ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات وتطبيقاته عند السمني
احللبي يف رشحه :العقد النضيد
(باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز نموذج ًا)

إعداد
أبوبكر بن عيسى بن إسحاق كويات
ٌ
باحث يف مرحلة املاجستري بقسم القراءات
رقم االتصال)0547267504( :

ملخص البحث
موضوع البحث:
ِ
ِ
السمني احللبي يف رشحه:
املتفق لفظ ًا واملختلف حك ًام يف القراءات وتطبيقاته عند اإلمام ّ
العقد النضيد( ،باب وقف محزة وهشام نموذج ًا).
هدف البحث:
إخراج الكلامت والقواعد التي اتفق فيها اللفظ مع اختالف احلكم ملعرفة تقديرات ّ
كل
ٍ
وجه لينتفع به الراغبون من طلبة العلم والقراءات.
مشكلة البحث:
ّ
أن يف احتاد اللفظ يف كلمة واحدة إهيام ًا باحتاد احلكم ،ال سيام مع صعوبة هذا الباب،
فبيانه ممّا يعني املريد من طلبة القراءات.
نتائج البحث:
أن قاعدة اتباع الرسم يف هذا الباب منوطة بموافقة الرواية واللغةّ ،
ّ
ِ
علمي النحو
وأن
أهم ما يعني عىل معرفة وإتقان باب وقف محزة وهشام ،وهناك كلامت اتفق
والرصف من ّ
لفظها مع اختالف حكمها.
الكلامت املفتاحية:
ما اتفق لفظه -اختلف حكمه -القراءات -تطبيقات -العقد النضيد -السمني احللبي-
الوقف عىل اهلمز -محزة -وهشام.

املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل الفرقان ،وع ّلم اإلنسان ،وتك ّفل بحفظ كتابه القرآن ،والصالة
والسالم عىل حممد صاحب الرشيعة والربهان ،من أوت جوامع الكلم وحماسن البيان،
وعىل آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
ّ
فإن علم القرآن أمجل ما ّ
حتىل به اإلنسان ،وتعليمه أفضل ما يبذل فيه املرء وقته و ُيفني
فيه عمره ،وعلم القراءات من العلوم املتصلة بالقرآن غاية االتصالّ ،
وإن من أعظم
مسائل القراءات تلك املتع ِّلقة بالرواية ،ومن أبرز ذلك مسألة وقف محزة وهشام عىل
اهلمز ،فام زال العلامء يؤ ّلفون فيه األسفار ،ويذ ّللون من أجله الكدّ يف األسفار؛ لإلحاطة
تضمنه
ثم يبينون ما ّ
بام حواه من قواعد وأحكام ،واستيعاب ما فيه من مسائل وأصولّ ،
من مسائل للطالبني ،ومن أوسع من كان له عناية يف ذلك :اإلمام السمني احللبي ،وقبله
خصصا وقف ًة يف رشحهم عىل باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز،
اإلمام الفايس ،فقد َّ
يعرب غالبها عام يضاهيها ويامثلها،
تناولوا فيها مسائل عىل طريق التمثيل بكلامت خاصة ّ
وقواعد جامعة ترشح الفروع الدارجة فيها ،فقد أحسنوا يف ذلك أ َّيام إحسان.
وإّن ملّا رأ ْي ُت عزوف ٍ
كثري من الطالبني عن هذا الباب ،وعدم إتقانه لدى بعض
ّ
الراغبني ،ووجدت ّ
والحظت
أن من أوجه اإلشكال فيه ما احتد لفظه واختلف حكمه،
ُ
ّ
أن اإلمام السمني من أكثر من يعاجلون هذا املوضوع ،ويكثر من القول :فيتّحد اللفظ
أردت ْ
أن أمجع هذه املسائل يف هذا البحث لتقريبه
مع اختالف التقدير ،أو عبارة نحوها،
ُ
إىل الراغبني ،حتى يتمكّنوا من إحلاق النظري بالنظري ،ويستطيعو ْا التفريق بني األلفاظ
املتفقة يف اللفظ دون احلكم؛ تشجيع ًا للمبتغي ،وتنبيه ًا للمبتدي ،وتذكر ًة للمنتهي،
بعنوان" :ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات ،وتطبيقاته عند اإلمام السمني

ال ْ
احللبي يف رشحه :العقد النضيد" (باب وقف محزة وهشام نموذجاً)ِ ،آم ً
أن يكون
ِ
كتاب اهلل تعاىل ،واهلل و ّيل التوفيق.
من مجلة ما ُخدم به ُ

األمهية العلم ّية للموضوع

 .1بيان توجيهات األوجه اجلائزة يف الكلامت املوقوف عليها ،والتي اتفق ظاهرها خالف ًا
لتقديرها.
 .2معرفة األلفاظ والقواعد التي احتدّ فيها اللفظ واختلف احلكم يف باب وقف محزة
وهشام.
 .3توضيح الغموض الواقع يف حكم بعض الكلامت وقف ًا ومعرفة دليل احلكم.
مطولة وخمترصة ،منظومة
 .4ال زال العلامء يرشحون هذا الباب من خالل مؤلفات ّ
ًّ
لسهل
ومنثورة،
مستقال وضمن مسائل القراءات ،فلو ع ْ
ُرفت قواعده وتقديراته ُ
اإلملام بأصل املسألة ،ويتبع ذلك معرفة احلكم والدليل.
ّ
اخلط هو أبرز مظاهر هذا املوضوع،
 .5إبراز دور رسم املصحف يف هذا الباب؛ إذ
فمعرفة الرسم ممّا يعني عىل إتقان الباب وضبطه.
 .6املسائل التي يف البحث تشكِّل رشح ًا موجز ًا لألوجه الصحيحة املعتمدة يف باب وقف
محزة وهشام يف الشاطبية ،وهذه الطريقة يف الرشح -الرشح بذكر املثال ّأوالً قبل
البيت الشاطبي -طريقة مجيلة ومعينة عىل فهم البيت واستيعابه.
 .7يربز املوضوع جانب ًا من جوانب اهتامم العلامء برسم املصحف حيث يتأ ّملون فيه،
ويتو َّقفون عند ّ
كل دقائق املسائل.
 .8تصحيح بعض املفاهيم الشائعة ،وبيان األوجه التي حتتمل أكثر من تقدير وختريج.
 .9إبراز جانب من دور الن ّية يف القراءات.
 .10إبراز أثر بعض اللغات واللهجات يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمزة.
 .11يعني القارئ عىل التأصيل يف هذا الباب؛ إذ هذا الباب ال يكفي فيه حفظ املنظومات
أو غريها دون التأصيل اجليد ،وفهم العلل ،واستيعاب مآخذ األحكام.

أسباب اختيار املوضوع
 .1إرادة التأ ّمل أكثر يف هذا الباب ومعرفة التقديرات وأقوال علامء القراءة والعربية فيه.
ٍ
مهم من جوانب باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز.
 .2إبراز
جانب ٍّ
 .3االستنارة بأقوال العلامء ،وحماولة إثارة مسائل من خالهلا.
 .4أنّه موضوع مثري وش ّيق وجاذب.
 .5الرغبة يف زيادة اال ّطالع ّ
املعريف يف القراءات.
ّمو
والشوق إىل الن ّ
ّ

الدراسات السابقة

أ ّما عن الدراسات السابقة ،فبعد البحث يف قوائم املصادر واملخطوطات ،وقواعد
املعلومات ،وفهارس املكتبات العلمية :الورقية منها واإللكرتون ّية ،واملجالت العلمية،
ٍ
تبني ّ
فعزمت
ببحث أو طرحٍ ،
وسؤال
أن املوضوع مل ُيطرق بعدُ
ُ
ّ
املختصني يف القراءاتّ ،
عىل الكتابة فيه.

حدود البحث
َ
وحال الوقف فقط ،وأن ال
أن تكون أوجه االتفاق واالختالف يف كلمة واحدة
ََيرج الوجهان عن اإلمام محزة وهشام.
إذا كان ألحد األئمة كاجلعربي أو ابن اجلزري كال ٌم يف املسألة يف النرش اتفاق ًا أو
اختالف ًا أوردتُه.
إذا أضيفت كلمة (نحو) يف املسألة فيعني ذلك ما شاهبها واتفق معها ،وهو يشري
إىل أنّه قاعدة.
االقتصار عىل األوجه اجلائزة يف الشاطبية ،واالقتصار عىل املسائل التي أوردها
السمني احللبي.
اإلمام ّ

خطة البحث
أهم نتائج البحث
تتكون اخلطة من مقدمة ومتهيد
ّ
وقسمني وخامتة ،وتشمل ّ
ْ
وتوصياته وفهارس.
أما املقدمة فتشتمل عىل:
 .1أمه ّية املوضوع
 .2أسباب اختيار املوضوع
 .3الدراسات السابقة
 .4خطة البحث
 .5منهج البحث
التمهيد :مدخل إىل موضوع :ما اتفق لفظه واختلف حكمه ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف بموضوع :ما اتفق لفظه واختلف حكمه.
ِ
واألمور املعينة عىل
املطلب الثاّن :أقوال العلامء عن أمهية باب وقف محزة وهشام
إتقانه.
املطلب الثالث :بعض األدلة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة وهشام وقف ًا.
القسم األول :الدراسة النّظر ّية ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حقيقة ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات.
املبحث الثاّن :نصوص يف ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات.
املبحث الثالث :أبرز القواعد التي انبنى عليها موضوع :ما اتفق لفظه واختلف
حكمه يف باب وقف محزة وهشام وأثرها عىل الكلمة املوقوف عليها.

