جمّلة دور ّية علم ّية حم ّكمة

النبوية وما يتعّلق بهما
والسنة
ُتعنى بنشر حبوث الدِّراسات
َّ
َّ
القرآنية ُّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،المملكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون اً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

جميع المراسالت تكون باسم رئيس تحرير المجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي الروابي -المدينة المنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
المملكة العربية السعودية.
هاتف المج َّلة 00966148493009 :تحويلة115 :
جوال المج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :
َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في

2

3

المطهرة ،وبيان هدايتِهما ،وتحقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم على خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتهما ،وتفعيل مقاصدهما.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مشروع تعظيم القرآن الكريم».

المنورة لتنمية المجتمع تحت
ويف عام  1434هـ ،أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة
ّ

اسم« :مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيين».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير المركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتما محليًا وعالميًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف المجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدهما وغاياهتما وبيان هدايتهما.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ُ
والسنّة النّبو ّية ّ
وبيان حقوقِهما.
الشريفة،
إبراز
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

-2
الدفاع عن كتاب اهلل تعالى وسنّة نب ّيه  ،Hوتفنيدُ الشبهات عنهما.
ُ

المتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية والحديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبما.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما ورقيًا
مج ّلة دور ّية علم ّية مح ّكمةُ ،تعنى بنشر بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْي ِن.
وإلكرتونيًا ،ألساتذة الجامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثين المهتمين بعلوم َ

الو ْح َي ْي ِن الشريفين وتعظيمهما.
أن تكون المجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما
تحكيم البحوث العلم َّية الجا َّدة واألصيلة ونشرها يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
يتع ّلق هبما.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -1نشر البحوث العلم َّية
ّ
المتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -2إثراء المجالت العلم َّية يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
ُ
شحذ ِهمم الباحثين للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنشر بحوثهم.
-3

 -4العناية بمعايير الجودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -5التمهيد لمشاريع علم َّية موسوع َّية مبت َكرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلم َّية الجا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
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)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
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�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
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خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
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)الأردن(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبما؛ ما يأيت:
َ -1تقبل المج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

سري من أهل االختصاص.
 -2تخضع البحوث المقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ -3تح َّكم البحوث من محكم َين  -على األقل  -يكون قرارهما ُملزمًا ،ويف حال تعارض حكمهما
ُيح ّكم البحث من مح ِّكم ثالث ويكون قراره مرجحًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس تحرير المج َّلة.

 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النشر.

 -6إذا تم تحكيم البحث و َقبوله للنشر ال يحق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

 -7ال ُتعاد البحوث إلى أصحاهبا وال ُتسرتد ،سواء أنشرت أم لم تنشر.
 -8حقوق الطبع والنشر محفوظة للمج َّلة.

ُ -9تر َّتب البحوث يف المج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة لها بقيمة البحث.

زود الباحث بنسختين ورق ّيتين ونسخة الكرتونية من عدد المج َّلة المنشور فيه بحثه ،وعشر
ُ -10ي َّ
خاصة ببحثه.
مستالّت ّ

 -11المواد المنشورة يف المج َّلة ُتع ِّبر عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

مصور (ّ )pdf
ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطيًا بصيغة خطاب
بأن بحثه لم ُيس َبق نشره ،أو مقدمًا للنشر
ّ

يف جهة أخرى ،أو مستالً من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :الماجستير أو الدكتوراه)،
أوغيرهما .و ُيرسل على بريد المج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل
على بريد المج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word

8

والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبما.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
تخصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة والجدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غيره عنوانًا ومضمونًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة المنهج.

ُ -4يراعى يف كتابة البحث المنهج العلمي يف توثيق المعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

ال ّ
 -5أ َّ
يقل عدد صفحات البحث عن )15( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضرورة.
شاملة لملخص البحث ،ومراجعه .ولهيئة تحرير المج َّلة االستثناء عند َّ
 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلمات الدَّ الة (المفتاحية) على موضوع البحث ،وال يتجاوز
عددها )4( :كلمات.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأهميته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن الموضوع ،والجديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خاتمة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عناصر واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث بالمواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع الخط )Lotus Linotype( :لمتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غير ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غير ُم َ
مقاس خط الحواشي ُ
( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف المدينة النبو َّية للنّشر
تكتب اآليات القرآن َّية بين قوسين ّ
الحاسوبي ،بمقاس خطُ )16( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بين قوسين؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

التوثيقات يف حواشي البحث مختصرة هكذا( :اسم الكتاب ،اسم المؤلف أو اسم الشهرة،

مسو َّد ًا ،ويوضع الجزء والصفحة) ،وتكون التوثيقات كاملة يف قائمة المصادر والمراجع،
َ
(اسم الكتاب مسودا ،اسم المؤلف ،اسم المحقق إن وجد ،دار النشر مثال :الرياض :دار

السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م) .ومرتبة ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب؛ ُم َس َّو َدة.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وقائمة المراجع وغيرها.
يقدِّ م الباحث نسختين من بحثه:

 -نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word

 -ونسخة أخرى مصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل على بريد المج َّلة اإللكرتوين.
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األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
aadas99@gmail.com
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موضوع البحث:
باب وقف حمزة وهشام على الهمز من خالل أبيات الشاطبية.

هدف البحث:
تحقيق المخطوط وإخراجه لينتفع به طلبة العلم من المتخصصين يف القراءات.

مشكلة البحث:
صعوبة هذا الباب على المبتدئين يف هذا العلم ،فبينت ما يحتاج إلى بيان أو توضيح مع إزالة مشكله
وتوضيح غامضه.

نتائج البحث:
موسعة من
يهتم هبا ،وتدرس دراسة ّ
أهم األبواب التي ينبغي أن ّ
أن باب وقف حمزة وهشام من ّ

حيث النحو والتصريف؛ ألنه ال يتقن هذا الباب ويتمكن منه إال من كان ضلي ًعا يف علم النحو

والصرف كما قال اإلمام ّ
الشاطبي .V

الكلمات الدَّالة (املفتاحية):
حمزة -هشام -ابن بصخان -الوقف على الهمز.
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F
والسالم على خاتم األنبياء
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاّ ،
والصالة ّ

والمرسلين سيدنا محمد ،وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ،ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم

الدين.

أما بعد:

ٍ
وشرفها على سائر األمم ،ومما فضلها به أنه أنزل
فإن اهلل تعالى َّ
فضل أمة محمد َّ H

السابقة ،والذي تك َّفل اهلل  Dبحفظه،
إليهم القرآن الكريم ،الذي جعله مهيمنًا على جميع الكتب َّ
ٍ
أحرف تخفيفًا على هذه األ ّمة ،وإرادة
واختار له أفصح اللغات وأبينها؛ فأنزله هبا ،وأنزله على سبعة
اليسر لها ،والتهوين عليها ،وإجابة لقصد نب ِّيها حينما أتاه جربيل  Oفقال له« :إن اهلل يأمرك
أن تقرأ ُأمتك القرآن على حرف» ،فقال« :أسأل اهلل معافاته ومغفرته وإن أمتي ال تطيق ذلك» ،ثم أتاه الثانية
فقال« :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين» ،فقال« :أسأل اهلل معافاته ومغفرته وإن أمتي ال
تطيق ذلك» ،ثم جاءه الثالثة فقال« :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحرف» ،فقال« :أسأل اهلل
معافاته ومغفرته وإن أمتي ال تطيق ذلك» ،ثم جاءه الرابعة فقال« :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على

سبعة أحرف فأيماحرف قرءوا عليه فقد أصابوا» (.)1

فالصحابة  Mتلقوا القرآن
اهتم سلف هذه األ ّمة بقراءات القرآن الكريم اهتماما كبيراّ ،
ولقد َّ

من فم النبي  Hكما أخذه عن جربيل  ،Oوقاموا بدورهم فأقرءوا من بعدهم
على وفق ما تلقوا من النبي، Hك ٌُّل بالحرف الذي تعلمه وتلقاه.

وهكذا تلقاه التابعون ونقلوه إلى من بعدهم مشافهة بالسند المتّصل إلى النّبي H

حتى انتشرت القراءات يف جميع بقاع األرض ،ثم بدأ التدوين يف هذا العلم ،فألف العلماء المؤلفات

المطوالت والمختصرات ،فكان منها ما اشتمل على عدة قراءات مثل :السبع ،والعشر ،وما فوق ذلك
وما دون ذلك ،ومنها ما ألف يف قراءة واحدة أو رواية منفردة.

((( الجامع الصحيح ( ،)582/1باب :بيان ّ
أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ،حديث رقم (.)821
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ومن العلماء من خص بعض أبواب القراءات بالتأليف؛ لصعوبة مسائلها ،وكثرة أوجهها ،ومن

هؤالء العلماء :الشيخ النابه والمقرئ النحرير بدر الدين محمد بن أحمد بن بصخان الذي ألف رسالة

قيمة شرح فيها باب وقف حمزة وهشام على الهمز من خالل أبيات الشاطبية ،فاستخرت اهلل يف تحقيقه
وإخراجه لينتفع به طالب العلم من المتخصصين يف القراءات راجيا من اهلل المعونة والتوفيق.
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أهمية املوضوع ،وأسباب اختياره
تظهر أهمية هذا الموضوع ،وأسباب اختياره ،يف النقاط التالية:

 . 1كونه يتناول مبحثا من مباحث علم القراءات ،وهو وقف حمزة وهشام على الهمز.

 . 2أن هذه الرسالة موجزة ،ومع ذلك حوت على جميع مسائل باب وقف حمزة وهشام.

ّ .3
أن هذه الرسالة ال تزال يف حكم المخطوط ،فأحببت إخراجها لطلبة العلم؛ حتى يستفاد منها.
 . 4باب وقف حمزة وهشام من أصعب األبواب التي تحتاج إلى دراسة وعناية؛ كي يشرح ويب ّين
لل ّطالب؛ حتّى يكونوا على دراية به ،وإلمام بمسائله ،فأحببت أن أساهم بتحقيق هذه الرسالة،

وإخراجها؛ لكي يستفيد منها الطالب ،واهلل أسأل أن يوفقني وجميع طلبة العلم لما فيه النفع
والخير للمسلمين والمسلمات.

الدراسات السابقة
بعد البحث واالستقراء ،وتتبع شبكات التواصل ،وسؤال المختصين ،لم أقف على دراسة سابقة

تناولت هذه الرسالة بالدراسة والتحقيق ،فهي ما زالت محبوسة يف رفوف المخطوطات ،وعساها ترى

النور قريبا إن شاء اهلل ،سائالً اهلل تعالى التوفيق والسداد.

خطة البحث
تألف هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس علمية.

المقدمة :وتشتمل على :االفتتاحية ،وأهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة،

وخطة البحث ،ومنهج التحقيق.

القسم األول :الدراسة ويشتمل على فصلين:

الفصل األول :ترجمة المؤلف ،وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول :اسمه ،وكنيته ،ولقبه ،ونسبته ،ومولده ،ووفاته.
المبحث الثاين :طلبه للعلم ،ورحالته.
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المبحث الثالث :شيوخه ،وتالميذه.

المبحث الرابع :مؤلفاته ومنهجه يف اإلقراء.

الفصل الثاين :دراسة الرسالة ،وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :صحة نسبة الرسالة لمؤلفها.

المبحث الثاين :موضوع الرسالة ،وسبب تأليفه لها.
المبحث الثالث :منهج المؤلف يف رسالته.

المبحث الرابع :وصف النسخة الخطية ونماذج منها.

القسم الثاين :النّص المحقق ،ويحتوي على تحقيق الرسالة كاملة.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:

فهرس المصادر والمراجع.

منهج التحقيق
 . 1نسخت النص وفق قواعد اإلمالء الحديثة.

 . 2كتبت اآليات بالرسم العثماين ،مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية يف النص المحقق.
 . 3ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم يف الرسالة.
 . 4عزوت أبيات الشاطبية بالصفحة ورقم البيت ،يف الحاشية.
 . 5رجعت إلى المصادر ووثقت منها ما أمكن توثيقه.
 . 6التزمت بعالمات الرتقيم ،وضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الفصل األول:
ترمجة املؤلف ،وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :اسمه ،وكنيته ،ولقبه ،ونسبته ،ومولده ،ووفاته.

