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 اممص 
أحوال العتداد اأصل والعارض ي أبواب أصول ) تعرضت ذ هذا البحث

دسائل ااعتداد باأصل والعارض ذ أبواب أصول  (القراءات وأثرما فيها
وحاولت مع كل ادسائل التي ها تعؾق طاهر بااعتداد باأصل أو  ،الؼراءات
 ،صل ذ مبحث مستؼلوجعؾت ادسائل التي تلثرت باأ ،أو ها ،العارض

وادسائل التي تلثرت باأصل  ،وادسائل التي تلثرت بالعارض ذ مبحث مستؼل
بادسائل التي ُتوِشط فقفا  اخاًص  اوأضػت مبحثً  ،ذ مبحث مستؼل اوالعارض معً 

وادبحث اأخر ذ البحث خصصته لمثار الـادة عن  ،بن اأصل والعارض
وختؿت البحث بخامة حوت أبرز  ،الؼراءاتااعتداد باأصل والعارض ذ 

 وففارس خدم البحث. ،الـتائج
 أصول / الؼراءات /ااعتداد/ اأصل/ العارض.  الكمنات امفتاحية:
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 امقّدمة
وكّجاكا به من أوحال الشك  ،احؿد ه الذي أكزل عؾقـا أفضل كتاب

 ،ووقاكا برمته شوء العذاب ،أوفر الثوابوأجزل لـا به من فضؾه  ،واارتقاب
الـبي  ،عبده ورشوله اوأصفد أّن حؿدً  ،وأصفد أن ا إله إا اه وحده ا ذيك له

 وبعد: ،صذ اه عؾقه وعذ آله وصحبه ومن اقتػى ،واحبقب ادجتبى ،ادصطػى
رشوله فنّن كتاب اه تعاى قد حظي بااهتام به مـذ أن أكزله اه عذ قؾب 

، فلقبل العؾاء يبحثون ذ مقع جواكبه، ويؾتؿسون اهداية من آياته، كٌل ×اأمن 
من اهتام العؾاء عؾم  افؿن عؾوم الؼرآن التي كالت كصقبً  ،بحسب خصصه

ومن  ،فؼد اهتم العؾاء ببقاها وكؼؾفا وتوجقففا، وتعؾقل تعدد أوجففا ،الؼراءات
)ااعتداد باأصل وااعتداد تعّدد اأوجه:  التعؾقات التي يؽثر ذكرها عـد

، فلردت ذ هذا البحث أن أمع ادسائل التي اعتد فقفا باأصل ذ بالعارض(
وادسائل التي مع فقفا بن  ،وادسائل التي اعتد فقفا بالعارض ،أبواب اأصول

ج التي وأبّن أثر ذلك ذ الؼراءات، وهذا اأثر يتجّذ ذ الـاذ ،اأصل والعارض
 شلوردها ذ ثـايا البحث.

 وأن يوفؼـي ذ الؼول والعؿل. ،وأشلل اه الؽريم أن يعصؿـي من الزلل
 أمية اموضوع:

 تتجّذ أمقة ادوضوع ذ الـؼاط التالقة:
 اأثر الواضح هذه الؼاعدة ذ الؼراءات. -1

 تساعد عذ تلصقل أحؽام الؼراءات. -2

 تساعد عذ معرفة اأوجه وضبطفا. -3

 اعد عذ ضبط التحريرات واأوجه ادؿـوعة.تس -4
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 تساعد عذ تـؿقة مفارة التعؾقل والتوجقه لتعدد اأوجه.  -5

 تؽشف لؾؼارئ أشباب تعدد اأوجه وتـوعفا. -6
 خطة البحث

عذ  ،وففارس ،قّسؿت البحث إى مؼدمة، ومفقد، ومسة مباحث، وخامة
 الـحو التاي:
 ومـفج البحث.  ،البحث وخطة ،وتتضؿن أمقة ادوضوع امقدمة:
 ويتضؿن ثاثة مطالب: التمهيد:

 تعريف اأصل، ومعـى ااعتداد به ذ الؼراءات. ادطؾب اأول:
 تعريف العارض، ومعـى ااعتداد به ذ الؼراءات. ادطؾب الثاي:
 كام العؾاء حول ااعتداد باأصل والعارض.  ادطؾب الثالث:
 دون العارض. : ااعتداد باأصلامبحث اأول
 ااعتداد بالعارض دون اأصل. امبحث الثاي:

 .اااعتداد باأصل والعارض معً  امبحث الثالث:
 التوشط بن العارض واأصل. امبحث الرابع:

 اآثار الـادة عن ااعتداد باأصل والعارض. امبحث اخامس:
 اخامة.

 فهرس امصادر وامراجع.
 فهرس اموضوعات.

 حث:منهج الب
حاولت ذ هذا البحث أن أمع كّل ادسائل التي ها تعؾق طاهر بؿسللة  -1

 ااعتداد باأصل والعارض ذ أبواب اأصول فؼط.

ادعتؿد ذ هذا البحث الؼراءات العر الؽزى من ضريق الطقبة دون   -2
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 التػات إى اخافات اخارجة عـفا.

ا تعؾق بادوضوع وا ذ بقان اأوجه أقتر عذ إيراد اأوجه التي ه  -3
 أتعرض لباقي اأوجه اجائزة ذ الؾػظ.

 أكتػي ذ عزو الؼراءات بؽتاب الـر.   -4
 وأشلل اه أن يؽتب اإعاكة والتوفقق والسداد.
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 التنهيد
 امطلب اأول: تعريف اأصل، ومعى العتداد ب』 ي القراءات

أصل اجبل، وأصل احائط، وقؾع أصل  قعد ذ اأَْصل: أشػل القء يؼال:
الشجر، ثم كثر حتى ققل: أصل كل رء: ما يستـد وجود ذلك القء إلقه، فاأب 

: أصل كل رء قاعدته التي لو تومت ققلأصل لؾولد، والـفر أصل لؾجدول، و
 .(1): اأصل: ما يبـى عؾقه غرهوققلمرتػعة ارتػع بارتػاعفا شائره، 

قن يطؾق عذ عدة أصقاء مـفا: الدلقل، والؼاعدة ادستؿرة، وعـد اأصول
 .(2) والراجح، وادؼقس عؾقه

وأما معـى ااعتداد باأصل عـد أهل الؼراءات فؾم أقف عذ من تعرض 
هو اعتبار احالة احؼقؼقة واأوى لؾؽؾؿة أو احرف "لتعريػه، ويؿؽن أن يؼال فقه: 

 ."روعدم اعتبار ما ضرأ عؾقفا من تغق
 امطلب الثاي: تعريف العارض، ومعى العتداد ب』 ي القراءات

العارض اشم فاعل من عرض وهذه ادادة تدل عذ طفور القء وبروزه بعد 
أي أّن غالب إضاقفا عذ القء الطارئ، ولذلك أضؾق عذ  ،حالة العدمقة

 ﴾ゾ  ゼ ﴿:ىـالـعـه تـولـه قـــق، ومـي اأفـه فـراضـارض: اعتـاب عـالسح
 .(3)  [24]اأحؼاف: 

وأما معـى ااعتداد بالعارض عـد أهل الؼراءات فؾم أقف عذ من تعرض 
هو اعتبار احالة "لتعريػه، وبعد معرفة مدلول الؽؾؿة الؾغوي يؿؽن أن يؼال فقه: 
 ."الطارئة واحادثة لؾؽؾؿة أو احرف وعدم اعتبار احالة اأصؾقة 

                                       
 (.447، )"أصل"اكظر: تاج العروس مادة  (1)

 (.1/26) اكظر: البحر ادحقط ذ أصول الػؼه لؾزركق (2)

 (.7/167) ،"فصل العن ادفؿؾة"اكظر: لسان العرب  (3)
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 لماء حول العتداد اأصل والعارض امطلب الثالث: كام الع
اأخذ باأصل أو اأخذ بالعارض والتـازع بقـفا باب له كصقب ذ كثر من 
العؾوم لقس ذ الؼراءات فحسب بل ذ عدد من العؾوم، فعذ شبقل ادثال ا احر 
دد الؼرآن اعتز اأصل وأخذ به وم يؼدم عؾقه العارض، كا ذ الؼذف، والتثبت 

اأخبار إن جاء ها الػاشق، وذ السـة كذلك ددها تعتز اأصل وتؼرره ذ 
ذ هذا الباب،  وتؼدمه عذ العارض، كا ذ حديث عبد اه بن زيد حقث يعد أصًا 

َقُل إَِلْقِه َأَكُه َجُِد ×ُصِؽَي إَِى الـَبِِي  واحديث هو: عن عبد اه زيد قال: : الَرُجُل، ُخَ
ءَ  َََِد ِرًحا»ِذ الَصَاِة، َقاَل:  الَقْ َن َيْسَمَع َصْوًا، َأْو  ، وهذا (1) «َل يـَْنَصِرُف َح

وترتب كثر  ،(2)"اليقن ل يزال الشك"ورة: أقوى دلقل عذ الؼاعدة الػؼفقة ادشف
من اخاف الػؼفي عؾقفا ذ صتى أبواب الػؼه، وهذه الؼاعدة ها إضاات ذ غر 

 .اه تركتفا اختصارً ما أوردت
فظاهر، وأكتػي بالتدلقل عذ  وبالـسبة لبدو وتلثر هذه الؼاعدة ذ الؼراءات

ذلك بنيراد مؾة من كام أهل الؼراءات تعرضوا فقه لذكر اأصل والعارض، 
وورد ذكر ااعتداد باأصل وااعتداد بالعارض ذ مواضع كثرة من كام 

ا يوردون الؽام حول اأصل والعارض ذ حال م اادتؼدمن وادتلخرين، وغالبً 
تعرضفم لتعؾقل وتوجقه الؼراءات، وكذلك عـد التعؾقل امتـاع بعض اأوجه، 
 وكذلك عـد التعؾقل جواز أو تعدد اأوجه، وشلورد أمثؾة من كام بعض العؾاء.

  أّهم قالوا: ضّم اهاء -وهو قول مزة- وحجة من قرأ عؾقفم»: (3)قال الػارد
                                       

(، صحقح مسؾم: باب الدلقل 137) صحقح البخاري: باب من ا يتوضل من الشك حتى يستقؼن، رقم (1)
 (.361) عذ أن من تقؼن الطفارة، ثم صك ذ احدث فؾه أن يصي بطفارته تؾك، رقم احديث

 (.79) لزرقااكظر: ذح الؼواعد الػؼفقة أمد ا (2)

الػارد، الـحوي ادشفور، توذ شـة:  اإمام أبو عي ،احسن بن أمد بن عبد الغػار بن شؾقانهو:  (3)
 (.1/217هـ، اكظر: غاية الـفاية: )377
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 .(1) «هو اأصل

 ﴾ペ  ベ      ﴿ :مالة َباِقَقة َمَع اادغام ِذ َكْحوواإ»قال اإمام الداي ذ التقسر: 
َوصبفه لَؽوكه   [192 – 191آل عؿران: ] ﴾┅ ┆ ┇┈  ┉ ﴿و  [18ادطػػن: ]

 .(2) «اعارًض 

 ،من أهل اأداء أدغؿوا ما اجتؿع فقه مثان اقومً  نّ إ»: (3)وقال ابن الباذش
  [74مريم: ] ﴾ۋ﴿، و[13ادعارج: ] ﴾ٺ  ﴿، و [51اأحزاب: ] ﴾پ ﴿:ذلكو

 .(4)«بالعارض ااعتدادً 

، وإن كـت اصًا  أوَ  اشؽوكً » وكص اإمام الشاضبي عؾقفا ذ عدة مواضع مـفا:
 .(5)«بعارضه فا، وما بعد كر عارض امعتد  

ؿقع الؼراء رك الساكن كحو مقم أول آل عؿران جفنن ح» :(6)وقال أبو صامة
وأول العـؽبوت عذ قراءة ورش، فػي ادد وجفان طاهران، واأققس عـدهم ادد 

 .(7) «وترك ااعتداد بالعارض
                                       

 (.1/61( احجة: )1)
 (.27( التقسر: )2)

 ،كبر أشتاذ ،خطقبفا ،( هو: أمد بن عي بن أمد بن خؾف أبو جعػر بن الباذش اأكصاري الغركاضي3)
من أحسن الؽتب ولؽـه ما خؾو من أوهام،  ،ػـن، ألف كتاب اإقـاع ذ السبعتحدث ثؼة م ،وإمام حؼق
 (.1/83هـ، اكظر: غاية الـفاية: )541هـ، توذ شـة: 491ولد شـة: 

 (.1/216( اإقـاع: )4)
(، وباب 233ب الـؼل: البقت رقم:)(، وبا154( والبقت رقم:)131( اكظر: باب اإدغام: البقت رقم:)5)

