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 امللخص

ألفاظ   دراسة  إىل  هيدف  بحث  واالختيارهذا  يف    الرتجيح    طيبة منظومة  الواردة 

ح،  َرَجحنحو:)  لإلمام ابن اجلزري    يف القراءات العرش  النرش ،  أتم  ،  أصح،  رجِّ

. مع  موضعاً   ينسبعة وعرشستة عرش لفظًا يف  ( ومجلتها  ...املختار،  اصطفي،  أجل  

 . وما إليها معانيها ودالالهتا بيان 

مباحث؛،  ومتهيد  يف مقدمة  جعلتهقد  و الرتتضمنت    وثالثة  ألفاظ  جيح دراسة 

 وختمته .  ودوافع استعامهلا،  وذكر صيغها وألفاظها ومعانيها وأقسامها،  واالختيار

 كان من أبرزها:التي و ، بأهم النتائج والتوصيات

 أقسام: تنقسم إىل ستة  -بحسب مدلوهلا-أن ألفاظ الرتجيح واالختيار   .1

ما   والثاين:ما دل عىل ترجيح واختيار أحد األوجه مع تصحيح غريه.    ل:و األ

تقوية    والثالث:دل عىل ترجيح أحد األوجه مع تضعيف غريه.   ما دل عىل مطلق 

فحسب القراءة  غريه.  ،  وجه  عىل  تفضيله  اجلزري    والرابع:دون  ابن  حكى  ما 

التضعيف.   بصيغة  األداء  أهل  بعض  عن  د  امس:واخلاختياره  عىلما  مطلق    ل 

 االختيار جلميع القراء. والسادس: ما دل عىل االستحباب الفقهي فحسب.  

ذلك القول يكون  أن    اجلزري للرتجيح واالختيار ثامنية:أن أبرز دوافع ابن   .2

األكثرين العمل،  قول  عليه  األمصار  أن  أئمة  اً ،  عند  نص  األصح  رواية،  أنه  أو ،  أو 

 املشهور.  وهأو ، ألصلهو ا أنه، أو حجة، ياساً ق

 االختيار يف الطيبة. ، طيبة النرش، الرتجيح ، ألفاظ االختيار الكلمات املفتاحية:
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 املقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هلل   آياتهاحلمد  حفظ  أورثنا  بنور   ،الذي  لالهتداء  عباده  من  شاء  من  ووفق 

نبينا ،  إمام القراء واملجودين ،  اتهمعلم حروفه وقراءوالصالة والسالم عىل  ،  هداياته

 وبعد: ، عليه وعىل آله وصحبه أزكى صالة وأتم تسليم، حممد بن عبد اهلل

ولذلك  ،  وأسناها منقبة وذكراً ،  فإن علم القراءات من أجل العلوم منزلة وقدراً 

العلامء   اهلل -انرصفت جهود  ونثراً   -رمحهم  نظاًم وحتريرًا  التواليف نحوه  . وتوالت 

عىل اجلزري  فيه  ابن  اإلمام  املحققني  خامتة  عرص  حتى  املتقدمة  القرون   مدى 

الكبري:  ،  هـ(833)ت: كتابه  العرش»فألَّف  القراءات  يف  وأوعى،  «النرش  فيه  ، مجَع 

؛ وفق ضوابط جليلة معتربة؛ فكان غاية كل راغب  وهناية كل طالب. ، وحرر ووّف 

طيبة النرش يف  »  وسومة:هرية امل نظم قصيدته الش  ثم إن اإلمام ابن اجلزري  

نها كتاب النرش؛ فبوأها ذلك حظوة ومكانة  «القراءات العرش وأورثها قبوالً ،  وضمَّ

الطالب  جممع  املنظومة  هذه  صارت  هنا  ومن  األفئدة  ،  ورعاية.  ذوي  ومرتع 

 والتحرير والتنقري يف خمتلف قراءاته.، ممن اختصهم اهلل بالعناية بكتابه، واأللباب

ابتداء برشح ،  ألقدمون والباحثون املعارصون العناية الفائقةعلامء االها الوقد أو

اهلل رمحهام  الناظم  وانتهاء ،  ابن  ْميس  الرتَّ ثم  والسمنودي  النويري  برشح  ومرورًا 

حميسن حممد  للدكتور  اهلادي  املعارصة:  الرشوح  الدري  ،  بأبرز  والكوكب 

اجلميع -للقمحاوي اهلل  الرشو،  -رحم  من  ذلك  م،  حوغري  الأو  عىل  ن  تحريرات 

للباحثني يف هذا ،  اختالف مدارسها وتنوعها املنظومة مرجعًا ومآبًا  تزال هذه  وال 

 العلم الرشيف. 

الوفرية املسائل  من  املنظومة  هذه  عليه  تشتمل  اجلديرة ،  وملا  الكثرية  واللطائف 

هذ يف  الواردة  املسائل  تلك  مجلة  من  مسألة  دراسة  يف  املشاركة  يف  رغبت  ه  فقد 
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أالاملنظ اجلزريومة؛  ابن  اإلمام  إيراد   : وهي  أو       الرتجيح  ألفاظ  من  عددًا 

)رَجح نحو:  ح ،  االختيار  ونحوها ،  األصح،  اختري،  اصطفي،  املختار،  رجِّ األتم( 

 .  والشارحني  من األلفاظ التي أوردها يف منظومته واختلفت معانيها عند املصنفني

وخدمة لكتاب اهلل  ،  ا املضامر شاركة نافعة يف هذوأرجو أن يكون هذا البحث م

إنه سميع  ،  وقراءاته وطالبه املقصود  اجلهود وحيقق  ويبارك  اخلطى  اهلل  يسدد  وأن 

 قريب جميب. 

 أمهية البحث:
 تظهر أمهية هذا البحث من جهتني: 

وهي منظومة ،  متعلق بمنظومة طيبة النرش يف القراءات العرش  أن البحث   األوىل: 

صيتها   مكانتهاذاع  وهي    ثروك،  وعظمت  كيف  وحافظوها؛  وقارئوها  طالبوها 

 جتمع أصح ما يف الدنيا اليوم من القراءات عن األئمة العرشة.

الرواية    الثانية: بجانب  تعلقها  هلا  مهمة  مسائل  مناقشة  يف  يسهم  البحث  أن 

هؤالء   عن  به  املقروء  يف  آثار  املسائل  تلك  حترير  عن  وينتج  معا؛  الدراية  وجانب 

 بارك. طريق هذا النظم املاألئمة العرشة من 

 مشكلة البحث:
ويتباين    خيتلف  مما  االختيار  أو  الرتجيح  ألفاظ  كون  يف  البحث  مشكلة  تكمن 

استعامهلا عند األئمة؛ فتارة تستعمل لنرصة أحد القولني وتضعيف القول اآلخر أو  

ه الق،  رد  قبول  مع  وتفضيله  وتقديمه  القول  لنرصة  تستعمل  اآلخر  وتارة  ول 

ومعلوم قدر ما بني االستعاملني من التباين يف الداللة واألخذ  ،  ألخذ بهوتصحيح ا

والتلقي. والباحث عن مفهوم هذه املصطلحات واأللفاظ ال يكاد جيد بحثًا خيدم  

 ويبني دالالت تلك األلفاظ ومعانيها وما إليها..، هذا اهلدف

؛ فجاءت فكرة  د يف هذه املنظومةأن كال األمرين وار  -بادئ األمر-وقد بدا يل  

 البحث لتتبع تلك األلفاظ ومواضع ورودها وبيان مقصودها.هذا 
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 أسئلة البحث: 
 حياول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

ما األلفاظ التي استعملها ابن اجلزري يف منظومته لغرض الرتجيح واالختيار؟  

أقوال الرشاح واملحررين يف   موضعه؟ وما   معنى ذلك اللفظ يفوما مدلوهلا؟ وما 

لك يف القراءة؟ وهل َثمَّ قاعدة عامة البن اجلزري يف استعامل تلك األلفاظ؟ أثر ذ

 وما دوافع ابن اجلزري الستعامل هذه األلفاظ؟.

 أهداف البحث:
البحث إىل حترير مفهوم هذه األلفاظ وإيضاح دالالهتا أثر ذلك ،  هيدف  وبيان 

حماو وكذلك  القراءة.  بعىل  أبرز  استنتاج  وااللة  الرتجيح  اإلمام واعث  عند  ختيار 

 ابن اجلزري من خالل هذه األلفاظ.

وقد كنت أنوي أن أضمَّ إىل هذا البحث دراسة ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة 

ملا بينهام من العالقة؛ لكن حال دون ذلك رشوط النرش يف املجالت العلمية ،  النرش

وجتاوزه   فيهام  البحث  به؛لطول  املسموح  عىل   احلجم  بحث  كل  حدة فأفردت   

األلفاظ اليت ظاهرها الرتجيح واالختيار يف طيبة  »فانتظم عنوان هذا البحث يف:  
 .«مدلوهلا وأثرها يف القراءة، النشر

 خطة البحث 
وثبت   وخامتة  مباحث  وأربعة  ومتهيد  مقدمة  من  البحث  هذا  خطة  تتكون 

 املصادر واملراجع.

 هجه. وأهدافه وخطته ومن مهية البحث وأسئلتهوتتضمن أ املقدمة:

 يف التعريف بمنظومة طيبة النرش ومؤلفها.   التمهيد:

 تعريف الرتجيح واالختيار وذكر ألفاظهام.   املبحث األول:

 إمجاالً. ر األلفاظ الدالة عىل الرتجيح واالختيار وبيان معانيها ـ حص   املبحث الثاين: 
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 ة يف طيبة النرش. دح واالختيار الوارأقسام ألفاظ الرتجي املبحث الثالث:

 أبرز دوافع الرتجيح واالختيار عند اإلمام ابن اجلزري.  املبحث الرابع:

 ثم خامتة البحث متضمنة أبرز النتائج والتوصيات. ثم ثبت املصادر واملراجع.

 منهج البحث: 
كام  ،  ليلاستعملت يف هذا البحث املنهج املعتمد عىل االستقراء والتتبع ثم التح

املنهج منهج    استعملت  وصف  يف  وفق الوصفي  منظومته  يف  اجلزري   ابن 

 اإلجراءات التالية: 
النرش .1 طيبة  يف  الواردة  واالختيار  الرتجيح  ألفاظ  كل ،  حرصُت  فرزهتا  ثم 

دراسة  ، ثم درستها موضعًا موضعاً ، لفظ مع نظائره عىل ترتيب ورودها يف القصيدة

،  نتائج تلك الدراسة  ها وبنيت مباحث البحث عىلثم صنَّفت،  مستوفاة فيام أحسب

ومل أذكر يف هذا البحث إال خالصة تلك الدراسة؛ إذ لو نقلت كامل الدراسة لطال 

 البحث جدا. 

به   .2 وأتبني  إليه  النرش أصاًل أصدر عنه وأحتكم  كتاب  الدراسة  اعتمدُت يف 

صود املؤلف وال أحد أعلم بمق،  مراد املؤلف؛ إذ هو أصل هذه القصيدة ومضمنها

إ نفِسه.  كتابه  ضمنه  إىل  النرش» افة  الطيبة،  « تقريب  أشهر رشوح  ،  ثم  كتاب  ،  ثم 

للبنا البرش  فضالء  احلاجة،  إحتاف  عند  التحريرات  كتب  حتريرات ،  ثم  وأشهرها: 

 املنصوري واألزمريي والسيد هاشم واملتويل.

واالختيار   .3 الرتجيح  ألفاظ  مدلوالت  من  مدلول  كل  عىل   ببعضدلَّلُت 

 افية باملقصود. وكاشفة للمراد ، األمثلة

 ترمجُت لألعالم يف أول موضع. .4

 وثقُت النصوص والشواهد.  .5

 خلَّصت خمرجات الدراسة يف خامتة البحث.  .6

 وضعت أرقام األبيات قبلها يف املتن. مع ذكر الباب.  .7
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 تمهيدال
 التعريف مبنظومة طيبة النشر ومؤلفها

 أمهية املنظومة: 
طي منظومة  النرشتعدُّ  البة  يف  العرش    يفأوقراءات  وصلنا  نظم  العلم   سع  هذا 

ة طرقها: تسعامئة وثامنون طريقا،  طرقًا ووجوهاً  وأصول هذه الطرق ثامنون  ،  وِعدَّ

 .  (3) منها أربعة عرش (2)والشاطبي (1) ذكر الداين، طريقا

كتاب   املنظومة  هذه  تضمنت  العرش"وقد  القراءات  يف  اكتسبت  »   "النرش  ومنه 

ي أمهيته إذ  هذا؛  أ عدُّ  املؤلَّف  القراءاتشها  كتب  ومتحيصاً   ر  وحتريرًا  دقة  ، وأكثرها 

كام   الفن  هذا  يف  والباحثني  الدارسني  لدى  املعتمد  املرجع  هو  اليوم  غدا  حتى 

فيه   اعتمد  وحديثًا.  قديام  التخصصية  الدراسات  من  الكثري  دارت حوله  أسلفت. 

منظوم   بني  كتابا  تسعة وستني  نحو  عن  ومنثور.مؤلفه عىل  مؤلفهقال  ما لومج<  :ه   ة 

يف   اليوم  يوجد  ما  أصح  وهي  طريٍق  ألف  نحو  بالتقريب  الطرق  من  عنهم  حترر 

،  أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته ،  الدنيا وأعاله مل نذكر فيها إال من ثبت عندنا

وهذا التزاٌم مل يقع لغرينا ممن ألف يف  ،  وحتقق لقيه ملن أخذ عنه وصحت معارصته

 ( 4) «م.ذا العله

 
أ  (1) اإلمام  بهو  عثامن  عمرو  األمويبو  اين  الدَّ عثامن  بن  سعيد  القرا  ،ن  علم  أئمة  من  مشهور    ،ءاتإمام 

كتاب   )ت:  التمؤلف  وغريمها.  البيان  وجامع  )  ،هـ(444يسري  الكبار:  القراء  معرفة   ،(2/773ينظر: 

 (.1/503وغاية النهاية: )

أ(  2) بن  خلف  بن  ه  فريُّ بن  القاسم  العلم  اإلمام  وأهو  حممد  أبو  الرُّ محد  القاسم  الشاطبي بو  اشتهر    ،عيني 

التهاين  ووجه  األماين  حرز  معر059)ت:    ، بمنظومة:  ينظر:  )فة  هـ(.  :    ،(1/312القراء:  النهاية  غاية 

(2/20.) 