المبحث الثاين :طلبه للعلم ورحالته.
المبحث الثالث :شيوخه ،وتالميذه.

المبحث الرابع :مؤلفاته ومنهجه يف اإلقراء.

121

122

املبحث األول:
امسه ،وكنيته ،ولقبه ،ونسبته ،ومولده ،ووفاته.
اسمه :محمد بن أحمد بن بصخان بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وبعد

الخاء المعجمة ألف ونون ابن عيد الدولة ،اإلمام البارع المقرئ المجود النّحوي ،ابن

السراج (.)1

كنيته :أبو عبد اهلل(.)2

لقبه :بدر الدين ،شيخ القراء(.)3
نسبته :الدّ مشقي ،الصفدي(.)4

مولده :ولد سنة (668ه) (.)5

وفاته :تويف  Vيوم الخميس ،خامس ذي الحجة سنة (743هـ) بدمشق ،وصلي عليه من

يومه ،ودفن بمقابر باب الفراديس(.)6

((( انظر بغية الوعاة يف طبقات اللغوين والنحاة ( ،)20/1ديوان اإلسالم(.)346/1

((( انظر نكث الهميان يف نكت العميان (.)226/1
((( انظر الوايف بالوفيات(.)112/2
((( انظر بغية الوعاة(.)20/1

((( انظر الوايف بالوفيات(.)112/2

((( انظر الوفيات(.)439/1
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املبحث الثاني:
طلبه للعلم ،ورحالته.
طلبه للعلم:
نشأ بدر الدين محمد بن أحمد بن بصخان بمدينة الصالحية بدمشق ،سمع الكثير بعد

الثمانين وستمائة من العز بن الفراء ،وجماعة ،وعني بالقراءات سنة تسعين وستمائة وبعدها،
فقرأ ألبي عمرو وابن كثير ونافع :على رضي الدين بن دبوقا ،والبن عامر :على الفاضلي،

ثم جمع عليه السبعة ،ثم عرض ختمة بالسبع على الدمياطي ،وأخرى على برهان الدين
اإلسكندري ،وقرأ ختمة لعاصم :على شرف الدين الفزاري ،والزمه مدة وقرأ عليه شرح أبي

شامة.

أقبل على العربية فأحكم كثيرا منها ،وتصدى لقراء القراءات والنحو ،وقصده الطلبة،

وظهرت فضائله ،وهبرت معارفه ،وبعد صيته ،وازدحم عليه المقرئون ،وأخذوا عنه علم

العربية.

وله ُم ْل ٌك يقوم بمصالحه ،ولم يتناول من الجهات درهما ،وال طلب جهة مع كمال
أهليته ،ثم ولي بال طلب مشيخة الرتبة الصالحية بعد مجد الدين التونسي ،بحكم أنه أقرأ من
بدمشق يف زمانه (.)1

رحالته:
ذهب إلى بالد الحجاز؛ قاصدا الحج أكثر من مرة ،ورحل عام سبع مائة إلى مصر،

وجلس يف حانوت تاجرا ،وتعلم علوم العربية هناك ،وأتقن كثيرا منها ،وقدم دمشق معلما

ومدرسا للقراءات والعربية (.)2

((( انظر :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم( ،)279/20الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة(.)36/5
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((( انظر :أعيان العصر وأعوان النصر( ،)283/4نكث الهميان (.)226/1

املبحث الثالث:
شيوخه ،وتالميذه.
أوال :شيوخه:
 . 1إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة ،اإلمام جمال الدين أبو إسحاق العسقالين المقرئ المجود،
ولد يف صفر سنة اثنتين وعشرين وست مائة ،سمع من ابن الزبيدي ،والزم السخاوي ،وأكثر

عنه وجمع عليه بالسبع ،وقرأ على السيويف البلداين ،وسمع على أحمد بن عبد الدائم الرتغيب
والرتهيب للتيمي ،وكان شيخ اإلقراء بالرتبة الصالحية ،تويف يف جمادى األولى سنة اثنتين

وتسعين وست مائة(.)1

 . 2أحمد بن عبد الرحيم بن شعبان ،اإلمام المقرئ الفقيه شهاب الدين ابن النحاس ،ولد يف
حدود األربعين وست مائة ،وقرأ القراءات على الشيخ زين الدين الزواوي ،وكان صالحا
نزيها فاضال ،يقرئ بالمقدمية وبالجامع ،وولي مشيخة تربة أم الصالح بعد الفاضلي أشهرا(.)2

 . 3أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء شرف الدين أبو العباس المقرئ النحوي ،خطيب دمشق،
أخو الشيخ تاج الدين ،ولد بدمشق يف رمضان سنة ثالثين وست مائة ،قرأ بثالث روايات على
السخاوي وسمع منه الكثير ومن ابن الصالح ،وتال بالسبع على شمس الدين بن أبي الفتح،

وأحكم العربية على المجد اإلربلي ،وطلب الحديث بنفسه ،وقرأ الكتب الكبار وله مشيخة
ودرس بالرباط الناصري وغيره ،وولي خطابة جامع جراح ،ثم ولي خطابة جامع دمشق بعد

الفارقي سنة ثالث :قال الذهبي يف معجمه« :كان فصيحا حلو القراءة ،عديم اللحن ،متواضعا،

حسن الجمة ،درس وفسر وأقرأ العربية مدة ،تويف يف شوال سنة خمس وسبعمائة ،ودفن بباب
الصغير عند أخيه رحمهما اهلل»(.)3

((( انظر :المعجم المختص بالمحدثين (ص ،)54تذكرة الحفاظ ( ،)178/4ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد (.)87/1
((( انظر :معجم الشيوخ الكبير للذهبي (.)65/1
((( طبقات الشافعية(.)209/2
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 . 4إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو بن موسى بن عميرة العدل المعمر عز الدين أبو الفداء
المرداوي ثم الصالحي الحنبلي الفراء ،ولد سنة عشر وستمائة ،شيخ صالح ،كثير التالوة،

روى الكثير عن ابن قدامة ،وسمع من الشيخ الموفق ،وكان محبا للحديث ،مات يف جمادى

اآلخرة سنة سبع مائة بقاسيون(.)1

 . 5جعفر بن القاسم بن جعفر بن علي بن جيش الربعي اإلمام رضي الدين بن دبوقا ،مولده بحران،
بكرة يوم اإلثنين رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وست مائة ،ونزل دمشق وسكنها،
شيخ جليل ،صالح فاضل ،مفنن يف القراءات والعربية ،وله محفوظ يف الفقه ،وكانت وفاته

بدمشق يف يوم األحد السادس والعشرين من شهر رجب سنة إحدى وتسعين وست مائة،

ودفن بسفح قاسيون.)2( V ،

 . 6جمال الدين الفاضلي ،ولي مشيخة اإلقراء برتبة أم الصالح يف صفر ،لموت العماد الموصلي
سنة اثنتين وثمانين وستمائة(.)3

 . 7محمد بن عبد العزيز بن أبي عبد اهلل ،أبو عبد اهلل ابن الدمياطي ،ولد يف حدود سنة عشرين
وست مائة ،تال بالسبع على السخاوي ،وسمع منه ،وخدمه ،والزمه ،وقرأ القراءات مفردا يف
عشر ختمات ،وجامعا يف ختمة على الشيخ علم الدين السخاوي ،وعرض الشاطبية والرائية،

وسمع التيسير ،وكانت له حلقة مصدرة(.)4

 . 8إبراهيم بن فالح بن محمد بن حاتم ،اإلمام الخطيب أبو إسحاق الجذامي اإلسكندراين،
الشافعي ،نزيل دمشق ،قدم شابا فتال بالسبع على علم الدين القاسم األندلسي وغيره ،واعتنى

بالسماع فسمع من عبد الدائم ،وفرج الحبشي ،وعماد الدين ،وأقرأ الناس دهرا ،مات يف شوال

سنة اثنتين وسبع مائة( ،)5وغيرهم.

((( انظر :معجم الشيوخ ( ،)175 /1تاريخ اإلسالم (.)948 /15
((( انظر :المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف(.)269/4
((( انظر :تاريخ اإلسالم(.)418/15

((( انظر :معجم الشيوخ الكبير للذهبي( ،)218/2معرفة القراء (ص.)379
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((( انظر :المعجم المختص بالمحدثين (ص.)61

ثانيا :تالميذه:
 . 1محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد بن قدامة شمس الدين الحنبلي ،الفقيه البارع
المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق صاحب الفنون ،ولد سنة خمس وسبع
مائة أو قريب منها ،وسمع الكثير من القاضي ،وأبي بكر بن عبد الدائم ،وطائفة ،وعني بفنون

الحديث ،تويف يف جمادى األولى سنة أربعة وأربعين وسبعمائة(.)1

 . 2عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناين العسقالين األصل ،ثم البلقيني المصري الشافعي ،أبو
حفص ،سراج الدين :مجتهد حافظ للحديث ،ولد يف بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة،

وولي قضاء الشام سنة تسعة وستين وسبعمائة وتويف بالقاهرة(.)2

 . 3عمر بن حسن بن يزيد بن أميلة بن جمعة بن عبد اهلل المراغي ثم المزي ،مسند الشام زين الدين
أبو حفص ،سمع على الفخر بن البخاري «جامع الرتمذي» ،والسنن ألبي داود السجستاين،

وسمع من محمد بن عبد المؤمن الصوري ،والشرف أحمد بن عساكر ،والعز إسماعيل بن

الفراء ،ومات يف ثامن من ربيع اآلخر سنة ثمان وسبعين وسبع مائة ،ومولده يف ثاين شعبان سنة
ثمانين وستمائة(.)3

((( انظر :المعجم المختص بالمحدثين (ص ،)215ذيل طبقات الحنابلة(.)116 ،115/5
((( انظر :األعالم(.)46/5

((( انظر :ذيل التقييد (.)237/2
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املبحث الرابع:
مؤلفاته ،ومنهجه يف اإلقراء
مؤلفاته:
أما مؤلفاته :فبعد مراجعة الفهارس المعتمدة يف ذكر مؤلفات الشيوخ لم أقف البن بصخان على

مؤلفات يف القراءات سوى هذه الرسالة التي أقوم بتحقيقها ،ولعل اشتغاله باإلقراء أخذ عليه كل وقته
فلم يدع له مجاال للتأليف ،والذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة هو إجابته لحاجة لدى الطالب يف معرفة

دقائق هذا الباب ،فكتب هذه الرسالة من واقع خربته الطويلة يف اإلقراء(.)1

وأما منهجه يف اإلقراء :فقد كان منهجا فريدا يدل على مدى دقته وعنايته بطالبه؛ ليصل هبم إلى

منتهى الجودة يف ضبط حروف الخالف وإتقاهنا ،وقد تحدث ابن الجزري عن منهج الشيخ ابن بصخان

يف باب إفراد القراءات وجمعها من كتاب النشر مصورا هذا المنهج تصويرا ينم عن غاية فريدة من الدقة
والحرص على كتاب اهلل تعالى فقال ما نصه:

«وكان ابن بصخان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده ،فإذا أكمل الختمة وطلب

اإلجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعا ،فإن عرفها أجازه وإال تركه يجمع ختمة أخرى ،ويفعل
معه كما فعل أوال ،وذلك كله حرص منهم على اإلفادة وتحريض للطالب على الرتقي والزيادة.

