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هذه خالصٌة مركزة يف كيفية حتليل انلصوص وصناعتها يف كتب علم القراءات 
القرآنية، تكشف عن سلسلة من اتلجاذبات واتلفاعالت يف قراءة انلصوص، لعلَّها 
تنعكس إجياباً ىلع فهم طريقة حتليل انلُّصوص وسرب أغوارها، واكتشاف مكنوناتها 

ومنهجيتها، وطرائق تفكري أصحابها.

ولم تكتف هذه ادلراسة بمجرَّد اتلنظري، بل جلأت إىل ترمجة اتلجريد إىل واقع 
حمسوس تتلمَّسه وتتذوقه، فسلَّطت الضوء ىلع باب كبري من أبواب القراءات، وهو 
أمحد  أيب جعفر  الكبري  لإلمام  السبع«  القراءات  يف  »اإلقناع  كتاب  يف  اإلداغم  باب 
ب بـ »ابن ابلاِذش« )ت: 540 ـه ابن يلع بن أمحد بن خلف األنصاري الغرنايّط امللقَّ

- 1145م(.

واكن سبب االختيار هلذا ابلحث هو قلة األحباث اليت تتناول نصوص القراءات 
باتلحليل من حيث لغتها ومصطلحاتها وقضاياها. وسبب اختيار كتاب »اإلقناع« أنه 
راية، وهل مزنلٌة بني كتب القراءات، وأكرُث الروايات اليت  واية وادلِّ كتاب جامٌع بني الرِّ

ينقلها يف كتابه يه قراءاٌت صحيحٌة متصلُة اإلسناد إىل يومنا هذا.

أستاذ مشارك يف قسم القراءات وادلراسات القرآنية، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن، عمان.  )1(
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املقدمة
احلمد هلل ربِّ العاملني، وأفضل الصالة وأتمُّ التسليم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل 

وصحبه أمجعني، أما بعد:

القراءات  علم  كتب  يف  وصناعتها  انلصوص  حتليل  كيفية  يف  خالصٌة  فهذه 
نصوصها،  قراءة  يف  واتلفاعالت  اتلجاذبات  من  سلسلة  عن  تكشف  القرآنية، 
مكنوناتها  واكتشاف  أغوارها  وسرب  حتليلها  طريقة  فهم  ىلع  إجياباً  تنعكس  ولعلَّها 

ومنهجيتها، وطرائق تفكري أصحابها.

نة حدٍث كاليمٍّ ذي وظائف متعددة«)1(، وهو  إن انلصَّ بأشاكهل املتنوعة هو »مدوَّ
تبعاً  البرش،  بين  بني  للتواصل  طريقٌة  هو  أي:   ،)((» االجتمايعِّ للتفاعل  لساينٌّ  »شلٌك 
للمقام اذلي جاء فيه وللعالقات االجتماعية واللسانية واثلقافية واملعرفية اليت حتكمه. 
العالئق  رصد  إىل  انلحوية  واجلملة  اللغوية  املفردة  مفهوم  يتعّدى  األخري  بهذا  وهو 
وتركيبيٍة، وماكنيٍة،  زمنيٍة  روابَط  من  بعض،  إىل  بعضها  اجلمَل  تضمُّ  اليت   املختلفة 

وما يتصل منها باملضمون خاصة، فيما يسمَّ ايلوم بـ: »علم لغة انلص«))(.

العلمية،  األدبية  ادلراسات  ضمن  تدخل  أن  يمكن  ونصوصها  ادلراسة  وهذه 
فمن حيث إنها أدبّية؛ ألن بعض أحاكمها غري ثابتة وظنِّية؛ ويمكن أن تؤلِّف نقيضاً 
والكيميائية،  الفزييائية  اكلقوانني  اتلطبيقية  العلوم  يف  نلحظه  اذلي  العليمِّ  للنصِّ 

أعين من حيث احلتمية.

إنها دراسة علمّية؛ ألنها قد ترتيق يف نصوصها تلؤلِّف نّصاً علمياً  ومن حيث 
ىلع  يصدق  اذلي  واالستقراء  املناسبة  والشواهد  األدلة  دليها  توافرت  ملا   ،

ً
متماساك

أفرادها. ومن هذه احلتمية - يف معرض املثال ال احلرص - ألَّفت نصوص سيبويه وآراؤه 

حتليل اخلطاب الشعري - اسرتاتيجية اتلناص، حممد مفتاح، )ص119، 0)1(.  )1(
انفتاح انلص الروايئ، سعيد يقطني )ص18(.  )((

أصول املعايري انلصية يف الرتاث ابلاليغ وانلقدي عند العرب، عبد اخلالق شاهني )ص48(.  )((
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مفصاًل مهماً دارت عليه آراء من جاء بعده إىل زمننا أو قريب منه، ومنهم صاحُب 
»اإلقناع« يف مجلٍة ال بأس بها من نصوصه، كما سريد يف هذا ابلحث.

وأّي طرح عليمٍّ تتعدد فيه اآلراء هو - يف احلقيقة - يصف انفعاالت أذكياء 
انلاس جتاه ما يرونه من ظواهر حتيط بهم، وكيفية قراءتها واحلكم عليها، ومن هنا 
تتعدد قراءات انلاس للنصوص حبسب مستوياتهم املعرفية، وحبسب قدرة صاحب 

انلصِّ ىلع اإلقناع بطروحاته وآرائه.

وينطبق هذا ىلع كتب اتلجويد والقراءات، إذ يتفاوت توصيف الصورة األدائية 
للقرآن الكريم يف عبارات املصنِّفني قوة وضعفاً؛ ألن ملاكت انلاس وفهومهم ختتلف 
إزاء الظواهر الصوتية اليت ينفعلون جتاهها، ومن هنا أجاب اخلليل بن أمحد الفراهيديُّ 
راً قابلية  ه إيله عن العلل اليت يذكرها يف كالم العرب مقرِّ )ت: 170ه( عن سؤال وجِّ
  وذكر بعض شيوخنا أن اخلليل بن أمحد« : يويطُّ اتلفاوت يف اتلوصيف. قال السُّ
اخرتعتها  أم  أخذتَها  العرب  عن  هل:  فقيل  انلحو،  يف  بها  يعتلُّ  اليت  العلل  عن  ُسئل 
نَطقت ىلع سجيَّتها وطباعها، وعرفت مواقع  العرب  إن   : فأجاب  من نفسك؟ 
كالمها، وقام يف عقوهلا عللُه، وإن لم يُنقل ذكٌر عنها، واعتللُت أنا بما عندي أنه علٌَّة 
ته منه، فإن أكن أصبُت العلََّة فهو اذلي اتلمسُت، وإن تكن هناك علَّة هل، فمثيَل 

ْ
ملا علَّل

ت  يف ذلك مثُل رجٍل حكيم دخل داراً حمكمة ابلناء، عجيبَة انلظم واألقسام، وقد صحَّ
عنده حكمُة بانيها، باخلرب الصادق أو بالرباهني الواضحة واحلجج الالحئة، فلكما وقف 
هذا الرجل يف ادلار ىلع يشء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا، ولسبب 
كذا وكذا سنَحْت هل بباهل حمتملًة ذللك، فجائٌز أن يكون احلكيُم ابلاين لدلار فَعل ذلك 
للعلَّة اليت ذكرها هذا اذلي دخل ادلار، وجائٌز أن يكون فَعله لغري تلك العلة، إال أن 
ته 

ْ
ذلك مما ذَكره هذا الرجُل حمتمٌل أن يكون علًَّة ذللك، فإن سنح لغريي علَّة ملا علَّل

يه أيلق مما ذكرته باملعلول فليأت بها«)1(.اه. وهو اكٍف يف هذا ابلاب.

انظر: االقرتاح يف أصول انلحو )ص)7)(.  )1(
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وقـد جلـأت هذه ادلراسـة - ألغـراض اتلحليـل - إىل ترمجة اتلجريـد واتلنظري 
يف اتلحليـل إىل واقـع تطبييقٍّ حمسـوس تتلمَّسـه وتتذوقه، فسـلَّطت الضـوء ىلع باب 
كبـري مـن أبـواب القـراءات، وهـو بـاب اإلداغم يف كتـاب »اإلقنـاع يف القـراءات 
السـبع« لإلمـام الكبـري أيب جعفـر أمحـد بـن يلع بـن أمحـد بـن خلـف األنصـاري 

ـب بـ »ابـن ابلـاِذش« )ت: 540 ـه- 1145م(. الغرنـايّط امللقَّ

مشلكة ابلحث:
جييب ابلحُث عن التساؤالت اآلتية:

هل يمكن دراسة كتب القراءات وحتليل نصوصها؟ •
هل تصلح كتب القراءات مادًة للتحليل؟ •
ولغة  • ومنهجيتهم  القراءات  يف  املصنفني  طريقة  اكتشاف  يمكن  هل 

كتابتهم من خالل اتلحليل؟
هل يمكن اكتشاف أهداف الاكتب العميقة من خالل اتلحليل؟ •
خلدمة  • مساعداً  رافداً  تكون  أن  انلصوص  حتليل  طريقة  يمكن  هل 

يف  العملية  اخلربة  واكتسابهم  وادلكتوراه،  املاجستري  مرحليت  يف  الطالب 
قراءة انلصوص وحتليلها؟

إىل أي مدى يمكن االستفادة من منهجية اتلحليل يف طريقة تعاملنا مع  •
نصوص الرتاث؟

سبب اختيار موضوع ابلحث:
اكن سبب االختيار هلذا ابلحث هو قلة األحباث اليت تتناول نصوص القراءات 
باتلحليل من حيث لغتها ومصطلحاتها وقضاياها. وسبب اختيار كتاب »اإلقناع« أنه 
راية، وهل مزنلٌة بني كتب القراءات، وأكرُث الروايات اليت  واية وادلِّ كتاب جامٌع بني الرِّ

ينقلها يف كتابه يه قراءاٌت صحيحٌة متصلُة اإلسناد إىل يومنا هذا.
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حدود ابلحث:
تقع حدود ابلحث يف الفرتة الزمنية اليت وقعت بني )491 و540 ـه- 1098 و1145م(، 
أي: يف أواخر القرن اخلامس اهلجري وانلصف األول من القرن السادس اهلجرّي، 
وهو العرص اذلي نضجت فيه العلوم القرائية واستقرت مصطلحاتها. ويرتكز موضوعه 

يف حتليل إداغم القراء السبعة من خالل كتاب »اإلقناع« البن ابلاذش.

أهداف ابلحث:
استعمال صناعة حتليل انلصوص للكشف عن جانب تأصييلٍّ من اللغة العلمية  •

اليت يكتب بها علماء القراءات مصنفاتهم من حيث اتلقسيم واتلفريع، وتناول 
القضايا واملصطلحات وغري ذلك.

اكتشاف مقاييس الرتجيح والرد عند علماء القراءات. •
الكشف عن الصلة الوثيقة بني معارف علماء العربية ومعارف علماء اتلجويد  •

والقراءات.

ادلراسات السابقة:
هـذا اتلنـاول يف حتليل نصـوص القـراءات وصناعتها لـم أعرث - فيمـا اطلعت 
ـٍة تناوتله، ومجلـة ما عرث ابلاحـث عليه هـو كيفية حتليل  عليـه - ىلع دراسـة خاصَّ
انلصـوص األدبيـة وطرائقهـا، ممـا هـو داخل يف حبـي خبطوطـه العامة، وخـارج عنه 

اخلاصة. وقضايـاه  خبطوطه 
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خطة ابلحث ومنهجيته:
انتظم هذا اتلحليل يف مقدمة، ومبحثني حتتهما عدد من املطالب، وهناك خاتمة 

ونتائج اكآليت:

املقدمة:

املبحث األول: املصنف والكتاب:

املطلب األول: مصنِّف الكتاب وقائل انلص.  

املطلب اثلاين: معرفة الكتاب اذلي ورد فيه انلصُّ وماكنته عند العلماء.  

: وحتته ثالثة مطالب: املبحث اثلاين: حتليل انلصِّ

. املطلب األول: معرفة مشلكة انلصِّ  

. املطلب اثلاين: اتلحليل املبارش للنصِّ  

. ق للنصِّ املطلب اثلالث: اتلحليل املعمَّ  

اخلاتمة ونتائج ابلحث.

املراجع والفهارس.

واهلل أسأل أن ينفع بهذا ابلحث لك من قرأه، وباهلل اتلوفيق.
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املبحث األول
املصنف والكتاب

: املطلب األول: مصنِّف الكتاب وقائل انلصِّ
قائل  حال  عن  تكشف  إمجايلة  فكرة  تكويُن  الفقرة  هذه  ذكر  من  الغرض 
انلصِّ وثقافته وتكوينه العليم، واملراجع اليت يستند إيلها، والفرتة اليت اعشها، وذلك 
، فهذه املؤرشات املأخوذة من خارج انلص ستضع اتلحليل  للمساعدة يف حتليل انلصِّ

يف املسار املناسب؛ ألنها ستساعد - نسبياً - يف فهم انلص وحتديد نوعيته.

أوالً: اسمه وكنيته ولقبه:
اإلمام أمحد بُن يلّع بِن أمحَد بِن خلَف األنصاريُّ الغرنايطُّ اجليَّاينُّ )491 - 540 ـه
- 1098 - 1145م(، من أهل غرناطة؛ يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن ابلاِذش)1(. باذش: 
لف ذاٌل ُمْعجَمة َمْكُسوَرة ثمَّ شني ُمْعجَمة. وأصله من جيَّان. واكنت 

ْ
هل َوبعد األ وَّ

َ
بَِفتْح أ

ة حياته: تسعاً وأربعني سنة. مدَّ

: احلياة العلمية يف القرنني اخلامس والسادس )الفرتة اليت اعشها ابن ابلاِذش(:
ً
ثانيا

اعش اإلمام أبو جعفر يف انلِّصف األخري من القرن اخلامس وانلِّصف األول من 
لت يف العراق ومرص والشام ونضجت يف  القرن السادس، واكنت العلوم والفنون قد تأصَّ

هل  أبرز من مجع  هو   )194/1( أخبار غرناطة«  »اإلحاطة يف  كتابه  األندليس يف  اخلطيب  بن  ادلين  لسان  لعل   )1(
ترمجة وافية خلَّصتها يه وغريها يف هذه السطور القليلة. وانظر لالسزتادة من ترمجته يف: الصلة البن بشكوال 
)1/)8(، وبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس أليب جعفر الضيبِّ )ص00)(، واتلكملة لكتاب الصلة البن األبار 
)8/1 و)4( وغريها، ومعجم أصحاب القايض أيب يلع الصديف البن األبار القضايع )ص1) وص47)(، وتاريخ 
اإلسالم )168/14(، وسري أعالم انلبالء )414/14(، ومعرفة القراء الكبار ))/)6)1(، ومزيان االعتدال )155/1( 
طبقات  انلهاية يف  واغية   ،)190/1( فرحون  املذهب البن  وادليباج   ،)19(/6( بالوفيات  والوايف  لذلهيب،  كالها 
نارص  وكناهم البن  وألقابهم  وأنسابهم  الرواة  أسماء  املشتبه يف ضبط  وتوضيح   ،)8(/1( اجلزري  القراء البن 
ادلين )0/1))(، وبغية الواعة للسيويط )8/1))(، وشجرة انلور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد خملوف )1/))1(، 

واألعالم للزريلك )1/)17(.