القسم الثاّن :دراسة تطبيق ّية للكلامت والقواعد التي اتفق لفظها واختلف
ٍ
مبحث.
تقديرها وحكمها ،وفيه مخسة عرش
أهم النتائج والتوصيات.
اخلامتة :وفيها ّ
الفهارس:
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.

منهج البحث
تقسيم الدراسة التطبيقية إىل مسائل.
إيراد املسألة ثم بيان أوجهها ثم االستشهاد هلا من الشاطبيّة.
ال يعاد الدّ ليل الذي تقدّ م االستدالل به ّإال لفائدة.
ترمجة األعالم الواردة يف البحث باختصار ،ويف حال تكراره أكتفي بذكره يف
املوضع األول.
االلتزام بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط ،وبقواعد البحث العلمي
املعتمدة.
َ

التمهيد :مدخل إىل موضوع :ما اتفق لفظه واختلف حكمه.
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف بموضوع البحث.
ِ
األمور
املطلب الثاّن :أقوال العلامء عن أمهية استيعاب باب وقف محزة وهشام
املعينة عىل إتقانه.
املطلب الثالث :بعض األدلة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة وهشام وقف ًا.

املطلب األول :التعريف بموضوع ما اتفق لفظه واختلف حكمه.
اتفق :فعل ماض ،ومضارعه يت َِّفق ،ومصدره اتفاق ،جاء يف لسان العرب" :وفق:
الوفاق :املوافقة .والتوافق :االتفاق والتظاهر...وفق اليشء مالءمه ،وقد وافقه موافقة
وسيه ِ
ِ
وعدله
ووفاق ًا واتفق معه وتوافقا...وتقول هذا َو ُ
فق هذا ووفاقه وفيقه وفوقه ُّ
واحد.)1(...
اختلف :لغة :فعل ماض ،ومضارعهَ :يتلف ،ومصدره  :اختالف ،قال يف لسان
العرب :ختالف األمران واختلفا :مل يتفقاُّ ،
يتساو فقد ختالف واختلف(.)2
وكل ما مل
َ
بنا ًء عىل ما تقدَّ م يمكن تعريفه عىل أنّه :املسائل التي ألفاظها من حيث الصوت
الظاهر مؤتلِفة ِ
متفقة وهي يف التقدير واحلكم خمتلف.

ِ
واألمور
املطلب الثاين :أقوال العلامء عن أمهية باب وقف محزة وهشام
املعينة عىل إتقانه.
باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز من األبواب التي أشاد هبا العلامء ،ونبّهوا
الطالبني عىل االهتامم به للوقوف عىل حقيقته ومعرفة كامئنه ،وإدراك دقائقه وضبطه
واستيعابه ،قال اإلمام أبو شامة(" :)3هذا الباب من أصعب األبواب نظ ًام ونثر ًا يف متهيد
يعم أنواع
قواعده ،وفهم مقاصده"( ،)4وقال اإلمام اجلعربي(" :)5وهذا الباب ّ

( )1لسان العرب (.)251/16-15
( )2لسان العرب ()136/5
الدمشقي ،املعروف بأيب شامة ،ولد عام599( :ه) ،قرأ
( )3هو :عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم ،أبو القاسم
ّ
القراءات عىل اإلمام السخاوي وغريه ،تويف عام665( :ه) .انظر :غاية النهاية (.)550/2
( )4إبراز املعاّن (.)289/1
( )5هو :إ براهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق اجلعربي ،قرأ بالعرش عىل املنتجب التكريتي صاحب ابن كدي ،تويف
سنة732( :هــ) .ينظر :معرفة القراء الكبار (.)1465-1463/3

عُس ضبطه متش ِّعب ًا ،وآكد إشكاله ّ
أن الطالب قد ال يقف عند قراءته
التخفيف ،ومن َث ّم ُ
عىل شيخه فيفوته أشياء ،فإذا عرض له وقف بعد ذلك وسئل عنه مل جيد له أدا ًء ،وقد ال
يتمكّن من إحلاقه بنظريه ،فينبغي للشيخ أن يبالغ يف توقيف من يقرأ عليه عند املرور
باهلمزة؛ صون ًا للرواية"( ،)6وقال السمني(" :)7وهذا الباب استصعبه الناس بالنسبة إىل
النّقل والتخريج ،وذلك أنّه أمر يرجع إىل الترصيف ،والترصيف علم صعب ّ
قل من
يتقن بعض مسائله ،)8("...أ ّما احلافظ ابن اجلزري( )9فقال" :وهو باب مشكِل ،حيتاج
إىل معرفة حتقيق مذاهب أهل العربية ،وأحكام رسم املصاحف العثامنيّة ،ومتييز الرواية،
وإتقان الدراية"( ،)10واهلل املوفق.

املطلب الثالث :بعض األدلّة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة
وهشام وقفاً.
صحة بعض أوجه
لقد أثار بعض الناس شبه ًا حول هذا الباب ،واستغربوا من ّ
التخفيف فيه وقف ًا ،واستبعدو ْا نقل ذلك عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم؛ وهذا كالم
األئمة نصوص ًا يف مؤ ّلفاهتم،
من ليس له اطالع عىل حقيقة اللغة العرب ّية؛ لذلك فقد أورد ّ
صحة مذهب اإلمام محزة وهشام يف ختفيف اهلمزة وقف ًا سواء
ونُقل عنهم آثار يثبتون هبا ّ

( )6كنز املعاّن (.)494/2( ،)677/2
بالسمني النّحوي ،قرأ عىل:
( )7هو :أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود ،أبو العبّاس شهاب الدّ ين احللبي ،املعروف ّ
الصائغ املرصي ،وأيب حيان األندليس ،وغريمها ،تويف سنة756( :ه) .انظر :غاية
حممد بن أمحد تقي الدين ّ
النهاية (.)237/1
( )8العقد النضيد (.)935/2
( ) 9هو :حممد بن حممد بن حممد بن عيل أبو اخلري ابن اجلزري ،ولد عام751( :ه) ،قرأ القراءات عىل العديد من
املشايخ منهم :أبو عبداهلل حممد بن الصائغ وغريه تويف سنة 833( :هـ) .ينظر :غاية النهاية (-1216/3
.)1220
( )10النرش (.)1337/2

امعي؛ إذ ال تثبت قراءة ّإال باإلسناد والرواية ،قال اإلمام الداّن(:)11
الس ّ
القيايس منه أو ّ
ّ
"اعلم ّ
أن هشام ًا( )12من طريق احللواّن( )13ومحزة( )14من طرقه كانا يقفان عىل اهلمزة
الساكنة واملتحركة إذا وقعت طرف ًا يف الكلمة بتسهيلها ويصالن بتحقيقها"( ،)15ورواي ُة
اتباع الرسم ما روى

سليم()16

عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف عىل اهلمز ّ
خط

املصحف(.)17
وقال احلافظ ابن اجلزريُّ " :
وصحت به
وكل ذلك _أو غالبه_ وردت به القراءة،
ّ
يصح يف القراءة ما ال يسوغ يف العربية ،بل قد يسوغ يف العربية
الرواية؛ إذ من املحال أن ّ
ِ
يصح يف القراءة؛ ّ
صح يف
ما ال
األول ،وممّا ّ
ألن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن ّ
ّ
الوقف بتخفيف اهلمز ،وإن كان ممّا حي َّقق يف الوصل؛ ّ
ألن الوقف
ُ
القراءة وساغ يف العربية
ّ
اختص محزة بذلك من حيث إن قراءته اشتملت
حمل اسرتاحة القارئ واملتك ِّلم...وقد
ّ
والسكت ،فناسب التسهيل يف الوقف...هذا ك ّله مع
عىل شدّ ة التحقيق والرتتيل واملدّ
ّ

( )11هو :عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد أبو عمرو األموي الداّن ،ولد سنة371( :هــ) ،قرأ عىل عبد العزيز بن
جعفر بن خو استي الفاريس وخلف بن إبراهيم بن خاقان وغريمها ،تويف سنة444( :هــ) .انظر :معرفة القراء
( ،)773/2وغاية النهاية (.)739/2
السلمي ،ولد سنة153( :ه) ،أخذ القراءة عىل :أ ّيوب بن متيم ،وعراك
عامر بن نصري ،أبو الوليد ّ
( )12هو :هشام بن ّ
بن خالد ،تويف سنة245( :ه) .انظر :غاية النّهاية (.)1349/3
( )13هو :أمحد بن يزيد بن ازداد ،أبو احلسن احللواّن ،ولد عام266( :ه) ،قرأ عىل :أمحد بن حممد القواس ،وعيسى
بن مينا قالون ،وغريمها ،تويف عام250( :ه) ،وقيل غري ذلك .انظر :غاية النهاية (.)234/1
حممد
( )14هو :محزة بن حبيب بن عامرة ،أبو عامرة
الكويف الز ّيات ،ولد سنة80( :ه) ،أخذ القراءة عن :جعفر بن ّ
ّ
الصادق ،وحممد بن أيب ليىل ،وغريمها ،تويف سنة150( :ه) وقيل غري ذلك .انظر :غاية النهاية (.)395/1
ّ
( )15جامع البيان (.)365/1
( )16هو :سليم بن عيسى بن سليم ،أبو عيسى ،ولد عام130( :ه) ،قرأ عىل :محزة بن حبيب ،تويف عام188( :ه)،
وقيل غري ذلك .انظر :غاية النهاية (.)482/1
( )17فتح الوصيد (.)358/2

صحة الرواية بذلك عنده ،وثبوت النقل به لديه ،فقد قال فيه ُ
مثل سفيان الثوري(:)18
ّ
(ما قرأ محزة حرف ًا من كتاب اهلل إال بأثر)"( ،)19فتخفيف اهلمزة ممّا هو ثابت ومسنَد،
نقل إلينا كام نُقل غريه من ألفاظ القرآن الكريم ،فال ّ
وصحته ،واهلل
شك يف اتصاله
ّ
املو ّفق.

