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ملخص البحث
موضوع البحث:
السمني احللبي عىل باب وقف محزة
ما اتفق لفظه واختلف تقديره وتطبيقاته عند اإلمام ّ
وهشام عىل اهلمز يف رشحه" :العقد النّضيد".

هدف البحث:
حرص املسائل والكلامت التي ذكر اإلمام السمني احللبي ّأّنا اتفقت لفظ ًا واختلفت
تقدير ًا يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز ،ومجعها يف مبحث مستقل؛ لتيسري وصول
الراغبني إليها من طلبة العلم والقراءات.
مشكلة البحث:
ّ
أن يف احتاد اللفظ يف الكلمة الواحدة إهيام ًا باحتاد التقدير ،ال س ّيام مع صعوبة هذا الباب،
السمني ممّا يعني املريد من طلبة
واستشكاله لدى بعض املتل ِّقني ،فتطبيقات اإلمام ّ
القراءات يف ضبطه وإتقانه.

نتائج البحث:
ّ
إن اتفاق اللفظ واختالف التقدير حقيقة موجودة يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز،
القراء حتتاج إىل تفصيل ،كــ :قوهلم :مخسة
وهناك عبارات دارجة عىل لسان كثري من ّ
أهم ما يساعد عىل معرفة
القياس واالقتصار عىل ذلك ،ومعرفة حت ّوالت الكلمة من ّ
األوجه اجلائزة واملمتنعة يف الكلمة.
ّ
والسامعي
القيايس
إن اتباع الرسم يف هذا الباب منوط بموافقة الرواية واللغة ،وإذا ا ّتفق
ّ
ّ
السامعي فيهّ ،إال أن
القيايس مع ن ّية اندراج
لفظ ًا فينبغي اإلتيان هبام أو االقتصار عىل
ِّ
ّ
ّ
الباب قائم عليهام.
القيايس؛ إذ
يتعذر ذلك لع ّلة ما فاالقتصار عىل
ُ
ّ

الكلامت املفتاحية:
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 الوقف عىل- السمني احللبي- العقد النضيد- تطبيقات- اختلف تقديره-ما اتفق لفظه
. وهشام- محزة-اهلمز

Research Abstract
Research Topic:
Homographic words with different, evaluation and applications by Imam Al-Samin
Al-Halabi in the chapter on the recital pause of Hamzah and Hisham methodology
on the hamz in his explanation: “Al-'Iqd Al-Nadeed.”
Research objective:
Listing the issues and words that Imam Al-Samin Al-Halabi mentioned that they are
homographic and differed in evaluation in the chapter on the recital pause of
Hamzah and Hisham methodology on the hamz, and collecting them in a separate
study; to facilitate access to it by students of knowledge and reading styles.
Research problem:
Homograph of words usually misgive the notion of similar evaluation, especially
with the difficulty of this chapter, and its confusion among some recipients, as the
applications of Imam Al-Samin Al-Halabi are what helps the student of readings in
understanding and mastering it.
Research results:
Homograph of words and the difference in evaluation is a fact present in the chapter
on the recital pause of Hamzah and Hisham methodology on the hamz. And there
are common phrases on the tongues of many readers that need to be detailed, such
as: Their saying: Five analogies and limiting them to that, and knowing the
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transformations of the word is one of the most important things that helps to know
the permissible and forbidden aspects in the word.
Following the calligraphy in this section is contingent on the agreement of the
narration and the language, and if the syllogistic and the literalist agree on the
wording, then both should be mentioned. Alternatively, it can be limited to the
syllogistic with the intention of including the literalist in it, except if it is impossible
for a reason to be limited to the syllogistic; because the chapter is based on both of
them.
Key words:
Homographs – Different Evaluation - Applications - Al-'Iqd Al-Nadeed - AlSamin Al-Halabi – recital pause on hamz - Hamzah - Hisham.
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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 القرآن أمجل ما ّ
حتىل به اإلنسان ،وتعليمه أغىل ما بذل فيه املرء أوقاته ،وأفني فيه
متنوعة ،منها :القراءات التي تعدّ من أشدّ ها به
حياته ،وللقرآن علوم متعددة ،وفنون ّ
تع ُّلق ًا ،وأكثرها به اتّصاالً و ُلصوق ًاّ ،
وإن من أعظم مسائل القراءات تلك املتع ِّلقة
اإلمامني :محزة وهشام عىل اهلمز،
بالرواية ،ومن أبرز مسائل الرواية تلك املتع ّلقة بوقف
ن
فام زال العلامء يؤ ّلفون فيها األسفار ،و ُيوصلون ألجلها وقت الغروب باإلسفار،
ويذ ِّللون يف سبيلها الكدّ يف األسفار؛ لإلحاطة بام حوته من قواعد وأحكام ،واستيعاب
للراغبني،
تضمنته للمريدين ،وما اشتملت عليه ّ
ثم يبينون ما ّ
ما فيه من أصول وقواعدّ ،
وإّن ّملا رأ ني ُت عزوف ٍ
كثري من ال ّطالبني عن هذا الباب ،وصعوبة إتقانه وضبطه لدى
ّ

بعض املُتل ِّقني ،ووجدت ّ
أن من أوجه اإلشكال فيه "ما ّاحتد لفظه واختلف تقديره"،
والحظت ّ
خصص وقف ًة يف
ُ
أن اإلمام السمني من أكثر من يعاجلون هذا اإلشكال ،فقد َّ
رشحه عىل باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز ،تناول فيها مسائل اهلمز وقف ًا عىل طريق

يعرب غالبها عام يضاهيها ويامثلها ،وقواعد جامعة ترشح الفروع
التمثيل بكلامت خاصة ّ
ِ
والحظت شمول ّية تطبيقاته للباب ك ّله ،ويكثر فيها من القول" :فيتّحد
املندرجة فيها،
ُ
أردت ن
أن أدرس هذه املسائل وأمجعها يف
اللفظ مع اختالف التقدير" ،أو عبارة نحوها،
ُ
الراغبني ،ليتمكّنوا من إحلاق النظري بالنظري ،ويستطيعو نا التفريق
هذا البحث لتقريبه إىل ّ
بني األلفاظ املتفقة يف اللفظ واملختلفة يف ال ّتقدير؛ تشجيع ًا للمبتغى ،وتنبيه ًا للمبتدي،

وتذكر ًة للمنتهي ،بعنوان :ما اتفق لفظه واختلف تقديره وتطبيقاته عند اإلمام السمني
ال ن
احللبي عىل باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز يف رشحه" :العقد النضيد"ِ ،آم ً
أن يكون
كتاب اهلل تعاىل ،واهلل و ّيل التوفيق.
من مجلة ما ُخ ِدم به
ُ
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األمهية العلمية للموضوع
منزلة اإلمام السمني احللبي ورشحه :العقد النضيد يف علم القراءات؛ إذ رشحه من
ِ
وأكثرها فائدة وحتقيق ًا.
أوسع الرشوح تفصيالً،
ّ
الصحة
أن اإلمام السمني ين ّبه يف هذا املوضوع عىل بعض األوجه التي خرجت عن
ّ
رشاح الشاطبية كاإلمام الفايس.
ن
ووردت عند بعض ّ
تطرق إىل إفراد هذه الكلامت التي تأخذ يف أغلبها شكل القاعدة،
ندر ُة الرشوح التي َّ
ويمكن القول إنّه اإلمام الثاّن بعد اإلمام الفايسّ ،إال ّ
أن تطبيقاته أكثر شموالً ود ّق ًة؛
فقد استفاد من الفايس واستدرك عليه يف بعض مسائل الباب.
معرفة األلفاظ والقواعد التي احتدّ لفظها واختلف تقديرها يف باب وقف محزة وهشام.
بيان توجيهات األوجه اجلائزة يف الكلامت املوقوف عليها ،والتي اتفق ظاهرها خالف ًا لتقديرها.
توضيح الغموض الواقع يف حكم بعض الكلامت وقف ًا ،ومعرف ُة دليل احلكم.
مطولة وخمترصة ،منظومة
ال زال العلامء يرشحون هذا الباب من خالل مؤ ّلفات ّ
لسهل
ومنثورة ،مستق ّلة أوضمن مسائل القراءات ،فلو ُع ن
رفت قواعده وتقديراته ُ
اإلملام بأصل املسألة ،ويتبع ذلك معرفة احلكم والدليل.
ّ
اخلط هو أبرز مظاهر هذا املوضوع،
إبراز دور رسم املصحف يف هذا الباب؛ إذ
فمعرفة الرسم ممّا يعني عىل إتقان الباب وضبطه.
املسائل التي ذكرها اإلمام السمني تشكِّل رشح ًا موجز ًا لألوجه الصحيحة املعتمدة يف
باب وقف محزة وهشام يف الشاطبية ،وهذه الطريقة يف الرشح -الرشح بذكر املثال ّأو ً
ال
قبل البيت الشاطبي -طريقة مجيلة ومعينة عىل فهم البيت واستيعابه.
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يربز املوضوع جانب ًا من جوانب اهتامم العلامء برسم املصحف حيث يتأ ّملون فيه،
ويتو َّقفون عند ّ
كل دقائق املسائل.
تصحيح بعض املفاهيم الشائعة ،وبيان األوجه التي حتتمل أكثر من تقدير وختريج.
إبراز جانب من دور الن ّية يف القراءات.
إبراز أثر بعض اللغات واللهجات يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمزة ،كلهجة
التّميم ّيني.
يعني القارئ عىل التأصيل يف فهم هذا الباب؛ إذ ال يكفي فيه حفظ املنظومات أو غريها
دون ال ّتأصيل اجل ّيد وفهم العلل ،واستيعاب مآخذ األحكام.

أسباب اختيار املوضوع
السمني استوعب يف تطبيقاته كامل قواعد باب وقف محزة وهشام.
ن
كو ُن اإلمام ّ
مهمة من مسائل القراءات.
خدمة مسألة ّ
إرادة التأ ّمل أكثر يف هذا الباب ومعرفة التقديرات وأقوال علامء القراءة والعربية فيه.
شغفي ألسلوب اإلمام السمني يف دراسة املسائل ،وطريقه يف تناول القضايا العلم ّية.
إبراز جانب من مجال ّيات رشح اإلمام السمني ،وما أكثرها!
ٍ
جانب مهم من جوانب باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز.
إبراز
السمني ،وحماولة إثارة املسائل من خالهلا.
االستنارة بأقوال اإلمام ّ
أنّه موضوع مثري وش ّيق وجاذب.
الرغبة يف زيادة اال ّطالع ّ
املعريف يف القراءات.
ّمو
والشوق إىل الن ّ
ّ
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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 ّ
ببحث أو ٍ
زمت
وسؤال
أن املوضوع مل ُيطرق بعدُ
طرح ،فع ُ
ّ
املختصني يف القراءاتّ ،
عىل الكتابة فيه.