116

نت  األندلس يف هذه الفرتة واليت سبقتها. واستقطبت األندلس كبار العلماء والقراء، وأمَّ
هلم ظروف العطاء العليمِّ ووسائل اإلقراء واالستقرار. فكوَّن اإلمام ميكُّ بن أيب طالب 
القييسُّ )ت: 7)4ه(، واإلمام أبو عمرو ادلاينُّ )ت: 444ه(، واإلمام رشيح بن حممد بن 
رشيح بن أمحد بن احلسن الرعيينُّ اإلشبييلُّ )ت: 7)5ه( األساَس »اذلي تأسست عليه 
[ رائَد االجتاه األثريِّ  ، فاكن احلافظ أبو عمرو ]ادلاينُّ مدارس القراءات يف الغرب اإلساليمِّ
واية القرآنية، وبذل جهَده الكبري يف توثيقها وتمحيِصها،  اذلي آثر االعتصاَم بسبل الرِّ
واكن أبو حممد ميك شيخ املدرسة اليت استندْت إىل مقاييس لغة القرآن وترجيح األفصح 

منها، ثمَّ استكمل ابن رشيح عملَهما بالزتام مقوِّمات انلصِّ من روايٍة ورسٍم ولغٍة«)1(.

: ثقافته وتكوينه العليم والعلماء املؤثرون يف مسريته العلمية:
ً
ثاثلا

واحلديث،  القرآن،  درَس  واالطالع،  واملعرفة  اثلقافة  واسَع  ابلاذش  ابُن  اكن 
العلم  ينابيع  فيها  رت  تفجَّ ة  جادَّ علميَّة  بيئة  يف  الكالم  وعلم  واألصول،  والعربية، 
القرآن والقراءات وغريهما، فظهرت املصنَّفات املشهورة يف علم  واحلكمة يف علوم 
بون 

ْ
َغل وابيَن  العلماء اكدلاينِّ وميكِّ  أكابَر  تلك احلقبُة  القراءات واتلجويد، وأبرزت 

لََمنيِْكِّ والُهَذيلِّ وأيب داود وغريهم. واملاليكِّ والطَّ

بالقراءات  املعرفة  مع  العربية يف غرناطة  بصناعة  املنفرَد  َوقِْتِه  يِف  أبوه))(  واكن 
مني يف انلحو واألدب، وأحد من مجع علم القرآن  ، ومن املتقدِّ واملشاَركِة يِف ُعلُوٍم َشتَّ
واحلديث واللغة والشعر وانلحو، فتفّقه اإلمام أبو جعفر بأبيه اإلمام أيب احلسن، وأكرَث 
الروايَة عنه، واستوىف ما اكن عنده، وشاركه يف كثري من شيوخه. واكن أبوه من أحفظ 
انلاس لكتاب سيبويه، وهل مؤلَّفات يف انلحو، منها حاشيٌة ىلع كتاب سيبويه، وىلع 

انظر: تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب لدلكتور حممد املختار ودل ابَّاه )ص198(.  )1(
املحققني  من  واكن  اكمل.  حمقق  حاذق  أستاذ  الغرنايط،  األنصاري  ابلاذش  احلسن  أبو  خلف  بن  أمحد  بن  يلع   )((
ابلرصاء برضوب القراءات واآلداب، اعرفاً باحلديث ورجاهل، ذا ورع وديانة وإتقان وشهرة، تصدر لإلقراء وانلحو 

بغرناطة فأكرثوا عنه. اغية انلهاية البن اجلزري )519/1(.
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كتاب املقتضب للمربِّد، وىلع األصول البن الّساج، ورشح كتاب اإليضاح واجلمل 
كالهما أليب القاسم الزجايج. وذللك جنده يف كتابه اإلقناع يكرث الرواية عن أبيه، 
أنه  ويكرث أخذ اتلعليالت والرتجيح من كتاب سيبويه. بل وذكر يف مقدمة كتابه 
أطلعه ىلع ُمْشلِكه وَعِويصه، واتضح هذا جلياً يف باب اإلداغم خاصة يف حديثه عن 

مصطلح إخفاء امليم عند ابلاء)1(، وقلب انلون الساكنة ميماً عند ابلاء))(.
:
ً
ومن أبرز مشاخيه اذلين أخذ القراءات عنهم عرضا

قُْسـِطيِّ  َ َديفِّ السَّ رة الصَّ أبـوه أبـو احلسـن بروايته عـن القايض أيب يلع بـن ُسـكَّ
)ت: 514ه(، وُيعـرف بابـن ادلرَّاج))( تلميـذ أيب طاهـر بن ِسـَوار )ت: 496ه()4(.

سعيد  بن  خلِف  بن  إبراهيَم  بن  خلِف  القاسم  أيب  املقرئ  اإلمام  عن  وأخذ 
اسمه يف  يرتدَّد  إىل قرطبة والزمه، وهو اذلي  511ه()5(، رحل  القرطيبِّ )ت:  اس  انلخَّ

الكتاب، ويف باب اإلداغم.
د )ت: 7)5ه()6(، َولَِد أيب عبد اهلل حممد بن رشيح  يِح بِن حممَّ وعن أيب احلسن رُشَ
)ت: 476ه( صاحب كتاب الاكيف يف القراءات)7(. ويعدُّ ابن ابلاذش اتللميذ األخصَّ 

انظر: اإلقناع )179/1(.  )1(

انظر: اإلقناع )57/1)(.  )((
َديفُّ احلافظ إمام كبري، تويف )514 ـه(. اغية انلهاية البن اجلزري )49/1)(. رة أبو يلع الصَّ احلسني بن حممد بن ُسكَّ  )((

، مؤلِّف املستنري يف العرش، إماٌم  أمحد بُن يلع بن عبيد اهلل بن عمَر بن ِسَوار، األستاذ أبو طاهٍر ابلغداديُّ احلنيفُّ  )4(
َديفُّ شيخ ابن ابلاذش، وحممد بن اخلرض املحويل، وأبو حممد سبط  رة الصَّ كبرٌي حمقٌق ثقة. قرأ عليه أبو يلع بن ُسكَّ

. تويف )496ه(. اغية انلهاية البن اجلزري )86/1(. ْهَرُزوريُّ اخلياط، وأبو الكرم الشَّ
ار، أستاذ رحال ثقة.  ، ُعرف باحلصَّ اس القرطيبُّ خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد، اإلمام أبو القاسم بن انلخَّ  )5(

تويف )511ه(. اغية انلهاية البن اجلزري )71/1)(.
 خطابة 

َ
، إماٌم، مقرئ، أستاذ، أديب، حمدث، َويِل رشيح بن حممد بن رشيح بن أمحد أبو احلسن الرعيينُّ اإلشبييلُّ  )6(

إشبيلية وقضاءها، واكن فصيحاً بليغاً خرياً، قرأ القراءات ىلع أبيه حممد صاحب الاكيف، وروى عنه كثرياً. تويف 
)7)5ه(. اغية انلهاية البن اجلزري )4/1))(.

ق، مؤلِّف الاكيف واتلذكري، ليق ميكَّ بَن أيب  ، األستاذ املحقِّ حممد بن رشيح بن أمحد أبو عبد اهلل الرعيينُّ اإلشبييلُّ  )7(
أبو احلسن رشيح،  ابنه  اثلماين عليه  بالقراءات  إشبيلية بدله، تال   خطابة 

ّ
بعلم كثري فويل طالب وأجازه، ورجع 

وعيىس بن حزم، تويف )476ه(. اغية انلهاية البن اجلزري ))/)15(.
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هل، وهو اذلي استفاد منه يف كتابه، وروى عنه فصاًل يف باب اهلمز عنوانه: »مسائل 
ابن رشيح«)1(.

وعن أيب احلسن يلعِّ بن أمحَد بن حممِد بن ُكْرز األنصاريِّ الغرنايطِّ )ت: 511ه())( 
))( صاحب كتاب املوضح  اب بن حممد القرطيبِّ بقراءته ىلع األستاذ أيب القاسم عبد الوهَّ
ح أبو جعفر بقراءته ىلع أيب احلسن يف  )4(، ورصَّ يف اتلجويد، وصاحب أيب يلّع األهوازيِّ

أكرث من موضع.

املطلب اثلاين: معرفة الكتاب اذلي ورد فيه انلصُّ وماكنته عند العلماء:

أوالً: اسم الكتاب:
ألّف ابن ابلاذش كتاب »اإلقناع يف القراءات السبع«، ويبدو أنه لم يكن أوَل 
من اخرتع هذا االسم، فقد سبقه اإلماُم أبو يلع األهوازيُّ احلسُن بُن يلعِّ بِن إبراهيم 
ابن يَزداَد بن ُهْرُمز )ت: 440ه(، شيخ القراءة يف عرصه بال منازع فقد ُذكر يف كتب 
الرتاجم أنه ألّف كتاب »اإلقناع يف القراءات«)5(. ولصاحبنا ابن ابلاذش وُْصلٌة معه يف 

انظر: تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب )ص0))(.  )1(
اب  ، مقرئ فاضل ثقة، أخذ القراءات عن عبد الوهَّ يلعُّ بن أمحد بن حممد بن ُكْرز أبو احلسن األنصاريُّ الغرنايطُّ  )((

ابن حممد القرطيبِّ صاحب األهوازي، تويف )511ه(. اغية انلهاية البن اجلزري )1/))5(.
اٌل، صاحب  ٌر أستاٌذ اكمٌل متقٌن كبرٌي رحَّ عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب أبو القاسم القرطيب مقرٌئ حمرِّ  )((
كتاب املفتاح يف القراءات، رحل وقرأ ىلع أيب يلع األهوازي بدمشق. قال أبو عبد اهلل احلافظ: اكن عجباً يف حترير 
هذا الشأن ومعرفة فنونه. وقال ابن بشكوال: اكنت الرحلة إيله يف وقته. تويف )461ه(. اغية انلهاية البن اجلزري 

.)15(/((
، صاحب املؤلفات شيخ القراء يف عرصه  احلسن بن يلعِّ بن إبراهيم بن يَزْداَد بِن ُهْرُمز األستاذ أبو يلع األهوازيُّ  )4(
وأىلع من بيق يف ادلنيا إسناداًً. إمام كبري حمدث، ودل سنة اثنتني وستني وثالثمائة باألهواز، وقرأ بها وبتلك ابلالد 
ىلع شيوخ العرص، ثم قدم دمشق سنة إحدى وتسعني فاستوطنها وأكرث من الشيوخ والروايات فتلكم فيه. وقال 

احلافظ أبو عبد اهلل اذلهيب: ولقد تلقَّ انلاس رواياته بالقبول. تويف )446ه(. اغية انلهاية البن اجلزري )1/)))(.
كتاب »اإلقناع« أليب يلع األهوازي، اشتمل ىلع إحدى عرشة قراءة وعرشة اختيارات، ذكره حايج خليفة يف كشف   )5(
الظنون )140/1(، وإسماعيل باشا ابلغدادي يف هدية العارفني )75/1)(، وكحالة يف معجم املؤلفني ))/47)(، وعرث 
قها وأرفقها يف كتابه: »األهوازي وجهوده يف علم القراءات« )ط1( املكتب  ادلكتور عمر محدان ىلع قطعة منه حقَّ

اإلساليم، عمان، األردن )0)14 ـه- 009)م(.
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كتابه. وهناك كتٌب يف غري فنِّ القراءات هلا ذات االسم، ككتاب: »اإلقناع يف انلحو« 
أليب سعيد السريايّف )68)ه(، شارح كتاب سيبويه. واغلب ما يمزيِّ هذه الكتب كرثُة 

املسائل وحترير انلقول.

: سبب تأيلف الكتاب:
ً
ثانيا

أيب طالب  بن  اتلبرصة مليك  لكتايَب:  وتتميماً  تهذيباً ورشحاً  اإلقناع  يُعد كتاب 
)ت: 7)4ه(، واتليسري أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه( ، كما 
  ِّح ابن ابلاذش يف مقدمة كتابه)1(، وهما كتابا رواية، جعلهما ابن اجلزري رصَّ
من فئة الكتب اليت اشرتط أصحابها فيها األشهر من القراءات والروايات، واختاروا 
ته. فتلقَّ انلاس هذه الكتب بالقبول وأمجعوا عليها من  ما قُطع به عندهم ىلع صحَّ

غري معارض))(.

: منهج الكتاب وطريقة تبويبه:
ً
ثاثلا

يبدأ الكتاب بمقدمة املصنف، ثم اتلعريف بالقراء السبعة ورواتهم وأسانيدهم، 
أبواب  ثم  بهما،  يتعلق  وما  والبسملة  االستعاذة  ثم  القراء،  إىل  املؤلف  أسانيد  ثم 
األصول، وشَغل باب اإلداغم وباب اهلمزة املاكَن األكرب منها، ثم باٌب لكيفية اتلالوة 
تهم، وهو بهذين ابلابني قد خالف  وجتويد األداء، وباٌب آخر فيما خالف به الرواة أئمَّ
أتبع هذا ابلاب بفرش احلروف، ثم  من سبقه يف الرتتيب - فيما اطلعت عليه - ثم 

اتلكبري وما يتعلق به.

: أسانيد الكتاب وطرقه:
ً
رابعا

أفرد اإلماُم ابن ابلاذش يف كتابه قسماً خاصاً بأسانيده إىل القراء السبعة ورواتهم 
بأسانيدهم املتصلة إىل رسول اهلل ، وذكر أنه سيؤلِّف كتاباً خاصاً بالطرق 

اإلقناع )49/1(.  )1(
منجد املقرئني )1)(.  )((
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ابن اجلزريِّ كتاب  القرآن تالوًة، وتشتمل ىلع ثالثمائة طريق)1(. وأورد  بها  اليت قرأ 
»اإلقناع« يف »نرشه« ىلع أنه من مصادره، ولكنه لم ينتق منه أيَّ طريق رصاحًة.