القسم األول :الدراسة النّظر ّية.
وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حقيقة ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات.
نصوص فيام اتفق لفظه واختلف حكمه يف باب وقف محزة وهشام
املبحث الثاّن:
ٌ
عىل اهلمز.
املبحث الثالث :أبرز القواعد التي انبنى عليه موضوع :ما اتفق لفظه واختلف
وأثرها عىل الكلمة املوقوف عليها.
حكمه يف باب وقف محزة وهشامُ ،

( )18هو :سفيان بن سعيد بن مُسوق ،أبو عبداهلل الثوري ،ولد عام97( :ه) ،درس عىل :إبراهيم بن عبد األعىل،
ومحزة بن حبيب الزيات ،وغريمها ،تويف عام161( :ه) .انظر :سري أعالم النبالء (.)230/7
( )19النرش (.)1340/2

املبحث األول :حقيقة :ما اتّفق لفظه واختلف حكمه يف القراءات
املتفق لفظ ًا مع االختالف يف التقدير ليس وليد اللحظة يف القراءات ،بل هو حقيقة
وتنوع ،بحيث يكون االتفاق واالختالف يف مواضع
موجودة فيها ،وعىل اختالف ّ
ٍ
لقارئني ونحو ذلك ،ودونك نامذج من ذلك:
واحد كاملوضوع الذي معنا ،وطور ًا
لقارئ
ْ
املتوسط لقالون مثالً ،فعىل القول ّ
بأن
﴿جا َأ ْم ُرنَا﴾ عىل القراءة باملدّ
األول :كلمةَ :
ّ
ّ
املحذوف هي اهلمزة األوىل يكون من قبيل املنفصل ،وعىل أنّه الثانية يكون من قبيل
املتصل مع ّ
أن القراءة واحدة ومتّفقة ،لك ّن احلكم والتقدير خمتلف.
الثاّن :كلمة :ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ األحزاب ٥٠ :يف األحزاب ،فقاعدة اإلمام قالون أنّه يقرأ
كلمة ﴿النَّبِيء﴾ باهلمزة باضطرادّ ،إال أنّه يف هذه الكلمة أبدل اهلمزة ياء ثم أدغمها يف
الياء قبله فأشبهت قراءة اجلمهور ،فهي مع قراءة اجلمهور متفقة لفظ ًا وخمتلفة تقدير ًا
وحك ًام.
الصا َّفات َّص ّف ًا﴾ عىل القراءة باإلدغام مع إشباع املدّ للسويس
﴿و َّ
الثالث :كلمةَ :
السويس له حكم العارض للسكون كام ح ّققه احلافظ ابن اجلزري،
ومحزة ،فإدغام ّ
وإدغام محزة له حكم الالزم ،لكنّه يف هذا الوجه متّفق لفظ ًا مع االختالف حك ًام.
الرابع :كلمة :ﭽ ﯸ ﭼ وقف ًا هلشام بالقرص وحلمزة ،نجد ّ
أن قراءت ْيهام هلذه
ِ
خمرج عىل
الكلمة عىل هذا الوجه
متفقتني لفظ ًا لكنّهام خمتلفتان حك ًام؛ إذ قراءة هشام َّ
ْ
ألّنا
قرص املمدود ،والكلمة عىل قراءة هشام أصول ّية؛ ّ
إبدال اهلمزة ،بينام قراءة محزة عىل ْ
تندرج حتت قاعدة ك ّليّة ،وهي قاعدة اإلبدال ،وهي عىل قراءة محزة كلمة فرشيّة.
ُ
اللفظ وَيتلف احلكم ،ومن تتبّع
وغري ذلك من النامذج الكثرية ،والتي يتفق فيها
الكلامت القرآنيّة بتأ ّم ٍل ،وجد ذلك كثري ًا ،واهلل املوفق.

نصوص يف :ما اتفق لفظه واختلف حكمه يف باب
املبحث الثاين:
ٌ
وقف محزة وهشام
لقد وردت نصوص كثرية ،ونُقول عديدة عن األئمة القراء وبعض املؤلفات يف
ُثبت وقوع االتفاق بني ألفاظ بعض الكلامت مع االختالف يف حكمها
القراءات ،ت ُ
وتقديرها يف باب وقف محزة وهشام ،من ذلك ما قاله اإلمام اجلعربي..." :فتكون ألف ًا
الضم ،نحو :ﭽ ﯪ ﭼ البقرة ٢٣ :ﭽ ﭭ ﭼ األعراف:
بعد الفتح ،ويا ًء بعد الكُس ،و واو ًا بعد
ّ

 ، ١٤٥و ﭽﭨﭼ األعراف ، ١٠٦ :ﭽﯟ

ﭼ احلج ، ٤٥ :و ﭽ ﮁ ﭼ التوبة ، ٩٠ :و ﭽﮇ ﭼ البقرة:

 ، ٢٢١و ﭽ ﮭ ﭼ اإلسراء ، ١٤ :ﭽ ﭟ ﭼ الكهف ، ١٦ :و ﭽﮩ ﭼ العنكبوت ، ٢٠ :و ﭽ ﭫ
ﭼ الرمحن ، ٢٢ :ﭽﰆ ﰇ ﭼ عبس...٣٧ :وقد اتفق القياس والرسم هنا.)20("...
وقال أيض ًا" :فالم اجلر نحو :ﭽ ﭕ ﭼ األنعام ٧٤ :ﭽ ﮁ ﭼ النساء ، ١٦٥ :فعىل القياس
فيهام ياء وعىل الرسم يف الثاين ياء ،ويمتنع الرسم يف األول للكُس.)21("...
وقال أيض ًا" :ونحو :ﭽ ﯞ ﭼ

النحل٥ :

وﭽ ﮱ ﭼ

احلجر٤٤ :

متحد الرسم

والقياس يف احلذف ،ويمتنع الروم واإلشامم عىل الرسم.)22("...
وممّا جاء عن احلافظ ابن اجلزري قوله" :ومن املتطرف العارض مسألة
ﭽﭘﭙﭼ

النساء١٧٦ :

جيوز فيه أربعة أوجه :أحدها :ختفيف اهلمزة بحركة ما قبلها عىل

تقدير إسكاّنا ،فتبدل واو ًا ساكن ًة ،وختفي ُفها بحركة نفسها عىل مذهب التميم ّيني ،فتبدل

( )20كنز املعاّن (.)682/2
( )21كنز املعاّن (.)709/2
( )22كنز املعاّن (.)717/2

واو ًا مضمومة ،فإن سكنت للوقف احتد مع الوجه قبله ،ويتّحد معهام وجه اتباع
الرسم...وكذلك احلكم يف ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الرمحن.)23("...٢٢ :
وقال أيض ًا" :ومن ذلك مسألة :ﭽ ﮮ ﭼ العنكبوت٢٠ :

وشبهه ،ممّا وقعت اهلمزة فيه

مضمومة بعد كُس ،قيل فيها مخسة أوجه:
أحدها :إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة لسكوّنا وقف ًا بحركة ما قبلها ،عىل التخفيف
القيايس.
ُ
وإبداهلا يا ًء مضمومة عىل ما نقل من مذهب األخفش ،فإن وقف بالسكون فهو
موافق ملا قبله لفظاً.)24("...
ومن ذلك مسألة

ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ القصص٣٠ :

و ﭽﭢ

ﭣ ﭼ النور١١ :

ونحوه ممّا

وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد كُس ،جيوز فيها ثالثة أوجه:
أحدها :إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف عىل القياس.
ويا ًء مكسورة بحركة نفسها عىل مذهب التميم ّيني ،فإن وقف بالسكون فهو موافق
ما قبله لفظاً.)25("...
"ومن ذلك مسألة :ﭽ ﭮ ﭯ

ﭼ الواقعة٢٣ :

ونحوه ممّا وقعت اهلمزة فيه

ضم ،قيل فيها أربعة أوجه:
مكسور ًة بعد ّ
وضم ما قبلها عىل القياس.
أحدها :إبدال اهلمزة واو ًا ساكنة لسكوّنا
ّ

( )23النرش (.)1465/3
( )24النرش (.)1467/3
( )25النرش (.)1468/3

والثاّن :إبداهلا واو ًا مكسورة عىل ما نقل من مذهب األخفش ،فإن وقف بالسكون
فهو كاألول لفظاً فيتّحد.)26("...
وقال الشيخ عبد الفتاح القايض" :ﭽ ﯭ ﭼ البقرة١٥ :
املائدة ١١٠ :وﭽ ﮮ ﭼ العنكبوت٢٠ :

فيه وأمثاله نحو :ﭽﮍﭼ

عند الوقف هلشام ومحزة مخسة أوجه تقدير ًا ،وأربعة

عمل ّي ًا :األول :إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة عىل القياس...الثالث :إبداهلا ياء مضمومة عىل
الرسم وعىل مذهب األخفش ثم تسكن للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه األول
تقرر من خالل هذه النّصوص ّ
أن موضوع
يف العمل وخيتلف يف التقديرّ ،)27("...
االتفاق يف اللفظ واالختالف يف احلكم حقيقة موجودة يف هذا الباب ،وال ينتبه له ّإال
من املتأ ِّمل.