حدود البحث
أن تكون أوجه االتفاق واالختالف يف كلمة واحدة وحال الوقف فقط ،وأن ال
َيرج الوجهان عن اإلمام محزة وهشام.
ِ
احللبي.
للسمني
االقتصار عىل املواضع التي
ن
ّ
جاءت يف كتاب :العقد النّضيد ّ
االقتصار عىل باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز.
السمني احللبي.
االقتصار عىل تطبيقات اإلمام ّ
بنصه ،وإن كان ث َّم تعليق عىل كالمه ففي احلاشية.
السمني ّ
إيراد كالم اإلمام ّ
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خطة البحث
أهم نتائج البحث
تتكون اخلطة من مقدمة ومتهيد
ّ
وقسمني وخامتة ،وتشمل ّ
ن
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 تقديره ،وحتته أربعة مطالب:
السمني احللبي خمترص ًا.
املطلب األول :ترمجة اإلمام ّ
املطلب الثاّن :منزلة رشح اإلمام السمني بني رشوح الشاطب ّية.
املطلب الثالث :التعريف بموضوع :ما اتفق لفظه واختلف تقديره ،والضابط
املتبع فيه ،وحقيقة وجوده يف غري هذا الباب من أبواب القراءات.
املطلب الرابع :بعض األد ّلة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة وهشام وقف ًا.
القسم األول :الدراسة النّظر ّية ،وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :منهج اإلمام السمني احللبي يف موضوع :ما اتفق لفظه واختلف تقديره.
السمني موضوع :ما اتفق لفظه
املبحث الثاّن :أبرز القواعد التي بنى عليها اإلمام ّ
واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشام ،وأثرها عىل الكلمة املوقوف عليها.
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املبحث الثالث :نصوص يف ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة
وهشام قبل اإلمام السمني وبعده.
املبحث الرابع :القيمة العلم ّية لتطبيقات اإلمام السمني عىل موضوع :ما اتفق
لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز.
القسم الثاّن :دراسة تطبيق ّية للكلامت والقواعد التي اتفق لفظها واختلف
تقديرها ،وفيه مخسة عرش مسألة.
أهم النتائج والتوصيات.
اخلامتة :وفيها ّ
الفهارس:
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
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منهج البحث
رئيسني:
قسمني
تقسيم البحث إىل
ن
ن
نظري
تأصييل
األول :قسم
ّ
ّ
عميل.
تطبيقي
الثاّن :قسم
ّ
ّ
التطبيقي إىل مسائل.
تم تقسيم القسم
ّ
ّ
نص اإلمام السمني احللبي.
إيراد ّ
التنبيه عىل املواضع التي اتفقت يف اللفظ دون التقدير يف كالم اإلمام السمني ومن
نص عىل ّأّنا م ّتفقة يف اللفظ وخمتلفة يف التقدير.
خالل األوجه التي ذكرها ومل ي ّ
إن كان ث ّم تعليق عىل كالم اإلمام السمني احللبي ففي احلاشية.
ّص.
ختريج اآليات القرآن ّية يف الن ّ
ترمجة األعالم الواردة يف البحث باختصار ،ويف حال تكراره أكتفي بذكره يف
املوضع األول.
ال أترجم للقراء العرشة أو أحد رواهتم.
االلتزام بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط ،وبقواعد البحث العلمي املعتمدة.
اإلشارة مع بداية ّ
السمني احللبي،
كل مسألة إىل رقمها
التسلسيل يف ّ
نص اإلمام ّ
ّ
نصه.
وذلك قبل إيراد ّ

()11

التمهيد :مدخل إىل موضوع :ما اتفق لفظه واختلف تقديره.
وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :ترمجة اإلمام السمني خمترص ًا
املطلب الثاين :منزلة رشح اإلمام السمني عىل الشاطبية بني رشوح الشاطبية.
املطلب الثالث :التعريف بموضوع :ما اتفق لفظه واختلف تقديره ،والضابط املتبع يف
ذلك ،وحقيقة وجوده يف غري هذا الباب من أبواب القراءات.
املطلب الرابع :بعض األدلة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة وهشام وقف ًا.
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خمتصا
املطلب األول :ترمجة اإلمام السمني َ
وتشتمل ترمجته عىل اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وبعض شيوخه يف
القراءات ومؤلفاته فيها وثناء العلامء عليه ووفاته.
اسمه ونسبه :هو أمحد بن يوسف باتفاق كتب الرتاجم ،ثم اختلفت بعد ذلك يف
أكثر من مخسة أقوال ،فمن قائل :أمحد بن يوسف بن حممد ،ومن قائل :أمحد بن يوسف
حممد بن عبد الدائم ،وقيل :أمحد بن يوسف
بن عبد الدائم ،وقيل :أمحد بن يوسف بن ّ
بن عبد الدائم بن حممد ،وقيل :أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود بن إبراهيم ،وقال
ورجح الدكتور أيمن رشدي
ابن اجلزري هو :أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود(ّ ،)1
حممد بن مسعود(.)2
أنه :أمحد بن يوسف بن ّ

كنيته ولقبه :كان اإلمام السمني يكنَّى بأيب الع ّباس ،و ُيل َّقب بشهاب الدّ ين،
ّحوي كام ذكر ذلك ابن اجلزري(.)3
بالسمني الن ّ
ويعرف ّ

شيوخ اإلمام السمني يف القراءات :لقد تل ّقى اإلمام السمني العلم من شيوخ برزوا
يف القراءات ،واشتهروا يف اإلقراء ،ومنهم:
املرصي
تقي الدين الصائغ
ّ
اإلمام :حممد بن أمحد بن عبد اخلالق ،أبو عبداهلل ّ ،
الشافعي ،شيخ القراءات يف زمانه ،تويف عام725( :هـ).
ّ
اجلعربي ،صاحب التصانيف
اإلمام :إبراهيم بن عمر بن إبراهيم ،برهان الدين ،أبو إسحاق
ّ
النافعة ،املقرئ امل ّطلع ،تويف عام732( :هـ).
املرادي ،املقرئ الثقة ،تويف عام736( :هـ).
اإلمام :أمحد بن إبراهيم بن حممد ،أبو الع ّباس
ّ
األندليس ،صاحب كتاب:
عيل ،أثري الدين ،أبو ح ّيان
ّ
اإلمام :حممد بن يوسف بن ّ

املطلوب يف قراءة يعقوب ،شيخ النحاة املحققني ،تويف عام745( :هـ).

( )1انظر :غاية النهاية البن اجلزري.)237/1( :
( )2انظر :العقد النضيد للسمني احللبي ،قسم الدراسة بتحقيق :الدكتور أيمن رشدي (.)75/1
( )3انظر :غاية النهاية البن اجلزري.)237/1( :

مؤلفاته يف القراءات :مل يعرف لإلمام السمني كتب كثرية يف ف ّن القراءاتّ ،إال أنّه
يتطرق إليها يف بعض مؤلفاته ،كــ :تفسريه :الدّ ّر املصون يف علوم الكتاب املكنون،
كان ّ
شك ّ
أبىل فيه بال ًء حسن ًا يف القراءات إبراز ًا وتوجيه ًا ،إعراب ًا وانتصار ًا ،وال ّ
أهم كتاب
أن ّ

له يف القراءات حسب ما بني أيدينا هو :العقد النضيد يف رشح القصيد ،وهو رشح
يصنّف من الرشوح الطويلة؛ فقد عني فيه ببيان ّ
كل ما يتع ّلق باألبيات ،سواء إعراهبا،
ّطرق إىل ذكر خالف العلامء يف ذلك،
أو املعنى اإلمجا ّيل هلا أو
التفصييل ،مع الت ّ
ّ
واالستدراك عىل بعض أقواهلم ومذاهبهم ،وتصحيح بعض أغالطهم ،إضافة إىل
توجيهه للقراءات وبيانه لعللها(.)1
ثناء العلامء عليه :اإلمام السمني كان من العلامء الكبار ،الذين ّنلوا من علوم
شتّى ،وأ ّلفوا يف فنون متعدّ دة التآليف النّافعة ،وقد شهد له بذلك العلامء ،فأثنوا عليه يف
اإلسنوي(" :)2كان فقيه ًا ،بارع ًا يف النّحو والتفسري وعلم القراءات"(،)3
كتبهم ،قال
ّ
وقال ابن اجلزري(" :)4رشح الشاطبية رشح ًا كبري ًا مل ُيسبق إىل مثله"(.)5
وفاته :بعد أن قىض اإلمام السمني حياة حافلة بالعلم والعطاء والتأليف ،وفاته
املن ّية سنة756( :هـ) ،رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة ،ونفعنا بعلمه(.)6

( )1انظر :العقد النّضيد للسمني احللبي.)94-68/1( :

( )2هو :عبد الرحيم بن احلسن

اإلسنوي ،مجال الدين ،ولد عام704(:هـ) وتويف772( :هـ) .خمطوطة ترمجة

مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي ،مؤلف جمهول ،عدد األوراق16:
( )3طبقات الشافعيّة لإلسنوي (.)513/2

( )4هو :حممد بن حممد بن حممد بن علي أبو اخلري ابن اجلزري ،ولد عام751( :ه) ،قرأ القراءات على العديد من املشايخ
منهم :أبو عبدهللا حممد بن الصائغ وغريه تويف سنة 833( :هـ) .ينظر :غاية النهاية (.)1220-1216/3
()5

غاية النهاية البن اجلزري.)237/1( :

