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  ة السعوديةاململكة العربي

Email: a.akhaldi@hotmail.com 



       
  
 

 

 
 

٩٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 
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 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 

" رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين 

ه).٩٥٥علي بن عماد الدين األسترأبادي (كان حي�ا سنة:  

  أسرار بنت عايف اخلالدي

اململكـــة  -الطـــائف  –جامعـــة الطـــائف  -واألنظمـــة كليـــة الشـــريعة  - -بقســـم القـــراءات

  العربية السعودية

  a.akhaldi@hotmail.com اإليميل االليكتروني :

  :ملخص 

فأمــا املقدمــة: فتضــمنت عنــوان  ويتضــمن البحــث: مقدمــة، وقســمني، وخامتــة، وفهــارس.

ـــه. ـــع في ـــه، ومـــنهج البحـــث املتب ـــاره، وخطت ـــه، وأســـباب اختي  وأمـــا القســـم البحـــث، وأمهيت

األول: فتضمن التعريف باملؤلف: امسه ونسبه، ومولده ووفاته، وشـيوخه وتالميـذه، وأهـم 

مؤلفاته، ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه.كما تضمن التعريف باملخطوط من حيـث: 

إثبـــات عنـــوان الكتـــاب، ونســـبته ملؤلفـــه، ومصـــادر املؤلـــف فيـــه، ووصـــفه ومكـــان وجـــوده، 

 حيـث وجـاء القسـم الثـاين لدراسـة الكتـاب احملقـق: طيـة لـه.ومناذج مصورة من النسـخ اخل

 الــنص خبدمــة قمــتُ  كمــا .املتبعــة التحقيــق قواعــد وفــق كــامًال، الكتــاب بتحقيــق قمــت

 إىل اآليـــات وعـــزو مصـــادرها، مـــن والشـــواهد النصـــوص وتوثيـــق األعـــالم، برتمجـــة: احملقـــق

ضـافة مناسـبة، ختـدم الـنص والتعليق على مـا يسـتدعيه املقـام مـن مزيـد بيـان، أو إ سورها،

مث فهـرس ثبـت املراجـع  مث اخلامتة: وتضمنت أهم النتائج الـيت توصـل هلـا البحـث. احملقق.

  واملصادر.

توثيــق النصــوص والشــواهد  –التحقيــق  –الكتــاب  –: املخطــوط  الكلمــات المفتاحيــة

  املصادر. –



       
  
 

 

 
 

٩٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 
"A Message in the Fundamentals of Reading Ibn Amer from 

My Novel, Ibn Zakwan and Hisham," 
 by Imad Al-Din Ali Bin Imad Al-Din Al-Astrabadi  

(he was alive in the year 955 AH). 
Asrar bint Ayif Al-Khalidi 
Readings Department, College of Sharia and Law, Taif 
University, Taif, Kingdom of Saudi Arabia 
Email: a.akhaldi@hotmail.com 
Abstract: 
The research includes: an introduction, two sections, a 
conclusion, and indexes. As for the introduction: it included 
the title of the research, its importance, the reasons for its 
selection, its plan, and the research method followed in it. As 
for the first section: it included the definition of the author: 
his name and genealogy, his birth and death, his elders and 
his disciples, his most important books, his scientific 
standing and the praise of scholars on him. It also included 
the definition of the manuscript in terms of: proving the title 
of the book, its proportion to its author, the sources of the 
author in it, description, location, and illustrated forms Of 
transcription written to him. The second section came to 
study the book investigated: I have fully investigated the 
book, according to the established rules of investigation. I 
also served the verified text: by translating the flags, 
documenting the texts and evidence from its sources, 
attributing the verses to its wall, and commenting on what the 
maqam calls for more clarification, or an appropriate 
addition, that serves the verified text. 
Keywords: manuscript - book - investigation - 
documentation of texts and evidence - sources. 



       
  
 

 

 
 

٩٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  المقدمة

$  #  "       !  

إنَّ احلمــــد هللا حنمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره ونســــتهديه، ونعــــوذ بــــاهللا مــــن شــــرور 

أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اهللا فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فــال هــادي لــه، 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه، وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـوله، صـلى اهللا 

  له وصحبه وسلم تسليما كثريا، إىل يوم الدين.. أما بعد:عليه وعلى آ

فكل العلوم تشرف بشـرف متعلقا�ـا، وعلـوم القـرآن هـي أشـرف العلـوم علـى اإلطـالق،  

وأشــرفها وأعالهــا علــم القــراءات التصــاله بالســند عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، 

  .قراءاته ووجوه أدائه، طُرق حول ومباحثه الكرمي، القرآن فموضوعه

وقــد عكــف األئمــة األعــالم علــى هــذا العلــم، دراســة وتعليمــا وتعلمــا، وتأليفــا، 

فــأورثوا للمكتبــة القرآنيــة إرثــا مثينــا مــن املؤلفــات واملصــنفات منثورهــا ومنظومهــا، انــربى هلــا 

  طالب العلم لتحقيقها وخدمتها وتقدميها لنا بصورة واضحة كما أرادها مؤلفوها.  

الوقــوف علــى خمطوطــة قيِّمـة يف أصــول قــراءة ابــن عــامر بــرواييت وقـد يســر اهللا يل 

ابـــن ذكـــوان وهشـــام، مل يســـبق حتقيقهـــا، فاســـتخرت، مثَّ عزمـــت علـــى دراســـتها وحتقيقهـــا 

وإخراجها للبـاحثني، خدمـة للقـرآن وقراءاتـه، وإخراجهـا للبـاحثني بصـورة تتـيح االسـتفادة 

  ان.منها بسهولة، فله احلمد والشكر على ما يسَّر وأع

  أمهية البحث وأسباب اختياره:

  :يلي فيما الكتاب هلذا اختياري على والباعث املوضوع أمهية وتربز تتجلى

فكـل ِعْلـم َيشـُرف  ،وتعلُُّقه به غايـَة التعلُّـق ،اتصال موضوعه بكتاب اهللا  - ١

 وشرف علوم القراءات أ�ا وثيقة الصلة بالقرآن الكرمي.  ،مبا يتعلق به

ومـا تبــوأه  ،: مكانـة مؤلِفــه العلميـةكسـبت هـذا الشــرح أمهيـةمـور الــيت أمـن األ - ٢

فهـــو إمــــام فقيـــه مقـــرئ، ولـــه مصـــنفات عديــــدة يف  ،مـــن شـــرف ومنزلـــة
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 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 الرسم والتجويد والقراءات.

القراءات، فهي  علوم لطالب نفع من منه يرجى وما ،أمهية املفرادات - ٣

ص ما احلصول عليها، كما أ�ا تلخِّ  طبسِّ ، وتً للمسائلتسّهل الوصول 

  .الكتب األمهات جاء يف

ومل َيســبق ألحــد أن تنــاول  ،أن هــذا الكتــاب مل ُيســبق حتقيقــه وطبعــه ونشــره - ٤

 مؤلفه بالدراسة والبحث.

الرغبة يف حتقيق بعض كتب الـرتاث اإلسـالمي، السـيما أنَّ قـدرًا مـن مراجـع   - ٥

هــذا العلــم مفقــودة، واإلســهام يف نشــر هــذا العلــم، وفــق مــنهج علمــي 

  بُع فيه ُأسس التحقيق املنهجي.أصيل، يـُتَّ 

  وقد جعلت العمل يف هذه املخطوطة على قسمني:

  :القسم األول: الدراسة، وفيها مبحثان

  املبحث األول: التعريف باملؤلف، وفيه ستة مطالب:

  املطلب األول: امسه ونسبه.

  املطلب الثاين: مولده ووفاته. 

  املطلب الثالث: شيوخه.

  املطلب الرابع: تالميذه.

  املطلب اخلامس: مؤلفاته.

  املطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

  املبحث الثاين: التعريف باملخطوط، وفيه أربعة مطالب:

  املطلب األول: اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه.

  املطلب الثاين: وصف املخطوط، ومكان وجوده.

  .املطلب الثالث: موضوع املخطوط، وقيمته العلمية

  املطلب الرابع: مناذج مصورة من املخطوط.



       
  
 

 

 
 

٩٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  القسم الثاني: النص المحقق.

 .الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث  

 .الفهارس العامة  

 :منهج التحقيق 

  اتبعت في تحقيق هذا المخطوط المنهج اآلتي:

كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين، مع بيان أرقامها وعزوها إىل سورها يف  - ١

 فا من احلواشي.املنت؛ ختف

 إذا كانت اآلية يف مواضع متعددة، أشري يف احلاشية إىل أول موضع منها. - ٢

 االعتماد يف التحقيق على النسخة الفريدة. - ٣

توثيق األقوال واآلراء املنسوبة إىل القائلني �ا من مؤلفا�م، أو من املصادر  - ٤

 املعتمدة حال تعذر الوصول ملؤلفا�م.

املقام من مزيد بيان، أو إضافة مناسبة، ختدم النص  التعليق بذكر ما يستدعيه - ٥

 احملقق.

 التعريف باألعالم غري املشهورين. - ٦

 التعريف باملصطلحات القرائية الواردة يف املنت. - ٧

 كتابة النص حسب قواعد اإلمالء والرسم املتعارف عليها. - ٨

/أ) للصفحة ١كتابة أرقام الصفحات عند �اية كل صفحة خبط حمربَّ هكذا: ( - ٩

 /ب) للصفحة اليسرى. ١ليمىن، و(ا

هذا، وقد سرُت على هذا املنهج من أجل إخراج النص كما أراده امللف، 

عز - إخراجا صحيحا سليما من األخطاء اللغوية واإلمالئية، سائلة اهللا 

  أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه، ويف خدمة كتابه الكرمي. - وجلّ 

  ه أمجعني.وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آل
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 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  القسم األول: قسم الدراسة

  المبحث األول: التعريف بالمؤلف

  وفيه ستة مطالب:

  املطلب األول: امسه ونسبه:
هــو اإلمــام الفقيــه احملــدث املــتكلم الشــريف عمــاد الــدين علــي بــن عمــاد الــدين علــي بــن 

مث القــزويين، األســرتأبادي  جنــم الــدين حممــود بــن حســن بــن جمــد الــدين اَحلَمــِوي اجلُْرَجــاين

  .)١( مولداً، الـَمازْندرَاين مسكناً 

  

  املطلب الثاين: مولده ووفاته
ولكـــن ميكـــن  -يف مـــا وقفـــت عليـــه-تارخيـــاً حمـــدداً ملولـــده ووفاتـــه  ذكر كتـــب الـــرتاجممل تـــ

صــف األول مــن القــرن العاشــر اهلجــري، ووفاتــه كانــت بــأنَّ مولــده كــان يف آخــر الن القــول

ذكــره صــاحب ن العاشــر، أو بدايــة القــرن احلــادي عشــر، وذلــك حســب مــا يف آخــر القــر 

  .)٢(هـ)٩٩٥معجم املؤلفني عن املؤلف أنه كان حياً سنة (
  

                                                           
سـالة علميـة لنيـل انظر مصادر ترمجته يف: الـُمعني يف شـرح حـرز األمـاين لإلمـام األيـاثلوغي، ر   )١(

)، تـذكرة القـراء ٢٦درجة الدكتوراة، حتقيق: د/سعد بـن حممـد الزهـراين، اجلامعـة اإلسـالمية، (

 ٥٥٦نسـخة جملـس الشـورى اإلسـالمي، رقـم: ( -هـ) ١٠٨٨حملمد صادق القاري (ت بعد 

ب)، لطـــــــف الســـــــمر وقطـــــــف الثمـــــــر، لإلمـــــــام جنـــــــم الـــــــدين حممـــــــد -أ٢)، (ل١٤٧٠٢س/

ة األثـــر يف أعيـــان القـــرن احلـــادي عشـــر، حملمـــد أمـــني احلمـــوي، )، خالصـــ١/٢٢٤الدمشـــقي(

)، ١٥٤ –٤/١٥٣)، رياض العلماء وحياض الفضالء، للمـريزا عبـد اهللا األفنـدي، (١/٣٥(

 ).٢٩٩، ٨/٢٤٦، ١/٥٤٥أعيان الشيعة، السيد حمسن أمني، (

رســــم  )، ولالســــتزادة ينظــــر: حتقيــــق كتــــاب: ٧/١٥٢انظـــر: معجــــم املــــؤلفني، لعمــــر كحالــــة (  )٢(

كلمــات القــرآن علــى ترتيــب الســور، للباحــث: داخــل بــن علــي اجلــدعاين. رســالة دكتــوراه يف 

 هـ.١٤٣٩اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 



       
  
 

 

 
 

١٠١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  املطلب الثالث: شيوخه

مجـــع املؤلـــف القـــراءات العشـــر مـــن شـــيوخه الـــذين صـــرّح �ـــم يف إجازتـــه لتلميـــذه 

  .ومنهم: :)(املعني يف شرح حرز األماينصاحب كتاب:  اإلمام األياثلوغي

  السيد احلسيب احلسيين املشتهر باملغريب، قرأ عليه بالعشر مجعاً. -١

  حممد بن طاهر األصبهاين، قرأ عليه بالعشر مجعاً. -٢

عمــاد الـدين علــي بـن جنــم الـدين حممــود احلمـوي، قــرأ عليـه بــالقراءات والـده  -٣

  .)١(ىاألربع عشر إفراداً ومجعاً، للعشرة مرة، وباألربع عشر مرة أخر 

  المطلب الرابع: تالميذه

  أمساء اثنني من تالمذته وهم: ذكرت كتب الرتاجم

  الشيخ: إمام حممد األياثلوغي: -١

الرومـــي، احلنفــــي،  حممــــد بـــن حســــام َدْده األيـــاثلوغي العثمــــاينهـــو الشــــيخ إمـــام 

مغــين األصــول (، و)يف شـرح حــرز األمـايناإلمـام احملقــق، املـدقق، العالمــة، مؤلـف (املعــني 

، قـرأ القـراءات العشـر علـى العالمـة شـيخ اإلسـالم يف القراءات العشر ) جامع األصوليف

، وعلـى العالمـة عمـاد الـدين علـي القـارئ احلمـوي اجلرجــاين، الطيـيبشـهاب الـدين أمحـد 

    .)٢(هـ)١٠٠٣وغريهم، تويف بعد عام (

  الشيخ: برهان الدين إبراهيم العمادي (ابن كسبائي): -٢

، امللقب بربهـان الـدين بـن كسـبائي، الفقيـه بن حممَّد العمادي إبراهيمهو الشيخ 

هـ)، قـرأ علـى العالمـة ٩٥٤احلنفي، الدمشقي، املقرئ ا�يد، احملدث، ولد بدمشق عام (

السيد الشريف عماد الدين علـي بـن عمـاد الـدين القـارئ اجلرجـاين، قـرأ عليـه القـرآن مـن 

                                                           
 .٣٦ -٣٤مل أقف هلم على ترمجة، ينظر للسند: الـُمعني يف شرح حرز األماين: ص   )١( 

 ).٤٨ -١٤انظر: الـُمعني (  )٢(



       
  
 

 

 
 

١٠٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  .)١(هـ) ١٠٠٨، تويف عام (بن عامروا عمروأوله إىل سورة املائدة أليب 

  المطلب الخامس: مؤلفاته

، إثـراء املكتبـة القرآنيـةيف مؤلفـات سـامهت  األسـرتاباديعمـاد الـدين  ترك املؤلـف

  ، وفيما يلي ذكر بعض منها:يف التجويد، والرسم، والقراءات

  .)٢( التحفة الشاهية. .١

  .)٣( ورشو  قالونبرواييت  نافعرسالة يف بيان أصول قراءة  .٢

، وهـي موضـوع حبثـي ابـن ذكـوانو  هشامة يف أصول قراءة ابن عامر من رواييت رسال .٣

  .)٤( هنا

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليهالمطلب السادس: 

ــــُمْسِند يف القـــراءات العشـــر، فترعـــرع الشـــيخ يف بيـــت علـــم وفضـــل،    ـــده العـــامل ال وال

مشـايخ عصـره، وكبـار يـه عـن باإلضـافة إىل أخـذه وتـََلقِّ  أخـذ عنـه، واألربعـة الزائـدة عليهـا،

، ري؛ كالشـيخ أمحـد بـن هشـام اليمـينإلمام العالمة ابن اجلز لتالمذة  علماء بلده، ومنهم

ــــربز وتظهــــر يف أســــانيده يف القــــراءات، وأيضــــاً يف  ــــة ت ــــه العلمي ــــذي جعــــل مكانت األمــــر ال

                                                           

)، إمتاع الفضالء برتاجم القراء ١/٢٢٤)، لطف السمر (٣٦ -١/٣٥انظر: خالصة األثر (  )١(

 ).٢/٨٥فيما بعد القرن الثامن اهلجري (

). ٤٠٧٠توجد منـه نسـخة خطيـة يف مكتبـة جملـس الشـورى اإلسـالمي يف (طهـران)، رقـم: (  )٢(

