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 2022عشر /اجلزء األول آب  الرابعالعدد 

 .العشر عة في القراءاتاإلشمام واستعماالته المتنو  
The smell and its various uses in the ten readings. 

 .إعداد د/ عبدالباقي حبيب هللا محمد أحمد
 .مخلصال                                            

ومن هذه المصطلحات  ،الشائعة الموجودة في كتب القراءاتهناك العديد من المصطلحات     
أللفاظ ا ال يدل على معنًى واحدًا بل هو منأّنه فيه نجد والتدقيق التأمل  وعند ،مصطلح اإلشمام

 ،المتعددة استخراج تلك المعانيولذا كان هذا البحث منصّباً على  ،المشتركة التي تستعمل لعدة معاني
 ،للغةوقد بدأ هذا البحث بتعريف اإلشمام في ا ،القراءاتكتب في المتنوعة كيفية استخداماتها بيان و 

احتوى  ؛ّدةمباحث ع وتّم تقسيمه إلى ،الثاني اإلشمام الذي يكون بمعنى الخلطعالج في الفصل  ثمّ 
في لفظ  اوإشمامً  ،راً سواًء كان معّرفًا أو منكّ  (صراط)في لفظ  اً إشمام فنجد ،معيناً  كل مبحث إشماماً 

في و  ،وأخواتها (قيل)وإشمامًا في لفظ  (،مصيطر ومصيطرون )لفظي وإشمامًا  ،وأخواتها (أصدق)
  ِ ه المباحث هذ تتناول ؛مباحثوقسمه إلى عدة  ،الفصل الثاني عالج اإلشمام الذي يكون بمعنى الضَم

واإلشمام الموجود في ادغام  ،واإلشمام الموجود في وقف حمزة وهشام ،اإلشمام الموجود في الوقف
ان المنهج وك ،واإلشمام الموجود في لفظ )تأمّنا( ،لفظي )لدنه، لدَني(واإلشمام الموجود في  ،السوسي

في آخر البحث توصل الباحث إلى نتائج كان من أبرزها أّن و  ،حليليالمتبع هو المنهج الوصفي التّ 
 .الكريم القرآنالتي نزل بها العربية اإلشمام لغة من اللغات 

 وقف –قراءة  –صراط  –قيل  –إشمام  الكلمات المفتاحية:
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Abstract.                                     

 
 There are many common terms found in books of readings, and one 

of these terms is the term “Ishamam.” Its various uses in the books of 
readings. This research began with the definition of Ishmaam in the 
language. Then it treated in the second chapter Ishmaam, which has the 
meaning of confusion, and it was divided into several sections; Each topic 
contained a specific Ishma, so we find Ishmaam in the word (Sirat) whether 
it is defined or denounced, Ishmaam in the word “Sadq” and its sisters, 
Ishma’ in the word “Masitir and Maaitrun” and Ishmaam in the word 
(Washer) and its sisters. The annexation, and divided it into several 
sections; These investigations dealt with the emhamm present in the 
endowment, and the emhamm found in the endowment of Hamza and 
Hisham, and the emhamm found in Idgham al-Susi, and the emmammum 
found in the two words (for his sake, my land), and the emhamm that is in 
the word (tamna), and the approach followed was the descriptive-analytical 
approach, and at the end of the research The researcher reached results, 
the most prominent of which was that the eshmam is one of the Arabic 

languages in which the Noble Qur’an was revealed. 
 

Keywords: Smell - said - path - reading – endowment 
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   بسم هللا الرحمن الرحيم                                         
على  وحجة هللا ،والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين ،الحمد هلل رب العالمين

صلوات  ؛والرسول السيد العظيم ؛سيدنا وموالنا محمد بن عبد هللا النبي الكريم ،العالمين
 :وبعد ربي وسالمه عليه إلى يوم الدين.

سيجد  ؛عدد صنوفهاتو على اختالف أنواعها  التجويدو  اظر في كتب القراءاتالنّ  إنّ ف 
 ينّ التي يتداولها أهل هذين الفنين أي ف من العبارات واإللفاظ والمصطلحاتهناك العديد 

شباع واإلاإلدغام واإلخفاء والقلقلة مثاًل العبارات  تلك فنجد من ،القراءات والتجويد
كثرة فهذه العبارة موجودة ب ومن ضمن هذه العبارات عبارة اإلشمام ،والتحقيق والتسهيل

 تختلف باختالف موقعها.ولها عدة استعماالت  في كتب القراءات والتجويد
راسة وأهدافها:    أهم ية الد 

 القراءات.ظ اإلشمام ومعانيه المشتركة في كتب فتوضيح ل .1

  الكلمات القرآنية التي وقع فيها إشمام.معرفة  .2

 جمع  تلك الكلمات في بحث واحد ومقارنة بعضها ببعض. .3

القراء الذين يستخدمون هذا اإلشمام وبيان مقادير اإلشمام لكل واحد معرفة  .4
 منهم.

 رسات السابقة:الد  
منشور  بحثغانم غدوري الحمد  ،اإلشمام في اللغة حقيقته وأنواعهبحث بعنوان  .1

سنة  9العدد رقم السعودية، معهد اإلمام الشاطبي للّدراسات القرآنية، في مجلة 
 م2010

، أبو أوس إبراهيم الشمسان، اإلشمام: الظاهرة ومفهوم المصطلحبحث بعنوان  .2
 م 1994سنة  2العدد رقم  ، السعودية،دارة الملك عبد العزيزبحث منشور في 

 بحث بعنوان القول التمام في الروم واإلشمام، حسين محمد صالح العواجي  .3
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 2015سنة  86، جامعة القاهرة، مصر، العدد رقم بحث منشور مجلة كلية العلوم

راسة  :أسباب إختيار الد 

في  لفةالمخت إستعماالتهوبيان فيها إشمام الّتمكن من تحديد الكلمات التي  .1
 القراءات العشر.

 وكيفية تأثيره في المعنى. إلشمامهذا ادراسة  .2

  زصلته الوثيقة بكتاب هللا عز وجلعظم مكانة وشرف منزلة علم القراءات و  .3

راسة  : مشكلة الد 

 تكون في اإلجابة عن هذه الّتساؤالت الّتالية وأمثالها:
ما هو اإلشمام؟ ومتى يكون؟ وكيف يكون؟ وأين يكون؟ ومن هم القراء الذين يستخدمون 

اإلشمام؟ وهل كلهم على درجة واحدة فيه أم تتنّوع مقادير اإلشمام لكل واحد منهم؛ هذا 
فبعضهم يكون اشمامه كثيرا والبعض اآلخر يكون قليال، كل هذه األسئلة وغيرها سيتناولها 
هذا البحث ويجيب عليها؛ حتى تتضح لنا الصورة الجّلية لمعنى اإلشمام واستخداماته 

 المتعددة.
 : سةحدود الدرا

 استقراء وتتبع كل الكلمات التي وقع فيها إشمام في القراءات العشر.
راسة  :منهج الد 

 المنهج اإلستقرائي التحليلي. أوال: اتبعت  
: كتبت  اآلية التي فيها الكلمة التي فيها إشمام  بالرسم العثماني على وفق رواية ثانيا

 حفص عن عاصم مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية.
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وّثّقت  هذه الكلمات التي فيها إشمام من كتاب الّتيسير في القراءات : ثالثا
أو كتاب تحبير الّتيسير في  (2)ومنظومته المسماة بحرز األماني ووجه الّتهاني(1)السبع

 (4) أومنظومة الّدرة المضّية أو من كتاب الّنشر في القراءات العشر (3)القراءات العشر
فهذه الكتب الستة تعتبر أهم مرجٍع للقراءات السبع والعشر  (5)ومنظومته طيبة الّنشر

 المتواترة.
 رابعا: أشير  إلى عدد المرات التي جاءت فيها هذه الكلمات في القرآن الكريم.

خامسا: وّجهت هذه الكلمات المختلفة توجيها مختصرا وبّينت ما فيه من األوجه، وذلك 
 ن.بالرجوع إلى كتب التفاسير وعلوم القرآ

سادسا: لم أترجم للقراء الواردة أسماءهم خشيت إطالة صفحات هذا البحث؛ اكتفاًء 
 بشهرتهم وكثرة الكتب والبحوث التي ترجمت لهم. 

 سابعا: ذكرت في آخر البحث أهم النتائج التي توصلت إليها. 
راسة:  خطة الد 

 جعلتها على النحو التالي مقدمة وعددة فصول وخاتمة
 أما المقدمة فهي ما سبق قوله وأما الفصول فهي ما يلي: 

الفصل األول في معنى اإلشمام في اللغة واإلصطالح، والمقصود بالقراءات العشر وفيه 
 مبحثين: 

 المبحث األول: في معنى اإلشمام في اللغة واإلصطالح     
 المبحث الثاني: المقصود بالقراءات العشر     

 الفصل الثاني: اإلشمام بمعنى الخلط وفيه مباحث 
 المبحث األول: اإلشمام في صراط والّصراط     
 المبحث الثاني: اإلشمام في أصدق وأخواتها     
 المبحث الثالث: اإلشمام في مصيطر ومصيطرون      
 المبحث الرابع: اإلشمام في قيل وأخواتها     

 مالفصل الثالث: اإلشمام بمعنى الّض 
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 المبحث األول:اإلشمام في الوقف     
 المبحث الثاني: اإلشمام في وقف حمزة وهشام     
 المبحث الثالث: اإلشمام في إدغام السوسي     
 المبحث الرابع: اإلشمام في لدنه ولدني     
 المبحث الخامس: اإلشمام في تأمنا     

 والتوصيات.الخاتمة وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها 
 الفصل األول في معنى اإلشمام في اللغة واإلصطالح، والمقصود بالقراءات العشر وفيه مبحثين: 

 المبحث األول: في معنى اإلشمام في اللغة واإلصطالح             
هو من شممت الشيء أشمه شًما وشميًما، وشممت بالفتح أشم  :معنى اإلشمام في اللغة
شامة الوذرة، كلمة معناها القذف. وأشممته الطيب فشمه واشتمه لغة. وقولهم: يا ابن 

بمعنى. وتشممت الشيء: شممته في مهلة، والمشامة مفاعلة منه. والتشام: التفاعل. 
والمشامة: الدنو من العدو حتى يتراءى الفريقان. ويقال: شامم فالنا، أي انظر ما عنده. 

