبتفا خالًفا لؾرسؿ  (1)

الققػ زال السبب وُرّدت إلك أصؾفا، فقؼرأها باإلثبات،  ُحذفت يف القصؾ: لسؽقهنا وسؽقن ما بعدها، وطـد

 .(459/ 2(، التذكرة )137/ 3(، الؽشػ )61ووافؼف الؽسائل ويعؼقب الحضرمل. اكظر: التقسقر )

 -519/ 1ٓ أصؾ لأللػ يف هذه الؽؾؿ. اكظر: السبعة ) ذْ فقؼرأ أبق طؿرو بحذففا يف الحالقـ طؾك إصؾ: إِ  (2)

 .(195/ 1(، الؽشػ )1489/ 4(، جامع البقان )178/ 1(، التقسقر )520

َسَللُت َأَبا َطْؿرو »وذلؽ ٓتباع خط الؿصحػ، فإلػ ثابتة يف الؿصحػ، قال صاحب التقسقر: قاَل طّباس:  (3)

َٔارِيَرا   ََكَُۡخ  حمسَفَؼَرَأ:  ن،  ىجسكَ َٓ يـق  لِػ َو ْٕ حٖ حمسُيثبت ا ٌَِ ـِغَّ َٔارِيَر  َٓ  ىجسكَ (، 664اكظر: السبعة )«. َتـِْقيـ بَِغْقر ألِػ َو

 .(354 -353/ 2(، الؽشػ )607/ 2التذكرة )

ورَدت يف الؼرآن الؽريؿ يف سبعة مقاضع: آل طؿران، ويقسػ، والعـؽبقت، والؼتال مقضع، وبالحج يف  (4)

 مقضعقـ، فؼرأ هبؿزة مػتقحة بعد الؽاف وبعدها ياء مؽسقرة مشددة: وذلؽ ٕن أصؾ الؽؾؿة )أّي( دخؾت

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(38) 

ًٓ بالػصؾ، وما كان  وما طدا ذلؽ وقػ طؾك ما ُرسؿ، فؿا كان مػصق

ًٓ فعؾك إخقر، وما كان محذوًفا بالحذف، وما كان ثابًتا باإلثبات، واهلل  مقصق

ّّ.أطؾؿ

ّ  

                                                     
= 

طؾقفا كاف التشبقف، فؽثر استعؿالفا بؿعـك )َكْؿ(، فقؼػ طؾقفا بالقاء ويحذف التـقيـ الؿرسقم كقًكا. اكظر: 

 .(358/ 1(، الؽشػ )295/ 1(، التذكرة )814/ 2، جامع البقان )61 -60، صالتقسقر



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(39) 

 فصل

حروفّالؿد
(1)

:ّ

ساكـة قبؾفا كسرة، وواو ساكـة قبؾفا ضؿة ثالثة: ألِػ، وياء
(2)

، فنن تالها 

ـٌ طارٌض كالققػ طؾك  ًِ حمس، و[2]الػاتحة:  ىجسٱلرَِّنَٰمۡح حمسساك ، [2]الػاتحة:  ىجسٱلرَِّخً

ُِٔنَ  حمسو ٌِ [5]البؼرة:  ىجسيُۡؤ
(3)

جاز الؿد والتقسط والؼصر 
(4)

. 

                                                     

ه يف َغق ف: الؿد لغًة:  (1) أْمَفؾف وصّقل لف، وققلف تعالك: أي الجذُب والَؿْطؾ، والؿادة: الزيادة الؿتصؾة. وَمدَّ

ٔنَ  حمس ُٓ ٍَ ًۡ َحۡػ ِٓ ِ ًۡ ِِف ُطۡؾَحَِٰ ُْ دُّ ٍُ ، معـاه: يؿفؾفؿ، واصطالًحا: ِزَياَدة َمطٍّ فِل َحْرِف الَؿد  [14]البؼرة:  ىجسَوَي

، وهق الذي ٓ َيُؼقُم َذاُت َحْرِف الَؿد  ُدوَكُف. ُيـظر: لسان العرب )
ّ
(، 397 -396/ 3َطَؾك الَؿد  الطَّبِقِعل

. وإصؾ يف الؿد طؿقًما ما رواه البخاري طـ قتادة 53ص ،(، إتحاف فضالء البشر996/ 2الـشر )

 
 
ا»؟ َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُسئَِؾ َأَكٌس َكْقَػ َكاَكْت قَِراَءُة الـَّبِل ِ ٱلرَِّنَٰمۡح  ِمۡسِب  حمس، ُثؿَّ َقَرَأ: «َكاَكْت َمدًّ ٱَّللَّ

 ًِ ِحقِؿ. ]أخرجف البخاري، كتاب: فضائؾ  َيُؿد   [1]الػاتحة:  ىجسٱلرَِّخً ، َوَيُؿد  بِالرَّ ـِ ْحَؿ ، َوَيُؿد  بِالرَّ
ِ
بِبِْسِؿ اهلل

 .[5046(، 195/ 6الؼرآن، باب: مّد الؼراءة، )

 وحروف الؿد ثالثة، وهل الحروف الجقفقة، وهل الفقائقة، وأمؽـفـ يف الؿد إلِػ ثؿ القاء ثؿ القاو. (2)

وأمؽـفـ يف الؿد إلِػ ثؿ القاء ثؿ القاو، وكان أبق الؼاسؿ يحؽل لـا طـ أبل »وقال صاحب اإلقـاع: 

أكف كان يذهب إلك أن أمؽـفـ يف الؿد القاو ثؿ  -(1270/ 2ترجؿتف يف غاية الـفاية )-بؽر الصؼؾل 

 «.القاء ثؿ إلِػ

س ذلؽ، وققؾ: وأمؽـفـ طـد الجؿفقر: إلِػ، فالجؿفقر طؾك أن الحروف قبؾ الحركات، وققؾ: طؽ

حف بعضفؿ. وٓ  لقست الحركات ملخقذة مـ الحروف، وٓ الحروف ملخقذة مـ الحركات، وصحَّ

يؿؽـ أن يدخؾ الؿد يف غقرها: ٕن امتداد الصقت هبا مؿؽـ يف التطقيؾ، والتقسط، والتؼصقر. اكظر: 

 .(30/ 1، شرح الفداية )229، ص(، اإلقـاع679 -678/ 1الـشر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(40) 

ـٌ ٓزٌم يف كؾؿتفا وجب الؿّد، كحق:  حُ  حمسوإن تالها ساك ةٓخَّ ، [33]طبس:  ىجسٱلطَّ

حُ  حمسو ٌَّ ٓ ة ًٓ  حمس، و[1]الؼؾؿ:  ىجسنٓ حمس، و[1]ق:  ىجسقٓ حمس، و[34]الـازطات:  ىجسٱىطَّ ، [1]غافر:  ىجسخ

ًٓ  حمسو ٓ [1]البؼرة:  ىجسال
(1)

. 

ُ حمسوأّما الؿقؿ مـ  ًٓ ٱَّللَّ ٓ ، يف القصؾ فقجفان: الؿد، وهق [1]آل طؿران:  ىجسال

أقَقس، والؼصر وهق أكثر
(2)

. 

                                                     
= 

، وهق [4]الػاتحة:  ىجسنَۡصَذػِيُ  حمساكـ العارض الؿظفر غقر الؿدغؿ وُيسّؿك: الجائز، كحق: وهذا مـ الس (3)

ـ مـ الجؿع بقـفؿا، فؽلّكف قام مؼام  ما كان ثابًتا يف الققػ دون القصؾ، ووجف الؿد لؾساكـ: لؾتؿؽ 

 .58ص ،(، إتحاف فضالء البشر لؾدمقاصل1003 -1002/ 2الحركة. يـظر: الـشر، )

ٓجتؿاع الساكـقـ: اطتداًدا بالعارض، وُيؼّدر بست حركات،  -كالالزم-َد بالؿد: اإلشباع وقص (4)

والتقسط: ُيؼّدر بلربع حركات: وذلؽ لؿراطاة اجتؿاع الساكـقـ مع مالحظة طروض الؿد، والؼصر: 

ؾ طبارة طـ ترك تؾؽ الزيادة، وإبؼاء الؿد الطبقعل طؾك حالف، وهق إصؾ وُيؼّدر بحركتقـ: ٕج

الصحقح جقاُز كؾٍّ مـ الثالثة لجؿقع الُؼّراء: لعؿقم »طروض السؽقن فال ُيعتّد بف. قال ابـ الجزري: 

 -1080/ 2(، الـشر )642/ 2اكظر: الؿصباح )«. قاطدة آطتداد بالعارض وطدمف مـ الجؿقع

 .(121(، إبراز الؿعاين )1086

ٕكف يعدُل حركًة، وهق الذي ٓ يتغقر وصاًل ووقًػا، وهذا مـ الساكـ الالزم، وسؿل أيًضا بؿّد العدل:  (1)

ًٓ واحًدا. اكظر:  (، 643) الؿصباح الزاهر(، 116)إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز فقؽقن فقف اإلشباع قق

 .(122(، إبراز الؿعاين )1086/ 2الـشر )

ًٓ  حمسُقِرَئ:  إَِذا (2) ٓ القاء مـ )مقؿ( الؿد  والَؼْصر: باطتبار  وصاًل، يتعقـ لؽؾٍّ مـ الُؼّراء يف [1]آل طؿران:  ىجسال

والؿذهبان حسـان بالغان، غقر أن »استصحاب حؽؿ الؿّد وآطتداد بالعارض، وقال الداين يف جامعف: 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(41) 

الؿد آخر كؾؿة وإن تال حروَف الؿد هؿزٌة وكان حرف
(1)

، والفؿزة أول 

كؾؿة أخرى، سؿل مـػصاًل وجاز فقف الؿد والؼصر
(2)

ٓ  حمس ، كحق: ة ٍَ ِ ُزَِل  ث
ُ
أ

ٌَِ َرۡجيَِم حمس، و[3]البؼرة:  ىجسإَِّلَۡم   ُزَِل 
ُ
ٓ أ ة ٌَ ـَٔةَدمُ  حمس، [3]البؼرة:  ىجسَو ، [32]البؼرة:  ىجسَيَٰٓ

ة حمسو َٓ حُّ
َ
د  .[20]البؼرة:  ىجسَيَٰٓ

ًۡ  حمسومـف  ُُذ
َ
أ ، ولؽـف سّفؾ هؿزه، /ّأ[3]، طؾك إصح [65ؿران: ]آل ط ىجسَهَٰٓ

فقؽقن فقف الؿد والؼصر يف رواية الؿد يف الؿـػصؾ
(3)

ًۡ  ِِفٓ  حمس، كحق:  ُُفِصُس
َ
 ىجسأ

                                                     
= 

ح الؼصر »ورّجح ابـ الجزري الؼصر بؼقلف: «. إول أققس، والثاين آثر، وطؾقف طاّمة أهؾ إداء إِكَّؿا ُرج 

اكـ  .(1147/ 2(، الـشر )505/ 2اكظر: جامع البقان )«. َذَهَب بالحركةمـ أجؾ َأنَّ السَّ

وسبب الؿد الؾػظل هـا: الفؿزة: ووجف الؿد ٕجؾ الفؿز، بلن يؽقن حرف الؿد خػقًّا، والفؿُز صعٌب،  (1)

فزيَد يف الخػل: لقتؿؽـ مـ الـطؼ بالصعب. وُيؼال لف أيًضا: مّد البسط: ٕكف يبسط بقـ كؾؿتقـ، وُيؼال: 

مد الػصؾ: ٕكف يػصؾ بقـ الؽؾؿتقـ، وُيؼال لف: آطتبار: ٓطتبار الؽؾؿتقـ مـ كؾؿة، ففق ٓطتبار بقـ 

وبقـ ما كان فقف مـ كؾؿتقـ، وهق الؿـػصؾ،  -وهق الؿتصؾ-ما كان حرف الؿد والفؿزة فقف مـ كؾؿة 

ـ أجؾ الخالف يف مّده وقصره. وُيؼال: مد  حرٍف لحرف: أي: مد  كؾؿٍة لؽؾؿة، وُيؼال: الؿد  الجائز: م

 .(1021/ 2اكظر: الـشر )

، (481/ 2، جامع البقان )134، ص. اكظر: السبعةوالؼصر ٕبل طؿرو مـ روايتقف فقؽقن فقف الؿدّ  (2)

 (،1034 -1032/ 2الـشر )

ًۡ  حمسوذلؽ يف ققلف:  (3) ُُذ
َ
أ ُؤََلٓءِ  َهَٰٓ تـبقف، أو مبدلة مـ ، والفاء طؾك مذهبف، قد تؽقن لؾ[65]آل طؿران:  ىجسَهَٰٓ

هؿزة، فعؾك وجف اإلبدال يؽقن لؾدوري ثالثة أوجف: الؿد والؼصر، وقصر إول ومد الثاين، ويـدرج 

معف السقسل يف الؼصر، ووجف الؿد والؼصر: ٕهنؿا مـػصالن، والقجف الثالث: ٕن سبب الؿد وهق 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(42) 

ۡدرُ َءآثِِّ حمس، [233]البؼرة:  [81]يقكس:  ىجسلّصِ
(1)

ْ  حمس، و ٔٓا ًۡ  كُ ُُفَصُس
َ
، [6]التحريؿ:  ىجسأ

ٔٓاْ  حمسو  .[8]التحريؿ:  ىجسإََِل  دُُٔب

ف الؿد والفؿزة يف كؾؿة واحدة سؿل متصاًل: ووجب فقف وإْن كان حر

ْوَلَٰٓهَِم  حمسالؿّد، كحق: 
ُ
]البؼرة:  ىجسكُُروٓءٖ  حمس، و[66]الزمر:  ىجسوَِجةْٓيءَ  حمس، و[4]البؼرة:  ىجسأ

226]
(2)

. 

ئِل﴾وأّما  ، فإصؾ فقف بعد إلػ هؿزة مؽسقرة بعدها [3]الطالق: ﴿َوالمَّ

تِل﴾ياء ساكـة طؾك وزن  : حذف القاء، ثؿ يف وجٍف سّفؾ [23ء: ]الـسا﴿الالَّ

                                                     
= 

قف: جاز لف وجفان لتغقر الفؿزة. قال الفؿز ضعػ بالتسفقؾ، فقؽقن الؼصر اطتداًدا بالعارض. وطؾك التـب

ًۡ  حمسوٓ يجقز مد )ها( مـ: (: »1139/ 2ابـ الجزري ) ُُذ
َ
أ ُؤََلٓءِ  حمسوقصر )ها( مـ  ىجسَهَٰٓ : إْذ ٓ وجَف ىجسَهَٰٓ

 .«لف، واهلل أطؾؿ

 الفؿزة هـا لالستػفام، وبعدها ٓم ساكـة، وبقـفؿا هؿزة وصؾ، قال ابـ الجزري:  (1)

ْؾ َواْقُصَرْن َأْبِدْل لُؽؾٍّ َأْو َفَس  حْ ـبِِف ال َذا ــكَ    ف   زْ ــــا ُح ــُر َثـَ ــس 

ويف ذلؽ وجفان ٕبل طؿرو: إبدال هؿزة آستػفام مع إبدال هؿزة القصؾ ألًػا مؿدودة، ومع تسفقؾ 

 .(193 -192( بقت )50هؿزة القصؾ مؼصقرة. اكظر: متـ صقبة الـشر )

يف كؾؿة واحدة، وُيسّؿك: الؿد القاجب الؿتصؾ: لقجقب وسؿل متصاًل: ٓتصال حرف الؿد بسببف  (2)

مده طـد كؾ الؼراء زيادة طؾك مؼدار الؿد الطبقعل، ووجف الؿد فقف هق ثؼؾ الـطؼ بالفؿزة: ٕهنا حرف 

 والفؿز ققّي 
ّ
شديد جفري، فزيد يف الؿد قبؾفا لؾتؿؽـ مـ الـطؼ هبا، وققؾ: إن حرف الؿد ضعقٌػ خػل

ية لضعػف طـد مجاورتف الؼقي. وواجب فقف الؿد الؿتقسط، وُيؼدر بلربع صعب فزيد يف الؿد تؼق

 .(646(، الؿصباح )116(، إيضاح الرمقز )282/ 1حركات. اكظر: هداية الؼاري )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(43) 

الفؿزة فقجقز حقـئذ الؿد وهق إرجح، ويجقز الؼصر، ويف وجِف إبدالفا ياء 

ساكـة فقفا وجف التسفقؾ فقعترب الؿد وذلؽ يف الؿد، وذلؽ يف القصؾ، وأّما يف 

الققػ فنبدالفا ياء ساكـة ولقس فقفا وجف التسفقؾ
(1)

. 

ػتح ما قبؾفؿا ُسّؿل لقـًاوإذا سؽـَت القاء والقاو واك
(2)

ـٌ  ، فنن تالهؿا ساك

ًِۡؿ  حمسطارض جاز الؿد والتقسط وإسؼاط الؿد: كالققػ طؾك  ، [2]قريش:  ىجسٱلطَّ

ٌٔۡف  حمس ٔۡمِ  حمس، [38]البؼرة:  ىجسَخ ًَۡؿ  حمس، [3]الػاتحة:  ىجسيَ [259]البؼرة:  ىجسَن
(3)

. 

، وإن كان الساكـ ٓزًما يف كؾؿة جاز الؿد والتقسط وامتـع سؼقط الؿد

، وصقل الؾقـ كطقل [1]الشقرى:  ىجسٓغٓصقٓ  حمس، و[1]مريؿ:  ىجسٓنًٓٓػٓص  حمسوذلؽ طقـ 

الؿد والؾقـ
(4)

. 

ّ  

                                                     

لف فقفا وجفان: أن تؽقن بقاء ساكـة مع الؿد، فتصبح مـ قبقؾ الؿد الالزم، وأن تؽقن بالتسفقؾ بقـ  (1)

 (. 1270/ 2اكظر: الـشر ) .«والقجفان صحقحان»لؼصر. قال ابـ الجزري: الفؿزة والقاء مع الؿد وا

وهذه إحرف مختؾٌػ يف إلحاقفا بحروف الؿد: ّٕن فقفؿا بعًضا مـ الخػاء والؿد، وإكؿا يسقغ  (2)

 اإللحاق بسبب الفؿز مع آتصال أو السؽقن.

 ـقـ، والتقسط: لػتح ما قبؾ الحرف.الساكـ العارض غقر الؿشدد، فقؽقن فقف اإلشباع: ٕجؾ الساك (3)

والقجفان مـ اإلشباع »وجف الؿد: ٕجؾ الساكـقـ، والتقسط: لتغقر حركة ما قبؾفا. قال أبق طؿرو:  (4)

 .(504/ 2جامع البقان )«. والتؿؽقـ يف ذلؽ صحقحان جّقدان، وإول أقَقس



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(44) 

ّفصل

اإلدغامّالؽبقر
(1)

:ّ

 هق ما كان الـُؿدَغؿ متحرًكا قبؾ أن ُيدَغؿ. 

                                                     

 َفؿ الداّبة، أي: أدخؾتف يف فِقفا، واإلدغام لغًة: إدخال شلء يف شلء، ُيؼال: أدغؿُت الؾ جام يف (1)

َغام( بتشديد الدال لغة البصريقـ. واصطالًحا طـد  و)اإِلْدَغام( بتخػقػ الدال لغة الؽقفققـ، و)آد 

ًدا»الُؼّراء:  ل ، وهق ما كان إول مـ الحرفقـ متحرًكا، وُسؿّ «الؾػظ بحرفقـ حرًفا واحًدا، كالثاين ُمشدَّ

ُؽقِن،  مـَأْكَثُر  الحركةُ قِطِف: إِذ كبقًرا: لَِؽْثَرِة ُوقُ  ِك  إسؽان: لتْلثِقِرِه فِل وققؾالس  : وققؾإِْدَغامِِف،  قبؾاْلُؿَتَحر 

ُعقَبِة،  فقفلَِؿا  ـَ الص 
. يؼقل الؿالؼل: وققؾمِ ـِ ـِ َواْلُؿَتَؼاِرَبْق ـِ َواْلِجـَْسْق ل إكؿا ُسؿّ »: لُِشُؿقلِِف َكْقَطِل اْلِؿْثَؾْق

ة ما يذكر مـف يف هذا الباب ما بقـ متػؼ كبقًرا: لؽثرة دوراكف يف حروف الؼرآن، فؼد بؾغت طدّ  هذا اإِلدغام

 («.1392طؾقف ومختؾػ فقف )

ـُ اْلَعاَلِء، وَوَرَد َأيًضا طـ الحسـ البصري، وابـ  طؿروَأُبق  هقباإلدغام الؽبقر واْلُؿْخَتص  بِِف  والؿشفقرُ  ب

، وغقرهؿ
ّ
وسببف: صؾُب التخػقػ. َقال أبق طؿرو: اإلدغام كالُم العرب  ،محقصـ، ويعؼقب الحضرمل

الذي يجري طؾك ألسـتفا، وٓ ُيحِسـقن غقره. وكؾٌّ مـ اإلدغام الؽبقر والصغقر يـؼسؿ إلك واجب 

وجائز ومؿتـع، كؿا هق ُمػّصؾ طـد طؾؿاء العربقة. ولإلدغام بـقطقف أسباب وشروط ومقاكع: قال ابـ 

ؿاثؾ والتجاكس والتؼارب، ققؾ: والتشارك والتالصؼ والتؽافم، وإكثر طؾك وسببف الت»الجزري: 

ـ أققى مـف يف الؿتؼاربقـ، واإلدغام يف كؾؿتقـ أققى َؾقْ ، واإلدغام يف الِؿثْ «آكتػاء بالتؿاثؾ والتؼارب

مـف يف كؾؿة، وهق يف حروف الػؿ أققى مـفا: ٓزدحام الحروف فقف، وإصؾ أن ُيدغؿ إضعػ 

 ٕكؼص يف إققى. وا

 (.43/ 2(، الدر الـثقر )886 -876/ 2(، الـشر )195/ 1(، اإلقـاع )117اكظر: السبعة )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(45) 

َ  حمسذكر ما أدغؿف بال خالف، ففق:  ٌَ  ًۡ ٌُِِس َۡ  حمس، [56]الؿائدة:  ىجسيَۡردَدَّ  ٌَ

ّنِ  حمس، [43]إكػال:  ىجسَحَّ   ٓٔ جُّ دَُحَٰٓ
َ
ة  حمس، و[81]إكعام:  ىجسخ ّنِ  ٌَ

هَّ ، [95]الؽفػ:  ىجسٌَ

ٓ  حمس ُمُرٓوّنِ
ۡ
ًََّخ  حمس، [61]الزمر:  ىجسدَأ  . [80]الـساء:  ىجسَطةٓنَِفحر  َب

ذكر ما فقف اإلدغام واإلضفار
(1)

. 

ًۡ  حمسوأدغؿ يف الؿتصؾ:  َجَِٰصَهُس ة حمس، [198]البؼرة:  ىجسٌَّ ٌَ  ًۡ ]الؿدثر:  ىجسَشيََهُس

فؼط [42
(2)

. 

وأدغؿ يف الؿـػصؾ مطؾًؼا، حقث تالَقك مِثالن ُمتحركان يف آخر كؾؿة وأول 

كؾؿة أخرى
(3)

َْت  حمس، كحق:  ًۡ  َلَ ِٓ ػِ ٍۡ َنح دَُّسُٔن  حمس، [20]البؼرة:  ىجسبَِّص ۡٔ ٱلشَّ

                                                     

وقد ثبتت طـ أبل طؿرو مع اإلدغام وطدمف ثالث صرق: اإلضفار مع اإلبدال، وهذا إصؾ طـد أبل طؿرو  (1)

لثاين طـ السقسل، والدوري طـد مـ لؿ والثابت طـف مـ جؿقع الطرق وقراءة العامة مـ أصحابف، وهق القجف ا

يذكر اإلدغام، واإلدغام مع اإلبدال، واإلضفار مع الفؿز، وذكر بعضفؿ طـف صريؼ رابعة مؿتـعة، وهل: اإلدغام 

/ 2اكظر: الـشر )«. وهل مؿـقطة طـد أئؿة الؼراءة ولؿ يجزها أحٌد مـ الؿحؼؼقـ»مع الفؿز، قال ابـ الجزري: 

882). 

ُّ  حمس ام: أن يؾتؼل الحرفان خطًّا ولػًظا، أو خطًّا ٓ لػًظا: لقدخؾ كحق:وشرط اإلدغ (2) َٔ  إَُِّ ، ويخرج [62]إكػال:  ىجسُْ

َُة  حمس كحق:
َ
، ويف الؿدغؿ فقف: كقكف أكثر مـ حرف إن كاَكا بؽؾؿٍة واحدة: لقدخؾ كحق: [27]الؿؾؽ:  ىجسَُِذيرر  خ

. وردت هـا مـ باب التؿاثؾ، وهق ما اتػؼا مخرًجا [131]صف:  ىجسَُۡرزُكَُم  حمس، ويخرج كحق: [6]الزمر:  ىجسَخيََلُسً حمس

وصػة، فلدغؿ الؽاف يف الؽاف اتباًطا مـف لؿـ قرأ طؾقف مـ أئؿتف، مع كثرة تقالل الحركات فقفا فخػػفؿا 

 .(432/ 1(، جامع البقان )131(، اإلدغام الؽبقر )890 -885/ 2باإلدغام، وأضفر ما طداها. اكظر: الـشر )

ذَّلِيَ  ذًِّ  حمسلؽ بندغام إول يف الثاين يف جؿقع الؼرآن، سقاء كان ما قبؾف ساكـًا أو متحرًكا، كحق: وذ (3) ٍُ ٗدى ّىِۡي  ىجسُّْ
 (.891/ 2(، الـشر )131 -130(، اإلدغام الؽبقر )433/ 1اكظر: جامع البقان ). [1]البؼرة: 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(46) 

 ًۡ ََٰسحٖ  زَةىِر  حمس، [7]إكػال:  ىجسىَُس َٰٓ  ََلٓ  حمس، [75]الؿائدة:  ىجسزََّل ثَۡرح خَّ َّ
َ
 ،[60]الؽفػ:  ىجسخ

ُّ  ـَٱۡشَذۡؾَفر  حمس بَّ ََٰرىَٰ  ٱۡلَّةس  َودََرى حمس، [23]ص:  ىجسرَّ َك ّب[3] [2]الحج:  ىجسشُّ / ،

َٰ  َوُطجِع  حمس َ َ  حمس، [88]التقبة:  ىجسلَعَّ ٌَ ًِ  َو َٰ ۡۡيَ ٱۡۡلِۡشَل ، ولقس يف [84]آل طؿران:  ىجسيَۡبَذؼ دَّ

 الؼرآن لؾغقـ غقره.

ًۡ  َتۡػرِف  حمس ِٓ ِْٔ إَُِّم  حمس ،[90]يقكس:  ىجسةَل كَّ  ٱۡىَؾَرق  حمس، [24]الؿطػػقـ:  ىجسِِفّ وُُج
َِخ   ة َتۡػيًَ  حمس، [72]الـحؾ:  ىجسىَُّسً َجَػو  حمس ،[34]صف:  ىجسنُّ ، [116]الؿائدة:  ىجسٌَّ

ۡخَصَ  حمس
َ
ٔ  إَِلَّ  حمس ،[72]مريؿ:  ىجسَُِّديّٗة َوأ َلَٰٓهَِهحُ  ُْ ٍَ ۡ ٱل َٔ  إَُِّّ  حمس، [18]آل طؿران:  ىجسوَّ  ىجسُّْ

، وٓ يؿـع صؾة الفاء اإلدغام[62]إكػال: 
(1)

َٔسَٰٓ  ُُٔدِي  حمس،  ٍُ َٰ [10]صف:  ىجسيَّ
(2)

. 

واسُتثـل مـ ذلؽ: ما كان تاء مخبِر أو مخاَصب
(3)

َۢا ُنُِخ  حمس : كحق: َٰثَ  ىجسدَُر
َُخ  حمس، [40]الـبل: 

َ
ـَأ
َ
، [22]لؼؿان:  ىجسُزۡفُرهُ  ََيُۡزَُم  حمس، وكذلؽ: [99]يقكس:  ىجسدُۡسرِهُ  أ

                                                     

 .(97إيضاح الرمقز )اكظر: لعدم ثبقهتا يف الخط.  (1)

ٌع طؾك إدغامف: فنسؽاُكفا مـ أجؾ اإلدغام طارٌض وٓ ُيعتّد بف، وأصؾف الحركة، ففق غقر حرف مد مجؿ (2)

وصّح اإلدغام لذلؽ، ولؿ يؿتـع، وبالقجفقـ قرأُت »طؾك الحؼقؼة، وققؾ: لؼؾة حروفف، قال الداين: 

/ 2(، الـشر )435/ 1اكظر: جامع البقان )«. ذلؽ، وأختار اإلدغام: ّٓصراده وجريف طؾك ققاس كظائره

901). 

تاء الؿتؽؾؿ مضؿقمة، وتاء الؿخاَصب مػتقحة  وهل مقاكع اإلدغام: ما كان تاء ضؿقر، ووجف الؿـع: أنّ  (3)

ًرا، ومؽسقرة إذا كان الؿخاَصب ممّكًثا، فتؿـع مـ اإلدغام فقفؿا: لؾحرص طؾك  إذا كان الؿخاَصب مذكَّ

ؿ والؿخاَصب واحًدا. وٓ يدغؿ التَّاء مـ ﴿َأْكَت﴾ يف َقْقلف طدم الؾبس، فاإلدغام يجعؾ الـطؼ بتاء الؿتؽؾ

= 
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 بحوث

(47) 

فلضفر التاَءيـ والؽاف: ٕن الـقن ُتخػك قبؾفا
(1)

د، وا سُتثـل أيًضا الؿشدَّ
(2)

، 

ن والؿـقَّ
(3)

ِخوَّ  حمس: كحق: 
ُ
ًۡ  أ ََّ  حمس، [48]الؼؿر:  ىجسَشَلرَ  َمسَّ  حمس، [186]البؼرة:  ىجسىَُس ُز

ًر  َوَِٰشٌع  حمس، و[11]الـساء:  ىجسنَِصةٓءٗ   ًر  َدُفٔرر  حمس، و[261]البؼرة:  ىجسَغيًِ  .[36]الؿائدة:  ىجسرَِّخً

َُة   حمسوأّما 
َ
ظفره بال خالف، وخرج بؼقلف: آخر كؾؿة: ، فقُ [27]الؿؾؽ:  ىجسَُِذيرر  خ

ٕن آخرها ألِػ، ولفذا وقػ طؾقف فؾؿ يؾتِؼ مثالن طؾك الحد
(4)

. 

                                                     
= 

َُخ حمسَتعالك: 
َ
ـَأ
َ
ِدي أ ۡٓ : لؼؾَّة ُحُروف آسؿ، فؾق أدغؿ اختّؾ آسؿ. اكظر: السبعة [43]يقكس:  ىجسَت

 .(886/ 2(، الـشر )97(، إيضاح الرمقز )117)

إدغام الؽاف، وقد َروى طـف بعضفؿ بندغام مـ أجؾ اإلخػاء قبؾف: لئال يجتؿع إطالٓن: إخػاء الـقن و (1)

(، 89(، اإلقـاع )433/ 1الؽاف يف الؽاف يف ذلؽ، والعؿؾ وإخذ بخالفف. اكظر: جامع البقان )

 (. 126اإلدغام الؽبقر )

مـ أجؾ التشديد: ٕكف لق أدغؿ ٕخّؾ بف: لتعذر إدغام حرفقـ مـ حرف، ففق مرّكب مـ حرفقـ:  (2)

والثاين متحرك، فال يحتؿؾ الحرف الثاين أن ُيدغؿ يف حرفقـ. قال ابـ مجاهد: الحرف إول ساكـ، 

َن فِقِف إدغاًما»
ِ
د ٓ ُيدَغؿ يف شلء »وقال صاحب الؽشػ: «. َفنِكَُّف لؿ يؽـ ُيدِغؿ َهَذا الِجـْس ٕ إّن الؿشدَّ

، إٓ أن ابـ «ف هذاأبًدا: ٕن التشديد الذي فقف مـ اإلدغام كان، وٓ يدخؾ إدغام طؾك إدغام، فاطرِ 

 (.73(، اإلقـاع )100(، اإلدغام الؽبقر )117اكظر: السبعة ) الباذش وَرَد طـف اإلدغام يف هذا.

(، 117ٕن التـقيـ فاصٌؾ كسائر الحروف، ففق يػصؾ بقـ الـُؿدَغؿ والـُؿدَغؿ فقف لػًظا. اكظر: السبعة ) (3)

 (.97/ 1اح الرمقز )إيض(، 429/ 1(، جامع البقان )101اإلدغام الؽبقر )

مـ أجؾ وجقد إلِػ خطًّا: لئال يبؼك آسؿ الذي هق الفؿزة والـقن طؾك حرف واحد وهق الفؿزة  (4)

 .(102فؼط. اكظر: اإلدغام الؽبقر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(48) 

َ  حمسويف رواية اإلدغام وجفان فقؿا أطؾؿ بالحذف، وهق:  ٌَ َدۡۡيَ  يَۡبَذِؼ  َو
  ًِ َٰ ۡشَل ]آل ىجسٱۡۡلِ

 
ًۡ  ََيُۡو  حمس، و[28]غافر:  ىجسَكَِٰذٗثة يَُم  ِإَون  حمس، [84طؿران:  ]يقسػ:   ىجسىَُس

9]
(1)

.  