ابن اجلزريِّ من كتٍب أخرى  لكن يف »اإلقناع« عدة طرق مطابقة ملا اختاره 
م أنَّ باب اإلداغم قد شغل اجلزء األكرب  تصُل إىل ثمانية ومخسني طريقاً))(. وقد تقدَّ
من األصول، أسند فيه ابُن ابلاذش الرواية عن أكرث من مائة ومخسني قارئاً دار عليهم 

ا يدلُّ ىلع سعة روايته، وَغناء باب اإلداغم، مقصوِد هذه ادلراسة. معظم ابلاب))(؛ ممَّ

: ثناء العلماء ىلع الكتاب:
ً
خامسا

أثىن العلماء ىلع كتابه »اإلقناع«، وذكروا أنه لم يؤلَّف يف بابه مثله. وذكر ابن 
ابن اجلزرّي يف  نبَّه عليها  أوهام  الكتب، ولكنَّه ما خيلو من  أنه من أحسن  اجلزريِّ 
مة  كتابه »اإلعالم يف أحاكم اإلداغم«)4(. وقال أبو حيَّان األندليس )ت: 745ه( يف مقدِّ
»اإلقناع«  كتاب  بع  السَّ الِقراءات  يف  املوضواعت  »وأحسُن  املحيط«:  »ابلحر  تفسري 
أليب جعفر بن ابلاِذش )ت: 540ه(، ويف الِقراءات العرْش كتاب »املصباح« أليب الكرم 

ْهَرُزوريِّ )ت: 550ه(«)5(. الشَّ

قال يف اإلقناع )8/1)(: »ويل طرق جياٌد اعيلٌة يف رواية عمرو، وليس هذا موضع ذكرها؛ ألن كتايب هذا ليس   )1(
بكتاب طرق، وسأضع إن شاء اهلل  كتاباً يشمل الطرق اليت قرأت بها تالوة ومبلغها ثالثمائة طريق، إن شاء 

اهلل «.اه.
ىلع سبيل املثال اشرتاك طرق »اإلقناع« مع طرق اتليسري لإلمام ادلاين الواردة يف النرش، األرقام: ))، 90، 155، 00)،   )((
68)، 96)، 451، )54، 609، )66، 718، 787(، ومع طرق الشاطبية، األرقام: )1، 89، 154، 199، 67)، 97)، 450، 

)54، 608، )66، 717، 788(، انظر: السالسل اذلهبية باألسانيد النرشية )ص8)(.
ر فبلـغ هـذا العدد مـا يقرب من  قمـت بإحصـاء األعـالم اذليـن وردت أسـماؤهم يف ابلـاب بعـد حـذف املكرَّ  )((

)160( قارئـاً.
انظر: اغية انلهاية يف طبقات القراء )1/)8(. و»كتاب اإلعالم يف أحاكم اإلداغم« ذكره حايج خليفة يف كشف   )4(

الظنون )81/1(، وذكر أنه رشٌح ألرجوزة أمحد املقرئ.
ابلحر املحيط )16/1(.  )5(
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ا تمزيَّ به كتاب »اإلقناع« تضلُُّعه بنقل نصوٍص نادرة عن القراء األوائل ال جند  وممَّ
)1(، فمن ذلك ما مه إال يف »جامع ابليان« لإلمام أيب عمرو ادلاينِّ  نظائر هلا عند َمن تقدَّ

﴾  نَقله عن اإلمام ورش عثمان بن سعيد )ت: 197ه( قوهل عن ياَءي: ﴿
وتُوقِف  )حمياي(  تنِصب  أن  إيلَّ  وأحبُّ  عثمان:  يل  قال  يونس:  »قال   :]16( ]األنعام: 

خارج  من  القراءات  بعض  ىلع  احتواؤه  وكذلك  اإلساكن.  بالوقف  يعين  )ممايت(«))(، 
القراءات السبع))(.

اء  يعدُّ كتاب »جامع ابليان« لإلمام أيب عمرو ادلاينِّ العمدَة يف هذا ابلاب، وأهمُّ ما يمزيه هو نَقلُه مصطلحات القرَّ  )1(
ون عن قراءتهم، واألهمُّ من ذلك حلُّ ُعَقِدها وَكْشُف مغلَقاتِها. انظر ىلع سبيل املثال:  األوائل، وكيف اكنوا ُيَعربِّ

جامع ابليان ))/979(، ))/1))1(.
اإلقناع )564/1(. وانظر ىلع سبيل املثال انلصوص الواردة عن القراء األوائل يف باب اختالف مذاهبهم يف كيفية   )((

اتلالوة وجتويد األداء )1/)55( وما بعدها، وباب ما خالف به الرواة أئمتهم )1/)56( وما بعدها.
انظر: اإلقناع )188/1(.  )((
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املبحث اثلاين
حتليل انلصِّ

عند ابلدء يف حتليل انلصِّ يلزم استعراضه اكماًل من قبل القارئ، والغرض من 
اليت  واملوضواعت  العرض،  يف  مؤلِّفه  طريقة  وعن  عنه،  إمجايلة  فكرٍة  تكويُن  ذلك 
ق إيلها، وأقسام انلصِّ الرئيسة. والغرض من ذلك أن يصري بإماكننا تكوين أفاكر  تطرَّ
عن انلص وربطها بما نعرفه من معلومات سابقة، تكون إما شبيهة بما نستنتجه من 
 . : »موقف القارئ« يف علم لغة انلصِّ أفاكر، أو متناقضة معها، أو ناقدة هلا، فيما يسمَّ
ادلخول يف عنارصه  قبل  ابلاذش  ابن  اإلداغم اكماًل عند  باب  قراءة  من  هنا  بدَّ  وال 

الرئيسة. وحماولة كتابة أسئلة تنقدح يف اذلهن يف أثناء قراءته.
ويلزم اتلنبيه ىلع أمرين اثننَي:

: واملقصود بها أن تكون دلى قارئ انلصِّ ثقافة  ل: القراءة السليمة للنصِّ األوَّ
ينبيغ  إذ ال  نه من قراءة انلصٍّ بطريقة سليمة؛  تُمكِّ العربية  لسانية خاصة يف علوم 
ق حتقيَقه. وهناك  للمحلِّل أن يعتمد ىلع املطبوع إن اكن بال حتقيٍق، أو أن يسلِّم للمحقِّ
املكتبات اتلجارية لكَّ  بها  تطالعنا  اليت  الكتب واتلحقيق  شواهد كثرية من أخطاء 

 يف النَّرش اإللكرتوين للكتب، املكتبة الشاملة مثااًل)1(.
ُ

يوم. وكذا األمر حاهل
أنه  إال   ، كبرياً يف جتلية انلصِّ الفاضل جهداً  ق  املحقِّ بَذل  ابلاذش  ابن  يف نصِّ 

يؤخذ عليه ما يأيت:
ق وغري موثَّقة باملراجع،  • أكرث احلوايش اليت ترشح اغمض انلصِّ يه من كالم املحقِّ

اكتلعريفات اليت يسوقها يف رشح املفردات، فتحتاج إىل مراجعتها وتوثيقها من 
مظانِّها))(.

انظر ما قاهل الشيخ حممد حميي ادلين عبد احلميد يف مقدمة كتاب: »العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده« )6/1(.   )1(
ومن أقرب األمثلة يف مكتبة الشاملة: »كتاب النرش«، حيث هو ميلٌء باتلصحيف واتلحريف والسقط، مما جيعل 

املكتبة الشاملة وسيلة مساعدة يف ابلحث عن املعلومة، غري آمنة يف انلقل واتلوثيق.
انظر ىلع سبيل املثال: اإلقناع )164/1 و165 و166 و167 و171 و)17و )17 198 و199( وغريها.  )((
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إال  • فيه  اذلي ال جيوز  القسم  الرتقيم، كرشح  األوهام يف وضع عالمات  بعض 
اإلداغم أوهمْت بعض عالمات الرتقيم أن لكَّ ابلاب يمتنع فيه اإلداغم)1(.

بعض األوهام يف قراءة بعض اللكمات يف املخطوط، كمثل قول ابن ابلاذش: »قال  •
يل أيب : زعم القراء أن انلون عند ابلاء خمفاة، كما ختىف عند غريها من 
حروف الفم، وتأويل قوهل أنه سم ابلدل إخفاء، وقد أخذ بظاهر عبارته قوٌم 
من القراء املنتحلني يف اإلعراب مذهب الكوفيني، وتبعهم قوم من املتأخرين، 
خلطوا بني مذهب سيبويه وعبارة القراء، من القلب واإلخفاء، فغلطوا«))( اه. 
ولكمة: »القراء« يف املوضعني الذلين حتتهما خطٌّ يه تصحيٌف عن لكمة: »الفرَّاء«، 

العالم املشهور، والسياق يقتضيها.
كما يلزم حملِّل انلصِّ إاعدة قراءته اكماًل أكرث من مرة حت تزول الغربة والوحشة 

. بينه وبني انلصِّ

صيًة  : املقصود بهذا أن يمتلك القارئ ثقافًة ختصُّ ليُم للنصِّ ق السَّ اثلاين: اتلذوُّ
، ويه أقلُّ بكثري  يف انلصِّ اذلي يتناوهل، فهناك معاٍن معلنة مبارشة رصحية يف انلصِّ
السطور يفوق  بني  تلميحاً  العميقة، يعين أن ما يُكتب  املبّطنة واألفاكر  املعاين  من 
بكثرٍي ما يُكتب ترصحياً فوق السطور. وهذه انلقطة من األهمية بماكن، وبها يتمزي 
طالب اتلخصص ىلع غريه، فهناك فرق بني القراءة السطحية للنصِّ - واليت تعتمد ىلع 
املالحظة املبارشة بشلك رئيس، وادلخول عليه بمعلومات سابقٍة، واتلنظري السطيّح 
قة  هل، وإصدار األحاكم اجلزافية واملتسِّعة وغري ادلقيقة يف حقه - وبني القراءة املعمَّ
أغواره  واستعماالته وسرب  زمنه  لغته ومصطلحاته يف  اتلعرُّف ىلع  تستديع  اليت  هل، 
وطرائق استدالالته، وما يستدعيه من معلومات سابقة عليه أو الحقٍة به، وباتلايل 
الوُسع  حبسب  ه  حقِّ يف  اعدل  حكم  وإصدار  قيمته،  ومعرفة  منه،  الفوائد  استنباط 

اإلقناع )170/1(.  )1(
اإلقناع )58/1)(.  )((
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بعضها  املعاين  ربط  بواسطة   - انلصوص  حملِّل  باستطاعة  يكون  وحينئذ  والطاقة. 
ببعض - تقديُم حتليل يتمزي بالعمق والشمويلة واالحرتافية واإلبداع.

: املطلب األول: معرفة مشلكة انلصِّ
ووضع   ، انلصِّ يف  املبارشة  الرئيسة  الفكرة  عن  الكشف  املطلب  بهذا  يقصد 

. عنوان مناسب هلا، وكذا الكشف عن األفاكر العميقة عند استقراء انلصِّ

أوالً: الفكرة الرئيسة:
احلروف  »تأثر  يف:  ابلاذش  ابن  عند  اإلداغم  باب  يف  الرئيسة  الفكرة  تتلخص 
بعضها ببعض وأحاكمها«، أو قل: »اتلالؤم الصويت بني احلروف وقوانينه، والصحيح 

املقروء به والشاّذ عنه«.

: األفاكر العميقة:
ً
ثانيا

لغة انلصِّ واملصطلحات املستعملة للتعبري عن الظواهر األدائية. •
باألدلَّة  • واتلقوِّي  واألمثلة،  املسائل  وإيراد  واتلفريع،  واتلقسيم  العرض  طريقة 

انلقليَّة والعقليَّة.
معرفة القوانني الصوتية اليت حتكم األداء القرآين. •
قواعد االختيار والرتجيح بني القراءات والروايات. •

: صياغة مشلكة انلصِّ ىلع هيئة أسئلة:
ً
ثاثلا

هيئة  ، وصياغتها ىلع  انلصِّ الرئيسة من  األفاكر  استخالص  الفقرة  بهذه  يقصد 
أسئلة. ويف باب اإلداغم عند ابن ابلاذش، جاءت األفاكر الرئيسة ىلع هيئة األسئلة اآلتية:

ما تعريف اإلداغم؟)1( •
ما أقسام احلروف عند اتلقائها حبروف أخرى، من حيث جواز إداغمها فيها وعدمه؟))( •

انظر: اإلقناع )164/1(.  )1(

انظر: اإلقناع )164/1(.  )((
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ما تعريف القسم اذلي ال جيوز فيه إال اإلداغم؟)1( •
هل هناك فرق بني إداغم حرف املدِّ واللِّني يف مثله وبني إداغم حرف اللِّني يف  •

مثله؟))(
ما االستثناءات من املثلني يف هذا القسم؟))( •
ما تعريف القسم اذلي ال جيوز فيه اإلداغم؟)4( •
ما خمارج احلروف؟ وما احلروف املنطوق بها عند لك خمرج؟)5( •
املتَّصفة بكل صفة من هذه  • بها؟ وما احلروف  تتمزي  اليت  ما صفات احلروف 

الصفات؟)6(
ما القسم اذلي خيىش ىلع صاحبه من اللَّحن فيه؟ وما سبب إيراده قبل اإلداغم  •

الكبري؟)7(
ما تعريف القسم اذلي جيوز فيه اإلظهار واإلداغم؟)8( •
ما سبب تسمية اإلداغم بالكبري؟ وما رشوطه؟ وما موانعه؟)9( •
ما يه أصول اإلداغم الكبري عند حروف اهلجاء؟ وما الفرق بني اهلمزة إذا اتلقت  •

وقوع  جواز  حيث  من  ومقارباتها،  بأمثاهلا  اتلقت  إذا  احلروف  وسائر  بأختها، 
اإلداغم عليها وعدمه؟)10(

انظر: اإلقناع )164/1(.  )1(

انظر: اإلقناع )165/1(.  )((
انظر: اإلقناع )165/1 - 169(.  )((

انظر: اإلقناع )170/1(.  )4(
انظر: اإلقناع )171/1 - )17(.  )5(
انظر: اإلقناع )174/1 - 176(.  )6(

انظر: اإلقناع )176/1(.  )7(
انظر: اإلقناع )194/1(.  )8(
انظر: اإلقناع )195/1(.  )9(

انظر: اإلقناع )197/1 - 199(.  )10(
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بم يدَغم لك حرف من حروف اهلجاء العربية؛ عدا اهلمزة، إداغماً كبرياً؟ وما  •
رشوط ذلك اإلداغم للك حرف من تلك احلروف؟ وما موانعه؟)1(

ما أقسام اإلداغم الصغري؟))( •
ما أحاكم األصناف الستة، من حيث اإلظهار واإلداغم، اتفاقاً واختالفاً؟))( •
ما األصناف التسعة للمختلف فيه من الساكن اذلي تعَرف حركته يف اإلداغم  •

الصغري؟)4(

: املطلب اثلاين: اتلحليل املبارش للنصِّ
يُنظر اعدًة يف اتلحليل املبارش للنصوص إىل طريقة عرض املصنِّف للموضواعت 
وهل  مشتتاً؟  أو  مركزاً  فيها  حديثه  اكن  هل  ومنهجيتها؛  خلدمتها  املعقودة  واملسائل 
استطرد املصنِّف يف جزئية ما ىلع حساب غريها؟ وهل استق معلوماته من الفنِّ نفسه 

أو استعان بعلوم أخرى يف خدمة غرضه؟

ثالثة  حتته  جعل  مقتبس  اعمٍّ  بتعريٍف  اإلداغم  باب  ابلاذش  ابن  اإلمام  ر  صدَّ
أقسام كربى يه:

القسم األول: الواجب اذلي ال جيوز فيه إال اإلداغم:
 ﴾ تناول فيه الساكن الواجب إداغمه من احلرفني املتماثلني، حنو: ﴿

﴾ ]اإلرساء: ))[. ﴾ ]آل عمران: ))[ وغريه، ﴿ ]النساء: 78[، ﴿

واستثىن من الساكن حاالٍت أعطاها أحاكماً متعددة وعلَّل هلا تعليالت صوتية 
ورصفية مستطرداً فيها، واحلاالت يه:

انظر: اإلقناع )199/1 - 7))(.  )1(
انظر: اإلقناع )8/1))(.  )((

انظر: اإلقناع )8/1)) - 61)(.  )((
انظر: اإلقناع )61/1)(.  )4(
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الساكن الصحيح اذلي قبله ساكٌن صحيح، حنو إداغم الراء يف الراء يف: ﴿. 1
﴾ ]ابلقرة: 185[، فيمتنع عنده إداغمه؛ ملا فيه من اتلقاء الساكنني ىلع غري 

ه)1(. حدِّ
﴾ ]ابلقرة: . 2 َكتني، حنو: ﴿ الواو وايلاء املديتان إذا اتلقتا بمثلَيهما متحرِّ

﴾ ]إبراهيم: 18[، فيمتنع عنده إداغمهما وعند سائر القراء))(. 5)[، وغريه، ﴿

﴾ ]ابلقرة: 61[. . 3 َكتني، حنو: ﴿ الواو وايلاء اللَّينتان يف مثلَيهما متحرِّ
كثري،  ابن  عن  الزبيِّ  ورواية  عمرو،  أيب  قراءة  يف   ]4 ]الطالق:   ﴾ ﴿

فيجب عنده إداغم املثالني، ُمورداً حجج املخالفني يف ذلك والرّد عليهم))(.
﴾ ]احلاقة: 8)، 9)[. فيجوز . 4 هاء السكت عند اتلقائها بمثلها وصاًل يف: ﴿ * 

عنده الوجهان: اإلظهار واإلداغم، مع اتلعليل هلما)4(.

