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 )جمع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا

                          عبداهللا إسحاق عبداهللا سليمان

   يـة              باململكـة العرب  -                 جامعة امللك خالـد  -                            بكلية الشريعة وأصول الدين -             قسم القراءات 

           السعودية 

  absuliman@kku.edu.sa: البريد االليكتروني

  :ملخص ال

     أصــول                                                                    اتبــع الباحــث يف دراســة هــذا املوضــوع املــنهج االســتقرائي والوصــفي، وذلــك بتتبــع 

            ،  ودراســتها                   ، يف املراجــع املعتمــدة                                             قــراءة اإلمــام خلــف العاشــر مــن طريــق الــدرة وتوجيههــا

          مقدمـة                    م الباحـث الدراسـة إىل   وقـس  .       لعلميـة                                     دراسة علميـة وفـق مـا هـو متبـع يف البحـوث ا

   ويف   .                                   التعريـــف بأصـــول القـــراءات وخبلـــف العاشـــر  :           املبحـــث األول  يف    .       وخامتـــة ،      ومبحثـــني

    ).         مجــــع وتوجيــــه (              مــــن طريــــق الــــدرة                 إلمــــام خلــــف العاشــــر             أصــــول قــــراءة ا   :           املبحــــث الثــــاين

     :                                                  وفيما يلي أهم أسباب اختيار املوضوع وأهم نتائج البحث  .      اخلامتة و

خلـف بـن هـشام البـزار ،                                                 لدراسات والبحوث العلمية يف علم القـراءات بوجـه عـام      ندرة ا

َّأحد رواة القراء السبعة، وأحد القراء العشرة يف اختياراته َُّ بكـسر ( ِّأصـله مـن فـم الـصلح، ُ

َّكـان خلـف يأخـذ مبـذهب محـزة إال أنـه خالفـه يف ، قرب واسـط، واشـتهر ببغـداد) الصاد َّ

  ً.مائة وعشرين حرفا

     طريــق   –            خبلــف العاشــر          التعريــف –                       التعريــف بأصــول القــراءات  : كلمــات المفتاحيــةال

        بالوقف      تتعلق      األصول  -      الدرة 
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The fundamentals of the recitation of Imam 
Khalaf the tenth from the path of al-Durra 

(plural and guidance) 

Abdullah Ishaq Abdullah Suleiman 
Department of Readings - College of Sharia and 

Fundamentals of Religion - King Khalid University - 

Kingdom of Saudi Arabia 
e-mail: absuliman@kku.edu.sa 

Abstract: 

   The researcher has followed in the  this study  the 

inductive and descriptive methods to trace the origins 
of the reading of Imam Khalaf X of the path of the 

Durra and its guidance, in the approved references. 

The researcher has used a scientific study according to 
what is followed in scientific research. The researcher 

has divided the study into an introduction, two 

chapters and a conclusion. In the first chapter: the 
definition of the fundamentals of readings and the 

tenth. In the second chapter: the origins of the 

readings of the Imam behind the tenth of the Durra 
road (collection and guidance). In the conclusion: the 

researcher has addressed the most important findings, 

sources and references. 
Keywords: definition of the fundamentals of readings 

- definition of Khalaf al-tenth - the path 

of al-Dura - the principles related to the 
endowment 
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  :      املقدمة

احلمد هللا الذي يسر أسباب السعادة ملن أراد اخلري له، وخف باللطف من شاء من 

عباده ولقصد اخلري واإلرشاد أهله، فاهتدى ملناهج الفالح، ورفعت له ألوية القبول 

َوالنجاح، والصالة والسالم على سيدنا حممد سند كافة الفضائل، وعلى آله وأصحابه  ََ

  .ما سعدت به األواخر واألوائلالذين نالوا بصحبته 

ً                                                                       فإن علم القراءات من أجل العلوم قدرا، وأشرفها منزلة، وأرفعها مكانة، : أما بعد  ِّ َ َ

  .لتعلقه بكتاب اهللا عز وجل، وكالمه املبني

ً                                                     وجل أفذاذا من علماء األمة اإلسالمية منذ فجر اإلسالم خلدمة  وقد سخر اهللا عز

 خري قيام بدراسة كل ما يتعلق -  تعاىل وتوفيق منهبعون اهللا- كتابه العزيز، فقاموا 

 .بالقرآن الكرمي

ً        تعليما : فتخصص رجال من العباقرة يف علوم القراءات، وأفنوا أعمارهم يف خدمتها
ً                          وتأليفا، و�ذيبا وتلخيصا ً واملكتبات اإلسالمية والعاملية مليئة بآثارهم العلمية، وهي . ً

  .اجلليلةعلى خدما�م القرآنية  خري شاهد

ولذلك أحببت أن أكون ممن يناهلم ويشملهم شرف االنضمام إىل أهل القرآن، 

ً                                                                          املتصفني به والعاملني مبقتضاه، فجاءت هذه الدراسة رغبة يف ذلك ، وطمعا فيما عند 

  . اهللا من األجر والثواب

 مجع وتوجيه، قصدت به – أصول قراءة خلف بن هشام البزار: وحمور هذا الدراسة

 علم القراءات، وأحسب أن تناوله من خالل البحوث القصرية يسهم يف تسهيله تذليل

  .وتيسريه إىل طالب قسم القراءات



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

   :أسباب اختيار الموضوع:ً    أوال

                        منبــع كــل حكمــة، ومــصدر مجيــع     هــو ف                          هــو أهــم مــا صــرفت إليــه اهلمــم،      تعــاىل         كتــاب اهللا 

    ومــن   .            صــراط مــستقيم                                                   اهلــدايات، مــن متــسك بــه فقــد متــسك بــالعروة الــوثقى، وهــدي إىل 

                                                                       هــذا املنطلــق صــرفت مهــيت للبحــث فيمــا يتعلــق بــالقرآن الكــرمي، لعــل يــدي تعلــق حببــل اهللا 

    ومـــن   .                            تـــستحق الدراســـة والوقـــوف عنـــدها                             أصـــول اإلمـــام القـــارئ خلـــف العاشـــر        املتـــني، و

                                                        إرادة خدمة كتاب اهللا قدر االستطاعة، وذلك من خالل هـذه البحـوث   :            األسباب أيضا

                                    نــــدرة الدراســــات والبحــــوث العلميــــة يف علــــم  :                 ومــــن األســــباب أيــــضا . ة        املختــــصر       العلميــــة

   .                 القراءات بوجه عام

   :دراسةأهداف الً:      ثانيا

 . وتوجيهها ودراستهاأصول قراءة خلف العاشر�دف الدراسة إىل تتبع  .١

 .اوما له صلة � تقدمي دراسة ميسرة ليستفاد منها يف جمال علم القراءات .٢

  . القارئا هذأصول تيسري فهم ودراسة  .٣

   :أهمية الدراسةً:      ثالثا

أصول خلف العاشر من طريق هي تتناول فمهيتها لصلتها بكتاب اهللا تعاىل تكتسب أ

  .الدرة

   :الدراسات السابقةً:      رابعا

                                                                  مل أقــف علــى دراســة حــوت أصــول قــراءة خلــف بــن هــشام البــزار مجعــا وتوجيهــا حــسب 

                    أصـوال وفرشـا، ودراسـات                                                 اطالعي، ولكين وقفت على دراسة حوت قراءة خلـف العاشـر 
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              والدراســات الــيت   .                                                      حــول روايــة خلــف عــن محــزة مــن حيــث الظــواهر الــصوتية وتوجيها�ــا

    :                    وقفت عليها هي التايل

       لبوزيـــد   :         ، للباحـــث                                                  الظــواهر الـــصوتية وتوجيها�ــا ىف قـــراءة اإلمــام خلـــف العاشــر  . ١

  .     طبطوب

  .  وب          لبوزيد طبط  :         ، للباحث                                          التوجهيات الصوتية لقراءات اإلمام خلف العاشر  . ٢

               ، رسـالة ماجـستري                   دراسة صوتية مقارنـة  :                                قراءتا خلف عن محزة و ورش عن نافع  . ٣

  .                 أمل عامر سعيد عوض  :                         يف اجلامعة األردنية للباحثة

                                                             روايتــا البــزي عـــن ابــن كثــري وخلـــف عــن محــزة مـــن أول ســورة الكهــف إىل آخـــر   . ٤

ًالقــرآن الكـــرمي مجعـــا وتوجيهـــا مـــن طريـــق الـــشاطبية، رســـالة ماجـــستري يف جامعـــة  ً                                                                ً ً

    .                      بكر النور سيدنا أبوحممد   أبو   :      للباحث  .              درمان االسالمية  أم

                                                                   فرحــــة األبــــرار يف قــــراءة خلــــف البــــزار مــــن طريــــق الــــدرة للــــدكتور توفيــــق إبــــراهيم   . ٥

   .    ضمرة

     :             مشكلة الدراسة ً:     ً خامسا

َّخلــف بــن هــشام البـــزار                     عــن محــزة الكــويف، فتجيــئ   )       الــراوي  (             هــو نفــسه خلــف   )       القــارئ   (َ

َّن هـــشام البــــزارخلـــف بـــ                       هـــذه الدراســـة مبينـــة ألصـــول      مجعـــا   (               مـــن طريـــق الـــدرة   )       القـــارئ   (َ

    ).       وتوجيها

   :             أسئلة الدراسة ً:     ً سادسا

  .العاشر؟خلف من هو  .١

 من هم شيوخــه وتالمـيذه؟ .٢

 من هـــو أشهـر من روى عنه؟ .٣
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 ما أصـــوله يف القــــــراءة؟ .٤

     :            حدود الدراسة ً:   ً بعا  سا

   .               درة مجعا وتوجيها                                أصول قراءة خلف العاشر من طريق ال                     تدور هذه الدراسة حول 

     :          منهج البحث ً:     ً ثامنا

       أصــول                                                                   يتبــع الباحــث يف دراســة هــذا املوضــوع املــنهج االســتقرائي والوصــفي وذلــك بتتبــع 

          وفــق مــا هــو                                                                قــراءة خلــف العاشــر مــن طريــق الــدرة مجــع وتوجيــه، ودراســتها دراســة علميــة 

   .                   متبع يف البحث العلمي

   :           هيكلة البحث  : ً  ًا    تاسع

   :                            ، وخامتة جاءت على النحو التايل ني             مقدمة ومبحث ن م            هذه الدراسة       هيكلة      تكون  ت

ــــة  ــــار املوضــــوع، وأهدافــــه، وأمهيتــــه ، والدراســــات  :     علــــى ت   حتــــو ا        المقدم                                                    أســــباب اختي

ــــسابقة، ومــــشكلة الدراســــة، وأســــئلتها، وحــــدودها   ،                             ، واملــــنهج املتبــــع يف هــــذه الدراســــة                                          ال

     .       واهليكلة

    .                                   التعريف بأصول القراءات وخبلف العاشر   :           المبحث األول

    ).         مجع وتوجيه (              من طريق الدرة                 إلمام خلف العاشر             أصول قراءة ا   :            لمبحث الثاني ا

  . وفيها أوجزت ما بسطت يف املباحث:الخاتمة
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  التعريف بأصول القراءات وبخلف العاشر: المبحث األول

  :وفيه مطلبان

  :التعريف بأصول القراءات: المطلب األول

  :إضافياتعريف أصول القراءات باعتباره مركبا : ً    أوال

عبـارة عمـا يفتقــر : مجـع أصـل، وهـو يف اللغــة: األصــول و.َىن عليـه غـريهُهـو مـا يبــ: األصـل

ويف الــشرع عبــارة عمــا يبــىن عليــه غــريه، وال يبــىن هــو علــى . إليــه، وال يفتقــر هــو إىل غــريه

   )١ (.ما يثبت حكمه بنفسه ويبىن على غريه: غريه، واألصل

   :القراءات تعريف ً:ثانيا

                  قــرأ، يقــرأ، قــراءة،   :                                                لغــة، فهــي مجــع قــراءة، وهــي يف اللغــة مــصدر قــرأ، يقــال            أمــا القــراءات

   )٢ ( .                                      وقرآنا، مبعىن تال، فهو قارئ، والقرآن متلو

                                                   فهـــو العلـــم الـــذي يعـــىن بكيفيـــة أداء كلمـــات القـــرآن الكـــرمي،   :         اصـــطالحا            أمـــا القـــراءات

   )٣ ( .                       واختالفها معزوا إىل ناقله

                                                           

ضبطه : احملقق، )هـ٨١٦: املتوىف(علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين  لالتعريفات )١(

، بنانالكتب العلمية بريوت ل دار: الناشر من العلماء بإشراف الناشر وصححه مجاعة

 .٢٨م، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل : الطبعة

: حتقيق، )هـ٨١٧: املتوىف(د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  �القاموس احمليط )٢(

مؤسسة : الناشر، ُحممد نعيم العرقسوسي: بإشراف، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة، ان لبن–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .٤٩ص

شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  لمنجد املقرئني ومرشد الطالبني )٣(