املبحث الثالث :أبرز القواعد التي انبنى عليها موضوع :ما اتفق لفظه
وأثرها عىل الكلمة
واختلف حكمه يف باب وقف محزة وهشامُ ،
املوقوف عليها.
ّ
إن أبرز القواعد التي انبنى عليها موضوع املتفق لفظ ًا واملختلف تقدير ًا وحك ًام،
وخرج عليها العلامء أوجه هذا املوضوع هي:
ّ
ّأوالًً :قاعدة اتباع ّ
اخلط ،أو اتباع الرسم ،وهي القاعدة التي اعتمد عليها العلامء
ّ
اخلط يف:
غالب ًا يف توجيه هذا املوضوع هبذا الباب ،وتشتمل هذه القاعدة عىل اتباع
احلذف ،واأللف ،والياء ،والواو ،فتار ًة نقف باحلذف وال يكون َث َّم ٌ
لفظي بني
فرق
ٌ
القيايس ،وهكذا األلف والياء والواو ،مثل الوقف عىل:
الوقف به والوقف بالوجه
ّ

( )26النرش (.)1469/3
( )27البدور الزاهرة (.)24

ﭽﮱ ﭼ احلجر٤٤ :

و ﭽﮩ ﭼ

العنكبوت٢٠ :

و ﭽ ﮁ ﭼ وﭽ ﮡ ﭼ النحل ٦١ :وغري ذلك،

بيد ّ
أن بينهام اختالف ًا يف التقدير.
ثانياً :لغة التّميم ّيني وغريهم يف إبدال اهلمزة املضمومة الواقعة بعد ضمة واو ًا أو
املكسورة بعد كُس يا ًء وإسكاّنا وقف ًا ،مثل :ﭽ ﮯ ﭼ الطور ٢٤ :و ﭽﭱﭲﭼ.
فهتان القاعدتان مها أبرز القواعد التي ينبني عليها موضوع :ما اتفق لفظه
واختلف حكمه.
أ ّما عن أثرها عىل الكلمة املوقوف عليها ففي أمور ،منها:
أوالً :نقل السكون من األصالة إىل العروض ،مثل :ﭽﮖ ﮗﭼ القصص.٨٨ :
ثانياً :منع الكلمة من قبول الروم واإلشامم بعد أن كانت قابلة هلام ،مثل:
ﭽﮱﭼ ،قال الشيخ أمحد بن ثابت التلمساّن" :والرسم يتّحد مع القياس ،لكن متتنع
معه اإلشارة ،لبقاء السكون بعد احلذف ،وال يقال :كذلك القياس ،لعروض
احلركة"(.)28
ثالثاً :وجوب قرص حرف املدّ بعد أن كان فيه جواز القرص واملدّ باعتبار وقوعه
مغري ،مثل :ﭽ ﭭ ﭼ البقرة ،)29( ١٩ :قال اإلمام أبو شامة" :وإن وقف عىل
قبل سبب ّ
اتباع الرسم أسقط اهلمزة؛ فيقف عىل األلف التي قبلها فال مدّ أصالً ،واهلل أعلم"(.)30

الغراء (.)68
( )28الرسالة ّ
كاإلمامني :اجلعربي والسمني؛ ّ
ألن
سمي
ْ
الر ّ
( )29وقد ذهب بعض العلامء إىل جواز وجه املدّ والقرص عىل املذهب ّ
ٌ
تغري سببه ،لك ّن الذي يظهر ّ
أن
ٌ
احتامل وجيه،
تغري باحلذف ،وهو
وموافق للقاعدة العا ّمة يف املدّ إذا ّ
أثر اهلمز ّ
ٌّ
مستقل وال يمكن اعتبار وجود اهلمزة عىل تقديره فضالً عىل اعتبار دخول تغيري فيها،
الرسمي مذهب
املذهب
ّ
بل تنزَّ ل منزلة قرص املدود؛ لذلك ال يظهر يف حرف املدّ ّإال القرص ،واهلل املو ّفق.
( )30إبراز املعاّن (.)294/1

رابعاً :تغيري مصطلح الكلمة وأد ّلتها ،فيقال مثالً :ﭽ ﮱ ﭼ البقرة ، ٧٤ :عىل وجه
حني
اتباع الرسم
ُ
وبني املصط َل ْ
وقفت باحلذف اتباع ًا للرسم ،وال يقال وقفت باإلبدالْ ،
اختالف يف املأخذ والدليل ،من ذلك ّ
سامعي.
قيايس واآلخر
أن أحدمها
ٌ
ٌّ
ٌّ
خامساً :قد جيتمع يف ٍ
لفظ مت ِّح ٍد أكثر من تقدير ،فتكون النّيية هي املُ ِ
فصحة للوجه
ّ
ُ
املراد ،مثل الوقف عىل نحو :ﭽ ﯻ ﭼ آل عمران ١٢١ :بالياء ،فهل هو عىل مراد اإلبدال أو
مذهب األخفش ،أو الرسم؟ االحتامل وارد ،قد يقال ّ
إن األصل موا َفقة القياس ،نعم
لكن ال يمنع ذلك من إرادة غريه ،مع العلم ّ
قيايس.
أن مذهب األخفش أيض ًا
ٌّ
الرصف ّية التي دخل عىل
سادساً :اإلشارة إىل األوجه اللغو ّية ،واالحتامالت ّ
الكلمة ،كالوقف عىل  :ﭽﮄ ﭼ األعراف.١٦٦ :
قال احلافظ ابن اجلزري" :وذهب مجاعة من النحاة إىل جواز إبدال اهلمزة املتطرفة
وحكوا
يف الوقف من جنس حركتها يف الوصل ،سواء كانت بعد متحرك أو بعد ساكن،
ْ
وهذيل وغريهم ،وذلك نحو :ﭽ
سامع ًا عن غري احلجازيني من العرب؛ كتميم وقيس ُ
ﮡ ﭼ املؤمنون ، ٢٤ :ﭽ ﮊ ﭼ إبراهيم ، ٩ :ﭽ ﯫ ﭼ النور ، ٨ :و ﭽ ﯭﭼ يوسف ، ٨٥ :وﭽ
ﯣ ﭼ فاطر ، ٢٨ :ﭽ ﯔ ﭼ هود ، ٨٧ :و ﭽ ﭴ ﭼ النمل... ٢٥ :فتكون اهلمزة واو ًا يف
اجلر ،وأما يف النصب فيتفق هذا التخفيف مع التخفيف املتقدِّ م لفظاً
الرفع ويا ًء يف ّ
انضم ما قبل
وخيتلفان تقدير ًا ،وكذلك يتفق هذا التخفيف مع املتقدِّ م حالة الرفع إذا
ّ
اهلمز ،وحالة اجلر إذا انكُس نحو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ و ﭽﭱﭲﭼ وخيتلفان
تقدير ًا :فعىل التخفيف األول ختفف بحركة ما قبلها ،وعىل هذا التخفيف بحركة نفسها.
وتظهر فائدة اخلالف يف اإلشارة بالروم واإلشامم :ففي ختفيفها بحركة نفسها تأت
اإلشارة ،ويف ختفيفها بحركة ما قبلها متتنع...ووافق مجاعة من القراء عىل هذا التخفيف

فيام وافق رسم املصحف :فام رسم منه بالواو وقف عليه هبا ،أو بالياء فكذلك ،أو باأللف
فكذلك.)31("...