الساكنني  اتلقاء  بمنع  تقيض  قاعدة  وضعوا  ابلرصة  حناة  أن  ه«:  حدِّ غري  »ىلع  ومعىن   .)165/1( اإلقناع  انظر:   )1(
القراء وعند حناة  امتنع عنده وعند بعض  وإن  أو لني. وهذا  مدٍّ  إن اكنا حريَف  إال  اللكمة،  الصحيحني يف وسط 
العالء  بن  أيب عمرو  السويسِّ عن  رواية  القراء يف  عند  ايلوم  به  مقروٌء  جائز  االختالس  ووجه  أنه  إال  ابلرصة، 
ابلرصيِّ من طريق الشاطبية. انظر: اتليسري لدلاين )ص19(، الشاطبية ابليت رقم )156(، الوايف يف رشح الشاطبية 

للقايض )ص67(، ابلدور الزاهرة للقايض )ص1)(.
انظر: اإلقناع )165/1(.  )((

﴾، فقرأ الزبي وأبو عمرو  انظر: اإلقناع )166/1 - 168(. واختلف عن أيب عمرو والزبي يف قراءة: ﴿  )((
وصاًل بتسهيل اهلمزة بني بني مع املد والقرص عنهما، وإبدال اهلمزة ياء ساكنة مع املد املشبع التلقاء الساكنني 
فإذا وقفا اكن هلما ثالثة أوجه: تسهيل اهلمزة  السكت، واإلداغم.  أيضاً، وهو يقتيض وجهني: اإلظهار مع  وصاًل 
بإثبات  والكوفيون  ابن اعمر  وقرأ  الساكنني.  املشبع التلقاء  املد  مع  ياء ساكنة  وإبداهلا  والقرص  املد  مع  بالروم 
وأبو جعفر، ويعقوب، واختلف  وأبو عمرو،  وابن كثري،  نافع،  ابلاقون حبذفها وهم:  اهلمزة، وقرأ  بعد  ياء ساكنة 
عن هؤالء يف حتقيق اهلمزة وتسهيلها وإبداهلا، فقرأ يعقوب وقالون وقنبل بتحقيق اهلمزة، وقرأ أبو جعفر وورش 

بتسهيلها بني بني. انظر: النرش )404/1(، ابلدور الزاهرة للقايض )ص)5)(.
﴾ حبذف هاء  انظر: اإلقناع )169/1(. والوجهان متواتران مقروء بهما ايلوم، قرأ محزة ويعقوب يف: ﴿ *   )4(
واثلاين:  اهلاء.  اهلاء يف  إداغم  األول:  للهاء وصاًل وجهان:  املثبتني  من  وللك  بإثباتها،  وابلاقون  ﴾ وصاًل،  ﴿
﴾ سكتة لطيفة من غري تنفس، غري أن هذين الوجهني بالنسبة  اإلظهار، وهو ال يتأىت إال بالسكت ىلع ﴿
﴾ تعنيَّ عليك  ﴾ ]احلاقة: 19، 0)[. فإذا قرأت هل بانلقل يف: ﴿ *  لورش مفرَّاعن ىلع وجهيه يف: ﴿ * 
﴾، وإذا قرأت هل برتك انلقل تعنيَّ اإلظهار، وال خالف بني العرشة يف إثباتها يف الوقف.  اإلداغم يف: ﴿ * 

انظر: النرش ))/1)(، وابلدور الزاهرة للقايض )ص7))(.
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القسم اثلاين: املمتنع اذلي ال جيوز فيه اإلداغم:
فيه  م  باملخرج والصفِة، قدَّ تباعد  املمتنع، وهو ما  ابن ابلاذش معىن  فيه  تناول 
بعجالة رسيعة عن خمارج احلروف وصفاتها توطئًة هلذا القسم، ثم ذكر احلاالت اليت 
بني  خالف  فيها  حصل  حالة  عرشة  تسع  نت  تضمَّ الغالب،  يف  اإلداغم  فيها  يمتنع 
القراء، أو َوْهٌم من بعضهم يف داللة مصطلٍح ما، أو انفرد يف إداغمها بعض القراء، أو 

لم يدغمها أحٌد من القراء مما جيوز عربيًة، وهذه احلاالت يه:
1 . ،]1(( ]األنعام:   ﴾ ﴿ حنو:  وابلاء،  والواو  امليم  يف  الفاء 

حكم   .]9 ]سبأ:   ﴾ و﴿  ،](( ]العنكبوت:   ﴾ و﴿
الكسايئُّ احلرف األخري منها ىلع  بإظهارها مجيعاً، حت وإن أدغم  ابن ابلاِذش 

توجيه حسٍن هلا، وليس هل نظرٌي غريه يف القرآن)1(.
2 . ﴾ ﴾ ]ابلقرة: 15[، و﴿ امليم عند الفاء والواو، حنو: ﴿

فيها من  ملا  فيها؛  اإلداغم  بإظهارها وعدم جواز  ابلاِذش  ابن  حكم   .]7 ]الفاحتة: 

ذهاب غنة امليم. وإن روى بعض الرواة عن أيب عمرو قراءاٍت شاذًة بإخفائها))(.
بعدم . 3 ابلاِذش  ابن  حكم   .]57 ]األنعام:   ﴾ ﴿ حنو:  ابلاء،  عند  امليم 

جواز اإلداغم فيها. وذكر أن القراء جمِمعون ىلع كيفية أدائها بإطباق الشفتني، 
لكنهم اختلفوا يف اتلعبري عن هذه الكيفية، قال: »فاختلفت عبارات القراء عنه 
بمصطلح:  الكيفية  هذه  القراء عربَّ عن  فبعض  من شذ«))(.  إال  إمجاعهم،  بعد 
»اإلظهار«)4(، وبعضهم عربَّ عنها بمصطلح: »اإلخفاء«)5(. وأشار ابن ابلاذش هنا 

﴾ قراءٌة متواترة  انظر: اإلقناع )176/1 - 177(. وإداغم الفاء يف ابلاء مع إبدال نون املضارعة ياًء يف: ﴿  )1(
الزاهرة  وابلدور   ،)1(/(( والنرش  )ص44(،  اتليسري  انظر:  ابلاقون.  وأظهرها  فقط،  املوضع  هذا  يف  الكسايئِّ  عن 

)ص59)(.
انظر: اإلقناع )179/1(. وإظهار امليم عند الفاء والواو هو املأخوذ به عند القراء ايلوم. انظر: النرش )1/)))(.  )((

اإلقناع )179/1(.  )((
انظر: اإلقناع )180/1(.  )4(
انظر: اإلقناع )179/1(.  )5(
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إىل الوهم اذلي حصل من بعض قراء زمانه يف إخفاء ذات امليم، وذلك برتك فرجٍة 
بني الشفتني، ونىف أن يكون استعمل ذلك أحٌد من القراء أو تكلَّم به العرب، 
اء من إخفاء انلون عند  وقال حاكياً هذا اتلعليل عن وادله: »وما ُذكر عن الفرَّ
أنه سمَّ اإلبدال إخفاًء، كما سمَّ اإلداغم يف موضع آخر من  ابلاء فوجه ذلك 
حيح يف هذا  كتابه إخفاء، فريجع اخلالف إىل العبارة ال إىل املعىن، إذ اإلخفاء الصَّ
مني واملتأخرين يف تالوة، وال حَكوه يف لغة«)1(. املوضع لم يستعمله أحد من املتقدِّ

4 . .](0 ]املرسالت:   ﴾ ﴿ القرآن:  مثال واحد يف  الاكف، يف  القاف عند 
اإلداغم  ترى  فرقٍة  فرق:  ثالث  ىلع  فيها  القراء  باختالف  ابلاذش  ابن  حكم 
املحض، أي اكفاً مشددة، وفرقٍة ترى اإلداغم مع إبقاء صفة االستعالء يف القاف، 
بهما، وفرقٍة قالت باإلظهار املحض، وليس عليه عمٌل  املعمول  الوجهان  وهما 

كما يقول ابن ابلاِذش))(.
قَّطناً(، . 5 )انهك  اللغة، حنو:  بمجيئها يف  ابلاذش  ابن  حكم  القاف.  الاكف عند 

وعدم جميئها يف القرآن العظيم))(. وال أرى داعياً ذلكرها ضمن هذا القسم.
6 . .]1(6 ]الشعراء:   ﴾ ﴿ العظيم:  القرآن  يف  واحد  مثال  يف  اتلاء،  عند  الظاء 

 من أهل األداء إال َمْن شذَّ منهم)4(.
ً
حكم ابن ابلاذش بإظهارها إمجااع

﴾ ]املائدة: )1[، و﴿. 7 الضاد عند اتلاء واجليم والالم والطاء، حنو: ﴿
بإظهارها  ابلاذش  ابن  حكم   .]17( ]ابلقرة:   ﴾ و﴿  ،](4 ]اإلرساء:   ﴾
ر  مجيعاً ملزية الضاد باالستطالة إال من شذَّ من القراء يف إداغم املثال األخري. ثم قرَّ

القراء من  ايلوم من بعض  نظريه  ابلاذش حصل  ابن  ما حصل يف عرص  الشديد  )1/)18(. ومع األسف  اإلقناع   )1(
﴾ ]آل عمران: 101[. ولك ذلك راجع إىل وهٍم يف فهم داللة مصطلح:  تركهم فرجة بني الشفتني يف حنو: ﴿

»اإلخفاء«. انظر: املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي عند العرب ))/9)7(.
لني معاً. انظر: النرش )1/1))(، والوايف  انظر: اإلقناع )186/1(. وهكذا املأخوذ به عند القراء يف العمل بالوجهني األوَّ  )((

)ص61(.
انظر: اإلقناع )1/)18(.  )((

انظر: اإلقناع )187/1(. وهكذا املأخوذ به عند القراء ايلوم. انظر: النرش )0/1))(.  )4(
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ابن ابلاِذش قانوناً صوتياً عن األصوات اليت تملك مزيًة تمنعها من اإلداغم يف 
الغالب، قال: »واملزايا اليت ال تذهب لإلداغم مخس، ويه: االستطالة، واتلفيش، 

واتلكرير، والصفري، والغنة«)1(.

8 . ﴾ ]األنفال: 8)[، و﴿  ﴾ ﴿ الالم، حنو:  الساكنة عند  الراء 
]مريم: 65[ وحنوه. حكم ابن ابلاذش بإظهارها للقراء - للتكرير اذلي فيها - إال 

ما روي عن اإلمام أيب عمرو يف قراءته أداًء؛ لقرب خمرج الراء من الالم))(.

﴾ ]الفاحتة: 5[. حكم ابن ابلاذش بإظهارها بال . 9 السني عند اتلاء، حنو: ﴿
خالف؛ حت ال تذهب مزية الصفري يف السني.

﴾ ]النساء: 115[ . 10 ﴾ ]النساء: 46[ و﴿ العني عند الغني، حنو: ﴿
 ﴾ ﴾ ]ابلقرة: 50)[، و﴿ ﴿ يف املوضعني، والغني عند العني، حنو: 
﴾ ]الزخرف: 89[، والعني عند اخلاء:  ]الكهف: 96[، واحلاء عند العني: ﴿

﴾ ]انلور: 1)[. واحلاء عند اهلاء، ونالحظ أنه لم يأت بمثال للحاء  ﴿
﴾ ]ق: 40[. حكم ابن ابلاذش يف هذه اخلمسة السابقة  عند اهلاء يف مثل: ﴿
بإظهارها مجيعاً بال خالف، قال عن قانون ذلك: »وحروف احللق اليت تدغم: 
فيه  لم يدغم  أدخل يف احللق  فما اكن منها  والغني،  والعني واحلاء واخلاء  اهلاء 

األدخل يف الفم«))(.

﴾ ]الرعد: ))[، . 11 الم )قل( عند السني والصاد وانلون واتلاء والراء، حنو: ﴿
﴾ ]األنعام: 151[.  ﴾ ]الصافات: 18[، و﴿ ﴾ ]آل عمران: 95[، و﴿ و﴿

اإلقناع )188/1(.  )1(
انظر: اإلقناع )190/1 - 191(. وهذه القراءة باإلداغم يه قراءة متواترة معمول بها يف قراءة أيب عمرو ابلرصي. أدغم   )((
الراء يف الالم يف ذلك أبو عمرو من رواية السويس. واختلف عنه من رواية ادلوري. انظر: النرش ))/)1(، الوايف يف 

رشح الشاطبية )ص64(، ابلدور الزاهرة )ص))( وغريها.
اإلقناع )191/1(.  )((
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﴾ ]املؤمنون:  حكم ابن ابلاذش بإظهارها بال خالف، إال يف الراء يف حنو: ﴿
)9[، فإنه جممٌع ىلع إداغمها)1(.