 (.1/222رشح طيبة النرش يف القراءات العرش: )( 3)

 (.1/193النرش: ) (4)
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أيضاً   ثامنني طريًقا حتقيًقا»:  وقال عنه  كتابنا هذا حوى  فيه ،  وأنت ترى  ما  غري 

فوائد ال حتىص وال حترص تذكر،  من  تكن يف غريه  فلم  له  فهو يف  ،  وفرائد دخرت 

 .(1) «بالنرش يومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له حي، احلقيقة نرش العرش

النويري:   أس »وقال  نظر  الومن  اقراءات  انيد  برتاجم  وأسانيد وأحاط  لرواة 

وصحح واعترب  ح  ونقَّ املصنف  حرر  ما  قدر  عرف  فعل ،  الروايات  عام  اهلل  فجزاه 

وأقام ،  وصريَّ ما فات كأنه ما فات،  خريًا؛ فلقد أحيا من هذا العلم ما كان قد مات

م من بنيانه ما كان قد انعكس.، من معامله ما كان قد اندرس  . (2) «وقوَّ

 بقوله:  «طيبة النرش»عاين يف اجلزري هذه امل ص ابنوقد لـخَّ 

َوُاة َوهِذهِ  -34 َهاــأَص     ُرُق ــــ طُ  َعنُْهمْ  الرُّ  ُق ــــــحُيَقَّ  ِرَناـــــــــ َنْش  يف حُّ

مَ  َطِريٍق  َأْلِف  ُزَها َي َفه عُ ـــــ َأْربَ  َوإالَّ  اْثننَيِ  يف بِاْثنَنْيِ  -35  ( 3)  عُ ــــــــ ــجَتْ

 : وقال

 َزهْ ـــِزيــــــــ ــعَ  ُرًقاـطَ  فِيَها ُت ـمَجَعْ    َزهْ ـــــــــ يَوجِ  ُأْرُجوَزةٌ  ِذهِ هو -55

َ  َأُقوُل  َواَل  -56  ْت ــ ــلَ ـَكمَ  َقدْ  بِه  َبْل  األََمايِن  ِحْرزَ    ْت ـ ــ َضلَ ـفَ  َقدْ  اإهِنَّ

 رِ ــِريحْ التَّ  َوىـِس  ِضْعِفهِ  َوِضْعِف   رِ ـــــالتَّْيِس  َمعَ  هِ ـفِي ملَِا َحَوْت  -57

نْ-58  ( 4)رِ ـ ـــــــــــ ْش ـــالنَّ يِف  َطيَِّبةٌ  بِهِ  َفْهَي    رْشِ ـ اْلعَ  َنرْشِ  اَب ـكِتَ  ُتَهاَضمَّ

 موضوعها وعدد أبياهتا ومنهجها: 
أسلفت كام  العرش  القراءات  يف  النرش  كتاب  مؤلفها  فيها  ألف ومخسة  ،  نظم  يف 

  «التهاينحرز األماين ووجه »ة: وز قصيدعىل بحر الرجز. وجعلها عىل رم، عرش بيتاً 

للطالب أنه جعل حروف:،  تيسريًا  ومل ،  ثخذ)  بيد  ويعقوب.  جعفر  ظغش( أليب 

 مفردًا؛ ألنه مل ينفرد. جيعل خللف رمزاً 

 
 (.1/57النرش: )( 1)

 (.1/209رشح طيبة النرش:)( 2)

 (.35-34تان رقم: )البي( 3)

 (.58-55األبيات: )( 4)
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ترتيب   نحو  عىل  مؤلفها  رتبها  التهاين»وقد  ووجه  األماين  عام  «حرز  ،  بوجه 

أو  ،  وصفاهتا  احلروف  ب خمارجوخالفه يف خمالفات يسرية يف ترتيب األبواب: كبا

زييف نقصاهنا  أو  أبواب  باب،  ادة  التأنيث»  كرتكه  وتاء  وقد  إذ  إدغام  يف   «اتفاقهم 

أو يف ضم سورة  «باب إفراد القراءات ومجعها» وزيادة، «باب اإلظهار واإلدغام»و

 إىل أخرى وعكسه أو نحو ذلك.  

ثم ذَكر ،  ف محلهلم ورشوقد ابتدأ الناظم قصيدته بمقدمة بني  فيها فضل هذا الع

ورمالقرا ورواهتم  النظم ،  وزهمء  أحكام  ،  واصطالحات  بعض  بذكر  وأردف 

وبعض أحكام الوقف واالبتداء ونحوها. ثم  ،  التجويد كمخارج احلروف وصفاهتا

ترتيب   نحو  عىل  القرآن  أم  وسورة  والبسملة  باالستعاذة  األصول  أبواب  استهل 

األصول أبواب  ثم ختم  الشاطبي  أت،  القراءاتإفراد  بباب    اإلمام  بأبواب بعها  ثم 

لنفسه اختاره  رفيع  علمي  منهج  وفق  التكبري  بباب  وختمها  من ،  الفرش  خيل  مل 

 استدراكات واختيارات وحتريرات لنظم الشاطبية. 

 مؤلفها:
أبو اخلري اإلمام  يوسف  ،  هو  بن  بن عيل  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  شمس 

بابن اجلزري،  اجلزري ال،  املشهور  الثالثَة عرشةقرآن  حفظ  به  ،  من عمِره  يف  وصىلَّ 

عرش أربعة  ابن  سنة،  وهو  عرشة  مخس  وعمره  القراءات  القراءات ،  وأفرد  ومجع 

 .  عرش عاماً  ةوعمره سبع

ومجلة من لقيته ممن أخذت عنه القرآن  »قال عن نفسه يف كتابه جامع األسانيد:  

 . (1)«اً ون نفسوأربع والقراءات أو شيئا منها وحروف االختالف َنيٌِّف 

عامل حمدِّ كان  شتىًا  علوم  يف  مربزًا  قاضيًا  عابداً ،  ثًا  صاحلًا  كبرياً ،  ورعًا  ، حمررًا 

أبرزها: كتاب النرش يف ، بلغت مصنفاته أكثر من تسعني مصنفًا يف القراءات وغريها

 
 (. 40)ص (1)
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العرش النرش،  القراءات  التيسري،  وتقريب  املقرئني،  وحتبري  النهاية،  ومنجد  ، وغاية 

ال ،  يداألسانوجامع   املضيئة،  تربيزيةواملسائل  فيام عىل  ،  والتمهيد،  والدرة  واملقدمة 

 قارئه أن يعلمه.  

اشتملت  ملا  النظري؛  معدوم  يكون  يكاد  عظياًم  وقبوال  رواجًا  ملؤلفاته  اهلل  كتب 

 عليه من التحقيق والتحرير.  

،  اماً امنون ع ثنان وث وعمره ا،  هـ(833)انتقل اإلمام ابن اجلزري إىل رمحة ربه عام  

حياة ب   بعد  ذكرها عامرة  يطول  ومناقب  ترمجة  له  واإلقراء.  والتعليم  العلم 

 . (1) ونرشها

من   الكثري  عليها  ُألِّفت  وقد  عام.  بوجه  املنظومة  هذه  معامل  أبرز  هي  تلك 

 والتحريرات والتحقيقات. الرشوح

 

 

 

 

 
 (.2/247) ية:غاية النها ،(36ينظر: جامع األسانيد:) (1)
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 املبحث األول
 ماهوذكر ألفاظواالختيار  التعريف بالرتجيح 

 لرتجيح: أوال: ا
ح   لغة: َتْرجيحاً ،  مصدر رجَّ ْحُت  َرجَّ اليشُء  ،  يقال:  أعطيته راجحًا. وَرَجح  إذا 

َوَزَنه بيده:  ء  اليش  وَرَجَح  وُرْجحانًا.  وَرَجحانًا  ُرجوحًا  وَيْرُجُح  وَيْرِجُح  ، َيْرَجُح 

ُيثقله َما  الَوازن  ،  وَنَظَر   : اجح  امليزان،  والرَّ َأْثقأي،  وَأْرَجح  مال:  حتى  اء    .َله  والر 

 . (1) يدل  عىل َرزاَنٍة وزيادةٍ ، اجليم واحلاء أصل واحدو

 إذا فالرتجيح يف اللغة يدل عىل الوزن والرزانة والزيادة وامليل إىل أحد اجلانبني. 

 فهو:  ، وأما يف اصطلح العلماء
 تقوية أحد الطريقني.  

 ال يستقل.اآلخر بام وقيل: إظهار الزيادة ألحد املتامثلني عىل 

ا ال يستقل حجة ـر بم ـ ن عىل اآلخـ د الوجهيــوة أحـ د لقـهـمجت ـار الـل: إظهـيقو

 لو انفرد.

 ر فُيعلم األقوى فُيعمل به وُيطرح اآلخر. ـوقيل: تقوية أحد الطرفني عىل اآلخ

 . (2) وقيل غري ذلك 

 وليس املقام هنا مقام استطراد يف بيان تعريفات هذه املصطلحات عند العلامء يف 

وإنام املقصود الكشف عن أشهر ،  ون وبيان رشوطها وأركاهنا ونحو ذلكشتى الفن

 معاين املصطلحات بام يبني معناها ومقصودها يف البحث. 

 
(1)  ( »رجح«  العني:  )  ،(3/78ينظر:  »رجح«  )  ،(1/364الصحاح:  »رجح«  اللغة:   ، (2/489مقاييس 

 (.2/445لسان العرب: »رجح« )

  ،(397/  5املحصول فخر للرازي )  ،(17/    3)  البن أمري احلاجتقرير والتحبري  تنظر هذه األقوال يف: ال  (2)

 (.415 ،1/119) موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:
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يمكن   فإنه  املعاين االصطالحية  وأشهر  اللغوية  املعاين  من  ما ذكرت  وبناء عىل 

 القول بأن الرتجيح ينرصف معناه بشكل عام إىل أحد معنيني:  

حد الوجهني مع طرح الوجه اآلخر. وعىل هذا املعنى يكون ثمة  تقوية أ  ل:األو 

والتضعيف الرتجيح  بني  تضعيف ،  عالقة  إىل  يؤدي  ما  قوٍل  ترجيَح  إنَّ  من حيث 

 غريه أو رد ه.

أحد    اآلخر: إىل  امليل  يقال:  أو  اآلخر.  الوجه  صحة  مع  الوجهني  أحد  تقديم 

الرت معنى  فيتفق  غريه.  تصحيح  مع  حينئذ  األقوال  معنى جيح  من  املشهور  مع 

القراء عند  واصطفاء ،  االختيار  تفضيل  مع  معا  للقولني  تصويٌب  هو:  حيث  من 

 كام سيأيت. (1)أحدمها لعلة ما

 اثنيا: االختيار:
 لغة: بمعنى: االصطفاء واالنتقاء وامليل والتفضيل.   

اجلوهري:   ابن    .(2) « التخريُّ   وكذلك.  االصطفاءاالختيار:  »قال  فارس:  وقال 

اء  والياء  اءاخلَ و» منظور:    .( 3)«عليه  حُيَْمُل   ُثمَّ ،  َواملَْْيُل   الَعْطُف   أصله  والرَّ ابن  وقال 

ةً » وِخرَيَ َخرْيًا  صاحبه  َعىَل  له،  وخاَرُه  َفضَّ ُه:  َ َواْخَتاَرُه: ...وَخريَّ اليشَء  َوَخاَر 

 .(4) «...اْنَتَقاهُ 

وقال الراغب:    ،م املفعولوهو عىل هذا بمعنى: اس ،  أو هو اسم لليشء املختار

 . (5) «واملختار قد يقال للفاعل واملفعول، االختيار: أخذ ما يراه خرياً »

 
 .55ينظر: االختيار للدكتور أمني فالتة: ص  (1)

 (.2/652الصحاح: خ ي ر ) (2)

 (. 2/232مقاييس اللغة: خ ي ر ) (3)

 (.265-4/264لسان العرب: )( 4)

 (.1/302ي ر ) غريب القرآن: خ املفردات يف  (5)
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بني   كبري  فارق  َثمَّ  وليس  التعريفات.  من  مجلة  له  فذكروا  االصطالح  يف  وأما 

 التعريف اللغوي واستعامل القراء هلذا املصطلح؛ فإن حقيقة االختيار عند القراء: 

واصطفاُء   أئانتقاُء  من  من   ةم إمام  رواية  أو  الوجوه  من  وجهًا  القراءات 

رواها  -الروايات  اجلزري    -التي  ابن  إىل  َنسْبته  فإن  ما.  هذا   -مثال-لعلة  قلت: 

هذا قلت:  الوجه  عنيت  وإن  اجلزري.  ابن  املختار  اختيار  الوجه  هو ،  هو  هذا  أو 

 املختار عند ابن اجلزري. واهلل أعلم.  

ضح مقصود البحث ت ـه يـالل ـخ نـمو، اـن ـا هـنـي ـعنـ ذي يـو الـف هـريـعـذا الت ـوه

اهلل شاء  انتقاء إن  إذ  واالختيار؛  الرتجيح  بني  وثيقة  العالقة  كانت  هنا  ومن   .

ما  أيضًا حيتمل  وهو  وتقوية.  له  ترجيح  احلقيقة  يف  هو  ما  واختيار وجه  واصطفاء 

تقديم   مع  اجلميع  تصحيح  أو  املختار  غري  للقول  تضعيف  من  الرتجيح  حيتمله 

 .( 1)  أعلم هللوا أحدها. واصطفاء

درجات والرتجيح  االختيار  أن  أحد ،  ولُيعلم  بصواب  الـُمَرجح  يقطع  فأحيانا 

غريه عىل  ورجحانه  شديداً ،  األقوال  تضعيفًا  يضعفه  أو  سواه  ما  وأحيانًا  ،  ويبطل 

عىل   أحدمها  كفة  ترجح  املوازنة  عند  ولكن  معًا  القولني  لقبول  اخلالف  يتسع 

 .  (3)  (2)اآلخر

واالختيار التي استعملها اإلمام ابن اجلزري يف طيبة النرش   حرتجيفاظ الأما أل •

 فيمكن تقسيمها إىل قسمني: 

 األلفاظ التي رصح فيها بلفظ الرتجيح أو االختيار وهي مخسة ألفاظ:  األول:

ح.. 2 رَجح. .1  املختار. . 5 . اختياراً . 4  اختري.. 3  رجِّ

 
 (. 1/119ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: )( 1)

 (. 1/10تفسري ابن جزي: )ر: ينظ( 2)

 (.26وهناك تعريفات أخر لالختيار ينظر لالستزادة: االختيار عند القراء للدكتور أمني فالته: )ص  (3)
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 وهي أحد عرش لفظًا: .و االختياراأللفاظ التي يفهم منها الرتجيح أ الثاين:

..  4  اصُطفي..  3  اسُتحب..  2  األصح..  1   . األتم  .  7  .  أتم  .  6  أوىل..  5  َأَحب 

.. 10 انرص.. 9  والصواب.. 8 . . 11 جلَّ  أجلَّ

األلفاظ هذه  فيها  الناظم  ذكر  التي  املواضع  بحثي-وجمموع  سبعة -حسب   :

 وعرشون موضعًا. 

هب اجلزري  ابن  أراد  املرادين  األلفاظفأي  للرتجيح   ؟ ذه  األول  املعنى  أراد  هل 

تصحيح   يقتيض  والذي  اآلخر  املعنى  أراد  أم  اآلخر؟  القول  يقتيض ضعف  الذي 

أنَّ منها هذا ومنها ذاك ومنها غري ذينك؟   أم  أداء؟  اجلميع مع تقديم أحد األوجه 

  هذا ما أرجو أن يتجىل بعد دراسة تلك املواضع وبيان مقصود مؤلفها بإذن اهلل.
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 املبحث الثاني
 حصر األلفاظ الدالة على الرتجيح واالختيار وبيان معانيها إمجااًل

املقصود من هذا املبحث أن أذكر مجيع األلفاظ والصيغ التي وردت لتدل عىل  

ومواضعها االختيار  أو  النرش  ،  الرتجيح  كتاب  من  أفدته  حسبام  معانيها  مبينًا 

 اآليت:  النحو وذلك عىل ، ةورشوح القصيد

 : وقد وردت يف أربعة مواضع  َرَجح:   اللفظ األول:

   قوله يف باب اإلدغام: املوضع األول:

 ْح ـاِرِج َوَشْطَأُه َرَج ـْن ِذي املَعَ ـْح ... مِ ُم َص ـيِ ـْاجل... .............. ... -137

 قوله يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز:  املوضع الثاين:

ـَصــــُل إَِذا مَ وَّ َاالَ  زُ ــمْ ـَواهْلَ  -246 ال ــ عَ ــ... َرْساًم فَ ـال ــا اتَّ  ْن مُجُْهوِرِهْم َقْد ُسهِّ

 ْح ْمٍع َوبَِغرْيِ َذاَك َصــَم َج ـ َأْو َينَْفِصْل َكاْسَعْوا إىَِل ُقْل إِْن رَجْح ... اَل ِمي-247

 قوله يف باب الالمات:   املوضع الثالث:

 وَ َوِقيَل ِعنَْد الطَّا-348
ِ
 ْفِخيُمها َواْلَعْكُس ِّف اآلِي رَجـْح ـتَ   ...َصْح ا وْاألَ لظَّ اء

 قوله يف سورة األعراف:   املوضع الرابع:

 ْحِل َرَجْح ـَشا َويِف النَّ ـْت فَ ـلَ ـصِّ ـ فُ ـُدوَن َوالَكْْسَ َفَتْح ... كَ ـحِ ـ لْ ـمَّ يُ ــ َوَض -651

 .......   َفتًى   -652

 املعاين اليت دل عليها:  
اإلدغ . 1 ا  ماتقديم  التسه ،  إلظهار عىل  اأو  عىل  عىل ،  حقيق لتيل  الرتقيق  أو 

 مع صحة الوجهني معًا. وذلك يف املوضع األول والثاين والثالث. ، التغليظ

 . (1)بمعنى: َقِوَي. وذلك يف املوضع الرابع . 2

 
(1)  ( النرش:  الناظم: )ص رشح    ، (  2/112  ، 1/144  ،1/298ينظر:  اإلحتاف:   ،(240  ،103  ،06ابن 

 ( 1/147اهلادي: ) ،(1/92)
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ح   اللفظ الثاين: •  وذلك قوله يف باب اإلدغام:   : َرجِّ