م: ارتفاع في قصبة األنف مع استواء وشاممت الرجل، إذا قاربته ودنوت منه. والشم
أعاله. فإن كان فيها احديداب فهو القنا. ورجل أشم األنف. وجبل أشم، أي طويل الرأس 

: أشم الرجل يشم إشماما، وهو أن يمر رافعا رأسه. ويقال: (7)أبو عمرو (6)بّين الشمم فيها.
يقول: أشم القوم، إذا جاروا  (8)بيناهم في وجه إذا أشموا، أي عدلوا قال: وسمعت الكالبي

: تقول للوالي: أشممني يدك. وهو (9)عن وجوههم يمينا وشماال. قال الخليل بن أحمد
ٌم ال يريده. وإشمام الحرف: أن  أحسن من ناولني يدك. وعرضت عليه كذا فإذا هو م ش 
 تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة، ألنه ال يسمع، وإنما يتبين بحركة

 (10)الشفة وال يعتد بها حركة لضعفها. والحرف الذي فيه اإلشمام ساكن أو كالساكن
وأشم الحجام الختان والخافضة البظر أخذا منهما قليال وفي حديث النبي صلى هللا عليه 
وسلم أّنه قال ألم عطية: )إذا خفضت فأشمي وال تنهكي فإّنه أضوأ للوجه وأحظى لها 

 تنهكي أي ال تأخذي من البظر كثيرا شبه القطع اليسير  قوله: وال (11)عند الزوج(
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بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة وال تستأصليها وشاممت 
العدو إذا دنوت منهم حتى يروك وتراهم والشمم الدنو اسم منه يقال شاممناهم 

 (12)وناوشناهم
اللغة نجد أّن جلَّ معانيها يدور حول معنى أخذ وبعد اإلطالع على معنى مادة أشم في 

 القليل من الشيء والدنو والقرب وكلها تنطبق على معنى اإلشمام اصطالًحا كما سيأتي.
 معنى اإلشمام في اإلصطالح: 

والمقصود باإلصالح أي اصطالح القراء والمنشغلين بتجويد القرآن الكريم، وقد استعملوا 
: واإلشمام في عرف القراء يطلق (13)تتعلق بالقراءة قال أبو شامةهذه الكلمة لعدة معاني 

باعتبارات أربعة، أحدها خلط حرف بحرف كما في الصراط وما يأتي في أصدق 
ومصيطر، والثاني خلط حركة بأخرى كما يأتي في قيل وغيض وأشباههما، والثالث 

لى على يوسف(، ع إخفاء الحركة فيكون بين اإلسكان والتحريك كما يأتي في )تأمنا
ظاهر عبارة صاحب الّتيسير، والرابع ضم الشفتين بعد سكون الحرف، وهو الذي يأتي 

 (14)في باب الوقف وفي باب وقف حمزة وهشام وآخر باب اإلدغام
ومن هنا يتضح لنا أّن لفظ اإلشمام من األلفاظ المشتركة أي التي تطلق على عدة 

 معاني.
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 .لمبحث الثاني: المقصود بالقراءات العشرا                           
القراءات هي عبارة عن مذاهب أهل األداء في كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم هل هي 
ممدودة أم مقصورة، وهل هي مشّددة أم مخّففة وهل هي مفردة أم مجموعة وغير ذلك، 

 الشاطبي إلى أكثرهذه األنواع في قوله:وقد أشار 
الَ   َكَمدٍّ َوإ ْثَباٍت َوَفْتـٍح َوم ْدَغـٍم     َوَهْمٍز َوَنْقٍل َواْخت اَلٍس َتَحصَّ
يٍن َوَتْحر يٍك ْاَعم الَ  فٍَّة    َوَجْمٍع َوَتْنو   (15)َوَجْزٍم َوَتْذك يٍر َوَغْيٍب َوخ 

والقراء العشرة أشهر من نار على علم وسأكتفي في هذا البحث بذكر من اشتهر باسمه 
باسمه، ومن اشتهر بكنيته بكنيته؛ مع ذكر نسبتهم إلى بلدانهم وراويي كال منهم مكتفًيا 
بذلك عن الترجمة لهم حتى ال تطول صفحات هذا البحث الذي يطلب فيه اإليجاز 

 واإلختصار. 
 فع المدني، راوييه قالون وورش.نا القارئ األول:
 ابن كثير المّكي، راوييه البّزي وقنبل. القارئ الثاني:
 أبو عمرو البصري، راوييه الدوري والّسوسي. القارئ الثالث:
 ابن عامر الدمشقي، راوييه هشام وابن ذكوان. القارئ الرابع:

 عاصم الكوفي، راوييه شعبة وحفص. القارئ الخامس:
 حمزة الكوفي، راوييه خلف وخالد. القارئ السادس:

 الكسائي الكوفي، راوييه أبو الحارث والدوري. القارئ السابع:
 القارئ الثامن: أبو جعفر المدني، راوييه ابن وردان وابن جماز.

َويس وَرْوح.  القارئ التاسع: يعقوب البصري، راوييه ر 
 القارئ العاشر: خلف الكوفي، راوييه إسحاق وإدريس.

 الشاطبي في منضومته حرز األماني ووجه الّتهاني القراء السبعة فقال: وقد ذكر
ي اْخَتاَر اْلَمديَنَة َمْنز الَ  رّ  في الطيّ ب    َناف ٌع َفَذاَك الَّذ   َفَأمَّا اْلَكر يم  السّ 

ف يَع َتَأثَّالَ  ْحَبت ه  الَمْجَد الرَّ ْم   ب ص  ه  يسى ث مَّ ع ْثمان  َوْرش   َوَقال ون  ع 
 كَّة  َعْبد  هللا  ف يَها م َقام ه    ه َو ا ْبن  َكث يٍر كاث ر  اْلَقْوم  م ْعَتالَ َومَ 
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 َروى َأْحَمد  اْلَبزّ ي َله  َوم َحمٌَّد   َعَلى َسَنٍد َوْهَو الم َلقَّب  ق ْنب الَ 
ه   ْم   َأب و َعْمٍرو اْلَبْصر ي َفَوال د  ه   اْلَعالَ  َوَأمَّا اإْلَمام  الَماز ن يُّ َصر يح 

يّ  َسْيَبه    َفَأْصَبَح ب اْلَعْذب  اْلف َرات  م َعلَّالَ   َأَفاَض َعَلى َيْحَيى اْلَيزيد 
يُّ َعْنه  َتَقبَّالَ  وس  َعْيٍب ه َو السُّ ْم   َأب و ش  ه   َأب و ع َمَر الدُّور ي َوَصال ح 

سْ  َشاٌم َوَعْبد  هللا  َوْهَو اْنت َساب ه    ل َذْكَواَن ب اإل   َناد  َعْنه  َتَنقَّالَ ه 
ْم َثاَلَتٌة   َأَذاع وا َفَقْد َضاَعْت َشذًا َوَقَر ْنف الَ  ْنه   َوب اْلك وَفة  اْلَغرَّاء  م 

الَ   َوَذاَك اْبن  َعيَّاٍش َأب و َبْكٍر الرّ َضا   َوَحْفٌص َوب ْاإلْتَقان  كاَن م فصَّ
ْن م َتَورّ ٍع   إ َماماً   َصب ورًا ل لق ران  م َرتّ الَ  َوَحْمَزة  َما َأْزكاه  م 

ْحَرام  ف يه  َتَسْرَبالَ   َوَأمَّا َعل يٌّ َفاْلك َسائ يُّ َنْعت ه    ل َما كاَن في اإْل 
ْكر   ْم َعْنه  َأب و اْلَحار ث  الرّ ضَا   َوَحْفٌص ه َو الدُّور يُّ َوفي  الذّ   َقْد َخالَ  (16)َرَوى َلْيث ه 

 ثم ذكر ابن الجزري في منظومة الّدرة المضّية القراء الّثالثة المكملين للعشرة فقال:  
 أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل ... كذاك ابن جماز سليمان ذو العال 
  (17)ويعقوب قل عنه رويس وروحهم ... وإسحاق مع إدريس عن خلف تال

 بة الّنشر فقال:وقد جمع ابن الجزري كل القراء العشرة في منظومته طي
 فنافع بطيبة قد حظيا ... فعنه قالون وورش رويا

 وابن كثير مّكة له بلد ... بّزى  وقنبل له على سند
 ثّم أبو عمرو فيحيى عنه ... ونقل الّدورى وسوس منه

 ثّم ابن عامر الّدمشقى بسند ... عنه هشام وابن ذكوان ورد
 مثالثة من كوفة فعاصم ... فعنه شعبة وحفص قائ

 وحمزة عنه سليم فخلف ... منه وخاّلد كالهما اغترف
 ثّم الكسائّى الفتى علّى ... عنه أبو الحارث والّدورىّ 

 ثّم أبو جعفر الحبر الّرضا ... فعنه عيسى وابن جّماز مضى
 تاسعهم يعقوب وهو الحضرمى ... له رويس ثّم روح ينتمى

 (18)يعرفوالعاشر البّزار وهو خلف ... إسحاق مع إدريس عنه 
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 الفصل الثاني: اإلشمام بمعنى الخلط وفيه مباحث                 

 المبحث األول: اإلشمام في صراط والصراط                     
قبل الكالم عن اإلشمام في الصراط حريٌّ بنا أن نتعرف على معنى الخلط واستعماالته 