﴾ ]احلجر: )6[. حكم ابن ابلاذش بإظهارها . 12 الم )بل( عند اجليم، حنو: ﴿
مجيعاً بال خالف))(. يف غري احلروف اليت اختلف يف إداغمها القراء يف الم )بل(، 

مما يأيت يف القسم اثلالث.
﴾ ]املطففني: 14[. حكم . 13 ﴾ ]األنبياء: 56[ و﴿ الم )بل( عند الراء، حنو: ﴿

، إال من انفرد من القراء بإظهارها))(. يف غري احلروف 
ً
ابن ابلاذش بإداغمها إمجااع

اليت اختلف يف إداغمها القراء يف الم )بل(، مما يأيت يف القسم اثلالث.
﴾ ]ابلقرة: . 14 ﴾ ]ابلقرة: 5)1[ وغريها، و﴿ الالم الساكنة عند انلون، حنو: ﴿

 ﴾ و﴿  ،](11 ]ابلقرة:   ﴾ و﴿  ،]95 ]األعراف:   ﴾ و﴿ 151[ وغريها، 

]الشورى: ))[ وحنوه حيث وقع. حكم ابن ابلاذش بإظهارها مجيعاً بال خالف)4(. 

وذكر فيها اختالفاً يف كيفية أدائها بني القراء، ما بني حمسٍن والحٍن.
غري . 15 يف  بإظهارها  ابلاذش  ابن  حكم  اتلأنيث(.  و)تاء  )إذ(  وذال  )قد(  ودال 

احلروف اليت اختلف يف إداغمها القراء مما يأيت يف القسم اثلالث.

القسم اثلالث: اجلائز اذلي جيوز فيه اإلظهار واإلداغم:
هذا القسم هو لبُّ القصيد من باب اإلداغم، والقسمان السابقان يدخالن فيه 
ناه من تنبيهات مهمة،  ضمناً، وإذا اكن ابن ابلاذش أفردهما وأنفق فيهما وقتاً؛ ملا تضمَّ

اإلقناع )1/)19(. وإداغم الالم يف الراء وإظهار ابلايق هو املعمول به يف األداء جلميع القراء. انظر: النرش )1/1))،   )1(
و)/19(، الوايف يف رشح الشاطبية )ص4)1(، اهلادي يف رشح طيبة النرش )8/1)1(.

اإلقناع )1/)19(. وهو املعمول به يف األداء ايلوم بال خالف.  )((
ىلع  سكت   ﴾ ﴿ يف:  حفصاً  إال  القراء  بني  إداغمه  يف  خالف  ال  الراء  يف  بل  الم  وإداغم   .)191/1( اإلقناع   )((
الالم من طريق الشاطبية، وهل اإلداغم والسكت من طريق الطيبة. انظر: النرش ))/19، و6/1)4(، وابلدور الزاهرة 

)ص9))(، والوايف رشح الشاطبية )ص10)(.
اإلقناع )1/)19(، وهو املعمول به يف األداء ايلوم بال خالف.  )4(
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فإين أرى أن حقَّ هذا ابلاب أن يكون أواًل، والسيما لإلنسان املبتدئ اخلايل اذلهن 
اذلي ال يعرف شيئاً عن اإلداغم. قال ابن ابلاِذش عن هذا القسم: »وهذا ابلاب طريُقه 

.)1(» واية، وإنما يرتدف اتلعليل ىلع مرويٍّ الرِّ

ـم ابـن ابلاذش هـذا القسـم إىل إداغم كبري وصغـري، أخترُص ما جـاء فيهما  قسَّ
بشـلك جممل.

أوالً: اإلداغم الكبري:
ن ثالثة أمور: تضمَّ

القراء  من  به  انفرد  ومن  تسميته،  وسبب  الكبري،  باإلداغم  عرَّف  مة:  املقدِّ أ. 

واإلرساع  احلدر  عند  استعمله  وأنه  العالء،  بن  عمرو  أبو  وهو  السبعة، 
يف  قاعدته  ذكر  ثم  اهلمز،  ختفيف  مع  يستعمله  الرواة  أكرث  وأن  بالقراءة، 
املتماثلني واملتقاربني، وموانَعه إذا اكن األول مشدداً أو منوناً أو منقوصاً أو 

تاَء خطاٍب، ومن حىك فيه جواز اإلداغم مع وجود املانع))(.

أصول اإلداغم الكبري ىلع حروف املعجم: بعد املقدمة استعمل ابن ابلاذش  ب. 
من  أحٌد  إيله  يسبقها  لم  ابلاب  هذا  يف  األمثلة  حرص  يف  مبتكرة  طريقة 
بدءاً  اهلجائية  احلروف  ىلع  مرتَّبًة  جيعلها  أن  وهو  أعلم،  فيما  املصنِّفني 
تعليالته  وقوة  روايته،  سعة  القسم  هذا  يف  وظهر  بايلاء))(.  وانتهاء  باهلمزة 
وترجيحاته، وقدرته الفائقة يف مجع األمثلة وحرصها، وما صحَّ منها رواية، 
وما شذَّ منها مع جوازه يف العربية، وما لم جيز لرداءته يف العربية، وما أمجع 
عليه أهل األداء، وما روي عن بعضهم. وظهرت براعته يف اتلعليل بلعض 

اإلقناع )194/1(.  )1(
انظر: اإلقناع )195/1 - 197(.  )((
انظر: اإلقناع )198/1 - 6))(.  )((
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هه  أبيه ووجَّ نقله عن  أقوال انلحويني، وخباصٍة سيبويه)1(، وما  األوجه من 
هل))(، وما ناقش فيه بعض شيوخه))(.

بعد استعراضه ألصول اإلداغم الكبري نبَّه يف نهايته إىل أن املدغم يصحُّ معه  ج. 
الروم واإلشمام إال يف انلَّصب، أو امليم وابلاء خلروجهما من الشفتني)4(.

: اإلداغم الصغري:
ً
ثانيا

م ابن ابلاذش اإلداغم الصغري إىل قسَمني: قسَّ
أ. الساكُن اخلِلقة اذلي ال تعرف حركته)5(:

ويعين به: دال )قد(، وذال )إذ(، وتاء اتلأنيث، والم )هل وبل(، وحروف اهلجاء 
ما  ابلاذش  ابن  اإلمام  استعرض  واتلنوين.  الساكنة  السور، وانلون  فواتح  عة يف  املقطَّ

حه)6(. فيها من خالف للقراء السبعة، وما قرأ به ىلع شيوخه، وما خيتاره ويرجِّ
ب. الساكُن عن حركٍة )حروف قربت خمارجها(:

تناول فيه ابن ابلاذش احلروف الساكنة املتقاربة يف املخرج املختلف يف إداغمها، 
ويه تسعة أصناف:

الفاء وامليم، واثلاء عند اتلاء واذلال، وادلال عند اثلاء، واذلال عند  ابلاء عند 
اتلاء، والالم عند اذلال، والراء عند الالم، والفاء عند ابلاء. حرص ابن ابلاذش األمثلة 
يف هذه األبواب، واستعرض ما فيها من خالف للقراء السبعة، وما قرأ به ىلع شيوخه، 

حه)7(. وما خيتاره ويرجِّ

انظر ىلع سبيل املثال: اإلقناع )198/1 و10) و0)) و5)) و6))(.  )1(
انظر: اإلقناع )6/1))(.  )((

انظر: اإلقناع )1/1)) و4))(.  )((
انظر: اإلقناع )6/1))(.  )4(

هذا املصطلح - اذلي أطلق ىلع هذه املجموعة - قديٌم استعمله ابن زجنلة يف احلجة )ص1)1(، وادلاينُّ يف اتليسري   )5(
)ص41(، واإلداغم الكبري هل )ص86 - 89(.

انظر: اإلقناع )40/1) و)4) و44) و45)(.  )6(
انظر: اإلقناع )61/1) - 67)(.  )7(
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: ق للنصِّ املطلب اثلالث: اتلحليل املعمَّ
وتماسكه  املصنِّف  عند  انلصِّ  بناء  كيفية  احلديُث عن  املطلِب  بهذا  املقصود 
واتلعريفات   ، انلصِّ لغَة  ن:  ويتضمَّ وأقسامه.  عنارصه  بني  تربط  اليت  والروابط 
االختصار  وأماكن  واالستطراد،  واتلفصيل  د  السَّ وأماكن  والقواعد،  والقوانني 
واألدلة،  والشواهد  واالقتباسات  عنها،  واتلفريع  العامة  واتلقسيمات  واالخزتال، 
املطلب متشابكاً  ابلاذش. وجاء هذا  ابن  القراءات عند  والرد يف  الرتجيح  ومعايري 
قاً - يف اغبله - للمعايري السبعِة اليت وضعتها بعض  حياً بمالحظه واستنباطاته، حمقِّ
واالتلحام،  بُك،  السَّ وىه:  عليها،  واحلكِم  انلُّصوص  تلحليل  املعارصة  ادلراسات 

، واإلعالم. والقصد، وراعية املوقف، والقبول،  واتلناصُّ

وقد تناول ابلاحث مجلًة من هذا يف املطلبنَي السابَقني وسيتناول ابلايق من هذه 
اللغوية  العنارص  ربُط  بها  يتم  اليت  الكيفيَة  يعين  فالسبُك  املطلب.  العنارص يف هذا 
ىلع مستوى ابلنية السطحية حبيث يؤدي السابق منها إىل الالحق. واالتلحام: يُقَصد 
. والقصد:  به الطريقة اليت يتم بها ربط الرتاكيب ىلع مستوى ابلنية العميقة للنصِّ
والقبول:  واللكمات.  للجمل  رصفاً  وليس  هل،  ط  خمطَّ لغويٌّ  حَدٌث  انلصَّ  أن  يعين 
ومتناسق.  متماسك  نصٍّ  توقُّع  حول  انلصِّ  متليقِّ  أو  إيله  املرسل  موقف  يتضمن 
موقف  أو  بموقف حايلٍّ  ذا صلة  انلصَّ  اليت جتعل  العوامَل  وتشمل  املوقف:  وراعية 
: وهو مصطلح نقديٌّ يُقصد به وجود تشابٍه بني نصٍّ وآخر  قابل لالسرتجاع. واتلناصُّ
ن قدراً من  ، ويتضمَّ واإلعالم: وهو الرسالة اليت خيرب بها انلصُّ أو بني عدة نصوص. 
املعلومات ختتلف طبيعتها باختالف نوع انلص، بمعىن هل استعمل املصنِّف يف جزء 

من نصوصه اذلائقة انلقديَّة أم اإلعالمية اإلخبارية أم غري ذلك)1(.

انظر: أصول املعايري انلصية يف الرتاث ابلاليغ وانلقدي عند العرب، عبد اخلالق شاهني )ص1) - ))(. وعلم لغة   )1(
انلص املفاهيم واالجتاهات، د. سعيد حسن حبريي )ص145( وما بعدها.
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يف باب اإلداغم البن ابلاذش جاء تطبيق هذا املطلب اكآليت:

أوالً: لغة انلّص:
. يشهد  صني يف الفنِّ ٌط هل، يكتب للمتخصِّ الظاهر أن ابن ابلاذش قاصٌد للنصِّ خمطِّ
هلذا تقديمه مسائل القسم األول واثلاين - الشائك بعضها - ىلع مسائل القسم اثلالث 
املتفق عليها - اغبلاً - بني القراء. وهو يف القسَمني األولني يستعمل اذلائقة انلقدية، فرتاه 
ه ويردُّ الرواية الضعيفة وحيتجُّ بالشواهد العقلية وانلقلية من معارف العلماء  يعلِّل ويوجِّ
اإلعالمية  اإلخبارية  الرسالة  استعمل  هادئاً  فرناه  اثلالث  القسم  يف  وأما  سبقوه،  اذلين 
لألحاكم املتفق عليها يف باب اإلداغم، وكأن ابن ابلاذش أراد أن يصيفِّ يف القسَمني األولني 

ما حييط بباب اإلداغم من شوائب، يلجعله صافياً رائقاً يف القسم اثلالث.

برباعة  مها  نظَّ بناها صاحب انلصِّ ىلع معارَف سبَقته،  باب اإلداغم  واللغة يف 
، ويلؤخذ ىلع ذلك مثال من تعريف اإلداغم: ودقة فائقة. وهو ما يدخل يف باب اتلناصِّ

قال ابن ابلاذش: »اإلداغم أن تصل حرفاً ساكناً حبرٍف مثِله من غري أن تَفصل 
بينهما حبركٍة أو وقٍف، فريتفع اللسان باحلرفني ارتفاعة واحدة«)1(ا.ه.

ه من أصول ابن الساج )ت: 16)ه(،  هذا اتلعريف يكاد يكون مأخوذاً بنصِّ
َموضِعِه من غري حركٍة  ِمن  مثِْله  ساكناً حبرٍف  وَْصلَُك حرفاً  »وهو  قال عن اإلداغم: 
عنهما  اللِّساَن  تَْرَفُع  واحٍد،  كحرٍف  بتداخِلهما  فيصرياِن  وقٍف،  وال  بينهما  َتْفِصُل 
الَعروِض والوزِن  يَقوُم يف  أنَّ لكَّ حرٍف شديٍد  رفعًة واحدًة، ويَشتَدُّ احلرُف، أال ترى 

ُل منهما ساكٌن«))(. مقاَم حرفَني، األوَّ

وكما يُرى - عند املقارنة - فإن نصَّ ابن الساج أوىف وأكرث تفصياًل، وتعريف 
ابن ابلاِذش أكرث اختصاراً، ىلع أن هناك مسائل ترِد ىلع هذا اتلعريف:

اإلقناع )164/1(.  )1(
فه ادلاينُّ حنواً من ذلك يف اتلحديد )ص99(، والقرطيّب يف املوضح )ص9)1(. األصول ))/405(. وعرَّ  )((
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ما املقصود بالساكن هنا؟ وهل يدخل يف السكون - عنده - سكون حرف املد؟ أ. 
الظاهر أنه كذلك من كالمه اذلي يأيت بعُد عند قوهل: »وكذا لكُّ حرٍف ساكٍن   
ويف  لكمة  يف  اكلساكن  ذكرها  اليت  األنواع  فيه:  فيدخل  إلخ«،  مثلَه...  ليق 
وساكن  الساكنة،  وانلون  اتلأنيث  وتاء  قد  كدال  اخللقة  وساكن  لكمتني، 
عة  اإلداغم، وساكن حروف املد، وساكن حريف اللني، وساكن احلروف املقطَّ

﴾ ]القلم: 1[)1(. يف القرآن الكريم كـ: ﴿
واحدة؟  ارتفاعة  بهما  أو  عنهما  املدِّ  حروف  سكون  يف  اللِّسان  يرتفع  كيف  ب. 
املدية  ية )اذلائبة( إىل طبيعته غري  املدِّ نفهم خروج احلرف من طبيعته  وكيف 
. ومن وراء انلصِّ يف  )اجلامدة(؟ مما يدخل يف عنرص »الَقبول« من املتليقِّ انلصِّ

