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 مص ام

تـاول البحث دراشة وحؼقق رشالة: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر     
 .عن ثاث كسخ خطوضة ،م(1671هـ/1182)ت  أي زيد عبد الرمن بن الؼاي

وقد غَطت الدراشُة جواكب مفؿة، مـفا: التعرف عذ ادملف، وعذ كسبه،    
تآلقػه، ومصادره ادعرفقة، ومـفجه  وبعض صقوخه، وتامذته، وذكر ما اصتفر من

ذ تللقف رشالته، وأشؾوبه ادعتؿد، وبقان مـفج التحؼقق، ووصف الـسخ اخطقة، 
 وصورها. 

القول الشهر ي حقيق  -ويدور موضوع الرشالة التي اصتغؾت عذ حؼقؼفا   
ة أي زيد عبد الرمن بن الؼاي حول قضق -أي عؿرو البري اإدغام الكبر

من قضايا الؼراءات الؼرآكقة: أا وهي طاهرة اإدغام الؽبر عن أي عؿرو 
بعد جقل،  البري. ففو الذي تواترت عـه واصتفرت. وقد تصدى ها الؼراء جقاً 

 وتظافرت مملػات عدة لؾتعريف ها كا يلي ذ ثـايا الرشالة.
السود  وقد كان حديث العامة ابن الؼاي حوها من ضريؼن ضريق   

وضريق الدوري من خال حؼقق اجؿع بن اإدغام الؽبر وحؼقق اهؿز وتسفقؾه. 
 وكاقش ادسللة باشتحضار أقوال العؾاء وحريرها.

 .ابن الؼاي، خطوط اإدغام الؽبر، أبو عؿرو البري،الكلمات امفتاحية: 
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 مقدمة
اة والسام عذ ادبعوث رمة لؾعادن، وعذ آله احؿد ه رب العادن، والص

 وصحبه والتابعن ومن تبعفم بنحسان إى يوم الدين.
ي عؾم الؼراءات الؼرآكقة بعـاية فائؼة من قبل عؾاء اإشام ظأما بعد، فؼد ح

ؽتاب اه ادسطور، لػفم لعذ اختاف اداهاهم واهتاماهم، أكه اددخل الوحقد 
ـظور، وهو عؾم هدف إى بقان الؽقػقة الصحقحة لؼراءة كام اه عز الؽون اد

 .×وجل حسب الروايات الصحقحة ادسـدة إى رشول اه 
وقد اعتـى السؾف بالتللقف ذ عؾم الؼراءات، فللػوا التآلقف البديعة، وصـػوا 
و التصاكقف ادػقدة، ممصؾن أصوله، وموضحن فروصه، فؽان أول إمام معتز أب

، ثم تاه من جاء بعده، فساروا عذ شــه، كل هـ(224)ت عبقد الؼاشم بن شام
. حتى صارت التآلقف ذ أبواب قرائقة ، وتطوياً حسب مؼصده وغرضه إجازاً 
 معقـة، كاإمالة، واإدغام. 

إن الذي عرف بظاهرة اإدغام، أحد الؼراء السبعة، وأحد أئؿة الؾغة، بل هو 
، (1)هـ(392)تم، وبْدء الرواة وشقػفم، كا وصػه ابن جـي أبو العؾاء وكفػف

. وهو الذي (2)هـ(833)توأعؾم الـاس بالؼرآن والعربقة، كا وصػه ابن اجزري 
. (3)«اإدغام كام العرب الذي جري عذ ألسـتفا، وا حسـون غره»ُأثَِر عـه: 

أدغؿه أبو عؿرو من مقع ما »ومن الذين اهتؿوا به أيضا ابن اجزري إذ يؼول: 
مئة وأربعة  [ ألف وثاث1314ادثؾن وادتؼاربن إذا وصل السورة بالسورة ]

ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ ﴿ ـبأحرف: لدخول آخر الؼدر 
                                       

 (.3/313اكظر: اخصائص ) (1)
 (.1/264الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )اكظر: غاية  (2)
 .35اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ص (3)
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 `  ﾟ  ﾞ  ﴾ :[ 1315وإذا بسؿل ووصل آخر السورة بالبسؿؾة ] .[1]البقـة
وآخر إبراهقم بلول  ألف وثاث مئة ومسة لدخول آخر الرعد بلول ابراهقم،

 .  (1)«[ ألف وثاث مئة وثاثة 1313احجر. وإذا فصل بالسؽت وم يبسؿل ]
وقد اصتفر أبو عؿرو البري بظاهرة اإدغام الؽبر، فتؾؼاه الؼراء بالدراشة    

ذ:  ، حقث ألف كتاباً هـ(399)توادـاقشة، مـفم أبو احسن ضاهر بن غؾبون 
ففذه » وعؾؾه. ذكره ذ: التذكرة، ووصػه بؼوله:  اإدغام أي عؿرو البري

أصول أي عؿرو ذ اإدغام، قد أخزتك ها خترة، وقد ذكرت عؾؾفا مستؼصاة 
. واحتػى به أبو احسن عي بن جعػر الرازي ادشفور (2)«ذ كتاب اإدغام له

التؾؿقذ  (هـ212)تبرواية حقى بن ادبارك القزيدي  هـ(411 شـة ا  كان حق)باحذاء 
اأول عن أي عؿرو البري، ذ كتاب لطقف شاه: ادعجم ذ إدغام حروف 

عن باقي الؼراء كلي عؿرو الداي  . فضاً (3)الؼرآن عذ مذهب أي عؿرو بن العاء
ذ جامع البقان، ومؽي بن أي ضالب الؼقز ذ التبرة. واعتـى به من ادتلخرين 

ذ رشالته: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر،  أبو زيد عبد الرمن بن الؼاي
 موضوع التحؼقق.

 الدراسات السابقة ي اموضوع:
لؼد تػاوتت جفود أهل اأداء ذ العـاية باإدغام الؽبر، إذ مـفم من ذكره ذ     

بؽاله من مقع ضرقه، ومـفم من  هـ(154)تأحد الوجفن عن أي عؿرو البري 
ومـفم من خص به  ا،معً  هـ(261)توالسود هـ(246)ت ذكره عن الدوري

السود وحده. ومـفم من م يذكره ا عن السود، وا عن الدوري، بل ذكره 
                                       

 .32-31ص إدغام الؽبر ذ الؼرآن الؽريم،اكظر: ا (1)
 (.69(، ومؼدمة ادحؼق: )ص 1/93) كظر: التذكرة ذ الؼراءات الثانا (2)
كسخة خطقة ذ مؽتبة أمزوزياكا/ بنيطالقا كا أفادكا حؼق كتاب اإدغام أي عؿرو الداي أكه توجد مـه  (3)

 .28ذ عر لوحات. اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ص 1/159بؿديـة مقاكو برقم: 
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 عن غرما. وذلك كؾه بحسب ما وصل إلقفم وصح عـدهم.
وقد رصد بعض الباحثن الذين اهتؿوا بتحؼقق تراث عؾاء الؼراءات طاهرة   

ـػات، إذ ذكروا ادطبوع، وادخطوط، وكبفوا عذ اإدغام، فسجؾوا مؾة مص
 ادػؼود. وبـاء عؾقه: آثرُت أن ُأْشِفَم بِِذْكِر ما اصتفر، وأفرُد َبْعَض ما ذكروا:

 .هـ(217)تكتاب اإدغام أي زكريا حقى بن زياد الػراء  -
 .هـ(255)تكتاب اإدغام أي حاتم السجستاي  -
، وهو رشالة صغرة أحؼفا هـ(368)تإدغام الؼراء أي شعقد السراذ  -

 السراذ برحه كتاب شقبويه.
كتاب اإدغام، أو ذح اإدغام الؽبر بعؾؾه، أي بؽر أمد بن احسن بن  -

 .هـ(381)تمفران اأصبفاي 
 .التقسر ذ الؼراءات السبع أي عؿرو الداي -
 ا.جامع البقان له أيًض  -
 ا.اإدغام الؽبر له أيًض  -
 ا:، وله أيًض (1)هـ(437)تالؽبر لؾشقخ مؽي بن أي ضالب الؼقزاإدغام  -

وتبعفا صاحب  (3)، وابن خؾؽان،(2)احروف اددغؿة، ذ جزأين، ذكره ياقوت
فرش احروف اددغؿة ذ  ا:. وأفادت بعض ادصادر أن له أيًض (4)هدية العارفن

: اختصار اإدغام ا كتاب، وله أيًض (5)جزأين، ذكر ذلك الؼػطي ذ إكباه الرواة
                                       

 (. و:2/271) (. هدية العارفن1344/، 2(. واكظر: كشف الظـون )19/171) اكظر: معجم اأدباء (1)
اإدغام الؽبر ذ ادخارج. وورد ذ: وفقات  (. بعـوان: ذح3/316) إكباه الرواة عذ أكباه الـحاة

 (. بعـوان: اإدغام الؽبر ذ ادخارج.5/276اأعقان )
 (.119/171) معجم اأدباء (2)
 (.5/276) وفقات اأعقان (3)
(4) (2/471.) 
(5) (3/318.) 



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

269 

، ولعل هذا الؽتاب (1)الؽبر عذ ألف، با، تا، ثا، ذكره أيضا الؼػطي ذ إكباه الرواة
 اختصار لؾؽتاب اأول كا هي عادة مؽي ذ التللقف.

إن كثرة تصاكقف مؽي ذ ادوضوع الواحد ُتَصِعب عؾقـا حديد الؽتاب الذي 
. وقد كص (2)ؽتب وأها ذ حقز ادػؼودكؼل مـه ابن الؼاي، شقا مع غقاب هاته ال

ابن الؼاي عذ اعتاده كتاب اإدغام لؾشقخ، كا شقلي ذ شقاق دراشة مصادره 
ادعرفقة التي اعتؿدها ذ رشالته الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر أي عؿرو 

 بن العاء ادازي البري.
  أهداف البحث:

 ؾة من اأهداف:يتطؾع هذا البحث إى حؼقق م
ة قشقبة تؾقق ها، ؾَ ذ باها، وإخراجفا لؾـر ذ ُح  جقدة . حؼقق رشالة1

 وبؿوضوعفا ادتعؾق بعؾم الؼراءات الؼرآكقة.
. التعرف عذ جفود أحد أبرز قراء عؾاء ادغرب اأقل ذ عؾم الؼراءات 2

ي، من ضريؼقه الؼرآكقة، ابن الؼاي وعـايته الؽبرة بؼراءة أي عؿرو البر
 السود والدوري.

ا، وذلك بالتـؼقب عن ا والؼرائي خصوًص . خدمة الساث اإشامي عؿومً 3
 كوادره والتعريف به.

جرى به العؿل عـد ادغاربة ذ قراءة أي عؿرو البري ذ مطؾع  .اكتشاف ما4
 العر العؾوي.