  ،)هـ٨٣٣: املتوىف(

 .٩، صم١٩٩٩-هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر      



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                      يفيات أداء كلمات القرآن الكـرمي مـن ختفيـف                    بأن القراءات علم بك  :                 وقال بعض العلماء

   )١ ( .                                  وتشديد، واختالف ألفاظ الوحي يف احلروف

                                                         علــم يعلــم منــه اتفــاق النــاقلني لكتــاب اهللا تعــاىل واخــتالفهم يف احلــذف   :              وقــال الــدمياطي

                                                                      واإلثبــات والتحريــك والتــسكني والفــصل والوصــل، وغــري ذلــك مــن هيئــة النطــق واإلبــدال 

     )٢ ( .                  وغريه من حيث السماع

                                           هي عبارة عن احلكم املطـرد أي احلكـم الكلـي اجلـاري   :                     أصول القراءات اصطالحا  : ً     ً ثالثا

   )٣ ( .                    يف كل ما حتقق فيه شرطه

َّترجمة خلف بن هشام البـزار:المطلب الثاني َ 

 :امسه، ونسبته، وكنيته، ومولده: ًأوال

ُّابن طالب بـن غـراب، أبـو حممـد، األسـدي ال :خلف بن هشام بن ثعلب، وقيل َ ُّبغـدادي ُ

ِّالبـزار، أصله من فم الصلح ُ َّ   )بكسر الصاد)(٤) َ

  

                                                           

: الناشر، )هـ١٤٢٢: املتوىف( حممد حممد سامل حميسن مد حملالقراءات وأثرها يف علوم العربية )١(

 .٩م، ص١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤األوىل، : الطبعة،  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية 

محد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين  ألإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر )٢(

دار : الناشر، أنس مهرة: احملقق ،)هـ١١١٧: املتوىف(ّالدمياطي، شهاب الدين الشهري بالبناء 

 .٦، صه١٤٢٧ - م ٢٠٠٦الثالثة، : الطبعة،  لبنان–الكتب العلمية 

 -ه١٤٢٠األوىل: اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، لإلمام علي حممد الضباع، الطبعة) ٣(

 .١٠املكتبة األزهرية للرتاث، دار الصحابة للرتاث، ص: م، الناشر١٩٩٩

الروض . �ر ميسان من أعمال واسط، وفم الصلح هي من أرض السوادالصلح : ِّفم الصلح) ٤(

: املتوىف(ِاملعطار يف خرب األقطار أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم احلمريى 

 طبع على - بريوت -مؤسسة ناصر للثقافة  :إحسان عباس، الناشر :، احملقق)هـ٩٠٠

 .٣٥٨م، ص١٩٨٠الثانية،  :مطابع دار السراج، الطبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

   )٢ ().ه١٥٠( ، واشتهر ببغداد، ولد سنة  )١ ( قرب واسط

  

 :مكانته، وعلمه، وصفاته: ًثانيا

َّأحــــد رواة القــــراء الــــسبعة، وأحــــد القــــراء العــــشرة يف اختياراتــــه َُّ ُ
ََ، اإلمــــام احلــــافظ، العلــــم  )٣ (

ً، كـان خـريا  )٤ (قرأ به وخالف فيه شيخه محزة بـن حبيـبَّاحلجة، صاحب االختيار الذي أ ِّ َ
َُّفاضال، ثقة مأمونا، زاهدا عابدا صواما، طالبة للعلم، صاحب سنة، حفـظ القـرآن وهـو  ً ًَّ ًً ً

 (٥).ًابن عشر سنني، وطلب العلم وهو ابن ثالث عشرة عاما

                                                           

ُِّتقع بني البصرة والكوفة، ومسيت بواسط لتوسطها فيما بينهما، فهي تبعد عن : مدينة واسط) ١(
ًكل واحدة منهما مخسني فرسخا معجم البلدان لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت : ينظر. ِّ

الثانية،  :دار صادر، بريوت، الطبعة :، الناشر)هـ٦٢٦: املتوىف(بن عبد اهللا الرومي احلموي 

 .٣٤٧، ص٥م، ج١٩٩٥

غاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  )٢(

. هـ ج١٣٥١عين بنشره ألول مرة عام  :مكتبة ابن تيمية، الطبعة :، الناشر)هـ٨٣٣: املتوىف(

ن بن حممد بن اجلرح والتعديل أليب حممد عبد الرمحو .٢٧٤-٢٧٢، ص١برجسرتاسرج

طبعة  :، الناشر)هـ٣٢٧: املتوىف(إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

 –دار إحياء الرتاث العريب    اهلند- حبيدر آباد الدكن -جملس دائرة املعارف العثمانية 

 .٣٧٢، ص٣م، ج١٩٥٢ هـ ١٢٧١األوىل،  :بريوت، الطبعة

  .ن له اختيار خالف فيه محزة، وروي عنه، وستأيت ترمجة رواة اختيارهخلف العاشر، أل: يقال له) ٣(

، له اختيار يف احلروف صحيح ثابت، ليس ٥٧٨-٥٧٧، ص١٠قال الذهيب يف السري، ج) ٤(

 .ًبشاذ أصال، وال يكاد خيرج فيه عن القراءات السبع، وأخذ عنه خلق ال حيصون

ْ حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب لشمس الدين أيب عبد اهللا  سري أعالم النبالء )٥( َ

جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،  :، احملقق)هـ٧٤٨: املتوىف(

 .٥٨٠ـ٥٧٦، ص١٠م، ج١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة،  :مؤسسة الرسالة، الطبعة :الناشر

 .٣٧٢، ص٣اجلرح والتعديل ، جو



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

َّخـــال خـــالد ُمـــا رأيـــت أقـــرأ للقـــرآن مـــن خلـــف، مـــا : ُّقـــال أبـــو العبـــاس بـــن حممـــد الـــدوري

 .(١) املقرىء

  .(٣) ما رأيت أنبل من خلف بن هشام :(٢) وقال احلسني بن فهم

ُْأشكل علي بـاب مـن النحـو فأنفقـت مثـانني ألـف درهـم حـىت حذقـتـه: ًَّوقال مرة َ َ ، ويف (٤) َّ

  .ذلك من حرصه على العلم وإتقانه ما ال خيفى

  :شيوخه يف القراءة: ًثالثا

َّيسى عن محزة بن حبيب الزيات، وعبد الـرمحن بـن أيب محـاد َُسليم بن ع :قرأ خلف على

عـن محــزة، ويعقــوب بـن خليفــة األعــشى، وقـرأ علــى أيب يوســف األعمـش لعاصــم، وأخــذ 

                                                           

  .٣٧٢، ص٣اجلرح والتعديل للرازي، ج) ١(

حافظ، عالمة، ): هـ٢٨٩ـ٢١١(احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن فهم، أبو علي البغدادي ) ٢(

لشمس  و ميزان االعتدال يف نقد الرجال. نسابة، أخباري، تكلم فيه احلاكم والدارقطين

ْالدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  علي  :، حتقيق)هـ٧٤٨: املتوىف(َ

األوىل،  : لبنان، الطبعة–دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  :البجاوي، الناشرحممد 

، و لسان امليزان ٤٢٧، ص٣، وسري أعالم النبالء، ج٥٤٥، ص١م، ج١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

، )هـ٨٥٢: املتوىف(أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين 

 لبنان، –مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  :ندالناشر اهل-دائرة املعرف النظامية  :احملقق

  .٣٠٨، ص٢م، ج١٩٧١/هـ ١٣٩٠الثانية،  :الطبعة

أليب حممد يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج،  �ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٣(

بشار عواد . د :، احملقق)هـ٧٤٢: املتوىف(مجال الدين ابن الزكي القضاعي الكليب املزي 

، ٨، جم، ١٩٨٠-  ١٤٠٠األوىل،  : بريوت، الطبعة–مؤسسة الرسالة  :معروف، الناشر

 .٣٠٢ص

 لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان معرفة القراء الكبار يف الطبقات واألعصار) ٤(

ْبن قامياز الذهيب   - هـ١٤١٧األوىل  :دار الكتب العلمية، الطبعة :، الناشر)هـ٧٤٨: املتوىف(َ

قال يف خمتار الصحاح ص . ١٥٥، ص١٦، وتاريخ اإلسالم، ج ٢٠٩، ص١جم،١٩٩٧

َحذق الصيب القرآن والعمل به، إذا مهر، وبابه: ١٦٧ َ  .ضرب: َ



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

ِّحرف نافع عن إسحاق املسييب وإمساعيل بن جعفـر، وقـراءة أيب بكـر عـن حيـىي بـن آدم، 

   )١ (.وقرأ على أيب زيد سعيد بن أوس عن املفضل الضيب، وغريهم

ًكان خلـف يأخـذ مبـذهب محـزة إال أنـه خالفـه يف مائـة وعـشرين حرفـا :(٢) قال ابن أشته َّ َّ .

  .(٣) يعين يف اختياره: قال ابن اجلزري

  

  :رواة القراءة عنه: ًرابعا

أمحــد بــن يزيــد احللــواين، وأمحـــد بــن إبــراهيم وراقــه، وحممــد بــن حيــىي الكـــسائي : قــرأ عليــه

احلــداد، وحممــد بــن اجلهــم، وســلمة بــن عاصــم، وأخــوه الــصغري، وإدريــس بــن عبــد الكــرمي 

إســحاق بــن إبــراهيم، وحممــد بــن إســحاق شــيخ ابــن شــنبوذ، وإبــراهيم بــن علــي القــصار، 

 (٤).وخلق سواهم

 :منزلته يف الرواية واحلديث: ًخامسا

مالــك بــن أنــس، وأيب عوانــة، ومحــاد بــن زيــد، وأيب شــهاب عبــد ربــه : َّحــدث خلــف عــن

   )٥ (.ًحوص، وشريكا، ومحاد بن حيىي األربح، وطائفةَّاحلناط، وأيب األ

                                                           

 .٢١٠ـ٢٠٨، ص١ ج،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )١(

امل بالعربية ع):  هـ٣٦٠ -٠٠٠(حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أشتة، أبو بكر األصبهاين ) ٢(

ضابط «: والقراءات، حسن التصنيف، سكن مصر وتويف �ا، قال عنه أبو عمرو الداين

، وقد صنف يف »مشهور ثقة، عامل بالعربية، بصري باملعاين حسن التصنيف صاحب سنة

، ١معرفة القراء الكبار، ج. يف شواذ القراءات) املفيد(و) احملرب: (القراءات، من كتبه

خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي   للزركلي، واألعالم٣٢١ص

/  أيار -اخلامسة عشر  :دار العلم للماليني، الطبعة :، الناشر)هـ١٣٩٦: املتوىف(الدمشقي 

  .٢٢٤، ص٦، جم٢٠٠٢مايو 

 .٢٧٤، ص١غاية النهاية يف طبقات القراء، ج) ٣(

 .٢١٠ـ٢٠٨، ص١ جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، )٤(

 .٢٧٤-٢٧٢غاية النهاية يف طبقات القراء، ص )٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

َمسلم، وأبو داود، وأمحـد بـن حنبـل، وأبـو زرعـة الـرازي، وأبـو حـامت الـرازي، : َّوحدث عنه ُْ
ِراج، وأبـــــو يعلـــــى املوصـــــلي، وأمحــــد بـــــن أيب خيثمـــــة، وحممـــــد بـــــن إبـــــراهيم بــــن أبـــــان الـــــس

َْ
 .القاسم البغوي، وعدد كثريوأبو

ِّني والنسائي، وذكره ابـن حبـان يف الثقـات، وقـالَّوقد وثقة حيىي بن مع َّ ِ كتـب عنـه أمحـد : َّ
بن حنبل وكان من احلفاظ املتقنني

ُ
 (١).  

ِّلكنه واهللا عندنا الثقة األمني: وملا سئل عنه اإلمام أمحد بن حنبل قال َّ    (٢).  