 عند العرب. 
خلطا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا. وخالط فالخلط: من خلط الشيء بالشيء يخلطه 

الشيء مخالطة وخالطا: مازجه. والخلط: ما خالط الشيء، وجمعه أخالط، والخلط: 
واحد أخالط الطيب. والخلط: اسم كل نوع من األخالط كأخالط الدواء ونحوه، وفي 

جوهم أي ال يختلط ن (19)حديث سعد: )وإن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط(
بعضه ببعض لجفافه ويبسه، فإّنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وورق الشجر لفقرهم 

 (20)وحاجتهم.
والمقصود باإلشمام هنا الّنطق بطريقة ال تكون صادا وال زايا ولكن عوان بين ذلك، قال 
أبو شامة: وأصل كلمة السراط السين والصاد بدل منها؛ ألجل قوة الطاء، ومن أشمها 

في المناسبة بينها وبين الطاء، وروي عن بعضهم إبدالها زايا خالصة، والمعنى  زايا بالغ
بهذا اإلشمام خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد 

 .      (21)وال زاي
ولفظ صراط من أكثر األلفاظ ورودا في القرآن، وقد تنّوعت صور مجيئه فقد جاء منكًرا  

ٌط َعَليَّ م سوجاء معرًفا، والمنكر ورد مرفوًعا نحو   رََٰ َذا ص   [،41جر:َتق يٌم ﴾]الح  ۡ  ﴿َقاَل هََٰ
طا مُّسۡ  ﴿ َوَيهومنصوًبا نحو  رََٰ َيَك ص  ي َمن د  ۡ  ﴿َيهومجروًرا نحو  [، 2َتق يما ﴾]الفتح:ۡ  د 

ط مُّسۡ  َيَشا رََٰ والمعّرف ورد معرفا بأل ومعّرفا باإلضافة،  [، 142َتق يم ﴾]البقرة:ۡ  ء  إ َلىَٰ ص 
َط ٱلۡ  ﴿َوَهَديفالمعرف بال نحو  رََٰ َما ٱلصّ  ه  والمعّرف [، 118َتق يَم ﴾]الصافات:ۡ  م سۡ  نََٰ

ط  َربّ َك م سباإلضافة تارة عّرف باسم ظاهر نحو  رََٰ َذا ص  [ 126م:]األنعا﴾ ۡ  َتق يماۡ  ﴿َوهََٰ
ي م سوتارة عّرف بالضمير نحو   ط  رََٰ َذا ص  ب َل َواَل تَ  ۡ  َتق يما َفٱتَّب ع وه  ۡ  ﴿َوَأنَّ هََٰ تَّب ع وْا ٱلسُّ

م [ وقد انفرد خلف الراوي األول لحمزة باإلشمام  في 153﴾]األنعام:ۦَۚعن َسب يل ه   ۡ  َفَتَفرََّق ب ك 
 لفظ الصراط كيفما أتى وأينما جاء إال في 
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َط ٱلۡ  الموضع األول من القرآن وهو ﴿ٱه  رََٰ َنا ٱلصّ  [، فقد شاركه 6َتق يَم﴾]الفاتحة:ۡ  م سۡ  د 
في اإلشمام فيه خالد الراوي الثاني لحمزة فلذلك يمكننا أن نقول: إّن القراءة باإلشمام في 

وقد قرأ قنبل الراوي الثاني البن كثير صراط في كل أحوالها من انفرادات قراءة حمزة، 
 اللفظة بالسين وبقية القراء بالصاد  وقد بين الشاطبي هذه القراءات بقوله: هذه

َراَط ل  ق ْنب الَ                                        َراط  َوالسّ   َوَعْنَد س 
ْم ل َخالَّد  ااَلوَّالَ  مََّها  َلَدى َخَلٍف َواْشم  اد  َزايًا اش   (22)ب َحْيث  َأَتى َوالصَّ

راط واحد وإن اختلفت قراءاته؛ جاء في الصحاح في اللغة: الصراط ومعنى لفظ ص
 والسراط والزراط: الطريق، قال الشاعر:

 (23)أكر على الحرورين مهري ... وأحملهم على وضح الصراط
هْت القراءات به على أّنها من  وألجل أّن معنى الصراط ال يختلف وإّنما يختلف لفظه و جّ 

بائل العربية قال صاحب حجة  القراءات: وقرأ حمزة بإشمام باب تنّوع اللغات بين الق
تبت في  (24)الزاي وروي عنه بالزاي وهي لغة للعرب، وقرأ الباقون بالصاد وحجتهم أّنها ك 

 . (25)جميع المصاحف بالصاد قال الكسائي هما لغتان
 وقد نحى صاحب الحجة في القراءات السبع منحى آخر في الّتوجيه فقال:

ى: الصراط تقرأ بالصاد والسين واشمام الزاي، فالحجة لمن قرأ بالسين أّنه جاء قوله تعال
به على أصل الكلمة، والحجة لمن قرأبالصاد أّنه أبدلها من السين؛ لتؤاخي السين في 

 . (26)الهمس والصفير وتؤاخي الطاء في االطباق ألّن السين مهموسة والطاء مجهورة
ال يمنع من أن يكون اإلختالف في قراءة هذه الكلمة  قلت وهذا الذي ذكره صاحب الحجة

من باب تنّوع اللغات العربية، فهذا الذي ذكره إّنما هي صناعة نحوية  وال يخطر أصال 
ببال أولئك المتحدثين بتلك الكلمة هذه التعليالت التي يذكرها أهل الّنحو والصرف، 

م الشيخ ّي ال يقرأ وال يكتب وفيهخصوصا وأّن أولئك المتحدثين بتلك الكلمات أكثرهم أم
 الكبير والطفل الصغير.
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 المبحث الثاني: اإلشمام في أصدق وأخواتها                           
بما أّنه ال مشاحة في اإلصالح عنونت بهذا العنوان للتعبير عن هذه الكلمات اآلتي 

بعبارة باب أصدق فقال: )وأشمم باب أصدق طب حكمها، وقد عبر عنها ابن الجزري 
 بينما اكتفى الشاطبي بذكر شروط هذا اإلشمام فقال: (27)وال(

  (28)وإشمام صاد ساكن قبل داله ... كأصدق زايا شاع وارتاح أشمال 
 فشروط هذا اإلشمام كما يلي:

 أن يكون الحرف المراد اشمامه صاًدا  .1

 أن يكون ساكًنا .2

 أن يقع قبل دال .3

 ّم بصوت الزايأن يش .4
 وعدد هذه الكلمات التي تتوفر فيها هذه الشروط ثماني كلمات وهي على النحو التالي:

 أوال: كلمة )أصدق( في موضعين هما: 
يثا﴾]النساء: .1 َن ٱَّللَّ  َحد   [87﴿ َوَمن َأصَدق  م 

َن ٱَّللَّ  ق يال﴾]النساء: .2  [122﴿َوَمن َأصَدق  م 
 ثانيا: كلمة )يصدفون( في ثالث مواضع هي  

ف وَن﴾]األنعام: ۡ  َكيَف ن َصرّ ف  ٱأليََٰت  ث مَّ ه م ۡ  ﴿ٱنظ ر .1  [ 46َيصد 

وَء ٱل ۡ  ﴿وصدف َعنَها .2 ت َنا س  ف وَن َعن َءايََٰ يَن َيصد  ﴾ۡ  َسَنجز ي ٱلَّذ   َعَذاب 

ف وَن ﴾]األنعام: .3  [  157﴿ب َما َكان وْا َيصد 
َيًة( ثالثا: كلمة  نَد اْلَبْيت  إ الَّ م َكاء )َتْصد  ْم ع  في موضع واحد: )َوَما َكاَن َصاَلت ه 

َيًة(]األنفال:  [35َوَتْصد 

 رابعا: كلمة )تصديق( في موضعين:
ي َبْيَن َيَدْيه ( ]يونس: .1 يَق الَّذ   [37)َوَلك ن َتْصد 

يَل ك لَّ  .2 ي َبْيَن َيَدْيه  َوَتْفص  يَق الَّذ  يَق( في: }َوَلك ن َتْصد   )َتْصد 
 [111َشْيٍء{]يوسف:
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)َفاْصَدْع( في موضع واحد: }َفاْصَدْع ب َما ت ْؤَمر  َوأَْعر ْض َعن  خامسا: كلمة 
جر:  [94اْلم ْشر ك ين{]الح 

{]النحل:( في موضع واحدَقْصد  سادسا: كلمة ) ب يل   [9}َوَعَلى ّللّا  َقْصد  السَّ
رَ سابعا: كلمة ) َر الرّ َعاء{ ]ال}َقاَلَتا الَ ( في موضع واحد ي ْصد   [23قصص:َنْسق ي َحتَّى ي ْصد 
ر  النَّاس  َأْشَتاًتا{]الزلزلة:( في موضع واحدَيْصد ر  ثامنا: كلمة )  [6}َيْوَمئ ٍذ َيْصد 

 فيكون مجموع هذه المواضع اثنا عشر موضعا.
َويس القارئ األولالقراء الذين ورد عنهم هذا الّنوع من اإلشمام هما   حمزة والكسائي ور 

ليعقوب، وقد عرفنا ذلك من لفظ )شاع( من قول الشاطبي الذي مضى ذكره، وكذلك من 
قول ابن الجزري)طب( الذي مضى ذكره؛ ألن الشين في )شاع( ترمز لحمزة والكسائي 

َوْيس.  والطاء في )طب( ترمز لر 
ر(  وقْصد( )فقرأ هوالء الثالثة : )ومن أصدق( و )يصدقون( و)تصدية( و )َيْصد ر( )ي ْصد 

 و)تصديق( و)فاصدع(باشمام الصاد الزاي والباقون بالصاد خالصة.
َوْيس : أّن الصاد حرف مهموس وبعدها الدال حرف    وتوجيه قراءة حمزة والكسائي ور 