 امنهج امتبع ي الدراسة:
، ضؿـتفا التعريف بادمِلف، وصقوخه، قدمت لؾـص ادحؼق بدراشة وافقة  

وتامقذه، وأهم مملػاته، ثم أردفت بذكر ادـفج الذي اتبعه ابن الؼاي ذ تللقف 
                                       

(1) (3/317.) 
 (.28و 26اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ) (2)
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الؼول الشفر، وادصادر ادعرفقة التي اشتؼى مـفا مادته، وتػصقل أشؾوبه، 
وعَرجت عذ بقان مـفجي ذ حؼقق الرشالة قصد إقامة الـَص، ثم ختؿت بوصف 

 سخ ادخطوضة ادعتؿدة، مع تؼديم كاذج مصورة مـفا.الـ
 وقد اقتضت ضبقعة البحث تؼسقؿه إى مبحثن: خطة البحث:

 قسم الدراشة، وقسؿته إى مطؾبن: امبحث اأول:
 التعريف بادملف، وبشقوخه وتامذته، ومملػاته. امطلب اأول:

 .اشؿه وكسبه:1
 .صقوخه:2
 .تامقذه:3
 .مملػاته:4

  التعريف بالرشالة. ب الثاي:امطل
 . كسبة الرشالة إى ادملف.1
 . مـفجه.2
 .مصادره.3
 . أشؾوبه.4
 .وصف الـسخ ادخطوضة.4

 قسم التحؼقق: ويشتؿل عذ مطؾبن: امبحث الثاي:
 الـص ادحؼق:  .1
 الػفارس العؾؿقة، وحتوي عذ:   .2

 ففرس اأعام الواردة ذ الرشالة. 1.2
 ؽتب الواردة ذ الـص ادحؼق.ففرس أشاء ال 2.2
 ففرس ادصادر وادراجع. 3.2
 . ففرس ادحتويات. 4.2
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 قشم الدراسة
 وتامذت』، ومؤلفات』. ،بشيوخ』التعريف امؤلف، و امطلب اأول: 

هو اإمام ادؼرئ شقدي عبد الرمن بن الؼاشم ابن الؼاي،  .ام』 ونسب』:4
مة ادغرب ادشفور ذ العر العؾوي، وصقخ الػؼقه ادحدث اهام، إمام الؼراء وعا

اجاعة ذ اإقراء، وصاحب مدرشة خاصة، العام الـحوي، ادؽـاد اأصل، 
الػاد الدار وادـشل، ُعِرف أهؾه وأرته العؾؿقة بؿؽـاس بلواد ابن الؼاي، 

شقخ ، وري ذ حجر الهـ(999)ويعرفون ذ الؼديم بلواد ابن أي العافقة. ولد شـة 
صقوخه ذ التصوف. ترك توالقف  أجِل أي ادحاشن شقدي يوشف الػاد من 

   .(1)حسـة مشفورة ذ الؼراءات الؼرآكقة
تتؾؿذ العامة ابن الؼاي عذ أعام أجاء، كا تذكر ذلك كتب  .شيوخ』:2

 الساجم، وقد رأيُت أن أصر إى أصفرهم، ومـفم:
بن أي العافقة، الشفر بابن الؼاي، كان  والده أبو الؼاشم قاشم بن حؿد.1  
بروح اجؿل،  بالػؼه، واهـدشة، واحساب، والتاريخ، وبلوجه الـحو، معتـقاً  عاداً 

واإيضاح، ومطالعة الدواوين الؼديؿة، له ذح عذ ألػقة ابن مالك ذ الـحو، 
: جُرومقة، ولد شـةوحاصقة عذ ذح ادرادي، وعذ ذح الريف عذ اآ

 .(2)هـ(1122)(، وتوذ شـة: 961)
أبو ادحاشن يوشف بن حؿد الػاد الػفري، ولد شـة إحدى وشبعن .2

كاكت كسخ الصحقحن تصحح من حػظه،  ،هـ(1121)وتسعائة، توذ شـة 
متصوف عارف زاهد، صقخ الطريؼة الشاذلقة بػاس. له ذح عذ مـظومة 

                                       
 (.2/296س وحادثة اأكقاس )اكظر: شؾوة اأكػا (1)
 ، واكظر: شؾوة اأكػاس151ص، صػوة من اكتر من أخبار صؾحاء الؼرن احادي عراكظر ترمته ذ:  (2)

 (.2/175) (. واكظر: ضبؼات احضقؽي3/133)
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 . (1)ادؼددـي الغام لعبد الريق ذ التصوف، وذح عذ عؿدة اأحؽ

، وله إجازة مـه، أصار إلقفا شقدي حؿد بن يوشف التامي، وهو عؿدته.3
 .(2)احي الؽتايعبد
شقدي عبد الرمن بن عبد الواحد العباد، السجؾاد، كزيل فاس .4

 .(3) ا  رباكق صاحاً  ا  ودفقـفا، كان ولق
أخذ عـه ذ هاته الرشالة الؼول اأشتاذ أبو عبد اه الصغر، وقد رح با.5
 موضوع التحؼقق والدراشة. (4)الشفر

شقدي عبد الواحد بن أمد بن عي اأكصاري ادعروف بابن عاذ الػاد، .6
صاحب ادـظومة الػؼفقة الرائدة، العامة اجؾقل، برع ذ الؼراءات والػؼه، دفن 

وترجم له صاحب كر ادثاي : (5)شا. ذكره عبد احي الؽتاي ذ شؾوة اأكػاس
أهل احادي عر والثاي، وكؼؾه عـه حؼق الػجر الساضع أثـاء ترمته لؾعامة ابن 

 .(7)،  وحؽى بعضا من كوادره احضقؽي(6)الؼاي
وخص ابن الؼاي صقوخه ذ عؾم الؼراءات بتؼققد َلطِقٍف، أصار إلقه أمد 

 .(8)البوصخي ذ شقاق حديثه عن تآلقف ابن الؼاي
تتؾؿذ ابن الؼاي تامقذ كجباء كثر، فؿـفم من صار ذا صلن ذ  تاميذ《: .3

                                       
 .115ص ،(، وصػوة من اكتر289) اكظر ترمته ذ: مرآة ادحاشن لؾشقخ أي ادحاشن، (1)
 (.412-2/411(، والصػوة، )297-2/296اكػاس، )اكظر: شؾوة ا (2)
 (.412-2/411(. والصػوة، )297-2/296كػسه. اكظر: شؾوة ااكػاس، ) (3)
 .2اكظر: الؼول الشفر، ص  (4)
 (.2/234اكظر: ) (5)
 (.1/112اكظر: )  (6)
 .667 (، رقم السمة:2/512اكظر ترمته ذ: ضبؼات احضقؽي ) (7)
 .112، ص اضع والضقاء الامع ذ ذح الدرر الؾوامعاكظر: الػجر الس (8)
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فصار إمام احرة بػاس، ومـفم  ،ذ مدارج السالؽن ىالؼراءات، ومـفم من ارتؼ
فقفا. وخافة التطويل  ار مشاركاً صمن حَصل العؾوم وأخذ بالتؽامل بقـفا ف

 اقترُت عذ ذكر أجل تامقذه، ومـفم:
أبو شام عبداه بن حؿد بن أي بؽر العقار السجؾاد، ولد شـة  .1

، وهو َعَؾٌم أصم، أخذ عن والده، وأخقه عبد الؽريم، والشقخ مقارة هـ(1137)
الػاد، وأي زيد ابن الؼاي، والشقخ عبد الؼادر الػاد، ورحل إى ادرق 

براهقم الؽوراي، له إ، واخػاجي، وعبد السام الؾؼايوأخذ عن الشقخ الشفاب 
َحُه، وذح  تآلقف حسـة مـفا: الرحؾة العقاصقة، وله كظم عذ بقوع ابن ماعة وَذَ

ا: احؽم بالعدل واإكصاف الرافع لؾخاف فقا وقع عذ ألػقة ابن مالك، وله أيًض 
بن عؾاء شجؾاشة من اخاف ذ مسللة التؼؾقد، وغرها من التآلقف احسان، وله 

 . (1)هـ(1191)شـة: اوى ذ الػؼه. توذ فت
أبو زيد عبد الرمن بن عبد الؼادر الػاد، اإمام العامة، العؿدة، ادحؼق،  .2 

، من بقت عؾؿي هـ(1141)ادتػـن ذ العؾوم، احامل راية ادـثور وادـظوم. ولد شـة: 
د بن أي أثقل بحارة فاس، أخذ عن والده، وعؿه أمد، وقريبه حؿد بن أم

ادحاشن الػاد، وأمد الزموري، والريف البوعـاي، والؼاي ابن شودة، 
ومقارة الؽبر، وعبد الرمن ابن الؼاي، وعبد الوهاب بن العري الػاد، وأجازه 

: كظم العؿل الػاد، وذح بعضه. تآلقػهماعة من أهل ادرق وادغرب. ومن 
د الرمن، وذح ادراصد، وجزء ذ مـاقب وأزهار البستان ذ مـاقب الشقخ عب

الشقخ عبد اه معن، والطالع ادرق ذ ادـطق، والباهر، وغاية الوضر ذ عؾم 
السر، والؾؿعة ذ قراءة السبعة، وحػة اأكابر ذ أخبار الشقخ عبد الؼادر، 
 والؼطف الداي ذ البقان وادعاي، وذحه. وكظم الصغرى، وادؼدمة، وألف ذ

                                       
 (.455-1/454اكظر ترمته ذ: صجرة الـورة الزكقة )  (1)
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اأصؾن ومصطؾح احديث. وغر ذلك من التآلقف وهي تزيد عذ ادائة والسبعن 
 .(1)(ـه1196)ت

أبو عبد اه حؿد العري بن أمد الػشتاي، أخذ عن الشقخ حؿد بن كار .3
الدرعي، واكتػع به، والشقخ عبد الؼادر الػاد، وأي زيد ابن الؼاي، وغرهم 

 .(2)هـ(1191)شـة:   توذ
حتػظ لـا ادؽتبة الؼرائقة بؿملػات كػقسة ابن الؼاي، مـفا ادطبوع  .مؤلفات』:4

ومـفا ادخطوط، ويؿؽن الرجوع إى رشالة ابن الؼاي: حؼقق الؽام ذ قراءة 
اإدغام، فؼد رد حؼق الؽتاب مملػات ابن الؼاي، كا عرض حؼق كتاب: 

ر الؾوامع أمد البوصخي إى مؾة من الػجر الساضع والضقاء الامع ذ ذح الدر
تصاكقف ابن الؼاي، وما ذكره حؿد بوضربوش ذ حؼقق كتاب: بقان اخاف 

وما أضافه: حسن مقتو ذ  ،والتشفر وما وقع ذ احرز من الزيادات عذ التقسر
عـايته بساث ابن الؼاي، وحؿد بالواي وغرهم. وعؾقه: أرى أن أعرض بعض 

 دملف ادشفورة، ومـفا: توالقف ا
 مطبوع.  ،الػجر الساضع والضقاء الامع ذ ذح الدرر الؾوامع .1

 مطبوع. ،بقان اخاف والتشفر وما وقع ذ احرز من الزيادات عذ التقسر .2

 مطبوع. ،حؼقق الؽام ذ قراءة اإدغام .3
 .(3)عؾم الـرة ذ حؼقق قراءة إمام البرة .4
 ذ معـى قوهم: تسفقل اهؿزة بن بن. قرة العن .5

اإيضاح دا يـبفم عذ الورى ذ قراءة عام أم الؼرى، وهو مرجع ذ قراءة  .6
                                       

 (.457-1/456) اكظر ترمته بشجرة الـور الزكقة  (1)
 (1/456) ظر ترمته ذ: صجرة الـور الزكقةاك  (2)
 بجامعة حؿد اخامس بالرباط.  مبحث مرقو  (3)
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  مطبوع. ،ابن كثر
 مطبوع. ،ادـحة والتؼريب ذ إمالة الؽسائي.7

 ،بقان اخاف والتشفر وااشتحسان وما أغػؾه مورد الظؿآن ذ الؼرآن.8
 مطبوع. 

 مطبوع. ،ادػقد أحؽام الرشم والضبط والؼراءات والتجويداجامع .9
إى غر ذلك من الػتاوى الؼرائقة التي شئل عـفا ادملف من لدن ضؾبته،  

 وغرها من ادـظومات الشعرية الرائؼة.
 امطلب الثاي: التعريف الرسالة، ومصادر امؤلف، ومنهج』، وأسلوب』.

