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اللُّغة اإلنسانية جمموعُة أصواٍت يُْصِدرَُها اجلهاز انلُّطيق، وللكِّ صوٍت موضٌع خيرج منه، 
يَُسمَّ املخرج . واتلأيلف يف خمارج احلروف من املوضواعت األساسية اليت ُعين بها علماء 
اللغة العربية وعلماء اتلجويد املتقدمون، فبيَّنوا صفاتها وخمارجها، وتآلفها يف أبنية الكالم 
عِدّي اجلُذايّم  اِهر بن نشوان السَّ ين َعبدالظَّ العريب. ومن بني هؤالء العلماء اإلمام رشيد ادلِّ
 من أهمِّ املوضواعت اليت ُعين بها 

ً
املقرئ )ت: 649ه( . وتعالج هذه الرسالة موضواع

ة  وتية، اليت حتيك العمل املتواصل لعلماء األمَّ راسات الصَّ العلماء قديماً وحديثاً أال ويه ادلِّ
يف تعلُّم القرآن ودراسة علومه.

من  الِعلم  هذا  قواعد  تقريب  ىلع  ثَر 
َ
األ هذا  تأيلف  يف   -    - املؤلِّف  وحرص 

ثالثة حماور  فبىن رساتله ىلع  بطريقٍة خمترصٍة واضحة سهلة،  وَجْعلِه ديلاًل هلم  املتعلِّمني، 
ا يف اثلَّاين: فقد تناول  ل: نبذة يف خمارج احلروف وصفاتها وأحاكمها. وأمَّ رئيسة، تناول يف األوَّ
ا يف املحور األخري فقد ذكر  يك، وأمَّ ملحًة من ِذكر اللَّحن اخلَِفِّ واجليلِّ يلقيَس عليه احلاذق اذلَّ

اكنة واتلَّنوين وحكمها عند الفاء وحروف املعجم مفصاًل. انلُّون السَّ

وقام ابلاحث بدراسة موجزة للتَّعريف باملؤلِّف، بَقَدِر ما تَيَسَّ هل من معلومات، وَعرَّف 
بموضوع الكتاب، ونسخة املخطوط اليت اعتمدها يف بناء انلَّص.

ديَاَمان، لكية العلوم اإلسالمية، تركيا.
َ
أستاذ انلحو والرصف يف جامعة أ  )*(
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مة ُمقدِّ

الم ىلع َمن ال نيبَّ بعَده، وىلع آهل وصحابته، وَمْن  الة والسَّ احلمُد هلل وحَده، والصَّ
ين، وبعد: َم طريَقه، وسار ىلع نهجه إىل يوم ادلِّ ترسَّ

يِن  ابِط رَشيد ادلِّ يِخ الَفقيه اإلمام املتِقن الضَّ ل من مؤلَّفات الشَّ فهذا هو األثر األوَّ
هور بعد أن  عِدي اجلُذايم رمحه اهلل تعاىل يأخذ طريقه إىل الظُّ اِهِر السَّ ٍد َعبد الظَّ أيب حممَّ
نني.  وايا، يتطلع إىل َمْن ينفض عنه غبار السِّ بيَق حنواً من سبعة قرون خيبء اخلزائن والزَّ

حرص املؤلِّف -  - ىلع تقريب قواعد هذا الِعلم من املتعلِّمني، وَجْعلِه ديلاًل 
هلم بطريقٍة خمترصٍة واضحٍة سهلٍة، فبىن رساتله هذه ىلع ثالثة حماور رئيسة، تناول يف 
ا يف اثلَّاين فقد تناول ملحًة من ِذكر  ل نُبذة يف خمارج احلروف وصفاتها وأحاكمها، وأمَّ األوَّ
انلُّون  ذكر  فقد  األخري  املحور  ا يف  وأمَّ يك،  اذلَّ احلاذق  واجليل يلقيس عليه  اخلَِف  اللَّحن 

اكنة واتلَّنوين وحكمها عند اتلقاء حروف املعجم مفصاًل. السَّ

افع تلحقيق هذه الرِّسالة فأمران: ا ادلَّ أمَّ

ل: إبراز أحد أعالم اإلسالم اذلين أفنوا أعمارهم، وأخلصوا أفاكرهم وعقوهلم  األوَّ
نفوس  يف  هل  واتلَّمكني  إعزازه  سبيل  يف  جماهدين  حياتهم  وقضوا  ين،  ادلِّ هذا  خلدمة 
املسلمني، واذلَّب عن حياضه عن طريق اتلَّصنيف واتلَّأيلف واتلَّدريس وإظهار ماكنته 
من، فخفيت شخصيته  ا عليه الزَّ ن عفَّ الالئقة به بني علماء عرصه املربَّزين، وال سيما ممَّ

وجهوده العلميَّة ىلع كثري من العلماء وطلبة العلم يف هذا العرص.

 من أهمِّ املوضواعت اليت ُعين بها العلماء 
ً
واآلخر: أنَّ هذه الرِّسالة تعالج موضواع

ة يف تعلُّم  وتية، اليت حتيك العمل املتواصل لعلماء األمَّ راسات الصَّ قديماً وحديثاً أال وهو ادلِّ
القرآن ودراسة علومه.

وكتبت دراسة موجزة للتَّعريف باملؤلف، بقدر ما تيسَّ يل من معلومات، وللتَّعريف 
بموضوع الرِّسالة، ونسخة املخطوط اليت اعتمدتها يف حتقيق انلَّص.

أسأل اهلل تعاىل أن يرحم مؤلفها وأن ينفع اكتبها وقارئها، واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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الً: حياته: أوَّ

1. اسمه، ونسبه، وكنيته:
اِهر بن يلع بن  اِهر بن نشوان بن عبد الظَّ هو: اإلمام رشيد ادلين أبو حممد عبد الظَّ

ير))(. عدي، اجلذايم، املرصي، املقرئ، انلَّحوي الضَّ ْدَة السَّ
َ

ن

قبيلة من  ُجذام  إىل  نسبًة  املعجمة  ال  اذلَّ وفتِح  اجليم  »اجلَُذايم«))(، بضمِّ  بـ:  ُعرف 
ايلمن))(. 

وِح«)4(، نسبًة إىل أيب ُزرعة َروح بن ِزنْباع اجلذايم، سيِّد  نبايع« و»الرَّ وُعرف بـ: »الزِّ
ُجذام وأمري فلسطني يف زمن عبد امللك بن مروان))(.

ح أصل هذه النِّسبة. عدي«)6(، وليس يف أخبار الرَّجل ما يوضِّ وُعرف أيضاً بـ: »السَّ

وُعرف أيضاً بـ: »املقرئ«، وذلك ال حيتاج إىل بيان؛ ألنَّ أبا حممد اكنت أكرب عنايته 
موجهة إىل علم القراءات، دراسة وتأيلفاً وتعليماً، ودلينا من أقوال العلماء ما يثبت ذلك، 
أخذ  بارع مصدر حمقق،  إمام   ...«  :-    - اجلزري  ابن  قول  هنا  أنقل  أن  ويكف 

القراءات عن أيب اجلود ويقع يف أجايزنا...«))(.

ينظر يف ترمجة املؤلف: تاريخ اإلسالم ))4/))4 - ))4(، وسري أعالم انلبالء )))/4))(، والعرب يف خرب من غرب   )((
))/)6)(، ومعرفة القراء الكبار )49) - 0))(، والوايف بالوفيات )8)/)8)(، ونكت اهلميان يف نكت العميان 
املحارضة  وحسن   ،)9(/(( الواعة  وبغية   ،)4(6/(( امللوك  دول  ملعرفة  والسلوك   ،)(9(/(( انلهاية  واغية   ،)((6(

))/00)(، وشذرات اذلهب ))/4)4(، ومعجم املؤلفني ))/8))(.
ينظر مصادر ترمجته السابقة.  )((

ينظر: اللباب يف تهذيب األنساب ))/)))(.  )((
ينظر مصادر ترمجته السابقة.  )4(

اكن معظماً عند عبد امللك بن مروان ال يكاد يفارقه، وهو عنده بمزنلة وزير، واكن ذا علٍم وَعقٍل وِديٍن، وفاته   )((
سنة ))8ه(. ينظر: العرب يف خرب من غرب ))/))(، واغية انلهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )49)(، ومعجم 

املؤلفني ))/8))(.
ينظر مصادر ترمجة املؤلف السابقة.  )6(

ينظر: اغية انلهاية ))/)9)(.  )((
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2. نشأته وأرسته:
لقد ضنَّت علينا موارُد ترمجة أيب حممد اجلذايم يف رسم صورة واضحة املعالم لنشأته 
ا أرسته فاكنت أرسة علمية متفرِّدة  يف مرص وأساتذته فيها، والعلوم اليت تلقاها عنهم، أمَّ

اجم بالِعلم والورع واملاكنة العايلة، ومنهم: ُعرفت بني انلَّاس وشهد هلا أهل التَّ

ين القريش املرصي )ت: 689ه())(.. 1 الم بن يلع رشف ادلِّ سبطه: حممد بن عبد السَّ

عدي )ت: )69ه())(.. 2 اهر السَّ ين حممد بن عبد اهلل بن عبد الظَّ حفيده: فتح ادلِّ

عدي )ت: )69ه())(.. 3 اهر السَّ ين عبد اهلل بن عبد الظَّ ابنه: حميي ادلِّ

عدي )ت: )))ه()4(.. 4 اهر السَّ حفيده: يلع بن حممد بن عبد اهلل بن عبد الظَّ

سبطه: شافع بن عبد اهلل بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناين )ت: 0))ه())(.. 5

واكن اجلذايم مقرئ ادليار املرصية يف زمانه، و»وجيهاً عند اخلاصة والعامة«)6(، واكن 
ذا »جاللة ظاهرة وحرمة وافرة وخربة تامة بوجوه القراءات«))(، وذا قدر كبري عند ملوك 

بين أيوب.