ٔۡم  حمس وأدغؿ بال خالف يف رواية اإلدغام: ََٰل ة َِلَ  َوَي ٔۡم  حمس، و[41]غافر:  ىجسٌَّ ََٰل َوَي
  َ ِن  ٌَّ [30]هقد:  ىجسيَُُِصُ

(2)
. 

ذكرّالؿتؼاربقن
(3)

ّ:ّ

 أدغؿ يف الؿتصؾ )الؼاف يف الؽاف( بشرصقـ: 

 . أن يؽقن ما قبؾ الؿدغؿ متحرًكا.1

                                                     

وهذا مـ الؿعتّؾ الؿختؾػ فقف: فبعضفؿ ٓ يرَون إدغامف: لِؿا يؾحؼف مـ إطالَلقـ وأكثر إذا ُأدِغؿ،  (1)

إدغامف ٕجؾ التؿاثؾ والتؼارب، إٓ إذا كان مػتقًحا اتػؼقا طؾك إضفاره: لخّػة الػتحة  ومـفؿ مـ يرَون

ة  حمسوتعّذر اإلشارة إلقفا إذا ُأدغؿ، كحق ققلف:  ٌَ ْ  ُنَِخ  َو ٔٓا ، وجف اإلضفار: آطتداد [86]الؼصص:  ىجسدَرُۡج

دغام: آطتداد بالحالة بإصؾ: ّٕن يف آخر الؽؾؿة إولك حرًفا ُحِذَف مـ أجؾ الجزم، ووجف اإل

ة الحروف، وتقالل اإلطالل، ومصقره إلك والؿختؾػ فقف الجزم، ققؾ: وقؾّ »الراهـة. قال ابـ الجزري: 

. اكظر: ووافؼف صاحب التقسقر فؼد جعؾ آطتالل وحده ماكًعا، وقؾة الحروف ماكًعا آخر«. حرف مد

 (. 98(، إيضاح الرمقز )83/ 1)(، إبراز الؿعاين 430/ 1(، جامع البقان )134التقسقر )

مـ الؿعتؾ ومتػٌؼ طؾك إدغامف: ٕن القاء الؿحذوفة مـ )َيا َقْقم( لقست مـ أصؾ الؽؾؿة، بؾ هل  (2)

 .(83/ 1(، إبراز الؿعاين )431/ 1ضؿقر الؿضاف إلقف. اكظر: جامع البقان )

(، اإلدغام الؽبقر 438/ 1ع البقان )التؼارب: ما تؼاربا مخرًجا أو صػًة، أو مخرًجا وصػًة. اكظر: جام (3)

  (.910/ 2الـشر ) ،(104)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(49) 

 .. وبعد الؿدغؿ فقف مقؿ جؿعٍ 2

ًْ  حمسكحق:  ً حمس ،[31]يقكس:  ىجسيَۡرزُكسُّ ، [6]الزمر:  ىجسَخيَلسُّ

ًْ  حمس [8]الؿائدة:  ىجسَوازَلسُّ
(1)

ًۡ  حمس. وأضفر كحق:  [83]البؼرة:  ىجسًٌَِثََٰلُس
(2)

، وأّما 

ََّ  حمس لك مـ إضفاره: لثؼؾف َأوْ  [، فندغامف يف رواية اإلدغام5يف التحريؿ ] ىجسَطيََّلُس

بالتلكقث والجؿع
(3)

. 

ػصؾ ستة طشر حرًفا: )الباء، والتاء، والثاء، والجقؿ، وأدغؿ يف الؿـ

والحاء، والدال، والذال، والراء، والسقـ، والشقـ، والضاد، والؼاف، والؽاف، 

والالم، والؿقؿ، والـقن(
(4)

ن، وتاء الخطاب، والؿجزوم،  ، واسُتثـل الؿـقَّ

                                                     

 .(911/ 2ر مـف سبعٌة وثالثقن حرًفا. اكظر: الـشر )وجؿؾة ذلؽ ثؿاكقة مقاضع، وما تؽرّ  (1)

ة  حمسوهق ما سؽـ قبؾ الؼاف، كحق:  (2) ٌَّ  ًۡ ، لؿ يدغؿفا اكتػاء بخّػة الساكـ مـ خّػة اإلدغام. ىجسَخۡيُلُس

 .(711/ 2(، الؿصباح الزاهر )107(، اإلدغام الؽبقر )439/ 1قان )اكظر: جامع الب

فقفا وجفان صحقحان: ٕن الؽؾؿة اجتؿع فقفا ثؼالن: ثؼؾ الجؿع وثؼؾ التلكقث، فقجب أن ُيخّػػ  (3)

وألزم القزيدي أبا »باإلدغام، وَمـ أضفَر: فؾؽراهة تقالل التشديد يف ذلؽ باإلدغام، قال ابـ مجاهد: 

وطؾك إصالق القجفقـ »، وقال ابـ الجزري يف الـشر: «مف، فدّل طؾك أكف يرويف طـف باإلضفارطؿرو إدغا

(، 439/ 1(، جامع البقان )138اكظر: التقسقر )«. فقفا َمـ َطؾِْؿـاه مـ الُؼّراء بإمصار، واهلل أطؾؿ

 (. 711(، الؿصباح الزاهر )104إيضاح الرمقز )

وقد ُجؿعت يف كؾؿ: قـ: وُتدغؿ هذه إحرف فقؿا جاكسفا أو قارهبا، ما كان مـ الؿتؼاربقـ مـ كؾؿت (4)

َتْؽ َبْذُل ُقَثؿ(.  / 1) الـشر صقبة متـ ،(913/ 2(، الـشر )89اكظر: إبراز الؿعاين ))ُرْض َسـَُشد  ُحجَّ

 (.128( بقت )43



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(50) 

د، كحق:   -117]التقبة:   ىجسىََّلد ١١7 َُِطۡيٖ  َوََل  حمس، [43]الزخرف:  ىجسىََّم  َلِۡكرر  حمسوالؿشدَّ

ة  حمس، وكحق: [118 ٌَ ّأ[4] [45]الؼصص:  ىجسزَةوِٗية ُنَِخ  َو َۡ  حمسوّ/ ٍَ ِ ة ل ِٗ  ىجسَخيَۡلَخ ِطً
ًۡ  حمس، وكحق: [61]اإلسراء:  َ َشدَّ  حمس، وكحق: [245]البؼرة:  ىجسيُۡؤَت َشَػحٗ  َول

َ
]البؼرة:  ىجسذِۡنٗرا أ

َۡ  ٱۡۡلَقُّ  حمس، و[198 ٍَ [21]الرطد:  ىجسَن
(1)

. 

َِ ٱۡلَّةرِ  حمسدغؿ الحاء يف العقـ يف: فل ٓ غقر[ 185]آل طؿران:  ىجسزُۡخزِح غَّ
(2)

. 

وأدغؿ الؼاف يف الؽاف، والؽاف يف الؼاف بشرط: أن يتحرك ما قبؾ 

َّ  وََخَيق  حمسالـُؿدغؿ، كحق:  ءٖ  ُّكُّ ىَّم  حمسو، [2الػرقان:  -102]إكعام:  ىجسََشۡ
َق  حمسؾ الؿدغؿ أضفرهؿا كحق: ، وإذا سؽـ ما قب[10]الػرقان:  ىجسكُُّطَٔرَۢا  ۡٔ ِ  َوـَ

ُُّكّ
ة حمس، و[76]يقسػ:  ىجسذِي  ٍٗ ِ [11]الجؿعة:  ىجسَودََرُكَٔك كَةٓن

(3)
. 

                                                     

ف: لؽقن التاء (، وأّما الؿجزوم هـا فؿتػٌؼ طؾك إضفاره بال خال52وسبؼ ذكر مقاكع اإلدغام ) (1)

 مػتقحة. 

 .(148اكظر: اإلدغام الؽبقر )

أدغؿ يف هذا الؿقضع فؼط: لطقل الؽؾؿة وتؽرار الحاء، وتظفر فقؿا طداه لقجقد الؿاكع، وقد بقَّـف  (2)

، فتؿتـع يف التؼارب «لقس مـ مذهب أبل طؿرو إدغام حروٍف إٓ يف أمثالفا»الشفرزوري بؼقلف: 

 .(926/ 2(، الـشر )755/ 2الزاهر )والتجاكس. اكظر: الؿصباح 

 .(441/ 1لتؼارب الؿخرج: وذلؽ اكتػاًء بخػة الساكـ مـ خػة الؿدغؿ. اكظر: جامع البقان ) (3)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(51) 

ۡخَرج  حمس وأدغؿ الجقؿ يف الشقـ يف:
َ
ُّ  أ ۡطـَٔ ذِي  حمس ، ويف التاء يف:[29]الػتح:  ىجسشَّ

َػةرِج   ٍَ ۡ ٓ غقر [4 -3]الؿعارج:  ىجستَّۡػُرجُ  ٣ٱل
(1)

. 

بًَِٗل  ذِي  حمس يف:وأدغؿ الشقـ يف السقـ  ٓ غقر[ 42]اإلسراء:  ىجسٱۡىَػۡرش شَّ
(2)

. 

ًۡ  ِۡلَۡػظ  حمسوأدغؿ الضاد يف الشقـ يف:  ِٓ ِ ُ
ۡ
أ  ٓ غقر. [60]الـقر:  ىجسشَّ

وَِّجۡخ  ٱۡلُُّفٔس  حمس وأدغؿ السقـ يف الزاي يف: ٓ غقر، ويف [ 7]التؽقير:  ىجسزُّ

اْس  حمس الشقـ بخالف يف رواية اإلدغام يف: ۡحٗجة ٱلرَّ  ٓ غقر.[ 3مريؿ: ] ىجسشَّ

ال يف طشرة، يف: )التاء، والثاء، والجقؿ، والذال، والزاي، وأدغؿ الدّ 

والسقـ، والشقـ، والصاد، والضاد، والطاء(
(3)

. 

                                                     

وإدغامفؿا يف التاء قبقح لتباطد ما بقـفؿا يف الؿخرج، إٓ أّن ذلؽ جائز: لؽقهنا »قال الداين يف جامعف:  (1)

«. صؾ بؿخرج التاء، فُلجري لفا حؽؿفا فُلدغؿت يف التاء لذلؽمـ مخرج الشقـ، والشقـ لتػّشقفا تت

 .(441/ 1اكظر: جامع البقان )

مختؾٌػ فقف، فؿا تؽافل يف الؿـزلة مـ الحروف الؿتؼاربة فندغامف جائز، وما زاد صقتف مـفا فندغامف  (2)

والقجفان  وٓ يؿتـع اإلدغام مـ أجؾ صػقر السقـ، فحصؾ التؽافم،»مؿتـع، قال ابـ الجزري: 

 .(935/ 2(، الـشر )442/ 1اكظر: جامع البقان )«. صحقحان، قرأُت هبؿا، وبِفؿا آخُذ، واهلل أطؾؿ

ك ما قبؾفا، إٓ إذا ُفتحت وقبؾفا  (3) ُتدغؿ الدال يف هذه إحرف العشرة، بلي حركٍة تحركت إذا تحرَّ

 .-وسقليت بقاهنا-ساكـ 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(52) 

َسَِٰجد  ِِف  حمس فلدغؿفا يف التاء يف ققلف: ٍَ ۡ ََ  حمس ،[186]البؼرة:  ىجسدِّۡيَم  ٱل ِ ًۡد  ٌّ ٱلطَّ
َِةَُلُ   ُ تَّ  دََسةد  حمس ،[96]الؿائدة:  ىجستَّ ّيَّ ، [118]التقبة:  ىجسدَّزِيؼُ  ََكد  حمس، و[8]الؿؾؽ:  ىجسٍَ

ة َبۡػد  حمسو َْ نًِِد ۡٔ ٓ غقر[ 91]الـحؾ:  ىجسدَّ
(1)

. 

ًَة يُرِيد  حمس ويف الثاء يف: ۡج َٔاَب ٱدلُّ َ  حمس، و[133]الـساء:  ىجسزَّ ٍَ ِ ًَّ  ل ]اإلسراء:  ىجسُُّرِيد ثُّ

ٓ غقر [18
(2)

. 

ةلَُٔت  َوَرَذَو  حمس ويف الجقؿ يف: َۢ  َداُر  حمس ،[249]البؼرة:  ىجسَداوُۥد جَّ َزآَء  ىجسٱۡۡلُۡۡل جَّ
ٓ [27]فصؾت: 

 
غقر

(3)
. 

َٰلَِم  حمس ال:ويف الذّ  ۡرـُٔد  حمس، و[99]الؿائدة:  ىجسَوٱۡىَلَلَٰٓهِد ذَّ ٍَ ۡ َٰلَِم  ٩٩ٱل  -99]هقد:  ىجسذَّ

ََۢ  حمس، [100 ِ َٰلَِم  َبۡػد  ٌّ  حقث وقع. [51]البؼرة:  ىجسذَّ

ةِ  دُرِيد  حمس ويف الزاي: َٰٔ ًَ ََِح ٱۡۡلَ ة يََسةد  حمس، [28]الؽفػ:  ىجسّزِي َٓ ۡيُذ  [35]الـقر:  ىجسزَّ

 ٓ غقر.

                                                     

 (.929/ 2الـشر ) (،447ٕجؾ التؼارب. اكظر: الؿـتفك ) (1)

 .(445/ 1اكظر: جامع البقان ) (2)

امتـع اإلدغام: ٓلتؼاء ساكـقـ معف يف ذلؽ، وٕن الساكـ قبؾ الدال غقر حرف مّد ولقـ، وبعضفؿ يرى  (3)

 .(445/ 1جامع البقان )اكظر: اإلدغام فقف: لؼقة حركة الدال، وٕن اإلشارة إلقفا متؿّؽـة. 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(53) 

جِيَ  َغَدد  حمسويف السقـ:  ۡضَفةد حمس، و[113]الؿممـقن:  ىجسّشِ
َ
 ٤٩ٱۡۡل

ً ُٓ ابًِيُ َ ًۡد  حمس، [52 -51]إبراهقؿ:   ىجسَّسَّ َِٰدرٖ  َن َِة ثَۡركِِّ  يََسةد  حمس، و[68]صف:  ىجسسَّ  ىجسشَّ
 ٓ غقر. [42]الـقر: 

ِٓ  حمسويف الشقـ يف:  ةِْدر  د وََش  [ ٓ غقر.9، وإحؼاف ][26]يقسػ:  ىجسشَّ

يِمِ  َجۡفلِد حمس الصاد يف: /ّب[4]ويف  ٍَ ۡ اَع ٱل َٔ ۡلَػد  ِِف حمس، و[72]يقسػ:  ىجسضُّ ٌَ

ۡدقٍ   د ضَّ  ِِف  حمس، و[55]الؼؿر:  ىجسّضِ ۡٓ ٍَ ۡ ةٱل ًّٗ ََۢ َبۡػد حمس، [28]مريؿ:  ىجسجِ ٌِ ةِ  َو َٰٔ  ىجسٱۡىػَِشةٓءِ  َضيَ
 ٓ غقر. [56]الـقر: 

ََۢ  حمس ويف الضاد: ِ آءَ  َبۡػد  ٌّ َّ ََۢ  حمس[، و49[، وفصؾت ]21يف يقكس ] ىجسَّضَّ ٌِ
ۡػٖؿ  َبۡػد    [ ٓ غقر.53يف الروم ] ىجسعُّ

ة يُرِيد حمسويف الظاء: يف  ٍٗ ۡي ََۢ  حمس[، و31[ وغافر ]108يف آل طؿران ] ىجسظُّ ٌِ
ٍِِّ  َبۡػد   ۡي  [ ٓ غقر.41يف الؿائدة ] ىجسظُّ

ـ ما قبؾفا، ة َبۡػَد  حمسكحق:  إٓ إذا اكػتَحت الدال، وُسؽ  َٓ ِ ، [94]الـحؾ:   ىجسُثُجٔد

َٰلَِم  َبۡػِد  حمس ]الـساء:  ىجسَزُبٔٗرا َداوُۥَد حمس، [13]سبل:  ىجسُشۡهٗرا َداوُۥَد حمس، و[177]البؼرة:  ىجسَذ

آءَ  َبۡػَد  حمس، و[162 ٍِِّ  َبۡػِد  حمس، و[10]هقد:  ىجسََّضَّ [38]الشقرى:  ىجسُظۡي
(1)

، فنكف ٓ ُيدَغؿ 

                                                     

ر لذلؽ مع خػة الساكـ الذي قبؾفا، وٕن امتـع اإلدغام: لخػة  (1) الػتحة، فاإلشارة إلقفا طـد الُؼّراء تتعذَّ

 .(447/ 1الدال إذا اكتصبت أضفر، وإذا كاكت كذلؽ فال تدغؿ إٓ يف التاء فؼط. اكظر: جامع البقان )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(54) 

ة َبۡػد  حمس، و[118]التقبة:  ىجسزِيؼُ دَّ  ََكد  حمسإٓ يف التاء يف:  َْ نًِِد ۡٔ ، فنكف [91]الـحؾ:  ىجسدَّ

م: لؽقهنؿا مـ مخرج واحد ُيدَغؿ كؿا تؼدَّ
(1)

 . 

ّوأدغمّالتاءّيفّالتسعةّاألخقرة،ّوالطاء:ّ

ًَِّجَٰخ  حمسفلدغؿفا يف الثاء، كحق:  ًَّ  ثِٱۡۡلَ ٔۡت  حمس ،[91]البؼرة:  ىجسثُّ ٍَ ۡ ًَّ  ٱل ]العـؽبقت:  ىجسثُّ

، وشبفف[57
(2)

. 

ْ حمسوأّما:  ٔا ةَ  َوَءادُ َٰٔ َن ًَّ  ٱلزَّ ْ  حمس، [82]البؼرة:  ىجسُث ٔا ِيُ ًَّ  ُۡحّ ََٰح ُث َرى ۡٔ ، [5]الجؿعة:  ىجسٱۡلَّ

فػقفا وجفان يف رواية اإلدغام: ٓكػتاحفؿا بعد ساكـ
(3)

. 

                                                     

فقف ألِػ  لؽقهنؿا مـ مخرج واحد، فؽلهنؿا متؿاثالن، واإلدغام يف حرف التقبة أققى: ٕن الساكـ (1)

واإلدغام يف براءة أققى مـف يف »وهل يف كّقة حركة، فصارا كالؿثؾقـ، فؼقي اإلدغام لذلؽ. قال الداين: 

الـحؾ: ٕن الساكـ قبؾ حرف الدال فقف مد، والؿد بؿـزلة الحركة، وهق يف الـحؾ غقر حرف مد، 

اء ٓ / 1اكظر: جامع البقان )«.  ُيشار إلقفافاإلدغام يضعػ مـ أجؾ التؼاء الساكـقـ: ٕن الػتحة طـد الُؼرَّ

  .(761(، الؿصباح )447

وتدغؿ يف مثؾفا إذا تحرك ما قبؾفا أو سؽـ، وجؿؾتف خؿسة طشر مقضًعا، وذكر ابـ الباذش أهنا سبعة  (2)

  (.450(، الؿـتفك )75(، اإلقـاع )142اكظر: اإلدغام الؽبقر )طشر مقضًعا. 

ؼارب، واإلضفار فقفؿا لخّػة إلِػ والػتحة، والقجفان صحقحان وجف اإلدغام فقفؿا: ٕجؾ الت (3)

(، التجريد 101(، إيضاح الرمقز )451/ 1(، الؿـتفك )449/ 1جامع البقان )مؼروء هبؿا. اكظر: 

(153.) 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(55) 

ْ  حمس ويف الجقؿ، كحق: ٔا ٍِيُ َٰيَِدَٰخ  وََغ َِةحر  ٱىصَّ ٌِةْاَح  حمس ،[95]الؿائدة:  ىجسجُّ
  ٖ ة ۡۡلَ ِدًمٍ  حمس ،[2ـقر: ]ال ىجسجَّ ًَح جَّ ، وشبفف[97]القاقعة:  ىجسَودَۡطيِ

(1)
. 

َٰلَِم  ٱٓأۡلِخَرة  َغَذاَب حمس ويف الذال، كحق: َٰرَِيَٰخ ذَّۡرٗوا حمس ،[103]هقد:  ىجسذَّ  ىجسَوٱىذَّ
، وشبفف[1]الذاريات: 

(2)
. 

فػقف وجفان: اإلضفار واإلدغام،  [26]اإلسراء:  ىجسٱۡىُلۡرَبَٰ  َذا  َوَءاِت  حمس وأّما:

ار لؽقكف يشبف الؿجزوم، واإلدغام لؽقكف مؽسقًرافاإلضف
(3)

. 

َِّة ثِٱٓأۡلِخَرة  حمس ويف الزاي يف: يَّ َِٰجَرَٰت زَّۡجٗرا حمس ،[4]الـؿؾ:  ىجسزَّ ، [2]الصافات:  ىجسـَٱىزَّ

َِّح  إََِل  حمسويف:  َمًرا ٱۡۡلَ  ٓ غقر. [70]الزمر:  ىجسزُّ

ةَغح  حمسويف السقـ، كحق:  ػًِۡيا ثِٱلصَّ ْ  حمسو ،[11]الػرقان:  ىجسشَّ ٔا ٍِيُ َٰيَِدَٰخ  وََغ ٱىصَّ
  ًۡ ُٓ ُِۡدِخيُ َدَرة  حمس، و[121]الـساء:  ىجسشَّ ََ  ٱلصَّ َِٰجِدي وشبفف [119]إطراف:  ىجسسَّ

(4)
. 

                                                     

 .(449/ 1(، جامع البقان )26اكظر: التقسقر ) (1)

 .(84قـاع )(، اإل145وجؿؾتف أحد طشر مقضًعا. اكظر: اإلدغام الؽبقر ) (2)

وجف إضفارهؿا: لؼّؾة حروف الؽؾؿة واطتالل آخرها، ووجف اإلدغام فقفؿا لؼقة كسرة التاء. قال  (3)

(، 146اكظر: التقسقر )«. فابـ مجاهد ٓ يرى إدغامف لخػة الػتحة، وقرأُتف بالقجفقـ»صاحب التقسقر: 

 (. 945 -944(، الـشر )77اإلقـاع )

 (.919/ 2(، الـشر )76(، اإلقـاع )144اكظر: اإلدغام الؽبقر ) وجؿؾتف أربعة طشر مقضًعا. (4)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(56) 

ًر  إِنَّ  حمسويف الشقـ:  ٌء َغِظً ۡ ةَغح َشَّ ۡرَبَػح  حمس، و[1]الحج:  ىجسَزلَۡزىََح ٱلصَّ
َ
ثِأ

َدآءَ   َٓ  مقضعان ٓ غقر. [ 4]الـقر:  ىجسشُّ

ة  ِجۡبخِ  حمسوأّما:  ًۡـٔٗ ّأ[5]فػقف وجفان  [26]مريؿ:  ىجسَش يف رواية اإلدغام:  /

اإلضفار لؽقكف مؽسقًرا
(1)

. 

ة حمسويف الصاد يف:  ّفٗ َٰخ ضَّ فَّ َٰٓ َلَٰٓهَِهح  حمس، [1]الصافات:  ىجسَوٱىصَّ ٍَ ۡ ة َوٱل ّفٗ ]الـبل:  ىجسضَّ

ۡجٗدة حمس، و[38 ؾًَِرَٰت ضُّ ٍُ ۡ  ٓ غقر. [3]العاديات:  ىجسـَٱل

ۡجٗدةَوٱۡىَعَٰدِ  حمسويف الضاد يف:   ٓ غقر. [1]العاديات:  ىجسَيَٰخ عَّ

َٰٔة حمسويف الطاء، كحق:  يَ ًِ ٱلطَّ كِ
َ
َرََفِ  َوأ ةرِ  طَّ َٓ ٍِئُاْ  حمس، و[114]هقد:  ىجسٱۡلَّ وََغ

َٰيَِدَٰخ   ًۡ  ٱىصَّ ُٓ َ َٔبَٰ ل  وشبفف. [30]الرطد:  ىجسطُّ

ت  حمسوأّما: 
ۡ
ةٓنَِفحٌ  َوۡۡلَأ ضفار فػقف وجفان يف رواية اإلدغام: اإل [101]الـساء:  ىجسطَّ

لؽقكف مجزوًما، واإلدغام لؽقكف مؽسقًرا
(2)

. 

                                                     

وأهؾ إداء »وجف اإلضفار: ٕكف مـؼقص العقـ، ووجف اإلدغام: لؼقة كسر التاء. قال صاحب اإلقـاع:  (1)

(، اإلقـاع 452/ 1(، الؿـتفك )450/ 1اكظر: جامع البقان )«. يلخذون يف هذا الحرف بالقجفقـ

(78.) 

فقف مـ أجؾ الجزم، فاإلضفار لؽقكف مجزوًما، واإلدغام لؼقة الؽسر، رواه الداين وأكثر أهؾ  مختؾٌػ  (2)

 (. 78(، اإلقـاع )95(، إبراز الؿعاين )448/ 1(، جامع البقان )145إداء بالقجفقـ. اكظر: التقسقر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(57) 

ًُ  حمس ويف الظاء يف: ُٓ َٰ َـّى َٔ ةلِِمٓ  دَ َلَٰٓهَِهح ظَّ ٍَ ۡ [ 28[، والـحؾ ]96يف الـساء ] ىجسٱل

 ٓ غقر.

ّوأدغمّالثاءّيفّخؿسة:ّ

ًۡر  حمس يف التاء يف: َۡ  حمس ،[65]الحجر:  ىجسدُّۡؤَمُرونَ  َخ  ىجسٱۡۡلَِدير تَّۡػَجُجٔنَ  َهََٰذا  ٌِ
 ٓ غقر.[ 85جؿ: ]الـ

َٰلَِم  َوٱۡۡلَۡرث  حمسويف الذال يف:   ٓ غقر. [14]آل طؿران:  ىجسذَّ

َُ  َوَورِث  حمس ويف السقـ، كحق: ًَۡمَٰ يَ َۡ  حمس، و[16]الـؿؾ:  ىجسشُّ ًۡر  ٌِ َهُِذً َخ  ىجسشَّ
ً ثَِهََٰذا  حمس، و[5]الطالق:  ُٓ جَۡصَذۡدرُِج  وشبفف. [44]الؼؾؿ:  ىجسٱۡۡلَِدير شَّ

ًۡر  حمس ويف الشقـ يف: ًۡ  َخ ۡئُذ ًۡر  حمس، و[87]البؼرة:  ىجسّشِ ة َخ ٍَ ۡئُذ ، [34]البؼرة:  ىجسّشِ

َػتٖ  ذِي  حمس حقث وقعا. ويف:  ٓ غقر. [30]الؿرسالت:  ىجسزََلَٰر شُّ

ََٰم َخِدير حمس ويف الضاد يف: دَى
َ
ًَ  ًِۡؿ عَّ  خ ًِ َْٰ  ٓ غقر.[ 24]الذاريات:  ىجسإِثَۡر

َذ  حمس وأدغؿ الذال يف السقـ يف: ُّ  َوٱَّتَّ بًِيَ  يف مقضعقـ. [62: ]الؽفػ ىجسشَّ

ة  حمس ويف الصاد: يف ققلف: َذ  ٌَ َِٰدَجحٗ  ٱَّتَّ  ٓ غقر.[ 3]الجـ:  ىجسصَّ

ّالالم ّيف ّوالراء ّالراء، ّيف ّالالم ّبِمِ  ُشُجو  حمس: كحق: وأدغم ، [69]الـحؾ:  ىجسرَّ

ّبَِم  إََِلَٰ  حمسو َ  حمس، و[125]الـحؾ:  ىجسَشبًِو رَّ ٓ  َحُلٔل  ٌَ َِة بَّ [199]البؼرة:  ىجسرَّ
(1)

. 

                                                     

ـ، أو يؽقن ما قبؾفا ٕجؾ التؼارب، فقدغؿفا يف حالتقـ: أن تؽقن مؽسقرة أو مضؿقمة وما قبؾفا ساك (1)

 .(983/ 2(، الـشر )453/ 1(، جامع البقان )151متحرًكا بليٍّ مـ الحركات الثالث. اكظر: التقسقر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(58) 

ر شَ  حمسوكحق:  َة خَّ َۡؾفِر  حمس، و[12]الزخرف:  ىجسۡلَّ ُ  ىََّم  ّّلِ ِإَوَّلَۡم  حمس، و[2]الػتح:  ىجسٱَّللَّ
ِطۡي   ٍَ ۡ ةر  نَِتََٰت  حمس، و[285 -284]البؼرة:  ىجسَلَّ يَُسّيُِؿ  ٢٨٥ٱل ]الؿطػػقـ:  ىجسىَِّف  ٱۡىُفجَّ

وشبفف [7
(1)

نَ  حمس. إٓ أن يـػتح الؿدَغؿ ويسؽـ ما قبؾف، كحق:  ٍَِۡي ىََِتۡ ةَوٱۡۡلَ َْ  ىجسُجٔ
[8]الـحؾ: 

(2)
ةَر ىَِف  ِإَونَّ  حمس، و ًَُلَٔل  حمس، وكحق: [14]آكػطار:  ىجسٱىُۡفجَّ  ىجسَرّبِ  َذ

ًۡ  حمس، [10]الؿـافؼقن:  ِٓ ِ اْ رَُشَٔل َرّب ۡٔ وشبفف [9]الحاقة:  ىجسَذَػَط
(3)

كَةل  حمس ، فال يدغؿ إٓ:
َِة كَةل  حمس، و[38]آل طؿران:  ىجسرَّّبِ   بُّ بُّ  كَةل  حمس ،[49]صف:  ىجسرَّ ًۡ رَّ ، متصاًل [23]سبل:  ىجسُس

، فنكف أدغؿف [25]الؿائدة:  ىجسرَُّجََلنِ  كَةل  حمس، و[28]غافر:  ىجسرَُّجور  َوكَةل  حمسبضؿقٍر أم ٓ: 

بال خالٍف يف رواية اإلدغام: لؼقة مدة إلِػ
(4)

 /ّب[5]. 

                                                     

م إذا تحّرك َما قبؾَفا، أو تؽقن مؽسقرة أو مضؿقمة وما قبؾفا ساكـ، وذلؽ: لؼقة  (1) فقدغؿفا يف الالَّ

لالم مع الساكـ وغقره أربعٌة وثؿاكقن مقضًعا، إٓ الضؿ والؽسر، وجؿؾة ما ورد يف الراء الؿدغؿة يف ا

(، اإلقـاع 451/ 1(، جامع البقان )150. اكظر: التقسقر )أن ابـ الباذش ذكر أهنا ستٌة وثؿاكقن مقضًعا

(82.) 

(، 451/ 1(، جامع البقان )150فان اكػتَحت لؿ يدغؿفا: لخػة الػتحِة والساكـ. اكظر: التقسقر ) (2)

 .(82اإلقـاع )

 .(938/ 2(، الـشر )453/ 1جامع البقان )اكظر: باإلضفار: لخػة الػتحة بعد السؽقن.  (3)

ة إلػ َوقَِقاسف، ولؽثرة  (4) ة مدَّ ا وأداء، لُؼقَّ سقاء كان ُمتَِّصاًل بضؿقر أو غقر ُمتَِّصؾ، فنكف أدغؿف كصًّ

َٓ خالف َبقـ أهؾ إداء فِل إدغ (، جامع 120اكظر: السبعة )امفؿ. ورودها وتؽرارها، فتدغؿ تخػقًػا. َو

 (.104(، إيضاح الرمقز )454 -453/ 1البقان )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(59) 

َِّةِس  ُزّيَِ  حمس، كحق: وأدغمّالـونّيفّالالمّوالراء ٌَِ حمس، و[14]آل طؿران:  ىجسّىِي  ُُّۡؤ
ذَّن  حمس ، وكحق:[90]اإلسراء:  ىجسىََّم  

َ
ًۡ  دَأ بُُّس َ  َخَزآنَِ  حمس، و[9]إبراهقؿ:  ىجسرَّ  ىجسرَّۡۡحَحِ َرّبِ

وشبفف [100]اإلسراء: 
(1)

ۡيِ  حمس، إٓ إذا سؽـ ما قبؾفا، كحق:  ٍَ ، [127]البؼرة:  ىجسلََم  ُمۡصيِ

ًۡ  بِإِۡذِن  حمس ِٓ ِ وشبفف فنكف لؿ يدغؿ [2]إبراهقؿ:  ىجسَرّب
(2)

 : ّٓ ُ  ََنَۡ حمس، إ ، [132]البؼرة:  ىجسَلَّ

ة ََنَۡ  حمسو ٍَ ، وشبفف حقث وقع فنكف يدغؿ[78]يقكس:  ىجسىَُّه
(3)

، وأسؽـ الؿقؿ طـد 

ۡغيًَ  حمسالباء إذا تحّرك ما قبؾفا، كحق: 
َ
ََ  ثِأ َِٰهرِي ََيُۡسً  حمس، و[54]إكعام:  ىجسثِٱىشَّ

  ًۡ ُٓ َِ ًِ  َغيًَّ حمس، و[112]البؼرة:  ىجسثَۡح تخػل حركتفا: أي: تذهب، ، ف[4]الؼؾؿ:  ىجسثِٱۡىَليَ

وٓ يدغؿفا: لئال تذهب غـتفا
(4)

. 