مجهور فق رّ بت الصاد من الدال بأن خلط لفظها بالزاي، ألّنه حرف مجهور مثل الدال 
ن، وحسن ذلك ألّن الصاد والزاي من مخرج فصار اللسان يعمل في حرفيين مجهوريي

 .(29)واحد ومن حروف الصفير، وقرأ الباقون بصاد خالصة على األصل واتباعا للخط
وكما قلت سابقا عند توجيه قراءات لفظ الصراط أّن هذا الذي يذكره علماء النحو واللغة 

كلمون ين كانوا يتوغيرهم إنما هو من باب الصناعة في هذه الفنون؛ وإال فإّن العرب الذ
بهذه الكيفيات ال يخطر ببال أحدهم هذا الشيء الذي يقوله هؤالء اللغويون والنحاة، وإّنما 
وجدوا آباءهم على هذه الطريقة في الكالم، فهم على آثارهم يقتدون، فمن نطق باإلشمام 

أجداده و ألّن آباءه وأجداده كانوا يتكلمون هكذا، ومن نطق بالصاد الخالصة فألّن آباءه 
 كذلك ينطقون فال يعدوا األمر من أن يكون اختالف لغات ولهجات. 
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 المبحث الثالث: اإلشمام في مصيطر ومصيطرون                         
نَده م َخَزائ ن  َربّ َك َأم ه م   ورد لفظ المصيطرون بالجمع في ﴿َأم ع 

وَن﴾]الطور: ر   [37ٱلم صيط 
ٍر﴾]الغاشية:وورد باإلفراد في  م ب م َصيط   [22﴿لَّسَت َعَليه 

 القراء الذين ورد عنهم هذا الّنوع من اإلشمام:
عند الرجوع إلى كتاب الّتيسير في القراءات السبع لتوثيق القراءات الواردة في هذين 

 صاحب هذا الكتاب قال عن المسيطرون ما يلي: (30)اللفظين وجدت أّن الداني
وحفص بخالف عنه وهشام }المسيطرون{ بالسين، وحمزة بخالف عن خالد بين قنبل 

 خالصة. (31)الصاد والزاى، والباقون بالصاد
 ثم قال الداني عن ما في لفظ )مصيطر( من القراءات ما يلي: 

هشام }بمسيطر{ بالسين، وحمزة بخالف عنه عن خالد بين الصاد والزاي، والباقون 
 ع بين النصين وجدت ما يلي:وبالجم (32)بالصاد خالصة

 أّنه كتبهما بالسين. .1

 أّن كال اللفظين فيه ثالث قراءات:  .2
 القراءة األولى: بالسين )المسيطرون( )بمسيطر(

 القراءة الثانية: بالصاد )المصيطرون( )بمصيطر(
 (33)القراءة الثالثة: باإلشمام )المزيطرون( )بمزيطر(

 اد.)المصيطرون( بالسين و)مصيطر( بالصأن قنبال الراوي الثاني البن كثير قرأ  .3

أن حفصًا الراوي الثاني لعاصم له في )المصيطرون(  وجهان القراءة بالسين  .4
 والقراءة بالصاد، وليس له في )مصيطر( إال القراءة بالصاد.

 أّن هشامًا الراوي األول البن عامر الشامي قرأ اللفظين بالسين.  .5

 اللفظين باإلشمام. أّن خلفًا الراوي األول الحمزة قرأ .6
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أّن خالدًا الراوي الثاني لحمزة له في اللفظين وجهان القراءة باإلشمام والقراءة  .7
 بالصاد. 

 أّن بقية القراء قرؤوا اللفظين بالصاد. .8

ولم يزد ابن الجزري في كتابه تحبير القراءات شيئا مما قاله الداني؛ وذلك يدل 
 أبي جعفر ويعقوب وخلف وافقوا أصولهم نافع وأبيعلى أّن كاًل من القراء الثالثة 

 عمرو وحمزة على التوالي. وقد قال ابن الجزري في الّدرة المضية:
  (34)ورمزهم ثم الرواة كأصلهم ... فإن خالفوا أذكر وإال فأهمال  

وأما توجيه هذه القراءات في هذين الفظين فال يختلف عن الكالم في توجيه 
 الصراط وباب أصدق.

 

 المبحث الرابع: اإلشمام في قيل وأخواتها                       
المراد بأخوات قيل هي تلك الكلمات التي تأخذ حكم قيل وهي )غيض، جيء، حيل، 
سيق، سيء، سيئت( وسميتهّن بأخواتها من باب أّنه ال مشاحاة في اإلصطالح، وقد 

: بقيل ابن الجزري عن ذلك بقولهذكر الشاطبي هذه الكلمات سردًا كما سيأتي بينما عبر 
 (35)وما معه

والمراد باإلشمام هنا خلط الحركة بالحركة والحرف بالحرف؛ في نحى بالكسر نحو الضمة 
وبالياء بعدها نحو الواو، ألّن أوائل هذه الكلمات وإن كانت مكسورة فأصلها الضم، ألّنها 

لص هي لغة للعرب فاشية، ومن أخلما لم ي سمَّ فاعله، فجعل اإلشمام دليال على األصل، و 
، وعدد هذه (36)الكسر وهم الباقون فألجل الياء الساكنة بعد نحو ميزان وهي اللغة الفاشية

 الكلمات سبعة وهي المذكورة في قول الشاطبي:
 وقيل وغيض ثم جيء يشمها ... لدى كسرها ضما رجال لتكمال

 (37)أنبال وحيل بإشمام وسيق كما رسا ... وسيء وسيئت كان راويه
 الكلمة األولى: )ق يَل( وقد وردت هذه الكلمة أكثر من خمسين مرة؛ أول موضع 
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د وْا ف ي ٱأَلرض  َقال وْا إ نََّما نَ ذكرت فيه هو قوله تعالى:   حن  ﴿َوإ َذا ق يَل َله م اَل ت فس 

 [11م صل ح وَن ﴾]البقرة:
َي الكلمة الثانية:  يَض ٱلَماء  َوق ض  يَض في ﴿َوغ  ﴾]هود:غ   [44ٱأَلمر 

يَء( وردت مرتين  في  ْايَء ب ٱلنَّب يّ  الكلمة الثالثة: )ج  ﴾]الزُّ ﴿َوج  َهَداء  [ 69َمر:َن َوٱلشُّ
ْايَء َيوَمئ ذ    [23ب َجَهنََّم َيوَمئ ذ﴾]الفجر: ۡ  و﴿َوج 

يَل َبيَنه م َوَبيَن َما َيشَته وَن﴾]سبأ:الكلمة الرابعة:   )   يَل( في ﴿َوح   [54ح 
يَق( وردت لخامسة: )َ الكلمة ا َمًرا﴾مرتين في س  واْ إ َلىَٰ َجَهنََّم ز  يَن َكَفر  يَق ٱلَّذ  [ 71]الزَُّمر:﴿َوس 

َمًرا﴾]الزَُّمر: يَن ٱتََّقوْا َربَّه م إ َلى ٱلَجنَّة  ز  يَق ٱلَّذ   [73وفي ﴿َوس 
يَء( جاءت الكلمة السادسة: )   يءَ مرتين في س  ل َنا ل وطا س  م َوَضاَق ب   ﴿َوَلمَّا َجاَءت ر س  ه 

م َذرعا﴾ ]هود: م َذرعا﴾ 77ب ه  م َوَضاَق ب ه  يَء ب ه  ل َنا ل وطا س  ا َأن َجاَءت ر س  [ وفي ﴿َوَلمَّ
 [33]العنكبوت:

َيت( فيالكلمة السابعة: )   وْا﴾]ال س  يَن َكَفر  وه  ٱلَّذ  َيت و ج  لَفة س   [27م لك:﴿َفَلمَّا َرَأوه  ز 
َوْيس الراوي األول القراء الذين يشمون: هم نافع  وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ور 

ليعقوب القارئ التاسع، وذلك على حسب التفصيل الذي ذكره صاحب تحبير الّتيسير 
ورويس : قيل وغيض وجىء  وحيل وسيق وسىء وسيئت بإشمام  (38)هشام حيث قال:

هم وسيئت، في حيل وسيق وسىء ب (40)حيث وقع ووافقهم ابن ذكوان (39)الضم ألول ذلك
 في سيىء وسيئت  والباقون بإخالص الكسرة. (41)ووافقهم المدنيان

طريقة هذا اإلشمام: أن ينطق بحركة تامة مركبة من ثلث ضمة وثلثي كسرة، وال  
 .(42)يضبط النطق بهذا اإلشمام إال بالتلقي عن المشايخ المتقنين

 الفصل الثالث: اإلشمام بمعنى الضم
 المبحث األول:اإلشمام في الوقف                    

 قبل الشروع في هذا الفصل البد من معرفة معنى الضم في اللغة.
فالضم هو: قبض شيء إلى شيء، وقد ضمه فانضم إليه وتضام وضامه . واضطم 

 (43)الشيء : جمعه إلى نفسه
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وهذا الّنوع من اإلشمام يكون في حالة الوقف، ويسمى الوقف باإلشمام، فهو عملية َضمُّ  
الشفتين من غير صوت بعد الن ْطق  بالحرف األخير من الكلمة ساكنًا من غير تراٍخ، مع 
إبقاء ف ْرَجة بين الشفتين لخروج النفس. وي ْوَقف  باإلشمام في حالٍة واحدة، وهي على 

 م أو المرفوع وهذا معنى قول الشاطبي:الحرف المضمو 
 واالشمام إطباق الشفاه بعيد ما ... يسكن ال صوت هناك فيصحال   

 عند الكسر والجر وصال  (45)في الضم والرفع وارد ... ورومك (44)وفعلهما  
 ولم يره في الفتح والنصب قاريء ... وعند إمام النحو في الكل أعمال  

