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 لخصامل
إن البحَث يف مجلٍة من مصطلحات القراءات هو بحٌث يف احلقيقة يف 

مصطلحات اللغة؛ ألن املصطلحات املشرتكة بني الفنني كثرية؛ سيام وأن علامء 

 بل إن بعضهم رؤوس يف علم اللغة.  ،القراءات هم يف األغلب علامء يف اللغة

يف املصطلحات وغريها  ،كام أن كتب أحد الفنني هي مراجٌع أصيلة للفن اآلخر

 من املسائل. 

وقد جاء هذا البحث يف دراسة موازنة ملصطلح الروم يف أواخر الكلم بني القراء 

  ، لكي نضع القارئ الكريم عىل إطالع تام آلراء كل من الفريقني  ،والنحاة

وناصًا عىل  ،موضحًا ألدلة كل فريق  ،ن غريهواملمنوع عندهم م ،واستعامالهتم له 

 نهام. الفرق بي

القراء  - املفتوح – املنصوب – أواخر الكلم - الروم الكلمات املفتاحية:

 والنحويني. 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله 

 وبعد... ،   وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين

و كالم اهلل  دبرون هيه املت فإن أرشف ما كتب فيه الكاتبون، وأجل ما تدبَّر ف

 وتعاىل.تبارك 

وهو الرساج املنري، هو دستورنا العظيم، هو كالم رب العاملني. َمْن أمعن فيه 

 كتاٌب ال ينضب معينه، وال تنقيض عجائبه.   ،النظر وجد فيه الدرَّ املكنون

واحلمد هلل الذي هيأ لكتابه من العلامء من قام به خري قيام، فمنهم َمْن بذل فيه  

  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿  لن تبور، ، يرجو عليه من اهلل جتارةوضحى

 .[5]البقرة:  ﴾  چ

 هؤالء الثلة أئمٌة ألفوا القراءات واللغة. وكان من 

يف   ×أجزل اهلل هلم عظيم األجر عىل عظيم اجلهد، ومجعنا هبم وبنبينا حممد 
 جنات عدن.

راسة بحثت فيها وقارنت بني تعريف القراء والنحويني ملصطلح الروم  ه دوهذ

 واستعامله يف املنصوب واملفتوح.   ،ر الكلمخيف أوا

وأن جيزل هلم   ،ه أن جيزي عنا مشاخينا الكرام خري اجلزاءفأسأل اهلل بمنه وكرم

ق، وأن وأن يبارك هلم يف علمهم ووقتهم، وأن يمّن عيّل بإصابة احل ،األجر واملثوبة

يب يلزمني كلمة التقوى، وأن يفتح عيّل من خزائن جوده إنه عليم سميع م 

 الدعاء. 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

 بـهكت
 إبراهيم بن حممد السلطان 
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره

؛  إن من أهم املصطلحات التي املشكلة والتي حتتاج إىل بسط ورشح وتفسري .1

  ، دهم وله استعامله عن ،فهو مصطلح دقيق جدًا عند القراء ،هو مصطلح الروم

  ، مهم للغاية والتفريق بني استعامل كل من الفريقني  ، لك احلال عن النحوينيكذو

 والنحويني بال شك.  ،وحتتاجه مكتبة القراء يف املقام األول

التفريق بني عمل  بناًء عىل عدم ،. خلط الكثري يف استعامل الروم يف القراءة2

   توضيح استعامل ىلوالبحث هيدف إ ،النحويني والقراء يف استعامل هذا املصطلح

 وما تصح به القراءة. ،الفريقني للمصطلح

واستعامله يف املنصوب   ،املسائل املتداخلة بني النحاة والقراء مسألة الروم. من 3

تاج مزيد إيضاح وبيان واألمر حي ،أو املفتوح خاصة فيه خالف كبري بني الفريقني

 فيام يقرأ به من أوجه اللغة مما ال يقرأ به.

خصوصًا الوقف  ،ات واللغة ال تكاد ختلو من باب الوقفب القراءت. أن ك4

ومن أهم ما يبحثه العلامء يف تلك  ،وبامذا يوقف ،وكيف يوقف؟ ، آخر الكلمعىل

ستعامله يف املنصوب  ال سيام ا ،واحلديث بإسهاب حول ذلك ،األبواب مسألة الروم

 ألة بدراسة موازنة.سمما حيتاج األمر معه إىل إيضاح جيل يف امل ،أو املفتوح

لعربية واللغة فيعتربون من  . كون كثري من علامء القراءات هم رأس يف ا5

والقول يف ذلك حيتاج  ،وحينئذ كالمهم يف املسألة حمل اهتامم وبحث ،فحول النحاة

 إىل دراسة موازنة.

 ات السابقة: راسالد
 . نعىل دراسة طرقت نفس املوضوع بنفس العنوا -حسب علمي-مل أعثر 

  مثل هذا الباب  الرمحات جعلوا شئابيبولكن العلامء املتقدمني عليهم من اهلل 

ومجع أطرافه ثم مقارنتها بام يف   ،ضمنًا يف كتبهم ومل يتعرضوا الستقصاء املوضوع

 الكتب عند الفريقني. 
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نة ملا يف كتب القراء والنحويني حول مسألتني من هو دراسة موازوما سأقوم به 

ومسألة إعامل الروم يف   ،يف أواخر الكلم ومها: تعريفه ومرلمسائل مصطلح ا

 صوب واملفتوح. املن
 خطة البحث:

 ومبحثني وخامتة وفهرس:  ،قسمت البحث إىل مقدمة

 وفيها:  ،املقدمة

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره.
 قة. ت الساب الدراسا

 خطة البحث.
 منهج البحث. 
بيان  لغة واصطالحًا و  لكلم ا خر تعريف مصطلح الروم يف أوا املبحث األول:

 فائدته. 
 واصطالحاً. ،تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم لغةً   املطلب األول:

 تعريفه لغة.  أوالً:

 تعريفه اصطالحًا عند الفريقني.  اثنياً:

 . الفرق بني الفريقني اثلثاً:

 فائدة الروم.  املطلب الثاين:
 القراء. فائدته عند  أوالً:

 يني. لنحواند فائدته ع اثنياً:

استعمال الروم يف أواخر الكلم يف املنصوب واملفتوح دراسة   املبحث الثاين:
 موازنة بني القراء والنحويني. 

 وأدلة كل مذهب.  ،مذاهب القراء املطلب األول:
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 . وأدلة كل مذهب ،مذاهب النحويني املطلب الثاين:

 الفرق بينهام.  املطلب الثالث:

 هم النتائج. أ افيهذكرت  خبامتةثم ذيلت البحث 

 وفهرسني: 

 فهرس للمصادر واملراجع. 
 وفهرس للموضوعات. 

 منهج البحث 
 منهجي يف هذا البحث هو منهٌج وصفٌي حتلييل؛ يتمثل يف اآليت:

 كتابة البحث حسب قواعد اإلمالء احلديثة.  .1

 كرتوين.يف كتابة اآليات عىل مصحف املدينة للنرش اإلل االعتامد .2

 تربة.ها املعمصادر نالت متوثيق النصوص والنقو .3

 سة املوازنة: ار منهج الد
مجع أقوال العلامء من النحويني والقراء وفرزها بني نقاط اتفاق وافرتاق ثم  .1

 مجع أدلة كل فريق. 