                                                     

(، 118فتدغؿ الـقن إذا تحّرك ما قبؾفا يف الالم والراء، وجؿؾة ذلؽ ثالثٌة وستقن حرًفا. اكظر: السبعة ) (1)

 .(454/ 1(، جامع البقان )941 -940/ 2الـشر )

ؿا بلّي حركة تحّركت مـ فتح أو كسر أو ضّؿ: اكتػاًء بخّػة فنن سؽـ ما قبؾ الـقن لؿ يدغؿفا فقف (2)

 .(104(، إيضاح الرمقز )454/ 1الساكـ طـ خػة اإلدغام. اكظر: جامع البقان )

واإلدغام يف )كحـ(: ٕجؾ ثؼؾ حركتفا وهل الضؿ، فال ُتحّرك بغقره، وققؾ: لتؽرار الـقن فقفا وكثرة  (3)

، ولؾزوم حركتفا وامتـاطفا مـ آكتؼال طـ الضّؿ إلك غقره ولقس ما تؽرارها وورودها يف الؼرآن الؽريؿ

/ 2(، الـشر )454/ 1(، جامع البقان )105(، إيضاح الرمقز )152)طداها كذلؽ. اكظر: التقسقر 

941 .) 

 مـ أجؾ حركة ما قبؾفا، ُتخػك الؿقؿ ِطـد الباء، وطّبر الّرواة والؿصـّػقن طـ هذه الؿقؿ باإلدغام طؾك (4)

سبقؾ الؿجاز وصريؼ آّتباع ٓ طؾك الحؼقؼة، فالؿقؿ ٓ تؼؾب مع الباء باًء بنجؿاع أهؾ إداء، وإكؿا 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(60) 

ًُ  حمس فنْن سؽـ ما قبؾ الؿقؿ، كحق: ِـۧ َْٰ ُر حمس، [131]البؼرة:  ىجسثَجًِِّ  إِثَۡر ۡٓ ٱلشَّ
رِ  ٱۡۡلََراُم  ۡٓ وشبفف لؿ يسؽـفا [192]البؼرة:  ىجسٱۡۡلََرامِ  ثِٱلشَّ

(1)
. 

ّالؿقم ّيف ّالباء ٓ  َوُيَػّذِب  حمس، يف: وأدغم َ يََشة حقث وقع  [284]البؼرة:  ىجسءُ ٌَّ

فؼط
(2)

. 

َِة  حمسكحق:  اإلمالة، الققػ وسؽقن اإلدغام يؿـع وٓ  ١٩١َغَذاَب ٱۡلَّةرِ  ـَلِ
 ٓ َِة بَّ ًِّيَ  نَِتََٰت  إِنَّ حمس، [192 -191]آل طؿران:  ىجسرَّ ِ ثَۡرارِ ىَِّف ِغّي

َ
: ٕن [18]الؿطػػقـ:  ىجسٱۡۡل

السؽقن فقفؿا طارض
(3)

. 

                                                     
= 

تسؼط حركتفا تخػقًػا، فُتخػك، وذلؽ إخػاء لؾحرف ٓ إخػاء لؾحركة، وجؿؾتف ثؿاكقٌة وسبعقن حرًفا. 

 .(533/ 1ؿضقئة )(، الشؿعة ال455/ 1(، جامع البقان )92(، اإلقـاع )152اكظر: التقسقر )

 .(455/ 1(، جامع البقان )152وذلؽ اكتػاًء بخّػة الساكـ مـ خّػة اإلخػاء. اكظر: التقسقر ) (1)

[، 129وأّما الباء فؽان ُيدغؿفا يف الؿقؿ: لؽسر ما قبؾ الباء، وجؿؾتف خؿسة مقاضع: يف آل طؿران ] (2)

[. اكظر: التقسقر 14مقضع يف الػتح ][، و20[، ومقضع يف العـؽبقت ]42، 20ومقضعان يف الؿائدة ]

 .(1545/ 3(، الـشر )456/ 1(، جامع البقان )153)

مختؾٌػ يف إمالتفا، ووجف الػتح: لذهاب الؽسرة باإلدغام، ووجف اإلمالة: لعروض السؽقن. قال أبق  (3)

ة مقجقدة، لزوال الؽسر الؿقِجب لإلمالة باإلدغام، وطؾة ذلؽ أن اإلدغام طارض، فؽلّن الؽسر»شامة: 

(، 150اكظر: التقسقر )«. وهق كالققػ الذي تحذف الحركة فقف أيًضا، ففل وإن حذفت مرادة مـقية

 .(99/ 1(، إبراز الؿعاين )452/ 1جامع البقان )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(61) 

َٔاَع  حمس رف الؿدغؿ حالة اإلدغام، كحق:ويجقز أن تشؿ ضؿة الح َجۡفلُِد ضُّ
يِمِ  ٍَ ۡ ًَِّجَِٰخ  حمس ، ويجقز الروم يف الؿؽسقر، كحق:[72]يقسػ:  ىجسٱل ًَّ  ثِٱۡۡلَ ]البؼرة:  ىجسثُّ

ًُۡر  حمس ، ويف الؿضؿقم، كحق:[91 ًۡ  َخ ۡئُذ ، وٓ يؽقن معف إدغام[57]البؼرة:  ىجسّشِ
(1)

. 

باًء مع الباء والؿقؿ، وكذا الؿقؿ  ويتعذر اإلشؿام يف الحرف الؿدغؿ إذا كان

َِة ُُِطًت  حمسمع الؿقؿ أو الباء، وذلؽ يف أربع صقر: كحق:  ، [56]يقسػ:  ىجسثِّرَۡۡحَذِ

َ  َوُيَػّذِب  حمسو ة َحۡػيًَ  حمس، [284]البؼرة:  ىجسيََشةٓءُ  ٌَّ ًۡ  ََيُۡسً  حمس، [253]البؼرة:  ىجسٌَّ ُٓ َِ ، ىجسثَۡح
وٓ يتعّذر الروم يف ذلؽ

(2)
. 

ِّفِ  َتۡػرِف  حمس  اإلشؿام والروم حؽؿ الباء والؿقؿ، كحق:وحؽؿ الػاء يف
 ًۡ ِٓ ِْٔ [24]الؿطػػقـ:  ىجسوُُج

(3)
. 

                                                     

ـ ما قبؾف أو  (1) يشّؿ إطراب الحروف مـ الخػض والرفع يف كؾ ما أدغؿ، يف مثؾف أو مؼاربف وسقاء ُسؽ 

الـصب، واإلشارة روًما وإشؿاًما، فؿـ أهؾ إداء مـ يلخذ باإلشؿام، ومـفؿ مـ تحّرك وٓ ُيشّؿ مع 

(، 458/ 1اكظر: جامع البقان )يلخذ بالروم، وٓ يتلتك اإلدغام الؿحض معف، ويتلتك مع اإلشؿام. 

  (.100(، إبراز الؿعاين )97اإلقـاع )

ؼصد باإلشارة اإلشؿام: إذ تتعسر اإلشارة ٕن اإلشارة تتعّذر يف ذلؽ: مـ أجؾ اكطباق الشػتقـ، ويُ  (2)

/ 2(، الـشر )459/ 1(، جامع البقان )154اكظر: التقسقر )بالشػة، والباء والؿقؿ مـ حروف الشػة. 

950.) 

كّص طؾك حؽؿ الػاء وبعضفؿ سؽت طـف، وتعّذر اإلشارة طـد إدغام الػاء يف الػاء كتعّذرها طـد الباء  (3)

ػؾك والؿقؿ: لتعؾؼ كؾٍّ مـفؿا   (.92(، التذكرة )105(، إيضاح الرمقز )82. اكظر: الؿصباح )بالشػة الس 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(62) 

وفقؿا قبؾف اإلدغام ساكـ صحقح اإلدغام جائز العروض كالققػ ولؽـف 

ّأ[6]طسقر، وفقف وجف آخر اإلخػاء، وحؼقؼتف: اإلسراع بالحركة  مـ غقر  /

وهق غقر الّروم: ولفذا يدخؾ يف آختالس، ّ/ّب[6]إخػاء الصقت، وُيرادفف 

َٔ َواُْمۡر ثِٱىُۡػۡرِف  ُخِذ  حمسالؿػتقح، كحق:  ، والؿؽسقر كحق: [199]إطراف:  ىجسٱىَۡػۡف

ََ  حمس ٌِ  ًِ ة لََم  ٱۡىػِۡي ، والؿضؿقم، [27]فصؾت:  ىجسَجَزآءً  ٱۡۡلُۡۡلِ  حمس، و[119]البؼرة:  ىجسٌَ

َُ  حمسكحق:  َُ  حمس، [132]البؼرة:  ىجسََلُ  ََنۡ ۡۡلَ  ََنۡ [9]الحجر:  ىجسةَُزَّ
(1)

. 

ا كان أو لِقـًا، كحق:  ، مدًّ ُ  كَةل  حمسوإْن كان ما قبؾ الؿدغؿ ساكـًا معتالًّ  ىجسَلَّ
ًۡ  رًِو  حمس، [36]الؽفػ:  ُٓ َّ ةلَُٔت  حمس، [106]الؿائدة:  ىجسل ، [249]البؼرة:  ىجسَوَرَذَو َداوُۥد جَّ

ٔۡم  حمسوكحق:  َٔسَٰ  كَ ًۡؿ  حمس، [76]الؼصص:  ىجسٌُّ َػَو  َن ، اكتفك وجف [6]الػجر:  ىجسذَّ

اإلخػاء: ٓكتػاء العسر، إلمؽان الػصؾ بالؿد
(2)

. 

ّ  

                                                     

فؽان أخذون باإلدغام الصحقح قؾقؾقـ، بؾ أكثر »طسقٌر: لؽقكف جؿًعا بقـ ساكـقـ، قال ابـ الجزري:  (1)

براز الؿعاين اكظر: إ«. الؿحؼؼقـ مـ الؿتلخريـ طؾك اإلخػاء، وهق الروم الؿتؼدم، وُيعبَّر طـف بآختالس

 .(955/ 2(، الـشر )102)

 .(953/ 2يؽقن فقف اإلدغام، ويصح فقف أوجف الؿد الثالثة كجقازها يف الققػ. اكظر: الـشر ) (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(63) 

 فصل

: هق ما كان الؿدغؿ ساكـًا قبؾ أن ُيدَغؿاإلدغامّالصغقر
(1)

.  

ّقد أدغم يف ثؿاكقة أحرف: )يف الجقؿ، والذال، والزاي، والسقـ، ّ:دال

ةَٓءزُ  َوىََلد  حمس والشقـ، والصاد، والضاد، والظاء( حقث وقع، كحق: ]البؼرة:  ىجسًجَّ

َُة َوىََلد  حمس، [91
ۡ
َِّة َوىََلد  حمس، [179]إطراف:  ىجسذََّرخ يَّ ٍِعَ  كَد  حمس، و[5]الؿؾؽ:  ىجسزَّ  ىجسشَّ

ة كَد  حمس ،[1]الؿجادلة:  َٓ َؾَف َِة َوىََلد  حمس، [30]يقسػ:  ىجسشَّ ۡذ َّ َذَلد  حمس ،[41]اإلسراء:  ىجسَّصَّ
وَّ   َم  ىََلد  حمس، و[107]البؼرة:  ىجسعَّ ٍَ يَ [23]ص:  ىجسظَّ

(2)
. 

يف ستة أحرف: )يف التاء، والجقؿ، والدال، والزاي، والسقـ، ّ:ذالّإذ وأدغم

  إِذ  حمسوالصاد(، حقث وقع: 
َ
أ ََبَّ َِة ِإَوذ  حمس، [165]البؼرة:  ىجستَّ َػۡي إِذ  حمس، [124]البؼرة:   ىجسجَّ

                                                     

وهق مختص بؿا يؽقن الحرف إول مـف ساكـًا، ويـؼسؿ إلك: جائٍز، وواجٍب، ومؿتـع، واإلدغام  (1)

مف، ويؽقن يف الؿثؾقـ، والؿتجاكسقـ، والؿتؼاربقـ، إذا القاجب: هق ما أجؿع الُؼّراء طؾك وجقب إدغا

 .(98/ 3سؽـ الحرف إول مـفؿا وتحّرك الثاين، إٓ ما اُستثـل، وهق الؿؿتـع. اكظر: الدر الـثقر )

وهذا مـ اإلدغام الجائز: وهق إدغاُم حرٍف مـ كؾؿٍة يف حروٍف متعددٍة مـ كؾؿاٍت متػرقة، وتـحصر  (2)

اختؾػقا يف إضفارها وإدغامفا يف: )قد، إذ، تاء التلكقث، هؾ وبؾ، وحروٌف قربت  يف طدة فصقل، وقد

 مخارجفا(.

وجف اإلضفار: أّكف إصؾ، ووجف اإلدغام: آشرتاك أو التؼارب يف الؿخرج أو التجاكس يف الصػات، 

/ 3) (، الـشر185(، إيضاح الرمقز )624/ 2جامع البقان )وهذا يف جؿقع الػصقل الستة. اكظر: 

1521- 1529 .) 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(64) 

  ْ ٔا َخيُ ََ  ِإَوذ  حمس، [52]الحجر:  ىجسدَّ يَّ ٔهُ  إِذ  حمس، و[49]إكػال:  ىجسزَّ ٍُ ٍِۡػُذ ، [16 -12قر: ]الـ  ىجسشَّ

ٓ  ِإَوذ  حمس َِة ۡذ َ [28]إحؼاق:  ىجسَّصَّ
(1)

. 

يف ستة أحرف أيًضا يف: )الثاء، والجقؿ، ّ:وأدغمّتاءّالتلكقثّالؿتصؾةّبالػعل

ثَخ  حمسوالزاي، والسقـ، والصاد، والظاء(، حقث وقع، كحق:  ٔدُ  َنذَّ ٍُ ]الشعراء:  ىجسثَّ

ً حمس، [141 ُْ ئُُد ًۡ  َخَجخ  حمس، [55]الـساء:  ىجسَُِغَجخ جُّ ُٓ ُزِىَخ  حمس، [97]اإلسراء:  ىجسّزِۡدَنَٰ
ُ
أ

َٔرةٌ   ًۡ  حمس، [87 ]التقبة: ىجسشُّ ُْ ُدوُر حٗ  ََكَُخ  حمس ،[89]الـساء:  ىجسَخُِصَت ضُّ ٍَ ِ ةل ]إكبقاء:  ىجسظَّ

11]
(2)

. 

[ ٓ غقر7[، والحاقة ]3يف الؿؾؽ ] ىجسي  دَّرَ  حمس يف:ّ:وأدغمّالمّهلّوبل
(3)

. 

 فصل

 التاء:  اتػؼ الُؼّراء يف إدغام الدال الساكـ يف

ًۡ  حمسكحق:  ًۡ  حمس، [47]يقسػ:  ىجسَخَطدتُّ كَد  حمس، و[129]التقبة:  ىجسَغِِذُّ
  َ [38]العـؽبقت: ، [254]البؼرة:   ىجسدَّبَيَّ

(4)
. 

                                                     

 (. 1525 -1522/ 3(، الـشر )630/ 2اكظر: جامع البقان ) (1)

 (.1535 -1530/ 3(، الـشر )342(، الؽامؾ )635 -634/ 2اكظر: جامع البقان ) (2)

 (.1541 -1536/ 3(، الـشر )342اكظر: الؽامؾ ) (3)

 (. 1571/ 3(، الـشر )340مـ باب التجاكس. اكظر: الؽامؾ ) (4)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(65) 

 ويف إدغام التاء الساكـ يف الدال، والطاء: 

َ  حمسكحق:  َٔا ٱَّللَّ َغ ۡثَليَخ دَّ
َ
ة كَۡد حمس، [189]إطراف:  ىجسخ ٍَ دُُس َٔ ۡغ ِجًَجخ دَّ

ُ
 ىجسأ

 .[89]يقكس: 

ةٓنَِفحر  َودَّت  حمس ةٓنَِفحر  َوكَةىَخ  حمس، [68]آل طؿران:  ىجسطَّ ]إحزاب: ، [71]آل طؿران:  ىجسطَّ

13]
(1)

. 

 ويف إدغام الذال الساكـ يف الظاء: 

ْ  إِذ  حمسكحق:  ٔٓا ٍُ يَ ًۡ  إِذ  حمس، [63]الـساء:  ىجسظَّ ُذ ٍۡ يَ  .[38]الزخرف:  ىجسظَّ

 الساكـ يف الؽاف:  /ّأ[7]ويف إدغام الؼاف 

ًۡ  حمسيف:  َ ل
َ
ً خ  .[20]الؿرسالت:  ىجسََنۡيُلسُّ

 ويف إدغام الطاء الساكـة يف التاء وتبؼقة صقت الطاء مع اإلدغام: 

َخطُخ  حمس، و[53]الزمر:  ىجسـَرَّطُخ  حمس، [30]الؿائدة:  ىجسبََصطَخ  حمسكحق: 
َ
]الـؿؾ:  ىجسأ

22]. 

 ويف إدغام الالم الساكـ يف الراء: 

 .[111]صف:  ىجسرَّّبِ  َوكُو  حمسكحق: 

                                                     

 (.339اكظر: الؽامؾ ) (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(66) 

ّمّالحرفّالساكنّيفّمثؾه:ّويفّإدغا

ًُ  حمسيف كحق:  َت  إِذ  حمس، و[77]الـساء:  ىجسيُۡدرِكسُّ َْ َوكَد  حمس، [86]إكبقاء:  ىجسذَّ
  ْ ٔا َخيُ ًۡ  َربَِدخ  حمسو ،[63]الؿائدة:  ىجسدَّ ُٓ ]الـازطات:  ىجسىََّم  َْو  حمس، و[15]البؼرة:  ىجسدَِّخََٰرُت

ۡمَشةٖج  حمس، ومـ كحق: [2اإلكسان: ] ىجسجُّۡطَفحٖ  ٌَِ  حمس، و[9]إطؾك:  ىجسجََّفَػخِ  إِن  حمس، [18
َ
أ

 .[2]اإلكسان:  ىجسَُّۡبَذيًِِّ 

ْ حمسو ْ  َءاَووا ٓوا ََُُصُ ، إٓ إذا كان الحرف إول حرف مدٍّ مـ [73]إكػال:  ىجسوَّ

ٔا حمسكؾؿتقـ، فال يدغؿ كحق:  ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ  َورَُشَُٔلُۥ  حمس، و[102]الؽفػ:  ىجسَءا ِي  ىجسَوٱلَّ
ِي حمس، ويف يقسػ، و[57]الؿائدة:  َۡٔشُِٔس  ٱلَّ  .[5]الـاس:  ىجسيُ

ٓ  َغُدّور  حمس وإن كاكتا يف كؾؿة واحدة فال يجقز غقر اإلدغام، كحق: ]الشعراء:  ىجسَّلِ

77]. 

ٌَّ حمسوأّما  ََ   ْي َوا ، فؿـ باب اإلدغام الصغقر، ولؿ يدغؿ: [3]الطالق:  ىجسيَهِۡص

ّۡ  حمس ةِّلَ يََم  ٢٨ٌَ وجفان: واإلضفار أرجح [29 -28]الحاقة:  ىجسَْ
(1)

. 

ّ  

                                                     

 .(56/ 2اكظر: الدر الـثقر ) مـقّي.ٕن الساكـ هاء سؽت، فال تدغؿ: ٕن الققػ طؾك الفاء  (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(67) 

 فصل

تدغمّالباءّيفّحرفقن:ّيفّالػاءّخؿسةّأحرف
(1)

ّ:ّ

ۡو  حمسمقاضع: يف الـساء: 
َ
َتۡػَجت  ِإَون  حمس[، ويف الرطد: 37] ىجسَـَّصَٔۡف  َحۡؾيِت  أ

َػَجتر  َْت حمس[، ويف اإلسراء: 5] ىجسذَّ َ  ٱۡذ ٍَ َْت  حمس [، ويف صف:63] ىجسدَجَِػَم  ذَّ ـَٱۡذ
َ حمس[، ويف الحجرات: 95] ىجسَـّإِنَّ لََم   ٌَ ًۡ   َو ْوَلَٰٓهَِم  ىَّ

ُ
َـّأ  [.11] ىجسَحُذت 

َ يََشةٓءُ  حمسيف البؼرة: ّ:ويفّالؿقمّموضعقن ٌَّ [، ويف هقد: 283] ىجسَوُيَػّذِب 

َِة حمس َػ ٌَّ  [.42] ىجسٱۡرَنت 

ِسخَّ  حمسوتدغؿ الثاء يف:  ًۡ  حمس، [258]البؼرة:  ىجسۡلَّ ِثذُّ ، [52]اإلسراء:  ىجسۡلَّ

ة حمسو َْ ٔ ٍُ ورِزذُّ
ُ
 .[72]الزخرف: ، و[42]إطراف:  ىجسأ

َٓر  حمس ويفّالذال: َٰلَِم  يَۡي  .[176]إطراف:  ىجسذَّ

ًَة حمسيف الثاء: ّ:وتدغمّالدالّيفّحرفقن ۡج َٔاَب ٱدلُّ َ يُرِد زَّ ٌَ ّْ  َو ِ َ حمس ،ىجسُُۡؤد ٌَ َو
َٔاَب ٱٓأۡلِخَرةِ   ىجسّذِۡنُر رَۡۡحَِخ  ١ٓنًٓٓػٓص  حمس ، ويف الذال:[145]آل طؿران:  ىجسيُرِد زَّ

 .[1]مريؿ: 

                                                     

(، شرح 518/ 1ووجف اإلدغام: ٓشرتاكفؿا يف الؿخرج، فحسـ اإلدغام. اكظر: الشؿعة الؿضقئة ) (1)

 .(84/ 1الفداية )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(68) 

ّ ّالثاء: ّيف ّالذال ة حمسوتدغم َٓ ََِجذتُّ بغافر  ىجسُغذتُّ  ِإَوّّنِ  حمس[، و94بطف ] ىجسَذ

َخذتُّ  حمس[، و19[، والدخان ]27]
َ
، [76]الؽفػ:  ىجسَۡلَِخذتَّ  حمس، و[26]فاصر:  ىجسأ

ًُ  حمسو َذتُّ ًُ  حمس، و[50]البؼرة:  ىجسٱَّتَّ َذتُّ  .[91]البؼرة:  ىجسٱَّتَّ

ّيفّالالم:ّّ/ّب[7]وتدغمّالراءّ

ًِ َرّبَِم  ٱۡضَِب وَ  حمس ،[13]لؼؿان:  ىجسَّلِ  ٱۡشُهر  حمسكحق:  ُۡس ، [46]الطقر:  ىجسّۡلِ

، بخؾٍػ يف رواية اإلضفار[4]كقح:  ىجسىَُّسً َحۡؾفِر  حمسو
(1)

. 

ّ  

                                                     

 .(520/ 1ال خالف. اكظر: الشؿعة الؿضقئة )فقدغؿفا الدوري بخالٍف طـف، ولؾسقسل ب (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(69) 

 فصل

ُتدغؿ الـقن الساكـة والتـقيـ
(1)

يف خؿسة أحرف: يف )الراء، والالم 
(2)

 ،

ا والؿقؿ( إدغاًما تامًّ
(3)

، ويف )القاو، والقاء( إدغاًما غقر تام
(4)

: لبؼاء الغـة
(5)

. 

                                                     

والؿشفقر العـقكة كذلؽ، وهق أدق يف التعبقر: ٕن التـقيـ ٓ يليت إٓ ساكـًا، فؾؿ يحتج إلك تؼققد،  (1)

وإكؿا ُقّقدت الـقن بالسؽقن: لتخرج الؿتحركة، والتـقيـ: كقن ساكـة زائدة تؾحؼ آخر آسؿ لػًظا 

قًػا، وتليت يف وسط الؽؾؿة، ويف آخرها، كسائر الحروف السقاكـ، وتؽقن يف ووصاًل، وُتػارقف كتابًة وو

 .(1577/ 3(، الـشر )678آسؿ والػعؾ والحرف. اكظر: الؿصباح )

ُتدغؿان يف الراء والالم إدغاًما ٓزًما بال غـة ات ػاًقا، وطؾة اإلدغام: قرب مخرج الالم والراء مـ مخرج  (2)

رف الؾسان، فحسـ اإلدغام لتؼارب الؿخرج، والـقن والتـقيـ إذا ُأدغؿا يف الـقن: ٕهنـ مـ حروف ص

وقد »الراء ُكؼال إلك لػظ الراء وهل أققى مـفؿا، فؽان لإلدغام ققة يف الحرف إول، قال ابـ الجزري: 

ا وأداًء طـ أهؾ ال حجاز ورَدت الغـة مع الالم والراء طـ كؾٍّ مـ الُؼّراء، وصّحت مـ صرق كتابـا كصًّ

 (. 408/ 2(، فتح القصقد )35(، بغقة الؿستػقد )162/ 1اكظر: الؽشػ )«. والشام والبصرة وحػص

وُتدغؿ الؿقؿ مع إضفار الغـة يف الحرف إول، إدغاًما غقر مستؽؿؾ التشديد: لبؼاء بعض الحرف غقر  (3)

(، الؽشػ 205رطاية )الـُؿدغؿ، وطؾة إدغامفؿا يف الـقن هق اجتؿاع مثؾقـ إول ساكـ. اكظر: ال

(163). 

وُتدغؿان يف القاء والقاو، مع إضفار الغـة التل كاكت يف الـقن يف حال الؾػظ بالشدة والؿدغؿ، ٓ يف  (4)

كػس الحرف إول، وطؾة اإلدغام: هل ما بقـفـ مـ التشابف، وذلؽ أن الغـة التل يف الـقن تشبف الؿد 

 -206(، الرطاية )165 -164غام لذلؽ. اكظر: الؽشػ )والؾقـ التل يف القاء والقاو، فحسـ اإلد

207). 

ـّ يخرج مـ الخقشقم  (5) ٓ طؿَؾ لّؾسان فقف، واصطالًحا: هل  -أقصك إكػ-والغـة لغًة: صقت أغ

أو سؽـتا ضاهرتقـ أو مخػاتقـ أو مدغؿتقـ، يف الـقن والؿقؿ ٓ  -ولق تـقيـًا-صػٌة لؾـقن والؿقؿ تحركتا 

ـّ مـ الؿقؿ، ويؾحؼ بالتـقيـ. اكظر: هداية الؼاري )يف غقرهؿا، والـ  .(177/ 1قن أغ



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(70) 

الُحّذاق يسّؿقن الـقن والتـقيـ طـد: )القاو، والقاء( إخػاًء، ولؽـّف ٓ بد مـ و

تشديٍد يسقٍر فقفؿا
(1)

َِ  حمس، وذلؽ كحق:  ٌّ  ًۡ ِٓ ِ ّب ن ىَِّٔ  حمس، [4]البؼرة:  ىجسرَّ
َ
َوأ

  ْ ٔا ٍُ َِ  حمس، و[16]الجـ:  ىجسٱۡشَذَقَٰ َمََٰنَٰتِ  ٌّ َيٖم ِِف ٱلصَّ ٌَِ  حمس، و[26]الـجؿ:  ىجسٌَّ
َ  حمس، و[12]الرطد:  ىجسَوالٍ   ثَٗدا  حمس، و[7]البؼرة:  ىجسَحُلُٔل  ٌَ

َ
ُ  خ  ،[121]الؿائدة:  ىجسرَِِّضَ ٱَّللَّ

ذَّلِيَ  حمس ٍُ ٗدى ّىِۡي ُِٔنر  لُۡؤلُؤر  حمس ،[1]البؼرة:  ىجسُْ ۡه ة  حمس ،[22]الطقر:  ىجسٌَّ ِٗ ِمۡصِهً
ة  ٍٗ ٔـُٔنَ  ٦َتۡفِجۡٗيا  حمس، [8]اإلكسان:  ىجسَوَيتًِ  .[7 -6]اإلكسان:  ىجسيُ

ۡمَشةٖج  حمس ،ىجسجُّۡطَفحٖ  ٌَِ  حمس ـ طـد الـقن، فـحق:وأّما الـقن والتـقي
َ
أ

م ذكره فال معـك لذكره هـا [2]اإلكسان:  ىجسَُّۡبَذيًِِّ   مـ الؿثؾقـ، وقد تؼدَّ
(2)

. 

 ََعًدا  حمس وأدغؿ التـقيـ يف ٓم التعريػ يف:
 
وَلل  ٓ بعد كؼؾ  [49]الـجؿ:  ىجسا

بعدها، وإذا ابتدأ  حركة الفؿزة إلقفا فقضؿ ٓم التعريػ، وتسؼط الفؿزة التل

بؼقلف: )إولك( جاز لف ثالثة أوجف: أحدها: أن يبتدئ هبؿزة القصؾ ويسؽـ ٓم 

ُولك( طؾك إصؾ. والثاين: أن يبتدئ  ْٕ التعريػ ويثبت الفؿزة بعدها فقؼقل: )ا

هبؿزة القصؾ، ويضؿ ٓم التعريػ، ويحذف الفؿزة بعدها، فقؼقل: )اُلقلك(. 

                                                     

ففق يف حؼقؼتف إخػاء ٓ إدغام، طؾك مذهب مـ ُيبؼل الغـة، وإكؿا ُيؼال لف إدغاٌم مجاًزا، فؾؿ تثبت الغـة:  (1)

اق  طـ اإلدغام ٕن ضفقر الغـة يؿـع مـ تؿحض اإلدغام، فال بد مـ تشديٍد يسقٍر فقفؿا، ولفذا طّبر الُحذَّ

 .(409/ 2بغـة باإلخػاء. اكظر: فتح القصقد )

 (.65سبؼ ذكره يف فصؾ إدغام الحرف الساكـ يف مثؾف ) (2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(71) 

كف يحذف هؿزة القصؾ ويؽتػل بالحركة العارضة، فقؼقل: والثالث: كالثاين إٓ أ

)ُلقلك(
(1)

. 

وأضفر
(2)

َٔان حمس الـقن طـد )القاو، والقاء( يف كؾؿٍة، كحق:  ِۡ  ،[100]إكعام:  ىجسكِ

َٔان حمس ِۡ ًَة حمس، [4]الرطد:  ىجسِض ۡج َِۡحََٰ حمس ،[84]البؼرة:  ىجسٱدلُّ [4]الصػ:  ىجسُب
(3)

، وأضفرهؿا 

والفاء، والعقـ، والحاء، والغقـ،  طـد حروف الحؾؼ، وهل: )الفؿزة،

والخاء(
(4)

َۡ  حمسكحق:  ، ٌَ  ََ ٌَ َۡ  حمس، و[61]البؼرة:  ىجسَءا ةَجرَ  ٌَ َۡ  حمس، و[9]الحشر:  ىجسَْ ٌَ

ٍَِو   َۡ  حمس، و[55]إكعام:  ىجسَغ َۡ  حمس، [22]الؿجادلة:  ىجسَخةٓدَّ  ٌَ ِ َۡ  حمس، [47]الحجر:  ىجسِؽّوٖ  ٌّ ٌِ َو
ََ  ُُّكٌّ  حمس، [65]هقد:  ىجسِخۡزيِ   ٌَ ةَر ثِِّ  ُجُرٍف  حمس، [284بؼرة: ]ال ىجسَءا َٓ ةْرٖ ـَٱۡج ]التقبة:  ىجسَْ

                                                     

متػٌؼ طؾك إدغامف، ووجف الفؿز: ضؿة الالم قبؾفا، ففؿزت لؿجاورة الضؿ. ووجف ضؿ الالم وحذف  (1)

  (.1288/ 2(، الـشر )84الستزادة اكظر: آتحاف )لهؿزة القصؾ: لالطتداد بالعارض. 

اإلضفار لغًة: البقان. واصطالًحا: إخراج كؾ حرف مـ مخرجف مـ غقر غـٍة يف الحرف والؿظفر، وقال  (2)

 (.160/ 1اكظر: هداية الؼاري )«. هق فصؾ الحرف إول مـ الثاين مـ غقر سؽٍت طؾقف»بعضفؿ: 

او والقاء، إذا جاءت قبؾفؿا يف كؾؿة واحدة: لئال يشبف ما أصؾف التضعقػ، أضفر الـقن الساكـة طـد الق (3)

(، هداية الؼاري 202(، إبراز الؿعاين )670/ 2(، جامع البقان )200فقجب إضفارها. اكظر: التقسقر )

(1 /163.) 