  .وقد أخرج له مسلم يف صحيحه، وأبو داود يف سننه
 :وفاته: ًسادسا

َهــشام البـــزار يف بغــداد يف مجــادى اآلخــرة ســنة تــويف خلــف بــن  َ َّ ، وقــد شــارف )ه٢٢٩(َ

َّالثمانني، وكان متخفيا زمن اجلهمية ْ َ ً
  .(٤)، رمحه اهللا تعاىل )٣ (

                                                           

َالثقات أليب حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، الدارمي،  )١( ْ َ
وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية حتت  :، طبع بإعانة)هـ٣٥٤: املتوىف(ُالبسيت 

دائرة املعارف  :يد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، الناشرالدكتور حممد عبد املع :مراقبة

  .٢٢٨، ص٨م، ج١٩٧٣ =   ه١٣٩٣األوىل،  :العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة

: املتوىف(أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  �ذيب التهذيب) ٢(

، هـ١٣٢٦الطبعة األوىل،  :النظامية، باهلند، الطبعةمطبعة دائرة املعارف  :، الناشر)هـ٨٥٢

 .١٣٤، ص٣ج

هم أتباع جهم بن صفوان، الذى قال باإلجبار واالضطرار إىل األعمال، وزعم أن : اجلهمية) ٣(

ًاجلنَّة والنَّار تبيدان وتفنيان، وزعم أيضا أن اإلميان هو املعرفة باهللا تعاىل فقط، وأن الكفر هو 
ال فعل وال عمل ألحد غري اهللا تعاىل، وإمنا تنسب األعمال إىل : الاجلهل به فقط، وق

املخلوقني على ا�از، وزعم أن علم اهللا تعاىل حادث، وقال حبدوث كالم اهللا تعاىل كما قالته 

الفرق بني : ينظر. وأكفره أصحابنا ىف مجيع ضالالته: القدرية، قال أبو منصور البغدادي

أليب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهللا البغدادي   يةالفرق وبيان الفرقة الناج

 بريوت، –دار اآلفاق اجلديدة  :، الناشر)هـ٤٢٩: املتوىف(التميمي األسفراييين، 

 .١٩٩م، ص١٩٧٧الثانية،  :الطبعة

يب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أ )٤(

= دار  :إحسان عباس، الناشر :، احملقق)هـ٦٨١: املتوىف(بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  :إسناد قراءة خلف العاشر: ًسابعا

قرأ خلف على سليم صاحب محزة، وعلى يعقوب بن خليفة األعشى صـاحب أيب بكـر 

أوس األنـــصاري صـــاحب املفـــضل الـــضيب، وأبـــان بـــن عيـــاش، وعلـــى أيب زيـــد ســـعيد بـــن 

وقرأ أبو بكـر، واملفـضل وأبـان علـى عاصـم بـسنده، وروى احلـروف عـن إسـحاق . العطار

ومل يقــرأ  الكــسائي ًاملــسييب صــاحب نــافع، وعــن حيــىي بــن آدم عــن أيب بكــر أيــضا، وعــن

 (١).ً عرضا، وتقدمت أسانيدهم متصلة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمعليه

  :راويا خلف العاشرً:ثامنا

. إدريـس احلـداد: إسـحاق الـوراق، والثـاين: األول: يعد أشهر من روى القراءة عنه راويان

  (٢).ًفمجموع طرق خلف من الراويني واحد وثالثون طريقا

   )٣ (:َّإسحاق الوراق: الراوي األول

أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن عبــد اهللا بــن املــروزي مث البغــدادي : هــو

ًكـــان ثقـــة قيمـــا بـــالقراءة ضـــابطا هلـــا، روى عـــن خلـــف يف اختيـــاره منفـــردا �ـــا ال . َّالـــوراق ً ً ّ
قــــرأ عليـــه حممــــد بــــن عبـــد اهللا بــــن أيب عمــــر النقـــاش واحلــــسن بــــن عثمــــان . يعـــرف غريهــــا

                                                                                                                                           

َ، وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم٢٤١، ص٢ بريوت، ج–صادر = لشمس الدين  ََ

ْأيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  الدكتور  :، احملقق)هـ٧٤٨: املتوىف(َ

، ١٦م،ج٢٠٠٣األوىل،  :دار الغرب اإلسالمي، الطبعة :ّ عواد معروف، الناشربشار

  .١٥٥ص

النشر يف القراءات العشر لشمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  )١(

املطبعة التجارية  :، الناشر) هـ١٣٨٠املتوىف (علي حممد الضباع  :، احملقق) هـ٨٣٣: املتوىف(

 .١٥٢ص، ١الكربى، ج

، والنشر يف القراءات العشر، ١١٨٧ رقم الرتمجة ٢١٨غاية النهاية يف طبقات القراء، ص ) ٢(

  .١٥٢، ص١ج

 .٢٥، والكامل املفصل، ص ٦٨٩ رقم الرتمجة ١٢٠غاية النهاية يف طبقات القراء، ص ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

تــويف يف ســنة . ابنــه حممــد بــن إســحاق وابــن شــنبوذالربصــاطي وعلــي بــن موســى الثقفــي و

  .(١)ست ومثانني ومائتني

 :َّإسناد رواية الوراق

  .(٢)َّأخذ إسحاق الوراق القراءة مباشرة عن خلف بن هشام

  :َّطريقا الوراق

طريــق بكــر :  والثــاين )٣ (طريــق الــسوسنجردي: األول: َّللــوراق طريقــان رويــت قراءتــه عنهمــا

 نفــــــسه،  )٥ (عنـــــه، ومـــــن طريقـــــي حممـــــد بـــــن إســـــحاق (٤)عمـــــربـــــن شـــــاذان عـــــن ابـــــن أيب 

ًفمجموع طرق الوراق من الطريقني اثنان وعشرون طريقا.  عنه )٦ (والربصاطي َّ.  

                                                           

 .١٥٣، ص١النشر يف القراءات العشر، ج )١(

 .١٥٣، ص١، ج املصدر السابق)٢(

ًحلسني أمحد بن عبد اهللا بن اخلضر بن مسرور السوسنجردي، كان ثقة ضابطا متقنا أبو ا) ٣( ً

النشر يف القراءات العشر، : ينظر.  عن نيف ومثانني سنة٤٠٢ًمشهورا، تويف يف رجب سنة 

  .١٥٣، ص١ج

ًأبو احلسن حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن مرة الطوسي املعروف بابن أيب عمر، كان مقرئا : هو) ٤(

ًكبريا متصدرا صاحلا جليال مشهورا نبيال، تويف سنة  ًً ً النشر يف القراءات : ينظر.  هـ٣٥٢ًً

 .١٥٣، ص١العشر، ج

أظنه بعد التسعني  :ًحممد بن إسحاق ولد إسحاق الوراق، تويف قدميا قال ابن اجلزري: هو) ٥(

ني فإنه حكى ووقع يف كتب ابن مهران ما يقتضي أنه تويف سنة ست ومثانني ومائت ومائتني

قرأت على إسحاق الوراق باختيار خلف وكان ال حيسن غريه مث  :عن ابن أيب عمر أنه قال

ًثقلت أدنه فخلفه ابنه حممد فقرأت عليه أيضا، مث تويف ستة ست ومثانني ومائتني، قال ابن 

ت النشر يف القراءا: ينظر .الذي تويف سنة ست ومثانني هو إسحاق نفسه واهللا أعلم :اجلزري

  .١٥٣، ص١العشر، ج

ًأبو علي احلسن بن عثمان املؤدب النجار املعروف بالربصاطي وبالربزاطي، كان مقرئا : هو) ٦(

ًحاذقا ضابطا معدال، تويف يف حدود  ً ، ١النشر يف القراءات العشر، ج: ينظر.  هـ٣٦٠ً

 .٩٦٢ رقم الرتمجة ١٧٦، وغاية النهاية يف طبقات القراء، ص ١٥٣ص



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  )١ (:إدريس احلداد: الراوي الثاين

قرأ على خلف بن هـشام البـزار . أبو احلسن إدريس بن عبد الكرمي احلداد البغدادي: هو

هـــو ثقـــة وفـــوق الثقـــة : (، ســـئل عنـــه الـــدار قطـــين فقـــالروايتـــه واختيـــاره، وهـــو إمـــام مـــتقن

ً، روى عنــــه القــــراءة مساعــــا أمحــــد بــــن جماهــــد، وعرضــــا أنــــاس كثــــريون)بدرجــــة تــــويف يــــوم . ً

   )٢ (.األضحى سنة اثنتني وتسعني ومائتني عن ثالث وتسعني سنة

 :إسناد رواية إدريس

  .(٣)أخذ إدريس احلداد القراءة مباشرة عن خلف بن هشام

  : احلدادطرق إدريس

  :إلدريس احلداد أربعة طريق رويت قراءته عنها

  ،  )٥ (طريق املطوعي: ، والثاين )٤ (طريق الشطي: األول

  ،  )٦ (طريق ابن بويان: والثالث

                                                           

، ومعرفة القراء الكبار على ٦٨٣ رقم الرتمجة ١١٩اية يف طبقات القراء، ص غاية النه) ١(

  .٢٥، والكامل املفصل ص ١/٢٠٤الطبقات واألعصار 

 رقم ١٧٦، وغاية النهاية يف طبقات القراء، ص ١٥٣، ص١النشر يف القراءات العشر، ج )٢(

 .٩٦٢الرتمجة 

  .١٥٣، ص١النشر يف القراءات العشر، ج )٣(

ًو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن عبد اهللا النساج املعروف بالشطي، كان مقرئا متصدرا أب: هو) ٤( ً

ًضابطا متقنا مقصودا شهريا، تويف يف حدود سنة  ً ً النشر يف القراءات العشر، : ينظر.  هـ٣٧٠ً

 ١٥٣، ص١ج

اين الشيخ اإلمام شيخ القراء مسند العصر أبو العباس احلسن بن سعيد بن جعفر العباد: هو)٥(

 .٢٦٠، ص١٦سري أعالم النبالء، ج. ولد حنو السبعني ومائتني ،إصطخر املطوعي، نزيل

) الذهيب(ذكره .أمحد بن عثمان بن حممد بن جعفر بن بويان اخلراساين البغدادي احلريب: هو )٦(

 )ابن اجلزري(كما ذكره . هـ ضمن علماء الطبقة الثامنة من حفاظ القرآن٧٤٨ت 

  =  معجم. سنة ستني ومائتني من اهلجرة)ابن بويان(ولد .لقراءاتهـ ضمن علماء ا٨٣٣ت



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

ولكـل طريـق منهـا عـدة طـرق، فمجمـوع . أربعـتهم عـن احلـداد  )١ (.طريق القطيعـي: والرابع

  .طرق إدريس من الطرق األربع تسع طرق

  



                                                                                                                                           

دار :، الناشر)ه١٤٢٢:( حفاظ القرآن عرب التاريخ حملمد حممد حممد سامل حميسن، املتوىف=

 .١٣٨، ص١م، ج١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األوىل، :اجليل  بريوت، الطبعة

د اهللا القطيعي، كان ثقة أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب بن عب: هو) ١(

ًراويا مسندا نبيال صاحلا، انفرد بالرواية وعلو السند ًً النشر يف : ينظر.  هـ٣٦٨تويف سنة . ً

 .١٥٣، ص١القراءات العشر، ج



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  :لثانيالمبحث ا

  ).جمع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا

  

  :لبا مطتسعوفيه 

  .تعلق ببدء التالوةل الذي ياألص: المطلب األول

     تعـوذ                           ويقال هلـا التعـوذ، وهـو مـصدر                                       مصدر استعاذ أي طلب التعوذ والعياذ،  :        االستعاذة

         فــإذا قــال   ،        واالعتــصام           أ واالمتنــاع                               ومعــىن العــوذ والعيــاذ يف اللغــة اللجــ                 مبعــىن فعــل العــوذ، 

                   مث صـــار كـــل مـــن التعـــوذ   ،    بـــاهللا                                    أعـــوذ بـــاهللا فكأنـــه قـــال أجلـــأ وأعتـــصم وأحتـــصن  :       القـــارئ

                               أعـوذ بـاهللا مـن الـشيطان الـرجيم، أو  :                                            االستعاذة حقيقـة عرفيـة عنـد القـراء يف قـول القـارئ

               باهللا مـن الـشيطان                         أو استعذ فاملراد قل أعوذ                  فإذا قيل لك تعوذ    .                     غريه من األلفاظ الواردة

                                      ولفظــه لفــظ اخلــرب، ومعنــاه اإلنــشاء أي اللهــم    .      باإلمجــاع                      والتعــوذ لــيس مــن القــرآن   .      الــرجيم

                                                وقــد ورد يف لفظــه وصــيغته أخبــار وآثــار خمتلفــة عــن النــيب    .      الــرجيم                أعــذين مــن الــشيطان

        الروايـة                            واملختار جلميع القراء من حيـث   .                           وآله وسلم وعن السلف من بعده            صلى اهللا عليه

    )١ ( .     النحل                                                      وذ باهللا من الشيطان الرجيم، ملوافقته اللفظ الوارد يف سورة  أع

                                                           

املكتبة األزهرية للرتاث، : اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، للمؤلف على حممد الضباع، الناشر )١(

 .٥،٦م، ص١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة األوىل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

ِبـــسم اللـــه، حنـــو هيلـــل إذا قـــال  :                       مـــصدر مولـــد بـــسمل إذا قـــال  :        البــسملة َّ ِ ْ
ِ                         ِ َّ ِ ْ
             ال إلـــه إال اهللا،   : ِ

       حـــي علـــى  :                     حـــسيب اهللا، وحيعـــل إذا قـــال  :                      احلمـــد هللا، وحـــسبل إذا قـــال  :             ومحـــدل إذا قـــال

   )١ ( .             وال قوة إال باهللا      ال حول   :                     الصالة، وحوقل إذا قال

                    سـوى النـاس مـع احلمـد  ، )٢ (       كحمـزة                              قرأ خلف بـرتك البـسملة بـني الـسورتني :         األصل األول