 ).٣/٤٤٤)، الذريعة (٤/١٥٣وانظر: رياض العلماء (

تبـة جملـس الشـورى اإلسـالمي يف (طهـران)، حتـت توجد منه من نسخة خطية حمفوظـة يف مك  )٣(

)، ضـــمن جممـــوع، جـــاء علـــى ظهـــر ورقـــة العنـــوان (ا�موعـــة املشـــتملة علـــى ١٢٤٨/٤رقـــم: (

). وانظـر: ريـاض ٢٣٤ - ٢١٧رسائل نفيسة كلها يف علم التجويد والقراءة)، مـن صـفحة (

 ).٧/١٥٢)، معجم املؤلفني (١٧/٥٣)، الذريعة (٤/١٥٣العلماء (

منه من نسخة خطية حمفوظـة يف مكتبـة جملـس الشـورى اإلسـالمي يف (طهـران)، حتـت  توجد  )٤(

)، ضـــمن جممـــوع، جـــاء علـــى ظهـــر ورقـــة العنـــوان (ا�موعـــة املشـــتملة علـــى ١٢٤٨/٤رقـــم: (

 ).٦٤٧ - ٦٢٥رسائل نفيسة كلها يف علم التجويد والقراءة)، من صفحة (



       
  
 

 

 
 

١٠٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

، ولقد    :م، ومن ذلكأثىن عليه العلماء يف أقواهلمؤلَّفاته املتنوعة املصنَّفة يف علوم شىتَّ

  قول املريزا عبداهللا أفندي األصبهاين (من أعالم القرن الثاين عشر) عنه:

"املــوىل عمــاد الــدين علــي بــن عمــاد الــدين علــي الشــريف القــارئ األســرتأبادي،  

حاء املشــهورين م ورع تقــي، وكــان مــن العلمــاء الصــلفاضــل عــامل فقيــه حمــدث قــارئ مــتكل

علـم القـراءة... كـان  ي، ولـه مؤلفـات سـيما يفيف عصر السلطان شاه طهماسب الصـفو 

بـاد، ومــن علمـاء دولــة السـلطان شـاه طهماســب وبعـده، ولــه مهـارة تامــة مـن أهـل أســرت أ

يف علم القراءة والتجويد، وصنف رسائل مبسوطة وخمتصـرة يف هـذا العلـم، وكـان يف زمـن 

ى حضـــرته الســـلطان املـــذكور مـــن بـــني العلمـــاء أقـــرب، ومنزلتـــه عظيمـــة، وكـــان يعـــرض علـــ

املطالب واحلاجات ألهل العلم، والفقـراء، واملسـتحقني، ويقـرن بـالقبول، وكـان معـززاً بـني 

  .)١(األعاظم واألعايل وحمرتماً، وكان طبقة القراء يستفيضون من خدمته"

  

  

  

                                                           
 ).١٥٤، ٤/١٥٣رياض العلماء (  )١(



       
  
 

 

 
 

١٠٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 

  المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط

  وفيه أربعة مطالب:

  المطلب األول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه

صرَّح  المؤلـف فـي اللوحـة األولـى مـن المخطـوط باسـمه وبعنـوان الكتـاب، حيـث 

دي: أنَّ الـدين علـي بـن عمـاد الـدين علـي األسـرتأبا فيقول العبـد الضـعيف عمـاد قال: "

)١("واييت ابن ذكوان وهشامسالة يف أصول قراءة ابن عامر بر هذه ر 
 .  

  المخطوط ومكان وجودهوصف  المطلب الثاني:

ســخة فريــدة حمفوظــة يف مكتبــة جملــس الشــورى اإلســالمي يف (طهــران)، حتــت للكتــاب ن

)، ضـــمن جممـــوع، جـــاء علـــى ظهـــر ورقـــة العنـــوان (ا�موعـــة املشـــتملة ١٢٤٨/٤رقـــم: (

  ).٦٤٧ - ٦٢٥على رسائل نفيسة كلها يف علم التجويد والقراءة)، من صفحة (

  .خ واضحإىل عشر كلمات، خبط نس من سبعسطرا يف كل سطر  ١٥ومسطر�ا 

  المطلب الثالث: موضوع المخطوط، وقيمته العلمية

موضوع البحث يف هـذا املخطـوط هـو مـا ذكـره املؤلـف يف أولـه بقولـه: " هـذه رسـالة يف 

  ابن عامر برواييت ابن ذكوان وهشام...". ةأصول قراء

  وتربز قيمته العلمية من خالل النقاط اآلتية:

ألصــــول قــــراءة أحــــد القــــراء الســــبعة  أن املخطــــوط مــــن الكتــــب اجلامعــــة املختصــــرة - ١

براوييــه، وهــذه الكتــب حيتــاج إليهــا مــن رام طلــب تعلــم القــرآن بقــراءة واحــدة، أو براويــة 

 واحدة.

أنَّ مصادر املؤلف تعّد من أمهـات كتـب القـراءات، والرسـم، فقـد نقـل املؤلـف عـن  - ٢

وغـريهم، كمـا  ابن اجلزري، والشاطبيي، والداين، وابن أم قاسم، وابن غلبون، واجلعربي،

                                                           
 ن هذا البحث.م ١٢انظر: ص   )١(



       
  
 

 

 
 

١٠٥

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 بإذن اهللا تعاىل. -سيأيت بيانه يف النص احملقق

ظهـــور شخصـــية املؤلـــف، فلـــم يقتصـــر دوره علـــى جمـــرد النقـــل؛ بـــل هنـــاك إضـــافات  - ٣

 علمية، وتعليق، وترجيح، واستشهاد، واحتجاج.

،  سـالة، واملصـادر الـيت اعتمـد عليهـابنفسـه، وذكـر سـبب تـأليف الر املؤلـف  تعريـف  - ٤

 بن عامر مع ذكر ترمجة خمتصرة لراوييه.كما عرَّف باإلمام ا

ابـــن عـــامر مرتبـــة علـــى الرتتيـــب الـــذي قـــراءة بـــدأ بعـــرض مســـائل أصـــول أنَّ املؤلـــف  - ٥

 . اتباعا لإلمام الداين ،اعتمده علماء هذا الفن

إفراده لباب كامل لوقف هشام على اهلمز املتطـرف، مرتبـا علـى سـور القـرآن، بـدأه  - ٦

النـاس، فيـذكر فيـه اسـم السـورة، مث يبـدأ بـذكر الكلمـة  من البقرة، وانتهى فيه عنـد سـورة

ـــة، وطريقـــة رمسهـــا، مث أوجـــه هشـــام علـــى الوقـــف فهـــا، وبيـــان نظائرهـــا يف الســـور  القرآني

  األخرى، وسيتبني ذلك جليا، أثناء حتقيق النّص بإذن اهللا.

  المطلب السادس: نماذج من النسخة الخطية

  اللوحة األولى من المخطوط:



       
  
 

 

 
 

١٠٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  خيرة من المخطوط:اللوحة األ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا السميع العليم، والصالة والسالم علـى النـيب الكـرمي وآلـه ذوي الفضـل 

  اجلسيم والقدر العظيم، وبعد: 

: )١(ديالـدين علـي بـن عمـاد الـدين علـي األسـرتابأ فيقول العبد الضعيف عمـاد

ابـن ذكـوان وهشـام، مجعتـه مـن كتـب  واييتسـالة يف أصـول قـراءات ابـن عـامر بـر أنَّ هذه ر 

هـم اهللا، واعتمـدت علـى مـا بـان يل ظاهللا؛ اللتمـاس بعـض األخيـار حف مرمحه ألستاذينا

  سبيله ووضح يل دليله، مستعينا باهللا وهو حسيب ونعم الوكيل.

قاضــي  ،عبــد اهللا ابــن عــامر الشــامي اليحصــيب ابــن عــامر هــو:أنَّ  تعــاىلاعلــم أيَّــدك اهللا 

ة الوليـــد عبـــد امللـــك، ويكـــىن أبـــا عمـــران، وهـــو مـــن التـــابعني، ولـــيس يف دمشـــق يف خالفـــ

 )٣(اجلابيـة، وولـد سـنة إحـدى وعشـرين ب)٢(القراء السبعة من العرب غريه، وغري أيب عمرو

، وتويف يوم عاشوراء بدمشـق سـنة مثـان عشـرة ومائـة، أيـام هشـام بـن عبـد )٤(بقرية رحاب

                                                           
 .٦سبق التعريف به يف قسم الدراسة، ص  )١(

هـــو: أبـــو عمـــرو زبـــان بـــن العـــالء بـــن عمـــار التميمـــي املـــازين، أحـــد القـــراء الســـبعة، ولـــد ســـنة   )٢(

 .١/٢٨٨، وغاية النهاية: ١/١٥١هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١٥٤هـ، تويف سنة (٦٨(

مـال دمشـق مـن ناحيــة اجلـوالن. انظـر: معجـم البلــدان: )  بكسـر البـاء، ويـاء خمففـة، قريــة مـن أع٣(

٢/٩١. 

، ١٠/٥٥)  رحــاب بالضــم، قريــة مــن عمــل الصــويت مــن نــواحي دمشــق، انظــر: تــاريخ دمشــق: ٤(

 .٣/٣٠ومعجم البلدان:
 



       
  
 

 

 
 

١٠٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

كــن ، ول)٤(، وعبــد الــرزاق)٣(، والوليــد بــن مســلم)٢( ، ولــه رواة كالوليــد بــن عتبــة)١(امللــك

  : ابن ذكوان وهشام.انمنهم املعترب امليَّز بني أهل األداء اثن

عبـد اهللا بـن أمحـد بـن بشـر بـن ذكـوان القرشـي الدمشـقي، ويكـىن أبـا  فابن ذكوان هـو: 

  . )٥(ومائتني سنة اثنني وأربعني /أ١عمرو تويف بدمشق

بـن ميسـرة الّسـلمي القاضـي الدمشـقي، ويكـىن  نصـرير بـن هشـام بـن عمـا وهشام هـو: 

  .)٦(س وأربعون ومائتنيمختويف بدمشق سنة  الوليدأبو 

، وقــرأ أبــو الــدرداء علــى ملسو هيلع هللا ىلصوقــرأ ابــن عــامر علــى أيب الــدرداء صــاحب النــيب 

  .)٧( ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

، ورمـز هشـام (المـيم)وان ، ورمـز ابـن ذكـ(الكـاف)ورمز ابن عامر من احلروف 

  .(الالم)

  م وفّقك اهللا:مثَّ اعل

                                                           

هــ ٧١هو: هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن العاص بن أمية، ولد بدمشق سـنة (  )١(

، ٥/٣٥١هـ). انظر: سري أعالم النبالء: ١٢٥ه يزيد، وتويف سنة () وبويع فيها بعد وفاة أخي

 .٨/٨٦، واألعالم للزركلي: ٧٢-٢٦/٧١والوايف بالوفيات: 

هو: الوليد بن عتبة بن بنان أبو العباس األشجعي الدمشقي، مقرئ حاذق معروف ضابط،   )٢(

، وغايــة ١١٩ هـــ). انظــر: معرفــة القــراء الكبــار: ص٢٤٠هـــ)، تــويف ســنة: (١٧٦ولــد ســنة (

 .٣/٣٦٠النهاية:

هـــو: الوليـــد بـــن مســـلم، أبـــو العبـــاس وقيـــل أبـــو بشـــر الدمشـــقي عـــامل أهـــل الشـــام، ولـــد ســـنة   )٣(

 .٢/٣٦٠، وغاية النهاية: ٦٣ه). انظر: معرفة القراء: ص١٩٥هـ )، تويف سنة (١١٩(

اجوين: قـرأ ه: عبد الرزاق بن احلسن بن عبد الرزاق األنطاكي الوراق، شـيخ مقـرئ، قـال الـد  )٤(

، وغايــــة ١٤٦هـــــ). انظــــر: معرفــــة القــــراء: ص ٢٩٠علــــى عبــــد اهللا بــــن ذكــــوان، تــــويف ســــنة (

 . ١/٣٨٤النهاية:

 ).١/٤٠٤)، وغاية النهاية: (١١٨-١١٧ينظر لرتمجته: معرفة القراء الكبار ( ص  )٥(

 ).  ٢/٣٥٤)، وغاية النهاية: ( ١١٥/ ١ينظر لرتمجته: معرفة القراء الكبار (   )٦(

 ).٣٥٦-٢/٣٥٤)، وغاية النهاية (١١٩_ ١١٥ينظر لرتمجته: معرفة القراء الكبار(ص  )٧(



       
  
 

 

 
 

١٠٨

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  بني السورتني. )١(أنَّ له الوصل والسكت 

  وله املد بقدر ثالث ألفات. 

،  يف ســورة األحقـــاف   M   ËL  ابــن عـــامر �مــزة أخــرى لفـــظ:  )٢(وشــفَّع 

  .)٤(واإلدخال )٣(التسهيلفيكون هشام على أصله يف 

، ]١٤يـة: يف سـورة نـون [اآل M  Å  Ä        Ã  ÂL  ظ:وشـفَّع ابـن عـامر أيضـا لفـ 

  وسهَّل بكماله اهلمزة الثانية فيكون هشام على أصله يف اإلدخال.

  .]٥٠[النجم:  M   >  =L  وينون بالكسر لفظ:

هــــو تــــاء التأنيــــث عنــــد الضــــاد، والثــــاء، والصــــاد، مثَّ اختلــــف راويــــاه؛  )٥(وأدغــــم

 ]٤٠[اآليـــة:  بـــاحلج M  @   ?L  الصـــاد مـــن قولـــه تعـــاىل:هشـــام عنـــد  )١(فــأظهر

  فقط.

                                                           

)  السكت هو: عبارة عن قطـع الصـوت زمنـا هـو دون زمـن الوقـف عـادة، مـن غـري تـنفس، وهـو ١(

مذهب لبعض القراء يف بعض املواضع، وهو مقيد بالسماع والنقل، فال جيوز إال فيما صحت 

 .٢٤٠، ١/٤٩بذاته. انظر: النشر: به الرواية، ملعىن مقصود 

)  شفعت: أي صارت شفعا بزيادة مهزة أخرى قبلها. انظر: سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ ٢(

مصــر،  -هـــ)، حتقيــق: علــي الضــباع، مطبعــة مصــطفى البــايب٨٠١املنتهــي، البــن القاصــح (ت

 ).٦٤هـ، (ص١٣٧٣،  ٣ط:

هلمزة بينهـــا وبـــني احلـــرف ا�ـــانس حلركتهـــا". انظـــر: )  يريـــد التســـهيل بـــني بـــني، وهـــو: "النطـــق بـــا٣(

، وشرح شـعلة علـى الشـاطبية: ١٧٠، و: إبراز املعاين، ص٢/٣٩٩األصول يف النحو البن السراج: 

 .١٢٧ص

)  اإلدخال: هو إدخال ألف مبقدار حركتني بني اهلمـزتني املتتـاليتني حنـو: (أأنـت) ملـن لـه الفصـل ٤(

ألنه حيجز بـني اهلمـزتني ويبعـد إحـدامها عـن األخـرى، ويسـمى باملـد  بينهما من القراء، ومسي بذلك؛

 .١٠٩الفاصل، ومد احلجز. انظر: خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات: ص

)  اإلدغــام هــو: وصــل حــرف ســاكن حبــرف متحــرك، فيصــريان بتــداخلهما كحــرف واحــد، حبيــث ٥(

، واإلدغــام الكبــري ٣/٤٠٥البــن الســراج: يعتمــد هلمــا علــى املخــرج اعتمــادة واحــدة. انظــر: األصــول

 .٩٣للداين، ص



       
  
 

 

 
 

١٠٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

[احلــج:  M  ¨   §  ¦L   لــف يف قولــه تعــاىل:وأدغــم ابــن ذكــوان ولــه اخل 

  وأما باقي األلفاظ فال يدغم . خبالف،أدغم التاء يف اجليم يف هذا الَّفظ  :يعين ]٣٦

¸  M  حيـث حـلَّ، ومجلتـه مثانيـة؛ /ب١ M  ¸L  ويقـف هـو باهلـاء علـى:

    º   ¹L M  f  e  d  cL  ١٠٠ ،٤[اآليتان: يف ســـورة يوســـف[ ،  M

  F  E    DL  M  T  S  R   QL  Mb  a  `  _ L   M  l  k  j

L ٤٥،٤٤،٤٣،٤٢[اآليـــــــــات:يف ســـــــــورة مرمي[،  M|  { L   يف ســـــــــورة

، ويفـتح التـاء  ]١٠٢[اآلية: يف سـورة الصَّـافات M   Ý  ÜL  ، ]٢٦[اآلية: القصص

  وصال.