 اإلجابة عن االستشكاالت أو األقوال الضعيفة.  .2

 الفرق بني الفريقني.  أبني .3
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 األول املبحث
 ان فائدتهواصطالحًا وبيخر الكلم لغة واأ يفم روف مصطلح الريتع

 :واصطالحاً  ،تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم لغةً املطلب األول:  
 أوالً: تعريفه لغًة: 

ْوم  »الروم لغة: قال اخلليل:  رام يروم رومًا  ،: الـَمْطَلب  واملَرام   ،: طلب اليشءالرَّ

 .(1)«ومرامًا: طلب

 (3) .(2) «لبتهرومًا؛ إذا ط هرمت اليشء أروم» قال اجلوهري:

 اثنياً: تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم اصطالحاً: 
 تعريفه عند القراء: 

  ، اختلفت عبارات القراء يف تعريف الروم يف أواخر الكلم يف االصطالح

 هي: ،ثالثة وحاصل التعريفات التي ذكروها

ام أبو موهذا التعريف نص عليه اإل ،إخفاؤك الصوت باحلركة األول هو:

 وغريهم.  ،(7) والفايس ،(6) وأبو شامة املقديس ،(5)والشاطبي ،(4) ابن غلبون الطيب

وهذا التعريف   ،اف الصوت باحلركة حتى يذهب معظم صوهتاإضع الثاين هو:

وابن   ،(10) واملهدوي ،(9)ذشر ابن الباوأبو جعف ،(8) ذكره اإلمام ابو عمرو الداين

 
 (.8/291العني ) (1)

 (.6/216الصحاح ) (2)

 (.15/202زهري )للغة لألهتذيب او ،(359انظر أيضًا: االشتقاق البن دريد ) (3)

 ( وما بعدها.1/494اإلرشاد ) ر:انظ (4)

 (.368انظر: متن حرز األماين بيت رقم ) (5)

 (.267انظر: إبراز املعاين ) (6)

 (.1/493انظر: الآللئ الفريدة ) (7)

 ( وما بعدها.813وجامع البيان ) ،(199انظر: التيسري ) (8)

 (.1/504انظر: اإلقناع )( 9)

 (.1/70هلداية ): رشح اانظر (10)
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 وغريهم.  ،(1)بري
ت باحلركة  السابقني فقال هو: تضعيف الصوبني التعريفني ومن القراء من مجع

مجع بينهام اإلمام ابن وممن  ،حتى يذهب معظم صوهتا فيسمع هلا صوت خفي

 .(4)وغريمها ،(3) والسخاوي  ،(2)بليمه

التعريف ذكره اإلمام أبو الطاهر  وهذا ،النطق ببعض احلركة الثالث هو:

 وغريهم.  ،(7) طيبي وال ،(6)زريجلوكذا اإلمام ابن ا ،(5) امعيل بن خلفإس 

 تعريفه عند النحويني:
  ، ر الكلم يف االصطالحاختلفت عبارات النحويني يف تعريف الروم يف أواخ

 وهي:  ،وحاصل التعريفات التي ذكروها أربعة

النيساري  وهذا التعريف نص عليه اإلمام  ،إخفاء الصوت باحلركة و:ـ ه األول

رح ـي ش ـوالريّض ف ، (9) ه ـتـألفي مالك يف ن ـ بوا ،(8) "ةـافي ـم الشـ ظـة نـيـالواف "يف 

 م. ـ رهـوغي  ،(10) "ةـي ـافـالش"
وهذا التعريف نص عليه اإلمام العكربي   ،تضعيف الصوت باحلركة الثاين هو:

 
 (.196متن الدرر اللوامع بيت رقم ): انظر (1)

 (.53انظر: تلخيص العبارات ) (2)

 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (3)

 (.2/605انظر أيضًا: الدر النثري للاملقي ) (4)

 (.127انظر: العنوان ) (5)

 (.2/92النرش )انظر:  (6)

 .(16يد )م التجوانظر: منظومة املفيد يف عل (7)

 (.487يت رقم )ب انظر: متن الوافية (8)

 (.4/313ونقله عنه ابن عقيل يف املساعد ) ،(887انظر: األلفية بيت رقم ) (9)

 (.2/271ح الشافية )انظر: رش (10)
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كام نقل هذا  ،(3) يتهوالصبَّان يف حاش  ،(2)"املساعد"وابن عقيل يف  ،(1)"اللباب"يف 

 .(4)"معمهع اهلوا"اة يف حالتعريف اإلمام السيوطي عن بعض الن

وقد نص عىل   ،النطق بحركة خمتلسة خمفاة برضب من التخفيف هو: الثالث

اق يف  ،(5) "الصحاح"هذا التعريف اإلمام اجلوهري يف  علل  "وابو احلسن الورَّ

 .(6) "النحو

حاق ذا التعريف نص عليه اإلمام أبو إس وه ،النطق ببعض احلركة الرابع هو:

 .(7) "ةاملقاصد الشافي" إبراهيم الشاطبي يف

 ه:تنبي
قال اإلمام  ،عن اإلشامم بالرومو ،عرّب الكوفيون من النحاة عن الروم باإلشامم

يف رشح اخلالف يف تعريف مصطلح الروم بني الكوفيني  "الدر النثري"املالقي يف 

كِي عن ا» : والبرصيني لكوفيني أهنم ي َسّمون اإلشارة بالشفتني رومًا؛ ألنك  وح 

ومل تفعله، فكذلك إذا أرشت بشفتيك من  تعرضت له  رمت فعل كذا إذا :تقول

سمون النطق ببعض احلركة إشاممًا كام تقول شممت رائحة كذا إذا  ويغري نطق، 

أدركت رائحته، فكأنك أدركت جزًءا منه، فكذلك إذا جعلت يف احلرف شيًئا 

 .(8) «سرًيا من لفظ احلركةي

 
 (.2/198انظر: اللباب ) (1)

 (.4/313انظر: املساعد ) (2)

 (.4/287انظر: حاشية الصبان ) (3)

 وما بعدها. (4/431)هلوامع انظر: مهع ا (4)

 (.6/216حاح )لصانظر: ا (5)

 (.1/156انظر: علل النحو ) (6)

 (.8/51انظر: املقاصد الشافية ) (7)

 (.2/605للاملقي )انظر: الدر النثري  (8)
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ركة كأنك طقت ببعض احله عىل أنك حني نواصطالح البرصيني يتوجَّ » ثم قال:

لَقْدر احلاصل من اإِلشارة بالشفتني  رمت إمتامها فلم تفعل، وعىل أنك جعلت ا

 .(1) «إشاممًا؛ ألنه كاف يف االشعار بحركة الوصل

أنه يعجبه اإلشامم يف  -وهو شيخ الكوفيني -وقد ن ِقل عن اإلمام الكسائي 

وِ وق» :ال مام مكي فقلك اإلذنقل  ،وهو يريد الروم  ،(2) املخفوض َي عن د ر 

ْوم؛ ألن الكوفيني يلقبون ما الكسائي: )اإلشامم يف املخفوض (؛ وأراه يريد به: الرَّ

يان يف وقد نقل اإلمام أبو ح ،(3)«سميناه َرْومًا إشاممًا، وما سميناه إشاممًا َرْوماً 

 . (4) «الروم ينبغي أن حيمل ذلك عىل» وي عن الكسائي وقال:ما ر "االرتشاف"

  ، والكوفيني كذلك ابن أيب مريم الشريازي  ف بني البرصينياخلال نقل وممن

وقال   ،(5) ولكنه جعل األول وهو ما عليه البرصيون هو األشهر عند أهل العربية 

 . (6) «إشامًما، والتحقيق خالفه وبعض الكوفيني يسمي الروم»الوقَّاد النحوي: 

وال مشاحة » عربي:ل اجلوقا ،(7) الكوفيني وونقل غريمها اخلالف بني البرصيني 

ونحو ذلك ذكر اإلمام ابن اجلزري يف   ،(8) «واللغة تساعد الفريقني ،االصطالح يف

رفت احلقائق»فقال:  "النرش" ة يف التسمية إذا ع  شاحَّ وذلك ألن اخلالف  ،(9)«وال م 

 عدو أن يكون خالف لفظ فقط. وال ي ،هم يف هذا قريب بين
 

 (.2/605انظر: الدر النثري للاملقي ) (1)

 (.1/391ف واالبتداء البن األنباري )انظر: إيضاح الوق (2)

 دها.بع ( وما 1/122والكشاف ) ،(336ة ): التبرصانظر (3)

 (.4/314وانظر أيضًا: املساعد البن عقيل ) ،( وما بعدها808انظر: ارتشاف الرضب ) (4)

 (.1/216وضح )انظر: امل (5)

اد النحوي ) (6)  (.2/624انظر: رشح الترصيح للوقَّ

 اد ورشح الترصيح للوقَّ  ،(2/560ي )للاملق والدر النثري ،(1/494الآللئ الفريدة للفايس )انظر أيضًا:  (7)

 (.2/624النحوي )

 (.269انظر: رشح الشاطبية ) (8)

 (.2/93انظر: النرش ) (9)
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 الفرق بينهما:
أنه ال فرق بني  -لعلم عند اهللوا -اريف مجيعًا التع ل هذهن خالظهر يل م ذيلا

وإن اختلفت عباراهتم؛ وذلك ألمور من أمهها ما  ،النحاة والقراء يف تعريف الروم

 ييل: 

وعىل رأسهم   ،ٌع من أهل العلمنصَّ عىل عدم الفرق بني هذه التعاريف؛ مج -1

 .(3) وغريهم ،(2)شامة املقديس وكذا اإلمام أبو ،(1) اإلمام السخاوي
وال فرق يف التطبيق  ، أن هذه التعاريف كلها تدل عىل صفة الروم وكيفيته -2

 وال األداء بني النحاة وال القراء يف ذلك. 