 زم ... بناء وإعرابا غدا متنقال  وما نوع التحريك إال لال  
 وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل ... وعارض شكل لم يكونا ليدخال   
 وفي الهاء لإلضمار قوم أبوهما ... ومن قبله ضم أو الكسر مثال    
 (46)أو أما هما واو وياء وبعضهم ... يرى لهما في كل حال محلال   

 ي في الّتيسير حيث يقول:وقول الشاطبي هذا هو نظم لكالم الّدان
وأّما حقيقة اإلشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصال، وال يدرك معرفة ذلك 

ذلك ، ثم بين بعد (47)األعمى ألّنه لرؤية العين ال غير؛ إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة
الضم و أّن اإلشمام ال يكون إال في الحرف المضموم فقال: وأما اإلشمام فيكون في الرفع 

ال غير، وقولنا الرفع والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة اإلعراب 
المتنقلة وحركة البناء الالزمة، فاّما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع في مذهب من 
ضمها على األصل فال تجوز اإلشارة إليهما بروم وال باشمام؛ لذهابهما عند الوقف أصال 

. (48)أنيث ال ترام وال تشم لكونها ساكنة وال حظ لها في الحركة وباَّلل التوفيقوكذلك هاء الت
ثم زاد السيوطي توضيحا لإلشمام فقال: وأّما اإلشمام فهو عبارة عن اإلشارة إلى الحركة 
من غير تصويت، وقيل أن تجعل شفتيك على صورتها وكالهما واحد ويختص بالضمة 

إذا كانت الزمة أّما العارضة وميم الجمع عند من ضم سواء كانت حركة إعراب أم بناء؛ 
 (49)وهاء التأنيث فال روم في ذلك وال إشمام
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 ومما سبق نستخلص أّن هناك ثالث أمور ال يجوز فيها اإلشمام وهي:
في هاء التأنيث وهي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو سنة،  .1

 رحمة.

 ميم الجمع نحو إليهم، وعليهم، رسلهم عند من ضمها.  .2

 الشكل العارض ويعني الحركة العارضة نحو من )يشأ هللا( )ولقد استهزئ(  .3

 كل ذلك يوقف عليه بالسكون.
 القراء الذين ورد عنهم هذا الّنوع من اإلشمام:

 من خالل البحث في كتب القراءات وجدت أن هناك مذهبين ألهل األداء:
المذهب األول: يجعل اإلشمام خاص بأبي عمرو والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي 

 وخلف وهو ما أشار إليه الشاطبي بقوله: 
  (50)وعند أبي عمرو وكوفيهم به ... من الروم واإلشمام سمت تجمال

 المذهب الثاني : يجعل اإلشمام عام لجميع القراء وهو ما أشار إليه الشاطبي بقوله:
  (51)وأكثر أعالم القرآن يراهما ... لسائرهم أولى العالئق مطوال  
قال ابن الجزري في الّنشر: وقد ورد النص في الوقف إشارة إلى الروم واإلشمام عن  

أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل، واختلف في ذلك عن عاصم، فرواه 
عن أئمة  (52)وكذلك حكاه عنه ابن شيطاعنه نصًا الحافظ أبو عمرو والداني وغيره. 

نصًا عن أصحابه عن أبي جعفر  (53)العراقيين. وهو الصحيح عنه وكذلك رواه الشطوي 
وأما غير هؤالء فلم يأت عنهم في ذلك نص إال أّن أئمة أهل األداء ومشايخ اإلقراء 

هم سائغًا اختاروا األخذ بذلك لجميع األئمة، فصار األخذ بالروم واإلشمام إجماعًا من
 (54)لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة

 المبحث الثاني: اإلشمام في وقف حمزة وهشام                    
القاريء حمزة والراوي هشام عن ابن عامر كان لهما مذهب في طريقة الوقف على 
الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة أو متطرفة، وهو الوقف عليها بالتسهيل، وقد 

 انفردا بذلك على باقي القراء، إال أّنهما اختلفا في هذه الكلمات التي يسهالنها فحمزة 
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وقعت في وسط الكلمة أو آخرها؛ بينما هشام ال يسهل إال كان يسهل كل همزة سواًء 
 الهمزة المتطرفة وقد ابتدأ الشاطبي هذا الباب بقوله:

َف َمْنز الَ  َل َهْمَزه    إ َذا َكاَن َوْسًطا َأْو َتَطرَّ ْنَد اْلَوْقف  َسهَّ  (55)َوَحْمَزة  ع 
ا وبحسب ما قبله ثم واصل في شرح كيفية تسهيل هذه الهمزة بحسب حركتها وحركة ما

ت بت على األلف أو على الواو أو على الياء أو على السطر إلى أن  كتبت عليه؛ هل ك 
 قال:

الَ  َشاٌم َما َتَطرََّف م ْسه  ْثل ه    َيق ول  ه   (56)َوفي َغْير  هَذا َبْيَن َبْيَن َوم 
ى الهمزة لفبين في هذا البيت أّن هشاما يوافق همزة في جميع الّتغييرات التي يجريها ع

عند الوقف؛ ولكن بشرط أن تكون متطرفة يعني في آخر الكلمة، أّما إذا كانت في الوسط 
 فهو مثل حفص وغيره من القراء.

ْم َور م   وبعد أن أكمل الشاطبي سرد جميع أنواع التغييرات التي تطرأ على الهمز قال َواْشم 
ٍل ب َها   َحْرَف َمدٍّ َواْعر   َتَبدّ  وى م   (57)ف  اْلَباَب َمْحف الً ف يَما س 

شارحا لهذا البيت: أمر باإلشمام والروم لحمزة وهشام فيما ال تبدل  (58)يقول ابن القاصح
الهمزة المتطرفة فيه حرف مد ولين، يعني أّن في كل ما قبله ساكن غير األلف الروم 

رء دفء والم»واالشمام، وهو نوعان أحدهما: ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن نحو 
وكل « ءقروء وشي»حرفا وأدغم فيه ما قبله نحو  ، والثاني: ما أبدل فيه الهمزة«والسوء

واحد من هذين الّنوعين قد أعطى حركة؛ فترام تلك الحركة، وضابطه: كل همز طرف 
قبله ساكن غير األلف، وأّما ما يبدل طرفه بالهمز حرف مد ولين ألفا أو واوا أو ياء 

، «السماء والماءالمأل ولؤلؤ والبارئ ويشاء و »سواكن وقبلهن حركات من جنسهن نحو 
فال يدخله روم وال إشمام ألّن األلف والواو والياء فيه كألف يخشى وياء يرمي وواو يغزو، 
وضابطه: كل همز طرف قبله متحرك أو ألف. وقوله: واشمم معناه حيث يصح اإلشمام 
من المرفوع والمضموم ورم معناه حيث يصح الروم من المرفوع والمضموم والمجرور 

 وقوله: فيما سوى متبدل بها حرف مد فيما والمكسور، 
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سوى طرف متبدل الهمز فيه حرف مد، وقوله: واعرف الباب محفال أي مجتمعا ومحفل 
 .(59)القوم مجتمعهم أي هذا الباب موضع اجتماع تخفيف الهمز عن حمزة

هو فوهناك تفاصيل كثيرة وأوجه عديدة للكلمات المنتهية بالهمزة ليست مجال هذا البحث 
 بحث في اإلشمام وتعدد معانيه واستعماالته عند القراء وكتب القراءات.

 
 المبحث الثالث: اإلشمام في إدغام السوسي                    

المقصود بادغام السوسي هو ذلك اإلدغام الذي انفرد به عن بقية القراء وهو في كتب 
 القراءات على بابين: 

 باب اإلدغام الكبير .1

 باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين  .2

وليس مجال البحث هو الحديث عن ذلك، وإّنما المجال عن ذلك اإلشمام الذي ذكره 
 الشاطبي بقوله:

ْن م َتَأمّ الَ  يٍم َوك  َها   َمَع اْلَباء  َأْو م  يم  ْم ف ي َغْير  َباٍء َوم  ْم َور   (60)َوَأْشم 
يقول أبوشامة في شرحه لهذا البيت: لك أن تشّم وتروم في جميع الحروف المدغمة في 
المثلين والمتقاربين سوى أربع صور وهي أن يلتقي الباء مع مثلها نحو: )نصيب برحمتنا( 
أو مع الميم نحو: )يعذب من يشاء(، أو يلتقي الميم مع مثلها نحو: )يعلم ما( أو مع 

كانوا(، فهذا معنى قوله مع الباء أو ميم أي كل واحد من الباء الباء نحو: )أعلم بما 
والميم مع الباء أو ميم، والهاء في ميمها تعود إلى الباء ألّنها مصاحبتها ومن مخرجها 
أو تعود على الحروف السابقة، واإلشمام يقع في الحروف المضمومة.....ووجه دخولهما 

؛أّن الحرف المدغم يسكن لإلدغام فشابه في الحروف المدغمة وهما من أحكام الوقف 
إسكانه إسكانه للوقف فجرت أحكام الوقف فيه، واستثناء هذه الصور األربع، إنما يتجه 
بعض االتجاه على مذهب اإلشمام للعلة التي ذكرها صاحب الّتيسير وهو قوله ألن 

فة والباء لشاإلشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين أي تتعسر ألّن اإلشارة با
 والميم من حروف الشفة، واإلشارة غير النطق 
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بالحرف فيتعذر فعلهما معا في اإلدغام، ألّنه وصل وال يتعذران في الوقف ألّن اإلشمام 
 (61)فيه هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف فال يقعان معا

 
 المبحث الرابع: اإلشمام في لدنه ولدني

ن هذان اللفظان في آيتين من سورة الكهف هما:  يدا مّ  َر َبأسا َشد  ﴿َقيّ ما لّ ي نذ 
نه ﴾]الكهف: نّ ي ع ذرا﴾]الكهف:2لَّد  نه ( في سورة النساء 76[  و﴿ َقد َبَلغَت م ن لَّد  [ وأّما )لَّد 

