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امللخص:



القراءات القرآنية علم جليل عظيم ،شرفه مستمد من شرف من ُن ِس َب إليه ،ولقد كانت وال زالت أيادي العلماء تخطه بيمينها تصنيفا وتأليفا،
وجمعا وترتيبا ،وال تزال الحاجة داعية إلى إبراز جوانب من هذا العلم المبارك ،وسيبقى الباب مفتوحا إلى قيام الساعة ورفع كتاب هللا ،وإن مما

يبرز ويظهر ،أولئك الناقلون له؛ ليأخذوا ولو قسطا يسي ار من مكانتهم وفضلهم ،ومن هنا فإني ارتأيت أن يخلص البحث إلى دراسة
حقه أن َ
مستفيضة.
Abstract:
The Qur’anic readings are a great and noble knowledge, whose honor is derived from the honor of the one
to whom it was attributed, and it was and still is that the hands of scholars crossed it with their oath in
classification, composition, collection and arrangement. It is his right to appear and appear, those who
transmit him: So that they may take even a small portion of their status and virtue, and from here I thought
that the research should conclude with a thorough study that deals with Imam Al-Mutawa, may God have
mercy on him, both socially and scientifically.

املقدمة:

الحمد هلل الذي أنزل القرآن ويسره للذكر ,والصالة والسالم على سيدنا محمد خير من ترجم القرآن أداء وسلوكا بين البشر ،وحثنا

على قراءته ابتغاء الفضل وطلبا لألجر ,وعلى آله وصحبه الذين حملوا القرآن والذكر ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أهمية البحث

تتأتى من كون القراءات والروايات القرآنية من الروافد المهمة للدراسات القرآنية والعربية ،باتجاهاتها المختلفة ،الصوتية والصرفية،

والنحوية ،والداللية ،والفقهية ،فمنها يستمد الباحث المعارف اللغوية المتعددة ،وكيف ال ،ومنبعها القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،ففيه علم األولين واآلخرين ،فكان لزاما علينا نحن المسلمين أن نتجول في رياضه النظرة ،ونغرف منه

ما تتوق إليه نفوسنا من العلوم والمعارف ،فيكون عونا لنا في كل زمان ومكان؛ لهذا كله رأيت أن يكون موضوع رسالتي في القراءات القرآنية.

مشكلة البحث:

فهناك أسباب عدة دفعتني ليكون بحثي في الروايات القرآنية ،اختيار جهود اإلمام الكارزيني ،وذكر أهم األسباب التي دفعتني إلى

اختيار علم القراءات القرآنية ،علم اللغة وعلم القراءات والتفسير.

فروض البحث:

هناك بعض الفروض التي يسعى هذا البحث الختبار صدقها منها:
 .هناك الكثير من الروايات في كتب القراءات مهملة

 .هناك رواة ليسوا معروفين عند اهل العامة اال بعد البحث والمراجعة في الكتب.

أهداف البحث:
إن علم القراءات يعد اسلوباً من اساليب صيانة القران الكريم عن التحريف والتغير.
أوالّ :
إن علم توجيه القراءات علم اصيل ،يرد على الطاعنين ،ويجيب عن تعليل القراءات ،ويبين وجهها في المعنى أو الصناعة
ثانياّ :

هو باب واسع لخدمة اللغة العربية ،وتقوية بعض وجوهها ،فان علم التوجيه يعرف به ترجيح بعض الوجوه على بعض.

منهجية البحث:

أما منهجي في هذا البحث فقد اجتهدت في إخراج الروايات من مصادرها الموثوقة وبطون الكتب ،وإظهارها بشكل يغاير ما كانت عليه؛

ليسهل الوصول إليها من قاصديها ،ومن ثم عمدت إلى توجيه تلك الروايات المستقاة توجيها علميا يستند إلى أقوال العلماء وكتبهم.

الدراسات السابقة للبحث :ال يوجد دراسة سابقة
املطلب األول :حياته ,وثناء العلماء عليه.

حياته :محمد بن الحسين بن محمد بن آذر بهرام أبو عبد هللا الكارزيني الفارسي ,إمام مقرئ جليل ،وتوفي سنة أربعين وأربع ماية ،مسند القراء
في زمانه ،وانفرد بعلو اإلسناد في وقته ,أخذ القراءات عرضا عن الحسن بن سعيد المطوعي وهو آخر من ق أر عليه في الدنيا.
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ِ
المعمرين ،حتى َّلقبه اإلمام الذهبي
ولد سنة خمسون ومائتين هجرية (250هـ) وعاش تسعون عام ،وقيل :احدى وتسعون عام ،وكان من القراء
ّ
القراء في زمانه.1
قال :كان أبو عبد هللا الكارزيني ،مسند ّ

رحلته:

أولى االمام الكارزيني علم القراءات أهمية كبيرة ،فجال ألجله األقطار ،ونزل بسببه األمصار ،لقي كبار العلماء فأخذ عنهم ،فكان متبح ار فيه
متمكنا منه  ،ولقد أشارت كتب التراجم إلى ذلك ،فقد ذكروا عنه أنه أخذ القراءات ،ق أر بالبصرة على أحمد بن نصر الشذائي ،وببغداد على أبي

القاسم عبد هللا بن الحسن النحاس ،ق أر عليه أبو القاسم الهذلي ،وأبو علي غالم الهراس ،وإبراهيم بن إسماعيل بن غالب المصري المالكي.2

قال الذهبي :مسند القراء في زمانه ,وتنقل في البالد وجاور بمكة وعاش تسعين سنة أو دونها ,ال أعلم متى توفي إال أنه كان حيا في سنة

أربعين وأربعمائ ة ,سألت اإلمام أبا حيان عنه ,فكتب إلي :إمام مشهور ال يسأل عن مثله ،وكان األستاذ أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي
يصحف فيه فيقول :الكازريني بتقديم الزاي ،قلت :وكتاب المبهج لسبط الخياط مشتمل على ما ق أر به عبد القاهر عليه وهو من أعلى ما وقع
•

لنا في القراءات فإن الكارزيني لم يدرك ابن شنبوذ وإنما ق أر على المطوعي عن ابن شنبوذ ,كما صرح به في المبهج.3
وفاته:
بعد تلك الحياة الطويلة التي عاشها اإلمام الكارزيني ،وذاك الوقت الذي أمضاه مع القران وأهله ،وتلك المدرسة التي أسسها في علم القراءات،
انتقل رحمه هللا تعالى إلى جوار ربه الكريم ،وجاور بمكة المكرمة وعاش تسعين سنة أو دونها ،وتوفى سنة ( 440ه ــ).4