ّوسع :قسم الدّ راسة للعقد النّضيد ،حتقيق :الدكتور أيمن رشدي (.)98-5/1
( )6انظر للت ّ
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املطلب الثاين :منزلة رشح اإلمام السمني بني رشوح الشاطبية األخرى
املوسعة؛ إذ
يصنَّف كتاب :العقد النضيد بني رشوحات الشاطبية من الرشوح َّ
الرشوح يف جمملها عىل ثالث جمموعات :األوىل :الرشوح املخترصة ،الثانية :الرشوح
املوسعة ،والعقد النّضيد من الصنف الثالث ،وممّا جعله
املتوسطة ،الثالثة :الرشوح
َّ
تطرق إىل مسائل كثرية تتصل بالقراءات ،وتعني املقرئ ،من ذلك :إعراب
كذلك أنّه ّ
أبيات القصيد ّ
التفصييل ،مع ذكر خالف
وفك املستغلق منها وبيان املعنى اإلمجا ّيل هلا أو
ّ
يتطرق أيض ًا إىل مسائل علل القراءات ومسائل االشتقاق والترصيف
العلامء يف ذلك ،كام ّ
وتوجيه املشكل من القراءات وتفسري غريب اللغات وبيان معاّن األلفاظ وما تضمنته
وباألخص
من بديع وبيان ،كام يستدرك عىل بعض املتقدّ مني عموم ًا والرشاح خصوص ًا،
ّ
اإلمامان :أبو شامة( )1والفايس(.)2
يبني قيمة هذا الرشح ومنزلته :أنّه ينقل عن أيب شامة والفايس يف كثري من
وممّا ّ
املسائل ،بل جعلهام لكتابه مصدر ًا ،فرمز بالشني املعجمة لــ :شهاب الدين أيب شامة،
يرصح باسمهام.
والعني املهملة أليب عبداهلل الفايس ،وقد ّ
ومنه :أنّه ينترص للقراءات ويدافع عنها ،وير ّد عىل بعض الشبه واالعرتاضات التي
ويوضح املشكل.
أثريت حول بعض األوجه فيها ،ويبني ذلك بام يزيل اللبس
ّ
ويسهل املواضع
ومنه :أنّه يبذل جهد ًا كبري ًا حتى ُيب ِّسط املسائل العويصة،
ِّ
املستغلقة ،من ذلك هذا املوضوع الذي معنا.
العلمي لدى األثبات.
ومنه :جاللة مؤ ّلفه عند العلامء ،ورسوخه
ّ

الدمشقي ،املعروف أبيب شامة ،ولد سنة599( :ه)،
( )1هو :عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ،أبو القاسم
ّ
تويف سنة665( :هـ) .انظر :غاية النهاية (.)550/2

( )2هو :حممد بن حسن ،أبو عبدهللا الفاسي ،ولد بعد الثمانني ومخسمائة ،وتويف سنة656( :هـ).
()15

ومنه :ثناء كبار العلامء عىل هذا الرشح جيعله يف مكان عظيم عندهم ،قال اإلمام
ّ
القسطال ّّن")1(:رشحها رشح ًا جلي ً
وانتفعت منه
وقفت عليه وطالعتُه،
ال ،أجاد فيه وأفاد،
ُ
ُ
كثري ًا رمحه اهلل تعاىل"(ّ ،)2
القراء وغريهم.
فكل هذه األمور جتعل لكتابه قيمة عظيمة عند ّ

حممد بن أيب بكر القسطالّن ،أبو العباس ،شهاب الدين ،ولد عام851( :هـ) ،وتويف سنة:
( )1هو :أمحد بن ّ
(923هـ) .انظر :الفتح املواهبي ،حتقيق :إبراهيم اجلرمي (.)19
( )2الفتح املواهبي يف ترمجة اإلمام الشاطبي للقسطالّن.)95( :
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املطلب الثالث :التعريف بموضوع ما اتفق لفظه واختلف تقديره،
وبيان الضابط املتبع فيه ،وحقيقة وجوده يف غري هذا الباب من أبواب
القراءات
التعريف :اتفق :فعل ماض ،ومضارعه يت َِّفق ،ومصدره اتفاق ،جاء يف لسان
العرب" :وفق :الوفاق :املوافقة .والتوافق :االتفاق والتظاهر...وفق اليشء :مالءمه،
فق هذا ووفاقه وفيقه وفوقه
وقد وافقه موافقة ووفاق ًا واتفق معه وتوافق ًا...وتقول هذا و ُ
وسيه ِ
ِ
وعدله واحد.)1(...
ُّ
اختلف :لغة :فعل ماض ،ومضارعهَ :يتلف ،ومصدره  :اختالف ،قال يف لسان
العرب :ختالف األمران واختلفا :مل يتفقاُّ ،
وكل ما مل يتساو فقد ختالف واختلف(.)2
دت ألفاظها من حيث
بنا ًء عىل ما تقدَّ م يمكن تعريفه عىل أنّه :املسائل التي ّاحت ن
طرأت عىل
ّحوالت التي
ن
الصوت املسموع واختلف تقديرها ،وذلك بالنّظر إىل الت ّ
اللفظ.
أ ّما عن الضابط املت َبع فيام اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشام:
فاألصل ّ
أن للمقرئ أن يكتفي يف ختفيف اهلمزة ببعض األوجه تيسري ًا عىل نفسه
واملتل ِّقي ،وللعلامء يف ذلك طرائق متعدّ دة ،هذا إذا أيقن املقرئ ّ
أن املتل ِّقي متقن وعارف
لألوجه ،أما إذا كان ِ
مبتدئ ًا فال بدّ من توقيفه وسؤاله حتى يضبط أحكام الباب ،ويتقن
ّ
ثم يتن ّوع معه ،فاألوجه يف ذلك اختيار ّية ،جيوز االقتصار عىل بعضها( ،)3وقد ترك
أداءه ّ
القيايس يف اللفظ ،وع ّلل ذلك
الرسم التي ت ّتفق مع
بعض املصنِّفني ذكر بعض أوجه ّ
ّ

( )1لسان العرب البن منظور.)251/16-15( :
السابق)136/5( :
( )2املصدر ّ
( )3انظر :النّرش البن اجلزري)858/2( :
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سيتبني عند ذكر
القيايس فأ َّثر ذلك عىل بعض األوجه كام
بعضهم باندراج وجه الرسم يف
ّ
ّ
أثر العمل باملذهب الرسمي عىل الكلمة املوقوف عليها ،مع ّ
أن باب وقف اإلمام محزة
السامعي ،وينبغي اإلتيان هبام ما مل
القيايس ،واملذهب
مذهبني :املذهب
وهشام قائم عىل
ّ
ن
ّ
ألن تركه أو إمهاله دون ّ
امعي فيكتفى بالقيايس؛ ّ
ّ
تعذر ،وإنّام ألنّه مندرج يف
الس ّ
يتعذر ّ
اجلعربي( )1هذا الضابط أحسن
القيايس قد يكون له أثر يف أوجه األداء ،وقد ّبني اإلمام
ّ
ّ
أن ّ
بيان فقال" :والضابطّ :
كل موضع يوافق القياس الرسم يتحد املذهبان ،وموضع
ّ
اكنني عىل
َيتلفان
الس ن
ويتعذر اتباع الرسم ،كــــ فرض األلف بعد غري فتحة ،أو التقاء ّ
القيايس ،ويسقط مذهب الرسم ،وموضع
يتعني
غري احلدّ  ،أو لبس معنًى عند القائل بهّ ،
ّ
ال يتعذر يؤخذ له باألمر ْين"(.)2
وأما عن وقوع ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف غري باب وقف محزة وهشام من
وردت متعدّ دة ،ودونك نامذج من ذلك:
أبواب القراءات فهو حقيقة موجودة فيها ،وقد
ن
األ ّول :كلمة :ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ األحزاب 50 :يف األحزاب ،معلوم ّ
أن اإلمام قالون يقرأ
كلمة ﴿النَّبِيء﴾ باهلمزة با ّطرادّ ،إال أنّه يف هذه الكلمة أبدل اهلمزة ياء ثم أدغمها يف الياء
قبله فأشبهت يف اللفظ قراءة اجلمهور ،وهي ختتلف معها يف التقدير.
الثاّن :كلمة :ﭽ ﯸ ﭼ وقف ًا هلشام بالقرص وحلمزة ،نجد ّ
أن قراءت نيهام هلذه
ِ
خمرج عىل
الكلمة عىل هذا الوجه متفقتان لفظ ًا لكنّهام خمتلفتان حك ًام؛ إذ قراءة هشام َّ
ألّنا
قرص املمدود ،والكلمة عىل قراءة هشام أصول ّية؛ ّ
إبدال اهلمزة ،بينام قراءة محزة عىل ن
تندرج حتت قاعدة ك ّل ّية ،وهي قاعدة اإلبدال ،وهي عىل قراءة محزة كلمة فرش ّية.

( )1هو :إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق اجلعربي ،قرأ على املنتجب التكرييت ،تويف سنة:
(732هـ) .ينظر :معرفة القراء الكبار (.)1465-1463/3
( )2كنز املعاّن للجعربي.)702/2( :
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ومنه أيض ًا كلمة :ﭽ ﯮ ﭼ األعراف 143 :وقف ًا بالقرص حلمزة ،يف موضعي
األعراف والكهفّ ،
فإن ختريج وقف هشا ٍم عىل إبدال التنوين املنصوب ألف ًا ،والكلمة
عىل قراءته أصول ّية ،بينام خترجيه عند محزة بإبدال اهلمزة ألف ًا وحذف إحدامها ،وهي عىل
قراءته فرش ّية.
فاالتفاق يف اللفظ مع اختالف التقدير حقيقة موجودة يف القراءات ،ومن تت ّبع
القراء فيها بتأن وجد ذلك كثري ًا ،واهلل املوفق.
الكلامت القرآن ّية بتأ ّم ٍل وتت ّبع اختالف ّ

املطلب الرابع :بعض األدلة واآلثار الواردة يف ختفيف اهلمزة حلمزة
وهشام وقفا.
صحة نقل بعض التغيريات التي تدخل عىل اهلمز
لقد أثار بعض الناس شبه ًا عن ّ
وقف ًا عند اإلمام محزة وهشام ،واستغربوا من ثبوت بعض أوجه التخفيف فيه وقف ًا،
أن ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ،واحلقيقة ّ
واستبعدو نا نقل ذلك عن رسول اهلل ّ
كل من له معرفة
تنوع العرب يف ختفيف اهلمزات؛ وذلك ملا تتصف به اهلمزة من
باللغة العرب ّية ،وا ّطالع ب ّ
الصفات القو ّية عرف ّ
أن أنواع التخفيف عند محزة ومن وافقه يشء يسري مقارنة بتخفيف
ّ
األئمة أوجه ختفيف اهلمزة يف مصنَّفاهتم ،وأخذوا هبا يف
اهلمزات يف العرب ّية ،وقد أثبت ّ
قراءهتم وإقرائهم ،ونقلوا نصوص ًا يف ذلك عن سلفهم ،وآثار ًا عن مشاَيهم ،والقراءة
ٍ
غريب عليها ،قال
سنّة متبعة ،وورع هؤالء الكبار يمنعهم من إدراج يشء يف القراءة
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سفيان الثوري(( :)1ما قرأ محزة حرف ًا من كتاب اهلل إال بأثر)"( ،)2وقال اإلمام الدّ اّن(:)3
"اعلم ّ
أن هشام ًا من طريق احللواّن( )4ومحزة من طرقه كانا يقفان عىل اهلمزة الساكنة
واملتحركة إذا وقعت طرف ًا يف الكلمة بتسهيلها ويصالن بتحقيقها"( ،)5ورواي ُة اتباع
الرسم ما روى سليم( )6عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف عىل اهلمز ّ
خط املصحف(،)7
وقال احلافظ ابن اجلزريُّ " :
وصحت به الرواية؛
وكل ذلك _أو غالبه_ وردت به القراءة،
ّ
يصح يف القراءة ما ال يسوغ يف العربية ،بل قد يسوغ يف العربية ما ال
إذ من املحال أن
ّ
ِ
يصح يف القراءة؛ ّ
صح يف القراءة
األول ،وممّا ّ
ألن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن ّ
ّ
اختص محزة بذلك من حيث إن قراءته
الوقف بتخفيف اهلمز ...وقد
ُ
وساغ يف العربية
ّ
والسكت ،فناسب التسهيل يف الوقف...هذا
اشتملت عىل شدّ ة التحقيق والرتتيل واملدّ ّ
صحة الرواية بذلك عنده ،وثبوت النقل به لديه (.)8
ك ّله مع ّ