حّدث َعْن يوسف املخييّل. ينظر ترمجته يف: تاريخ اإلسالم )))/644(.  )((
ث وبرع يِف األدب والرسائل،  رئيس ديوان اإلنشاء ومؤتمن اململكة. سمع من أيب احلسن بن اجلمزيي وغريه، وحدَّ  )((
وساد يِف ادّلولة املنصورّية بفضائله وعقله ورأيه وهّمته العايلة، وتفّننه يِف العلوم والفضائل، وأقام ُمدًة اكتَب الّسّ 
له  وصاحب ادّليوان، واكن الّسلطان يعتمد عليه يف األمور اجلليلة ويثق به دلينه وتصونه وعقله وسداده، واىل ترسُّ

ُْسن. ينظر ترمجته يف: تاريخ اإلسالم )))/6))(، وشذرات اذلهب )84/8(.
ْ
ونْظمه املنتىه يِف احل

اكتب اإلنشاء بادليار املرصية، وأحد ابللغاء املذكورين، هل: انلظم الفائق وانلرث الرائق، ومصنفات، منها: سرية   )((
اهر. ينظر ترمجته يف: تاريخ اإلسالم )))/49(، وابلداية وانلِّهاية )))/94)(، والوايف بالوفيات ))/9))(،  امللك الظَّ

وعقد اجلمان ))6)(، وانلُّجوم الزاهرة )8/8)(.
ل، َوكتب يِف 

ّ
ين من ابْن اخلال

ّ
يْخ شمس ادل َكِبري، من األدباء والفضالء، سمع بِِقَراَءة الشَّ

ْ
ْدر الرئيس انلَِّبيل ال الصَّ  )4(

ولَها:
َ
ادلولة املنصورية وعمره إِْحَدى عرَشة سنة، رثاه الَقاِض شَهاب ادّلين رمََحه اهلل بقصيدة أ

َزاال ظـــلٍّ  أيُّ  أكـــُر  َعـــن آمليـــه وأيُّ ُركـــٍن َمـــاالاهلل 
ينظر ترمجته يف: الوايف بالوفيات )))/))(، وأعيان العرص ))/)48(.  

ينظر ترمجته يف: الوايف بالوفيات )))/)))(.  )((
ينظر: بغية الواعة ))/)9(.  )6(

ينظر: اغية انلهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(، وشذرات اذلهب ))/4)4(.  )((
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فيذكر أنه كتب شعراً إىل أحدهم يطلب حوَض طنٍي يف بهتيم))(:

إنعاُمــه اذلي  لــك 
ْ
ال يَهــا 

َ
أ ــريَــا  ــَحاب ُمْمِط ــن َس ــُع م نَف

َ
ــاس أ للنَّ

ِطينِهــا يف  ــٌة 
َ
ْضل

َ
ف فِيَهــا  ــتثِمرَبْهتيــُم  ــك الس ــْن فضلِ ــِه ِم ِ ــْد يل ب ُج

ً
ُمْنِعمــا ْعطيتــه يل 

َ
أ َمــى  ــرَحــْوٌض 

َ
ْوث

َ
ك

ْ
ــْوَض ال ــد اهلل َح ــزاك ِعْن فج

به  وانتفع  فألَّف ودرَّس سنني،  العلوم،  بَرع يف  الرَّجل  فإنَّ  أمٍر،  ومهما يكن من 
ٌق كثري))(.

ْ
َخل

: شيوخه، وتالميذه:
ً
ثانيا

أوالً: شيوخه:
تتلمذ ىلع شيوٍخ وأساتذٍة مشهوٍد هلم  مثل أيب حممد اجلذايم قد  أنَّ اعملاً  ال شكَّ 
الشيوخ  عن  األخذ  زال  وما  وتنوعها.  مصنفاتهم  كرثُة  ذلك  ىلع  تدلُّ  وادلراية،  بالعلم 
ها. ومن العلماء  خصية العلمية وتمزيُّ والقراءة عليهم منهاًل علمياً مهماً يف تكوين الشَّ

:-  - اذلين أخذ عنهم اجلذايم

نَصارِي ابلوصريي )ت: 98)ه())(.. 1
ْ

َقاِسم هبة اهلل بن يلع بن سعود بن هاشم األ
ْ
بُو ال

َ
أ

د بن محد بن َحاِمد بن مفرج األرتاح املرْصِي )ت: )60ه()4(.. 2 بُو عبد اهلل حممَّ
َ
أ

أبو اجلود اللَّخيم، غياث بن فارس بن ميك بن عبد اهلل املرصي )ت: )60ه())(.. 3

عدي، نيب بن بشارة بن حُمِْرز بن رمَْحَة الَمرْصِّي الُمْقِرئ )ت: ))6ه()6(.. 4 أبو حممد السَّ

الوايف بالوفيات )8)/)8)(. و»بهتيم«: ناحية من قرى القليوبية بمرص. ينظر: تاج العروس )بهتم( )))/)))(.  )((
ينظر: تاريخ اإلسالم )4)/0)6(.  )((

ينظر: معرفة القراء الكبار )0))(، الوايف بالوفيات )8)/)8)(، وينظر: إكمال اإلكمال ))/4))(.  )((
ينظر: إكمال اإلكمال )98/4)(، والوايف بالوفيات )8)/4))(، وتاريخ اإلسالم )))/))4(، واغية انلهاية ))/)9)(،   )4(

وبغية الواعة ))/)9(.
ينظر: تاريخ اإلسالم ))4/))4(، والوايف بالوفيات )8)/)8)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(. وينظر ترمجته يف: اغية   )((

انلهاية ))/4(.
ينظر: تاريخ اإلسالم )))/90)(، واغية انلهاية ))/)9)(.  )6(
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: تالميذه:
ً
ثانيا

تتلمذ ىلع يديه وسمع منه، وروى عنه، طائفٌة من  ا عن تالميذ أيب حممد فقد  أمَّ
ما خلَّفه من  وازدمحوا عليه))(، ومع  والعربية  القراءات  فأخذوا عنه  ء، 

َّ
األجال األعيان 

تراٍث ُسمعٍة طيِّبٍة يتوقع املرُء أن جيد هل يف بطون املؤلفات أسماء من تالميذ نباء، ومنهم:
أبو عبد اهلل انلَّظام، حممد بن عبد الكريم بن يلع اتّلربيزي )ت: 04)ه())(.. 1
هان )ت: )66ه())(.. 2 عدي املرصي املقرئ املعروف بادلَّ يلع بن موىس بن يوسف، أبو احلسن السَّ
ل اجلزائري . 3

َّ
ين أبو احلسن بن الَقال يب زين ادلِّ يلع بن عبد اهلل بن أيب بكر الطَّ

)ت: 668ه()4(.
مشيق، املعروف. 4 د بن عبد العزيز بن أيب عبد اهلل بن صدقة ادلِّ  أبو عبد اهلل حممَّ

بابن ادلميايط )ت: )69ه())(.
افيع )ت بعد سنة: 690ه()6(.. 5 احلسني بن نصري بن مرتىض أبو يلع الكناين الشَّ
اج الَمْقِديّس، . 6 ين، أبو احلَجَّ يوُسف بن أيب حممد بن أيب الفتوح، الشيخ، املقرئ، تيقُّ ادلِّ

ِمرْصِي )ت: 694ه())(.
ْ
ُثمَّ ال

ين األزدي )ت قبل: 00)ه()8(.. 7 سالمة بن ناهض بن ظافر ادلِّ
روى عنه: عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن أبو أمحد انلُّوين ادلميايط )ت: )0)ه()9(.. 8
اظ)0)(. . 9 احلَفَّ

ينظر: تاريخ اإلسالم )4)/0)6(، ومعرفة القراء الكبار )49)(.  )((
ينظر: تاريخ اإلسالم )4)/0)6(، ومعرفة القراء الكبار )0))، )))(.  )((

ينظر: اغية انلهاية ))/)9)، )/)8)(، ومعرفة القراء الكبار ))6)(.  )((
ينظر: اغية انلهاية ))/)9)(، ))/)))(، ومعرفة القراء الكبار )6))(.  )4(

ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(، وتاريخ اإلسالم )4)/0)6(، واغية انلهاية ))/)))(، ونكت اهلميان )6))(.  )((
ينظر: اغية انلهاية ))/)))(.  )6(

ينظر: تاريخ اإلسالم )))/800(.  )((
ينظر: اغية انلهاية ))/0))، )/)9)(.  )8(
ينظر: اغية انلهاية ))/))4، )/)9)(.  )9(

لم أقف ىلع ترمجته فيما توافر يل من مصادر. ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(، وتاريخ اإلسالم )4)/0)6(، واغية   )(0(
انلهاية ))/)))(، ونكت اهلميان )6))(.
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: وفاته:
ً
ثاثلا

وىل سنة تسٍع 
ُ
اتفقت املصادر اليت ترمجت أليب حممد اجلذايم أنَّه مات يف مجادى األ

ين بقوهل))(: وأربعني وستمائة بالقاهرة، ورثاه ودله حميي ادلِّ

حيتــمَفَمــا ابـْـن كثــر ادلمــع إِن َمــاَت نَافِع ْيــك 
َ
َعل حــزن  نَافِــع  وال 

َغــدا ا  ــِذَ
َ
ف ــره 

َ
ق علــم  خْيتــمخزانَــة  باتلــالوة  يَــْوم  لك  بَهــا 

: مزنتله العلمية وآثاره:
ً
رابعا

الً: مزنتله العلمية: أوَّ
لقد أصاب أبو حممد اجلذايم حظاً طيباً من علوم اللُّغة وانلَّحو والقراءات، واكن 
بها،  بصرياً  القراءات  يف  متضلعاً  ِحَسان،  مؤلَّفات  فيها  وهل  وفروعها،  صوهلا 

ُ
بأ اعملاً 

ورساتله »قَبضُة الَعْجالِن يف خمارج احلُروف« شاهد صدٍق ىلع علوِّ كعبه، ورسوخه يف 
الِعلم، فال غرو بعد ذلك أن جُيمع العلماء ىلع اثلَّناء عليه، واتلَّنويه بفضله وإمامته، 

وقد قيل قديماً))(:
ْن حَيَْمــُدوا رَُجالً

َ
يـَـُس ِمْن أ

ْ
ك

َ
ــاَر إِْحَســاِنَوانلَّــاُس أ

َ
َحــىَّ يَــَرْوا ِعنــَدهُ آث

وهذه طائفة من آراء العلماء فيه:

ٍة،  أئمَّ ُة  ِعدَّ القراءات  َعنُْه  »..أخذ  48)ه(:  )ت:  هيب  اذلَّ ين  ادلِّ شمس  عند  فهو  أ. 
وازدمحوا عليه«))(. »واكن اعرفاً بانلَّحو«)4(، »... واكن ذا ُحرمٍة وافرٍة، وجاللٍة ظاهرٍة، 

ٍة بوجوه القراءات، انتهت إيله رئاسة الفن يف زمانه«))(. وخربٍة تامَّ

ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(، ونكت اهلميان )6))(، واغية انلهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(،   )((
وشذرات اذلهب ))/4)4(، وحسن املحارضة ))/00)(.