❖ ثناء العلماء عليه:

القراء في زمانه ،تنّقل في البالد ،وجاور بمكة ،وعاش تسعين سنة.5قال أبو عمرو
قال :الحافظ الذهبي :كان أبو عبد هللا الكارزيني ،مسند ّ
الداني :مشهور بالضبط واإلتقان ،عالم بالقراءة بصير بالعربية.6قال أبو بكر الخطيب :سمعت عبيد هللا بن أحمد يذكر الشنبوذي فعظم أمره

وقال :سمعته يقول :أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن.7
 مناقبه ومآثره:قال األستاذ أبو محمد سبط الخياط في المبهج :وحكى شيخنا الشريف عن اإلمام أبي عبد هللا الكارزيني أنه كان إذا ق أر القرآن في درسه على
نفسه وبلغ إلى ((والضحى)) كبر لكل قارئ ق أر له ،فكان يبكي ويقول ما أحسنها من سنة لوال أني ال أحب مخالفة سنة النقل لكنت أخذت على
كل من ق أر علي برواية التكبير لكن القراءة سنة تتبع ،وال تبتدع.8

املطلب الثاني  :شــيــوخــــــــــــه ,وتـالمـذتـــــــــــــه.

❖ اوالً :شيوخه
 .1شيوخ الكارزيني :أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد بن عبد المنعم أبو بكر الشذائي البصري وهو إمام مشهور ،أخذ القراءات عن
عدد من العلماء منهم« :عمر بن محمد بن نصر الكاغدي ،والحسن بن بشار بن العالف ،والحسن بن وصيف ،ومحمد بن موسى الزينبي»

وغير هؤالء كثير.9
 .2قال الشيخ تقي الدين رحمه هللا :قرأت بها على ابن فارس ،وق أر على الكندي ،وق أر على أبي محمد عبد هللا ،وق أر على أبي الفضل العباسي،
الدؤلي ،وق أر على علي بن أبي طالب رضي
وق أر على الكارزيني ،وق أر على حمزة ،وق أر حمزة على جعفر الصادق ،وق أر جعفر على أبي األسود ّ
هللا عنه ،وق أر على النبي صلى هللا عليه وسلم.10

 .3وقد تتلمذ الكارزيني على «أبي بكر الشذائ ي» عدد كبير منهم« :أبو الفضل الخزاعي ،وأحمد بن عثمان بن جعفر المؤدب ،وأبو عمرو بن
سعيد البصري ،ومحمد بن الحسين الكارزيني ،وأحمد بن محمد بن أحمد الحدادي ،وعلي بن محمد الخبازي» وغير هؤالء كثير.
❖ ثانياً :شيوخه في اإلقراء

 .1الشيخ اإلمام ,شيخ القراء ,مسند العصر ,أبو العباس ,الحسن بن سعيد بن جعفر العباداني المطوعي ,نزيل إصطخر ،ولد نحو السبعين ومائتين.
بعد تلك الحياة الطويلة التي عاشها اإلمام المطوعي في مدينة اصطخر 11سنة إحدى وسبعين وثالثمائة وقد جاوز المائة(( ،قال أبو الفضل

الخزاعي :قلت للمطوعي :في أي سنة قرأت على إدريس؟ قال :سنة اثنتين وتسعين ومائتين ،فقلت له :الشيخ قد قارب المائة؟ فقال :إال سنتين،
وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة)).13،12
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 .2محمد بن موسى الصوري :محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمار ،وقيل :ابن أبي عمارة ،واألول هو الصحيح ،أبو العباس الصوري
الدمشقي ،مقرئ مشهور ضابط ثقة ،أخذ القراءة عرضاً عن ابن ذكوان ،وعبد الرزاق بن حسن اإلمام ،روى القراءة عنه عرضاً محمد بن أحمد
الداجوني ،14والحسن بن سعيد المطوعي ،مات سنة سبع وثالثمائة ،قال أبو الفضل الخزاعي :توفي سنة سبع وثالث ومئة.15

 .3أبو الفرج الشنبوذي البغدادي محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج الشنبوذي البغدادي ،المقرئ غالم بن شنبوذ ،ق أر عليه وعلى ابن مجاهد
وإبراهيم نفطويه،وأكثر الترحال في طلب القراءات ،ونرى العسل يأكله المحرور ،فيتأذى به وهللا الصادق في قوله ،قال :أصلح هللا الملك إن هللا

لم يقل فيه الشفاء للناس باأللف والالم اللذين يدخالن الستيفاء الجنس ،وإنما ذكره منك ار فمعناه فيه شفاء لبعض الناس دون بعض.16

املطلب الثالث اوالً :تالميذه.

 .1أخذ االمام الكارزيني لتعليم القرآن ،واشتهر بالثقة وجودة القراءة وأقبل عليه حفاظ القرآن يأخذون عنه ،ومن الذين أخذوا عنه القراءة القرآنية:
الجوال في اآلفاق ،ولد سنة أربع وسبعين
«الحسن بن القاسم بن علي األستاذ أبو علي الواسطي ،المعروف بغالم ّ
الهراس» ،شيخ العراق ،و ّ
17
وثالثمائة ،وق أر «بواسط» على :عبيد هللا بن إبراهيم ،وعبد هللا بن أبي عبد هللا الحسين صاحب النقاش ،وإبراهيم بن سعيد الرفاعي .
 .2تالميذ :الكارزيني :عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي أبو معشر الطبري ،القطان الشافعي ،وهو شيخ أهل مكة عارف محقق أستاذ
ضمنه ألفا وخمسمائة رواية وطريق ،وكتاب الدرر في التفسير ،وكتاب
ثقة صالح ،له عدة مصنفات منها :كتاب التلخيص في القراءات الثمانّ ،
الرشاد شرح القراءات الشاذة ،وكتاب عنوان المسائل ،وكتاب طبقات القراء ،وكتاب العدد ،وكتاب في اللغة.18

 .3قال الشيخ تقي الدين رحمه هللا :قرأت القرآن بها على ابن فارس ،و ق أر على الكارزيني إمام الحرمين.19

ثانياً :اشهر من روى عنه القراءة من تالميذه:
 .1أخذ القراءة أبو معشر الطبري عن االمام الكارزيني ،توفي أبو معشر الطبري بمكة المكرمة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة من الهجرة.20
محمد بن الحسين الكارزيني.21
وأخذ «ابن خشنام» القراءة :عن االمام ّ
 .2عبد القاهر بن عبد السالم بن علي العباسي ،الشريف أبو الفضل المكي ،النقيب المقرئ ،ق أر بالروايات الكثيرة على أبي عبد هللا ،محمد بن
الحسين بن آذر بهرام الكارزيني ،وطال عمره ،وكان من آخر من مات من أصحاب الكارزيني ،وكان نقيب بني هاشم بمكة ،سكن بغداد.