 M Ñ  ، و:]٤٩[اآليـــــــة: بالزخرف M    2  1L  وهـــــــو باهلـــــــاء علـــــــى:

  ÒL ٣١[اآلية: بالنور[:و ،  M  t  sL اآلية: بالرمحن]٣١[.  

يف  M  H  GL  يف ستة مواضع؛ )لعلي( ياءابن عامر بكماله  )٢(وضمّ 

M  ، ]٢٩[اآلية: والقصص ]١٠[اآلية: طه في M  ®  ¬L  ،]٤٦[اآلية: يوسف

  d  c  bL ٣٦[اآلية: يف حم املؤمن[.  

M  7      6   5  و: ]٨٣[اآلية:  راءة،يف سورة ب M  p  oL  وفتح أيضا ياء:

L ٢٨[اآلية:  يف امللك[.  

  .]٢١[اآلية:  يف ا�ادلة Méê    ì   ëL  وفتح هو ياء:

                                                                                                                                           

ين جسـًما واحـًدا ١( )  واإلظهار لغـة: اإلبانـة واإليضـاح. واصـطالًحا: وهـو أن يـؤتى بـاحلرفني املصـريَّ

َيتِــه. يُنظــر:  منطوقًــا، بكــل واحــد منهمــا علــى صــورته، مــوىفَّ مجيــع ِصــَفِتِه، ُخمِْلصــاً إىل َكمــاِل بِنـْ

 .٥٥مهيد يف علم التجويد: ص، والت١/٢٧٤النشر: 

)  (وضــم) كــذا يف املــنت، وهــو خطــأ؛ ألن اخلــالف فيهــا دائــر بــني الفــتح واإلســكان، والصــواب: ٢(

 (وفتح)، كما ورد يف العبارات اليت تليها.



       
  
 

 

 
 

١١٠

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

، ]٣١[اآلية: يف سورة إبراهيم M  w   v  u  tL  وأسكن ياء:

  فيحذفها وصال.

[اآلية: يف سورة األعراف M  I  H  G  FL  وسكَّن أيضا ياء:

١٤٦.[  

M  u  ، و:]١١[اآلية: يف آل عمران M  j  iL  امر ياء:وفتح ابن ع

  w  vL ٧٩[اآلية: يف األنعام[.  

M  ، و:]٥٦[اآلية: يف العنكبوت M  I  H  GL  وفتح ابن عامر ياء:

  M  L  K  JL ١٥٣[اآلية: يف األنعام[.  

 وأدغم هشام ذال (إذ) يف التاء، والزاي، والصَّاد، والذَّال، والسِّني، واجليم،

، و ]٤٨[األنفال: M  E  DL ، و: ]١١٤، والتوبة: ١٦٦[البقرة: M  p  oL  حنو:

:  M  "  !L :٢٩[األحقاف[ :و ، M "  !L :احلجر]و: ]٥٢ ، M  D   C

L :١٦، ١٢[النور[ ،و:  /أ٢ M  ¯  ®L :البقرة]١٢٥[.   

  .)١(وأدغم ابن ذكوان يف الدال حسب

هي: السِّني، والذَّال، والضَّاد، عند مثانية أحرف و  )قد(وأدغم هشام دال  

 ]١٨١[آل عمران: M  #  "  !L والظاء، والزَّاي، واجليم، والصَّاد، والشِّني، حنو: 

M  4 ، و:  ]١٦٧[النساء: M  x  wL  ، و:]١٧٩[اأعراف: M  "  !L ، و:

6  5 L :٢٣١[البقرة[ :و ، M  Y  XL :امللك]و: ]٥ ، M  }  |

L :٩٢[البقرة[ :و ، MC  B  L :اإلسراء]٤١[  :و، M  Ø  ×L :يوسف]

  حرف الظاء. ]٢٤[ص: M  y   xL ، إالَّ أنَّه أظهر: ]٣٠

                                                           

 )  "حسب": من عبارات املؤلف مبعىن: "فقط"، وردت يف موضعني يف هذا املخطوط. ١(



       
  
 

 

 
 

١١١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

الف يف خبوأدغم ابن ذكوان عند الضَّاد والذال، والزاي، والضاد البن ذكوان  

  .]٥[اآلية: وهو يف القرآن واحد يف سورة امللك ، M Z  Y  XLالزاي يف قوله: 

هل (عند الصاد، والم  )بل(عند النون، والم  )بل(و )هل(وأظهر هشام: الم 

فقط، وأدغمها عند  ]١٦[اآلية: بالرعد M  h   g  f  eL  عند التاء، من :)

  البواقي.

بل) عند النون، (الم : وأظهر ابن ذكوان الكّل فاتفق ابن عامر على إظهار 

  والزاي.والضاد، واختلف راوياه يف الظاء، والظاء، والثاء، والتاء، والسني، 

، ويشرتكان ]٣٦[املطففني: M'  &  %L  مثل: )هلـ (فالثاء متخصة ب

  .]٤٠[األنبياء: MW  VL ، و:]٣[امللك: M  I  HL  يف التاء حنو:

M  Í  ، و: ]١٢[الفتح: M  g  fL  خمتصة باألربعة الباقية، حنو: )بل(و

  ÎL :٣٣[الرعد[:و ، MU  TL :يوسف]٨٣، ١٨[:و ،  M  0  /Lالنساء] :

  ، فأدغمها فيها هشام، وأظهرها عندها ابن ذكوان. ]١٥٥

 M   g  fL  التاء من : /ب٢ عند:)هل (واتفق أيضا على إظهار الم 

، واختلف راوياه يف بقية التاء، فأدغمها فيها هشام، وأظهرها عندها ابن ]١٦[الرعد: 

  ذكوان.

  MØ  ×  Ö  Õ  Ô  وأدغم هشام الثاء يف التاء من قوله تعاىل:

L  ٤٣[اآلية: باألعراف[:و ، M  Á  À  ¿  ¾L اآلية: بالزخرف]٧٢.[  

يف الذال، ثاين موضع  M¯°    ±L  وأدغم ابن ذكوان الثاء من : 

  .]١٧٦[اآلية: األعراف

  .]٥٣[األحزاب: M   t  s  rL  هشام لفظ (إناه) يف قوله: )١( وأمال

                                                           

مـن الكسـرة واأللـف مـن اليـاء مـن غـري قلـب خـالص وال إشـباع  )  اإلمالة هي :أن تقرب الفتحـة١(

 .١٤٠مفرط. انظر: الوايف يف شرح الشاطبية، ص



       
  
 

 

 
 

١١٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 )فـزادهم: (، وM  _L ، و: M    °L : وأمال ابن ذكوان بال خـالف لفـظ 

M ا�ــــرور حنــــو:  )حملــــراب]، و: (ا١٤٠[البقــــرة :  MX  W  V Lاألوىل، وهــــو: 

  9  8  7L :و:  ]٣٩[آل عمــــــران ، M  4L ومييــــــل مــــــع خلــــــف ، 

MÐL :غري ا�رور، و  MfL :٣٣[النـور[:و ،  MbL :اجلمعـة]٥[ ،

MdL، و:]٧٨، ٢٧[الـــــرمحن: MY L  و:
M  ¦L  ، و:)١(

و: (زاد  )٢(

  .)٣(ول)غري األ

ــــــس  M8 L  وأمــــــال هشــــــام:  M   GL  : ،و]٧٣[اآليــــــة:  يف ســــــورة ي

   :يف،]٥[الغاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية: 

 M  5  4L:١[الغاشــية[ عــن: ، واحرتزنــا �ــل أتــاك  M  ®  ¬L:اإلنســان][ألنَّ  ]١

  .)٤( ]تأتيه من قصة فيها ال ميال

  ]٩٢[اآليـة: يف سـورة هـود  L]  \  [  M  وفـتح ابـن ذكـوان يـاء:

  مع اجلماعة.

[اآلية: يف سورة املؤمن M  '  &  %  $  #  "L  فتح هشام ياء:و 

 M  Â  ÁL  ، و:]٢٨[اآليـة: يف نوح M  Ú   ÙL ، وفـتح هشـام يـاء:]٤١

  .]٢٦[اآلية: واحلج /أ٣، ]١٢٥[اآلية: يف البقرة

 ، وفـتح هشـام يـاء:]٦[اآليـة: يف الكافرين M  ?  >L  وفتح هشام أيضا ياء:

 M  ´  ³  ²  ±  °L ٢٠[اآلية: (ورة النمليف س[.  

                                                           

 .٣٣)  أول موضع هلا: آل عمران:١(

 .٣)  أول موضع هلا: احلاقة:٢(

)٣(   MX  W  V L  ١٠، البقرة. 

] يف ١٥[اإلنسان:  M  r   q   pL من :  )  هكذا يف املنت وال يستقيم به املعىن، والصواب:٤(

 ).١/٦١٨السورة أيضا فإنَّه ال ميال. انظر: شرح طيبة النشر للنويري: ( 



       
  
 

 

 
 

١١٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

يف احلالني خبالف  ]١٩٥[اآلية: يف األعراف M       Û  ÚL  وأثبت هشام ياء:

  .عنه 

  مع اخللف.] ٧٠[الكهف: M  ª  ©  ¨  §L وحيذف ابن ذكوان ياء: 

، )١(والقصرجهني: اإلسكان، و ]٧[الزمر:   M  XL  وهشام يف لفظ : 

M ، ويقرأ لفظ:  ]٨، ٧زلزلة: [الM   c  bL و: L]   \  M : ويسكن هاء

  ÇL :وابن ذكوان  ضم اهلاء ووصلها،باهلمزة مع  ]٣٦، الشعراء١١١[األعراف

  .قصرهاباهلمز مع كسر اهلاء و 

، ]٧٥[اآلية: احلرفني يف سورة آل عمران M  sL ويقصر مع اخللف لفظ: 

،  M  qL  ، و:]١١٥[اآلية: كالمها يف النساء M  NL، و:  M  KL  و:

  .]٢٠[اآلية: ، وموضع يف الشورى]١٤٥[اآلية: موضعني يف آل عمرانوهو 

 M  dL  و:]٢٨[اآلية:  يف سورة النمل ،  M  ÑL،   يف سورة

  .]٧٥[اآلية:  يف طه  M   ÙL ، و:]٥٢[اآلية: النور

، ]٧[اآلية: يف سورة الزمر MY   X L : ءوأسكن هشام خبالف عنه ها

  .والوجه الثاين ضّم اهلاء مع قصرها

  ويسهل اهلمزة الثانية من اهلمزتني ا�تمعتني يف كلمة إذا كان الثاين مفتوحا.

  .]٤٤[اآلية: يف سورة فصلت M   °L  اهلمزة األوىل من: )٢(وأسقط

ويدخل األلف بني اهلمزتني قبل الفتح بال خالف، وقبل الكسر مع اخللف  

 M  µ  ´L  M  /  .L  ، وهي:بال خالف )١(فإنه ميدّ إال سبعة مواضع 

                                                           

)  القصــر هــو: عبــارة عــن صــيغة حــرف املــد واللــني وهــو املــد الطبيعــي، واملــراد هنــا النطــق باحلركــة ١(

 .٦٧، وسراج القارئ البن القاصح، ص٦٨فقط دون مد. انظر: التمهيد البن اجلزري، ص

حــذف، واإلســقاط: هــو إلغــاء احلــرف دون َخَلــٍف لــه، وأكثــر مــا يكــون يف اهلمــز. انظــر:  )  أي٢(

 .٥٦خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، ص 



       
  
 

 

 
 

١١٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

M  و: ،]٦٦[اآلية: مبرمي M  3  2  1L  و:  /ب٣،]١١٣، ٨١[اآليات: باألعراف

  /  .L  :و:]٤١بالشعراء[اآلية ،  M  $  #  "L :و ،  M  S  RL 

  .]٩[اآلية: ، حبم السجدة M  r  qL ، و:]٨٦، ٥٢[اآليات: بالصفات

  )٤(ويف الباقي ،)٣(كحفص  )٢(وميدُّ قبل الضم خبلف، ويروى عنه يف آل عمران

  .)٥(كقالون

وقرأ هشام لفظ (إبراهيم) باأللف يف ثالث وثالثني موضعا؛ مجيع ما يف البقرة وهي 

M  ، و: ]١٢٥[اآلية: M   Z  YL  ، وثالثة هي األخري:ءمخسة عشر، ويف النسا

  q          p  o  nL :١٢٥[اآلية[ :و ،  M  /  .  -L :اآلية]١٦٣[ 

، ويف التوبة موضعان ]١٦١[اآلية:  M   z  yL  هو األخري:ويف األنعام موضع و  ،

[اآلية: L]  \       [   M  ، و:M     K  J              I  HL  األخريان: ومها

 النحل موضعان: ، ويف ]٣٥[اآلية: M   5  4   3L  ، ويف سورة إبراهيم : ]١١٤

 M  8         7    6  5L  :و:]١٢٠[اآلية ،  M      [  Z  L :اآلية]ويف  ]١٢٣ ،

[اآلية:  M{   z  y L  ، و: ]٤١[اآلية:M:  9  8 L  مرمي ثالثة،

                                                                                                                                           

)  املــد هــو: عبــارة عــن أصــوات حــروف املــد واللــني، وينقســم إىل مــد طبيعــي وهــو الــذي ال تقــوم ١(

د الطبيعـــي ملوجـــب يوجبـــه. ذات احلـــرف إال بـــه، وعرضـــي، وهـــو الـــذي يعـــرض زيـــادة علـــى املـــ

 .٦٧، وسراج القارئ البن القاصح، ص٦٨انظر: التمهيد البن اجلزري، ص

 .٩٠.قرأها بال إدخال كحفص انظر: الوايف، ص١٥اآلية:  M  ¯   ® L )  يف قوله: ٢(

) هــو: حفــص بــن ســليمان أبــو عمــر الــدوري، الكــويف، املقــرئ اإلمــام صــاحب عاصــم، ولــد ســنة ٣(

)، وغايــة النهايــة ٨٥-٨٤هـــ). انظــر: معرفــة القــراء الكبــار (ص ١٨٠ســنة: (هـــ)، وتــويف ٩٠(

)٢٥٥-١/٢٥٤.( 

 ، قرأمها باإلدخال مثل قالون. ٢٥القمر:  M  ÍL ، و: ٨ص:  M   hL )  يف قوله: ٤(

أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، موىل بين زهرة، قارئ أهل املدينة  هو:  )٥(

هـ). انظر: معرفة القراء الكبار (ص ٢٢٠هـ)، وتويف سنة (١٢٠هم، ولد سنة (يف زمانه وحنوي

 ).٦١٦-١/٦١٥)، وغاية النهاية (٩٤-٩٣



       
  
 

 

 
 

١١٥

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

!  M ، ويف العنكبوت موضع وهو األخري: ]٥٨[اآلية: M  f  e  dL  ، و:]٤٦

     $  #  "L :٣١[اآلية[:ويف الشورى ،  M  X  W  V  UL :اآلية]

M  Ê  وفي النجم: ، ]٢٤[اآلية: M    ®  ¬  «L  ، ويف الذاريات: ]١٣

  Ì  ËL :٣٧[اآلية[ ، :وفي الحدید   M    C  BL  :اآلية]ويف املمتحنة ]٢٦ ،

  ./أ٤] ٤[اآلية: M          y  x  w  vL  موضع وهو األول:

، حسبوافقه ابن ذكوان خبالف عنه يف باأللف يف مجيع ما يف سورة البقرة 

  .كالباقنيويف غريها  

يف قراءته، فيذكر على ترتيب  )٢( ة كما خيففه محزةاهلمزة املتطرف )١(وخيفف

  السور للتوضيح.

  سورة البقرة

 :و ،]٤٩[اآلية: M   0L و: ]٦[اآلية: M  $L  على:ت هلشام إذا وقف 

 M   qL :و١٧٨[اآلية ،[:  M¡ L :اآلية]١٣[  :و MNL :اآلية]و:]٩ ، 

                                                           

ختفيــــف اهلمــــز حــــال الوقــــف لغــــة معروفــــة، ومــــذهب مشــــهور عنــــد علمــــاء العربيــــة أفــــردوا لــــه   )١(

راء األبواب، كما اختص بعضهم فيه مبذاهب عرفت �م ونسبت إليهم، وما من أحد من الق

إال وقد ورد عنـه ختفيـف اهلمـز، وقـد انفـرد محـزة بتخفيـف كـل مهـزة متطرفـة أو متوسـطة حـال 

الوقـــف، ووافقـــه هشـــام يف املتطرفـــة، وخـــصَّ التخفيـــف بـــالوقف دون الوصـــل؛ ألنَّ القـــارئ ال 

يقف إال وهنت قوة لفظه وصوته فيما قرأ قبل وقفه، واهلمزة من احلروف اليت يصـعب اللفـظ 

ه من اجلهر والقوة؛ لذا خفف اهلمز يف الوقف تسهيال وختفيفا، قال اإلمام مكي به مع ما في

يف الكشف: " مسيت اهلمزة بـذلك ألن الصـوت يعلـو �ـا عنـد النطـق �ـا، ولـذلك اسـتثقلت 

يف الكالم، فجاز فيها التحقيق، والتخفيـف، والبـدل، واحلـذف، وبـني بـني، وإلقـاء احلركـة" . 