( )1هو :سفيان بن سعيد بن مرسوق ،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
( )2النرش البن اجلزري.)1340/2( :
( )3هو :عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد أبو عمرو األموي الداّن ،ولد سنة371( :هــ) ،قرأ عىل عبد العزيز بن
جعفر بن خواستي الفاريس وخلف بن إبراهيم بن خاقان وغريمها ،تويف سنة444( :هــ) .انظر :معرفة القراء
للذهبي ،)773/2( :وغاية النهاية البن اجلزري.)739/2( :
( )4هو :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 البن اجلزري.)234/1( :
( )5جامع البيان للدّ اّن.)365/1( :
( )6هو :سليم بن عيسى بن سليم ،أبو عيسى ،ولد عام130( :ه) ،قرأ عىل :محزة بن حبيب ،تويف عام188( :ه)،
وقيل غري ذلك .انظر :غاية النهاية البن اجلزري.)482/1( :
( )7فتح الوصيد للسخاوي.)358/2( :
( )8النرش البن اجلزري.)1340/2( :
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القسم األول :الدراسة النظرية.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :منهج اإلمام السمني يف موضوع ما اتفق لفظه واختلف تقديره
املبحث الثاين :أبرز القواعد التي بنى اإلمام السمني عليها موضوع :ما اتفق لفظه
وأثرها عىل الكلمة املوقوف عليها.
واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشامُ ،
املبحث الثالث :نصوص فيام اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة
السمني وبعده.
وهشام عىل اهلمز قبل اإلمام ّ
السمني احللبي عىل موضوع :ما
املبحث الرابع :القيمة العلم ّية لتطبيقات اإلمام ّ
اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشام.
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املبحث األول :منهج اإلمام السمني يف موضوع ما اتفق
لفظه واختلف تقديره
احللبي خالل دراسته للمواضع التي اتفق لفظها واختلف
السمني
ّ
اتبع اإلمام ّ
تقديرها يف باب وقف محزة وهشام منهج ًا واضح ًا ،من ذلك:
أ ّنه جعل هذه املسائل بمنزلة رشح عىل باب وقف محزة وهشام عىل اهلمزة بعد أن
مفص ً
ال يف رشح األبيات ،وذلك من باب تقريب القواعد التي سبق ذكرها يف
تقدّ م َّ
وإتقاّنا ،قال اإلمام السمني:
يسهل استيعاهبا
الباب ،وتيسري الضوابط التي ُذ ن
كرت حتى ُ
ُ
وتقرر من
تبني ما تقدَّ م من القواعدّ ،
"وقد انقىض كالم الناظم رمحه اهلل ،ولنذكر مسائل ِّ
قوهيا وضعيفها ،مشهورها وشا ّذها ،وذلك ُيتقن به ما عرفته َّأوالً.)1("...
الضوابطّ ،
ومنهجه يف إيراد املسائل أن يبدأ برقم املسألة ك قوله" :املسألة األوىل" ،ثم يأخذ
الكلمة ،فإن كانت مت ّثل قاعدة يصدّ رها غالب ًا بكلمة( :نحو).
السمني طريقتان للدّ اللة عىل ّ
أن املسألة مت ّثل قاعدة مطردة ،األوىل :أن يذكر ترمجة
لإلمام ّ
املسألة ويضيف لفظ( :نحو) ،كقوله" :إذا وقفت عىل املكسورة بعد مكسور نحو ،"...الثانية:
أن َيترص عىل لفظ( :نحو) دون تقديم ترمجة ،كقوله" :إذا وقفت عىل نحو﴿ :بدأ﴾،"...
وخالف هذا املنهج يف بعض الكلامت التي مت ّثل قاعدة ،ككلمة﴿ :ا نم ِر ٍئ﴾.
ِ
رسد املسائل وترتيبها،
الشاطبي قي
ومنه :أنّه راعى يف الغالب منهج ّية اإلمام
ّ
متطرفة ،ثم ذكر اهلمزة املتحركة ،فبدأ بام
متوسطة أو
حيث بدأ باهلمزة الساكنة ،سواء
ّ
ّ
قبلها ساكن صحيح ،سواء متوسطة أو متطرفة ،سواء كان السكون صحيح ًا أو حرف
املتحركة بعد األلف فبدأ باملتوسطة فاملتطرفة ،ثم ذكر
ثم ذكر اهلمزة
ّ
لني أو مدّ ولنيّ ،
تطرق إىل حكم اهلمزة املفتوحة بعد
حكم اهلمزة
املتحركة املسبوقة بياء أو واو مزيدة ،ثم ّ
ّ

للسمني.)1049/2( :
( )1العقد النضيد ّ
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ضم ،ثم املفتوحة بعد فتح ،سواء
كرس ،سواء متوسطة أو متطرفة ،ثم املفتوحة بعد ّ
ضم ،سواء متوسطة أو متطرفة،
متوسطة أو متطرفة ،ثم ذكر حكم اهلمزة املضمومة بعد ّ
متطرفة ،ثم ذكر حكم املضمومة بعد
وكذلك املضمومة بعد فتح ،سواء متوسطة أو
ّ
متطرفة ،ثم ذكر حكم املكسورة بعد فتح ،ثم املكسورة بعد كرس،
كرس ،سواء متوسطة أو ّ
متطرفة ،وهو يف ثنايا
ضم ،سواء متوسطة أو ّ
متطرفة ،ثم املكسورة بعد ّ
سواء متوسطة أو ّ
ذلك يستطرد ملسائل ها ّمة تتعلق بالكلمة كـبيان :لوازم األخذ ببعض األوجه،
ويستدرك عىل بعض العلامء يف بعض األوجه ،كقوله :رواه بعضهم عن محزة ،وهو
ضعيف.)1( "...

من منهجه أنّه يذكر األوجه ّ
الشا ّذة أو الضعيفة وين ّبه عليها ،غري أنّه فاته بعض
األوجه مل يذكر فيها تضعيف ًا أو شذوذ ًا ،مع ّأّنا غري مقروء هبا ،كقوله باحلذف يف نحو:
﴿نساءنا﴾ ،وقد ن ّبه عىل بعضها حم ِّقق الكتاب.
َيتم أغلب املسائل التي اتفق لفظها واختلف تقديرها بقوله" :فيتّحد اللفظ
وَيتلف التقدير" أو" :فاللفظ واحد والتقدير خمتلف" أو" :فيتّحد اللفظ وَيتلف
املدرك" ،ونحو ذلك من العبارات التي ّ
تدل عىل هذا املعنى ،وقد ال يذكر ذلك يف بعض
املسائل ن ّبه حم ِّقق الكتاب عىل بعضها.
اتبع اإلمام السمني طريقتني يف التنبيه عىل اتفاق األوجه يف اللفظ دون التقدير:
ينص عىل ّ
أن وجه ًا ما يتفق مع آخر يف اللفظ
الطريقة األوىل :التنصيص ،وهو أن ّ
وَيتلف معه يف التقدير ،وقد تقدّ م بعض عباراته يف ذلك.

( )1العقد النضيد (.)1070/2
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الطريقة الثانية :االكتفاء برسد األوجه دون التنصيص ،لكن يؤخذ االتفاق يف
اللفظ دون التقدير من خالل التأ ّمل يف األوجه التي رسدها ،وقد ن ّبه حم ّقق الكتاب عىل
بعضها يف احلاشية.
خاصة يف بيان األثر املرتتِّب عىل الكلمة املوقوف عليها واتفق فيها
ُيويل عناية
ّ
وجهان لفظ ًا فحسب.
بالسامعي.
يف ذكر أوجه الكلمة وقف ًا يبدأ بالقيايس ثم يتبعه
ّ
يرى ّ
السامء﴾﴿ ُسوء﴾ ﴿ ِيسء﴾ ال يمنع
أن األخذ بمذهب اتباع الرسم يف نحوَّ ﴿ :
مغري باحلذف.
من اإلتيان بوجهي املدّ بدليل وقوع حرف املدّ قبل مهز َّ
يع ّلل بعض األوجه تعلي ً
ّحوالت التي طرأت عىل
ويبني الت ّ
ال رصف ّي ًا واشتقاق ّي ًاّ ،
بعض الكلامت ،نحو﴿ :خ ِ
اسئِني﴾.
ال يذكر اسم اإلمام محزة وال هشام ،بل يكتفي برسد أوجه الوقف يف الكلمة؛ ألنّه
أن الباب هلامّ ،
معروف ّ
تطرف هلام.
توسط من اهلمزات حلمزة فقط ،وفيام ّ
وأن التخفيف فيام ّ

املبحث الثاين :أبرز القواعد التي بنى اإلمام السمني عليها موضوع:
وأثرها عىل
ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشامُ ،
الكلمة املوقوف عليها.
يظهر للقارئ جل ّي ًا خالل قراءته هلذه املا ّدة عند اإلمام السمني أ ّن أبرز القواعد
وخرج هبا األوجه
السمني عليها موضوع :ما اتفق لفظ ًا واختلف تقدير ًا َّ
التي بنى اإلمام ّ
الرسم ،أو اتباع ّ
اخلط ،وتشتمل هذه القاعدة
يف باب وقف محزة وهشام هي قاعدة اتباع ّ
ّ
اخلط يف :احلذف ،واأللف ،والياء ،والواو ،فتار ًة يكون الوقف باحلذف وال
عىل اتباع
القيايس ،وهكذا األلف والياء
يكون ث َّم فرق لفظي بني الوقف به والوقف بالوجه
ّ
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والواو ،مثل الوقف عىل :ﭽﮱ ﭼ

احلجر44 :

وﭽﮩ ﭼ

العنكبوت20 :