ابليت لعبد امللك بن عبد الرحيم احلاريث )ت: 90)ه(. ينظر: عيون األخبار ))/8))(.  )((
ينظر: تاريخ اإلسالم ))4/))4(.  )((

ينظر: العرب يف خرب من غرب ))/)6)(.  )4(
ينظر: معرفة القراء الكبار )0))(.  )((
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يـار املرصية يِف  فـدي )ت: 64)ه(: ».. واكن مقرئ ادلِّ يـن الصَّ وهـو عنـد صالح ادلِّ ب. 
زمانه«))(.

ٌق، أخذ القراءات عن  وهو عند ابن اجلَزري )ت: ))8ه(: ».. إماٌم بارٌع مصدٌر حمقِّ ت. 
أيب اجلود ويقع يف أجايزنا«))(.

ين املقريزي )ت: )84ه(: ».. شيخ القراءات«))(. وهو عند تيقِّ ادلِّ ث. 

را ما ذكره  ا عند السيويط )ت: ))9ه(، وابن الِعماد احلنبيل )ت: 089)ه( فقد كرَّ وأمَّ ج. 
ابقون من مناقب هل)4(.  املتمجون السَّ

: آثاره:
ً
ثانيا

لم يكن أبو حممد اجلذايم -  - من املكرثين يف اتلأيلف، وتوجهت عنايته 
إىل اتلَّدريس واإلقراء فشغل جلَّ وقته، وىلع الرَّغم من ذلك فقد ترك نلا جمموعًة صاحلًة 

د ثقافته وميوهل الِعليم، ومنها))(: ذكرها بعُض من ترجم هل، ويه حتدِّ

رشح كتاب العنوان يف جمدلات)6(.. 1

ُُروف. )وهو اذلي أقوم بتحقيقه(.. 2
ْ
كتاب: َقبَْضُة العجالن يِف خمارج احل

ل يف انلَّحو للزَّخمرشي))(.. 3 َح بعَض كتاب املفصَّ رَشَ

ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(، ونكت اهلميان )6))(.  )((
ينظر: اغية انلهاية ))/)9)(.  )((

ينظر: السلوك ))/6)4(.  )((
ينظر: بغية الواعة ))/)9(، وحسن املحارضة ))/00)(، وشذرات اذلهب ))/4)4(.  )4(

ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(، واغية انلهاية ))/)9)(، ومعجم املؤلفني ))/8))(.  )((
قال ابن اجلزري )ت: ))8ه( : »وقد رشح كتاب العنوان يف جمدلات وقفت ىلع األول منها«. والعنوان يف   )6(
القراءات السبع: أليب طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد املقرئ األنصاري السقسطي )املتوىف: ))4ه(، حققه: 

ادلكتور زهري زاهد وادلكتور خليل العطية.
املفصل يف صنعة اإلعراب: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف: 8))ه(، حققه: يلع   )((

أبو ملحم.



205

الرِّسالة:
1. موضوعها، ومنهجها:

يشري عنوان رسالة: »قبضُة الَعْجالن يف خمارج احلروف« إىل موضوعه، فهو يبحث 
يف حماور ثالثة:

حاكِمها.
َ
ل: نبذٌة يف خمارِج احلروِف وصفاتِها وأ األوَّ

يك. ِر اللَّحِن اخلَفِّ واجليَِلِّ يلقيَس عليه احلاذق اذلَّ
ْ
اثلَّاين: ملحٌة من ِذك

اًل. اكنة وحكمها عند اتلقاء حروف املعجم مفصَّ اثلَّالث: ذكر انلَّون السَّ
واذلي دفع املؤلِّف -  - إىل تأيلف رساتله أمران:

ل: استجابًة لطالبه، ورغبًة فيما ينفعه يف املآب. األوَّ
قال:  إذ  انلَّاس،  ألِسنة  اللَّحن ىلع  العلم، مع تفيش  إىل هذا  احلاجة  واآلخر: كرثة 
ِمَن انلَّاِس يُدِغُموَن املْظَهر وُيظِهُروَن املْدَغم، وخُيُْفوَن  »واحلاجُة داعيٌة إيله؛ ألنَّ كثرياً 
املْظَهر وُيْظِهُرون املْخىف«. وقد اعتمد يف تأيلفه هذا ىلع اإلجياز واالختصار وجنَّبه اإلطالة 
واإلكثار. فيه رسالٌة صغريُة احلجم عظيمُة الفائدة؛ مجع كثرياً مما حيتاج إيله طالُب علم 

اتلَّجويد بطريقة سهلة وسلسة.

2. وصف الخطوط، ومنهج اتلَّحقيق ومصطلحاته:
الً: خمطوطة الرسالة: أوَّ

اعتمدت يف حتقيق الرسالة ىلع نسخة واحدة))( حمفوظة يف دائرة األوقاف والشؤون 
نسخة  وهل   ،)66( رقم  حتت  املقدس  بيت  يف  اإلساليم  التاث  إحياء  قسم  اإلسالمية، 

ثمة ثالث نسخ متقاربة العنوان خمتلفة املضمون يف مركز مجعة املاجد بديب:  )((
األوىل: برقم ))6))( وحتمل عنوان »قبسة انلريان يف جتويد القرآن للجذايم«، ويه غري متوافرة يف املركز أصاًل،   

إذ إن رقمها يف التسلسل )969)))(؛ ذللك حينما وصلتين اكنت بعنوان متشابه القرآن للكسايئ.
اثلانية: وحتمل رقم ))6))(، وهذ النسخة حتمل عنوان: »قبسة العجالن وسلوة اثلكالن يف اتلفسري«، تأيلف:   

حممد بن عمر خلوص رضا، وقد اطلعت عليها، ويه بعيدة عن موضوع اتلجويد.
يف  الوحيدة  النسخة  ويه  للجذايم«،  القرآن  جتويد  يف  انلريان  »قبسة  وعنوانها:   ،)((6(( الرقم  وحتمل  اثلاثلة:   

املركز، واذلي قام عليه هذا اجلهد.
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ويف   ،)(((60(( املادة  رقم  والتاث  للثقافة  املاجد  مجعة  مركز  مكتبة  يف  عنها  مصورة 
الفهرس ))6))( علوم قرآن، وتقع يف )))( صفحة، يف لك صفحة )6)( سطراً، ويف لك 
صعب  قديم  نسيخ  خبط  كتبت  تنقص،  أو  قلياًل  تزيد  لكمة   )((( من  يقرب  ما  سطر 
القراءة، ال خيلو من طمٍس أو سقٍط أو خطأ. جاءت الرسالة ضمن جمموٍع كبرٍي، يبدأ من 

)64 - 0)( كما خلت أوراقها من العنوان، واسم انلَّاسخ وتاريخ النَّسخ.

يِن  ابُِط رَشيُد ادلِّ يُخ الَفقيُه اإلماُم املتِقُن الضَّ هلا: »بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم. قاَل الشَّ أوَّ
عِدّي أاَعنَُه اهلُل ىلع َطاعِته وجعلَه من أهِل واليِتِه...«. اِهِر السَّ ٍد َعبُد الظَّ أبو حممَّ

ٍد وآهل وسلَّم،  حكم، وَصلَّ اهلل ىلع سيِّدنا حممَّ
َ
بَغيبِه وأ علُم 

َ
أ ْت واهلُل  »َتمَّ آخرها: 
وحسبُنا اهلُل ونِْعَم الوكيل«.

ة نسبتها إىل مؤلِّفها، فيه بال شكٍّ تعود إىل أيب حممد اجلذايم؛ ملا جاء يف  ا ِصحِّ أمَّ
مقدمتها من ذكر اسم املؤلف اكماًل، ولكون َمْن ترجم هل نسبها إيله.

ة العنوان فاسمها: »قبضُة الَعْجالِن يف خَماِرِج احلُروِف« لألمور اآلتية: ا ِصحَّ أمَّ

لم تذكر كتب التاجم والفهارس رسالًة أليب حممد اجلذايم يف خمارج احلروف غريها))(. أ. 

من  الرسالة  صفة  ىلع  تدلُّ  احلروف«  خمارج  يف  العجالن  »قبضة  بـ:  تسميتها  إنَّ  ب. 
ناحية احلجم واملادة العلميَّة، وهذا مطابق ملا وجدناه فيها.

انلِّريان«،  »قَبسة  بعنوان:  اث  والتُّ للثَّقافة  املاجد  مجعة  مركز  فهرست  يف  جاءت  ت. 
بني  الكبري  للتَّقارب  وذلك  واضح،  حتريف  فيه  وقع  العنوان  هذا  بأنَّ  وأعتقد 

العنوانني، ولك أن تالحظ هذا اتلَّقارب: »قبضة العجالن = قبسة انلريان«!!.

: منهج اتلَّحقيق:
ً
ثانيا

عليه عالمات . 1 وأدخلُت  احلديث،  اإلماليئ  الرَّسم  قواعد  وفق  انلَّص ىلع  رت  حرَّ
القراءة من فواصل، ونقاط، وغريها.

ينظر: الوايف بالوفيات )8)/)8)(.  )((



207

الكريمة رسم املصحف، وضبطُت من انلَّص ما . 2 القرآنية  اتَّبعُت يف كتابة اآليات 
يمكن أن يُشلك ىلع الفهم.

هات املظان املعتمدة يف هذا الفن.. 3 مَّ
ُ
وثَّقت القراءات القرآنية بالرُّجوع إىل أ

ترمجُت لألعالم اذلين ُذِكرت أسماؤهم يف الرِّسالة، وحرصت أن تكون موجزة.. 4

علَّقُت ىلع بعض املسائل اليت وردت يف انلَّص، ورشحُت بعض األلفاظ اليت حتتاج . 5
إىل بيان ليسهل َفْهمها ىلع القارئ.

