
 الف  الخ مسائل   تحقيق   في الجزري    اإلمام  َمنهُج 

 إلى يعود   فيها والخالف  ، ِخالفيَّة   مسائل   علم   ك ل ِ  في توجد   أنَّهمن الواضحِ 

 سهو   أو، غ موض ها أو، المؤلَّفاتِ  بعِض  في العباراتِ  ِدقَّةِ  عدم  : منها، كثيرة   أسباب  

 .ذلك غير   أو، بأخرى مسألة   التباس   أو، المصن ِفِ  من

 َوفقَ  المسائل   هذه مع التعاملِ  من له ب دَّ  ال العلومِ  من علم   في عاِلم   يؤل ِف  وحيَن 

طَّرد   واضح   منهج    .م 

 لَمنهجِ العريضةَ  الخطوطَ  أَرِسمَ  أن حاولت   النَّشرِ  كتابِ  في عملي خاللِ  ومن

ِ  اإلمامِ   لنا نِبراًسا ي عتبر  هذا المنهَج  أنَّ  وال شكَّ ، الخالفِ  مسائلِ  تحقيقِ في  الجزري 

 :ذلك من رصدت ه ما خ الصة   وهذه، المسائلِ  من ي ماثل   ما تحقيقِ  في

وذلك من خالل  ، ب هكت أحد   في لمصن  ف   عبارة   ظاهرُ  يُعطيه ما تصحيحُ  - ١

ه ه واضح   نص    خالل   من أو، األُخرى كتب ه أحد   في الواضح   نص    هذا في لشيخ 

  :اإلسناد  
 معَ  إالَّ  - به ق رئَ  حيث   - لحمزةَ  ﴾َشۡيء﴿ :َمد   يجوز  ال »: الجزري   اإلمام  قاَل 

ا :السكتِ   التبصرةِ  وظاهر  ، (1)المنفصلِ  وعلى عليه أو  ، فقط   التعريفِ  المِ  على إمَّ

: َمدَّ  الطي ِبِ  أبو وذكرَ : قالَ  حيث  المطلَِق  السكتِ عدِم  معَ  د  لخالَّ  ﴾َشۡيء﴿ على المد  

ذ   وبه، روايتَيه في ﴾َشۡيء﴿  .(2)انتهى آخ 

 أبي مذهب  يكون   هذا فعلى ﴾َشۡيء﴿: غيرِ  في وحدَه لخلف  إالَّ  السكت   يتقدَّمِ  ولم

 أبا الطي ِبِ  فإنَّ  ؛يجوز   ال وذلك، السكتِ مَع عدِم  ﴾َشۡيء﴿ في د  عن خالَّ  المدَّ الطي ِِب 

 ﴾َشۡيء﴿: َمدَّ  كتابِه في يَذك ر  ولم ، اإلرشادِ  كتابِ  صاحب   ب ون  َغل  ابن   هو المذكورَ 

 السكتِ  َمقامَ  قائم   ﴾َشۡيء﴿َمدَّ  فإنَّ  وأيًضا، التعريفِ على الِم  السكتِ  معَ  إالَّ  لحمزةَ 

 .(3)ـاه« أعلم   تعالى  وهللا ،قرأ نا وكذا، السكتِ  وجهِ  معَ  إالَّ  يكون   فال؛ فيه

 [123] وطه [38البقرةِ ] في ﴾ه دَايَ ﴿ في التيسيرظاهر  عبارةِ »: أيًضاوقاَل 

 طريقِ  من لورش   الفتح   [23] يوسفَ في  ﴾َمۡثَوايَ ﴿و [162 ]األنعامِ  في ﴾َوَمۡحيَايَ ﴿

ا نَصَّ ؛ ألزرقِ ا ِ  إمالتِها علىوذلك أنَّه لَمَّ ِ  روايةِ  من للِكسائي   الفصلِ  في عنه الد وري 

ۡءيَاكَ ﴿ إليه وأضافَ  به الم ختص ِ  ۡءيَاكَ ﴿ إمالةِ  على ذلك بعدَ  نَصَّ  (4)﴾ر   بينَ بيَن  ﴾ر 

حَ ، ذلكباقي كتبِه على خالِف  فينَصَّ  وقد، الباقيو د وَن عمر   وأبي لورش    وصرَّ

ا به  في عبارتِه بظاهرِ ِلَمن تعلََّق  خالفًا، الصواب   وهو، (5)اإلمالةِ  كتابِ في  نصًّ

                                                           

 .﴾َمۡن َءاَمنَ ﴿: ، نحو  : على المفصولِ أي  « وعلى المنفصلِ »ه: قول  ( 1)

  .419ص  التبصرة   (2)

 .1603 الفقرة   ( النشر  3)

 .5 ف  ( يوس  4)

ِ  واإلمالةِ  في الفتحِ  اءِ رَّ الق   لمذاهبِ  حَ وِض الم   ( انظرِ 5)  . 350ص  للداني 



 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

 .(1)ـاه« التيسيرِ 

كاية   باب   من المصن  فين بعضُ  يَذُكُره فيما منهُجه - ٢ اه حك ما ومنه، الح 

 ِ ِري﴿ـل الضريرِ  عثمانَ  أبي إمالةِ  من التيسيرِ  فيالداني  ِريَ ﴿ و ﴾ي َوَٰ  دةِ المائفي  ﴾فَأ َوَٰ

قِه من وليسَ ، 31 اآلىةِ   :التيسيرِ  في ط ر 

ا ِذكر  »: الجزري  قاَل  ِ وأمَّ ِري﴿ـل - هللا رحَمه - الشاطبي  ِريَ ﴿و ﴾ي َوَٰ في  ﴾فَأ َوَٰ