                                                                           ووصــل آخــر الــسورة الــسابقة بــأول الــسورة الالحقــة، أمــا بــني النــاس واحلمــد فلــه كالبــاقني 

                                                                           فيه البسملة قـوال واحـدا، واختـار لـه بعـض أهـل األداء الـسكت يف األربـع الزهـر واملختـار 

    )٣ ( .                          عدم التفرقة بينهن وبني غريهن

                    يف أول الكـــالم ولثبا�ـــا                                               أنـــه أيت �ـــا علـــى إرادة التـــربك بـــذكر أمســـاء اهللا وصـــفاته    :       التوجيـــه

                             يوقـف علـى التـسمية دون أن توصــل                                          لالسـتفتاح يف املـصحف فهـي لالبتـداء بالـسورة فـال

         دة التـــربك                                                             بـــأول الـــسورة، وعلـــة الفـــصل �ـــا بـــني الـــسورتني هـــو اتبـــاع خـــط املـــصحف وإرا

   )٤ ( .               بابتداء أمساء اهللا

    بـسم   :                                                                       ووجه املنع منها بني األنفال وبراءة بنزوهلا بالسيف، قال ابن عباس رضـي اهللا عنـه

     )٥ ( .                            اهللا أمان وبراءة ليس فيها أمان

                                                           

عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد : لمؤلف،  لالوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع )١(

 -  هـ ١٤١٢الرابعة، : الطبعة، مكتبة السوادي للتوزيع: الناشر، )هـ١٤٠٣: املتوىف(القاضي 

 .٤٥م، ص١٩٩٢

 .صاحة ووصللك بني السورتني ف-١٠١: أي بدون بسملة، كما قال اإلمام الشاطيب) ٢(

 .٧٩اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ٣(

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، ) ٤(

، ١مؤسسة الرسالة، ج: الدكتور حمي الدين رمضان، الناشر: حتقيق) ه٤٣٧-٣٥٥:( املتوىف

 .١٥ص

= مة شهاب الدين أمحد بن حممدبن إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، للعال) ٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                                                   وجــه وصــل آخــر األنفــال بــأول بــراءة مــن غــري بــسملة ملــا حــذفت البــسملة مــن املــصحف 

                                           التعوذ يف االبتداء �ا يكفـي كمـا يفعـل باالبتـداء                                   صار أول براءة كأول عشر من السورة و

                  إمنـا تـرك مـن مـضى أن  :                                         وعلة حذفها يف املصحف ملا روي عـن مالـك أنـه قـال  .        باألعشار

                            أل�ـــا ســـقط أوهلـــا يعـــين نـــسخ، ولقـــول   )                    بـــسم اهللا الـــرمحن الـــرحيم  (                    يكتبـــوا يف أول بـــراءة 

               بينهــا شــئ جنــده       وســقط                      بــراءة مــن ســورة األنفــال–             رضــي اهللا عنــه –              عثمــان بــن عفــان 

               يريــد عثمــان أنــه   )                    بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم  (                                  عنــد أحــد يثبــت فلــذلك مل تكتــب يف أوهلــا 

                                         كان رسول اهللا صل اهللا عليـه وسـلم يأمرنـا يف أول   :            وقال أيب كعب  .               نسخ من أوهلا شئ

                                         ومل يأمرنا يف سورة براءة بـشئ، فلـذلك ضـمت إىل   )                     ببسم اهللا الرمحن الرحيم  (         كل سورة 

  :          وقـال عاصــم  .                 يف أول سـورة بـراءة  )                    بـسم اهللا الــرمحن الـرحيم  (                ومل يكتـب بينهمـا        األنفـال 

                                            أول براءة أل�ـا أي البـسملة رمحـة وبـراءة عـذاب إىل   )                    بسم اهللا الرمحن الرحيم  (        مل يكتب 

   )١ ( .     يف ذلك          آخر ماقيل 

                                                                                                                                           

دار الكتب العلمية : ه، الناشر١١١٧عبدالغين الدمياطي الشهري بالبناء، املتوىف سنة =

 .٣٦١، ص١م،  ج١٩٩٨ –ه ١٤١٩األوىل : بريوت لبنان، الطبعة

دار : طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر، لفضيلة الشيخ حممد الصادق قمحاوي، الناشر) ١(

 .٦ه، ص١٤٢٧ -٢٠٠٦األوىل: يدة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةالعق



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  .األصل الذي يتعلق بالحروف: المطلب الثاني

  :الصلة

                              وصــلت الــشئ وصــال وصــلة والوصــل خــالف   )  ل  وصــ (                            الــصلة يف اللغــة مــأخوذ مــن مــادة 

     )١ ( .     الفصل

                                                       اهلــاء الزائــدة الدالــة علــى الواحــد املــذكر الغائــب، وتــسمى هــاء   :                  يف اصــطالح القــراء هــي و

ِنـفقـه يـنتـه  :                                    الضمري، فخرج بالزائدة اهلاء األصـلية حنـو ََْ ُ َ َْ            ِ ََْ ُ َ                                وبالدالـة علـى الواحـد املـذكر اهلـاء    .َْ

ِيف حنــــو، عليهــــا، عليهمــــا، علــــيه ِْ ْ َْ َ ََ َ َ                          ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َّم، علــــيهنَ ِ ْ ََ ْ         َّ ِ ْ ََ                               فكــــل هــــذه وإن كانــــت هــــاءات ضــــمري، ال   . ْ

   .                       تسمى هاءات كناية اصطالحا

ُوال يــؤده  :                            وتتصل هـاء الكنايـة بالفعـل حنـو ُ ُ َ َ         ُ ُ ُ َ ِواالسـم حنـو أهلـه، وبـاحلرف حنـو عليـه  . َ ِ
ََْ

ِ
ْ َ                              ِ ِ

ََْ
ِ
ْ     وهلـا   . َ

   :          أربع أحوال

َِّله الملك ولـه احلمـد، ربـ  :                                أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن حنو-    األوىل َ ُُ ْ َْ ُْ َُ َُ ْ                      َِّ َ ُُ ْ َْ ُْ َُ َُ ُه األعلـى، لعلمـه ْ َ
ِ
ََ ْ َ ْ ِ               ُ َ
ِ
ََ ْ َ ْ ِ

َالذين
ِ َّ      َ
ِ َّ.   

ُمنــه امســه، فيــه القــرآن،   :                      بعــد ســاكن وقبــل ســاكن حنــو  :                     أن تقــع بــني ســاكنني أي-       الثانيــة ْ ُ ْ
ِ ِِ

ُ ُُْ ْ                     ُ ْ ُ ْ
ِ ِِ

ُ ُُْ ْ

ُإليه المصري
ِ

َ ْ
ِ
َِْ           ُ

ِ
َ ْ

ِ
َِْ.   

ُكـل لـه قـانتون، لـه مـا   :                        بعد متحرك وقبل متحرك حنـو  :                      أن تقع بني متحركني أي-       الثالثة َُ ََ ُِ ٌّ ُ                    ُ َُ ََ ُِ ٌّ ُ

ِيف السماوات َّ ِ           ِ َّ َُاته فأقـبـرهَ   َ أم ،ِ َََْ َُ             َُ َََْ َُ.   

ًفيه هدى  :                                أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك حنو-       الرابعة ُ
ِ ِ        ً ُ
ِ ُ، اجتباه وهداه، عقلوه *ِ ُ ُُ َ َ َ َ َ ْ                      ُ ُ ُُ َ َ َ َ َ ْ. ) ٢(   

        يف النمـــل   )      فألقــه (                    يف األعــراف والــشعراء، و  )     أرجــه   (           خلــف العاشــر    أ  قــر   :           األصــل الثــاني

          اء فيهمـا،        بصلة اهل         يف الزمر  )         يرضه لكم (          يف النور، و  )     يتقه (                         بكسر اهلاء وصلتها فيهما، و

                                                           

 .٤٨٥٠، ص٦لسان العرب، ج) ١(

  .٦٨الوايف يف شرح الشاطبية، ص) ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                  يف الفــتح بكــسر اهلــاء   )         وعليــه اهللا (         يف الكهــف،   )   يه ى         ومــا أنــسان (        بقــصرها،   )          فيــه مهانــا ( و

    )١ ( .     فيهما

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

َ ويف الكل فانـقال     .....      ......                                        ..............................***....... ُ ْ َ ِّ ُ ْ ِ
َ                َ ُ ْ َ ِّ ُ ْ ِ
َ. ) ٢(   

                              أو بيـاء إذا كانـت مكـسورة لغـة                                         وجه صلة هاء الكناية بواو إذا كانت مـضمومة   :       التوجيه

                                                       وجــــه القــــصر أي حــــذف الــــصلة إلرادة التخفيــــف ، ألن حــــرف الــــصلة غــــري    و )٣ ( .     العــــرب

                          ووجـــه إســـكا�ا يف بعـــض الكلمـــات   .                                    ثابـــت يف اخلـــط فحـــذف مـــن اللفـــظ تبعـــا للخـــط 

                                                                        تشبيها هلا بألف الضمري وواوه ويائه فأسكنت، أواستثقلت صـلتها فأسـكنت، والتكـسر 

   )٤ (   .              را أوياء ساكنة            إال �اور�ا كس

                                                           

 .٧٩،٨٠ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

 ).٢٠:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت ) ٢(

د بن موسى العباس بن جماهد التميمي البغدادي، كتاب السبعة يف القراءات أليب بكر أمح)٣(

 .١١٠م، ص١٩٧٢دار املعارف مبصر: شوقي صيف، الناشر. د: ، حتقيق)ه٣٢٤:( املتوىف

 .٧ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ، ص)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  تعلق بالمدودول التي تاألص: المطلب الثالث

  .واإلشباع والقصر، والتوسط، المد، :أربعة وهي

   بـه    ومـد    مـدا    ميـده    منـه        واملطـل،     اجلـذب   هـو    املـد :)  مـد (     مـادة   مـن      مـأخوذ  :     اللغـة  يف     املـد

   )١ ( .      املتصلة        الزيادة        واملادة      فأمتد

 .   فقـط     اللـني     حـروف   مـن   أو      واللـني    املـد     حـروف   مـن    حبـرف      الـصوت      إطالـة  : ا      واصـطالح

  ال     الذي        الطبيعي        مقدارها   عن    فقط     اللني   أو      واللني    املد     حروف      زيادة    طول     هنا   به       فاملراد

   )٢ ( .     بدونه      ذوا�ا      تتقوم

                               وســـط الـــشئ مـــا بـــني طرفيـــه ووســـط الـــشئ   )    وســـط (                        يف اللغـــة مـــأخوذ مـــن مـــادة       التوســـط

  )٣ ( .                       شئ وسط أي بني اجليد الردئ  :                         وأوسطه أعدله، ويقال أيضا

                                      إثبــات حــرف املــد أو اللــني مــن غــري زيــادة فيــه   :        واصــطالحا   .          احلــبس واملنــع  :          القــصر لغــة

  )٤ ( .             لعدم وجود سبب

     خبـزا     شـبعت     يقـال      اجلـوع،     نقـيض      الـشبع(   ):    شـبع(     مـادة   مـن      مـأخوذ :     اللغـة  يف       اإلشـباع 

     ويـأيت     )٥ (  ). ء  شـي   مـن      أشـبعك   مـا    أسـم-    العـني       وإسـكان     الـشني       بكـسر-       والـشبع      وحلما،

   )٦ ( . ل     الكما      وبلوغ        التوفية:   مبعىن

                                                           

 .٤١٥٦، ص٦ج العرب، لسان )١(

 .١٥اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ٢(

 .٤٨٣١، ص٦لسان العرب، ج) ٣(

 .٩١،٩٢غاية املريد يف علم التجويد، ص) ٤(

 الغفور عبد أمحد :حتقيق )ه ٣٩٣ت( اجلوهري محاد بن إمساعيل :تأليف العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح )٥(

  .١٢٣٤، ص٣م، ج١٩٩٠، لبنان بريوت،( للماليني العلم دار ،الرابعة: الطبعة عطار،

 .٢٤ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

   )١ ( .                             بتوسط املتصل واملنفصل قوال واحدا    خلف     قرأ    :           األصل الثالث

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

ْ                 ومدهم وسط ِّ َ َُ ُ َّ َ
 )٢(.........................................***....... 