القسم الثاين :دراسة تطبيق ّية للكلامت والقواعد التي اتفق لفظها
واختلف تقديرها وحكمها.
املسألة األوىل :الوقف عىل ﭽ ﭴ ﭼ
وقفت عىل :ﭽ ﭴ ﭼ من قوله تعاىل ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ النمل ، ٢٥ :كان لك
إذا
َ
فيها وجهان:
﴿اخلب﴾.
الوجه األول :نقل حركة اهلمزة عىل الباء ثم تسكّنها للوقف ،فتقول:
ْ
ّ
للخط ،فالباء ساكنة وقف ًا كام
الوجه الثاّن :حذف اهلمزة ابتدا ًء من غري نقل اتباع ًا
واملدرك.
كانت ساكن ًة وصالً ،فيتحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
َ
وتوجيه ذلك :أنّك يف الوجه األول س ّكنت الباء بعد حتريكك إياها بحركة النقل،
حتركها ،بل حذفت اهلمزة وتركت الباء عىل حاهلا من السكون ،والفرق بني
ويف الثاّن مل ّ
السكونني ّ
أصيل(.)32
األول عارض ،ويف الثاّن
أن السكون يف ّ
ْ
ٌّ
ودليل النقل من الشاطبية قوله:
وحرك به ما قبله متسكِّن ًا***وأسق ْطه حتى يرجع اللفظ أسهال(.)33
ّ
ودليل احلذف فيها قوله:

( )31النرش (.)1391/2
( )32انظر :الآللئ الفريدة ( ،)322/1والعقد النضيد (.)1054/2
( )33متن الشاطبية ،البيت رقم237:

مسهال***...........واحلذف رسمه(.)34
وقد َرووا أنّه باخلط كان ّ
أ ّما احلافظ ابن اجلزري فلم يذكر وجه الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل النقل فقال:
"ومنه -بعد الساكن الصحيح -مسألة ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ :فيه وجه واحد ،وهو النقل
مع إسكان الباء للوقف ،وهو القياس امل ّطرد ،)35("...ومع ذلك فالوجه اآلخر الذي
يتطرق إليه بر ٍّد أو تعليق،
ذكره اإلمام السمني ،وقبله الفايس( )36ثابت ،ال سيام وأنه مل َّ
جاءت يف املسألة ثم التعليق عليها بام يناسبها ،وهذا
وطريقتُه أن يورد املذاهب التي
ْ
بالقيايس
املذهبني ،وال تصاد َم بني لفظ القياس والرسم ،ولع ّله اكتفى
قائم عىل
ْ
الباب ٌ
ّ
اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف القيايس ،وقد ّبني اإلمام اجلعربي الضابط
املتّبع يف هذا الباب فقال:
أن ّ
والضابطّ :
كل موضع يوافق القياس الرسم يتّحد املذهبان ،وموضع َيتلفان
" ّ
ّ
اكنني عىل غري احلدّ ،
الس ْ
ويتعذر اتباع الرسم ،كــــ فرض األلف بعد غري فتحة ،أو التقاء ّ
القيايس ،ويسقط مذهب الرسم ،وموضع ال ّ
يتعذر
يتعني
أو لبس معنًى عند القائل بهّ ،
ّ
يؤخذ له باألمر ْين"( )37واهلل املوفق.

( )34متن الشاطبية ،البيت رقم245-244:
( )35النرش (.)1480/3
( ) 36هو :حممد بن حسن بن حممد بن يوسف ،أبو عبداهلل الفايس ،ولد بعيد580( :ه) ،قرأ عىل :عبد الرمحن بن
سعيد الشافعي ،وعيسى بن يوسف املقديس ،وغريمها أخذ عنه :حممد بن النخاس ،والرشيف حسني بن قتادة
املدّن ،وغريمها ،تويف عام656( :ه) .انظر :غاية النهاية.)1057/3( :
( )37كنز املعاّن (.)702/2

املسألة الثانية :الوقف عىل نحو :ﭽ ﮱ ﭼ

احلجر٤٤ :

"الوقف عىل :ﭽ ﮱ ﭼ احلجر ٤٤ :من قوله تعاىل ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ احلجر:

 ، ٤٤وحكمه حكم ﭽ ﭴ ﭼ من الوجهني املتقدّ مني ،فيكون اللفظ واحد ًا والتقدير
الوجهني فائدة حسنة ،وذلك أنّك إذا قدّ رت
خمتلفاً أيضاًّ ،إال أنّه يرتتّب عىل
ْ
الوقف عىل وجه النقل جاز لك رومه وإشاممه؛ ألنه مرفوع ،وإذا قدّ رت الوقف
عليه عىل وجه احلذف من غري نقل مل يكن روم وال إشامم؛ ألن اهلمزة حذفت مع
حركتها ،وحينئذ خيتلف اللفظ باختالف التقدير"(.)38
فتكون األوجه أربع ًة ،ثالثة عىل تقدير النقل ،وواحد عىل تقدير احلذف.
تقدّ م دليل النّقل ودليل احلذف ،أ ّما ُ
دليل دخول الروم واإلشامم فقوله:
وأشمم ورم فيام سوى متبدِّ ل ***هبا حرف مدٍّ واعرف الباب حمفال(.)39
قال اإلمام اجلعربي" :ونحو :ﭽ ﯞ ﭼ النحل ٥ :و ﭽﮱ ﭼ احلجر ٤٤ :متّحد الرسم
والقياس يف احلذف ،ويمتنع الروم واإلشامم عىل الرسم" ( ،)40أ ّما احلافظ ابن اجلزري
فلم يذكر وجه اتباع الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل النقل والروم واإلشامم فقال:
"...وجتري الثالثة يف ﭽ ﮱ ﭼ احلجر ،)41("...٤٤ :ومع ذلك فالوجه اآلخر الذي ذكره
يتطرق إليه بر ٍّد أو تعليق ،وهذا
اإلمام السمني ،وقبله الفايس صحيح ،ال سيام وأنه مل َّ
بالقيايس
املذهبني ،وال تصاد َم بني لفظ القياس والرسم ،ولع ّله اكتفى
قائم عىل
ْ
الباب ٌ
ّ

( )38انظر :الآللئ الفريدة ( ،)322/1والعقد النّضيد (.)1054/2
( )39متن الشاطبية ،البيت رقم250:
( )40كنز املعاّن (.)709/2
( )41النرش (.)1481/3

القيايس ،وقد تقدّ م الضابط عن اإلمام
اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف
ّ
اجلعربي ،واهلل املوفق.

املسألة الثالثة :الوقف عىل نحو :ﭽ ﯡ ﭼ النحل ٧٧ :و ﭽ ﯘ ﭼ التوبة.٩٨ :
إذا وقفت عىل ﭽ ﯡ ﭼ و ﭽ ﯘ ﭼ كان لك فيهام مخسة أوجه:
الوجه األول :النقل إىل الساكن وحذف اهلمزة ثم تسكينها سكون ًا حمض ًا.
الوجه الثاّن :النقل مع الروم.
الوجه الثالث :إبداهلا يا ًء يف ﭽ ﯡ ﭼ و واو ًا يف ﭽ ﯘ ﭼ  ،وإدغام ما قبلها
فيها ،ثم تسكينها سكون ًا حمض ًا.
الوجه الرابع :اإلدغام املذكور مع الروم.
احلرفني حذف ًا ّأوليّ ًا من غري نقل اتباع ًا للخط،
الوجه اخلامس :حذف اهلمزة من
ْ
واملدرك.
والياء ساكنة بنفسها ،فيتّحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
َ
األول سكّنت الياء والواو بعد حتريكك إيامها بحركة
وتوجيه ذلك :أنّك يف الوجه ّ
احلرفني عىل حاهلام من
حتركهام ،بل حذفت اهلمزة وتركت
ْ
النقل ،ويف الوجه اخلامس مل ّ
السكونني ّ
أصيل،
األول عارض ،ويف اخلامس
السكون ،والفرق بني
أن السكون يف ّ
ْ
ٌّ
ويرتتّب عىل ذلك أنّه عىل تقدير الوقف بالنقل ومعه عروض السكون ،جيوز الروم؛ ألنه
جمرور يف األصل ،وعىل تقدير الوقف باحلذف ومعه أصالة السكون ال جيوز إال
ٌ
اإلسكان(.)42
فتكون األوجه مخسة ،أربعة عىل تقدير النّقل ،وواحد عىل تقدير احلذف.
وتقدّ م دليل النّقل واحلذف والروم واإلدغام.

( )42انظر :الآللئ الفريدة ( ،)324/1والعقد النضيد (.)1062/2

أ ّما احلافظ ابن اجلزري فلم يذكر وجه اتباع الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل النقل
واإلدغام فقال" :وجيري هذان الوجهان فيام وقعت اهلمزة فيه مكسورةً ،نحو :ﭽﭳ
ﭴ ﭼ النحل ٢٨ :و ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ األنبياء ٧٤ :و ﭽﭓ ﭔ ﭼ القصص ٦٠ :إال أنه جيوز مع كل
وجه
منهام اإلشارة بالروم ،فيصري فيها أربعة"( ،)43وقد تقدّ م ّ
قائم عىل
أن الباب ٌ
بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف
املذهبني ّإال بامنعٍ ،ولع ّله اكتفى
ْ
ّ
القياس ،واهلل املوفق.