 وروى :قالَ  حيث   التيسيرِ  صاحبَ  تَبِعَ  أنَّه ِسوى وجًها له أعلم   فال [31] المائدةِ 

 عن الضريرِ الرحيِم  عبدِ  بنِ سعيِد  عثمانَ أبي  عن طاهر  أبي  عن الفارسي   (2)[لي]

ِ  عنِ  ع مرَ  أبي ِري﴿ أمالَ  أنَّه الِكسائي  ِريَ ﴿ و ﴾ي َوَٰ  ولم، المائدةِ  في الحرفَينفي  ﴾فَأ َوَٰ

ه يَرِوه ، وغيِره الطريقِ  هذا ِمن - طاهر   أبا يعني - أخذَ  وبذلك: قالَ  [عنه] غير 

 .(3)انتهى.بالفتحِ  مجاهد  بِن ا طريقِ  ومن

 عثمانَ  أبيلطريِق  تعل ق   فأي  وإالَّ ، عادتِه على الفائدةَ  بها أرادَ  حكاية   وهو

قِ  الضريرِ  كَرها في لذعن الد وري ِ  عثمانَ أبي  طريقِ  ِذكرَ  أرادَ  ! ولو؟التيسيرِ  بط ر 

 .(4)ـاه «أسانيِده

 يَنص   ولم، األئمة   أحد   عن أسنَدها وقد، مسألة   بذكر   انفردَ  فيَمن منهُجه - ٣

 :ُكتب ه في اإلمامُ  ذلك عليها

ه  ﴿ :تعالى قوِله عن الجزري   اإلمام  قاَل   :53 اآليةِ  األحزابِ  في وهو ﴾إِنَىَٰ

ِ  عن العاَلءِ  أبو الحافظ  وانفردَ » َرواني   جعفر   أبي عن َوردانَ  بنِ  عيسى عن النَّه 

ه يَرِوه لم، اللفَظين بينَ  بإمالتِه  أبي عن إالَّ  ي سنِد ها لم أنَّه معَ  -أعلم   تعالى  وهللا- غير 

                                                           

 .2025 الفقرة   ( النشر  1)

 ها.، وكذا ما بعدَ من التيسيرِ  ( تكملة  2)

ِ  هو قول   التيسيرِ  فيه، ونص   فَ ، وقد تصرَّ إلى التيسيرِ  هذا النصَّ  الجزري   ( هكذا عزا اإلمام  3) : الداني 

ـ )ص « بالفتحِ  مجاهد   ابنِ  من طريقِ  ، وقرأت  من هذا الطريقِ  ذ  وبذلك آخ  »  مخطوطة   ( وفي نسخة  50اه

 التيسيرِ  اهـ. وفي طبعةِ « ينفي الحرفَ  بالفتحِ  مجاهد   ابنِ  من طريقِ  وقرأت  »: ةِ في الظاهريَّ  من التيسيرِ 

ِري﴿يعني: بهما  ،ـاه« بالفتحِ  مجاهد   ابنِ  هما من طريقِ وقد قرأت  »: 182تحقيق أ.د حاتم الضامن ص   ﴾ي َوَٰ

ِريَ ﴿ و  .﴾فَأ َوَٰ

ِ  ابنِ  ونقلِ  التيسيرِ  نص ِ  : بمقارنةِ أقول    ما يلي: ن  له يتبيَّ  الجزري 

 .، وليس أبا طاهر  هو الداني   أبي عثمانَ  ين من طريقِ ين الحرفَ لهذَ  باإلمالةِ  اآلخذَ  أنَّ  -1

ه»ليس في نص ِ التيسيِر كلمة   -2 ِ بقوِله:  «وغير   .«وغيِرهمن هذا الطريِق »فيما عزاه الجزري 

، وهللا  أعلم . -3  أنَّ اآلخذَ بالفتحِ لهذَين الحرفَين من طريِق ابِن مجاهد  هو الداني 

 .1983النشر  الفقرة   (4)



 

 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

ها ولم، الِعز ِ   .(1)اهـ« ك تبِه ِمن شيء   في الِعز ِ  أبو يَذك ر 

  :كتاب ه اآلَخر   في اًل وُمفص  ، مصن  ف  في أحد  كتابَي  اًل ُمجمَ  جاءَ  فيما منهُجه - ٤
ا الجزري   اإلمام  قاَل  ِ  ش عيب   ألبي ن ِسبَ  عمَّ  في الراءِ  فتحةِ  إمالةِ  من الس وسي 

ِوَي  وقد :التيسير صاحبِ  وقول  » :الهمزةِ  فتحةِ  إمالةِ  عن اًل فض ﴾َرَءا﴿ أبي  عنر 

قِه ِمن ثب وتِه على يَد ل  ال  :(2)حمزةَ مثل   ش عيب   َح  قد فإنَّه ؛ط ر   جامعِ  في بخالفِهصرَّ

ِ  روايةِ  في الفتح أبي علىإنَّه قرأَ  :فقالَ  البيانِ  رانَ أبي  طريقِ  غيرِ ِمن  الس وسي   ِعم 
 والهمزةِ  الراءِ  فتحةِ  بإمالةِ  استقبلَه وفيما ساكن   َيستقبِل هفيما لم  جرير   بنِ  موسى

 .(4)اهـ« (3)معًا

 الخالفِ  بذكرِ  يتعلَّق   فيما، الداني    لكالم   الشاطبي    مناطئ  خ فهم   تصحيحُ  - ٥
 :﴾َرَءا ٱۡلقََمرَ ﴿: نحو، ساكن   بعدَه الذي ﴾َرَءا﴿ في لشعبةَ  الهمزةِ  إمالةِ  في

ا إمالة  »: الجزري   اإلمام  قاَل   عنف  اه َخلَ رو فإنَّما: بكر   أبي عن الهمزةِ فأمَّ