 .3ق أر عليه دعوان بن علي ،وأبو محمد عبد هللا بن علي سبط الخياط ،وأبو الكرم الشهرزوري وآخرون ،وتوفي في يوم الجمعة من جمادى
اآلخرة ،سنة ثالث وتسعين وأربعمائة وقد حدث عن أبي الحسن بن صخر وغيره.22

املبحث الثاني
املطلب االول
توطئة :تعريف األصول ،لغة واصطالحاً:

األصول لغة:جمع أصل ،وهو في اللغة :عبارة عما يفتقر إليه ،وال يفتقر هو إلى غيره(.)23

اصطالحا:قال ابن الجزري( :إنما أطلق أئمة القراء على األبواب أصوال ألنها يكثر دورها ويطرد ويدخل في حكم الواحد منها الجميع،
االصول
ً
وإذا ذكر فيها حرف ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله)( )24قال صاحب كتاب الوافي في شرح الشاطبية( :هو القاعدة الكلية التي تنطبق
على ما تحتها من الجزئيات الكثيرة والمراد بها األبواب السابقة التي تضمنت أصول كل قارئ وقاعدته العامة التي يكون تحتها جزئيات

متعددة)(.)25
مفهوم األصول:اوالً :األصول ،أي أصول القراءات ،أو أصول القراءة .وهي :تعني القواعد المطردة التي تنطبق على كل جزئيات القاعدة،
والتي يكثر دورها ،وتطرد ،ويدخل في حكم الواحد منها الجميع ،بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم ،ولم يقيد يدخل تحته كل ما

كان مثله ،فالتفخيم للخاء المفتوحة مثال يكون مطردا في كل كلمة ترد في القرآن فيها خاء مفتوحة(.)26
ثانياً :مفهوم األصول أصوال ألنها يكثر دورها ويطرد حكمها على جزئياتها.

واألصول التي يذكرها علماء القراءات هي :اإلستعاذة ،والبسملة ،وسورة أم القرآن ،واإلدغام الكبير ،وهاء الكناية ،والمد والقصر،

والهمزتان من كلمة ،ومن كلمتين ،والهمز المفرد ،ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ،والسكت على الساكن قبل الهمز وغيره ،ووقف حمزة

وهشام على الهمز ،واإلدغام الصغير ،والكالم في ذال« :إذ» ودال «قد» و«تاء التأنيث» والم «هل وبل» وحروف قربت مخارجها ،وأحكام

النون الساكنة والتنوين ،والفتح واإلمالة وبين اللفظين ،وإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف ،ومذاهب القراء في الراءات والالمات ،والوقف
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على أواخر الكلم ،والوقف على مرسوم الخط ،وياءات اإلضافة ،والياءات الزوائد.وقد وردت القراءات القرآنية الصحيحة بكل ذلك ،أي أن في
باب الياءات الزوائد على الرسم وهي ياءات أواخر الكلم ،ذكر في هذا الباب اختالف القراء في إثباتها وحذفها في الوصل والوقف معا ،وهذا

الباب تتمة قوله :وما اختلفوا فيه حر أن يفصال.ودونــك يــاءات تســـمــــــــى زوائـدا

***

ألن كن عن خطّ املصاحف معزل (.)27

املبحث الثاني :املطلب االول
باب اإلدغام ،28لغة واصطالحاً ،وإدغام الصغري ،لغة واصطالحاً ،ورواية االمام الكارزيين .وفيه ثالث وعشرون مسائل:
املسألة األوىل :تعريف اإلدغام لغة واصطالحاً:

اإلدغام :لغة :اإلدغام هو :إدخال حرف في حرف وهو مأخوذ من إدغام اللجام في أفواه الدواب( .)29وهو :إدخال الشيء في الشيء ،أي
ستره ،ومنه تقول العرب أدغمت اللجام في الفرس ،إذا أدخلته فيه ،وأدغمت الثوب في الوعاء ،إذا أدخلته فيه(.)30

غمها واغتَ َمطها واغتمصهاِ :إذا غشيها
اإلدغام :اصطالحاً:قال األزهري(( :31الدغم :مأخوذ من قولهم َد َغ َم
ُ
الغيث األ َْرض َي ْدغمها و ْأد َ
وقهرها)) .32هو إدخال حرف في حرف ،أي :جعل لفظه كلفظ الثاني فصا ار مثلين واألول ساكن ،فلم يكن بد من اللفظ بهما لفظه واحدة كما
يصنع بكل مثلين اجتمعا واألول ساكن(.)33

واصطالحا :ظاهرة صوتية ينتج عنها اندماج حرفين اشتركا في التماثل ،أو التجانس ،أو التقارب ،سواء أكان األول منهما متحركا أم ساكنا،
فيرتفع اللسان عند الثاني منهما ارتفاعة واحدة.