وﭽﮁ ﭼ

وﭽﮡﭼ النحل 61 :وغري ذلك ،بيد ّ
أن بينهام اختالف ًا يف التقدير.
ثانيا :قاعدة إبدال اهلمزة املضمومة الواقعة بعد ضمة واو ًا أو املكسورة بعد كرس
يا ًء وإسكاّنا وقف ًا عىل لغة التّميم ّيني وغريهم ،مثل :ﭽ ﮯ ﭼ الطور 24 :و ﭽﭱﭲﭼ.
فهتان القاعدتان مها أبرز القواعد التي بنى اإلمام السمني عليها موضوع :ما اتفق
لفظه واختلف تقديره.
أما أثر قاعدة :ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف وقف محزة وهشام عىل الكلمة
املوقوف عليها من خالل نصوص اإلمام السمني احللبي ،فيتلخص يف اآليت:
أوال :نقل السكون من األصالة إىل العروض ،مثل :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ القصص)1( .88 :

ثانيا :منع الكلمة من قبول الروم واإلشامم بعد أن كانت قابلة هلام ،مثل:
ﭽﮱﭼ ،قال اإلمام السمنيّ " :إال أنّه يرتتب عىل الوجهني فائدة حسنة ،وذلك أنّك
إذا قدّ رت الوقف عىل وجه النّقل جاز لك رومه وإشاممه؛ ألنه مرفوع ،وإذا قدّ رت
الوقف عليه عىل وجه احلذف من غري نقل مل يكن روم وال إشامم"(.)2
السامء﴾ ﴿ ِيسء﴾ ﴿ ُسوء﴾ عىل
ثالثا :يرى اإلمام السمني يف الوقف عىل نحوَّ ﴿ :
مغري(.)3
مذهب احلذف جواز القرص واملدّ لوقوع حرف املدّ قبل مهز َّ

( )1انظر :العقد النضيد للسمني.)1062/2( :
( )2انظر :املصدر السابق.)1054/2( :
ٌّ
( )3انظر :ال ( .)1070/2والذي يظهر وجوب قرص حرف املدّ ؛ ّ
مستقل وال يمكن
ألن مذهب اتباع الرسم مذهب
اعتبار وجود اهلمزة عىل تقديره فضالً عىل اعتبار دخول تغري فيها؛ ويقوي هذا االحتامل ّ
أن اإلمام السمني نفسه
ذكر امتناع الروم واإلشامم عىل وجه احلذف يف نحو( :يشء) ،بدليل أصالة السكون حينئذ ،فكام بقيت ياؤها
ساكنة كام كانت فكذلك األلف يف هذا املثال؛ لذلك ال يظهر يف حرف املدّ ّإال القرص عىل هذا التقدير ،قال =
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رابعا :تغيري مصطلح الكلمة وأد ّلتها ،فيقال مثالً :ﭽ ﮱ ﭼ البقرة ، 74 :عىل وجه
حني
اتباع الرسم
ُ
وبني املصطل ن
وقفت باحلذف اتباع ًا للرسم ،وال يقال وقفت باإلبدال ،ن
اختالف يف املأخذ والدليل ،من ذلك ّ
سامعي.
قيايس واآلخر
أن أحدمها
ٌّ
ٌّ
لفظ مت ِ
خامسا :قد جيتمع يف ٍ
ّح ٍد أكثر من تقدير ،فتكون النّيية هي املُ ِ
فصحة للوجه
ّ
ُ
املراد ،مثل الوقف عىل نحو :ﭽ ﯻ ﭼ آل عمران 121 :بالياء ،فهل هو عىل مراد اإلبدال أو
مذهب األخفش ،أو الرسم؟ االحتامل وارد ،قد يقال ّ
إن األصل موافقة القياس ،نعم
لكن ال يمنع ذلك من إرادة غريه من املذاهب اجلائزة ،مع العلم ّ
أن مذهب األخفش
قيايس.
أيض ًا
ٌّ
الرصف ّية التي دخل عىل
سادسا :اإلشارة إىل األوجه اللغو ّية ،واالحتامالت ّ
الكلمة ،كالوقف عىل  :ﭽ ﮄ ﭼ األعراف.)1( 166 :

نصوص يف :ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب
املبحث الثالث:
ٌ
وقف محزة وهشام قبل اإلمام السمني احللبي وبعده
السمني بدع ًا يف اإلشارة إىل هذا املوضوع ،بل قد سبقه إىل ذلك عدد
مل يكن اإلمام ّ
األئمة ،لك ّن ما يم ّيز اإلمام السمني أنّه من أوسعهم توضيح ًا ،وأحسنهم ترتيب ًا،
من
ّ
والنّصوص التي تثبت هذا املوضوع عن املتقدِّ مني عديدة ،من ذلك قول اإلمام
الضم ،نحو :ﭽ ﯪ
اجلعربي..." :فتكون ألف ًا بعد الفتح ،ويا ًء بعد الكرس ،و واو ًا بعد
ّ
ﭼ

البقرة23 :

ﭽ ﭭ ﭼ األعراف ، 145 :و ﭽﭨﭼ األعراف ، 106 :ﭽ ﯟ ﭼ احلج ، 45 :و ﭽ ﮁ

ﭼ التوبة ، 90 :و ﭽﮇ ﭼ البقرة ، 221:و ﭽ ﮭ ﭼ اإلسراء ، 14 :ﭽﭟ ﭼ الكهف ، 16 :و ﭽﮩ ﭼ

= اإلمام أبو شامة يف الوقف بالرسم عىل نحو :ﭽﭭ ﭼ" :وإن وقف عىل اتباع الرسم أسقط اهلمزة؛ فيقف
عىل األلف التي قبلها فال مدّ أصالً ،واهلل أعلم" .انظر :إبراز املعاّن أليب شامة.)294/1( :
( )1انظر :العقد النضيد للسمني.)1075/2( :
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العنكبوت ، 20 :و ﭽ ﭫ ﭼ الرمحن ، 22 :ﭽ ﰆ ﰇ ﭼ عبس...37 :وقد اتفق القياس والرسم
هنا ،)1("...وقال أيض ًا" :ونحو :ﭽ ﯞ ﭼ

النحل5 :

وﭽﮱ ﭼ

احلجر44 :

متحد الرسم

والقياس يف احلذف ،ويمتنع الروم واإلشامم عىل الرسم.)2("...
وممّا جاء عن احلافظ ابن اجلزري قوله" :ومن املتطرف العارض مسألة
ﭽﭘﭙﭼ

النساء176 :

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
واو ًا مضمومة ،فإن سكنت للوقف احتد مع الوجه قبله ،ويتحد معهام وجه اتباع
الرسم...وكذلك احلكم يف ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الرمحن ،)3("...22 :وقال أيض ًا" :ومن
ذلك مسألة :ﭽ ﮮ ﭼ

العنكبوت20 :

وشبهه ،ممّا وقعت اهلمزة فيه مضمومة بعد كرس ،قيل

فيها مخسة أوجه:
أحدها :إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة لسكوّنا وقف ًا بحركة ما قبلها ،عىل التخفيف
ُ
وإبداهلا يا ًء مضمومة عىل ما نقل من مذهب األخفش ،فإن وقف بالسكون فهو
القيايس،
موافق ملا قبله لفظا.)4("...
ومن ذلك مسألة ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ

القصص30 :

و ﭽﭢ ﭣ ﭼ

النور11 :

ونحوه ممّا

وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد كرس ،جيوز فيها ثالثة أوجه :أحدها :إبدال اهلمزة يا ًء
ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف عىل القياس.

( )1كنز املعاّن للجعربي.)682/2( :
لسابق.)717/2( :
( )2املصدر ا ّ
( )3النرش البن اجلزري.)1465/3( :
السابق (.)1467/3
( )4املصدر ّ
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ويا ًء مكسورة بحركة نفسها عىل مذهب التميم ّيني ،فإن وقف بالسكون فهو موافق
ما قبله لفظا.)1("...
"ومن ذلك مسألة :ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ

الواقعة23 :

ونحوه ممّا وقعت اهلمزة فيه

ضم ،قيل فيها أربعة أوجه:
مكسور ًة بعد ّ
وضم ما قبلها عىل القياس ،والثاّن:
أحدها :إبدال اهلمزة واو ًا ساكنة لسكوّنا
ّ
إبداهلا واو ًا مكسورة عىل ما نقل من مذهب األخفش( ،)2فإن وقف بالسكون فهو
كاألول لفظا فيتحد.)3("...
وورد عن الشيخ أمحد بن ثابت التلمساّن( )4يف عدد من املواضع ،منها قوله:
"والرسم يتّحد مع القياس ،لكن متتنع معه اإلشارة ،لبقاء السكون بعد احلذف ،وال
يقال :كذلك القياس ،لعروض احلركة"(.)5
وممّا ورد عن الشيخ عبد الفتاح القايض( )6من ذلك ،قوله" :ﭽ ﯭ ﭼ
فيه وأمثاله نحو :ﭽﮍﭼ

املائدة110 :

وﭽ ﮮ ﭼ

العنكبوت20 :

البقرة15 :

عند الوقف هلشام ومحزة

مخسة أوجه تقدير ًا ،وأربعة عمل ّي ًا :األول :إبدال اهلمزة يا ًء ساكنة عىل القياس...الثالث:

( )1النرش البن اجلزري.)1468/3( :

( )2هو :هارون بن موسى بن شريك ،أبو عبدهللا التغليب األخفش الدمشقي ،يعرف ابألخفش ،تويف
سنة292( :هـ) .انظر :غاية النهاية البن اجلزري.)1340/3( :
الغين القاضي ،ولد سنة1320( :ه) ،تويف سنة1403( :ه) .انظر:
( )3هو :عبد الفتاح بن عبد ّ
القراء إللياس الربماوي.)194/1( :
إمتاع الفضالء برتاجم ّ
( )4هو :أمحد بن اثبت الشريف التلمساين ،تويف سنة1152( :هـ) ،وقيل غري ذلك .انظر :مقدمة
الرسالة الغراء بتحقيق :هارون عبد الرمحن آل ابشا اجلزائري.
الغراء ألمحد التلمساّن.)68( :
( )5الرسالة ّ
( )6البدور الزاهرة لعبد الفتّاح القايض.)24( :
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إبداهلا ياء مضمومة عىل الرسم وعىل مذهب األخفش ثم تسكن للوقف فيتحد هذا
الوجه مع الوجه األول
تقرر من خالل هذه النّصوص ّ
أن موضوع االتفاق
يف العمل وخيتلف يف التقديرّ ،)1("...
يف اللفظ واالختالف يف التقدير حقيقة موجودة يف هذا الباب ،و ّ
أن اإلمام السمني ليس
بدع ًا يف ذلك ،بل ال زال العلامء قبله وبعده ين ّبهون عليهّ ،إال ّ
أن ما يم ّيز اإلمام السمني
كونه من أوسعهم توضيح ًا ،وأتقنهم ترتيب ًا.