يما﴾]النساء: نه  َأجًرا َعظ   اإلشمام فيها.[ فقد اتفق جميع القراء على عدم 40﴿َوي ؤت  م ن لَّد 
)من لدنه(  باسكان الدال  (62)يقول الداني موضحا القراءات في )لدنه(:  أبو بكر 

واشمامها شيئا من الضم ويكسر النون والهاء ويصل الهاء بياء، والباقون بضم الدال 
 (63)وإسكان النون وضم الهاء

ون وأبو يف النّ ثم يقول موضحا القراءات في )لدني(: نافع )من لدني( بضم الّدال وتخف
 .(64)بكر باسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون، والباقون بضم الدال وتشديد النون 

ونالحظ أّن شعبة وهو أبو بكر قد انفرد باسكان الدال في اللفظين مع اشمامها الضم 
ن ي(.  فيما انفرد نافع في )لدني(: بضم الدال وتخفيف النون فتكون قراءته هكذا )َلد 

يه قراءة شعبة للفظ )َلْدنه(: األصل لد ن بضم الدال ثم إنه أسكن الدال استثقاال وتوج
للضمة كما تقول عْضد، فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون اللتقاء 

يا  (65)الساكنين وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور و وصلها بياء كما تقول مررت بهي
في الدال فليعلم أّن األصل كان في الكلمة الضمة، ومثل ذلك فتى، وأما إشمام الضمة 

قيل وجيء فاعرفه فإنه حسن، وقرأ الباقون من لدنه بضم الدال وسكون النون وضم الهاء 
 (66)على أصل الكلمة كقوله: )من لدن حكيم عليم(

وتوجيه قراءات )لدني(: األصل لدن بإسكان النون فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نونا 
 ليسلم سكون النون األولى؛ تقول لدن زيد فتسكن النون ثم تضيف إلى نفسك فتقول 
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لدني فتدغم النون في النون كما تقول: عّني ومن خفف النون كره اجتماع النونين فحذف 
زائدة كما حذف من قوله )تأمروني( وكما حذفت من قدني وقدي  واحدة وهي الثانية ألنها

 قال الشاعر ... قدني من ذكر البيبين قدي ... 
 (67)وأما إشمام الدال فإّنه عالم على أّن الّدال كانت مضمومة 
 

 المبحث الخامس: اإلشمام في تأمنا                             
َف َوإ نَّا َله  في قوله تعالى: ﴿َقال وْا   َأَباَنا َماَلَك اَل َتأَمنَّا َعَلىَٰ ي وس  ح وَن﴾]يوسف: ۥيََٰ  [11َلنََٰص 

وهذا مما انفرد به صاحب الّتيسير فجعله اخفاء على خالف المصطلح عليه عند علماء 
القراءات حيث قال: وكلهم قرأ }ما لك ال تأمنا{ بادغام النون األولى في الثانية وإشمامها 

قيقة اإلشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون ال بالعضو إليها فيكون ذلك الضم. وح
إخفاء ال إدغاما صحيحا الّن الحركة ال تسكن رأًسا؛ بل يضعف الصوت بها فيفصل 
بين المدَغم والمدَغم فيه لذلك، وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب لتأكيد داللته وصحته 

 .(68)في القياس
الشاطبي عندما نظم كتاب الّتيسير غير وجهين اإلخفاء واإلدغام مع اإلشمام ولم يذكر 

ولم يذكر أن حقيقة اإلشمام هو اإلخفاء مما يدل على أّنه ال يرى ما ذهب إليه الداني 
 حيث قال:

الَ    ..........................      َوَتْأَمن نَا ل ْلك لّ  ي ْخَفي م َفصَّ
ه  الَبْعض  َعْنه م   ..........................َوأ ْدَغَم َمْع إ ْشمَ   (69)ام 

ونجد في الّدرة المضّية مذهب اإلدغام المحض ألبي جعفر حيث يقول ابن الجزري: وأد 
  (70)محض تأمنا....

 فاأللف في لفظ )أد( هو رمز أبي جعفر كما اصطلح على ذلك ابن الجزري.
 ث قراءات: ثال﴿ اَل َتأَمنَّا﴾ وخالصة القول أّن في 

 القراءة األولى: إخفاء حركة الّنون األولى
 القراءة الثانية: اإلدغام مع اإلشمام
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القراءة الثالثة: اإلدغام المحض، يعني من غير روم وال إشمام. فالقراءة األولى والثانية 
 لجميع القراء والقراءة الثالثة مما انفرد به أبو جعفر.

المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعها ووجه قراءة اإلشمام أّن الحرف 
السكون، فمن حيث أشّموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعا في اإلدراج أشّموا النون 

 .(71)المدغمة في تأمنا
قلت: ووجه قراءة عدم اإلشمام هو على مذهب من لم يشم الحرف الموقوف عليه كما 

 .مّر في مبحث اإلشمام في الوقف
 

 الخاتمة:
 :وهي على ما يأتي نتائج هذا البحث أهمّ على وتحتوي  

 .أّن كتب القراءات استعملت لفظ اإلشمام في عدة معاني .1
 .أّن هذه المعاني تندرج تحت قسمين هما الخلط والضمّ  .2
 .هو الصاد ويشم دائما بصوت الزاي شمّ الحرف الم   أنّ  .3
 دائما بالضم. ة هي الكسرة وتشمّ أّن الحركة المشمّ  .4
 بها. الكريم القرآنأّن اإلشمام من لغات العرب التي نزل  .5
كانت الضمة ضمة  أّن اإلشمام في الوقف يكون على الحرف المضموم سواءً  .6

 .بناء أو إعراب
ه ولم يشارك حمزة بحرف مما تتميز به قراءةاإلشمام بمعنى خلط حرف  أنّ  .7

 .في باب أصدقس القاري األول ليعقوب يْ وَ ر  الكسائي و إال 
 التوصيات:

لفاظ أيوصي الباحث الّدارسين في علوم القرآن الكريم وخاصة القراءات بتناول      
ير بعلوم اللغة وقواعد التقسوربطها  ،والبحث مصلحات علم القراءات بمزيد من الّدراسة

 تتضح المعاني المقصودة منها للكل.حتى 
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 المصادر والمراجع:
 
  حرز األماني  ألبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي إبراز المعاني من

( تحقيق محمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط 665)ت: 
1413. 

  تأليف الحافظ جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق القرآناإلتقان في علوم ،
 2007القاهرة سنة الطبع  –أحمد بن علي، دار الحديث 

 تمييز الصحابة، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  اإلصابة في
بيروت، لطبعة  –الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي،الناشر : دار الجيل 

 1412األولى ، 
  األعالم للزركلي، األعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب

فارس  بن علي بن والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين بن محمود بن محمد
 م. 1980الزركلي، دار العلم للماليين ـ بيروت، الطبعة الخامسة، 

  في القراءات العشر، البن الجزري شمس الدين محمد بن محمد  الّتيسيرتحبير
هـ  1421األردن / عمان ، الطبعة األولى  -بن علي بن يوسف، دار الفرقان 

 م. 2000 -
 في القراءات السبع لسيد الشين أبوالفرح تقريب المعاني في شرح حرز األماني 

وخالد محمد الحافظ، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة ـ السعودية، 
 هـ.1413الطبعة األولى 

 لالمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن  فى القراءات السبع الّتيسير
، لبنان –بيروت  -/ دار الكتاب العربي  الّنشرسعيد بن عمرو الداني دار 

 م 1984هـ/ 1404الطبعة: الثانية ، 
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  جامع األصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد

هـ(، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، مكتبة 606الجزري ابن األثير )المتوفى : 
 .1970ان الطبعة األولى مكتبة دار البي -مطبعة المالح  -الحلواني 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل بن المغيرة أبو عبدهللا البخاري 

هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 256الجعفي )ت: 
افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األولى )مصورة عن السلطانية بإض

 هـ.1422
 لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة، تحقيق: سعيد  حجة القراءات

 . 1982 – 1402بيروت، الطبعة الثانية،  –مؤسسة الرسالة  األفغاني،
  :الحجة في القراءات السبع، للحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا )ت

 -هـ(،تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكلية اآلداب 370
 هـ. 1401بيروت، الطبعةالرابعة،  –جامعة الكويت، دار الشروق 

  الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو علي
ه: اجعه ودققبشير جويجابي، ر  -هـ( المحقق: بدر الدين قهوجي 377)المتوفى: 

 دمشق / بيروت -أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  -عبد العزيز رباح 
 م. 1993 -هـ  1413الطبعة: الثانية، 

  في القراءات السبع ألبي القاسم بن فيّره بن خلف  الّتهانيحرز األماني ووجه
 . 1407بيروت الطبعة األولى، –الشاطبي، دار الكتاب النفيس 

  المضية لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن  الّدرة
هـ( ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم الزُّعبي، الطبعة الثانية 833الجزري)ت:

 م.2000هـ 1421
  سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي )وهو شرح منظومة حرز األماني

 نأبو البقاء( علي بن عثمان بللشاطبي( المؤلف: أبو القاسم )أو  الّتهانيووجه 
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محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري  

هـ( راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع, الناشر: 801الشافعي المقرئ )ت: 
 م.  1954 -هـ  1373مصر الطبعة: الثالثة،  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  ردي الخراساني، السنن الكبرى ْسَرْوج  ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 458أبو بكر البيهقي )ت: 

 م 2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة الثالثة،  –العلمية، بيروت 
  في القراءات لشهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد  الّنشرشرح طيبة

هـ( ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة، دار الكتب 835جزري، )ت: ابن ال
 م.  2000 -هـ  1420بيروت، الطبعة الثانية،  –العلمية 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إلسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد
 - ه 1407بيروت، الطبعة الرابعة  –عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