ففي الصحيح أن النبي  Hدخل المسجد فدخل رجل فصلى ،ثم جاء فسلم على

النبي  Hفرد  .Sفقال« :ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى كما صلى ،ثم
جاء فسلم على النبي  Hفقال« :ارجع فصل فإنك لم تصل»  -ثالثا  -فقال :والذي

بعثك بالحق ال أحسن غيره فعلمني فقال« :إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء...الحديث»(.)2

وقد كان رسول اهلل  Hقادرا على أن يعلمه من أول مرة؛ ولكنه H

قصد أن ينبهه ،وينبه به ،ويكون أرسخ يف حفظه وأبلغ يف ذكره»(.)3

((( انظر :معرفة القراء الكبار ( ،)744/2والدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ( )36/5وأعيان العصر وأعوان النصر(.)282/4
((( انظر :صحيح البخاري ،باب :أمر النبي  Hالذي ال يتم ركوعه باإلعادة رقم الحديث (.)793
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((( النشر (.)205/2

وأنت ترى أن منهج الشيخ يعتمد على نقاط مهمة:
أولها :تنبيه الطالب إلى خطئه يف حينه.

ثانيها :تسجيل هذا الخطأ كتابة على الطالب ،وهذا يعني أنه كان يجعل لكل طالب سجال

خاصا يحصي فيه أخطاءه أثناء القراءة.

ثالثها :أنه ال يمنح الطالب اإلجازة إال بعد أن يذكره بأخطائه السابقة ،فإن ذكرها وأتقنها

وضبطها أجازه وإال أمره أن يعيد ختمة ثانية ،ويفعل معه فيها مثل ما فعل يف الختمة األولى حتى
يستيقن من إتقانه وضبطه وأنه أهل لإلجازة.

رابعها :أنه كان حريصا على حسن األداء ابتداء ووقفا أثناء جمع القراءات ،ويدل على

ذلك ما ذكره عنه ابن الجزري يف كتاب النشر يف قوله:

«وبلغني عن شيخ شيوخنا األستاذ بدر الدين محمد بن بصخان  Vوكان كثير التدبير

أن شخصا كان يجتمع عليه فقرأ :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [سورة المسد ]1:ووقف وأخذ يعيدها حتى
يستويف مراتب المد ،فقال له :يستأهل الذي أبرز مثلك»(.)1

خامسها :أنه استلهم هذا المنهج من فعل النبي  Hمع المسيء صالته ،فإن النبي

 Hعلمه كيف يتقن صالته هبذا المنهج الفريد ،الذي يثبت كيفية الصالة الصحيحة
عند هذا الرجل ،فجدير بالشيوخ يف زماننا هذا أن يقتفوا هذا المنهج الذي سلكه هذا الشيخ

الجليل.

((( النشر (.)204/2
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الفصل الثاني:
دراسة الرسالة
وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول :صحة نسبة الرسالة لمؤلفها.

المبحث الثاين :موضوع الرسالة ،وسبب تأليفه لها.
المبحث الثالث :منهج المؤلف يف رسالته.

المبحث الرابع :وصف النسخة الخطية ونماذج منها.
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املبحث األول:
صحة نسبة الرسالة ملؤلفها
صحة نسبة الرسالة ملؤلفها:
من أبرز األدلة على أن هذه الرسالة من تأليف ابن بصخان ما جاء يف نص المقدمة من قوله:

محمد
«يقول العبد الفقير المعرتف بالعصيان من بحر فضل الرحمن ،الراجي من مواله الغفرانّ ،

بن أحمد بن بصخان:

محمد المصطفى من ولد عدنان ،سألني بعض
بعد حمد اهلل ذي االمتنانّ ،
والصالة على سيدنا ّ
القراء من ذوي االجتهاد ذوي ّ
الذكاء ،أن أختصر له باب وقف حمزة ،وأب ّين أقسامه ورسمه ،وهمزه،
ّ
فأجبته إلى ما طلب ،ومنحته جميع األدب».

فهذا النص صريح يف الداللة على نسبة الرسالة للشيخ ابن بصخان ،كما نص ابن الجزري يف

نشره على نسبة الرسالة للمؤلف ومن ذلك قوله:

«وأفرده أيضا بالتأليف أبو الحسن بن غلبون ،وأبو عمرو الداين ،وغير واحد من المتأخرين كابن

بصخان ،والجعربي ،وابن جبارة ،وغيرهم»(.)1
وقوله:

«ورأيت فيما ألفه ابن بصخان يف وقف حمزة أن قال :وما رسم منه باأللف وقف عليه هبا نحو

(وأخاه ،بأهنم) ،وكنت أظن أنه إنما قال( :فآهتم) على ما فيه حتى رأيته بخطه (باهنم) فعلمت أنه يريد
أن يقال يف الوقف (باهنم) فيفتح الباء التي قبل الهمزة ،إذ ال يمكن أن ينطق باأللف بعدها إال بفتحها،

ثم يمد على األلف من أجل التقاء الساكنين»(.)2

وهذا واضح الداللة جدا على تأكيد نسبة الرسالة إلى مؤلفها.

((( النشر(.)428/1
((( النشر(.)462/1
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املبحث الثاني:
موضوع الرسالة ،وسبب تأليفه هلا.
موضوع الرسالة:
الكالم عن وقف حمزة على الهمز ،وبطريقة أخرى ،كيف تقف على الهمز إذا كان وسط الكلمة

أو يف آخرها لحمزة؟ وكذلك كيف ترسم هذه الهمزة على صورة أم على غير صورة ،وكذلك هشام

كيف يقف على الهمزة المتطرفة؟ وقد اعتمد يف رسالته يف بيان الوقف على الهمز يف مذهب حمزة
وهشام على طريق الشاطبية والتيسير ولم يخرج عنهما بدليل استشهاده يف شرحه بأبيات الشاطبية،
وليس فيما ذكره شيء من األوجه الضعيفة إال النذر اليسير مثل الوقف على ﮋ ﯠ ﯡ ﮊ[فاطر.]٤٣:

سبب تأليفه هلا:
سبب تأليف هذه الرسالة هو ما قاله المؤ ّلف يف مقدّ مته ،حيث قال:

القراء من ذوي االجتهاد ذوي ّ
الذكاء ،أن أختصر له باب وقف حمزة ،وأب ّين أقسامه
«سألني بعض ّ

ورسمه ،وهمزه ،فأجبته إلى ما طلب ،ومنحته جميع األدب» ،فألجل هذا السؤال ألف هذه الرسالة
المختصرة.
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املبحث الثالث:
منهج املؤلف يف رسالته.
بدأ المؤلف  Vهذه الرسالة بالبسملة ،وطلب التوفيق من اهلل ،ثم صلى على النبي

ثم تكلم عن أقسام الهمز فقسمه على ثالثة أقسام
 ،Oثم ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالةّ ،

ثم تكلم عن القسم األول فقسمه إلى قسمين ،ثم ذكر حكمه من حيث التسهيل المطلق ،وضرب
أوالّ ،

ثم تكلم عن حكم رسم همزة
األمثلة على ذلك ،مستشهدا على ما يقول من حرز األماين ووجه التّهاينّ ،
ثم ذكر القسم
هذا القسم ،مع ذكر ما شذ عن الحكم العام ،وذكر خالف مصاحف األمصار يف ذلكّ ،

ال ّثاين ،فتحدث عن حكمه وكيفية رسمه وما شذ عن الحكم العام ،مع ذكر خالف مصاحف األمصار يف

ذلك ،ثم ذكر القسم الثالث فبين أقسامه وحكمه وكيفية رسمه ،وما شذ عن الحكم العام مع ذكر خالف
ثم ختم رسالته بوقف هشام على الهمز
ثم تكلم عن الهمز
المتوسط بزائدّ ،
ّ
مصاحف األمصار يف ذلكّ ،

المتطرف.

إن منهج المؤ ّلف يتلخص يف النّقاط التالية:
ويمكننا أن نقولّ :
 .1ذكر أقسام الهمز.

 .2بيان حكم كل قسم من حيث اإلبدال والتسهيل والحذف.
 .3بيان كيفية رسم صورة تلك الهمزة الموقوف عليها.
 .4بيان ما شذ عن القاعدة يف رسم صورة تلك الهمزة.
 .5بيان خالف مصاحف األمصار يف ذلك.
 .6االستشهاد بأبيات الشاطبية على ما يذكره من األحكام.

135

املبحث الرابع
وصف النسخة اخلطية ومناذج منها
يوجد أصل هذه النسخة مخطوطا يف مكتبة المعهد العالي للدراسات اإلسالمية ببيروت

تحت رقم  ،1/209ومنها نسخة مصورة يف مكتبة المصغرات الفلمية بقسم المخطوطات بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة تحت رقم  ،6/1589تتكون هذه النسخة من أربع لوحات ،ويرتاوح عدد

األسطر يف كل لوحة ما بين تسع وعشرين وثمان وعشرين سطرا إال اللوحة األخيرة فعدد أسطرها

ثمانية عشرا سطرا ،ويف كل سطر ما بين ثالث عشرة إلى أربع عشرة كلمة ،وهي نسخة ملونة مكتوبة
بخط مشرقي واضح ،وليس فيها سقط يذكر ،وأبيات الشاطبية فيها مشكولة ،وكلمة فصل فيها مكتوبة

باللون األحمر ،وبدأها المؤلف بقوله:

«بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وباهلل التوفيق.
محمد
يقول العبد الفقير المعرتف بالعصيان من بحر فضل الرحمن ،الراجي من مواله الغفرانّ ،

بن أحمد بن بصخان:

محمد المصطفى من ولد عدنان ،سألني بعض
بعد حمد اهلل ذي االمتنانّ ،
والصالة على سيدنا ّ

القراء من ذوي االجتهاد ذوي ّ
الذكاء ،أن أختصر له باب وقف حمزة ،وأب ّين أقسامه ،ورسمه ،وهمزه،
ّ
فأجبته إلى ما طلب ،ومنحته جميع األدب» ،وختمها بقوله:

محمد خاتم
تمت أقسام أحكام الباب بتسهيل الجليل ّ
الوهاب ،وصلواته وسالمه على س ّيدنا ّ
« ّ

النب ّيين وجميع المالئكة والمرسلين والصالحين ،والحمد هلل رب العالمين».
وليس فيها إشارة إلى اسم ناسخها وال إلى تاريخ النسخ.
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المخطوط
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ص حمُ َ
َّ
ال َّقق
الن ُ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وباهلل التوفيق
يقول العبد الفقير المعرتف بالعصيان[سورة المغرتف]( )1من بحر فضل الرحمن ،الراجي

محمد بن أحمد بن َب ْصخان:
من مواله الغفران،
ّ

محمد المصطفى من ولد عدنان سألني
والصالة على سيدنا
بعد حمد اهلل ذي االمتنان،
ّ
ّ

القر اء من ذوي االجتهاد ذوي ّ
الذكاء ،أن أختصر له باب وقف حمزة( ،)2وأب ّين أقسامه،
بعض ّ
ورسمه ،وهمزه ،فأجبته إلى ما طلب ،ومنحته جميع األدب.
فقلت مستعينا باهلل على المرام :الهمز ينقسم يف هذا الباب ثالثة أقسام:
ُ
متحركًا ما قبله.
األول :فيكون ساكنا
فأما القسم ّ
ّ
ّ

وأما القسم ال ّثاين :فيكون متحركًّا ساكنًا ما قبله.
ّ

متحركًا
وأما القسم ال ّثالث :فيكون
متحركًا ما قبله(.)3
ّ
ّ
ّ
ويكون يف هذه األقسام :متوسطًا ،ومتطرفًا(.)4

فهذا معنى قول ّ
الشاطبي( V )5رحمة واسعة:
وحم َز ُة ِعنْدَ ا ْلو ْق ِ
ف َس َّه َل َه ْم َز ُه
َ
َ َ ْ

إِ َذا ك َ
ف َمن ِْزل
َان َو ْسطًا َأ ْو َت َط َّر َ

()6

((( زيادة يقتضيها السياق.