، وتليت الـقن مع هذه «َأِخل َهاَك ِطْؾًؿا َحاَزُه َغْقُر َخاِسرٍ »متػٌؼ طؾك إضفارها، ويجؿعفا أوائؾ ققل:  (4)

إحرف مـ كؾؿة أو مـ كؾؿتقـ أو كان سؽقهنا أصؾقًّا، أو طارًضا. ووجف اإلضفار طـد إحرف الستة: 

(، بغقة 666/ 2ُبْعد مخرج الـقن الساكـة والتـقيـ طـ مخرج هذه إحرف. اكظر: جامع البقان )

 (.193(، إيضاح الرمقز )34الؿستػقد )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(72) 

َٰٓ  َخلًٌِق  حمس، [110 ًَحُ  َُةٌر  حمس، [104]إطراف:  ىجسلََعَ ٌِ ةٍٓء  حمس، [10]الؼارطة:  ىجسَخة َدۡۡيِ  ٌَّ
 َٖ هٍِذ  حمس، [16]محّؿد:  ىجسَءاِش ٌَ ۡٔ  .[2]الغاشقة:  ىجسَخَِٰشَػحٌ  يَ

وقؾبفؿا
(1)

ُٓ  حمسمقًؿا طـد الباء، كحق:   ۢنجِۡب
َ
نَۢ حمس، [32]البؼرة:  ىجسًأ

َ
]الـؿؾ:  ىجسثُٔرِكَ  أ

َۢ  حمس، [8 ًٍُِع [27]لؼؿان:  ىجسثَِطۡيٌ  َش
(2)

. 

وإخػاؤهؿا
(3)

طـد خؿسة طشر حرًفا 
(4)

ًۡ  حمس ، كحق: ، [103]آل طؿران:  ىجسَوُكُِذ

ََٰسحٗ  حمس ۡزَوَٰٗجة زََل
َ
َ  حمس، [7]القاقعة:  ىجسَوُكُِذً أ ٌَ دَ  َو َٓ ]البؼرة:  ىجسِغِدَ  حمس، و[5]العـؽبقت:  ىجسَجَٰ

                                                     

حقيؾ، واصطالًحا: َجْعُؾ حرٍف مؽان آخر مع مراطاة الغـة واإلخػاء يف الحرف الؿؼؾقب، والؼؾب لغًة: الت (1)

 (.167/ 1فتؼؾب مقًؿا طـد الباء مع الغـة. اكظر: هداية الؼاري )

ولف حرٌف واحد )الباء الؿقحدة( وحالتف: أن يؼع بعد الـقن الساكـة سقاء يف كؾؿة أو كؾؿتقـ، أو بعد تـقيـ  (2)

ٓ مـ كؾؿتقـ، وما بعد كقن التقكقد الخػقػة الؿتصؾة بالػعؾ الؿضارع الشبقفة بالتـقيـ: وجب وٓ يؽقن إ

قؾب الـقن الساكـة والتـقيـ وكقن التقكقد مقًؿا خالصة لػًظا ٓ خطًّا مخػاة مع إضفار الغـة. وسؿل بالؼؾب: 

ػظ ٓ يف الخط، اكظر: هداية الؼاري لؼؾب الـقن الساكـة والتـقيـ وكقن التقكقد الخػقػة مقًؿا خالصة يف الؾ

 (.165/ 1(، الؽشػ )167/ 1)

ـٍ طاٍر مـ التشديد طؾك صػة بقـ اإلضفار  (3) واإلخػاء لغًة: السرت، واصطالًحا: طبارة طـ الـطؼ بحرٍف ساك

هذه  واإلدغام مع بؼاء الغـة يف الحرف إول. وُيسّؿك إخػاء حؼقؼقًّا: إلخػاء الـقن الساكـة والتـقيـ طـد

ؼ يف الـقن الساكـة والتـقيـ أكثر مـ غقرهؿا، ووجف اإلخػاء هـا: أن الـقن إحرف، وحؼقؼقًّا ٕكف متحؼّ 

الساكـة والتـقيـ لؿ يبُعدا طـ حروف اإلخػاء كُبعدهؿا طـ حروف الحؾؼ حتك يجب اإلضفار. ولؿ يؼربا 

الؿقجب  عد الؿقجب لإلضفار والؼربمـفـ كؼرهبؿا مـ حروف اإلدغام حتك يجب اإلدغام، فؾّؿا طدم البُ 

-171/ 1ا بقـ اإلضفار واإلدغام هق اإلخػاء. اكظر: هداية الؼاري )ا وسطً لإلدغام أططقا معفـ حؽؿً 

172). 

 وقد جؿعفا الجؿزوري يف تحػتف يف أوائؾ كؾؿات هذا البقت:  (4)

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(73) 

ُِذرۡ  حمس ،[54
َ
ََ ٱۡىُلۡرَءانِ  حمس، [214]الشعراء:  ىجسَوأ ٌِ ٔا َغَ  حمس، [82]اإلسراء:  ىجسَوُزُنُِل  َتۡػُف
ٔٓءٖ  ًۡ  حمس، و[149]الـساء:  ىجسُش ُز

َ
نَشأ
َ
ًۡ  إن  حمس، [24]الؿؾؽ:  ىجسأ وُك ، [3]الؿائدة:  ىجسَضدُّ

َ  حمس ٌَ ًۡ  ـَإِن حمس، و[15]اإلسراء:  ىجسَعوَّ  َو َ إَِلَّ  حمس، [4]الـساء:  ىجسِطۡۡبَ ىَُس ٌَ   ًَ  ىجسُظيِ
ًۡ  حمس، [147]الـساء:  ُُفِصُس

َ
ن  حمس، و[41]التقبة:  ىجسَوأ

َ
ٔا أ ُ ِإَون  حمس، [23]العـؽبقت:  ىجسكَةل

ٔا  ، وحؼقؼة اإلخػاء هـا: أن تذهب الـقن وتبؼك الغـة، ومخرجفا [2]الجؿعة:  ىجسََكُُ

مـ الخقشقم، وٓ طؿَؾ لّؾسان يف الـقن طـد هذه الحروف الخؿسة طشر إٓ طـد 

: طـد )الثاء، والدال، والطاء(، ولإلخػاء ثالثة معاٍن: أحدها: هذا. ثالثة أحرف

ّأ[8]والثاين:   ىجسَبۡيَ ٱۡلَّةِس  ِۡلَۡدُسً  حمسحذف حركة الؿقؿ طـد الباء، كحق:  /
يف اإلدغام الؽبقر. والثالث: آختالس [104]الـساء: 

(1)
، وهق الؿذكقر فقؿا قبؾف 

ُّ  حمسساكـ صحقح، كحق:  ِ  َزاَددۡ ، [27]فصؾت:  ىجسَجَزآءً  ٱۡۡلُۡۡلِ  حمس، و[125]التقبة:  ىجسَهَِٰذه

َٔ َواُْمرۡ  حمس  ، ومـف ما يليت ذكره.[199]إطراف:  ىجسٱۡىَػۡف

  

                                                     
= 

 ؿاــــــْع َضالـــــك ضؼً ـا زْد تُ ــًق بـُدْم ص    صْػ ذا َثـًا َكْؿ َجاَد َشْخٌص َقْد َسؿا 

 .(16(، بقت )3/ 1اكظر: تحػة إصػال )

 (.61آختالس: سبؼ تعريػف ) (1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(74) 

 فصل

ًۡ  حمسآختالس: يف خػض هؿزة   ، ورفع راء[53]البؼرة:  ىجسثَةرِاُْس
ًۡ  حمس ًۡ  حمس، و[168]البؼرة:  ىجسيَةُْمرُْز ُْ ًْ  حمسو ،[30]الطقر:  ىجسدَةُْمْر ُْ  ،[157طراف: ]إ ىجسيَةُْمْر

ًۡ  حمسو ًۡ  حمسو ،[110]إكعام:  ىجسيُۡشػِرُْز [8]محّؿد:  ىجسيَُُِصُۡز
(1)

ة حمس، ويف كسر طقـ  ٍَّ  ىجسُِْػ
[270]البؼرة: 

(2)
 ، ويف الجؿقع وجف ثاٍن وهق: السؽقن.

                                                     

مختؾٌػ يف اختالس حركة الفؿزة وإسؽاهنا مـ هذه إحرف ٓ غقر، وجؿؾتف اثـا طشر مقضًعا، وٓ ُيؼاس  (1)

ـّ مـ الَؽؾِؿ التل  ـّ ما يشبفف ـّ الحركات، كحق: طؾقف ًۡ  حمستتقالك فقف ُْ ًْ  حمس، [23]إكعام:  ىجسََنُّۡشُ ُِْذرُُز
ُ
 ىجسخ

ًۡ  حمس، وكذلؽ [45]إكبقاء:  ِٓ ًۡ
ًۡ  حمس، [128]البؼرة:  ىجسَغيَ ُػُس ٍَ ، وما كان مثؾف مّؿا ٓم الػعؾ فقف راٌء [25]الجاثقة:  ىجسََيۡ

ة. فؼرأ أبق طؿرو بنسؽان الفؿزة والراء يف وغقر راٍء، وبعدها هاٌء ومقٌؿ، وكاٌف ومقؿ: ٕن الؼراءة سـٌة متبع

إحرف الؿذكقرة، وروى طـف جؿاطٌة مـ إئؿة آختالس فقفا. وروى أكثر أهؾ إداء آختالس مـ رواية 

الدوري واإلسؽان مـ رواية السقسل، وطؽس بعضفؿ ذلؽ. وزاد مـ صريؼ الطقبة لؾدوري وجف إتؿام الحركة 

 آختالس. يف هذه الؽؾؿ، ولؾسقسل وجف

وما أشبف ذلؽ مؿا يتقالك  (يلمركؿ)و (بارئؽؿ)كان أبق طؿرو يختؾس الحركة مـ »وُكؼؾ طـ سقبقيف أكف قال: 

واإلسؽان أصح يف الـؼؾ، وأكثر »وقال الحافُظ أبق طؿرو: «. الحركات، فقرى َمـ سؿعف أكف قد أسؽـ ولؿ ُيسؽـ

س الحركة: ٕهنا لغٌة لؾعرب يف الضّؿات والؽسرات تخػقًػا، ة اختالوطؾّ «. يف إداء، وهق الذي أختاره وآخذ بف

ة فآختالس ٓ ُيخّؾ بالؽؾؿة مـ جفة الؿعـك، وٓ يثّؼؾفا مـ جفة تقالل الحركات، فتقسط إمريـ، وطؾّ 

اإلسؽان: تخػقًػا لحشق الفؿزة وتؽرير الراء يف هذه الخؿس كؾؿ دون سائر ما يتقالك فقف الحركات. أّما إتؿام 

 -155اكظر: السبعة )الحركة: فذلؽ لإلتقان بالؽؾؿة طؾك أصؾفا، وإططائفا حؼفا مـ الحركات كسائر الؽؾؿ. 

 (. 241 -240/ 1(، الؽشػ )863 -858/ 2(، جامع البقان )73(، التقسقر )156

غاربة قاصبًة [، فروى طـف الؿ58يف اختالس كسرة العقـ أو إسؽاهنا، وورَدت أيًضا يف سقرة الـساء ] مختؾٌػ  (2)

فراًرا مـ الجؿع بقـ الساكـقـ، وروى طـف الؿشرقققن قاصبًة  -يريدون بذلؽ آختالس-بنخػاء كسر العقـ 

اإلسؽان يف الؿقضعقـ، وٓ ُيبالقن مـ الجؿع بقـ الساكـقـ: لصحتف روايًة ووروده لغًة. قال ابـ الجزري: 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(75) 

ّدِيٓ  حمس وآختالس أيًضا يف فتح هاء َٓ [35]يقكس:  ىجسَح
(1)

ٔنَ  حمس، وخاء  ٍُ  ىجسََيَّطِ
[49]يس: 

(2)
َِّةدَ  حمس ، ويف رفع كقن ٌَ ْ [11]يقسػ:  ىجسة

(3)
َِّة حمس، ويف  ٌَ ْ وجف ثان وهق:  ىجسدَة

اإلشؿام حالة اإلدغام، ويسؿك اإلدغام إخػاًء كؿا تؼّدم، وحؼقؼتف: اإلسراع 

                                                     
= 

«. ُيعرف آختالس إٓ مـ صرق الؿغاربة وَمـ تبعفؿوالقجفان صحقحان غقر أن الـّص طـفؿ باإلسؽان، وٓ »

 .(277(، التذكرة )316(، الؽشػ )938 -935/ 2(، جامع البقان )191 -190اكظر: السبعة )

فقؽقن باختالس حركتفا مـ غقر إشباع، وطّبروا طـ ذلؽ باإلخػاء، وبتضعقػ الصقت، وباإلشارة،  (1)

قاصبًة طـ أبل طؿرو، وأكثر أهؾ إداء طؾك ذلؽ، وطؾقف  وبعدم إكؿال الػتحة، وهذا مذهب الؿغاربة

العؿؾ. ووجف كسر الفاء: التخّؾص مـ الساكـقـ: ٕن أصؾفا )َيْفَتِدي( فؾؿا سؽـت التاء ٕجؾ اإلدغام 

(، 326اكظر: السبعة )يف الدال، كسرت الفاء لؾتخؾص مـ الساكـقـ، ووجف الػتح: كؼؾ فتحة القاء لفا. 

 (.298/ 2(، الفادي )1179/ 3، جامع البقان )(287غقث الـػع )

وطؾة َمـ اختؾس حركة الخاء «. وكالهؿا صحقح»فؾف آختالس، وإتؿام الحركة، قال ابـ الجزري:  (2)

ر اجتؿاع وأخػاها: ٕن أصؾ الػعؾ )يْخَتِصؿقن( طؾك وزن )يْػَتِعؾقن( ُأدغؿت التاء يف الصاد، فتعذّ 

طؾك أن أصؾ الخاء السؽقن، أّما طؾة الػتح فتحّرك  أو مخػاة لتدّل  الساكـقـ، وأتت الحركة مختؾسة،

(، غقث الـػع 541اكظر: السبعة )الخاء بالػتح لؾتخؾص مـ اجتؿاع الساكـقـ: كظًرا لخػة الػتح. 

 (.513/ 2(، التذكرة )1519/ 4(، جامع البقان )492)

احد، فاستثؼؾ اجتؿاطفؿا، فُسّؽـ إول أصؾ الػعؾ )تلمـُـَا( اجتؿع فقف حرفان متحركان مـ جـس و (3)

وُأدغؿ يف الثاين، فتؽقن اإلشارة إلقف باإلشؿام، وحؼقؼتف هـا: أن ُيشار بالحركة إلك الـقن ٓ بالعضق 

إلقفا، فقصبح إخػاًء ٓ إدغاًما صحقًحا: ٕن الحركة ٓ تسؽـ رأًسا. وحؿؾ بعضفؿ اإلشارة طؾك الّروم، 

أخر طؾك آختالس، وذلؽ حسب تعريػفؿ ومذهبفؿ لحؼقؼة  وبعضفؿ طؾك اإلشؿام، وبعضفؿ

/ 1(، الؽشػ )1216/ 3(، جامع البقان )127(، التقسقر )345. اكظر: السبعة )الروم واإلشؿام

122.) 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(76) 

بالحركة مـ غقر إخػاء الصقت، وبعد الؿذكقر يف باب اإلدغام الؽبقر فقؿا قبؾف 

ـٌ صحقح.  ساك

ّدِيٓ  حمسويدخؾ آختالس يف الؿػتقح، كحق:  َٓ ٔنَ  حمس، [35]يقكس:  ىجسَح ٍُ  ىجسََيَّطِ
َٔ  حمس، وكحق: [49]يس:  ، كؿا يدخؾ الؿضؿقم [199]إطراف:  ىجسَواُمرۡ  ٱۡىَػۡف

ًۡ  حمس، [168]البؼرة:  ىجسيَةُْمرُْزً حمسوالؿؽسقر، كحق:  ، وهق غقر [53]البؼرة:  ىجسثَةرِاُْس

 الروم، يزيد طؾك آختالس بخػاء الصقت.

  



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(77) 

 فصل

هؿزة  فؿزة الساكـة وإبدالفا: أبدل مـ كّؾ طـ أبل طؿرو روايتان: تحؼقؼ ال

ساكـة حرف مد بحسب حركة ما قبؾفا، فقبدلفا ألًػا بعد الػتحة، كحق: 

ٓ  حمس ْ  ٌَِ  حمس، [15]يقكس:  ىجسٱاۡخِ  ىَِلةَٓءَُة  حمس، و[61]الزمر:  ىجسدَةُْمُرٓوّنِ ا ، [195]البؼرة:  ىجسِشِّ رَّ

ًۡ  حمس ََٰراُْت ِي  حمس سرة، كحق:وشبفف، وياًء بعد الؽ [71]البؼرة:  ىجسـَٱدَّ ََ  ٱلَّ ٍِ ]البؼرة:  ىجسٱۡؤدُ

ة حمس، [13]يقسػ:  ىجسٱّلِيُْت  حمس، [282 ٍَ وشبفف، واًوا بعد الضؿة،  [34]البؼرة:  ىجسِشحُْذ

َُ  حمسكحق:  ٌِ ْٔ ْٔلُؤ حمس ،[61]التقبة:  ىجسيُ ُ وشبفف [22]الطقر:  ىجسل
(1)

. 

                                                     

وهذا مـ باب الفؿز الؿػرد: إذا سؽـت الفؿزة وكاكت فاء الؽؾؿة، أو طقـ الؽؾؿة، أو ٓم الؽؾؿة،  (1)

س حركة ما قبؾفا. فنذا تحّركت الفؿزة فال خالف طـف يف تحؼقؼفا سقاء كاكت فُتبدل حرف مد مـ جـ

فاًء أو طقـًا أو ًٓما، فُتبدل: ٕن الساكـة أثؼؾ ٓحتباس الـَػس معفا، واإلجؿاع طؾك إبدالفا إذا اجتؿعت 

ـ وهق مـ خصائص الفؿز وسائر الحروف ساكـُفا أخػ م ،مع الؿتحركة يف كؾؿة وهذا مدرٌك بالحّس 

أو أدرج الؼراءة أو قرأ -اطؾؿ أن أبا طؿرو كان إذا قرأ يف الصالة »ُمتحركفا. قال صاحب التقسقر: 

التحؼقؼ. وقال أبق  والؿؼصقد باإلدراج: هق اإلسراُع، وهق ضدّ «. هؿزة ساكـة لؿ يفؿز كّؾ  -باإلدغام

إلدغام طؾك التعاقب. وأّما أبق طؿرو فؾف مذهبان: التحؼقؼ مع اإلضفار، والتخػقػ مع ا»العالء: 

 (.198/ 1اكظر: غاية آختصار )«. والتخػقػ مع اإلضفار وجٌف واحد

 قال الشاصبل:

ـٍ   ُكؾ  ُمَسؽَّ
 
قِسل ا َغْقَر َمْجُزوٍم ْاْهِؿاَل     َوُيْبَدُل لِؾس  ـَ اْلَفْؿِز َمدًّ

 مِ

لؽ، ولؽـ جرت كسبتف السقسل بذ يختّص  كػسف، ولؿأبل طؿرو  إلك وروى بعضفؿ هذا اإلبدال مـسقًبا

لؾسقسل: ٕن
 

الؼراءة بف وقعت مـ صريؼف ٓ مـ صريؼ الدوري وطـ السقسل اشتفر ذلؽ اشتفاًرا 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(78) 

إالّماّسؽوكهّلؾجزم
(1)

ّ:ّ

َِح  إِْن  حمسوهق: )َتُسْم( ثالثة مقاضع، بآل طؿران:  ًۡ َخَص َصۡصُس ٍۡ َت
 ًۡ ُْ ًۡ  ُتۡجَد  إِن  حمس[، ومقضع بالؿائدة: 120] ىجستَُصۡؤ ًۡ تَُصۡؤُز [، 103] ىجسىَُس

ًۡ  إِن  حمس ومقضع بالتقبة: ُْ َِح تَُصۡؤ  [.50] ىجسدُِطۡجَم َخَص

  حمسو
ۡ
 [.42[، ويس ]9[، وسبل ]3بالـقن ثالثة أيًضا: يف الشعراء ] ىجسنََشأ

  حمسو
ۡ
 40[، وثالثة يف إكعام ]132ء ]بالقاء طشرة: مقضع بالـسا ىجسيََشأ

[، ومقضع 54[، ومقضعان بسبحان ]22[، ومقضع بنبراهقؿ ]134مقضعان، 

 [.30 -22[، ومقضعان بالشقرى ]16بػاصر ]

ةـْٔ جصِ َُ  حمسو  [.105]البؼرة: مقضع:  ىجسَٓ

ًِّئۡ  حمسو َٓ  [.16]الؽفػ: مقضع:  ىجسَوُي

                                                     
= 

طظقًؿا دون غقره، ومؿـ كسبف إلك السقسل مـ الؿصـػقـ ابـ شريح وابـ الػحام وغقرهؿا. وقد أجؿع 

ؿس طشرة كؾؿة يف خؿسة طؾك استثـاء خ -طّؿـ روى البدل طـ أبل طؿرو-إئؿة مـ أهؾ إداء 

/ 2(، جامع البقان )36اكظر: التقسقر )وثالثقـ مقضًعا، وتـحصر يف خؿسة معاٍن، وسقليت ذكرها. 

 (.216( بقت )18/ 1(، متـ الشاصبقة )470/ 1(، الؿـتفك )574 -566

ز وجؿؾتف تسعة طشر مقضًعا، واسُتثـل: لعروض السؽقن وإصؾ الحركة، ولئال َيجؿع طؾك الفؿ (1)

، ففق يفؿز هذه الفؿزات: لتبؼك طالمة الجزم فتدل طؾقف. اكظر: إبراز الؿعاين  ًٓ أمريـ إسؽاًكا ثؿ إبدا

 .(138(، التذكرة )1235 -1234/ 2(، الـشر )150/ 1)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(79) 

  حمسو
ۡ
 [.35]الـجؿ: مقضع:  ىجسيُجَجَّأ

ـوهّلؾفؿز وإالّماّسؽ 
(1)

ّ:ّ

رۡجِ  حمس وهق:
َ
 [.35]الشعراء: ، [110]إطراف: مقضعان:   ىجسُّ ـْٔ أ

  حمسو
ۡ
 [.3 -1[، ]14ثالثة: ]اإلسراء:  ىجسٱۡكَرأ

َِة حمسأربعة:  ىجسَجّجِئۡ  حمسو َجّجِۡئ  حمس[، و36بققسػ ] ىجسثَِذةْوِييِِّ  َُبِّۡب
ًۡ حمس[، و49] ىجسِغَجةدِيَ   ُٓ ًَ  َغَ  َوَُبِّۡب ًِ َْٰ ًِۡؿ إِثَۡر 8ّ][ بالحجر، 51] ىجسَع ّب[/

ًۡ حمس ُٓ نَّ  َوَُّبِۡب
َ
ًۡ  أ ُٓ َِ ُۢة ثَۡح ٍَ ةَٓء كِۡص ٍَ ۡ  [ يف الؼؿر.28] ىجسٱل

ً حمسو ُٓ ُبِۡب
َ
 [.32]البؼرة: مقضع:  ىجسأ

ًِّئۡ  حمسو َْ  [.10]الؽفػ: مقضع:  ىجسَو

ّإبداله ّمن ّأخف ّهؿزه ّما وإال
(2)

، [51]إحزاب:  ىجسَودُـِٔۡٔيٓ  حمس: وهق: 

 .[13]الؿعارج:  ىجسدُـِٔۡٔيِّ  حمسو

ّ  

                                                     

 وهذا ما سؽقكف لؾبـاء، وجؿؾتف أحد طشر مقضًعا، قال الشاصبل:  (1)

 ًثا فحصالوأرجئ مًعا واقرأ ثال   وهقئ وأكبئفؿ وكبئ بلربع

(، 571/ 2(، جامع البقان )37وهق يفؿز هذه الفؿزات: لتبؼك طالمة البـاء فتدل طؾقف. اكظر: التقسقر)

 (. 218( بقت )18/ 1(، متـ الشاصبقة )470/ 1الؿـتفك )

. يؽقن ترُك اْلَفْؿز فِقِف أثؼؾ مـ اْلَفْؿز: ٕكف لق ترك هؿزه ٓجتؿع واوان، واجتؿاطفؿا أثؼؾ مـ الفؿز (2)

 (.151/ 1(، إبراز الؿعاين )1235/ 2(، الـشر )620/ 2اكظر: جامع البقان )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(80) 

يشبهّغقرهّيفّالؿعـىوإالّماّتركّهؿزةّ
(1)

ّ:ّ

: ٕن ترك الفؿزة يشبف آمتالء، مـ كحق: [73]مريؿ:  ىجسَورِۡءٗية حمس وهق:

 )الؿاء(.

وإالّماّيخرجهّاإلبدالّمنّلغةّإلىّأخرى
(2)

ّ:ّ

ۡؤَضَدةٌ  حمسوهق:  : ٕكف مـ آصدت [8]الفؿزة: ، [20]البؾد: مقضعان:  ىجسٌُّ

قدت(، ولق ُتركت الفؿزة كـ)آمـت(، وفقفا لغة أخرى، وهق )أوصدت( كـ )أو

 ٕشبفت هذه الؾغة، وترك الفؿزة يف جؿقع ما استثـل اختاره أهؾ إداء.

ًۡ  حمسوأّما  حال سؽقن الفؿز فقف وجفان يف رواية البدل، [ 53]البؼرة:  ىجسثَةرِاُْس

والتحؼقؼ أرجح: لعروض السؽقن
(3)

. 

                                                     

مستثـك: ٕكف يققع آلتباس بؿا ٓ ُيفؿز، وٕكف لق أبدل الفؿزة ياًء لقجب إدغامفا يف القاء التل بعدها،  (1)

ا، أي: امتألت فؽان يشبف لػظ الرّي: وهق آمتالء بالؿاء، وُيؼال أيًضا: رويت ألقاهنؿ وجؾقدهؿ ريًّ 

وحسـت. بالفؿز: مـ الرواء وهق ما رأتف العقـ مـ حال حسـة وكسقة ضاهرة، وبرتك الفؿز يحتؿؾ 

(، إبراز الؿعاين 572/ 2(، جامع البقان )37. اكظر: التقسقر )الؿعـققـ، فرتك أبق طؿرو اإلبدال لذلؽ

(1 /151 .) 

ـّ  واستثـك أيًضا ممصدة ففؿزها: ٕهنا طـده مـ آصدت (2) أهنا مـ لغة  أي: أصبؼت، فؾق أبدل هؿزها لظ

أوصدت كؿا يؼرأ غقره، فؾفذا قال أوصدت يشبف: فلوصدت مػعقل يشبف، أي ممصدة برتك الفؿز يشبف 

 .(1236/ 2(، الـشر )151/ 1لغة أوصدت. اكظر: إبراز الؿعاين )

ق الحسـ بـ غؾبقن وَمـ تبعف واكػرد أب»فقسؽـفا تخػقًػا: ٕجؾ تقالل الحركات. قال ابـ الجزري:  (3)

ًۡ  حمسبنبدال الفؿزة مـ  يف حريف البؼرة، بنحالة قراءهتا بالسؽقن ٕبل طؿرو مؾحًؼا ذلؽ بالفؿز  ىجسثَةرِاُْس

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(81) 

 فصل

إذا التؼك هؿزتان متحركتان يف كؾؿة
(1)

قحة محؼؼة : إُولك مـفؿا مػت

والثاكقة مسّفؾة: فنن كاكت مػتقحة ُسفؾت بقـ الفؿزة وإلػ
(2)

، كحق: 

ْ  حمس ًَٰءا ُٓ ْ   حمس، [5]البؼرة:  ىجسَُذۡرَت ًۡ َٰء   حمس، [71]هقد:  ىجسدِلُ َٰءا ًُ  اُُْذ ۡغيَ
َ
، وإن [139]البؼرة:  ىجسأ

كاكت مؽسقرة ُسّفؾت بقـ الفؿزة والقاء الساكـة
(3)

َٰ  حمس ، كحق:
َ
، [3]ق:  ىجسيَْذاأ

                                                     
= 

الساكـ الؿبدل، وذلؽ غقر مرٍض: ٕن إسؽان هذه الفؿزة طارٌض تخػقًػا، فال ُيعتّد بف. وإذا كان 

د بف، ففذا أولك، وأيًضا فؾق اطتد بسؽقهنا وُأجريت مجرى الساكـ الالزم حالة الجزم والبـاء لؿ ُيعت

الالزم كان إبدالفا مخالًػا أصؾ أبل طؿرو: وذلؽ أكف كان يشتبف بلن يؽقن مـ )الربى( وهق الرتاب، 

ۡؤَضَدةٌ  حمسوهق فؼد هؿز  ولؿ يخػػفا مـ أجؾ ذلؽ مع أصالة السؽقن فقفا، فنن الفؿز يف هذا َأولك،  ىجسٌُّ

وآختقار التحؼقؼ: ٕكف إذا اختقر يف الؿجزوم أٓ يخػػ: ٕن الجزم فقف «.  أطؾؿوهق الصقاب، واهلل

 (.1237 -1236/ 2(، الـشر )139/ 1(، التذكرة )197اكظر: اإلقـاع ) طارٌض، ففذا أولك.

(، 506/ 2اكظر: جامع البقان )وذلؽ أن الفؿزة قد تؼع مع مثؾفا يف كؾؿة واحدة، وتؽقن طؾك ثالثة أضرب.  (1)

 (. 1154/ 2الـشر )

والؿػتقحة طؾك ضربقـ: ضرب اتػؼقا طؾك قراءتف بآستػفام، وضرب اختؾػقا فقف. فالؿتػؼ طؾقف يليت بعده  (2)

 ساكـ ومتحرك، ويؽقن صحقًحا وحرف مد. فؼرأ أبق طؿرو بتحؼقؼ إُولك وتؾققـ الثاكقة 

ّدة يف تؼدير ألػقـ: وذلؽ ٓستثؼال اجتؿاع وإدخال ألػ ساكـة بقـفؿا، فقؿّد بعد الؿحؼؼة م -بالتسفقؾ-

(، 71/ 1(، الؽشػ )506/ 2هؿزتقـ، فػصؾ بقـ الفؿزة الؿحؼؼة والؿخػػة بللػ. اكظر: جامع البقان )

 .(44/ 1(، شرح الفداية )111/ 1التذكرة )

ققـ الثاكقة وألػ مؿا يدخؾ فقف هؿزة آستػفام طؾك هؿزة إصؾ ٓ غقر. وقرأ أبق طؿر بتحؼقؼ إُولك وتؾ (3)

 (.112/ 1(، التذكرة )72/ 1(، الؽشػ )511/ 2اكظر: جامع البقان )فاصؾة بقـفؿا، كؿذهبف يف الؿػتقحتقـ. 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(82) 

َٰ   حمس
َ
ََّ أ َٰ    حمس، [40]الشعراء:  ىجسْح

َ
ًۡ حْ أ ، وإن كاكت مضؿقمة ُسّفؾت بقـ [20]إكعام:  ىجسَُِّس

ْوَُّبُِبُسً حمسالفؿزة والقاو الساكـة، مـ كحق: 
َ
، ويدخؾ إلػ [15]آل طؿران:  ىجسأ

بقـ الفؿزتقـ إذا كاكت الثاكقة مػتقحة أو مؽسقرة بال خالف، وأّما إذا كاكت 

الثاكقة مضؿقمة فقجفان
(1)

. 

 فصل

ٌُِِذً حمسوأّما  [، 48[، والشعراء ]70[، وصف ]122يف إطراف ] ىجسَءاْا

َِة حمسو ُذ َٓ ِ [، الفؿزة إُولك محؼؼة، والثاكقة مسفؾة بقـ 85يف الزخرف ] ىجسَءاْال

الفؿزتقـ هـا  /ّأ[9]الفؿزة وإلػ، والثالثة مبدلة ألًػا، وٓ يدخؾ إلػ بقـ 

كؿا أدخؾفا فقؿا تؼدم
(2)

. 

حٗ  حمس وأّما ٍَّ ْح
َ
ُدونَ  حمس، كحق: ىجسخ ۡٓ ٗح َح ٍَّ ْح

َ
َح  حمس، و[72]إكبقاء:   ىجسخ ٍَّ ْح

َ
خ

، فػقفا وجفان: أحدهؿا: تسفقؾ الفؿزة الثاكقة بقـ الفؿزة [12]التقبة:  ىجسٱۡىُسۡفرِ 

                                                     

[. ومذهبف 25[، ويف الؼؿر ]8[، ويف ص ]15مختؾٌػ فقفا، وجؿؾة ذلؽ ثالثة مقاضع: يف آل طؿران ] (1)

ة بقـ الفؿزة والقاو الساكـة، فتصبح كالقاو فقفا طؾك تحؼقؼ الفؿزة إُولك وتؾققـ الفؿزة الثاكق

الؿضؿقمة الؿختؾسة الضؿة مـ غقر إشباع: ٕن الفؿزة زالت كربهتا وققهتا بالتخػقػ، فال استثؼال 

 .(44/ 1الفداية ) شرح(، 113/ 1(، التذكرة )521/ 2ٓجتؿاع الفؿزتقـ. اكظر: جامع البقان )

/ 2الـشر )اكظر: يف التطقيؾ، وخروٌج طـ كالم العرب. لئال يجتؿع أربع ألػات، وهذا إفراٌط  (2)

1159). 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(83) 

والقاء الساكـة وهق إرجح. والقجف الثاين: إبدالفا ياًء مؽسقرة، وٓ يدخؾ 

إلػ بقـ الفؿزتقـ هـا أيًضا
(1)

. 