: عنرص »راعية املوقف«: كيف نفهم حجة اإلمام الشاطيبِّ

َمْن وَّ ُهو 
َ
ك هاًء  الَمْضُموِم  ُهَو  »َوَواُو 

َ
ال

َّ
َعل بِالَمدِّ 

َ
ف ُيْظِهْر  َوَمن  ْدِغْم 

َ
أ
َ
ف

ــوَه ــوهُ وحن ــُمـ ْدَغـ
َ
يِتَ يَـــْوٌم أ

ْ
ــأ ــ ال«)2(َويَـ َعوَّ الَمدِّ  ىلَعَ  َمْن  يُنِج  ْرَق 

َ
ف  

َ
َوال

وقول اإلمام ابن اجلزري:  
ــُف يف َواوِ ُهــَو الَمْضُمــوِم ها«؟)3(

ْ
ُل »َواخلْ

ويف هذه الفقرة لم يتعرَّض ابن ابلاذش لإلجابة عن هذه األسئلة.  
كـ:  األول  من  صفة  هل  بيق  اذلي  يستثىن  وهل  مطرٌد؟  باتلماثل  اتلقييد  هل  ج. 
 مثاًل من اتلجوُّز 

ً
)أحطت(؟ وهل اكن قوهل: »حبرف مثله« دون تقييده بـ: متحراك

يف العبارة؟
به  يراد  فهو  طلق، 

ُ
أ إذا  أن اإلداغم  املدَغم هو:  بقاء صفة من  لعلَّ اجلواب عن   

أثٌر  املدغم  من  يَبق   
َّ

أال الصحيح:  »اإلداغم   : ادلاينُّ اإلمام  قال  املحض.  اإلداغم 

انظر: اإلقناع )165/1(.  )1(
ابليت رقم )9)1 - 0)1( من الشاطبية، حتقيق سويد )ص)1(.  )((

ابليت رقم )7)1( من الطيبة، حتقيق سويد )ص)1(.  )((
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واجلواب عن  اه.  فيه، ويصري خمرجه من خمرجه«)1(.  املدَغم  لفظ  إىل  النقالبه 
اج اذلي أخذ  اثلاين: أنه يمكن أن يكون ذلك من اتلجوُّز؛ ألن نصَّ ابن السَّ
منه هذا انلّص - فيما أحسب - قد ذكر يف آخره: »أال ترى أنَّ لكَّ حرٍف شديٍد 

ُل منهما ساكٌن«. اه. يَقوُم يف الَعروِض والوزِن مقاَم حرفَني، األوَّ

ل ويتحرَّك  ولعلَّ ابن ابلاِذش يعلُم بداهًة أنه ال بدَّ يف اإلداغم أن يَسُكن األوَّ  
اثلاين، وال جيوز أن يَسكن اثلاين حبال عند اإلداغم، قال سيبويه: »فلم يكن 
اك  ل. أال ترى أن احلرفنَي إذا تقارََب موضُعهما فتحرَّ يلكوَن إداغٌم إال بسكون األوَّ

أو حترَّك األوُل وسَكن اآلِخُر لم يُدِغموا«))( اه.

قوهل عن احلركة أنها مانعٌة من إداغم احلرفني اجلامدين )الصحيَحني(، أظنُّ أن  د. 
واحد فسكن  لفظهما  إذا اكن  احلرفني  أن  »اعلم  قال:  املربِّد،  مأخوذ من  هذا 
تفصل  أنه ال حركة  )مدغم(  قونلا:  وتأويل  اثلاين.  فهو مدغم يف  منهما  األول 
بينهما، فإنما تعتمد هلما باللسان اعتمادة واحدة؛ ألن املخرج واحد وال فصل. 
د ومعبَّد، ولم يذهب بَّكر ولم يعم معك.  . وكذلك حممَّ ع وكسَّ وذلك قولك: قطَّ
د يف لكمة من  فهذا معىن اإلداغم«))(. الحظ يف انلصِّ األخري أن املربِّد يعدُّ املشدَّ

املدَغم.

ما املقصود بالوقف اذلي يمنع اإلداغم؟ هل الوقف هنا بمعىن السكت؟ أم تقطيع   ـه. 
؟ احلروف واللكمات؟ أم الوقف ىلع آخر اللكمة؟ أم السكون؟ وملاذا ذكره يف انلصِّ

بداية ليس املقصود بالوقف السكوَن؛ ألن من رشط اإلداغم سكوَن األول. قال   
ميك: »اإلداغم ال يكون إال مع اتصال احلرفني ومالصقة األول للثاين«)4(. هذا 

جامع ابليان ))/9)7(.  )1(
الكتاب )67/4)(.  )((

املقتضب )1/)))(.  )((
الكشف )94/1(.  )4(
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مع أن سيبويه قد عربَّ يف بعض انلصوص عن السكون بالوقف، قال: »هذا باب 
جماري أواخر اللكم من العربية. ويه جتري ىلع ثمانية جماٍر: ىلع انلصب واجلَرّ 
احلروف  عن  اء  الفرَّ وقول  والوقف«)1(.  والكس  والضّم  والفتح  واجلزم،  والرفع 
وآخر  برصيٌّ  واحد  اعملان  فهذان  القرآن«))(.  لك  يف  موقوف  »اهلجاء  املقطعة: 
»السكون«  أن مصطلح  السكون، غري  بمعىن  املصطلح  ذات  يتفقان ىلع  كويف 
يف انلصِّ حيتمل بايَق املعاين األخرى للسكون، أعين السكت وتقطيع احلروف 
اها تضييع فرصة  واللكمات والوقف ىلع آخر اللكمة، وجيمعها خالصة اعمة مؤدَّ

اتلقاء احلرفني.
اتلعبري بـ: »ارتفاع اللسان باحلرفني ارتفاعة واحدة« معناه: الضغط ىلع خمرج  و. 
لسيبويه))(،  العبارة  هذه  وأصل  واحداً.  ضغطاً  فيه  واملدغم  املدغم  يف  احلرف 
عن  انلطق  عضوي  انفصال  ومعناه  احلرفني«،  عن  »االرتفاع  بـ:  عرب  لكن 

املخرج وليس الضغط عليه.
أن  تارخيية هل، ونستطيع  قراءًة  لكُّ هذه مسائل تعرض ىلع هذا اتلعريف وتعطينا 
القالدة ما أحاط  ، وحسبنا من  اليت وردت يف انلصِّ بايق اجلمل واملفردات  نقيس عليه 

بالعنق.

اتلارخييـة تلعريـف اإلداغم قـد أخـذت لكَّ هـذا  القـراءة  وإذا اكنـت هـذه 
اتلفصيـل؛ فإنـه ممـا ال شـك فيـه أن عقـد املوازنـات واملقارنـات بني بـاب اإلداغم 
يف كتـاب اإلقنـاع وغـريه مـن كتـب القـراءات اليت سـبقته هلو أمـٌر بالـغ األهمية، 
إال أنـه يضيـق ىلع هذه ادلراسـة، ويلـزم أن يفرد بأحباث ودراسـات خاصـٍة تتناوهل، 

وتهيـأ األسـباب هل، واهلل املوفـق.

الكتاب )1/)1(.  )1(
معاين القرآن )9/1(.  )((

انظر: الكتاب )67/1) - 68)(.  )((
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: اتلعريفات:
ً
ثانيا

تناول املؤلف - يف الغالب - مجيع أقسام باب اإلداغم باتلعريف.. 1
إنما . 2 واملخارج،  الصفات  كماهية  املصطلحات  بعض  بليان  املؤلف  يتعرَّض  لم 

رَسدها رسداً؛ لالختصار)1(، واتكاًء ىلع فهم املتليق، وألنه ال يستهدف يف كتابه 
املبتدئ يف العلم.

: القوانني والقواعد:
ً
ثاثلا

أو  اتلعريف،  بعد ذكر  يوردها  ما  والقوانني، واغبلاً  القواعد  بذكر  املؤلف  برع 
بعض  بذكر  القواعد  يتعقب  أحياناً  أنه  إال  إيلها،  يتطرق  اليت  اتلقسيمات  ثنايا  يف 

املستثنيات))(. ولنستعرض بعض القواعد:

»لكُّ حرٍف فيه زيادُة صوٍت ال يُدَغم فيما هو أنقص صوتاً منه«. وهو مسبوق بهذه . 1
القاعدة))(.

قال: »واملزايا اليت ال تذهب لإلداغم مخس، ويه: االستطالة واتلفيش واتلكرير . 2
والصفري والغنة«)4(.

»حروف احللق اليت تدغم: اهلاء والعني واحلاء واخلاء والغني، فما اكن منها أدخل . 3
يف احللق لم يدغم فيه األدخل يف الفم«)5(.

ذكر ابن ابلاذش معتذراً عن اختصار مسائل اتلجويد يف آخر باب اختالف مذاهبهم يف كيفية اتلالوة وجتويد   )1(
احلروف  خمارج  حبفظ  الطالب  أويص  وأنا  به...  إطالًة  أرد  فلم  ذللك،   

ً
موضواع هذا  كتايب  »وليس  قال:  األداء، 

فه أنَّ صفات احلروف أغمُض من خمارجها، وأدقُّ ملن أراد حتصيلها«.  وصفاتها. وقد ذكرتها يف باب اإلداغم، وأعرِّ
اه. اإلقناع )1/)56(.

انظر: اإلقناع )196/1(.  )((
اإلقناع )170/1(. وانظر: سيبويه، الكتاب )448/4 و460 و464(، والفاريس، اتلكملة )ص79)(، وادلايّن، اإلداغم   )((

الكبري )ص)4(، وابن األنبارّي، أرسار العربية )ص10)(.
اإلقناع )188/1(.  )4(

انظر: اإلقناع )191/1(.  )5(
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اذلال . 4 إداغم  عند  وكقوهل  ِمثٌْل«)1(،  وال  متحرِّك  إداغُم  الصغري  اإلداغم  يف  »ليس 
رٌد وثالثة مواضع«))(. باتلاء: »وذلك أصل مطَّ

: الرسد واتلفصيل واالستطراد واالختصار واالخزتال:
ً
رابعا

الرشح، . 1 يف  رضورته  إىل  راجٌع  واالستطراد  االختصاُر  حيث  من  املؤلف  منهج 
كما اخترص يف ذكر املخارج والصفات، قال: »وال يوَصل إىل ذلك إال بعد العلم 
بمخارج احلروف وصفاتها«))(، وكترصحيه بنفسه عند نهاية باب اإلداغم، قال: 
لة«)4(. وكذلك تفصيله حلروف اإلداغم حرفاً  »فهذه أصول اإلداغم مرشوحٌة حمصَّ

حرفاً حسب الرتتيب اهلجايئ للحروف)5(.
اخزتل املؤلف يف بعض املواضع، مكتفياً بقياس ما لم يذكره ىلع ما ذكره، قال: . 2

»وهذا اكٍف يف هذا ابلاب، َمن عِلمه قاس عليه ما لم أذكْره«)6(.
حديثه عن خمارج بعض احلروف وصفاتها قبل أن يأيت احلديث عنها، كما يف: . 3

)موىس وعيىس()7(.
هلا . 4 رشح  دون  احلروف  صفات  عن  جداً  واملقتضب  لإلداغم،  الرافد  حديثه 

لعاً من  مكتفياً بألقابها)8( لم يساعد كثرياً يف رشح باب اإلداغم ملن لم يكن مطَّ
قبُل ىلع صفات احلروف.

ق يف حنو إداغم  يتحقَّ الصغري  للباحث معىن عبارة: »وال مثٌل«، والسيما أن اإلداغم  يتَّجه  اإلقناع )8/1))(. ولم   )1(
﴾ ]ابلقرة: 16[، إال إن اكن ابن ابلاذش يقصد بأن تقسيم باب اإلداغم الصغري ال  اتلاء يف اتلاء: ﴿

حيتوي ىلع إداغم متماثلني، كما يف أبواب اإلداغم الكبري، واهلل أعلم.
اإلقناع )65/1)(.  )((
اإلقناع )170/1(.  )((

اإلقناع )6/1))(.  )4(
انظر: اإلقناع )197/1(.  )5(

اإلقناع )1/)19(.  )6(
انظر: اإلقناع )166/1(.  )7(

انظر: اإلقناع )175/1 - 176(.  )8(
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عه يف بعض املسائل مستعيناً بعلم الرصف، كما يف امتناع إداغم الواو وايلاء . 5 توسُّ
﴾ ]ابلقرة: 5)[، واتلديلل ىلع  كتَني، حنو: ﴿ املديتنَي يف مثلَيهما متحرِّ
لكمة  يف  وعيىس(  )موىس  سني:  يف  املديَّتني  وايلاء  الواو  إداغم  بامتناع  ذلك 
﴾ ]الطالق: 4[، وهما منفصلتان،  واحدة، وحديثه عن إداغم ياَءي: ﴿
واتلديلل عليها بامتناع إداغم احلرفني املتقاربني يف لكمة يف قياس العربية)1(، 
59[))(، وامتناع إداغم  ]احلجر:   ﴾ ﴿ إداغم:  أدلَّة رصفية يف  وما ساقه من 
 ﴾ ﴿  ،]99 ]األنعام:   ﴾ ﴿ حنو:  واحدة،  لكمة  يف  وايلاء  الواو  يف  انلون 

]ابلقرة: 85[))(.