 اَل ـ ــَبـــْب َوقِ ــَذهَ ـْح لَ ـــَرجِّ وَ   ...  .. ........... ...... ....... -144

ُه النَّْجِم َمَعاَعَل َنْحٍل َج 145  َأنَّ

 . ( 1) وأما املعنى الذي دل عليه فهو: األمر بتقديم اإلدغام عىل اإلظهار مع صحتهام معا 

   :يف باب البسملة  : وذلك قولهاختري  اللفظ الثالث: •

 ٌل َواَل ــ ِت يف َويْ ـاكِ ـَر لِلسَّ ـيْ ـتِ ـَواْخ ...          ...........................  -108

ْكُت ، َبْسَمَلةٌ  -109 ْن َوالسَّ  اَل  َوَص  َعمَّ

املعنى الذي دل عليه: أن بعض أهل األداء اختار السكت ملن وصل يف األربع 

وإنام حكاه بصيغة التضعيف ألن األكثرين عىل عدم ،  والبسملة ملن سكت،  السور

 . (2)زري والدايناختيار ابن اجل -ةقأي: عدم التفر -وهو، التفرقة

 : ك يف موضعنيذل و املختار:   اللفظ الرابع: •

 قوله يف املقدمة:  ل:املوضع األو 

 ْن  ــَي ـفِ ـَوأْخ  .....      ..................... -90

 َعىل الـُمْخَتاِر ِمْن َأْهِل ْاألََدا..َاملِْْيَم إِْن َتْسُكْن بُِغنٍَّة َلَدى .-91
ٍ
 .. َباء

 قوله يف باب إمالة هاء التأنيث:  الثاين: ع ضو امل

َماْف ... ُياَمُل رْيِ ْاألَلِ َواْلَبْعُض َأْه َكاْلَعرْشِ َأْو غَ    َوالـُمْخَتاُر َما َتَقدَّ

املعنى الذي دل عليه لفظ »املختار« يف املوضعني هو: أن هذا القول املختار هو 

كام نص عليه ابن اجلزري   هباملقدم واملفضل مع صحة الوجه اآلخر وصحة األخذ  

يت مفصالً  اجلزري. وسيأ  ؛ إال أن ذلك ليس اختيار ابن(4) والنويري  (3) وابن الناظم 

 
 (.1/152اهلادي: ) ،(64ن الناظم: )ص اب رشح ،(1/300ينظر: النرش: ) (1)

 (.1/292رشح النويري: ) ،(47رشح ابن الناظم: )ص  ،(1/262ينظر: النرش: )( 2)

 ، ح خمترص عىل طيبة النرشله رش  ،ن الشافعيشهاب الدي  ،يزرهو: أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن اجل  (3)

 (.1/227األعالم: ) ،(1/129) هـ(. ينظر: غاية النهاية:835)ت:  ،مات بعد أبيه بقليل

له رشح عىل    ،حمب الدين النويري: فقيه مالكي عامل بالقراءات  ،أبو القاسم  ،هو: حممد بن حممد بن حممد  (4)

 (.11/250معجم املؤلفني:) ،(7/47الم: )هـ(. ينظر: األع857)ت:  ،ةملضيئطيبة النرش وعىل الدرة ا
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 أمثلة املبحث التايل. يف 

 وذلك قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:   اختيارًا:  اللفظ اخلامس: •

 داَ ــنِ ـ اًرا ُأْس ـيَ ـِْختلِّ ا ـكُ ـا َولِلْ ـص  ـوٍف َوَرَدا ... نَ ـ ٍرو َوكُ ـْن َأبِى َعمْ ـَوعَ  -354

باإلمجا اختاروا  األداء  وأهل  األئمة  أن  عليه:  دل  الذي  بالرَّ املعنى  األخذ  وم ع 

 . (1)جلميع القراءواإلشامم 

 وقد ورد يف ثالثة مواضع:األصح:   اللفظ السادس: •

 قوله يف باب املد:  املوضع األول:

اكِِن َصْح -167 ٍن َواَل السَّ ِز َوْصٍل يِف ْاألََصْح ... بِكْلمِ  اَل َعْن ُمنَوَّ  ٍة َأْو مَهْ

 قوله يف باب الالمات:  املوضع الثاين:

 وَ يَل ِعنَْد قِ وَ -348
ِ
 ... .. ظَّا وْاألََصْح ... َتْفِخيُمها الالطَّاء

 قوله يف باب الراءات:   املوضع الثالث:

ْق يِف األََصْح -339 مِّ َرقِّ وَن َوَضْح  كرِْبٌ وَ واخْلُْلُف ِّف      َكَذاَك َذاَت الضَّ  ِعرْشُ

  هور وهو الذي عليه اجلم ،  ومعنى األصح يف هذه املواضع: األصوب واألرجح

 .(2) مع صحة الوجهني، ة وقياساً  وروايقدم نصاً وهو امل، 

   وذلك قوله: والصواب:    اللفظ السابع: •

اَم ... َعن ُكلٍّ املِرء َوَنْحو مَ ....      -342 واُب َأن ُيَفخَّ  ْرَياَم ــــوالصَّ

مع ،  عليه العمل  نى الذي دل عليه: أن هذا القول هو القول الصحيح الذيعامل

إىل   مماإلشارة  غريه  لورود  علا  ابن يس  عند  االختيار  عليه  وليس  العمل  يه 

 . (3) اجلزري

 
 (.2/122ينظر: النرش: )( 1)

الن  (2) الناظم: ص)  ،( 2/100  ،1/344)  رش:ينظر:  ابن  )  ، (137  ،74رشح  النويري:   ، (1/390رشح 

 (. 1/345 ،1/352 ،1/174اهلادي: ) ،(1/129اإلحتاف: )

 (. 1/347اهلادي: ) ،(813بن الناظم: )ص رشح ا ،(2/102ينظر: النرش: )( 3)
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: ،  َأوىل   اللفظ الثامن والتاسع: •  وقد وردا يف قوله:  َأَحب 

َ السَّ -174  ْب ـــــْر َأَح ــــُر َأْو َفاْقُص ــــ.. َوَبِقَي ْاألَثَ . ْب ــــــبَ َواملَْدُّ َأْوىَل إِْن َتَغريَّ

« عليه  دل  الذي  هذاملعنى  أن  الوجه  أوىل«:  السبب  ا  أثر  لبقاء  أداء؛  املقدم  هو 

للمد النويري ،  املوجب  قال  كام  وأقيس.  أقوى  باألصل  االعتداد  . (1) وألن 

ا وأداء.  واملذهبان قويان مشهوران نص 

الذ علياملعنى  دلَّ  بالعارض  «أحب »ه  ي  اعتدادًا  وأقيس  أوىل  الوجه  هذا  أن   :

 .(2) ا وأداءً وران نص  ان قويان مشهوزوال السبب املوجب للمد. واملذهب

 وذلك يف قوله:  ، اصطفي   اللفظ العاشر:  •

ال يِف  -198  ااِلْدَغاُم اْصطُ  َوَسهَّ
ِ
 َوالنَّبِيء

ِ
وء مِّ َويِف ... بِالسُّ  ِفيـــــالَكْْسِ َوالضَّ

اإلدغام  ومعناه: اجلمهور. ،  اخترِي  عليه  ما  وهو  ورواية  قياسًا  األصح  هو  إذ 

ال يف  وسيأيت اخلالف فيه  لتايل. املبحث امفصَّ

 وقد جاءت يف أربعة مواضع:   األتم  اللفظ احلادي عشر:  •

 قوله يف فصل إدغام الم هل وبل:   املوضع األول:

َغمْ  -264 ِهْم اَل َحْرُف َرْعٍد يِف ْاألََتـ... َعْن ُج  َوَعْن ِهَشاٍم َغرْيُ َنضٍّ ُيدَّ  م  ــــ لِّ

   قوله يف باب الراءات: املوضع الثاين:

 ًا َغرْيَ ِصْهًرا ِّف ْاألََتم  ُو ِسرْت َوَنحْ -334

 قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:   املوضع الثالث:

ِمرِي َواْمنَْع ِّف ْاألََتْم ... ِمْن -355  ْو َواٍو َاْو َكْْسٍ َوَضمْ َبْعِد َيا أَ َوُخْلُف َها الضَّ

 قوله يف باب النقل:   املوضع الرابع:

 ْرِش بِاألْصِل أَتم  َغرِي وَ َواْبَدا لِ  ...   .....   -232

 
 (.1/410رشح طيبة النرش: )( 1)

 (. 77الناظم: )ص ابنرشح   ،(1/354تنظر املسألة يف: النرش: )( 2)
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 املعاين الذي دلَّ عليها :

 األصح. .1

 األشهر. .2

 قول األكثرين.  .3

 أعدل املذاهب وأمتها.  .4

 أحسن وأقوى وأليق وأجود. .5

 . (1) أقيس  .6

: وذ شر: اللفظ الثاين ع  •  يف باب الراءات:  لك قوله َجل 

 ْل ْن َوَص َن َعنُْه إِ َوَجل  ... َتْفِخيُم َما ُنوِّ  .....                 -337

 .....  َراـَكَشاكِرًا َخرْيًا َخبرًِيا َخِض   -338

وكثر وصاًل.   التفخيم  عُظم  معناه:  فقيل:  أقوال:  أربعة  عىل  معناه  يف  واختلف 

 أكثر.   ر أن الرتقيق ؛ إال أنه ذك(2) وهو قول ابن الناظم 

. الثاومها: األول: قلَّ مث،  (3) كام قال النويري ،  وقيل: حيتمل معنيني  ين: أن  ل عزَّ

 لكن غريه أجل منه. وهذا يتفق مع ما ذكره ابن الناظم.    ، كون من اإلجالل والتعظيم ي 

تمل أن  . وهذا أيضًا حي(5) (4)وقيل: معناه: هو قول األكثرين كام قال ابن حميسن

 األكثر.  أكثر منهم. وحيتمل أهنم هم  غريهم

 
  ، 135  ،110رشح ابن الناظم: ص)  ،( 1/413  ،2/124  ،2/95  ، 2/8تنظر هذه املعاين يف: )النرش: )  (1)

 (.1/341اهلادي: ) ،(1/542رشح النويري: ) ،(97 ،142

 (.361يبة النرش: )ص رشح ط( 2)

 (. 2/23رشح طيبة النرش: )( 3)

 (. 1/343اهلادي: )( 4)

له العديد من   ،من شيوخ القراءات املعارصين  ،مد بن حممد بن سامل بن حميسنن حمهو: الدكتور حممد ب  (5)

 (. 2/339) هـ(. ينظر: إمتاع الفضالء برتاجم القراء:1422)ت:  ،املؤلفات يف القراءات واللغة
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قيق بأكثر يس الرتلو،  ب الرتقيق وقيل: معناه: كثر وزاد عىل غريه مطلقًا حتى غل

منه؛ وذلك من جهة ثبوته بأكثر من طريق. ولعله هو الصواب واهلل أعلم. وهذا ما  

 . وأرجو أن يكون هو الصواب. (2) (1) رجحه البنا

: وقد  اللفظ الثالث عشر: •  مواضع: ورد يف ثالثةأجلَّ

 قوله يف باب اإلدغام:   املوضع األول:

ِحيُح  ....    -141  ْل ـــُه لِْلُعْْسِ َوْاإِلْخَفا َأَج ْدَغامُ إِ   َقْل ... َوالصَّ

 قوله يف باب النقل:  املوضع الثاين:

 َواْبَدَأ هِبَْمِز اْلَوْصِل ِّف النَّْقِل َأَجْل -233

 ط: قف عىل مرسوم اخلباب الو ه يفقول املوضع الثالث:

ْس ــ ْن كُ ــ َوعَ  ...     .....  -366  ْل ـ ـ ـــُم َأَج ــ لٍّ َكاَم الرَّ

 دل عليها:   التياملعاين

 قول األكثرين من املحققني. وذلك يف املوضع األول والثاين. .1

 هو األصل. وذلك يف املوضع الثاين. .2

 الث. أوىل باألصول وأقرب للصواب. وذلك يف املوضع الث .3

 . (3) لك يف املوضع الثالثقوى. وذأحسن وأ  .4

 وقد ورد يف موضعني:   انرص:  اللفظ الرابع عشر:  •

   الراءات: يف ابب  ول: قولهع األاملوض
ْم َواْنرُصِ  -344 ا إِْن مُتَْل َأْو ُتْكـَْسِ ... َويِف ُسُكوِن اْلَوْقِف َفخِّ ِق الرَّ  َوَرقِّ

 ةِ ــالَ ـٍق َاْو إَِمـــ ـيـ ْرقِ ـٍر َاْو تَ ـَأْو َكْس   اكِنَِة ...ِمْن َبْعِد َيا َس  َما مَلْ َتُكنْ  -345

 
أه  (1) الدين  شهاب  الغنيو:  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  بـ  ،محد  الشافعي   "البنا"الشهري  عامل   ،الدمياطي 

 (.2/71معجم املؤلفني: ) ،( 1/240هـ(. ينظر: األعالم: )1117)ت:  ، اءاتلقربا

 (.1/128اإلحتاف: ) (2)

 ، (146  ،97  ،26ابن الناظم: ص)رشح    ،(2/145  ،1/412  ،1/299تنظر هذه املعاين يف: النرش: )  (3)

 (.1/142اإلحتاف: ) ،(2/71ح النويري: )رش
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؛ لشهرته؛ وألنه املَْْقُبوُل هوصحح  ورجحه،  التفخيم انرص القول بإطالق    معناه:

الرشاح ،  املَْنُْصورُ  وذهب  اجلزري.  ابن  قال  كام   
ِ
اأْلََداء َأْهِل  َعَمُل  َعَلْيِه  الَِّذي 

ن الرتجيح هنا يقتيض تضعيف القول   أإىل (2) اجلزريوهو ظاهر كالم ابن ، (1) والبنا

 . (3)  شاذاً اآلخر وترك العمل به؛ بل عده ابن الناظم قوالً 

   لثاين: قوله يف سورة البقرة:ضع ا و امل
مَّ اْنُص              ...           .....    -517 ِة الضَّ  ـــــــــرِ َمْيَْسَ

ها؛ هذه القراءة    : انرص وجهَ يتضمن أمرين: األول: رمز لنافع. الثاين  معناه: وقوِّ

 . (4)اساً وال عربة بمن أنكرها؛ بل هي ثابتة لغة وقي، فهي لغة مشهورة

 اسُتحب: وذلك يف قوله:   س عشر: ماخلا اللفظ  •

ٌذ َوقاَل َبْعُضُهْم جَيِ   َواْسُتِحْب ... .....   -106  ْب ــــــَتُعوُّ

التعوذ  ومعناه: هل  وهي:  فقهية  مسألة  إىل  مس  اإلشارة  أم  ،  تحب؟واجب؟ 

مستحب أنه  اجلمهور  إليه  ذهب  الصالة ،  فالذي  يف  حال  كل  عىل  القراءة  قبل 

 . (5) وذهب اآلخرون إىل الوجوب، لك عىل الندبر يف ذومحلوا األم، اوغريه

فدل هذا اللفظ عىل االستحباب الفقهي. وعليه فهذه الصيغة ال تدخل معنا يف  

 مقصود البحث. 