     ووجـــه    )٣ ( .                                       هـــو األصـــل يف بقـــاء حـــرف املـــد مـــن غـــري زيـــادة عليـــه  :          وجـــه القـــصر   :       التوجيـــه

                                                                   أن املد إمنا وجب عند استقبال اهلمزة سواء أكانت اهلمزة من نفـس الكلمـة أو   :       التوسط

   )٤ ( .                                           من األخرى إذا التقيا ألنه الفرق يف اللفظ بينهما

  .األصل الذي يتعلق بالهمز: المطلب الرابع

   .      والنقل         واإلسقاط،         واإلبدال،          والتسهيل،         التحقيق،     خمسة    وهي

                     ، واحلقيقــة يف اللغــة مــا                  احلــق نقــيض الباطــل )   حقــق (                        يف اللغــة مــأخوذ مــن مــادة  :       التحقيــق

   )٥ ( .                           أقر يف االستعمال على أصل وضعه

                                                            عبــارة عــن النطــق بــاهلمز خارجــة مــن خمرجهــا الــذي هــو أقــصى احللــق كاملــة   :        واصــطالحا

   )٦ ( .                                يف صفا�ا وهو لغة هذيل وعامة العرب

                                                           

 .٨٠ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

 ).٢٢:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت ) ٢(

 .٧ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)٣(

: سعيد األفغاين، الناشر: حجة القراءات أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة ، حتقيق)٤(

 .٨٦م ، ص١٩٩٧_  ه ١٤١٨اخلامسة : مؤسسة الرسالة، الطبعة

 .٩٤٢، ص١١لسان العرب، ج) ٥(

 .٢٤اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

   .      التغيري     مطلق  :    لغة  ال   يف  :        التسهيل

   بـني                                اهلمزة وحرف مـد، أي جعـل حـرف خمرجـه                         عبارة عن النطق باهلمزة بني   :       اصطالحا و

               بـني اهلمـزة احملققــة         املفتوحـة          "                                           خمـرج احملققـة، وخمـرج حـرف املـد ا�ـانس حلركتهـا، فتجعـل

                             وجتعـل املـضمومة بـني اهلمـزة والــواو       املديـة          "                            وجتعـل املكـسورة بـني اهلمـزة واليـاء      واأللـف

                               سهيل بــني بــني وهــو املــراد بقــول أكثــر                  عنــدنا يف كيفيــة التــ                 هــذا هــو املــأخوذ بــه         "   .     املديــة

   هـو   :                   يـسريا، وقـول الـسخاوي                        الـذي هـو خلـف اهلمـزة مـدا                        املتقدمني هو أن جيعل احلـرف

                                     الـذي منـه حركتهـا، وقـول مجاعـة هـو أن تـصري          حـرف اللـني                     أن يلـني صـو�ا ويقـرب مـن

                              مـذهب نـافع وابـن كثـري وأيب عمـرو يف                      وقـول ابـن جماهـد حـني حكـى                  كاملـدة يف اللفـظ ، 

                   أنـه كـان يقـرؤه �مـزة              عمـرو يف هـذا                                �مزة مطولة، وقـول اليزيـدي عـن أيب  :             ءأنذر�م فقال

                        عنــوا إضــعاف الــصوت بــاهلمزة                                               واحــدة ممــدودة، فلــم يعــن أحــد مــنهم بــذلك البــدل وإمنــا

                    أنــه قــال إن أبــا عمــرو                          مــا ذكــره بعــضهم عــن أيب طــاهر                          فتــصري كاملــدة ويــدل علــى ذلــك 

       واملـدار .          ألفـات اهــ                            ألـف القطـع فيكـون يف تقـدير ثـالث                         يـدخل ألفـا بـني اهلمـزتني ويلـني 

   )١ (   .                بن بكر وعامة قيس                                                    علي املشافهة و األخذ من أفواه احملققني وهو لغة قريش وسعد

  )         وأئـــن لنـــا   ) (            وإنكـــم لتـــأتون (                       يف األعـــراف وطـــه والـــشعراء،   )      آمنـــتم (    قـــرأ    :           األصـــل الرابـــع

ـــــأتون الفاحـــــش (               كالمهـــــا يف األعـــــراف،                      بـــــوت باالســـــتفهام فـــــيهن،        يف العنك  )  ة                    وأئـــــنكم لت

    )٢ ( .                     املرفوع بفصلت بالتحقيق  )       ءأعجمي ( و

  

                                                           

 .٢٣،٢٤اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ١(

 يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر لإلمام ابن اجلزري، لعبدالفتاح اإليضاح ملنت الدرة) ٢(

ام بتصحيحه وعلق عليه وربطه مبنت الشاطبية ، ق)ه١٤٠٣-١٣٢٥ (،بن عبدالغين القاضي

: املكتبة األسدية للنشر والتوزيع، الطبعة: عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي، الناشر/الدكتور

 .٩٤ صم، ٢٠١٣-ه١٤٣٤الثانية



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

       .     البدل         ويقال له  :       اإلبدال

     األول                                                         عبـارة عـن جعـل شـيء مكـان آخـر، تقـول أبـدلت كـذا بكـذا، إذا حنيـت  :        فهو لغـة

     .                 وجعلت الثاين مكانه

    .         عوضــــــــا منهــــــــا                                      عبــــــــارة عــــــــن إقامــــــــة األلــــــــف واليـــــــاء مقــــــــام اهلمــــــــزة  :       اصـــــــطالحا و

                   للــساكنة، فتبـدل بعــد           "     وتأصـل                                 ة حــرف مـد مـن جــنس حركـة مـا قبلهــا،              أي إبـدال اهلمـز

                                  وللمتحركـة أيـضا، فتبـدل املفتوحـة بعـد           "                                             الفتح ألفا، وبعد الكـسر يـاء وبعـد الـضم واوا، 

                              الضم واوا، وبعد الكسر ياء 

   هـو   :  ل   فقـا            وعرفه بعضهم         .                      واملضمومة بعد الكسر ياء                        املكسورة بعد الضم واوا           "       وتبدل    

                                                                  جعــل حـــرف بـــدل حـــرف آخــر، وهـــذا التعريـــف يـــصدق علــى إبـــدال اهلمـــزة كمـــا ذكرنـــا، 

                                              طــاء يف مـضطر، أو داال يف حنـو مــدكر ومزدجـر، ولكـن لــيس                     إبــدال تـاء االقتعـال      وعلـى

  (١)   .                   وقد يطلق عليه القلب  .    هنا          هذا مرادا

         التحويل :   لغة  :      النقل

                   ن شـــكله وحتليتـــه بـــشكل                                    عبـــارة عـــن تعطيـــل احلـــرف املـــستقدم للهمـــزة مـــ  :       اصـــطالحا و

        واإلسـقاط                      التـسهيل بـني بـني والبـدل   : (                                   وقد يعرب عن هذه األنـواع األربعـة الـيت هـي   .     اهلمزة

        يـراد بـه                               عبـارة عـن معـىن التـسهيل فقـط، وقـد  :                 وقيـل التخفيـف هـو    .           ، بالتخفيف  )      والنقل

   وف               لكونـه أثقـل احلـر                                             وإمنا تنوعت العرب يف ختفيف اهلمز باألنواع املـذكورة   ى،        معان أخر

                                                           

 .٢٤اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                       ختفيفـا، بـل قـال بعـضهم هـو                               كانت قـريش واحلجـازيون أكثـرهم لـه و   .                  نطقا، وأبعدها خمرجا

    )١ ( .                      لغة أكثر العرب الفصحاء

       بإبــدال   )       والــذئب (                           يف التوبــة بــضم اهلــاء مــن غــري مهــز   )        يــضاهئون (    قــرأ    :           األصــل الخــامس

   ا،                       ســـل، وفـــسل، وســـلوا، وفـــسلو  (                     بإبـــدال اهلمـــزة ألفـــا، و  )             يـــأجوج ومـــأجوج (           اهلمـــزة يـــاء و

   )٢ ( .                                         ، بنقل  حركة اهلمزة إىل السني مع إسقاط اهلمزة )       وفسلوهن

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

      لثانيهما حقق ميني وسهل
        

                     َ ِّ َ َ ٌَ
ِ َِ ْ ِّ َ ِ َ

     مبد  أتى والقصر يف الباب حل*** ْ  نـــــــــــــــــــــــــِ
    

                              ٍّ    ُِّ َ
ِ ْ ِْ

ُ ْ َ ََ َ   َ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ

 ءآمنتم اخرب
                  ْ
ِ ْ َ            طب أئنك ألنت أدَََُْ

                ُْ َّ ََ َْ ْ ِ ِ
                   ءأن كان فد واسأل مع اذهبتم اذ حال*** ْ

                                      َ ْ ََ َْ ِْ ُْ َ َ ْ َ َْ َ
ِ َ ْ َ

(٣)  

َ                               والذئب أبدل فـيجمال.....***......................................... ُ َْ ََْ ْْ ِ َ َ ِّ(٤)  

َ                        وسل مع فسل فشا........... َ َْ َْ ْ َ َ َ
)٥(...................................*** 

                                                وجــه تــسهيل اهلمــزة الثانيــة  فللتخفيــف، ألن اهلمــزة حــرف    :                  التحقيــق والتــسهيل     توجيــه

                                                                      شـديد قـوي، والنطـق بــه صـعب ثقيـل، فــإذا انـضمت لغريهـا كـان ذلــك أعظـم ثقـال، فــإذا 

                                                                       لزمت كل واحدة منهما األخرى، كان ذلـك أشـد ثقـال مـع كثـرة اإلسـتعمال هلمـا، فرتكـوا 

                                                           

 .٢٥ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

  .١٢٥، ١٢٤صيضاح ملنت الدرة،  اإل)٢(

 ).٢٤، ٢٣:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت ) ٣(

 ).٣٥:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت  )٤(

 ).٣٧:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت  )٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                               املفـردة ، فـاملكررة مـن بـاب أوىل يف التخفيـف لثقلهـا                               حتقيقها اسـتخفافا، إذكـانوا خيففـون

                    ووجـه القـراءة �مـزتني    .                                                      يف النطق ، وعليه لغة العرب مـن أهـل احلجـاز ومجعـا بـني اللغـات

                                                                       فعلى اإلستفهام ، و�مزة واحـدة فعلـى اخلـرب، وبـالتحقيق يف اهلمـزتني فـذاك علـى األصـل 

                           ومهـــزة الكلمـــة حمققـــة كانـــت أم                                            ، وبإدخـــال ألـــف بينهمـــا فللفـــصل بـــني مهـــزة االســـتفهام

  (١) .                                                                         مسهلة وهي لغة ، وألنه نوع من أنواع التخفيف ، وكذا القراءة باإلبدال لغة أيضا

ـــدال والنقـــل والحـــذف     توجيـــه                                         وجـــه اإلبـــدال والتـــسهيل واحلـــذف والنقـــل فـــإلرادة    :                      اإلب

   )٢ ( .                     ووجه التحقيق على األصل  .                            التخفيف ، وهي لغة أهل احلجاز

  

  حقيقته  حيث من بالوقف تعلقت لوصاأل: المطلب الخامس

  .والقطع السكت، الوقف، ثالثة وهي

                                                         احلـــبس والكـــف، يقـــال وقـــف الـــشئ أي حبـــسه، ويقـــال أوقفـــت الدابـــة أي   :          الوقـــف لغـــة

   .              كففتها عن املشي

ــــة  :       واصــــطالحا ــــه القــــارئ عــــادة بني ــــة زمنــــا يتــــنفس في                                                             كــــف الــــصوت عــــن الكلمــــة القرآني

       )٣ ( .                االستئناف القراءة

                                                           

 .٨ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)١(

 .٩ت العشر ، ص طالئع البشر يف توجيه القراءا)٢(

 م،١٩٩٤ -ه١٤١٤الرابعة: الطبعة عطية قابل نصر،: للمؤلفغاية املريد يف علم التجويد،) ٣(

 .٢٢٢ص



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

    قطــع   :                    وقــد عرفــوا األول بأنــه  .                    ســكت للهمــزة وســكت لغــريه    : ني   قــسم          الــسكت علــى

            وعرفـه بعـضهم     .                                            الـساكن زمنـا هـو دون زمـن الوقـف عـادة مـن غـري تـنفس          الـصوت علـى

     .              على الساكن آنا          قطع الصوت  :     بأنه

               ع يف وســط الكلمــة    ويقــ                                              قيــد، قــائم مقــام عــدم التــنفس املــذكور يف عبــارة غــريه،  "   آن "    والـــ

     .              وفيما اتصل رمسا

                                        الكلمـة زمنـا هـو دون زمـن الوقـف عـادة مـن غـري               قطـع الـصوت آخـر  :              وا الثـاين بأنـه    وعرفـ

 (١)   .    تنفس

  .                               قطعت الشجرة، إذا أبنتها وأزلتها  :                      القطع لغة اإلبانة تقول

                                               ، فهــو كاالنتهــاء وتــستحب االســتعاذة بعــده، واليكــون إال                 قطــع القــراءة رأســا :       واصــطالحا

  )٢ ( .            على رءوس اآلي

                                              يـة إدريـس مـن طريـق املطـوعي عنـه بالـسكت علـى الـساكن           قرأ مـن روا   :           األصل السادس

                    �ــار، اآلخــرة، يــسئمون،   األ   : (                                             غــري املــدي إذا وقــع بعــد مهــز مــن كلمــة أو مــن كلمتــني حنــو

  )       مـن راق (       يف يـس، و  )           مرقـدنا هـذا (          يف الكهـف، و  )          عوجا قيما (     وقرأ    ).      دأفلح         من آمن، ق