بَما بكر   أبي عن آدمَ  بنِ  يحيى ى حيث   جامِعهفي  (5)عليه نصَّ  حس   بينَ  ذلك في سوَّ

 .ساكن   بعدَه وماك   متحر ِ  بعدَه ما

ِده فيونصَّ  َجرَّ م 
ذك ِر يَ  ولم، الراءِ  بكسرِ  ك لَّه البابَ  بكر   أبي عن يحيى عن (6)

 .الهمزةَ 

 ذلك علىونصَّ ، يحيى بإمالتِهما عنَخلَف   طريقِ  ِمن يأخذ   مجاهد   وكان ابن  

قِه جميعِ  ِمن بكر  يأخذوا ألبي  فلم؛ الناِس  سائر   وخالفَه، كتابِه في  بإمالةِ  إالَّ  ط ر 

حَ  وقد، الهمزةِ  وفتحِ الراِء  و الداني  ع أبو صحَّ  طريقِ  ِمنيعني ، (7)فيهما اإلمالةَ مر 

بَما، ف  َخلَ   كتابِه طريقِ  ِمن ذلك أنَّ  الشاطبي   فحِسبَ  ،التيسيرِ  في عليهنصَّ  حس 

 .عنه خالفًا فيه فحكى

                                                           

 .2000النشر  الفقرة   (1)

 .104انظِر التيسيَر ص  (2)

 )الطبعة  التركيَّة (. 2/134جامع  البياِن  (3)

 .2008النشر  الفقرة   (4)

ه قريبًا. «الداني»ك ِتَب في هامِش )أ( هنا كلمة :  (5)  وهو خطأ ، كما ستعلم 

ِ –هكذا نسَب الجزري  هنا  (6) ، إال أنَّه نسبَهما في غايِة النهايِة  -تبَعًا للداني  ِد لخلف  جرَّ كتابَيِ الجامعِ والم 

هما في ترج 231( ألبي جعفر  محمِد بِن َسع داَن )ت 2/143) ، وانظر  جامَع هـ( ولم يذك ر  مِة خلف 

 )الطبعةَ التركيَّةَ(. 131-2/130البياِن 

ِ ليستا بالضرورةِ  ِد( عندَ الداني  جرَّ : باستقراِء جامعِ البياِن استنبطت  أنَّ عبارتَيِ )الجامعِ( و)الم  أقول 

( وك ل   َص لقراءة  علََمين لكتابَين معيََّنين، بل ك ل  كتاب  فيه عدَّة  قراءات  فهو عندَه )جامع  ص ِ  كتاب  خ 

د ( وهللا  أعلم . جرَّ  واحدة  فهو عندَه )م 

 .104انظِر التيسيَر ص  (7)



 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

ق  جميعِ  ِمن زةِ الهم دونَ  الراءِ  إمالةِ  على قتصار  اِل ا: والصواب    التيالط ر 

ناها ملتِها ِمن التي وهي، كتابِنا في ذَكر  ق   ج   .والتيسيرِ  الشاطبيَّةِ  ط ر 

ا ِمن  قِ  هذه غيرِ وأمَّ  َخلَف   طريقِ  ِمن إالَّ  عندَنا تَصحَّ  لم إمالتَهما فإنَّ  الط ر 

بَما  طريقِ  ِمن بكر   أبي روايةَ  ذكرَ  َمن فسائر   وإالَّ ، فقط   مجاهد   وابن   الداني   حكاه حس 

« ذلك بسوى يأخذ   ولم، الهمزةِ  وفتحِ  الراءِ  إمالةِ  غيرَ  يَذك ر   لم يحيى عن َخلَف  

 .(1)اهـ

واةُ  قي َده ب ما المصن  فين بعضُ  أطلقَه ما قييدُ ت - ٦ عليه  ما إلى والرجوعُ  ،الرُّ

 :الُجمهورُ 

 بالس ورِ  أيًضا اآليِ  رؤوِس  تقييدِ  أيًضا على وأَجَمعوا»: الجزري   اإلمام  قاَل 

القِه في جميعِ رؤوِس بإط الع نوانِ  صاحب   انفردَ  إالَّ ما، المذكورةِ  َعش رةَ  اإلحدى

ۡم ه د  ﴿ يَدخل   هذا وعلى، اآلي ه  ك مۡ ﴿ [13] في الكهفِ  ﴾ىَوِزۡدنََٰ ]  القتالِ  في ﴾َوَمۡثَوىَٰ

 .اإلطالقِ  هذا في [19محمد  

قيَّدَه  بِما تقييد ه والصواب  ، بذلك يأخذشيوِخنا الِمصري ِين  بعض   كانَ  وقد

واة   مهور   عليه ما إلىوالرجوع  ، الر   .(2)اهـ« أعلم    وهللا، الج 

ة   من إمام   يُقل دُ  ال - ٧ ن به الموثوق   على قرأَه ما تركَ  إذا األئم  ت ه م   وعدلَ ، أئم 

ه رواية   إلى عنه ا، غير  ت ها إم  أو لقُرب ها ، أو لُسهولت ها على اللفظ  ، ة  العربي   في لقو 

 عنه الجزري   ونقلَه (٣/820) البيانِ  جامعِ  في الداني   ذلك على نصَّ ، على الُمتعل  م  

ا »: بقوِله النشرِ  في ِ و ِمن روايِة عمر   أبي عن فيه فاخت لفَ  (3)﴾النَّاِس ﴿وأمَّ  الد وري 

 العراقِ  أهلِ و ِمن طريِق عمر   أبيقراءةِ  في واختياري: البيانِ في جامعِ  قالَ ..