 تنبيهان: 
 التنبيه األول:

رِب -وبني مصطلح الروم  يف نظري أن بني مصطلح االختالس   هبام مجيعاً إذا ما ع 

 ما ييل:  ،-يف نظري-تفاقات أهم اال ات؛ ومنات واتفاققفرو  -للمؤلف الواحد

وهذا الذي   ، (4) أن اللفظ هبام واحد كام نصَّ عىل ذلك اإلمام ابن اجلزري

يف اللفظ فاللفظ هبام  جعل بعض العلامء ي عرِب بأحدمها عن اآلخر؛ ألنه ال فرق بينهام 

 واحد. 

 ولكن الفرق بينهام يكون يف: 

 ام:اعث عىل استعامهلبلالسبب ا الفرق األول:

وأما  ،فالروم عند القراء يؤتى به يف حالة الوقف لبيان حركة املوقوف عليه

 االختالس الذي يكون وسط الكلمة فإنام يؤتى به للتخفيف.

 
 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (1)

 (.267انظر: إبراز املعاين ) (2)

 (.2/408انظر: رشح الطيبة للنويري ) (3)

 (.2/96انظر: النرش ) (4)
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 يف حمل كل منهام: الفرق الثاين:

وأما االختالس   ،(1) ون إال آخر الكلم فهو رهنٌي بحالة الوقفال يك فالروم

 حالة الوصل. نًا بالكلم فيكون رهي طفيكون يف وس 

 يف حال كل منهام:  الفرق الثالث:

ويمتنع يف   ،إال يف الضمة والكرسة -كام سيأيت-فالروم ال يصح عند القراء 

 حة وسط الكلمة نحو كلمة:وأما االختالس فإنه جيوز استعامله يف الفت ،الفتحة

[35]يونس: ﴾چ﴿
 (2) . 

 التنبيه الثاين: 
فقد  ،"الروم"ء مرادفًا ملصطلح علامعن بعض ال "شارةإلا"استعامل مصطلح 

 اختلف القراء يف مرادهم من هذا املصطلح عىل ثالثة حمامل: 

محله بعضهم عىل أنه: الروم؛ وهو: إخفاء الصوت باحلركة، أو  احململ األول:

 .(3) "السبعة"يف نطق ببعض احلركة، وممن محله عىل ذلك ابن ماهد ال
رة بالشفـة من غـري  اإلشمـام؛ وهو: اإلشـا نه:آخـرون عىل أ لـه مح احململ الثاين:

:  "النرش"كام ذكر ابن اجلزري يف -صوت، وال يكون إال يف املرفوع، ومن هؤالء 

 .  (4)"أبو الفرج الشنبوذي، وغريه "

ن أضيف إىل عىل أنه: الروم واإلشامم معًا؛ فإمحله آخرون  :احململ الثالث

املرفوع فقط صار إشاممًا، ومن ىل ومًا، وإن أضيف إراملرفوع واملجرور صار 

واإلشارة تكون رومًا »حيث يقول:  "التيسري"الداين يف هؤالء: اإلمام أبو عمرو 

 
 واالختالس لوسطه.  ،جيعل الروم آلخر الكلمذ د كالً منهام؛ فإنه حينئام وأورلف بينه هذا إذا ما فرق املؤ (1)

 (.2/96انظر: النرش ) (2)

(3) (122.) 

(4 )(1/296.) 
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  وقال:  "النرش"ي يف ، وقد رّجح هذا الرأي األخري اإلمام ابن اجلزر(1)«واشامماً 

 .(2) « عبارةلألنه أعم يف اللفظ، وأصوب يف ا ;ةروهذا أقرب إىل معنى اإلشا»

 ائدة الروم يف أواخر الكلم عند القراء والنحويني لثاين: ف لب ا املط 
 أوالً: فائدته عند القراء 

؛  -الرواية واإلسنادبعد صحة -قصد القراء من استعامل الروم يف أواخر الكلم 

 دتني مهمتني: فائ

لامت  كأهنم أرادوا االستيثاق من معرفة القارئ حكم اإلعراب يف أواخر ال أوالً:

 ها. املوقوف علي

إعالم من هم بحرضة القارئ احلركة التي تثبت عىل احلرف املوقوف عليه   اثنياً:

 حال الوصل.

سمعت عيل  » ام خلف قوله:نقل اإلمام ابن األنباري جامعًا الفائدتني عن اإلم

قال خلف: وقول محزة » ثم قال ابن األنباري: ،«ذلكبن محزة الكسائي يعجبه 

رأ عىل من يتعلم منه إذا قرأ عليه فأشم ي يقب إلينا؛ ألن الذجوالكسائي أع 

ته لو وصل، واملستمع أيًضا غري املعلم احلروف يف الوقف َعلِم معلمه كيف قراء

 . (3)«يقرأيعلم كيف كان يصل الذي 
اق قوله: عن أيب العبَّ ونقَل أيضًا  االختيار إشامم احلروف الرفع فرًقا »اس الورَّ

كن يف الوصل والوقف، فأردنا أن نجعل و ساالوصل وبني ما ه بني ما يتحرك يف

 . ( 4) « ع أنه مل خيطئ إعراهبا السام الوقف ليعرف  عىل الكلمة املعربة يف الوصل عالمة يف 

 
(1) (28-58-59.) 

(2) (1/296.) 

 ،( وما بعدها381جامع البيان للداين ) وانظر لالستزادة: ،(1/386انظر: إيضاح الوقف واالبتداء ) (3)

 (.2/96زري )جلوالنرش البن ا ،(2/610) للاملقيالنثري والدر 

 ( وما بعدها.1/386انظر: إيضاح الوقف واالبتداء ) (4)
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 د النحويني.اثنياً: فائدته عن
 امل الروم يف أواخر الكلم أمرين: ون من استعقصد النحوي

وذلك أن   ،(1) فيفقيل واستعامل اخلثأن العادة يف لسان العرب ترك الت األول:

ذا  ـول ،(2) ق ببعض احلركةـو النط ـروم وه ـده الـعـأيت بـ م يـث  ،فـو األخـان هـاإلسك

اء منعوا لغًة الرأننا  -سوف يأيت الحقاً - وم يف  َنِجد  بعض النحاة كأيب حاتم والفرَّ

وملا   ،ففالفائدة عندهم من الروم التخفي ،(3) وذلك خلفته ،املنصوب واملفتوح 

 ي خفيفة أصاًل.تج حينئذ إىل الروم لتخفيفها فه  حي  كانت الفتحة خفيفة مل

 . (4) الداللة عىل حركة احلرف يف الوصل الثاين:
 
 

 
 

 
ومهع اهلوامع للسيوطي  ،(1/136واملحتسب البن جني ) ،(4/721انظر: الكتاب لسيبويه ) (1)

(3/432.) 