 (.352الراءات: البقت رقم:)

ادعروف  ،( هو: عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم بن عثان أبو الؼاشم ادؼدد ثم الدمشؼي الشافعي6)
الشقخ اإمام العامة احجة واحافظ ذو الػـون، وققل له أبو صامة أكه كان فوق حاجبه  ،بلي صامة
 (.1/366هـ، اكظر: غاية الـفاية:)665هـ، وتوذ شـة:599مة كبرة، ولد شـة:اأير صا

 (.122) (  إبراز ادعاي:7)
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 امبحح اأول 
 ااعتداد باأصل دون العارض

وم تتلثر  ،ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي بؼي احؽم فقفا عذ اأصل
 ذ الؾػظ من تغقر.الؼراءة فقفا با عرض وضرأ ع

جوز لورش من ضريق اأزرق التسفقل  :اهؿزتان ادػتوحتان من كؾؿة -1
 [ 72هود: ] ﴾ٻ﴿: كحو اواإبدال، فعذ وجه اإبدال إذا كان تاي اهؿزة متحركً 

، وكذلك ذ باب اهؿزتن من كؾؿة ذ حال ااتػاق ذ ايؽون ادد مَد بدل مامً 
فعذ وجه اإبدال إذا كان بعد  ،بدالالثاكقة التسفقل واإلأزرق ذ اهؿزة  ،احركة

إا أكه  ،ايؽون ادد مَد بدل مامً  [5السجدة:] ﴾ゾ  ゼ    ズ ﴿اهؿزة متحرك كحو: 
وهو -ولؽون حرف ادد  ،بلصل األف وهو اهؿزة اا يلي فقفا أوجه البدل أخذً 

 .(1)اعارًض  -األف
 جوز عن ورش من ضريق اأزرق مد ا»وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري: 

[ 34اأعراف: ] ﴾━  │ ﴿و[ 16ادؾك: ] ﴾ڄ ﴿و [72: هود] ﴾ٻ﴿ :كحو
حالة إبدال اهؿزة  [32اأحؼاف: ] ﴾バパ  ビ ﴿و  [5السجدة:] ﴾ゾ  ゼ  ズ﴿و

لعروض حرف ادد  (وأوي ،ا، وإيان)آمـو: الثاكقة حرف مد، كا جوز له مد كحو
إبداله عذ  مه عذ الرط، وققل: لؾتؽافم، وذلك أنّ باإبدال، وضعف السبب لتؼد

غر اأصل، فؽافل الؼر  اغر اأصل من حقث إكه عذ غر ققاس، وادد أيًض 
 .(2)«الذي هو اأصل فؾم يؿد

وكذلك ذ الباب كػسه من قرأ باإدخال بن اهؿزتن يصبح مد اإدخال  -2
                                       

 (.1/351) اكظر: الـر: ( 1)

 (.1/352اكظر: ادرجع السابق: ) ( 2)
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وقوة: لعدم التغقر ذ  اكثر صبفً لؾؿد ادتصل، وعذ وجه التحؼقق هشام أ امشاهً 
حرف ادد عارض ولقس أصَي  اهؿزة، ومع ذلك ا يعتز من قبقل ادد ادتصل: أنّ 

 .(1)الوجود
: -وهو حرفه ،ذ معرض كامه عذ ذط ادد- وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري

حالة  [57التوبة:] ﴾ڦ﴿ :فقلي ذ بعض اأحوال كحو اوقد يؽون عارًض »
 .(2)«عـد من فصل [141البؼرة: ] ﴾ې  ﴿  :وقف، أو جيء عذ غر اأصل كحوال

 ،دري فقه أوجه البدل لأزرق "اآخرة واإيان"مثل  ،مد البدل ادغّر  -3
وحذف اهؿزة عارض فؾم  ،باأصل اوإن كاكت اهؿزة غر موجودة: وذلك اعتدادً 

 :(3)وذ ذلك قال اإمام الشاضبي ،ُيعتد بالعارض
ٍز َثابٍِت َأْو ُمَغَر وَ   َما َبْعَد َمْ
 

 َفَؼْرٌ َوَقْد ُيْرَوى لَِوْرش ُمَطَوَا  
 َوَوَشَطُه َقْوٌم َكآَمَن َهُمَا  

 

 ًة آتى لِِاْيَاِن ُمِثَا ــَفـِءآلِ  
 .(4)«اوالعؾة ذ إحاق ادغر بادحؼق كون التغقر عارًض »قال الػاد:  

إا أكه  ،ن ذ حال الوقف صورها صورة مد البدلاألف ادبدلة من التـوي -4
ففي  ،باأصل: أّن األف عارضة القس لأزرق فقفا إا الؼر: وذلك اعتدادً 

 عوض عن التـوين.

واتػؼوا عذ مـع ادد ذ األف ادبدلة من التـوين بعد اهؿزة »قال أبو صامة: 
  ﴾يئ﴿و [22لبؼرة:ا] ﴾ڭ ﴿و [57التوبة: ] ﴾ڦ﴿و  [92الـساء: ]  ﴾پ﴿:كحو

 .(5) « [41ادممـون: ]
                                       

 (.1/351:)الـراكظر:  ( 1)

 (.1/352اكظر: ادرجع السابق: )(  2)

 (.172-171الشاضبقة: البقت رقم: )  (3)

 (.1/227ذح الػاد: )  (4)

 (.118إبراز ادعاي: )(  5)
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لقس فقه لأزرق إا  "ايت"كحو: –حرف ادد الواقع بعد مز الوصل  -5
وكذلك مزة الوصل  ،إذ أصؾفا مزة ،باأصل ذ حرف ادد االؼر: وذلك اعتدادً 

 ففي جتؾبة لؾتوصل إى البدء بالساكن. ،عارضة

 [64ضه: ] ﴾┻  ┼ ﴿ [15يوكس: ] ﴾ｾ ｽ ﴿» وذ ذلك قال أبو صامة:
﴿  ﾇ  ﾆ﴾ [ :49التوبة] ﴿   ﾃ﴾ [ :283البؼرة]  إذا ابتدأت هذه الؽؾات وكحوها

وقع حرف ادد بعد مز الوصل وحرف ادد ذ اجؿقع بدل من اهؿزة التي هي فاء 
الؽؾؿة من آتى وآذن وآمن، وهذا إذا وصؾت الؽؾؿة با قبؾفا ذهبت مزة الوصل 

 أنّ  :وهو ،مزة ذ موضع حرف العؾة فوجه ترك ادد طاهروكطؼت بػاء الؽؾؿة 
 .(1)«وأن مزة الوصل قبؾه عارضة ،أصل أحرف ادد مزة

 القس لأزرق إا الؼر: وذلك اعتدادً  [61الـحل:] ﴾ڻ﴿ :ذ لػظ -6
فالتزام الؼر  ،"واخذ يواخذ"ففي من  ،-عذ قول-فلصؾفا واو ،بلصل اهؿزة

 بالـظر إى أصل اهؿزة.

والعؾة دن اشتثـى احتال أن تؽون الواو فقه عذ لغة من قال: »: (2)ال الػادق
ه ـقـز فـؿـفـود الـن وجــؼـقـى تـل إلـقـبـا شـك فـل ذلـؿـتـوإذا اح ،ذُ ــواَخَذ ُيَواِخ 

 .(3)« اه واوً ــدالـوإب
عذ الرغم من -لقس لأزرق إا الؼر  [8التؽوير: ] ﴾ڦ   ﴿ :ذ لػظ -7

إذ اأصل ذ الواو  ،باأصل عذ ااعتداد: وذلك -مد الؾن حؼق ذوط
 وُشؽـت الواو لدخول ادقم عؾقفا. ،"وَأد"ففي من:  ،وشؽوها عارض ،التحريك

 اأّن الواو وإن كاكت شاكـة لػظً »قال السؿن احؾبي ذ تعؾقل وجه قرها: 
                                       

 (.117إبراز ادعاي: )  (1)

 هو: حؿد بن حسن بن حؿد بن يوشف أبو عبد اه الػاد، كزيل حؾب، إمام كبر، ولد بػاس بعقد شـة:( 2)
 (.2/123هـ، اكظر: غاية الـفاية: )656هـ، توذ بحؾب شـة:581

 (.1/227ذح الػاد: ) ( 3)
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 .(1)« دخؾت ادقم عرض شؽوهافؾّا  ،أا ترى أها من: َوَأَدُه َيِئُدهُ  ،اففي حركة تؼديرً 
عذ الرغم من -لقس لأزرق إا الؼر  [58الؽفف: ] ﴾ۅ ﴿ :ذ لػظ -8

إذ اأصل ذ الواو  ،وذلك عذ ااعتداد باأصل: -حؼق ذوط مد الؾن
 وُشؽـت الواو لدخول ادقم عؾقفا. ،"وَأل"ففي من:  ،وشؽوها عارض ،التحريك

إكا قره أّن أصل واوه احركة: »قرها: قال السؿن احؾبي ذ تعؾقل وجه 
 .(2)«أي: رجع ،أكه من: َوَأَل َيئُِل 

 -مثل أي عؿرو وأي جعػر واأصبفاي -من قرأ بنبدال اهؿزة الساكـة  -9
فُجُل الباب هم فقه اإبدال إا أهم اتػؼوا عذ عدم إبدال اهؿزة ادتحركة ادتطرفة 

 ﴾ەئ  ﴿كحو:  ،باأصل وإلغاًء لؾعارض ادً حال الوقف عؾقفا بالسؽون اعتدا
هؿزة ا»وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري:  ،ذ حال الوقف عؾقفا [15البؼرة:]

 [15البؼرة: ] ﴾ەئ   ﴿و [26آل عؿران: ] ﴾ک  ﴿ :ادتطرفة ادتحركة ذ الوصل كحو
إذا شؽـت ذ الوقف ففي حؼؼة ذ مذهب من يبدل   [11الـور: ] ﴾ﾄ   ﾃ ﴿و

 .(3)«الساكـة، وهذا ما ا خاف فقه اهؿزة
اهؿزات الساكـة التي اشتثـقت من اإبدال بسبب شؽون اجزم أو البـاء   -11

 ، كحو:وهو حرك اهؿزة وعدم شؽوها أي عؿرو إّكا هو اعتداٌد باأصل،
 .[121آل عؿران: ] ﴾ۉ   ﴿و        [14اإراء: ] ﴾ھ﴿

إّن السؽون فقه  »ت الساكـة لؾجزم والبـاء: قال الػاد ذ تعؾقل اشتثـاء اهؿزا
 . (4)« فحؼؼه كا حؼق ادتحرك ،فؽان يوهم احركة فقه ،واأصل احركة ،عارض

                                       
 (.2/719العؼد الـضقد: )(  1)

 (.2/711)ادرجع السابق:   (2)

 (.2/711)ادرجع السابق:   (3)

 (.1/417الـر: ) ( 4)
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عذ وجه التسؽن:  [54البؼرة: ] ﴾ڱ﴿ :أبو عؿرو ا يبدل اهؿزة ذ  -11
 .(1)باأصل وهو كر اهؿزة ااعتدادً 

ومن تبعه بنبدال  (2)غؾبون واكػرد أبو احسن بن»قال اإمام ابن اجزري: 
 اذ حرذ البؼرة بنحالة قراءها بالسؽون أي عؿرو مؾحؼً  ﴾ڱ   ﴿اهؿزة من 
 .(3)«أن إشؽان هذه اهؿزة عارض :ؿز الساكن ادبدل، وذلك غر مريذلك باه
شبب اإمالة ذ الراء ادتطرفة بعد األف هو الؽر، وهذا الؽر يزول   -12

فزوال  ، [18ادطػػن: ] ﴾ボ ペ ベ  プ ブ   ﴿قوله تعاى: ذ حال اإدغام كحو 
ذ العر  ذ رواية السود الؽر عارض ا يؾتػت إلقه، وُيمخذ باأصل ويعتد به

 :(5)وإى ذلك أصار اإمام الشاضبي بؼوله ،(4)الصغرى
 َوا َيْؿـَُع اِإْدغاُم إِْذ هَو َعاِرٌض 

 
 اإَِماَلَة َكاأَْبَراِر والـّاِر أْثؼَ  
وهذه  ،اإمالة لدوري أي عؿرو ادجرور [8البؼرة: ] ﴾ڤ ﴿ :ذ لػظ  -13 

 ،وذ حال الوقف يزول الؽر وحل حؾه السؽون ،اإمالة خاصة بادجرور مـفا
 ،باأصل وهو اخػض اوا متـع اإمالة اعتدادً  ،وكذلك ذ الراء ادتطرفة ادؽسورة