السبعة ،ولد سنة 80هـ ،قرأ القرآن على األعمش ،وحمران بن أعين،
((( حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ّ
القراء ّ
الزيات ،أحد ّ
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وغيرهم ،وقرأ عليه عدد كثير ،منهم :الكسائي ،وسليم بن عيسى ،وهما أجل أصحابه ،وكان
إماما حجة تويف رحمه سنة 156هـ ،انظر :غاية النهاية( ،)115/1وفيات األعيان (.)216/2

((( انظر :الفريدة البارزية (ص.)178 ،176 ،175
((( انظر :شرح الشاطبية (ص.)94

الرعيني ّ
الضرير أحد األعالم ،ولد سنة 538ه ،قرأ
الشاطبي المقرئ ّ
فيرة بن خلف بن أحمد ،اإلمام أبو محمد وأبو القاسم ّ
((( القاسم بن ّ
القراءات على أبي عبد اهلل محمد بن أبي العاص النفزي ،وعلى أبي الحسن بن هذيل ،نظم حرز األماين ووجه التّهاين ،وعقيلة أتراب
القصائد اللتين يف القراءات والرسم ،وقرأ عليه عدد كثير منهم :أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسي ،وأبو القاسم عبد الرحمن بن
سعد ّ
الشافعي ،تو ّفي  Vسنة 590هـ ،انظر :معرفة القراء ( ،)573/2غاية النّهاية(.)284/2
((( انظر:حرز األماين ووجه التهاين (ص )19بيت (.)235
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فأما القسم األول:
ّ
فيكون سكونه الزمًا ،وغير الزم ،فإن كان متوسطًا كان سكونه الزمًا ال غير ،ويقع قبله

الحركات الثالث ،مثال ذلك :ﮋﯖﮊ [سورة النساء ،]١٠٤:ﮋﭞﮊ [سورة البقرة ،]٣:ﮋﯟﮊ

[سورة الحج ،]٤٥:وإن كان متطرفًا كان سكونه الزمًا ،وغير الزم للوقف فقط(.)1

وأ ّما الذي سكونه الزم :فيقع قبل الفتحة والكسرة( )2مثال ذلك :ﮋﮭﮊ [سورة اإلسراء،]١٤:

ﮋ ﯴ ﮊ [سورة الحجر.)3(]٤٩:

وأ ّما الذي سكونه غير الزم :فيكون مفتوحًا ومكسور ًا ومضمومًا ،ويقع قبله كل حركة من

الحركات ال ّثالث ،إلاّ أن يكون مفتوحًا فيقع قبله الحركتان ،وهما :الفتحة والكسرة(.)4

مثال المفتوح وقبله الحركتان :ﮋﮩﮊ [سورة العنكبوت ،]٢٠:وﮋﯚﮊ [سورة األعراف.]٢٠٤:

مثال المكسور وقبله الحركات ال ّثالث « :ﮋﯱﮊ [سورة األنعام ]٦٧:ﮋﭯ ﮊ [سورة الواقعة]٢٣:

ﮋ ﭲ ﮊ [سورة القصص ]٣٠:ومثال المضموم وقبله الحركات الثالث»( ،)5ﮋﭺﭻﮊ [سورة

األعراف ،]٦٠:وﮋﮮﮊ [سورة العنكبوت ،]٢٠:ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [سورة الرحمن.)6( ]٢٢:
األول.
فهذه أقسام القسم ّ
حكمه:

ضمة أبدل واو ًا(،)7
البدل ،إن كان قبله فتحة أبدل ألفًا ،وإن كان قبله كسرة أبدل يا ًء ،وإن كان قبله ّ

وقد تقدّ مت األمثلة آنفًا.

((( انظر :سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (ص.)85 ،48
((( انظر :العقد النضيد يف شرح القصيد( .)946/2
((( انظر :سراج القارئ (ص.)85

((( انظر :شرح طيبة النشر يف القراءات العشر(.)491 ،490/1

المتطرف؛ ّ
ولعل ذلك
المتطرف قبله الحركات ال ّثالث بل أتى بأمثلة الهمز المضموم
((( لم يأت المؤ ّلف  Vبأمثلة للهمز المكسور
ّ
ّ
سقط سهو ًا من النّاسخ.

المتطرف بعد الحركات ال ّثالث.
((( هذه أمثلة المضموم
ّ
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((( انظر :إبراز المعاين من حرز األماين (ص ،)166شرح شعلة على الشاطبية (ص.)90

فهذا [معنى] ( )1قول الشاطبي  Vرحمة واسعة:
ف َمدٍّ ُم َسكِّنًا
َف َأ ْب ِد ْل ُه َعنْ ُه َح ْر َ

َو ِم ْن َق ْب ِل ِه ت َْحرِي ُك ُه َقدْ َتنَزَّل

()2

المتوسط واقعًا قبل ياء أو واو جاز فيه وجه ثان ،وهو :اإلدغام ،مثال ذلك :ﮋﯞﮊ
فإن كان
ّ

[مريم ،]٧٤:ﮋﭖﮊ [سورة األحزاب.)3( ]٥١:
فهذا معنى قول الشاطبي:

َو ِرئْيًا َع َلى إِ ْظ َه ِ
ار ِه َوإِ ْد َغ ِام ِه

........................

()4

وإن كان قبل هاء ضمير المذكر جاز يف الهاء الكسر والضم(.)5
فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
..........................

َك َق ْولِ َ
ك َأ ْنبِئ ُْه ْم َو َن ِّبئ ُْه ْم.....

وبع ٌض بِكَسرِ ا ْلها لِي ٍ
اء ت ََح َّول
ََْ
ْ َ َ

..........................

()6

وإن كان
المتطرف سكونه غير الزم وهو غير مفتوح( )7وريمت( )8حركته ،جاز فيه ثان( ،)9وهو:
ّ

سهل بين الهمزة
بين بين( )10باعتبار حركته؛ إن كان مكسور ًا ُس ّهل بين الهمزة والياء ،وإن كان مضمومًا ّ
والواو ،وقد تقدّ مت أمثلته(.)11

((( زيادة يقتضيها السياق.

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )19بيت (.)236
((( انظر :إبراز المعاين (ص.)171

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)243
((( انظر :إبراز المعاين (ص.)171

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)244 ،243
((( ّ
ألن المفتوح ال يدخله روم.

((( الروم هو « :تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوهتا» التيسير (ص.)58 :
((( أي :وجه ثان.

( ((1أي :التّسهيل.

( ((1انظر :شرح العالمة ابن الحق السنباطي على حرز األماين للشاطبي (ص.)184
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فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:

َو َما َق ْب َل ُه الت َّْحرِ ُ
يك َأ ْو َألِ ٌ
ف ُم َح ْر

الر ْو ِم َس َّهل
َركًا َط َرفًا َفا ْل َب ْع ُض بِ َّ

()1

ضمة ،وريمت حركته أيضًا؛ جاز فيه وجه ثالث،
وإن كان مضمومًا بعد كسرة ،أو مكسور ًا بعد ّ

وهو :تسهيل بين بين ،باعتبار حركة ما قبله ،إن كان قبله كسرة سهل بين الهمزة والياء ،وإن كان قبله

سهل بين الهمزة والواو( ،)2وقد تقدّ مت أمثلته.
ضمة ّ
ّ
فهذا معنى قول الشاطبي:

.......................

األول.
فهذا حكم تسهيل القسم ّ

َو َم ْن َحكَى فِ ِ
يه َما كَا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو َأ ْع َضل

()3

وأما حكم رسمه:
ّ

متوسطًا رسم بعد الفتحة ألفًا ،وبعد الكسر يا ًء ،وبعد الضمة واو ًا( ،)4وقد تقدّ مت أمثلته.
فإن كان ّ
وقد ّ
شذ من هذا الحكم مواضع لم يرسم للهمزة فيها صورة.
ّ
فشذ من المفتوح ما قبله موضعان ،وهما:

ﮋﮁﮊ [سورة البقرة ،]٧٢:ﮋﯻﮊ[ق ،]٣٠:فأ ّما ﮋﮁﮊ ففي جميع المصاحف

محذوفة األلفين(.)5

وأ ّما ﮋﯻﮊ ففي بعض المصاحف محذوفة األلف(.)6

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )21بيت (.)252

((( انظر :شرح العالمة ابن الحق السنباطي على حرز األماين (ص.)177

((( وقد أشار بكلمة أعضال إلى إن هذا الوجه يصعب النطق به فهو كالمعضلة لما فيه من المشقة التي قد تغير معنى الكلمة انظر:
ّ
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)246
((( انظر :مختصر التبيين (.)54 ،53 ،53/2

الراء ،ا ّتفق شيوخ النّقل على حذف األلف األولى ،ونص الشيخان أبو عمرو الدّ اين وأبو
((( األلف التي بعد الدّ ال وألف الهمزة التي بعد ّ
داود سليمان بن نجاح على حذف صورة الهمزة الثانية ،انظر :دليل الحيران على مورد الظمآن (ص ،92و.)245
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((( نقل الشيخان اختالف المصاحف يف إثبات صورة الهمزة وحذفها ،وكالم أبي عمرو يقتضي رجحان حذف الصورة ،واختار أبو داود
إثباهتا .انظر :مختصر التبيين ( ،)1137/4دليل الحيران( ،ص .)245

ّ
وشذ من المكسور ما قبله موضع واحد وهو:

ﮋ ﯞ ﮊ رسم يف جميع المصاحف بياء واحدة(.)1
ّ
وشذ من المضموم ما قبله مواضع وهي:

ﮋ ﭳ ﮊ [سورة اإلسراء ]٦٠:و ﮋ ﯽ ﮊ [يوسف]٤٣:

()2

كيف وقعا ،ﮋﭖﮊ [سورة

األحزاب ]٥١:ﮋﭡﮊ [سورة المعارج )3(]١٣:لم يرسم الهمزة فيهما يف جميع المصاحف(.)4

وإن كان متطرفا فسكونه( )5الزم ،رسم بعد الفتحة ألفا وبعد الكسر ياء ،وقد تقدم مثال ذلك.

وقد ّ
شذ من هذا الحكم موضعان رسمت الهمزة فيهما ألفًا يف جميع المصاحف ،ﮋﮙﮚﮊ

[سورة الكهف ]١٠:ﮋﭟﭠﮊ [سورة الكهف.)6(]١٦:
فإن كان سكونه غير الزم:

رسم بعد الفتحة ألف وبعد الكسرة يا ًء وبعد الضمة واو ًا ،كما رسم وهو متوسط(.)7
وقد ّ
شذ من هذا الحكم مواضع:

ّ
فشذ من المكسور والمفتوح ما قبله موضع واحد ،وهو ﮋﯷ ﯸﯹﮊ [سورة األنعام]٣٤:

رسم يف جميع المصاحف بألف بعدها ياء( ،)8وكان حكمه أن يرسم بألف ال غير كما تقدّ م.