 جميعِ  في الفتحِ بإخالِص  ي قِرئ   - رحَمه هللا- مجاهد  ابن   كانَ  وقد..  المحضة   اإلمالة  

تَرَك ألجِله ما ، وعمر  أبي  في مذهبِ  واستحسانًا منه اختياًرا ذلكوأظن   ،األحوالِ 

تِه ِمن به الموثوقِ  على قرأَه جَمَع  حرف   ما غيرِ ذلك في  فعلَ  قد إذ؛ أئمَّ وتَرَك الم 

ِ  عن فيه تِها في العربيَِّة ، غيِره روايةِ  إلى ومالَ  اليزيدي  ا لقوَّ  على لس هولتِها أوإمَّ

تعل ِملق   أو، اللفظِ   الطريقةَ  تلككذلك وَسلَك  ﴾النَّاِس ﴿ في فعلَ .. فإن كاَن  ربِها على الم 

ه يك ن   لم فتحهِ  إخالِص  في ةً  الفتحِ  بإخالِص  إقراؤ  جَّ تِه على بها ي قَطعَ  ح   وال، ِصحَّ

 .(4)اهـ« خالفَه َمن رواية   بها ي دفَع  

ُ  مسألة   في النص    عدم  َد عن - ٨  مسألةِ  في الجزري   فعلَ  كما، القياس   إلى يُلَجأ

                                                           

 .2013النشر  الفقرة   (1)

 .2034النشر  الفقرة   (2)

ها. 8البقرة   (3)  وغير 

 .2074النشر  الفقرة   (4)



 

 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

 التفخيمِ  الراءِ  في الوجَهين إجراءَ  فأجازَ ، التأنيثِ  هاءَ  أمالَ  ِلَمن ﴾قَة  ۡر فِ ﴿: على الوقفِ 

 : هللا رحَمه قالَ  ﴾ق  فِۡر ﴿: على قياًسا والترقيقِ 

 وال التأنيثِ  هاءَ  أمالَ  ِلَمن الوقفِ  حالةَ  ﴾قَة  فِۡر ﴿: في الوجَهين إجراء  والقياس  »

ا فيها أعلم    .(1)اهـ« نَصًّ

ة   من إمام   يُقل دُ  ال - ٩ ي    كمذهبِ ، األئمة   مجموعُ  عليه ما خالفَ  إذا األئم   مك ِ

قِفَ  إن بالتفخيمِ  الوقفِ  في  قراءةِ  في الخفِض  موضعِ  في ﴾ٱلنَّارِ ﴿ نحوِ  على بالسكونِ  و 

 .ورش  

 ألصحابِ ..  (3)﴾ٱلنَّارِ ﴿و (2)﴾ٱلدَّارِ ﴿: نحوِ  علىإذا َوقفَت »: الجزري   اإلمام  قاَل 

 .اإلمالةِ  بحَسبِ لراَء ا رقَّقتَ  نوَعيها في اإلمالةِ 

ي  وشذَّ   في اإلمالةِ  بابِ  آخرِ  في فقالَ ، بينَ  بينَ  إمالةِ  معَ  لورش   بالتفخيمِ  مك ِ

ومَ  له يَختار   أنَّه ذكرَ  أن بعدَ  - لورش   الوقفِ   له َوقفتَ  فإذا: نص ه ما قالَ -  الرَّ

. فتحة   ساكنةً قبلَها تصير   ألنَّها؛ الراءَ  ت غل ِظَ  أنوجَب  ختيارَ اِل اركَت وت باإلسكانِ 

 .(4)كالوصِل ألنَّ الوقَف عارض  والكسَر َمنوي   بالترقيقِ أن تَِقَف  ويجوز  : قالَ 

ا: الراءاتِ  بابِ  آخرِ  فيوقاَل   ورش   قراءةِ  في الخفِض  موضعِ  في ﴾ٱلنَّارِ ﴿ فأمَّ

 .(5)انتهى َوقفتَ  إذا فت رق ِقَ  الحركةَ  تَرومَ  أن ختيار  اِل وا، بالتغليظِ  سكَّنتَ  إذا فتَِقف  

ل   الوهو قول    اإلمالِة أجلِ  الترقيق  ِمن الصواب   بل، إليه ي لتفَت   وال، عليه ي عوَّ

متَ  أمنَت أسكَّ  سواء   أهل   وعليه، القياس   وهو، خالفًا ذلك في نعلم   ال، ر 

 .(6)ـاه«األداءِ 

 هي وال، بها هو يقرأ   لم مسألة   في فهم   المقرئ ينَ  ألحد   ظهرَ  إذا - 10

ة   عن منصوصة   ين فال األئم   ذهبَ  فيما المقرئُ  هذاقل ُد يُ  وال، بذلك اعتبارَ  المعتبَر 

 .برأي ه إليه

المؤمِن  عبدِ  بن    عبد  هللا محمد   أبواألستاذ   وقالَ »: قاَل اإلمام  الجزري  

 بعدَ  - ﴾ٱّللَّ ﴿ اسمَ  يعني -فإن أتى  :العشرِ  القراءاتِ  في الكنزِ  كتابِه في الواسطي  

ر  ٱّللَّ  ﴿: نحو   فيه كسرةَ  ال مرقَّق  رف  ح ِلَك ٱلَِّذي ي بَش ِ  إالَّ  فليس رقَّقَ  َمن قراءةِ  في ﴾ذََٰ

                                                           

 .2221النشر  الفقرة   (1)

ها. 135األنعام   (2)  وغير 

ها. 39البقرة   (3)  وغير 

 .401التبصرة  ص  (4)

 .414التبصرة  ص  (5)

 .2232النشر  الفقرة   (6)



 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

َ ﴿: تعالى كقوِله إمالة   بعدَ  كان وإن، التفخيم    .(2)انتهى ،وجهانِ  ففيه (1)﴾َحتَّىَٰ نََرى ٱّللَّ