ومهع  ،ا بعدها( وم8/51اطبي )واملقاصد الشافية للش ،(2/275ة لإلسرتاباذي )انظر: رشح الشافي (2)

 (.3/432اهلوامع )

بن (، واإلقناع ال 1/301(، والتذكرة للطاهر بن غلبون )164انظر: التبرصة ملكي بن أيب طالب ) (3)

 ،( 2/752(، ورشح الشافية لإلسرتاباذي )3/1477(، وتوضيح املقاصد للمرادي )1/510الباذش )

 -قـاً حال -(، وسوف يأيت 3/432ي )للسيوط اهلوامع(، ومهع 8/51واملقاصد الشافية للشاطبي )

 ."الروم يف املنصوب واملفتوح"خالف النحاة يف مسألة: 

ب أليب حيان ) ،(4/314انظر: املساعد البن عقيل ) (4) َ  وغريهم.  ،( وما بعدها808وارتشاف الرضَّ
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 الثاني املبحث

 ( 1)   كلم يف املنصوب واملفتوحلا الروم يف أواخراستعمال 

 بني القراء والنحويني موازنةاسة در

 مذهب:  وأدلة كل ،القراءول: مذاهب املطلب األ
  ، بعد استقراء مطول آلراء القراء يف استعامل الروم يف احلركات أواخر الكلم

وم واملكسور سواء كانا وجدت أهنم متفقون عىل جواز استعامل الروم يف املضم 

لفوا يف استعامله يف املنصوب واملفتوح عىل مخسة كام أهنم اخت ،للبناء أو اإلعراب

 :وهي ،بمذاه

وقد انقسم أصحاب هذا املذهب إىل  ،وقراءة ،ةً غازه لمن أج املذهب األول:

 قسمني: 

 . (2)وهو اإلمام أبو الطيب ابن غلبون ،من أجازه يف القراءة بإطالق  األول:

جه أدائي ليبني حركة  وهو و  ،ومما يقوي رأيه: أنه جائز لغةً  ،مل يذكر دليالً و

 الكلمة حال وصلها لو وصلت.

وأن أكثر   ،جاز قراءة كام هو معلوم ز لغةً ذا: بأنه ليس كل ما جاعن ه بوأجي

 
 ، صل غري منونةيف الو حةً ه فتة أعرابه أو بنائ؛ هو ما كان عالميلحظ أن املقصود من املنصوب واملفتوح (1)

وقد  ،ًا عن التنوين باتفاق النحويني والقراءضوقف عليه بألف عاملنون املنصوب يوسم اال وذلك ألن 

ومن نقل من  ،ومل يذكره سيبويه ،سكون نقل بعض النحاة عن بعض العرب لغة نادرة بالوقف عليه بال 

نباري األقال اإلمام ابن  ،العرب ليلة عنة قه لغ واعترب ،ذا الوجهالنحاة الوقف عليه بالسكون ضعَّف ه

والوقف عىل املنصوب بفتحة ال ألف معها ليس من قول من يرجع إىل قوله، " : (1/391) "اإليضاح"يف 

عىل كالم ابن مالك  معلقاً ( 4/302) "املساعد "يف  بن عقيلوقال ا ،"إنام حكاها من ال يوثق بعربيته

ذا مما ه واجلامعة يرون أن... ي:اخلرضاوقال »: "لتسهيلا"ة يف بيععن ر نقل هذه اللغة له حينام منكراً 

ففي أشعارهم   ،والظاهر أن هذا غري الزم يف لغة ربيعة"ثم قال: "...جاء يف الشعر وال جيوز يف الكالم

 .«جدًا عىل املنصوب املنون باأللف الوقف كثريا

 ( وما بعدها.1/499ر: اإلرشاد )انظ (2)
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وأن صاحب القول مل يقرئ به تالمذته كمكي وابنه الطاهر  ،املنع منهالقراء عىل 

 ."اإلرشاد"وإن كان نص عىل اختياره اجلواز يف كتابه  ،(1)نقلوا عنه املنعفقد 

 من أجازه يف القراءة برشوط:  الثاين:

قول  قدمني ممن مل يسمهم وقد نقل هذا الض املتاإلمام اخلزاعي نقاًل عن بع أوالً:

أنه إذا كان قبل احلرف »: وخالصته "اإلقناع"مام أبو جعفر ابن الباذش يف عنه اإل

إن كان منصوبًا املوقوف عليه ساكن من غري حروف املد فال بد من اإلشارة إليه و

 .(2) «العجَل  لئال جيمع بني ساكنني نحو:
وقف فجعل  لتخلص من التقاء الساكنني حال الأراد اومما يقوي هذا الرأي: أنه 

 لة إىل ذلك روم احلركة. الوسي

وقد بينت أن التقاء » جعفر ابن الباذش فقال: وقد رد هذه العلة اإلمام أبو

رف الساكن ال يذهب بالوقف؛ ألنه هذا احل كام أن ،(3) «الساكنني يف الوقف جائز

 .(4)ةمن نفس الكلم 
كام أنه  ،فال ندرى أصاحبه قرأ به مسندًا أو ال؟ ،ائلهسمَّ قهذا املذهب مل يثم إن 

 مل جيِر به عمل القراء؛ بل القراء عىل العكس من ذلك. 

اب الرسخيس يف كتاب  اثنياً:   ،(5) "الشايف يف علل القراءات"اإلمام ابن القرَّ

يف أربع  ب واملفتوح ووخالصة تلك الرشوط عنده: أن إعامل الروم يف املنص

 حاالت:

إذا كان احلرف املراد الروم فيه )ياًء( مفتوحة قبلها حرف مد  :األوىل احلالة

 
 (.1/301تذكرة )وال ،(416برصة )انظر: الت (1)

 (.1/510اإلقناع ): انظر (2)

 انظر: املصدر السابق. (3)

 (.2/606انظر: الدر النثري للاملقي ) (4)

 (.395الشايف يف علل القراءات )انظر:  (5)
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ورة إىل ذلك؛ وهي: َضْعف   [38]سورة البقرة، اآلية:  ﴾ڀ﴿ولني؛ نحو:  ؛ للرضَّ

 )الياء(. 

حيحة قبلها حرف ساكن؛ نحو: احلرف املراد رومه ياًء صإذا كان  احلالة الثانية:

ال خترج من خمرجها إال  -أي الياء-ا هنأل ؛[25فتح، اآلية: ]سورة ال ﴾ڤ﴿

 باإلشارة إليها؛ لضعفها وخفائها. 

ِر خروِجه  احلالة الثالثة: احلرف املهموز َوقبله ساكٌن؛ لِب ْعِد خمرج )اهلمز(، وَتَعذُّ

 .﴾ڄ﴿و ،﴾ے  ﴿ مثل:
 ملفتوح. اعند الوقف عىل احلرف املشدد املنصوب أو   لة الرابعة:ا احل

  ييل: احلاالت األربع بام ذهمكن اإلجابة عن هوي

 عىل منع اإلشامم أو اإلشارة أو الروم يف املنصوب أو  
ِ
لُّ القراء أنه قد نصَّ ج 

إذا »: "قناعاإل"فيام نقله عنه ابن الباذش يف  املفتوح عمومًا، قال ابن ماهد 

 ع فإعراب املدغم يف موضع الر  أدغم أبو عمرو احلرف يف مثله أو فيام قاربه أشار إىل

 " السبعة"، ونحوه يف (1) «ضع النصب ألهنا غري جائزةواخلفض، وال يشري يف مو

وهم »بقوله:   "اإلقناع"، وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن الباذش يف (2)البن ماهد

، وقال اإلمام ابن (3)«املنصوب غري املنون باإلسكان ال غري ممعون عىل األخذ يف

سام: قسم ال يوقف  عىل أواخر الكلم ثالثة أق انقسم الوقف»: "النرش"يف  ياجلزر

عليه عند أئمة القراءة إال بالسكون، وال جيوز فيه روٌم، وال إشامم، وهو مخسة 

منون، ومل تكن حركته   أصناف: ...ثانيها: ما كان يف الوصل متحركًا بالفتح غري

 . (4)«...إلخ﴾ حم جم﴿منقولة نحو: 
 

 (.1/509) "اإلقناع" (1)

 (.122) "السبعة" (2)

 (.1/509) "ناعاإلق" (3)

 (.2/122) "النرش" (4)
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 بام ييل:   نيصوص احلالتني األولي ة عن خباإلجاويمكن 

أنك وإن أردت إخراج )الياء( من خمرجها، وأردت أن تتخلص  الوجه األول:

من خفتها وضعفها، وأردت أن تشري إىل الفتحة فقد انتقلت إىل ضعف آخر؛ ألن 

و )الواو( خفيفة ضعيفة؛ فحينئذ لن تسلم )الياء( من ضعف،  الفتحة عىل )الياء( أ

فة )الياء( ( لن يكتمل خروجها من خمرجها خلءالن حتصل إذ إن )الي الغاية ام أنوك

 وضعفها، وخفاء الروم للحركة وضعف الصوت به. 