فإن قلناّ :
إن األلف صورة الهمزة والياء التي بعدها قائمة مقام حركتها فالموضع غير شاذ ،وإن

((( انظر :مختصر التبيين ( ،)836/4دليل الحيران (ص.)418
((( انظر :مختصر التبيين (.)706/3

((( انظر :الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة (ص.)476
((( انظر :دليل الحيران (ص.)418

((( هكذا يف األصل والصواب وسكونه؛ ألن فسكونه بالفاء يعني أنه ال يوجد همز متطرف سكونه عارض وهو غير صحيح؛ لوجود ما
سكونه عارض يف القرآن مثل ﮋ ﭲ ﮊ [سورة القصص.]٣٠:

((( قال أبو عمرو الدّ اين يف المقنع« :واتفقت المصاحف على رسم ياءين يف قوله يف الكهف ﮋﮙﮚﮊ ﮋﭟﭠﮊ ورأيت هذه
المواضع يف كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء ،وحكى أبو حاتم إن يف بعض المصاحف و «هيا لنا» و «يهيا لكم» بألف صورةً ،وذلك
خالف اإلجماع ،وباهلل التوفيق» .انظر :المقنع (ص.)16

((( انظر :مختصر التبيين (.)45/2

((( انظر :دليل الحيران (ص.)277

145

قلناّ :
إن الياء صورة الهمزة ،واأللف التي قبلها قائمة مقام حركة الياء الموجودة كان شا ّذ ًا(.)1
ّ
وشذ من المكسور المكسور ما قبله موضع واحد وهو:

ﮋ ﯠ ﯡ ﮊ [فاطر]٤٣:؛ ُرسمت الهمزة فيها ألفًا يف جميع المصاحف وكان حكمها أن

ترسم ياء كما تقدّ م(.)2

ّ
وشذ من المضموم المفتوح ما قبله مواضع رسمت الهمزة فيها واو ًا بعدها ألف ،وكان حكمها

أن ترسم باأللف ال غير كما تقدّ م( ،)3وهي:

يف براءة ﮋﭶﭷﮊ [ ]٧٠بخالف يف المصاحف(.)4

ويف يونس وغيرها ﮋ ﮟ ﮠ ﮊ [.)5(]٤

ويف يوسف ﮋ ﯭ ﮊ [.]٨٥

ويف إبراهيم ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ [.]٩

ويف النّحل ﮋ ﮚ ﮊ [.]٤٨

ويف طه ﮋ ﮁ ﮊ [ ]١٨ﮋ ﮒ ﮊ [.]١١٩

ويف المؤمنين ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [.]٢٤

ويف النور ﮋ ﯫ ﮊ [.]٨

ويف الفرقان ﮋ ﯥ ﮊ [.]٧٧

ويف النمل ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ [.]٣٢
((( انظر :مختصر التبيين (.)479/3

((( قال أبو عمرو الدّ اين :واتفقت المصاحف على رسم ياءين يف قوله ﮋﯠﯡﮊ ورأيت هذه المواضع يف كتاب هجاء السنة بألف
بعد الياء ،وحكى أبو حاتم ّ
إن يف بعض المصاحف بألف صورةً ،وذلك خالف اإلجماع ،بتصرف ،انظر :المقنع (ص ،)16مختصر
التبيين (.)802/3

((( انظر :مختصر التبيين (.)84/2

((( انظر :دليل الحيران (ص.)250
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((( انظر :مختصر التبيين (.)955/4

ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [.]٣٨

ويف ص ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ [ ]٢١و ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ [.]٦٧

ويف التغابن ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [.]٥

ويف الزخرف ﮋ ﮥ ﮦ ﮊ [.]١٨

بال خالف بين المصاحف يف الجميع(.)1

ويف القيامة ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ [ ]١٣بخالف بين المصاحف(.)2

ّ
وشذ من المضموم المكسور ما قبله موضع واحد ،رسمت الهمزة فيه ألف ،وكان حكمها أن

ترسم ياء كما تقدّ م ،وهو:

ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [فاطر.)3(]٤٣:
فأما الوقف باعتبار المرسوم:
ّ

فما رسم منه بالياء نحو ﮋ ﯸ ﯹ ﮊ وقف عليه بالياء.

إن قلنا :إنّها صورة الهمزة ،وإال فالوقف عليه باأللف؛ ألنّها حينئذ صورة الهمزة ،وما رسم منه

باأللف كﮋ ﯠ ﯡ ﮊ[فاطر ]٤٣:فالوقف عليه باأللف(.)4

وما رسم منه بالواو نحو ﮋﯘﯙﮊ وﮋﯥﮊ فالوقف عليه بالواو(.)5

وما رسم عليه بالحذف نحو ﮋﮁﮊ ﮋﭖﮊ وﮋﭳﮊ [سورة اإلسراء ]٦٠:وقف عليه بالحذف(.)6

((( المقصود الكلمات السابقة ،انظر :مختصر التبيين (.)84/2

((( لم يذكر الشيخان فيه خالفا ،الخالف فيه عن الشاطبي قال صاحب المورد:
ف * و َل ْي َس َق َبل الو َا ِو فِ ِ
ف ،انظر :دليل الحيران (ص ،250وص ،)14مختصر التبيين (.)84/2
يه َّن َأل ِ ْ
ويف ُينَ َّب ْأ يف ا ْل َع ِقي َل ِة ُأل ِ ْ
((( انظر :مختصر التبيين ( ،)802/3دليل الحيران (ص.)263

((( الصحيح أن الوقف عليها بالياء على المذهب المشهور المعمول به يف المصاحف أما ما ذكره الغازي من رسمها باأللف فهو
منكر قال صاحب المورد:
«لكن يف السيأ لغاز صورا هيأ يهيأ ألفا وأنكرا» ،مورد الظمآن بيت رقم(.)337
((( انظر :الفريدة البارزية (ص.)179

((( انظر :شرح العالمة ابن الحق السنباطي على حرز األماين (ص 173وما بعدها) ،الفريدة البارزية (ص.)179
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فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:

..............................و َقدْ
َ

َف ِفي ا ْليا ي ِلي وا ْلو ِاو وا ْلح ْذ ِ
ف َر ْس َم ُه
َ َ َ َ َ َ

َان ُم َس ِّهل
َر َو ْوا َأ َّن ُه بِا ْلخَ ِّط ك َ
........................

()1

وأما القسم ال ّثاني:
ّ
فهو
فالساكن قبله يكون صحيحًا ومعتلاّ ً ،والمعتل يكون ألفًا وواو ًا
الساكن ما قبلهّ ،
المتحرك ّ
ّ

ومتطرفة](،)2
[متوسطة
السواكن
ّ
ّ
ويا ًء ،والواو والياء يكونان أصليتين وزائدتين ،والهمزة تقع بعد هذه ّ

الساكن واو ًا زائدة ّ
الصحيح
فإن الهمزة ال تقع بعدها إال
الساكن ّ
متطرفًا ،فإن وقع بعد ّ
ّ
إلاّ إذا كان ّ
()4
()3
الساكن بعد الواو والياء
والواو والياء األصليتين [همز] فحكمه النّقل  ،وهو أن ينقل حركته إلى ّ

األصليتين:

ﮋﯷﮊ [سورة البقرة ]٤٨:ﮋﭤﮊ [سورة البقرة ]١٠٦:ﮋﭲﮊ [سورة النساء ]١٢٣:ﮋﭗ ﮊ

[سورة البقرة.]٤٩:

فهذا معنى قول ّ
الشاطبي رحمة اهلل عليه:
َو َح ِّر ْك بِ ِه َما َق ْب َل ُه ُمت ََسكِّنًا

َو َأ ْس ِق ْط ُه َحتَّى َي ْر ِج َع ال َّل ْف ُظ َأ ْس َهل

()5

الساكن ا ّلذي قبله،
فإن كان بعد الياء والواو المذكورين جاز فيه وجه ثان وهو أن تقلب حرفا مثل ّ

الساكن فيه(.)6
ويدغم ّ

فهذا معنى قول ّ
الشاطبي رحمة اهلل عليه:

َو َما َو ٌاو َأ ْص ِلي ت ََسك ََّن َق ْب َل ُه ِ
أوا ْل َيا َف َع ْن َب ْع ٍ
ض بِالاِ ْد َغا ِم ُح ِّمل
ٌّ

()7

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)245 ،244
((( يف المخطوط [متوسطا ومتطرفا].
((( زيادة يقتضيها السياق.

((( انظر :الفريدة البارزية (ص ،)176الكفاية الكربى يف القراءات العشر (ص.)158
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )19بيت (.)237

((( انظر :الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع (ص.)125
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((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)251

متوسطًا فحكمه:
وإن كان بعد األلف وكان ّ

تسهيل بين بين باعتبار حركة نفسه( ،)1إن كان مفتوحا[يسهل بين الهمزة واأللف ،وإن كان

تسهل بين الهمزة والواو(.)3
مكسورا يسهل بين الهمزة والياء وإن كان مضموما](ّ )2
مثال ذلك:

ﮋﯨﯩﮊ[سورة الفرقان ]٧٧:ﮋﮑﮒ ﮓﮊ [فاطر ]١٤:ﮋﯺﯻﮊ [سورة

األحقاف ]٥:ﮋﰃﰄﮊ[سورة المؤمنون ]٤١:ﮋﯯ ﯰ ﮊ [سورة الرعد ]١٧:وشبه

ذلك.

فهذا معنى قول ّ
الشاطبي رحمة اهلل عليه:

ِسوى َأ َّنه ِمن بع ِد ما َألِ ٍ
ف َج َرى ُي َس ِّه ُل ُه َم ْه َما ت ََو َّس َط َمدْ َخل
َ
ُ ْ َْ َ

()4

متطرفًا فحكمه أن يبدل ألفًا.
فإن كان ّ

مثال ذلك:

ﮋﭬﭭﮊ [سورة البقرة ]١٩:ﮋﯩ ﯪﮊ [سورة األعراف ]٥٠:ﮋ ﯫ ﮊ [إبراهيم ]٤٠ :وشبه

ذلك(.)5

فهذا معنى قول ّ
الشاطبي رحمة اهلل عليه:

َو َي ْق ُص ُر َأ ْو َي ْم ِضي َع َلى ا ْل َمدِّ َأ ْط َول

ف ِم ْث ُل ُه
َو ُي ْب ِد ُل ُه َم ْه َما َت َط َّر َ
وفيه وجه ٍ
المتوسط(.)7
ثان إذا لم يكن مفتوحًا وريمت حركته ،وهو تسهيل بين بين كما تقدّ م يف
ٌ
ّ
()6

((( انظر :المستنير يف القراءات العشر (ص.)384
((( زيادة يقتضيها السياق.

((( انظر :جامع البيان يف القراءات السبع(.)586/2
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)238

((( انظر :التيسير يف القراءات السبع (ص.)38
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)239
((( انظر :سراج القارئ (ص.)91
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فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
َو َما َق ْب َل ُه الت َّْحرِ ُ
يك َأ ْو َألِ ٌ
ف ُم َح ْر

الر ْو ِم َس َّهل
ْركًَا َط َرفًا َفا ْل َب ْع ُض بِ َّ

()1

سهل بين بين كما تقدّ م ،جاز يف األلف ا ّلتي
المتوسط بين بين وأبدل
سهل
المتطرف ألفًا أو ّ
فإذا ّ
ّ
ّ

قبلها المدّ والقصر(.)2

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
..........................

َو َي ْق ُص ُر َأ ْو َي ْم ِضي َع َلى ا ْل َمدِّ َأ ْط َول

()3

الساكن فيه
الساكن ا ّلذي قبله ويدغم ّ
وإن وقع بعد الياء والواو الزائدتين ،فحكمه أن ينقلب مثل ّ

متوسطًا(.)4
متطرفًا أو ّ
سواء كان الهمز ّ
مثال ذلك:

ﮋﰑﮊ [يونس ]٤١:ﮋﭹﮊ [سورة األنعام ]١٩:ﮋﭼﮊ[سورة البقرة.]٢٢٨:

متوسطًا قبل الواو الزائدة؛ فلذلك لم أضع له مثا ً
ال.
وقد تقدّ م أنّه ال يقع ّ

فهذا معنى قول الشاطبي  Vرحمة واسعة:
()5
َو ُيدْ ِغ ُم فِ ِيه ا ْل َو َاو َوا ْل َيا َء ُم ْب ِدلاَ ً إِ َذا ِزيدَ تَا ِم ْن َق ْب ُل َحتَّى ُي َف َّصل

فهذا حكم تسهيل القسم الثاين.
وأما الحكم يف رسمه:
ّ

فال يخلو من أن يكون قبله ساكن صحيح أو ال ،فإن كان( )6فحكمه :ال يرسم له صورة سواء كان

متطرفًا( ،)7وقد تقدّ م مثال ذلك.
متوسطًا أو ّ
ّ
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )21بيت (.)252

((( إذا أبدل المتطرف ألفا ففيه القصر والتوسط والمد ،وأما إذا سهل بالروم ففيه المد والقصر ،انظر :التيسير (ص.)40
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)239

((( انظر :الكفاية الكربى (ص ،)157المستنير (ص.)384
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)240
((( أي :كان قبله ساكن صحيح.
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((( انظر :مختصر التبيين (.)47/2

وقد ّ
شذ من ذلك موضعان وهما ﮋﮯﮊ [سورة العنكبوت ]٢٠:حيث وقعت( ،)1وﮋﯣ ﮊ

[سورة األحزاب ]20:ففي بعض المصاحف بألف(.)2

فإن قلنا :إن ﮋﮯﮊ رسمت على قراءة المد( )3فرسمها غير شاذ.
وإن قلنا :إنّها رسمت على قراءة القصر( )4فرسمها شاذ(.)5
وإن كان ألفًا فال يخلو من أن يكون الهمز مفتوحًا أو ال.