 

 
 

 
 (.1/349اهلادي: ) ،(1/131) اإلحتاف: ،(2/31ينظر: رشح النويري:) (1)

 (.2/105النرش: )( 2)

 (.139رشح طيبة النرش: )ص ( 3)

 (.1/213اإلحتاف: )  ،(2/224رشح النويري: ) ،203ينظر: رشح ابن الناظم: ص( 4)

 (.1/258ينظر: النرش: ) (5)
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 ثالثاملبحث ال
 أقسام ألفاظ الرتجيح واالختيار الواردة يف طيبة النشر

واالستقراء البحث  هذه   بعد  مواضع  ظهراألل  ومجع  ودراستها  أن    فاظ  يل 

 األلفاظ التي استعملها ابن اجلزري ال خترج يف مدلوهلا عن األقسام التالية: 

 ما دل على ترجيح واختيار أحد األوجه مع تصحيح غريه:  -أ 
ه  ذاوه استخداملدلول  أكثرها  اجلزريو  ابن  عند  أو  ،  اما  تقديم  بمعنى  وهو 

غري عىل  األوجه  أحد  ت،  هتفضيل  يف  ورد  موضعوقد  عرش  وردت مجيعه،  اً سعة  ا 

ولتوضيح هذا ، مع بيان أن كليهام صحيح معمول به، لتقديم أحد األوجه عىل غريه 

 :األمر أذكر بعض األمثلة الكاشفة لذلك عىل النحو اآليت

 قوله يف باب اإلدغام:    ول:املثال األ •

 ْح َرَج   َوَشْطَأهُ ِمْن ِذي املََعاِرِج  اجلْيُِم َصْح ...  .....  -137

اجلزري: ابن  يف  و»  قال  اختلف  عن   ﴾نئمئ﴿قد  حبش  ابن  فأظهره 

الدوري،  السويس عن  الزعراء  أيب  عن  جماهد  ابن  عن  الكاتب  حممد  وهو  ،  وأبو 

عن   بشار  بن  القاسم  أيب  أصحابهين  ومد ،  الدوريرواية  عن  ،  عن  جبري  وابن 

سائر وأدغمه  ،  ن شجاعواخلزاعي ع،  وابن واقد عن عباس عن أيب عمرو،  اليزيدي 

 و الذي قرأ به الداين وأصحابه ومل يذكروا غريه. وه، حاب اإلدغامأص

اجلزري(   -قلت ابن  اخلياط    والوجهان صحيحان:    -)أي:  سبط  عليهام  نص 

عىل ابن جماهد مدغاًم ومظهًرا. قال: وقد كان   وقال: قرأت  وروامها مجيًعا الشذائي

 . (1) «ه مدغاًم. انتهىقدياًم يأخذ

الناظم:ق و  ابن  كذلك  »  ال  أي:  يعني: )اجليم صح(  موضعني  يف  تدغم  اجليم 

ويف الشني من قوله تعاىل: ، بال خالف  ﴾جسمخ جخمح﴿التاء من قوله تعاىل: 

 
 (.1/290نرش: )ال ( 1)
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الوجهني   ﴾مئنئ﴿ من  الراجح  إىل،  «رجح» وقوله:  ،  عىل  عدم   إشارة 

املعارجاخلال ذي  يف  املعارج)وقوله:  ،  ف  ذي  تعاىل:  (من  قوله   جس﴿أي: 
وإد)وشطأهقوله:  ،  ﴾حس أي  اجلي(  بكغام  الشني  يف  ، ﴾نئٱ﴿لمة  م 

 .(1) « : أي رجح اإلدغام فيها عىل إظهاره إشارة إىل خالف فيه«رجح»

  ويف الشني ،  اتفاقا  ﴾جس مخ محجخ﴿واجليم يف التاء من  »  وقال النويري:

 ونقل كالم ابن اجلزري املتقدم.  .(2) «القول الراجح ىلع ﴾مئنئٱ﴿من 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ عاىل: شني من قوله ت ل ا »   وقال الدكتور حممد حميسن:

 . (3) « وهبام قرأت، والوجهان صحيحان، ىل الراجح من الوجهنيع .﴾نئ

مما  هنا:  فتبني  »رجح«  معنى  أن  اإلظهار  سبق  عىل  اإلدغام  رجح  مع  ،  أي: 

 ري والرشاح.  وصحتهام كام قال ابن اجلزورود الوجهنياإلشارة إىل 

 قوله يف باب الراءات:    املثال الثاين: •

مِّ رَ َكَذاَك َذاَت  -339 ْق يِف  الضَّ وَن َوَضْح      األََصْح  قِّ  واخْلُْلُف يِف كرِْبٌ َوِعرْشُ

املضمومة مستوفاة  »  قال ابن اجلزري: أقسام  فأمجعوا عىل تفخيمها يف   "وهذه 

أن جتي  كل حال ساكنةإال  ياء  أو  بعد كْس  آخًرا  أو  وسًطا  الكْس  ،  ء  بني  أو حال 

األزرق  فإن  ساكن  رققها    وبينها  اختعن ورش  ذلك عىل  بنييف  عنه  الف  ،  الرواة 

ذلك يف  تفخيمها  بعضهم  أيب  ،  فروى  مذهب  وهذا  املفتوحة.  جمرى  جيروها  ومل 

التذكرة بن غلبون صاحب    بن خلف صاحبوأيب طاهر إسامعيل  ،  احلسن طاهر 

الداين عىل شيخه  ،  وغريهم،  وشيخه عبد اجلبار صاحب املجتبى،  العنوان وبه قرأ 

 حلسن. أيب ا

 
 (. 60رشح طيبة النرش: )ص ( 1)

 (.1/345رشح طيبة النرش: )( 2)

 (. 1/147دي: )هلاا( 3)
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،  والتلخيصني ، والكايف ،  ي يف التيسري واهلاديوهو الذ،  ترقيقها  ورهممجه  وروى

شيخه ،  والشاطبية،  والتجريد،  والتبرصة،  واهلداية عىل  الداين  قرأ  وبه  وغريها. 

ال أهل األداء من أصحاب ورش من املرصينيفتح ونقله عاخلاقاين وأيب  ،  ن عامة 

منصوًصا   ذلك  وروى  قال:  واواملغاربة.  النخاس  داأصحاب  وابن  هالل  ود بن 

 ن سيف وبكر بن سهل ومواس بن سهل عنهم عن أصحاهبم عن ورش. واب

 . (1) «واهلل أعلم -والرتقيق هو األصح نصًا وروايًة وقياسًا قلت : 

من مذهبه يف ترقيق املفتوحة بعد ياء ساكنة أو ذكرنا    أي: كام»  م:وقال ابن الناظ

  « . وغريه.. ،وحترير ،قدير»نحو:  احدة رقق األزرق كْسة حال كون ذلك يف كلمة و

عنه الرواة  أكثر  مذهب  واهلادي    ،وهذا  والكايف  والشاطبية  التيسري  يف  الذي  وهو 

والتجريد واهلداية  والتبرصة  عن   ، والتلخيص  األصح  اآلوهو  وذهب  إىل  ه؛  خرون 

أجل   من  كونه ضام الزماتفخيمه  إىل  نظرا  غلبون    ،الضمة  بن  طاهر  مذهب  وهو 

 .( 2) «عىل أيب احلسن وبه قرأ الداين، شيخهوصاحب العنوان و

البنا: تفخيمها»  وقال  مجاعة  املفتوحة،  روى  جمرى  جيروها  مذهب  ،  ومل  وهو 

املجتب العنوان وشيخه وصاحب  بن غلبون وصاحب  ختلف  او،  ى وغريهمطاهر 

  .(3) « ....وكرب، اآلخذون بالرتقيق يف كلمتني: عرشون

ذهب إىل ترقيق   أهل األداءم أن معظم أخرب الناظ»  سن:وقال الدكتور حممد حمي

احلالني يف  األزرق  عن  املضمومة  كْسة،  الراء  الراء  قبل  يكون  أن  ياء  ،  برشط  أو 

وهذا مذهب أكثر   الراء ساكن.ساكنة وال يغري ذلك احلكم إذا فصل بني الكْسة و

التيسري يف  الذي  وهو  األزرق  عن  ، يادواهل  ،والكايف،  والشاطبية،  الرواة 

وذهب  ،  والتجريد،  واهلداية،  والتبرصة  ،والتلخيص األزرق.  عن  األصح  وهو 

 
 (.2/100النرش: ) (1)

 (.137رشح طيبة النرش: )ص  (2)

 (.1/129اإلحتاف: ) (3)
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 . (1) « اآلخرون إىل التفخيم ...

  األصوب الذي عليه اجلمهور وهو أي:    فظهر مما سبق أن معنى» األصح« هنا:

صحيح يف النرش. وكالمها    املستعملة  اسًا. وهي ذات اللفظةورواية وقي  املقدم نصاً 

 صواب.

 دغام:  ابب اإلث: قوله يف الثال املثال  •
ْح  ...             ......    -144  اَل ـــ َلَذَهْب َوِقَب  َوَرجِّ

ُه النَّْجمِ  -145  َمَعا  َجَعَل َنْحٍل َأنَّ

الكلبعد ما رسد اخلالف  -  قال ابن اجلزري وبني أن اجلمهور يف  ،  امتيف هذه 

اإلدغام عىل  الكلامت  إظها»:  -هذه  رويٍس  عن  الباقون  ذلك وروى  مجيع  ،  ر 

 . (2) «ان عنه صحيحان..وجهوال

الناظم: ابن  احلروف»  وقال  من  ذلك  بعد  يأيت  فيام  عنه  ما ،  واختلف  فمنها 

ر غام واإلظهاومنها ما ورد عنه اإلد،  ومنها ما يرتجح إظهاره،  يرتجح إدغامه عنه

فيام بعد،  فيه من غري ترجح  فقال،  وبدأ بام يرتجح إدغامه عنه،  وسيأيت ذلك مبينا 

ا  ح وذلك أربعورج ، يف البقرة  ﴾مك لك﴿رفًا وهي  ثني عرش حكلامت يف 

النمل  ﴾ىي مي  خيٱ﴿ مواضع  ﴾مئ خئٱ﴿و،  يف  ثامنية  وهو  النحل  يف  ،  الواقع 

النجم  ﴾ىي مي خي حيٱ﴿،  ﴾ىه مه جهٱ﴿ من  عىل فاجلمهو،  اآلخران  ر 

 . (3)«ها عنهدغامإ

اإلدغام:  عن  النويري  الكتب»  وقال  أكثر  يف  والذي  الراجح  وروى  ،  وهو 

 . (4) «ر أيضاً يب كالمها عن التاموأبو الطبن مقسم ظهار ااإل

 
 (. 1/344اهلادي: ) (1)

 (.1/302النرش: )( 2)

 (.46رشح طيبة النرش: )ص (3)

 (.1/435ة النرش: )رشح طيب( 4)
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يف األربعة هنا بخلف عنه موافقة أليب    «إنه هو»وأدغم رويس هاء  »  وقال البنا:

 . ( 1) « ﴾ ىي ميحيخيٱ﴿ ،  ﴾ ىهجهمهٱ﴿ ويرتجح اإلدغام عنه يف اثنني منها  ،  عمرو 

هنا: ح«  »رجِّ معنى  فيكون  ه  وعليه  لكونه  اإلظهار؛  عىل  اإلدغام  م  قدِّ و أي: 

وألن ، مع صحة القراءة بالوجهني كام تقدم، اجلمهورتب وهو ما عليه  األكثر يف الك

طريقة ابن اجلزري يف تقسيمه للخالف تفيد هذا كعكسه؛ فيام سيذكره من ترجيح 

 .اإلظهار عىل اإلدغام

 د األوجه مع تضعيف غريه:ترجيح أح ما دل على  -ب
عبارا بعض  استعمل  اجلزري  ابن  أن  بذلك  الرتجيحواملقصود  ت،  ت  يل  بني  ثم 

ا نصوص  مطالعة  اختيار  بعد  بذلك:  أراد  اجلزري  ابن  أن  الرشوح  وكتب  لنرش 

ثالثة مواضع،  تصحيح أحد األوجه مع تضعيف غريه وزدت ،  وقد ورد ذلك يف 

الختيار ابن اجلزري مع   مل عند املتأخرين إىل تركه تبعاً بعًا آل الععليها موضعًا را

النرش يدل ع ه يف  آثرت استيفاء،  خذ بهىل صحته وصحة األأن نصَّ ذكر مجيع   وقد 

 وتفصيلها عىل النحو اآليت:، املواضع هنا

 :  قوله يف باب الراءات   املوضع األول: •

اَم ...  ....      -342 • واُب َأن ُيَفخَّ  ْرَياَم ــــملِرء َوَنْحو مَ َعن ُكلٍّ اوالصَّ

 وكْس. وضم    ة فتكون أيضًا بعد فتح وأما الراء الساكنة املتوسط »   قال ابن اجلزري: 

،  [  16لقامن:  ]  ،[  47األنبياء:  ]  ﴾يئٱ﴿ٱو  ،[  7القيامة:]  ﴾حبٱ﴿بعد الفتح    فمثاهلا
  ، 22الرمحن:  ]  ﴾مهٱ﴿،  ﴾مكٱ﴿ٱو،  [  41الروم:  ]  ﴾حي ﴿ ٱو ،    ﴾ يل﴿ و
فالراء مفخمة يف ذلك كله   ؛ [  7احلاقة:  ]  ﴾ حكٱ﴿ٱو  ،[  37الرمحن:  ]  ﴾  جع ٱ﴿ٱو  ،[58

أحد   عن  يأت  مل  القراء  اجلميع  من  حرف  يف  خالف  ثالث  منهم  سوى  حلروف 

 . ﴾مظٱ﴿ٱو  ﴾حتٱ﴿ٱو ﴾ٰىٱ﴿وهي ، كلامت
 

 (.1/522اإلحتاف: )( 1)
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فنص عىل الرتقيق فيهام جلميع القراء أبو   ﴾حتٱ﴿ٱحيث وقعت و  ﴾ٰىٱ﴿فأما  

اهلل بن سفيان وأبو حممد مكي وأب العباس  عبد  اهلل بن رشيح  و  املهدوي وأبو عبد 

ياء  وهنا ووقوع الن أجل سكوغريهم م، وأبو القاسم بن الفحام وأبو عيل األهوازي

 بالغ أبو احلسن احلرصي يف تغليط من يقول بتفخيم ذلك فقال: وقد ، بعدها

 ر ـــ هـن ق ـخم ع ـن يفـط مـلـق وغ ـرقـم ... فـ ريـد كم ـاء بعــت واليـنـكـوإن س 

املحققون أ ومجه،  وذهب  األور  التفهل  إىل  فيهامداء  يوجد  ،  خيم  الذي ال  وهو 

املتقدمني بخالفه الصواب هو،  نص عىل أحد من األئمة  ال،  و  ائر  عمل يف س وعليه 

الصحيح،  اراألمص القياس  وأصحابه .  وهو  الداين  عمرو  أبو  احلافظ  غلط  وقد 

بخالفه األزرق ،  القائلني  طريق  من  لورش  بالرتقيق  األخذ  إىل  بعضهم  وذهب 

بليمة وغريه،  لغريهبالتفخيم  و بن  به هو  ،  وهو مذهب أيب عيل  املأخوذ  والصواب 

وال  ،  بعدها يف الرتقيق   أثر لوجود الياء  وال،  ن الراء بعد فتحالتفخيم للجميع لسكو

 . -واهلل أعلم   -وغريه يف ذلك ، فرق بني ورش

تعاىل:    ﴾مظٱ﴿وأما   قوله  فذكر   ﴾جع مظٱ﴿ٱو،  ﴾نبزبمب ٱ﴿من 

القراءبعضهم ترقيقها جلمي ، ذهب األهوازي من أجل كْسة اهلمزة بعدها وإليه    ع 

تر،  وغريه إىل  املغاربة  من  كثري  طريق  وذهب  من  لورش  وهو ،  املرصينيقيقها 

ب أيب بكر األذفوي وأيب القاسم بن الفحام وزكريا بن حييى وحممد بن خريون  مذه

احلرصي احلسن  وأيب  بليمة  بن  عيل  جامع  ،  وأيب  يف  الوجهني  أحد  البيان  وهو 

الرتقيق ،  والكايف،  التبرصةو املشهور عن ورش  إن  التبرصة:  قال يف  أنه  وقال ،  إال 

 وقال احلرصي: ، نثر وأحسح التفخيم أكابن رشي

 ـمَ ـا الرَ  نْ أَ رَ ـقْ ـ تَ اَل وَ 
ِ
 رِ ــحْ ـ السِّ  ةِ ـصَّ ـقِ  وْ أَ  الِ ـفَ ـناألَ  ةِ ورَ ـى ُس دَ ـًة ... لَ ـقَ ـ ي ـقِ ال رَ إِ  رء

ومج بن عيل  كان حممد  وقد  الداين:  من  وقال  ابن اعة  أصحاب  من  األداء  أهل 

من  حيث وقع    ﴾مب  زبٱ﴿وغريه يروون عن قراءهتم ترقيق الراء يف قوله:  ، هالل

 وبه قرأت انتهى. ،  تفخيمها أقيس ألجل الفتحة قبلها وقال: و ،  ة اهلمزة أجل جر 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

81 

لورش والقياس  األصح  هو  القراء،  والتفخيم  يف  ،  ومجيع  يذكر  مل  الذي  وهو 

وسائر أهل األداء سواه وأمجعوا ،  واهلداية،  واهلادي،  والكايف  ،والتيسري،  الشاطبية