، وأن حرف )الياء(  -كام هو معلوم-أن الفتحة خفيفة ضعيفة  الوجه الثاين:

 فإن اإلشارة أو الروم: هو عبارة عن صوت خفي؛ فاجتمع ضعيف خفي، وأيضاً 

إلشارة ء )الياء( وضعفها، وخفاء صوت اافة الفتحة وضعفها، وخثال خفذا امليف ه

رب  رب الضعيف بَضْعف مثله، أو بأْضَعَف، وال جي  أو الروم؛ وحينئذ ال يمكن أن جي 

 مثله، أو بام هو أخفى منه.
ٍ
 اخلفيُّ بَخَفاء

 احلالة الثالثة بام ييل:  اب عن خصوصويمكن أن جي  

وجه  رة؛ فهوشاإلبالروم أو ا ﴾خب ﴿و: صوب نحنن املأما الوقف عىل املنو

إيضاح الوقف  "ضعيف يف العربية؛ كام نصَّ عىل ذلك اإلمام ابن األنباري يف 

: رأيت زيدًا؛  -يف رواية بعض البرصيني-ومنهم: من يقول »حيث قال:  "واالبتداء

حة توب بفوالوقف عىل املنص»إىل أن قال:  « الفتحة، وال يثبت األلف...فيشري إىل 

ا من ال يوثق ا حكاهـه، وإنم ـولـع إىل قـن ي رج ـل مو ـن قـ ألف معها؛ ليس مال 

وأما املنصوب فام كان »: "التبرصة والتذكرة"، وقال الصيمري يف (1)«بعربيته

، (2) «قولك: لقيت زيدامنرصفًا حلقه يف الوقف األلف عوضًا من التنوين ال غري؛ ك

أحدمها: أنواع: )والبدل(: يكون يف ثالثة » :"النرش"وقال اإلمام ابن اجلزري يف 

 
 (.1/390) "داءواالبت اح الوقفإيض" (1)

(2) (2/771). 
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 .(1) «قف عليه باأللف بدالً من التنوين...إلخاالسم املنصوب املنون يو
؛ فليس فيه إال اإلسكان، ﴾مئ﴿ وأما املنصوب أو املفتوح غري املنون نحو:

و اإلشامم يف املنصوب واملفتوح، ونقلهم اإلمجاع عىل لعموم منع القراء من الروم أ 

سحاق لقراء، ويف ذلك يقول اإلمام أبو إاة إىل اهو القول الذي ينسبه النحو لك،ذ

...وإطالق الناظم يف هذا يدل عىل أن  »: "املقاصد الشافية"الشاطبي النحوي يف 

املسألة ثالثة الروم يكون يف األحوال كلها من: الرفع، والنصب، واجلر...ويف 

 .(2) «ب القراء أمجعني...إلخهذأقول: ...والثاين: استثناء املنصوب، وهو م

 ن جياب عن خصوص احلالة الرابعة: بقول اإلمام ابن اجلزري مكن أكام ي

...فكثري ممن ال يعرف يقف بالفتح من أجل الساكنني، وهو خطأ ال » :"النرش"يف 

كون مع التشديد عىل اجلمع بني الساكنني إذ اجلمع جيوز بل الصواب الوقف بالس

 .(3) «قاً غتفر مطلمالوقف  بينهام يف

وممن ذهب إىل ذلك اإلمام نرص بن عيل   ،منعه لغة وقراءة من :الثاين املذهب 

 .(4) املعروف بابن أيب مريم 

 ، يف ذلك أن حالة النصب يقع فيها يف األغلب ألف هو بدل عن التنوين ودليله 

كان االسم منونًا فيظهر مع األلف احلركة التي هي الفتحة فلام ثبت وذلك إذا 

 .ح دخوله فيام مل يكن منوناً م فيه مل يص يصح دخول الرو ومل ،عضهاب

كان »عنه فقال:  وأجاب وقد طرح هذا اإلشكال أيضًا اإلمام السخاوي 

 .(5) «الواجب أن ترام إذ كان بعضها ثبت يف الوقف
 

(1) (2/120.) 

(2) (8/50.) 

(3) (2/127.) 

 (.1/216انظر: املوضح ) (4)

 (.2/515فتح الوصيد ) (5)
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  ، (1)ومن هؤالء اإلمام مكي ،ومل جيزه قراءة ،ن أجازه لغةً م لثالث:املذهب ا 

  ،(6) اويخوالس  ،(5)يـ بـاطـوالش ،(4) اطـي ـخـ ط الـوسب ،(3) دوي ـمه ـوال ،(2) يـوالدان

اعترب لغة الروم يف  وزاد اإلمام السخاوي ف ،وغريهم ،(8) واملالقي ،(7) والفايس 

 املنصوب واملفتوح لغًة غري فصيحة. 

وإنام كان  ،(9) أهل اللغة سيبويه  النص عليه عند إمامودليل إجازهتم له لغةً 

 ألمور:  ةمنعهم له قراء

 م. عدم أخذهم له عّمن قبله -1

 .(10) حة فهي ال تتبعض؛ خروج بعضها كخروج كلهاة الفت خلف -2
 ومما يقوي قوهلم أيضًا: 

منع بعض النحاة الكبار له لغة يضعف فصاحته يف العربية فقد رده من   -1

َتَخريَّ له.  (11) والفراء وغريهم  ،بار أبو حاتم سهل بن حممدالنحاة الك  والقرآن ي 

ختاره يكاد يكون اتفاقًا منهم عىل مع أنه ا عدم إقراء اإلمام أيب الطيب به -2

 امله يف املنصوب واملفتوح. عدم استع

 
 (.1/123والكشف ) ،(164انظر: التبرصة ) (1)

 ( وما بعدها.381وجامع البيان ) ،(199انظر: التيسري ) (2)

 (.1/70انظر: رشح اهلداية ) (3)

 ( وما بعدها.1/418ج ): املبه انظر (4)

 ( وما بعده.368انظر: متن حرز األماين بيت رقم ) (5)

 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (6)

 (.1/495انظر: الآللئ الفريدة ) (7)

 (.2/612الدر النثري ) (8)

 ( وما بعدها.4/168انظر: الكتاب ) (9)

 (.2/613ثري )لدر النوا ،عدها( وما ب199انظر عىل سبيل املثال: التيسري ) (10)

 ،(384واإلمام الداين يف جامع البيان ) ،(3/1477ع عنهم املرادي يف توضيح املقاصد )ننقل امل (11)

 (.4/432والسيوطي يف مهع اهلوامع )
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فلم يذكر   -أعني: الروم يف املنصوب واملفتوح-من سكت عنه  ب الرابع:املذه

 ،(2) وابن الفحام ،(1) ومن هؤالء اإلمام إسامعيل بن خلف ،ة وال لغةحكمه ال قراء

 وغريهم.  ،(4) وأبو معرش الطربي ،(3)فيانس وابن 
 وأدلة كل مذهب  ،طلب الثاين: مذاهب النحوينيملا

لروم يف املضموم واملكسور سواء كانا للبناء أو اتفق النحويون عىل األخذ با

 يف املنصوب واملفتوح عىل ثالثة مذاهب: واختلفت مذاهب النحويني ،لإلعراب 

ء منع القراونقلوا  ،املنصوب واملفتوح لغةً  أجازوا استعامله يف املذهب األول:

 . (6)ومجهور النحاة (5) وعىل رأس هؤالء إمام اللغة سيبويه ،ةً له قراء
 ولعل مما يقوي قوهلم ما ييل: 

 استعامله عند العرب.  أوالً:

 من استعامله لغة.  عدم وجود ما يمنع اثنياً:

وممن ذهب إىل هذا  ،حو منعوا استعامل الروم يف املنصوب واملفت املذهب الثاين:

 ، ادر اإلمام أبو حاتم سهل بن حممد السجستاينه من املصوقفت علي املذهب مما

 ،كام منعه أيضًا أبو بكر بن عبيدة األنصاري اإلشبييل ،وهو منقول عن اإلمام الفراء

 وأدلة هذا املذهب ما ييل: ،(7) لربيعوشيخه ابن أيب ا

 
 (.127انظر: العنوان ) (1)