ا إذا دخؾت هؿزة آستػفام طؾك هؿزة القصؾ الؿػتقحة، فقجفان: وأمّ 

أحدهؿا: إبدال الفؿزة القصؾ ألًػا، وهق إرجح. والقجف الثاين: تسفقؾفا بقـ 

َِ  حمسالفؿزة وإلػ، ووقع يف الؼرآن يف سبعة مقاضع:  َنَرۡي مقضعقـ يف  ىجسَءآلَّ

نَ حمس، [145 -144]إكعام  ٌۡ [، وفقفا أيًضا: 91 -51مقضعقـ بققكس ] ىجسَءٓا

ُ حمس ذِنَ  َءاَّلٓلَّ
َ
ۡدرُ حمس[ 59] ىجسأ ُ حمس [، ويف الـؿؾ81] ىجسءٓالّصِ [ وٓ 61] ىجسَخۡۡيٌ  َءاَّلٓلَّ

يدخؾ بقـ الفؿزتقـ إلػ أيًضا يف هذا الـقع
(2)

. 

 قبؾفا كان فنن مّد، حرف إبدالفا وجب ساكـة والثاكقة هؿزتان التؼك إذا وأّما

ََ  حمسكحق:  ،ألًػا إبدالفا وجب مػتقحة هؿزة ٌَ  ،[176]البؼرة:  ىجسَوَءاَت  حمس ،[12]البؼرة:  ىجسَءا

َِ  حمس كحق: ساكـة، ياء إبدالفا وجب مؽسقرة هؿزة قبؾفا كان وإن يَمَٰ ]البؼرة:  ىجسثِٱۡۡلِ

                                                     

الفؿزة إولك لغقر استػفام، والثاكقة متحركة بالؽسر، وقد وردت يف خؿسة مقاضع، والتسفقؾ: مطؾؼ  (1)

 كؾؿة. مـ الفؿزتقـ باب سائر يف كؿا بقـ، بقـ ُتجعؾ أهنا إلك إداء أهؾ مـ الجؿفقر التغققر، وقد ذهب

 .(1192/ 2) لـشراكظر: ا

ة: لؾػرق بقـ آستػفام والخرب، واإلبدال: لؽقهنا هؿزة وصؾ،  (2) فتصبح يف الؾػظ هؿزًة واحدة بعدها مدَّ

لثبقهتا حالة القصؾ وتعّذر حذففا، ففل كالفؿزة  -بقـ بقـ-وهؿزة القصؾ ٓ تثبت ابتداًء، والتسفقؾ 

َـّ هؿزُة استػفام. اكظر: الـشر الالزمة، فقجب تسفقؾفا ققاًسا طؾك سائر الفؿزات ال ؿتحركات إذا ولتُف

 .(115/ 1(، التذكرة )1188/ 2)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(84) 

 واًوا إبدالفا وجب مضؿقمة هؿزة قبؾفا كان وإن ،[90]الـحؾ:  ىجسِإَويَذةٓي   حمس ،[107

ٔا حمسكحق:  ساكـة، ودُ
ُ
ََ  حمس ،[144]البؼرة:  ىجسأ ٍِ بف ابتدئ إذا ،[282]البؼرة:  ىجسٱۡؤدُ

(1)
. 

 فصل

وإذا التؼك هؿزتان مـ كؾؿتقـ: أسؼط إولك إن اتػؼا يف الػتح أو الؽسر أو 

ٓ  حمسالضؿ، كحق:  ۡمُرَُة َجة
َ
ٓ  حمس، و[40]هقد:  ىجسأ هُ  َشة نَّشَ

َ
َجةٓ  حمس، [22]طبس:  ىجسأ

  ًۡ ُٓ َجيُ
َ
ُؤََلٓ  حمس، وكحق: [45]فاصر:  ىجسأ ًۡ  إِن  َهَٰٓ ََ  حمس، و[30]البؼرة:  ىجسُنُِذ ِ ٌّ  ٓ إِِن  ٱىجَِّصة

ًُۡتَّ  َل ٓ  حمس، [32]إحزاب:  ىجسٱتَّ ۡوِّلَة
َ
ْوَلَٰٓهَِم  أ

ُ
وٓ ثاين لف، ثؿ إن اطترب  [31]إحؼاف:  ىجسأ

  فالؿد مـػصؾ. /ّب[9]الفؿزة الساقطة فالؿد متصؾ، وإن لؿ يعتربها 

والثاكقة إّما وإن اختؾػت الفؿزتان غقر الثاكقة، فنن كاكت إولك مػتقحة 

َء  حمسمؽسقرة فُتسّفؾ بقـ الفؿزة والقاء الساكـة، كحق:  ، أو [9]الحجرات:  ىجساََِلَٰ  دَِفٓ

ح حمسمضؿقمة فُتسّفؾ بقـ الفؿزة والقاو الساكـة، كحق:  ٌَّ ، [44]الؿممـقن:  ىجسَجةَٓء اُ

َۡ  حمس وإن كاكت الثاكقة مػتقحة ُأبدلت ياء مػتقحة إن اكؽسر ما قبؾفا، كحق: ٌِ
 َجحِ ٱىّجَِصةٓءِ ِخطۡ  

 
 ، وُأبدلت واًوا مػتقحة إن اكضؿ ما قبؾفا، كحق:[233]البؼرة:  ىجسوۡ ا

                                                     

متػٌؼ طؾك إبدالفا، ٕجؾ اجتؿاع الفؿزتقـ وطدم تػارقفؿا يف جؿقع تصاريػ الؽؾؿة، استثؼؾقا  (1)

اء، وطؾقف كالم الع اكظر: رب. اجتؿاطفؿا فرتكقا تحؼقؼ الثاكقة، فؽان فقفا إبدال ٓزم واجب لجؿقع الُؼرَّ

 (. 1200/ 2الـشر )(. 70/ 1الؽشػ )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(85) 

ةُٓء  حمس َٓ َف  لك مضؿقمة والثاكقة مؽسقرة، كحق:، وإن كاكت إو[12]البؼرة:  ىجسََلٓ  َا   ٱلصُّ

، فقجفان: أحدهؿا: إبدالفا واًوا مؽسقرة، والقجف [141]البؼرة:  ىجسََلَٰ ا   يََشةُٓء  حمس

سفقؾفا بقـ الفؿزة والقاء الساكـة، والفؿزة الؿسفؾة حرٌف بقـ حرفقـ ٓ الثاين: ت

هل هؿزة خالصة، وٓ حرف مدٍّ خالص، واهلل أطؾؿ
(1)

. 

ّ  

                                                     

/ 2(. الـشر )120 -116/ 1(، التذكرة )71 -69/ 1(، الؽشػ )166 -164التقسقر )اكظر:  (1)

1204). 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(86) 

 فصل

اإلمالةّالؿحضة
(1)

:ّ

أن تجعؾ الػتح
(2)

قريًبا مـ الؽسر وإلػ قريًبا مـ القاء، أَمال محضًة كؾ  

                                                     

َأَمؾُتُف أمِقُؾف »واإلمالة لغًة: التعقيج، ُيؼال: أمؾت الرمح وكحقه إذا طقجتف طـ استؼامتف. وهل مصدُر  (1)

إذا طدل طـ «: مال الحاكؿُ »، ومـف «مال الشلءُ »ٓكحراف طـ الؼصد، يؼال مـف: والَؿقُؾ: ا«. إماَلة

أن تـحق بإلػ كحق القاء، وٓ يؽقن ذلؽ إٓ لعؾٍة تدطق »آستقاء. وقد طّرففا الـحقيقن بؼقلفؿ: 

وهل يف اصطالح الُؼّراء: تـؼسؿ إلك قسؿقـ: كربى، وصغرى: فالؽربى: أن تؼرب الػتحة مـ «. إلقف

ؽسرة وإلػ مـ القاء مـ غقر قؾب خالص وٓ إشباع مػرط، وهل اإلمالة الؿحضة، وُتسّؿك أيًضا: ال

اإلضجاع، والبطح، والؽسر، والؾقـ، واإلجـاح، والرتخقؿ. واإلمالة مـ الؾغات الؿشفقرة طـ العرب، 

ب الذيـ كزل الؼرآن واإلمالة والػتح لغتان مشفقرتان فاشقتان طؾك ألسـة الػصحاء مـ العر»قال الداين: 

وإصؾ: الػتح، «. بؾغتفؿ: فالػتح لغة أهؾ الحجاز، واإلمالة لغة طامة أهؾ كجد مـ تؿقؿ وأسد وققس

واإلمالُة فرٌع مـف: لؽقن اإلمالة ٓ تصح إٓ طـد وجقد سببفا، فنن ُفؼد لِزَم الػتح، وإن ُوجد جاز الػتُح 

التػخقؿ هق إصؾ، أكف يجقز تػخقؿ كّؾ مؿال وٓ يجقز طؾك أن  والذي يدّل »واإلمالة. قال ابـ يعقش: 

ؿ اإلطالم »ولإلمالة أسباٌب كثقرة، ترجُع إلك شقئقـ: الؽسرة، والقاء. والسبب العام: «. إمالة كؾ مػخَّ

بلن أصؾ إلػ القاء أو التـبقف طؾك اكؼالهبا إلك القاء يف مقضع، أو مشاكؾتفا لؾؽسر الؿجاور لفا أو 

 (. 140(، القايف )42/ 3(، الؿؼتضب )188/ 5(، شرح الؿػّصؾ )33 -19: الؿقضح )اكظر«. القاء

والػتح هـا: طبارٌة طـ فتح الؼارئ لِػقف بؾػظ الحرف، وهق فقؿا بعده ألػ أضفر، وُيؼال لف أيًضا:  (2)

التػخقؿ، والـصب. ويـؼسؿ إلك فتٍح شديٍد، ومتقسط. فالشديد: هق هناية فتح الشخص فؿف بذلؽ 

حرف، وٓ يجقز يف الؼرآن بؾ هق معدوٌم يف لغِة العرب، وُيسّؿك بالتػخقؿ الؿحض. والػتح ال

 -بؿعـك أكف ضد اإلمالة-الؿتقسط: هق ما بقـ الػتح الشديد واإلمالة الؿتقسطة، وُيسّؿك بالتػخقؿ 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(87) 

يف الؼرآِن طؾك طشرة أوزان،  ألٍػ متقسطٍة قبؾ راٍء متطرفٍة مجرورة، وجاء

ًۡ  حمسكحق:  ثَۡصَٰرِِْ
َ
ارِ  حمس ،[6]البؼرة:  ىجسخ ةرِ  حمس، و[136]إكعام:  ىجسٱدلَّ ٍَ ]الجؿعة:  ىجسٱۡۡلِ

ةرِ  حمس، [5 ةْرِ  حمس، و[124]التقبة:  ىجسٱۡىُهفَّ َٓ َِةْرٖ  حمس، [163]البؼرة:  ىجسَوٱۡلَّ ]آل طؿران:  ىجسثِِدي

ْ  حمس، [74]آل طؿران:  ىجسثِلَِِْطةْرٖ حمس، [74 ٍِۡلَدا ِ َٰرِ  حمس ،[9]الرطد:  ىجسرٍ ث ثَۡك ]آل طؿران:  ىجسَوٱۡۡلِ

، وكحق ذلؽ مؿا كان طؾك هذا القزن[41
(1)

. 

ُِتِ حمس، ىجسذِي ٱۡىُلۡرَبَٰ  ٱۡۡلَةرِ حمسإٓ  ، فنكف لؿ يؿؾفا [36]الـساء:  ىجسَوٱۡۡلَةرِ ٱۡۡلُ

مخالًػا ٕصؾف
(2)

. 

                                                     
= 

. اكظر: «وهذا الذي يستعؿؾف أصحاب الػتح مـ الؼراء»وُيؼال لف: الرتققؼ، قال الداين يف مقضحف: 

 (. 1598/ 3(، الـشر )22 -21الؿقضح )

ةرُِق َمۡطُفٔـَحر  حمسوُققدت هـا بالراء الؿتطرفة: إلخراج الؿتقسطة، فال تؿال إلػ قبؾفا، كحق:  (1) ٍَ  ىجسَوَج
. وطؾة اإلمالة: أكف لؿا وقعت الؽسرة بعد إلػ، قّرب إلػ كحق القاء لتؼرب القاء مـ [15]الغاشقة: 

كحق الؽسر،  -التل قبؾ إلػ-القاء مـ الؽسر، ولؿ ُيؿؽـ ذلؽ حتك قربت الػتحة  لػظ الؽسر: ٕن

فحسـ ذلؽ: لقعؿؾ الؾسان طؿاًل واحًدا مستػاًل، ففق أخػ مـ أن يعؿؾ متصعًدا بالػتحة وإلػ، ثؿ 

(، 214 -211/ 1(، التذكرة )171 -170/ 1لالستزادة اكظر: الؽشػ )يفبط مستػاًل بؽسرة الراء. 

 (. 151(، القايف )1665/ 3ر )الـش

مستثـك: ٕن الصػة والؿقصقف ُيػقدان ما يػقد آسؿ القاحد، وصارت الصػة آخر آسؿ، فلصبحت  (2)

إلػ متقسطًة ٓ متطرفة، فصار كؾؿة الجار وذي الؼربك كاسٍؿ واحد: ٕن الؿعـك ٓ يؽقن إٓ مع 

 (. 202/ 1(، حجة الؼراءات )170 /1اكظر: الؽشػ )آتصال، فخرجت إلػ طـ التطرف. 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(88) 

ََ  حمسوأمال  ََ  حمس، [141]آل طؿران:  ىجسٱۡىََكْـِرِي حقث وقعا [131]إكعام:  ىجسََكْـِرِي
(1)

 ،

ةْرٖ  حمسو [110]التقبة:  ىجسَْ
(2)

. 

ف مـؼؾب إلك ياء، إذا وقع بعد راء، كحق: ألِػ متطرّ  وأَمال أيًضا كّؾ 

، [61]البؼرة:  ىجسي  َوٱۡلََّصَٰرَ  حمس، [112]التقبة:  ىجسي  ٱۡشََتَ  حمس، و[68]إكعام:  ىجسي  ٱّلِۡنرَ  حمس

َٰرَ  حمس َّۡسَ  حمس، [43]الـساء:  ىجسي  ُشَك
َ
َسَٰرَ  حمسو ،[68]إكػال:  ىجسي  أ

ُ
/11ّ] ،[84]البؼرة:   ىجسي  أ

ة حمس أ[ َٓ َريَٰحَ  حمس ،[41]هقد:  ىجسُُمَۡريَٰ ۡٔ ۡدَريََٰم  حمس، [2]آل طؿران:  ىجسٱۡلَّ
َ
 [3]الحاقة:  ىجسأ

وشبفف
(3)

ايَ  حمس، إٓ  ، فنكف إمالٌة محضٌة طؾك أصؾف، وإمالٌة [19]يقسػ:  ىجسيَة بُّۡشَ

                                                     

، فلمال الؿعّرف والؿـؽر، إذا كان مـصقًبا أو مجروًرا، «ومع كافريـ الؽافريـ بقائف»قال الشاصبل:  (1)

وطؾة اإلمالة: لؾؽسر الذي وقع بعد إلػ: لؽقن الؽسرة التل طؾك الراء بؿـزلة الؽسرتقـ، لؿا يف الراء 

/ 1(، الؽشػ )222دها ياء وذلؽ كؾف مؼقٍّ لإلمالة. اكظر: التقسقر )مـ التؽرير، فتقالت الؽسرات، وبع

 .(1685/ 3(، الـشر )457/ 2(، فتح القصقد )173

وذلؽ ٕجؾ كسرة الراء، و)َهاٍر( أصؾفا: )هايٌر( مـ: هار يفقر، أو )هاوٌر( مـ هار يفقر، ثؿ ُقؾبت  (2)

، ًٓ فقجتؿع سؽقهنا مع التـقيـ، ثؿ تصبح  فصارت واوها أو ياؤها صرًفا، فُحذفت الحركة استثؼا

(، 457/ 2اكظر: فتح القصقد )«. َوَهاٍر َرَوى ُمْرٍو بُِخْؾٍػ َصٍد َحاَل »كـ)راٍم(، )غاٍز(، قال الشاصبل: 

 (. 323( بقت )26/ 1(، متـ الشاصبقة )1671/ 3الـشر )

ا لقست طقـف وٓ ٓمف راًء:  اختّص أبق طؿرو بنمالتفا مـ إسؿاء وإفعال: فرًقا بقـف وبقـ غقره (3) مؿَّ

 .(436/ 2اتباًطا لؾـؼؾ، واقتداًء بلئؿتف، واختقاًرا لؿا تختاره العرب. اكظر: فتح القصقد )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(89) 

أيًضا بقـ بقـ، وفتحف، والػتح أشفر
(1)

 َأْطؿَ حمس ، وأمال أيًضا
 
إُولك يف اإلسراء  ىجسل

[72]
(2)

. 

ر   حمسوأَمال راء 
م م
ر  حمس ، و[1]الرطد:  ىجسامل

م
، حقث وقع، وأمال الفاء مـ [1]هقد:  ىجسال

صم حمس يعم ه 
م
(3)ىجسطه  حمسو ىجسك

]إكبقاء:  ىجساكَ ء  رَ  حمس ، و[18]الـجؿ:  ىجسي  أ  رَ  حمس ، وأمال الفؿزة

اه  حمس، و[36 ػ، وما تصرف مـف إذا كان بعد الفؿزة ألِ [41]الـؿؾ:  ىجسَرء 
(4)

، وأمال 

                                                     

وذكر الثالثة إوجف أبق الؼاسؿ الشاصبل وَمـ تبعف، وهبا قرأت، غقر »مختؾٌػ فقفا، قال ابـ الجزري:  (1)

/ 2(، الـشر )546اكظر: التبصرة )«. ك أصؾف، واهلل أطؾؿأن الػتح أصح روايًة واإلمالة أقَقُس طؾ

1629 .) 

وقّقده بإُولك: لقخرج الثاكقة، فنكف ٓ إمالة لف فقفا. وطؾة إمالتف يف الؿقضع إول: ٕكف أراد أن ُيػّرق  (2)

لك لقست بقـ ما هق اسؿ وبقـ ما هق أفعُؾ مـف، فغاير بقـفؿا باإلمالة وَتْركفا. فالثاكقة مصدر وإُو

وكان أبق طؿرو أحذقفؿ، فػّرق بقـ الؾػظقـ: ٓختالف الؿعـققـ، فؼرأ: »بؿصدر. وقال ابـ خالقيف: 

«. باإلمالة، بالػتح، أي: أشُد طًؿك، فجعؾ إول صػة بؿـزلة أحؿر وأصػر، والثاين بؿـزلة أفعؾ مـؽ

 .(378/ 1(، حجة الؼراءات )184/ 1اكظر: الؽشػ )

لـقع: ٕن إلػ التل مـ هجاء )راء( يف تؼدير ما أصؾف القاء: ٕهنا أسؿاء ما ُيؽتب بف، وطؾة إمالة هذا ا (3)

فػّرق بقـفا وبقـ الحروف التل ٓ تجقز إمالتفا، كحق: )ما، ٓ(. ويف إمالة الفاء وحدها خروٌج مـ تسّػؾ 

/ 3(، الـشر )187 -186/ 1(، الؽشػ )211 -207اكظر: الؿقضح )إلك تصّعد. لالستزادة 

1700- 1702.)  

 فتؽقن إمالة إلِػ التل بعد الفؿزة: لتؼرب مـ أصؾفا، وُتؿال فتحة الفؿزة: لتؼرب مـ إمالة إلػ.  (4)

 .(191/ 1اكظر: الؽشػ )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(90) 

ََ  حمسالؿجرور بخالف، كحق:  [1]الـاس:  ىجسٱۡلَّةِْس  حمس ٌِ ثَِرّبِ  حمس، ىجسٱۡلَّةِْس  َو
[2]الـاس:  ىجسٱۡلَّةِْس  َميِِم  حمس، [1]الـاس:  ىجسٱۡلَّةِْس  

(1)
.ّّ

 فصل

اإلمالةّبقنّالؾػظقن
(2)

:ّ

أن تـحق بالػتح قؾقاًل إلك الؽسر وبإلػ إلك القاء، حتك تؽقن بقـ الػتح 

 اإلمالة الؿحضة.الخالص و

أَمال بقـ الؾػظقـ كؾ ألػ يف )َفْعؾك، وُفْعؾك، وفِْعؾك( ما لؿ يؽـ إلػ 

َٔ  حمسراء، كحق:   حمس ،[196]البؼرة:  ىجسي  ٱۡلَّۡل
 
َٔ  حمس ،[52]صف:  ىجسَشتَّل ۡي ، [56]البؼرة:  ىجسي  َوٱلصَّ

 حمسو
 
 حمس، و[43]الـساء:  ىجسَمْرَضل

 
 حمس، و[72]البؼرة:  ىجساْلَؿْقَتل

 
، [177 ]البؼرة: ىجساْلَؼْتَؾل

ة حمس، [7]إكػال:  ىجسي  إِۡخدَ  حمسوكحق:  ٍَ ُٓ َٰ [281]البؼرة:  ىجسإِۡخَدي
(3)

ًۡ  حمس، و ُْ ْ ة ٍَ ]البؼرة:  ىجسبِِصً

                                                     

اَل »قال الشاصبل:  (1) ، فاختؾػ فقف طـ أبل طؿرو مـ رواية الدورّي، «َوُخْؾُػُفُؿ يف الـَّاِس يف اْلَجر  ُحص 

، قال ابـ الجزري: فتؽقن اإلما
ّ
ًٓ واحًدا، والػتح كذلؽ لؾسقسل والقجفان صحقحان »لة لؾدورّي قق

، وطؾة اإلمالة: أّكف لؿا وقعت الؽسرة «طـدكا مـ رواية الدوري طـ أبل طؿرو، وقرأكا هبؿا وهبؿا كلخذ

/ 1ػ )اكظر: الؽشبعد إلػ، قرب إلػ كحق القاء، لتؼرب مـ لػظ الؽسر: ٕن القاء مـ الؽسر. 

 (.331( بقت )27/ 1(، متـ الشاصبقة )170

فتؽقن ما بقـ الػتح واإلمالة الؽربى، وُتسّؿك التؼؾقؾ، وبقـ بقـ، أي: بقـ لػظل الػتح واإلمالة  (2)

  (.1599/ 3(، الـشر )22/ 1اكظر: الؿقضح )الؽربى، وإمالة متقسطة. 

 ثبت الؿثال إقرب لؾؿطؾقب يف الؿتـ.كتبفا الؿملػ بؾػظ )إحداهؿ(، ولؿ أجد هذا الؿقضع، فل (3)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(91) 

 حمس، وكحق: [272
 
ًَة حمس، [30]الرطد:  ىجسُصقَبل ۡج َٔ  حمس، [84]البؼرة:   ىجسٱدلُّ ]إكػال:  ىجسي  ٱۡىُلۡط

ًَة حمس، [42  حمس، ىجسٱىُۡػۡي
 
ْػَؾل ، [27ػتح: ]ال ىجسٱلرُّۡءيَة حمس، و[40]التقبة:  ىجسالس 

 حمس، وكذلؽ: [43]يقسػ:  ىجسرُۡءيَةْيَ  حمسو
 
 حمس، و[39]آل طؿران:  ىجسبَِقْحَقل

 
]آل  ىجسِطقَسل

 حمس، [45طؿران: 
 
[10]صف:  ىجسَيا ُمقَسل

(1)
. 

وأَمال إلػات غقر الؿبدلة مـ التـقيـ، فػل أواخر آي صف، مـ ققلف: 

 حمس
 
َِ حمسإلك آخرها  ىجسلَِتْشَؼل ٌَ َذدَ  َو ْۡ آي الـجؿ، مـ ، وأواخر [134 -1]صف:  ىجسي  ٱ

َٔ  إَِذا  حمسققلف:   حمسإلك ققلف:  ىجسي  َْ
 
ُوَلل ْٕ ، وأواخر آي [55 -1]الـجؿ:  ىجسالـ ُذِر ا

 حمسالؿعارج: 
 
َٔ  حمس، ىجسَلَظل  حمس، ىجسي  ّىِيشَّ

 
ل  حمس، ىجسَوَتَقلَّ

 
، وأواخر آي [18 -15] ىجسَفَلْوَطل

 حمسالؼقامة، مـ ققلف: 
 
َٓ َصؾَّل  حمسإلك آخرها  ىجسَو

 
، وأواخر [39 -30] ىجساْلَؿْقَتل

 حمسازطات، مـ ققلف: الـ
 
 [45 -15] ىجسَأْو ُضَحق َفاحمسإلك آخرها  ىجسَحِديُث ُمقَسل

 حمسوأواخر طبس، مـ أولفا إلك ققلف:  /ّب[11]
 
ل ، وأواخر أي [10 -1] ىجسَتَؾفَّ

 حمسسّبح، والشؿس، والؾقؾ كؾفا، وأواخر الضحك، مـ أولفا إلك ققلف: 
 
 ىجسَفَلْغـَل

                                                     

 قال الشاصبل:  (1)

َم لِؾَبْصِرْي ِسَقى َراُهَؿا اْطَتاَل   َوَكْقَػ َأَتْت َفْعَؾك َوآِخُر آِي َما   َتَؼدَّ

فؾف التؼؾقؾ يف كؾ ذلؽ. وقد وردت الؿػتقحة يف خؿسة وستقـ مقضًعا، والؿؽسقرة يف خؿسة وثالثقـ 

/ 1(، متـ الشاصبقة )91/ 1ـ واثـقـ وطشريـ مقضًعا. اكظر: الؿقضح )مقضًعا، والؿضؿقمة يف مئتق

 .(316( بقت رقؿ )26
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 حمس، وأواخر اقرأ، مـ ققلف: [8 -1]
 
نَّ  حمسإلك ققلف:  ىجسَلَقْطَغل

َ
َ  ثِأ  -6] ىجسي  يَرَ  ٱَّللَّ

14]. 

وأمال )حاء( حقامقؿ
(1)

 حمس، وألػ 
 
[39]فصؾت:  ىجسُيْؾَؼل

(2)
 حمس، 

 
 ىجسَيا َحْسَرَتل

[53]الزمر: 
(3)

 ِشْئُتؿْ حمس، )وأكَّك( آستػفامقة التل بؿعـك: كقػ، وأيـ، كحق: 
 
 ىجسَأكَّل

 َيُؽقُن لِلحمس، [221]البؼرة: 
 
  َلُفُؿ التَّـَآُؤُش حمس ،[40]آل طؿران:  ىجسَأكَّل

 .[52]سبل:  ىجسَوَأكَّل

 حمسويف 
 
وجفان: اإلمالة والػتح [84]يقسػ:  ىجسَيا َأَسَػل

(4)
. 

                                                     
مختؾٌػ فقف، فؾف التؼؾقؾ، وقال بذلؽ صاحب التقسقر والتبصرة، وبعضفؿ روى طـف بالػتح، وقال بذلؽ ابـ مفران،  (1)

 .(1711 -1710/ 3اكظر: الـشر )«. والقجفان صحقحان، واهلل أطؾؿ»قال ابـ الجزري: 

 .كؿا ُكتبت يف الؽتاب: ألِػ )ويؾؼل( (2)

مختؾٌػ يف تؼؾقؾفا: فرواها بقـ بقـ الدوري طـ أبل طؿرو، وقال بذلؽ صاحب التقسقر والتبصرة، وتبعفؿ يف ذلؽ  (3)

: لؾدٓلة طؾك إصؾ، واتباًطا لؾؿصاحػ أيًضا: ٕهنا ُرسؿت بالقاء إطالًما -أي التؼؾقؾ-الشاصبل، وطؾة ذلؽ 

ٓ أصؾ لؾقاء فقفا، وقد  ذْ ة الػتح: أهنؿ يرون إصؾ )يا حسرتاه(، فقجب الػتح: إِ ٕصؾ فقفا، والسقسل بالػتح، وطؾّ با

يرون أن أصؾفا القاء، غقر أهنؿ لؿا كاكقا قد فّروا مـفا إلك إلػ، كرهقا أن يـحقا هبا كحق القاء ثاكقة: لئال يعقدوا إلك ما 

 .(140 -139/ 1ـفا. اكظر: الؿقضح )كاكقا قد فروا مـف، فالػتح م

مختؾٌػ يف تؼؾقؾفا، فؼد تؽقن طؾك وزن )أفعؾ(، أو طؾك وزن )فعؾك(، وهذا مّؿا رواه الدوري طـ أبل طؿرو، مـ  (4)

مـ  -يعـل ابـ مجاهد- وقرأت مـ صريؼ غقره»صريؼ ابـ مجاهد وقرأ بف الداين، والسقسل بالػتح، قال الداين: 

، وطؾة التؼؾقؾ: طؾك إصؾ يف ما كان طؾك هذا القزن «ر الروايات طـ أبل طؿرو بنخالص الػتحالبغداديقـ، ومـ سائ

وطؾة كافٍع »)فعؾك(، وطؾة َمـ فتحفا: ٕن إلػ طـدهؿ غقر مـؼؾب طـ ياء، فػتحفا َأولك. قال الداين يف مقضحف: 

أهنؿا أرادا بذلؽ الجؿع بقـ الؾغتقـ يف ذلؽ وأبل طؿرو يف جؿعفا بقـ اإلمالة الؿتقسطة والػتح الخالص يف حرففؿا: 

 .(107 -104/ 1اكظر: الؿقضح )«. لػصاحتفؿا وفشّقهؿا، مع ما اتبعاه مـ إثر يف كؾقفؿا طـ أئؿتفؿا
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َّۡسَ  حمسوإن كان )الراء(، يف )َفْعؾك، وفِْعؾك، وُفْعؾك( كحق: 
َ
 ،[1]اإلسراء:  ىجسي  أ

 .[96]البؼرة:  ىجسي  َوبُّۡشَ  حمس، [68]إكعام:  ىجسي  ٱّلِۡنرَ  حمس

َٓ  حمس، [94]إكعام:  ىجساْفَتَري   حمس، ومـ [5]صف:  ىجسَري  الثَّ  حمسرؤوس أي: كحق:  َو

َفا حمس، وىجسَطَؾك  َما َيَري  حمس، [11]الـجؿ:  ىجسَما َرَأي   حمس، وطؾك [115]صف:  ىجسَتْعَري    ىجسِذْكَري 
ْكَري   حمس، [42]الـازطات:  ]الؾقؾ:  ىجسلِْؾُعْسَري   حمس، [7]الؾقؾ:  ىجسلِْؾُقْسَري   حمس، [68]إكعام:  ىجسالذ 

 فنكف إمالة محضة. [14]العؾؼ:  ىجسنَّ اهلَل َيَري  بِلَ  حمس، و[10

، [58]صف:  ىجسُضحكحمس، و[57]صف:  ىجسِسقىحمس، و[1]البؼرة:  ىجسُهدىحمسػ وأّما ألِ 

، فػل الققػ، فؿـ قال: إن [35]الؼقامة:  ىجسُسًدىحمس، و[281]البؼرة:  ىجسُمَسّؿكحمسو

ًٓ مـ التـقيـ، بؾ هق ٓم الؽؾؿة أمالف: لؽقكف مـ أواخرإلِ  آي هذه  ػ لقس بد

السقر )صف، والؼقامة(، وهذا مذهب أبل طؿرو، و
(1)

، و
(2)

 ،

 والؽقفققـ، وطؾقف العؿؾ.

                                                     
الخؾقؾ بـ أحؿد بـ طؿرو بـ تؿقؿ الػراهقدي البصري إزدي، أبق طبد الرحؿـ: صاحب العربقة والَعُروض، كان  (1)

ـًا، ورًطا، قاكًعا، متقاضًعا، كان متعبًدا، كبقر الشلن، ذكقًّا فطـًا شاطًرا، مـؼطًعا إلك العؾؿ، أول رأًسا يف لسان الع رب، دي 

، أول مـ استخرج طؾؿ الَعروض واستخدمف يف أشعار العرب، وغقره، ومـ تالمقذه: ملسو هيلع هللا ىلصمـ ُسّؿل )أحؿد( بعد الـبل 

ه(. 170غة وإدب، مـفا: كتاب العقـ، العروض، وغقرها، )تسقبقيف وإصؿعل وغقرهؿا، لف مملػاٌت كثقرٌة يف الؾ

 .(65(، الػفرست )431 -429/ 7(، سقر أطالم الـبالء )577/ 1اكظر: بغقة القطاة )

طؾل بـ حؿزة بـ طبد اهلل بـ هبؿـ بـ فقروز إسدي الؽقيف الـحقي: مقلك لبـل أسد، صاف البؾدان مـ مؽاٍن إلك  (2)

إماًما يف الؼراءة والعربقة، والؾغة وإدب، جؿع طؾقم الؼرآن، وصحب إطراب وأتؼـ  $ آخر: لطؾب العؾؿ، كان

اإلطراب. شققخف: فؼد أخذ العؾؿ طـ كثقر، مـفؿ: حؿزة الزيَّات، واكتفت إلقف رئاسة اإلقراء بالؽقفة بعده، ومـ 

قسة يف الؾغة وإدب والؼراءات وطؾقم تالمقذه: الؼاسؿ بـ سالم، وراوياه الدوري، وأبق الحارث، لف طدة مملػات كػ

= 
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ومـ قال: إّكف بدٌل مـ التـقيـ أمالف أيًضا: ٕن إلػ الؿبدل مـ التـقيـ يف 

هذه الؽؾؿات وقع مققع ٓم الؽؾؿة وهل مؿالة، وهذا مذهب الؿازين، وأبل 

ّ 
(1)

 يف أحد ققلقف. 