  ﴾ جع مظٱ﴿ٱو  ،[11سبأ:  ]  ﴾ اميل ٱ﴿ٱو،    [4الفيل:  ]  ٱ﴾ ٰىٱ﴿عىل تفخيم  
 .  (1) «واهلل أعلم -  ﴾مبٱ﴿وال فرق بينه وبني ، حوهون  ﴾يلٱ﴿ٱو

وهذه مسألة وقع للقراء فيها كالم كثري؛ فنص بعضهم عىل  »»  قال ابن الناظم: 

وقاسوه عىل ما وقعت الراء  ، وبعضهم لورش خاصة، القراء ها جلميعترقيق الراء في

كْسة أو  ياء  بعد  قياس،  فيه  ذلك،  وهو  تفخيم  عليه ،  والصواب  الذي  وهو 

،  ﴾امٱ﴿واستقر عليه إمجاع أهل األداء؛ عىل أنه ال خالف يف تفخيم  ،  جلمهورا
 .  (2) « ﴾ مي ٱ﴿ونحو ، ﴾ ٰى ٱ﴿و

النويري: ك»  وقال  عن  يفخم  أن  القراءوالصواب  لورش   ل  ذكرت  راء  كل 

ساكنة،  واجلامعة ياء  أو  كْسة  قبلها  ال  بعدها  وقع  من  ،  إذا  ثالث  والواقع  هذا 

 .(4) ووافقه البنا (3) «وهو قرية.، ونحوها، ومريم، رءامت: املكل

كام ذكره -ولذا كان العمل عليه يف سائر األقطار  » وإليه ذهب الرتميس بقوله:  

 . (5) « ي عليه مجهور املحققنيصحيح الذ وهو القياس ال، -صاحب الغيث

 . (6)«هذا هو الصواب الذي قرأت به»  وقال الدكتور حممد حميسن:

أن سبق  مما  »والصواب«  فظهر  الصواب  ه  معنى  الصحيح  القول  هو  أي:  نا: 

العمل عليه  ابن ،  الذي  عند  العمل  عليه  ليس  مما  غريه  ورود  إىل  اإلشارة  مع 
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ويس به.  قال  من  غلَّط  بل  أيضاجلزري؛  اجلزريتفاد  ابن  قول  من  النرش:  ًا  أن   يف 

ال  أن غرَيهو،  قد تدل أحيانا عىل الصحيح فقط  «األصح» ،  نرشغري صحيح كام يف 

 وهو بحث حسن. ستعامالته. بخالف غالب ا

   املوضع الثاين: قوله يف ابب الراءات:
ا إِْن مُتَْل َأْو ُتْكَْسِ ... َويِف ُسُكوِن اْلوَ  -344 ِق الرَّ ْم َواْنرُصِ ـْقِف فَ َوَرقِّ  خِّ

 ةِ ـــلَ اـــإِمَ ٍق َاْو ـيـْرقِ ـْو تَ ٍر اَ ــَما مَلْ َتُكْن ِمْن َبْعِد َيا َساكِنَِة ... َأْو َكْس  -345

أو  ،  إذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت عىل الراء بالسكون»  قال ابن اجلزري:

كْسة قبلها  كان  فإن  قبلها.  ما  إىل  نظرت  ساكن  ،  باإلشامم  كْسةأو  ياء ،  بعد  أو 

ممالة،  ساكنة فتحة  الراء،  أو  رققت  بعثر.....  نحو  مرققة  قبلها  ،  أو  كان  غري وإن 

 املنصور.  لقول املشهورهو ا . هذاذلك فخمتها

الوقف   لعروض  كانت مكسورًة  إن  بالرتقيق  عليها  الوقف  إىل  بعضهم  وذهب 

الكْسة   بني  يفرق  قد  ولكن  الباب.  آخر  التنبيهات  يف  يف حال العارضة  كام سيأيت 

 . «واهلل أعلم...  -والالزمة بكل حال كام سيأيت  

قال   الر–ثم  أصل  ناقش  أن  أ،  اءبعد  التفخيم  هو  هل هل  أصل  ال  أهنا  وإنام    ام 

والقوالن حمتمالن والثاين أظهر لورش  »فقال:    –تفخم وترقق بحسب ما جاورها  

قد تظهر فائدة  قدمنا. وواتسعوا فيه كام ، ولذلك أطلقوا ترقيقها، من طرق املرصيني

بالوقف تزول الوقف عىل املكسور إذا مل يكن قبله ما يقتيض الرتقيق فإنه  اخلالف يف  

قها فتفخم حينئذ عىل األصل عىل القول األول وترقق عىل  راء املوجبة لرتقيكْسة ال

القول الثاين من حيث إن السكون عارض وأنه ال أصل هلا يف التفخيم ترجع إليه 

ال أكثر هذا الباب إنام هو »قد أشار يف التبرصة إىل ذلك حيث قال:  رتقيق. وفيتجه 

يف مجيع الباب كام  ل قائل: إنني أقف  ه أخذ سامًعا ولو قاقياس عىل األصول وبعض

أسكنت سواء  واألول  ،  أصل  مستثبت.  القياس  من  وجه  لقوله  لكان  رمت  أو 
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 فقال:احلرصي  . وممن ذهب إىل الرتقيق يف ذلك رصحًيا أبو احلسن«أحسن

 َطرِّ ـُمْض ـِه بِ ـ فِيَت ـِه إِْذ َلْس ــِه بِ ـْف ... َعَليْ ـُلُه َفقِ ـْرِقيِق َواِص ـَت بِالتَّ ـا َأنـَومَ 

بورقو الرتقيق  بليمةد خص  بن  وأبو عيل  بن رشيح  اهلل  عبد  أبو  وغريمها  ،  ش 

الكايف:  يف  قال  النقل  بعضهم كْسة  واستثنى  العارضة.  الكْسة  يف    وأطلقوه حتى 

 ﴾ىق يف﴿ٱو  ،[8املزمل:]  ﴾ىبمبنب﴿عىل نحو:  وقد وقف قوم عن ورش  
واستثنوا    ،[63النور:  ] كالوصل  ،   [29الكهف:  ]  ﴾ىب مبنبٱ﴿بالرتقيق 

، وكذا قال ابن بليمة،  قال: وال حجة هلم إال الرواية  ،[3-2الكوثر:  ]  ﴾يفىقىفٱ﴿

بالرتقيق  ويصل  بالرتقيق  يقف  من  ومنهم  فقال:  يف،  وزاد  مرققة  أهنا   وال خالف 

 الوصل انتهى.

ق املنصوردمنا  وقد  املقبول  هو  السكون  حالة  بالتفخيم  القول  الذي  ،  أن  وهو 

ا أهل  إليه وكْسكْسة اإلعراب    . وقد يفرق بنيألداءعليه عمل  البناء كام أرشنا  ة 

 . (1) « -واهلل أعلم  -فيام تقدم وننبه عليه بعد هذا 

ابـوق  النــال  ش ــوق»  :مــاظـن  مـد  قـذ  اـن  إن  مـرقـت  ملكسورةال  حـق  إن ـي ن  ث 

قال   فلذلك  التفخيم   «وانرص» الوقف عارض  بإطالق  القول  انرص  ورجحه  ،  أي: 

 .(2) « وصححه

إال ،  وجب التفخيم إمجاعاً   سكونمجيع ذلك بال  فإذا وقفت عىل»  يري:وقال النو 

ولو فصل بينهام ساكن أو فتحة  ،  إن كان قبل الراء ياء ساكنة مدية أو لينة أو كْسة

ومثاهلا: خبريا  ،  عة؛ فإنه جيب ترقيقها يف مجيع هذه األقسامة أو كانت الراء مرفوممال

ار  صور.املشهور املنالقول  وهذا هو، عند من أماهلا .... والفج 

ق إن كانت مكسورة لعروض الوقف  ـرقي ـها بالتـف عليـ ىل الوقم إـ ومال بعضه
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 . (1)«كام سيأيت

ف»  وقال البنا: قبلها غري ذلك  الوصل  وإن كان  أو ال نحو: خمت مكسورة يف 

وزر ،  احلجر) القدر ،  والفجر،  والنذر،  وليفجر،  وال  ترقيق   (وليلة  بعضهم  وجوز 

ذلك   من  الوقفاملكسورة  واخو،  لعروض  باألزرق.  ذلك  آخر  لصحيح  ص 

 . (2) «التفخيم للكلِّ 

حميسن: حممد  الدكتور  احلاالت »  وقال  )يعني:  ذلك  غري  قبلها  كان  وإن 

أو مل  ،  سواء كانت مكسورة وصال،  الة الوقفألبيات( فإهنا تفخم حاملذكورة يف ا

 .  (3)«تكن

 خيم فقط. فيها إال بالتفوقول الدكتور حممد حميسن هذا يدل عىل أنه ال يأخذ 

ما   عىل  هنا:وبناء  »انرص«  معنى  فإن  التفخيم  سبق  بإطالق  القول  انرص  ،  أي: 

 كام ْيِه َعَمُل  الَِّذي َعلَ ،  ُصورُ ورجحه وصححه؛ لشهرته؛ وألنه املَْْقُبوُل املَْنْ
ِ
َأْهِل اأْلََداء

  قال ابن اجلزري. وهو الذي اعتمده صاحب اإلحتاف واهلادي.

اجلزري أن الرتجيح هنا يقتيض  ا وظاهر كالم ابن  والبن رشاح  ن كالم الوعليه؛ فإ

ه ابن الناظم قوال شاذًا. واهلل أعل  م.  تضعيف القول اآلخر وترك العمل به؛ بل عدَّ

 تني املتفقتني: وله يف ابب اهلمز املوضع الثالث: ق  •
 َوالنَّ -198

ِ
وء مِّ َويِف ... بِالسُّ ال ِّف الَكْْسِ َوالضَّ  ااِلْدغَ َوَسهَّ

ِ
 اُم اْصُطِفي بِيء

 رن ٱ﴿وَ ،  ﴾ جخ  محجحٱ﴿ ٱو،  ﴾يمىم﴿َواْخُتلَِف َعنُْهاَم يِف  »جلزري:  قال ابن ا
ا    ﴾زنمن قبلها   ًوا وأدغم الواو التيفأبدل اهلمزة األوىل منهام وا  ﴾ ىميم﴿َأمَّ

العراقيني وسائر  املغاربة  من  اجلمهور  والبزي،  فيها  قالون  املختار  ،  عن  هو  وهذا 
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الداين يف مفرداته: هذا الذي ال  افظ أبو عمٍرو  احل  وقال،  القياسروايًة مع صحته يف

 جيوز يف التسهيل غريه. 

  زائدًة كام سيأيت يف  فإن ذلك إنام يكون إذا كانت الواو،  قلت : وهذا عجيب منه

قبلها ،  باب وقف محزة الواو  النقل؛ لوقوع  وإنام األصل يف تسهيل هذه اهلمزة هو 

الفعل عني  س ،  أصليًة  مكي    يأيت.كام  وا"رصة  التب  "يف  قال  عىل  :  اجلاري  ألحسن 

 يعني عن قالون.  -األصول إلغاء احلركة. ثم قال: ومل يرو عنه 

عنه به  قرأت  قد   : البزي،  قلت  قوته  ،  هاإلقناع وغريمن طريق    وعن  مع  وهو 

روايةً  أبو حيان،  قياسًا ضعيف  به عىل أصحابه عنه،  وذكره  اهلمزة  ،  وقرأنا  وسهل 

بني؛ طرًدا  األوىل م بني  األداءنهام  أهل  من  أيضاً ،  للباب مجاعة  وهو  ،  وذكره مكي 

عنهام. وذكر عنهام كاًل من    "العنوان    "ومل يذكره صاحب  ،  الوجه الثاين يف الشاطبية

و )النبيء( فظاهر عبارة أيب العز يف كفايته أن  ،  وأما )للنبيء(،  الوجهني ابن بليمة

وقال بعضهم: ال يمنع من ذلك كون ،  ذهب قالونة فيهام بني بني يف مجتعل اهلمز

 لها بني بني بعدها لغًة. فإهنا لو كانت ألًفا ملا امتنع جع، الياء ساكنًة قبلها

والصحيح قياسًا وروايًة ما عليه اجلمهور من األئمة  ،  قلت: وهذا ضعيف جداً 

 .(1) « مواهلل أعل، أخذ بغريهوهو املختار عندنا الذي ال ن، وهو اإلدغام، قاطبةً 

فاألصح املختار  ،  يف يوسف  ﴾ىميمٱ﴿عنهام يف    واختلف »   التقريب: وقال يف  

باإلبدال   تسهيلها  يف  ،  واإلدغامعنهام  لقالون  احلكم  ،  ﴾جخ مح جحٱ﴿وكذلك 
 . (2) « ﴾رنزنمن﴿وَ 

: أي اختري؛ واملعنى أن استثنى لقالون والبزي من " اصطفى" »وقال ابن الناظم:

ب قالون   ﴾منزن رنٱ﴿وَ ،  ﴾ جخجحمحٱ﴿و  ﴾يم ىمٱ﴿الكْساملتفقتني  فقرأ 
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« باإلدغام عىل ما تقتضيه الصناعة فيصري اللفظ بواو مشددة؛ ا  وكذ  والبزي »بالسو 

إال   فيه  اهلمزتان  نافع فال جتتمع  النبي عىل أصل  يقرأ هبمز  النبيء« ألنه  قالون »يف 

ما تار وهو التسهيل عىل  خم لُيفهم أن فيه وجها غري  ،  وإنام قال: »اصُطفي،  عىل قراءته

وقد ذكره الشاطبي يف ،  وذكر النبيء يف هذا الباب لقالون متعني ،  تقدم من أصلهام

ا يف  البقرة  الوصل   لفرشسورة  حالة  يف  باإلدغام  يقرأ  أنه  فأوهم  النبيني  ذكر  عند 

كذلك وليس  كاجلامعة  الجتامع ،  والوقف  الوصل  حالة  باإلدغام  يقرأ  إنام  بل 

 . (1)«لهقف وقف باهلمز عىل أصو اهلمزتني فإذا

 زن  رنٱ﴿وَ ،  ﴾محجخجح ﴿،  ﴾ ىميم﴿ٱواختلف عنهام يف»   وقال النويري:

فأ،  ...﴾من )والنبيء(  قوله:  واواً بدل  ويشملهام  منهام  التي ،  األوىل  الواو  وأدغم 

وهذا هو املختار  ،  قبلها فيها مجهور املغاربة وسائر العراقيني عن قالون والبزي معا  

قيا صحته  مع  »امل  ،ساً رواية  يف  الداين  غريهوقال  التسهيل  يف  جيوز  ال  ،  فردات«: 

،  مكي أيضاً كره  وذ،  وسهل األوىل منهام بني بني طردًا للباب مجاعة من أهل األداء

بليمة ابن  من ،  والشاطبي،  وذكرمها  اجلمهور  عليه  ما  ورواية  قياسًا  والصحيح 

 . (2)«وإليه أشار بقوله: )اصطفي(.، األول

البنا: يف  اختلو»  وقال  عنهام  وسائر فاجل  ﴾يمىمٱ﴿ف  املغاربة  من  مهور 

فيه قبلها  التي  الواو  وإدغام  مكسورة  واوًا  منهام  األوىل  بإبدال  وذالعراقيني  هب ا 

منهام األوىل  تسهيل  إىل  أصله،  آخرون  عىل  احلرز  زيادة  من  وهو  للباب  ، طردًا 

عن    ﴾منرنزنٱ﴿ٱوَ ،  ﴾جخ جحمحٱ﴿واختلف أيضًا يف  ،  واإلدغام هو املختار هلام

. وقال  (3) «دغام وضعف يف النرش جعل اهلمزة فيهام بني بنيقالون فاجلمهور عىل اإل
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اهل  ﴾رنزنمنٱ﴿وَ ،  ﴾جخجحمحٱ﴿وقرأ  »أيضًا:   يف    مزةبإبدال  قالون  مشددة  ياء 

ضعفه يف  ،  والوجه الثاين له وهو جعل اهلمزتني بني بني فيهام ،  الوصل عىل املختار

 .(1) «اإلدغام اصطفىنبي النرش ولذا قال يف الطيبة: بالسوء وال

لقالون»  ل الدكتور حممد حميسن:وقا اختري  أنه  ي يف  ،  إال    ﴾يم ىم﴿والبز 
وإدغام الواو التي قبلها فيها: وحينئذ جيوز هلام ،  واواً ... فقرآه بإبدال اهلمزة األوىل  

 يف هذه الكلمة وجهان:

 التسهيل بني بني مع املد  والقرص.  األول:

 م.دغااإلبدال مع اإل الثاين:

ن موضعان فقرأمها بإبدال اهلمزة األوىل ياء وإدغام الياء التي كام أنه اختري لقالو

 قبلها فيها. واملوضعان مها:

 . ﴾مخ جخ مح جح مج حج مث هت متٱ﴿ - 1
يقرأ ﴾ينىن  ننمن زن رن ملىليلامممٱ﴿  -  2 قالون  ألن   .