جاء استطراده يف: »حروٍف خُياف ىلع القارئ اللَّحُن فيها باإلداغم«، قبل اإلداغم . 6
اتلعبري عن  يسبِّبه  قد  وما  يتها،  وأهمِّ املصطلحات  الكبري، يلبنيِّ خطورة وضع 
امليم  املسَهب يف  األداء كحديثه  احنراف يف كيفية  األدائية من  الظواهر  بعض 
من  ذلك  ىلع  ترتَّب  وما  عنها،  اتلعبري  يف  املصطليحُّ  واالختالف  ابلاء،  عند 
وانقسام  وانفراجهما)4(،  الشفتني  إطباق  يف  القراء  بعض  عند  األداء  اختالف 

القراء يف إداغم القاف عند الاكف)5( وهكذا.
االستشهاد بنصوص سيبويه يف صدر بعض األبواب، كباب اهلمزة)6(، ويف ثنايا . 7

باب اإلداغم جعلَته أصاًل تقاس عليه املسائل.
الساكنة . 8 انلون  أحاكم  يف  أدائية  مسائل  عن  احلديث  يف  ابلاذش  ابن  اسرتسل 

يف  انلون  إداغم  عن  انلاتج  الصوت  ىلع  احلكَم  تناول  اإلداغم:  فيف  واتلنوين، 

انظر: اإلقناع )166/1 و168(.  )1(

انظر: اإلقناع )4/1)) - 7))(.  )((
انظر: اإلقناع )50/1)(.  )((

انظر: اإلقناع )179/1 - )18(، وانظر: إبدال انلون ميماً )57/1)(.  )4(
انظر: اإلقناع )1/)18(.  )5(
انظر: اإلقناع )198/1(.  )6(



142

﴾ ]املؤمنون: 8)[، هل تعدُّ الغنة للنون أو للميم؟)1(، واإلداغم  امليم، حنو: ﴿
وحديثه عن  والقراء))(.  األئمة  أقوال  من  فيه  واستطراده  والالم،  الراء  يف  بغنة 
درجات التشديد يف اإلداغم عند وجود الغنة))(. ويف اإلظهار: حديثه عن درجات 
كقوهل  فيها،  أدائية  قوانني  من  به  خرج  وما  احللق،  حروف  عند  انلون  إظهار 
اللِّساُن  ارتاض  وإذا   ، حدٌّ ل  »وللتعمُّ اإلظهار:  حروف  يف  اللِّسان  رياضة  عن 
ياضة. ويف إبدال انلون ميماً عند ابلاء  ل واتللكُّف يزوالن بالرِّ سَقَط«)4(، أي اتلعمُّ
)اإلقالب(؛ أاعد ابن ابلاذش احلديث يف هذا القسم عن إبدال انلون ميماً عند 
ابلاء، وما حصل من وهٍم أدايئٍّ عند بعض القراء يف املصطلح)5(. وأما احلكم 
الرابع: اإلخفاء، فتناوهل من ثالثة جوانب: األول: اختالف درجة إخفاء انلون 
حبسب قرب خمرج املخىف منها. واثلاين: اختالف القراء يف تطويل زمن الغنة 

د)6(. عند حروف اإلخفاء ما بني مفرٍط ومقتصد. واثلالث أنه غري مشدَّ

: اتلقسيمات واتلفريعات:
ً
خامسا

عناوين األبواب واتلفريع عليها كثرية عند اإلمام ابن ابلاذش، وهو أمر حسٌن . 1
يف منهجية األئمة يف اتلقسيم، وفيها راحة للقارئ يف حرص املسائل، فمنهم من 
ما  الفصول مسائل، كنظري  األبواب فصواًل، ومنهم من يضع حتت  يضع حتت 
نفعل حنن يف منهجية األبواب، وهذه فقرة يمكن جعلها حبثاً مستقاًل يف طريقة 

اتلبويب عند علمائنا األوائل.

انظر: اإلقناع )47/1)(.  )1(
انظر: اإلقناع )51/1) - )5)(.  )((

دات، وذكر أن أضعفها ما اكن معه غنة. انظر: اإلقناع )1/)5)(. وقد أفرد ميك يف كتابه الراعية )ص45)( باباً للمشدَّ  )((
انظر: اإلقناع )56/1)(.  )4(

انظر: اإلقناع )58/1)(. وقد تقدم احلديث عن هذا الوهم يف القسم األول )179/1 - )18(.  )5(
انظر: اإلقناع )59/1) - 61)(.  )6(
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كأصول . 2 لالشرتاك،  املوجبة  للعلَّة  تبعاً  فِقرات  إىل  الرشح  بتقسيم  املؤلف  قام 
اليت  املستثنيات اكحلروف  ألهمية  وتبعاً  املعجم)1(،  الكبري ىلع حروف  اإلداغم 

خياف ىلع القارئ اللَّحن فيها باإلداغم))(.

: االقتباسات:
ً
سادسا

أكرَث املؤلِّف من ذكر االقتباسات: إما مستداًل بها ىلع ما ذهب إيله، وإما من باب 
ح كقوهل: »وحتقيق رواية ِعْصمة  بها بالردِّ عليها))(، أو اتلوقف عند عدم املرجِّ أن يتعقَّ

حيتاج إىل تأمل«)4(، وأحياناً يرتك انلَّقل بال تعقيب)5(.

: الشواهد واألدلة:
ً
سابعا

اهلل . 1 أدلًة وشواهَد من كتاب  اتلقسيمات  املؤلف جلميع  أورد  العموم:  ىلع وجه 
، أو من كالم العرب.

ح بذلك، مثاهل: . 2 ىلع وجه اخلصوص: إذا لم يكن للقسم املذكور شاهٌد من القرآن رصَّ
»وال أعلم احلاء جاءت عند اهلاء يف القرآن«)6(، و»وال أعلمه جاء يف القرآن«)7(.

ورودها . 3 عدد  حيث  من  األمثلة،  بذكره  االستقصاء  منظومة  املؤلف  انتهج 
مخسة  ذلك  »ومجلة  وقوهل:  واحد«)8(،  موضع  »وهو  كقوهل:  الكريم،  القرآن  يف 

مواضع«)9(... إلخ.

انظر: اإلقناع )198/1(.  )1(

انظر: اإلقناع )176/1(.  )((
انظر: اإلقناع )5/1))(. ولالسزتادة انظر: )0/1)) و4)) و40)(.  )((

اإلقناع )5/1))(.  )4(
انظر: )اإلقناع 179/1(.  )5(

اإلقناع )191/1(.  )6(
اإلقناع )1/)18(.  )7(
اإلقناع )64/1)(.  )8(
اإلقناع )61/1)(.  )9(
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: معايري الرتجيح بني القراءات:
ً
ثامنا

أ. قواعد الرتجيح بني القراءات:

اختار  أدائية  وأوجهاً  وروايات  قراءات  اإلداغم  باب  يف  ابلاذش  ابن  عرض 
ح بعضها، وضعَّف بعضها، وردَّ بعضها، فما هو مزيان االختيار والرتجيح  بعضها، ورجَّ

واتلضعيف والردِّ عنده؟

 ويف كتاب اإلقناع خاصًة 
ً
إن مزيان اتلضعيف والردِّ يف كتب القراءات عموما

ص جمملها فيما يأيت)1(: يرتكز ىلع أسباب نقلية واجتهادية، نلخِّ

ضعف الرواية، أو الطريق، أو املرويَّة، إما لغلٍط حصل من القارئ يف روايته أو . 4
من طريقه، أو يف مرويَّاته، أو يف طريقة اتلعبري عن روايته، أو لوهٍم وقع منه عن 
طريقه، أو يكون سهو قلٍم وقع هل يف كتابته من حيث عزو الرواية، وختصيصها 
: قال: سمعُت  لغري قارئها. ومن أمثلته يف نصِّ ابن ابلاذش قوهل: »وذكر األهوازيُّ
وما   ،](7 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ يقوالن:  ان  القطَّ احلسني  وأبا  نَبوذيَّ  الشَّ الفرج  أبا 
ولِقيْت  ساكنًة،  فبقيْت  اهلاء،  حركة  طرُح  هو  وإنما  إداغماً،  يسمَّ  ال  أشبهه 
دَت أتيَت بما هو أثقُل من اإلظهار،  مثلَها ولم تدغم فيها؛ ألنك لو أدغمتها وشدَّ
واإلداغم إنما هو إيثار اتلخفيف. قال: وسمعت شيوخنا ابلرصيني وأكرث شيوخنا 
ل عليه؛ ألنهم أمجعوا أن  وقوهلما ال أعوِّ ون ذلك إداغماً، قال:  ابلغداديني يسمُّ
سائر احلروف إذا سكنْت، ولِقيْت مثلَها تُدغُم فيها بال خالف، قال أبو جعفر: 

وهو إداغم صحيٌح...«))(.
واية، أو الطريق، أو لشذوذه عن سائر . 5 انفراد القارئ وشذوذه، إما لضعفه يف الرِّ

الرواة. ومن أمثلته يف نصِّ ابن ابلاذش قوهل: »واإلخفاء حال بني اإلظهار واإلداغم، 
ونصَّ مجيعهم ىلع أنه ال تشديد فيه، إال األهوازيَّ فإنه اكن يقول: كما أن املظهر 

انظر: قواعد نقد القراءات القرآنية »دراسة نظرية تطبيقية« لدلكتور عبد ابلايق سييس )ص99) و5)5(.  )1(
اإلقناع )4/1))(.  )((
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خمّفٌف واملدغم مشدٌد، فكذلك املخىف بني التشديد واتلخفيف، إذ هو رتبٌة بني 
اإلظهار واإلداغم، وغلّط من قال: إن املخىف بنيِّ خمفَّف، وزعم أنه خالٌف لقول 

من مىض. وال أرى األهوازي إال واهماً؛ ألن التشديد...«)1( اه.
عـدم شـهرة القـارئ باإلقـراء، وذلـك بأن تنسـب القـراءة إىل قـارٍئ لم يكن . 6

باإلقراء. مشـهوراً 
ومن . 7 األداء.  أهل  من  قني  واملحقِّ اجلماعة  رأي  عليه  استقرَّ  ما  القارئ  خمالفة 

﴾  أمثلته يف نصِّ ابن ابلاذش قوهل: »من ذلك امليم عند ابلاء، حنو: ﴿
«))( اه. ]األنعام: 57[... فاختلفت عبارات القراء عنه بعد إمجاعهم، إال من شذَّ

ما ذكر ىلع وجه احلاكية ال الرواية؛ بليان ضعف القراءة وشذوذها، ومن أمثلته يف . 8
﴾ ]ابلقرة: ))1[،  نصِّ ابن ابلاذش قوهل: »فإن سكن ما قبلها لم يدَغم إال: ﴿
]يونس:   ﴾ و﴿  ]5( ]هود:   ﴾ و﴿  ]1(( ]األعراف:   ﴾ و﴿
طريق  من  إال  ة  خاصَّ فيها  أدغمها  فإنه  مواضع،  تسعة  ومجلته  وقع،  حيث   ]78

اخلزايع أليب شعيب. وذكر عثمان بن سعيد أن أبا شعيب نصَّ ىلع اإلداغم فيه، 
واب للزييديِّ من طرقه لكِّها، وأظنُّ ما حىك اخلزايع عن أيب شعيب  واإلداغم الصَّ

من اإلظهار اختياراً من أيب عمران«. اه))(.
خمالفة القراءة إمجاع مصاحف أهل األمصار، وذلك متعلٌِّق بالرَّسم. ومن أمثلته . 9

القريبة بوجٍه يف نصِّ ابن ابلاذش قوهل عن إداغم انلون يف امليم: »فأما إداغمها يف 
امليم فال بدَّ من الغنة، إال ما جاء عن اعصم ومحزة أن انلون الساكنة واتلنوين 
﴾ ]الطارق:  ﴾ ]انلبأ: 1[، و﴿ يدغمان عند امليم بغري غنة... وأما ﴿
5[، فلكمتان، واألصل: عن ما، ومن ما، وكذلك ما اكن حنوه، وحذفت األلف فرقاً 

اإلقناع )60/1)(.  )1(
اإلقناع )179/1(.  )((

اإلقناع )0/1))(، وانظر: )47) و51)(.  )((
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بني االستفهام واخلرب، ولم تثبت انلون يف اخلط؛ ألنهم كتبوا املسموع فقط، ويف 
له«)1( اه. كتبهم كذلك عندي داللٌة ىلع أن الغنَّة للميم ال للنون، فتأمَّ

خمالفة القواعد انلحويَّة واألقيسة الرصفية واملشهور من اللُّغات. ومن أمثلته يف . 10
﴾ عند  نصِّ ابن ابلاذش قوهل: »قال يل أيب : ما ذكراه من إظهار ياء ﴿
 به إذا 

ً
، وال يمكن فيها إال اإلداغم، وتوايل اإلعالل غري مباىل

ٌ
﴾ خطأ ياء ﴿

ياً إيله، والقياس يف املثلني إذا سكن األول منهما اإلداغُم يف  اكن القياس مؤدِّ
املتصل واملنفصل«))( اه.

أمثلته . 11 والفقهاء. ومن  ين  القراء واملفسِّ املعىن عند  القراءة لألشهر يف  خمالفة 
أيب  عليه  »وردَّ  )آل(:  لكمة  أصل  عن  قوهل  ابلاذش  ابن  نصِّ  يف  بوجٍه  القريبة 
القراء وانلحويني، فقال يل: ال  به سواه من  قال  الكالَم، وىلع من   هذا 
يثبت أن ألف »آل« بدٌل من هاء »أهل« وال من همزة مبدلة من هاء؛ ألن معىن 
»آل« غري معىن »أهل«؛ ألن األهل: القرابة، واآلل: َمن يؤول إيلك يف قرابة أو رأي 

أو مذهب«))( اه.
ومن مفهوم املخالفة نعلم أن القراءة اليت تكون خايلة من هذه العيوب السابقة 

ل عليها عند األئمة يف االختيار والرتجيح. يه املعوَّ

ب. األلفاظ والعبارات اليت تدلُّ ىلع اختيار القراءات وترجيحها:

وردت يف كتب القراءات واتلفسري والعربية ألفاظ تدل ىلع اختيار القراءات 
وترجيحها، منها: الصواب - االختيار - الوجه - عندي - قراءة العامة - عليه مصاحف 

األمصار - وبه نقرأ - هو اجليد - أعجب إيل - األخذ - القياس، وغريها)4(.

اإلقناع )48/1)(.  )1(

اإلقناع )168/1(.  )((
اإلقناع )6/1))(.  )((

انظر: قواعد نقد القراءات القرآنية »دراسة نظرية تطبيقية« لدلكتور عبد ابلايق سييس )ص564(.  )4(
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يف نصِّ ابن ابلاذش اختار ألفاظاً عدة منها: احلمل ىلع...)1( - األخذ))( - القياس))( 
- انلظائر)4( - التشبيه باألصيلِّ اثلابت يف مجيع أحواهل)5( - وهو الوجه)6( - املعمول به)7( 
)10( - االتفاق ىلع املعىن)11( - رجوع اخلالف إىل  - العبارة)8( - إمجاع القراء)9( - انلصُّ
العبارة ال إىل املعىن))1( - االختيار))1( - اجلماعة)14( - اإلمجاع)15( - أهل األداء)16( - ولم 
)0)(، أميل)1)(،  يذكر خالفاً وال اختياراً)17( - العمل ىلع)18( - االتفاق من األئمة)19(، أحبُّ

وغري ذلك.

ىلع  الوصل  محل  و)169(  و)167(  وساير،  قاول  ىلع  احلمل  و)166(:  األلف،  ىلع  احلمل   :)165/1( اإلقناع  انظر:   )1(
الوقف و)181( حتمل امليم ىلع انلون.