ا وهو لظ هوِره ؛ إليه اإلشارةِ  وتأكيدِ ، عليه التنبيهِ  زيادةِ  إلى ج  يَحتاال  ِممَّ

 بلغَنا عنه أنَّه رأى ترقيقَ  عصِرنا أهلِ  ِمن األداءِ  أهلِ  بعضَ  أنَّ  ولوال، ووضوِحه

رقَّقةِ  الراءِ  بعد تعالى ﴾ٱّللَّ ﴿ اسمِ  رقَّقةَ  الراءَ  وأَجرى، الم   الراءِ  ذلك م جرى في الم 

مالةِ  ةَ  أنَّ  على أصلَه وبنى، الم  رحَمه  - ِسيبََويهِ ألنَّ  الفتحة   ت مال   كما ت مال   الضمَّ

ر) و (َمذ ع ور)في  ذلك حكى -  هللا  على بإطالقِهم واستَدلَّ  (الِمنقَر) و (الس م 

رقَّقةِ  بعدَ  مِ الالَّ  ترقيقَ  ذلك ِمن واستَنتجَ ، إمالةً  الترقيقِ   القياس   هو ذلك بأنَّ  وقطعَ ، الم 

، هشيوخِ  ِمن أحد   على بذلك يقرأ   لم بأنَّه اعترافِه مع، ي خالَفَ  أن ينبغي ال الذي

 ما على بخالفِه النص ِ  وجودِ  لعدمِ ؛ فاتَّبعَه النظرِ  جهةِ  ِمن له ظهرَ ولكنَّه شيء  

سلَّم   غير   ك ل ه وذلك، ادَّعاه وافَق   وال له م  جوع   فالواجب   .. عليه م   عليه ما إلى الر 

ةِ  إجماع   ةِ  وسلَف  ، األئمَّ  سبيِله وسلوكِ ، وات ِباِعه الحق ِ  لفهمِ  جميعًا يوف ِق نا  وهللا، األ مَّ

 .(3)اهـ« وكرِمه بَِمن ِه

ه يُوثَقُ  َمن نص    إلى الرأي   عن الرجوعُ  - ١١ ِ  كقولِ  ،بعلم   بابِ : في الجزري 

 النونِ  على السكتِ  بهاءِ يعقوَب  وقفِ  على كالِمه عندَ ، الخط ِ  َمرسومِ  على الوقفِ 

شدَّدةِ   كانَ  بِما تقييد ه الصوابَ  أنَّ وأحِسب  ، بعض هم أطلقَه وقد»: اإلناثِ  جمعِ  من الم 

يوثَق   أحد   غيِره على نَصَّ  فإن؛ ذلكبغيِر  َمثَّلَ  أحدًا أجد   ولم، به َمثَّلوا كما هاء   بعدَ 

 .(5)اهـ« (4)لنا ظهرَ  كما فاألمر  وإالَّ ، َرَجع نا إليه به

 المشدَّدِ  على السكتِ  بهاءِ  يعقوبَ  وقفِ  عن (2331) الفقرةوكذا قول ه في 

 ِ  كما بالياءِ  كان بِمالك مقيَّد  ذ أنَّ والظاهر  »: قال حيث   ﴾إِلَيَّ ﴿و ﴾لَيَّ عَ ﴿: نحو المبني 

ثبِتون به ومثَّلَ  به مثَّل نا  .اهـ« إليه ِصيرَ  ذلك غير   ثبتَ  فإن  ، الم 

 ابنِ  كقولِ ، فيها يُقل  ُده فال، ما مسألة   في واهم   شيَخه أن   لتلميذ   تبي نَ  إذا - 12

 ِ  قراءتِه أحمدَ ِمن بن   فارس  وانفردَ »: الزوائدِ ياءاِت  من ياَءينِ  إثباتِ  عن الجزري 

ِ  على ي   وه ما، آَخَرينِ موضعَيِن  فيالياِء  بإثباتِ  ق نبل   عن مجاهد   ابنِ  عن الساَمر ِ

 جامعِ في  ذكَره الداني   فيما [27] القيامةِ في  ﴾َراق  ﴿ و [26] الرحمنِ  في ﴾فَان  ﴿

 .الناِس  سائرَ  فيهما خالفَ  وقد، البيانِ 

ل   لم فإنَّه؛ يَرتِضه لم الدانيَّ وكأنَّ  ِ  أنَّه معَ ، غيِره في وال التيسيرِ  في عليه ي عو 

                                                           

 .55البقرة   (1)

 )ط داِر الك تِب العلميَِّة(. 99انظِر الكنَز ص  (2)

 .2269 – 2267النشر  الفقرات   (3)

(4)  : شدَّدةِ غيِر المسبوقِة بهاء  ِلك نَّ ﴿و ﴾ِمنك نَّ ﴿مثال  النوِن الم   .﴾فَذََٰ

 .2330النشر  الفقرة   (5)



 

 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

ؤلَّفاتِ  هذه في ق نب ل   روايةَ  أَسندَ   .(1)اهـ« قِ الطري هذه من الم 

 اإلمام   ذلك ذكرَ ، حال   ُكل    على يقد مُ  والنصُّ ، قول   لساكت   يُنَسبُ  ال - 13

 شيء   على يَنصَّ  لم َمنوكل  »: بقوِله، الَخط ِ  َموسومِ  على الوقفِ  بابِ : في الجزري  

ا ها وال رواية   ثبوت   سكوتِه ِمن يَلزم  وال ، ساكت   فإنَّه ذكرنا ِممَّ  يقدَّم  والنص  ، عدم 

جوع   فوجبَ  ،األداء   بها وصحَّ ، القياس   عَضدَها وقد سيَّما ال، حال   كل ِ  على الر 