 .م 1987
  لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن  الّنشرطيبة

هـ( تحقيق: محمد تميم الزُّعبي، دار الهدى جدة ـ السعودية، 833الجزري)ت:
 م.1994هـ ـ 1414الطبعة األولى 

  غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري
محمد عمر، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة األولى، ( تحقيق د.علي 833)ت: 

 م.2010هـ ـ 1431
  ،القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العلمية

 م.1995هـ ـ 1415لبنان، طبعة  -بيروت
  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ألبي محمد مكي بن أبي طالب

يق د. محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة ـ بيروت لبنان هـ(، تحق437)ت:
 هـ.2014الطبعة األولى 
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  الكنز في القراءات العشر، ألبي محمد، عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن

عبد هللا بن على ابن المبارك الّتاجر الواسطّي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين 
ة، القاهر  –شهداني، مكتبة الثقافة الدينية هـ(، تحقيق: د. خالد الم741)ت: 

 م. 2004 -هـ  1425الطبعة األولى، 
 ( ،711ـ  630لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،)هـ

 م. 1968بيروت، الطبعة األولى  –دار صادر 
  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن

الذهبي أبو عبد هللا، تحقيق: بشار عواد معروف , شعيب األرناؤوط , قايماز 
 1404بيروت، لطبعة األولى ،  –صالح مهدي عباس ، مؤسسة الرسالة 

 ت: )في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري  الّنشر
 ولى.ة األ، تحقيق خالد حسن أبوالجود دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان الطبع(833

ءات في القرا التّهانيلإلمام الداني هو أصل منظومة حرز األماني ووجه  التّيسيركتاب  (1)

السبع، المسماة اختصارا بالشاطبية ألبي القاسم بن فيّره بن خلف الشاطبي، وقد نظم 

اإلمام الشاطبي قصيدته من هذا الكتاب، بمعنى أنّه حوله من مننثور إلى منظوم، وقال 

 في ذلك: 

 رمت إختصاره    فأجنت بعون هللا منه مؤملا  التّيسيروفي يسرها 

في القراءات السبع ألبي القاسم بن فيّره بن خلف  التّهانيووجه  انظر حرز األماني

   68هـ. بيت رقم 1407بيروت، الطبعة األولى، –الشاطبي، دار الكتاب النفيس 

 
 بيتا  1173هي قصيدة مكونة من  التّهانيحرز األماني ووجه  (2)

هو من الكتب التي ألفها محمد بن محمد بن علي بن الجزري في  التّيسيرتحبير كتاب (3)

القراءات، وقد أضاف في هذا الكتاب قراءات أبي جعفر ويعقوب وخلف للقراءات السبعة 

 لتّيسيرا، يقول ابن الجزري موضحا سبب تأليفه لكتاب تحبير التّيسيرالموجودة في 

نظما رجوت به أن تكون ذخري  شرالنّ المضية: وإنّي لما نظمت طيبة  الدّرةومنظومة 

عند هللا في الحشر،واختص بها قوم عن  حفاظ حرز األماني وتقدموا عليهم  بما حوت 

من جمع الطرق واختصار اللفظ وكثرة المعاني؛ رأيت أن أتحف حفاظ الشاطبية بتعريف 

 قراءات العشرة وأجعلها في متن الحرز منظومة مختصرة فجاءت في أسلوب 
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من اللطف عجيب ونوع من اإلعجاز واإليجاز غريب، وال شك أن ذلك ببركة  قصيد [ 

الشاطبي رحمه هللا ورضي عنه، وسر واليته الذي وصلنا منه، ولما تُلُقِّّيت بالقبول 

ضيف وأ التّيسيروحصل بها ألهلها من النفع غاية المأمول رأيت أن أفعل ذلك في كتاب 

نوال يكون له كالتحبير؛ مع ما أضيف إليه من تصحيح إلى سبعته الثلثة في أحسن م

وتهذيب وتوضيح وتقريب من غير أن أغير لفظ الكتاب أو أعدل به إلى غيره من خطأ 

في القراءات العشر، البن الجزري شمس الدين محمد  التّيسيرأو صواب. انظر تحبير 

 -هـ  1421ة األولى األردن / عمان ، الطبع -بن محمد بن علي بن يوسف، دار الفرقان 

 93م. ص 2000

 
هو كتاب جمع فيه صاحبه ابن الجزري القراءات العشر بثمانين طريقا وقد وضح  (4)

وإنّي لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت ذلك بقوله: 

ك لمن أئمته اآلفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح االختلف واالتفاق، وترك لذ

أكثر القراءات المشهورة، ونسى غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم 

ا إال ما في الشاطبية و ، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر التّيسيريثبتوا قرآنا

اليسير، وكان من الواجب علّي التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من 

وايات، فعمدت إلى أثبت ما وصل إليَّ من قراءاتهم، وأوثق ما صح منقول مشهور الر

لديَّ من رواياتهم، من األئمة العشرة قراء األمصار، والمقتدى بهم في سالف األعصار، 

واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راٍو بطريقين وعن كل طريق بطريقين: 

من الطرق، ويتشعب عنهم من  مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم

في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري  النّشر الفرق. انظر

 ، تحقيق خالد حسن أبوالجود دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى.(833)ت: 

 71، ص1ج

 
 في القراءات العشر. النّشرهي منظومة البن الجزري نظم فيها كتابه  (5)
 هكذا في المصدر وأظّن أنّه سقطت منه كلمة )قال( (6)

المازني المقريء النحوي البصري اإلمام مقرىء أهل البصرة، اسمه زبان على هو  (7)

األصح، وقيل العريان وقيل يحيى وقيل محبوب وقيل جنيد وقيل عيينة وقيل عثمان وقيل 

عياد، وهو أبو عمرو بن العلء بن عمار بن العريان، وقيل ابن العلء بن عمار بن 

هم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو، ولد عبدهللا بن الحصين بن الحارث بن جل

أبو عمرو سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل 

 البصرة فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير 

.... توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومئة. انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات 

 واألعصار، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، أبو عبد هللا، تحقيق: بشار 
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بيروت،  –عواد معروف , شعيب األرناؤوط , صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة 

 100هـ. ص1404لطبعة األولى، 

 
لم أتمكن من الترجمة له لعدم معرفة أي الكلبيين هو وقد جاء في المتن )سمعت  (8)

 .الكلبي( بدون ذكر أي شيء يساعد في تحديد من هو من الكلبيين
م( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  786 - 718هـ =  170 - 100لخليل بن أحمد ) (9)

الرحمن، من أئمة اللغة واالدب، وواضع علم الفراهيدي االزدي اليحمدي، أبو عبد 

العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها، وهو أستاذ سيبويه النحوي.ولد ومات في 

البصرة، وعاش فقيرا صابرا،كان شعث الرأس، شاحب اللون، قشف الهيئة، متمزق 

عاني وم الثياب، متقطع القدمين، مغمورا في الناس اليعرف، له كتاب العين في اللغة

الحروف وجملة آالت العرب وتفسير حروف اللغة وكتاب )العروض( والنقط والشكل 

والنغم. انظر األعلم للزركلي، األعلم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب 

والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، 

 314، ص2م. ج1980بيروت، الطبعة الخامسة،  دار العلم للمليين ـ

 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إلسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد   (10)

م.  1987 - ه 1407بيروت، الطبعة الرابعة  –عبد الغفور عطار، دار العلم للمليين 

 .1962، ص 5ج

 
 لطان يكره على اإلختتان أو ولىباب الس -السنن الكبرى، كتاب األشربة والحد فيه  (11)

. السنن الكبرى 17562الصبى وسيد المملوك يأمران به وما ورد فى الختان، حديث رقم 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ

ات، نلب –هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 458)المتوفى: 

 م 2003 -هـ  1424الطبعة الثالثة، 

قال أبو داود: هذا قلت هذا الحديث جاء في عدة روايات وبعدة ألفاظ ولكنها ضعيفة 

الحديث ضعيف، وراويه مجهول انظر جامع األصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين 

ق: عبد هـ(، تحقي606أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير )المتوفى : 

مكتبة دار البيان الطبعة األولى  -مطبعة الملح  -القادر األرنؤوط، مكتبة الحلواني 

   777, ص4. ج1970

 
هـ(، 711ـ  630لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، ) (12)

 325، ص12م.  ج1968بيروت، الطبعة األولى  –دار صادر 
م( عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  1267 - 1202ه =  665 - 599أبو شامة ) (13)

 المقدسي الدمشقي، أبو القاسم، شهاب الدين، أبوشامة: مؤرخ، محدث، باحث. 
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أصله من القدس، ومولده في دمشق، وبها منشأه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث 

تفتيين فضرباه، فمرض ومات. له كتاب االشرفية، ودخل عليه اثنان في صورة مس

الروضتين في أخبار الدولتين: الصلحية والنورية و ذيل الروضتين .انظر األعلم 

 299، ص3للزركلي ج

 
ألبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي )ت:  إبراز المعاني من حرز األماني (14)

 104. ص1413لبنان ط  ( تحقيق محمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت665

 
 58،59االبيتان رقم  ،التّهانيحرز األماني ووجه  (15)

يُّ َعْنهُ تََقبَّلَ( يقصد بالذكر قوله: ) (16) ي َوَصالُِّحُهْم أَبُو  ُشعَْيٍب ُهَو السُّوسِّ أَبُو ُعَمَر الدُّورِّ

فقد روى الدوري عن أبي عمرو البصري، وعن الكسائي، فإذا ذكرت روايته عن أبي 

 عمرو يقال له دوري أبي عمرو، وإذا ذكرت روايته عن الكسائي يقال له دوري الكسائي.