السابق.)24( :
( )1املصدر ّ
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املبحث الربع :القيمة العلمية لتطبيقات اإلمام السمني عىل
ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف باب وقف محزة وهشام
شك ّ
تقدّ م بيان منزلة رشح اإلمام السمني بني رشوح الشاطبية األخرى ،وال ّ
أن لبعض
ما ُذكر هناك أثر ًا عىل هذه املسألة ،لكن تتم ّيز هذه املسألة و ّ
تتجىل قيمتها من خالل ما ييل:
أنّه تبسيط وتسهيل لباب من أصعب أبواب القراءات ضبط ًا ،وأد ّقها تفصيالً.
ّأّنا بمنزلة رشح موجز لكثري من أبيات الشاطبية يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز.
ّ
ويتعمق يف مناقشة اآلراء،
أن اإلمام السمني يستقيص يف ذكر املسائل واألقوال،
ّ
ثم يع ّلق عليه تصحيح ًا وتضعيف ًا.
ّ
الرسم ،وذلك ّ
الرسم من أبرز قواعد
أن ّ
أنّه أبرز فيها جانب ًا من مجال ّيات علم ّ
وتنوع أوجه
موضوع ما اتفق لفظه واختلف تقديره ،و ّبني أثر رسم املصحف يف تعدُّ د ّ
الوقف يف باب محزة وهشام.
القوي بني القراءات واللهجات العرب ّية ،وذلك من خالل إبراز
الرابط
ّ
أنّه ّبني جانب ًا من ّ
جانب من هلجة التّميم ّيني وغريهم يف وقف محزة وهشام.

يشري اإلمام السمني إىل اشتقاقات بعض الكلامت والتحوالت التي طرأت عليها.
أنّه ال يقترص عىل ذكر االتفاق يف اللفظ ،بل يبني أثر اختالف التقدير عىل الكلمة.
السمني أو استفاد منها ،حيث كان اعتامده يف نقل
قيمة املصادر التي استقى منها اإلمام ّ

أبرز هذه املسائل عىل اإلمام الفايس ،لكنّه نقل ذلك بالتمحيص والتحقيق ،وأضاف
عليها إضافات ق ّيمة.
ويرجح بني بعضها بعد إيراده
َيتار اإلمام السمني يف بعض األوجه املختلف فيها،
ّ
شك ّ
لآلراء ،وال ّ
أن لرتجيحه منزل ًة عليا نظر ًا لقدمه الراسخ يف علوم العرب ّية .
توسع وتوضيح وترتيب مع
ق ّلة من ن ّبه عىل هذه املسألة هبذه املنهج ّية وباستفاضة و ُّ
السمني احللبي.
أمه ّيتها كاإلمام ّ
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القسم الثاين :دراسة تطبيقية للكلامت والقواعد التي اتفق لفظها
واختلف تقديرها.
املسألة األوىل :الوقف عىل ﭽ ﭴ ﭼ
هذه هي املسألة اخلامسة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها" :إذا
وقفت عىل :ﭽ ﭴ ﭼ من قوله تعاىل ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ النمل ، 25 :كان لك فيها وجهان:
أحدمها :نقل حركة اهلمزة عىل الباء ثم تسكّنها للوقف.
ّ
للخط ،فالباء ساكنة وقف ًا كام كانت
الثاّن :حذف اهلمزة ابتدا ًء من غري نقل اتباع ًا
ساكن ًة وصالً ،فيتحد اللفظ مع اختالف التقدير.
فإنّك يف الوجه األول سكّنت الباء بعد حتريكك إ ّياها بحركة النقل ،ويف الثاّن مل
حتركها ،بل حذفت اهلمزة وتركت الباء عىل حاهلا من السكون"(.)1
ّ

املسألة الثانية :الوقف عىل نحو :ﭽ ﮱ ﭼ

احلجر٤٤ :

هذه هي املسألة السادسة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"الوقف عىل :ﭽ ﮱ ﭼ احلجر 44 :من قوله تعاىل ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

احلجر:

 ، 44وحكمه حكم ﭽ ﭴ ﭼ من الوجهني املتقدّ مني ،فيكون اللفظ واحدا والتقدير
خمتلفا أيضا.
الوجهني فائدة حسنة ،وذلك أنّك إذا قدّ رت الوقف عىل وجه
ّإال أنّه يرتتّب عىل
ن
النقل جاز لك رومه وإشاممه؛ ألنه مرفوع ،وإذا قدّ رت الوقف عليه عىل وجه احلذف
أصيل،
األول عارض ،ويف الثاّن
( )1العقد النضيد للسمني ،)1054/2( :والفرق بني
السكونني أ ّن السكون يف ّ
ن
ٌّ
ودليل النقل واحلذف من الشاطبية قوله:
وحرك به ما قبله متسكـــــــنا

وأسقطْه حتى يرجع اللفظ أسهال.

وقد َرووا أنه باخلط كان مسهال ..................واحلذف رسمه .متن الشاطبية ،البيت رقم245-244:
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من غري نقل مل يكن روم وال إشامم()1؛ ّ
ألن اهلمزة حذفت مع حركتها ،وحينئذ َيتلف
اللفظ باختالف التقدير"(.)2

املسألة الثالثة :الوقف عىل نحو :ﭽ ﯡ ﭼ النحل ٧٧ :و ﭽ ﯘ ﭼ التوبة.٩٨ :
هذه هي املسألة الثانية عرشة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل ﭽ ﯡ ﭼ و ﭽ ﯘ ﭼ كان لك فيهام مخسة أوجه:
أحدمها :النقل إىل الساكن وحذف اهلمزة ثم تسكينها سكون ًا حمض ًا.
الثاّن :النقل مع الروم.
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.
الرابع :اإلدغام املذكور مع الروم.
احلرفني حذف ًا أ ّول ّي ًا من غري نقل اتباع ًا للخط ،والياء
اخلامس :حذف اهلمزة من
ن
ساكنة بنفسها ،فال ر نوم ألبتّة.)3("...

(ُ )1
دليل دخول الروم واإلشامم قوله:
وأشمم ورم فيام سوى متبدل هبا حرف مدٍّ واعرف الباب حمفال  .متن الشاطبية ،البيت رقم250:
للسمني .)1054/2( :فتكون األوجه أربع ًة ،ثالثة عىل تقدير النقل ،وواحد عىل تقدير احلذف،
( )2العقد النّضيد ّ
قال اإلمام اجلعربي" :ونحو :ﭽ ﯞ ﭼ النحل 5 :و ﭽ ﮱ ﭼ احلجر 44 :متحد الرسم والقياس يف احلذف ،ويمتنع
الروم واإلشامم عىل الرسم" .كنز املعاّن (.)709/2
واملدرك .وتوجيه ذلك :أنّك يف الوجه
( )3املصدر السابق .)1062/2( :فيتحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
َ
حتركهام ،بل حذفت اهلمزة
ّ
األول سكّنت الياء والواو بعد حتريكك إيامها بحركة النقل ،ويف الوجه اخلامس مل ّ
األول عارض ،ويف اخلامس
احلرفني عىل حاهلام من السكون ،والفرق بني
وتركت
السكونني أ ّن السكون يف ّ
ن
ن
أصيل ،ويرتتّب عىل ذلك أنّه عىل تقدير الوقف بالنقل ومعه عروض السكون ،جيوز الروم؛ ألنه جمرور يف=
ٌّ
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املسألة الرابعة :الوقف عىل نحو :ﭽﭯﭼ الزمر ٦٩ :وﭽﭺﭼ العنكبوت.٣٣ :
هذه هي املسألة الرابعة عرشة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
املتحرك الساكن ما قبله إذا كان يا ًء أصل ّية مكسور ًا ما
"إذا وقفت عىل اهلمز
ّ
قبلها...ومن ذلك :ﭽ ﭯ ﭼ و ﭽ ﭺ ﭼ العنكبوت ، 33 :ولك فيهام وجهان:
ثم لك وجهان :املدُّ والقرص ،فإن
أحدمها :النقل وحذف اهلمزة والتسكنيّ ،
راعيت احلركة األصل ّية قرصت ،وإن مل تراعها مددت.
الثاّن :اإلبدال واإلدغام والتسكني.
وإن شئت حذفت اهلمزة من غري ٍ
ثم لك املدّ والقرص؛ ملا تقدَّ م من االعتداد
نقلّ ،
باحلركة وعدم االعتداد هبا"(.)1

=األصل ،وعىل تقدير الوقف باحلذف ومعه أصالة السكون ال جيوز إال اإلسكان ،فتكون األوجه مخسة ،أربعة
عىل تقدير النّقل ،وواحد عىل تقدير احلذف ،واهلل املوفق.
واملدرك ،وتوجيه ذلك :أنّك يف الوجه
( )1العقد النضيد ( ،)1064/2فيتحد اللفظ ويأتلف مع اختالف التقدير
َ
حتركها ،بل حذفت اهلمزة وتركت
األول سكّنت الياء بعد حتريكك إياها بحركة النقل ،ويف الوجه الثالث مل ّ
أصيل ،وليس
األول عارض ،ويف الثالث
احلرف عىل حاهلا من السكون ،والفرق بني
السكونني أ ّن السكون يف ّ
ن
ٌّ
يف الوجه الثالث ّإال القرص فقط؛ أل ّن اهلمز حمذوف ابتدا ًء ،فليس له وجود ال لفظ ًا وال تقدير ًا ،وعليه فيُلفظ كام
ُيلفظ( :يف) ،قال اإلمام أبو شامة " :وإن وقف عىل اتباع الرسم أسقط اهلمزة؛ فيقف عىل األلف التي قبلها فال
السمني يف نحو هذا حيث قال -يف
مدّ أصالً ،واهلل أعلم .إبراز املعاّن ( ،)294/1وهذا خالف ما َّقرره اإلمام ّ
ثم لك املدّ والقرص؛ ملا تقدَّ م من االعتداد باحلركة وعدم االعتداد هبا".
العقد النّضيد -بنا ًء عىل هذا التقديرّ " :
ّص عن أيب شامة يف وجوب القرص عىل هذا التقدير.
( ،)1064/2وقد تقدّ م الن ّ
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املسألة اخلامسة :الوقف عىل نحو ﭽﭭﭼ البقرة ١٩ :ﭽﭡﭼ آل عمران. ٧٤ ٣٨ :
هذه هي املسألة السادسة عرشة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"املسألة بحاهلاّ ،إال ّ
متطرفة نحو :ﭽ ﭭ ﭼ البقرة 19 :ﭽ ﭡ ﭼ ولك
أن اهلمزة فيه ِّ
فيه وجهان :أحدمها :أن تبدل اهلمزة ألف ًا وتقرص أو متدّ عىل ما قال:
تطرف مثله ويقرص أو يميض عىل املدّ أطوال
ويبدله مهام ّ
وقد تقدّ م تفسري ذلك.
ثم لك وجهان من املدّ والقرص ،واملدّ
للرسم(ّ ،)1
الثاّن :أن حتذف اهلمزة اتباع ًا ّ
أحسن عىل ما تقدّ م ذكره يف قوله:
مغري جيز قرصه واملدّ ما زال أعدال"(.)2
وإن حرف مدّ قبل مهز َّ