                                                           

 .٣٣ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

املكتبة الثقافية بريوت :  تأليف األستاذ حممد صادق قمحاوي، الناشرالربهان يف جتويد القرآن،) ٢(

 .٢٩ صلبنان،



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                    مــن والم بــل يف الــراء                                 يف التطفيــف بــرتك الــسكت مــع إدغــام نــون  )       بــل ران (            يف القيامــة، و

  )١ ( .     بعدها

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

َوحقق مهز الوقف والسكت أمهال                                 ..............................*** َْ َ َ ْ َّ َ َ
ِ ْ َْ ََْ َ َّ َ                         َ َْ َ َ ْ َّ َ َ
ِ ْ َْ ََْ َ َّ َ

) ٢(   

                                   كــــألف الم مـــيم وأخوا�ــــا، فلبيـــان أن هــــذه   :                        وجــــه الـــسكت يف فــــواتح الـــسور   :       التوجيـــه

                             ي مفـصولة ، وإن اتـصلت رمسـا، ويف                                        احلروف ليست كاألدوات لألمساء واألفعال ، بـل هـ

                                  وقــد وردت مفــردة مــن غــري عــاطف وال عامــل   .                                 كــل واحــد منهــا ســر مــن أســرار اهللا تعــاىل

ًعوجـا قـيمـا     : (                               ووجه عـدم سـكت يف الكلمـات األربعـة  .        كاألعداد َِّ ً َ
ِ          ً َِّ ً َ
َمرقـدنا هـذا    ، ِ َ َ ِ َ ْ َ          َ َ َ ِ َ ْ ْمـن     ، َ َ   ْ َ

ٍراق َ    ٍ َبل ران    ، َ َ ْ َ       َ َ ْ    )٣ ( .        أنه األصل  ) َ

  
  

  تعلق بالحروف الساكنة والتنوينت ذي اللواألص: المطلب السادس

 .اإلظهار، واإلدغام، واإلقالب، واإلخفاء: وهي خمسة

   .       واإليضاح       اإلبانة  :           اإلظهار لغة

                                                           

 .٨٠ة يف بيان أصول القراءة، ص اإلضاء)١(

 ).٣٧:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت  )٢(

 .١٠،١١ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

   هـو   :     يقـال   أو.                                           فـصل احلـرف األول مـن احلـرف الثـاين مـن غـري سـكت عليـه  :        واصـطالحا

     كمــال                                                                عبــارة عــن النطــق بــاحلرفني كــل واحــد منهمــا علــى صــورته مــوىف صــفته خملــصا إىل

   )١ ( .     بنيته

       اإلدخـال   :          معنـاه لغـة  ،                            مـصدران لبـايب األفعـال واالفتعـال ِّ                            ِّاإلدغام، ويقال له االدغام، ومها

ــــــــــسرت، يقــــــــــال أدغمــــــــــت اللجــــــــــام ــــــــــه                         وال ــــــــــه في       )٢ ( .                         يف فــــــــــم الفــــــــــرس إذا أدخلت

             الــتلفظ بــساكن    :      فقولنــا  ،     واحــد                                  الــتلفظ بــساكن فمتحــرك بــال فــصل مــن خمــرج  :       وصــناعة

                              وبــال فــصل، بــأن ينطــق بــاحلرفني دفعــة               دغم واملخفــي،                         فمتحــرك يــدخل فيــه املظهــر واملــ

                       إذ لـيس خمرجـه وخمـرج املخفـي   .         بـه املخفـي                 ومـن خمـرج واحـد خيـرج                   واحدة خيرج بـه املظهـر

                                       الساكن عن املتحرك فكأنه داخـل فيـه، ال أنـه                          ومسي هذا املعىن إدغاما خلفاء   .         عنده واحد

 (٣)   .          علـــــــــــى الـــــــــــصحيح                                  داخـــــــــــل فيـــــــــــه حقيقـــــــــــة ألن احلـــــــــــرفني ملفـــــــــــوظ �مـــــــــــا

  :          ابــن اجلــزري                                  والتعريــف املــذكور قريــب مــن قــول اإلمــام    .                    فالتــسمية اصــطالحية حــسب

   مـا   :          فـالكبري هـو  ،                  اإلدغـام إىل كبـري وصـغري       وينقـسم    .                            اللفـظ حبـرفني حرفـا كالثـاين مـشددا

                                            لإلدغام فهو أبدا زيد عمال، ولذا مسي كبريا، وقيـل                               كان أول احلرفني فيه حمركا مث يسكن

                                                  الـصعوبة، وقيـل لـشموله املثلـني املتقـاربني واملتجانـسني،             ملـا فيـه مـن                  لكثـرة وقوعـه، وقيـل 

   )٤ ( .                                           أوهلما فيه ساكنا، وينقسم إىل واجب وجائز وممتنع       ما كان  :          والصغري هو

  

                                                           

 .١١اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ١(

 .١١املصدر السابق، ص) ٢(

 .١١املصدر السابق، ص) ٣(

 .١١ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

         التحويل  :    لغة                              اإلقالب، ويقال له القلب، فمعناه

    أنـه                                                        جعل احلرف حرفا آخر، أو يقال جعل حـرف مكـان آخـر، وقـد اشـتهر  :       اصطالحا و

        مالقتهمـا                         األربعـة، وهـو إبـداهلما عنـد                                           كـم املعـرف مـن أحكـام النـون الـساكنة والتنـوين   احل

    )١ (.                                                        الباء ميما خالصة تعويضا صحيحا ال يبقى للنون والتنوين أثرا

  

   .           الكتم والسرت  :           اإلخفاء لغة

                           التـشديد علـى حالـة بـني اإلظهـار                               النطـق حبـرف سـاكن عـار أي خـال، عـن  :        واصـطالحا

                           الـــساكنة أو التنـــوين أو املــــيم                                 ء الغنــــة يف احلـــرف األول وهـــو النـــون               واإلدغـــام، مـــع بقـــا

ـــــــساكنة،  ـــــــني  :           أو يقـــــــال هـــــــو           ال ـــــــة ب ـــــــاحلرف حبال  (٢)   .              اإلظهـــــــار واإلدغـــــــام                    النطـــــــق ب

                 املكمـل فـال يـسمع إال                                       وحقيقتـه أن يبطـل عنـد النطـق بـه اجلـزء نـصف  :              قـال ابـن اجلـزري

  )٣ (.                   صوت مركب على اخليشوم

                                ودال قـد يف حروفهـا الثمانيـة، وتـاء   .                    ل إذ يف التـاء والـدال             قـرأ بإدغـام ذا   :           األصل السابع

                                        ، والــذال يف التــاء يف اختــذمت وأخــذمت كيــف أتيــا،            وأحــرف الــصفري                       التأنيــث يف اجلــيم والظــاء

  )            مــن يــرد ثــواب  (                                                         وفنبــذ�ا وعــذت والــدال يف الــذال مــن كفهــيعص ذكــر، ويف الثــاء مــن و

                                                           

 .١٤اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

 .١٤املصدر السابق، ص) ٢(

 .١٤اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  (                               آخــر البقــرة، والنــون يف الــواو مــن  )            يعــذب مــن يــشاء  (                              بــآل عمــران، والبــاء يف املــيم مــن و

  )١ (  ).        ن والقلم  (  و  )           يس والقرآن

     :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

        وعند الثاء للتاء فصال............... ***..................................
                        َ ِّ ُ ِ َِّ َِّ
َ ِْ َ  

ً                 وهل بل فـىت َ ْ َْ َ َ....................***......................................  

         اورثـتم محى فد لبثت عنـ............
 

                          َْ ًُ َِْ ْ ِ
ِ

ْ َ        ـهما***ُِْ ُ..............................  

    وياسني نون ادغم فدا حط وسني ميـ 
        

 
                                  ِ ِ ِ ِ

َ ََ َْ ُ ًَ
ِ

ْ ْ َ ُْ         ـم فـز***ُ َ
)٢(.............................  

   :(      نـة حنـو                                                           قرأ خلف بإدغام النون الـساكنة والتنـوين يف الـواو واليـاء مـع الغ   :           األصل الثامن

      يومئـذ      ). (   ١١  :(                  ، سورة الرعد، اآليـة )      من وال     ). (   ٢٩  :(                    ، سورة األنبياء، اآلية )       ومن يقل

   )٣ (  ).  ١٦  :(                  ، سورة احلاقة، اآلية )           يومئذ واهية     ). (   ٤٣  :(                  ، سورة الروم، اآلية )      يصدعون

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

   وغنة يا والواو فـز
                          ُْ ِ
َْ َ ََ ُ َُّ

)٤(..................***.............................  

                                                           

 .٨٠ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

 ).٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت  )٢(

 .١٤١اإليضاح ملنت الدرة، ص) ٣(

 ).٤٢:(ية يف القراءات الثالث، بيت رقمالدرة املضمنت  )٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                ألن اللسان إذا لفظ باحلرف مـن خمرجـه   :                                وجه اإلدغام إلرادة التخفيف ، وقيل   :       التوجيه

            وشــبهه بعــضهم   .                                                       مث عــاد مــرة أخــرى للمخــرج بعينــه لــيلفظ حبــرف آخــر مثلــه صــعب ذلــك

                                                                       إلعادة احلديث مرتني وذلـك ثقيـل علـى الـسامع لـذلك قـال أبـوعمرو بـن العـالء اإلدغـام 

             فيــه إتيــان كــل   :            ووجــه اإلظهــار  .                              ي جيــري علــى ألــسنتها والحيــسنون غــريه             كــالم العــرب الــذ

  .                           وهـو األصـل يف احلـروف ألنـه األكثـر  .                                          حرف حقه من إعرابه وحركة بنيته اليت اسـتحقها

   )١ ( .                                      واإلدغام إمنا دخل لعلة وهي إرادة التخفيف

   )٢ ( .   �ود  )          اركب معنا  (                              قرأ بإظهار الباء عند امليم من    :           األصل التاسع

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

   وفي اركب ............................***................
 
          ْ َْ

ِ
 )٣(.َ   شاَ  فَ

                                                         أن اإلظهـــار يف احلـــروف هـــو األصـــل ألنـــه األكثـــر ألن الوقـــف يـــضطر فيـــه إىل    :       التوجيـــه

   )٤ ( .                       اإلظهار والختالف لفظ احلرفني

               العلـة يف اإلظهـار   :    وين                                                        وقال ابن اجلزري عند الكالم عن اإلظهـار يف النـون الـساكنة والتنـ

                                                                        هنــا أن النــون والغنــة بعــد خمرجهمــا عــن خمــارج حــروف احللــق وإمنــا يقــع اإلدغــام يف أكثــر 

     )٥ ( .                                                       الكالم لتقارب املخارج فإذا تباعدت وجب اإلظهار الذي هو األصل

                                                           

 .٦،٧ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)١(

 .٨٠ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٢(

 ).٤١:(الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقممنت  )٣(

 .١٣٤، ص١الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ج) ٤(

: ، حتقيق)ه٨٣٣:(لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري، املتوىفالتمهيد يف علم التجويد ) ٥(

 .١٦٦م، ص١٩٨٦-ه ١٤٠٦مؤسسة الرسالة بريوت : غامن قدوري، الناشر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  أصول تتعلق بالحركات والحروف: المطلب السابع

 التفخيم، الترقيق، مالة،اإل الفتح، التثقيل، التشديد، التخفيف، ثمانية وهي

  .والتغليظ

                                       فــــاه بلفــــظ احلــــرف أي األلــــف، إذ ال تقبــــل احلركــــة                      عبــــارة عــــن فــــتح القــــارئ :     الفــــتح

                                      مركبـة علـى فتحـة غـري ممالـة وهـو تعبـري ال بـأس                      هو عبارة عن نطـق األلـف  :           وقال بعضهم

     .           شديد ومتوسط                          وهو لغة احلجازيني وينقسم إىل    .  به

            العــرب، وإمنــا                                   احلرف، وحيــرم يف القــرآن ، ولــيس مــن لغــة                          فالــشديد هــو �ايــة فــتح الفــم بــ

                 والفـتح املتوسـط هـو     :   قـال    حيـث                                             يوجـد يف لغـة العجـم كمـا نـص عليـه الـداين يف املوضـح 

                      ستعمله أصـــحاب الفـــتح مـــن  يـــ                                            مـــا بـــني الفـــتح الـــشديد واإلمالـــة املتوســـطة وهـــو الـــذي

 (١) .      القراء

                             ه أو اإلحنـاء مـن أمـال فـالن ظهـره                                        لغة التعـويج مـن أملـت الـرمح وحنـوه إذا عوجتـ  :      اإلمالة

  (٢)   .    حناه    إذا

                                                         تقريــب الفتحــة مــن الكــسرة واأللــف مــن اليــاء مــن غــري قلــب خــالص، وال  :        واصــطالحا