وقالوا :اإلدغام ضرب من التأثير الواقع في األصوات المتجاورة إذا كان بينهما تماثل ،أو تجانس ،أو تقارب ،فيختفي أحد الصوتين باآلخر.34
وظاهرة االندماج المعروفة (باإلدغام) قد عرفت بها قبائل وسط شبه الجزيرة العربية وشرقيها ،وهم :تميم /طيء  /أسد  /بكر بن وائل  /تغلب

 /عبد قيس ،مع بعض االستثناءات لدى كل قبيلة ،35وعند التتبع لطبيعة كل قبيلة ،نجد أن هذه القبائل تعد من أهل البادية ،ومن المعروف
لدى الجميع بأن من يقطن البادية يميل في كالمه إلى السرعة ،بينما القبائل الحجازية المتحضرة تتسم بالتأني في األداء ،وإظهار كل حرف
مع إعطائه حقه.36

املسألة الثانية :تعريف ادغام الصغري لغة واصطالحاً:

ادغام الصغير :لغة:قال الفيروزأبادى(ِ :)37
بالكسر و ِ
ِ
الش ْب ُه)(.)38
(الم ْث ُل،
التحريك وكأَميرِّ :
االدغام الصغير :اصطالحاً :هو أن يكون األول من الحرفين ساكناً ،سواء كاناً مثلين أو جنسين أو متقاربين(.)39يقول :شيخي الدكتور

أن اإلدغام الصغير ليس من مفردات علم القراءات ،بل هو مندرج ضمن علم التجويد،
محمد ابراهيم المشهداني ،في كتابه( :ومن المعلومّ :
ولذلك :نجد أكثر كتب القراءات قد أغفلته ،بينما نجد الكالم عليه مستفيضاً في كتب علم التجويد)(.)40ولإلدغام أقسام ذكرها علماء التجويد
والقراءات وأسهبوا القول فيها ،ونحن هنا نعرضها بشكل موجز ،يفي بالغرض الذي نرتجيه ونأمله فنقول:

المبحث الثاني :المطلب الثاني
•

اإلدغام الصغير ،41وهو وصل حرف ساكن بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف ،فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة.42
وهو على ثالثة أقسام:43

أ .جائز  ،وهو على قسمين :األول :إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة ،وينحصر في فصول :إذ ،وقد ،وتاء التأنيث،
وهل ،وبل.

الثاني  :إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع ،وهو المعبر عنه عندهم بحروف قربت مخارجها ،ويلتحق بهما قسم آخر اختلف

في بعضه فذكره جمهور أئمتنا عقيب ذلك ،وهو الكالم على أحكام النون الساكنة والتنوين خاصة إال أنه يتعلق به أحكام أخر سوى اإلدغام

واإلظهار من اإلخفاء والقلب وهللا تعالى أعلم

.

ب .واجب  ،وذلك حيث التقى حرفان متماثالن أو متجانسان أولهما ساكن ووجوب اإلدغام فيهما لغة وقراءة ،ما لم يكن أول المثلين حرف مد ،أو
أول الجنسين حرف حلق.
ت .ممتنع ،وهو أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما.
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إدغام الم "هل وبل" في (التاء ،والثاء ،والسين ،والطاء)



املسألة األوىل :رواية اإلمام الكارزيين يف اإلدغام:قال تعالى{ :اتَّ َخ ْذتُ ُم اْل ِع ْج َل} [البقرة]51 :الرواية:روى االمام الكارزيني عن النخاس
بإظهار الذال في التاء ،في قوله تعالى{ :اتَّ َخ ْذتُ ُم}.أورد اإلمام الجزري في كتابة النشر في القراءات العشر ،أنه من ق أر بالذال في التاء إذا
وقع قبل الذال خاء نحو قوله .اتخذتم العجل .قل أفاتخذتم .وثم اتخذتم .ولتخذت فأظهر الذال عند التاء ابن كثير وحفص ،واختلف عن

رويس فروى الحمامي من جميع طرقه والقاضي أبو العالء وابن العالف ،واألكثرون عن النخاس عن التمار عنه باإلظهار .وهو الذي في

المستنير والكفاية واإلرشاد والجامع والروضة ،وغيرها ،وروى الجوهري عن التمار اإلظهار في حرف الكهف وهو قوله التخذت عليه أج ار

فقط ،واإلدغام في باقي القرآن ،وكذا روى الكارزيني عن النخاس .وهو الذي في التذكرة والمبهج.44

التوجيه:

حيز منها من الحّيز
الحجة من أدغمّ :
كل ّ
ابو علي أن ّ
لما تقاربت ،فاجتمعت في أنها من طرف اللسان وأصول الثنايا ،قرب ّ
أن هذه الحروف ّ
أدغموهن في الظاء ،وأختيها في االنفصال ،نحو :ابعث داود
اآلخر .أال ترى أنهم أدغموا الظاء والثاء والذال في الطاء والتاء والدال ،وكذلك
ّ

أن الظاء
وأنفذ ثابتا ،فإذا أدغمت في االنفصال ،كان إدغامها فيما يجري مجرى المتّصل أولى.45ذكر ابن خالويه :46أن
الحجة لمن أدغمّ :
ّ
مخرجهن من طرف اللسان ،وأطراف الثّنايا العلى فوجب اإلدغام لمقاربة المخرج والمجانسة.47
والثاء ،والذال
ّ
المسألة الثانية :رواية اإلمام الكارزيني في اإلدغام:قال تعالى{ :اْلبِين ِ
ات ثُ َّم} [البقرة]92 :الرواية :روى االمام الكارزيني عن ابن الكاتب بادغام
َّ َ
السِي َئاتِ
ِ
ِ
ِ
الصالِحات جَناح} [المائدةِ َّ { ]93 :
الصال َحات َجَّنات} [الحجّ َّ { ]14 :
ُ
التاء مع االلف{ ،.48اْل َبِّي َنات ثُ َّم} [البقرة]92 :بادغام التاء بالجيمَ َّ { :
ِ ِ ِ
ات َذروا} [الذارياتَ{ ]1 :فاْلمْل ِقي ِ
الذ ِاري ِ
َّ
ات ِذ ْك ًار} [المرسالت ]5 :بادغام
ُ َ
اء} [يونس ]27 :بادغام التاء بالذالَ{ :فالتَّال َيات ذ ْك ًار} [الصافاتَ { ]3 :و َ
ًْ
َج َز ُ
الساِبَق ِ
الساِبح ِ
التاء بالزايَ { :ف َّا ِ ِ
ات َس ْبًقا} [النازعات]4 :
ات َس ْب ًحا} [النازعاتَ { ]3 :ف َّ
الزج َرات َز ْج ًار} [الصافات ،]2 :بادغام التاء بالسينَ { :و َّ َ
ِ ِ
الص َّاف ِ
الصالِح ِ
ات ًّ
ص ْب ًحا} [العاديات]3 :
ات َس ُن ْد ِخلُ ُه ْم} [النساء ،]57 :بادغام التاء بالصادَ { :و َّ
{ َّ َ
صفا} [الصافاتَ { ]1 :فاْل ُمغ َيرات ُ
َ
ِ ِ
ض ْب ًحا} [العاديات.49 ]1 :
بادغام التاء بالضاد{ َواْل َعاد َيات َ