ذلك.

()6
متطرفًا ،وقد تقدّ م مثال
متوسطًا أو ّ
فإن كان مفتوحًا فحكمه أن [ال] يرسم له صورة سواء كان ّ

متطرفًا فحكمه أن ال يرسم
متوسطًا ،وإن كان ّ
فإن كان مضمومًا فحكمه أن يرسم واو ًا إن كان ّ

له صورة ،وقد تقدّ م مثال ذلك أيضًا(.)7
وقد ّ
شذ من ذلك مواضع.

ّ
المتوسط ﮋﭦﮊ [فصلت ]٣١:ﮋﭝﮊ [سورة البقرة ]٢٥٧:ﮋﮎ ﮏﮊ
فشذ من
ّ

[سورة األنعام ]١٢١:حيث وقعت لم يرسم الهمز فيها صورة يف بعض المصاحف(.)8

((( قال الدّ اين« :ا ّتفقوا على أن رسموا ألفًا بعد الشين يف قوله تعالى :ﮋﮯﮊ يف العنكبوت والنجم والواقعة ،وال اعلم همزة متوسطة
قبلها ساكن رسمت يف المصحف إال يف هذه الكلمة ويف قوله تعالى :ﮋﯠ ﮊ [ ]٥٨يف الكهف ال غير» .انظر :المقنع (ص.)49

((( بعض المصاحف بحذف األلف بين السين والالم ،وبعضها بإثبات األلف ،والعمل على الحذف .انظر :المقنع (ص ،)100ودليل
الحيران (ص.)239

((( هي قراءة «ابن كثير وابو عمرو ﮋﮯﮊ [سورة العنكبوت ،]٢٠:هنا ويف النجم والواقعة بفتح الشين والف بعدها والباقون باسكان
الشين من غير الف ووقف حمزة على وجهين يف ذلك احدهما ان يلقى حركة الهمزة على الشين ثم يسقطها طردا للقياس والثاين ان
يفتح الشين ويبدل الهمزة الفا اتباعا للخط» .التيسير (ص.)173 :

السابق.
((( هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر .انظر :المصدر ّ
((( المقصود أهنا لم تأت على القاعدة.

((( زيادة يقتضيها السياق وذلك نحو ﮋ ﯬ ﯭ ﮊ [ آل عمران ] ٦١ :من المتوسط ،أما المتطرف فنحو ﮋ ﮭ ﮊ [سورة
البقرة ،] ٢٢ :انظر :مختصر التبيين (.)49/2
((( انظر :مختصر التبيين (.)50/2

((( اختلف الشيوخ على الحذف واإلثبات ،والعمل على اإلثبات ،انظر :دليل الحيران (ص ،)242سمير الطالبين ضمن اإلمتاع بجمع
مؤلفات الضباع (ص.)120 ،119/3
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وكذلك يف يوسف ﮋﮂﮃﮊ [ ]٧٤ﮋﮈﮉﮊ [ ]٧٥لم يرسم الهمز فيها صورة يف بعض

المصاحف(.)1

وكذلك إذا وقع قبل واو نحو ﮋﮄﮊ [سورة النساء ]١٤٢:ﮋﮨ ﮩﮊ [سورة

النساء ]٩٠:لم يرسم له صورة يف جميع المصاحف(.)2

ّ
المتطرف عشرون موضعًا رسم الهمز فيها واو ًا بعدها ألف:
وشذ من
ّ

يف المائدة ﮋﯞﯟﮊ [ ]٢٩وفيها ﮋﭼﭽﭾﮊ []٣٣

المصاحف فيهما(.)3

بال خالف بين

ويف األنعام ﮋﮔﮕﮖﮗﮊ [ ]٥بال خالف بين المصاحف( ،)4وفيها ﮋﰆﰇﰈﰉﮊ []٩٤

بال خالف بين المصاحف(.)5

ويف هود ﮋﯓﯔ ﮊ[ ]٨٧بال خالف بين المصاحف(.)6

ويف إبراهيم ﮋﭫﭬﭭﮊ [ ]٢١بال خالف بين المصاحف(.)7

ويف الكهف ﮋﮍﮎﮊ[ ]٨٨بال خالف بين المصاحف(.)8

ويف طه ﮋﰛﰜﰝﮊ [ ]٧٦بخالف بين المصاحف(.)9

ويف الشعراء ﮋﭺﭻﭼﮊ [ ]٦وفيها ﮋﯓﯔﯕﮊ [ ]١٩٧بخالف بين المصاحف(.)10

((( العمل فيها على اإلثبات ،انظر :المقنع (ص ،)45ودليل الحيران (ص.)242
((( انظر :مختصر التبيين (.)49 ،48/2
((( انظر :مختصر التبيين (.)440/3
((( انظر :مختصر التبيين (.)441/3
((( انظر :مختصر التبيين (.)441/3
((( انظر :مختصر التبيين (.)697/3
((( انظر :مختصر التبيين (.)441/3

السطر ،انظر :المقنع (ص،)98
((( على قراءة الرفع وعدم التّنوين فرسم الهمزة على الواو ،أ ّما على قراءة النّصب مع التّنوين فرتسم على ّ
ودليل الحيران (ص.)98

((( العمل فيه على حذف صورة الهمزة ،انظر :دليل الحيران (ص.)248
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( ((1انظر :المقنع (ص ،)30ودليل الحيران (ص.)246

ويف الروم ﮋﯨﯩﮊ [ ]١٣بخالف بين المصاحف(.)1

ويف فاطر ﮋﯣﯤﯥﯦﮊ [ ]٢٨بال خالف بين المصاحف(.)2

ويف الصافات ﮋﭦﭧﮊ [ ]١٠٦بال خالف بين المصاحف(.)3

ويف الزمر ﮋﭴﭵﮊ [ ]٣٤بخالف بين المصاحف(.)4

ويف غافر ﮋﭟﭠﮊ [ ]٥٠بخالف بين المصاحف(.)5

ويف الشورى ﮋﮬﮭﮊ [ ]٤٠وفيها ﮋﮯﮰﮊ [ ]٢١بال خالف بين المصاحف

فيهما(.)6

ويف الدّ خان ﮋﯚﯛﮊ [ ]٣٣بال خالف بين المصاحف(.)7

ويف الحشر ﮋﭚﭛﮊ [ ]١٧بخالف بين المصاحف(.)8

ويف الممتحنة ﮋ ﮰ ﮱﮊ [ ]٤بال خالف بين المصاحف(.)9

متطرفًا فحكمه أن ال يرسم له صورة(.)10
متوسطًا فحكمه أن يرسم يا ًء ،وإن كان ّ
وإن كان مكسورا ّ

وقد ّ
شذ من ذلك مواضع:
ّ
المتوسط:
فشذ من
ّ

ﮋﯯﯰﯱ ﮊ[سورة األحزاب ]٦:ﮋﮎﮏﮐ ﮊ[سورة األنعام ]١٢١:حيث
((( انظر :المقنع (ص.)64

((( انظر :مختصر التبيين (.)441/3

((( انظر :المرجع السابق (.)1041/4

((( العمل فيها على حذف صورة همزهتا ،انظر :دليل الحيران (ص.)248
((( انظر :دليل الحيران (ص.)250

((( انظر :مختصر التبيين (.)441/3

((( انظر :المرجع السابق (.)1041/4

((( انظر :دليل الحيران (ص.)248

((( انظر :مختصر التبيين (.)1198/4
( ((1انظر :المرجع السابق (.)50/2
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وقع لم يرسم الهمز فيها صورة كما تقدّ م يف المضموم يف بعض المصاحف(.)1

ﮋومِي َٰٓ ٔكِ َ
كذلك ّ
يل ﮊ[سورة البقرة]٩٨:
كل همز وقع بعده ياء نحو:ﮋﭱﮊ[سورة البقرةَ ]٤٠ :

()2

ﮋﭲﮊ [مريم )3(]٥:ﮋﭗﮊ [سورة النحل ]٢٧:لم يرسم للهمز فيها صورة ،بل جميع

المصاحف( ،)4وكذلك ﮋﮂﮃﮊ [سورة األحزاب ]٤:ﮋﯦﯧﯨ ﮊ[سورة الطالق]٤:

حيث وقع لم يرسم للهمز فيها صورة(.)5
ّ
المتطرف ستّة مواضع:
وشذ من
ّ

يف يونس ﮋﭩﭪﭫﮊ[ ]١٥رسم بعد األلف ياء يف بعض المصاحف( ،)6وكان حكمها أن ال ترسم.

ويف النّحل ﮋﮀﮁﮂﮊ [ ]٩٠رسم بعد األلف ياء يف بعض المصاحف( )7وكان

حكمها أن ال ترسم.

ويف طه ﮋﮓﮔﮕﮊ []١٣٠رسم بعد األلف ياء يف جميع المصاحف( ،)8وكان حكمها أن

ال ترسم.

أو يف الروم ﮋﭾﭿﮊ [ ]٨رسم بعد األلف ياء يف جميع المصاحف( ،)9وكان حكمها أن ال

ترسم ،وفيها أيضا ﮋﭖﭗﮊ [سورة الروم ]١٦:رسم بعد األلف ياء يف جميع المصاحف ،وكان

حكمها أن ال ترسم(.)10

ويف ّ
الشورى ﮋﰁﰂﰃﮊ[ ]٥١رسم يف جميع المصاحف ياء بعد األلف( ،)11وكان حكمها أن ال ترسم.

((( انظر :مختصر التبيين (.)514/3

((( على قراءة البزي ،وقنبل يف وجه ،وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ،انظر :النّشر (.)219/2
((( انظر :مختصر التبيين (.)826/4

((( انظر :مختصر التبيين (.)1088/4
((( انظر :الدرة الصقيلة (ص.)467
((( انظر :دليل الحيران (ص.)277
((( انظر :دليل الحيران (ص.)281

((( انظر :مختصر التبيين (.)8559/4
((( انظر :مختصر التبيين (.)984/4

( ((1انظر :المرجع السابق (.)985 ،984/4
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( ((1انظر :المرجع السابق (.)1096/4

الساكن واو ًا أو يا ًء أصليتين ،أو مزيدتين ،كان حكم الهمز بعدها أن ال ترسم لها صورة،
وإن كان ّ

متطرفًا(.)1
متوسطًا أو ّ
سواء كان ّ

وقد ّ
شذ من ذلك أربع مواضع:

يف المائدة ﮋﯔﯕﯖﮊ [ ]٢٩رسمت الهمزة ألفًا يف جميع المصاحف( ،)2وكان حكمها أن

ال ترسم.

ويف الكهف ﮋﯠﮊ [ ]٥٨رسمت للهمزة صورة يف جميع المصاحف ،وكان حكمها أن ال

ترسم(.)3

ويف القصص ﮋﯗﯘﮊ []٧٦رسمت الهمزة ألفًا يف جميع المصاحف( ،)4وكان حكمها

أن ال ترسم.

ويف الروم ﮋﮪﮫﮬﮊ [ ]١٠رسمت الهمزة ألفًا يف جميع المصاحف( )5وكان حكمها

أن ال ترسم.

األول ،واالستشهاد
وحكم الوقف على الرسم يف هذا القسم ال ّثاين كحكم الوقف على رسم القسم ّ

عليه من نظم ّ
األول.
الشاطبي  Vكاالستشهاد على القسم ّ

وأما القسم ال ّثالث:
ّ
المتطرف
ومتطرفًا ،تقدّ م الكالم على
متوسطًا
المتحرك
وهو
ّ
ّ
المتحرك ما قبله ،فقد تقدّ م أنّه يكون ّ
ّ
ّ

األول.
يف القسم ّ

المتوسط ،وهو أن يكون مفتوحًا ومكسور ًا ومضمومًا ،ويقع قبله حركة من
والكالم هنا على
ّ

الحركات ال ّثالث.