 :(6)وإى ذلك أصار اإمام الشاضبي بؼوله
 َواَ َيْؿـَُع اِإْشَؽاُن ِذ اْلَوْقِف َعاِرًضا

 
 إَِماَلَة َما لِؾَؽْرِ ِذ اْلَوْصِل ُمِقَا  
 

 
                                       

 (.1/393اكظر: الـر:)  (1)

هو: ضاهر بن عبد ادـعم بن عبقد اه بن غؾبون بن ادبارك أبو احسن احؾبي كزيل مر أشتاذ عارف  ( 2)
هـ، 399صقخ الداي ومملف التذكرة ذ الؼراءات الثان، توذ بؿر شـة:  وثؼة ضابط وحجة حرر،

 (.1/339اكظر: غاية الـفاية: )

 (. 1/393الـر:)(  3)

 (.2/73) :ادرجع السابقاكظر:   (4)

 (. 154) الشاضبقة: البقت رقم:  (5)

 (.  334) الشاضبقة: البقت رقم:  (6)
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الراء إن تؼدم عؾقفا الؽر أثر فقفا السققق، إا أّن الؽر العارض ا   -14
 ﴾ڳ   ﴿ [51الـور: ] ﴾┓    └   ﴿كا ذ:  ،فتبؼى عذ تػخقؿفا ،يمثر ذ الراء

 ،واعتداد باأصل ،وذ هذا إلغاء لؾعارض ،(1)[28الػجر: ] ﴾ٿ   ﴿ [77احج: ]
 ،ولو اتصل رشًا  ،وكذلك احؽم إن تؼدم عؾقفا كر مـػصل ا يمثر فقفا السققق

ادائدة: ] ﴾━    │ ﴿ » :(2)قال الصػاقز ،لأزرق  [6الصف: ] ﴾ٿ ﴿ :كا ذ
 .(3)«ما ماثؾه ا خاف ذ تػخقم الراء لعروض الؽرة، وكذا كل[ 116

مزة الوصل ذ ابتداء اأفعال اأصل فقفا أن تتلثر بحركة الثالث ذ حال   -15
وتضم إن كان الثالث  ،اابتداء ها، فتؽر مزة الوصل إن اكػتح الثالث أو اكؽر

 ، إا أكه ُكرت مزة الوصل ذ بعض ادواضع والثالث مضؿوم، كحو:امضؿومً 
باحركة  عذ ااعتداداء تؽر مزة الوصل، وذلك ذ حال اابتد [6ص: ] ﴾ڍ  ﴿

 .(4)والضم فقفا عارض ،"امِشقُوا"إذ أصل الؽؾؿة  ،وهي: الؽر ،اأصؾقة لؾثالث
عـد الوقف عذ تاء التلكقث التي رشؿت بصورة اهاء يؿتـع الروم   -16

ذ فامتـاع الروم واإصام لأخ ،واهاء عارضة ،واإصام: أكه يوقف عؾقفا باهاء
م ختؾف الؼراء ذ هاء التلكقث أن الوقف »وذ تعؾقل ذلك قال أبو صامة:  ،باأصل

عؾقفا باإشؽان وا جوز الروم واإصام فقفا: أن الوقف عذ حرف م يؽن عؾقه 
إعراب إكا هو بدل من احرف الذي كان عؾقه اإعراب إا أن تؼف عذ رء مـه 

ك تروم وتشم إذا صئت أكك تؼف عذ احرف خط ادصحف: فنك بالتاء اتباعاً 
                                       

 .(212ذ الؼراءات السبع )ص:  (. غقث الـػع2/111اكظر: الـر:) ( 1)
هو: عي بن شام بن حؿد، أبو احسن الـوري الصػاقز، مؼرئ من فؼفاء ادالؽقة، من أهل صػاقس،   (2)

 (.5/14هـ، اكظر: اأعام لؾزركي:)1118هـ، وتوذ شـة:1153ولد شـة:

 (.212غقث الـػع: ) ( 3)

 (.112زية لصػوت حؿود:)(، فتح رب ال1/352اكظر:  إبراز ادعاي: )  (4)
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 .(1)«الذي كاكت احركة ازمة له فقحسن فقه الروم واإصام
وهو  ،باأصل فقفا امقم اجؿع يؿتـع فقفا الروم واإصام: اعتدادً   -17
 ومقم اجؿع تـؼسم إى قسؿن: ،شؽوها

لؾتخؾص : وذلك لتحريؽفا الؼسم اأول: أن تؼع متحركة جؿقع الؼراء وصًا 
 .[139آل عؿران: ] ﴾┍ ┎ ﴿كحو قوله تعاى:  ،من التؼاء الساكـن

وباقي الؼراء  ،الؼسم الثاي: أن تؼرأ مقم اجؿع متحركة عـد من يؼرأ بصؾتفا
 يؼرؤون بسؽوها.

ذ الؼسم  ،وذ كا الؼسؿن ا يدخؾه روم وا إصام: أّن احركة عارضة
وذ الؼسم الثاي حركت ادقم بسبب  ،اكـناأول حركت ادقم بسبب التؼاء الس

 .  (2) صؾة ادقم بالواو

احرف ادحرك بحركة عارضة يؿتـع فقه الروم اإصام ذ حال الوقف   -18
واحرف ادتحرك بحركة عارضة  ،وهو شؽوكه وعدم حركه ،باأصل اعؾقه: اعتدادً 
 له حالتان:

كحو قوله تعاى:  ،الساكـناحالة اأوى: احرف ادحرك لؾتخؾص من التؼاء 
﴿ ジ  ザ ゴ﴾ [ :111اإراء] . 

 . [62آل عؿران: ] ﴾ｺ  ｹ   ﴿كحو:  ،احالة الثاكقة: احرف ادحرك بسبب الـؼل
 .(3) فا يعتد ها ،واحركة عارضة ،وذ كؾتا احالتن اأصل ذ احرف السؽون

 
 

                                       
 (.271إبراز ادعاي:) ( 1)

 (.1/39اكظر: العؼد الـضقد:) ( 2)

 (.499-1/498اكظر: ذح الػاد:) ( 3)
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 امبحح الثاني
 اأصل ااعتداد بالعارض دون

ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي تلثرت الؼراءة فقفا باحؽم الطارئ 
 عؾقفا وتغر حؽؿفا.

 : [31هود: ] ﴾ﾍ ﾌ  ﴿ [41غافر: ] ﴾ｵ ｴ ｳ  ﴿ ذ قوله تعاى: -1
ذفت فحُ  "قومي يا"فلصؾه  ،اأصل ذ هذا الؾػظ أكه مـادى مضاف إى ياء ادتؽؾم

ؾقفا، فاأصل وجود القاء وحذففا عارض، إا أن ع القاء وبؼقت الؽرة دلقًا 
فػي باب اإدغام  ،الؼراء اعتدوا هذا العارض وأخذوا به وم يؾتػتوا إى اأصل
قال اإمام الداي  ،(1)الؽبر أي عؿرو ويعؼوب أدغؿوا با خاف بن اددغؿن

غافر: ] ﴾ｵ ｴ ｳ  ﴿       [31هود: ] ﴾ﾎ ﾍ ﾌ    ﴿فلما قوله:  »ذ حؽؿفا: 
ؾوه من إطفار بقـفم ذ إدغام ادقم ذ ادقم، وققاس ما أّص  افا أعؾم خافً   [41

ادـؼوص دا كؼص مـه موجب اإطفار: أن القاء من آخره قد حذفت بالـداء، وم 
 . (2)«جؿعوا عذ ذلك إا عن أصل صحقح ورواية ثابتة، واه أعؾم

التسفقل  :اهؿزة الثاكقة وجفان لأزرق ذ :اهؿزتان ادػتوحتان من كؾؿة -2
 -"أأكذرهم"كحو: -فعذ وجه اإبدال إن كان بعد اهؿزة ادبدلة شاكن  ،واإبدال

وترك  ،بحرف ادد العارض الأزرق عذ وجه اإبدال ادد ادشبع: وذلك اعتدادً 
البؼرة: ] ﴾ پ ﴿ :وكحو » وإى ذلك أصار ابن اجزري بؼوله: ،الـظر إى أصؾه

6] ﴿ ﾕ ﾔ ﴾ [ :41هود]   ّ(3)«إبدال ألػه عذ غر اأصل ومده إماع فنن . 

لأزرق وقـبل ذ اهؿزة الثاكقة  :اهؿزتان ادتػؼتان ذ احركة من كؾؿتن -3
                                       

 (.125وأصار إلقه الشاضبي ذ باب اإدغام الؽبر، البقت رقم: )  (1)

 (.1/431جامع البقان لؾداي:) ( 2)

 (.1/352اكظر: الـر: )  (3)
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ﾝ ﾜ  ﴿ كحو: -فعذ وجه اإبدال إن كان بعد اهؿزة شاكن  ،التسفقل واإبدال
ﾞ﴾ [:31البؼرة] - عذ ادشبع: وذلك  لأزرق وقـبل عذ وجه اإبدال ادد

وتؼدم كام ابن اجزري ذ  ،وترك الـظر إى أصؾه ،بحرف ادد العارض ااعتداد
 الػؼرة السابؼة.

التاءات التي يشددها البزي إذا وقع قبؾفا حرف مد فنكه يؿد شت  -4
: لتـزيؾه مـزلة ادد الازم، وذ هذا [267البؼرة: ] ﴾〞  ─  ﴿ كحو: ،حركات

عذ  [1الصافات: ] ﴾ ｳ ｲ ﴿التشديد، وكذلك ذ: اعتداد بالعارض وهو 
عذ وجه اإدغام   [111ادممـون: ] ﴾┧ ┨ ┩   ﴿ وذ: ،وجه اإدغام حؿزة

وأما  »وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري:  ،وكذلك احؽم ذ كل ما صاكؾه ،لرويس
أو  ا مدغم،، وهو ذ قسؿقه إمّ اوإما أن يؽون عارًض  االساكن فنما أن يؽون ازمً 

البؼرة: ] ﴾ڦ ﴿ ،[7الػاحة: ] ﴾ڄ ﴿غر مدغم، فالساكن الازم اددغم كحو: 
 ،[16الـساء: ] ﴾ٹ﴿ ،عـد من أبدل [143اأكعام: ] ﴾ڀ ﴿ [164
 ﴾ڱ﴿و ،[64الزمر:]﴾┈ ┉﴿عـد من صدد، و [63ضه:] ﴾وئ﴿و
ｸ ｷ ｶ ｵ ｴ ｳ ｲ  ﴿ :عـد من أدغم، وكحو [17اأحؼاف: ]

ｹ ﴾ [ :3 – 1الصافات]  ة، وكحوعـد مز: ﴿  ペ ベ﴾ [ :3العاديات ]  عـد من
 :عـد رويس، وكحو  [111ادممـون: ] ﴾┧ ┨ ┩ ﴿ :أدغم، عن خاد، وكحو

 ﴾〞 ─ ﴿: عـد من أدغؿه عن رويس، وكحو [79البؼرة:] ﴾ﾌ ﾋ ﴿ و
 ﴾ﾉ ﾈ      ﴿، و [11عبس: ] ﴾ ﾚ ﾙ ﴿، و [2ادائدة: ] ﴾┯ ┰   ﴿،  [267البؼرة:]
 .(1) « عـد البزي  [65الواقعة: ] ﴾┄   ┃    ﴿، و [143آل عؿران: ]

قبل  اما يؽون فقه اهؿز شاكـً  وكحوه [13يوشف: ] ﴾ۈئ  ﴿ذ لػظ:  -5
                                       

 (.1/314) الـر: ( 1)
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 اوذلك اعتدادً  ،الؼر والتوشط واإصباع اعذ قراءة من يبدها جوز وقػً  ،الطرف
 بحرف ادد العارض.