 .(2)ـاه «إليها

ه كتاب   خالل   من كتاب ه في تلميذ   ذَكَره ما تصحيحُ  - 14  التلميذُ  كانَ  إن أُستاذ 

وايةَ  تلك يقرأ   لم  :األستاذ   هذا على إال   الر  

ياء   بفتحِ  ورش   عن واألزرق   ،جعفر   أبو واخت صَّ »: الجزري   اإلمام  قاَل 

 العاَلءِ  أبيالحافِظ  ِمن والعَجب   .. [100] يوس فَ  في ﴾إِنَّ َوتَِي إِخۡ ﴿: وهي، واحدة  

ِ فتَحها ِمن طريِق  ذكرَ  كيفَ  َرواني  ِ  عن النَّه   الطريقِ  بهذهِ  يقرأ   لم وهو (3)األصبهاني 

ِ  الِعز ِ  أبي على إالَّ   .(4)اهـ« ك تبِه في الِعز ِ  أبو الفتحَ يَذك ِر  ولم، القاَلنِسي 

اء   أحد   إلى المصن  فين من ُمصن  ف   نَسبَ  إذا - 15 فيه  ووه َمه ،ما ُحكًما القُر 

ةُ    :به يُؤَخذُ  فالاألئم 

 الحذفَ  األزرقِ  طريقِ  من ورش   عن َشنبوذَ  ابن  وذكَر »: الجزري   اإلمام  قاَل 

 ي ؤَخذ   وال الكاملِ  في [ ] اله ذَلي   قالَه: قلت  .(5)منه َغلَط   وهو: الداني   قالَ  ﴾دََعانِ ﴿في 

 .(6)اهـ« به

ه من يُقبَلُ  ال ما الُمت ق ن   المشهور   من يُقبَلُ  قد - 16  :غير 

ا»: الجزري  قاَل   ولوال ،بَمَحل    واإلتقانِ  الش هرةِ  ِمن فهو ب د ه نَ  ابن   أبو الفتحِ  أمَّ

ِ  عنِ  انفراد ه ي قبَلِ  لم ذلك ينَبي   .(7)اهـ« الزَّ

و فهم   نقد   في منهُجه - 17  ،كتاب ه في وانَ ذَكابن   لعبارة   الداني    ألبي عمر 

افَّ  في ﴾يَاسَ إِلۡ إِنَّ وَ ﴿: همزةِ  وصلِ  عن بها ترَجمَ   :123 اتِ الصَّ

و أبو الحافظ  قرأَ  [ الهمزةِ  بوصلِ وبه ] أي  »: الجزري   اإلمام  قاَل   الداني   عمر 

ِ  محمد   بنِ  العزيزِ عبِد  على  وقرأَ  ،األخفِش  عنِ  النقَّاِش  على به قراءتِه عنالفارسي 

 .والقطعِ الشامي ِين بالهمِز  من األخفِش  عنِ  روى َمن ك ل ِ  عن ش يوِخه سائرِ  على

                                                           

 .2338النشر  الفقرة   (1)

 .2358النشر  الفقرة   (2)

 .1/348انظر  غايةَ ااِلختصاِر  (3)

 .2495النشر  الفقرة   (4)

 )الطبعة  التركيَّة (. 2/69جامع  البياِن  (5)

 .2549النشر  الفقرة   (6)

 .2804النشر  الفقرة   (7)



 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

 وذلك أنَّ ؛ عنه صحيح  غير   والوصل   :قالَ  ذَكواَن. ابنِ  عن الصحيح   وهو: قالَ 

َجمَ  ذَكوانَ  ابنَ  لَ  ..(همز   بغيرِ ) :كتابِه في ذلك عن تَر  ة   ذلك فتأوَّ  - البغدادي ِينعامَّ

هم طاهر   وأبو والنَّقَّاش   مجاهد   ابن   ِل ا يعني أنَّه - وغير   ذلك وَسطَّرواسِم اِل همَز أوَّ

  .أصحابِهم على مذهبِهم في به وأََخذوا، ك تبِهم في عنه

م  ، تأويِلهم ِمن خطأ   وهو: قالَ   أرادَ  ذك وانَ  ابنَ  أنَّ  وذلك، تقديِرهم ِمن وَوه 

 من كثير   فيا ت هَمز  كم سمِ اِل ا هذا وَسطِ  في التي األلف   ت هَمز   ال (همز   بغيرِ ): بقوِله

ۡأس   ﴿و (الَكأ ِس ): نحوِ  األسماءِ  : فقالَ ، أشبَهه وما (الشَّأ نِ )و (2)﴾سأۡ بَ لۡ ٱ﴿و (1)﴾ٱلرَّ

خالفتِه على ويَد لَّ ، لتباسَ اِل ا وي زيلَ ، اإلشكالَ  ليرفعَ  (مهموز  غيَر )  األسماءَ  م 

ِله همزةَ  أنَّ  ي ِرد   ولم، مهموزة   هي التي المذكورةَ   .ساقطة   أوَّ

 ِمن عنه اآلِخِذين إجماع  : ق ل ناه ما أرادَ  وأنَّه ذلك ي ِرد   لم أنَّه على والدليل  : قالَ 

وفاتِه وقاموا  حينِ  إلى تََصد ِره لَد ن   ِمن وشاَهدوه عنه القراءةَ  نقَلوا والذين بلِده أهلِ 

بتدَأةِ  الهمزةِ  تحقيقِ  على [بالقراءةِ ]ب عيدَه  إلى عنهم أَخذَ  َمن وكذلك، ذلك في الم 

 .(3)هذا وقتِنا

تَِّجه   الحافظ   ذكَره الذي وهذا: قلت   و م  هأبو عمر  حتِمل   وظاهر   القراءة  كانِت  لو م 