املسألة السادسة :الوقف عىل نحو ﭽ ﯣ ﭼ

احلديد٢٩ :

هذه هي املسألة الثامنة عرشة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل نحو :ﭽﯣﭼ احلديد 29 :من قوله تعاىل :ﭽﯣﯤﭼ احلديد 29 :فلك فيها وجهان:
أحدمها :التحقيق كاجلامعة؛ ألّنا ّأول تقدير ًا ،وهذا قد مىض يف قوله:
ٍ
بزوائد
وما فيه يلفى واسط ًا
ألّنا مفتوحة
الثاّن :التخفيف اعتداد ًا بام اتصل باهلمزة ،وختفيفها بأن تبدهلا يا ًء حمض ًة ّ
التقدير واللفظ واحدٌ "(.)3
للرسم ،فاختلف
ُ
بعد كرسة...ويف إبداهلا يا ًء موفقة ّ

املسألة السابعة :الوقف عىل نحو ﭽ ﯚ ﭼ و ﭽﭜ ﭼ.

درك.
( )1فيتحد وجه احلذف مع وجه القص عىل اإلبدال لكن مع اختالف التقدير وامل َ
( )2العقد النضيد للسمني ،)1070/2( :وقد ذكرنا التّحقيق يف حكم املدّ عىل مذهب احلذف ،فيكون عدد األوجه
يف هذه الكلمة ستة أوجه ،ثالثة اإلبدال ،والتسهيل بروم مع املدّ والقرص ،واحلذف مع القرص.
اجلر ،نحو :ﭽﯧﭼ املمتحنة 4 :ﭽﯣ
السابق .)1073/2( :فيكون جمموع األوجه ثالثة ،قال اإلمام اجلعربي" :فالم ّ
( )3املصدر ّ
ﭼ فعىل القياس فيهام ياء ،وعىل الرسم يف الثاين ياء" .ودليل اإلبدال فقول الشاطبي:
ويسمع بعد الكرس والضم مهزه

لدى فتحه ياء وواوا حموال .متن الشاطبية ،البيت رقم241:

ودليل وجهي التحقيق والتخفيف قوله:
وما فيه يلفى واسطا بزوائد

دخلن عليه فيه وجهان أعمال .متن الشاطبية ،البيت رقم248:
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هذه هي املسألة التاسعة عرشة باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل نحو :ﭽﯚﭼ األعراف 204 :و ﭽﭜﭼ األنعام 10 :جاز لك وجهان:
أحدمها :إبدال اهلمزة يا ًء لكوّنا مفتوحة بعد كرسة ،ثم تسكنها ألجل الوقف.
الثاّن :أن تسكن اهلمزة للوقف ،فتقع مهزة ساكنة بعد كرسة ،فتقلب حرف ًا جيانس
حركة ما قبلها -وهو الياء أيض ًا -فيتحد اللفظ أيضا وخيتلف التقدير"(.)1
املسألة الثامنة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮡ ﭼ النحل ٦١ :و ﭽ ﮔ ﭼ

آل

عمران.١٣ :

هذه هي املسألة العرشون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
ضم نحو :ﭽ ﮡ ﭼ و ﭽ ﮔ ﭼ آل عمران 13 :فإذا وقفت
"اهلمزة املفتوحة بعد ّ
فأبدلت اهلمزة واو ًا ،وإن شئت قلت :أبدلتُها واو ًا
الرسم
ُ
عليها إن شئت قلت :ات ُ
َّبعت ّ
ضم( ،)2فاللفظ واحدٌ والتقدير خمتلِف ،وهذا ظاهر"(.)3
لوقوعها مفتوح ًة بعد ّ

املسألة التاسعة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮩ ﭼ العنكبوت ٢٠ :و ﭽ ﮬ ﭼ النحل.١٣ :
هذه هي املسألة الرابعة والعرشون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل نحو ﭽ ﮩ ﭼ العنكبوت 20 :و ﴿ذرأ﴾ كان لك وجهان:
األول :إبداهلا ألف ًا بعد تقدير سكوّنا بعد فتحة.

للسمني.)1073/2( :
( )1العقد النضيد ّ
( )2دليل اإلبدال واو ًا قول الشاطبي:
ويسمع بعد الكرس والضم مهزه

لدى فتحه ياء وواوا حموال .متن الشاطبية ،البيت رقم241:

( )3العقد النضيد ( .)1074/2قال اإلمام اجلعربي يف كنز املعاّن" :أبدل محزة اهلمزة املفتوحة بعد الكرس ياء
الض ّم واو ًا مفتوحة ،نحو :ﭽ ﮔ ﭼ و ﭽ ﭨ ﭼ األعراف 44 :و ﭽﮄ ﭼ النجم...11 :بياء ساكنة
مفتوحة ،وبعد ّ
لسبقه ورسام كذلك.)692/2( ."...
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الثاّن :إبداهلا ألف ًا من ّأول وهلة اتباع ًا ملرسوم ا ّ
درك"(.)1
خلط ،فيتحد اللفظ وخيتلف ا ُمل َ

املسألة العارشة :الوقف عىل ﭽ ﭙ ﭼ النساء.١٧٦ :
هذه هي املسألة السادسة والعرشون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني،
قال فيها:
"إذا وقفت عىل ﭽ ﭙ ﭼ النساء 176 :كان لك فيه ثالثة أوجه:
وهشام فيها وقف ًا أربعة أوجه:
ضمة فتقلب واو ًا.
أحدها :أن تسكّن اهلمزة ،فتسكُن بعد ّ
ٍ
وهلة ثم تسكّنها أو تروم حركتها(.)2
الثاّن :إبداهلا واو ًا مضمومة من ّأول
الروم ،ويف ّ
كل ذلك موافقة لرسم املصحف
الثالث :تسهيلها بني بني مع ّ
الكريم"(.)3
املسالة احلادية عرشة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮫ ﭼ

الربوج١٣ :

و ﭽﯻﭼ آل عمران. ١٢١ :

للسمني .)1078/2( :قال اإلمام اجلعربي" :وقد اتفق القياس والرسم هنا ،"...وقال أيض ًا:
( )1العقد النضيد ّ
"وقد وافق القياس الرسم عىل احلذف ."...كنز املعاّن (.)684-682/2
يتضمن وجهني،
السمني يف أوجه هذه الكلمة وقف ًا أربعة ،وذلك أ ّن الوجه الثاّن
ّ
( )2احلقيقة أ ّن جمموع ما ذكره اإلمام ّ
األول :اإلبدال ابتدا ًء مع اإلسكان فيتحد هذا الوجه مع األول لفظا وخيتلف معه تقديرا ،الثاين :اإلبدال ابتدا ًء
الروم.
مع ّ
للسمني .)1079/2( :قال احلافظ ابن اجلزري يف النّرش" :ومن املتطرف العارض مسألة ﭽ ﭘ
( )3العقد النضيد ّ
ﭙ ﭼ النساء 176 :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 ،ويتحد 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 الرمحنّ 22 :إال أ ّن محزة يبدل اهلمزة األوىل منه واو ًا ،وهشام حيققها".
الغراء للتلمساّن.)88( :
( ،)1465/3وانظر :الرسالة ّ
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هذه هي املسألة الثالثون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل :ﭽ ﮫ ﭼ و ﭽ ﯻ ﭼ آل عمران ، 121 :كان لك فيهام أوجه:
األول :إبدال اهلمزة يا ًء بعد تقدير سكوّنا ،وهو موافق للرسم.
الروم ،فيوافق مذهب سيبو نيه يف تسهيل
الثاّن :تسهيلها بينها وبني الواو مع َّ
املضمومة بعد الكرس.
الثالث :تسهيلها بني اهلمزة والياء ،فيوافق قول األخفش املتقدِّ م يف قوله:
كاليا وكالواو أعضال()1

ثم تسكّنها(.)2
الرابع :أن تبدهلا يا ًء مضمومة ّ
اخلامس :كذلكّ ،إال أنّك تروم احلركة"(.)3

املسألة الثانية عرشة :الوقف عىل نحو ﭽ ﮑ ﭼ الشورى.٤٧ :
هذه هي املسألة احلادية والثالثون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال
فيها:

ٍ
مقروء به.
( )1متن الشاطبية ،البيت رقم ،246 :وهذا الوجه غري

( )2فيت حد هذا الوجه مع األو ل لفظا وخيتلف معه تقديرا  .قال الشيخ عبد الفتاح القايض " :ﭽ ﯭ ﭼ
البقرة15 :

فيه وأمثاله نحو:

ﭽ ﮍ ﭼ املائدة 110 :و ﭽ ﮮ ﭼ العنكبوت20 :

عند الوقف هلشام ومحزة مخسة

أوجه تقدير اً  ،وأربعة عملي ّ اً  :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 يف
العمل وخيتلف يف التقدير  ." ...البدور الزاهرة24 :

( )3العقد النضيد ( .)1083/2دليل وجه األخفش يف قول الشاطبي:
ٍ
بياء ...متن الشاطبية ،البيت رقم246-245:
واالخفش بعد الكرس ذا الضم أبدال
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"وإذا وقفت عىل :ﭽ ﮑ ﭼ من قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الشورى47 :

كان لك فيه ثالثة أوجه:
للرسم.
األول :تسهيلها بني اهلمزة والياء مع الروم ،ويف هذا خمالفة ّ
الثاّن :إبداهلا ألف ًا من ّأول وهلة ا ّتباع ًا للخط.
بالوجهني وخيتلف
الثالث :إبداهلا ألف ًا بعد تقدير إسكاّنا ،فيتحد اللفظ
ْ
درك"(.)1
املُ َ