التوجيه:

وجه إدغام التاء في هذه األحرف ما اشترطه في إدغام الدال فيها ،من أنها ال تدغم مفتوحة بعد ساكن؛ ألن التاء لم تقع كذلك إال وهي حرف

خطاب.50

املسألة الثالثة :رواية اإلمام الكارزيين يف اإلدغام:

طَّلَق ُك َّن أ ِ
اجا َخ ْي ًار}.51
ُّه ِإ ْن َ
ْ
قال تعالىَ { :ع َسى َرب ُ
َن ُي ْبدَل ُه أ َْزَو ً
طَّلَق ُك َّن }
الرواية:روى الدوري عن االمام الكارزيني إدغام القاف في الكاف 52،في قوله تعالىَ { :
التوجيه :إدغام القاف في الكاف حسن ألنها من حروف الفم ،وأصل اإلدغام أن تكون فيها دون حروف الطرفين :الحلق والشفة.وإن ترك
لما كانتا آخر مخارج
اإلدغام فيهما ألنهما من أول مخارج الفم فإذا كان من أول مخارجه أشبه حروف الحلق لقربها منها ،كما أن الخاء والغين ّ
تبين النون معهما في نحو :منغل ومنخل ،وكذلك القاف والكاف يكونان لقربهما من
الحلق وأقربها إلى الفم ،أجريا مجرى حروف الفم في أن لم ّ

تقدم القول فيه.53
الحلق في حكم حروفه ،واإلدغام في حروف الحلق ليس بالكثير فكذلك فيما
أشبههن ،فأما يبدله ،ويبدله فقد ّ
ّ
املسألة الرابعة :رواية اإلمام الكارزيين يف اإلدغام:قال تعالىَ { :ال ُم َب ِّد َل لِ َكلِ َم ِات ِه} [األنعامَ { ]115 :ال ُم َب ِّد َل لِ َكلِ َم ِات ِه} [الكهف]27 :الرواية:
أورد االمام الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ،فقد روى الكارزيني عن النخاس إدغام ال مبدل لكلماته.54

التوجيه:هو من باب اإلدغام الكبير اللتقاء المثلين مع تحريكهما ،أي في الالم ومثلها ،والباء ومثلها.55

 .1إدغام الذال من "إذ".

المسألة الخامسة :رواية اإلمام الكارزيني في اإلدغام:
اغ ِت} [األحزاب]10 :
َّن َل ُه ُم} [األنفالَ { ،]48 :وإِ ْذ َز َ
قال تعالىَ { :وإِ ْذ َزي َ
الرواية:روى سبط الخياط عن الشريف أبي الفضل عن االمام الكارزيني باإلدغام في الزاي.أورد اإلمام الجزري في كتابة النشر في القراءات
العشر ،أنه انفرد صاحب العنوان عن خالد بإظهار وإذ زاغت األبصار وانفرد الكارزيني عن رويس بإدغامها في التاء والصاد .وانفرد صاحب

المبهج سبط الخياط عنه باإلدغام في الزاي.56
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التوجيه:اإلدغام الصغير فهو ما كان الحرف األول فيه ساكنا وهو واجب وممتنع وجائز والذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخالف هو
الجائز.57هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ،كحرفى الذال والزاى.58

املبحث الثاني :املطلب الثالث
•

اإلدغام الكبير ،59ويعرف بأنه:

اب ِباْل َم ْغِف َرِة} [البقرة.60 ]175 :الرواية:روى االمام ابو العز ،عن الكارزيني
المسألة االولى :رواية اإلمام الكارزيني في اإلدغام:قال تعالىَ { :واْل َع َذ َ
اب ِباْل َم ْغِف َرِة} [البقرة .61 ]175 :روى صاحب " اإلرشاد " عن القاضي أيضا إدغام " العذاب بالمغفرة " ورواه
ياإلدغام ،في قوله تعالىَ { :واْل َع َذ َ
أيضا في " الكفاية " عن الكارزيني.62
التوجيه :هو من باب اإلدغام الكبير اللتقاء المثلين مع تحريكهما ،أي في الالم ومثلها ،والباء ومثلها.63المسألة الثانية :رواية اإلمام الكارزيني
في اإلدغام:قال تعالىَ { :ج َهَّن َم ِم َهاد} [األعراف]41 :أورد االمام الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ،فقد وروى االمام الكارزيني عن
النخاس اإلدغام { َج َهَّن َم ِم َهاد} [األعراف.64 ]41 :
التوجيه :هو من باب اإلدغام الكبير اللتقاء المثلين مع تحريكهما ،أي في الالم ومثلها ،والباء ومثلها.65المسألة الثالثة :رواية اإلمام الكارزيني

في اإلدغام:قال تعالىَ { :وأ َْن َزَل َل ُك ْم} [النمل]60 :
الرواية:أورد االمام الجزري في كتابه النشر ،أنه روى ابن الفحام إدغام أنزل لكم في الموضعين ،عن الكارزيني ،في قوله{تعالىَ { :وأ َْن َزَل َل ُك ْم} .
66

التوجيه:هو من باب اإلدغام الكبير اللتقاء المثلين مع تحريكهما ،أي في الالم ومثلها ،والباء ومثلها.67

املسألة الرابعة :رواية اإلمام الكارزيين يف اإلدغام:

قال تعالىَ { :ج َع َل َل ُك ْم} [الشورى]11 :
الرواية:وروى أبو القاسم بن الفحام عن الكارزيني إدغام في الالم،جعل لكم جميع ما في القرآن في قوله { َج َع َل َل ُك ُم} [البقرةَ { ]22 :ج َع َل َل ُك ُم}
[األنعامَ { ]97 :ج َع َل َل ُك ُم} [يونسَ { ]67 :ج َع َل َل ُك ْم} [النحلَ { ]72 :ج َع َل َل ُك ْم} [النحلَ { ]80 :ج َع َل َل ُك ْم} [النحلَ { ]81 :ج َع َل َل ُك ُم} [طه]53 :
{ َج َع َل َل ُك ُم} [القصصَ { ]73 :ج َع َل َل ُك ْم} [يسَ { ]80 :ج َع َل َل ُك ُم} [غافرَ { ]61 :ج َع َل َل ُك ُم} [غافرَ { ]64 :ج َع َل َل ُك ُم}} [غافرَ { ]79 :ج َع َل َل ُك ْم}