 
ّ
ّأ[11]ققل آخر، يؼقل فقف بالتػصقؾ: إن كان مرفقًطا  وٕبل طؾل أو  /

مجروًرا فإلػ ٓم الؽؾؿة، وإن كان مـصقًبا فإلػ بدل مـ التـقيـ، وُيؿال 

د، ـ أهنا ٓم الؽؾؿة أمالفا مـ غقر تردّ أيًضا: لؽقكف وقع مققع ما ُيؿال، وَمـ تبقّ 

تـقيـ أيًضا أمالفا: لؽقهنا وقعت مققع ما ُيؿال وَمـ قال: إهنا بدل مـ ال

ؾفؾقتلمّ 
(2)

. 

ّ  

                                                     
= 

/ 1هـ( بالرّي. اكظر: غاية الـفاية )177الؼرآن، مـفا: مختصر الـحق، أثار يف الؼراءات، معاين الؼرآن، وغقرها، )ت

 .(77 -73(، معرفة الؼراء الؽبار )345/ 13(، تاريخ بغداد )540 -535

 الػارسل الـحقي: صاحب التصاكقػ الحسـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار بـ محّؿد بـ سؾق (1)
ّ
ؿان َأُبق َطؾِل

ببغداد، إمام يف الـحق والعربقة، ققؾ فقف: هق فقق الؿربّد، وأطؾؿ مـف، كان ُمّتفًؿا بآطتزال. شققخف: أخذ 

طـ الزجاج وغقره، ومـ تالمقذه: طثؿان بـ جـل، ولف مملػات كثقرة طجقبة حسـة لؿ يسبؼ إِلك مثؾفا، 

(، بغقة القطاة 217/ 8(. اكظر: تاريخ بغداد )ـه377يف الـحق، والحجة يف الؼراءات )تمـفا: اإليضاح 

 .(120(، صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ )497 -496/ 1)

ػ لفذا طـ أبل طؾل الػارسل يف أيٍّ مـ مصـػاتف، وقد يؽقن هذا مـ ففؿ الؿملّ  ولؿ أجد هذا الـّص  (2)

 الؿذهب.
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ّفصل

وإذا تعّذر إمالة إلػ لسؼقصف يف القصؾ ٕجؾ ساكـ بعده، ُأمقؾ يف 

َٰ  حمسالققػ: لزوال الساكـ، كحق:  َ  ََُرى  َخ َّ رََءا حمس ،[54]البؼرة:  ىجسٱَّللَّ
رَ   ٍَ َس حمس، و[78]إكعام:  ىجسٱۡىَل ٍۡ ََ حمس، و[79م: ]إكعا ىجسرََءا ٱلشَّ ِي  ، و[85]الـحؾ:  ىجسرََءا ٱلَّ
ۡت  22ٱۡىُهَۡبَى  حمس َْ َُ  ِغحََس  حمس، وىجسٱۡۡلُرُّ  ٱۡىَلۡذََل  حمس، و[23 -22]صف:  ىجسٱۡذ ٱۡب

 ًَ اء، كحق: . ومـف طـد الؼرّ [23]السجدة:  ىجسٱۡىِهَتََٰت  ُمَٔس  حمس، و[116]الؿائدة:  ىجسَمۡرَي

ۡفََتى حمس ، ويف رؤوس [44]الؿممـقن:  ىجسْتراتَ حمس، [18]سبل:  ىجسكُرى حمس، و[43]سبل:  ىجسٌُّ

َسّؿكحمس، و[57]صف:  ىجسِسقىحمس، و[58]صف:  ىجسُضحكحمس، [1]البؼرة:  ىجسُهدىحمسأي:   ىجسم 
: ٕن التـقيـ يزول ويرجع إلػ الساقط [35]الؼقامة:  ىجسُسًدىحمس، و[281]البؼرة: 

 ٕجؾف، واهلل أطؾؿ.

 فصل

ة حمسإلػ الؿؿال: كحق:  َٓ يَٰ حمس، [5]الشؿس:  ىجسثَجًََٰ َّٔ ةـََص ، [15]الشؿس:  ىجسَٓ

ةحمس َٓ هل التل قبؾ الفاء ٓ التل بعدها [1]الشؿس:  ىجسَوُعَدًَٰ
(1)

. 

ّ  

                                                     

ك التشبقف بإلػ، ففل مـ إلػات الؿؿآت التل أصؾفا القاء، فحُسـ وهذا مّؿا ُأمقؾت ألػف طؾ (1)

 .(1658/ 3(، الـشر )190 -189/ 1لبعض العرب. اكظر: الؽشػ ) تؼؾقؾفا ٕبل طؿرو: ٕهنا لغةٌ 
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 فصل

ة حمسققلف تعالك:  ٌَّ
َ
َۡ  ـَأ ۡخَطىَٰ  ٌَ

َ
، لقس رأس آية فؿا أمالف، وققلف: [5]الؾقؾ:  ىجسأ

 حمس
 
 حمس، [5]الؾقؾ:  ىجسَوَاتََّؼل

 
 حمس، [6]الؾقؾ:  ىجسبِاْلُحْسـَل

 
َحل َت َأَرَءيْ حمس، و[1]الضحك:  ىجسَوالض 

 
 
ِذي َيـَْفل ّّ، رؤوس آي فقؿقؾفـ، واهلل أطؾؿ.[9]العؾؼ:  ىجس الَّ

 فصل

ّالراءّالساكـة:

ُترقؼ
(1)

 بلربعة شروط:  

 أن يـؽسر ما قبؾفا. -1

 وأن يؽقن الؽسر ٓزًما. -2

 وأن يؽقن الؽسر والراء يف كؾؿة. -3

]هقد:  ىجسِمۡرَيح حمس كحق: /ّب[11]وأن ٓ يؽقن بعد الراء حرف استعالء  -4

 .[23]صف:  ىجسفِْرَطْقنَ حمس، و[50]الؿائدة:  ىجسِشْرَطةحمس، [17

                                                     

َؿـ، ففق طبارة طـ إكحاف ذات الحرف وكحقلف، وطؽسف التػخقؿ: مـ  (1) الرتققؼ: مـ الرقة، ضد الس 

العظؿة والؽثرة، وهق طبارة طـ ربّق الحرف وتسؿقـف، والتػخقؿ إصؾ يف الراءات، ما الػخامة، وهل 

 .(1766/ 3لؿ تـؽسر. اكظر: الـشر )
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، أو مضؿقًما، [82]يقسػ:  ىجسٱۡىَلۡرَيحَ  حمسوُتػّخؿ إذا كان قبؾفا مػتقًحا، كحق: 

ًُ  َخ َّ  حمس كحق: ]يقسػ:  ىجساْرِجُعقا حمس، أو كان الؽسر طارًضا، كحق: [2]التؽاثر:  ىجسُزۡرُت

 اْرَكب حمس، أو لؿ يؽـ الؽسر والراء يف كؾؿة، كحق: [81
 
، أو كان [42]هقد:  ىجسَيا ُبـَل

، [123]التقبة:  ىجسفِْرَقة حمس، و[8]إكعام:  ىجسقِْرَصاسٍ  حمسبعد الراء حرف استعالء، كحق: 

 .[14]الػجر:  ىجسَلبِاْلِؿْرَصادِ  حمس

وجفان: تػخقؿ الراء، وترققؼفا [63]الشعراء: ىجس فِْرٍق حمسويف 
(1)

. 

، والؿقجقد بعد وحروف آستعالء سبعة، يجؿعفا: )قظ خص ضغط(

 الراء يف الؼرآن ثالثة: )الصاد، والطاء، والؼاف(.

ّۡشُِق  حمسؼ الراء يف القصؾ، كحق: والراء الؿؽسقرة: ُترقّ  ٍَ
ۡ ، ىجسٱل

ۡؾرُِب حمس ٍَ ۡ ُدورِ  ثَِذاِت  حمس، و[114]البؼرة:  ىجسَوٱل َع حمس، و[14]الؿؾؽ:  ىجسٱلطُّ ٌَ إِنَّ 
 .[6]الشرح:  ىجسٱۡىُػۡسِ 

َِة حمس ػخؿ، كحق:والراء الؿضؿقمة والؿػتقحة: تُ  ْ حمس، [24]البؼرة:  ىجسُرزِۡر ٔا  ىجسُرزِكُ
آءِ  حمس، وكحق: [24]البؼرة:  َّ آءِ  ٱلسَّ َّ  .[134]إطراف:  ىجسَوٱلَّضَّ

                                                     

ومـ قال بالتػخقؿ: فذلؽ كظًرا إلك حرف آستعالء بعدها، ومـ قال بالرتققؼ: ففق لؾؽسر الذي يف  (1)

(، 210/ 1اكظر: الؽشػ )«. ن صحقحانوالقجفا»حرف آستعالء، وهق الؼاف، قال ابـ الجزري: 

 .(1815/ 3الـشر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(98) 

وأّما يف سؽقن الققػ ففل مػخؿة بلّي حركة تحّرَكت، إٓ إن كان ما قبؾفا 

ۡصَذلِّرر  حمس، و[9]الؼؿر:  ىجسَوٱۡزُدِجرَ  حمسمؽسقًرا، كحق:  ، [38]الؼؿر:  ىجسٌُّ

ٍِرّ  حمس ۡصَذ  .[2]الؼؿر:  ىجسٌُّ

 ىجسَخْقرحمس، [109]البؼرة:  ىجسَبِصقرحمس، و[232]البؼرة:  ىجسَخبِقرحمسأو ياء ساكـة، كحق: 
، كحق: [7]الػاتحة:  ىجسَغْقرِ حمس، [54]البؼرة:  ًٓ ْارِ حمس، ومؿا  ىجساْلَؼَرْارِ حمس، [24]الرطد:  ىجسالدَّ
 ؼة.ففل مرقّ  [39]غافر: 

السؽقن الذي بال  وحؽؿ الروم حؽؿ القصؾ، وحؽؿ اإلشؿام حؽؿ

إشؿام، وإن حال بقـ الؽسر والراء ساكـ مـ حروف آستعالء ُفّخَؿت الراء، 

ٔا  حمسكحق:  ـَ اْلِؼْطرِ حمس، [99]يقسػ:  ىجسِمُۡصَ  اۡدُخيُ ، وإن حال غقر [12]سبل:  ىجسَطْق

ْكرحمسحروف آستعالء ُرّقَؼت، كحق:  ْحرحمس، و[9]الحجر:  ىجسالذ   .[81]يقكس:  ىجسَءآلس 

 فصل

ؿالالم:  مـ اسؿ اهلل ُمػخَّ
(1)

 ىجسَقاَل اهللُ حمس والػتح، كحق: /ّأ[12]بعد الضؿ  
ُفؿَّ حمس، [55]آل طؿران:   .[32]إكػال:  ىجسَوإِْذ َقاُلقا الؾَّ

                                                     

والؿشفقر يف هذا الباب: التغؾقظ، ومرادفف التػخقؿ، طؾك معـك واحد، وضدهؿا الرتققؼ. قال ابـ  (1)

 الجزري: 

 كُ ــــــَواْس ...       ...........................
ِ
َؿاــَؿ اهلل   ؾٌّ َفخَّ

ـْ َبْعِد َفْتَحٍة َوَضؿٍّ و
َٓ ُمَرقٍَّؼ ُوِص        اْخُتؾِْػ مِ  ْػ ـَبْعَد ُمَؿاِل 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(99) 

فِ حمسوُمرقؼ بعد الؽسر، كحق:   حمس، و[195]البؼرة:  ىجسلِؾَّ
ِ
، [41]هقد:  ىجسبِْسِؿ اهلل

]آل ىجسُقِؾ الؾَُّفؿَّ حمسو
 

ّّ.[26طؿران: 

 فصل

مقمّالجؿع
(1)

:ّ

ٔهُ  حمسُتقصؾ بقاو، وإن اتصؾ هبا ضؿقر، كحق:  ٍُ ُذ ٌۡ ، [59]ص:  ىجسكَدَّ

ة حمسو َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ ُُۡيزِ
َ
ًۡ  ِإَوۡذ  حمس، [28]هقد:  ىجسخ ُْ ٔ ٍُ [45]إكػال:  ىجسيُرِيُس

(2)
. 

ًۡ  حمس وإن لؿ يتصؾ هبا ضؿقر، فنن كاكت قبؾ متحرك سّؽـفا، كحق: ِٓ ًۡ
َغيَ

ًۡ   آءَ   ُْ ًۡ دُِِذۡر َ ۡم ل
َ
ًۡ أ ُٓ  .[5: ]البؼرة ىجسَُذۡرَت

ًُ  حمس وإن كاكت قبؾ ساكـ ضّؿفا، كحق: ُٓ ِۡ ُِٔنَ  ٌِ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ  ،[110]آل طؿران:  ىجسٱل

ًُ حمس ُُذ
َ
نَ  َوأ ۡٔ ۡغيَ

َ
 .[36]محّؿد: ، [139]آل طؿران:  ىجسٱۡۡل

                                                     
= 

 .(350 -349(، بقت رقؿ )65/ 1(، متـ صقبة الـشر )1850 -1836/ 3اكظر: الـشر )

الؿقؿ الساكـة: هل التل سؽقهنا ثابت يف القصؾ والققػ، وتليت الؿقؿ الساكـة الؿؼصقدة يف هذا الباب  (1)

 ىجسُقْؿُتؿحمس، ويف الػعؾ كحق: [70]الؼصص:  ىجسَلُف اْلَحْؿدُ حمسكحق: متقسطة ومتطرفة، وتؽقن يف آسؿ 
]البؼرة:  ىجسَوَلُفْؿ فِقَفاحمس، وتليت لؾجؿع، كحق: [35]الـجؿ:  ىجسَأْم َلْؿ ُيـَبَّلْ حمس، ويف الحرف، كحق: [7]الؿائدة: 

 .(33 -32(، سراج الؼارئ )191/ 1، وتقصؾ بقاو لػظقة ٓ خطقة. اكظر: هداية الؼاري )[24

اء: ٕن إصؾ أن تؽقن بضؿتقـ وواو. اكظر: حجة الؼراءات ) (2) (، شرح 81/ 1تقصؾ بقاو لجؿقع الُؼرَّ

 .(23/ 1الفداية )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(100) 

ًِ  حمس إٓ إذا كاكت قبؾ الؿقؿ هاء وقبؾ الفاء كسرة أو ياء ساكـة، كحق: ِٓ ِ ث
ۡشَجةُب  

َ
ًِ  حمس، و[165]البؼرة:  ىجسٱۡۡل ِٓ ًۡ

، فنّكف كسر [76]الـساء: ، [244]البؼرة:  ىجسلَِذةُل ٱىۡ  َغيَ

 الؿقؿ. 

وحركة ما قبؾ مقؿ الجؿع ضؿ، إٓ إن كان ما قبؾفا كسرًة أو ياء ساكـة، فنكف 

حقـئٍذ يؽسر الفاء
(1)

 . 

 فصل

هاءّالضؿقر
(2)

:ّ

، [283]البؼرة:  ىجسثِِّ  حمسمؽسقرة إن كان ما قبؾفا مؽسقًرا أو ياء ساكـة، كحق: 

ًِّۡ  حمس، [1لبؼرة: ]ا ىجسذًِِّ  حمسو  .[38]إكعام:  ىجسَغيَ

وإن كان ما قبؾفا مضؿقًما أو مػتقًحا أو ساكـًا غقر القاء فؿضؿقمة، كحق: 

َ  حمس هُۥ ٌَ رِۡجـٔ  حمسو ،[25: الحديد] ىجسَوُرُسَؾفُ حمس، [38]الحج:  ىجسيَُُِصُ
َ
]إطراف:  ىجسُّ أ

110]
(3)

ُّ  حمس،  ِۡ وهُ  حمس، و[160]الـساء:  ىجسَخ  .[40]التقبة:  ىجسَتُُِْصُ

                                                     

 .(251/ 1(، التبصرة )38 -37/ 1فؽسرها مـ أجؾ التؼاء الساكـقـ. اكظر: الؽشػ ) (1)

َّٓ زائدة، وٓ وُتسّؿك أيًضا: هاء الؽـاية، وهل طبارة طـ الفاء التل ُيّؽـك هبا الؿػ (2) رد الؿذكر الغائب، وٓ تليت إ

َّٓ متصؾة بػعؾ، كحق: )يعؾؿف(، أو باسؿ ضاهر، كحق: )طصاه(، أو بحرف، كحق: )فقف(. وتـؼسؿ إلك أربعة  تؽقن إ

اء.  أقسام: ثالٌث متػٌؼ طؾقفا، وهل أن يؽقن ما قبؾفا متحرًكا مػتقًحا أو مضؿقًما: فتقصؾ بقاو لجؿقع الُؼرَّ

: أن يؽقن ما قبؾفا مؽسقًرا: فتقصؾ بقاء لؾجؿقع. والؼسؿ الرابع: مختؾٌػ فقف، وهق أن يؽقن قبؾفا والثالث

 .(971/ 2(، الـشر )254/ 1ساكـ. اكظر: التبصرة )

 (. 991 -990/ 2الـشر ) ،(97/ 1يؼرأها هبؿزة ساكـة مع ضؿ الفاِء مـ غقر صؾة. اكظر: التذكرة ) (3)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(101) 

ُ  َذَلۡد  حمس ؿ يصؾفا إذا وقعت قبؾ ساكـ، كحق:ل هُ ٱَّللَّ ثِِّ  حمس ،[40]التقبة:  ىجسََُُصَ
  ُ  ، وكذلؽ لؿ يصؾفا إذا سؽـ ما قبؾفا، كحق:[283]البؼرة:  ىجسٱَّللَّ

ُّ  حمس ة  حمس ،[50]الؼؾؿ:  ىجسـَٱۡجَذَبَٰ ٌَ ٔهُ  َو ، وفقف وجفان[157]الـساء:  ىجسَرَذيُ
(1)

 .

رِۡجـٔ  حمسو
َ
ُّ  حمس، و[110]إطراف:   ىجسُّ أ ِۡ  .[7]آل طؿران:  ىجسٌِ

وأّما إذا تحرك ما قبؾ الفاء أو بعدها بحركٍة ٓزمة، فؼد وصؾفا بقاٍو يف 

َ  حمس كاكت الفاء مضؿقمة، كحق:القصؾ إن  هُۥ ٌَ  ۥىجسَوُرُسَؾفُ حمس، [38]الحج:  ىجسيَُُِصُ
َلَٰٓهَِهذِِّۦ حمسووصؾفا بقاء يف القصؾ إن كاكت مؽسقرة، كحق:  ،[25: الحديد] ٌَ ، ىجسَو
 .[284]البؼرة:  ىجسَورُُشيِِّۦحمس، ىجسُذجِِّۦَوكُ حمس

 ّٓ َّلِْ  حمس /ّب[12]، [75]آل طؿران:  ىجسيَُؤّدِهْ  حمسإ َٔ ّْ حمس، ىجسُُ ، [114]الـساء:  ىجسَوُُۡطيِ

ّْ  حمس ِ ّْ  حمس، [145]آل طؿران:  ىجسُُۡؤد ّۡ  حمس، و[50]الـقر:  ىجسَوَيذَّۡل ۡىلِ
َ
، فنكف سّؽـ [28]الـؿؾ:  ىجسـَد

ُّ  حمسالفاء، وأّما يف هاء  ًۡ  ۥيَۡرَع [ فقجفان: السؽقن والصؾة8بالزمر ] ىجسىَُس
(2)

. 

ّ  

                                                     

، (255/ 1(، التبصرة )602 -586/ 2لضؿ مـ غقر صؾة. اكظر: الؿصباح )ومذهبف فقفا: الؽسر وا (1)

 (. 973/ 2الـشر )

(، 537/ 1فقؼرأ بنسؽان الفاء بخؾٍػ طـ الدوري، والقجف الثاين لف الصؾة. اكظر: الشؿعة الؿضقئة ) (2)

 .(980/ 2الـشر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(102) 

 فصل

ياءّالضؿقر
(1)

:ّ

َ  حمسفتحفا طـد الفؿزة الؿػتقحة، كحق:  ًُ  إِّّنِ ۡغيَ
َ
َ  حمس، و[33 -30]البؼرة:  ىجسأ إِّّنِ

رَ  
َ
ۡذََبَُم  ِِف  حمس، [49]إكػال:  ىجسي  أ

َ
َ أ ّّنِ
َ
َِةِم خ ٍَ ۡ  .[102]الصافات:  ىجسٱل

ُُظرۡ  َرّبِ  حمسإٓ ستة طشر ياء فنكف سّؽـفا، وذلؽ: 
َ
رِِنٓ أ
َ
[، 143بإطراف ] ىجسأ

َٓ فِل اْلِػْتـَةِ حمس َٓ َتْػتِـ ل َأ ٓ  َوََل  حمس ىجسَو َِحِ  َتۡفذِّنِ ََل ِِف ٱىۡفِۡذ
َ
َودَرَۡۡحِۡن  حمس[، 49برباءة ] ىجسخ

ُزَ 
َ
ِدكَ   ـَٱدَّجِۡػِن  حمس[، و47هبقد ] ىجسأ ْۡ

َ
ـَٱۡذُنُروِنٓ  حمس[، و42بؿريؿ ] ىجسأ

 ًۡ ۡذُنرُۡز
َ
ـَََل  حمس[، و151]بالبؼرة  ىجسأ

َ
ن َّلَ  إِّّنِ  حمس[، و51هبقد ] ىجسَذَطَرِنٓ أ

َ
ۡدُزُُِنٓ أ

ْ ثِِّ  ٔا ُج َْ ْ  َشبًَِِلٓ  حمس[، و13] ىجسدَۡذ ٔٓا ۡدُغ
َ
دَِنٓ  حمس[، و108بققسػ ] ىجسأ َخَّشۡ

ۡخَمَٰ  
َ
ۡوزِۡغِنٓ  حمس[، و123بطف ] ىجسأ

َ
ۡشُهرَ  أ

َ
ۡن أ

َ
ِنٓ  حمس[، و19] ىجسأ َٔ ِّلَۡجيُ

ٓ  حمس[، و41بالـؿؾ ] ىجسٓاۡشُهرُ   ءَ  ُمُرٓوّنِ
ۡ
ۡخُجدُ  دَأ

َ
َذُروِنٓ  حمس[، و61بالزمر ] ىجسأ

ۡرُذۡو  
َ
ۡشَذِجۡت  ٱۡدُغِٔنٓ حمس[، و26] ىجسأ

َ
ۡوزِۡغِنٓ  حمس[، و60بغافر ] ىجسأ

َ
ۡن  أ

َ
أ

ۡشُهرَ  
َ
ۡخَرجَ  حمس[، و14] ىجسأ

ُ
ۡن أ
َ
دَػَِداُِِنٓ أ

َ
 [ إحؼاف.16] ىجسخ

                                                     

أي: ٓ -قن زائدة طؾك الؽؾؿة طبارة طـ ياء الؿتؽؾؿ، وهل ضؿقر يتصؾ بآسؿ والػعؾ والحرف، فتؽ (1)

، والخؾُػ فقفا جاٍر بقـ الػتِح واإلسؽان، وثابتًة يف الؿصاحػ بخالِف الزوائد، -تجلء ًٓما مـ الػعؾ

 .(1988 -1985/ 3فتؽقن أصؾقًة وزائدة، والخؾػ فقفا ثابٌت بقـ الحذف واإلثبات. اكظر: الـشر )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(103) 

َ  حمسوفتحفا أيًضا طـد الؿؽسقرة، كحق: و ٌُّ  َرّبِ ]إكعام:  ىجسۡصَذلًِمٖ إََِلَٰ ِضَرَٰٖط 

ٓ  حمس، و[30]الؿائدة:  ىجسإَِّلَۡم  يَِدَي  حمس، [162  َءاثَة
َ
ًَ   ئِل ًِ َْٰ وَُخۡزِنَ إََِل  حمس، [38]يقسػ:  ىجسإِثَۡر

 ِ ُِظۡرِنٓ  حمسإٓ تسعة طشر فنكف سّؽـفا، وذلؽ:  [86]يقسػ:  ىجسٱَّللَّ
َ
إََِلَٰ  أ

ٔۡمِ  ة  حمس[، و78[، وص ]36[، والحجر ]13بإطراف ] ىجسيَ ٍَّ ِِّۖ ِإَوَلَّ يَ  ِم ۡدُغَُِٔنٓ إَِّلۡ
َ  رِۡدٗءا  حمس[. و33بققسػ ] ىجسدَُۡصِۡف َخّنِ  كِْن إِّّنِ [، 34بالؼصص ] ىجسيَُطّدِ

إِّّنِ  ُذّرِيَِّ ٓ  حمس[ بغافر، و43] ىجسإَِّلِّۡ  دَۡدُغَُِٔن  حمس، وىجسَودَۡدُغَُِٔنٓ إََِل ٱۡلَّةرِ  حمس
ۡردَِن  حمس[، و14بإحؼاف ] ىجسُتۡجُخ  خَّ

َ
َُطةرِٓي  حمس[، و10ؿـافؼقـ ]بال ىجسإََِلَٰ  أ

َ
إََِل  أ

 ِ ِِتٓ إِنَّ  َوَبۡيَ  حمس[، 14[، والصػ ]51بآل طؿران ] ىجسٱَّللَّ َٔ [، 100بققسػ ] ىجسإِۡخ

َِةِتٓ  حمسو ًۡ  إِن  َب ُ  َشَذِجُدِّنٓ  حمس[، و71يف الحجر ] /ّأ[13] ىجسُنُِذ يف  ىجسإِن َشةَٓء ٱَّللَّ

يف  ىجسإَُُِّسً دِي ثِػَِجة حمس[، 102[، والصافات ]27[، والؼصص ]68الؽفػ ]

َِِ ٓ  حمس[، و52الشعراء ] َ  إِنَّ  َورُُشَِل  حمس[، 77] يف ص ىجسإََِلَٰ  ىَۡػ يف الؿجادلة  ىجسٱَّللَّ

[21.] 

وِف  حمسوسؽـفا طـد الفؿزة الؿضؿقمة، كحق: 
ُ
ِدٓي أ ۡٓ ٓ  حمس، و[39]البؼرة:  ىجسثَِػ ّّنِ

َ
خ

ًَۡو   وَِف ٱۡىَه
ُ
 .[59]يقسػ:  ىجسأ

َ  حمسوفتحفا طـد )ال(، كحق:  ِيٱ َرّبِ ِغَجةدَِي  حمس، و[257]البؼرة:  ىجسلَّ
َٰيُِدٔنَ   ُ  َخۡصِِبَ  حمس، و[104]إكبقاء:  ىجسٱىصَّ ]آل  ىجسٱۡىِهََبُ  ثَيََؾِنَ  َوكَۡد  حمس، [130]التقبة:  ىجسٱَّللَّ



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(104) 

ََ   َيَٰػَِجةدِي حمس، إٓ مقضعقـ فنكف سّؽـ، وذلؽ: [40طؿران:  ِي ٱلَّ
 ْ ٔٓا ُِ ٌَ ِ  َيَٰػَِجةدِي  حمس[، و56بالعـؽبقت ] ىجسَءا ََ ٱلَّ ْ  ي ٔا ـُ َّۡسَ

َ
 [.50بالزمر ] ىجسأ

َ  حمسوفتحفا طـد هؿزة القصؾ، وذلؽ:  ًُۡذَم  إِّّنِ [، 144بإطراف ] ىجسٱۡضَطَف

ِخَ حمس
َ
ۡت  ِۡلَۡفَِسَ حمس[، و30 -29] ىجسٱۡشُددۡ   ٣٠ أ َْ  ٤٢ذِۡنرَِي حمس[، و41] ىجسٱۡذ

 ٓ َجة َْ ًۡتَِنَ  حمس[، 42 -41بطف ] ىجسٱۡذ َٰيَ َذتُّ  َي ِمَ  إِنَّ  حمس[، 27] ىجسٱَّتَّ ۡٔ  كَ
 ْ َُذوا ۥ َبۡػِدَي  ٌَِ  حمس[، و30بالػرقان ] ىجسٱَّتَّ ُّ ٍُ  [.6يف الصػ ] ىجسٱۡش

ًَةيَ  حمس :وطـد باقل الحروف لؿ يػتح إٓ ة  حمس [،164بإكعام ] ىجسَوََمۡ ٌَ َو
 [.21يف يس ] ىجسَِلَ  

َدايَ  حمسوأّما إذا وقع قبؾ القاء ألػ، كحق:  ]صف:  ىجسَغَطةيَ  حمس، [37]البؼرة:  ىجسُْ

َٔايَ  حمس، [19قسػ: ]ي ىجسَيا ُبْشَراَي حمس، [17 ۡس ، [43]يقسػ:  ىجسرُۡءَيَٰىَ  حمس، [23]يقسػ:  ىجسٌَ

ّٓ  مـ الؼراء، فنن القاء مػتقحة بنجؿاعٍ  ًَةيَ  حمس: يف إ فعـ كافع [164]إكعام:  ىجسَوََمۡ
(1)

 

 السؽقن.

 فصل

أثبت مـ القاءات الؿحذوفات يف القصؾ دون الققػ، وتسؿك الزائد يف 

اعِ  حمسالبؼرة:  ْوِِل   ۦَوٱتَُّلٔنِ  حمس[، 185] ىجسۦَدََعنِ   إَِذا حمس[، 185] ىجسۦٱدلَّ
ُ
أ َيَٰٓ

                                                     

 سبؼت ترجؿتف. (1)
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 بحوث

(105) 

ۡىَبَٰتِ 
َ
َِ  حمس[، ويف آل طؿران: 195] ىجسٱۡۡل ٌَ َِ  َو َجَػ وََخةـُِٔن إِن  حمس[، 20] ىجسَوكُو ۦٱتَّ
نِ  حمس[، ويف الؿائدة: 175] ىجسُنُِذً ۡٔ ْ  َوََل  حمس[، 4] ىجسَوٱۡخَش وا  [.46] ىجستَۡشََتُ

دَ  َوكَۡد  حمس يف إكعام: ـِ َْ َخةُف  ۦي 
َ
ًَّ  حمس[، ويف إطراف: 81] ىجسَوََلٓ أ ُث

ۦ ـَََل  حمس[، ويف هقد: 195] ىجسـَََل  ۦنًُِدونِ   َِ ۡي ًٌ   تَۡصـَٔ ة ىَۡحَس لََم ثِِّۦ ِغۡي [ 46] ىجسٌَ

ًِۡفٓ  َوََل  حمس، /ّب[13] ِتۦ حمس[، و77] ىجسَُّتُۡزوِنۦ ِِف َع
ۡ
َٔۡم يَأ ًُ  ََل  يَ  ىجسَجۡفٌس  دََسيَّ

َٰ دُۡؤدُِٔنۦ حمس[، ويف يقسػ: 105] ِ  َخ َّ ز ۡٔ ةٓ  حمس[، ويف إبراهقؿ: 66] ىجسٗلةَم ٍَ ِ ث
ٌَِ َرۡجُو   ِٔنۦ  ٍُ ۡكُذ ۡۡشَ
َ
َِة *ُدََعٓءِۦ  َوَتَلجَّۡو  حمس[، 25] ىجسأ [، ويف سبحان: 42] ىجسَربَّ

َۡ  حمس حِ  ىَهِ ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ ۦ إََِلَٰ يَ َِ ۡردَ خَّ
َ
َٔ  حمس[، 62] ىجسأ ُٓ َ َذ ٌَ َذِدۦ َو ۡٓ ٍُ ۡ [، ويف 97] ىجسٱل

ن  حمسالؽفػ: 
َ
ۦ َرّبِ  أ َِ ِديَ ۡٓ َُة إِن  حمس[، و24] ىجسَح

َ
ن  حمس [،38] ىجسدََرِنۦ خ

َ
أ

ۦ  ة  حمس[، 39] ىجسيُۡؤتَِيِ َِّة  ٌَ ا ُن َٰٓ  حمس[، و63] ىجسَجۡجِؼۦ ـَٱۡردَدَّ ن  لََعَ
َ
ۦ  أ َِ ٍَ ِ ُتَػّي

ة ٍَّ  [.65] ىجسِم

َلَّ  حمس ويف صف:
َ
ًَۡخ  خ َذَػَط

َ
ۦ أ َِ َ  َوٱۡۡلَةدِۦ حمس[، ويف الحج: 91] ىجسدَتَّجَِػ ٌَ َو

دُ حمس [، ويف الـؿؾ:23] ىجسيُرِدۡ 
َ
ۦ خ َِ وَُ ةلٖ  ٍِدُّ ٍَ ِ ۦَ حمس[، وأّما 37] ىجسث َِ َٰ  َءادَى

ٓ ة ٍَ َذ
 ُ [ فلثبتفا يف القصؾ مػتقحة، ويف الققػ وجفان: إثبات القاء 37] ىجسٱَّللَّ

وحذففا
(1)

. 