: الصطلحات الثبتة يف اتلَّحقيق:
ً
ثاثلا

»األصل« = »قبضُة العجالن يف خمارج احلروف«.. 1

يادات أو تلخريج اآليات القرآنية.. 2 ][: حلرص الزِّ

يغ يف املنت.. 3 ) (: حلرص بعض اللكمات أو الصِّ

﴿ ﴾: حلرص اآليات القرآنيَّة.. 4

» « = حلرص انلُّصوص املقتبسة.. 5

]../و[ = تعين وجه الورقة.. 6

]../ظ[= تعين ظهر الورقة.. 7

وبعد: فلقد بذلُت يف حتقيق هذه الرسالة جهداً أحتسبه عند اهلل تعاىل، وحرصت 
انلَّقص من  ذلك؛ ألنَّ  الكمال يف  بلغت  أنَّين  أدَّيع  مقبول، وال  إخراجها ىلع وجه  ىلع 
طبيعة البرش، وأرجو أن جيَد فيها دارسو اللُّغة وعلوم القرآن ِطلبَتَهم، وطالب القراءات 
واتلَّجويد بُغيتهم، سائاًل اهلل أن ينفع بها وجيزي مؤلفها خرياً، وآخر دعوانا أن احلمُد هلل 

ربِّ العاملني.
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الصفحة األوىل واثلانية من الخطوط

الصفحة األخرة من الخطوط
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

]64/ظ[

عِديُّ  اِهِر السَّ ٍد َعبُد الظَّ يِن أبو حممَّ ابُِط رَشيُد ادلِّ يُخ الَفقيُه اإلماُم املتِقُن الضَّ قاَل الشَّ
أاَعنَُه اهلُل ىلع َطاعِته، وجعلَه من أهِل واليِتِه:

آهل  وىلع  انلَّبيني  خاتم  حممد  املرسلني  َسيِّد  ىلع  وصلوات  الَعاملني،  ربِّ  هلِل  احلمُد 
ا بعُد: اهرين وأصحابه املنتََجِبني، وسلِّم تسليماً كثرياً، أمَّ الطَّ

ميَل عليكم من 
ُ
أ ْن 

َ
أ إِرشادكم،  داَم 

َ
إِسعادُكم، وأ حسَن اهلُل 

َ
فإِنَّكم سأتلموين أ

للثَّواِب، راغباً  حاَكِمَها فباَدرُْت بذلك؛ طابلاً 
َ
لفظي ُنبَذاً من خماِرِج احلُروِف وِصَفاتَِها وأ

فيما يُْزِلُف يف املآب.

بُت  يكُّ، وَعقَّ ِر اللَّحِن اخلفِّ يلقيَس عليه احلاِذُق واذلَّ
ْ
تبعُت ذلك بلمحٍة من ِذك

َ
ثمَّ أ

اًل. واحلاجُة  اكنة واتلَّنوين وُحكِمها عند اتلقاِء حروِف املعجم ُمفصَّ ِر انلُّون السَّ
ْ
َذلَك بِِذك

ُفوَن املْظَهر،  داعيٌة إيله؛ ألنَّ كثرياً ]ِمَن[))( انلَّاِس يُدِغُموَن املْظَهر وُيظِهُروَن املْدَغم، وخُيْ
وُيْظِهُرون املْخىَف.

واعتمدُت يف ذلك ])6/و[ ىلع اإلجياز واالختصار، وجتنَّبُت اإلطالَة واإلكثاَر، وباهلل 
ا يَصُم، بمنَّه ولُْطِفه، قال: لوُذ به ممَّ

َ
عتِصُم وأ

َ
أ

خَمارُِج احُلروِف:
تُغيِن  اتلِّالوُة، وُشهَرتُها  بها  وتَنتَِظُم  الِقراءُة،  تَدوُر عليها  اليت  املعجِم  ويه حروُف 
ْريمِّ أربعَة عرَش 

َ
رِها. ىلع َمْذَهِب ِسيبويه ستََّة عرَش خمرجاً))(، وجاَء ىلع َمْذهِب اجل

ْ
عن ِذك

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
اطيب من كبار الُقراء، وهذا العدد ىلع إسقاط خمرج احلروف  اين والشَّ مذهُب سيبويه ومن تبعه، ومنهم ميكٌّ وادلَّ  )((
ق، والواو وايلاء من خمرج املتحركتني. 

ْ
اجلوفيَّة اليت يه حروف املدِّ واللِّني، وجعل خمرج األلف من أقىص احلل

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، واتلَّحديد ))0)(، والرِّاعية ))4)(، والنرش ))/98)(. وسيبويه هو: عمرو بن عثمان 
ابن قنرب، أبو برِش، إمام انلَّحويني )ت: 80)ه(. ينظر ترمجته يف: طبقات انلحويني واللغويني )))(، ونزهة األبّلاء 

)60(، وإنباه الّرواة ))/46)(، وإشارة اتّلعيني ))4)(، وُبغية الواُعة ))/9))(.
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حرٍف، ويف اللِّساِن عرشُة خمارج 
َ
ِق ثالثُة خمارج، خترج منها ستَّة أ

ْ
ل

َ
خمرجاً))(، منها يف احل

حرٍف.
َ
ربعة أ

َ
خترج ]منه[))( ثمانية عرش حرفاً، ويف الَفم ثالثُة خمارج))( خترج منها أ

:
ً
ُل احلروِف ُخروجا فأوَّ

ِق، ويه حرٌف 
ْ
ُل خمارِج احلَل در، ويه أوَّ ا ييل الصَّ ِق ممَّ

ْ
الَهمزُة: ويه خترُج من احلَل

َدِل))(.
َ

وائِد)4(، وِمْن ُحروِف ابل شديٌد جمهوٌر ِمْن ُحروِف الزَّ

تبـِة، ويه حـرٌف مهموٌس  الَهـاُء: خمرُجهـا ِمْن خمـرِج اهلمـزِة، واهلمـزُة قبلها يف الرُّ
. رِْخـٌو خفٌّ

رِْخٌو،  جمهوٌر  حرٌف  ويه  ِق، 
ْ
احلَل خمارِج  ِمْن  اثلَّاين  املخرِج  ِل  أوَّ ِمْن  خترُج   : الَعنْيُ

ة)6(. وُيقاُل: إنَّ فيها بعض شدَّ

وُقْطُرٍب )ت: 06)ه(،  )0)ه(،  اء )ت:  الَفرَّ إىل  نسبت  قد  املصادر  »اكنت  اهلل:  قدوري حفظه  ادلكتور اغنم  قال   )((
م وانلُّون 

َّ
واجلَْريِمِّ )ت: )))ه(، وابن كيَْساَن )ت: 99)ه(، القول بأنَّ خمارج احلروف أربعة عرش خمرجاً، جبعل الال

هرزوري  د هذه النسبة إىل هؤالء، لكنَّ انلَّص اذلي نقله الشَّ اء من خمرٍج واحٍد، ولم يرد يف نٍص رصيٍح ما يُؤكِّ والرَّ
وىل: َعدُّ املخارج أربعة عرش خمرجاً. واثلَّانية: ترتيب املخارج ترتيباً تنازيلاً، 

ُ
عن اجلَْريِمِّ جاء يلؤكد مسأتلني: األ

وىل، لعدم ورودها يف أي من املصادر من قبل«. ينظر: خمارج حروف العربية )0)(، 
ُ
وهذه املسألة أكرث أهمية من األ

واملصباح الزاهر ))/))) - )))(. واجلَريم: بفتح اجليم، هو أبو عمر صالح بن إسحاق ابلرصي )ت: )))ه(. ينظر: 
ابلداية وانلِّهاية )0)/06)(، واغية انلِّهاية ))/)))(.

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
كذا يف األصل، واملناسب: )ويف الشفة ثالثة خمارج...(.  )((

وائـد، ويه عـرشة جيمعهـا قولك: )سـأتلمونيها(، ومعىن هـذه التسـمية: أنَّه ال يقـع يف كالم العرب  حـروُف الزَّ  )4(
 من هـذه العرشة؛ ألنَّها تـأيت زائدة ىلع وزن الفعل، ليسـت بفاٍء وال عـنٍي وال الٍم. 

َّ
حـرٌف زائـٌد يف اسـٍم وال فعـٍل إال

ر املوصـوف يف خمارج احلروف: جملة احلكمـة )))( )ص9))(. وينظر: املنصف )98(، ورشح الشـافية  ينظـر: ادلُّ
البن احلاجـب ))/0))(.

يت بذلك ألنَّها تُبدل من غريها، وال يُبدل  حروُف اإلبدال ويه أحد عرش، جيمعها قولك: )طال يوم أندته(، وُسمِّ  )((
غريها منها، وتقول: )هذا أمٌر الزٌب والزٌم(، فامليم بدل ابلاء. وال تقول: ابلاء بدل من امليم، وابلدل موقوف ىلع 

ر املوصوف )9))(. السماع. ينظر: الرِّاعية ))))(، وادلُّ
 ٌ َزري  يف اتلَّمهيد )46)(: »فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوهل: )َتْعتَُدوَن(، و )املْعتَِديَن( فبنيِّ

َ
قال ابن اجل  )6(

جهرها وشدتها«. 
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احلَاُء: خترُج ِمْن خمرِج الَعني املذُكور))(، ويه حرٌف مهموٌس رِْخٌو، ولوال اجلهر اذلي 
يف الَعنْيِ لاكنت حاًء))(. ])6/ظ[

ِق، ويه حرٌف مهموٌس رِْخٌو))(.
ْ
ل املخَرِج اثلَّالث من خمارِج احلَل اخلَاُء: ختُرُج من أوَّ

ِمْن  وكالهما  اخلاِء،  من  قوى 
َ
وأ جمهوٌر،  حرٌف  وهو  اخلاء،  خمَرج  من  خترُج   : الَغنْيُ

فات. كرث الصِّ
َ
حروِف االْسِتْعالِء، ولوال اجلهر اذلي يف الَغني لاكنت َخاًء؛ ملشاركتها إيَّاها يف أ

ْصٌل:
َ
ف

قَصاُه وما فَوقَه 
َ
ل ِمْن خمارِج اللِّسان، ويه خترُج من أ الَقاُف: خترُج ِمَن املخَرِج األوَّ

ِة. دَّ َقلَِة واالستعالِء واجلهِر)4( والشِّ
ْ
ِمَن احلنَِك، ويه ِمْن حروِف الَقل

الاَكُف: خترُج ِمَن املخرِج اثلَّاين ِمْن خمارِج اللِّساِن، ويه حرٌف مهموٌس))(.
نُي وايلاء، وهنَّ خَيْرُْجَن من  املخرُج اثلَّالُث ِمْن خَمارِج اللِّساِن: خترُج منه اجليُم والشِّ

ىلع.
َ
وَسِط احلنَِك األ

اء)6(.  ، يتَّصُل باتلََّفيشِّ اذلي فيه إىل خمرِج الظَّ نُي: فهو حرٌف مهموٌس. وفيه َتَفشٍّ ا الشِّ  فأمَّ