قل التسف :جوز فقفا وجفان :التعريف "أل" مزة ااشتػفام إن دخؾت عذ -6
 :(1)وعذ وجه اإبدال يؾزم اإصباع [143اأكعام: ] ﴾ڀ﴿واإبدال، كحو: 

لوقوع األف قبل حرف مشدد، وإن كاكت األف عارضة إا أها ُكّزلت مـزلة 
هذه الؽؾؿة ما دخؾت فقفا مزة ااشتػفام عذ مزة  »قال الصػاقز:  ،اأصؾقة

وعذ تؾققـفا، واختؾػوا ذ كقػقة الوصل، وأمع الؼراء عذ إثبات مزة الوصل، 
 . (2)«خالصة مع ادد لؾساكن الازم اددغم افؼال كثر من احذاق: تبدل ألػً  ،ذلك

 "آمن"فـ ،وكحوه أصل حرف ادد فقفا مزة [13البؼرة: ] ﴾ھ﴿ذ:   -7
وشاغ  ،ابحرف ادد مع كوكه عارًض  دَ وإكا اعتُ  ،فؾم ُيمخذ باأصل ،"منَأأْ "أصؾفا 
 البدل.فقه مد 

وما صاهفا شؽون اهؿزة عارض: أجل  [7اإراء: ] ﴾ ┑ ﴿ذ:  -8
ومع ذلك فقه اإبدال دن يبدلون اهؿزة الساكـة: وفقه اعتداد  ،ضؿر الػاعل

 ﴾┐ ┑ ┒ ﴿وقوله تعاى: »وذ ذلك قال أبو صامة:  ،بالسؽون العارض
قه أجل ضؿر يبدل مزه ولقس من ادستثـى: أن شؽون اهؿز ف،  [7اإراء: ]

 .(3)« الػاعل ا لؾجزم
وما صاهفا من الساكن ادوصول  [48البؼرة: ] ﴾ېئ﴿:عـد الوقف عذ -9
باحركة  ايؿتـع وجه السؽت حؿزة: اعتدادً  [185البؼرة: ] ﴾ڱ﴿مثل: 

وإى ذلك أصار اإمام ابن اجزري  ،العارضة التي حدثت بسبب الوقف بالـؼل
                                       

 (.1/377اكظر: الـر:)  (1)

 (.231غقث الـػع:) ( 2)

 (.151إبراز ادعاي:) ( 3)
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 -الذي هو عدم السؽت-زة السؽت أو التحؼقق إن كان من مذهبه عن م»بؼوله: 
إذا وقف فنن كان الساكن واهؿز ذ الؽؾؿة ادوقوف عؾقفا فنن خػقف اهؿز كا 

 .(1)«شقلي يـسخ السؽت والتحؼقق
جوز فقه ثاثة أوجه  :وبابه [14البؼرة: ] ﴾ائ ﴿عـد الوقف عذ   -11
ضم الزاي: ؿزة تُ فعذ وجه حذف اه ،وهي التسفقل واإبدال واحذف ،حؿزة

عذ لتتـاشب مع الواو، وأكه ا يوجد ذ الؾغة واو شاكـة بعد كر، فضم الزاي 
وبالـسبة لؾؼول بنبؼاء كر الزاي عذ اأصل  ،(2)بحذف اهؿزة العارض ااعتداد

 :(3)كا أصار إى ذلك اإمام الشاضبي بؼوله ،ففو قول ُخؿل وضعقف
 َوَكْحِوهِ  قهِ َوْمْسَتْفِزُئوَن احَْذُف فِ 

 
    

 َوَضم  َوَكْرٌ َقْبُل ِققَل َوُأْمَِا  
  [283البؼرة: ] ﴾ﾃ ﾂ  ﴿و ، [145اأعراف: ] ﴾ﾏ ﾎ  ﴿ذ كحو:   -11 

وإن كاكت اهؿزة متوشطة بزائد: وذلك  ،حال الوقف لقس حؿزة شوى اإبدال
وذ  ،الؽؾؿةوهو مازمة الزائد لؾفؿزة حتى صار كلكه جزء من  ،بالعارض ااعتدادً 

فنها دري جرى ادتوشطة،  وهذه اهؿزة، وإن كاكت فاءً  »ذلك قال اإمام الداي: 
إا با اتصل ها من  ،إذ كان ا يوصل إى الـطق ها ذ حال الوصل، أو بالبدل مـفا

حروف الؽؾؿة التي قبؾفا، فصار بذلك كلكه من كػس كؾؿتفا، وقد كان بعض أهل 
التي حّؼق  ،أةهب مزة بتحؼقؼفا ذ الوقف لقجعؾفا كادبتداأداء يلخذ ذ مذ

 .(4)«، ولقس ذلك بقء دا بّقـّاهلؽوها فاءً 
الؽفف: ] ﴾پ ﴿و [145اأعراف: ] ﴾ﾎ﴿ :واهؿز ذ»وقال السؿن احؾبي: 

                                       
 (.1/427الـر:)(  1)

 (.1/311اكظر: ذح الػاد:)  (2)

 (.247الشاضبقة: البقت رقم: )  (3)

 (.2/584جامع البقان:)(  4)
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ه ـل بـصـذي اتـد الـزائـار الـبـتـاعـط بـوشـتـوم ،لـار اأصـبـتـاعـدأ بـتـمب [16
 . (1) «هـــه مـلكـار كـوص

عـد الوقف حؿزة وهشام عذ اهؿزة ادتطرفة بوجه الـؼل وبوجه إبداها   -12
فقا يسوغ فقه -يسوغ ها الوقف بالسؽون ادحض والروم واإصام  امتحركً  احرفً 

والسؽون والروم واإصام مبـي عذ احركة العارضة التي  ،-الروم واإصام
 اعتداد بالعارض. وهذا ،اضرأت حؿزة وهشام وقػً 

وعـد الوقف عؾقفا  ،اهؿزة ادتطرفة ادػتوحة ادـوكة ذ اأصل متطرفة  -13
 ﴾ﾕ ﾔ ﾓ﴿ كحو: ،تؽون اهؿزة متوشطة بسبب ألف العوض عن التـوين

فلجرى مزة  ،وهذه األف العارضة كزلت مـزلة األف اأصؾقة [171البؼرة: ]
وذ ذلك قال  ،بالعارض اعتدادً عؾقفا ذ حال الوقف أحؽام اهؿزة ادتوشطة ا

 ﴾ﾕ ﾔ ﾓ﴿ ...وأما ادتوشط فسبقؾه أن يسفل بن بن.»السؿن احؾبي: 
 .(2)«اولذلك ُيْبَدُل وقػً  ،ا: أّن التـوين جعؾفا حشوً [171البؼرة: ]

┎ ┏ ﴿ عدم اإمالة ذ القائي اخاي من الراء إذا وقع قبل شاكن كحو:  -14
ن أجل الساكن بعدها، وحذف القاء عارض إا : حذف القاء م[87البؼرة: ] ﴾┐ 

امتـعت إمالة هذا ذ الوصل من أجل  »: (4)وذ ذلك قال السخاوي ،(3)أكه اعتد به
الساكن إذ لؼقه فاكحذفت األف ادالة واكػتح ما قبؾفا: أّن إمالة األف هي 

اكـن فنذا وقػت عؾقه عادت األف التي اكحذفت التؼاء الس ،ادوجبة لذلك فقه
                                       

 (.2/1121العؼد الـضقد:)  (1)

 (.2/957اكظر: العؼد الـضقد:)  (2)

 (.2/74اكظر: الـر:) ( 3)

هو: عي بن حؿد بن عبد الصؿد بن عبد اأحد بن عبد الغالب بن عطاس اإمام العامة عؾم الدين أبو (  4)
 هـ، اكظر: غاية الـفاية643هـ، وتوذ شـة:558احسن السخاوي، تؾؿقذ اإمام الشاضبي، ولد شـة:

(1/568-571.) 
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 . (1)«ووقػت عذ أصوهم من اإمالة الؽزى والصغرى ،فعادت اإمالة
وهذا السؽون عارض إا أكه يعتد  ،الراء ادتحركة يوقف عؾقفا بالسؽون  -15

 . (2)به وتـبـي عؾقه أحؽام الراء من حقث التػخقم والسققق

ة لؾعارض مـزل يؾزم ترققؼفا تـزيًا  اعارًض  االراء التي اكؽرت كًر   -16
وأما:  »: (3)وذ ذلك قال البـا ،[63الـور: ] ﴾ゾ   ゼ ズ ﴿ اأصي، كحو:

الراء ادؽسورة فا خاف ذ ترققؼفا جؿقع الؼراء شواء كاكت كرها ازمة أو 
وكحو:  "ري، بالزبر، والػجرإرزق، رجال، فارض، الطارق، "عارضة كحو: 

﴿ ゾ   ゼ ズ﴾ [ :63الـور] ،﴿  ﾅ ﾄ﴾ [ :5الطارق ]، حو: وك﴿      ジ
     ゼ   ズ﴾ [ :3 – 2الؽوثر] ،﴿  ┯   ┮﴾ [ :31السجدة] (4)«حال الـؼل . 
بالسؽون  احرف الؼؾؼؾة ادتحرك ذ حال الوقف عؾقه يؼؾؼل: اعتدادً   -17

 العارض.

تؾزم فقه الؼؾؼؾة، وذ ذلك اعتداٌد  احرف الؼؾؼؾة الذي ُشّؽن خػقػً   -18
 .(5)ابن كثر "ؼدسال"كحو تسؽن الدال ذ:  ،بالسؽون العارض

الام ادغؾظة لأزرق إذا وقعت قبل حرف مؼؾل لقس فقفا شوى السققق:   -19
قال اإمام ابن اجزري:  [18اإراء: ] ﴾ٺ   ﴿كحو:  ،بالتؼؾقل العارض ااعتدادً 

 [12اأعذ: ] ﴾ۈئ ﴿ و [11العؾق: ] ﴾ہ   ﴿ :إذا غؾظت الام ذ ذوات القاء كحو »
ف ادـؼؾبة، وإذا أمقؾت األف ادـؼؾبة ذ ذلك إكا مال مع إكا تغؾظ مع فتح األ

                                       
 (.2/468فتح الوصقد:) ( 1)

 (.2/114الـر:)اكظر:   (2)

عام بالؼراءات، توذ ، هو: أمد بن حؿد بن أمد بن عبد الغـي الدمقاضّي، صفاب الدين الشفر بالبـاء  (3)
 (.1/241هـ، اكظر: اأعام لؾزركي:)1117بادديـة شـة:

 (.1/312إحاف فضاء البر:)  (4)

 (.2/114اكظر: الـر:)  (5)
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إذ اإمالة والتغؾقظ ضدان ا  :شواء كاكت رأس آية أم غرها ،ترققق الام
 .(1)«جتؿعان، وهذا ما ا خاف فقه

بالؽر  ااعتدادً  ،ام لػظ اجالة إذا تؼدم عؾقفا كر عارض ترقق أجؾه  -21
: (2)قال ابن الوجقه ،[2 – 1إخاص:ا] ﴾ｸ ｷ ｶ ｵ﴿ كحو: ،العارض

من اشم اه تعاى وإن زيد عؾقه ادقم إذا كان قبؾه  اتػق اجاعة عذ ترققق الّامو»
 ﴾グ ギ     ﴿...و ،[ 4الروم: ] ﴾┛ ├ ﴿كرة متصؾة به ازمة أو عارضة كحو: 

 .(3)« [26آل عؿران: ]

 

                                       
 (.2/116الـر:) (1)

د اه بن عبد ادممن بن الوجقه هبة اه كجم الدين أبو حؿد الواشطي اأشتاذ العارف ادحؼق هو: عب (2)
 هـ، اكظر: غاية الـفاية:741هـ، وتوذ شـة:671الثؼة ادشفور كان صقخ العراق ذ زماكه، ولد شـة:

(1/429-431.) 