املسألة الثالثة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽﮔﭼ البقرة :ﭽﯕﭼ الكهف.٣١٦٥ :
هذه هي املسألة الثانية والثالثون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال فيها:
"إذا وقفت عىل املكسورة بعد مكسور نحو :ﭽﮔﭼ كان لك فيها ثالثة أوجه:
أحدها :تسهيلها بني اهلمزة والياء(.)2
الثاّن :حذفها اعتبار ًا بالرسم ،فتقول﴿ :خ ِ
اسني﴾ عىل وزن (عالِني).
الثالث :إبدال اهلمزة ياء ،فيجتمع ياءان فتحذف إحدامها ،وهل املحذوفة ياء
اجلمع والباقي صورة اهلمزة( ،)3أو املحذوفة صورة اهلمزة والباقي يا ُء اجلمع()4؟ وهذا
ألّنا ّ
تدل عىل معنًى"(.)5
أ نوىل؛ ّ

للسمني.)1084/2( :
( )1العقد النضيد ّ
( )2دليله يف الشاطبية :ويف غري هذا بني بني ...متن الشاطبية ،البيت رقم242:
السمني ،وذلك أنّه ذكر حذف إحدى الياء نين
(َّ )3
تعجب الشيخ أيمن سويد من هذا الوجه الذي ذكره اإلمام ّ
وأوالمها مكسورة ،فتكون القراءة به هكذا( :خ ِ
اس ِني) ،وال يقرأ هبذا الوجه.
( )4فيتحد هذا الوجه مع وجه اتباع الرسم لفظا وخيتلف معه تقديرا؛ أل ّن احلذف يف الرسم حصل ابتدا ًء ،ويف هذا
ثم حذف الياء التي هي صورة اهلمزة.
حصل بعد إبداهلا يا ًء ّ
للسمني .)1084/2( :قال احلافظ ابن اجلزري" :وأ ّما ما وقع بعد مهزته ياء نحو ﭽ ﭠ ﭼ
( )5العقد النضيد ّ

احلج 17 :و ﭽ ﭮ ﭼ يوسف 97 :و ﭽ ﮄ ﭼ األعراف 166 :و ﭽ ﯕ ﭼ الكهف 31 :ففيه وجه ثان وهو حذف=
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املسألة الرابعة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽ ﭣ ﭼ النور ١١ :املجرورة.
هذه هي املسألة الثالثة والثالثون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني،
قال فيها :
"إذا وقفت عىل :ﭽ ﭣ ﭼ

النور11 :

كان لك فيه أربعة أوجه:

أحدها :إبداهلا ياء بعد تقدير إسكاّنا.
الثاّن :تسهيلها بينها وبني الياء مع الروم.
الثالث :أن تقدّ ر إبداهلا يا ًء مكسور ًة ثم تسكّنها(.)1
للرسم"(.)2
الرابع :كذلك ،إال أ ّنك تروم حركتها ،وهو أحسن .وك ّلها موافقة ّ

املسألة اخلامسة عرشة :الوقف عىل نحو ﭽﯽ ﭼ املجرورة.
هذه هي املسألة اخلامسة والثالثون باعتبار ترتيب املسائل عند اإلمام السمني ،قال
فيها:
"إذا وقفت عىلُ ( :ل نؤ ُل ٍؤ نا) املجرور جاز لك فيه مخسة أوجه:
للرسم.
أحدها :إبدال اهلمزة األخرية واو ًا بعد تقدير إسكاّنا ،وفيه موافقة ّ

=اهلمزة ،حكاه مجاعة ،وهو املختار عند اآلخذين باتباع الرسم ،وحكي فيه وجه ثالث ،وهو إبدال اهلمزة يا ًء،
ذكره اهلذيل وغريه ،وهو ضعيف" .النرش (.)1507/3
( )1فيتّحد لفظ ًا مع الوجه األول مع االختالف يف التقدير واملدرك.
( )2العقد النضيد ( .)1085/2قال احلافظ ابن اجلزري" :ومن ذلك مسألة :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ

القصص30 :

و

ﭽﰆﰇﭼ عبس 37 :ونحوه مما وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد كرس ،جيوز فيها ثالثة أوجه :أحدها :إبدال اهلمزة
ياء ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف عىل القياس ،وياء مكسورة بحركة نفسها عىل مذهب التميميني ،فإن
وقف بالسكون فهو موافق ما قبله لفظ ًا ،وإن وقف باإلشارة وقف بالروم ،يصري وجهني ،والثالث :تسهيل بني
بني عىل روم حركة اهلمزة أو اتباع الرسم عىل مذهب مكي وابن رشيح" .النرش (.)1467/3
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الثاّن :تسهيلها بينها وبني الياء مع الروم ،وفيه موفقة لسيبويه يف اهلمزة املكسورة
الض ّمّ ،إال ّ
للرسم.
بعد ّ
أن فيه خمالف ًة ّ
الثالث :تسهيلها بينها وبني الواو مع الروم ،وهذا موافق ملذهب األخفش الذي
جعله النّاظم معض ً
ال
ثم تسكّنها(.)1
الرابع :أن تقدّ ر إبداهلا واو ًا مكسورة ّ
الوجهني موافق للرسم"(.)2
اخلامس :كذلك ،إال أنّك تروم احلركة ،وكال
ن
ّ
وصىل اهلل وس ّلم
رب العاملني،
تم ما ُقصد حرصه ،وأريد مجعه ،واحلمد هلل ّ
وهبذا ّ
عىل نب ّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

األول لفظ ًا وَيتلف عنه تقدير ًا.
( )1فيتّحد هذا الوجه مع ّ
( )2العقد النضيد ( .)1087/2قال احلافظ ابن اجلزري يف النّرش" :ومن ذلك مسألة ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ

الواقعة23 :

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 لفظا فيتحد ،وإن وقف بالروم فيصري وجهني ،والثالث :التسهيل ،وهو بني اهلمزة والياء
عىل مذهب سيبويه واجلامعة ،والرابع :الوجه املعضل ،وهو بني اهلمزة والواو عىل الروم" ،)1469/3( .وانظر:
الغراء للتلمساّن.)123( :
الرسالة ّ
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اخلامتة
أهم نتائج البحث:
وفصلوه
 -1اإلمام السمني من أوسع من رشحوا باب وقف محزة وهشامَّ ،
بأسلوب لطيف يعني الطالب عىل فهمه وضبطه.
السمني موضوع املتفق لفظ ًا واملختلف
خرج عليها اإلمام ّ
 -2أبرز قاعدة ّ
تقدير ًا هي قاعدة اتباع الرسم.
 -3املسائل التي أوردها اإلمام السمني مت ِّثل رشح ًا خمترص ًا للمسائل القياس ّية
وغريها من األوجه الصحيحة يف باب وقف محزة وهشام الواردة يف
الشاطبية.
السمني ّ
أن وجه الذي أشكل هذا الباب هو تع ّلقه بعلم
 -4يرى اإلمام ّ
وبني ّ
الرصف.
أن من رام ضبطه وإتقانه فعليه بضبط علم ّ
الرصفّ ،
ّ
 -5نقل اإلمام السمني كثري ًا من هذه املسائل من رشح اإلمام الفايس ،لكن
بترصف يف ذلك ،وباستدراك تارة ،وتفصيل وإضافات وتوضيح تارة
ُّ
أخرى.
السمني احتياج بعض العبارات الذائعة عىل ألسن
يبني تطبيقات اإلمام ّ
ّ -6
الناس إىل حتقيق ،كقول بعضهم جواب ًا عىل عدد أوجه الوقف عىل نحو:
(السام ُء) املرفوع واملجرور ،مخسة القياس ،واالقتصار عىل ذلك دون
ّ
اعتداد بمذهب احلذف ،والتّحقيق ّ
أن يف املرفوع واملجرور ستة أوجه:
مخسة القياس ووجه احلذف ،ويف املنصوب أربعة أوجه :ثالثة القياس
ووجه احلذف.
السمني أوجه ًا يف وقف محزة وهشام ال يقرأ هبا ومل يع ّلق
 -7أورد اإلمام ّ
نصه التن ّبه لذلك.
عليها ،بل قد دافع عن بعضها ،ممّا يتط ّلب من القارئ يف ّ
الرسم أن يكون الوجه مرو ّي ًا وصحيح ًا عن
 -8يشرتط يف العمل بمذهب ّ
ٍ
بإطالق.
محزة وهشام ،وال ينبغي األخذ به
 -9اإلمام السمني من أوسع من اعتنوا بتوضيح هذا الباب وترتيبه.
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تبني من خالل تطبيقات اإلمام السمني ّ
أن للن ّية دور ًا كبري ًا يف هذا
 -10ي ّ
الباب ،حيث َيتلف من أجلها التخريج والدّ ليل.

السامء﴾ ﴿ ِيسء﴾ ﴿ ُسوء﴾
 -11يرى اإلمام السمني يف الوقف عىل نحوَّ ﴿ :
مغري.
عىل مذهب احلذف جواز القرص واملدّ لوقوع حرف املدّ قبل مهز َّ
 -12االتفاق لفظ ًا مع االختالف تقدير ًا أمر واقع يف القراءات ،وتطبيقات
اإلمام السمني له يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز خري ٍ
دليل عىل ذلك.
 -13اتبع اإلمام السمني طريقتني يف ذكر ما اتفق لفظه واختلف تقديره،
األوىل :التنصيص ،الثانية :االكتفاء برسد األوجه دون التنصيص.

أهم توصيات البحث:
 -1أدعو الباحثني إىل تكثيف االعتناء برشح اإلمام السمني ،ففيه وقفات
التخصص ،كام أدعوهم إىل
لطيفة ،وموضوعات شيقة ،وتساعد
ُّ
استخراج موضوع ما اتفق لفظه واختلف تقديره يف غري باب الوقف عىل
اهلمز من بق ّية مسائل القراءات .
للسمني ،ففيه
 -2أدعو الباحثني إىل حتقيق ما تب َّقى من كتاب العقد النضيد ّ
علم كثري ونافع.
 -3أدعو الباحثني الذين يرشحون هذا الباب إىل رشحه باألمثلة احل ّية من
ثم تطبيقه عىل البيت الشاطبي ،فإنه طريقة مجيلة ومعينة ،وك ّلام قام
القرآن ّ
رشح هذا الباب عىل التأصيل سهل استيعابه وضبطه ،واإلمام السمني من
أفضل من قام هبذا النّوع من التّأصيل.
واملطولة دراسة موضوع ّية.
 -4ينبغي دراسة الرشوح القديمة
َّ
املطولة أو نحوها ،بل
 -5ال حيتاج إتقان هذا الباب إىل حفظ املنظومات
َّ
ال ّتأصيل الصحيح ٍ
كاف يف ضبطه ،والتّأسيس الق ِّيم كفيل بإدراك أوجهه
ّ
وتقديراته.
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