         هـي عبـارة    :                       وباإلضجاع وعرب بعـضهم فقـال                                        إشباع مبالغ فيه، وتسمى باإلمالة الكربى، 

   )٣ (   .                                           عن النطق باأللف مركبة على فتحة تصرف إىل الكسر

                                                           

 .٢٨اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص) ١(

 .٢٨ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٢(

 .٢٨املصدر السابق، ص) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                    واإلمالـة احملـضة، ويـسمى                                           عبارة عن النطق باأللف حبالـة بـني الفـتح املتوسـط  :           التقليل هو

 (١) .             أيضا بالتلطيف

                                                         قـرأ بإمالـة كـربى كـل ألـف منقلبـة عـن يـاء حتقيقـا حيـث وقعـت يف اسـم    :           األصل العاشـر

                                              وتعــــرف ذوات اليـــاء مــــن األمســــاء بالتثنيــــة ومــــن األفعــــال   .  )         اهلــــدى وســــعى (  :         أوفعـــل حنــــو

                                                                         بإسناد الفعل إىل تـاء املـتكلم، فمـىت ظهـرت اليـاء أميلـت، ومـىت ظهـرت الـواو فتحـت إال 

                                                    كيـف أتيـا واو كالمهـا فإنـه ميـيلهن، وإذا زاد الـواوي علـى  )                          القوى والعلى والربـا والـضحى (

                            انـــا ويـــدعى وتتلـــى وجتلـــى واعتـــدى                           يرضـــى وتزكـــى وزكاهـــا وأجنـــاه وجن (  :             ثالثـــة أحـــرف حنـــو

                                وكذا أمال ألفـات التأنيـث املقـصورة   .                                       فإنه يصري بسبب تلك الزيادة يائيا وميال )       واستعلى

            ، وكـذا أمـال  )                            طـوىب بـشرى تقـوى أسـرى سـيما ذكـرى (  :                           وتكون يف فعلى مثلث الفاء حنو

                           ، وكـــذا أمـــال كـــل ألـــف متطرفـــة )            أســـارى ويتـــامى (  :                             مـــا كـــان علـــى وزن فعـــاىل وفعـــاىل حنـــو

                   إذ مل يـرد فـيهن إال  )                            مىت وبلـى وياأسـفى وعـسى ومـا زكـى (  :                    رمست يف املصاحف ياء حنو

                                                                وكــذا ألفــات فواصــل اآلي املتطرفــة حتقيقــا أوتقــديرا واويــة أويائيــة أصــلية   .             الفــتح للجميــع

                ، وإال املبدلــة مــن  )                           دحاهــا وتالهــا وطحاهــا وإذا ســجى (                           أوزائــدة يف األمســاء واألفعــال إال 

  :                                              ومــا اليقبــل اإلمالــة حبــال، وذلــك يف إحــدى عــشرة ســورة         ا وأمتــا                  التنــوين مطلقــا كهمــس

  .                                                                          طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس واألعلى والشمس والليل والـضحى والعلـق

   قــد  (          كيــف وقــع، و )      خطايــا   :(                             األصــول كلمــات فقــرأهن بــالفتح وهــن                وقداســتثىن مــن هــذه 

          مبــــرمي، و )    أتــــاين (       لكهف، و    بــــا )       أنــــسانيه   (             بــــإبراهيم، و )        ومــــن عــــصاين (           باألنعــــام،  )    هــــدان

                                                 حيـــث وقـــع إذا مل يكـــن منـــسوقا أونـــسق بـــثم أوالفـــاء فقـــط  )    أحيـــا   (            باجلاثيـــة، و )     حميـــاهم (

                                                           

 .٢٨ص اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

    يف  )          أمــــات وأحيــــا  (                       فــــإن نــــسق بــــالواو وذلــــك يف   .  )                         أحيــــاكم مث أحيــــاهم فأحيابــــه ( :  حنــــو

      آخـــر  )    حميـــاي   (         بيوســـف و )     مثـــواي   (                بـــالبقرة وطـــه، و )    هـــداي (            وفـــتح أيـــضا  .           الـــنجم أمالـــه

    يف  )      كمــشكاة (                                           إذا مل يكــن حملــى بــأل وذلــك يف يوســف، وفــتح أيــضا  )     ورئيــا   (        األنعــام، 

                وأمــال الــراء دون   .            بــآل عمــران )        حــق تقاتــه   (            كيــف جــاء، و )            مرضــايت ومرضــات   (        النـور، و

                                 يف الـــشعراء، وإذا وقـــف أمـــال الـــراء  )                  فلمـــا تـــراء اجلمعـــان ( :                      اهلمـــزة وصـــال مـــن قولـــه تعـــاىل

              حيــث وقــع قبــل  )   رأى (     وحــريف   .         اء وفــصلت        يف اإلســر )    ونــآى (            وأمــال حــريف  .          واهلمــزة معــا

                               فقــط حيــث وقــع قبــل ســاكن يف الوصــل  )     ورءاه (   )          رآه مــستقرا   (   )           رأى كوكبــا ( :      حمــرك حنــو

    وعـني   .                              وأمـال أيـضا مهـزة آتيـك يف النمـل .                         فإن وقف عليه أمال حرفيـه )           رأى القمر ( :  حنو

    المهــــا                                                                  الفعــــل املاضــــي الثالثــــي يف شــــاء وجــــاء وران فقــــط، واأللــــف الواقعــــة بــــني راءيــــن أو

                                                                             مفتوحة والثانية جمرورة وهي يف األبرار والقرار وقـرار واألشـرار واألحـرف اخلمـسة ا�موعـة 

                        إذا وقــع بعــد األلــف املمالــة   .                                 يف فــواتح الــسور حنـو الــر كهــيعص طــه حـم  )       حـي طهــر  (   يف 

                                                                      ساكن وسقطت األلف مـن أجلـه امتنعـت اإلمالـة فـإذا زال ذلـك اإلمالـة بـالوقف عـادت 

         أيـــا مـــا  ( :              مـــن قولـــه تعـــاىل )  مـــا   (   و )   أيـــا (                    وجيـــوز لـــه الوقـــف علـــى  .  صـــل                اإلمالـــة علـــى مـــا تأ

  )١ ( .                     يف اإلسراء على الصحيح )     تدعوا

     :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

    وبال فتح قـهار ال بـوار ضعاف معـ 
           

                ْ             ْ   ْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َّ َ ِ ْ َ ِ

           ـه عين الثالثي ران شا جاء ميال***َ
                                  َ َََّ ََ َُ َ َ
ِ ُّ ْ َ ُ  

                                                           

 .٨٢ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

َ                                       كاالبـرار رؤيا الالم تـوراة َ ُْ ََ َِّ ْ َِ َ ْ   ***.............................)١(ْ  دـــــــــــــــِ    فَ

                                     لغة عامة أهل جند من متيم وقيس وأسـد ومهـا   :          واإلمالة .                   الفتح لغة أهل احلجاز   :       التوجيه

                                       واختلــــف هــــل الفــــتح هــــو األصــــل واإلمالــــة فــــرع أو   .                             لغتـــان فــــصيحتان نــــزل �مــــا القــــرآن

   )٢ ( .                                   العكس أومها أصالن؟ خالف بني علماء اللغة

                                                           

 .).٤٤، ٤٣:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)١(

 .١٢ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  لمطلب الثامنا

  األصل الذي يتعلق بالوقف على مرسوم الخط

                                                 قرأ خلف بإثبات هاء السكت يف احلـالني يف الكلمـات الـثالث    :               األصل الحادي عشر

  ،  )               مـــا أغـــىن عـــين ماليـــة   :(    ، يف )     ماليـــة (  و    ).               هلـــك عـــين ســـلطانية   :(    ، يف )       ســـلطانية   :(    وهـــي

    ، يف  )              مــــا أدراك ماهيــــة و   :(    ، يف )     ماهيــــة  (  و   ).   ٢٩  ،   ٢٨  :(                        وكالمهــــا يف ســــورة احلاقــــة، اآليــــة

  (١)  ).  ١١  :(                  سورة القارعة، اآلية

     :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

ُْ                وأثبت فـز................. ْ ِْ ََ
)٢(....................................***  

                                                              وجـــه مـــن حـــذف اهلـــاء يف الوصـــل وأثبتهـــا يف الوقـــف أن اهلـــاء يف هـــذا النحـــو  :       التوجيـــه

                                     آخــــر الكــــالم متحــــرك فــــأرادوا أن يقفــــوا علــــى                              يلحــــق يف حــــال الوقــــف لالســــرتاحة، ألن 

                                                                     الكلمــة ويبقــى آخرهــا علــى حركتــه، فلــم يكــن بــد مــن إحلــاق حــرف ســاكن يقفــون عليــه 

                                                                    وذاك هواهلـــــاء ، فـــــأحلقوه آخـــــر الكلمـــــة وهوســـــاكن، فوقفـــــوا عليـــــه، وهلـــــذا يـــــسمى هـــــاء 

   )٣ ( .     الوقف

                                                           

 .١٥٧اإليضاح ملنت الدرة، ص) ١(

 ).٤٩:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)٢(

: ه القراءات وعللها، لإلمام نصر بن علي بن حممد الشريازي، حتقيقكتاب املوضح يف وجو) ٣(

 .١٢٩٢م، ص١٩٩٣-ه١٤١٤األوىل : الدكتور عمرمحدان الكبيسي، الطبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

      ســـورة   )           أيـــا مــا تـــدعو ( :            مــن قولـــه تعــاىل  .           خمالفـــا أصـــله  )    أيــا (    دون   )   مـــا (            خلــف يقـــف علــى 

   )١ (  ).   ١١٠  :(    اآلية   ،      اإلسراء

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

      وأيا بأيا م
            َّ � �َ َِ
 ا طوى ومبا فداَ

 
                  ً

ِ
ََِ ََ

)٢(..............................*** 

  

  

  المطلب التاسع

  أصول تتعلق بالياءات

  .       الزوائد      ياءات        اإلضافة،      ياءات        اإلرسال، :    ثالثة    وهي

  )٣ ( .     أطلقه      الشيء     أرسل  )    رسل(     مادة   من      مأخوذ      اللغة  يف  :       اإلرسال

      عبارة    وهو .      املعروف      الفتح    وهي     األلف     حبركة       اإلضافة    ياء     حتريك   عن      عبارة  :       اصطالحا و

   )٤ ( . ة   قدمي

   .     خلف   عند    أصل    وهو       اإلضافة    ياء    فتح    إذن        فاإلرسال

                                                           

 .١٥٩اإليضاح ملنت الدرة، ص) ١(

 ).٥٠:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)٢(

  .٣٦٥، ص١املعجم الوسيط، ج) ٣(

 .٣٤ أصول القراءة، صاإلضاءة يف بيان) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                                       عبارة عن الياء الزائـدة الدالـة علـى املـتكلم وتتـصل باالسـم  :                         ياء اإلضافة يف صناعة القراء

    )١ ( .  رف          والفعل واحل

                                              عبــــارة اليــــاء املتطرفــــة احملذوفــــة رمســــا للتخفيــــف لفظــــا  :                           يــــاء الزائــــدة يف االصــــطالح القــــراء

    )٢ ( .                                  وصال ووقفا، أو وصال فقط، أو وقفا فقط  :                                   واختلف القراء يف إثبا�ا وحذفها لفظا

                يف البقـرة واحلـج  )   بيـيت   (                   بفتح اليـاء وصـال، و )           عهدي الظاملني (    قرأ    :     عشر    ثاني       األصل ال

            يف املائــــدة،  )        وأمــــي إهلــــني (   )        يــــدي إليــــك   (                       يف آل عمــــران واألنعــــام، و )    وجهــــي ( و      ونــــوح، 

  يل    ( و                       يف العنكبـــوت والزمـــر،  )             ياعبـــادي الـــذين   (                     يف مواضـــعها التـــسعة، و )       أجـــري إال ( و

          يف النمــل  )      ومــايل ال (             بالكــافرين،  )      ويل ديــن (               بــإبراهيم وص،  )       ماكــان يل   (        بطــه، و )    فيهــا

   )٣ ( .            ان اهلاء فيهن                                 ويس، ومعي يف مواضعها األحد عشر بإسك

     :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

          وقل لعبادي طب فشا وهلو وال..........***......................
   