 (.140انظر: التجريد ) (2)

 (.161هلادي )انظر: ا (3)

 (.192الثامن )انظر: التلخيص يف القراءات  (4)

 ما بعدها.و (4/168انظر: الكتاب ) (5)

واملرادي يف  ،(4/313واتفاق أكثرهم عليه ابن عقيل يف املساعد ) ،وممن نقل عن النحاة قوهلم هذا (6)

بي يف املقاصد  وأبو إسحاق الشاط ،( 808وأبو حيان يف االرتشاف ) ،(3/1477توضيح املسالك )

 ،(4/432مهع اهلوامع ) والسيوطي يف ،(2/623يح )ح الترصاد يف رشواإلمام الوقَّ  ،(8/51الشافية )

 وغريهم كثري. ،(868واخلرضي يف حاشيته عىل رشح ابن عقيل )

 = واالرتشاف أليب حيان  ،(2/275ورشح الشافية لإلسرتاباذي ) ،(4/313انظر: املساعد البن عقيل ) (7)
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 خروج لكلها. بعضها جفخرو  ،أن الفتحة خفيفة الدليل األول:

 ور:األول بأماب القول ورد هذا أصح

 ،أن الفتح مع خفته حيتاج إىل رياضة خلفة الفتحة وتناول اللسان هلا برسعة -1

 وليس إىل املنع منها السيام وقد صحت لغة. 

فيه من جري بعض احلركة يف حكمه حكم السكون ملا أن الروم ال يرفع  -2

 تح كغريه. فالوقف فال يمنع أن يكون ال

خيتلسون الكرسة والضمة من وسط أن العرب بويه نقل أن سي الدليل الثاين:

وال يكون هذا يف النصب ألن  ،ويقولون: من مأمنك ،اللفظ فيقولون: هو يرضهبا

 .(1) ًة تغني عن ختفيفها باالختالسعليهم. بمعنى أن خفتها مشبع أخفالفتحة 
وم حركة النصب ليس  روأجاب أصحاب املذهب األول عىل هذا بأن 

فالفتحة ملا كانت خفيفة   ، حترك احلرف يف الوصلاللة عىل ام هو للدوإن ،للتخفيف 

وريمت بسبب احلاجة إىل ذلك حال  ، مع اإلشباع مل ختتلس إذ ال حاجة لذلك

 . (2) الوقف

 ،وسكتوا عن غريه ،ذكروا الروم يف املضموم واملرفوع قوم املذهب الثالث:

ة إنام روم احلركشامم وإلاو»ث قال: الزجاجي يف اجلمل حي بوممن ذهب هذا املذه

دَّ ما سوامها فقد استدرك عليه علامء اللغة؛  ،(3)«يكونان يف املرفوع وحيث إنه مل َير 

 جرور واملكسور. فزادوا استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح وامل 

 
اد ) الترصيحورشح  ،( وما بعدها8/51واملقاصد الشافية للشاطبي ) ،(808)=  ومهع ،(2/623للوقَّ

(، والتذكرة للطاهر بن غلبون 164وانظر لالستزادة: التبرصة ملكي بن أيب طالب ) ،(3/432وامع )هلا

 (.3/1477(، وتوضيح املقاصد للمرادي )1/510(، واإلقناع البن الباذش )1/301)

 ( وما بعدها.4/202تاب )انظر: الك (1)

اق الشاطبي يف املقاصد الشافية  سحإ واإلمام أبا ،(3/1477ك )املسال  توضيح انظر: املرادي يف (2)

 (.4/432واإلمام السيوطي يف مهع اهلوامع ) ،(8/51)

 (.8/53نقل هذا القول عن الزجاجي اإلمام الشاطبي يف املقاصد الشافية ) (3)
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 املطلب الثالث: الفرق بينهما:
مور ة أعد من النحاة والقراء يتبني لنا من خالل ما سلف يف ذكر مذاهب كل

 زها ما ييل:لعل من أبر

اتفاق القراء والنحاة عىل استعامل الروم يف املرفوع واملضموم واملجرور   -1

 واملكسور. 

لروم يف املنصوب واملفتوح ظاهر اتفاق القراء والنحاة عىل أن استعامل ا -2

 الصعوبة والدقة فهو حيتاج معه إىل رياضة خلفة الفتحة. 

  املفتوح واملنصوب فقط. الروم يف م يف استعاملانحصار اخلالف بينه -3

وجود عدد من كبار النحاة قالوا باملنع من استعامل الروم يف املنصوب   -4

 واملفتوح. 

ومن  ،روم املنصوب واملفتوح عند القراءعدم ورود الرواية الصحيحة يف  -5

لينا إ فلم ترد ،به ءنقل عنه االختيار منهم نقل عنه أيضًا امتناعه من اإلقرا

 بسند متصل قط. 

اء لروم  -6 ذكر اإلمام الوقَّاد النحوي بأن حجة من منعه بعد ذكر منع الفرَّ

وافقهم أبو  و -يعني الفراء-وأكثر القراء السبعة عىل اختيار قوله » الفتحة:

 .(1) «ألنه يشبه الثوباء فيفيض إىل تشويه صورة الفمحاتم عىل املنع؛ 
  ، كابن الباذش وابن أيب مريم الشريازي  ربيناملعت تكون علامء القراءا -7

  ، ومالوا إليه ،وغريهم هم أيضًا فحول يف اللغة وعلومها قالوا هبذا القول

أعني: القراءات  -الفنني فالقول يقوى هبم؛ حيث إن أهل كل فٍن من هذين 

 وهذا من القوة بام ال خيفى. ،وعلامء فنهم ،يعدوهنم من كربائهم   -غةوالل

 
 (.2/623انظر: رشح الترصيح )( 1)
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 ة: جالنتي
ترجيح القول الثالث من مذاهب القراء   -والعلم عند اهلل-يتبن يل  هذا بعد

 وال جيوز قراءة. ،وهو أن استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح يصح لغة 
الذين نصا فيه عىل أن  والفايس  (1) مني السخاويوإذا نظرنا لقول اإلما

:  ن جنيكام قال اب فأقولاستعامل الروم يف املنصوب ليس يف أفصح اللغات؛ 

َتَخريَّ  له وال ي تخري عليه»  واهلل أعلم.  ،(2)«القرآن ي 

 وقد اخرتت هذا القول لألسباب التالية: 

واالتفاق عند القراء  ،نحاة عىل صحة االستعامل لغةاالتفاق بني القراء وال  -1

 عىل ترك استعامله والقراءة واإلقراء به قرآنا.

 ، ما ذهب إليه القراء من منع هذا الوجهاللغة عىل  من أهلعدم وجود إنكارٍ  -2

 بخالف إنكارهم عىل النحاة أنفسهم الذين مالوا إىل استعامله لغًة. 

ا ن طَِق هبا كلها مع وإذا م ،ق بعضها كنطقها كلهافنط ،كون الفتحة ال تتبعض -3

لغة  و ،فقد متت خمالفة القراءة الصحيحة  ،-وهو الغالب لصعوبتها-الوقف 

...أنَّ الفتحة خلفتها سهلت عىل من أراد » :"الدر النثري"القي يف قال امل ،بالعر

رفضوا النطق هبا، في خاف أن يريد القارئ النطق ببعضها فيحصل النطق بكلها، ف

و أكثر  ـا أللفاظ القرآن، ووقفوا بالسكون الذي هة واحتياطً ـظـحافـا مـه ـروم

 . (3)«استعاماًل 

 

 

 
 (.1/149الآللئ الفريدة للفايس )و ،عدهاوما ب (2/515انظر: فتح الوصيد للسخاوي ) (1)

 (.1/53انظر: املحتسب البن جني )( 2)

 ( وما بعدها.2/612) (3)



 سلطان البراهيم  إد.     القراء والنحوينيواملفتوح دراسٌة موازنٌة بني  الروم يف أواخر الكلم واستعماله يف املنصوبمصطلح  

34 

 امتةاخل

الصالة والسالم عىل البشري النذير،  ي بنعمته تتم الصاحلات، ثم د هلل الذاحلم 

والرساج املنري، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم 

 بعـد: أما ، كثرياً 

فإن خدمة كتاب اهلل من أجل القربات، ومن أرشف الباقيات الصاحلات؛ وقد 

هم  ،رآن خدمة لهم اهلل، وصار عيشهم مع القيوهنم بكالقّرت عفاجتهد فيه العلامء 

 فيه كٌل عىل بابه جياهد؛ ي ريد وصاًل بسلعة اهلل الغالية. 