  فال جتتمع اهلمزتان فيهام إال  عىل قراءة نافع. وحينئذ جيوز لقالون يف   «النبي»هبمزة  

 هاتني الكلمتني وجهان:

 األول: التسهيل بني بني مع املد  والقرص. 

 . (2)«الثاين: اإلبدال مع اإلدغام

إذ هو األصح قياسًا ورواية وهو ما عليه  ،  اإلدغامري  اختِ   معنى »اصطفي« هنا:

 و)النبي(.   ﴾يم ىم﴿اجلمهور. وعبارة ابن اجلزري يف النرش فيها تفريق بني 

ا  ﴾ىميم﴿فأما   أن  ا إلفذكر  وأن  اجلمهور  قول  مجاعة دغام  قول  لتسهيل 

للتسهيل رصاحة تضعيف  دون  اإلدغام  اجلزري  ابن  اختار  ثم  الشاطبي.  ،  وذكره 

 
 (.1/455اإلحتاف: ) (1)

 (. 1/211اهلادي: ) (2)
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م. وجهاوعليه فال  ن صحيحان؛ إال أن اإلدغام مقدَّ

قال:   بل  فيهام؛  التسهيل  املوضعني فنص عىل ضعف  )النبي( يف  ضعيف »وأما 

اإلدغام:    «جداً  عن  قال  ال  »ثم  بغريهنأوالذي  فهم   « خذ  الذي  صاحب  وهو  ه 

،  (2) يف الروض  (1) وهو ظاهر عبارة ابن الناظم والنويري واملتويل،  اإلحتاف كام تقدم

الدك اإلدغامتور  وأما  تقديم  مع  الوجهني  جواز  عىل  تدل  فعبارته  حميسن  ، حممد 

 حيتمله. واهلل أعلم.  «اصطفي»ولعلَّ لفظ 

 املوضع الرابع: قوله يف املقدمة:   •
 ِفنَيْ  َوأْخ  ......       ...     -90

 َعىل الـُمْخَتاِر ِمْن َأْهِل اْ -91
ٍ
 األَدَ َاملِْْيَم إِْن َتْسُكْن بُِغنٍَّة َلَدى ... َباء

اجلزري: ابن  عمٍرو »  قال  أبو  احلافظ  اختاره  ما  عىل  الباء  عند  اإلخفاء  الثاين 

وهو الذي عليه   ،هوذلك مذهب أيب بكر بن جماهٍد وغري، الداين وغريه من املحققني

األ الغربيةأهل  البالد  وسائر  واألندلس  والشام  بمرص  يعتصم  ،  داء  نحو:  وذلك 

إذ ذاك إظهارها بعد القلب يف  ،  ظهر الغنة فيها. فتيوم هم بارزون،  ورهبم هبم،  باهلل

أنبئهم بأسامئهم وقد ذهب مجاعة كأيب احلسن أمحد بن املنادي وغريه  ،  نحو: من بعد

عن إظهارها  تامًا وهن اخدهإىل  إظهاًرا  القييس وغريها  الذي عليه  ،  تيار مكي  وهو 

الرشقية البالد  وسائر  بالعراق  األداء  يعق،  أهل  بن  أمحد  ا وحكى  إمجاع  وب  لتائب 

 القراء عليه. 

 
ع  (1) بن  أمحد  بن  حممد  الرضيرهو:  اهلل  باملتو  ،بد  املحررين  ،يل الشهري  أعالم  النضري   ،من  الروض  صنَّف 

رسالة بعنوان: جهود اإلمام املتويل للدكتور    ،(8/281ني: )ؤلفهـ(. ينظر: معجم امل1313)ت:    ،وغريه

 إبراهيم الدورسي. 

)ص  (2) النضري:  للنشار: (.  235الروض  البدور  القر  ، ( 202/ 2  -438/ 1)   وينظر:  للمرعيش: هتذيب  اءات 

 (.4/157هر: )فريدة الد ،(383ص)
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هبام:  قلت مأخوذ  صحيحان  عىل ،  والوجهان  لإلمجاع  أوىل  اإلخفاء  أن  إال 

و: أعلم مٍرو حالة اإلدغام يف نحع وعىل إخفائها يف مذهب أيب، إخفائها عند القلب

 . (1) «بالشاكرين

اة  فقال بعضهم تكون خمف،  أهل األداء اختلفوا يف اللفظ هبا  »  وقال ابن الناظم:

مظهرةب تكون  آخرون  وقال  الناظم،  غنة.  عند  املختار  هو  أكثر  ،  واألول  وعند 

 .(2) « املحققني

 . (3) «ان صحيحانجهوالو » :كالم ابن اجلزري املتقدم ثم قال النويرينقل و

األداء»  مسي:وقال الرت  أقواٍل ألهل  املختار من  القول  قال:    «وهذا عىل  أن  إىل 

م» وجهان  القراء  لكل  امليم  اإلظهارشهورففي  األداء:  ألهل  مكي،  ان  ،  وعليه 

 . (4) «وهو اختيار الداين وغريه كاملصنف، واإلخفاء مع الغنة

حميسن: ابن  عن  »  وقال  يتحدث  املؤلف  أخذ  امليم حك ثم  أحكام  من  مني 

الباء كان  ،  واإلظهار،  اإلخفاء  ومها:،  كنةالسا فبني  أن امليم الساكنة إذا وقع بعدها 

ا مع  اإلخفاء  ا،  لغنةحكمها  شفوي  إخفاء  يسمى  اإلخفاء  تعاىل: ،  وهذا  قوله  نحو 

 . (5)«[101آل عمران: ] ﴾مه جه ين ىن من خن حن جنٱ﴿

اجلزري   املفضل واملختار عند ابنو  املقدم  فظهر مما سبق أن معنى »املختار« هنا:

وصحة األخذ هبام كام نص عليه ابن اجلزري وابنه   مع صحة الوجهني،  هو إخفاؤها

اجلزري  ؛  يسوالرتم  والنويري  ابن  اختاره  ما  إىل  آل  قد  والعمل  اإلقراء  لعلَّ  لكن 

 ولذلك مل يذكره صاحب اهلادي.  ، وانحْس وجه اإلظهار

 
 (.1/222النرش: ) (1)

 (. 38رشح طيبة النرش: )ص  (2)

 (.1/257: نرشرشح طيبة ال (3)

 (. 527غنية الطلبة برشح الطيبة: )ص( 4)

 (. 1/109اهلادي: ) (5)
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إىل دراس  املسألة حتتاج  اليوم  ة  وهذه  به  للمقروء  يقرأ هبام وتتبع  فإْن وجدنا من 

 فال إشكال؛ إذ النصوص املتقدمة رصحية يف جواز الوجهني.

الكل هذه  تتبعت  )وقد  ذكر مة  تقدم  موضعني:  يف  فوجدهتا  الطيبة  يف  املختار( 

 فقد ذكره يف باب إمالة هاء التأنيث بقوله: وأما الثاين، األول وبيان معناه

 اْلَعرْشِ َأْو َغرْيِ ْاألَلِْف َواْلَبْعُض َأْه كَ  ...      .....  -329

َما-330     ُياَمُل َوالـُمْخَتاُر َما َتَقدَّ

هذا الذي عليه »ييل املتقدم والذي قال عنه يف النرش:  لتفص يعني بذلك املذهب ا 

القراء األداء وعمل مجاعة  أهل  بن  ،  أكثر األئمة وجلة  بكر  أيب  اإلمام  اختيار  وهو 

الشفق والنقاش    جماهدٍ  وأيب بكر ،  وأيب طاهر بن أيب هاشمٍ ،  وابن املناديوابن أيب 

اس املهدوي وابن سفيان العبالشذائي وأيب احلسن بن غلبون وأيب حممٍد مكي وأيب  

سواٍر   وابن  شيطا  وابن  البغدادي  عيل  وأيب  فارٍس  وابن  مهران  وابن  وابن رشيٍح 

الصقيل الفحام  العنوان،  وابن  العزاواحل،  وصاحب  وأيب  العالء  أيب  عيل   فظ  وأيب 

عىل  ،  وبه قرأ صاحب التيسري،  وغريهم وإياه أختار،  البيطار وأيب إسحاٍق الطربي

وأكثر املحققني ...  ،  واختيار أيب القاسم الشاطبي،  وهو اختياره  ،بونشيخه ابن غل

 لفومل يستثنوا شيًئا سوى األ،  وذهب آخرون إىل إطالق اإلمالة عند مجيع احلروف

تقدم حروف  ،  كام  احلروفوأجروا  باقي  جمرى  واحلنك  واالستعالء  ومل ،  احللق 

بينها رشًطا،  يفرقوا  فيها  اشرتطوا  أ،  وال  مذهب  بوهذا  وابن يب  األنباري  بن  كر 

أمحد بن  فارس  الفتح  وأيب  اخلاقاين  مزاحٍم  وأيب  مقسٍم  وابن  أيب  ،  شنبوذ  وشيخه 

اخلراساين الباقي  عبد  الد،  احلسن  قرأ  املذكوراينوبه  الفتح  أيب  عىل  قال  ،    وبه 

 .(1) « السريايف وثعلب والفراء

 
 (.2/86النرش: )( 1)
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الناظم: ابن  املحقق»  وقال  من  عندنا وعند مجاعة  واملختار  مأي:  من  ني  تقدم  ا 

يستثنوها مل  التي  احلروف  باقي  عند  التأنيث  هاء  إمالة  وهو  وهي مخسة ،  التفصيل 

ند حروف )أكهر( وع«  ...،  عرش جيمعها )فجثت زينب لذود شمس( نحو »خليفة

 . (1)«بعد ياء ساكنة أو كْسة كام تقدمإذا كان 

 . (2) « لنرشيف اوعليه العمل وبه األخذ كام ، واملختار ما قدمناه» وقال البنا:

املقدم واملفضل    عند ابن اجلزري:  « املختار » فظهر من هذا املوضع أن معنى لفظ  

مع جواز القراءة  ،  لقراءا  عند األئمة وهو الذي عليه جلة أهل األداء وعمل مجاعة

هبذا   اإلقراء  يزال  وال  )القارعة(.  نحو:  األلف  غري  يف  التأنيث  هاء  إمالة  بمذهب 

 .نكريالوجه حتى اليوم دون 

أجدها  فلم  استعراضًا رسيعًا  النرش  يف  املختار  لفظ  إطالق  استعرضت  أين  كام 

َوُهَو »قوله:  ك  خترج عن هذا املعنى؛ إال أن تقرتن بلفظ رصيح بعدم األخذ بغريه.

هِ املُْْختَ  بَِغرْيِ َنْأُخُذ  اَل  الَِّذي  ِعنَْدَنا  الدكتور حممد حميسن جواز  ،  (3) «اُر  ومع ذلك ذكر 

اجلزريخال(4) الوجهني  تبعًا البن  التسهيل  الذين ضعفوا  الرشاح  من  لغريه  .  (5) فًا 

 وقد تقدم.

عني سواء وضواحلاصل أنه إذا كانت نصوص العلامء املتقدمني يف رشح هذين امل

للتفري وجه  يف  فال  انحْس  قد  اجلزري  ابن  بعد  العمل  إن  يقال:  أن  إال  بينهام.  ق 

الوجه ا الوجه،  آلخراملوضع األول عىل املختار دون  ليس ألن    ؛فحينئذ يرتك هذا 

 
 خمترصا.  (133رشح طيبة النرش: )ص ( 1)

 (. 1/124اهلادي: )( 2)

 (.1/338النرش: ) (3)

 (. 1/211اهلادي: )( 4)

)ص  (5) الناظم:  البن  النرش  طيبة  رشح  للنويري:  ،(86ينظر:  النرش  طيبة  اإلحتاف:   ،(1/442)  رشح 

(1/73.) 
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وهذا هو املفهوم من عامة رشوح اجلزرية.  ابن اجلزري ضعفه؛ بل ألنه انقطع بعده. 

 . (1) واهلل أعلم 

دون تفضيله عىل غريه أو تضعيف  ،  قوية وجه القراءة فحسب ت   ما دل عىل  -ت 

عىل    عناهمع داللة م،  وقد ورد ذلك يف موضعني كالمها جاء رمز ألحد القراءغريه.  

، تقوية الوجه واحلث عىل نرصته والرد عىل من ضعفه بأنه وجه قوي له ما يعضده

 ومها:

 قوله يف سورة البقرة:   املوضع األول: •

مَّ انْ  . ..  ....  -517 ِة الضَّ  رِ ـــُص َمْيَْسَ

ابن   لكن كالم  والقارئ.  القراءة  ذكر  النرش سوى عىل  اجلزري يف  ابن  يعرج  مل 

قليلة جدًا فلعل  البنالناظم والنويري و القراءة ضعفها بعضهم وأهنا  أن  ا يدل عىل 

 ابن اجلزري لذلك حض عىل تقويتها ونرصهتا وبيان وجهها.

الناظم: ابن  بضم»  قال  بفتحا  قرأه  والباقون  نافع  لغتان  لسني  ومها  ها 

نقاًل ،  مشهورتان لثبوته  بقوله؛  اعتبار  فال  الضم  إنكار  إىل  أشار  بعضهم  كان  وإن 

 . (2)«اً قياس ولغة و

،  وفتحها لغة متيم وقيس،  ووجه الضم للسني: أهنا لغة احلجاز»  وقال النويري:

 .  (3) «وهي أشهر، ونجد

البنا: يف  »  وقال  حميع  فناف  ﴾جغٱ﴿واختلف  ابن  وافقه  السني  صن بضم 

والباقون بالفتح وهو األشهر؛ ألن مفعلة بالفتح كثري وبالضم قليل جدا؛ ألهنا لغة  

 
واملال القارئ أن اإلخفاء هو الذي عليه العمل. ينظر:   -من طبقة تالمذة ابن اجلزري  -وذكر األزهري  (1)

)ص   املعلِمة:  األز  ،(256الطرازات  )ص  احلوايش  )ص  الآل  ،( 79هرية:  السنية:  املنح   ،(169لئ 

 (.158الفكرية: )ص 

 (.203رشح طيبة النرش: )ص( 2)

 (.2/225ح طيبة النرش: )رش (3)
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 . (1) «منه نحو: املقربة واملْسبة واملأدبةجاء أهل احلجاز وقد 

األول: رمز لنافع. الثاين: بمعنى:    هنا يتضمن أمرين:   « انرص » وعليه فإن معنى  

القراءة هذه  وجه  عربة  ف  انرص  وال  مشهورة  لغة  لغة  هي  ثابتة  هي  بل  أنكرها  بمن 

 وقياسًا. وال تدل انرص هنا عىل تقوية وجه عىل غريه.

 :  سورة األعراف  ه يفقول املوضع الثاين: •

َلْت َفَشا َويِف النَّْحِل  -651  َرَجْح َوَضمَّ ُيْلِحُدوَن َوالَكْْسَ َفَتْح ... َكُفصِّ

   َفتًى   -652

 . (2) «جيح الكسائي له كام قدمناهقوله: )رجح(: أي: قوي برت» قال ابن الناظم:

أن   عىل  يدل  مما  رجح  ملفهوم  الرشاح  باقي  وال  اجلزري  ابن  يتعرض  اد املرومل 

مرجوح آخر  وجه  ورود  دون  الوجه  لذات  ابن ،  التقوية  من  لطيفة  إشارة  وفيه 

 اجلزري ملا ذكر ابن الناظم.