[الشورىَ { ]11 :ج َع َل َل ُك ُم} [الزخرفَ { ]10 :ج َع َل َل ُك ُم} [الملكَ { ]15 :ج َع َل َل ُك ُم} [نوح .68 ]19 :أورد االمام الجزري في كتابه النشر في القراءات
العشر ،أنه روى أبي العز الواسطي ،عن الكارزيني في كتابة الكفاية الكبرى في القراءات العشر ،في موضع واحد في قوله تعالىَ { :ج َع َل َل ُك ُم}
.69

التوجيه :الوجه أنه لما اجتمع حرفان مثالن أدغم أحدهما في اآلخر ،وإن كانا من كلمتين.70هو من باب اإلدغام الكبير اللتقاء المثلين مع
تحريكهما ،أي في الالم ومثلها ،والباء ومثلها.71

املسألة اخلامسة :رواية اإلمام الكارزيين يف اإلدغام:

قال تعالىَ { :ف َم ْن ُز ْح ِزَح َع ِن َّ
الن ِار} [آل عمران]185 :
الرواية :روى االمام الكارزيني عن شعيب باالدغام الحاء في العين في قوله { ُز ْح ِزَح َع ِن}72
التوجيه:الوجه ان يدغم الحاء في العين نحو فمن زحزح عن النار ،وكان أبو عمرو ال يرى ذلك ،فمعناه أنه ال يرى ذلك قياسا ،بل يقصره
على السماع بدليل صحة اإلدغام.73

النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج:

 .1علم القراءات علم أصيل يرد على الطاعنين ،ويجيب عن تعليل القراءات ويبين وجهها في المعنى أو الصناعة ،وبه تعرف جاللة المعاني
وجزالتها.

 .2التوجيه يصح أن يكون مرجحا للقراءة ،إال أنه ينبغي التنبيه على أن ترجيح إحدى القراءتين على األخرى ال يعني إسقاطها؛ ألن كلتيهما متواترة،
والديانة تحظر الطعن على القراءة التي ق أر بها الجماعة ،فهما قراءتان حسنتان ال يجوز أن تقدم إحداهما على األخرى.
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 .3دراسة توجيه القراءات التي تمزج مستويات الدرس اللغوي األربعة ببعض( :الصوتي ،والصرفي ،والنحوي ،والداللي) ،تعد من أرقى الدراسات
التطبيقية في اللغة العربية ،وهي تمثل اللحمة القوية بين علوم العربية.

 .4االختالف في القراءات القرآنية ،هو اختالف تنوع وتغاير ،ال اختالف تضاد وتناقض.
ثانياً :التوصيات:

مما يقتضيه البحث أن الباحث يترك لمن بعده من الباحثين والقراء توصيات ,خلص إليها من خالل كتابة بجثه ,فأوصي
لما كان ّ

باآلتي:

 .1إن موضوع الوجه الزائدة ،وبالخص روايته حفص ،والتي تنطوي على كنوز دفينة في موروثنا العلمي ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقراءات
القرآنية ،والروايات المتعددة فيها.

 .2ينبغي االهتمام بعلم توجيه القراءات لما له من أهمية في فتح آفاق واسعة أمام الدارس للقران الكريم وتفسيره.
قائمة المراجع:

 .1الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى666 :هـ) ،مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ
محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 /م.

 .2الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت 748 :هـ) ،سير أعالم النبالء ،تحقيق  :مجموعة من
المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م.
 .3الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت748 :هـ) معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،
دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى  1417هـ1997 -م.
 .4الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت748 :هـ) العبر في خبر من غبر ،تحقيق :أبو هاجر
محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية – بيروت ( )264/1د.ط ،د.س.
 .5الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم،
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى2003 ،م.
تحقيق :د .بشار ّ
 .6السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) طبقات المفسرين العشرين ،تحقيق :علي محمد عمر ،مكتبة وهبة
– القاهرة ،الطبعة :األولى1396 ،م.
 .7الشاطبي ،القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني ،أبو محمد الشاطبي (المتوفى590 :هـ) ،متن الشاطبية = حرز األماني ووجه التهاني في
القراءات السبع ،تحقيق :محمد تميم الزعبي ،مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية ،الطبعة :الرابعة 1426 ،هـ 2005 -م.

 .8الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ) ،فتح القدير ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق،
بيروت ،الطبعة :األولى  1414 -هـ.
 .9شهاب الدين الدمياطي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي ،شهاب الدين الشهير بالبناء (ت1117 :هـ) ،إتحاف فضالء البشر
ّ
في القراءات األربعة عشر ،تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية – لبنان ،الطبعة :الثالثة2006 ،م 1427 -هـ.
 .10الفارسي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل ،أبو علي (المتوفى377 :هـ) ،الحجة للقراء السبعة ،تحقيق :بدر الدين قهوجي -
ّ
بشير جويجابي ،راجعه ودققه :عبد العزيز رباح  -أحمد يوسف الدقاق ،دار المأمون للتراث  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ -
1993م.

 .11القسطالني ،أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني (ت923هـ) ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،تحقيق :مركز الدراسات القرآنية،
د.ط ،د.س.

 .12القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت682 :هـ) آثار البالد وأخبار العباد دار صادر – بيروت .د.ط ،د.س.
 .13القيسي ،أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،تحقيق :د .محي الدين رمضان،
مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة األولى1984-1404 ،م.
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 .14محيسن ،محمد إبراهيم محمد سالم (المتوفى1430 :هـ) ،فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات ،دار البيان العربى – القاهرة ،الطبعة :األولى،
 1424هـ 2003 -م.

 .15مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصين ،الموسوعة القرآنية ،المتخصصة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،مصر 1423 ،هـ -
2002م ،د.ط.

 .16النويري ،محمد بن محمد بن محمد ،أبو القاسم ،محب الدين ُّ
الن َوْيري (المتوفى857 :هـ) ،شرح طيبة النشر ،دار الكتب العلمية – بيروت،
تقديم وتحقيق :الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ 2003 -م.
 .17نصر ،عطية قابل نصر ،غاية المريد في علم التجويد ،القاهرة ،الطبعة :السابعة مزيدة ومنقحة ،د.س.