 ،يًا لتحرير هذه املسألةساع ،وقد أفدت من مطالعة كتب أهل العلم قراء ونحاة

 واهلل أسأل أن يكتب يل القبول فيام كتبت إنه سميع ميب.

لتستفيد مما  لها لك أهيا القارئ الكريمن بحثي أمجتائج م نولقد أفدت بعض ال

 ومن أمهها ما ييل: ،وتنهل من معينها ،فيها

يعترب  ( نقل اإلمجاع عن القراء يف عدم استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح 1

والدقيق أن يقال يف نظري: إن أغلب القراء عىل عدم استعامله ونحو   ،غري دقيق 

 ذلك. 

أنني وقفت عىل من  كام  ،"جامع البيان"اين يف عمرو الد ف أبوالفقد نقل اخل

 خالف يف ذلك كام مر يف البحث.

إشكاالً من  ،...إلخ"مل جيزه الفراء"وعبارة  "عند القراء"( تضمنت عبارة 2

خصوصًا أن املغاربة  ،والفراء ،إن الوهم والتصحيف حاصل بني لفظة القراء حيث

ما قطعت به من أن القراء   وقفت عىل حتى ،لعندهم أن القاف نقطة من أسف

الفراء يمنعون إعامله عىل حد سواء، وذلك من خالل عبارة اإلمام السخاوي يف  و

  والفراء  ،القراء مذهب -االستعامل منع: أي- وهو» : فقال ،"الوصيد فتح"كتابه 

 . «...النحاة من
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 نسب قد عضهمب بل به، يقرأوا مل ما القراء إىل ينسب املحققني بعض وجدت( 3

 ه، والواجب التحقيق. ب القراءة امنعو ما القراء إىل

وقد يطلق القراء اإلشامم عىل الروم والروم »( وجدت بعض املحققني يقول: 4

ه املسألة؛ مع أن هذا خيتلف باختالف األمصار  من غري حتقيق يف هذ «عىل اإلشامم

 . -كام مرَّ -ومدارس اللغة بني الكوفيني والبرصين 

ء وإفادة القراء من  حث إفادة النحويني من القراخالل الب  ظت منح( ال5

 والعكس.  ،النحويني فالقراء يعتربون كتب اللغة مراجع هلم

 هذا وقد توصل الباحث لتوصيتني مهمتني: 

والتأمل تؤخذ مصطلحات الوقف عىل أواخر الكلم بالعناية  أن األوىل:

تأخذ كفايتها اآلن مل  ا حتىهنأل ،يف رسائل وبحوث علمية ،والبحث والتدقيق 

 وحظها من التدقيق والبحث. 

أن تكثر الرسائل العلمية يف فن القراءات التي توازن بني آراء النحويني   الثاين:

 أو باب أو أبواب؛ ألن أحد رشوط القراءة يف مسألة أو مسائل  غوينيلالوآراء 

 ية. رآنوهو ما حتتاج إليه الدراسات الق ،هو موافقة اللغة الصحيحة
ِدَي سواء  ،أن يكتب يَل الصواب يف القول والعمل اهلل أسألو ويكتبني ممن ه 

وجزيل  ،وإين ألرجو عليه من اهلل تعاىل عظيم األجر» ،ثم أ جر عىل اجلهد ،القصد

وأن ال جيعل  ،لوأن جيعله لوجهه الكريم من خالص األعام ،احلرش الثواب يوم

 .(1)«وخطأ اخلطليغ الزلل من ز فيهوأن يعصمني  ،حظ نصيبي فيه أن يقال

ْلت  فمن اهلل وحده واهلل  ،وإن خطًأ فمن نفيس والشيطان ،ثم أقول إن صوابًا تنوَّ

 ورسوله منه بريئان.

 آله وصحبه أمجعني.  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل
 

 (.1/54النرش ) ،من دعاء ابن اجلزري  (1)



 سلطان البراهيم  إد.     القراء والنحوينيواملفتوح دراسٌة موازنٌة بني  الروم يف أواخر الكلم واستعماله يف املنصوبمصطلح  

36 

 فهرس املصادر واملراجع
إسامعيل املعروف  الرمحن بن عبد  ماملإل ،ات السبعءإبراز املعاين من حرز األماين يف القرا -1

 ،األوىل ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: إبراهيم عطوه عوض ،بأيب شامة الدمشقي

 لبنان.-لبنان ،م1981-هـ1402

رجب عثامن  حتقيق د. ،لإلمام أيب حيان األندليس ،ارتشاف الضرب من لسان العرب -2

-هـ1418 ،ط األوىل ،اهرةالقبة اخلانجي بتمك ،رمضان عبد التواب مراجعة د. ،حممد

 القاهرة.-مرص ،م1998

 لإلمام أيب جعفر أمحد بن عيل األنصاري املعروف بابن ،اإلقناع يف القراءات السبع -3

-هـ1422 ،ط الثانية ،مطبوعات جامعة أم القرى ،عبد املجيد قطامش حتقيق: د. ،الباذش

 ة.مكة املكرم-اململكة العربية السعودية ،م2001

بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري )املتوىف:  حممد ،داءاالبتف و إيضاح الوق -4

هـ 1390 ،ممع اللغة العربية مطبوعات ،حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان ،هـ(328

 سوريا.-دمشق ،م1971 -

 ،ـه437أيب حممد مكي بن أيب طالب القييس ت لإلمام ،السبعالتبصرة يف القراءات  -5

 .اهلند-بومباي ،م1982-هـ1402 ،ط الثانية ،دار السلفية ،الندوي د غوثحمم د. حتقيق:

ضاري بن  حتقيق الدكتور: ،لإلمام عبد الرمحن بن الفحام الصقيل ،التجريد لبغية املريد -6

 .األردن-عامن ،م2002-هـ1422 ،ط األوىل ،دار عامر ،إبراهيم العايص

 ،هـ399ملنعم بن غلبون تبن عبد ا  طاهر سنم أيب احللإلما ،لتذكرة يف القراءات الثمانيةا -7

-هـ1411 ،ط الثانية ،الزهراء لإلعالم العريب ،كتور: عبد الفتاح بحريى إبراهيمدحتقيق ال

 .مرص-القاهرة ،م1991

بيع محزة  ،لإلمام أيب عيل احلسن بن بِليمة ،تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات -8 حتقيق: س 

مؤسسة علوم و ،العربية السعوديةاململكة -جدة ،ةمية اإلساللثقافدار القبلة ل ،حاكمي

 .م1988 -هـ 1409 ،ط األوىل ،سوريا-دمشق ،القرآن
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لإلمام أيب حممد بدر الدين حسن بن  ،ابن مالك توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية -9

ليامن، عيل س: عبد الرمحن رشح وحتقيق ،قاسم بن عبد اهلل بن عيّل املرادي املرصي املالكي

 القاهرة.-مرص ،م2008 -هـ 1428 ،ط األوىل ،العريب الفكرار د

ق: دراسة وحتقي ،هـ444لإلمام أيب عمرو الداين ت  ،التيسري يف القراءات السبع -10

 –الشارقة  ،م2008 -هـ 1429 ،ط األوىل ،مكتبة الصحابة ،االستاذ الدكتور حاتم الضامن 

 .اإلمارات

و عثامن بن سعيد الداين م أيب عمرلإلما ،ةاملشهور  السبعجامع البيان يف القراءات  -11

هـ 1426 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،حتقيق احلافظ: حممد صدوق اجلزائري ،هـ444ت

 .لبنان-بريوت ،م2005 -

 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،لإلمام حممد بن عيل الصبان الشافعي ،حاشية الصبان -12

 ت.بريو -لبنان ،م1997-هـ 1417

ة الشاطبي ل ،لتهاينوجه او ين ز األماحر  -13 َ ضبطه  ،هـ590ت إلمام أيب حممد القاسم بن فرِيُّ

 ،م2005 -هـ 1426لرابعة ط ا  ،مكتبة دار اهلدى ،وصححه وراجعه: حممد متيم الزعبي

 .املدينة املنورة

»يف رشح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب  الدر النثري والعذب النمري -14

عبد الواحد بن حممد بن عيل ابن  ،هـ(444)املتوىف د الداين ن سعيبن عمرو عثاميب التيسري أل

-1432 ،حممد بوطربوش .حتقيق ودراسة: د ،هـ( 705أيب السداد األموي املالقي )املتوىف:

اململكة  ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،مطبعة البيضاوي ،م2011

 املغربية.