 .٤٢٩ر: ، والنش١/٩٥انر: الكشف: 

محـزة بــن حبيـب بـن عمــارة بـن إمساعيـل اإلمــام، أبـو عمـارة الكــويف مـوىل آل عكرمـة بــن  هـو:  )٢(

ه)، وأدرك بعــض الصــحابة، تــويف ٨٠ربعــي التميمــي الزيــات أحــد القــراء الســبعة، ولــد ســنة (

 .١٦٣-١/١٦١، وغاية النهاية: ٧١-٦٦ه). انظر: معرفة القراء الكبار ص ١٥٠(سنة 



       
  
 

 

 
 

١١٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M¢ L :٧٤[اآلية[:و ، M  OL  :اآلية]فيه مرفوعة بعد مما وقعت اهلمزة ] ٨٥

  والقصر. )١(الفتح حيث وقع، فلك فيه إبدال اهلمزة ألفا مع املد والتوسط

[يوسف: M  # L  ، و: ]١٥[اآلية: M  ¿L  وإذا وقعت هلشام على :

٥٣[ ،  

M  و: ،]١٢١[آل عمران: M  ÍL  ، و: ]١١٠[املائدة:  M  ]L  و:

   ¸L :٢٤[احلشر[ :و ،  M  gL :العنكبوت]١٣الربوج:  ،٤٩، سبأ:١٩[ ،

فلك فيه إبدال اهلمزة  ،مما وقعت اهلمزة فيه مضمومة بعد كسر ، وشبه ذلك حيث وقع

ياء بعد تقدير سكو�ا، وفيه موافقة للرسم، وإن شئت سهلت اهلمزة بينها وبني الواو 

 على مذهب سيبويه
، وإن شئت سهلتها )٣(يف تسهيل اهلمزة املضمومة بعد كسر )٢(

، وإن شئت قدَّرت إبداهلا ياًء )٥(على مذهب األخفش )٤(مع الروم بينها وبني الياء

                                                           

ســـمى التمكـــني، وهـــو عبـــارة عـــن الصـــيغة، وقــد يعـــرب بـــه عـــن املـــد العرضـــي. انظـــر: )  التوســط: ي١(

 .٦٧، وسراج القارئ البن القاصح، ص٦٨التمهيد البن اجلزري، ص

)  هو: إمام النَّحو، حجَّة العرب، أبو ِبْشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارسي، مث البصري، ألَّف  ٢(

ويف ســــــنة مثــــــانني ومائـــــة: انظــــــر: ســــــري أعــــــالم كتابـــــه الكبــــــري الــــــذي ال يـــــدرك شــــــأنه فيــــــه، تـــــ

، ٢٤١-١/٢٢١، والبلغــة يف تــراجم أئمــة أهــل النحــو واللغــة للفــريوز آبــادي ٧/٣٤٦النــبالء:

 .١/٦٠٢وطبقات القراء:

 .٣/٥٤٢)  انظر: الكتاب لسيبويه: ٣(

)  الـروم هــو: إتيانــك يف الوقــف حبركــة ضــعيفة غــري كاملــة يســمعها األعمــى. انظــر: الكشــف عــن ٤(

 .١٩٩، والروضة أليب علي املالكي، ص١/١٢٢جوه القراءات ملكي: و 

)  هــو: أبـــو احلســن ســـعيد بـــن مســعدة األخفـــش، مــوىل بـــين جماشـــع بــن دارم، يعـــرف بـــاألخفش ٥(

األوسـط، وهـو أحـذق أصـحاب سـيبويه، لــه كتـب كثـرية يف: النَّحـو والَعـُروض ومعـاين القــرآن، 

شــر. انظـر: تــاريخ العلمــاء النحــويني للتنــوخي: تـويف ســنة نيــف وعشــرة ومـائتني. وقيــل: ســنة ع

 ..١/١٠٨، ونزهة األلبَّاء يف طبقات األدباء لألنباري: ١/٨٥



       
  
 

 

 
 

١١٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

وبالروم يف هذا الوجه،  )١(مضمومة مثَّ سكنتها، وإن شئت أشرت إىل حركتها باإلمشام

  ستة تقديرا. فهذه مخسة أوجه لفظا، أو

، و:  M  KL ، و: ]١٩[اآلية: M  =  <L وإذا وقفت هلشام على: 

 M  ¼  »L
M     u  tL و:  /ب٤، )٢(

M  µ   ´L  ، و:)٣(
M  W ، و:  )٤(

L :وشبه ذلك مما وقعت اهلمزة متطرفة  بعد ألف حيث وقع، فلك إبدال ]٣٣[النور ،

  اهلمزة ألفا مع املّد والتوسط والقصر، وتسهيلها بينها وبني الياء بالروم مع املد والقصر.

ل [آ M   _L ، و:  ]٢٠[اآلية: M  UL : وإذا وقفت هلشام على

M    °L، و:  ]١٠١[املائدة: M  ¥  ¤ L، و: ]١١٨عمران: 
_  M ، و:  )٥(

L
،  ]١٩[النساء: M  £  ¢L ، و: ]٣٠[البقرة: M  2  1L ، و:  )٦(

بعد ألف، فلك فيه إبدال اهلمزة وقع مما وقعت اهلمزة فيه مفتوحة وشبه ذلك حيث 

مزة بينها وبني األلف بالروم ألفا مع املّد والقصر، وقد جيوز التوسط، وُحكي تسهيل اهل

  .)١("وفيه نظر ": )٧(اجلزريمع املد والقصر، قال ابن 

                                                           

)  اإلمشــام هــو: أن تضــم شــفتيك بعــد تســكني احلــرف، إشــارة إىل الشــمة مــن غــري صــوت، وهــو ١(

للرؤيـــة ولـــيس بصـــوت لـــألذن، وهـــو خيـــتص بالضـــمة دون الكســـرة والفتحـــة. انظـــر: الكتـــاب 

 .١/١٢٢، والكشف ملكي: ٤/١٧١يه:لسيبو 

 .٥٠)  أول موضع هلا يف األعراف:٢(

 .١٤)  أول موضع هلا يف آل عمران: ٣(

 .٥٣)  أول موضع هلا يف األحزاب: ٤(

 .٤٣)  أول موضع هلا يف النساء: ٥(

 .٢٠)  أول موضع هلا يف البقرة:٦(

اخلـري حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن )   هو: احلافظ املقرئ شيخ اإلقراء يف زمانه مشس الدين أبـو ٧(

علــي بــن يوســف الدمشــقي الشــافعي، ولــد ســنة إحــدى ومخســني وســبعمائة، ألــف النشــر يف 

، والضـوء ٢/٢٤٧هــ). انظـر: غايـة النهايـة:٨٣٣القراءات العشر مل يصنف مثله، تـويف سـنة (

 .١/٥٤٩، وطبقات احلفاظ: ٩/٢٥٥الالمع ألهل القرن التاسع: 



       
  
 

 

 
 

١١٨

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

M  iL وإذا وقفت هلشام على: 
ا�رور حيث وقع، فلك فيه نقل حركة  )٢(

،  )٣( ورومهااملطّرد مع إسكان الياء  القياساهلمزة إىل الساكن قبلها وحذفها، وهو 

بعض يف الياء مع اإلسكان والروم، كما ذكر عن  ولك إبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء

  أئمة القراء والعربية وغريهم.

م مع املّد باع الرسوقد قيل فيه جيوز أيضا حذف اهلمزة على الوجه اتّ  

  والقصر، وُرجِّح املد.

  ./أ٥ )٦(تسهيل اهلمزة بني بني )٥( فيه عن ابن غلبون )٤(وحكى اهلذيل 

M  'L  وإذا وقفت هلشام على:
 ،وشبهه مما وقعت اهلمزة فيه مفتوحة )٧(

  ، فلك فيه وجهان:واوه أصليةحيث وقع 

مثَّ تسكن الواو للوقف، وهو القياس  ،نقل حركة اهلمزة إىل الواو األول:

  املطَّرد.

                                                                                                                                           

 .١/٤٧٤)  النشر:١(

 .٢٠)  أول موضع هلا يف البقرة:٢(

)  الــروم هــو: تضــعيف الصــوت باحلركــة حــىت يــذهب معظــم صــو�ا، ويكــون عنــد القــراء يف الرفــع ٣(

والضم، واخلفض والكسر، وال يستعملونه يف النصب والفتح؛ خلفتهما. انظر: التيسري للداين، 

 .٢٤٧ص

قـرئ اجلـوال، أحـد مـن طـوف الـدنيا يف )  هو: يوسف بن علي بن جبارة ، أبو القاسـم اهلـذيل امل٤(

هـــــ)، وتــــويف ســــنة: ٣٩٠طلــــب القــــراءات، صــــاحب كتــــاب الكامــــل، ولــــد يف حــــدود ســــنة: (

 .٤٠١-٢/٣٩٧، وغاية النهاية: ٣٤٢-٣٣٩هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، ص٤٦٥(

قـق. مؤلـف  )  هو: عبد املنعم بن عبيـد اهللا بـن غلبـون بـن املبـارك، أبـو الطيـب احللـيب املقـرئ، احمل٥(

هـ)،  وتويف سنة ٣٠٩كتاب اإلرشاد يف القراءات، والد أيب احلسن مؤلف التذكرة، ولد سنة (

 .٤٧١-١/٤٧٠، وغاية النهاية: ٢٠٠-١٩٩هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، ص٣٩٨(

 .١/١٦١)  انظر: التذكرة يف القراءات الثمان: ٦(

 .٤٩)  أول موضع هلا يف البقرة:٧(



       
  
 

 

 
 

١١٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

جمرى  ياليت قبلها فيها إجراًء لألصل وإدغام الواإبدال اهلمزة واوا، و  والثاني:

  اء والعربية وغريهم.، كما ذكر عن أئمة القر )١(الزائد

، فيمد حرف املد ويقصر باطااعتوقد قيل أنه جيوز فيه أيضا حذف اهلمزة 

: تسهيل ك، وحكى اهلذيل فيه عن ابن غلبونباع الرسم، وُرجِّح املد يف ذلعلى وجه اتِّ 

  .)٢(اهلمزة بني بني، وهو ضعيف

ة: [اآلي ويف األنفال ]١٠٢[اآلية:  هنا M  LL  وإذا وقفت هلشام على

  ها.نقل حركة اهلزة إىل الساكن قبلها وحذفها مع سكون الراء وروم ]، فلك فيهما٢٤

 )٣(تباع الرسم، وهو متحَّد يف وجه النقلوإن شئت حذف اهلمزة على وجه إ 

  وال روم فيه.

 M  ¤L  و:]، ١٦٦[اآلية:  M  p  oL  :وإذا وقفت هلشام على

سهيل اهلمزة بينها وبني األلف، وشبه ذلك حيث وقع، فلك فيه ت،  ]١٦٧[اآلية:

  .)٤(وإبداهلا ألفا، والتسهيل ضعيف

                                                           

و: ما اتصل بالكلمة خطّا أو لفظا، ومل ختتل الكلمة حبذفه، وخيرج من الزوائد حروف )  الزائد ه١(

املضــارعة ومــيم اســم الفاعــل، واســم املفعــول، لتنزيلهــا مــن الكلمــة منزلــة اجلــزء. انظــر: العقــد 

 .١/١٨٠، وشرح ابن عبد احلق السنباطي على حرز األماين:١٠١١-٢/١٠١٠النضيد: 

لتــذكرة: "وقــد ذهــب قــوم مــن القــراء إىل أ�ــم جيعلــون هــذه اهلمــزة يف حــال )  فــال ابــن غلبــون يف ا٢(

الوقف بني بني هلشام ومحـزة، فيجعلو�ـا بـني اهلمـزة واأللـف إذا كانـت مفتوحـة، وجيعلو�ـا بـني 

اهلمزة والياء إذا كانت مكسورة، وجيعلو�ا بني اهلمزة والواو إذا كانت مضمومة، واألول أجود 

 .١/١٦١ملا عرفتك" 

)  النقل هو: عبارة عن حتويل حركـة اهلمـزة إىل السـاكن قبلهـا، مـع حـذف اهلمـزة. انظـر: اإلقنـاع ٣(

 .٢٨٩، والكنز للواسطي، ص٤٢، وإبراز املعاين، ص١/٣٨٨البن الباذش: 

 .١/٤٧١)  وهو وجه شاذ ال يّصح، كما ذكر ابن اجلزري يف النشر: ٤(



       
  
 

 

 
 

١٢٠

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  ÍL  وإذا وقفت هلشام على:
M  -  ,L  و:)١(

وشبه ذلك حيث  )٢(

  و مع إسكا�ا للوقف، وجيوز رومها.نقل حركة اهلزة إىل الوا :فلك /ب٥وقع،

  ن والروم.قبلها فيها مع اإلسكا )٣( مزة واوا [وإدغامها واليت]ولك إبدال اهل 

مع املدِّ والقصر، وُرجِّح املد،  ،باع الرسمتّ وجيوز حذف اهلمزة على وجه ا 

وجيوز التوسط، صرَّح به بعضهم، وحكى اهلذيل فيه عن ابن غلبون: تسهيل اهلمزة بني 

  .)٤(النشربني وكالمها ضعيف، وال يصحُّ من طريق 

M  nL  وإذا وقفت هلشام على:
M  (L  ، و: )٥(

 M¼ L  ، و: )٦(

، وحنو ذلك مما وقعت اهلمزة فيه مضمومة، ]٣٥[النور: M  ºL  ، و:]٥٨[غافر: 

  ، مع اإلسكان واإلمشام والروم.نقل حركة اهلمزة إىل الياء وحذفها :فلك فيه

وإدغام الياء اليت قبلها فيها، والواو اليت قبلها ، وواوال اهلمزة ياء ً ولك إبدا 

  .)٧(وم، فهذه ستة أوجه ال يصح فيها غري ذلكفيها، مع اإلسكان واإلمشام والر 

أي من غري عوض، فيمد ويقصر  ؛تباطااع وقيل إنه جيوز فيها حذف اهلمزة 

ل ك، وحكى اهلذيل فيه عن ابن غلبون: التسهيتباع الرسم، ورُّجِّح املد يف ذلإعلى وجه 

  .)٨(بني بني، وكلُّ ذلك ضعيف وال يصح

                                                           

 .١٦٩)  أول موضع هلا يف البقرة: ١(

 .٣٠ل موضع هلا يف آل عمران: )  أو ٢(

 )  كذا يف املنت، وال يستقيم به املعىن، ولعل الصواب: (وإدغام الواو اليت).٣(

 .١/٤٧٦)  انظر: النشر: ٤(

 .١٧٨)  أول موضع هلا يف البقرة: ٥(

 .١٧٤)  أول موضع هلا يف آل عمران:٦(

 .١/٤٧٦)  انظر: النشر:٧(

 )  انظر: املرجع السابق.٨(



       
  
 

 

 
 

١٢١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

الواو زائدة يف مل تأِت  ]٢٢٨[اآلية:   ML  K L  وإذا وقفت هلشام على:

وإدغام الواو  /أ٦، فلك إبدال اهلمزة واوا )فعول، وزنه ()١(فالقرآن إال يف هذا احلر 

  .اليت قبلها فيها، فتنطق بواو واحدة مشدَّدة مع إسكان الواو ورومها

أبو النقل ومعه الروم؛ إجراًء للزائد جمرى األصل، وهو ضعيف، قاله ولك: 

العزِّ 
  فقط، ومنعه اجلمهور. )٢(

فيفة ساكنة من خفتنطق بواو  : حذف اهلمزة على وجه اتباع الرسم.ولك 

وال "قال ابن اجلزري:  التوسط، صرَّح به بعضهم. وجييءمع املّد والقصر،  ،غري روم

  .)٣(" يصح احلذف على وجه اتباع الرسم ألنَّ الرسم متحدٌّ مع اإلدغام

  

  سورة آل عمران

M   ، و:]٥[النحل: M  ¯L   ، و:]٩١[اآلية:  M  ½L   ى:إذا وقفت عل

  ÎL :واإلمشام يف  ،مع الرَّوم ،، فلك نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها]٤٠[النبأ

  واملكسور.املضموم 

 )٤( ]واإلمشام وال روم[وإن شئت حذفت اهلمزة من غري نقل اتباعا للرسم،  

  ك.خذ، فافهم ذلفظ، وخيتلف املأفيتَّحد الل

                                                           

 .٢٠٤: اإلقناع، ص)  انظر١(

)  هو حممد بن احلسني بن بندار األستاذ، أبو العز الواسطي القالنسي مقرئ العـراق، وصـاحب ٢(