 (.1/331اكظر: الؽـز:) (3)
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 امبحح الثالح
 اباأصل والعارض مًعااعتداد  

ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي تـازعفا اأصل والعارض وداذباها 
، ايتػق الؼراء عذ جواز ااعتداد باأصل والعارض معً  افتلثرت ها، فلحقاكً 

يـؼسم الؼراء مـفم من يعتد باأصل ومـفم من يعتد بالعارض، وشقتضح  اوأحقاكً 
 الـاذج التالقة: ذ -إن صاء اه-ذلك
وبابه من الؼراء من ضم اهاء ومـفم من  [7الػاحة: ] ﴾ڦ   ﴿ لػظ:ذ   -1

ومن كر اعتد بالقاء العارضة  ،كرها، فؿن ضم أخذ باأصل فقفا وهو الضم
 احؿزة وقػً  [33البؼرة: ] ﴾ک ﴿: فؽر اهاء لتـسجم مع القاء قبؾفا، ومثؾه لػظ

ووجه ضم اهاء أن »قال أبو صامة:  ،(1)تعؾقل كػسهجوز ذ اهاء الضم والؽر بال
وهو اأصبه  ...وإكا خػػت وهي مرادة  اهؿزة م تسك أصًا  القاء عارضة: أنّ 

 [77آل عؿران: ] ﴾جئ    ﴿، و [7الػاحة: ] ﴾ ڦ  ﴿بؿذهب مزة أا تراه ضم هاء 
 .(2)«أن القاء قبؾفا مبدلة من ألف: [44آل عؿران: ] ﴾ۅ  ﴿و

 اك إذا حذفت القاء الساكـة قبل اهاء لعارض رويس يضم اهاء اعتدادً وكذل
بحذف اهاء  اا يضم اهاء اعتدادً  روحو ،وهو وجود القاء الساكـة ،باأصل
واتػؼوا عذ ااعتداد باأصل وعدم  ،[11الصافات: ] ﴾ژ﴿مثل:  ،العارض

 .(3)[16اأكػال: ] ﴾┢ ┣ ﴿ ضم اهاء ذ:

 [ 9يوشف: ] ﴾ペ ベ  ﴿ و  [85آل عؿران: ] ﴾ﾒ ﾑ ﾐ  ﴿ذ قوله تعاى:   -2
 -(4)وكحوها من باب ادتؼاربن وادتجاكسن- [28غافر: ] ﴾ ゲ グ ギ ﴿و

                                       
 (.1/35اكظر: الؽشف دؽي:)(  1)

 (.172ر: إبراز ادعاي:)اكظ  (2)

 (.187اكظر: حبر التقسر:) ( 3)

 (.1/279اكظر: الـر:)  (4)
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فاإدغام عذ  ،لؾؿدغؿن عن أي عؿرو ويعؼوب وجفان: اإطفار واإدغام
 ،واإطفار عذ ااعتداد باأصل ،وهو حذف احرف الػاصل ،ااعتداد بالعارض

كان   [85آل عؿران: ] ﴾ﾒ ﾑ ﾐ  ﴿ »رف الػاصل، قال أبو صامة: وهو وجود اح
حال كبه ها عذ أن هذا الؾػظ  ااأصل يبتغي بالقاء فحذف لؾجزم، وقوله: جزومً 

أصؾه يؽون فسؽـت الـون لؾجزم، فحذفت  [28غافر: ] ﴾グ ギ  ﴿فرع عن غره، 
 ،ؾؿة حذف مـفا حرفانففذه الؽ االواو: التؼاء الساكـن، ثم حذفت الـون: خػقػً 

﴿  ペ ベ﴾  [ :9يوشف]  ً(1)«لأمر اأصؾه خؾو بالواو وإكا حذفت جواب. 
 إذا وقع حرف عؾة قبل احرف اددغم أي عؿرو ويعؼوب كحو:  -3
﴿ｽ ｾ ｿ﴾ [:4–3الػاحة]  يسوغ ذ حرف العؾة الؼر والتوشط

 ،ؽون العارضوادد عذ ااعتداد بالس ،فالؼر عذ ااعتداد باأصل ،واإصباع
ا خؾو ما قبل احرف اددغم إما أن يؽون »قال البـا:  ،وشقلي الؽام عذ التوشط

 ،اأو صحقحً  والثاي: إما أن يؽون معتا   ،فاأول: ا كام فقه ،اأو شاكـً  امتحركً 
وجوز فقه ثاثة  ،أمؽن اإدغام معه وحسن امتداد الصوت به فنن كان معتا  
 .(2)«توشط والؼرأوجه: ادد وال

لؾؿدغؿن عن أي  ،وما صاكؾه [249البؼرة: ] ﴾ﾔ  ﾓ   ﴿ذ قوله تعاى:  -4
 عؿرو ويعؼوب وجفان: 

اأول: اإطفار: وعؾته ااعتداد بالسؽون العارض الذي ضرأ عذ الواو بسبب 
 وحرف ادد ا يدغم فقا بعده. ،فصارت الواو حرف مد ،اإدغام

وهو حرك الواو ذ اأصل. وذ ذلك  ،عتداد باأصلالثاي: اإدغام: وعؾته اا
واختؾػوا ذ ماكع اإدغام، فاأكثرون مـفم عذ أن ذلك » قال اإمام ابن اجزري:

                                       
 (.83) إبراز ادعاي:  (1)

 (.126-1/125) إحاف فضاء البر:  (2)
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من أجل أن الواو تسؽن لإدغام فتصر بؿـزلة الواو التي هي حرف مد ولن ذ 
أجل ادد،  من اما ا يدغم إماعً  [25البؼرة: ] ﴾ｵ  ｴ   ﴿كحو قوله تعاى: 

[ 11ضه:] ﴾┥  ┦    ﴿ :رد ادحؼؼون ذلك باإماع عذ جواز إدغام كحوو
وا فرق بن الواو والقاء مع أن تسؽقـفا لإدغام  ،[254البؼرة:] ﴾パ  バ﴿و

، وإن ابا تؼدم، والصحقح اعتبار اداكعن مقعً  عارض. وققل: لؼؾة حروفه، وردّ 
 ضعقف أكسبه قوة، وقد ققل: وضعقػان كاكا ضعقػن، فنن الضعقف إذا اجتؿع إى

 .(1) «ايغؾبان قويً 
 ﴾چ﴿ إذا وقع حرف عؾة قبل حرف متحرك موقوف عؾقه كحو:  -5

فالؼر  ،وهو ادد العارض لؾسؽون ،جوز فقه الؼر والتوشط واإصباع [5البؼرة:]
 ،وشقلي الؽام عذ التوشط ،بالسؽون العارض اوادد اعتدادً  ،باأصل ااعتدادً 

وعؾة ادد مراعاة الؾػظ ومعامؾته: أّن السؽون فقه موجود بعد »ل الػاد: قا
وعؾة الؼر كون السؽون  ،فؼد شاوى السؽون الازم ذ الؾػظ ،حرف ادد والؾن

 .(2)«وكون الوقف ا يؿتـع فقه اجؿع بن الساكـن ،اعارًض 
دل إذا اجتؿع ذ الؽؾؿة ادوقوف عؾقفا مد العارض لؾسؽون ومد الب -6
فؿن روى الؼر ذ البدل لأزرق جوز له عـد : [14آل عؿران: ] ﴾ۆ  ﴿كحو: 

وجوز له التوشط واإصباع عذ  ،الوقف الؼر عذ ااعتداد باأصل والعارض
ااعتداد بالعارض. ومن روى التوشط ذ البدل لأزرق جوز له عـد الوقف 

صباع عذ ااعتداد وجوز له اإ ،التوشط عذ ااعتداد باأصل والعارض
ويؿتـع الؼر عذ ااعتداد باأصل. ومن روى اإصباع ذ البدل  ،بالعارض

باأصل دون العارض.  ااعتدادً  ويؿتـع التوشط والؼر: ،فؾقس له شوى اإصباع
                                       

 (.1/283) الـر:  (1)

 (.232-1/231) ذح الػاد:  (2)
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 . [21البؼرة: ] ﴾ڳ   ﴿وكذلك الؼول ذ مد الؾن ادوقوف عؾقه كحو: 
جوز أصحاب  - [19البؼرة: ] ﴾ڤ ﴿كحو: –ادد ادتصل ادوقوف عؾقه  -7

التوشط وجفان: الوجه اأول: التوشط عذ ااعتداد باأصل. والوجه الثاي: 
هم قسوغ وأما أصحاب اإصباع ف ،ن العارضاإصباع عذ ااعتداد بالسؽو

 .باأصل والعارض ااإصباع فؼط اعتدادً 
ل الوصل جب فتح ذ حا [2 – 1آل عؿران: ] ﴾ｴ  ｳ  ｲ   ﴿    ذ قوله تعاى: -8

من التؼاء الساكـن: وعؾقه جوز ذ مقم الطول والؼر، فالطول عذ  اادقم خؾًص 
يزاد  » قال اإمام الداي فقفا: ،ااعتداد باأصل، والؼر عذ ااعتداد بالعارض

ذ مؽقـفا ويشبع مّطفا: أن حركة ادقم عارضة: إذ هي لؾساكـن ذ آل عؿران 
 العـؽبوت، والعارض غر معتّد به، فؽلّن ادقم شاكـة لذلك، وحركة اهؿزة ذ

وقال آخرون: ا يزاد ذ مؽن القاء ذ ذلك  ،...فوجب زيادة التؿؽن لؾقاء قبؾفا
إا عذ مؼدار ما يوصل به إلقفا ا غر: أن ذلك إكا كان جب فقفا مع طفور 

ؾوا ـامـعـا: فـفـبـوجـدم مـعـب ادة،ـت الزيـعـّركت امتــحـا تـم، فؾؿـؿقـشؽون ال
 . (1)«ةـركـحـالـّدوا بـتـظ واعـػـالؾ

 ،لأزرق فقفا الـؼل  [2 – 1العـؽبوت: ] ﴾〞 ─ ━  ﴿    ذ قوله تعاى: -9
 ،بالػتح العارض اوعؾقه جوز ذ مقم الؼر اعتدادً  ،اوكذلك حؿزة فقفا الـؼل وقػً 

 ﴾ｲ ｳ       ｴ ﴿فلما » :قال ابن الباذش ،وهو شؽون ادقم ،باأصل اوجوز ادد اعتدادً 
ذ   [2 – 1العـؽبوت: ] ﴾〞 ─ ━ │  ﴿ ذ قراءة اجاعة و [2 – 1آل عؿران: ]

فا يزيد ذ مؽن القاء من هجاء  ،فؿن أهل اأداء من يراعي الؾػظ ،قراءة ورش
 .(2)«فقفا لتحريك ادقم "مقم"

                                       
 (.2/515اكظر: جامع البقان لؾداي:)  (1)

 (.236اكظر: اإقـاع:)(  2)
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عذ وجه  -عؾقه السام-ذ شورة يوكس   [51يوكس: ] ﴾ ۈئ ﴿    :لػظذ   -11
 اوجوز ادد اعتدادً  ،بالػتح العارض االـؼل جوز ذ األف اأوى الؼر اعتدادً 

ذ موضعي يوكس   ﴾ ۈئ ﴿ »، قال اإمام ابن اجزري: (1)باأصل وهو السؽون
وكؼل حركة اهؿزة بعد  اوجه إبدال مزة الوصل ألػً بإذا قرئ لـافع وأي جعػر 

ها ذ هذه األف ادبدلة ادد باعتبار اشتصحاب حؽم ادد الام إلقفا  جاز 
 .(2)«والؼر باعتبار ااعتداد بالعارض عذ الؼاعدة ادذكورة ،لؾساكن
 ،لأزرق الؼر والتوشط ذ الؾن [21اأعراف: ] ﴾ۋ   ﴿    :لػظذ   -11

وادد بالـظر إى العارض وهو شؽون  ،وهو حرك الواو ،فالؼر بالـظر إى اأصل
وشوءة  ،وهو أّن شوءات مع شوءة»قال السؿن ذ توجقه اخاف فقفا:  ،الواو

فالواو ذ شوءات  ،ُمع عذ َفَعَات بالػتح وكل ما كان عذ َفْعَؾة اشًا  ،َفْعَؾة اشًا 
قر كظر  ومن ،فؿن مّد كظر إى الؾػظ ،ففي مػتوحة حؽًا  اوإن كاكت شاكـة لػظً 

 .(3)«إى اأصل
عذ وجه إبدال اهؿزة ياًء لؾبزي [ 4الطاق: ] ﴾┙     ┘﴿  ذ قوله تعاى:  -12

إذ -بالقاء العارضة افاإدغام اعتدادً  ،يسوغ ها اإطفار واإدغام :وأي عؿرو
باأصل:  اواإطفار اعتدادً  ،بالسؽون العارض عذ القاء اواعتدادً  -أصؾفا مزة
فوجه اإطفار تواي اإعال من  »قال اإمام ابن اجزري:  ،صؾفا مزةأّن القاء أ

ي كا قرأ ابن عامر والؽوفقون، ئأن أصل هذه الؽؾؿة الا :وجفن: أحدما
فحذفت القاء لتطرففا واكؽسار ما قبؾفا، كا قرأ كافع ذ غر رواية ورش وابن كثر 

 ثؼؾفا وحشوها، فلبدلت ياءً ذ رواية قـبل وغره ويعؼوب، ثم خػػت اهؿزة ل
                                       

 (.81) اكظر: الواذ: ( 1)

 (.1/357) الـر:  (2)

 (.2/714) العؼد الـضقد: ( 3)
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 افحصل ذ هذه الؽؾؿة إعاان، فؾم تؽن لتعل ثالثً  ،شاكـة عذ غر ققاس
وم يعتد  ،فنبداها وتسؽقـفا عارض ،أن أصل هذه القاء اهؿزة :باإدغام. الثاي
أها ذ  :فعومؾت اهؿزة وهي مبدلة معامؾتفا وهي حؼؼة طاهرة ،بالعارض فقفا
اإدغام طاهر من وجفن:  ووجه ،د والتؼدير إذا كان كذلك م تدغمالـقة، وادرا

أن شبب اإدغام قوي باجتاع ادثؾن، وشبق أحدما بالسؽون فحسن  :أحدما
 أنّ  :الثاي ،... ااعتداد بالعارض لذلك، وذلك أصل مطرد عـدهم غر مـخرم