                                                     

 .(170قسقر )(، الت482اكظر: السبعة ) (1)
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(106) 

ُدورٖ  حمسويف سبل: 
َٔاِبۦ َوكُ ٱدَّجُِػِٔنۦ  حمس[، ويف غافر: 13] ىجسَنٱۡۡلَ

 ًۡ ِدُك ْۡ
َ
َٔارِۦ  حمس[، ويف الشقرى: 38] ىجسأ [، ويف الزخرف: 30] ىجسرِ ِِف ٱۡۡلَدۡ  ٱۡۡلَ

َِةدِۦ  حمس[، ويف ق: و61] ىجسَوٱدَّجُِػِٔنۦ َهََٰذا حمس ٍُ ۡ ََكنٖ  ٱل ٌَّ  [، ويف الؼؿر:41] ىجسٌَِ 

ءٖ  حمس اِعۦ إََِلَٰ ََشۡ اِعۦ َحُلُٔل  إََِل  حمس[، و6] ىجسٱدلَّ  ٤يَۡسِۦ حمس [، ويف الػجر:8] ىجسٱدلَّ
ۡو   َٰلَِم  ِِف  َْ ۦحمس :[، وأّما5 -4] ىجسَذ َِ ٌَ ۡزَر

َ
َهَٰ حمس[، و16] ىجسأ

َ
ۦأ [، فػقفا 18] ىجسََنِ

خالف يف القصؾ، والحذف أشفر
(1)

، ويف الققػ محذوفتان كجؿقع ما ُذكر يف 

ّّالػصؾ، واهلل أطؾؿ.

 فصل

: ّوالسوسي  ّفقؿاّاختؾفّالدوري 

َ  حمسأسؽـ هاء  -1 ٌَ ة َو ِٗ ٌِ دِِّۦ ُمۡؤ
ۡ
[ السقسل، وكسرها مع 74بطف ] ىجسيَأ

 اإلشباع الدوري.

                                                     

وخقََّر فقفؿا أبق طؿرٍو وققاُس ققلِف: )يف رؤوس »والخالُف هـا طؾك التخققر، قال الداين يف التقسقر:  (1)

ُروي طـ أبل طؿٍرو أكَّف خقََّر يف »وقال صاحب التبصرة: «. أي( يقِجُب حذففا، وبذلؽ قرأت، وبف آخذ

والقجفاِن مشفقراِن طـ أبل طؿٍرو، »بـ الجزري: وقال ا«. إثباهتؿا يف القصؾ، والؿشفقُر طـف الحذف

 «.والتخققر أكثر، والحذف أشفُر، واهلل أطؾؿ

 (. 2072 -2071/ 3(، الـشر )374(، التبصرة )223اكظر: التقسقر )
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(107) 

ُّ  حمس ءوأسؽـ ها -2 ، وأسؽـفا  [8]الزمر:  ىجسًۡ ىَسُ   ۥيَۡرَع
 
بال خالٍف السقسل

.  وضؿفا مع اإلشباع الدوري 

ٓ  حمسقصر الؿـػصؾ، كحق:  -3 ة ٍَ ِ ُزَِل  ث
ُ
ة حمس، [3]البؼرة:  ىجسإَِّلَۡم  أ َٓ حُّ

َ
]البؼرة:  ىجسيَة خ

 بال خالف السقسل وبخالف الدوري.[ 32]البؼرة:  ىجسيَة َءاَدمُ  حمس، [20

، [30]إحؼاف:  ىجسىَُّسً َحۡؾفِر  حمسحق: وأدغؿ الراء الساكـة يف الالم، ك -4

ًِ َرّبَِم  َوٱۡضَِب  حمس ُۡس ّأ[14]بال خالف السقسل  [47]الطقر:  ىجسّۡلِ وبخالف  /

ـٌ  الدوري يف رواية اإلضفار، وأّما يف رواية اإلدغام الؽبقر، فاإلدغام هـا متعق

 لفؿا.

كحق:  أمال بقـ الؾػظقـ )أكَّك آستػفامقة( التل بؿعـك: كقػ، وأيـ، -5

 حمس
 
 حمس، [40]آل طؿران:  ىجسلِليَُسُٔن   َأكَّل

 
ًۡ   َأكَّل  حمس ،[221]البؼرة:  ىجسِشۡئُذ

 
لَِم  َأكَّل

 يَة  حمس، [37]آل طؿران:  ىجسَهََٰذا 
 
  يَة حمس، و[33]الؿائدة:  ىجسَوْيَؾَتل

 
بال  [53]الزمر:  ىجسَحْسَرَتل

  يَة حمسخالف، و
 
 بخالف الدوري وفتحفـ السقسل. [84]يقسػ:  ىجسَأَسَػل

َٰ  حمس ال محضًة الراء التل قبؾ الساكـ الؿـػصؾ يف القصؾ، كحق:وأم -6 َخ َّ
  َ ، فؾف يف اسؿ اهلل الرتققؼ راجًحا: لؾؿـاسبة والتػخقؿ [54]البؼرة:  ىجسََُرى ٱَّللَّ

ََ  َوَيَرى  حمسمرجقًحا لعدمفا،  ِي ۡت  ۞ٱۡىُهَۡبَى  حمس ،[6]سبل:  ىجسٱلَّ َْ ، [23 -22]صف:  ىجسٱۡذ

ِصًحُ  ٱۡلََّصََٰرى  حمسو ٍَ ۡ ، بخالف السقسل، [18]سبل:  ىجسٱىَِّ   ٱىُۡلَرى  حمس ،[30]التقبة:  ىجسٱل

 وفتحفا يف القصؾ الدوري.
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(108) 

َنٗجة رََءا حمسوأمال محضة  -7 ۡٔ ٓ حمس ،[77]إكعام:  ىجسَن ًۡ  رََءا ُٓ يِۡدَح
َ
 ،[69]هقد:  ىجسخ

وشبفف مؿا كان يف لػظف، إذا لؿ يؽـ بعد إلػ ساكـ  [55]الصافات:  ىجسـََرَءاهُ  حمس

رََءا حمس وفتحفا الدوري، وإن كان بعدها ساكـ مـػصؾ، كحق: بخالف السقسل
رَ   ٍَ َس حمس، و[78]إكعام:  ىجسٱۡىَل ٍۡ ََ حمس، و[79]إكعام:  ىجسرََءا ٱلشَّ ِي ، [85]الـحؾ:  ىجسرََءا ٱلَّ

أمال الراء والفؿزة محضة بخالف فقفؿا، يف القصؾ السقسل وفتحفا يف القصؾ 

 الدوري.

صم حمس وأمال محضة ياء -8 يعم ه 
م
بخالف السقسل وفتحفا  [1ريؿ: ]م ىجسك

ۡ  حمسالدوري، وفتح ياء  ََ  ـَبَّّشِ ِي يف القصؾ وسؽـفا يف الققػ  [16]الزمر:  ىجسِغَجةدِ ٱلَّ

 السقسل، وحذففا يف الحالقـ الدوري.

ًۡ  حمسوأسؽـ هؿزة  -9 ًۡ  حمس، وراء [53]البؼرة:  ىجسثَةرِاُْس ُمرُْز
ۡ
، [168]البؼرة:  ىجسيَأ

ً حمسو ُْ ُمْر
ۡ
ًۡ  حمس، و[157]إطراف:  ىجسيَأ ُْ ُمْر

ۡ
ًۡ  حمس، و[30]الطقر:  ىجسدَأ ]إكعام:  ىجسيُۡشػِرُْز

ًۡ  حمس، و[110 ، بال خالف السقسل واإلسؽان وآختالس [8]محّؿد:  ىجسيَُُِصُۡز

 الدوري.

رَُة حمسوأسؽـ راء  -10
َ
رِِن  حمس ،[28]فصؾت:  ىجسأ

َ
، السقسل [259]البؼرة:  ىجسأ

ّّواختؾسفا الدوري، واهلل أطؾؿ.

ّ  
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(109) 

 فصل

صػاتفامخارجّالحروفّو
(1)

:ّ

                                                     

)باب الؿخارج والصػات( مـ أهؿ أبقاب التجقيد، فؽؾ َمـ أراد أن يؼرأ الؼرآن الؽريؿ، كؿا أكزل طؾك كبقـا  (1)

يعتـل بنتؼان هذا الباب، فؿـ أتؼـ الؿخارج والصػات، فؼد كطؼ بلفصح الؾغات، وهل لغة العرب ، أن ملسو هيلع هللا ىلص

 والؼرآن، ولغة سقد ولد طدكان ولغة أهؾ الجـة يف الجـة.

والؿخارج لغًة: جؿع مخرج، وهل اسٌؿ لؿقضع ِخروج الحرف، أو طبارٌة طـ الحّقز الؿقل د لؾحرف. 

 الذي يـؼطع طـده صقت الـطؼ بف فقتؿقز بف طـ غقره. -ي: ضفقرهأ-واصطالًحا: محؾ خروج الحرف 

ؼ: كلن « أي مخرج»والحروُف لغًة: جؿع حرف، وهق صرف الشلء. واصطالًحا: صقٌت معتؿد طؾك مؼطع  محؼَّ

ر: ففق الفقاء الذي يف داخؾ الحؾؼ  يؽقن معتؿًدا طؾك جزء معّقـ مـ أجزاء الحؾؼ أو الؾسان أو الشػتقـ، أو مؼدَّ

الػؿ وهق مخرج حروف الؿد الثالثة. وطؾك ذلؽ فتؽقن مخارج الحروف كقطقـ: الؿخارج العامة، ففل ما و

اشتؿؾ القاحد مـفا طؾك مخرج واحد فلكثر. والؿخارج الخاصة: وهل ما اشتؿؾ القاحد مـفا طؾك مخرج واحد 

ػقا يف طددها، ففل طؾك مذهب فؼط، وقد يخرج مـف حرف واحد أو حرفان أو ثالثة وٓ أكثر مـ ذلؽ. وقد اختؾ

اء وجؿاطة إلك أهنا أربعة طشر مخرًجا، وسبعة طشر مخرًجا طؾك سقبقيف ستة طشر مخرًجا، وطؾك مذهب الػرّ 

 مذهب الخؾقؾ وأكثر الـحقيقـ، وأكثر الُؼّراء ومـفؿ ابـ الجزري، حقث قال: 

ِذى َيْخَتاُرهُ   مَخَاِرُج الْحُرُوِف َسْبَعَة َطَشرْ  ـِ ْاخَتَبرْ  َطؾك الَّ  َم

/ 4ػ الؿخارج طؾك مذهب سقبقيف، فجعؾ إلػ مخرجفا مـ أقصك الحؾؼ. اكظر: الؽتاب )وقد أورد الؿمل  

 -5( بقت )8 -7(، الؿؼدمة الجزرية )61( بقت رقؿ )37(، متـ الطقبة )102/ 1(، التحديد يف اإلتؼان )433

6.) 

عاين حسقًّا كان كالبقاض، أو معـقيًّا كالعؾؿ وإدب. والصػات لغًة: جؿع صػة، وهل ما قام بالشلء مـ الؿ

واصطالًحا: كقػقة تعرض لؾحرف طـد الـطؼ بف، كجريان الـَػس يف الحروف الؿفؿقسة وطدم جرياكف يف 

 الحروف الؿجفقرة.

، وهل الؿالزمة لؾحرف ٓ تػارقف بحال مـ إحقال: كالجفر -الالزمة-وتـؼسؿ إلك قسؿقـ: الصػات إصؾقة 

وآستعالء، وغقرهؿا. والصػات العرضقة: العرضقَّة ففل التل تعرض لؾحرف يف بعض إحقال، وتـػؽ طـف يف 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(110) 

الاليت يحتاج إلقفا الؼارئ، فلقصك الحؾؼ: )الفؿزة، والفاء،  /ّب[14]

وإلػ(
(1)

، ووسطف: )العقـ، والحاء(، وأولف: )الغقـ، والخاء( الؿعجؿتقـ
(2)

. 

وأقصك الؾسان وما فققف مـ الحـؽ: )الؼاف(، وما ُأخرج قؾقاًل: 

)الؽاف(
(3)

ؿ، والشقـ، والقاء الؿثـاة ، ووسط الؾسان وما فققف مـ الحـؽ: )الجق

مـ أسػؾ(
(4)

، وأقصك حافة الؾسان: )الضاد الؿعجؿة( مستطقاًل إلك مـتفاه مؿا 

يؾل إضراس، وإخراجف مـ جفة القسرى كثقر، ومـ جفة القؿـك قؾقؾ، ومـ 

الجفتقـ أقّؾ 
(5)

. 

                                                     
= 

(، هداية 49/ 1بعضفا أخر لسبب مـ إسباب كالتػخقؿ والرتققؼ، وغقرهؿا. اكظر: هناية الؼقل الؿػقد )

 (.663/ 1(، الـشر )64 -61/ 1الؼاري )

الجقف، وُيسّؿك بالحرف الفقائل والجقيف: ٕن مبدأ صقتف مبدأ الحؾؼ، يؿتد ويؿر وطـد ابـ الجزري مخرجف:  (1)

طؾك كؾ جقف الػؿ والحؾؼ، وهق الخالء الداخؾ فقف، وهق مـ حروف الؿد والؾقـ كؿا تؼدم. اكظر: هناية الؼقل 

 .(665/ 1(، الـشر )38/ 1الؿػقد )

(، هناية 666/ 1وهل: الحروف الحؾؼقة. اكظر: الـشر ) ،وهذه إحرف الستة الؿختصة هبذه الؿخارج الثالثة (2)

 .(39/ 1الؼقل الؿػقد )

ك بالحروف الؾفقية كسبة إلك الؾفاة، وهل لحؿٌة مشتبؽٌة بآخر الؾسان، وتؽقن بقـ الػِؿ والحؾؼ. اكظر:  (3) ُتسؿَّ

 .(39/ 1(، هناية الؼقل الؿػقد )666/ 1الـشر )

ك بإحرف الّشْجرية كسبة إلك شْجر الػؿ، وهق مـػتح ما بقـ والؿؼصقد بالقاء: التحتقة غقر  (4) الؿدية، وُتسؿَّ

/ 1(، الـشر )39/ 1الؾحققـ، وهق ما بقـ وسط الؾسان وما ُيؼابؾف مـ الحـؽ إطؾك. اكظر: هناية الؼقل الؿػقد )

667). 

ضراس العؾقا، والؿراد بلول ومخرجفا مـ أول حافة الؾسان إلك ما ُيحاذي الضرس الضاحؽ، مع ما يؾل مـ إ (5)

الحافة: أقصاها الؿحاذي ٕقصك الؾسان، والضاد أصعب الحروف وأشدها وأطسرها طؾك الؾسان، وإخراجفا 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(111) 

وأدكك حافة الؾسان إلك مـتفك صرفف وما يؾقف مـ الحـؽ إطؾك: )الالم(
(1)

 ،

ك صرف الؾسان وما يؾقف مـ الحـؽ إطؾك: )الـقن(وأدك
(2)

، وأدكك صرف الؾسان 

داخاًل إلك ضفر الؾسان قؾقاًل )لؾراء(
(3)

سقبقيف، هذا ققل 
وجؿاطة (4)

(5)
. 

                                                     
= 

مـ الحافة القسرى أكثر وأيسر، ومـ القؿـك أقؾ وأصعب، ومـ الحافتقـ أقؾ وأشد طسًرا وصعقبة، وقد ُكؼؾ طـ 

أضبط  ڤوكان طؿر بـ الخطاب »وأيًضا طؿر، قال الزمخشري: أّكف كان ُيخرجفا مـ الحافتقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

(، هناية الؼقل الؿػقد 161/ 1اكظر: الـجقم الطقالع )«. يعؿؾ بؽؾتا يديف، وكان يخرج الضاد مـ جاكبل لساكف

 .(713/ 4(، الؽشاف )667/ 1(، الـشر )40/ 1)

ل الؾسان القؿـك والقسرى، وإخراجفا مـ الالم: مـ أوسع الحروف مخرًجا، فقتلتك إخراجفا مـ كؾتا حافت (1)

/ 1(، الـجقم الطقالع )668/ 1(، الـشر )40/ 1القؿـك أمؽـ بخالف مخرج الضاد. اكظر: هناية الؼقل الؿػقد )

162). 

الـقن الؿخػاة ُغـٌَّة مخرجفا  وهل الـقن الؿظفرة، ومخرجفا أضقؼ مـ مخرج الالم، وُققدت بالؿظفرة: ٕنّ  (2)

 .(668/ 1(، الـشر )162/ 1(، الـجقم الطقالع )40/ 1ر: هناية الؼقل الؿػقد )الخقشقم. اكظ

(3)  :
ّ
ك «الراء تخرج مـ مخرج الـقن غقر أهنا أدخؾ إلك ضفر الؾسان قؾقاًل »الراء، قال مؽل ، وقد َسؿَّ

(، 78/ 1الخؾقؾ هذه إحرف الذلؼقة: كسبة إلك مقضع مخرجفا، وهق صرف الؾسان. اكظر: الرطاية )

 .(668/ 1(، الـشر )162/ 1(، الـجقم الطقالع )40/ 1هناية الؼقل الؿػقد )

طؿرو بـ طثؿان بـ قـرب مقلك بـل الحارث بـ كعب، أبق بشر الـحقي الػارسل البصري: إمام الـحق،  (4)

ل سقبقيف: ٕنّ مقـ والؿتلّخ وأطؾؿ الؿتؼدّ  ا وجـتقف كاكت ريـ بف، حجة العرب، صؾب الػؼف وأثار، ُسؿ 

كلهنؿا تػاحتان، وكان يف غاية الجؿال، وقد أّلػ كتابف الؿعروف باسؿ: )الؽتاب(، حقث كان بارًطا يف 

 -463/ 3(، وفقات إطقان )352/ 8( طؾك الصحقح. اكظر: سقر أطالم الـبالء )ـه180قؾؿف، )ت

 .(194 -190/ 12(، تاريخ بغداد )465

اق يجع (5)  ؾقن مخرج الراء مـ ضفر الؾسان، قال الشاصبل: وذلؽ أن سقبقيف وجؿاطة مـ الُحذَّ

 َوَكْؿ َحاِذٍق َمْع ِسقَبقْيِف بِِف اْجَتاَل   َوَحْرٌف ُيَداكِقِف إَِلك الظَّْفِر َمْدَخٌؾ 

= 



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(112) 

وقال 
(1)

، و
(2)

، و
(3)

، مخرج الثالثة: صرف الؾسان
(4)

 ،

ؿؾتقـ، والتاء الؿثـاة مـ اء، والدال الؿفوصرف الؾسان مع الثـايا العؾقا )لؾطّ 

                                                     
= 

 .(1143(، بقت رقؿ )92/ 1(، متـ الشاصبقة )433/ 4اكظر: الؽتاب )

ؿ بـ زياد، أبق طؾل، الؿعروف محّؿد بـ الؿستـقر بـ أحؿد البصري الـحقي الؾغقي مقلك َسؾْ  (1)

ما »ّؽر إلك سقبقيف لألخذ طـف، فؼال لف يقًما: بَ بؼطرب، أحد أئؿة الـحق والؾغة، ُسّؿل قطرًبا: ٕكف كان يُ 

والؼطرب: دويبة تدّب وٓ تػرت، مـ مملػاتف: معاين الؼرآن، والؿثؾث، والـقادر، «. أكت إٓ قطرب لقؾ

(، 100 -99(، صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ )2646/ 6ٕريب )هـ(. اكظر: إرشاد ا206وغقرها، )ت

 .(67/ 4تاريخ بغداد )

يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقر إسدي إسؾؿل، الػراء الدلقؿل، الـحقي، أبق زكريا، مقلك بـل  (2)

ٕكف كان  أسد، صاحب التصاكقػ، العاّلمة، إمام ثؼة، برع يف الـحق، والؾغة، وإدب، ُسّؿل بالػراء:

(، 121 -118/ 10هـ(. اكظر: سقر أطالم الـبالء )207يػري الؽالم. مـ مملػاتف: معاين الؼرآن، )ت

 .(159 -154/ 14تاريخ بغداد )

صالح بـ إسحاق الجرمل الـحقي البصري، أبق طؿر، صاحب التصاكقػ، كان صادًقا ورًطا، خق ًرا،  (3)

اء، إمام العربقة، طالؿـًا بالؾغِة حافًظا ل فا، ُسّؿل بالجرمل، ققؾ: كان يـزل يف جرم، َقِدم بغداد وكاضر الػرَّ

أثبت الؼقم يف كتاب سقبقيف، ولف طدة مصـػات، مـفا: الؼقايف، وإبـقة، والعروض، وغقرها، ولف مؼدمة 

(، سقر 315 -314/ 3هـ(. اكظر: تاريخ بغداد )225، )ت«الؿختصر»مشفقرة يف الـحق، ُتعرف بـ

 .(80(، الػفرست )563 -561/ 10بالء )أطالم الـ

وطـدهؿ أن هذه إحرف )الالم، والـقن، والراء( مـ مخرٍج واحد، وهق صرف الؾسان، فعدد مخارج  (4)

 الحروف طـدهؿ أربعة طشر مخرًجا. قال الشاصبل:

َـّ الثَّالُث لُِؼْطُرٍب  ـْ َصَرٍف ُه
  َمْعـَاُه ُقق    َومِ

 َٓ َوَيْحَقك َمَع اْلَجْرمِل

 .(1144( بقت رقؿ )92/ 1(، متـ الشاصبقة )104/ 1اكظر: التحديد يف اإلتؼان والتجقيد )



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(113) 

فقق(
(1)

ال، والثاء الؿثؾثة(اء، والذّ ، ومـ صرف الؾسان وأصراف الثـايا )لؾظّ 
(2)

 ،

وصرف الؾسان، وما بقـ الثـايا العؾقا وباصـ الشػة السػؾك )لؾػاء، والشػتان 

لؾقاو، والباء، والؿقؿ(
(3)

. 

والخقشقم
(4)

، إٓ إكف حقـئذ ٓ : لُغـَّة الـقن والتـقيـ، إذا سؽـتا ولؿ يظفر

م، وُتسؿك الُغـَّة والـقن الخػقػةطؿؾ لؾسان فقفؿا، وهل غقر الـقن الؿتؼدّ 
(5)

 ،

                                                     

اها الخؾقؾ بالحروف الـطعقة: ٕهنا تخرُج مـ كطع غار الحـؽ إطؾك، وهق سؼػف، ٓ لخروجفا مـف.  (1)  وَسؿَّ

 (. 668 /1(، الـشر )162/ 1الؼقل الؿػقد ) هناية(، 164/ 1اكظر: الـجقم الطقالع )

اها الخؾقؾ بالحروف الؾثقية: كسبة إلك الؾثة، وهق الؾحؿ الؿركب فقف  (2) ومخرجفا قريب مـ الؾثة، كؿا َسؿَّ

 (.78/ 1(، الرطاية )164/ 1(، الـجقم الطقالع )42/ 1هناية الؼقل الؿػقد )إسـان. اكظر: 

الثـقتقـ، والباء والؿقؿ والقاو تخرج  وهذه مخرجفا الشػتقـ، فالػاء تخرج مـ باصـ الشػة السػؾك وصرف (3)

واكػتاحفؿا يف القاو،  -وآكطباق يف الباء أشد مـ الؿقؿ-مـ بقـ الشػتقـ، وتؽقن باكطباقفؿا يف الباء والؿقؿ 

وإصالق القاو يتـاول القاو الؿدية وغقرها، فقؽقن مخرج القاو مطؾًؼا الشػتقـ طؾك مذهب سقبقيف، أّما طؾك 

او الؿدية تخرج مـ الجقف، ففل طـده مـ حروف الؿد والؾقـ، وغقر الؿدية مـ مذهب الخؾقؾ فالق

اها بالحروف: الشػفقة، والشػقية: كسبة إلك الؿقضع الذي تخرج مـف، وهق الشػتان.  الشػتقـ، وقد َسؿَّ

 (. 78/ 1) (، الرطاية165/ 1(، الـجقم الطقالع )42/ 1اكظر: هناية الؼقل الؿػقد )

، فقخرج مـف أحرف الغـة، «وغـة مخرجفا الخقشقم»ق أقصك إكػ، قال ابـ الجزري: الخقشقم: وه (4)

)الـقن والؿقؿ الساكـتان( والتـقيـ، حال إدغامفؿا بغـة أو إخػائفؿا، فؿخرج هذيـ الحرفقـ يتحقل مـ 

، (165/ 1(، الـجقم الطقالع )670/ 1مخرجف طـ مخرجفؿا إصؾل طؾك الؼقل الصحقح. اكظر: الـشر )

 (. 71( بقت )38/ 1، متـ صقبة الـشر )(44 -43/ 1هناية الؼقل الؿػقد )

 م ذكرها.وهل الـقن الؿظفرة، وقد تؼدّ  (5)



 

 

 دراست وجحقيًقا – يف القزاءاث عىل مذهب أيب عمزو األصول املخحرصة

 بحوث

(114) 

وقالقا: الؿقؿ أيًضا كذلؽ وفقف كظر: ٕن الؿقؿ ٓ تػارق الشػتقـ بحال، ولؼد 

 ققؾ: إهنا مخػاة ففل الؿقؿ الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ.

اّصػاتفا / أ[15] وأم 
(1)

:  

فالؿفؿقسة
(2)

شر، وهل حروف: )سؽت فحثف شخص(، والؿجفقرة ما ط 

طداها، والشديدة ثؿان، وهل: )أجدك تطقؼ(
(3)

 . 

                                                     

يف كقػقة الـطؼ بالحرف، فؿعرفة مخرج الحرف بؿـزلة القزن والؿؼدار، ومعرفة  والصػات تختّص  (1)

ف الؿشرتكِة يف الؿخرج، فؾقٓ الصػات صػتف بؿـزلة الؿحؽ  والؿعقار، وأهؿقتفا تؽُؿـ يف تؿققز الحرو

طؾك معـك، فقؿؽـ يجتؿع لؾحرف صػتان أو أكثر، ففل تشرتك يف  ٓتحدت أصقات الؿخارج، فال تدّل 

بعض الصػات وتختؾػ يف بعضفا، والؿخرج واحد، وتظفر أيًضا يف تحسقـ لػظ الحروف مختؾػِة 

دغؿ وما ٓ يجقز. وقد اختؾػقا يف طددها، الؿخارج، ومعرفة الؼقي مـ الضعقػ: لقظفر ما يجقز أن يُ 

فالؿشفقر ما ذكره ابـ الجزري بلهنا سبع طشرة صػة، وبعضفؿ كؼص طـ ذلؽ بحذفف بعض الصػات، 

إلك أربع وأربعقـ صػة، وتـؼسؿ إلك قسؿقـ:  -كالتػخقؿ والرتققؼ-وبعضفؿ زاد الصػات العارضة 

، وهل سبع صػات. اكظر: هناية الؼقل قسؿ لف ضّد: وهل خؿس صػات وضدها، وقسؿ ٓ ضّد لف

 .(57/ 1(، الرطاية )167/ 1(، الـجقم الطقالع )50/ 1الؿػقد )

الفؿس لغة: الخػاء، واصطالًحا: جريان الـَػس طـد الـطؼ بالحرف: لضعػ آطتؿاد طؾقف يف  (2)

ٗصة ـَََل  حمسالؿخرج، ومـف ققلف تعالك:  ٍۡ َْ ُع إَِلَّ  ٍَ ا خػقًّا، والؿراد: حس  مشل ، أي: صقتً [105]صف:  ىجستَۡص

(، هناية 105/ 1اإلتؼان ) يف (، التحديد58/ 1إقدام إلك الؿحشر. وضده الجفر. اكظر: الرطاية )

 .(50/ 1الؼقل الؿػقد )

ة، ولقس القاء. اكظر: التحديد يف استدراٌك طؾك الؿملّ  (3) ػ، والصحقح )أجدك تطبؼ(، فالباء صػتفا الِشدَّ

 (. 167/ 1، الـجقم الطقالع )(105/ 1اإلتؼان )
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 وما بقـ الرخقة والشديدة خؿس، وهل: )لؿ َكَرْع(، والرخقة ما طداها.

 وحروف الؿد ثالثة، وهل: )واي(.

 والؿستعؾقة سبع، وهل: )قظ خص ضغط(، والؿستػؾة ما طداها.

اء، والصاد( الؿفؿؾتان، والؿعجؿتانوالؿطبؼة أربعة: )الط
(1)

، والؿـػتحة 

 ما طداها.

 وذوات الصػقر ثالث: )الصاد، والسقـ، والزاي(.

 والتػشل: الشقـ.

 والؿـحرف: الالم، والراء.

 والؿؽرر: الراء.

 والؿستطقؾ: )الضاد الؿعجؿة، والفاء، وإلػ(.

 والؿعتؾة أربع: )الفؿزة، وحروف الؿد ثالثة(.

ؿس: )قطب جد(، وأشفرها: الؼافوالؿؼؾؼة خ
(2)

. 

                                                     

 .وهل حريف )الظاء، والضاد( (1)

ْؼَؾَؼُة: شدة الصقاح»لغًة: التحريؽ، وهل طـد الخؾقؾ:  (2) ًٓ »، وهل يف الصحاح: «الؾَّ َقْؾَؼَؾُف َقْؾَؼَؾًة وقِْؾَؼا

َك َواْضَطرَب  َكُف َفَتَحرَّ الحرف لشدة لزومف واصطالًحا: صقت حادث طـد خروج «. َفَتَؼْؾَؼَؾ، َأْي: َحرَّ

لؿقضعف وضغطف فقف. وُسؿقَّت بذلؽ: ٕكف يف حالة الققػ، يتؼؾؼؾ الؾسان حتك َتسؿع طـد الققػ طؾك 

= 
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فالجفر: اكحصار جري الـَػس يف مخرج الحرف فال يجري، والفؿس 

 ضده.

والشدة: اكحصار جري الصقت يف مخرج الحرف فال يجري الصقت، 

 والرخقة ضدها وما بقـفؿا طدم تؿام الجري.

وآكحصار والؿد: امتداد الصقت، وآستعالء: ارتػاع الؾسان بالحرف 

 ك الحـؽ. وآستػال آكخػاض ضده.إل

 واإلصباق: اكطباق الؿخرج طـد الـطؼ بحروفف، وآكػتاح ضده.

 .والصػقر: حدة التصقيت لؿخرج حروفف

 والتػشل: آكتشار.

 وآكحراف: مقؾ الؾسان بالحرف إلك داخؾ الؾسان أو إلك حافتف.

صرف الؾسان بالحرف ترطقدوالتؽرير: 
(1)

. 

                                                     
= 

حرف مـفا كربًة تتبعف، ففذه إحرف حال سؽقهنا تضُعػ فتشتبف بغقرها، فتحتاج صقت الـربة، لتتضح، 

َّٓ أهنا يف الساكـ أققى، وأصؾفا الؼا وأصؾ هذه الحروِف »ف، قال ابـ الجزري: وتليت يف الؿتحرك، إ

، وأضاف الؿرب د حرف الؽاف، «ِة استعالئفالؼاُف: ٕكف ٓ ُيؼدُر أن يمتك بف ساكـًا إٓ مع صقٍت زائٍد لِشدّ 

َّٓ أكَّف جعؾف دون الؼاف، فؼال:  (، 26/ 5اكظر: العقـ )«. وهذه الؿؼؾؼؾة بعضفا أشد حصًرا مـ بعض»إ

 (.109/ 1(، التحديد يف اإلتؼان )196/ 1الؿؼتضب )(، 229مختار الصحاح )

ها يف الؾػظ ٓ إطادهتا، قال سقبقيف:  (1) ر وهق حرٌف الؿؽرّ »والتؽرير صػة ذاتقة يف الراء، والؿؼصقد ُربق 

ر لؿ يجر شديد يجري فقف الصقت: لتؽريره واكحرافف إلك الالم، فتجاىف لؾصقت كالرخقة، ولق لؿ يؽرّ 

= 
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 ه مـ أول حافة الؾسان إلك مـتفك صرفف.مدّ  ب[ّ/15]وآستطالة: 

 والفقاء: اتساع هقاء الصقت بالحرف.

 وآطتالل: تغقر الحرف باإلبدال، والتسفقؾ، والحذف.

والؼؾؼؾة: مـ ققلفؿ قؾؼؾة إذا حّركف وإكؿا حصؾ لفا ذلؽ: ٓتػاق كقهنا 

تجري  ة تؿـع أنشديدة مجفقرة، والجفر يؿـع الـػس أن يجري معفا، والشدّ 

الصقت معفا، فؾؿا اجتؿع لفا هذان القصػان احتاجت إلك التؽؾػ يف بقاهنا: 

لؿا يحصؾ لفا مـ الضغط طـد الـطؼ هبا ساكـة، حتك تؽاد تخرج إلك شبف 

تحريؽفا لؼصد بقاهنا، وٓ ُيستطاع أن يؼػ طؾقفا دون الؼؾؼؾة مع إضفار ذاهتا، 

 واهلل أطؾؿ.