انظر: اإلقناع )167/1 و168 و169 و07) و09) و15) و18) و1)) و5)) و5)) و40) و)4) و51)(.  )((
انظر: اإلقناع )167/1 و168 و1)) و)))(.  )((

انظر: اإلقناع )169/1 و4))(.  )4(
انظر: اإلقناع )169/1(.  )5(
انظر: اإلقناع )169/1(.  )6(
انظر: اإلقناع )169/1(.  )7(

انظر: اإلقناع )179/1 و)18 و4))(.  )8(
انظر: اإلقناع )179/1(.  )9(

انظر: اإلقناع )180/1 و16) و7)) و0)) و)))(.  )10(
انظر: اإلقناع )186/1(.  )11(
انظر: اإلقناع )1/)18(.  )1((

انظر: اإلقناع )181/1 و07) و11) و0)) و4)) و6)) و))) و6))(.  )1((
انظر: اإلقناع )184/1 و185 و189 و47) و51)(.  )14(

انظر: اإلقناع )185/1 و1))(.  )15(
انظر: اإلقناع )187/1 و195 و14) و7))(.  )16(

انظر: اإلقناع )191/1(.  )17(

انظر: اإلقناع )191/1(.  )18(
انظر: اإلقناع )196/1(.  )19(
انظر: اإلقناع )51/1)(.  )(0(
انظر: اإلقناع )51/1)(.  )(1(
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ها: ج. األلفاظ والعبارات اليت تدلُّ ىلع تضعيف القراءات وردِّ

واللغة واتلفسري عباراٌت تدل ىلع اتلضعيف، منها:  القراءات  وردت يف كتب 
الضعف، القبح، اخلطأ يف العربية، املنكر، اللحن، اجلهالة يف السند، الشذوذ، اخلروج 

من القياس، الغلط، اجلهل، لست أشتهيه، أكرهه، وغريها)1(.

يف نصِّ ابن ابلاذش استعمل ألفاظاً عدة تدلُّ ىلع تضعيف القراءة أو ردِّها، منها: 
الزعم)7(   - الغلط)6(   - الوهم)5(   - الرَّداءة)4(   - انتقاض األقيسة))( - اخنرام األبواب))( 

- اخلروج عن الظاهر من غري رضورة)8( - انلقل ىلع املعىن)9(، وغريها.

انظر: قواعد نقد القراءات القرآنية »دراسة نظرية تطبيقية« لدلكتور عبد ابلايق سييس )ص549(.  )1(
انظر: اإلقناع )168/1(.  )((
انظر: اإلقناع )168/1(.  )((
انظر: اإلقناع )198/1(.  )4(
انظر: اإلقناع )60/1)(.  )5(
انظر: اإلقناع )60/1)(.  )6(
انظر: اإلقناع )60/1)(.  )7(
انظر: اإلقناع )184/1(.  )8(
انظر: اإلقناع )186/1(.  )9(
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اخلاتمة ونتائج ابلحث

حاولت هذه ادلراسة املخترصة أن تقدم نموذجاً عملياً يف حتليل انلصوص يف . 1
كتب القراءات، أعين باب اإلداغم يف كتاب »اإلقناع«، فدرست املؤلف: حياتَه 
اكتشاف  من  اتلحليل  تأطري كيفية  إىل  اجتهت  ثم  وثقافتَه،  وماكنتَه يف عرصه 
نها،  مشلكة انلص والفكرة الرئيسة اليت يقوم عليها واألفاكر العميقة اليت يتضمَّ
ثم  هل،  قة  معمَّ أخرى  فقراءة  اإلداغم،  باب  نلصوص  مبارشة  حتليلية  قراءة  ثم 

خاتمة ونتائج هل.

لم خيالف ابن ابلاذش يف موقع باب اإلداغم من الكتاب اتلقسيم اذلي اعتمده . 2
َمْن قبله ألبواب األصول والفرش. ويعدُّ ابن جماهد )4))ه( يف كتابه السبعة 
ة  بأئمَّ باتلعريف  ابلدُء  العلم من حيث  هذا  املتبعة يف  املنهجية  َل من رسم  أوَّ
القراءة وأسانيدهم املتصلة إىل انليب ، وطرق رواياته عنهم، ثم ابلدء 
بسورة الفاحتة وما فيها من قراءات، ثم باب اإلداغم، ثم فرش احلروف. وهذا 
و»املبسوط«  »الغاية«  ابن مهران )ت: 81)ه( يف كتابَيه  اتَّبعه  اذلي  املنهج هو 
يف القراءات العرش)1(. ثمَّ جاء اإلمام احلافظ أبو احلسن يلعُّ بن عمر ادلارقطينُّ 
ابلغداديُّ )ت: 85)ه( فرتَّب أبواب األصول والفرش ىلع الشلك املعروف يف 
كتب القراءات))(. وتبعه اإلمام احلافظ أبو عمرو ادلاينُّ مثبِّتاً هذه املنهجية يف 
اتلقسيم يف كتابيه يف »جامع ابليان« و»اتليسري«، فصار تقليداً شائعاً فيما بعد 
عند أكرث املصنِّفني، ومنه استفاد صاحبنا اإلمام ابن ابلاذش يف كتابه »اإلقناع«.

حها ابن ابلاذش يف باب اإلداغم ما ذكره يف . 3 تأكد واضحاً يف القراءات اليت رجَّ
مقدمته من أن كتابه يُعدُّ تهذيباً ورشحاً وتتميماً لكتايَب: »اتلبرصة« مليك بن أيب 

انظر: تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب لدلكتور حممد املختار ودل ابَّاه )ص9)1(.  )1(
انظر: اغية انلهاية يف طبقات القراء لإلمام ابن اجلزري )558/1(.  )((
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طالب )ت: 7)4ه(، و»اتليسري« أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه( 
اليت  الكتب  فئة  من    اجلزريِّ  ابن  جعلهما  رواية،  كتابا  وهما   ،
به  قُطع  ما  واختاروا  والروايات،  القراءات  من  األشهر  فيها  أصحابها  اشرتط 
ته. فتلقَّ انلاس هذه الكتب بالقبول وأمجعوا عليها من غري  عندهم ىلع صحَّ
، وسبعة ابن جماهد، وإرشاد أيب  معارض، »كغاييَت ابن مهران وأيب العالء اهلَمذاينِّ
، وتبرصة ابن  ، وموَجز أيب يلع األهوازيِّ ، وتيسري أيب عمرو ادلاينِّ العزِّ القالنيسِّ
 ، ، وإعالن الصفراويِّ أيب طالب، واكيف ابن رشيح، وتلخيص أيب َمْعرَش الطربيِّ
ما  أن  يف  إشاكل  فال  وغريها،  الشاطيب  القاسم  أيب  وحرِز  ام،  الفحَّ ابن  وجتريد 
نَته من القراءات مقطوٌع به إال أحرفاً يسريًة يعرفها احلفاظ من اثلقات،  تضمَّ

اد«)1(. واألئمة انلقَّ
يعدُّ باب اإلداغم يف كتاب »اإلقناع« مثااًل تطبيقياً واقعياً للعنارص الواقعة يف حتليل . 4

املوقف،  وراعية  والقصد،  واالتلحام،  بك،  السَّ من  عليها،  واحلكِم  انلُّصوص 
واتلعريفات   ، انلصِّ لغة  يف  جلّياً  ذلك  وظهر  واإلعالم،  والقبول،  واتلناّص، 
واتلفصيل  د  السَّ وأماكن  ابلاذش،  ابن  ساقها  اليت  والقواعد  والقوانني 
واالستطراد، وأماكن االختصار واالخزتال، واتلقسيمات العامة واتلفريع عنها، 

واالقتباسات والشواهد واألدلة، ومعايري الرتجيح والرد يف القراءات.
األندلسية . 5 املدرسة  أقطاب  اجتاهات  بني  اإلداغم  باب  يف  ابلاذش  ابن  مجع 

األثريِّ  444ه(  )ت:  ادلاينِّ  عمرو  أيب  اجتاه  فيه  رسم  فقد  واختياراتهم، 
توثيقها  الكبري يف  القرآنية، وبذل جهَده  واية  الرِّ بسبل  آثر االعتصاَم  اذلي 
د ميك )ت: 7)4ه( شيخ املدرسة اليت استندْت  وتمحيِصها، واجتاَه أيب حممَّ
بينهما  اتلوفييقِّ  واالجتاهِ  منها،  األفصح  وترجيح  القرآن  لغة  مقاييس  إىل 
مات  بالزتام مقوِّ أبو عبد اهلل حممد بن رشيح )ت: 467ه(  اذلي استكمله 

منجد املقرئني )1)(.  )1(
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د الطريق البن  انلصِّ من روايٍة ورسٍم ولغٍة. وبهذا يعدُّ ابن ابلاذش قد مهَّ
داد املاليقِّ أن يقوم بعملية تلخيٍص وتوفيق ملذاهب هؤالء األقطاب  أيب السَّ

اثلالثة وغريهم يف كتابه »ادلرِّ انلثري والعذب انلمري«)1(.

القسَمني . 6 يف  فهو  واإلعالمية،  انلقدية  ابلاذش  ابن  ذائقة  اإلداغم  باب  يف  ظهر 
الضعيفة  الرواية  ه ويرد  يعلِّل ويوجِّ األولني منه يستعمل اذلائقة انلقدية، فرتاه 
يف  وأما  سبقوه،  اذلين  العلماء  معارف  من  وانلقلية  العقلية  بالشواهد  وحيتجُّ 
القسم اثلالث فرناه هادئاً استعمل الرسالة اإلخبارية اإلعالمية لألحاكم املتفق 
َ يف القسَمني األولني ما  عليها يف باب اإلداغم، وكأن ابن ابلاذش أراد أن يصيفِّ

حييط بباب اإلداغم من شوائب، يلجعله صافياً رائقاً يف القسم اثلالث.

مما تمزيَّ به باب اإلداغم عند ابن ابلاذش حتريُر انلُّقول وكرثة املسائل؛ حيث أورد . 7
فيه ابن ابلاذش روايات أدائية منقولة، مزيَّ يف كثري منها صحيَحها من سقيمها، 
وجيَِّدها من رديئها، وقويَّها من ضعيفها، واضعاً معايري للقراءة املرضية املقبول، 

ويه:

األول: تليقِّ العلماء والقراء هلا بالقبول، وإمامة ناقلها وضبطه يف القراءة.

اثلاين: انتفاء القراءة والرواية من العلل القادحة فيها: فمن العلل القادحة:

كونها مما حكم عليها مجهور القراء بالغلط. •

أو الوهم فيها من ناقلها وراويها. •

واية األوثق منها مع عدم إماكن اجلمع. • أو خمالفتها للرِّ

أو خمالفتها للغة العربية، ويه قرينٌة تدلُّ ىلع وهم ناقلها فيها وغلطه))(. وهنا  •
ح  جند ابن ابلاذش قد طبَّق ذلك فاستعان بأقوال جهابذة عرصه كأبيه، ورجَّ

انظر: تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب لدلكتور حممد املختار ودل ابَّاه )ص9)) - 0))(.  )1(
انظر: االختيار عند القراء )ص409(.  )((



152

ما عليه العمل يف مواطن من هذا ابلاب، أو قال باألكرث، أو بشواهد ومسائل 
قياسية من انلحو واللغة واألاعريب، وخاصة من كتاب سيبويه.

مما يلفت انلظر يف باب اإلداغم عند ابن ابلاذش االحتفاُء ابلالغ بكتاب سيبويه . 8
اليت  الروايات  مسائل  ىلع  وينبَّه  عليه،  يقاس  األصول  أصل  وجعله  وآرائه، 
قياسه، بل وحتاكم إن خالفته. وورد ذكر سيبويه يف باب اإلداغم  ليست ىلع 
ابلاذش أكرث من مخٍس وعرشين مرًة، وجاء اسمه متصدراً يف بعض  ابن  عند 
األبواب كباب اهلمزة)1(. ىلع أننا نلتمس العذر البن ابلاذش؛ إذ مىض يف ذلك 
ىلع سَن من قبله، فهذا ادلاين يقول يف كتابه »اتلحديد«: »وأنا أذكر ذلك ىلع 
اه.  تعاىل«))(  اهلل  شاء  إن  عليه  ل  املعوَّ الصحيح  هو  إذ  سيبويه خاصة؛  مذهب 
وهكذا فعل القرطيبُّ يف املوضح))(. ومما يدلُّك ىلع ماكنة كتاب سيبويه العايلة 
العلم  أحِد مؤرِّيخ  القرطيبِّ )ت: )46ه(  بن أمحد  َصاِعِد  قول  الزمان  يف ذلك 
ٍم من الُعلُوِم، قديِمها 

ْ
لَِّف يف ِعل

ُ
ْعرُِف كتاباً أ

َ
املشهورين من أهل األندلِس: »وال أ

ثالثِة  غرَي  الَفنِّ  ذلك  أجزاِء  وأَحاَط جبميِع  العلِم،  ذلك  فاشتََمَل ىلع  وحديِثها، 
كتٍُب: أحُدَها: كتاُب: )الَمِجْسِطي(، هذا يف علم َهيئِة الَفلَِك وحراكِت انلُُّجوم)4(. 
واثلاين: كتاُب )أرِْسطاطاليس( يف علِم صناعِة الَمنطِق. واثلالُث: كتاُب سيبويه 
َواِحٍد  يَِشذُّ عن لكِّ  ، فإنَّ هذه الكتَب اثلالثَة ال  ابلرصيِّ يف علِم انلَّْحِو العريبِّ
 ما ال َخْطَب هل. وهلل تعاىل وْحَدُه مزيُد 

َّ
ِمِه، وال ِمن فُُروِعِه إال

ْ
ِمنها ِمن أصوِل ِعل

اإلحاطِة، وفضيلُة اتلََّماِم، ال رَبَّ غرُيُه«)5(.

انظر: اإلقناع )198/1(.  )1(
اتلحديد )ص)10(.  )((

انظر: املوضح يف اتلجويد )ص77(.  )((
للفليّك اإلغرييّق بطليموس.  )4(

انظر: طبقات األمم )ص676(.  )5(
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العلمية يف نقله للنصوص حيث نقل عدداً من . 9 أمانته  ابن ابلاذش  به  مما تمزيَّ 
القراءات والروايات عن عدد من الشيوخ، حترَّى فيها أمانة انلَّقل، حت لو اكن 
ن باب اإلداغم قدراً  بعض هذه انلصوص حيمل قراءات ورواياٍت شاذًة. فقد تضمَّ
ابن  لم يشرتط أصحابها فيها شيئاً من الضوابط. قال  الكتب اليت  من نصوص 
اجلزرّي عن هذه الفئة من الكتب: »ومنهم من ذكر ما وصل إيله من القراءات 
الكرم  وأيب   ، اهلَذيلِّ القاسم  وأيب  »اجلامع«،  يف  معرش  وأيب  اخلياط،  كسبط 
املاليّك، وابن فارس، وأيب يلع األهوازّي وغريهم، فهؤالء  ْهَرُزورّي، وأيب يلع  الشَّ
وأمثاهلم لم يشرتطوا شيئاً، وإنما ذكروا ما وَصلهم، فريجع فيها إىل كتاب مقيَّد أو 

«)1( اه.
َّ

مقرئ مقدل
وأخرياً يعدُّ ابن ابلاذش يف انلصِّ املحلَّل من فئة العلماء اهلاضمني ملعارف من . 10

ضمِّ  يف  منها  واملستفيدين  عليها،  وابلانني  هلا،  مني  املنظِّ العلماء،  من  سبقهم 
يف  القياسية  ابلرصية  للمدرسة  امتداد  وهو  بينها،  والرتجيح  انلظري  إىل  انلظري 

انلحو، وقطبها سيبويه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

منجد املقرئني 1).  )1(
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