 و عؿرو بن العاء: هيي بقاء شاكـة من غر مزة لغة ثابتة ذ الائي، قال أبالم
ن ـون مـؽـر، ويــظـا كـده بـذ حـام عـب اإدغـجـذا يـى هـؾـعـش، فـريـة قـغـل

 .(1)«رــقـغـصـام الـــاإدغ
جوز لؽل الؼراء اإدغام   [29 –28احاقة:] ﴾┴ ┵  ┳┲ ﴿  ذ قوله تعاى:  -13

و وجود هاء وه ،واإطفار ذ اهاء مع اهاء: فاإدغام عذ ااعتداد بالعارض
وهو عدم  ،واإطفار عذ ااعتداد باأصل ،وبؼاؤها ذ حال الوصل ،السؽت

 .(2)وعدم الـطق ها وصًا  ،وجود هاء السؽت
البؼرة: ] ﴾ڦ ﴿ :كحو ،حرف ادد قبل اهؿز ادغر جوز فقه ادد وعدمه  -14

الؼر فادد عذ ااعتداد باأصل، و ،(3)ذ احالن وأي جعػر احؿزة وقػً  [41
وإى هذين  ،عذ ااعتداد بالعارض، وهذه الؼاعدة يـدرج حتفا كثر من ادسائل

 :(4)الوجفن أصار اإمام الشاضبي بؼوله
ٍز ُمَغَرٍ  َوإِْن َحْرُف َمدٍ   َقْبَل َمْ

 
هُ    َأْعَدا َوادَُْد َما َزاَل  َجُْز َقْرُ

 
 

                                       
 (.1/258اكظر: الـر:)  (1)

 (.2/21اكظر: الـر:)  (2)

 (.1/356اكظر: الـر:)  (3)

 (.218الشاضبقة: البقت رقم: )  (4)
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 :(1)وأصار إلقفا اإمام ابن اجزري بؼوله
 إِْن َتَغَرَ الَسبَْب  ادَُْد َأْوَى وَ 
 

 َفاْقُرْ َأَحْب  َوَبِؼَي ْاأََثُر َأوْ  
 

 
اأحزاب: ] ﴾┗ ┘ ┙  ﴿و [33الـور: ] ﴾ゲ グ ギ ガ  ﴿ذ قوله تعاى:   -15

 افالؼر اعتدادً  ،لأزرق عذ وجه اإبدال ذ اهؿزة الثاكقة ادد والؼر [51
وهو شؽون  ،باأصل اوادد اعتدادً  ،ـؼلباحركة العارضة التي ضرأت بسبب ال

 .(2)الـون
لأزرق وقـبل عذ  [32اأحزاب: ] ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ ذ قوله تعاى:  -16

بالؽرة العارضة التي  افالؼر اعتدادً  ،وجه اإبدال ذ اهؿزة الثاكقة ادد والؼر
وهو شؽون  ،باأصل اوادد اعتدادً  ،ضرأت بسبب التخؾص من التؼاء الساكـن

فنن حرك هذا احرف الساكن لعارض: »قال الشقخ عبد الػتاح الؼاي:  ،الـون
لؾحركة  الأصل، والؼر: كظرً  افؾك ذ حرف ادد وجفان: ادد الطويل كظرً 
ذ  [33الـور: ] ﴾ゲ グ ギ ガ  ﴿العارضة، وقد وقع ذلك ذ ثاثة مواضع: 

 ﴾└ ┕ ┖ ┗     ┘ ┙  ﴿ [32اأحزاب: ] ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ ،الـور
 كاما ذ اأحزاب: فالـون ذ هذه ادواضع كاكت شاكـة ثم حركت [51اأحزاب: ]

وهذا بالـسبة  ﴾┗  ┘ ┙  ﴿و ﴾グ ギ ガ  ﴿بسبب كؼل حركة اهؿزة إلقفا ذ 
وهذا  ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿لورش خاصة، ولؾتخؾص من التؼاء الساكـن ذ 

ثة ثا ﴾┗     ┘ ┙  ﴿و ﴾ゲ グ ギ ガ ﴿ :لورش وقـبل، فقؽون لورش ذ
 ﴾グ ギ  ﴿ :بدال مع ادد والؼر، وشقجيء له ذأوجه: التسفقل بن بن، واإ

وجه رابع، ويؽون لؼـبل فقفا وجفان: التسفقل، واإبدال مع ادد ادشبع، ويؽون 
ثاثة أوجه: التسفقل، واإبدال مع ادد، والؼر، فا  ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ها ذ 

                                       
 (.218ضقبة الـر: البقت رقم: )  (1)

 (.146-145اكظر: الواذ: )  (2)
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 .(1)«فرق بن ورش وقـبل ذ هذه الؽؾؿة
ذ حال البدء به جوز وجفان: البدء   [11احجرات: ] ﴾  خب ﴿: لػظذ   -17

، فالبدء بالام ادؽسورة عذ ااعتداد (2)هؿزة الوصل، وجوز البدء بام مؽسورة
ؾبت لؾتوصل ها إى الـطق بالام الساكـة، تبالعارض: وذلك أن مزة الوصل اج

 حذفت، ومن بدأ هؿزة الوصل اعتدّ فؾا حركت الام زال شبب اشتدعاء اهؿزة ف
وم يعتز احركة العارضة، وكظره ذ احؽم ما ماثؾه  ،وهو شؽون الام ،باأصل

 »قال أبو صامة:  ،"اأرض واآخرة"كحو:  ،ما فقه الـؼل لورش من ضريق اأزرق
 :تؼول إذا ابتدأت كؾؿة دخل فقفا ام التعريف عذ ما أوله مزة قطع كحو

فـؼؾت حركة اهؿزة إى الام ثم  "اإحسان"و "اإكسان"و "اآخرة"و "اأرض"
أردت اابتداء بتؾك الؽؾؿة بدأت هؿزة الوصل كا تبتدئ ها ذ صورة عدم الـؼل 
أجل شؽون الام فالام بعد الـؼل إلقفا كلها بعد شاكـة: أن حركة الـؼل 

آخر  اثم ذكر وجفً  ....الدرج عارضة فتبؼى مزة الوصل عذ حاها ا تسؼط إا ذ
وقد زال  ،لوصل: أها إكا اجتؾبت أجل شؽون الاماوهو أن ا حتاج إى مزة 

وإن كـت معتدا  :ففذا معـى قوله ،شؽوها بحركة الـؼل العارضة فاشتغـى عـفا
حركة الـؼل مـزلة احركة اأصؾقة فا تبدأ هؿز الوصل: إذ ا  مـزًا  :بعارضه أي

 .(3)«إلقه حاجة
جوز لأزرق الـؼل   [21 – 19احاقة: ] ﴾〝      〞 ─     ﴿ذ قوله تعاى:   -18
وبؼاؤها ذ حال  ،وهو وجود هاء السؽت ،فالـؼل عذ ااعتداد بالعارض ،وعدمه
وعدم  ،وهو عدم وجود هاء السؽت ،وعدم الـؼل عذ ااعتداد باأصل ،الوصل

                                       
 (.146-145اكظر: الواذ: )  (1)

 (.1/416اكظر: الـر:) ( 2)

 (.163إبراز ادعاي:)   (3)
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احاقة: ] ﴾〝 〞 ─   ﴿ما قوله تعاى ذ احاقة: وأ »قال أبو صامة:  ،الـطق ها وصًا 
فروي عن ورش كؼل حركة مزة إي إى هاء كتابقه: أكه شاكن آخر  [21 – 19

وهو الصحقح  ،صحقح فدخل ذ الضابط ادذكور أول الباب، وروي ترك الـؼل
ا حرك إا ذ رورة  ،ذ العربقة: أن هذه اهاء هاء شؽت وحؽؿفا السؽون

فنها ا تثبت إا ذ الوقف فنذا خولف اأصل فلثبتت ذ  اوأيًض  ،عذ قبحالشعر 
فا يـبغي أن خالف ،الوصل إجراًء له جرى الوقف: أجل ثباها ذ خط ادصحف 

 .(1)«فتجتؿع ذ حرف واحد خالػتان ،اأصل من وجه آخر وهو حريؽفا
ؿزة وهشام ُيـظر اهؿزة ادتطرفة ادتحركة عـد الوقف عؾقفا بالسؽون ح  -19

فقعتد بالسؽون  ،وُيـظر إى اأصل وهو حرك اهؿزة ،إى السؽون العارض
وهو حرك احرف السابق  ،إذا حؼق ذط اإبدال ،ويؽون فقه اإبدال ،العارض
إذا حؼق  ،فقؽون فقه التسفقل بروم -وهو حرك اهؿزة-ويعتد باأصل  ،لؾفؿزة
وأن يؽون قبؾفا حرف متحرك  ،مة أو مؽسورةوهو أن تؽون اهؿزة مضؿو ،ذضه

 .(2)[4يوكس: ] ﴾ں   ﴿أو ألف كحو: 
  [13ادعارج: ] ﴾ٺ ﴿و [61اإراء:] ﴾ڄ ﴿و [74مريم:] ﴾ۋ ﴿ذ:   -21

فاإطفار عذ  ،وعذ اإبدال فقه وجفان: اإطفار واإدغام ،اإبدال احؿزة وقػً 
واختؾف »قال اإمام الداي:  ،واإدغام عذ ااعتداد بالعارض ،ااعتداد باأصل

مريم: ] ﴾ۋ ﴿ :طفاره ذ قولهإدغام احرف ادبدل من اهؿزة وذ إصحابـا ذ أ
 افؿـفم من يدغم اتباعً   [13ادعارج: ] ﴾ٺ  ﴿و [ 51اأحزاب: ] ﴾پ ﴿و [74

 .(3)«والوجفان جائزان ،اومـفم من يظفر لؽون البدل عارًض  ،لؾخط
                                       

 (.165)  إبراز ادعاي ( 1)

 (.1/431اكظر: الـر)(  2)

 (.39) التقسر ( 3)
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 ﴾ۋ   ﴿كحو:  ،وجفان: التحؼقق والتغقر اادتوشط بزائد فقه حؿزة وقػً   -21
والتغقر  ،وهو كون اهؿزة ذ أول الؽؾؿة ،فالتحؼقق بالـظر إى اأصل [22البؼرة: ]

فـُّزل احرف الزائد مـزلة  ،وهو توشط اهؿزة بحرف زائد ،بالـظر إى العارض
 ،ز مبتدأ بهبلكه م االتحؼقق اعتبارً  »ذ تعؾقل ذلك:  قال السؿن ،احرف اأصي

واهؿز ادبتدأ به ا يسفل...والثاي أكه يعطى حؽم ادتوشط لشدة اتصال هذا 
 . (1)«فُقػعل فقه ما ُيػعل ذ ادتوشط حؼقؼة ،احرف الزائد بالؽؾؿة

إن وقعت قبل   [18شبل: ] ﴾グギ ﴿ذات القاء ادسبوقة براء كحو:   -22
 ااعتداد باأصل، والػتح فاإمالة عذ ،(2) الػتح واإمالة شاكن جوز لؾسود

غ إمالة الراء وجود سوِ إكا يُ »قال اإمام ابن اجزري:  ،عذ ااعتداد بالعارض
 ،فنذا وصؾت حذفت األف لؾساكن ،فتال من أجل إمالة األف ،األف بعدها
 .(3)«الراء عذ حاها وبؼقت إمالة

 ﴾ｼ ﴿كحو:-حذوفة الراءات ادتطرفة ادوقوف عؾقفا الواقعة قبل القاء اد  -23
فالسققق عذ  ،يسوغ فقفا السققق والتػخقم - [16الؼؿر: ] ﴾  ڱ ﴿و [4الػجر: ]

والتػخقم عذ  ،وهو كر الراء ووجود القاء بعد الراء ذ اأصل ،ااعتداد باأصل
وكذلك  ،ااعتداد بالعارض وهو تطرف الراء، واكعدام الؽر والقاء الساكـة قبؾفا

: التػخقم اعذ قراءة غر أهل احرم يسوغ فقفا وقػً  [77ضه: ] ﴾ｷ ｶ ﴿الراء ذ: 
عذ قراءة وصل اهؿزة وقطعفا يسوغ ذ  [81هود: ] ﴾ىئ﴿وكذلك:  ،والسققق

 ،بالعارض اوالتػخقم اعتدادً  ،باأصل افالسققق اعتدادً  ،الراء التػخقم والسققق
ذ قراءة من   [77ه: ض] ﴾ｷ ｶ  ﴿الوقف بالسؽون عذ »قال اإمام ابن اجزري: 

                                       
 (.2/1111اكظر: العؼد الـضقد:) ( 1)

 (.2/76اكظر: الـر:)  (2)