 . صحة نسبة الرسالة إى امؤلف:4
قاد البحث ذ كتب الػفارس والساجم إى الوقوف عذ رشالة موشومة:   

بالؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر، مـسوبة ابن الؼاي، فؼد تؼدم ذ شقاق 
 ا:ترمة ادملف اإصارة إى هاته الرشالة ضؿن توالقػه، ومن ذكرها أيًض 

 ؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر.  ادملف ذ مطؾع الرشالة بعـوان: وشؿقته: بال .1
 . (1)قسم الؼرآن الؽريم وعؾومه  ،تطوانب. مػفرس خطوضات اخزاكة العامة 2
 .(2). مػفرس اخزاكة احسـقة3
 .(3)كؾقة الريعة جامعة اإمارات العربقة ادتحدة .4
ه: عؾم . ذكرها أيضا ادرحوم شعقد أعراب، وأفاد أن ابن الؼاي ذَيل به كتاب5

 .(4)الـرة ذ حؼقق قراءة إمام البرة 
                                       

 .29، 28اكظر: ص (1)
. بعـوان: أجوبة عذ مسائل ذ الؼراءات، ابن 9اكظر: كشاف الؽتب ادخطوضة باخزاكة احسـقة، ص  (2)

 الؼاي.
 .14،15ص (3)
 .114اكظر: الؼراء والؼراءات بادغرب، ص  (4)
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من اصتغل عذ تراث ابن الؼاي، كالباحث: اجقي أمد  كا تواتر ذكرها ذ 
، (2)ذ مؼدمة حؼقؼه لؽتاب ادصـف: حؼقق الؽام ذ قراءة اإدغام (1)عي بال

. وأمد البوصخي ذ مؼدمة (3)صػحة 418وأكه يؼع ضؿن جؿوع مصـػاته 
حؼقؼه: الػجر الساضع عذ الدرر الؾوامع، وذكرها اأشتاذ حؿد بالواي ذ مؼدمة 

 حؼقؼه لؽتاب اإيضاح لؾؿصـف. 
وأما عن تسؿقة الؽتاب، فؿن شات ااكتساب الدالة عذ حؼقؼة اشؿه، ما   

اح ي من عـواكه: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر، ومؼاركته مع ما حؼؼه 
بوضربوش بقان اخاف والتشفر وااشتحسان، وذ رشالة أخرى وطف حؿد 

فقفا هذا العـوان، فقؽون ابن الؼاي قد وطف التشفر ذ عدة رشائل حسب ما 
 قاد إلقه كظري.

 :القول الشهر ي حقيق اإدغام الكبر مصادر ابن القاضي ي رسالت』: .2
موارد معرفقة مفؿة جدا ذ عؾم توافر ابن الؼاي ذ رشالته: الؼول الشفر 

هو حؼق مطبوع ومـشور بن الباحثن والدارشن، ومـفا  الؼراءات، مـفا ما
 ومن تؾؽم ادصادر:  ،ادخطوط وادػؼود

التقسر ذ الؼراءات السبع لؾحافظ أي عؿرو الداي، اعتؿده ابن الؼاي   -
سللة واحدة، فصار عؿدة ا حقث رجع إلقه ذ مـاشبات ختؾػة، ذ ما كؾق  اعتادً 

الرشالة، ما يدل عذ أمقة مملػات أي عؿرو الداي، وققؿتفا عـد عؾاء 
 :الؼراءات. وقد كؼل مـه بؿامح مـفجقة ختؾػة، فؿرة يذكر اشم الؽتاب هؽذا

                                       
 أشتاذ بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة، كؾقة الريعة والؼاكون قسم الدراشات اإشامقة.  (1)
 ؼق عذ كسخة أصؾقة واحدة، عثر عؾقفا ضؿن جؿوع بؿؽتبة زايد بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة.ح (2)
أصار ادحؼق ذ اهامش إى أن الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر ابن الؼاي، يوجد بخط ادملف ذ  (3)

لذي مدي به اأشتاذ معاذ جؿوع مصـػاته بؿؽتبة زايد بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة، وهو ا
 السحاي.
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دون كسبته إى صاحبه، ومرة يذكر اشم صاحب الؽتاب دون  (1)وجاء ذ التقسر
، وقوله: (2)«كا فعل صاحب التقسر»سر، فقؼول: اشؿه وادؼصود التقحديد 

وكؼص عن »، أو: (4)«كالتقسر»...، وقوله: (3)«وهي مػفومة من التقسر»
، فدلت هاته الـؼول عذ أصالة التقسر أي عؿرو ذ حرير مادة هاته (5)«التقسر

راءات إى الـؼل من جامع البقان ذ الؼ الرشالة الؾطقػة ذ الؼراءات. إضافةً 
. وكتاب: (6)ا، وقد عاد إلقه ذ أكثر من موضنالسبع، أي عؿرو الداي أيًض 

 أكثر من مـاشبة من ذلك قوله: ا، رح به ادملف ذادػردات لؾداي أيًض 
. (8). وكتاب: اإدغام له(7)« ...فخصصوا مطؾق التقسر بؿطؾق ادػردات»

  .(9)وكتاب: ااقتصاد له
شقخ ادؼرئ مؽي بن أي ضالب الؼقز، إذ كص عذ اأخذ كا كؼل أيضا عن ال  

. وكتاب: التبرة ذ (10)من كتبه: الؽشف، ورد ذكره ثاث مرات ذ الرشالة
، إذ اكتػى باإصارة إلقه ا من كتاب: اإدغام لؾشقخ أيضاً . وكؼل أيًض (11)الؼراءات

ء يطؾؼون . ومعؾوم أن الؼرا(12)باشؿه، هؽذا: وذ كتاب اإدغام لؾشقخ أيضا
                                       

 .289الؼول الشفر، ص  (1)
 كػسه.  (2)
 كػسه.  (3)
 كػسه.  (4)
 .292كػسه، ص  (5)
 .293، 292كػسه، ص   (6)
 .295كػسه، ص  (7)
 .292كػسه، ص   (8)
 .292كػسه، ص   (9)
 .293كػسه، ص  (11)
 .295ص 291كػسه، ص  (11)
 .297كػسه، ص (12)
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احافظ عذ أي عؿرو الداي، والشقخ عذ مؽي بن أي ضالب الؼقز. وقد كعتفا 
ابن الؼاي أيضا هذا ذ رشالته: الؼول الشفر موضوع التحؼقق، قال عن أي 

كا فعل الشقخ ذ  » . وعن مؽي قال:(1)«قال احافظ ذ ااقتصاد» عؿرو الداي: 
، ومع بقـفا (3)«لشقخ ذ كتاب اإدغام من توالقػهوقال ا»، وأضاف: (2)«التبرة
 .(5)«عذ ما اختاره الشقخ واإمام احافظ  (4)وافقو »فؼال: 

 ومن ادصادر التي اعتؿدها ابن الؼاي ذ رشالته: 
 العـوان ذ الؼراءات السبع أي الطاهر اشاعقل بن خؾف اأكصاري

 من كتاب:  ، وكؼل أيضاً (6)فؼد ذكره ادملف أكثر من مرة  ، هـ(455)ت

التذكرة ذ الؼراءات الثان أي احسن ضاهر بن عبد ادـعم بن غؾبون ادؼرئ 
، ا تؾؿقحاً  من أخص عؾاء الؼراءات، كؼل عـه ادملف ترحاً  هـ(399)تاحؾبي 

 . (7)« وقال ضاهر بن غؾبون ذ تذكرته  »ذلك قوله: 
 :أيضاً  - -لعامة ابن الؼايومن ادصادر ادفؿة التي كؼل مـفا ا

اإقـاع ذ الؼراءات السبع أي جعػر أمد بن عي بن أمد بن خؾف اأكصاري 
، حقث ذكره مرتن، ورح بذكر اشم الؽتاب باختصار هـ(541)تابن الباذش 

 .(9)«وحؽى ابن الباذش »رح باشؿه:  ، ومرةً (8)«وقال ذ اإقـاع»فؼال: 
                                       

 .296كػسه، ص  (1)
 كػسه.  (2)
 .297كػسه، ص (3)
 ذ م: وأبق، وا وجه ها، وهي تصحقف.( 4)
 .296، صكػسه  (5)
 .291كػسه، ص (6)
 .293كػسه، ص  (7)
 .293كػسه، ص (8)
 .297كػسه، ص (9)
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إمام اجعزي ذ كتابه: كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي عن ا ضوياً  اوكؼل كص 
 وكؼل أيضا من كظم: (1)ووجه التفاي،

، لإمام الشاضبي ادؼرئ. (2)حرز اأماي ووجه التفاي ادعروف: بالشاضبقة
  .(3)وكؼل عن ابن اجزري ذ مصـػه: الـر ذ الؼراءات العر

 ذ رشالته:  ومن ادصادر التي كؼل مـفا ابن الؼاي 

، هـ(476)ت، أي عبد اه حؿد بن ذيح الرعقـي (4)الؽاذ ذ الؼراءات السبع
حقث ورد ذكره شت مرات متػرقات، فدلت هاته اإحاات عذ أمقة الؽاذ ذ 

ابن  »الؼراءات السبع ذ زمان ادملف ابن الؼاي، من ذلك ِذْكر ادملف وحده: 
فقؿؽن » ، وقوله: (6)«ذكره ذيح  ففذا الصحقح ما »، وقوله: (5)«ذيح بن حؿد

دا م » . وزاد: (7)«أن يؽون كؼل ذيح ذلك عن أبقه، فؾذلك يذكره أبوه ذ الؽاذ 
 . (9)«كا فعل ذ الؽاذ : »  ، وذكره أيضاً (8)«يتعرض ذ الؽاذ لذكر اإدغام 

جبارة اهذي، كؼل مـه الؽامل ذ الؼراءات العر واأربعن الزائدة عؾقفا، ابن 
 .(10)«وقد كص اهذي عذ اأربعة ذ الؽامل» ادملف هؽذا: 

، هـ(656)تالملئ الػريدة ذ ذح الؼصقدة أي عبد اه حؿد بن حسن الػاد
                                       

 . 291كػسه، ص (1)
 .295، ص288كػسه، ص (2)
 .294اكظر: ص (3)
 . شقلي ذ قسم التحؼقق التعريف بادملف. 293ص  (4)
 .293كػسه، ص  (5)
 .297الؼول الشفر، ص  (6)
 .297كػسه، ص  (7)
 كػسه.  (8)
 كػسه.  (9)
 .291كػسه، ص (11)
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 .(1)«وقال ذ الملئ » ورح باشم الؽتاب باختصار فؼال: 
ي أبو عي اأهوازي ذ ومن ادصادر غر ادباذة التي كؼل مـفا بواشطة اجعز 

 ، وم أقف عذ الـص.(2)أكثر من مـاشبة
 .(3)ومن اأعام الذين كؼل عـفم بواشطة اجعزي أيضا: أبو العاء الواشطي 

 .(3)الواشطي
وكؼل عن العامة ابن غازي، هؽذا رح باشؿه دون ذكر اشم الؽتاب،    

.  (4)«غازي وقال اإمام ابن»ويؼصد به: إكشاد الريد من ضوال الؼصقد. قال: 
 .(5)إى غر ذلك من تآلقف عؾاء الؼراءات

ة ما تؼدم، كخؾص إى أن موارد ابن الؼاي ذ رشالته الؼول الشفر هامّ  تعليق:
جدا، فؼد تبوأ الـؼل من تراث احافظ أي عؿرو الداي الصدارة، يؾقه ذ الرتبة 

ن جاء بعدما، كابن الرواية عن الشقخ أي حؿد مؽي بن أي ضالب الؼقز، ثم م
 ذيح، واجعزي، والشاضبي، وغرهم.