ا اجِليُم: فهو حرٌف شديٌد جمهوٌر))(. وأمَّ

أي: املخرج اثلَّاين.  )((
فات  والصِّ واحٌد،  املخرج  إذ  اللَّفظ،  يف  يريد  العنَي.  ألشبهِت  احلاِء  يف  حبٌَّة  لوال   : أمحد  بن  اخلليل  قال   )((
متقاربٌة. وهلذه العلة لم يتألَّف يف كالم العرب عنٌي وحاٌء يف لكمٍة أصليتان ال توجد أبداً إحداهما جماورة لألخرى 

 حباجٍز بينهما. ينظر: العني ))/))(، والرِّاعية )64)(.
َّ
يف لكمٍة إال

ح ))0)(، واتلَّمهيد ))))(. ينظر: الرِّاعية )68)(، واملوضَّ  )((
وصف علماؤنا القدماء القاف بأنها جمهورة، وُصنفت مع حروف القلقلة، ومن ناحية املخرج فيه تيل اخلاء كما   )4(
بينها ابن جين بقوهل: »اهلمزة، واأللف، واهلاء، والعني، واحلاء والغني، واخلاء، والقاف...«. نرى من خالل قراءة 

انلص أن ثمة نقطيت خالف بني سيبويه ومن تبعه من القدماء وعلماء اللغة املحدثني. 
انلقطة األوىل: عدَّ القدماء القاف جمهورة، ويه عند املحدثني مهموسة. انلقطة اثلانية: خمرجها عند القدماء بعد   
الغني واخلاء، ويه يف نطق املحدثني قبلهما ال بعدهما. تنظر املسألة مفصلة يف: رس صناعة اإلعراب ))/)4(، 

وعلم اللغة العام )09)(، واتلطور انلحوي للغة العربية )6) - ))(، وأصوات العربية بني اتلحول واثلبات )6)(.
ينظر: الرِّاعية ))))(، واتلَّمهيد )0))(.  )((

ينظر: الرِّاعية )4))، )))(.  )6(
ح ))0)(. ينظر: الرِّاعية )6))(، واتلَّمهيد ))))(، واملوضَّ  )((
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ا ايلاُء: فإنَّها تكوُن ِمْن ُحروِف املدِّ واللِّنِي، وِمْن حروِف الِعلَِّة))(. وأمَّ

َحاَفتَيِه  ِمْن إِحدى  اللِّساِن  ِمْن خمارِج  ابع  الرَّ فإنَّها خترُج من املخرِج  اُد:  الضَّ ا  وأمَّ
ا ييل األرضاَس يف أيِّ اجلانبني ِشئَْت، وفيها استطالٌة وَجْهٌر ورخٌو))(  إىل ُمنتىه َطرفِه، ممَّ

واستعالٌء))( ]66/و[.

ُمنتىه  إىل  ْدَن جانبَيِه 
َ
أ ِمْن  اللِّساِن  ِمْن خمارِج  اخلَامس  املخرج  ِمَن  رُج 

َ
ُم: خت

َّ
الال

ِة والرَّخاوة ُمنفتحٌة ُمستِفلٌَة[)4(. دَّ َطَرفِِه، ]ويه جمهورٌة بنَي الشِّ

ادِس ِمْن خمارِج اللِّساِن ىلع اْخِتالف، وقيل))(: خترُج  انلُّوُن: خترُج ِمَن املخرِج السَّ
ِة، ]وفيها إذا سَكنَْت ُغنٌَّة  طُة القوَّ ِمْن َطَرِف اللِّساِن بينَه وبنَي ما فَُويَْق اثلَّنايا. ويه ُمتوسِّ

خترُج ِمَن اخلَياِشيِم[)6(.

ابِع ِمْن خمارِج اللِّساِن داخلة إىل َظْهِر اللِّساِن قَلياًل،  رُج ِمَن املخَرِج السَّ
َ

اُء: خت الرِّ
اُء حرُف تِكراٍر جمهوٌر منَحرٌف))(. والرَّ

صوِل اثلَّنايا، خترُج ِمنه: 
ُ
املخرُج اثلَّامن ِمن خمارِج اللِّساِن ِمْن َطَرفِه وَما يليِه ِمْن أ

اُل، واثلَّاُء. اُء، واذلَّ الظَّ

اُء: فهو حرٌف شديٌد)8( جمهوٌر ُمنَْطِبٌق ُمْستَعٍل، فيها رخاوة)9(. ا الظَّ فأمَّ

ينظر: الرِّاعية )9))(، وينظر: اتلَّحديد ))))(.  )((
كذا يف األصل، لعلها: رَخاَوة.  )((

ح )4))(. ينظر: الرِّاعية )84)(، واملوضَّ  )((
ح )9))(. صِل، وما بني معقوفتني من اتلَّمهيد ))))(، وينظر: اتلَّحديد ))))(، واملوضَّ

َ
َطْمٌس يف األ  )4(

هذا رأي سيبويه يف كتابه )4/))4(، وينظر: الرِّاعية ))9)(.  )((
َطْمٌس يف األصل، وما أثبتناه من الرِّاعية ))9)(.  )6(

اء؛ ألنَّه ينحرف عن خمرج انلُّون إىل خمرج الالم، وألنَّ انلَّاطق به كأنَّه  قال الكوفيون: املنحرف املكرر هو الرَّ  )((
ناطٌق براءين. ينظر: كتاب سيبويه )6/4))(، والرِّاعية ))9)(، واتلَّحديد )08)، و)))(.

دة من عالمات قوة  ديدة باتفاق علماء اتلَّجويد، ولكن الشِّ اء ليس من احلروف الشَّ كذا يف املخطوط. حرف الظَّ  )8(
اء - فذلك اغية القوة يف احلرف. ينظر:  دة جهر وإطباق واستعالء - وهذه من صفات الظَّ احلرف، فإن اكن مع الشِّ

الراعية ))))(.
فات ُمتقاربة. انظر: الراعية )0))(. اء ضاداً، إذ الصِّ لوال اختالف املخرَجني والرَّخاوة، لاكنت الظَّ  )9(
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ا اثلَّاُء: فهو حرٌف مهموٌس َشِديٌد ))(. اُل: حرٌف ُمستَِفٌل ُمنفتٌح))(. وأمَّ واذلَّ

اثلَّنيتنَي  بنَي  قِّ  الشِّ ِمَن  يَليِه  وَما  َطرفُه  وهو  اللِّساِن،  خمارِج  ِمْن  اتلَّاسع  املخرُج 
ُمْطبٌَق  حرٌف  اُد:  فالصَّ فري))(.  الصَّ حروُف  ويه  اء،  والزَّ ني،  والسِّ اد،  الصَّ خمرج  العليني: 

اُء: حرٌف جمهوٌر. نُي: حرٌف َمهُموٌس. والزَّ ُمْستَْعٌل َمهُموٌس. والسِّ

الُعليا  اثلَّنايا  ييل  وما  َطرفُُه  وهو  ]66/ظ[،  اللِّسان  خمارِج  ِمْن  الَعارش  املخرُج 
ُمستَْصِعداً إىل احلَنَِك:

ال، واتلَّاء)4(: اء، وادلَّ خمرُج الطَّ

ٌة )6(.  ٌة واستعالٌء))(. واتلَّاُء: حرٌف فيه ِشدَّ اء: فهو حرٌف شديٌد ُمطبٌق فيه ِشدَّ ا الطَّ  فأمَّ
اُل: حرٌف جمهوٌر فيه رَخاوٌة ))(. وادلَّ

ل مـن خمـارِج الَفـِم)8(: ختـرُج منـه الَفـاُء، ويه خَتـرُج ِمـْن بَاِطـِن  الَمخـرُج األوَّ
ـيها  ، وَتَفشِّ ـفل وأطـراِف اثلَّنايـا الُعليا. والَفـاُء: حرٌف مهمـوٌس رِْخٌو ُمتَفشٍّ ـَفِة السُّ الشَّ

ـني)9(. الشَّ تَفيشِّ  دوَن 

َفتَنِي مع  رُج ِمنه ابلاُء وامليُم، خَمرجهما ِمْن َبنْيِ الشَّ
َ

الَمخرُج اثلَّاين ِمْن خَمَارِج الَفم: خت
تالُصِقهَما. وابلاُء: َحرٌف جمهوٌر َشديٌد، وامليُم: حرُف غنٍَّة)0)(.

ينظر: الرِّاعية ))0)(.  )((
دة. وهذا ما ذهب  ديدة املتفق عليها بني علماء اتلَّجويد، لكن فيه بعض الشِّ حرف اثلاء ليس من احلروف الشَّ  )((

إيله ميك بن أيب طالب يف الراعية ))))(.
ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، واتلَّحديد ))4)(، واتلَّمهيد )6))(.  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(.  )4(
ينظر: الرِّاعية )98)(، واتلَّحديد ))))(.  )((

ينظر: الرِّاعية )04)(.  )6(
ينظر: اتلَّحديد )8))(.  )((

كذا يف األصل، واملناسب: )من خمارج الشفة...(.  )8(
ينظر: الرِّاعية ))))(، واتلَّمهيد )48)(.  )9(

حديد )64) - )6)(.
َّ

ينظر: اتل  )(0(
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املخـرُج اثلَّالـث مـن خَمـارج الَفـم: ختـرُج ِمنـه الـواو، ويه قريبـٌة ِمـْن خمـَرِج 
ـَفتَاِن بالواو  لـف))(، وتنفتـُح الشَّ

َ
ابلـاِء وامليـِم، غـرَي أنَّها تَهـوي حتَّ تَصـَل بمخـَرج األ

وتنَطبَقـاِن يف ابَلـاء وامليـِم.

صٌل:
َ
ف

ا احلروف املهموَسة ))(، ويه عرشٌة جيمُعها قولَِك: )َسَكَت فََحثَُّه َشْخٌص(، وإِْن  فأمَّ
عند  انلََّفِس  مع  احلرَف جيري  أنَّ  اهلْمس))(:  ومعىن  َخْصُفُه(.  )َستَْشَحثَُك  قُلَت:  ِشئَت 
ضعف من املجهورة))(. 

َ
انلُّْطِق ])6/و[ بِه ]لَِضْعِفِه[ )4( وَضْعِف االعتماد عليه؛ وهلذا اكنت أ

وَما َعَدا هذه الَعرَشَة فيه جمهوٌر.