شافهةِ  د ونَ  الك ت بِ  ِمن تؤَخذ   شافَهةِ  من فيها ب دَّ  الالقراءة   كانتِ  إذا وإالَّ  ،الم   الم 

نا َمن تواط ؤ   البعيدِ  فِمن والسَّماعِ  ةِ  ِمن ذكر   ذلك في الخطإ على وغربًا شرقًا األئمَّ

ةِ  وتلق ِي  .أصل   غيرِ  منعن سلَف   خلَفًا بالقَبولِ  ذلك األ مَّ

ا قول ه  الهمزةِ  هذهتحقيِق  على بلِده أهلِ  ِمن عنه اآلِخِذين إجماعَ  إنَّ  :وأمَّ

بتدَأةِ  نا فقد ؛الم  ةِ  عن النقلَ  قدَّم  ن  والناقلون، الهمزةِ  وصلِ  على بلِده أئمَّ عنهم ذلك ِممَّ

و أبوأثبَت   ذَك وانَ  ابنِ  عنِ  ذ ِكرَ  َمن ووافقَهم، واإلتقانَ  والضبطَ  الحفظَ  لهم عمر 
                                                           

 .4مريم   (1)

ها. 177البقرة   (2)  وغير 

 )الطبعة  التركيَّة (. 371-2/370جامع  البياِن  (3)

ِ هو لعبِد المنعِم ابِن َغل بون  في كتابِه اإلرشاِد  : أصل  هذا الكالِم الذي نقلَه الجزري  عن الداني  أقول 

ه: /133)اللوحِة  ا قول ه تعالى: »أ( ونص  اِء أنَّه  ﴾ينَ لِ سَ ۡر م  لۡ ٱ نَ مِ لَ  اسَ يَ لۡ إِ  نَّ إِ وَ ﴿وأمَّ فال خالَف فيه عن الق رَّ

( بهمزة  قبَل الالِم،  وإنَّما َوِهَم َمن َوِهَم في هذا وغِلَط من غِلَط ألنَّه وقَع في كتاِب ابِن ذَك واَن: )بغيِر همز 

 الكأس والرأس وهو يريد : أنَّه بغيِر همز  بيَن الياِء والسيِن؛ لئالَّ يهمَزه أحد  كما يهِمز  األسماَء نحو  

ه أنَّه بغيِر همز  فيه جملةً، وليس كما ظن وا.  والبأس وما كاَن مثلَه، فظنَّ ابن  مجاهد  وغير 

اِء ال فرَق بيَن  واَن وهشام  كما يقرأ  الجماعة  من الق رَّ قاَل أبو الطي ِِب: وكذلك قرأت  من طريِق ابِن ذَك 

 قراءتِه وقراءةِ غيِره.

وايتَين. قاَل أبو الطي ِِب: : إنَّه كذلك قرأَ في الر ِ  قاَل لي أحمد  بن  بالل  المقرئ 

ذ .  قاَل: وسأل ت  جميَع التاِلين بحرِف الشامي ِين فما عَرفوا غيَر الهمِز. وبالهمِز آخ 

 اهـ.« وال يَعِرف  أحد  من أهِل الشاِم غيَر الهمِز، وهو عندَهم ال خالَف فيه مثَل الجماعةِ 



 

 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

 .جميعًا وهشام

ِ  أَخذ   قطعيًا ثبوتًا عندَنا ثبتَ  بل ت   ،الوجهِ  بهذا نفِسه الداني  عندَنا قراءة   وصحَّ

ِ  (1)امِ اإلم  الث ِقةِ  ِمن وه م  ، أصحابِه أصحابِ  على بذلك -  هللا رحَمه - الشاطبي 

ى بيَن الوجَهين جميعًا ، عليه مزيدَ  ال بمكان  والضبِط  والعدالةِ  حتَّى إنَّ الشاطبيَّ َسوَّ

 (2)ضعِفه وال أحِدهماى ترجيحِ إل ي ِشر   ولم، ذَكوانَ  ابنِ  عن الخالفَ  إطالقِهعندَه في 

ِم  هي كما فكيف بِما هو خطأ  ؛ والغَلطِ عادت ه فيما لم يَبل غ  في الضعِف َمبلََغ الَوه 

 .أعلم   تعالى  وهللا! محض  

مَ  أنَّ  علىوالدليل   ِ  الَوه  َز  أرادَ  لو ذَكوانَ  ابنَ  أنَّ : فَِهَمه فيماِمن الداني   األلفِ هم 

ينِ قبَل  التي  في عليه والنص ِ  ذلك لِذك رِ يَك ن   لم - ذكَره كما - (3)اإللباِس  ِلَرفعِ  الس ِ

 في ذلك على نص ه كانَ  بل؛ فائدة   - الصافَّاتِ  س ورةِ  في هو الذي - الحرفِ  هذا

لِ  عند األنعامِ  س ورةِ  تعي ِن   هو [85] وقوِعه أوَّ  ِمن غيِره وعادة   عادت ه هي كما، الم 

ةِ  اءِ  األئمَّ َره كان ولََما، والق رَّ  همزتِهوصِل  فيوقَع الخالف   الذي الحرفِ  إلى أَخَّ

 .(4)اهـ« أعلم   تعالى  وهللا، األ ولى

 ،زمالُؤه يَذُكرها لم بمسألة   إمام   ب  طال   مناحد  و انفردَ  إذا فيما منهُجه - 18

ِ  عن أحمدَ  بنِ فارِس  الفتحِ  أبي انفراد   ذلك مثال   ي  س ورةِ  في ﴾َءانِفًا﴿: بقصرِ  الساَمر ِ