وقد دل تـوع ادصادر وتعدد مشارها دالة واضحة عذ إدام الشقخ ابن  
الؼاي بساث أشافه ذ الؼراءات، وأكه كان مؽتبة قرائقة غـقة جدا، كا دلت هاته 

تحضار بعض ادصادر أيضا عذ اكػتاحه، واتساع مداركه، وقوة حافظته ذ اش
                                       

 .289كػسه، ص  (1)
 . 293، 291كػسه، ص  (2)
 .291صكػسه،   (3)
 .292كػسه، ص  (4)
ن العاء، وأزعم أن أغؾب ادصادر التي اعتؿدها ابن الؼاي ذ حؼقؼه لظاهرة اإدغام أي عؿرو ب (5)

 ااقتصاد أي عؿرو الداي، واإدغام دؽي بن أي ضالب.  كحو:  إا ما كدر،حؼؼة مطبوعة متداولة بن الباحثن، 
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 الـؼول، وتضؾعه ذ أصول الؼراءات.
.منهج ابن القاضي ي أليف رسالت』: القول الشهر ي حقيق اإدغام 3

بـى ابن الؼاي رشالته: الؼول الشفر عذ مامح مـفجقة واضحة يؿؽن  الكبر:
 اإصارة إى أبرز معادفا كاآي:

اء ادؼدمة ذ الثؼافة مؼدمة خترة موجزة، ذكر فقفا أهم عـار بـ -
احؿد ه رب العادن » ة، وبعدلة. ذلك قوله مثا: اإشامقة، من مدلة، وصا

وصذ اه عذ شقدكا ومواكا حؿد ادبعوث باحق ادبن وعذ آله وأصحابه 
 .(1)« وتابعقفم بنحسان إى يوم الدين، وبعد

وان الؽتاب الذي هو بصدد ف ذ رشالته بعـادملِ  ذكر عـوان الؽتاب: رح -
: اْلَؼْوُل ـَوَشَؿْقُتُه ب» تللقػه، بعد أن ذكر مـفجه ذ التعامل مع الـصوص، قال: 

ِؼقِق اإْدَغاِم اْلَؽبر  «.الَشِفُر ِذ َحْ
فؼد » جرى به العؿل عـدكا بػاس: من ذلك قوله ذ مػتتح الرشالة:  ذكر ما

ي من َضِريَؼْقهَجَرى اأخُذ عـدكا ذ اإْدَغاِم الْ   .(2)«َؽبِِر بُِعُؿوِمه لِْؾَبْرِ
اشتحضار أقوال العؾاء ذ ادسللة: امتاز ابن الؼاي بؼوة اشتحضاره لـصوص 
العؾاء ومـاقشتفا. وهي أقوال كثرة من أبواب ختؾػة من باب اإدغام بلكواعه، 

 ا.ومن باب اهؿز. وشقلي ذ ذكر مصادره بقان حجم الـصوص وضبقعتف
حؼقق أقوال العؾاء ذ اإدغام الؽبر وحريرها: يدل عؾقه قوله ذ مطؾع 

 . (3)«َوبِـُُصوِص اأِئَؿة ُمَمِيداُمْرَصدا  -إن صاء اه-َفْؾـَُحِؼق َذلَِك » الرشالة: 
تـاول ابن الؼاي طاهرة اإدغام الؽبر أي عؿرو بن العاء من خال   

                                       
 ص اأوى من ادخطوط.  (1)
 كػسه.  (2)
 من هذا البحث. 288ص  (3)
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 هم. وال العؾاء ذ ادسللة، مـاقشاً أق عرض حااته، مستحراً 
 .أسلوب ابن القاضي ي رسالت』: القول الشهر ي حقيق اإدغام الكبر:4

يؾحظ الدارس ادتتبع لرشائل ابن الؼاي وباقي تراثه، أن العامة يؽتب بلشؾوب 
شفل وواضح، تغؾب عؾقه ادصطؾحات ادمِصؾة لػن الؼراءات الؼرآكقة، يستعرض 

العؾاء باقتدار دون رد أو كؼد أو دريح: بل يعرض اأقوال ويـاقش ها حال أقوال 
يـص عذ مذهبه  كان  اإدغام الؽبر عـد أي عؿرو البري، وأحقاكاً 

وها قرأكا عذ اأشتاذ أي عبد اه »اإقرائي وأكه يؼرأ هذا الوجه. من ذلك قوله: 
 .(1)«الصغر

 وصف النسخ اخطية:. 5
فقا وهاًء  ل لدي من رشالة ابن الؼاي ثاث كسخ خطقة تتػاوت مااً حص  

 :بقـفا، أمؾفا
وقد زودي بصورة مـفا الباحث معاذ  نسخة كلية الشريعة اإمارات: -

، كتبت بخط السحاي وهي ذ ثاث لوحات، ذ كل لوحة اثـان وعرون شطراً 
والعـاوين. م أقف فقفا عذ تاريخ مغري مقل، وُلِون حرُف الواو فقفا بؾون أمر 

عؾقفا خاتم صاحبفا ذ جؿوع يضم رشائل ابن الؼاي، وواشم الـاشخ، ، سخـال
 .عؾقه اه ةابراهقم اهاي رم

كسخة بخط حؿد بن عبد الؽريم الزوادي تؼع  نسخة اخزانة العامة بتطوان: -
إى ص  421، باخزاكة العامة وادحػوطات بتطوان من ص 881ضؿن جؿوع

بخط مغري وشط حذ باأمر عذ ورق  15عذ  21، مؼاس 24، بؿسطرة 424
 أبقض صؼقل. خالقة من تاريخ الـسخ.

، 11421، برقم: (2)تؼع ضؿن جؿوع ابن الؼاي :نسخة اخزانة اﾅسنية  -
                                       

 كػسه.  (1)
 .11لوحة:  اكظر: جؿوع ذ الؼراءات، ابن الؼاي، خطوط باخزاكة احسـقة،  (2)
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كتبت بخط مغري مقل وواضح، لوكت فقه العـاوين بالؾون اأمر، عؾقفا 
كات. خالقة من تاريخ الـسخ واشم الـاشخ، عؾقفا تعؾقؼات تعؾقؼات واشتدرا

 وتصحقحات.
 :قام مـفجي ذ التحؼقق عذ  . منهجي ي التحقيق:6
توثقق الـؼول واأقوال بعزوها إى مظاها، وحؼقق الؼول فقفا، وتصحقح  -

 بعض اأخطاء الواردة فقفا.
 اأعام والتعريف هم.و خريج اآيات الؼرآكقة واأحاديث الـبوية الريػة، -
ادؼابؾة بن الـسخ، وقد اعتؿدت ذ حؼقفا عذ ثاث كسخ خطقة، وم أجعل  -

   جحة.رأحدها أصا لتعذر الؼرائن اد

: ح. وكسخة ـ: ط. وكسخة احسـقة بـ: رمزت لـسخة تطوان، بالرموز - 
 : م.ـاإمارات ب
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 امعتندة من صىر النشخ ذجما

 الصفحة أولى من:  )م(  
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 الصفحة أخيرة  من : )م(
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 الصفحة أولى من: )ط(
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 خاتمة: )ط(
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 الصفحة أولى من: )ح(
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 الصفحة أخيرة من: )ح(
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 الن  احقق
 .ُحََؿٍد وآله َوَصْحبِِه َوَشَؾمَ  بِْسِم اه الَرْمَِن الَرِحقِم، َصَذ اهُ َعَذ َشِقِدَكا

قال الشقخ العام العامة احز الػفامة أبو زيد شقدي عبد الرمن بن أي      
 الؼاشم بن الؼاي كػعـا اه به وأفاض عؾقـا من بركاته. 

هِِ َرِب اْلَعادَِن، َوَصَذ اهُ َعَذ َشِقِدَكا َوَمْوَاَكا ُحََؿٍد ادَْْبُعوِث بِاْحَِق  احؿدُ    
 ، َوَعَذ آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَتابِِعقِفْم بِنِْحَساٍن إَِى َيْوِم الِديِن، َوَبْعُد:ادُْبِنِ 
ي   ِمْن َضِريَؼْقه  (1)َفَؼْد َجَرى اْأَْخُذ ِعـَْدَكا ِذ اْإْدَغاِم اْلَؽبِِر بُِعُؿوِمه لِْؾَبْرِ

، َوَقَرَأ بِِه َعَذ (4)َح بِِه الَشاضِبِيَكَا َرَ  (3)باِْلَبَدِل ذ ِرواَيتِه (2)وَخِْصقُص الُسوِد 
تِقِل، َوالَتْحِؼقِق، بِاِاِتَػاِق. َفْؾـَُحِؼق َذلَِك  ْضَاِق ِذ الَصَاة، واْحَْدِر، َوالَسْ إن -اْإِ

ِؼقِق ُمْرَصًدا َوبِـُُصوِص اأِئَؿة ُمَمَيًدا، َوَشَؿْقُتُه بِاْلَؼْوِل الَشِفِر  (5)-َصاَء اهُ ِذ َحْ
 اإْدَغاِم اْلَؽبِِر.

                                       
 ادؼصود هو أبو عؿرو بن العاء البري.  (1)
هو أبو صعقب صالح بن زياد بن عبد اه بن إشاعقل بن إبراهقم، بن اجارود، بن مرح السود  (2)

هـ( بالرقة، وقد قارب 261ادؼرئ، قرأ عذ حي القزيدي وغره كثر جدا، وكان ضابطا حررا، ثؼة، )ت
 (.391-1/391ته ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ الطبؼات واأعصار، )التسعن. اكظر ترم

 ذ ح: بنبدال اهؿزة ذ روايته.  (3)
 ومة الشاضبي الرعقـي الرير، ويهو الؼاشم بن فُِره بؽر الػاء بعدها ياء شاكـة، ثم راء مشددة مضؿ  (4)

كدلس، وقرأ ببؾده الؼراءات، وأتؼـفا عذ أي هـ( بشاضبة اأ538اه أحد ادشتفرين ذ اأقطار ولد شـة )
عبد اه بن العاص الـػزي، ثم رحل فلخذ عن ابن هذيل ببؾـسقة، وعن الصدذ، وعن أي احسن ابن 

(، يؼول 2/21هـ( اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )591شـة: ) الـعؿة، توذ 
  باب اإدغام الؽبر: الشاضبي ذ: حرز اأماي ووجه التفاي ذ

 ػاــحـه تـقـري فـصـرو البـؿـو عـأب             هـبـطـر وقـقـاَم الؽبــك اإدغـودوك
. وقال ابن اجزري كؼا عن السخاوي 36اكظر: متن الشاضبقة ادسؿى: بحرز اأماي ووجه التفاي، ص

ان أبو الؼاشم يعـي الشاضبي يؼرئ قال السخاوي ذ آخر باب اإدغام من ذحه وك» ذ ذحه لؾحرز: 
 .276اكظر: الـر، ص«. باإدغام الؽبر من ضريق السود أكه كذلك قرأ 

 شؼطت من: م، و: ط.  (5)
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، وقال ذ (2)«لخإ (1)اْعَؾم َأَن أبا َعْؿرو» قال ذ الَتْقِسِر ذ َباِب اِإْدَغاِم اْلَؽبِِر: 
ِقَراَءَتُه، َأْو َقَرَأ  (3)اْعَؾْم َأَن َأَبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َقَرَأ ِذ الصاة، أْو َأْدَرَج » باب اهؿز: 