  األداء بصيغة التضعيف.   هلما حكى ابن اجلزري اختياره عن بعض أ   -ث 

   وهو قوله يف باب البسملة:، وذلك يف موضع واحد

اكِِت ...   ......              -108  َوْيٌل َوال   يفَواْخترِْيَ لِلسَّ

ْن َوَصال  ، َبْسَمَلةٌ -109 ْكُت َعمَّ  َوالسَّ

اجلزري:  ابن  عمٍرو»  قال  وأيب  محزة  من  ذكر  ملن  بالوصل  اآلخذين  وابن  ،  أن 

يعقوبأ،  عامرٍ  اختار  ،  و  ورٍش  )املدثرأو  بني  السكت  هلم  منهم  أقسم  ،  كثري  وال 

القيامة   للمصلني    -وبني    -بيوم  وويل  وا  -االنفطار  هبذا ،  لفجروبني  أقسم  وال 

والعرص  -البلد   كصاحب  ،  وبني  مهزٍة(  لكل  غلبون  "اهلداية    "وويل  ،  وابني 

 "وصاحب  ،  "د  شااإلر  "وصاحب  ،  "التبرصة    "وصاحب    "املبهج    "وصاحب  

 
 (.1/212اإلحتاف: ) (1)

 (.240رشح طيبة النرش: )ص( 2)
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أبو معرٍش يف  ،  "املفيد     "وصاحب    "التجريد    "وصاحب    "جامعه    "ونص عليه 

الشاطبي ونقل عن،  "التيسري   إليه  ، واهلمزة(  ،  جماهٍد يف غري )والعرص  ابن  وأشار 

صاحب   شيطا  ابن  اختاره  بن  ،  "التذكار    "وكذا  احلسن  أيب  عىل  الداين  قرأ  وبه 

بالسكت،  غلبون اآلخذون  عمٍرومل  وكذا  أيب  من  ذكر  عامرٍ وا،  ن  ، ويعقوب،  بن 

غلبون،  وورشٍ  كابني  املواضع  األربعة  هذه  يف  البسملة  هلم  منهم  كثري  ،  اختار 

أيب ،  "التبرصة    "وصاحب  ،  ومكي،  "داية  اهل  "وصاحب   عىل  الداين  قرأ  وبه 

خاقان،  احلسن بن  قيل:  ،  وخلف  إذا  ذلك  مثل  وقوع  لبشاعة  ذلك  اختاروا  وإنام 

ي ال( أو: )هلل ويل( أو: )وتواصوا بالصرب ويل( غفرة ال( أو: )ادخيل جنتمل)أهل ا

فصلٍ  غري  للساكت،  من  بالبسملة  للواص،  ففصلوا  يمكنهم  و،  لوبالسكت  مل 

له   البسملة  ;البسملة  بعدم  النص  عنه  ثبت  النص  ،  ألنه  لصادموا  بسملوا  فلو 

 وذلك ال جيوز.، باالختيار

،  ب فارس بن أمحدوهو مذه،  األربعة وغريها  واألكثرون عىل عدم التفرقة بني

سفيان صاحب   الطاهر صاحب  ،  "اهلادي    "وابن  عبد   "العنوان    "وأيب  وشيخه 

الطرس  وسائر ،  "الكفاية    "و  ،  "اإلرشاد    "و  ،  "املستنري    "صاحب  ويس  اجلبار 

 . (1) «واهلل تعاىل أعلم، وهو اختيار أيب عمٍرو الداين واملحققني، العراقيني

أهل األداء اختار يف السورة التي أوهلا ويل يعني: أن بعض  »  :الناظم  بنقال ا

 ﴾يف ىف ىثيث﴿و    ﴾ مهىهيهجي﴿و    ﴾ مث هتٱ﴿يريد  ،  وال
ملالبسم   ﴾رت يب ىب نب﴿و القراءلة  من  سكت  وصل    ...ن  عمن  والسكت 

 . (2) «منهم..

النويري: اآلخذين  »  وقال  من  كثري  اختار  أي:  السكت:  وصل  عمن  واختري 

 
 (.1/261النرش: )( 1)

 (.47رشح طيبة النرش: )ص (2)
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واخ  ذكر...  ملن  اآلخذين  تابالسكت  من  كثري  أيضًا  ذكرر  ملن  ويدخل  ،  بالوصل 

 فيهم محزة:

و اهلداية  والتبرصة واملبهج وكصاحب  وابني سري  التيالتجريد واملفيد واإلرشاد 

 وهو مذهب حسن. ،  السكت بني األربع -غلبون

 . (1) «ووجهه عدم النقل، واختاره الداين واملحققون، واألحسن عدم التفرقة

تضع  الرتميس  ذهبو قال:  إىل  ثم  االختيار  هذا  هذه »يف  ضعف  يف  ويكفي 

السور هذه  بني  من    التفرقة  أحد  عن  عليها  منصوص  غري  استحسان  أهنا  وغريها 

 .( 2)«وال رواهتم؛ فهي تفرقة ضعيفة نقال ونظراً  اءاتأئمة القر

ثم بني  املؤلف أن بعض أهل األداء اختار الفصل » وقال الدكتور حممد حميسن:

..كام بني املؤلف أن بعض أهل األداء روي عنه السكت يف غريها .... ملن  بالبسملة

الز   ة باألربع  ملن روي عنه  هر  اختار السكت بني هذه السور التي ذكرت قبل املسام 

 . (3)«وذلك ألن الوصل فيه إهيام ملعنى غري املراد، الوصل يف غريها

هنا:   معنى  األداء؛  »اختري«  أهل  بعض  اختاره  األ  أي:  عدم  كثرين  لكن  عىل 

و اختيهالتفرقة  قو  واملحقِّ الداين  عمرو  أيب  اإلمام  اجلزري ،  ني اُر  ابن  ذكر  كام 

 واهلل أعلم.   يغة املفعول.ا بصولعله لذلك أتى هب، والرتميس  والنويري

 ما دل على مطلق االختيار جلميع القراء: -ج 
   وذلك قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:

ا ٍرو َوكُ َوَعْن َأبِى َعمْ  -354  َولِْلُكلِّ اْختَِياًرا ُأْسنِدا وٍف َوَرَدا ... َنص 

خذ بذلك األ إال أن أئمة أهل األداء ومشايخ اإلقراء اختاروا» قال ابن اجلزري:

بالروم األخذ  فصار  األئمة  جلميع  واإلشامم(  الروم  منهم  ،  )أي:  إمجاًعا  واإلشامم 

 
 خمترصا.  (.1/329رشح طيبة النرش: )( 1)

 (.  376وهو قول الصفاقيس يف غيث النفع: )ص  (.885غنية الطلبة: )ص (2)

 (. 1/123اهلادي: ) (3)
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 . (1)«سائًغا جلميع القراء

واإلشامم عن أيب عمرو    ه ورد النص بالوقف بالروميعني أن»  وقال ابن الناظم:

صار  ،  والكوفيني حتى  القراء  جلميع  هبام  األخذ  القراءة  أئمة  عند  املختار  ولكن 

 . (2)«ذ هبام شائعًا لكلهم جممعًا عليه جلميعهم مسندا إذا وإن مل يرد نصاً األخ

شامم يف وم واإلورد النص عن أبى عمرو والكوفيني بجواز الر»  وقال النويري:

وابن ،  وغريه  فروى عنه جوازمها الداين،   أنه اختلف عن عاصم إال،  الوقف إمجاعا

 و معتمد الناظم يف اإلطالق.وه، وهو الصحيح عنه، شيطا من أئمة العراقيني

نص فيهام  عنهم  يأت  فلم  هؤالء  غري  ومشايخ ،  وأما  األداء  أهل  أئمة  أن  إال 

 . (3) «يع القراءة؛ فصار إمجاعًا منهم جلم ع األئم اإلقراء اختاروا األخذ هبام جلمي

معنى   فإن  سبق  ما  عىل  األداء  هنا:    «اختياراً » وبناء  وأهل  األئمة  اختار  أي: 

ذ هبام جلميع القراء. وعىل هذا؛ فاالختيار هنا ال يقتيض التفضيل وإنام األخباإلمجاع  

قياسًا عىل عنه  منصوصًا  ورد  لغري من  األوجه  من  إجراء وجه  وريعني  من  عنه    د 

 .  استحسانًا واختياراً 

 وذلك قوله: .  ما دل على االستحباب الفقهي فحسب  -ح 

 ْب  ـــقاَل َبْعُضُهْم جَيِ ٌذ وَ َتُعوُّ   ...  َواْسُتِحْب ............. ... -106

إىل مسألة مهمة أم مستحب،  يشري  التعوذ واجب  إليه  ،  وهي هل  فالذي ذهب 

مر  ومحلوا األ،  الصالة وغريهاحال يف  قبل القراءة عىل كل  ،  اجلمهور أنه مستحب

 . (4) وذهب آخرون إىل الوجوب، يف ذلك عىل الندب

هنا: »استحب«  فمعنى  الفقهي  وعليه  فال االستحباب  يف .  اللفظة  هذه  تدخل   

 مقصود البحث. ولوال اشرتاكها لفظيًا مع عبارات الرتجيح واالختيار ما ذكرهتا.

 
 (.2/122: )النرش (1)
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 املبحث الرابع
 عند اإلمام ابن اجلزريواالختيار جيح دوافع الرت أبرز 

ابن اجلزري   أن  أو خيتار وجهًا دون    ال شك  آخر  يرجح وجهًا عىل  حينام 

جعلَ   ؛هغري منها؛  ينطلق  ودوافع  مسوغات  نتيجة  ذلك  بنيتْ إنام  يميز  الوجوهه    ،

 ويقدم بعضها عىل اآلخر. 

لذلك  األمثلة  بعض  السابقني  املبحثني  يف  مر   فقد ر و،  وقد  االختصار  يف  غبة 

هذا املبحث عىل طريقة عرض النامذج واألدلة ثم االستنباط منها وتلخيص   صغت

وعلي  املبحث.  آخر  يف  فذلك  منسه  مزيدًا  هنا  ابن    أسوق  كالم  من  النصوص 

والتي يمكن من خالهلا استخالص ما أمكن  ،  اجلزري أو تفسريات الرشاح لكالمه

 ومن ذلك:  ، املسوغات والدوافع بإذن اهلل من

تفخيم . 1 ومريم  ترجيحه  )املرء  يف:  »وذهب   مرية(،  الراء  بقوله:  النرش  يف 

وهو الذي ال يوجد نصٌّ عىل أحد  ،  يهام يم فومجهور أهل األداء إىل التفخ،  املحققون

وهو  ،  وعليه العمل يف سائر األمصار،  وهو الصواب ،  من األئمة املتقدمني بخالفه 

 . (1) القياس الصحيح« 

أنه اجلمهورر   فذكر  ت،  أي  الذي  النصوصوأنه  عليه  عليه  ،  دل  الذي  هو  وأنه 

 ولذا رجحه يف الطيبة بقوله:  وأنه هو القياس الصحيح.، العمل

اَم ... َعن ُكلٍّ املِرء َوَنْحو مَ ....      -342 واُب َأن ُيَفخَّ  ا ـــمَ ـْريَ ـــوالصَّ

 له:قوونحوها ب  ﴾ٌّ﴿ ٱاختياره االبتداء باألصل لغري ورش يف : . 2

ال  ﴾ٌّ﴿الثالث:  » الالمترد  الوصل وإسكان  فتأيت هبمزة  ،  كلمة إىل أصلها 

بعدها املضمومة  اهلمزة  منصوٌص ،  وحتقيق  الوجه  يف  علي  وهذا  ،  "التيسري "ه 

الوجه ،  "الشاطبية"و،  "اإلعالن"و،  "الكفاية"و،  "الغاية "و،  "التذكرة"و وهو 

 
 (.2/102النرش: ) (1)
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يف   مكي:  ،"يدالتجر"و ،  "التبرصة"الثاين  أحسن  قال  بن ،  وهو  احلسن  أبو  وقال 

الوجوه بونغل أجود  وهذا  يف  ،  :  الوجوه "التيسري "وقال  أحسن  عندي  وهو   :

: وهذا  "التمهيد"وقال يف  ،  "التمهيد "يف كتاب  ذلك  وأقيسها؛ ملا بينته من العلة يف  

 . (1) « ...وأليق وأقيس من الوجهني األولني، الوجه عندي أوجه الثالثة

األ عبارات  من  قوهلم:  ويلحظ  نقلها  التي  اْلُوُجوِه  ،  اْلُوُجوهِ َأْجَوُد  ئمة  َأْحَسُن 

   ار إىل تقديمه يف الطيبة بقوله:ا أش ولذ  َأْلَيُق َوَأْقَيُس.، َأْوَجُه الثَّاَلَثةِ ، َوَأْقَيُسَها

 َواْبَدا لَِغرِي َوْرِش بِاألْصِل أَتم  ...       ....................... ..-323

 رؤوس اآلي:    إىل ترجيح الرتقيق يفإشارته يف النرش . 3

ذلك » آخرون يف  اآلي  وفصل  رءوس  اآلي  ،  بني  رءوس  فرققوها يف  وغريها. 

لوجو وغلظوها يف غريها  املللتناسب  قبلهاد  التبرصة،  وجب  الذي يف  وهو ،  وهو 

 . (2) «االختيار يف التجريد واألرجح يف الشاطبية. واألقيس يف التيسري...

 ار إىل ذلك يف الطيبة بقوله:  قيس واالختيار. ولذا أش فذكر أنه األرجح واأل

 َوالظَّا وْاألََصْح ... َتْفِخيُمها َواْلَعْكُس  -834
ِ
 رَجْح اآلِي  ِّف  َوِقيَل ِعنَْد الطَّاء

بقوله: »وهذا   ونحوها   ﴾ مليكٱ﴿ ٱالوجوه يف اختياره اتباع الرسم عىل غريه من   . 4

منهم  و الذي ال يوجد عن أحدٍ وه، وهو األوىل باألصول، هو األقرب إىل الصواب

 . (3)»هم فلم أجد ما خيالف هذه القاعدةوقد تتبعت نصوص، نص بخالفه

النويري: الرسم»  وقال  باتباع  القول  وأحسن    هنا  أي:  أجل  القراء  كل  عن 

 .(4) « وأقوى من القول الذى قدمه

 وأنه األوىل،  فظهر مما مىض أن وجه اتباع الرسم امتاز بأنه هو األقرب للصواب

 
 (.1/413النرش: )( 1)
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املوافق ،  باألصول األئمة  وهو  عن  وأ،  للنصوص  أحسن  قول  وأنه  وأنه  قوى 

 له: اجلمهور. ومجيعها مسوغات لالختيار. ولذا نبه عليه يف الطيبة بقو

ْسُم َأَج ...        .......  -366  ـْل ـــَوَعْن ُكلٍّ َكاَم الرَّ

تعاىل: . 5 قوله  يف  اإلظهار  صحة ،  [16:الرعد ]يف    ﴾مم ام﴿  اختيار   مع 

»واستث بقوله:  اإلدغام عن هشاٍم  الوجهني  رواة  الالم من هل يف سورة  نى مجهور 

 .(1) الرعد يف قوله: هل تستوي الظلامت والنور...« 

الن ابن  والضاد؛ »  اظم:قال  النون  غري  يف  إدغامها  هشام يف  عن  واختلف  أي: 

 ام يل﴿ واستثنى أكثر املدغمني احلرف الذي يف الرعد وهو  ،  فاجلمهور عىل اإلدغام
ا  ﴾مم الذي يف  بعضه،  لشاطبية وغريهاوهذا  يستثنه  من  ومل  العز وغريه  م كأيب 

قوله:   ومجهورهم  أكثرهم  أي  جلهم(  )عن  قوله:  ا»العراقيني.  يف    «ألتميف  أي: 

 .(2) « األشهر؛ يعني أن األكثرين من املدغمني عىل استثنائه

ذلك يف الطيبة    فأشارا إىل أن ذلك هو األشهر وهو قول األكثرين. وقد نبه عىل

 بقوله:

ِهْم اَلَحْرُف َرْعٍد ِّف ْاألََتم  َوَعْن ِهَشاٍم َغرْيُ َنضٍّ  -264 َغْم ... َعْن ُجلِّ   ُيدَّ

الرا . 6 تفخيم  حاترجيح  موجبات ء  من  بموجب  مسبوقة  تكن  مامل  الوقف  لة 

املنصور  املقبول  السكون هو  بالتفخيم حالة  القول  أن  قدمنا  بقوله: »وقد  ،  الرتقيق 

 . (3)اء«الذي عليه عمل أهل األدوهو 

القول   هو  أنه  إىل  األداء.  فأشار  أهل  عليه عمل  الذي  هو  املقبول وأنه  املنصور 

      ه:ولذا نبه عليه يف الطيبة بقول

 
 (.2/8النرش: ) (1)
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ْم َواْنرُصِ         .....         -344  ... َويِف ُسُكوِن اْلَوْقِف َفخِّ

 ةِ الَ ــٍق َاْو إِمَ ــ يـْرِق ــتَ ٍر َاْو ـْس ـَأْو كَ  ... ِد َيا َساكِنَِة عْ ـْن بَ ـْن مِ ـا مَلْ َتكُ ـمَ -345

وأقوى   . 7 »أي:  فقال:   » َأَجل  »َوْاإِلْخَفا  اجلزري:  ابن  قول  الناظم  ابن  فْس 

 . (1) جة«ح

يف  . 8 عنهام  »واختلف  فقال:  »السوء...«  قوله:  يف  اخلالف  إىل  النويري    أشار 

منهام واوا﴾جخجحمح﴿،  [53بيوسف« ]  ﴾يمىم﴿ فأبدل األوىل  وأدغم ،  ... 