 .18النحاس ،أبو جعفر َّ
النحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى338 :هـ) ،إعراب القرآن ،وضع حواشيه وعلق
عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.س.

 .19الموضح في وجوه القراءات وعللها البن أبي مريم (ت565هـ) ،تحقيق ودراسة عمر حمدان الكبيسي ،الطبعة األولى 1414هـ1993 ،م.

اله َذلي اليشكري المغربي (المتوفى465 :هـ) ،الكامل في القراءات
 .20الهذلي ،يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم ُ
العشر واألربعين الزائدة عليها ،تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ،مؤسسة سما ،الطبعة :األولى 1428 ،هـ 2007 -م.

هوامش البحث
1

غاية النهاية في طبقات القراء ( ،)132 /2الوافي بالوفيات ( ،)10 /3معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)221 :

2

غاية النهاية في طبقات القراء ( ،)132 /2الوافي بالوفيات ( ،)10 /3معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)221 :

3

غاية النهاية في طبقات القراء ( ،)132 /2الوافي بالوفيات ( ،)10 /3معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)221 :

4

ينظر :معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()362 /2

5

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()282 /2

6

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص)180 :

7

غاية النهاية في طبقات القراء ()6 /2

8

النشر في القراءات العشر ()410 /2

9

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()363 /2

10

طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم (ص)93 :

صطخر ،بالكسر وسكون الخاء المعجمة ،مدينة بأرض فارس قديمة ،ال يدرى من بناها ،وهي من أعيان حصون فارس ومدنها
ِ .11إ
ْ
وكورها ،وكان سليمان عليه السالم ،يتغدى بأرض الشام ببعلبك ويتعشى بإصطخر .ينظر :الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن

عبد هللا الرومي الحموي (ت626 :هـ) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1995 ،م)211/1( ،؛ والقزويني ،زكريا بن
محمد بن محمود القزويني (ت682 :هـ) آثار البالد وأخبار العباد دار صادر – بيروت ،58 / 1 ،د.ط ،د.س.
 .12ابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء ()215 -214 /1؛ وينظر :ابن حجر ،لسان الميزان (.)210 /2
13

سير أعالم النبالء ط الحديث ( ،)294 /12معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص)179 :

 .14محمد بن أحمد بن عمر الضرير ،الداجوني الرملي الكبير ،ولد سنة  273هـ ،ثقة مأمون حافظ ضابط ،أخذ عن األخفش ،والصوري،
وابن شاذان ،وأخذ عنه :ابن مجاهد ،والقباب ،وابن أبي بالل توفي سنة  324هـ .ينظر :الذهبي ،شمس الدين ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار (ص)152 :؛ وينظر :حاجي خليفة ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول (.)411 /4

 .15ينظر :ابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء ()268 /2؛ والصفدي ،الوافي بالوفيات (.)100 /4
16

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص ،)186 :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص)187 :

17

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()367 /2

18

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()368 /2
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19

طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم (ص)68 :

20

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()368 /2

21

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ()390 /2

22

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص ،)250 :غاية النهاية في طبقات القراء ()399 /1



()23

التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني( .ت816 :هـ) ,تحقيق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء ,دار الكتب

()24

شرح طيبة النشر في القراءات ,شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف( ,ت833 :هـ) ,ضبطه وعلق عليه :الشيخ

العلمية ,بيروت ,لبنان ،ط1403 ,1:هـ 1983-م( ,ص.)28:

أنس مهرة ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1420 ،2 :هـ 2000 -م( ,ص.)167 :
()25

الوافي في شرح الشاطبية ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف( ,ت833:هـ) ,ضبطه وعلق عليه :الشيخ أنس

()26

ينظر :جامع البيان في القراءات السبع ,عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني( ,ت444 :هـ) ,جامعة الشارقة ,اإلمارات,

مهرة ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1420 ،2:هـ 2000 -م( ,ص.)198 :

أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق بين الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة ,ط1428 ،1:هـ 2007 -م,

( ,)46/1وشرح طيبة النشر( ,ص 167:ـ .)168

()27

ينظر :إبراز المعاني من حرز األماني( ,ص ,)304 :وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي ,أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن
عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ( ,ت801 :هـ) ,راجعه شيخ

المقارئ المصرية :علي الضباع ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي ,مصر ,ط1373 ،3:هـ 1954 -م( ,ص ,)140 :وشرح طيبة النشر,
(ص 167:ـ .)168

 .28وجد اإلدغام في كالم العرب؛ ألن الكلمة إذا كانت حروفها مختلفة كان أخف على لسانهم من أن يكون البعض من حروفها مختلفا

والبعض متفقا ،وذلك أنه إذا وقع في الكلمة حرفان مثالن ثقل على المتكلم من جهة أنه إذا ترك مخرج حرف ثم عاد إليه كان بمثابة من

قطع مسافة ثم رجع القهقرى ،وهذا ثقيل عندهم .ابن أبي مريم ،نصر بن علي بن محمد أبي عبد هللا الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي

المعروف بـ"ابن أبي مريم" المتوفى بعد565( :هـ) ،الموضح في وجوه القراءات وعللها البن أبي مريم (ت565هـ) ،تحقيق ودراسة عمر
حمدان الكبيسي ،الطبعة األولى 1414هـ1993 ،م.193/1 ،

()29
()30

ينظر :تهذيب اللغة.)95 /8( ،

جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي( ,ت321 :هـ) ,تحقيق :رمزي منير بعلبكي ,دار العلم للماليين ,بيروت ،ط،1:
1987م.)670 /2( ,

 .31محمد بن أحمد األزهر بن طلحة األزهري ،أبو منصور ،اللغوي األديب الشافعي المذهب ،الهروي ،أخذ عن أبي الفضل المنذري عن
ثعلب وغيره فأكثر ،وعن أبي محمد المزني عن أبي خليفة الجمحي ،وآخرون ،ورد بغداد وأدرك ابن دريد فلم يرو عنه ،وهو ذاته مؤلف
كتاب" معاني القراءات" ،مات فيما ذكره أبو النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن أبي سعيد الفامي في «تاريخ هراة» في سنة سبعين

وثالثمائة .ينظر :الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (المتوفى626 :هـ) ،معجم األدباء = إرشاد األريب
إلى معرفة األديب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ 1993 -م)2321 /5( ،
 .32األزهري ،أبو منصور ،تهذيب اللغة (.)95 /8
()33

ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها.)143 /1( ,

 .34النحاس ،أبو جعفر َّ
النحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى338 :هـ) ،إعراب القرآن ،وضع حواشيه
وعلق عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت )12 /1( ،د.ط ،د.س.
 .35حيث إن بعض القبائل تدغم حسب ضوابط تراها فإذا توفرت أدغمت ،وإن عدمت لم تدغم.