دْ  ْ َهِْؿزْ بِاْإِ . ُثَم َقاَل: (5)«وقطبه: أبو عؿرو البري» . وقال ذ احرز: (4)« َغاِم َم
وُعِزى اِإْدَغاُم إى أي َعْؿرو َكَا َفَعَل » َوَقاَل ِذ اَلملِئ: «. لخإَوُيْبَدُل لِؾُسوِد »

الُسوِد ِأََكُه َكَذلَِك َقَرأَ  ، َيْؼَرُأ بِِه ِمن َضِريِق --َصاِحُب الَتْقِسر َوَكاَن الـَاطُِم، 
َكاَن َجَْؿُع َبْنَ َتْرِك  --َوِأََكُه ذ ِرَواَيِة الُسوِد َأَعُم، َوِأَن َأَبا َعْؿرو ْبَن اْلَعَاء

ْدَغاِم ِذ اْحَْدِر َوالَصَاِة. َوَتْرُك اْهَْؿِز إَكَا اْصَتَفَر اْصتَِفاًرا َعظِ  قًا َعِن اْهَْؿِز َواْإِ
. َوإِْن َكاَن َصاِحُب الَتْقِسِر َقْد َعَزاُه إَِى (6)الُسوِد َولَِذلَِك َعَزاُه الـَاطُِم إَِلْقِه ِذ َبابِهِ 

                                       
هو أبو عؿرو: زبان بن العاء بن عار العريان ادازي البري إمام البرة ومؼرئفا، كان أعؾم الـاس  (1)

هـ( اكظر 154سقد الؼراء ولد بؿؽة شـة ثان أو تسع وشتن، )تبالؼرآن والعربقة، عدا زاهدا، لؼب ب
 . 223 الطبؼات واأعصار، صترمته مػصؾة ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ 

ع من أول الؽتاب إى فرش . وجامع البقان ذ الؼراءات السب19اكظر: التقسر ذ الؼراءات السبع، ص  (2)
 (.  431-1/388) احروف

. واإدراج: 36، و ط. وذ: م، وأدرج، ولعؾه تصحقف. والتصحقح أيضا من التقسر، صهؽذا ذ: ح (3)
ذ الؾغة: الطيء. وذ ااصطاح: يؼصد به معـقان: اأول: اإراع ذ الؼراءة، وهو ضد التحؼقق. 
والثاي: الوصل الذي هو ضد الوقف أو السؽت. اكظر: معجم ادصطؾحات عؾم الؼراءات الؼرآكقة، ص 

قوله: » . قؾت: وهو مايعـقه ابن الؼاي والداي قبؾه، أي: اإراع. وذح ادالؼي قول الداي قائا: 56
)فلدرج( معـاه أرع، خافا دن غاب عـه ذلك فظن أن أدرج ا يؼال بؿعـى أرع وإكا يؼال بؿعـى 

ؾقفا كتاب التقسر، اكظر: الدر الـثر والعذب الـؿر ذ ذح مشؽات وخل مؼػات اصتؿل ع«. وصل
وادؼصود باإدراج: هو اإراع، وهو ضد التحؼقق ا كا ففؿؿه ». وزاد ابن اجزري: قائا: 382ص

من ا ففم له من أن معـاه الوصل الذي هو ضد الوقف، وبـى عذ ذلك أن أبا عؿرو إكا يبدل اهؿز ذ 
اكظر: الـر ذ الؼراءات العر «. تؿعالوصل، فنذا وقف حؼق، ولقس ذ ذلك كؼل يتبع، وا ققاس يس

(1/392 .) 
 .36كػسه، ص  (4)
 ا ـػـحـه تـري فقـرو البصـؿـو عـأب           هـبـطـر وقـقـام الؽبـك اإدغـودوك  وادؼصود بؼول ادملف:  (5)

 .36اكظر: حرز اأماي ووجه التفاي، باب اإدغام الؽبر، ص
 .56 اكظر: حرز اأماي، ص.  اهؿز َمدا غَر َجُْزوم أُْمِا من        ُسوِد كُل ُمَسّؽنقال الشاضبي: وُيْبَدُل لِؾ (6)
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ْدَغامِ  وأي عؿرو ذ ادِْثَؾْنِ » :(2). اكتفى. اجعزي(1)«َأِي َعْؿرو َكَا َفَعَل ِذ اْإِ
ِة، َواْلُعـَْواِن، وأُبو َوادَُْتَؼاِرَبْنِ ادَُْتَحرِ  َكْنِ َمْذَهَباِن: اإْطَفاُر، واْقَتَرَ َعَؾْقِه ِذ الَتْبِرَ

 . واإْدَغام إذا َحَدَر اْلِؼَراَءَة. (3)ُعَبقد
َكُب    ِمَن اْلَباَبْنِ  (4)َوَلُه ِذ اْهَْؿِز الَساِكِن َأْيًضا َمْذَهَباِن: الَتْحِؼقُق َوالَتْخِػقُف. َوَيَسَ

 َأْرَبَعُة َمَذاِهَب: 
 اإطَفاُر والتحؼقق. 

 اإطَفار ُوالتخػقف. 

 اإدَغاُم والتخػقف. 

 اإدَغاُم والتحؼقق.

أي َعْؿرو، وَقال َأُبو اْلَعاء  (6)عذ اْأْرَبَعِة ذ الَؽاِملِ (5)َوَقد َكَص اهَُذِي 
                                       

 (.1/112اكظر: الملئ الػريدة ذ ذح الؼصقدة ) (1)
هو إبراهقم بن عؿر بن خؾقل بن أي العباس العامة اأشتاذ أبو حؿد الربعي اجعزي، حؼق حاذق ثؼة  (2)

ة، والرائقة، وألف تآلقف حسـة ذ أكواع العؾوم، ولد شـة أربعن وشتائة أو قبؾفا تؼريبا كبر، ذح الطابق
بؼؾعة جعز. قرأ عذ أي احسن عي الوجوهي، وعذ ادـتجب حسن بن حسن التؽريتي، وله إجازات 

 (.26-1/25هـ(. اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )732كثرة، )ت
بو عبقد الؼاشم بن شام، أحد الػؼفاء وادحدثن والـحوين والعؾاء بالؽتاب والسـة، وكان ممدبا هو أ( 3)

راء الؽبار عذ الطبؼات هـ(، له تصـقف ذ الؼراءات. اكظر: ترمته مػصؾة ذ: معرفة الؼ224)ت
 (.11/491) م الـباء(، واكظر: شر أعا1/361) واأعصار

 لعل الصواب ما ذكره اجعزي ذ كـز ادعاي: يسكب.ذ: م، و ط: تركب. و ( 4)
يوشف بن عي بن جبارة بن حؿد بن عؼقل بن شوادة أبو الؼاشم اهذي اأشتاذ الؽبر الرحال،  هو (5)

والعؾم الشفر اجَوال، ولد ذ حدود التسعن وثاث مائة، ضاف الباد ذ ضؾب الؼراءات، قال ذ كتابه 
ن لؼقت ذ هذا العؾم ثاث مائة ومسة وشتون صقخا من آخر ادغرب إى باب فرغاكة الؽامل: فجؿؾة م

يؿقـا وصاا وجبا وبحرا، ولو عؾؿت أحدا تؼدم عي ذ هذه الطبؼة ذ مقع باد اإشام لؼصدته. له 
 (.347-346-2/345هـ( أكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )465تآلقف حسـة، )ت

 .، م أقف عذ الـص مع بحثي عـه، حؼق مـشورت العر واأربعن الزائدة عؾقفاالؽامل ذ الؼراءا (6)
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ْدَغاِم َمَع اْهَْؿِز فَ (1)الَواِشطِي  َؼط. : َقَرْأُت بِاْإِ
ْدَغاِم َواْهَْؿِز، َوَا َأْعِرُف (2)َوَقاَل اْأْهَواِزي  : َما َرَأْيُت َمْن َيْلُخُذ ِأِي َعْؿرو بِاْإِ

ْبُت َعـُْه َصْػًحا، َوَأَجاَز (3)َلُه َراِوًيا إِا حؿد الـَِصقبِي ، َفَسَلْلُتُه َفَؼاَل: اْختَِقاًرا، َفَرَ
 :(4)ُبو اْلَعاء. وبالثاثة َقَرْأُت، َوْهَي َمْػُفوَمٌة ِمَن الَتْقِسرِ الَثَاَثة، َوبِِه َقاَل أَ 

ْدَغاِم اَ َهِْؿُز.    اِإْدَغاُم َوالَتْخِػقُف، ِمْن َقْولِِه: إَِذا َقَرَأ بِاْإِ

ز.  ْطَفاُر َوالَتْحِؼقُق ِمْن ِضِدِه، َأْي إَِذا َمْ ُيْدِغْم َمَ  َواْإِ

ْطَفاُر َوال  ْ ُيْدِغْم اَ َهِْؿُز، َواْإِ َتْخِػقُف ِمْن ْقْولِِه: إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة، َأْي َوَم
َع َوَأْطَفَر َخَػَف.   َمْعـَاُه إَِذا َأْرَ

ْدَغاَم َعَذ الَدْرِج بَِلْو. َوالـَاطُِم َكَسَب  (5)َوَقَدْرَكا ْ ُيْدِغْم لَِعْطِػِه اْإِ إَِذا َأْدَرَج َوَم
َح بِِه ِذ اْهَْؿِز الَساِكِن.اْإِ  ْح بِِه َكالَتْقِسِر، َلِؽـَُه َرَ  ْدَغاَم إَِى َأِي َعْؿرو َوَمْ ُيَرِ

بَِتْحِؼقِؼِه، َفَلْشَؼَط َوْجَه  (6)َوالـَاطُِم َخَص الُسوِدَ بَِتْخِػقِف اْهَْؿِز، َوالُدوِرَي 
                                       

هـ(، اكظر ترمته ذ: معرفة الؼراء 431هو حؿد بن عي بن أمد بن يعؼوب أبو العاء الواشطي: )ت (1)
(. رقم ترمته: 2/175. غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )741صر، الؽبار عذ الطبؼات و اأعصا

3241. 
أبو عي احسن بن عي بن إبراهقم بن يزداد بن هرمز اأهوازي، كان رأشا ذ الؼراءات، اكتفى إلقه عؾو  (2)

اإشـاد ذ الؼراءات مع َضْعٍف فقه، قرأ عذ ضائػة يطول ذكرهم، صـف عدة مصـػات ذ الؼراءات 
اكظر ترمته ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ الطبؼات  هـ(.446مـفا: الوجقز، وادوجز، وااتضاح، )ت

 (.1/211(. وغاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )771-2/766واأعصار، )
الـصقبي حؿد بن إشاعقل، أبو بؽر ادالؽي، إمام مسجد كصقبن، حافظ ضابط، أخذ الؼراءة عرضا عن  (3)

كظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، هـ(، ا416الشذاي، وعي بن احسن الؼرر، توذ شـة )
(2/112.) 

 .36اكظر: التقسر، ص  (4)
 (.231 -2/228التصحقح من كـز ادعاي، )  (5)
هـ(، 151هو أبو عؿر حػص بن عؿر الـحوي الرير، الدوري، كسبة دوضع قرب بغداد، ولد شـة )  (6)

هـ( اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات 246ء )تكان إمام عره ذ الؼراءة، وصقخ وقته ذ اإقرا
 (.1/255الؼراء، )
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ِؼقِق  الُسوِد اْختَِقاًرا ِمـُْه، َواْدَْشُفوُر ِعـَْد الـََؼَؾِة إِْجَراُء  َخِْػقِف الُدوِري َوَوْجَه َحْ
 اْلَوْجَفْنِ لُِؽٍل ِمـُْفَا.                