 (.2/78اكظر: الـر:) ( 3)
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ا عذ الؼول بلن الوقف عارض فظاهر، أمّ  ،وصل وكر الـون يوقف عؾقه بالسققق
فنن  اا عذ الؼول اآخر فنن الراء قد اكتـػفا كرتان، وإن زالت الثاكقة وقػً وأمّ 

 ﴾┓    └   ﴿ :إن الؽر عارض فتػخم مثل :فنن ققل ،قبؾفا توجب السققق الؽرة
عروض الؽر هو باعتبار احؿل عذ أصل  ؼد أجاب با تؼدم أنّ ف ،[51الـور:]

ى وْ واأَ  ،ففي مػخؿة لعروض الؽر فقه بخاف هذه ،يرتاب :مضارعه الذي هو
 ولقس أحدما ،نن السؽون كذلك عارضالؽر قبل عارض ف أن يؼال: كا أنّ 

صل مؽسورة ويرجع إى كوها ذ اأ ،افقؾغقان مقعً  ،أوى بااعتبار من اآخر
ذ قراءة من  [81هود: ] ﴾ ىئ﴿وكذلك  وأما عذ قراءة الباقن ،فسقق عذ أصؾفا

رقق، وأما عذ الؼول اآخر فقحتؿل  ابالعارض أيًض  قطع ووصل فؿن م يعتدّ 
إذ كان  :بن كرة اإعراب وكرة البـاء اوحتؿل السققق فرقً  ،التػخقم لؾعروض

 افبؼي السققق دالة عذ اأصل وفرقً  ،ء لؾبـاءوحذفت القا ،بالقاء ياأصل أر
  [4الػجر: ] ﴾ｼ ｻ ｺ   ﴿ :وكذلك احؽم ذ ،بن ما أصؾه السققق وما عرض له

فحقـئذ يؽون الوقف عؾقه بالسققق  ،ذ الوقف بالسؽون عذ قراءة من حذف القاء
 .(1)«-واه أعؾم -بالتػخقم، أوى   [1الػجر: ] ﴾ٱ   ﴿ :والوقف عذ ،أوى

صاهه لورش من ضريق اأزرق  وما [27البؼرة: ] ﴾┐ ┑ ﴿ذ لػظ:   -24
وهو حرك الام  ،فالتػخقم عذ ااعتداد باأصل ،(2)التػخقم والسققق اوقػً 

وذ ذلك  ،(3)وهي السؽون ،بالػتح، والسققق عذ ااعتداد بحركة الام العارضة
م ادتطرفة إذا وقف عؾقفا، وذلك ذ ذ الا اواختؾػوا أيًض » قال اإمام ابن اجزري:

 ﴾ｳ  ｲ ﴿و ،ذ البؼرة والرعد [27البؼرة: ] ﴾┐ ┑  ﴿ :شتة أحرف، وهي
                                       

 (.111-2/111الـر:)  (1)

 (.2/114اكظر: الـر:) ( 2)

 (.2/791اكظر: جامع البقان لؾداي:) ( 3)
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اأعراف: ] ﴾ىئ   ﴿، و [119اأكعام: ] ﴾ｽ    ｼ  ｻ   ﴿و ،ذ البؼرة [249البؼرة: ]
 ﴾ﾓ  ﾒ    ﴿و ،والزخرف ذ الـحل [58الـحل: ] ﴾ڄ   ﴿و ،ذ اأعراف [118

وى ماعة السققق ذ الوقف، وهو الذي ذ الؽاذ، واهداية، فر ،ذ ص [21ص: ]
وروى آخرون التغؾقظ، وهو الذي ذ  ،واهادي، والتجريد، وتؾخقص العبارات

ذ التقسر، والشاضبقة،  االعـوان وادجتبى والتذكرة، وغرها. والوجفان مقعً 
 .(1)«وتؾخقص أي معر

 ﴾ۓ ڭ ﴿كحو: -ف ادالة لؾسود ذ ام لػظ اجالة الواقعة قبل األ  -25
والسققق  ،فالتغؾقظ عذ ااعتداد باأصل ،وجفان: التغؾقظ والسققق [55البؼرة: ]

 .(2)عذ ااعتداد بالعارض
 ﴾┪ ┫ ┬ ﴿القاءات ادحذوفة لؾتخؾص من التؼاء الساكـن كحو:   -26

عـد  بهوبا [7الرعد: ] ﴾ڃ  ﴿والقاءات ادحذوفة بسب التـوين كحو:  [5الؼؿر: ]
ومـفم  ،من اعتد بالعارض وم يثبت القاء -وهم اجؿفور-الوقف عؾقفا من الؼراء 

 . (3)من اعتد باأصل وأثبت القاء: لزوال موجب احذف
 
 
 

 

 

                                       
 (.2/114) الـر:  (1)

 (.117-2/116اكظر: الـر:) ( 2)

 (.137-2/136اكظر: الـر:) ( 3)
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 امبحح الرابع 
 التىسط بن العارض واأصل

ذا ادبحث ادشفور ذ ادصـػات ااعتداد باأصل وااعتداد بالعارض، وذ ه
من حقث التسؿقة ا ادسّؿى: إذ هو موجود لؽن بدون  اجديدً  اشلضقف لوكً 

أعـي التوشط بن العارض واأصل،  ،وم أقف عذ من شاه هذا ااشم ،تسؿقة
وهذا التوشط ا َيستؼل بذاته: بؿعـى أكه ا يوجد بؿعزل عن اأصل والعارض، 

، أو جواز ااعتداد االعارض معً فوجوده يؾزم مـه جواز ااعتداد باأصل و
 ذ الـاذج التالقة: -إن صاء اه-بلحدما، وشقتضح هذا

فالؼر عذ  ،(1)ادد العارض لؾسؽون جوز فقه الؼر والتوشط والطول  -1
وهو حرك احرف التاي حرف ادد ذ اأصل، واإصباع عذ  ،ااعتداد باأصل

فحؽؿه كحؽم ادد  ،لة السؽون اأصيوتـزيؾه مـز ،ااعتداد بالسؽون العارض
فؾم يمخذ باأصل  ،الازم، وأما وجه التوشط ففو التوشط بن اأصل والعارض

 بل توشط بقـفا. ،وم يمخذ بالعارض من كل وجه ،من كل وجه

 -[43الـور: ] ﴾حخ  ﴿كحو: -الراء ادؽسورة ادتطرفة التي قبؾفا ألف   -2
  ،(2)واإمالة والتؼؾقل الػتح وهي: ،اثة أوجهذ حال الوقف عؾقفا جوز لؾسود ث

وهو السؽون الذي زال معه شبب اإمالة وهو  ،فالػتح عذ ااعتداد بالعارض
 واإمالة عذ ااعتداد باأصل، والتؼؾقل توشط بن اأصل والعارض. ،الؽر

 -[18ادطػػن: ] ﴾ペ  ベ   ﴿كحو: - الراء ادؽسورة ادتطرفة ادالة اددغؿة -3
 ،(3)وهي: الػتح واإمالة والتؼؾقل ،ذ حال اإدغام جوز لؾسود ثاثة أوجه

                                       
 (.1/335اكظر: الـر:) ( 1)

 (.2/73اكظر: الـر:)  (2)

 ادرجع السابق.(  3)
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 ،وهو شؽون الراء الذي زال معه شبب اإمالة ،فالػتح عذ ااعتداد بالعارض
واإمالة عذ ااعتداد باأصل وهو الؽر، والتؼؾقل توشط بن اأصل 

 والعارض.

دجرور جوز لؾؼارئ ذ حال احرف ادضؿوم أو ادرفوع أو ادؽسور أو ا  -4
فالوقف بالسؽون ادحض عذ ااعتداد  ،(1)الوقف عؾقه السؽون ادحض والروم

بالعارض، والوقف باحركة موافق لأصل لؽـّه متـع لعدم جوازه لغة، والروم 
 توشط بن العارض واأصل.  

 
 
 
 

 

 

                                       
 ادرجع السابق. (1)
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 امبحح اخامس
 داد باأصل والعارضاآثار الناجة عن ااعت 

بعض اآثار والتحريرات ُيؾِزم ها الؼراُء ذ بعض ادواضع، فتارة ُيؾزمون 
وتارة  ،أو ذ مقع أجزاء السقاق ،الؼارَئ بطرد اأصالة ذ مقع أجزاء الؽؾؿة

 أو ذ مقع أجزاء السقاق، ،ُيؾزمون الؼارَئ بطرد العروض ذ مقع أجزاء الؽؾؿة
 ذ الـاذج التالقة: -اه إن صاء-وشقتضح هذا

حؿزة ذ حال الوقف عؾقفا ذ اهؿزة  [31البؼرة: ] ﴾ﾜ ﴿ ذ لػظ: -1
وله ذ اهؿزة الثاكقة مسة  ،اأوى ثاثة أوجه: التحؼقق والتسفقل مع ادد والؼر

 :اأولولؽـّه يؿتـع مـفا وجفان ما:  ،افقصبح ادجؿوع مسة عر وجفً  ،الؼقاس
 :الثاي ،الؼر مع بالروم الثاكقة اهؿزة تسفقل مع ادد مع وىاأ اهؿزة تسفقل
 . ادد مع بالروم الثاكقةاهؿزة  تسفقل مع الؼر مع اأوى اهؿزة تسفقل

وهو التسفقل الذي ضرأ  ،فؼر ادد ذ هذه الؽؾؿة من باب ااعتداد بالعارض
ل، وهو جود اهؿزة عذ اهؿزة، وبالـسبة لؾؿد ذ األف فعذ ااعتداد باأص

 . (1)ادحؼؼة بعد حرف ادد
وعؾة امتـاع الوجفن هـا هي: أكك إن اعتددت باأصل ذ اهؿزة اأوى 

وامتـع عؾقك ااعتداد  ،ومددت لزمك أن تعتد باأصل ذ اهؿزة الثاكقة ومد
 بالعارض الذي يستب عؾقه الؼر.

بالعارض  رت لزمك أن تعتدّ ا إن اعتددت بالعارض ذ اهؿزة اأوى وقوأمّ  
 وامتـع عؾقك ااعتداد باأصل الذي يستب عؾقه ادد.  ،ذ اهؿزة الثاكقة وتؼر

 بعد وكان لؾتعريف التي "أل" أوها ذ وقع كؾؿة كل أنمن قواعد الـؼل:  -2
                                       

 (.64ر الزاهرة:)اكظر: البدو ( 1)



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

49 

 كؼؾت ثم ، [94البؼرة:] ﴾پ  ﴿و ،[21ضه:] ﴾ڱ ﴿ :كحو قطع مزة "أل"
 :وجفان الؽؾؿة هذه البدء عـد فؾك :الام إى الؼطع مزة حركة

 وعدم الام شؽون وهو ،اأصل باعتبار الوصل هؿزة اابتداء :اأولالوج』 
 .العارضة الام حركة إى االتػات
 .(1)للأص اضرًح و العارضة بحركتفا ااعتدادً  بالام اابتداء :الثاي الوج』

عذ وجه  [21ضه: ] ﴾ڱ   ﴿فالؾػظ الذي احتوى عذ مد البدل ادغّر كحو: 
البدء بالام ادحركة يؿتـع التوشط واإصباع ذ مد البدل الذي وقع بعد اهؿز 

 ادغَر، وذلك لاعتداد بالعارض ذ ادوضعن والتسوية بقـفا.
لورش ذ  -عؾقه السام-ذ شورة يوكس  [51يوكس: ] ﴾ ۈئ ﴿ ذ لػظ: -3

وجه اإبدال الؼر والطول: لزوال  األف اأوى التي بعد مزة ااشتػفام عذ
والطول عذ ااعتداد  ،شبب ادد وهو السؽون، فالؼر عذ ااعتداد بالعارض

باأصل، وله ذ األف التي بعد اهؿزة ادحذوفة بالـؼل الؼر والتوشط والطول، 
إا أكه يتعن الؼر فقفا ويؿتـع التوشط والطول إذا قرت األف اأوى: وذلك 

عتد بالعارض ذ ادوضعن، فؼر األف اأوى لزوال شبب ادد وهو كي ت
 . (2) وقر مد البدل لزوال شبب مد البدل وهو اهؿزة ،السؽون

 [ 29 - 28احاقة: ] ﴾┴ ┵ ┶ ┷  ┳┯ ┰ ┱ ┲﴿ ذ قوله تعاى: -4
 ،فاإطفار عذ ااعتداد باأصل ،"مالقه"جوز لؽّل الؼراء اإطفار واإدغام ذ هاء 