التصانيف، ولد سنة مخس وثالثني وأربعمائة، وتويف يف شوال سنة إحدى وعشرين ومخسمائة 

 .١/٢٦٤بواسط. انظر: معرفة القراء الكبار: 

 .١/٤٧٥)  النشر:٣(

نت، وال يســتقيم بــه املعــىن، ولعــل الصــواب: (ولــيس يف هــذا الوجــه إمشــام وال روم). )  كــذا يف املــ٤(



       
  
 

 

 
 

١٢٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  سورة النساء

ورمسه باأللف بعد الزاي  ]١٤٠[اآلية: M    ÄL  إذا وقفت هلشام على :

  :فقط، فلك فيه

  إبداهلا ألفا. :، ولكمع الروم تسهيل اهلمزة كالواو 

رمسه بواو بعدها ألف فيه ]١٧٦[اآلية: M  )L  وإذا وقفت هلشام على:

  على القياس:

  روم وال إمشام.ساكنة فقط، من غري إبدال اهلمزة واوا  

؛ وهو قول الناظم: املذكور/ب  ٦ى الوجهتسهيلها كالواو مع الروم عل :ولك 

، ولك أن تقدِّر إبدال اهلمزة واوا مضمومة، مث تسكِّن )١("فالبعض بالروم سهال.. "

ل لفظا وختتلف تقديرا، وجيوز يف هذا الوجه الروم واإلمشام، فهذه للوقف، فيوافق األوَّ 

  فظا، ومخسة تقديرا.أربعة أوجه ل

  سورة المائدة

ويف رمسه بواو بعدها ألف  ]١٨[اآلية: M  %  $L  :إذا وقفت هلشام على

، )١(، يف باب ما اختلفت فيه املصاحف )٣(املقنعيف  )٢(الداينخالف ذكره 

                                                                                                                                           

 .٩٥انظر: كتاب حتفة األنام يف الوقف على اهلمز حلمزة وهشام، للقبيبايت، ص

 ).٢٥٢)  حرز األماين للشاطيب: البيت رقم (١(

يب، ولــد ســـنة )  هــو: عثمــان بـــن ســعيد بـــن عثمــان بــن ســـعيد بــن عمـــر األمــوي، مــوالهم القـــرط٢(

إحـــدى وســـبعني وثالمثائـــة، لـــه الكثـــري مـــن املصـــنفات يف القـــراءات منهـــا: التيســـري، واملقنـــع يف رســـم 

، وغاية ٢٢٨، -٢٢٦املصحف، تويف سنة أربع وأربعني وأربعمائة. انظر: طبقات القراء الكبار، ص

 .٥٠٥-٥٠٣/ ١النهاية:

 ) املسمى بـ: املقنع يف رسم املصحف.٣(



       
  
 

 

 
 

١٢٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

، )٥(وهشام شرح باب وقف محزةيف  )٤(وابن أم قاسم، )٣(يف الرائية )٢(والشاطيب

مبشهور ليس "وقال :  ، )٧(وصاحب كتاب املعنينظومته يف الرسم، يف م)٦( زي]ا[واجلو 

  فيه".

  ألفا مع املدِّ والتوسط والقصر. إبدال اهلمزة :على القياسو  

  .تسهيلها كالواو بالروم مع املدِّ والتوسط والقصر، وكذا مع اإلمشام :ولك 

زري يف الروم مع القصر، فهذه اثنا عشر وجها كما صرَّح �ا ابن اجل :ولك  

  املرسوم بالواو، وهذا مثله. ، وحنوه من]٣٣، ٢٩[اآليات:  M  ¯L  النشر يف :

                                                                                                                                           

 .٩٧)  ص ١(

هو: القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد اإلمام أبو حممـد وأبـو القاسـم الـرعيين الشـاطيب املقـرئ   )٢(

الضرير، ولـد يف آخـر سـنة مثـان وثالثـني ومخسـمائة، سـارت الركبـان بقصـيدتيه، حـرز األمـاين وعقيلـة 

، ٣١٤-٣١٢أتراب القصـائد، تـويف سـنة سـت وتسـعني ومخسـمائة. انظـر: معرفـة القـراء الكبـار: ص

 .٢٣-٢/٢٠وغاية النهاية:

 )  املسماة بـ: َعِقيَلة أَتْـرَاِب الَقَصائِِد فـي َأْسنَـى اْلَمَقاِصِد .٣(

)  هو: احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي أبو حممد بدر الدين املعروف بابن أم قاسم املرادي ٤(

تســـع وأربعـــني  املصـــري، شـــرح الشـــاطبية، أفـــرد بـــاب وقـــف محـــزة علـــى اهلمـــز يف مصـــنف، تـــويف ســـنة

 .١٤٠-٢/١٣٨، و الدرر الكامنة:١/٢٢٨وسبعمائة. انظر: غاية النهاية:

)  الكتـاب مطبـوع بعنـوان: شــرح بـاب وقـف محــزة وهشـام عـل اهلمـز مــن الشـاطبية، قـام بدراســته ٥(

 .٩٦جامعة بغداد. ينظر للخالف املذكور ص -وحتقيقه الدكتور: حممد خضري الزوبعي

 خطأ، والصواب: (اخلراز). )  كذا يف املنت، وهو ٦(

)  هــو إمــام حممــد بــن حســام َدْده األيــاثلوغي العثمــاين الرومــي، احلنفــي، اإلمــام احملقــق، املــدقق، ٧(

هــ). انظـر: حتقيـق الــُمعني يف ١٠٠٣العالمة، مؤلف (املعني يف شرح حرز األماين)، تويف بعـد عـام (

ل درجـة الـدكتوراه، حتقيـق: د/سـعد بـن حممـد شرح حرز األماين لإلمـام األيـاثلوغي، رسـالة علميـة لنيـ

  .٤٨-١٤الزهراين، اجلامعة اإلسالمية، ص

وكتاب املعني هو: (املعني يف شرح حرز األماين) حقق يف اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة يف عـدد 

 من الرسائل العلمية لنيل درجة الدكتوراه.



       
  
 

 

 
 

١٢٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

وظاهر كالم ابن ، )٢(وابن النجار، )١(املقرئزاد بعضهم املدَّ مع الروم، وهم:  

، وهو ضعيف عند غريهم ؛ ألنَّ الروم مالزم للحركة، فالصحيح القصر، فصار أم قاسم

  .)٣(وجها ا�موع على ذلك ثالثة عشر

ورمسه بواوا بعدها ألف،  ]٢٩[اآلية: M   ¥  ¤L  /أ٧:وإذا وقفت هلشام على

  :فلك فيه على القياس

ا وقصرا، فيقول: (أن  إىلنقل حركة اهلمزة   الواو، مث إسكان الواو للوقف مد�

صرَّح ) فهذه ثالثة أوجه، افيقول: (أن تبوَ  بعدها ألف وعلى الرسم بواو مفتوحة .) تبوْ 

  قرئ.، وتبعه امل)٤( احلقريي][ به

لك إبداهلا واوا وإدغام الواو اليت قبلها فيها، وجيوز التوسط يف وجه النقل، و  

  فيصري مخسة أوجه. )٥(جبارةصرَّح به ابن 

M  L   K  ]، و:٢٩[اآلية: M  ¯  ®L  :هلشام علىوإذا وقفت 

L :٣٣[اآلية[ و: كالمها هنا ،  MØ  × L اآلية: يف األنعام]و:٩٤ ،[  M  ¡

                                                           

كر األصبهاين، كان إمام عصره يف القراءات، له )  هو: أمحد بن احلسني بن مهران املقرئ، أبو ب١(

هــ). ٣١٨عدة مصنفات منها (كتاب: مذهب محزة يف اهلمز والوقف) (مفقود)، تويف سنة (

 .١/٤٩، وغاية النهاية: ١/٣٣٤انظر: معرفة القراء 

)  هو: حممد بن جعفر بن حممد بن احلسن بن هارون، أبو احلسن التميمي الكويف، يعرف بابن ٢(

هـ). انظر: غاية ٤٠٢هـ)، تويف سنة (٣٠٣جار، مقرئ حنوي معمر مسند ثقة، ولد سنة: (الن

 .٢/١١١النهاية: 

 .١/٤٧٤)  الصحيح منها: اثنا عشر وجها، كما نص على ذلك ابن اجلزري يف النشر: ٣(

 .١٠٧)  كذا يف املنت، وهو خطأ، ولعل الصواب: (اجلعربي). انظر: كتاب حتفة األنام، ص٤(

هو: أمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة اإلمام أبو العبـاس املقدسـي احلنبلـي، نزيـل القـدس )  ٥(

هـــ). انظــر: معرفــة ٧٢٨الشــريف وشــارح الشــاطبية، ولــد ســنة ســبع أو مثــان وأربعــني وســتمائة، ســنة (

 .١/١٢٢، و: غاية النهاية: ٣٩٩القراء: ص 



       
  
 

 

 
 

١٢٥

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

¤  £  ¢  L ٨٧[اآلية: يف سورة هود[،  M  ;  :L  يف سورة

{  M  و:،  ]١٠٦[اآلية: سورة والصافات يف M  6   5L  ، و:]٢١[اآلية: إبراهيم

  �      ~L  ،  M  |L  ٤٠، ٢١[اآليات: كالمها يف سورة الشورى[، 

M  ª  ©  ¨L و بعدها ألف لوا، فهذه تسعة أحرف رمست با]٣٣[اآلية: يف الدخان

  . حذفت اختصارا )١( وألف [النساء]، بال خالف

إبدال اهلمزة على القياس ألفا مع املد والقصر، وتسهيلها كالواو  :لك فيهف

مع املد والتوسط  ،اتباعا للرسم واوا ساكنة ولك إبداهلابالروم مع املد والتوسط والقصر، 

فقط، لكن صرَّح بعضهم باملد مع  ، ومثلها مع اإلمشام والقصر مع الروم/ب٧والقصر

  الروم، وهو ضعيف ال يصّح.

  سورة األنعام

ويف رمسه بواو بعدها ألف ]، ٥[اآلية: M  dL إذا وقفت هلشام على: 

M  يف شرح الشاطبية، ففيه ما كان يف : قرئوامل، )٢(ف ذكره ابن اجلزري يف النشرخال

  |L  .  

[اآلية: يف الرَّعد�ا، و  ]١٠[اآلية: M  ,  +L وإذا وقفت هلشام على: 

،  ]٢٠٤[اآلية: باألعراف M  ªL ، و: ]٤١[اآلية:  ، واألنبياء]٣٢

  مزة ياء بعد تقدير سكو�ا، للوقف.إبدال اهل:، وحنوه، فيه  ]٢١[اآلية: واالنشقاق

                                                           

لصــــواب: (البنــــاء). انظــــر كتــــاب حتفــــة األنــــام، )  كــــذا يف املــــنت، وال يســــتقيم بــــه املعــــىن، ولعــــل ا١(

 .١٠٨ص

)٤٥٢-١/٤٥١)  ٢. 



       
  
 

 

 
 

١٢٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

ف فيكون اللفظ أبدلتها ياًء مفتوحة مقدرة، مثَّ سكنتها للوق :وإن شئت 

  .تلفاواحدا، والتقدير خم

  وإن شئت وقفت بياء ساكنة اتباعا للرسم. 

[التوبة: M  "  !L و:  ]١٩[اآلية: M  IL : وإذا وقفت هلشام على

  الياء زائدة يف غريمها. ]، وز�ا فعيل، ومل ترد٣٧

) ، رِيّ وإدغام الياء اليت قبلها فيها، فنقول: (بَ  ء،إبدال اهلمزة يا :فيهما هلشام 

  اإلمشام.)، وجيوز الروم و يّ سِ و: (النَّ 

مع املد والقصر، وجييء  ،وُحكي فيه حذف اهلمزة، على وجه اتباع الرسم 

  صرَّح به بعضهم فتنطق بياء خفيفة ساكنة من غري روم وال إمشام. /أ٨التوسط،

تسهيل اهلمزة   :فلك فيه ]٣٤[اآلية: M  Ê  ÉL  :وإذا وقفت هلشام على

رام، وإبداهلا ألفا ساكنة، فهذه أربعة كالياء وإبداهلا ياء مكسورة، مثَّ يسكن للوقف وت

  أوجه.

  سورة األعراف

 M; L :مثل:  ]٣[اآلية M  UL ١(، تقدم يف البقرة(.  

M   À  ¿L  وإذا وقفت هلشام على :
املرسوم بال واو حيث وقع يف  )٢(

مجيع القرآن، فلك فيه إبدال اهلمزة ألفا حبركة ما قبلها، وتسهيلها بينها وبني الواو مع 

                                                           

 .٢٠)  ص١(

 .٦٠)  أول موضع هلا يف األعراف: ٢(



       
  
 

 

 
 

١٢٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

م، وال جيوز إبداهلا حبركة نفسها؛ ملخالفة الرسم، وعدم صحة روايته، فاتفق القياس الرو 

  .املرسوم بال واو]١٢٠[التوبة:M  bL  ، وكذلك:)١(والرسم

  

  سورة األنفال

 M  L  KL  :٢(ذكر يف البقرة ،]٢٤[اآلية( .  

  سورة التوبة

  M  "  !L :٣(األنعامذكر يف   ،]٣٧[اآلية(.  

 M  AL :٤(النساء]ذكر يف ٥٧[اآلية( .  

  M  F   E  DL :يف رمسه بواو بعدها ألف خالف] ٧٠[اآلية، 

أنَّه بال واو، وإمنا أخذ باخلالف من كالم  )٦(والشاطيب ، )٥(الصحيح عند ابن اجلزريو 

  .)٧(ففيه هلشام: تسهيل اهلمزة كالواوالداين يف املقنع 

ف املذكور مع اإلسكان إبداهلا ألفا، ولك إبداهلا واوا على اخلال :ولك 

  واإلمشام والروم.

                                                           

 .٤٧٠، ١/٤٦٩)  نّص على ذلك اإلمام ابن اجلزري يف النشر: ١(

 .٢٢)  ص٢(

 .٢٧)  ص٣(

 .٢٤)  ص٤(

 .١/٤٥٣،٤٦٩)  انظر: النشر:٥(

 .٦١١العقيلة للجعربي، ص، وشرح ٣٣٣)  انظر: منت العقيلة، ص٦(

 .٦١)  املقنع، ص٧(



       
  
 

 

 
 

١٢٨

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  سورة يونس

 /ب٨، وحيث وقع،]٤[اآلية:  هنا M  o        nL  إذا وقفت هلشام على:

  وسورة يوسف:

  M  ¿  ¾L :٨٥[اآلية[ :ويف إبراهيم ،  M  Z  Y  XL :اآلية]ويف ]٩ ،

M     Q  P  ، ويف طه: ]٤٨[اآلية: M  k  j   i  hL  النحل:

L :١٨[اآلية[:و ،  M  b  a  ` L :اآلية]ويف النور: ]١١٩ ،  M   ½

L :٨[اآلية[ :ويف املؤمنني ،  M  q  pL اآلية: األول]ويف النمل ثالثة ]٢٤ ،

[اآلية: M  ¶  µ  ´L  ، والفرقان:]٣٨، ٣٢، ٢٩اآليات:[ M  o       nL  أحرف:

[اآلية: MQ  P  O   L  ، وفيها أيضا: ]١٢[اآلية: M  G  F  EL ، ويف ص: ]٧٧

بواو  ، كل هذا األحرف مرسومة ]٥[اآلية: L[  ^    _  M  ، ويف التغابن: ]٦٧

  بعدها ألف يف مجيع املصاحف.

تسهيل اهلمزة كالواو مع الروم، وإبداهلا ألفا  :ففيها هلشام على القياس 

  .ساكنة، ولك على الرسم إبداهلا واوا ساكنة، وجيوز إمشامها ورومها، فهذه مخسة

يف  M  PL  ، و:]١٥[اآلية: هنا M  :L  إذا وقفت علىو  

يف  M  Õ  ÔL  : ]١٣٠[اآلية: يف طه M  d  cL  ، و:]٩٠[اآلية: النحل

فيها ثابة ، صورة اهلمزة فيها ياء بغري خالف، واأللف اليت قبلها ]٥١[اآلية:  الشورى

والقصر  ،والتوسط ،مع املد ،إبدال اهلمزة ألفاو على إبدال اهلمزة فيها ياء بال خالف، 

، وصرَّح غريه باملد مع )١(مع الروم، فهذه  تسعة أوجه صرَّح �ا ابن اجلزري يف النشر

  أوجه.تصري عشرة ف ،يف شروحهم  النجار، وابن أم قاسم، وابن قرئالروم منهم امل

                                                           

)١/٤٧٤)  ١. 