، بخط الػؼقر الحؼقر الؿعرتف لربف (ـه986تّؿ ذلؽ بتاريخ صػر سـة )

بالتؼصقر سالم بـ طؾل التتاي الؿالؽل مذهًبا، غػر اهلل لف ولقالديف ولؿـ صالع 

 فقف أو قرأ فقف، ودطل لف ولقالديف بالؿغػرة والرحؿة.

 آمقـ بجاه محّؿد سقد الؿرسؾقـ...

│ 
  

                                                     
= 

(، الـشر 435/ 4ؽرير يف الراء الؿشددة أققى وأكثر مـف يف الؿخػػة. اكظر: الؽتاب )والت«. الصقت فقف

 .(171/ 1(، الـجقم الطقالع )680/ 1)
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 اخلامتة:

ر لل دراسة وتحؼقؼ كتا َـّ اهللُ مَ  بعد أنْ  َّ ويسَّ
األصولّالؿختصرةّ» ب:طؾل

ّ«يفّالؼراءاتّعؾىّمذهبّأبيّعؿرو والقققف طؾك أصقل اإلمام أبل طؿرو ،

ؾ إلقفا البحث:   الػريدة، سلذكر أهؿ الـتائج والتقصقات التل تقصَّ

ّالـتائج:ّ

أن طؾؿ الؼراءات مرتبط ارتباًصا وثقًؼا وطؿقًؼا بعؾقم الؼرآن وطؾقم  -1

 ة اإلمام أبل طؿرو البصري.طؾك ذلؽ قراء الؾغة، ومّؿا يدّل 

قراءة اإلمام أبل طؿرو البصري مـ رواية الدورّي، مـ أوسع  تبقَّـ أنّ  -2

 طؾك تػّردها وتؿّقزها. الؼراءات اكتشاًرا وأكثرها صرًقا، مّؿا يدّل 

طة، تبقَّـ مـ خالل البحث شخصقة اإلمام أبل طؿرو البصري بلهنا متـقّ  -3

أن ُتػَرد كؾٌّ  راءات والبالغة والـحق، وتستحّؼ دة الجقاكب، مـ حقث الؼومتعدّ 

 مـفا بدراسة.

يظفر مـ خالل البحث اشتؿال قراءة أبل طؿرو طؾك طدة ضقاهر لغقية  -4

ـ فصاحة الؾغة العربقة التل هل لغة الؼرآن الؽريؿ، مـفا: الػتح واإلمالة تبقّ 

وآختالس،  والتؼؾقؾ، الفؿز واإلبدال، اإلدغام واإلضفار، والروم واإلشؿام

 والؿد والؼصر، وغقرها.
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، ففق الَؼَؾِشلالؿؽاكة العؾؿقة العالقة لؾؿصـػ أحؿد بـ سعد الديـ  -5

مـ إئؿة الؿتؼدمقـ، وشقخ اإلقراء بالؿدرسة الشقخقكقة، وصاحب ابـ 

 الجزري.

الؼقؿة العؾؿّقة لفذا الؿخطقط وكدرتف، ففق مملٌَّػ فريد لإلمام  -6

 َلؼَؾِشل، وُيعـك بلصقل قراءة اإلمام أبل طؿرو البصري.بـ سعد الديـ ا أحؿد

ّالتوصقات:ّ

آهتؿام بتحؼقؼ الؿخطقصات والعـاية هبا، والحرص طؾقفا، وإثراء  -1

 ؼة تحؼقًؼا طؾؿقًّا.الؿؽتبات بالؽتب الؿطبقطة الؿحؼّ 

ا ُيسّفؾ طؾك صالب العؾؿ  -2 اء، ففذا مؿَّ أهؿقة التللقػ يف اكػرادات الُؼرَّ

 ضارها.استح

ُع إماٍم، وجؿُع أصقلِف آلتػات لفذا الـقع مـ التللقػ، وهق تتبّ  -3

 وحروفِف وقراءاتف، وهذا يحتاج إلك مزيِد طـايٍة وجؿٍع وحصر.

آحتقاج إلك تضافر الباحثقـ والؿشتغؾقـ هبذا العؾؿ، يف اإلسفام إلك  -4

ؼقؼفا ُيسفؿ يف إخراج الؿخطقصات الـادرة والػريدة إلك الـقر، فدراستفا وتح

 إثراء الؿؽتبة الؼرآكقة.

يـبغل لطالب العؾؿ الشرطل طامًة، والؿشتغؾقـ بالؼراءات خاصًة،  -5

  تعؾ ؿ أصقل الؾغة العربقة بجاكب العؾؿ الشرطل: لالرتباط القثقؼ بقـفؿا.
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 :املصادر واملراجع

 طـ يالدور رواية الشريػ، الؿصحػ لطباطة ففد الؿؾؽ مجؿع * الؼرآن الؽريؿ،

 .البصري طؿرو أبل

إبراز الؿعاين مـ حرز إماين يف الؼراءات السبع لإلمام الشـاصبل، تـللقػ:  .1

اإلمــام طبــد الــرحؿـ بـــ إســؿاطقؾ الؿعــروف بــلبل شــامة الدمشــؼل )ت: 

 هـ(، تحؼقؼ: إبراهقؿ ططقه طقض، دار الؽتب العؾؿقة.665

بــ محّؿـد إتحاف فضالء البشر بـالؼراءات إربعـة طشـر، تـللقػ: أحؿـد  .2

هـ(، تحؼقؼ: د. شعبان محّؿد إسـؿاطقؾ، إطـالم الؽتـب، 1117البـا )ت: 

 هـ.1407بقروت، 

)دراســة إحؽــام التــل خــالػ فقفــا الظاهريــة إئؿــة إربعــة يف الحــدود  .3

تللقػ: حسـ طبد اهلل طبد الؿؼصقد أبـق زهـق، إشـراف: إسـتاذ مؼاركة(، 

قؿ، رســالة لـقــؾ درجــة الــدكتقر محّؿــد حســقـ قـــديؾ بــالل حامــد إبــراه

كؾقة الشـريعة والؼـاكقن، دمـفـقر،  -)الؿاجستقر(، جامعة إزهر الشريػ

 م.2006 -هـ1427

اإلدغــام الؽبقــر، تــللقػ: اإلمــام أبــق طؿــرو طثؿــان بـــ ســعقد الــداين )ت:  .4

هــــ(، تحؼقـــؼ: د. طبـــد الـــرحؿـ العـــارف، جامعـــة أم الؼـــرى، مؽـــة 444
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 م. 2003 -هـ1424، 1الؿؽرمة، الـاشر: طالؿ الؽتب، ط

إرشاد الؿبتدئ وتذكرة الؿـتفل يف الؼراءات العشر، تللقػ: اإلمام أبق العز  .5

، )ت: 
ّ
، رسالة طؾؿقة521الؼالكسل

ّ
جامعـة أم  -ه(، تحؼقؼ: طؿر الؽبقسل

 هـ.1404الؼرى، إشراف أ.د. السقد رزق الطقيؾ، 

 بــ محّؿـد الضـّباع، ال .6
ّ
ؿؽتبـة اإلضاءة يف بقان أصقل الؼراءة، تللقػ: طؾـل

 هـ.1420، 1إزهرية لؾرتاث، الؼاهرة، ط

طبد اهلل الحسقـ بـ أحؿد بــ  تللقػ: أبلإطراب الؼراءات السبع وطؾؾفا،  .7

الرحؿـ  هـ(، تحؼقؼ: د. طبد370خالقيف الفؿذاين الـحقي الشافعل )ت: 

بـــ ســؾقؿان العثقؿــقـ، جامعــة أم الؼــرى، مؽــة الؿؽرمــة، الـاشــر: مؽتبــة ا

 الخاكجل، الؼاهرة.

 إكصـاري  تللقػ: أبـلاإلقـاع يف الؼراءات السبع،  .8
ّ
جعػـر أحؿـد بــ طؾـل

هــ(، تحؼقـؼ: د. طبـد الؿجقـد قطـامش، دار الػؽـر، 540ابـ الباذش )ت: 

 هـ.1403، 1دمشؼ، ط

إيضاح الرمقز ومػتاح الؽــقز يف الؼـراءات إربـع طشـرة، تـللقػ: اإلمـام  .9

تحؼقـؼ: د. أحؿـد  هــ(،849شؿس الديـ محّؿد بـ خؾقـؾ الؼبـاقبل )ت: 

 هـ.1424، 1خالد شؽري، دار طؿار، طؿان، ط
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ـــ  .10 ــديـ ب ــدر ال ـــ ب ــد ب ــللقػ: محّؿ ــد، ت ــؿ التجقي ــتػقد يف طؾ ــة الؿس بغق

هـ(، تحؼقـؼ: رمـزي سـعد الـديـ 1083الحؼ بـ بؾبان الحـبؾل )ت:  طبد

 -دمشؼقة، الـاشر: دار البشائر اإلسالمقة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت

 م.2001 -هـ1422، 1لبـان، ط

بغقة القطاة يف صبؼات الؼراء والـحقيقـ والـحاة، تللقػ: طبد الرحؿـ بـ  .11

ه(، تحؼقؼ: محّؿد أبل الػضـؾ 911أبل بؽر، جالل الديـ السققصل )ت: 

 صقدا. -إبراهقؿ، الـاشر: الؿؽتبة العصرية، لبـان

ه(، تحؼقؼ: مصطػك 463تاريخ بغداد، تللقػ: الخطقب البغدادي )ت:  .12

 هـ.1417، 1الؼادر ططا، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ططبد 

 بــ أبـل صالـب الؼقسـل )ت:  .13
ّ
التبصرة يف الؼراءات السـبع، تـللقػ: مؽـل

 الفــد، -هـ(، تحؼقؼ: محّؿـد غـقث الــدوي، الـاشـر: الـدار السـؾػقة437

 هـ.1402

الؼاســـؿ  تـــللقػ: أبـــلالتجريـــد لبغقـــة الؿريـــد يف الؼـــراءات الســـبع،  .14

ــد ــر طب ــابـ الػحــام الصــؼؾل الؿؼــرئ )ت: ال ــؼ الؿعــروف ب ـــ طتق حؿـ ب

هـــ(، تحؼقــؼ: د. ضــاري بـــ إبــراهقؿ العاصــل الــدوري، الـاشــر: دار 516

 هـ.1422، 1طؿان، ط -طؿار لؾـشر والتقزيع، إردن
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التحديد يف اإلتؼـان والتجقيـد، تـللقػ: طثؿـان بــ سـعقد بــ طثؿـان بــ  .15

قــؼ: د. غــاكؿ قــدوري حؿــد، (، تحؼـهــ444طؿــر، أبــق طؿــرو الــداين )ت: 

، 1الـاشر: مؽتبة دار إكبار، بغداد، وساطدت جامعة بغداد طؾك صبعف، ط

 م.1988 -هـ1407

تحػة إصػال والغؾؿـان يف تجقيـد الؼـرآن، تـللقػ: سـؾقؿان بــ محّؿـد  .16

 محّؿد الضباع.1198الجؿزوري، )ت: بعد 
ّ
 هـ(، طؾَّؼ طؾقفا: الشقخ طؾل

قػ: الشقخ أبق الحسـ صاهر بـ طبد الؿـعؿ بــ التذكرة يف الؼراءات، تلل .17

هــ(، تحؼقـؼ: د. طبـد الػتـاح بحقـري إبـراهقؿ، الـاشـر: 399غؾبقن، )ت: 

 هـ.1410، 1الزهراء لإلطالم العربل، ط

تػسقر الؽشاف طـ حؼـائؼ التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ،  .18

اهلل )ت: الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿـد الزمخشـري جـار  تللقػ: أبل

 هـ.1407، 3هـ(، الـاشر: دار الؽتاب العربل، بقروت، ط538

طؿر بـ طثؿـان بــ سـعقد الـداين  تللقػ: أبلالتقسقر يف الؼراءات السبع،  .19

هـــ(، تحؼقــؼ: فريــد محّؿــد بـــ طــزوز، الـاشــر: دار ابـــ كثقــر، 444)ت: 

 هـ.1434، 1بقروت، ط

بــ محّؿـد بــ جامع أساكقد ابـ الجزري، تـللقػ: شـؿس الـديـ محّؿـد  .20
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 بـ يقسػ، أبق الخقر بـ الجـزري )ت: 
ّ
هــ(، تحؼقـؼ: د. أحؿـد 833طؾل

، 1لبــان، ط -بـ حؿقد بـ حؿقد الرويثـل، الـاشـر: دار الؿـلثقر، بقـروتا

 م.2015 -هـ1436

جــامع البقــان يف الؼــراءات الســبع الؿشــفقرة، تــللقػ: اإلمــام أبــق طؿــرو  .21

الحـافظ الؿؼـرئ محّؿـد  هــ(، تحؼقـؼ:444طثؿان بـ سعقد الـداين، )ت: 

 هـ.1433، 2صدوق الجزائري، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

جالل الديـ السققصل طصره وحقاتف وآثاره وجفقده يف الدرس الؾغقي،  .22

، 1تللقػ: صاهر سؾقؿان حؿقدة، الـاشر: الؿؽتب اإلسـالمل، بقـروت، ط

 م.1989 -هـ1410

ــديـ .23 ــؿ ال ــللقػ: طؾ ــراء، ت ــال اإلق ــراء وكؿ ــال الؼ ــد  جؿ ـــ محّؿ ــل ب طؾ

هـ(، تحؼقؼ: د. طؾل حسقـ البـقاب، مؽتبـة الـرتاث، 643السخاوي )ت: 

 هـ.1408، 1مؽة الؿؽرمة، ط

حجة الؼـراءات، تـللقػ: اإلمـام أبـق زرطـة طبـد الـرحؿـ بــ محّؿـد بــ  .24

هـ(، تحؼقؼ: سـعقد إفغـاين، الـاشـر: ممسسـة الرسـالة، 516زكجؾة )ت: 

 هـ.1418، 5بقروت، ط

لعــذب الؿـقــر يف شــرح مشــؽالت وحــؾ مؼػــالت اشــتؿؾ الــدر الـثقــر وا .25
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طؾقفا كتاب التقسقر لؾداين، تللقػ: طبـد القاحـد بــ محّؿـد الؿـالؼل )ت: 

 هـ.1411هـ(، تحؼقؼ: أحؿد طبد اهلل الؿؼري، رسالة طؾؿقة، 705

 بـ أبل صالـب  .26
ّ
الرطاية لتجقيد الؼراءة وتحؼقؼ لػظ التالوة، تللقػ: مؽل

قــؼ: مؽتــب قرصبــة لؾبحــث العؾؿــل وإحقــاء هـــ(، تحؼ437الؼقســل )ت: 

الــرتاث اإلســالمل، د. أبــق طاصــؿ حســـ بـــ طبــاس بـــ قطــب، الـاشــر: 

 .1ممسسة الرسالة، ط

الروضة الـدية شرح متـ الجزرية، تللقػ: محؿقد بـ محّؿد طبد الؿـعؿ  .27

بـ طبد السالم بـ محّؿد العبـد، تعؾقـؼ: السـادات السـقد مـصـقر أحؿـد، ا

 م.2001 -هـ1422، 1ٕزهرية لؾرتاث، الؼاهرة، طالـاشر: الؿؽتبة ا

ه(، 324بؽر بـ مجاهد البغـدادي )ت:  تللقػ: أبلالسبعة يف الؼراءات،  .28

 هـ.1400، 2تحؼقؼ: الدكتقر شققل ضقػ، دار الؿعارف، الؼاهرة، ط

ســراج الؼــارئ الؿبتــدئ وتــذكار الؿؼــرئ الؿـتفــل، تــللقػ: اإلمــام أبــق  .29

بـ أحؿد بـ الحسـ بـ الؼاصح العذري  الؼاسؿ طؾل بـ طثؿان بـ محّؿد

ــد الضــبَّاع، ط ـــ محّؿ ــل ب  -هـــ1373، 3البغــدادي، مراجعــة: الشــقخ طؾ

 م.1954

سقر أطالم الـبالء، تـللقػ: اإلمـام شـؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل محّؿـد بــ  .30
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ــذهبل )ت:  ــان ال ـــ طثؿ ــد ب ــاؤوط 748أحؿ ــؼ: شــعقب إرك ـــ(، تحؼق ه

 م.1985 -هـ1405، 3وزمالؤه، ممسسة الرسالة، بقروت، ط

 يعقش بـ طؾل بـ يعقش، إدارة الطباطة الؿـقرية.ؾ، تللقػ: شرح الؿػصَّ  .31

شرح الفداية، تللقػ: اإلمام أبق العباس أحؿد بـ طباس الؿفدوي )ت:  .32

هـ(، تحؼقؼ: د. حازم سعقد حقدر، الـاشـر: مؽتبـة الرشـد، الريـاض، 440

 م.1995 -هـ1415

الؼاسـؿ الــقيري )ت:  تـللقػ: أبـلشرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشر،  .33

ــر: دار الصــحابة 857 ــد شــرف، الـاش ــديـ محّؿ ــال ال ــؼ: جؿ ـــ(، تحؼق ه

 هـ.1425، 1لؾرتاث، صـطا، ط

السـعد زيــ  تـللقػ: أبـلالشؿعة الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة،  .34

الديـ مـصقر بـ أبل الـصر بـ محّؿد الطََّبالوي، سبط كاصر الديـ محّؿد 

هــ(، تحؼقــؼ: د. طؾـل ســقد أحؿـد جعػــر، الـاشــر: 1014 بــ ســالؿ )ت:ا

 م.2003 -هـ1423، 1الرياض، ط -مؽتبة الرشد، السعقدية

كصــر إســؿاطقؾ بـــ  تــللقػ: أبــلالصــحاح تــاج الؾغــة وصــحاح العربقــة،  .35

هـ(، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، 393حؿاد الجقهري الػارابل )ت: 

 م.1987 - هـ1407 ،4الـاشر: دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، ط
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طبد اهلل، محّؿد بــ إسـؿاطقؾ بــ إبـراهقؿ  تللقػ: أبلصحقح البخاري،  .36

بـ الؿغقرة بــ بردزبـف البخـاري الجعػـل، تحؼقـؼ: جؿاطـة مــ العؾؿـاء، ا

، 1إثراء الفقامش: محّؿد فـماد طبـد البـاقل، الـاشـر: دار صـقق الـجـاة، ط

 هـ.1422

ر محّؿــد بـــ الحســـ بؽــ تــللقػ: أبــلصبؼــات الـحــقيقـ والؾغــقيقـ،  .37

 الزبقدي، تحؼقؼ: محّؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، الـاشر: دار سامل الخاكجل.

العـالء  تـللقػ: أبـلغاية آختصار يف قراءات العشرة مـ أئؿة إمصار،  .38

الحسـ بـ أحؿد الفؿذاينّ، تحؼقؼ: د. أشـرف صؾعـت، الجؿاطـة الخقريـة 

 لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ، جدة.

بؼــات الؼــراء، تــللقػ: ابـــ الجــزري، الـاشــر: برجســرت غايــة الـفايــة يف ص .39

 هـ.1402، 3آسر، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

الغاية يف الؼراءات العشر، تللقػ: الحافظ أبق بؽر أحؿد بـ الحسـقـ بــ  .40

د غقـاث الجـبـاز، الـاشـر: 381مفران إصبفاينّ، )ت:  هـ(، تحؼقؼ: محؿَّ

 هـ.1405، 1ط دار الشقاف لؾـشر والتقزيع، الرياض،

غقث الـػع يف الؼراءات السبع، تـللقػ: الشـقخ طؾـل الــقري الصػاقسـل  .41

هـ(، تحؼقؼ: أحؿد محؿـقد طبـد السـؿقع الحػقـان، دار الؽتـب 118)ت: 
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 هـ.1425، 1العؾؿقة، بقروت، ط

فتح القصقد يف شـرح الؼصـقد، تـللقػ: الشـقخ طؾـؿ الـديـ أبـل الحســ  .42

ــد الســخاوي )ت:  ـــ محّؿ ــل ب ـــ(، ت643طؾ ــد ه ــقٓي محّؿ ــؼ: د. م حؼق

 إدريسل الظاهري، الـاشر: مؽتبة الرشد.

 الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل، مخطقصات الؼراءات. .43

الػفرســت، تــللقػ: ابـــ الـــديؿ محّؿــد بـــ إســحاق، الؿؽتبــة التجاريــة  .44

 الؽربى ومطبعة آستؼامة، الؼاهرة.

الؼاسـؿ  تللقػ: أبـلفا، الؽامؾ يف الؼراءات العشر وإربعقـ الزائدة طؾق .45

 )ت: 
ّ
 الؿغربــل

ّ
يقســػ بـــ طؾــل بـــ جبــارة بـــ محّؿــد بـــ طؼقــؾ الفــذلل

هـ(، تحؼقؼ: جؿال بـ السقد رفاطل الشـايب، الـاشـر: ممسسـة سـؿا 465

 هـ.1428، 1لؾـشر والتقزيع، ط

طبد الـرحؿـ الخؾقـؾ بــ أحؿـد بــ طؿـرو بــ  تللقػ: أبلكتاب العقـ،  .46

هــ(، تحؼقـؼ: د. مفـدي الؿخزومـل، 170تؿقؿ الػراهقدي البصـري )ت: 

 إبراهقؿ السامرائل، الـاشر: دار ومؽتبة الفالل. د.

الؽتاب، تللقػ: سقبقيف، طثؿان بــ قــرب، تحؼقـؼ: طبـد السـالم هـارون،  .47

 .3الـاشر: الخاكجل، ط
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 تــللقػ: أبــلبع وطؾؾفــا وحججفــا، الؽشــػ طـــ وجــقه الؼــراءات الســ .48

 )ت: 
ّ
 بــ أبـل صالـب الؼقسـل

ّ
هــ(، تحؼقـؼ: الشـقخ طبـد 437محّؿد مؽـل

 هـ.1428الرحقؿ الطَّرهقين، دار الحديث، الؼاهرة، 

، أبق الػضؾ، جؿال الديـ  .49
ّ
لسان العرب، تللقػ: محّؿد بـ مؽرم بـ طؾل

ـــ مـظــقر إكصــاري )ت: ا ــ711ب ــة م ــازجل، وجؿاط ــؼ: الق ـــ(، تعؾق ـ ه

 هـ.1414، 3الؾغقيقـ، الـاشر: دار صادر، بقروت، ط

الؿبفج يف الؼراءات الثؿان وقراءة إطؿش وابـ محقصـ واختقار خؾػ  .50

 بــ أحؿـد الؿعـروف 
ّ
والقزيدّي، تللقػ: اإلمام أبق محّؿد طبد اهلل بـ طؾـل

ــاط البغــدادي الحـبؾــل )ت:  اهلل  هـــ(، تحؼقــؼ: وفــاء طبــد541بســبط الخقَّ

الؼــادر  جامعــة أم الؼــرى، إشــراف الــدكتقر: طبــد -طؾؿقــة قزمــار، رســالة

 هـ.1404إسؿاطقؾ شؾبل، 

ك )حرز إماين ووجف التفاين(، تـللقػ: الؼاسـؿ بــ  .51 متـ الشاصبقة الؿسؿَّ

ــل إكدلســل )ت:  ـــ أحؿــد الشــاصبل الرطقـ ـــ خؾــػ ب ه ب ــرَّ هـــ(، 590فق

الؼرآكقـة،  تحؼقؼ: محّؿد بـ تؿقؿ الزطبل، الـاشر: دار الغقثاين لؾدراسـات

 م.2007 -هـ1437، 5ط

ـُ َصق َبِة الـَّْشـِر فِـل اْلِؼـَراَءاِت اْلَعْشـِر، تـللقػ: شـؿس الـديـ محّؿـد بــ  .52 َمْت
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ــ ـــ يقســػ، أب ــل ب ـــ طؾ ــد ب ـــ الجــزري )ت:  لمحّؿ ــر ب ـــ(، 833الخق ه

الؿحؼؼ: محّؿد تؿـقؿ الزطبـل، الـاشـر: دار الغقثـاين لؾدراسـات الؼرآكقـة، 

 م.2012 -هـ1433، 1ط

ر الصحاح، تللقػ: زيـ الديـ أبق طبـد اهلل محّؿـد بــ أبـل بؽـر بــ مختا .53

هـ(، تحؼقؼ: يقسػ الشـقخ محّؿـد، 666الؼادر الحـػل الرازي )ت:  طبد

ـــة، بقـــروت ـــدار الـؿقذجق ـــة العصـــرية، ال ، 5صـــقدا، ط -الـاشـــر: الؿؽتب

 م.1999 -هـ1420

 أبـ .54
ّ
ق مختصر تاريخ دمشؼ، تللقػ: ابـ طساكر، محّؿد بـ مؽرم بــ طؾـل

ــل )ت:  ـــ مـظــقر إكصــاري الرويػعــل اإلفريؼ ــديـ ب الػضــؾ، جؿــال ال

هـــ(، تحؼقــؼ: روحقــة الـحــاس، ريــاض طبــد الحؿقــد مــراد، محّؿــد 711

، 1سـقريا، ط -مطقع، الـاشر: دار الػؽر لؾطباطة والتقزيع والـشر، دمشـؼ

 م.1984 -هـ1402

ؿبـارك بــ الؿصباح الزاهر يف الؼراءات العشر البقاهر، تـللقػ: اإلمـام ال .55

هـ(، تحؼقؼ: طثؿـان غـزال، دار الحـديث، 550الحسـ الشفرزوري )ت: 

 هـ.1428الؼاهرة، 

معجؿ إدباء= إرشاد إريب إلك معرفة إديب، تللقػ: شفاب الـديـ  .56
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هــ(، تحؼقـؼ: 626طبد اهلل ياققت بـ طبـد اهلل الرومـل الحؿـقي )ت:  لأب

 -هــ1414، 1ت، طإحسان طباس، الـاشـر: دار الغـرب اإلسـالمل، بقـرو

 م.1993

، دار صـــاد، بقـــروت، 2معجـــؿ البؾـــدان، تـــللقػ: يـــاققت الحؿـــقي، ط .57

 م.1995

اء الؽبــار طؾــك الطبؼــات وإطصــار، تــللقػ: اإلمــام شــؿس معرفــة الؼــرّ  .58

طبــد اهلل محّؿــد بـــ أحؿــد بـــ طثؿــان بـــ قايؿــاز الــذهبل )ت:  لالــديـ أبــ

ــاؤوط،748 ــؼ: بشــار طــقاد معــروف، وشــعقب إرك وصــالح  هـــ(، تحؼق

 هـ.1404، 1مفدي طباس، ممسسة الرسالة، بقروت، ط

الؼاســؿ الحســقـ بـــ محّؿــد  تــللقػ: أبــلالؿػــردات يف غريــب الؼــرآن،  .59

هـــ(، تحؼقــؼ: صــػقان طــدكان 502الؿعــروف بالراغــب إصــػفاين )ت: 

ـــروت، ط ـــدار الشـــامقة، دمشـــؼ، بق ـــؿ، ال ـــداودي، الـاشـــر: دار الؼؾ ، 1ال

 هـ.1412

عالء البصري، تللقػ: طثؿان بـ سـعقد بــ طثؿـان مػردة أبل طؿرو بـ ال .60

هـ(، تحؼقؼ: د. حاتؿ صالح الضامـ، 444طؿرو الداين )ت:  لبـ طؿر أبا

 م.2008 -هـ1428، 1الـاشر: دار البشائر، ط
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العباس محّؿد بــ يزيـد الؿـربد، تحؼقـؼ: محّؿـد  تللقػ: أبلالؿؼتضب،  .61

إطؾـك لؾشـمون  طبد الخالؼ طضقؿة، الـاشر: وزارة إوقـاف، الؿجؾـس

ــاهرة، ط ــرتاث اإلســالمل، الؼ ــاء ال ــة إحق ـــ1415، 1اإلســالمقة، لجـ  -ه

 م.1994

 )ت:  .62
ّ
الؿـتفــك، تــللقػ: اإلمــام أبــق الػضــؾ محّؿــد بـــ جعػــر الخزاطــل

هـ(، دراسة وتحؼقؼ: د. شـػاطت ربـاين، مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة 408

 هـ.1434الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، 

الخقـر بــ  لومرشـد الطـالبقـ، تـللقػ: شـؿس الـديـ أبـمـجد الؿؼرئقـ  .63

هــ(، الـاشـر: دار الؽتـب العؾؿقـة، 833الجزري، محّؿد بــ يقسـػ )ت: 

 م.1999 -هـ1420، 1ط

مة فقؿا يجـب طؾـك الؼـارئ أن يعؾؿـف )الجزريـة(، تـللقػ: مـظقمة الؿؼدّ  .64

الخقر بــ الجـزري، محّؿـد بــ محّؿـد بــ يقسـػ )ت:  لشؿس الديـ أب

 م.2001 -هـ1422، 1لـاشر: دار الؿغـل، طهـ(، ا833

ب يف الؼراءات العشـر وتقجقففـا مــ صريـؼ صقبـة الـشـر، تـللقػ: الؿفذّ  .65

 -هــ1417محّؿد سالؿ محقســ، الـاشـر: الؿؽتبـة إزهريـة لؾـرتاث،  د.

 م.1997
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 بـــ  .66
ّ
الؿــقاطظ وآطتبــار بــذكر الخطــط وأثــار، تــللقػ: أحؿــد بـــ طؾــل

ســقـل العبقــدي تؼــل الــديـ الؿؼريــزي )ت: الؼــادر، أبــق العبــاس الح طبــد

 هـ.1418، 1هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط845

 بــ  .67
ّ
الؿقضح يف وجقه الؼـراءات وطؾؾفـا، تـللقػ: اإلمـام كصـر بــ طؾـل

، الؿعروف بابـ أبل مريؿ )ت: بعد  لمحّؿد، أب
ّ
هـ(، 565طبد اهلل الػارسل

، الـاشــر:
ّ
ــدان الؽبقســل ــر حؿ ــؼ: د. طؿ ــروت، ط تحؼق ــؾ، بق ، 1دار الجق

 م.1997 -هـ1417

 تــللقػ: أبــلالؿقضــح لؿــذاهب الؼــراء واخــتالففؿ يف الػــتح واإلمالــة،  .68

هـ(، تحؼقـؼ: أ. فرغؾـل بــ سـعقد 444طؿرو طثؿان بـ سعقد الداين )ت: 

 م.2010، 1طرباوي، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

رأ اإلمـام كـافع، تـللقػ: الـجقم الطقالع طؾك الـدرر الؾقامـع يف أصـؾ مؼـ .69

ــراهقؿ الؿــارغقـل، الـاشــر: دار الػؽــر، بقــروت ــان،  -الشــقخ ســقدي إب لبـ

 م.1995 -هـ1415

كشر الؼراءات العشر، تللقػ: اإلمام شؿس الـديـ محّؿـد بــ محّؿـد بــ  .70

 بـ يقسػ، أب
ّ
هــ(، تحؼقـؼ: د. أيؿــ 833الخقر بــ الجـزري )ت:  لطؾل

لبــان،  -لؾدراسـات الؼرآكقـة، بقـروترشدي سقيد، الـاشـر: دار الغقثـاين 
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 م. 2018 -هـ1439، 1ط

هناية الؼقل الؿػقد يف طؾؿ تجقيد الؼرآن الؿجقد، تللقػ: العاّلمة محّؿـد  .71

 حســـ، الـاشــر: مؽتبــة أداب، 
ّ
 كصــر، تــدققؼ وضــبط: أحؿــد طؾــل

ّ
مؽــل

 م.2001 -هـ1422، 1الؼاهرة، ط

د. محّؿـد ســالؿ  الفـادي شـرح صقبـة الـشـر يف الؼــراءات العشـر، تـللقػ: .72

 -هـــ1417، 1هـــ(، الـاشــر: دار الجقــؾ، بقــروت، ط1422محقســـ )ت: 

 م. 1997

هداية الؼـاري إلـك تجقيـد كـالم البـاري، تـللقػ: طبـد الػتـاح بــ السـقد  .73

هــ(، 1409طجؿل بـ السقد العسس الؿرصـػل الؿصـري الشـافعل )ت: 

 .2الـاشر: مؽتبة صقبة، الؿديـة الؿـقرة، ط

شاصبقة، تللقػ: الشقخ طبد الػتاح طبـد الغــل الؼاضـل، القايف يف شرح ال .74

 هـ.1429، 5الـاشر: دار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة، ط

العبـاس شـؿس الـديـ  تـللقػ: أبـلوفقات إطقـان وأكبـاء أبــاء الزمـان،  .75

أحؿد بـ محّؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل بؽر بـ خؾؽان الربمؽـل اإلربؾـل )ت: 

 : إحسان طباس، الـاشر: دار صادر، بقروت.هـ(، تحؼقؼ681
│ 