ديدة: فثمانية  ا الشَّ ته. وأمَّ ْن جيرَي معه انلُّطق به لقوَّ
َ
وَمعىن اجلَْهر: هو َما َمنََع انلََّفس أ

ة:  دَّ ْت َكُقْطٍب(، ومعىن الشِّ َجدَّ
َ
حرٍف جيمُعها قولَك: )أِجُدَك َقَطبَْت(، وإِْن ِشئَت قُلَت: )أ

َ
أ

وُت أْن جيرَي معه. وَما َعدا هذه اثلَّمانيَة فرِْخوٌة )6(.  ُة االعتماِد باحلرِف حتَّ يمنَع الصَّ يه قوَّ

وِت))(. ومعىن الرَّخاوة: أنَّه َضُعَف االعتماُد عليِه حتَّ جيرَي مع الصَّ

وائِد ويه عرشٌة، جيمُعها قولك: )ايلوَم تَنَْساُه()8(. واحلروُف الزَّ

ُّوا، ولوَّوا«. ينظر: اتلَّحديد ))6)(. طِّ يف حنو: آَمنُوا، وَظلَُموا، وَول
َ
لَف بعَده يف اخل

َ
قال اخلليل : »وذللك أحلُقوا األ  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/4)4(، ورس صناعة اإلعراب ))/68(، واتلَّحديد ))0)(.  )((
يف األصل: )اهلمز(.  )((

الزيادة من الرِّاعية )6))(، واتلَّمهيد ))9(.  )4(
ية«. ينظر: مجهرة اللغة ))/8(. قال ابُن ُدريد: »وإنَّما ُسمِّيت مهموسة ألنَّه اتسع هلا املخرج فخرجت كأنها متفشِّ  )((

ينظر: الرِّاعية )6)) - )))(. احلروُف الرَّخوة ثالثة عرش حرفاً جيمعها قولك: )خثذ ظغش زحف صه ضس(. وقد   )6(
ديد فيها لشبهها«.  ديدة، تصل إىل التَّ ا العنُي فبنَي الرَّخوة والشَّ أضاَف إيلها ابُن ُدريد العني، وقال سيبويه: »وأمَّ

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، واجلمهرة ))/8(.
يت بذلك؛ ألنَّها  ِة، فُسمِّ دَّ يت بالرِّخوة ألنَّ )الرَّخاوة(: اللِّني، واللِّني: ضدُّ الشِّ قال ميك يف الرِّاعية )6))(: »وإنَّما ُسمِّ  )((

ديدة«. ضد الشَّ
قال أبو الفتح: ُحيِكَ أن أبا العباس ]يعين املربد[ سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة، فأنشده:  )8(

َشـــيَّْبنَِن
َ
ف ـــماَن  السِّ ـــَمانَاَهِويـــُت  ـــُت السِّ  َهِوي

ً
ـــا ـــُت قِْدم ْن

ُ
ـــْد ك

َ
َوق

َماَن«. ينظر: املنصف ))/98(. فقال هل: اجلواب؟، فقال هل أبو عثمان: قد أجبتك يف الشعر َدْفَعتني، يريد: »َهِويُت السِّ  
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اُء، وهو ارتفاع طائفٍة ِمَن اللِّسان  اُء، والظَّ اُد، والطَّ اُد، والضَّ وحروُف اإلْطباِق أربعٌة: الصَّ
يُح بينَهما))(. وَما َعدا َذلك فُمنفتٌح، ويه ِضدُّ الُمْطبََقِة. ىلع[))( َفتَنَْحرِصُ الرِّ

َ
إىل احلنِك ]األ

حرٍف جيمُعها قولُك: )قِظ ُخص َضغط(، واالستعالُء ُعلُوُّ 
َ
ا االسِتعالُء فسبعُة أ وأمَّ

وِت عند انلُّطق بها))(، وَما َعدا ذلك فُمستَِفٌل)4(. الصَّ

وِت  للصَّ فرِي  الصَّ ُسمِّيت حبروِف  وإنَّما  ُرها))(، 
ْ
ِذك َم  تقدَّ وقَد  فري ثالثٌة،  الصَّ حروُف 

اذلي ])6/ظ[ يُكوُن معها ِعنَد انلُّطق بها)6(.

اُل، وابَلاُء، والَقاُف،  حرٍف، جيمُعها: )ُقْطُب َجد(، ويه: اجليُم، وادلَّ
َ
َقلَُة يف َخسِة أ

ْ
الَقل

اُء، تتمزيَّ بذلك لُظهوِر َصوٍت َمَعُهنَّ يُْشِبُه انلَّربة))(. والطَّ

 مفتوحاً، والواو 
َّ
اكنة وال يكوُن ما قبلََها إال لُف السَّ

َ
حروُف املدِّ واللِّنِي ثاَلثٌَة: األ

ألنَّ  بذلك  نَي  ُسمِّ وإِنَّما  قبلََها،  ما  املكسور  اكنة  السَّ وايلاُء  قبلََها،  ما  املضموُم  اكنة  السَّ
؛ وخلروِجهنَّ يف اللَّفظ بِِلنٍي ِمْن   فيهنَّ

َّ
وِت ال يكوُن يف يشٍء ِمَن الكالِم إِال امِتداَد الصَّ

َفٍة ىلع اللِّساِن)8(.
ْ
َغرِي لُك

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
اء( أضعفها يف  تها، و)الظَّ اء( أقواها وأمكنها جلهرها وشدَّ قوى يف اإلطباق ِمن بعض، فـ )الطَّ

َ
بعُض هذه احلروف أ  )((

طتان يف اإلطباق.  اد( متوسِّ اد، والضَّ اإلطباق لرخاوتها واحنرافها إىل طرف اللِّسان مع أصول اثلَّنايا العليا، و)الصَّ
ينظر: الرِّاعية )6))(.

 أنَّها ىلع رضبني: منها ما يعلو 
َّ
يت ُمستعلية ألنَّ اللِّسان يعلو بها إىل جهِة احلنَِك، وذللك تمنُع اإلمالة؛ إال ُسمِّ  )((

اء(، ومنها ما يعلو وال ينطبق،  اء، والظَّ اد، والطَّ اد، والضَّ اللِّسان به وينَطِبق، ويه حروف اإلطباق األربعة )الصَّ
ح ))9(. ويه ثالثة: )الَغني، واخلَاء، والَقاف(. ينظر: الرِّاعية )06)(، واتلَّحديد )06)(، واملوضَّ

يت بذلَك ألنَّ اللِّسان ال يعلو بها إىل جهة احلنَك. احلروف املستِفلُة: ُسمِّ  )4(
اء(. ني، والزَّ اد، والسِّ ويه: )الصَّ  )((

ح ))9(. ينظر: املقتضب ))/)9)(، والرِّاعية )86)(، واملوضَّ  )6(
وَت يشتدُّ  وِت، فكأنَّ الصَّ ُة الصَّ ياِح، وقَال: اللَّْقلََقُة: ِشدَّ ُة الصِّ َقلَُة: ِشدَّ

ْ
جاء يف الرِّاعية )6))(: »وقد قال اخلليُل: الَقل  )((

ائد عند  وت الزَّ ضيَف إيلها أخواتُها لَِما فيهنَّ من ذلك الصَّ
ُ
يت بذلك هلذا املعىن، وأ عند الوقِف ىلع القاِف فسمِّ

تِها يف االستعالِء«. ِق، وقُوَّ
ْ
بينُها َصوتاً يف الوقِف ِلقربها من احلل

َ
، و)الَقاف( أ الوقِف عليهنَّ

لِف أشدُّ من اتساِعِه 
َ

وِت بمخرِج األ كرُث ِمَن املدِّ اذلي يف ايلاِء والواِو؛ ألنَّ اتساَع الصَّ
َ
لِف أ

َ
 أنَّ املدَّ اذلي يف األ

َّ
إال  )8(

هلما؛ ألنَّك قْد تضمُّ َشفتيَك يف الواو وترفُع لسانََك قِبََل احلنَِك يف ايلاء. ينظر: الرِّاعية ))0)(، واتلَّمهيد ))0)(.
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يَْت بذلك تلكرارِها ىلع اللِّساِن عنَد انلُّطق بِها))(. اُء(، ُسمِّ ُر: وهو حرٌف واحٌد: )الرَّ واملَكرَّ
حروُف الُغنَِّة: وهما انلُّوُن، وامليُم، والُغنَُّة صوٌت خيرُج ِمَن اخليُشوِم))(. وَسَتى َذلَك 

يف َموِضِعِه إْن َشاَء اهلل.
حتَّ  خمَرِجِهما  َعْن  الحِنرافِِهَما  بَذلَِك  يَتَا  ُسمِّ ُم))(، 

َّ
والال اُء،  الرَّ فهما  املنَْحِرفَُة:  ا  وأمَّ

َشاراك بعَض احلروِف يف خَمرِجِه)4(.
نَّه استَطاَل حتَّ اتَّصَل 

َ
َ بذلَك أل اد( ))(. ُسيمِّ ا املْستَِطيُل: فحرٌف واحٌد؛ وهو )الضَّ مَّ

َ
وأ

م)6(.
َّ

بمخرِج الال
يْت بذلَك  نُي())(، وقيل: يف اثلَّاِء بعُض تفٍش)8(. ُسمِّ : ]68/و[ فَيَه )الشِّ ا اتلََّفيشِّ مَّ

َ
وأ

اء. ت يف خمرِجها عنَد انلُّطِق بِها[)9( حتَّ اتَّصلْت بمخرِج الظَّ ألنَّها ]َتَفشَّ

وُت تلكريره واحنرافه إىل الالم.  خِلَص سكونُه، وهو حرٌف شديٌد جرى فيه الصَّ
ُ
ويتبنيَّ ذلك فيه إذا ُوقَِف عليه وأ  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، ورس صناعة اإلعراب ))6(، واتلحديد )08)(، وهمع اهلوامع ))/)49(.
 عندما يكونان ساكنني؛ ألن الُغنَّة صوٌت خيرُج من اخليشوم كما ذكر املؤلف. ينظر: 

َّ
وهما ال يكونان كذلك إال  )((

اتلَّمهيد ))0)(، وهمع اهلوامع ))/)49(.
 ،)((/(( الصناعة  ورس   ،)4((/4( الكتاب  ينظر:  فقط.  الالم  حرف  هو  املنحرف  أن  جينِّ  وابن  سيبويه  عند   )((

واتلحديد )0))(، واملوضح يف اتلجويد ))9(.
دة، ولم يعتض يف منع خروج  وت إىل الشِّ الالَُّم: حرٌف ِمن احلروف املتوسطة، لكنَّه احنرَف به إىل اللِّسان مع الصَّ  )4(
اء: فهو حرٌف  ا الرَّ وت لكه كخروجه مع الرِّخو، فهو بني صفتني. أمَّ ديد، وال خرج معه الصَّ وت اعتاض الشَّ الصَّ
م، وهو أبعُد من خمرِج انلُّون من خمرجه، 

َّ
احنرَف عن خمرِج انلُّون، اذلي هو أقرُب املخارِج إيله، إىل خمرِج الال

فُسيمِّ منحرفاً ذللك. ينظر: اتلَّمهيد )06)(، وينظر: اللُّباب ))/)46(.
الالم.  اتصلت بمخرج  لرخاوتها حت  استطالت  اد  الضَّ ني؛ ألنَّ  والشِّ اد  الضَّ االستطالُة عند سيبويه تكون يف   )((
اء. وتابعه يف ذلك غري قليل من املتقدمني ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(،  ني كذلك حتَّ اتصلت بمخرج الطَّ والشِّ

ورشح املفصل البن يعيش ))/0))(، واملمتع يف اتلرصيف ))44(.
ينظر: اتلَّحديد )08)(، واتلَّمهيد ))0)(.  )6(

؛ ألن خمرجهما يستطيل اعئداً حت تتصل بمخرج اثلاء، وذللك تبدُل منها يف مثِل َجَدٍث  ويف الفاء أيضاً تفشٍّ  )((
وَجَدٍف. ينظر: اتلحديد )96(.