 
لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المضية في القراءات الثلث  الدّرة(17)

عبي، الطبعة 833الشهير بابن الجزري)ت: هـ( ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم الزُّ

 6، 5قمي البيتين ر م.2000هـ 1421الثانية 

 
لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن  النّشرطيبة  (18)

عبي، دار الهدى جدة ـ السعودية، الطبعة 833الجزري)ت: هـ( تحقيق: محمد تميم الزُّ

 33إلى رقم  24م. األبيات من رقم 1994هـ ـ 1414األولى 
صلى هللا عليه وسلم وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  (19)

وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل بن المغيرة أبو عبدهللا البخاري الجعفي 

هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 256)ت: 

كتاب الرقاق،  هـ.1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األولى 

ديث رقم ح ب كيف كان عيش النّبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وتخليهم من الدنيا،با

6453 
 291، ص7لسان العرب ج (20)

 
 104إبراز المعاني من حرز األماني، ص (21)

 
 109، البيت رقم التّهانيحرز األماني ووجه  (22)

 1139، ص 3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج (23)

 

 
 في غير المتواتر. (24)
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 لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة، تحقيق: سعيد األفغاني، حجة القراءات (25)

 80صم. 1982 –هـ 1402بيروت، الطبعة الثانية،  –مؤسسة الرسالة 

 
الحجة في القراءات السبع، للحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا )المتوفى:  (26)

ت، جامعة الكوي -عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكلية اآلداب هـ(،تحقيق: د. 370

 61، ص1هـ. ج 1401بيروت، الطبعةالرابعة،  –دار الشروق 

 
 95المضية في القراءات الثلث، البيت رقم  الدّرة (27)
 597، البيت رقم التّهانيحرز األماني ووجه  (28)
حججها ألبي محمد مكي بن أبي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و (29)

هـ(، تحقيق د. محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة ـ بيروت لبنان 437طالب )ت:

 393، ص1هـ. ج2014الطبعة األولى 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني األموي موالهم،  (30)

القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي، اإلمام العلمة الحافظ استاذ االستاذين 

المشهور   التّيسيروشيخ مشايخ المقرئين، ولد سنة إحدى وسبعين وثلثمائة ...وله كتاب 

ا مجلد وكتاب إيجاد البيان في قراءة و رش مجلد، وكتاب التلخيص في قراءة ورش أيضا

لطيف، وكتاب المقنع مجلد في رسم المصحف، وكتاب المحكم في النقط مجلد، وكتاب 

المحتوى في القراءات الشواذ مجلد، وكتاب االرجوزة في أصول السنة مجلد، وكتاب 

يوم  عمرو بدانيةطبقات القراء في أربعة أسفار، وغيرها من الكتب، توفي الحافظ أبو 

االثنين منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة، ودفن من يومه بعد العصر، ومشى 

غاية النهاية في صاحب دانية أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم رحمه هللا تعالى. انظر 

( تحقيق 833طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري )ت: 

ـ 1431كتبة الخانجي القاهرة، الطبعة األولى، د.علي محمد عمر، م ـ   225صم. 2010ه

 
للمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن  فى القراءات السبع التّيسير (31)

انية، لبنان، الطبعة: الث –بيروت  -/ دار الكتاب العربي  النّشرسعيد بن عمرو الداني دار 

 131ص  م. 1984هـ/ 1404
 140، ص  فى القراءات السبع التّيسير (32)
كتبتهما بالزاي للتفريق بين القراءتين السابقتين وإال فاإلشمام هو عبار عن مزج  (33)

 الصاد بالزاي.
 8المضية في القراءات الثلث، البيت رقم  الدّرة (34)

 63المضية في القراءات الثلث، البيت رقم  الدّرة (35)
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 محمد بن محمد ابنأبي بكر أحمد بن الدين  هابالقراءات لششرح طيبة النّشر في  (36)

 –هـ( ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية 835 :ت)الجزري، 

 169ص .م 2000 -هـ  1420الطبعة الثانية، ، بيروت

 
 448، 447البيتان رقم  التّهانيحرز األماني ووجه  (37)
 القارئ األول البن عامر. (38)
 يعني للحرف األول من تلك الكلمات. (39)
 القارئ الثاني البن عامر. (40)
 هما نافع وأبو جعفر. (41)
تقريب المعاني في شرح حرز األماني في القراءات السبع تأليف سيد الشين  (42)

أبوالفرح وخالد محمد الحافظ، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة ـ 

 181هـ. ص 1413ولى السعودية، الطبعة األ
المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العلمية،  القاموس(43)

 1461ص م.1995هـ ـ 1415لبنان، طبعة  -بيروت

 
 أي اإلشمام والروم. (44)

ْوم:  (45) َۡ هو إضعاف حركة الحرف الموقوف عليه وإبقاء صويت خفّي يدرك بحاّسة الَر

في القراءات العشر، ألبي محمد، عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه الّسمع.انظر الكنز 

بن عبد هللا بن على ابن المبارك التّاجر الواسطّي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )ت: 

القاهرة، الطبعة األولى،  –هـ(، تحقيق: د. خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية 741

 333، ص1م. ج 2004 -هـ  1425

 
 375إلى رقم  369األبيات من رقم  التّهانيحرز األماني ووجه  (46)
 261في القراءات العشر ص التّيسيرتحبير  (47)

 52ص فى القراءات السبع، التّيسير  (48)

 
، للحافظ جلل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق: أحمد بن القرآناإلتقان في علوم  (49)

 238، ص1ج 2007القاهرة سنة الطبع  –علي، دار الحديث 

 
 366البيت، رقم  التّهانيحرز األماني ووجه  (50)
 367، رقم المصدر نفسه (51)
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أبو الفتح بن شيطا هو المقرىء األستاذ عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان  (52)

ابن شيطا البغدادي، مصنف كتاب التذكار في القراءات العشر، ولد سنة سبعين وثلث 

 مئة، وقرأ بالروايات على أبي الحسن علي بن يوسف ابن العلف وأبي الحسن ابن 

 

 

ابن إسماعيل الوراق والقاضي ابن معروف، وعيسى الحمامي، وسمع من أبي بكر محمد 

بن علي الوزير وجماعة، توفي في صفر سنة خمسين وأربع مئة. انظر معرفة القراء 

 415، 1ج .الكبار على الطبقات واألعصار

 
هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون، أبو الفرج، الشنبوذى  (53)

من أئمة هذا الشأن، رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر فى  الشطوى البغدادى، أستاذ

التفسير، ولد سنة ثلثمائة. قال الخطيب: وحدثنى أحمد بن سليمان الواسطى المقرئ قال: 

كان الشنبوذى يذكر أنّه قرأ على األشنانى فتكلم الناس فيه، وقرأت عليه البن كثير ثم 

حافظ أبو العلء الهمذانى وأثنى عليه وال سألت الدارقطنى عنه فأساء القول فيه. وثقه ال

نعلمه ادّعى القراءة على األشنانى، وقال التنوخى: مات أبو الفرج الشنبوذى فى صفر 

 (.2701( )51 - 50/ 2سنة ثمان وثمانين وثلثمائة. انظر غاية النهاية )
)ت: في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري  النّشر (54)

، 2ج ، تحقيق خالد حسن أبوالجود دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان الطبعة األولى.(833

 138ص
 227البيت رقم  ،التّهانيحرز األماني ووجه  (55)
 242، البيت رقم المصدر نفسه (56)
 155، البيت رقم المصدر نفسه (57)

م( علي بن عثمان بن محمد بن  1399 - 1315=  ـه 801 - 716ابن القاصح ) (58)

أحمد، أبو البقاء ابن العذدي، ويعرف بابن القاصح: عالم بالقراءات، من أهل بغداد.له 

كتب، منها " سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي، وهو شرح على الشاطبية، 

سم القصائد " في ر وتلخيص الفوائد في شرح رائية الشاطبي المسماة " عقيلة أتراب

رسالة  -في التجويد، وتحفة الطلب في العمل بربع االسطرالب  -المصحف، وقرة العين 

صغيرة، والمنهل العذب المسيب في شرح العمل بالربع المجيب في الفاتيكان، ومصطلح 

 311، ص 4االشارات في القراآت. انظر األعلم للزركلي، ج
سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي )وهو شرح منظومة حرز األماني   (59)

للشاطبي( المؤلف: أبو القاسم )أو أبو البقاء( علي بن عثمان بن محمد بن  التّهانيووجه 

 أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ 
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راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع, الناشر: مطبعة هـ( 801)المتوفى: 

 90م. ص  1954 -هـ  1373مصر الطبعة: الثالثة،  -مصطفى البابي الحلبي 

 
 250، البيت رقم التّهانيحرز األماني ووجه  (60)

 14، ص1إبراز المعاني من حرز األماني، ج  (61)

 
 يعني قرأ أبو بكر والمقصود بأبي بكر هنا شعبة الراوي األول لعاصم.  (62)

 98فى القراءات السبع، ص التّيسير  (63)

 
 100، صالمصدر نفسه  (64)

 
(هكذا وجدتها ُكتِّبت (65)  ، وهو يريد أن يوضح صلة كسرة )بِّهِّ

 
 412حجة القراءات، ص  (66)

 
 424، صالمصدر نفسه  (67)

 
 90فى القراءات السبع، ص التّيسير  (68)

 
 774، 773، البيتان رقم التّهانيحرز األماني ووجه  (69)
 16المضية في القراءات الثلث، البيت رقم  الدّرة (70)

الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو علي  (71)

بشير جويجابي، راجعه ودققه: عبد  -هـ( المحقق: بدر الدين قهوجي 377)المتوفى: 

دمشق / بيروت الطبعة:  -أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  -العزيز رباح 

 401، ص4جم. 1993 -هـ  1413الثانية، 

 

 