       
  
 

 

 
 

١٢٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

وإبدال " :، وقال أيضا/أ٩"وال جيوز التوسط مع وجه الروم.. ": قرئقال امل

زائدة تقوية  )الياء(يء على جعل الياء مرسومة صورة اهلمزة فإن جعلت اهلمزة إمنا جي

جاز حذف اهلمزة مع املدِّ والقصر، وكان الوجهان كوجهني  ،بيانا للكسرةأو للهمزة 

  انتهى. "غريمهافا يف اللفظ ويف التقدير أل )١(من أوجه اإلبدال

اهلمزة  فلك فيه تسهيل  ]٧٤[اآلية:  M  gL : وإذا وقفت هلشام على

  كاأللف، وإبداهلا ألفا.

  سورة هود

فيها نقل احلركة إىل لك  ]٧٧[اآلية: M  h  gL  إذا وقفت هلشام على:

مع املدِّ والقصر،  الياء للوقف، ولك إبدال اهلمزة ياءالياء، مثَّ حذف اهلمزة، فيسكن 

  واملدُّ أحسن.

  سورة يوسف

M      Ä  أيضا : زمر، ويف: ال]٥٦[اآلية:  M  SL : إذا وقفت هلشام على

L :للرسم وأقبلها،  تسهيل اهلمزة كالواو، وإبداهلا ألفا النفتاح ما :فيها] ٧٤[اآلية.  

  M  ¿L  :٢(ذكر يف يونس] ٨٥[اآلية(.  

  سورة الرعد

 M  aL :١(ذكر بالبقرة ]١٠[اآلية(.  

                                                           

)  اإلبــدال هــو: إقامــة حــرف مقــام حــرف، وتبــدل اهلمــزة مــن مخســة أحــرف، هــي: األلــف والــواو ١(

، وشــــرح شــــافية ابــــن احلاجــــب: ٥/٣٤٧واليــــاء واهلــــاء والعــــني. انظــــر: شــــرح املفصــــل البــــن يعــــيش: 

٣/١٩٧. 

 .٢٨)  ص٢(



       
  
 

 

 
 

١٣٠

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  M  ÀL :٢(يف األنعام ]١٢[اآلية(.  

  سورة إبراهيم

 M   0L :٣(بقرةذكر بال ]٤٩[اآلية(.  

  M  ZL :٤(ذكر بيونس ]٩[اآلية(.  

  M  ;L :٥(ذكر يف املائدة]٢١[اآلية( .  

  سورة الحجر

 M  ¤  £L  ومثله:]٣٣، ٢٨، ٢٦[اآليات:وهو ثالثة أحرف ،  M  aL 

على اتباع  أو تبدلإبدال اهلمزة ألفا بعد إسكا�ا،  :حيث وقع، فيه هلشام]٤٧[اآلية: 

  خمالفة للرسم. /ب٩م وفيه الرسم، ولك التسهيل مع الرو 

 M  £  ¢L :حركة اهلمزة إىل الزاي، مثَّ يسكن ] فيها: نقل ٤٤[اآلية

، األصليللوقف، وهذه السكون غري السكون؛ ألنَّه يقدم عليه حركة خبالف السكون 

ولك روم احلركة وإمشامها، ولك اإلدغام، ولك حذف اهلمزة إتباعا للرسم، فال روم 

  لعدم متبوعها، وهو احلركة فيه.ام على هذا، واإلمش

                                                                                                                                           

 .١٩)  ص١(

 .٢٧)  ص٢(

 .١٩ص)  ٣(

 .٢٨)  ص٤(

 .٢٥)  ص٥(



       
  
 

 

 
 

١٣١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  ÆL :نكسار ما قبلها إبدال اهلمزة ياء لسكو�ا وا :هلشام  ]٤٩[اآلية

)للجزم فنقول  اهلمزةولك حذف الياء املبدلة من  )،ِيبْ نَ ( :قولفت كما ذكره   (نبِّ

  .قرئ، وصرَّح به امل)٢(روم كسرة الياء، وغريه أيضا مع )١(صاحب الروضة

  سورة النحل

 M¯  L :٥[اآلية[ :مثل  M  ½L اآلية: ، وحنوه تقدم يف آل عمران]٩١[ 

)٣(.  

 M  jL  :٤(ذكر يف يونس] ٩١[اآلية(.  

 M  PL :إبدال اهلمزة ألفا مع  :ورمسه بياء بعده األلف، فيه]، ٩٠[اآلية

املدِّ والتوسط والقصر، ولك إبدال اهلمزة ياء مكسورة، مثَّ يسكن للوقف مع املدِّ 

والقصر والروم حركة الياء مع القصر، فهذه تسعة أوجه، صرَّح بعضهم  والتوسط 

  بالتوسط يف وجه التسهيل لكنَّه ضعيف.

  سورة اإلسراء

 M  َلَِيُسْوأL :أ١٠:رمسه باأللف بعد الواو فلك فيه على القياس)٥( ]٧[اآلية/  

  كن الواو للوقف مع املدِّ والقصر.نقل حركة اهلمزة إىل الواو، مثَّ تس

                                                           

حمقق  –)  هو: احلسن بن حممد املالكي البغدادي، مؤلف الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة ١(

هـ). انظر: معرفة القراء: ٤٣٨تويف سنة ( -يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .١/٢٣٠، وغاية النهاية: ١/٢٢١

 .١/٤٦٦" ويوقف على (نبئ) بغري مهز" .النشر:  )  قال ابن اجلزري نقال عن صاحب الروضة:٢(

 .٢٦)  ص٣(

 .٢٨)  ص٤(

 .٢/٣٠٦، والنشر: ٢٧٨)  قرأها بالياء ونصب اهلمزة. انظر: السبعة، ص٥(



       
  
 

 

 
 

١٣٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

، صرَّح ثالثة أوجه تقديرا، ووجهان لفظا إبداهلا بألف مفتوحة، فهذه :ولك 

  املقرئ.وتبعه ، )٢()١(اجلعربيبه 

لك إبدال اهلمزة واوا وإدغام الواو يف الواو، وجيوز التوسط يف وجه النَّقل  

  ، وتصري مخسة أوجه. ابن جبارةصرَّح به 

  سورة الكهف

 M  iL :١٠[اآلية[ :و M  /Lاآلية] :١٦[ :و  M  ² L :فاطر]

ولك [فتقول (هّي)، و(يهي) ، و(مكر السّي) ، ولك حذف اهلمزة وأثرها، ]٤٣

ابن قيق اهلمزة ، اختاره ، فتقول: (هي)، وحنوه ،ولك حت)٣( ]حذف اهلمزة وأثرها

صرَّح به الغازي ابن قيس، ولك إبدال اهلمزة ألفا، )٤(جماهد
؛ ألنَّه رسم اهلمزة فيها )٥(

املثلني، فتقول هيا وشبهه، فهذه أربعة  فخيفت اجتماعيف بعض املصاحف باأللف 

  .)٦(أوجه

                                                           

)  هــو: إبــراهيم بــن عمــر بــن إبــراهيم اإلمــام املقــرئ األســتاذ برهــان الــدين أبــو إســحاق اجلعــربي، ١(

 للشــاطبية، وشــرح للرائيــة، وقصــيدة الميــة يف القــراءات شــيخ بلــد اخلليــل عليــه الســالم، لــه شــرح كبــري

، ٣٩٧العشر، توىف سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة يف شهر رمضان. انظر: معرفـة القـراء الكبـار: ص 

 .١/٢١وغاية النهاية:

 .٢/٥٠٥)  انظر: كنز املعاين: ٢(

هلمزة ياء خالصة؛ لسكو�ا )  كذا يف املنت، وهو تكرار للوجه الذي قبله، ولعل الصواب: إبدال ا٣(

 .١/٤٦٩وانكسار ما قبلها. انظر: النشر: 

)  هو: أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس التميمي بن جماهد احلافظ، أول من سبَّع السَّبعة، له ٤(

مؤلفات كثرية يف القراءات أشهرها كتاب " السبعة"، تويف سنة أربع وعشرين وثالمثائة. انظر: 

 .١/١٣٩، غاية النهاية: ١٥٣بار: صمعرفة القراء الك

)  هو: أبو حممد األندلسي، أخذ القراءة عرضا ومساعـا عـن نـافع، أول مـن أدخـل قـراءة نـافع إىل ٥(

 .١/٣٨٧هـ). انظر: تاريخ علماء األندلس:١٩٩األندلس، تويف سنة: ( 

 .١/٤٦٩)  انظر هذه األوجه يف: النشر: ٦(



       
  
 

 

 
 

١٣٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  íL يف رمسها ،  )٢(، والروم]٧٦[اآلية: ويف طه،  )١( ]٨٨[اآلية: هنا

، ولك )٤( ]ابن اجلزري[، وتبعه )٣(، وصرَّح به الداين يف املقنعبواو بعدها ألف خالف

والقصر، وتسهيلها بينها  ،والتوسط ،ساكنة مع املدِّ إبدال اهلمزة ألفا  :فيه على القياس

اتِّباعا لرسم بعض /ب ١٠؛إبدال اهلمزة واوا :والقصر، ولك ،بالروم مع املدِّ  واووبني ال

والروم  ،ومثلها مع اإلمشام وسط، والقصر،والت ،سكن للوقف مع املداملصاحف، مثَّ ت

يف شرحها، فهذه ثالثة عشر  واملقرئ، صرَّح به بن ابن أم قاسم مع القصر، وجيوز املدّ 

  .مكي" انتهىهذه الثالثة عشر  جبوازصرَّح  :"يف شرحه قرئوجها، قال امل

  سورة مريم

 M   FL :٢٨[اآلية[ :و  M  eL :يوسف]٧٦[:و ،  M  |L   :األنعام]

ت اهلمزة فيها مفتوحة بعد فتح، فلك فيه ]، وحنو ذلك مما وقع١٣، النحل:١٣٦

فا، وتسهيلها كاأللف على جواز الروم يف املفتوحة، قال ابن اجلزري: إبدال اهلمزة أل

  .)٥("وهو شاذ ال يصح"

  سورة طه

 M  QL  :٦(،  ذكر يف يونس ]١٨[اآلية(.  

 M  íL :١(ذكر يف الكهف ]٧٦[اآلية(.  

                                                           

 .٢/٣١٥، والنشر:٣٩٨ضم اهلمزة. انظر: السبعة، ص)  قرأها ابن عامر حبذف التنوين، و ١(

 .٣٤اآلية:  M  E  D  CL  )  هكذا يف املنت، والصواب أ�ا يف سورة الزمر:٢(

 .٦٣)  ص ٣(

 .٣٣٣)  كذا يف املنت، ولعل الصواب: (الشاطيب) انظر: العقيلة ص٤(

 .١/٤٧١)  النشر:٥(

 .٢٨)  ص٦(



       
  
 

 

 
 

١٣٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  %   $L  :ولك فيه إبدال اهلمزة ألفا ساكنة مع املدِّ والتوسط ]، ٩٩[اآلية

  بالروم مع املدِّ والقصر. والقصر، وتسهيلها

 M  b  aL  :٢(ذكر يف يونس]، ١١٩[اآلية(.  

 M  d  cL :يف رمسه بياء خبالف وهي صورة اهلمزة، فلك ]، ١٣٠[اآلية

فيه إبدال اهلمزة ألفا مع املدِّ والتوسط والقصر، وتسهيلها بالروم مع املدِّ والقصر، ولك 

  ./أ١١والتوسط والقصر، ورومها مع القصرإبداهلا ياء ساكنة اتباعا للرسم مع املدِّ 

  سورة األنبياء

 M  VL :٤٨[اآلية[ : مثل ،  M   ~L اآلية: تقدم يف البقرة]٣( ]٢٢(.  

 M  KL :٤(، ذكر يف البقرة ]٤٤[اآلية(.  

  الحج سورة

 M  ٍَوُلْؤُلؤL   ا وقعت اهلمزة فيه وحنومها مم ،)٥(ويف فاطر ]٢٣[اآلية: هنا

لسكو�ا وضمِّ ما قبلها على  ؛إبدال اهلمزة واوا ساكنة :فلك مكسورة بعد ضم.

القياس، وفيه موافقة للرسم أيضا، ولك تسهيلها كالياء مع الروم على مذهب سيبويه 

، قال ابن )٦(على مذهب األخفش، وهو الوجه املعضلماعة، ولك تسهيلها كالواو اجلو 

                                                                                                                                           

 .٣٢)  ص١(

 .٢٨)  ص٢(

 نا هلشام؛ ألن اهلمزة متوسطة بالتنوين، ومل تذكر يف سورة البقرة. )  ال وقف فيها ه٣(

 .٢٨)  ص٤(

 .٣٣)  اآلية:٥(

)  الوجــه املعضـــل: هـــو مـــا أشـــار إليـــه اإلمـــام الشــاطيب بقولـــه: "ومـــن حكـــى فيهمـــا كاليـــا وكـــالواو ٦(

أعضـال" ؛ أي جـاء بـأمر شــاّق ومشـكل؛ ألنـه جعــل اهلمـزة املخففـة بينهــا وبـني احلـرف الــذي 



       
  
 

 

 
 

١٣٥

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

مفتوحة على صريح اتباع  ، ولك إبدال اهلمزة واوا)١(قاسم: "هذا كله على القياس"

تلف تقديرا، ويظهر الفرق الرسم، مثَّ تسكنها للوقف، فيتَّحد مع الوجه األول لفظا، وخي

ا اسكنت مثَّ أبدلت، وعلى  بني الوجهني يف جواز الروم، فعلى األول ال جيوز؛ أل�َّ

ا أبدلت مثَّ أسكنت للوقف، فهذه أربعة أوجه لفظا، ومخسة    تقديرا.الثاين جيوز؛ أل�َّ

  سورة المؤمنين

 M  q  pL :٢(منها ذكر يف يونس، واألوىل  ]٢٤[اآلية(.  

 M          Z  YL :٣(ذكر يف البقرة ]٣٣[اآلية(.  

  سورة النور

 M   ½L :٤(ذكر يف يونس ]٨[اآلية(.  

 M  3    2L ١١[اآلية:  هنا ،[وحيث وقع، و : M  B  AL :القصص]

إبدال اهلمزة  :مما وقعت اهلمزة فيه مكسورة بعد كسر، فلك فيه /ب١١، وحنوه ]٣٠

رسم، مثَّ يسكن للوقف، وهو ياء ساكنة على القياس، وإبداهلا ياء مكسورة على ال

األوَّل لفظا، وخيالفه تقديرا، وجيوز الروم حينئذ، ولك تسهيلها بينها وبني  أحسن فيوافق

  يرا.، فهذه ثالثة أوجه لفظا، وأربعة تقدياءال

 M   ¬L :وإدغام الياء : إبدال اهلمزة ياء، شامفيه هل ،ياؤه زائدة ]٣٥[اآلية

وإدغام الياء يف الياء مع ،يف الياء مع اإلسكان واإلمشام والروم، ولك نقل حركة اهلمزة 

                                                                                                                                           

 . ١/١٧٥ه حركة ما قبلها. انظر: إبراز املعاين: من

 .١٨٨)  انظر: شرح باب وقف محزة وهشام على اهلمز، ص١(

 .٢٨)  ص٢(

 .٢٢)  ص٣(

 .٢٨)  ص٤(



       
  
 

 

 
 

١٣٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

ا وتوسطا وقصرا، ومع إمشامها ذلك بالثالثة،  اهلمزة فتنطق بياء خفيفة مع إسكا�ا مد�

  صر فقط، فهذه عشرة أوجه الساكن قبلها وغري ألف انتهى.ومع رومها بالق

 M  ºL :ياؤه أصلية وهي حرف مّد، ]٣٥[اآلية M¼  » L 

نقل حركة اهلمزة إىل الياء وحذفها، وهو القياس  :مثلها، ففيها هلشام]٥٨[غافر: 

   الياء اإلسكان واإلمشام والروم.املطَّرد، مثَّ لك يف

لزائد، جمرى ا يام اليت قبلها فيها إجراًء لألصلإبدال اهلمزة ياء وإدغ :ولك 

غ ستة مث لك يف الياء اإلمشام واإلسكان والروم، فبل /أ١٢فتنطق بياء واحدة مشدَّدة،

  أوجه.

وقد قيل أنَّه "مثَّ قال: ، "وال يصح فيها غري ذلك"قال ابن اجلزري يف النشر:  

فيمّد حرف املد، ويقصر  - قليعين من غري ن - ز فيهما أيضا حذف اهلمزة اعتباطا جيو 

على وجه اتباع الرسم، ورجَّح املد يف ذلك، وحكى اهلذيل فيه عن ابن غلبون تسهيل 

  انتهى. )١("يصح اهلمزة بني بني، وكالمها ال

  سورة الفرقان

 M  KL :٢(ذكر يف البقرة ]١٧[اآلية(.  

 Mr  q L  :حلذف مع اإلسكان يف الواو النقل وا :هلشام  ]٤٠[اآلية

  رومها.و 

  إبدال اهلمزة واوا وإدغام الواو مع اإلسكان والروم. :ولك 

 M  ¶  µL :١(ذكر يف يونس]٧٧[اآلية(.  