اد. تفيش  ني، والضَّ اد، والسِّ اء، واثلَّاء، والصَّ ني، والفاء، والرَّ وذهب قوم إىل أنَّ حروَف اتلَّفيش ثمانيٌة: امليم، والشِّ  )8(
اد  والضَّ فري،  بالصَّ ني  والسِّ اد  والصَّ باتلَّكرير،  اء  والرَّ باتلأفُّف،  والفاء  باالنتشار،  واثلَّاء  ني  والشِّ بالغنَّة،  امليم 

باالستطالة. ينظر: اتلَّمهيد ))0)(.
ياق. طمٌس يف األصل، وما أثبتناه من اتلَّمهيد ))0)(، وهو موافٌق للسِّ  )9(



217

ْصٌل:
َ
ف

ْن تَرفَع املنُصوَب، وتَنصَب املرفُوَع، وخَتفَض 
َ
: هو أ يلُّ

َ
))(. واجل ْنَان: َخِفٌّ وَجيِلٌّ

َ
اللَّْحُن حل

 
َّ

، وهو أال املنُصوَب، وحنو ذلك. وهو ال خيىَف ىلع كثرٍي ِمَن انلَّاِس، واذلي خيىَف اللَّحُن اخلِفُّ
َق  َق وُيرقِّ َم املرقَّ ْن يُفخِّ

َ
ُه ِمْن َغرِي ِزياَدٍة عليه وال َنْقٍص ِمنه، وأ يَعِطي القارُئ لكَّ َحرٍف حقَّ

َف، وَيقرَص املمدوَد  َد املخفَّ َد ويُشدِّ َف املشدَّ املَماَل، وخَيفِّ َم، ويميَل املفتوَح وَيفتَح  املفخَّ
وَيمدَّ املقُصوَر، وأْن خَيْتَِلَس احلراكت املشبعات، ويشِبَع احلراكت املْختلَسات، وحنو ذلك. 
اِق، فعل  ِة احلُذَّ ئمَّ

َ
 ُمتِْقٌن للقراءِة، نَاقٌِل َعِن األ

َّ
، وال يَكاُد يَعرفُها إال فهذا هو اللَّحُن اخلَفُّ

ممدوداٍت،  اِد  والصَّ والَعنِي  بالاكِف  فُظ 
ْ
يَل  ]( ]مريم:   ﴾ ﴿ القارئ:  ]يقرأ[))(  هذا 

وباهلاِء وايلاِء َمقصوَرتنَِي.
حرٍف 

َ
نَّ لكَّ َحرٍف منُهنَّ ىلع ثالثِة أ

َ
اِد وهو أ وَجَب املدَّ يف الاكِف والَعنِي والصَّ

َ
واذلي أ

َحرفنِي))(.  ]68/ظ[ ىلع  منهما  نَّ لكَّ حرٍف 
َ
أل وايلاُء؛  اهلاُء  وقُرِصِت   ، َمدٍّ وسطها حرُف 

َ
أ

وهكذا تفعل فيما يَرُِد عليَك ِمْن ُحروِف املعَجِم. 
د،  لف والواو مّداً وسطاً إذا وقع)4( من بعدهما حرٌف مشدَّ

َ
ْن يمدَّ األ

َ
وينبيغ للقارئ أ

قِراَءِة  يف   ]80 ]األنعام:   ﴾ والواو حنو: ﴿  ،]( ]الفاحتة:   ﴾ لُف حنو: ﴿
َ
فاأل

ْن يلفَظ بايلاِء املفتوحة املكسور ما قبلها، حنو قوهل تعاىل:
َ
د))(. وينبيغ هل أيضاً أ  َمْن يُشدِّ

عيدي )ت يف حدود 0)4ه( كتاب )اتلَّنبيه ىلع اللَّحن اجليل واللَّحن اخلف(، وقد  ألَّف أبو احلسن يلع بن جعفر السَّ  )((
ار اعم )))4)ه(، وُيعد هذا  قام بتحقيقه األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد حفظه اهلل وُطبع يف األردن بدار عمَّ

ح ))6(، واتلَّمهيد )8)(. الكتاب ىلع صغر حجمه من أقدم الكتب اليت وصلتنا يف هذا ابلاب. ينظر: املوضَّ
ياق. طمٌس يف األصل، وما أثبتناه موافٌق للسِّ  )((

ينظر: إحتاف فضالء البرش )))(.  )((
ياق. يف األصل: )وقعا(، وما أثبتناه موافٌق للسِّ  )4(

وين( بتخفيف انلُّون، وابلاقون بتشديدها. وُحيك عن  ـاجُّ
حتَُ
َ
قرأ نافع وأبو جعفر وابن اعمر خبالف عن هشام )أ  )((

أيب عمرو بن العالء أنَّه قال: هو حلن )بتخفيف انلون(، وأجاز سيبويه ذلك وقال: استثقلوا اتلَّضعيف، وأنشد: 
ً
ِمْســـا ُيَعـــلُّ  اكثلَّغـــام  ْيـــِن تَـــراه 

َ
ل
َ
ف إذا  الفاِلـــاِت  يَســـوُء 

قال أبو عبيدة: وإنَّما كره اتلَّثقيل من كرهه للجمع بني ساكنني وهما الواو وانلون فحذفوها، قال أبو جعفر: والقول   
يف هذا قول سيبويه، وال ينكر اجلمع بني ساكنني إذا اكن األوَّل حرَف مدٍّ ولنٍي واثلَّاين ُمدغماً. ينظر: كتاب سيبويه 

))/9))(، وإعراب القرآن للنَّحاس ))/8)(، واحلجة يف القراءات السبع )04)(، واتليسري يف القراءات السبع )04)(.
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َّ

ئلال ايلاِء  قبَل  خُمتلسٍة  )9[ بكسٍة  ]النَّساء:   ﴾ و﴿  ،](( ]ابلقرة:   ﴾ ﴿
نَّه قد مجَع بني ياءين.

َ
يصرَي القارُئ إذا أشبَع الكسَة كأ

﴾ ]اإلخالص: )[  ويلفُظ أيضاً بالواو املضمومة ما قبلها، حنو قوهل تعاىل: ﴿
فُظ كأنَّه قد مجَع بنَي واويِن.

َّ
 يصرَي الال

َّ
بفتحٍة خُمتلسٍة وال يُشبعها ئلال

بَعد  بها  باللَّفِظ  فيسُع  نفسها  يف  شديدٌة  نَّها 
َ
أل ُمشددٍة  غري  بايلاِء  أيضاً  ويلفُظ 

اكن ليسلَم ِمَن التَّشديِد. فعل هذا فَِقْس تُِصْب إْن شاء اهلُل تعاىل. احلرِف السَّ

ْصٌل:
َ
ف

ربعَة أحواٍل:
َ
اكنِة واتلَّنويِن أ اعلم أنَّ للنُّوِن السَّ

حرٍف، ويه:اهلمزُة، واهلاُء، واحلاُء، والَعنُي، 
َ
[))(: يظهران فيها، وذلك عند ستَّة أ

َ
وىل

ُ
]فاأل

تَّة لَِما بينَُهما وبينََها ِمْن تَباُعِد املَخارِج))(. واخلاُء، والَغنُي. ]69/و[ وإنَّما َظهرْت بعَد هذه السِّ
اء والالم  حرٍف))(، عند هجاء: )يَْرَملُوَن(، فالرَّ

َ
واحلالُة اثلَّانية: يُدغماِن عنَد ِستَّة أ

َم ال ُغنََّة فيهما، وال يشبهان حرفاً فيه ُغنَّة)4(.
َّ

اَء والال يُدَغماِن بغرِي ُغنٍَّة؛ ألنَّ الرَّ
ِة تقارِب  تَّة لشدَّ دغما عند هذه السِّ

ُ
وُيدَغماِن ]بُغنَّة[))( عند هجاِء: )يُوِمُن(؛ وإنَّما أ

خمرجهما من خمرِجها)6(.
يرتفُع  واحداً،  هما حرفاً  وتُصريِّ ُمتحرٍِّك  حبرٍف  ساكناً  تِصَل حرفاً  ْن 

َ
أ واإلِداغُم: 

زيِد، 
َ
نقُص يف األ

َ
ٍد، وإِنَّما يُدغم األ اللِّساُن بهما ارتفاعًة واحدًة يف تقدير حرٍف ُمشدَّ

نقِص يف الغالِب))(.
َ
زيُد يف األ

َ
وال يُدغُم األ

ياق. طمٌس يف األصِل، وما بني معقوفتني موافٌق للسِّ  )((
ينظر: كتاب سيبويه )4/4)4(، والرِّاعية ))6)(، ونقط املصاحف )68(، واتلَّيسري ))4(.  )((

حرٍف، جيمعها قولك: )لم 
َ
اكنة واتلَّنوين يُدغمان يف خسة أ اين -  - إىل أنَّ انلُّون السَّ ذهب أبو عمرو ادلَّ  )((

؛ ألنَّها إذا اتلقت بمثلها لم يكن غري إداغمها كسائر  ته: »ال معىن ذلكرها معهنَّ يرو(، واستثىن منها )انلُّون(، وحجَّ
املثلني«. ينظر: اتلَّحديد ))))(.