 
 

                         َ َ َ ََُ َ َ ُْ
ِ ِِ

َ
ِ

ْ  

    لدى الم عرف حنو ريب عباد ال النـ 
 
      

 
  

                                ْ َ َِ
َ
ِ ِّ َ ُ َْ

ٍ
ُْ

ِ َ َّ             ـندا مس***َ َ َ         آتان أهلكين مِ  ينِ
               ُ ِ َ ََ ْ َ
ِ   )٤(.َ  الـــــــَ

                                                           

 .٥٢ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)١(

 .٥٣ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٢(

 .٨٢ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، ص)٣(

 ).٥٤،٥٥:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

                                           ان يف يـــــاءات اإلضـــــافة لغتـــــان فاشـــــيتان عنـــــدالعرب ،                  توجيـــــه الفـــــتح واإلســـــك   :       التوجيـــــه

ـــه األصـــل يف البنـــاء ، والفـــتح أصـــل أيـــضا، ألنـــه اســـم علـــى                                                                    واإلســـكان هـــو األصـــل، الن

  )١ ( .                                      حرف واحد فقوي باحلركة وكان فتحه للتخفيف

        قــرأ خلــف    و )٢ ( .                           يف النمــل حبــذف اليــاء يف احلــالني )        فمــا أتــان (    قــرأ    :     عــشر  لــث         األصــل الثا

ـــة         بـــإبراهيم،  )           وتقبـــل دعـــاء   :(     لني يف               حبـــذف اليـــاء يف احلـــا   ،  )         متـــدونن مبـــال  (    و ، )  ٤٠  :(      اآلي

     )٣ ( .                    خمالفا أصله يف الياءين   ).   ٣٦  :(            بالنمل، اآلية

   :              قال ابن الجزري  :       الشاهد

           واحذف مع متدونين فال.................................***.......
                   َ ُ َِ ُّ ُِ ْ َ ْ ِ
ْ َ

(٤)  

    دونن حوى أظهرن فالُِ   مت.................................***......
                         َ ُ ْ َ
ِ ْ َ َ َ ْ َ ُّ.)٥( 

  :                                                               يـــاءات الزوائـــد  قـــرئ بإثبا�ـــا وصـــال الوقفـــا مراعـــاة لألصـــل والرســـم ، وقـــرئ   :       التوجيـــه

                                                                       بإثبا�ــا يف الوصــل والوقــف علــى األصــل وهــي لغــة احلجــازيني وهــو موافــق للرســم تقــديرا 

    لغـــــة                                     وقـــــرئ كـــــذلك حبـــــذفها وصـــــال ووقفـــــا ختفيفـــــا وهـــــي   .                      إذاحملـــــذوف لعـــــارض كالثابـــــت

   )٦ ( .    هذيل

                                                           

 . ١٥ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)١(

 .٨٢بيان أصول القراءة، ص اإلضاءة يف )٢(

 .١٨٨اإليضاح ملنت الدرة، ص) ٣(

 ).٦٠:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)٤(

 ).١٦:( منت الدرة املضية يف القراءات الثالث، بيت رقم)٥(

 .١٥ طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ص)٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  :اخلامتة

ً                                                               ًاحلمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصاحلات ، وأســـاله تعـــاىل دائمـــا العـــون يف مجيـــع 

                                                        والــــصالة والــــسالم علــــى مــــن أرســــله ربــــه رمحــــة للنــــاس أمجعــــني، وعلــــى آلـــــه                     األمـــــــــــــــــور، 

   .                                  وأصحابه والتابعني وسلم تسليما كثريا 

   :               خلص الباحث باآليت  :          وتوجيهه ر                 خلف بن هشام البزا                         ومن خالل سرد أصول قراءة 

َّأحـــــد رواة القـــــراء الـــــسبعة، وأحـــــد القـــــراء العـــــشرة يف خلـــــف بـــــن هـــــشام البـــــزار  .١ َُّ ُ

 .اختياراته

 .قرب واسط، واشتهر ببغداد) بكسر الصاد( ِّأصله من فم الصلح .٢

ًكان خلف يأخذ مبذهب محزة إال أنه خالفه يف مائة وعشرين حرفا .٣ َّ َّ. 

  .شام البزار ثالثة عشر أصالعدد أصول قراءة خلف بن ه .٤

   :        التوصيات

ـــاحثني دراســـة أصـــول أو فـــرش كـــل قـــارئ علـــى حـــدة وتوجيههـــا حـــىت يتـــسىن                                                                  أوصـــي الب

  .                                                        لطالب القراءات متييز أصل كل قارئ من فرشه مع معرفة وجه اخلالف

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

ادر واا:  

 محد بن حممد بن أمحد بن  ألإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر
، )هـ١١١٧: املتوىف(ّد الغين الدمياطي، شهاب الدين الشهري بالبناء عب

الثالثة، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية : الناشر، أنس مهرة: احملقق
 .ه١٤٢٧ - م ٢٠٠٦

 ري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي خل األعالم
 - اخلامسة عشر  :الطبعة، مالينيدار العلم لل :الناشر، )هـ١٣٩٦: املتوىف(

 .م٢٠٠٢مايو / أيار 
 املكتبة : اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، للمؤلف على حممد الضباع، الناشر

 .م١٩٩٩- ١٤٢٠األزهرية للرتاث، الطبعة األوىل
  اإليضاح ملنت الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر لإلمام ابن

، قام )ه١٤٠٣- ١٣٢٥(بدالغين القاضي، اجلزري، لعبدالفتاح بن ع
عبدالقيوم بن عبدالغفور /بتصحيحه وعلق عليه وربطه مبنت الشاطبية الدكتور

- ه١٤٣٤الثانية: املكتبة األسدية للنشر والتوزيع، الطبعة: السندي، الناشر
 .م٢٠١٣

 الربهان يف جتويد القرآن، تأليف األستاذ حممد صادق قمحاوي، الناشر :
 .افية بريوت لبناناملكتبة الثق

  ،التمهيد يف علم التجويد لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري
مؤسسة الرسالة بريوت : غامن قدوري، الناشر: ، حتقيق)ه٨٣٣:(املتوىف

 .م١٩٨٦- ه ١٤٠٦
 حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو  الثقات                                                            َ ْ َ

وزارة املعارف  :طبع بإعانة، )هـ٣٥٤ :املتوىف(ُ                     حامت، الدارمي، البسيت 
الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة  :حتت مراقبة للحكومة العالية اهلندية

، دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند :الناشر، املعارف العثمانية
 .م١٩٧٣ =   ه١٣٩٣األوىل،  :الطبعة

 حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  حممد عبد الرمحن بنيب ألاجلرح والتعديل 
طبعة جملس دائرة  :الناشر، )هـ٣٢٧: املتوىف(احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

 –دار إحياء الرتاث العريب    اهلند-  حبيدر آباد الدكن - املعارف العثمانية 
 .م١٩٥٢ هـ ١٢٧١األوىل،  :الطبعة، بريوت

 حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم  عبد اهللايب ألالروض املعطار يف خرب األقطار 
مؤسسة ناصر  :الناشر، إحسان عباس :احملقق، )هـ٩٠٠: املتوىف(ِ       احلمريى 

 .م١٩٨٠الثانية،  :الطبعة،  طبع على مطابع دار السراج-  بريوت - للثقافة 
 اجلوهري محاد بن إمساعيل :تأليف العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح 

 العلم دار ،الرابعة: الطبعة عطار، لغفورا عبد أمحد :حتقيق )ه ٣٩٣ت(
 .م١٩٩٠، لبنان بريوت،( للماليني

 عبد القاهر بن طاهر بن أليب منصور   الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية
، )هـ٤٢٩: املتوىف(حممد بن عبد اهللا البغدادي التميمي األسفراييين، 

 .م١٩٧٧ة، الثاني :الطبعة،  بريوت–دار اآلفاق اجلديدة  :الناشر
 املتوىف(د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  �القاموس احمليط :

حممد : بإشراف، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: حتقيق، )هـ٨١٧
 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت : الناشر، ُنعيم العرقسوسي

 .م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة، لبنان
 املتوىف(مد حممد حممد سامل حميسن  حملالقراءات وأثرها يف علوم العربية :

األوىل، : الطبعة،  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية : الناشر، )هـ١٤٢٢
 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

  الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، أليب حممد مكي بن أيب
لدكتور حمي الدين رمضان، ا: حتقيق) ه٤٣٧-٣٥٥:( طالب القيسي، املتوىف

 .مؤسسة الرسالة: الناشر
  النشر يف القراءات العشر لشمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد

 ١٣٨٠املتوىف (علي حممد الضباع  :، احملقق) هـ٨٣٣: املتوىف(بن يوسف 
 . املطبعة التجارية الكربى :، الناشر)هـ
  عبد الفتاح بن عبد : لمؤلف،  لالسبعالوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات

، مكتبة السوادي للتوزيع: الناشر، )هـ١٤٠٣: املتوىف(الغين بن حممد القاضي 
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الرابعة، : الطبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

 تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم                                   َ َ  عبد اهللا حممد بن شمس الدين أيبل َ
ْ                              أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  الدكتور بشار  :احملقق، )هـ٧٤٨: املتوىف(َ

 .م٢٠٠٣األوىل،  :الطبعة، دار الغرب اإلسالمي :الناشر، ّ           عواد معروف
 يب حممد يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أل �ذيب الكمال يف أمساء الرجال

، )هـ٧٤٢: املتوىف(أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي القضاعي الكليب املزي 
ـ  بريوت–مؤسسة الرسالة  :الناشر، وفبشار عواد معر. د :احملقق
 .م١٩٨٠-  ١٤٠٠األوىل،  :الطبعة

 الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر يب أل�ذيب التهذيب 
، اهلندبمطبعة دائرة املعارف النظامية،  :الناشر، )هـ٨٥٢: املتوىف(العسقالين 

 .هـ١٣٢٦الطبعة األوىل،  :الطبعة
 سعيد :لرمحن بن حممد بن زجنلة ، حتقيقحجة القراءات أليب زرعة عبدا

 .م١٩٩٧_  ه ١٤١٨اخلامسة : مؤسسة الرسالة، الطبعة: األفغاين، الناشر
 عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن شمس الدين أيبل  سري أعالم النبالء 

ْ              قامياز الذهيب  جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ  :احملقق، )هـ٧٤٨: املتوىف(َ
/  هـ ١٤٠٥الثالثة،  :الطبعة، مؤسسة الرسالة :الناشر، طشعيب األرناؤو

 .م١٩٨٥
  طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر، لفضيلة الشيخ حممد الصادق

: دار العقيدة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: قمحاوي، الناشر
 .ه١٤٢٧ - ٢٠٠٦األوىل

 اجلزري، حممد بن  اخلري ابن شمس الدين أيب لغاية النهاية يف طبقات القراء
عين  :الطبعة، مكتبة ابن تيمية :الناشر، )هـ٨٣٣: املتوىف(حممد بن يوسف 

 .برجسرتاسر. هـ ج١٣٥١بنشره ألول مرة عام 
 عطية قابل نصر، الطبعة: غاية املريد يف علم التجويد،للمؤلف :

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤الرابعة
  املتوىف(اين علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرج لالتعريفاتكتاب :

: الناشر من العلماء بإشراف الناشر ضبطه وصححه مجاعة: احملقق، )هـ٨١٦
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل : الطبعة، الكتب العلمية بريوت لبنان دار



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

 )مجع وتوجيه(من طريق الدرة إلمام خلف العاشر أصول قراءة ا 

  كتاب السبعة يف القراءات أليب بكر أمحد بن موسى العباس بن جماهد
دار : ، الناشرشوقي صيف. د: ، حتقيق)ه٣٢٤:( التميمي البغدادي، املتوىف

 .م١٩٧٢املعارف مبصر
  كتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، لإلمام نصر بن علي بن حممد

- ه١٤١٤األوىل : الدكتور عمرمحدان الكبيسي، الطبعة: الشريازي، حتقيق
  .م١٩٩٣

 الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين يب أللسان امليزان 
مؤسسة  : اهلندالناشر- دائرة املعرف النظامية  :ققاحمل، )هـ٨٥٢: املتوىف(

 .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الثانية،  :الطبعة،  لبنان–األعلمي للمطبوعات بريوت 
 شمس الدين أبو عبد اهللا حممد  لمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار

ْ                                 بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  دار الكتب  :الناشر، )هـ٧٤٨: املتوىف(َ
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧األوىل  :الطبعة، العلمية

 عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي شهاب الدين أيب لمعجم البلدان 
 .م١٩٩٥الثانية،  :الطبعة، دار صادر، بريوت :الناشر، )هـ٦٢٦: املتوىف(
 عبد اهللا حممد بن أمحد بن شمس الدين أيبل ميزان االعتدال يف نقد الرجال 

، علي حممد البجاوي :حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف(ْ            امياز الذهيب َ           عثمان بن ق
 ١٣٨٢األوىل،  :الطبعة،  لبنان–دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  :الناشر

 .م١٩٦٣ - هـ 
 القرآن عرب التاريخ حملمد حممد حممد سامل حميسن، معجم حفاظ 

 -  هـ ١٤١٢األوىل، :الطبعة، دار اجليل  بريوت:الناشر، )ه١٤٢٢:(املتوىف
 .م١٩٩٢

 شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن  لمنجد املقرئني ومرشد الطالبني
: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر،)هـ٨٣٣: املتوىف(حممد بن يوسف 

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠األوىل 
 العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن يب ألوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 

، )هـ٦٨١: املتوىف( أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي إبراهيم بن
 . بريوت–دار صادر  :الناشر، إحسان عباس :احملقق