((( انظر :مختصر التبيين (.)52 ،51/2
((( انظر :المرجع السابق (.)53/2
((( انظر :المقنع (ص.)50

((( انظر :مختصر التبيين (.)53/2

((( انظر :المرجع السابق (.)985/4
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مثاله مفتوحًا وقبله الحركات ال ّثالث:
ﮋﯵﮊ [سورة األعراف ]٢٩:ﮋﭒﮊ [سورة البقرة ]٢٢٥:ﮋﯢﮊ [سورة البقرة.]٢٥٩:
مثاله مكسور ًا وقبله الحركات ال ّثالث:

ﮋﮊﮊ [يونس ]٨٣:ﮋﮚﮊ [سورة البقرة ]٥٤:ﮋﮀﮊ [سورة البقرة.]١٠٨:

مثاله مضمومًا وقبله الحركات ال ّثالث:

ﮋﭞﮊ [سورة الشورى ]١١:ﮋﯪﮊ [سورة البقرة ]١٤:ﮋﭞﮊ [سورة المائدة]٦:

فهذه تسعة أمثلة.

ينقسم ثالثة أقسام:
قسم ال خالف يف إبداله:

فهو المفتوح بعد كسر وضم ،فيبدل بعد الكسر ياء ،وبعد
الضمة واو ًا ،وقد تقدّ م مثاله(.)1
ّ

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:

والض ِّم َه ْم َز ُه
َو ُي ْس َم ُع َب ْعدَ ا ْلك َْسرِ َّ

وأما القسم المختلف يف إبداله وتسهيله:
ّ

َلدَ ى َفت ِ
ْح ِه َيا ًء َو َواو ًا ُم َح َّول

()2

فهو المضموم بعد كسر ،والمكسور بعد ضم ،وقد تقدّ م مثاله.

فسيبويه

()3

يسهل بين الهمزة والواو،
يسهله بين بين ،باعتبار حركته ،فالمضموم بعد كسر ّ
ّ

يسهله بين الهمزة والياء(.)4
ضم ّ
والمكسور بعد ّ

((( انظر :الكفاية الكربى (ص.)156

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)241

((( هو :عمرو بن عثمان بن قنرب الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سيبويه :وهي رائحة ال ّت ّفاح بالفارس ّية ،إمام النحاة ،وأول من بسط علم النّحو،
صنف كتابه المسمى (كتاب سيبويه) يف النّحو ،تويف سنة180ه .انظر :بغية الوعاة ( )129/2وسير أعالم النّبالء (.)365/15
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((( انظر :الكفاية الكربى (ص.)156

فهذا معنى قول الشاطبي :V

َوفِي َغ ْيرِ َه َذا َب ْي َن َب ْي َن .....

............................

()1

الضمة واو ًا.
واألخفش( )2يبدل المضموم بعد الكسر ياء ،والمكسور بعد
ّ

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:

الض ِّم َأ ْبدَ ل
َوالأْ َ ْخ َف ُش َب ْعدَ ا ْلك َْسرِ َذا َّ

.........................

بِي ٍ
اء َو َعنْ ُه ا ْل َو ُاو فِي َعك ِْس ِه
َ

..................................

()3

يسهل المضموم بعد كسر بين بين ،باعتبار حركة ما قبله ،فيجعله بين
وحكى عنه( )4وجه ثان أنّه ّ

الهمزة والواو.

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه
........................

وأما القسم الذي ال خالف يف تسهيله:
ّ

َو َم ْن َحكَى فِ ِ
يه َما كَا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو َأ ْع َضل

()5

فهو بق ّية األمثلة التّسعة( ،)6ودليلها كما تقدّ م من قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
َوفِي َغ ْيرِ َه َذا َب ْي َن َب ْي َن ................... .....

()7

فهذا حكم تسهيل القسم ال ّثالث.

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)242

((( هارون بن موسى بن شريك األخفش النّحوي القارئ الدّ مشقي أبو عبداهلل ،أخذ القراءات عن عبد اهلل بن ذكوان ،وبه اقتدى أهل الشام يف القراءة،
القراء الكبار ( ،)142/1غاية النهاية يف طبقات القراء(.،)429/1
روى القراءة عنه خلق كثير ،تويف سنة292ه ،انظر :معرفة ّ
((( انظرّ :
الشاطبية (ص )20بيت (.)246 ،245
((( أي :عن األخفش.

((( وهذا ال يصح يف القراءة ألنه يخل بمعنى الكلمة .انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)246
((( انظر :الكفاية الكربى (ص.)157 ،156
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)242
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وأما حكم رسمه:
ّ

فهو إن كان من القسم الذي ال خالف يف اإلبدال فيه ،فحكمه أن يرسم حرفًا من جنس حركة ما

ضمة رسم واو ًا( ،)1وقد تقدّ م مثاله.
قبله ،وإن كان قبله كسرة رسم يا ًء ،وإن كان قبله ّ

وقد ّ
شذ من المكسور ما قبله ﮋﮔﮊ [سورة النساء ]١٨:حيث وقعت لم يرسم للهمزة فيها

صورة يف جميع المصاحف(.)2

وإن كان من القسم المختلف يف إبداله وتسهيله ،فإن كان مضمومًا بعد كسر وقبل واو جمع،

فحكمه أن ال ترسم له صورة( ،)3وقد تقدّ م مثاله.
فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:

ف فِ ِيه َون َْح ُو ُه
ون ا ْل َح ْذ ُ
َو ُم ْست َْه ِز ُء َ

...........................

()4

وإن لم يكن قبل واو جمع فحكمه أن يرسم حرفًا من جنس حركة ما قبله مثاله :ﮋﭦﮊ [سورة

المائدة ]١٤:ﮋﯕﮊ [سورة األعلى ]٦:وشبههما(.)5

ضم فحكمه أن يرسم حرفًا من جنس حركته ،وقد تقدّ م مثاله(.)6
وإن كان مكسور ًا بعد ٍّ

وإن كان من القسم الذي ال خالف يف تسهيله ،فحكمه أن يرسم حرفًا من جنس حركته:

مفتوحا رسم ألفًا ،وإن كان مكسور ًا رسم يا ًء ،وإن كان مضمومًا رسم واو ًا( ،)7وقد تقدّ مت أمثلته.
وقد ّ
شذ من ذلك مواضع:

ّ
فشذ من المفتوح المفتوح ما قبله:
((( انظر :مختصر التبيين (.)46/2
((( انظر :المقنع (ص.)56

((( انظر :مختصر التبيين (.)195 ،194/2

((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت ()247
((( انظر :مختصر التبيين (.)47 ،46/2

((( انظر :المرجع السابق (.)45/2
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((( انظر :مختصر التبيين (.)46 ،45/2

ﮋﮦﮊ [سورة الزمر)1( ]٤٥:ﮋﭙﮊ [يونس]٧:

( )2

ﮋﭟﮊ [سورة الكهف]٦٣:

ﮋﭝﮊ [سورة األنعام ]٤٦:ﮋﭶﮊ [سورة األنعام ]٤٧:حيث وقعت لم يرسم للهمز يف

()3
الراء فيه واو بعدها
الجميع صورة يف بعض المصاحف  ،وكذلك ﮋﮰﮱﮊ رسم بعد ّ

ألف يف جميع المصاحف(.)4

فإن قلناّ :
المتوسطة لم
المتطرفة كما تقدّ م يف رسم القسم ال ّثاين ،فالهمزة
إن الواو صورة الهمزة
ّ
ّ

يكن لها صورة ،وإن قلناّ :
المتوسطة فرسمها شاذ.
إن الواو صورة الهمزة
ّ

وأ ّما :ﮋﭵﭶﭷﮊ [سورة الرحمن ]٢٤:فإنّها رسمت بعد ّ
الشين بياء وتاء ال غير يف جميع

المصاحف(.)5

الشين( )6فهي شاذ؛ ّ
فإن قلنا :إنّها رسمت قراءة فتح ّ
ألن الهمزة حينئذ رسمت ياء وكان حكمها

أن ترسم ألفًا كما تقدّ م(.)7

وإن قلنا :إهنا رسمت على كسر ّ
الشين( )8فهي غير شاذة؛ ألنّها تكون حينئذ من القسم الذي ال

خالف يف إبداله وقد تقدّ م حكمه.

وشذ من المكسور المكسور ما قبله ّ
ّ
كل ما وقع بعد ياء ،نحو:
((( انظر :الدرة الصقيلة (ص.)419

((( انظر :مختصر التبيين (.)646/3

((( بعض المصاحف رسمتها بألف وهو الذي عليه العمل .انظر :المقنع يف رسم مصاحف األمصار( ،ص ،)103وسمير الطالبين ضمن
اإلمتاع بجمع مؤلفات الضباع (ص.)119/3
((( انظر :مختصر التبيين (.)1198/4

((( «وكتبوا يف بعض ( )4المصاحف :ﮋﭵﮊ [سورة الرحمن ]٢٤:بياء بين الشين والتاء ،من غير ألف وكذا رسمها الغازي ،وحكم،
وعطاء ،وقرأه حمزة بكسر الشين ،وفتح الهمزة ،وألف بعدها يف اللفظ ،فتكون الياء على قراءته صورة للهمزة؛ النكسار ما قبلها ويف بعضها:
ﮋﭵﮊ [سورة الرحمن ]٢٤:بألف ثابتة وال يصح على هذا كسر الشين» مختصر التبيين لهجاء التنزيل (.)1168 /4

((( هي قراءة الجمهور نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ورواية لشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر،
انظر :النّشر (.)381/2
((( انظر :مختصر التبيين (.)1168/4

السابق.
((( هي قراءة حمزة ورواية لشعبة انظر :المصدر ّ
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ﮋﭧﮊ[سورة الحجر ]٩٥:ﮋﯷﮊ [يوسف ]٢٩:ﮋﯕﮊ [سورة الكهف]٣١:

لم يرسم للهمز فيها صورة يف جميع المصاحف(.)1

وأ ّما :ﮋﯮﮊ [يونس ]٨٨:ﮋﮊﮊ [يونس ]٨٣:حيث وقع فإنّهما رسما بعد اللاّ م بألف

بعد ياء يف جميع المصاحف.

فإن قلناّ :
التوسط ،والياء التي بعدها قائمة مقام حركتها ،فهما
إن األلف صورة الهمزة على إرادة
ّ

شا ّذان؛ ّ
ألن حكم الهمزة فيهما أن ترسم ياء كما تقدّ م.

المتطرف؛ ّ
وإن قلناّ :
ألن الضمير ليس من نفس الكلمة ،والياء
إن األلف صورة الهمزة على إرادة
ّ

المتوسط فهما غير شا ّذين كما تقدّ م(.)2
ا ّلتي بعدها قائمة مقام حركتها أو صورة الهمزة أيضًا على إرادة
ّ
وشذ من المضموم المضموم ما قبله ك ّلما وقع بعده ،وقد تقدّ م مثاله لم يرسم له صورة يف جميع

المصاحف.

األول ،واالستشهاد عليه
الرسم يف هذا القسم ال ّثالث كما تقدّ م يف القسم ّ
وحكم الوقف على ّ

كاالستشهاد عليه.
فصل:

المتوسط بغير زائد يف جميع ما ذكر من
المتوسطة بزائد دخل عليه ،كحكم
وحكم الهمزة
ّ
ّ

الرسم ،مثال ذلك يف التّسهيل:
التّسهيل والبدل واتباع ّ

ﮋﮜﮊ [آل عمران ]٦٦:ﮋﮝﮊ [آل عمران ]٦٦:ﮋﮘﮊ [سورة الحشر.]١٣:
ومثال ذلك يف النقل:

ﮋﮝﮊ [طه ]٢١:ﮋﭖﮊ [سورة البقرة.]٩٤:
ومثال ذلك يف البدل:

ﮋﯭﮊ [سورة البقرة ]٦١:ﮋﯣﮊ [سورة الحديد.]٢٩:
((( انظر :مختصر التبيين (.)49/2
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((( انظر :الدرة الصقيلة (ص.)468 ،467

وما رسم منه باأللف وقف عليه هبا ،نحو:

ﮋﮘﮊ ﮋﯭﮊ.