املسألة الرابعة :الوقف عىل نحو :ﭽﭯﭼ الزمر ٦٩:وﭽﭺﭼ العنكبوت.٣٣:
يف نحو :ﭽ ﭯ ﭼ و ﭽ ﭺ ﭼ العنكبوت ، ٣٣ :وقف ًا حلمزة وهشام ثالثة أوجه:
الوجه األول :النقل وحذف اهلمزة والتسكني.
الوجه الثاّن :اإلبدال واإلدغام.
الوجه الثالث :حذف اهلمزة ابتدا ًء من غري ٍ
نقل اتباع ًا للخط ،فالياء ساكنة وقف ًا
واملدرك.
كام كانت ساكنة وصالً ،فيتّحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
َ
وتوجيه ذلك :أنّك يف الوجه األول سكّنت الياء بعد حتريكك إياها بحركة النقل،
حتركها ،بل حذفت اهلمزة وتركت احلرف عىل حاهلا من السكون،
ويف الوجه الثالث مل ّ
السكونني ّ
أصيل(.)44
األول عارض ،ويف الثالث
والفرق بني
أن السكون يف ّ
ْ
ٌّ
وليس يف الوجه الثالث ّإال القرص فقط؛ ّ
ألن اهلمز حمذوف ابتدا ًء ،فليس له وجود
ال لفظ ًا وال تقدير ًا ،وعليه فيُلفظ كام ُيلفظ( :يف) ،وتقدّ م ُ
دليل النّقل واحلذف واإلدغام.

( )43النرش (.)1482/3
( )44انظر :الآللئ الفريدة ( ،)325/1والعقد النضيد (.)1064/2

أ ّما احلافظ ابن اجلزري فلم يذكر وجه اتباع الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل النقل
واإلدغام ،فقال" :ومن ذلك -بعد الساكن ّ
األصيل -مسألة ﭽﭯ ﭼ و
املعتل
ّ
ﭽﭺ ﭼ العنكبوت ٣٣ :و ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ املائدة ٢٩ :ممّا وقعت اهلمزة فيه مفتوحة،
وكذلك ﭽﯛ ﭼ اإلسراء ٧ :بالنّصب عىل قراءة محزة وهشام ،فيه وجهان :األول :النقل،
وهو القياس املطرد ،والثاّن :اإلدغام ،كام ذكرنا عن بعض أئمة القراءة والعربية
وغريهم"( ،)45ومع ذلك فالوجه اآلخر الذي ذكره اإلمام السمني ،وقبله الفايس
بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف القياس،
صحيح ،ولع ّله اكتفى
ّ
واهلل املوفق.

املسألة اخلامسة :الوقف عىل نحو ﭽﭭﭼ البقرة ١٩ :و ﭽﮱ ﭼالبقرة. ٧٤ :
يف الوقف عىل نحو ﭽ ﭭ ﭼ و ﭽ ﮱ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ البقرة ٩٠ :حلمزة وهشام
ستة أوجه:
الوجه األول :أن تبدل اهلمزة ألف ًا مع القرص.
الوجه الثاّن :مثله مع اإلشباع.
الوجه الثالث :مثله مع التوسط.
الوجه الرابع :تسهيل اهلمزة بروم مع املدّ .
الوجه اخلامس :تسهيل اهلمزة بروم مع القرص.
وهذه هي األوجه املسامة بخمسة القياس ،وهي ثابتة يف ّ
كل مهزة متطرفة جمرورة
بعد ألف.

( )45النرش (.)1482/3

الوجه السادس :حذف اهلمزة ابتدا ًء اتباع ًا للخط ،فيتّحد اللفظ األول ويأتلف مع
واملدرك(.)46
الوجه السادس لكن مع اختالف التقدير
َ
وليس يف الوجه السادس ّإال القرص فقط؛ ّ
ألن اهلمز حمذوف ابتدا ًء ،فليس له
وجود ال لفظ ًا وال تقدير ًا ،وعليه فيُلفظ كام ُيلفظ( :ما) ،قال أبو شامة" :وإن وقف عىل
اتباع الرسم أسقط اهلمزة؛ فيقف عىل األلف التي قبلها فال مدّ أصالً ،واهلل أعلم"(.)47
وتقدّ م ُ
دليل اإلبدال واحلذف ،ودليل التسهيل بروم قوله:
سهال(.)48
حمر
وما قبله التحريك أو ٌ
***رك ًا طرف ًا فالبعض بالروم َّ
َّ
ألف ْ
أ ّما احلافظ ابن اجلزري فلم يذكر وجه اتباع الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل األوجه
اخلمسة فقال" :وجتيء هذه اخلمسة بال نظر فيام كانت اهلمزة من ذلك فيه مكسورة أو
مضمومة ممّا مل ترسم للهمز فيه صورة"( ،)49وال تصاد َم بني لفظ القياس والرسم ،ولع ّله
اكتفى بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف القياس ،واهلل املوفق.

املسألة السادسة :الوقف عىل نحو ﭽ ﯣ ﭼ
إذا وقفت عىل نحو :ﭽ ﯣ ﭼ احلديد٢٩ :

احلديد٢٩ :

فلحمزة ثالثة أوجه:

الوجه األول :التحقيق؛ ألّنا أول تقدير ًا.
الوجه الثاّن :إبدال اهلمزة يا ًء حمضة اعتداد ًا بام اتصل باهلمزة.

( )46انظر :الآللئ الفريدة ( ،)327/1والعقد النضيد (.)1070/2
( )47إبراز املعاّن (.)294/1
( )48متن الشاطبية ،البيت رقم252:
( )49النرش (.)1477/3

الوجه الثالث :حذف اهلمزة والنطق بالياء املحضة اتباع ًا للخط ،فيتحد اللفظ
واملدرك(.)50
الثاين ويأتلف مع الوجه الثالث لكن مع اختالف التقدير
َ
وتقدّ م دليل احلذف ،أ ّما دليل اإلبدال فقول الشاطبي:
حموال(.)51
ويسمع بعد الكُس والضم مهزه***لدى فتحه يا ًء وواو ًا ّ
ودليل وجهي التحقيق والتخفيف قوله:
وما فيه يلفى واسط ًا بزوائد***دخلن عليه فيه وجهان أعمال(.)52
أ ّما احلافظ ابن اجلزري فلم يذكر وجه اتباع الرسم فيها ،وإنام اخترص عىل التحقيق
واإلبدال فقال" :األوىل :مفتوحة بعد كُس ،نحو :ﭽ ﮜ ﭼ التغابن...٦ :يبدل يف الصورة
األوىل -وهي املفتوحة بعد الكُس -ياء...إال أنه اختلف عن محزة يف تسهيله،)53("...
اجلر ،نحو :ﭽﯧ ﭼ
وقد ذكرنا ّ
الضابط املتَّبع يف ذلك ،قال اإلمام اجلعربي" :فالم ّ
املمتحنة٤ :

ﭽ ﯣ ﭼ فعىل القياس فيهام ياء ،وعىل الرسم يف الثاين ياء"( ،)54واهلل املوفق.

املسألة السابعة :الوقف عىل نحو ﭽ ﯚ ﭼ و ﭽ ﭜ ﭼ.
وقفت عىل نحو :ﭽ ﯚ ﭼ األعراف ٢٠٤ :و ﭽ ﭜ ﭼ األنعام ١٠ :فلحمزة
إذا
َ
وهشام وجهان:
الوجه األول :إبدال اهلمزة يا ًء لكوّنا مفتوحة بعد كُسة ،ثم تسكنها ألجل
الوقف.

( )50انظر :الآللئ الفريدة ( ،)328/1والعقد النضيد (.)1073/2
( )51متن الشاطبية ،البيت رقم241:
( )52متن الشاطبية ،البيت رقم248:
( )53النرش (.)1371/3
( )54كنز املعاّن (.)709/2

الوجه الثاّن :تسكني اهلمزة للوقف ،فتقع مهز ٌة ساكن ٌة بعد كُسة ،فتقلب حرف ًا
جيانس حركة ما قبلها -وهو الياء أيض ًا -فيتحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
واملدرك( .)55وتقدَّ مت األدلة.
َ
ومل حيك احلافظ ابن اجلزري فيها إال اإلبدال؛ لسكون اهلمزة وقف ًا حيث قال:
"فهذه أنواع اهلمز الساكن ،وختفيفه أن يبدل بحركة ما قبله ،)56("...ولع ّله اكتفى
بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا فيه ،واهلل املوفق.
ّ

املسألة الثامنة :الوقف عىل نحو ﭽﮡﭼ النحل ٦١ :و ﭽﮔﭼ آل عمران.١٣ :
وقفت حلمزة عىل ﭽ ﮡ ﭼ و ﭽ ﮔ ﭼ آل عمران ١٣ :فلك وجهان:
إذا
َ
الوجه األول :إبدال اهلمزة واوا حمض ًة قياس ًا ،باعتبار ّ
وقعت مفتوحة بعد
أن اهلمزة
ْ
ضم.
ّ
الوجه الثاّن :إبداهلا واو ًا حمض ًة اتباع ًا للرسم ،فيتحد اللفظان وخيتلفان تقدير ًا
ومدركاً(.)57
َ
تقدّ م دليل الرسم ،ودليل اإلبدال واو ًا قول الشاطبي:
حموال(.)58
ويسمع بعد الكُس والضم مهزه***لدى فتحه يا ًء وواو ًا ّ
قال اإلمام اجلعربي" :أبدل محزة اهلمزة املفتوحة بعد الكُس ياء مفتوحة ،وبعد
الض ّم واو ًا مفتوحة ،نحو :ﭽ ﮔ ﭼ و ﭽ ﭨ ﭼ األعراف ٤٤ :و ﭽﮄ ﭼ النجم...١١ :بياء
ّ

( )55انظر :الآللئ الفريدة ( ،)328/1والعقد النضيد (.)1073/2
( )56النرش (.)1344/2
( )57انظر :العقد النضيد (.)1074/2
( )58متن الشاطبية ،البيت رقم241:

ساكنة لسبقه ورس ًام كذلك ،)59("...ومل يذكر احلافظ ابن اجلزري فيها إال اإلبدال واو ًا
فقال" :األوىل :مفتوحة بعد ضم ،نحو :ﭽ ﮛ ﭼ آل عمران ١٤٥ :و ﭽ ﯨ

ﭼ املنافقون:

...١١فتسهيل اهلمزة يف الصورة األوىل -وهي املفتوحة بعد ضم -بإبداهلا واو ًا"(،)60
وتقدّ م ّ
املذهبني ،وذكرنا ضابط العمل هبام عن اإلمام اجلعربي ،وال
قائم عىل
ْ
أن الباب ٌ
بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع
تصاد َم بني لفظ القياس والرسم ،ولع ّله اكتفى
ّ
الرسم لفظ ًا يف القياس ،واهلل املوفق.