لإلمام خالد بن  ،وضيح يف النحوضمون التيح مبر تصضيح أو الالتو  شرح التصريح على -15

عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املرصي، يعرف بالوقاد 

 لبنان.-بريوت ،م2000 -هـ1421 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،هـ(905املتوىف: )
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: ق الدكتورحتقي ،ـه440دوي تامله لإلمام أيب العباس أمحد بن عامر ،شرح اهلداية -16

اململكة العربية -الرياض ،م1995-هـ1614 ،ط األوىل ،مكتبة الرشد ،حازم سعيد حيدر

 .السعودية

حتقيق:  ،لإلمام ريض الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي ،شرح شافية ابن احلاجب -17

 بريوت.-لبنان ،م1981-هـ1402 ،دار الكتب العلمية ،حممد نور احلسن 

سن الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين )املتوىف: مد بن احلحم ،باجة ابن احلشافي شرح -18

 ،ين عبد احلميدالد ىحممد حمي ،حممد الزفزاف ،حتقيق األساتذة: حممد نور احلسن  ،هـ(686

 لبنان.-بريوت ،دار الكتب العلمية ،م 1975 -هـ  1395

لدين ب ا حم، بو القاسممد، أحممد بن حممد بن حم ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر -19

دار  ،تقديم وحتقيق: الدكتور مدي حممد رسور سعد باسلوم ،هـ(857َوْيري )املتوىف: النُّ

 لبنان.-بريوت ،م 2003 -هـ 1424ط األوىل،  ،الكتب العلمية

حتقيق: حممود جاسم حممد  ،لإلمام أيب احلسن حممد بن عبد اهلل الوراق ،علل النحو -20

 الرياض.-اململكة العربية السعودية ،م1999-هـ2014،ط األوىل ،الرشدمكتبة  ،الدرويش

ي نصارللعالمة أيب الطاهر إسامعيل بن خلف املقرئ األ ،العنوان يف القراءات السبع -21

مكتبة اإلمام البخاري للنرش  ،دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلود ،هـ455األندليس ت 

 .مرص-رةالقاه ،م2008 -هـ 9142 ،ط األوىل ،والتوزيع

 ،لإلمام علم الدين أيب احلسن عيل ين حممد السخاوي ،القصيد يد يف شرحوصال فتح -22

اململكة  ،م2005-هـ1426 ،ط الثانية ،مكتبة الرشد ،موالي حممد اإلدرييس  حتقيق: د.

 الرياض.-العربية السعودية

: أمحد حتقيق ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن رشيح الرعيني ،الكايف يف القراءات السبع -23

 .لبنان-بريوت ،م2000-هـ1421 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،ييع الشافعسمال عبد

يب القاسم يوسف بن عيل بن أل ،لكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليهاا -24

مؤسسة سام للنرش  ،حتقيق وتعليق: مجال السيد رفاعي الشايب ،هـ465املتويف  ،جبارة اهلذيل

 مرص. –القاهرة  ،م2007 -ـ ه2714 ،األوىلط  ،يعوالتوز
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حتقيق: عبد السالم حممد  ، عمرو بن عثامن بن قنرب سيبويهرْش بِ  لإلمام أيب ،كتابال -25

 بريوت. -لبنان ،دار اجليل ،هارون

 ،لإلمام مكي بن أيب طالب القييس  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -26

-هـ1394 ،ط األوىل ،دمشقالعربية بة للغات ممع ا مطبوع ،حميي الدين رمضان حتقيق: د.

 دمشق.-سوريا ،م1974

 ،د الفايسلإلمام أيب عبد اهلل حممد بن حسن بن حمم ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة -27

 ،م2005-هـ1426 ،ط األوىل ،مكتبة الرشد ،حتقيق: عبد الرازق عيل إبراهيم موسى

 .الرياض-اململكة العربية السعودية

لإلمام أيب البقاء حمب الدين عبد اهلل بن احلسني بن  ،واإلعراب اءلبنيف علل ا اللباب -28

 –سوريا  ،م1995 -هـ1514 ،ط األوىل ،دار الفكر ،حتقيق: غازي خمتار طليامت ،عبد اهلل

 .دمشق

لإلمام  ،املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي -29

دار عباد  ،د. خالد حسن أبو اجلود حتقيق: ،اخلياطروف بسبط عامل  بن عيلعبد اهلل أيب حممد

 بريوت.-لبنان ،م2012-هـ1433 ،ط األوىل ،ودار ابن حزم ،الرمحن 

لإلمام  ،منت الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع-والتجويد املتون يف القراءاتجمموع  -30

-هـ1429 ،ىلط األو ،دليالوخالد بن مكتبة  ،حتقيق: سعيد عبد احلكيم سعيد ،ابن بري

 صنعاء.-اليمن  ،م2008

 ،لإلمام أيب الفتح عثامن بن جنى ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -31

 القاهرة.-مرص ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية -وزارة األوقاف  ،م1999 -هـ 1420

 ،د كامل بركاتحمم يق د.قحت ،بن عقيل اء الدين لإلمام هب ،املساعد على تسهيل الفوائد -32

 مكة املكرمة.-اململكة العربية السعودية ،من مطبوعات جامعة أم القرى

دار  ،عبد العيل املسئول ا.د. ،وما يتعلق به معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية -33

 القاهرة.-مرص ،م2007-هـ1428 ،ط األوىل ،السالم
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أيمن رشيدي  حقيق د. ،د الطيبيمحن أأمحد بهاب الدين لش ،املفيد يف علم التجويد -34

 /pdf13159/539/1https://books.islamway.net.منشور عىل االنرتنت عىل الرابط:  ،سويد

لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى  ،يف شرح اخلالصة الكافية املقاصد الشافية -35

 ،م2007-ـه2814 ،ط األوىل ،رىجامعة أم الق ،حممد إبراهيم البنا .د.أ حتقيق: ،الشاطبي

 مكة املكرمة.-ملكة العربية السعوديةامل

لإلمام نرص بن عيل الشريازي الفاريس املعروف  ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها -36

طبعة دار اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن  ،عمر محدان الكبييس  حتقيق: د. ،يب مريمبابن أ

 مكة املكرمة.-السعوديةة ربيلعاململكة ا  ،م9319-هـ1414 ،ط األوىل ،الكريم بجدة

شيخ يل حممد الضباع ع ، لإلمام حممد ابن اجلزري، حتقيق:النشر يف القراءات العشر -37

 .عموم املقارئ: بالديار املرصية

حتقيق الدكتور: خالد  ،لإلمام حممد بن سفيان القريواين ،اهلادي يف القراءات السبع -38

 . مرص -القاهرة   ، م 2011-هـ 1432  ، وىل أل ط ا   ، دار ابن حزم -ندار عباد الرمح ،حسن أبو اجلود

لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -39

 القاهرة.-مرص ،املكتبة التوفيقية ،ميد هنداويحتقيق: عبد احل ،السيوطي

 ط ،ةاملكتبة املكي ،: حسن أمحد العثامنحتقيق ،لإلمام النيساري ،الوافية نظم الشافية -40

 .مكة املكرمة-اململكة العربية السعودية ،م1995 -هـ 5141 ،وىلاأل

حلسن بن عيل لإلمام أيب عيل ا ،الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار -41

قدم له وراجعه الدكتور: بشار  ،حققه وعلق عليه الدكتور: دريد حسن أمحد ،األهوازي

 .انلبن-بريوت ،م0220 ،ط األوىل ،ربدار الغ ،عواد معروف
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