ْدَغاَم يَ     ْؿـَُع ُثَم إَِن الـَاطَِم اْعَتَؿَد َعَذ اْلَؼاِعَدِة ادُْْصَطَؾِح َعَؾْقَفا َغالًِبا، َوِهَي َأَن اْإِ
ا ادَُْؼاَبَاِن: ال (1)من  َتْحِؼقِق، َفَحَصَل ِأَِي َعْؿرو ِذ اْلَؼِصقِد َمْذَهَباِن ُمَرَتَباِن، َوُمَ

ْدَغاُم َمَع الَتْخِػقِف لِؾُسوِد.    اْإِ

ْطَفاُر َمَع الَتْحِؼقِق لِؾُدوِري.     َواْإِ

ْقَراِء َكَا  ا ادَْْحِؽَقاِن َعِن الـَاطِِم ِذ اْإِ  .(2)َقاَل الَشاِرُح اْأََوُل َوُمَ
َوَجَرى َقْوُلُه، َوُقْطُبُه َأُبو َعْؿرو، َجَْرى الَعام ادَُْخَصِص َوَكَؼَص َعِن الَتْقِسِر 

ْطَفاِر َكَا َبَقـَا.  َمْذَهَب الَتْخِػقِف َمَع اْإِ
ْدَغاِم َمَع الَتْحِؼقِق فِقِه َكْوُع ُمـَاَقَض   ة بَِتْخِػقِف الَثِؼقِل ُدوَن اْأْثَؼِل َوَوْجُه َمـِْع اْإِ
 . (3)اكتفى
َماُم اْبُن َغاِزي  ْدَغاِم » :(4)َقاَل اْإِ َوادَُْتَباَدُر ِمَن اْلَؼِصقِد َوْجَفاِن: اِإْبَداُل َمَع اْإِ

ْدَغاِم لِؾُدوِري، َوِهَِا َفَؼْط َقَرْأَكا َعَذ اْأُ  ْشَتاِذ َأِي َعْبِد اهِ لِؾُسوِد، َوالَتْحِؼقُق َمَع اْإِ
 .(6) اكتفى«. ِأَِي َعْؿرو َتْصِديًرا لِْأََوِل َوَتْلِخًرا لِؾَثاِي  (5)الُصَغِر 

                                       
 (.2/231التصحقح من كـز ادعاي، ) (1)
اكظر: «. إذا ذكر الشارح اأول عـد اجعزي ففو الَسَخاوي»عؾق حؼق الؽتاب عذ كام اجعزي فؼال:  (2)

 (.2/231التفاي، ) اجعزي ومـفجه ذ كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي ووجه

 (.232 -2/228اكظر: اجعزي ومـفجه ذ كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي ووجه التفاي، )( 3)
هـ(، ومن تآلقػه: بغقة الطاب ذ ذح مـقة احساب، حؼقق: حؿد شويز، معفد الساث 919)ت (4)

تعؾل برشوم اإشـاد بعد اكتؼال م(. وله أيضا: ففرشة مشفورة شاها: ال1983العؾؿي العري، حؾب، )
 أهل ادـزل والـاد، حؼؼة مـشورة بن الدارشن والباحثن.

 .3اكظر ترمته ذ: ففرس ابن غازي، ص (5)
 اكظر: إكشاد الريد من ضوال الؼصقد، ابن غازي. (6)
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اْعَؾم أن أبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة » ذ َتْذِكَرتِِه:  (1)َوَقاَل َضاهر بن غؾبون
 . (2)«ْدَغمَ َوَتَرَك اْهََؿَزاِت الَسَواَكن، أَ 

اْعَؾم َأَن الُسوِدَ َرَوى َعن اْلَقِزيِدي َعن َأي َعْؿرو َأَكُه » ُثَم َقاَل ِذ َباْب اْهَْؿِز:   
َزٍة َشاِكـةٍ َكاَن يَ  ُك ُكَل َمْ قـاع: (3)اكتفى .«ْسُ ْطَفاُر » . َوَقاَل ِذ اْإِ َلُه َمْذَهَباِن: اْإِ

ْدَغاُم. َوإَِكَا َكاَن َيْلُخُذ بِِه ِعـَْد اْحَْدِر َوإِْدَراِج اْلِؼَراَءِة، َوهََذا َكَساِئِر اْلُؼَراِء، َواْآ  َخُر اْإِ
: َما َرَأْيُت َأَحًدا ِمَْن (4)َيْسَتْعِؿُؾُه َأْهُل اْأََداِء َمَع َخِْػقِف اْهَْؿِز. َقاَل َأُبو َعِي اْأَْهَواِزي

ْدَغاِم. َوالـَاُس َعَذ َما ذَكَرُه اْأَْهَواِزي، إَِا ابن َقَرْأُت َعَؾْقِه َيْلُخُذ عَ  ـُْه بِاْهَْؿِز َمَع اْإِ
ْيح بِن حؿد ِه. َفَلَما َخِْػقُف  (5)ُذَ ْدَغاَم َمَع اْهَْؿِز، َوَما َشِؿْعُت َذلَِك ِمْن َغْرِ َأَجاَز اْإِ

ْدَغامُ   . (7)«َكان َأُبو َعْؿرو اَ َهِْؿزُ » َم َقاَل ِذ َباَب اْهَْؿِز:. ثَ (6)«اْهَْؿِز َفَا َيْؾَزُم َمَعُه اْإِ
َوَقِد اْخَتَؾَػْت َأْلَػاُظ الُرَواِة َعـُْه َمَتى َيْػَعُل َذلَِك؟ َفَؼاَل َأُبو َعْؿرو َعـُْه: إَِكُه َا َهِْؿُز 

                                       
مر أشتاذ عارف وثؼة  هو ضاهر بن عبد ادـعم بن عبقد اه بن غؾبون بن ادبارك أبو احسن احؾبي: كزيل (1)

لعزيز اثان، أخذ الؼراءات عن أبقه وعبدومملف التذكرة ذ الؼراءات ال ،صقخ الداي، ضابط وحجة حرر
هـ(، اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، 399بن عي، ثم رحل إى العراق فؼرأ بالبرة، )ت

 .1375( رقم السمة: 1/317)
احرف اأول ذ احرف الذي يؾقه من احرفن ادتاثؾن »ذ الؼراءات الثان. وتتؿة الـص: اكظر: التذكرة  (2)

 .72ص«. ذ الؾػظ، واحرفن ادتؼاربن ذ ادخرج
 .137كػسه، ص  (3)
 .23تؼدمت ترمته، ذ ص  (4)
حاولت أن وقد «. أن ذيح بن حؿد  »هؽذا ذ: ح، و: م. ابن ذيح، ولعؾه تصحقف، والصواب:  (5)

أحؼق الـص، فؾم أهتد إلقه. وأما عن ترمة ادملف ففو: ذيح بن حؿد بن ذيح بن أمد أبو احسن 
أشتاذ أديب حدث، وى خطابة إصبقؾقة وقضاءها، وألف، وكان فصقحا  ،إمام مؼرئ ،الُرعقـي اإصبقي

قه وروى عـه كثرا، وعن خاله أمد ولد شـة إحدى ومسن وأربعائة، قرأ الؼراءات عذ أب ،بؾقغا خِرا
: هـ(. اكظر ترمته ذ537بن حؿد بن خوان، وآِخُر من روى عـه أبو الؼاشم بن بؼي، توذ ذيح شـة: )

 .935ص ،واكظر: معرفة الؼراء الؽبار (.1/294) غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء
 (. 196-195اكظر: اإقـاع ذ الؼراءات السبع، ) (6)
 ه. كػس (7)
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َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ ِذ  َقِزيِدي:ُصَعْقب َعِن الْ  إِذا َقَرَأ َفَلْدَرَج اْلِؼَراَءة. َوَقاَل َأُبو
ْدَغاِم. َوَقاَل َأُبو َعْبِد لَرْمَنِ   (1)الَصَاِة. َوَقاَل َغْرُ َواِحٍد َعـُْه: َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ بِاْإِ

ا َعِن القزيدي َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ، َأْي إَِذا  (2)والَثؾجي ُمَ َقَرَأ َعَذ َأِي َوْجٍه َوَغْرُ
َكاَن. َقاَل َأُبو َجْعَػر: َواَلِذي َعَؾْقِه اأِئَؿُة ِأِي َعْؿرو اْأَْخُذ َلُه بِاْهَْؿِز َوبَِتْخِػقِػِه َمَع 

ْدَغام ْطَفاِر، َوبِالَتْخِػقِف َا َغْر َمَع اْإِ  . (3)اكتفى«  اْإِ
َتُص بِِه َأحد الوجفن  اإْدَغامُ : »(4)َوَقاَل اْبُن اْجََزِري أي َعْؿرو فِقه َمذَهٌب َخْ

َوَأْبَدَل َأُبو َعْؿرو ». ُثَم َقاَل: ِذ بِاِب اْهَْؿِز: (5)« ِمْن ِرَواَيَتِي الُدوِري والُسوِد َمِقًعا
 .(6)اكتفى«  بِِخَاٍف َعـُْه َمِقَع اْهَْؿِز الَساِكنِ 

وقال َبْعُض ادَُْحِؼِؼن: َذَكَر ِذ الَتْقِسِر َعن َأِي َعْؿرو َتْرَك اْهَْؿَزِة الَساِكـَِة ُمْطَؾًؼا،   
ْ ُيَؼِقْدُه ْبِرَواَيِة َأِي ُصَعْقب ُدوَن الُدوِري، َوَكَذلِك ِذ َجاِمِع اْلَبَقاِن. َوبَن َذلِك  َوَم

، (7)اعؾم أن أبا عؿر، وأبا صعقب، وأبا خاد ادمذن»اَل: اإْضاَق ِذ اِاْقتَِصاد، َفؼَ 
                                       

هو البؾخي وهو أبو عبد اه حؿد بن صجاع البؾخي، الػؼقه احـػي، كزيل بغداد مؼرئ متصدر حاذق،  (1)
هـ( اكظر ترمته 318صدوق، أخذ الؼراءة عرضا عن قـبل وأي ربقعة، وهارون اأخػش وغرهم )ت

 (.2/135ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )
وقال أبو عبد الرمن والبؾخي » ، وا وجه له. وذ اإقـاع ابن الباذش: هؽذا ذ مقع الـسخ: الثؾجي (2)

 .418، اكظر: اإقـاع، ص« وغرما عن القزيدي ِ
 (.419-418اكظر: اإقـاع، ) (3)
حؿد بن حؿد بن حؿد بن عي بن يوشف بن اجزري، يؽـى أبا اخر، ولد فقا حؼؼه من لػظ والده   (4)

رأ الؼراءات، وتػوق فقفا عذ عؾاء عره، ثم رحل إى مر، وأجازه غر واحد هـ(، بدمشق، ق751)
كثر  وغرمامـفم، ومن توالقػه ادشفورة الـر ذ الؼراءات العر، وغاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، 

 ء العؿركظر: إكباُء الغؿر بلكبا(، وا218-217-2/216اكظر: ترمته ذ غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )
(3/466.) 