                                                           

)١/٤٧٦)  ١. 

 .٢٣)  ص٢(



       
  
 

 

 
 

١٣٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  سورة الشعراء

 M  JL  :٢(ذكر يف األنعام  ]٣١[اآلية( .  

 M  "L :ه رمسه يف مجيع املصاحف بألف بعد الراء فقط، وقياس  ]٦١[اآلية

لف الم الفعل للرسم فتصري اهلمزة حينئذ حيذف أ أن يرسم بألف وياء، قيل أن هشام

°    M : و  M  _L  :فتبدل ألفا لوقوعها بعد ألف، فيفعل فيه ما يفعل يف ،متطرفة

L وهذا ال يصح وال جيوز ،.  

 M  £        ¢  ¡L :دها ألف خالف، وهو مثلعيف رمسه بواو ب ]١٩٧[اآلية :

 M  ¯L ٣(وتقدم يف الكهف(.  

 M  ^L :ب١٢)٤(ر يف األنعامذك ]٢١٦[اآلية/.  

  سورة النمل

 M  E  DL :٥[اآلية[  :و ، M  ¼   »L :اآلية]و:  ]١١ ، MÉ  È  Ç 

L :تقدمت يف نظائر.  ]١٢[اآلية  

 M  Ñ  Ð    ÏL :٥(يف احلج ذكر ]٢[اآلية(.  

 M      DL :نقل حركة اهلمزة إىل الباء وحذفها فيه هلشام ]٢٥[اآلية :

  فيسكن الياء للوقف.

                                                                                                                                           

 .٢٧)  ص١(

 .٢٧)  ص٢(

 .٣٢)  ص٣(

 .٢٧)  ص٤(

 .٣٢)  ص٥(



       
  
 

 

 
 

١٣٨

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

ألول لفظا، احلذف ابتداًء من غري نقل اتباعا للرسم، فيتحد مع ا :ولك 

  وَّل جيوز الروم عند من جيوِّزه يف املنصوب.ألوخيتلف تقديرا، وعلى ا

  

  سورة القصص

 M  B  AL :١(ذكر يف النور ]٣٠[اآلية(.  

 M  nL :٢٣[اآلية[  :و ، M  q  p    oL  :اآلية]وثالثة ]٢٣ ، M

    J  IL :٢([األنبياء]ذكروا يف نظائرهن يف سورة  ]٣٨[اآلية(.  

 M1 L :مثل : ] ٧١[اآلية M  =L.  

 M   §L :هي "ه باأللف بعد الواو، وقال أبو عمرو الداين: مسور  ]٧٦[اآلية

ليس كذلك فإنَّ اهلمزة "، وغريه، قال ابن اجلزري: )٤(، وتبعه الشاطيب)٣("صورة اهلمزة

ياء، ] ٥٨[الكهف: M  ±L رت يف مضمومة، فلو صورت لكانت واوا كما صو 

¶  M صورة اهلمزة حمذوفة على القياس، وهذه وقعت زائدة كما كتبت  والصواب أنَّ 

L  :٧٧[الفرقان[  :و ، M  ¿L :يوسف]انتهى.  )٥( " ]٨٥  

ساكنة خفيفة، بواو  )لتنوْ ( :نقل حركة اهلمزة إىل الواو وحذفها، فنقول :فلك

  ولك إمشامها ورومها.

                                                           

 .٣٤)  ص١(

 .٢٠ص)  كذا يف املنت، والصواب أ�ا ذكرت يف البقرة ٢(

 .٤٩)  املقنع، ص٣(

 .٣٣٣)  العقيلة، ص٤(

 .١/٤٤٩)  النشر: ٥(



       
  
 

 

 
 

١٣٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 (لتنّو) :قولإدغام الواوا اليت قبلها فيها، فتو  /أ١٣ال اهلمزة واوا إبد :ولك 

  ّددة مع إسكا�ا وإمشامها ورومها. فهذه ستة أوجه.بواو مش

وقد قيل إنَّه جيوز فيها أيضا حذف اهلمزة من غري نقل، فيمدَّ حرف املد  

ون تسهيل ويقصر على وجه اتباع الرسم، ورجِّح املد، وحكى اهلذيل فيه عن ابن غلب

  .)١(بني بني، وهو ضعيف

  سورة العنكبوت

 M    yL :٢(ذكر يف مرمي ]٢٠[اآلية(.  

 M  ~L :٣(ذكر يف البقرة رمسها ]٢٠[اآلية(.  

 M  JL  :٤(ذكر يف هود]٣٣[اآلية( .  

  سورة الروم

 M  NL  :٨[اآلية[ :و M  &L  :اآلية]احلرفني معا بياء بعد ]١٦ ،

، وإبدال )٥(ما على القياسقيس على إثبات الياء فيهبن  خالفا، فنصَّ الغازيألف 

  والقصر.وتسهيلها بالروم مع املد  ، والقصر.والتوسط ،اهلمزة ألفا مع املدِّ 

مثَّ تسكن مع املدِّ ، غازيإبدال اهلمزة ياًء اتباعا للرسم على نصِّ ال :ولك 

  قصر، وجيوز الروم، مع املدِّ والقصر، فهذه عشر أوجه .والتوسط وال

                                                           

 .١/٤٧٦) انظر: النشر:١(

 .٣٢)  ص٢(

 .١٩)  ص٣(

 .٢٩)  ص٤(

 .١/٤٥٢)  وذكر هذا النص اإلمام ابن اجلزري يف النشر: ٥(



       
  
 

 

 
 

١٤٠

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  ¥L  :١(فيها ذكر بيونس جبميع ما ]٢٧، ١١[اآليات(.  

 M  ºL :عربي فقط، هو يف رمسه بواو بعدها ألف ذكره اجل ]١٣[اآلية

  .)٢(وحنوه، فتقدم يف املائدة  ]٢٩[املائدة: M  ¯L  :مثل

  سورة لقمان

  يف السور املتقدمة. /ب١٣مجيع ما فيها تقدم 

  سورة السجدة

 M      zL :٣(ذكر يف مرمي  ]٧[اآلية(.  

  سورة األحزاب

  .)٤( ]املالئكة[مجيع ما فيها ذكر يف السور املتقدمة، وكذلك سورة 

  سورة فاطر

 M´ L :يف رمسه بواو بعدها ألف خالف، ذكره الداين،    ]٢٨[اآلية

ع والقصر، وتسهيلها م ،والتوسط ،إبدال اهلمزة ألفا مع املد :وغريه، فيه على القياس

، والقصر.الواو بالروم،    مع املدِّ

                                                           

 .٢٨)  ص١(

 .٢٥)  ص٢(

 .٣٢)  ص٣(

كة) تطلـق علـى سـورة فـاطر، وقـد ذكـر ) كذا يف املنت، ولعل الصواب: (سورة سبأ)؛ ألنَّ: (املالئ٤(

 مواضعها، ومل يذكر ما يف سورة سبأ. 



       
  
 

 

 
 

١٤١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

فحينئذ جييء سبعة أوجه مشهورة،  ،باعا للرسماتِّ  ؛إبدال اهلمزة واوا :ولك 

، )١( وُحكي املد مع الروم وهو ضعيف، ومنعه ابن اجلزري فالوجهات اثنا عشر وجها

  وعند من جوَّز الوجه األخري يكون ثالثة عشر وجها.

 MT L :٢(ذكر يف سورة احلج]٣٣[اآلية(.  

 M²  ± L :ذكر يف الكهف، و:   ]٤٣[اآلية M   ¸      ¶  µ  ´

L :قف، فلك اإلمشام.إبدال اهلمزة ياء مضمومة تقديرا، مثَّ تسكن للو  :فيه ]٤٣[اآلية  

  ولك: تسهيلها كالواو مع الروم. 

وال حذف اهلمزة اتباعا للرسم، فتنطق بياء واحدة ساكنة وال روم  :ولك 

  إمشام.

  .املعضلعلى مذهب األخفش، وهو الوجه تسهيلها كالياء  :ولك 

  سورة يس

  ./أ١٤مجيع ما فيها ذكر يف السور املتقدمة

  سورة الصافات

 M  6   5L :والباقي ذكر يف السور مرارا.)٣(يف يونس ]١٠٦[اآلية ،  

  سورة ص

                                                           

 .١/٤٧٤)  انظر: النشر:١(

 .٣٣ص)  ٢(

 .٢٨ص)  ٣(



       
  
 

 

 
 

١٤٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  G  F  EL :٢١[اآلية[  :و ، M   Q  P  OL :اآلية]ذكر يف  ]٦٧

  .، والباقي يف الباقي)١(يونس

  ورة الزمرس

 M    _  ̂   ]L  :٢(ذكر يف األعراف] ٣[اآلية(.  

 M  D  CL :٣(ذكر يف الكهف ]٣٤[اآلية(.  

 M    ?L :٤(ذكر يف هود]٦٩[اآلية(.  

 M  JL  :٥(ذكر يف يونس] ٣٥[اآلية(.  

 M      ÄL :٦(ذكر يف يوسف ]٧٤[اآلية(.  

  سورة المؤمن

 M  £  ¢L :٧(تقدم يف املائدة]٤٧[اآلية(.  

 M .   /L :ربي بواو بعدها ألف خالف، ذكرها اجلع يف رمسه]٥٠[اآلية

تسهيلها بالروم إبدال اهلمزة ألفا مع املدِّ والتوسط والقصر، و  :فقط، فلك على القياس

  مع املدِّ والقصر.

                                                           

 .٢٨ص)  ١(

 .٢٧ص)  ٢(

 ٣٢ص)  ٣(

 ٢٩ص)  ٤(

 ٢٨ص)  ٥(

 .٢٩ص)  ٦(

 .٢٥ص)  ٧(



       
  
 

 

 
 

١٤٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  إبدال اهلمزة واوا ساكنة على الرسم مع سبعة أوجه. :ولك 

 M¼ L :٥٨[اآلية[ تقدمت مع:  M  ºL :اآلية]يف سورة  ]٣

  .)١(النور

  سورة فصلت

  مجيع ما فيه ذكر قبل.

  سورة الشورى

 M  �      ~  }L :٢١[اآلية[  :و، M  |L :اآلية]وتقدم ]٤٠ ،

  .)٢(يف املائدة

 M  a  ̀L :٣(ذكر يف احلجر  ]٤٢[اآلية(.  

 M  Õ  ÔL :٤(ذكر يف يونس  ]٥١[اآلية(.  

  سورة الزخرف

 MY L  :٥(ذكر يف البقرة] ١٥[اآلية(.  

                                                           

 .٣٤ص)  ١(

 .٢٥ص)  ٢(

 ٣٢ص)  ٣(

 .٢٨ص)  ٤(

 توسطة بالتنوين، ومل تذكر يف سورة البقرة.) ال وقف فيها هنا هلشام؛ ألن اهلمزة م٥(



       
  
 

 

 
 

١٤٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 M  v  uL :ا ألف خالف ذكر ابن أم يف رمسه بواو بعده ]١٨[اآلية

 M  oL ، فيكون مثل )١(يف اجلمهور على رمسه بواو بعدها ألف قاسم واملقرئ

  ./ب١٤وحنوه، وتقدم ]٤[يونس: 

  سورة الدخان

 M  ªL :والباقي مذكور يف السور املتقدمة، )٢( ذكر يف املائدة ]٣٣[اآلية ،

  اثية، واألحقاف.وكذلك سورة اجل

  سورة محمد

 M  <L :والباقي يف الباقي. )٣(ذكر يف البقرة، ]٢٢[اآلية  

  سورة الفتح

 Mo  n L :والباقي يف غريها.)٤(ذكر يف براءة  ]٦[اآلية ،  

  سورة الحجرات

 M  zL  :مثل] ٩[اآلية:  M    ?L والباقي يف )٥(، وتقدم يف هود ،

  الباقي.

  سورة قاف

                                                           

 .١/٤٥٣)  انظر: النشر:١(

 .٢٥ص)  ٢(

 .٢٠ص)  ٣(

 .٢٨ص)  ٤(

 .٢٩ص)  ٥(



       
  
 

 

 
 

١٤٥

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  يف السور، وكذلك سورة الذاريات.فيه تقدم  مجيع ما

  سورة الطور

 M  e                 dL :١(ر يف النوركذ ]٢١[اآلية(.  

 M  �        ~L :٢٤[اآلية[ويف الرمحن ،:  M      ;  :  9L :اآلية]٢٢[ 

لسكو�ا يف الوقف بعد ضمة، وفيه موافقة للرسم، وال  ؛إبدال اهلمزة واوا ساكنة :فيه

  .مشام ؛ إلبداله حرف مدٍّ حمضيدخله روم وال إ

  وقف، وحينئذ جيوز اإلمشام والروم.إبداهلا واوا مضمومة مثَّ يسكن لل :والثاين 

ولك تسهيلها بينها وبني الواو مع الروم، فهذه أربعة أوجه لفظا، ومخسة  

  تقديرا.

  سورة النجم

ن، سورة اقرتبت، والرمحيف  فيها ذكر يف السور املذكورة، وكذا ما مجيع ما

  والواقعة، واحلديد، وا�ادلة.

  سورة الحشر

 M  ¹L :أ ١٥فيه تسهيل اهلمزة كالواو، وإبداهلا واو مضمومة ]٩[اآلية/.  

  سورة الممتحنة

 M  ¡L :٤[اآلية[ مثل:  M¤ L :هود]وتقدم ذكره يف   ]٧٨ ،

  .)١(البقرة

                                                           

 .٣٤ص)  ١(



       
  
 

 

 
 

١٤٦

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

  سورة الصف

اجلمعة،  مجيع ما فيها مذكور يف السور املتقدمة، وكذلك ما يف سورة

واملنافقون، والتغابن، والطالق، والتحرمي، وامللك، ونون، واحلاقة، واملعارج، ونوح، 

  واجلن، واملزمل، واملدثر.

  سورة القيامة

 M  ¹L :يف رمسه بواو بعدها ألف خالف، وتقدم ذكر نظائره.  ]١٣[اآلية  

  سورة المرسالت

  كل ما يف هذه السورة مذكور يف السور .

  سورة عمّ 

 M    %  $L :جيوز إبداهلا ال ، و اإلبدال والتسهيل كالياء بالروم :فيه] ٢[اآلية

  فه الرسم والرواية.لخيا ؛التميمنيياء على مذهب 

  سورة النازعات

فيها، وكذا تقدم مجيع ما يف عبس، والتكوير، واالنفطار،  تقدم مجيع ما

  لى إىل آخر القرآن.واملطففني، واالنشقاق، والربوج، والطارق، وكذا يف سورة األع

  ./ب١٥تمت بعون الملك الوهاب

  

                                                                                                                                           

 .٢٠ص)  ١(



       
  
 

 

 
 

١٤٧

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 

  اخلامتة

احلمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــاحلات، وبتوفيقـــه تقضـــى احلاجـــات، والصـــالة والســـالم 

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

  فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها يف خامتة البحث:

ختصرة ألصول قراءة أحـد القـراء السـبعة أن املخطوط من الكتب اجلامعة امل - ١

براوييـــه، وهـــذه الكتـــب حيتـــاج إليهـــا مـــن رام طلـــب تعلـــم القـــرآن بقـــراءة 

 واحدة، أو براوية واحدة.

املؤلـف عـن  أنَّ مصادر املؤلف تعّد من أمهـات كتـب القـراءات، والرسـم، فقـد نقـل - ٢

وهـذا عـربي، وغـريهم، ، والداين، وابن أم قاسم، وابن غلبون، واجلابن اجلزري، والشاطيب

 يتضح جليا من خالل النظر يف املخطوط.

ظهـــور شخصـــية املؤلـــف، فلـــم يقتصـــر دوره علـــى جمـــرد النقـــل؛ بـــل هنـــاك إضـــافات  - ٣

 علمية، وتعليق، وترجيح، واستشهاد، واحتجاج.

عرض مسائل أصول قراءة ابن عامر مرتبة على الرتتيب الذي اعتمـده علمـاء هـذا   - ٤

 اين .الفن، اتباعا لإلمام الد

إفراده لباب كامل لوقف هشام على اهلمز املتطـرف، مرتبـا علـى سـور القـرآن، بـدأه  -٥

من البقرة، وانتهى فيه عنـد سـورة النـاس، فيـذكر فيـه اسـم السـورة، مث يبـدأ بـذكر الكلمـة 

ـــة، وطريقـــة رمسهـــا، مث أوجـــه هشـــام علـــى الوقـــف فهـــا، وبيـــان نظائرهـــا يف الســـور  القرآني

 ذا التبويب من أمهية عند طالب هذا العلم.وال خيفى ما هلاألخرى، 

ويف اخلتــام، أســأل اهللا التوفيــق والســداد واهلــدى والرشــاد، وأن يكتــب هلــذا البحــث   

  القبول يف الدارين، وأن يعفو عن اخلطأ والزلل.