وهذا  ،  اقيني عن قالون والبزي معا  فيها مجهور املغاربة وسائر العر  الواو التي قبلها

 »املفردات«: ال جيوز يف التسهيل  ين يف وقال الدا،  هو املختار رواية مع صحته قياساً 

،  وذكره مكي أيضاً ، وسهل األوىل منهام بني طردا للباب مجاعة من أهل األداء، غريه

ب ابن  اجلمهور    والصحيح ،  والشاطبي،  ليمةوذكرمها  عليه  ما  ورواية  من قياسًا 

 .  (2)وإليه أشار بقوله: )اصطفي(.«، األول

الوج هذا  تقديم  مسوغات  من  أن  أنفبني  وروايةه  قياسًا  األصح  هو  ما   ه  وهو 

 عليه اجلمهور. ولذا نبه عليه يف الطيبة بقول:  

مِّ َويِف .  -198 ال يِف الَكْْسِ َوالضَّ  َوالنَّبِ َوَسهَّ
ِ
وء  ااِلْدَغاُم اْصُطِفي .. بِالسُّ

ِ
 يء

 ة: اخللص
الرتجيح بناء عىل ما تقدم يمكنني أن أخلص من هذا البحث إىل أن أبرز دوافع  

 تيار عند اإلمام ابن اجلزري هي: االخو

الرواة .1 بأنه: قول سائر  يعربَّ عنه  قول اجلمهور. وقد  القول هو  أو  ،  أن ذلك 

 قول األكثرين.  

 أو عند أهل األداء.، ة األمصارالذي عليه العمل عند أئم أنه هو  .2

 
 (.63رشح طيبة النرش: )ص( 1)

 (.1/442رشح طيبة النرش: ) (2)
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ًا.  أ .3  نه األصح نص 

 أنه األصح رواية.   .4

 أو هو األقيس.  ، أنه األصح قياساً  .5

 ة. ى حجأنه أقو .6

 أنه هو األصل. .7

 أنه هو املشهور.  .8

هذا؛ وينبغي أن ُيعلم أنَّ ما ذكرته واستخلصته إنام هو من خالل املواضع التي  

ده أوسع من   فإنَّ َمن تتبع ذلك يف النرش جيوإال،  مما شملته الدراسة  هلا تعلق بالطيبة

منها  ثري  وك،  ذلك فيام أحسب؛ إذ اختيارات ابن اجلزري وترجيحاته أكثر من ذلك

 مل يرش إليه يف الطيبة. 

 تنبيه:
أختم هنا باإلشارة إىل أن تقديم قول عىل آخر أو ترجيحه أو اختياره أو تفضيله  

ين ما ال  إنام  ملسوغ  العلم  والتلقي كام نص علايف كون هذا  بالرواية  األئمة  يؤخذ  يه 

أخر،  السابقون قرينة  أو  مزية  فيه  وجدت  قد  الوجه  هذا  أن  املراد  جعوإنام  لته ى 

الوجوه من  غريه  عىل  م  بالرواية،  يقدَّ متعلقًا  املسوغ  هذا  يكون  يكون ،  وقد  وقد 

 إىل مصادرة  فكل ذلك جائز ما مل يؤدِّ ،  متعلقًا باللغة أو القياس أو غري ذلك مما تقدم

تقدم،  الرواية التفضيل  وقد  اللغوية  االختيار  معاين  من  أن  فإن ،  أيضًا  وبالتايل 

 ىل غريه لتلك املسوغات ال يظهر فيه إشكال إن شاء اهلل.  وه عتفضيل وجه من الوج

النويري   َنبَّه  فقال  وقد  املعنى  هذا  اهلل  »  :عىل  كالم  أن  واحد  اعلم  تعاىل 

وخمتل،  بالذات وهلذ،  فهمت فقه  فيه؛  تفاضل  ال  هذا  اختلف  فعىل  إذا  ثعلب:  قال  ا 

خرجت   فإذا،  لقرآنيف ااإلعراب يف القرآن عن السبعة مل أفضل إعرابا عىل إعراب  

 إىل كالم الناس فضلت األقوى. نقله أبو عمر الزاهد يف )اليواقيت(. 
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ىل بعض باعتبار موافقة األفصح  والصواب أن بعض الوجوه يرتجح بعضها ع

 . ( 1) « ...   [ 2]يوسف:   ﴾ جب هئٱ﴿ ٱ؛ لقوله تعاىل:  األشهر أو األكثر من كالم العرب   أو 

 

 

 

 

 
 . 439(. وينظر: االختيار للدكتور أمني: ص 1/303رشح طيبة النرش: )( 1)
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 اخلامتة
بأبرز ما جتىل يل  ،  هلل عىل توفيقه وتيسريهد اأمح البحث  ويطيب يل أن أختم هذا 

 .مْتبعة بالتوصيات، من النتائج العلمية املستنبطة من خالصة هذا البحث

 النتائج:  
الوارأ .1 واالختيار  الرتجيح  ألفاظ  تنقسمن  النرش  طيبة  يف  بحسب    -دة 

   إىل ستة أقسام: -مدلوهلا

 حد األوجه مع تصحيح غريه.ار أما دل عىل ترجيح واختي -أ

 ما دل عىل ترجيح أحد األوجه مع تضعيف غريه. -ب

 دون تفضيله عىل غريه.، ما دل عىل تقوية وجه القراءة فحسب  -ت

 يف. ه عن بعض أهل األداء بصيغة التضع اجلزري اختيارما حكى ابن  -ث

 ما دل عىل مطلق االختيار جلميع القراء.  -ج

 ما دل عىل االستحباب الفقهي فحسب.   -ح

للرتجيح  است .2 اجلزري  ابن  دوافع  أبرز  أن  الدراسة  هذه  ثنايا  من  نتجت 

 هي:، واالختيار ثامنية

 ول األكثرين.  أو ق، أن ذلك القول هو قول اجلمهور أو قول سائر الرواة .أ

 ة األمصار. أو عند أهل األداء.أنه هو الذي عليه العمل عند أئم  .ب

ًا.   .ت  أنه األصح نص 

 أنه األصح رواية.   .ث

 أو هو األقيس.  ، ساً قيا أنه األصح .ج

 أنه أقوى حجة.  .ح

 أنه هو األصل. .خ

 أنه هو املشهور.  .د
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تباينت مدلوالهتا عىل  ، وردت ألفاظ االختيار والرتجيح يف مخسة عرش لفظاً  .3

 النحو التايل: 

 َرَجح: هلا مدلوالن:   .أ

 ىل تقديم الوجه مع بيان صحة غريه.الداللة ع .1

 سورة البقرة. ك يفالداللة عىل تقوية وجه القراءة ونرصته. وذل  .2

 اخترِي: الداللة عىل أن بعض أهل األداء اختاره واألصح خالفه.  .ب

غريه .ت ورود  مع  اجلزري  ابن  عند  الوجه  تقديم  عىل  الداللة  مل    املختار:  ما 

 بام يدل عىل تضعيف غريه.يقرتن 

: الداللة عىل أن القراء اجتمعوا عىل القراءة بوجه ما؛ اختيارًا منهم  اختيارا .ث

 ًا.واستحسان

 الصواب: أي: الصحيح مع تضعيف غريه.  .ج

ح   .ح  دلت   مجيعها(:  أتم  -األتم    -أجل    -جل    -أحب  –  أوىل  -األصح  –)رجِّ

 .ريهغ صحة مع أداءً  األوجه أحد تقديم عىل

 ا معنيان: اصطفي: هل .خ

 وجه مع بيان صحة غريه يف )بالسوء إال(.الداللة عىل تقديم ال .1

 النبي إال(. -)للنبي إنيف  الداللة عىل تقديم الوجه مع تضعيف غريه .2

 انرص: هلا معنيان:   .د

 الداللة عىل تقوية وجه القراءة ونرصته. وذلك يف سورة البقرة. .1

  باب الراءات. غريه. وذلك يف الداللة عىل تقديم الوجه مع تضعيف .2

 ىل االستحباب الفقهي فحسب. استحب: الداللة ع .ذ

أو قوله   .4 الوجوه  ابن اجلزري تقديم وجه من  أوىل أو أصح    عنه:أن اختيار 

العبارات الطيبة -ال يدل  ،  ونحوها من  عىل أن غريه غري صحيح؛ بل اجلميع   -يف 

املذكور   بيد أن الوجه  ؛-كام نص ابن اجلزري يف غري ما موضع-صحيح مقروء به  
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م عىل غريه.  مقدَّ

خال .5 ابن من  اإلمام  رشح  أن  للباحث  تبني  الطيبة  رشوحات  مطالعة  ل 

االخت إىل  يميل  استطرادصار  الناظم  دون  البيت  معنى  اإلمام  ،  وكشف  يميل  بينام 

فيها القول  وبسط  النرش  نصوص  خالل  من  الطيبة  رشح  إىل  والعناية  ،  النويري 

اإل،  بإعراهبا والوأما  البنا  خمام  بذكر  فيهتامن  حميسن  حممد  يف  دكتور  ما  الصة 

الباحث يف تتبع    يداناألبيات مع بيان املقروء به يف زماهنام مما آل إليه العمل. ومها يف

 ما عليه العمل. وهذا مما يدفع الباحث للرجوع إليها مجيعًا. 

 منه وأخذ  ينبغي أن يعلم أنه إذا ترك ابن اجلزري وجهًا من الوجوه اختياراً  .6

القارئ    به فإن  العكس؛  أو  ذلك  املحررون  متبعًا الختيار  له  التارك  أو  الوجه  هبذا 

كن نقول هو اختيار ذلك املحرر وال نقول  ك؛ لال نستطيع أن نمنعه من ذل،  املحرر

اختيار ابن اجلزري. وأحسب أن هذا الفهم مما خيفف كثريًا من احلدِة واالحتدام بني 

  يف نظري.الباحثني واملقرئني

   توصيات:ال
 يويص الباحث بام ييل:  

 دراسة منهج ابن اجلزري يف مصطلحي الرتجيح واالختيار يف كتابه النرش.  .1

 املتقدمني يف استعامل هذين املصطلحني. اهج دراسة من  .2

 دراسة أثر الشاطبية يف منهج ابن اجلزري يف الطيبة دراسة منهجية موازنة.  .3

  كتاب النرش. جيح ودوافعه يفدراسة مسوغات االختيار والرت .4

وأرجو أن  ،  طاقةعه وحتريره بحسب ما توفر يل من املصادر والهذا ما تيْس يل مج

مباركة م  يكون مسامهة  النرشيف  العظيم  املباركة وأصلها  املنظومة  كام ،  دارسة هذه 

 آمل أن يفتح بابًا للبحث فيهام والتحرير والتنقري. 

كا يتجاوز عام  أن  املسؤول  نسيانواهلل  من  فيه  تقصري  ن  ونعم  ،  أو  وهو حسبي 

 .   وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهلل عىل نبينا حممد  ، واحلمد هلل رب العاملني، النصري
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  وأمحد  املوجود  عبد  وعادل   معوض  عيل:  حتقيق،  (هـ938: ت) النشار  قاسم

 هـ.  1421،  1ط،  انلبن ، وتبري، الكتب  عامل، املعرصاوي

:  حتقيق ،  (هـ833: ت)  اجلزري   بن   حممد  بن   ملحمد،  العشر   القراءات   يف   النشر  تقريب . 8

 .  هـ1421،   1ط، بريوت، العريب  الرتاث إحياء دار، الوزير  نثامع القدوس عبد عيل
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 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

107 
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 هـ 1427،  4ط، دار الغوثاين ، حتقيق: حممد متيم الزعبي

 . تيمية   ابن   مكتبة ،  ( 833: ت )   ، اجلزري   ابن   حممد   بن   ملحمد .  القراء   طبقات   يف   لنهاية ا   غاية  . 19

  دار ،  (هـ1430: ت) سامل  حممد  إبراهيم  ملحمد،  القراءات ومجع أتصيل  يف الدهر  يدةفر  . 20

 . هـ1424،  1ط ، القاهرة، العربى  البيان

ي البرصي  و بن متيم الفراهيدعمر  بن   أمحد  بن   اخلليل  الرمحن  عبد  أليب ،  العني  كتاب . 21

 هلالل. ة ادار ومكتب، د إبراهيم السامرائي ، حتقيق: د مهدي املخزومي، هـ(170)ت:  
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  حممد:  حتقيق ،  ( هـ923) القسطالين   حممد  بن ألمحد،  اجلزرية   املقدمة   شرح   السنية  الآللئ . 22

 . هـ3143، 1ط ، الزعبي  متيم

صادر  ،  هـ(711ت: ،  منظور   بنا)  األنصاري   مكرم   بن  ملحمد،  العرب  لسان . 23 دار 

 هـ. 1414،  3ط ، ت ريوب

  بن   حييى  الدين  ييحم  زكريا   أليب ،  واملطيعي  السبكي  تكملة  مع))  املهذب  شرح  اجملموع . 24

 . الفكر دار،  (هـ676:  ت)  النووي رشف

  امللقب   الرازي  التيمي  نياحلس  بن  احلسن  بن  عمر  بن   حممد  اهلل   عبد  أليب ،  احملصول . 25

الدكتور طه جابر  دراسة وحتقيق،  هـ( 606)ت:    الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  :

 هـ.  1418،  3ط ، مؤسسة الرسالة، فياض العلواين 

 . بريوت ،  العريب   الرتاث   إحياء   دار ،  (  هـ 1408: ت )    كحالة   رضا   بن   مر لع  ،املؤلفني معجم . 26

:  ت)   احلسني  أبو ،  الرازي  القزويني  زكرياء  بن   فارس   بن   ألمحد ،  اللغة   مقاييس  معجم . 27

 هـ.1399،  الفكر دار، : عبد السالم حممد هارون ق حتقي، (هـ395

  بن   حممد  اهلل  عبد  أيب   الدين  شمس  لإلمام،  واإلعصار   الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة  . 28

 . هـ 1416، 1ط،  استانبول ، قوالج  آلتى طي ار. د:    حتقيق،  الذهبي عثامن بن  أمحد

بالراغب  عرامل  حممد   بن  احلسني  القاسم  أليب ،  القرآن  غريب  يف   ملفردات ا . 29 وف 

،  الدار الشامية ،  دار القلم ،  حتقيق: صفوان عدنان الداودي،  (هـ502األصفهانى )ت: 

 ـ. ه1214،  1ط، دمشق بريوت

:  حتقيق،  (هـ1014)  القارئ   سلطان   بن   عيل   للمال  ،اجلزري   املقدمة   شرح   الفكرية   املنح  . 30

 . 1ط ، قرطبة ، عباس  سنح  عاصم أبو

الفاروقمل،  علوم وال  الفنون  اصطلحات  كشاف موسوعة  . 31 القايض  ابن  عيل  بن  ي  حمد 

بعد   التهانوي )ت:  د. عيل دحروج،  هـ( 1158احلنفي  الفاريس  ،  حتقيق:  النص  نقل 

 م. 1996، 1ط،  بريوت، مكتبة لبنان نارشون ، لعربية: د. عبد اهلل اخلالدي  اإىل
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ن  ب  حممد  بن   حممد،  اجلزري  ابن   اخلري  أبو  الدين  لشمس،  لعشر ا   القراءات  يف   النشر  . 32

الض ،  هـ(833:  يوسف )ت الكربى،  باع حتقيق: عيل حممد  التجارية  تصوير  ،  املطبعة 

 دار الكتاب العلمية. 

:  ت )   حميسن  سامل  حممد   بن   ملحمد ،  العشر  القراءات   يف   ر النش   طيبة   شرح   اهلادي  . 33

 . ـه1417، 1ط،  بريوت، اجليل دار،  (هـ1422
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