بع ))6(، واتلَّمهيد )66)(، وإبراز املعاين من حرز األماين ))0)(. ة يف القراءات السَّ ينظر: احلجَّ  )4(
ياق. ما بني معقوفتني موافٌق للسِّ  )((

ينظر: الرِّاعية )64)(، واتلَّحديد ))))(.  )6(
ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن )0))(، وإحتاف فضالء البرََش )))(.  )((
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ِق 
ْ
احلَل اَغِر  ىلع  ب  املركَّ اخليشوِم  من  خترُج  خفيفٌة  ساكنٌة  نوٌن  فيه:  الُغنَّة  ا  مَّ

َ
وأ  

وُت املنقِطُع هو الُغنَُّة،  وت، فذلك الصَّ نَفَك فينَقِطع الصَّ
َ
ىلع، تعرُِف ذلك إذا َمسْكَت أ

َ
األ

اكنِة واتلَّنويِن أيضاً))(. وتكون الغنَُّة تابعًة للنُّوِن السَّ

ِة واملخرِج، وتُشبُه انلُّون  دَّ واحلالة اثلَّاثلة: هو أْن ُيْقلَبا ميماً تشبه ابلاَء يف اجلهِر والشِّ
 من غريها))(.

َ
ْوىل

َ
يف الُغنَِّة ]69/ظ[ اليت فيها، فلهذا اكنت امليم أ

احلروف  خفيا عند هذه 
ُ
أ وإنَّما  املعجم،  بايق حروف  خُيفياِن عند  ابعة:  الرَّ واحلالة 

ِق فيجب هلما اإلظهار، ولم يقربا منها 
ْ
نَّهما لم يبعدا من هذه احلروف كبعِد حروِف احلَل

َ
أل

قُرَب حروِف )يَْرَملُون( فيجب اإلداغم فُجعل هلما ُحكماً بني ُحكمني وهو اإلخفاء.

ا معىن  مَّ
َ
واإلخفاُء: هو حاٌل بنَي اإِلظهاِر وبنَي اإلِداغم، وهو اَعٍر ِمَن التَّشديِد))(. فأ

ِفَ احلرف يف نفِسِه ال يف غريهِ ))(. واإلِداغُم: أْن تُدغم احلرَف يف غريهِ 
ْ

ْن خُت
َ
اإلِخفاء: فهو)4( أ

نِي،  خفيتُها يف السِّ
َ
نِي، وال تَقْل: أ وَن عنَد السِّ

ُّ
خفيُت انل

َ
ال يف نفِسِه)6(. فَعَل هذا نَقول))(: أ

دغمتُها عنَد الواِو.
َ
دغمُت انلُّوَن يف الواو، وال تَقول: أ

َ
وتقول: أ

ٍد وآهل وسلَّم، وحسبُنا اهلُل  حكم، وَصلَّ اهلل ىلع سيِّدنا حممَّ
َ
علُم بَغيبِه وأ

َ
ْت واهلُل أ َتمَّ

ونِْعَم الوكيل.

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )4)(، وهمع اهلوامع ))/)49(.  )((
اكنة واتلَّنوين ميماً عند ابلاء، أنَّ امليم مؤاخيٌة  قال ميك -  - يف الرِّاعية )66)(: »والعلة يف إبدال انلُّون السَّ  )((
ا وقعِت انلُّوُن  دة. ويه أيضاً مؤاخيٌة للنُّون يف الُغنَّة واجلهر. فلمَّ للباء، ألنَّها من خمرجها، ومشاركٌة هلا يف اجلهر والشِّ
بدلت 

ُ
خِت ابلاء ويه امليم، أ

ُ
قبَل ابلاِء، ولم ُيْمِكن إداغُمها فيها بلعد املخرجني، وال أن تكون ظاهرة لَشبَهها بأ

ميماً ملؤاخاتها انلُّون وابلاء«. وينظر: كتاب سيبويه )9/4)4(، واتلَّمهيد )68)(.
ينظر: اتلَّيسري يف القراءات ))4(.  )((

يف األصل: )هو(.   )4(
ينظر: الرِّاعية )69)(.  )((

املصدر نفسه. وينظر: اتلَّحديد ))))(، واتلَّمهيد ))))(.  )6(
يف األصل: )القول(.  )((
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غة العام: كمال برش، مرص، دار املعارف )))9)م(.. 30
ُّ
علم الل

الَعـن: أبـو عبـد الرمحن اخلليل بـن أمحد بن عمرو بـن تميـم الفراهيدي ابلرصي . 31
)املتـوىف: 0))ه(، حتقيـق: د. مهدي املخـزويم، ود. إبراهيم السـامرايئ، دار ومكتبة 

اهلالل.

عيـون األخبـار: أبو حممد عبد اهلل بن مسـلم بـن قتيبة ادلينوري )املتـوىف: 6))ه(، . 32
دار الكتـب العلمية، بريوت )8)4)ه(.

اغية انلِّهاية يف طبقات القرَّاء: شمس ادلين أبو اخلري بن اجلزري، حممد بن حممد . 33
ل مرة اعم )))))ه(  ابن يوسف )املتوىف: ))8ه(، مكتبة ابن تيمية، عين بنرشه ألوَّ

ج. برجستارس.

الامل يف القراءات واألربعن الزَّائدة عليها: يوسف بن يلع بن جبارة بن حممد بن . 34
عقيل بن سواده أبو القاسم الُهَذيل اليشكري املغريب )املتوىف: )46ه(، حتقيق: مجال 
ايب، مؤسسة سما للتوزيع والنرش )ط)( )8)4) ـه- )00)م(. ابن السيد بن رفايع الشَّ

الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنرب احلاريث بالوالء، أبو برش، امللقب سيبويه )املتوىف: 80)ه(، . 35
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانيج، القاهرة )ط)( )408) ـه- 988)م(.

باب يف تهذيب األنساب: أبو احلسن يلع بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم . 36
ُّ
الل

صادر،  دار  0)6ه(،  )املتوىف:  األثري  بن  ادلين  عز  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  ابن 
بريوت.
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باب يف علل ابلناء واإلعراب: أبو ابلقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي . 37
ُّ
الل

الفكر،  دار  انلبهان،  اإلهل  عبد  د.  حتقيق:  6)6ه(،  )املتوىف:  ادلين  حمب  ابلغدادي 
دمشق، )ط)( )6)4) ـه- )99)م(.

خَمَارُِج ُحروِف الَعربِيِة، عَدُدها وتَرتِيبها بَن ادلرِس القديِم وادلرِس احلديِث َعْرٌض . 38
َشٌة: د. اغنم قدوري احلمد، لكية التبية، جامعة تكريت، حبث منشور يف 

َ
وُمَناق

جملة احلكمة، املدينة املنورة، العدد )8)( حمرم )0)4)ه( )ص))) - 8))(.

الصبـاح الزَّاهـر يف القـراءات العـرش ابلواهـر: املبـارك بـن احلسـن الشـهرزوري . 39
)املتـوىف: 0))ه(، حتقيـق عثمـان غـزال، دار احلديـث، القاهـرة ))00)م(.

ادلمشيق . 40 كحالة  الغين  عبد  بن  راغب  حممد  بن  رضا  بن  عمر  فن: 
ِّ
الؤل معجم 

)املتوىف: 408)ه(، مكتبة املثىن، بريوت، دار إحياء التاث العريب، بريوت.

بقات واألعصار: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن . 41 معرفة القرَّاء الكبار ىلع الطَّ
)ط)(  العلمية  الكتب  دار  48)ه(،  )املتوىف:  اذلهيب  قَايْماز  بن  عثمان  بن  أمحد 

)))4) ـه- )99)م(.

مفاتيح الغيب )اتلَّفسر الكبر(: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني . 42
ازي )املتوىف: 606ه(، دار إحياء التاث العريب، بريوت )ط)( )0)4)ه(. اتلَّييم الرَّ

املعروف . 43 العباس،  أبو  األزدي،  اثلماىل  األكرب  عبد  بن  يزيد  بن  حممد  القتضب: 
باملربد )املتوىف: )8)ه(، حتقيق: حممد عبد اخلالق ُعضيمة، اعلم الكتب، بريوت.

القنع ىف رسم مصاحف األمصار: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو ادلاين . 44
)املتوىف: 444ه(، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة اللكيات األزهرية، القاهرة.

بن جين . 45 عثمان  الفتح  أبو  املازين،  عثمان  اتلرصيف أليب  كتاب  الُمنصف: رشح 
املوصيل )املتوىف: )9)ه(. دار إحياء التاث )ط)( )4)9)م(.

ح يف اتلَّجويد: عبد الوهاب بن حممد القرطيب )املتوىف: )46ه(، حتقيق: اغنم . 46 الُموضَّ
قدوري احلمد، دار عمار، )))4) ـه- 000)م(.
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انلُّجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري . 47
احلنف، أبو املحاسن، مجال ادلين )املتوىف: 4)8ه(، وزارة اثلقافة واإلرشاد القويم، 

دار الكتب، مرص.

نزهة األبلاء يف طبقات األدباء: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الرباكت، . 48
كمال ادلين األنباري )املتوىف: )))ه(، حتقيق: إبراهيم السامرايئ، مكتبة املنار، الزرقاء، 

األردن )ط)( ))40) ـه- )98)م(.

بن . 49 بن حممد  اجلزري، حممد  بن  أبو اخلري  ادلين  العرش: شمس  القراءات  النَّرش يف 
يوسف )املتوىف: ))8ه(، حتقيق: يلع حممد الضباع )املتوىف 80))ه(، املطبعة اتلجارية 

الكربى، تصوير دار الكتاب العلمية.

فدي )املتوىف: 64)ه(، . 50 ين خليل بن أيبك الصَّ نَْكُت اهلميان يف نكت العميان: صالح ادلِّ
علَّق عليه ووضع حواشيه: مصطىف عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان 

)ط)( )8)4) ـه- )00)م(.

همع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين السيويط . 51
)املتوىف: ))9ه(، عبد احلميد هنداوي، املكتبة اتلوفيقية، مرص.

فدي )املتوىف: 64)ه(، . 52 الوايف بالوفيات: صالح ادلين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصَّ
حتقيق: أمحد األرناؤوط، وتريك مصطىف، دار إحياء التاث، بريوت )0)4) ـه- 000)م(.
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