 .36ينظر :الجبري ،عبد هللا عبد الناصر جبري ،لهجات العرب في القران الكريم دراسة استقرائية تحليلية ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،
 ،131-130د.ط ،د.س.
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( )37هو :مجد الدين أبو الطاهر ،محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي ،الفيروز أبادي ،ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة بكارزين،
وارتقى فولي قضاء اليمن ،وكان يقول :ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر ،وال يسافر إال وصحبته عدة أحمال من الكتب ،وله من
التصانيف( :القاموس ا لمحيط في اللغة) و(الالمع العلم العجاب) و (الجامع بين المحكم والعباب) .مات ليلة العشرين من شوال سنة (ت:
 816هـ) .ينظر :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي( ,ت911 :هـ) ,تحقيق :محمد
أبو الفضل إبراهيم ,المكتبة العصرية ,لبنان ,صيدا 273 /1( ,ـ )274
()38

القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى( ,ت817 :هـ) ,تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة

قسوسي ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ,لبنان ،ط1426 ،8:هـ 2005 -م,
الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم العر ُ
(ص.)1056:
()39
()40

ينظر :النشر في القراءات العشر ،)2 /2( ,ومعجم علوم القرآن( ,ص.)27 :

القواعد المقررة والفوائد المحررة ,تأليف :اإلمام محمد بن قاسم بن اسماعيل البقري( ،ت1111 :ه) ،دراسة وتحقيق :الدكتور محمد

ابراهيم المشهداني ،مكتبة الرشد ،الرياض ،سنة الطبع 1426هـ 2005 -م( ،ص.)184 :

اإلدغام الصغير خاص بالمتقاربين وال يكون في المثلين ،و ِ
 .41قال المالقيِ :
اإلدغام الكبير يكون في المثلين وفي المتقاربين .المالقي ،عبد
الواحد ،الدر النثير والعذب النمير (.)45 /2

42
الب ِاذش (المتوفى540 :هـ)،
 .ينظر :ابن الباذش ،أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري الغرناطي ،أبو جعفر ،المعروف بابن َ
اإلقناع في القراءات السبع ،دار الصحابة للتراث (ص ،) 57 :وسمي صغيرا؛ ((لقلة العمل فيه حال إدغامه ،فليس هنالك إال إدغام األول

في الثاني إن تماثال ،أما إن تقاربا أو تجانسا فقلب وإدغام)) الجرمي ،إبراهيم محمد الجرمي ،معجم علوم القرآن ،دار القلم – دمشق،
الطبعة :األولى 1422 ،هـ 2001 -م( ،ص.)27 :
 .43ينظر :ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر (2/2و)19؛ وينظر :الزركشي ،اإلتقان في علوم القرآن ( )328 /1وما بعدها.
44

النشر في القراءات العشر ( ،)16 /2النشر في القراءات العشر ()15 /2

45

الحجة للقراء السبعة ( ،)75 /2الموضح في القراءات العشر( ،ص)276 :

 .46الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان ،أبو عبد هللا ،من كبار أهل اللغة والعربية ،أصله من همذان ،دخل بغداد فق أر على اإلمام ابن

مجاهد ،والنحو واألدب على أبي بكر ابن دريد وابن األنباري ونفطويه ،وأخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد وآخرون ،انتقل إلى الشام ثم إلى
حلب فاستوطنها ،ونفق بها سوقه ،وتقدم في العلوم حتى كان أحد أفراد عصره ،توفي سنة إحدى وسبعين وثالث مائة .ينظر :الحموي،

ياقوت ،معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ()1030 /3؛ وينظر :القفطي ،جمال الدين ،إنباه الرواة على أنباه النحاة (/1
.)359
47

الحجة في القراءات السبع (ص)77 :

48

المبهج في االقراءات السبع( ،ص)146 :

49

المبهج في االقراءات السبع( ،ص)146 :

50

الوافي في شرح الشاطبية (ص)63 :

51

[التحريم]5 :

52

شرح طيبة النشر للنويري (343 /1ـ )344

53

الحجة للقراء السبعة ()303 /6

54

النشر في القراءات العشر ()301 /1

55

غيث النفع في القراءات السبع (ص)100 :

56

النشر في القراءات العشر ()3 /2

57

اإلتقان في علوم القرآن ()254 /1



 




58

روايات االمام الكارزيين يف االدغام مجعا وتوجيها



القول السديد في علم التجويد (ص)189 :

 .59المتتبع لعلم القراءات يجد أن أبا عمرو اختص باإلدغام الكبير في رواية "السوسي عنه" من طريق "الشاطبية" ،أما من "طيبة النشر"
فإن ابن الجزري رحمه هللا أورد طرقا في الطيبة تروي عنه اإلدغام من كال الروايتين أعني :السوسي والدوري.

60

النشر في القراءات العشر ()301 /1

61

النشر في القراءات العشر ()301 /1

62

النشر في القراءات العشر ()301 /1

63

غيث النفع في القراءات السبع (ص)100 :

64

النشر في القراءات العشر ()301 /1

65

غيث النفع في القراءات السبع (ص)100 :

66

النشر في القراءات العشر ()301 /1

67

غيث النفع في القراءات السبع (ص)100 :

68

النشر في القراءات العشر ()301 /1

69

النشر في القراءات العشر ( ،)301 /1الكفاية الكبرى في القراءات العشر( ،ص ،)78 :شرح طيبة النشر للنويري ()355 /1

70

الموضح في القراءات السبع (ص)741 :

71

غيث النفع في القراءات السبع (ص)100 :

72

المبهج في االقراءات السبع( ،ص)148 :

73

النشر في القراءات العشر ()290 /1



 