املسألة التاسعة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮩ ﭼ العنكبوت ٢٠ :و ﭽﮬ ﭼ النحل.١٣ :
وقفت حلمزة وهشام عىل نحو ﭽ ﮩ ﭼ العنكبوت ٢٠ :و ﴿ذر َأ﴾ يف اهلمزة املتطرفة
إذا
َ
املتحركة ،املتحرك ما قبلها فلك وجهان:
الوجه األول :إبدال اهلمزة ألف ًا بعد تقدير سكوّنا بعد فتحة.
ّ
للخط ،فيتّحد اللفظ فيهام مع اختالف
الوجه الثاّن :إبداهلا ألف ًا ابتدا ًء اتباع ًا
واملدرك( .)61وتقدّ م دليل اإلبدال والرسم.
التقدير
َ
قال احلافظ ابن اجلزري" :ومن ذلك :ﭽ ﮩ ﭼ و ﭽ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ مرمي٢٨ :

ونحوه مما وقعت اهلمزة فيه مفتوحة بعد فتح ،ففيه وجه واحد ،وهو إبداهلا ألف ًا،)62("...
قال اإلمام اجلعربي" :وقد اتفق القياس والرسم هنا ،"...وقال أيض ًا" :وقد وافق
القياس الرسم عىل احلذف ،)63("...وال تصاد َم بني لفظ القياس والرسمّ ،
ولعل اكتفى
بالقيايس اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف القياس ،واهلل املوفق.
ابن اجلزري
ّ

( )59كنز املعاّن (.)692/2
( )60النرش (.)1364/2
( )61انظر :الآللئ الفريدة ( ،)328/1والعقد النضيد (.)1078/2
( )62النرش (.)1470/3
( )63كنز املعاّن (.)684-682/2

املسألة العارشة :الوقف عىل ﭽ ﭙ ﭼ النساء.١٧٦ :
يف كلمة ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ النساء ١٧٦ :حلمزة وهشام فيها وقف ًا أربعة أوجه:
ضمة فتقلب واو ًا.
الوجه األول :أن تسكّن اهلمزة ،فتسكُن بعد ّ
الوجه الثاّن :إبداهلا واو ًا مضمومة ابتدا ًء ثم تسكينها اتّباع ًا للخط ،فيتّحد اللفظ
واملدرك(.)64
فيهام مع اختالف التقدير
َ
الوجه الثالث :كذلك ،إال أنّك تروم حركتها.
الوجه الرابع :تسهيلها بني بني مع الروم.
قال احلافظ ابن اجلزري" :ومن املتطرف العارض مسألة

ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ النساء١٧٦ :

جيوز فيه أربعة أوجه :أحدها :ختفيف اهلمزة بحركة ما قبلها عىل تقدير إسكاّنا ،فتبدل
واو ًا ساكنة.
وختفي ُفها بحركة نفسها عىل مذهب التميميني ،فتبدل واو ًا مضمومة ،فإن سكنت
للوقف احتد مع الوجه قبله ،ويتّحد معهام وجه اتباع الرسم ،وإن وقف باإلشارة جاز
الروم واإلشامم ،فتصري ثالثة أوجه ،والوج ُه الرابع :تسهيل بني بني عىل تقدير روم
حركة اهلمزة ويتحد معه اتباع الرسم عىل مذهب مكي وابن رشيح ،وكذلك احلكم يف
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

الرمحن٢٢ :

ّإال ّ
أن محزة يبدل اهلمزة األوىل منه واو ًا ،وهشا ٌم

حيققها"(.)65

املسالة احلادية عرشة :الوقف عىل نحو ﭽﮫﭼ و ﭽﯻﭼ آل عمران. ١٢١:
الربوج١٣:

يف نحو :ﭽ ﮫ ﭼ و ﭽ ﯻ ﭼ آل عمران ، ١٢١ :وقف ًا حلمزة وهشام ستة أوجه:

( )64انظر :الآللئ الفريدة ( ،)328/1والعقد النضيد (.)1078/2
الغراء.)88( :
( )65النرش ( ،)1465/3وانظر :الرسالة ّ

الوجه األول :إبدال اهلمزة يا ًء بعد تقدير سكوّنا ،وهو موافق للرسم.
الوجه الثاّن :التسهيل بني بني مع الروم.
الوجه الثالث والرابع واخلامس :إبداهلا يا ًء مضموم ًة ثم تسكينها للوقف تبع ًا
ملذهب األخفش ،فيتّحد مع الوجه األول لفظاً ،وجيوز فيه الروم واإلشامم.)66( .
وتقدَّ م دليل اإلبدال والتسهيل بروم واحلذف ،أ ّما دليل وجه األخفش فقول
الشاطبي:
ٍ
أبدال***بياء.)67(................
واالخفش بعد الكُس ذا الضم
وهذا عني ما ذكره احلافظ ابن اجلزري حني قال" :ومن ذلك مسألة ﭽﮮﭼ العنكبوت:

 ٢٠وشبهه ،مما وقعت اهلمزة فيه مضمومة بعد كُس ،قيل :فيها مخسة أوجه :أحدها:
ُ
وإبداهلا
إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة لسكوّنا وقف ًا بحركة ما قبلها ،عىل التخفيف القيايس،
ياء مضمومة عىل ما نقل من مذهب األخفش ،فإن وقف بالسكون فهو موافق ملا
قبله لفظاً.)68("...

املسألة الثانية عرشة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮑ ﭼ الشورى.٤٧ :
إذا وقفت عىل نحو :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الشورى ٤٧ :فلحمزة وهشام ثالثة أوجه:
الوجه األول :تسهيلها بني اهلمزة والياء مع الروم.
الوجه الثاّن :إبداهلا ألف ًا ابتدا ًء اتباع ًا للخط.

( )66انظر :الآللئ الفريدة ( ،)329/1والعقد النضيد (.)1083/2
( )67متن الشاطبية ،البيت رقم246-245:
( )68النرش (.)1467/3

الوجه الثالث :إبداهلا ألف ًا بعد تقدير إسكاّنا ،فيتّحد اللفظ فيهام مع اختالف
واملدرك( ،)69وتقدّ م االستدالل عىل ذلك.
التقدير
َ
ُ
ُ
والتسهيل بروم فقال:
اإلبدال
وجهني ،ومها:
ومل ُجيز احلافظ ابن اجلزري فيها ّإال
ْ
"وأما ما رسم منه بغري يا نحو ﭽ ﭔ ﭕ ﭼ النبأ ٢ :فليس فيه سوى وجهني :إبداهلا ألف ًا عىل
القياس ،والروم بتسهيل بني بني ،وال جيوز إبداهلا يا ًء عىل مذهب التميميّني؛ ملخالفة
الرسم والروايةّ ،إال ّ
أن أبا القاسم اهلذيل( )70أجاز يف ﭽ ﮐ ﮑ ﭼ الشورى ٤٧ :الياء ،فقال:
بياء مكسورة للكُسة .قلت :وقياس ذلك غريه ،وال يصح ،واهلل أعلم"( ،)71والباب
بالوجهني اختصار ًا الندراج وجه اتباع الرسم لفظ ًا يف
املذهبني ،ولع ّله اكتفى
قائم عىل
ْ
ْ
ٌ
القياس ،واهلل املوفق.