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  



       
  
 

 

 
 

١٤٨

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

 

  فهرس املراجع

 القرآن الكرمي .١

بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن  األصول يف النحو، املؤلف: أبو .٢

 –هـ)، حتقيق: عبد احلسني الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان ٣١٦السراج (ت: 

  بريوت.

مـــن حــرز األمـــاين، عبـــد الــرمحن بـــن إمساعيـــل أبــو شـــامة املقدســـي،  إبــراز املعـــاين .٣

 هـ.١٤٠٢حتقيق: إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مصطفى البايب احلليب 

ه)، حتقيق: د. عبد الرمحن العارف، الناشر: ٤٤٤اإلدغام الكبري أليب عمرو الداين، (ت .٤

  ه.١٤٢٤عامل الكتب 

هـــ)، دار العلــم للماليــني، ١٣٩٦، خلــري الــدين بــن حممــود الزركلــي (ت:األعــالم .٥

  م.٢٠٠٢الطبعة اخلامسة عشرة 

لناشــر: دار ، حتقيــق: حســن األمــني، االســيد حمســن أمــنيلإلمــام أعيــان الشــيعة،  .٦

  ه.١٤٠٣التعارف للمطبوعات، بريوت، 

يف القــراءات الســبع، ألمحــج بــن علــي األنصــاري، املعــروف بــابن البــاذش  اإلقنــاع .٧

  ه)، الناشر: دار الصحابة للرتاث.٥٤٠(ت:

، املؤلـف: إليـاس بـن إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري .٨

الناشــر: دار النــدوة العامليــة للطباعــة والنشــر  أمحــد حســني، املعــروف بالســاعايت،

  ه.١٤٢١والتوزيع، الطبعة: األوىل 

، امللــف: جمــد الــدين أبــو طــاهر الفــريوز البلغــة يف تــراجم أئمــة أهــل النحــو واللغــة .٩

هـ)، الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعـة ٨١٧آبادي (ت 

  ه.١٤٢١األوىل 



       
  
 

 

 
 

١٤٩

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

من البصريني والكوفيني وغريهم، امللف: أبـو احملاسـن  تاريخ العلماء النحويني .١٠

ه)، حتقيـق: د.عبـد الفتـاح احللـو، الناشــر: ٤٤٢املفضـل بـن حممـد التنـوخي (ت

  ه.١٤١٢هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية 

ـــاريخ دمشـــق .١١ ـــو يعلـــى التميمـــي  ت ـــن القالنســـي، امللـــف: محـــزة بـــن أســـد أب الب

هــــ)، حتقيـــق: د.ســـهيل زكـــار، الناشـــر: دار ٥٥٥املعـــروف بـــابن القالنســـي، (ت

  ه.١٤٠٣حسان للطباعة والنشر، دمشق الطبعة األوىل 

، املؤلــف: عبــد اهللا بــن حممــد األزدي، املعــروف بــابن تــاريخ علمــاء األنــدلس .١٢

ه)، عــــين بنشــــره: الســــيد عــــزت احلســــيين، الناشــــر: مكتبــــة ٤٠٣الفرضــــي، (ت

  ه.١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثانية  -اخلاجني

ـــام يف الوقـــف علـــى اهلمـــز حلمـــزة وهشـــامحت .١٣ ـــن فـــة األن ، املؤلـــف: حممـــد بـــن زي

هــــ)، حتقيـــق: أ.د. موســـى العبيـــدان، الناشـــر: النـــادي ٩٢٦الـــدين القبيبـــايت (ت

  ه.١٤٣٠األديب مبنطقة تبوك، الطبعة األوىل 

، أليب احلســن طــاهر بــن عبــد املــنعم بــن غلبــون، التــذكرة يف القــراءات الثمــان .١٤

  ه.١٤١٢سويد، جدة، الطبعة األوىل، حتقيق: أمين رشيد 

، تأليف: مشس الدين حممـد بـن حممـد أبـو اخلـري ابـن التمهيد يف علم التجويد .١٥

ه)، حتقيــــــق: د.علــــــي البــــــواب، الناشــــــر: مكتبــــــة املعــــــارف، ٨٣٣اجلــــــزري، (ت

  هـ.١٤٠٥الرياض، الطبعة األوىل، 

)، ه٤٤٤، (تداينيف القراءات السبع، املؤلف: عثمان بن سـعيد الـالتيسري  .١٦

حائــــل،  -حتقيــــق: د.خلــــف الشــــغديل، الناشــــر: دار األنــــدلس للنشــــر والتوزيــــع

 ه.١٤٣٣٦الطبعة األوىل، 



       
  
 

 

 
 

١٥٠

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

مجيلـــة أربـــاب املراصـــد يف شـــرح عقيلـــة أتـــراب القصـــائد، املؤلـــف: برهانالـــدين  .١٧

ه)، حتقيق: حممد خضري الزوبعـي، الناشـر: ٧٣٢إبراهيم بن عمر اجلعربي، (ت

  ه.١٤٣١مشق، الطبعة األوىل د -دار اغوثاين للدراسات القرآنية

األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع، املؤلــف: القاســم بــن  حــرز األمــاين .١٨

هـــ)، حتقيــق: حممــد متــيم الــزعيب، الناشــر مكتبــة ٥٩٠فــريه الــرعيين الشــاطيب، (ت

  ه.١٤٢٦دار اهلدى ودار الغوثاين للدراسات القرآنية، الطبعة الرابعة، 

املؤلــف: حممــد أمــني احلمــوي  رن احلــادي عشــر،خالصــة األثــر يف أعيــان القــ .١٩

  بريوت. -ه)، الناشر: دار صادر١١١١الدمشقي (ت

يف أعيــان املائــة الثامنــة، املؤلــف: أمحــد بــن علــي بــن حممــد أبــو  الــدرر الكامنــة .٢٠

ه)، حتقيــــق: حممــــد عبــــد املعيــــد ضــــان، الناشــــر: ٨٥٢الفضــــل العســــقالين، (ت

  .١٣٩٢اهلند، الطبعة الثانية  –حيدر أباد  -جملس دائرة املعارف العثمانية

ـــــا بـــــزرك الطهـــــراين، دار  الذريعـــــة .٢١ ـــــف: الشـــــيخ آق إىل تصـــــانيف الشـــــيعة، املؤل

  ه.١٤٠٣األضواء، بريوت، الطبعة الثانية 

ـــــــاض الفضـــــــالء، .٢٢ ـــــــاض العلمـــــــاء وحي ـــــــف: ا ري ـــــــدياملؤل ـــــــد اهللا األفن  ملـــــــريزا عب

، الناشـر: األصبهاين، من أعالم القرن الثاين عشر، حتقيق: السيد أمحد احلسيين

  ه.١٤٠١مطبعة اخليام، قم 

يف القراءات، املؤلف: أيب بكر أمحد بن موسى بـن جماهـد البغـدادي،  السبعة .٢٣

مصـر، الطبعـة األوىل  -حتقيق: مجال الدين حممد شـرف، الناشـر: دار الصـحابة

  ه.١٤٢٨

وتــذكار املقــرئ املنتهــي، املؤلــف: علــي بــن عثمــان بــن  ســراج القــارئ املبتــدئ .٢٤

ه)، مراجعـــة: الشـــيخ علـــي الضـــباع، ٨٠١بـــابن القاصـــح، (ت حممـــد املعـــروف

  ه.١٣٧٣مصر، الطبعة الثالثة  -الناشر: مطبعة مصطفى البايب احلليب



       
  
 

 

 
 

١٥١

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

، املؤلف: مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد الـذهيب، سري أعالم النبالء .٢٥

ه)، حتقيق: جمموعـة مـن احملققـني بإشـراف الشـيخ شـعيب األرنـاؤوط، ٧٤٨(ت

  ه.١٤٠٥سسة الرسالة، الطبعة الثالثة الناشر: مؤ 

علــى اهلمـز مـن الشـاطبية، املؤلـف: حسـن بــن  شـرح بـاب وقـف محـزة وهشـام .٢٦

 ه)، حتقيق: د. حممد خضري الزوبعي، جامعة بغداد.٧٤٩قاسم املرادي، (

شرح العالمة ابن عبد احلق الشاطيب على حرز األماين للشـاطيب، حتقيـق: د.  .٢٧

 ه.١٤١٨امعة أم القرى، مكة حيىي زمزمي، رسالة دكتوراه جب

شرح شافية ابن احلاجب، مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي  .٢٨

هـ) ، املؤلف: حممد بن احلسن الرضي اإلسرتاباذي، ١٠٩٣صاحب خزانة األدب (ت 

هـ)، حققهما: األساتذة: حممد نور احلسن ، حممد الزفزاف، حممد حمىي ٦٨٦(املتوىف: 

  هـ .١٣٩٥لبنان،  –ميد ، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت الدين عبد احل

يف القــراءات العشــر، امللــف: حممــد بــن حممــد أبــو القاســم  شــرح طيبــة النشــر .٢٩

هــــــ)، حتقيـــــق: د.جمـــــدي حممـــــد باســـــلوم، الناشـــــر: دار الكتـــــب ٨٥٧النـــــويري، (

    ه.١٤٢٤بريوت، الطبعة األوىل  -العلمية

ملؤلـــف: مشـــس الـــدين حممـــد بـــن عبــــد ألهـــل القـــرن التاســـع، ا الضـــوء الالمـــع .٣٠

ـــــــاة٩٠٢الـــــــرمحن الســـــــخاوي، (ت ـــــــة احلي  -ه)، الناشـــــــر: منشـــــــورات دار مكتب

  بريوت.

، املؤلــف: عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر جــالل الــدين الســيوطي، طبقــات احلفــاظ .٣١

  ه.١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل  -ه)، الناشر: دار الكتب العلمية٩١١(ت

وقـــراءا�م، املؤلـــف: عبـــد الوهـــاب بـــن الســـبعة وذكـــر منـــاقبهم  طبقـــات القـــراء .٣٢

ه)، حتقيــق: أمحــد حممــد عــزوز، الناشــر: املكتبــة ٧٨٢يوســف ابــن الســالر (ت

 ه.١٤٢٣بريوت، الطبعة األوىل  -العصرية



       
  
 

 

 
 

١٥٢

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

العقد النضيد يف شرح القصيد، شرح القصيدة الشاطبية يف القراءات السـبع،  .٣٣

هـــ)، ٧٥٦(ت املؤلــف: أبــو العبــاس أمحــد بــن يوســف املعــروف بالســمني احللــيب

حتقيـــــق: د. أميـــــن ســـــويد، الناشـــــر: دار نـــــور املكتبـــــات للنشـــــر والتوزيـــــع، جـــــدة 

  ه.١٤٢٢

يف أســىن املقاصــد يف علــم رســم املصــاحف، املؤلــف:  عقيلــة أتــراب القصــائد .٣٤

ه)، حتقيــــق: د.أميــــن رشــــدي ٥٩٠أبــــو حممــــد القاســــم ابــــن فــــريه الشــــاطيب، (ت

  ه.١٤٢٢وىل جدة، الطبعة األ -سويد، الناشر: دار نور املكتبات

يف طبقـــــات القـــــراء، املؤلـــــف: حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن اجلـــــزري،  غايـــــة النهايـــــة .٣٥

 -ه)، طبـــــع بعنابـــــة: ج.برجسرتاســـــر، الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميــــــة٨٣٣(ت

  ه.١٤٠٢بريوت، 

ـــو البشـــر، امللقـــب ســـيبويه، الكتـــاب .٣٦ ، امللـــف: عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنـــرب أب

ـــــق: عبـــــد الســـــالم حممـــــد هـــــارون، الناشـــــر١٨٠(  -: مكتبـــــة اخلـــــاجنيه)، حتقي

 ه.١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثالثة 

الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، املؤلــف: أبــو حممــد  .٣٧

هــــ)، حتقيـــق: حميـــي الـــدين رمضـــان، ٤٣٧٧مكـــي بـــن أيب طالـــب القيســـي، (ت

  هـ.١٤٠٤الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة الثالثة 

امللــف: مصــطفى بــن عبــد اهللا عــن أســامي الكتــب والفنــون،  كشــف الظنــون .٣٨

ه)، الناشــــر: مكتبــــة ١٠٦٧القســــطنطيين املشــــهور باســــم حــــاجي خليفــــه، (ت

 م.١٩٤١بغداد،  -املثىن



       
  
 

 

 
 

١٥٣

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

الكنز يف القراءات العشر، املؤلف: أبو حممد عبد اهللا بن عبد املؤمن بن  .٣٩

هـ)، حتقيق: د.خالد املشهداين، مكتبة الثقافة ٧٤١الوجيه الواسطي، (ت

  هـ.١٤٢٥الطبعة األوىل  الدينية، القاهرة

، من أعيان الطبقة األوىل من القرن احلـادي عشـر لطف السمر وقطف الثمر .٤٠

، حتقيـــق: حممـــود الشـــيخ، الناشـــر: إلمـــام جنـــم الـــدين حممـــد الدمشـــقياملؤلـــف: ا

  وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق.

 ، املؤلـف: د.إبـراهيم بـن سـعيدخمتصر العبارات ملعجم مصـطلحات القـراءات .٤١

  ه.١٤٢٩الرياض، الطبعة األوىل  -الدوسري، الناشر: دار احلضارة للنشر

، املؤلــــــف: شــــــهاب الــــــدين أيب عبــــــد اهللا يــــــاقوت احلمــــــوي، معجــــــم البلــــــدان .٤٢

  م.١٩٩٥ه)، الناشر: دار صادر بريوت، الطبعة الثانية ٦٢٦(

علــى الطبقــات واألعصــار، امللــف: مشــس الــدين أيب عبــد  معرفـة القــراء الكبــار .٤٣

ه)، حتقيق: د.طيار آلـيت قـوالج، الناشـر: مركـز ٧٤٨ت٠محد الذهيب، اهللا بن أ

  ه.١٤١٦البحوث اإلسالمية باستانبول، الطبعة األوىل 

، املؤلــف: عبــد الــرمحن بــن حممــد األنصــاري، نزهــة األلبــاء يف طبقــات األدبــاء .٤٤

ــــــار٥٧٧(ت ــــــة املن ــــــق: إبــــــراهيم الســــــامرائي، الناشــــــر: مكتب األردن،  -ه)، حتقي

  ه.١٤٠٥ الطبعة الثاثلة

يف القــراءات العشــر، املؤلــف: أيب اخلــري حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري،  النشــر .٤٥

ه)، حتقيـــــق: علـــــي بـــــن حممـــــد الضـــــباع، الناشـــــر: دار الفكـــــر، بـــــدون ٨٣٣(ت

  تاريخ.

، املؤلـــــــــف: صـــــــــالح الـــــــــدين خليـــــــــل أيبـــــــــك الصـــــــــفدي، الـــــــــوايف بالوفيـــــــــات .٤٦

اء ه)، حتقيــــق: أمحــــد األرنــــاوط، وتركــــي مصــــكفى، الناشــــر: دار إحيــــ٧٦٤(ت

  ه.١٤٢٠بريوت  -الرتاث



       
  
 

 

 
 

١٥٤

 للبنات باإلسكندرية ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 رسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي ابن ذكوان وهشام"، لعماد الدين علي بن عماد الدين األسترأبادي 

يف القــراءات الســبع، املؤلــف: عبــد الفتــاح بــن عبــد  الــوايف يف شــرح الشــاطبية .٤٧

 ١٤١٢ه)، الناشـــر: مكتبـــة الســـوادي، الطبعـــة الرابعـــة١٤٠٣الغـــين القاضـــي، (

 ه.

  الرسائل العلمية:

الـدين علـي بـن  رسم كلمات القرآن على ترتيب السـور املؤلـف: عمـاد - ١

ه)، حتقيـــق: داخـــل ٩٥٥دي، كـــان حي�ـــا ســـنة (باعمـــاد الـــدين األســـرتأ

بـــــن علـــــي اجلـــــدعاين. رســـــالة دكتـــــوراه يف اجلامعـــــة اإلســـــالمية باملدينـــــة 

 هـ.١٤٣٩املنورة، 

ــــن حممــــد  - ٢ ــــي احلســــن ب ــــو عل ــــف: أب الروضــــة يف القــــراءات اإلحــــدى عشــــرة، املؤل

هــــ)، حتقيـــق: د.نبيـــل حممــــد إمساعيـــل، رســـالة علميـــة درجــــة ٤٣٨املـــالكي، (ت

  ه.١٤١٥عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام الدكتواره، جام

الـــُمعني يف شــرح حـــرز األمــاين لإلمــام األيـــاثلوغي، رســالة علميــة لنيـــل  - ٣

، اجلامعـــة اإلســـالمية.  ســـعد بــن حممـــد الزهــرايندرجــة الـــدكتوراه، حتقيــق: 

 ه.١٤٣٩

  