 إدغام عذ ااعتداد بالعارض.وا

 19احاقة: ] ﴾ポ ボ ｟ 〝      〞 ─ ━ │ ┃  ┄  ﴿ وذ قوله تعاى:
 ،، فالـؼل عذ ااعتداد بالعارض"كتابقه"جوز لورش الـؼل وعدمه ذ هاء   [ 21 -

                                       
 (.1/415اكظر: الـر:)(  1)

 (.147اكظر: البدور الزاهرة:)(  2)
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 وعدم الـؼل عذ ااعتداد باأصل.
ؼرأ واعتددت بالعارض لزمك أن ت ﴾ ┵ ┳┲ ﴿فنن قرأت لورش باإدغام ذ: 

 ﴾ ┵ ┳┲ ﴿وإن قرأت باإطفار ذ:  ،وتعتّد بالعارض ﴾ ─  〝  ﴿بالـؼل ذ: 
 .(1)وتعتّد باأصل ﴾ ─  〝     ﴿  واعتددت باأصل لزمك أن تؼرأ بعدم الـؼل ذ:

ذ حال الوقف عؾقفا حؿزة   [17البؼرة: ] ﴾ｸ ｷ  ﴿ ذ قوله تعاى: -5
ت والتسفقل مع ادد والتسفقل وهي: التحؼقق والسؽ ،ذ اهؿزة اأوى أربعة أوجه

فقصبح ادجؿوع ثاكقة  ،وله ذ اهؿزة الثاكقة التسفقل مع ادد والؼر ،مع الؼر
 وما: ،إا أكه يؿتـع وجفان ،أوجه

 تسفقل اهؿزة اأوى مع ادد مع تسفقل اهؿزة الثاكقة مع الؼر. أ/
 .(2)قة مع اددتسفقل اهؿزة اأوى مع الؼر مع تسفقل اهؿزة الثاك ب/

وعؾة امتـاع الوجفن هـا هي: أكك إن اعتددت باأصل ذ اهؿزة اأوى 
وامتـع عؾقك ااعتداد  ،باأصل ذ اهؿزة الثاكقة ومد ومددت لزمك أن تعتدّ 

 بالعارض الذي يستب عؾقه الؼر.
بالعارض  وأّما إن اعتددت بالعارض ذ اهؿزة اأوى وقرت لزمك أن تعتدّ  
 وامتـع عؾقك ااعتداد باأصل الذي يستب عؾقه ادد. ،اهؿزة الثاكقة وتؼر ذ

ذ حال الوقف عؾقفا حؿزة ذ  [55اأحزاب: ] ﴾ｼ   ｻ    ﴿ذ قوله تعاى:   -6
 ،والتحؼقق مع السؽت ،وهي: التحؼقق بدون شؽت ،اهؿزة اأوى أربعة أوجه
فقصبح ادجؿوع  ،ة مسة الؼقاسوله ذ اهؿزة الثاكق ،والتسفقل مع ادد والؼر

 وما: ،إا أكه يؿتـع مـفا وجفان ،اعرين وجفً 

                                       
 (.2/21اكظر: الـر:)  (1)

 (.1/491اكظر: الـر:)  (2)
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 أ/ تسفقل اهؿزة اأوى مع ادد مع تسفقل اهؿزة الثاكقة بروم مع الؼر.
 . (1) ب/ تسفقل اهؿزة اأوى مع الؼر مع تسفقل اهؿزة الثاكقة بروم مع ادد

 .االسابؼة مامً  وعؾة امتـاع الوجفن هـا كا ذ الػؼرة
 
 
 
 

  
 

                                       
 (.1/491اكظر: الـر:)  (1)
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 اخامة
ومع آخر عتبات  ،وّمت شحائبه باإقاع ،وهـا وقف البحث عذ ثـقة الوداع   

واحؿد ه ملء  ،فاحؿد ه عدد ما خؾق ،ه عذ ما يّر وشفّل  االبحث أقف حامدً 
وذ هذه اخامة أشطر  ،واحؿد ه كا يـبغي جال وجفه وعظقم شؾطاكه ،ما خؾق

 أهم الـتائج التي توصؾت إلقفا:
بحقث ُحتؽم  ،/ أّن ااعتداد باأصل والعارض ا يـضبط بؼاعدة مطردة1

 إلقفا عـد تـازع اأصل والعارض ذ لػظ من األػاظ.
وتارة جؿعون  ،وتارة يلخذون بالعارض ،/ أّن الؼراء تارة يلخذون باأصل2

 العارض.بن ااعتداد باأصل و
/ أّن مرّد اخاف ذ اأخذ باأصل أو العارض إى الرواية: أن الؼراءة مبـقة 3

 عذ الرواية والـؼل ا عذ ااختقار والعؼل.
أو ذ  ،/ أّن الؼراء ُيؾزمون بطرد اأصالة أو العروض ذ شائر أجزاء الؽؾؿة4

 شائر أجزاء السقاق الواحد.
وكذلك لتعؾقل  ،صل والعارض لتلصقل احؽم/ أّن الؼراء يتطرقون لذكر اأ5

 الؼراءة.
هذا ما تقر ي تدويـه وتبققـه، واه أشلل أن يعصؿـي من الزلل، وأن يوفؼـي ذ 
الؼول والعؿل، وما كان ذ هذا البحث من صواب ففو من توفقق الؽريم الوهاب، 

 كبقـا وما كان فقه من خطل وخؾل ففو مـي ومن الشقطان، وصذ اه وشؾم عذ
 حؿد وعذ آله واأصحاب. 
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 امصادر و امراجع فهرس
خر الدين بن حؿود بن حؿد بن عي بن فارس، الزركي الدمشؼي، ضبعة دار  اأعام: .4

 م. 2112العؾم لؾؿاين، الطبعة اخامسة عرة، 

اأكصاري الغركاضي، أبو : أمد بن عي بن أمد بن خؾف اإقناع ي القراءات السبع .2
 جعػر، ادعروف بابن الَباِذش، ضبعة دار الصحابة.

: أي الؼاشم صفاب الدين عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم إبراز امعاي من حرز امعاي .3
 ادؼدد الدمشؼي، ادعروف بلي صامة، ضبعة دار الؽتب العؾؿقة.

لؾشقخ أمد بن حؿد البـا، حؼقق الدكتور  :إحاف فضاء البشر القراءات اأربعة عشر .4
 هـ.1417صعبان حؿد إشاعقل، ضبعة عام الؽتب، الطبعة اأوى، 

: أي عبد اه بدر الدين الزركق، ضبعة دار الؽتبي، الطبعة البحر احيط ي أصول الفق』 .5
 هـ.1414اأوى،

لػتاح الؼاي، إذاف ومراجعة: أ. : لؾشقخ عبد االبدور الزاهرة ي القراءات العشر امتواترة .6
 .ـه1435العزيز الؼارئ، ضبعة معفد اإمام الشاضبي، الطبعة اأوى، د. عبد

: دحّؿد بن حّؿد بن عبد الرّزاق احسقـي الَزبقدي، ضبعة اج العروس من جواهر القاموس .7
 دار اهداية.

ابن اجزري، حؼقق : لشؿس الدين حؿد بن حؿد حبر التيسر ي القراءات العشر .8
 هـ.1421الدكتور: أمد الؼضاة، ضبعة دار الػرقان، الطبعة اأوى، 

: عثان بن شعقد بن عثان بن عؿر أي عؿرو الداي، حؼقق: التيسر ي القراءات السبع .9
 هـ.1414اوتو تريزل، ضبعة دار الؽتاب العري، الطبعة الثاكقة، 

 "صحيح البخاري": وسنن』 وأام』 × ور رسول هاﾄامع امسند الصحيح امختصر من أم .41
اه البخاري اجعػي، حؼقق: حؿد زهر بن كار الـار،  دحؿد بن إشاعقل، أي عبد

 هـ.1422ضبعة دار ضوق الـجاة، الطبعة اأوى، 

: لؾحسن بن أمد بن عبد الغػار، أي عي الػارّد، حؼقق: بدر اﾅجة للقراء السبعة .44
جي وبشر جوجاي، ضبعة دار ادلمون لؾساث ذ دمشق، الطبعة الثاكقة، الدين قفو
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 هـ.1413

لإمام الؼاشم بن فره بن خؾف بن أمد الرعقـي،  حرز اأماي ووج』 التهاي "الشاطبية": .42
أبو حؿد الشاضبي، حؼقق: حؿد بن مقم الزعبي، ضبعة مؽتبة دار اهدى ودار الغوثاي 

 هـ. 1426الطبعة الرابعة،  لؾدراشات الؼرآكقة

: أمد بن الشقخ حؿد الزرقا، حؼقق: مصطػى أمد الزرقا، ضبعة شرح القواعد الفقهية .43
 هـ.1419دار الؼؾم، الطبعة الثاكقة، 

: لشؿس الدين حؿد بن حؿد ابن اجزري، حؼقق: حؿد طيبة النشر ي القراءات العشر .44
 هـ.1414وى، مقم الزعبي، ضبعة دار اهدى، الطبعة اأ

: لؾسؿن احؾبي، حؼقق الدكتور: أيؿن شويد، ضبعة دار العقد النضيد ي شرح القصيد .45
 هـ.1422كور ادؽتبات، الطبعة اأوى، 

: لشؿس الدين أي اخر ابن اجزري، حؿد بن حؿد بن غاية النهاية ي طبقات القراء .46
 هـ ج. برجسسار.1351عام  يوشف، ضبعة مؽتبة ابن تقؿقة، اعتـى بـره أول مرة

: لعي بن شام بن حؿد، أبو احسن الـوري الصػاقز، غيث النفع ي القراءات السبع .47
حؼقق: أمد حؿود عبد السؿقع الشافعي احػقان، ضبعة دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة 

 هـ.1425اأوى، 

خاوي، حؼقق: د. : لؾشقخ عؾم الدين أي احسن عي السفتح الوصيد ي شرح القصيد .48
 هـ.1423مواي حؿد اإدريز الطاهري، ضبعة مؽتبة الرصد، الطبعة اأوى، 

: لصػوت حؿود شام، ضبعة دار كور ادؽتبات، فتح رب الرية ي شرح امقدمة اﾄزرية .49
 هـ.1422الطبعة الثاكقة، 

وقي ضقف، : أمد بن موشى ابن جاهد البغدادي، حؼقق: صكتاب السبعة ي القراءات .21
 هـ.1411ضبعة دار ادعارف ذ مر، الطبعة الثاكقة، 

: أي حؿد مؽّي بن أي ضالب الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها وحججها .24
الؼقز، حؼقق: الدكتور حقي الدين رمضان، ضبعة ممشسة الرشالة، الطبعة الرابعة، 

 هـ.1417

 بن عبد ادممن بن الوجقه الواشطّي، حؼقق: : أي حؿد عبد اهالكنز ي القراءات العشر .22
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الدكتور خالد ادشفداي، ضبعة مؽتبة الثؼافة الديـقة ذ الؼاهرة، الطبعة اأوى، 
 هـ.1425

اه الػاد، حؼقق: الشقخ عبد الرازق موشى،  : أي عبدالْلئ الفريدة ي شرح القصيدة .23
 هـ.1431ضبعة مؽتبة الرصد، الطبعة الثاكقة، 

: دحؿد بن مؽرم بن عذ، أبو الػضل، مال الدين ابن مـظور اأكصاري، ان العربلس .24
 هـ. 1414ضبعة دار صادر، الطبعة الثالثة، 

: لشؿس الدين أي عبد اه معرفة القراء الكبار على الطبقات واأعصار أو طبقات القراء .25
ركز ادؾك فقصل حؿد بن أمد بن عثان الذهبي، حؼقق الدكتور أمد خان، ضبعة م

 هـ.1427لؾبحوث والدراشات اإشامقة، الطبعة الثاكقة، 

، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخطقب: لشفاب نفح الطيب من غصن اأندلس الرطيب .26
الدين أمد بن حؿد ادؼري التؾؿساي، حؼقق: إحسان عباس، ضبعة دار صادر ذ 

 بروت.

حؿد بن حؿد ابن اجزري، حؼقق: عي حؿد : لشؿس الدين النشر ي القراءات العشر .27
 الضباع، ضبعة ادطبعة التجارية الؽزى، تصوير دار الؽتب العؾؿقة.

: لؾشقخ عبد الػتاح الؼاي، إذاف ومراجعة: أ. د. عبد العزيز الواي ي شرح الشاطبية .28
 هـ.1435الؼارئ، ضبعة معفد اإمام الشاضبي، الطبعة اأوى،

أي العباس صؿس الدين أمد بن حؿد بن إبراهقم بن  أنباء أبناء الزمان:وفيات اأعيان و  .29
 ضبعة دار صادر ذ بروت. ،حؼقق: إحسان عباس ،أي بؽر ابن خؾؽان الزمؽي
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