وما رسم منه بالياء وقف عليه هبا نحو:

ﮋﭧﮊ [سورة األنعام ]١٩:ﮋﮂﮊ [سورة الصافات.]٨٦:

وما رسم منه بالواو وقف عليه هبا نحو:

ﮋﮝﮊ ﮋﯞﮊ [آل عمران.]١٥:

ويف جميع ما ذكر التحقيق أيضًا(.)1

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
اسطًا بِ َزوائِ ٍ
وما فِ ِيه ي ْل َفى و ِ
ـــــــد
َ
َ
ََ
ُ

ك ََما َها َو َيا َواللاَّ ِم وا ْل َبا َون َْح ِو َها

َد َخ ْل َن َع َل ْي ِه فِ ِيه َو ْج َه ِ
ان ُأ ْع ِمــــل

ات َتعرِ ٍ
ولاَ م ِ
يف لِ َم ْن َقدْ ت ََأ َّمل
ْ
َ َ

()2

فصل:

()3
متطرفًا كما يقف حمزة عليه يف جميع ما تقدّ م من
هشام يقف على جميع أقسام الهمزة إذا كان ّ

البدل( )4والنّقل واإلدغام( )5والتّسهيل( )6وا ّتباع الرسم(.)7

((( انظر :شرح طيبة النشر للنويري ( ،)500 ،499/1شرح طيبة النشر يف القراءات (ص ،)103المؤلف :أحمد بن محمد بن محمد
بن محمد بن يوسف الجزري ،ضبطه وعلق عليه :الشيخ أنس مهرة ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :الثانية1420 ،
هـ 2000 -م.
((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)249 ،248

الرواة
السلمي ،إمام أهل دمشق ،قرأ القرآن على عراك بن خالد ،وأيوب بن تميم ،أحد ّ
((( هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ،أبو الوليد ّ
القراء الكبار ( ،)115/1وغاية النّهاية (.)354/2
عن ابن عامر ،تو ّفي سنة 245ه ،انظر :معرفة ّ

((( وهو أن «يبدل الهمز حرف مد محضا ليس يبقى فيه شائبة من لفظ الهمز» .إبراز المعاين (ص.)146:
((( قال ابن الجزري« :اإلدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاين مشددا» .النشر(.)274/1

((( هو أن تسهيل الهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها قال الشاطبي:
« والمسهل بين ما هو الهمز والحرف الذي منه أشكال» .متن الشاطبية بيت رقم (.)13
((( انظر :جامع البيان(.)574/2
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فهذا معنى قول الشاطبي رحمة اهلل عليه:
َ ................و ِم ْث ُل ُه

َي ُق ُ
ف ُم ْس ِهل
ول ِه َشا ٌم َما َت َط َّر َ

()1

محمد خاتم
الوهاب ،وصلواته وسالمه على س ّيدنا
تمت أقسام أحكام الباب بتسهيل الجليل ّ
ّ
ّ

النب ّيين وجميع المالئكة والمرسلين والصالحين ،والحمد هلل رب العالمين.
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((( انظرّ :
الشاطب ّية (ص )20بيت (.)242

A
أهم النتائج والتوصيات:
الحمد هلل على التمام ،والصالة والسالم على مسك الختام ،محمد بن عبد اهلل سيد األنام

وعلى آله وأصحابه ومن سار على هنجهم إلى يوم الزحام.

وبعد :هذه الدراسة والتحقيق لرسالة ابن بصخان يف شرح باب وقف حمزة وهشام ننتهي

إلى النتائج اآلتية:

يهتم هبا وتدرس دراسة
أهم األبواب التي ينبغي أن ّ
1 .1أن باب وقف حمزة وهشام من ّ
موسعة من حيث النحو والتصريف؛ ألنه ال يتقن هذا الباب ويتمكن منه إال من كان
ّ
ضليعا يف علم النحو والصرف كما قال اإلمام ّ
الشاطبي :V
َوفِي ا ْل َه ْم ِز َأن َْحا ٌء َو ِعنْدَ ن َُحاتِ ِه

ُي ِضي ُء َسنَا ُه ُك َّل َما ْاس َو َّد َأ ْل َيلاَ

()1

2 .2إظهار علم من أعالم القراءات محمد بن أحمد بن بصخان ،هبذه الدراسة قد يحمس
الطالب على البحث يف تراث هذا العلم المغمور ،وال شك أنه تولى اإلقراء بدمشق

شمر يف البحث يجد تراثًا عن هذا العالم.
وذاع صيته ،وقصده القاصي والدّ اين ،فمن ّ

3 .3المؤلف له باع يف علم الرسم ،فالكالم عن رسم صورة الهمزة قل ما تجد من يربطه
باألحكام ،فنجد المؤلف  Vيتكلم عن رسم صورة الهمزة بعد ذكره للحكم من

تسهيل أو إبدال أو حذف ،مع ذكر خالف األمصار يف ذلك ،فهذا الصنيع من المؤ ّلف

دلنا على أن نحكم عليه أنه عالم بعلم الرسم.

4 .4أن المؤلف اعتمد الشاطبية ولم يخرج عنها يف مذهب حمزة وهشام يف الوقف على
الهمز.

5 .5كذلك لم يتوسع المؤلف يف بيان األوجه وذكر عددها.
((( انظر الشاطب ّية (ص )21بيت (.)254
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ويف الختام أوصي الباحثين يف علم القراءات بدراسة باب وقف حمزة وهشام دراسة

موسعة على المذاهب ،كل مذهب على حدة  -المذهب القياسي والمذهب الرسمي – مع

استقصاء األمثلة يف كل مذهب وبيان ما يتفق منها مع الرواية وما يخالف الرواية فال تجوز
القراءة به ،وكتب القراءات مليئة بما يعين على إنجاز هذا البحث.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 115ديوان اإلسالم ،لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي( ،ت1167 :هـ) ،ط دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1411 ،هـ 1990 -م ،تحقيق :سيد كسروي حسن.

 116ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ،المؤلف :محمد بن أحمد بن علي ،تقي الدين ،أبو الطيب
المكي الحسني الفاسي (المتوىف832 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى1410 ،هـ1990/م.

السالمي،
 117ذيل طبقات الحنابلة ،المؤلف :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوىف795 :هـ) ،المحقق :د عبد الرحمن بن سليمان
العثيمين ،الناشر :مكتبة العبيكان – الرياض ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2005 -م.

 118سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز األماين ووجه التهاين
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للشاطبي) ،المؤلف :أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن

المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ (المتوىف801 :هـ)،
راجعه شيخ المقارئ المصرية :علي الضباع ،الناشر :مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر،

الطبعة :الثالثة 1373 ،هـ  1954 -م.

 119سمير الطالبين يف رسم وضبط الكتاب المبين ،ضمن اإلمتاع بجمع مؤلفات الضباع ،لعلي بن
الضباع (ت1380 :هـ) ،طبع بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت.
محمد ّ

 220سير أعالم النبالء ،لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت:
748هـ) ،ط مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1405 ،هـ 1985م ،تحقيق :مجموعة من المحققين
بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط.

 221شرح الشاطبية ،تأليف جالل الدين السيوطي ،تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي ،الطبعة األولى
2004م.

 222شرح العالمة ابن الحق السنباطي على حرز األماين ،للشاطبي ،دراسة وتحقيق للدكتور يحيى بن
محمد حسن بن أحمد زمزمي ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،عام 1418هـ.

 223شرح طيبة النشر يف القراءات ،المؤلف :أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري،
ضبطه وعلق عليه :الشيخ أنس مهرة ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :الثانية،
1420هـ 2000 -م.

 224شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،المؤلف :محمد بن محمد بن محمد ،أبو القاسم ،محب
الدين الن َُّو ْيري (المتوىف857 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،تقديم وتحقيق :الدكتور
مجدي محمد سرور سعد باسلوم ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ 2003 -م.

 225طبقات الشافعية ،المؤلف :أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي ،تقي
الدين ابن قاضي شهبة (المتوىف851 :هـ) ،المحقق :د .الحافظ عبد العليم خان ،دار النشر :عالم
الكتب – بيروت ،الطبعة :األولى1407 ،هـ.

 226العقد النضيد يف شرح القصيد ،للسمين الحلبي ،من أول الكتاب إلى أول باب الفتح واإلمالة ،دراسة
وتحقيق الدكتور أيمن سويد ،دار نور المكتبات للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1422هـ – 200م.
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 227غاية النهاية يف طبقات القراء ،لمحمد بن محمد بن الجزري (ت833:هـ) ،ط دار الصحابة للرتاث
بطنطا ،تحقيق :الشيخ /جمال الدين محمد شرف ،والشيخ /مجدي فتحي السيد.

 228الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية ،لإلمام هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الحموي
المعروف بابن البارزي(ت738هـ) ،دراسة وتحقيق لنيل درجة الماجستير لعبد اهلل بن حامد بن
أحمد السليماين ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،عام 1416هـ 1417/هـ.

 229الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  Hوسننه وأيامه = صحيح
البخاري ،المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن

ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى1422 ،هـ.

 330الكفاية الكبرى يف القراءات العشر ،تأليف اإلمام الحافظ مقرئ العراق أبي العز محمد بن الحسين
بن بندار الواسطي القالنسي المتوىف سنة 521هـ ،تحقيق عثمان محمود غزال دار الكتب العلمية

الطباعة األولى 2007م ،لبنان.

 331المستنير يف القراءات العشر ،للشيخ اإلمام أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد اهلل بن عمر بن سوار
البغدادي الحنفي النحوي المتوىف سنة 496ه ،تحقيق ودراسة لنيل الشهادة العالمية الدكتوراه

إعداد الطالب أحمد طاهر أويس إشراف الدكتور محمد محمد سالم محيسن ،عام 1413هـ
المملكة العربية السعودية الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم قسم القراءات.

 332معجم الشيوخ الكبير للذهبي ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان
بن َقا ْيماز الذهبي (المتوىف748 :هـ) ،المحقق :الدكتور محمد الحبيب الهيلة ،الناشر :مكتبة
الصديق ،الطائف  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1408 ،هـ 1988 -م.

 333المعجم المختص بالمحدثين ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان
بن َقا ْيماز الذهبي (المتوىف748 :هـ) ،تحقيق :د .محمد الحبيب الهيلة ،الناشر :مكتبة الصديق،
الطائف ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ  1988 -م.

 334معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو
عبد اهلل (ت748 :هـ) ،ط مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولى 1404هـ ،تحقيق :بشار
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عواد معروف ،شعيب األرناؤوط ،صالح مهدي عباس.

 335المقنع يف رسم مصاحف األمصار ،لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين (ت:
444هـ) ،ط مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،تحقيق :محمد الصادق قمحاوي.

 336المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف ،المؤلف :يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي،
أبو المحاسن ،جمال الدين (المتوىف874 :هـ) ،حققه ووضع حواشيه :دكتور محمد محمد أمين،

تقديم :دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ،الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 337مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ،لإلمام محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز

المتوىف سنة 718هـ ،تحقيق الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت ،مكتبة اإلمام البخاري ،الطبعة
األولى2002م.

 338النشر يف القراءات العشر ،لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف (ت:
 833هـ) ،ط تصوير دار الكتاب العلمية ،تحقيق :علي محمد الضباع.

 339نكث الهميان يف نكت العميان ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764 :هـ) ،ط دار

الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1428 ،هـ 2007 -م ،تحقيق :مصطفى عبد

القادر عطا.

 440الوايف بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (ت764 :هـ) ،ط دار إحياء
الرتاث – بيروت ،تحقيق :أحمد األرناؤوط ،وتركي مصطفى.

 441الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع ،المؤلف :عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي
(المتوىف1403 :هـ) ،الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة :الرابعة1412 ،هـ  1992 -م.

 442وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي
بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي (ت681 :هـ) ،ط دار صادر – بيروت ،تحقيق :إحسان عباس.

 443الوفيات ،لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السالمي (ت774 :هـ) ،ط مؤسسة الرسالة –
بيروت ،الطبعة :األولى1402 ،هـ ،تحقيق :صالح مهدي عباس ،د .بشار عواد معروف.
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