 (.1/276اكظر: الـر، )  (5)
 (.1/275كػسه، )  (6)

 كذا ذ احسـقة، وهو الصواب، وذ م: خالد ادمذن، وهو تصحقف. وراجع خطوضة تطوان.  (7)
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 .(1)«َكاَن إَِذا َقَرَأ َمْ َهِْؿْز ُكَل َمَْزٍة َشاكِـَةٍ عن أي عؿرو َأّكُه  ِي زيدِ ن القَ ا عَ وْ وَ َوغرهم رَ 
ْن َكَاِمِه ِذ اْلُؽتُِب َوَقَقَد َذلَِك ِذ ادُْْػَرَداِت بِِرَواِية َِأِي ُصَعْقٍب الُسِود. َفَتَؾَخَص مِ 

 ادَْْذُكورة ِمْن َتَوالِقِػِه َقْوَان: 
 َتْرُك اْهَْؿِز ِمن َضِريِق الُسود والدوري، َوُهَو َطاِهُر التقسر.  :َأَحُدُمَا 

 َتْرُك اْهَْؿِز ِمن َضِريِق الُسود ا َغْر، َوُهَو َمْذَهُبُه ذ ادػردات.  والثاي: 

َعـُْه فِقِفَا َقْوٌل َواحد، هو ترك اهؿز من ضريق السود ا غر. وبه قال  َفَقُؽونُ    
الشاضبي ذ َقِصقَدتِِه. وعؾقه أكثر الشقوخ، َفَخَصُصوا ُمْطَؾَق الَتْقِسِر بُِؿْطَؾِق 

 ادُْْػَرَداِت. واه أعؾم. وَكَذا َفَعَل الَشاضِبِي. 
عن أي عؿرو ِمن َمِقِع الُطُرِق التِي َذَكْرَكا عن  َأَتِت الِرَواية»قال ذ التبرة:    

َزٍة َشاِكـٍَة ِذ َمِقِع  القزيدي أكه َكاَن إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة َأْو قرأ ذ الصاة َشَفَل ُكَل َمْ
وأحال عؾقفا ضريق الدوري وضريق  . َوِمَن الُطُرِق التي ذكر عـه(2)«اْلُؼْرآنِ 

َزٍة شاكـة » الؽشف: السود. وقال ذ  ومن اهؿزة ادػردة خػقف أي عؿرو لُِؽِل َمْ
عـه رواية أي صعقب  (3)إذا أدرج الؼراءة أو قرأ ذ الصاة، وهي ِرَواَية الَرققن

َفَخَص َتْرك اهؿز بطريق أي صعقب. والؽشف ذح التبرة،  ،(4)«السود وغره
 اه أعؾم. التبرة، فقحؿل مطؾق التبرة عذ مؼقد الؽشف، و

وأما اإَمام َفَؾْم َيْذُكْر َعـُْه ِذ الؽاذ، وادػردات َتْرَك اْهَْؿِز إَا ِمن َضِريِق     
 َوبِِه آُخُذ. ،الُسوِد َا َغْر. َوبِِه َقَرْأُت ِمن ُضُرِقِفم الثاث

                                       
 م أقف عذ الـص ذ تراثه ادطبوع. أن كتاب ااقتصاد مػؼود كا تؼدم.  (1)
 (.298-297) لسبعاكظر: التبرة ذ الؼراءات ا (2)
(. واكظر: الـسبة ذ اأكساب 218-191(. والتبرة )138/ 1والتصحقح من الؽشف دؽي، اكظر: ) (3)

 (.6/151أي شعد عبد الؽريم بن حؿد بن مـصور التؿقؿي السؿعاي )
 (. 1/162اكظر: الؽشف عن وجوه الؼراءات السبع وحججفا وعؾؾفا ) (4)
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 مشألة
ُك فِقَفا اْهَْؿزة الَساِكـَة ذ َذَكَر اْحَافُِظ ِذ اِاْقتَِصاِد عن أي عؿرو ذ اْحَاِل التِي يُ  ْسَ

اعؾم أن أبا عؿر، وأبا ُصعقب، وأبا خاد ادمذن وغرهم رووا عن »ِقَراَءتِه فؼال: 
َزٍة شاكـة، شواء كاكت فاء، أو  القزيدي عن أي عؿرو أكه كان إذا َقَرَأ َمْ َهِْؿْز ُكَل َمْ

ُعَؿر، وأي خاد عذ أكه كان يسك  ت رواية أي صعقب، وأي، فدلَ «اا، أو عقـً امً 
اهؿز. وحؽى ذلك عن العرب الػصحاء. وروى أبو عبد الرمن بن القزيدي عن 
َزٍة َشاِكـٍَة  ْ َهِْؿْز ُكَل َمْ أبقه أَن أبا عؿرو كان إذا قرأ ذ الَصَاِة َأْو َأْدَرَج اْلِؼَراَءة َم

ة أي صعقب، وأي عؿر، وأي خاد شواء كاكت فاء، أو عقـا، أو اما، فدلت رواي
عذ أكه كان يسك اهؿز عذ كل حال. ودلت رواية أي عبد الرمن عذ أكه إكا كان 
يػعل ذلك ذ الصاة أو عـد حدر الؼراءة، فلما عـد التحؼقق فا . اكتبه كحو من 

 . (1)«هذا قال ذ جامع البقان
َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة َأْو َقَرَأ ِذ الَصَاِة َأْو َقَرأَ إَكُه َكاَن إَِذا » وقال ذ التقسر عـه: 

َزٍة َشاِكـٍَة  ْدَغاِم َمْ َهِْؿْز ُكَل َمْ . َفاْخَتاَر ِرَواَية َأِي َعْبِد الَرْمَِن َواْعَتَؿَدها، إذا (2)«بِاْإِ
ْدَغاِم َيْعـِي إا اإْدَغاَم اْلؽَ  بَِر. َوَقْد َكَص َعَذ َذلَِك َأْيًضا ذ َتَرَك اْهَْؿَز َأْيًضا َمَع اْإِ

ْدَغاِم اْلَؽبِِر َعـُْه: (3)ااقتصاد اْعَؾم َأَن َأَبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َأْدَرَج ِذ » ، َفَؼاَل ِذ َباِب اْإِ
َر ، َفَذكَ «اْلِؼَراَءِة َترك اْهََؿَزاِت الَسَواِكن، وأدغم احرف اأول ذ اْحَْرِف الِذي َيِؾقهِ 

ْدَغاَم َمَع َتْرِك اْهَْؿِز ِعـد حدر الؼراءة. وافق الشقخ واإمام احافظ عذ ما اختاره  اْإِ
                                       

 .567ع البقان، صقارن بؼول الداي، ذ: جام (1)
 .36اكظر: التقسر، ص  (2)
وهو تللقف مػؼود حسب ما أفاد به العامة عبد اهادي مقتو ذ كتابه: معجم مملػات احافظ أي عؿرو   (3)

هـ( إمام الؼراء باأكدلس وادغرب وبقان ادوجود مـفا وادػؼود بؿـاشبة الذكرى األػقة 444الداي )ت
 .19 ،18اءات، صلظفور مدرشته ذ الؼر
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لخ إواعتؿده إا أها م يذكرا ترك اهؿزة مع اإدغام. وحؽى أبو جعػر بن الباذش 
 ْ َيْذُكْر أُبوُه ِذ الَؽاذ  ما تؼدم. َفُقْؿِؽُن َأْن َيُؽوَن ُذيح َكَؼَل َذلَِك َعْن َأبِقِه َفِؾَذلَِك َم

َتْرَك اهؿز مع اإدغام َفَجَواُز اْهَْؿِز َمَعُه ِعـده، ويؿؽن أكه دا م َيَتَعَرْض ِذ الَؽاذ 
ْ َيذكر ترك اهؿز معه وهو الظاهر: أكه م يذكر ذ ادػردات  لِِذْكِر اْإْدَغاِم الؽبر َم

َعَل ذ الؽاذ. وذكر اإدغام الؽبر متصا ترك اهؿز إا من ضريق أي صعقب َكَا فَ 
برواية أي صعقب وكذلك فعل الشقخ ذ الَتبرة فاقتر عذ ذكر حدر الؼراءة أو 

 الؼراءة ذ الصاة ا غر. 
ِك » وقال الشقخ ذ كتاب اإدغام من توالقػه:  َولك أن تؼرأ ِذ َهِذِه الِرَواَيِة بَِسْ

. َفَفَذا الَصِحقُح َما َذَكَرُه (1)«َوبِاْهَْؿِز َعَذ ِرَواَيِة الَرققق عن َأي َعْؿرو اْهَْؿَزِة الَساِكـَةِ 
ْيح إَِا َأَن اْلَعَؿَل َكَا َتَبَن َعَذ ِخَافِِه   .(2)-واهُ أْعَؾم  -ُذَ

 
 
 
 

 

 
 
 

                                       
ب الؼقز، وم أعثر عذ الـص لتعذر وقوذ عذ ادخطوط، مع بحثي ـي ضالـن أبـي بـؽـصود مـؿؼـال (1)

 الطويل عـه.
واه أعؾم اكتفى بحؿد اه تعاى وحسن عوكه، وصذ اه عذ شقدكا حؿد وآله ''وزاد ذ كسخة تطوان:  (2)

 . ''ظقموا حول وا قوة إا باه العي الع
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 امةاخ
ؼاي: الؼول الشفر ذ حؼقق أخؾص ما تؼدم من دراشة وحؼقق رشالة ابن ال  

 اإدغام الؽبر، إى مؾة كتائج أمؾفا فقا يي:
. عالج ابن الؼاي طاهرة اإدغام الؽبر عـد أي عؿرو البري من ضريؼن، 1

 ضريق السود وضريق الدوري، وذلك من خال حؼقق اهؿز وتسفقؾه.
اإدغام الؽبر عن أي عؿرو . بقان ما جرى به العؿل عـد ادغاربة ذ الؼراءة ب2

 البري.
. ِذكُر مذهب أهل اأداء ذ اإقراء، وأن ادشفور عـدهم خػقف اهؿز 3

 فا، وحرير الؼول فقفا.توحؼقؼه. وم يػته أن اشتحر كصوصفم، أجل مـاقش
بعد ااكتفاء من حؼقق هاته الرشالة وتـؼقحفا، أمؽن إفادة الباحثن  تىصيات:   

 ومـفا: ،أراها جديرة بلن تمخذ بعن ااعتبار عـدي من كتائج، با حصل
.العـاية بساث عؾاء اأمة، وحؼقق ما هو ذ حاجة إى حؼقق، وبعثه من مرقده 1

 ببعض اجفود ادبذولة ذ التحؼقق. ساءً اتِ 
. مواصؾة البحث ذ كتب الػفارس والساجم اكتشاف ادخطوضات ادػؼودة 2

مازال مػؼودا ذ  االدراشات الؼرآكقة، والتػسرية، والؼرائقة. فلغؾبف شقا ذ جال
 مؽتبات عامة، وخاصة. 

. ااهتام بساث العامة ابن الؼاي ادخطوط وادوجود ذ ادؽتبات ادغربقة 3
 وغرها. وأذكر بعض الػتاوى الؼرائقة له، وهي متقرة لؾباحثن دن أراد حؼقؼفا.