 :16 اآلية ملسو هيلع هللا ىلص محمد سي ِدنا

ِ  أبي على قراءتِه منالداني   فروى»: الجزري   اإلمام  قاَل  ي  الفتحِ عِن الساَمر ِ

 .(6)الهمزةِ  بقصرِ  [﴾أَنِفًا﴿] (5) َربيعةَ  أبي عن أصحابِه عن

ِ  أصحابِ  فك ل   ؛بذلك أبو الفتحِ  انفردَ وقِد  ي  ِ  عنِ  القصرَ  يَذك روالم  الساَمر ِ ي   .البَز ِ

ِ وأصحاب   ي   محمد  : ه م   - َربيعةَ  أبي أصحابِ  ِمن عنهم أَخذَ  الِذينَ  - الساَمر ِ

 مة  اَل سَ  ومنه م، بقَرةَ  بنِ محمِد بِن هاروَن  بن   وأحمد  ، الصبَّاحِ  بنِ  العزيزِ عبِد  ابن  

ِ  َمع َمر   أبي صاحب   البصري   هارونَ  ابن   َمحي  ِ  صاحبِ الج  ي   عن أحد   يأتِ  فلَم  : البَز ِ

ا يكونوا أن تقديرِ  وعلى، قصر   منه م قِ  يكونوا فلَم   القصرَ  رَوو   فال، التيسيرِ  من ط ر 

قِ  في الوجهِ  هذا إلدخالِ  وجهَ   .(7)ـاه «لتيسيرِ واالشاطبيَِّة  ط ر 

واة   من منه أعلى هو َمن غلطُ  لراو   تبي نَ  إذا - 19  ذلك روايةُ  َيلَزمه ال الرُّ

                                                           

 من )أ( )ز(. «اإلمام» (1)

 في )ز( )أ( )ش(: وال ضعَّفه. (2)

 في )ظ(: إلباس. (3)

 .4044، 4043النشر  الفقرتان:  (4)

ِ، فهو خارج  عن النشِر. (5) ي  ِ طريقًا بهذا اإلسناِد إلى البز ِ  لم يَنتِق الجزري  من ك ت ِب الداني 

ِ.)الطبعةَ الت 2/411، وجامَع البياِن 200انظِر: التيسيَر ص  (6)  ركيَّةَ( ِكالهما للداني 

 .4222النشر  الفقرة   (7)



 

ِ  اإلمامِ  منهج     الخالفِ  مسائلِ  في تحقيقِ  الجزري 

 :البيان   سبيل   علىإال   عنه

 [:٧] ﴾ىاۡستَۡغنََءاه  رَّ  أَن﴿ :في ق نب ل   عنواخت ِلَف »: الجزري   اإلمام  قاَل 

واةِ  وأكثر   َشنَب وذَ  وابن   مجاهد  فروى ابن    غيرِ  من الهمزةِ  بقصرِ  ﴾ه  َرأَ ﴿ عنه الر 

بما (2)ذلك في اًل ق نب   غلَّطَ مجاهد   ابنَ إالَّ أنَّ   ..(1)ألف   ذ   لم فر   أنَّ  وَزعمَ ، بِه يأخ 

زاعيَّ   .(3)ه عن أصحابِه بالمد ِ روا الخ 

وايةَ  بأنَّ  ذلك في مجاهد   ابنِ  على الناس  وردَّ   وإن بِها األخذ   وجبَ  ثبتَت   إذا الر ِ

جَّ  كانَت   زاعيَّ  وبأنَّ  - ذلك تقرير   تقدَّمَ  كما - ضعيفةً  العربيَّةِ  في ت هاح   يَذك ر   لم الخ 

 .اًل أص كتابِه فيالحرَف  هذا

دَّ  ما وليس :قلت    غلَطَ  َظنَّ  إذا الراويَ  فإنَّ ؛ الزًما هذا في مجاهد  ابِن  به على ر 

 ِ ه ال عنه الَمروي   أكان الَمروي   سواء  ، البيان سبيلِ  على إالَّ  عنه ذلك رواية   يَلزم 

ِ  غلَطِ ِمن  يَلَزم  ال  إذ  ؛ صحيًحا أم ضعيفًا ِ  ضعف   عنهالَمروي   فإنَّ ؛ نفِسه فيالَمروي 

ۡر ﴿ قراءةَ   على مجاهد   ابن   بهاوقرأَ ، (5)بها مقطوع  صحيحة   الدالِ  بفتحِ  (4)﴾دَفِينَ م 

ه معَ  ق نب ل    .(6)ذلك في مجاهد   ابنِ  معَ الصواَب  أنَّ  وال شكَّ ، ذلك في َغِلطَ  أنَّه نص ِ

ا َكون   ِ وأمَّ زاعي  فإنَّه يَحتِمل  ، أيًضا يَلزم  كتابِه فال  فيهذا الحرَف  يَذك ر   لم الخ 

 .(7)ـاه «ابِن كثير   قراءةَ  عنهم روى يوِخه الذينش   أحد   فإنَّه، ذلك عن سألَه يكونَ  أن

 

                                                           

 بزنِة: رعه. (1)

: في القصِر، انظِر السبعةَ البِن مجاهد  ص  (2)  .692أي 

، روى عنه ابن   (3) واةِ ابِن كثير  د  إسحاق  بن  أحمدَ، يروي عن عدد  من ر  : هو أبو محمَّ زاعي  الخ 

ِق النشِر. ، وليس ك ل  ذلك من ط ر   مجاهد 

 .9األنفال   (4)

تواترة  عنهم، انظِر الفقرةَ  (5)  .3169فهي قراءة  نافع  وأبي جعفر  ويعقوَب الم 

 .3169انظِر الفقرةَ  (6)

 .4568النشر  الفقرة   (7)