املسألة الثالثة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽﮔ ﭼ البقرة.٦٥ :
وقفت عىل املكسور بعد مكسور نحو ﭽﯕ ﭼ الكهف ٣١ :كان لك فيها حلمزة
إذا
َ
ثالثة أوجه:
الوجه األول :تسهيلها بني اهلمزة والياء.
اسنيَ ﴾ عىل وزن ( َف ِ
﴿خ ِ
الوجه الثاّن :حذفها اعتبار ًا بالرسم ،فتقولَ :
اعنيَ ).
الوجه الثالث :مثلها ،عىل تقدير اجتامع ياء ْين مع حذف صورة اهلمزة و إبقاء
واملدرك (.)72
صورة ياء اجلمع ،فيتّحد اللفظ فيهام مع اختالف التقدير
َ

( )69انظر :الآللئ الفريدة ( ،)329/1والعقد النضيد (.)1084/2
( )70هو :يوسف بن عيل بن جبارة ،أبو القاسم اهلذيل ،ولد يف حدود390( :ه) ،وقرأ عىل :إبراهيم األربيل ،وأمحد
الباطرقاّن ،وغريمها ،روى عنه :إسامعيل األخشيد ،وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري ،وغريمها ،تويف
عام465( :ه) .انظر :غاية النهاية.)1409/3( :
( )71النرش (.)1468/3
( )72انظر :الآللئ الفريدة ( ،)329/1والعقد النضيد (.)1084/2

دليل الوجه األول قول الشاطبي:
ويف غري هذا بني بني.)73(.....................***.......
قال احلافظ ابن اجلزري" :وأما ما وقع بعد مهزته ياء نحو ﭽ ﭠ ﭼ احلج ١٧ :و
ﭽ ﭮ ﭼ يوسف ٩٧ :و ﭽ ﮄ ﭼ األعراف ١٦٦ :و

ﭽ ﯕ ﭼ الكهف ٣١ :ففيه وجه ثان()74

وهو حذف اهلمزة ،حكاه مجاعة ،وهو املختار عند اآلخذين باتباع الرسم ،وحكي فيه
وج ٌه ثالث ،وهو إبدال اهلمزة يا ًء ،ذكره اهلذيل وغريه ،وهو ضعيف"(.)75

املسألة الرابعة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽ ﭣ ﭼ النور ١١ :املجرورة.
يف الوقف عىل نحو ﭽ ﭣ ﭼ النور١١ :

حلمزة وهشام أربعة أوجه:

الوجه األول :إبداهلا ياء بعد تقدير إسكاّنا.
الوجه الثاّن :تسهيلها بينها وبني الياء مع الروم.
الوجه الثالث :أن تقدّ ر إبداهلا يا ًء مكسور ًة ثم تسكّنها للوقف اتباع ًا للخط ،فيتّحد
واملدرك(.)76
لفظاً مع األول مع اختالف التقدير
َ
الوجه الرابع :كذلك ،إال أنك تروم حركتها.
وتقدّ م االستدالل عىل ذلك.
قال احلافظ ابن اجلزري" :ومن ذلك مسألة :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ

القصص٣٠ :

و

ﭽﰆﰇﭼ عبس ٣٧ :ونحوه مما وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد كُس ،جيوز فيها ثالثة
أوجه :أحدها :إبدال اهلمزة ياء ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف عىل القياس ،وياء
( )73متن الشاطبية ،البيت رقم242:
( )74الوجه األول :هو التسهيل بني بني.
( )75النرش (.)1507/3
( )76انظر :الآللئ الفريدة ( ،)329/1والعقد النضيد (.)1085/2

موافق ما قبله
مكسورة بحركة نفسها عىل مذهب التميميني ،فإن وقف بالسكون فهو
ٌ
لفظاً ،وإن وقف باإلشارة وقف بالروم ،يصري وجهني ،والثالث :تسهيل بني بني عىل
روم حركة اهلمزة أو اتباع الرسم عىل مذهب مكي وابن رشيح"(.)77

املسألة اخلامسة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽﯽ ﭼ املجرورة.
تنبيه :يف اهلمزة األوىل حلمزة وقف ًا اإلبدال قوالً واحد ًا ،واملسألة هذه عن الثانية،
جمرورتني عىل قراءة محزة وهشام يف سورت احلج وفاطر ،وهلام وقف ًا أربعة
وقد وردتا
ْ
أوجه:
الوجه األول :إبدال اهلمزة واو ًا بعد تقدير إسكاّنا.
الوجه الثاّن :تسهيلها بني اهلمزة وبني الياء مع الروم.
ثم تسكّنها اتباع ًا للخط ،فيتّحد
الوجه الثالث :أن تقدّ ر إبدال اهلمزة واو ًا مكسورة ّ
واملدرك(.)78
األول مع اختالف التقدير
لفظاً مع الوجه ّ
َ
الوجه الرابع :كذلك ،إال أنّك تروم احلركة.
وتقدَّ م االستدالل عىل ذلك.
قال احلافظ ابن اجلزري" :ومن ذلك مسألة ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ الواقعة ٢٣ :ونحوه ممّا
وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد ضم ،قيل :فيها أربعة أوجه :أحدها :إبدال اهلمزة واو ًا
ساكنة؛ لسكوّنا وضم ما قبلها عىل القياس ،والثاّن :إبداهلا واو ًا مكسورة عىل ما نقل
من مذهب األخفش ،فإن وقف بالسكون فهو كاألول لفظاً فيتّحد ،وإن وقف بالروم

( )77النرش (.)1467/3
( )78انظر :الآللئ الفريدة ( ،)330/1والعقد النضيد (.)1087/2

فيصري وجهني ،والثالث :التسهيل ،وهو بني اهلمزة والياء عىل مذهب سيبويه واجلامعة،
املعضل ،وهو بني اهلمزة والواو عىل الروم"( ،)79واهلل املو ِّفق.
والرابع :الوجه َ
تم ما ُقصد حرصه ،وأريدَ مجعه من املواضع التي اتّفق لفظها واختلف
وهبذا ّ
حكمها يف القراءات وتطبيقاته عند اإلمام السمني يف العقد النّضيد ،باب وقف محزة
رب العاملني ،وصىل اهلل وس ّلم عىل نب ّينا حممد وعىل آله
وهشام نموذجاً ،واحلمد هلل ّ
وصحبه أمجعني.

الغراء (.)123
( )79النرش ( ،)1469/3وانظر :الرسالة ّ

اخلامتة
أهم نتائج البحث:
ّ
 .1غالب أسباب موضوع املتفق لفظ ًا واملختلف حك ًام قائم عىل اتباع الرسم.
خمترص ًا للمسائل القياسيّة وغريها من
 .2األمثلة التي يف البحث متثِّل رشح ًا َ
األوجه الصحيحة يف باب وقف محزة وهشام بالشاطبية.
الرصف ،حيث يساعد الرصف عىل معرفة
 .3هناك عالقة بني هذا الباب وعلم ّ
حتوالت الكلمة.
ّ
 .4غالب هذه املسائل منقول من اإلمام السمني ،ونقلها اإلمام السمني من رشح
بترصف يف ذلك ،وإضافة عليها تارة أخرى.
اإلمام الفايس ،لكن ُّ
عبارات ذائعة منترشة عىل ألسن الناس وهي يف احلقيقة حتتاج إىل حتقيق،
 .5هناك
ٌ
ٍ
اعتبار
جتوز ًا ،كاالكتفاء بقوهلم( :مخسة القياس) والقتصار عىل ذلك دون
وإنّام نتقبّلها ّ
ملذهب احلذف.
األئمة يف هذا الباب ما أ ّدى إىل وقوع اختالف
حصل هناك اجتهادات بعض
َ .6
ّ
بني كثري منهم يف تناول بعض قضاياه.
أهم ما يعني اإلنسان عىل إتقان هذا الباب.
 .7علم النحو والرصف من ّ
 .8ال بدّ أن تكون أوجه اتباع الرسم يف ختفيف اهلمز مرو ّية وصحيحة عن محزة
وهشام لتكون مقروءة و مؤ ّداة.
األئمة الكبار بصعوبة هذا الباب وإشكاله ،فينبغي عىل األستاذ إيقاف
أقر
ّ
ّ .9
طالبه اختبار ًا له يف مدى استيعابه هلذا الباب؛ ّ
فإن ذلك من أبرز ما يعني عىل إتقانه.
اهتم هبا املؤلفون ،حتى أفردوه باملؤلفات،
أهم األبواب التي ّ
 .10هذا الباب من ّ
نظ ًام ونثر ًا.
كبري يف هذا الباب ،حيث َيتلف من أجلها التخريج والدليل.
 .11للن ّية ٌ
دور ٌ
أمر واقع يف القراءات.
االتفاق لفظ ًا مع االختالف حك ًام ٌ

أهم توصيات البحث:
ّ
 .1أدعو الباحثني إىل تكثيف االعتناء بجانب الرواية ،ففيفها موضوعات شيقة،
التخصص.
وتساعد
ُّ
املطوالت.
أشجع عىل قراءة رشوحات املتقدِّ مني عىل الشاطبية ،ال س ّيام َّ
ّ .2
للسمني ،ففيه علم
 .3أدعو الباحثني إىل حتقيق ما تب َّقى من كتاب العقد النضيد ّ
كثري ونافع.
 .4أدعو الباحثني الذين يرشحون هذا الباب إىل رشحه باألمثلة احليّة من القرآن
ثم تطبيقه عىل البيت الشاطبي ،فإنه طريقة مجيلة ومعينة.
ّ
واملطولة دراسة موضوع ّية.
 .5ينبغي دراسة الرشوح القديمة
َّ
 .6ال حيتاج إلتقان هذا الباب إىل حفظ املنظومات أو غريها ،بل التأصيل
الصحيحٍ ،
كاف يف ضبطه وإدراك تقديراته وأوجهه.
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