إعادة حؼقق بعض ادصادر الؼرائقة التي عَجل أصحاها  . رف اهؿة إى4
 بـرها بصورة ا تراعي خصوصقة هذا العؾم، وا صاحبه.
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 امصادر وامراجع فهرس
برواية حفص عن عاصم، الرسم العثماي، جمع املك فهد لطباعة امصحف  القرآن الكرم، .4

 الشريف.
رو البري، حؼقق: عبد الؽريم حؿد حسن، أي عؿ اإدغام الكبر ي القرآن الكرم، .2

 مـشورات مركز ادخطوضات والساث والوثائق، الؽويت، )د.ت(.
، حؼقق: عبد الرمن حسن العارف، الطبعة هـ(444)تأي عؿرو الداي ،اإدغام الكبر .3

 ، كر عام الؽتب.م(2113هـ، 1414)اأوى 
هـ( 541بن خؾف اأكصاري ابن الباذش )ت أي جعػر أمد ،اإقناع ي القراءات السبع .4

 .هـ(1413)حؼقق: عبد ادجقد قطامش، كر: دار الػؽر 
، حؼقق: حسن حبق، كر: هـ(852)تابن حجر العسؼاي إنباُء الغمر أنباء العمر، .5

 .م(1969هـ، 1389)جـة إحقاء الساث اإشامي، الؼاهرة، ادجؾس اأعذ لؾشمون اإشامقة 
، حؼقق: حؿد أبو الػضل هـ(646)تمال الدين الؼػطي لرواة على أنبا《 النحاة،إنبا《 ا .6

 .م(1951هـ، 1369)إبراهقم، الطبعة اأوى، كر: مطبعة دار الؽتب ادرية، الؼاهرة، 
، هـ(562)تأي شعد عبد الؽريم بن حؿد بن مـصور التؿقؿي السؿعاي  ،اأنساب .7

ؾؿي القاي، الطبعة الثاكقة، كر: مؽتبة ابن تقؿقة الؼاهرة، حؼقق: عبد الرمن بن حقى ادع
 .151/، ص 6جم(1981هـ، 1411)

ابن غازي، حؼقق حسن العؾؿي، رشالة ماجستر  إنشاد الشريد من ضوال القصيد، .8
 مرقوكة موجودة بدار احديث احسـقة بالرباط.

ق: حؿد شويز، معفد حؼق هـ(916)تابن غازي  بغية الطاب ي شرح منية اﾅساب، .9
 .م(1983)الساث العؾؿي العري، حؾب، 

، حؼقق: حؿد غوث هـ(437)ت، دؽي بن أي ضالب الؼقزالتبصرة ي القراءات السبع .41
 م(.1982هـ، 1412)الـدوي، الطبعة الثاكقة، كر وتوزيع: الدار السؾػقة، اهـد 

، هـ(399)تادـعم بن غؾبون أي احسن ضاهر بن عبد التذكرة ي القراءات الثمان، .44
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حؼقق: أيؿن شويد، الطبعة ااوى كر: اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن الؽريم بجدة، 
 .م(1991هـ 1412)

أبو عؿرو الداي، حؼقق: اوتو برتزل، كر: دار الؽتاب  ،التيسر ي القراءات السبع .42
 .م(1984هـ، 1414)العري، 

أي عؿر الداي،  ،من أول الكتاب إى فرش اﾅروفجامع البيان ي القراءات السبع  .43
 .هـ(1416، )حؼقق: عبد ادفقؿن عبد السام ضحان، كر: جامعة أم الؼرى

 اﾄعري ومنهج』 ي كنز امعاي ي شرح حرز اأماي وج』 التهاي، مع حقيق موذج من الكنز، .44
هـ، 1419)شمون ادغربقة، شـة دراشة: أمد القزيدي، اجزء اأول كر: وزارة اأوقاف وال

 (.م1998
الشاضبي  هادعروف بالشاضبقة، أي الؼاشم بن فر حرز اأماي ووج』 التهاي، .45
 س، كر: دار السام، ) د.ت(.هـ(591)ت
، حؼقق: حؿد عي الـجار، كر: هـ(392)تصـعه أبو الػتح، عثان بن جـي اخصائص، .46

 ، )د.ت(.ادؽتبة العؾؿقة، ودار الؽتب ادرية
حؿد صادق حؿد الؽرباد، كر: ادركز احسقـي لؾدراشات،  دائرة امعارف اﾅسينية، .47

 لـدن ادؿؾؽة ادتحدة، )د.ت(.
أي  الدر النثر والعذب النمر ي شرح مشكات وخل مقفات اشتمل عليها كتاب التيسر .48

، حؼقق: عادل هـ(715)تؼيأي حؿد ادالؽي ادال (هـ444)تعؿرو عثان بن شعقد الداي 
أمد عبد ادوجود وعي حؿد عوض، الطبعة اأوى، مـشورات: حؿد عي بقضون، دار 

 .( م2112هـ، 1424)الؽتب العؾؿقة، بروت، لبـان 
أي عبد اه حؿد بن  سلوة اأنفاس وﾊادثة اأكياس من أقر من العلماء والصلحاء بفاس، .49

 ؼقق: حؿد مزة بن عي الؽتاي )د.ت(جعػر بن إدريس الؽتاي، ح
، أذف عذ حؼقق الؽتاب وخرج هـ(748)ت، صؿس الدين الذهبيسر أعام النباء .21

أحاديثه: صعقب اأركاؤوط، وحؼقق حؿد كعقم العرقسود، الطبعة اأوى، كر: ممشسة 
 .م(1982هـ، 1412)الرشالة، 
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بن حؿد بن عؿر بن قاشم بن خؾوف، خرج  دحؿد شجرة النور الزكية ي طبقات امالكية، .24
حواصقه وعؾق عؾقه: عبد ادجقد خقاي، الطبعة اأوى، كر: دار الؽتب العؾؿقة، بروت، 

 م(.2116هـ،1424)لبـان 
، حؿد بن احاج بن حؿد بن عبد صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن اﾅادي عشر .22

د ادجقد خقاي، الطبعة اأوى، كر: مركز الساث اه الصغر اإفراي، تؼديم وحؼقق: عب
 .م(2114هـ،1425)الثؼاذ، الدار البقضاء، ادغرب، 

، حؼقق: ابراهقم هـ(534)تأي الؼاشم بن بشؽوال، الصلة ي اريخ أئمة اأندلس .23
اأبقاري، الطبعة اأوى، كر: دار الؽتاب ادري، الؼاهرة، دار الؽتاب الؾبـاي، بروت 

 م(.1989هـ، 1411)
دحؿد بن أمد احضقؽي، تؼديم وحؼقق: أمد بومزكو، الطبعة  طبقات اﾅضيكي، .24

 .م(2116هـ، 1424) اأوى، كر: مطبعة الـجاح اجديدة، الدار البقضاء، شـة: 
أي الطاهر اشاعقل بن خؾف اأكصاري، حؼقق: عبد  العنوان ي القراءات السبع .25

 هـ(.1413)حان، كر: جامعة أم الؼرى، ادؿؾؽة العربقة السعودية، ادفقؿن عبد السام ض
صؿس الدين ابن اجزري، اعتـى بـره: ج. برجسسار،  غاية النهاية ي طبقات القراء، .26

 م(.2116هـ، 1427)الطبعة اأوى، كر: دار الؽتب العؾؿقة، بروت، لبـان، 
أي زيد عبد الرمن بن الؼاي  امع،الفجر الساطع والضياء الامع ي شرح الدرر اللو  .27
، دراشة وحؼقق: أمد بن حؿد البوصخي، الطبعة اأوى، كر: ادطبعة والوراقة هـ(1182)ت

 .م(2117)الوضـقة مراكش ادؿؾؽة ادغربقة، 
حؼقق: حؿد  هـ(919)تأي عبد اه حؿد بن أمد بن غازي ادؽـاد فهرس ابن غازي، .28

 بوشامة لؾطباعة والـر والتوزيع، توكس)د.ت(.الزاهي، كر: دار 
 .ففرس خطوضات اخزاكة العامة بتطوان .29
شعقد أعراب، كر: دار الغرب اإشامي، برت، لبـان،  القراء والقراءات امغرب، .31
 هـ(.1411)

دحؿد بن ذيح، حؼقق: شام بن غرم اه بن حؿد الزهراي،  الكاي ي القراءات السبع، .34
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 هـ(.1419)-7-18اجستر كوقشت بجامعة أم الؼرى، كؾقة أصول الدين بتاريخ: رشالة م
إعداد: عؿر عؿور، تؼديم: أمد صوقي بـبن،  كشاف الكتب امخطوطة اخزانة اﾅسنية، .32

 م(.2116، )كر: اخزاكة احسـقة
، الطبعة الثالثة، هـ(1167)تحاجي خؾقػة،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، .33
 .م(1967هـ، 1387): ادطبعة اإشامقة بطفران، كر
حؼقق: عبد الرحقم الطرهوي، دار  الكشف عن وجو《 القراءات السبع وحججها وعللها، .34

 احديث.
دراشة  هـ(656)تأي عبد اه حؿد بن حسن الػاد  الْلئ الفريدة ي شرح القصيدة .35

جامعة أم الؼرى، قس الؽتاب والسـة،  وحؼقق: عبد اه بن حؿد عبد ادجقد كؿـؽاي، كر:
 .هـ(1421)الطبعة اأوى، 

أي حامد حؿد العري بن يوشف الػاد  ،رآة احاسن من أخبار الشيخ أي احاسنم .36
مركز ، كر: حؿد مزة بن عي الؽتاي، الطبعة اأوى :، دراشة وحؼققهـ(1152)تالػفري 

  م(.2118 ،هـ1429)  ،دار ابن حزم بروت -ءالساث الثؼاذ ادغري الدار البقضا
راجعته: وزارة ادعارف العؿومقة، الطبعة  هـ(،626)ت ياقوت احؿوي معجم اأداء، .37

 اأخرة ، مطبوعات دار ادلمون، الؼاهرة، )د.ت(.
عبد العال ادسمول، الطبعة اأوى، كر: دار  معجم امصطلحات علم القراءات القرآنية، .38

 م(.2117هـ، 1428) اعة والـر والتوزيع،السام لؾطب
إمام الؼراء باأكدلس وادغرب وبقان  هـ(444)ت معجم مؤلفات اﾅافظ أي عمرو الداي .39

لعبد اهادي  ادوجود مـفا وادػؼود بؿـاشبة الذكرى األػقة لظفور مدرشته ذ الؼراءات،
قة اإشامقة فرع آشػي، مطبعة كر: اجؿعقة ادغربقة أشاتذة السب، مقتو، الطبعة اأوى

 .م(2111هـ، 1421)الوفاء، 
لشؿس الدين الذهبي، حؼقق: ضقار آلتي  معرفة القراء الكبار على الطبقات واأعصار، .41

 م(.1995هـ، 1416)قواج، الطبعة اأوى كر: اشتاكبول 
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ر أمد حسن فرحات، كر: دار عار، ودا مكي بن أي طالب القيسي وتفسر القرآن، .44
 .م(1997هـ، 1418)البقارق، 

دحؿد بن الطقب الؼادري، حؼقق: حؿد  نشر امثاي أهل القرن اﾅادي عشر والثاي، .42
حجي، وأمد التوفقق، الطبعة اأوى، مطبوعات دار ادغرب لؾتللقف والسمة والـر، كر 

 .م(1977هـ، 1397)وتوزيع مؽتبة الطالب، صارع حؿد اخامس الرباط، 
أذف عذ تصحقحه  هـ(،833)تلشؿس الدين ابن اجزري  شر ي القراءات العشر،الن .43

 ومراجعته لؾؿرة اأخرة عي حؿد الضباع، كر: دار الؽتب العؾؿقة بروت، لبـان، )د.ت(.
، كر: هـ(1339)تاشاعقل باصا البغدادي،  هدية العارفن أماء امؤلفن وآار امصنفن، .44

 .م(1951)كبول وكالة ادعارف اشتا
،  ، حؼقق: أمد اأركاؤوطهـ(764)ت لصاح الدين خؾقل بك الصػدي الواي الوفيات .45

هـ، 1421)تركي مصطػى، الطبعة اأوى، كر: دار إحقاء الساث العري، بروت لبـان،
 .م(2111

ر حؼقق: إحسان عباس، كر: دا هـ(681)تابن خؾؽان وفيات اأعيان وأبناء أبناء الزمان .46
                الثؼافة، بروت، لبـان، )د.ت(.
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