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78: "فغلظن"456

910.

من سورة 44ومن بابھا {طال} في اآلیة من سورة طھ، 86وردت ھذه اللفظة في اآلیة ـ 3
من سورة الحدید.16األنبیاء، وكذا {فطاَل} في اآلیة 

التفخیم: لغة من الفخامة، وھي العظمة والكثرة، وفي اصطالح المجودین: ھو سمن یعتري ـ 4
یق جسم الحرف فیمتلئ الفم بصداه، وھو والتغلیظ واحد،  إالّ أّن المستعمل في الراء في ضد الترق

282التفخیم، وفي الالم التغلیظ. ینظر مرشد القاري إلى تحقیق معالم المقاري البن الطحان ص 
والتجرید لمعجم مصطلحات التجوید 68) والفوائد المفھمة البن یالوشھ ص2/90والنشر (

.35للدكتور إبراھیم الدوسري ص 
}أفطال{بعد أن ذكر في الم وھو اختیار الحافظ أبي عمرو الداني، قال في جامع البیان ــ 5

الوجھین: التفخیم اعتدادا بقوة الحرف المستعلي، والترقیق رعایة للفاصل ـ : "والتغلیظ أوجھ؛ 
). قال ابن القاضي في الفجر 2/789ألن ذلك الفاصل ألف والفتح منھ". انظر جامع البیان (

التجرید". الفجر الساطع البن الساطع: "والتغلیظ اختیار الداني في غیر التیسیر وفي الكافي و
، وھو مختار اإلمام الشاطبي في قصیدتھ 70)، وینظر الكافي البن شریح ص 3/419القاضي (

):361حیث قال (في باب الالمات، البیت 29حرز األماني ووجھ التھاني ص

المفخم فضالوعندما **** یسكن وقفا و}فصاال{خلف مع }طال{وفي

وھو من زیادات الحرز على أصلھ التیسیر، ورجحھ كذلك اإلمام ابن الجزري في "النشر" 
ـ 346التي قال فیھا (في باب الالمات، األبیات 55) وفي "طیبة النشر" ص 114ـ 2/113(

348 :(

وأزرق لفتح الم غلظا****بعد سكون صاد أو طاء وظا

اكن الوقف اختلفأو فتحھا وإن یحل فیھا ألف****أو إن تمل مع س

وقیل: عند الطاء والظا واألصح****تفخیمھا والعكس في اآلي رجح
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. 1112بالترقيق

(مخ خاص ضمن مجموع). وینظر 268ورجحھ كذلك ابن القاضي في الجامع المفید ورقة 
.74مختصر بلوغ األمنیة للضباع ص

730ـ یعني اإلمام المقرئ أبا الحسن علي بن محمد بن علي التازي المعروف بابن بري (ت 6
ھـ) في أرجوزتھ الذائعة الصیت في قراءة اإلمام نافع المدني المسماة "الدرر اللوامع في أصل 

] وتعریف الخلف 347ـ 1/346مقرإ اإلمام نافع" . ینظر ترجمتھ في كفایة المحتاج ألحمد بابا [
] وابن بري التازي إمام القراء المغاربة لمحمد األمراني .2/12رجال السلف للحفناوي [ب
):190ـ 189أرجوزة الدرراللوامع ( األبیات ـ یعني قولھ في باب الالمات من 7

****وفي ذوات الیاءإن أماال}فصاال{وفي }طال{والخلف في 

لخلفوفي الذي یسكن عند الوقف****فغلَّظْن واترك سبیل ا

ونحوه،  وفي }طال{قال المنتوري في شرح البیتین : "وقولھ: "فغلظن": أمرك بالتغلیظ في 
ذوات الیاء، وفي الذي یسكن عند الوقف، ووكد الفعل بالنون الخفیفة". ینظر شرح الدرر 

).2/618للمنتوري (
حاجز غیر حصین،  فلم ـ قال ابن أبي السداد المالقي في الدر النثیر :"ووجھ التغلیظ أن األلف ـ 8

.569یعتد بھ". ینظر الدر النثیر ص
اإلطباق عند المجودین: ارتفاع طائفة من اللسان إلى الحنك فینحصر الریح بینھما، وحروفھ ـ 9

122أربعة: الصاد والطاء والظاء والضاد، وھي أقوى حروف التفخیم. ینظر الرعایة لمكي ص 
.19مصطلحات التجوید ص والتجرید لمعجم45والفوائد المفھمة ص

الھاوي: حرف األلف، سمي ھاویا ألنھ یھوي في الفم حتى یتصل بالحلق، خص بذلك عند ـ 10
95اإلطالق وإن شاركھ الیاء والواو المدیتان التساع ھوائھ أكثر منھما. ینظر الرعایة ص 

.  108والتجرید لمعجم مصطلحات التجوید ص
یعتري الحرف فال یمأل صداه الفم. ینظر مرشد القاري ص الترقیق عند أھل التجوید: نحولـ 11

.32) والتجرید لمعجم مصطلحات التجوید ص 2/542وشرح الدرر للمنتوري (283
وبھ قطع الداني في التیسیر، وذلك بقولھ: "اعلم أن ورشا كان یغلظ الالم إذا تحركت بالفتح ـ 12

". ثم قال في آخر الباب :"وكذا سائر الالمات ال خالف في وولیھا من قبلھاصاد أو ظاء أوطاء
)، وھو قول مكي في التبصرة، ونصھ: 1/58ترقیقھن سواء تحركن أو سكن".ینظرالتیسیر (

"فكل ما كان خالف ماذكرت لك فھو غیر مغلظ لورش فاعلم".التبصرة في القراءات السبع 
)1/246(جقراءات الثمان البن غلبون(الطبعة الھندیة). وینظر أیضا التذكرة في ال396ص

4/127والدر النثیر البن أبي السداد (52، 53وتلخیص العبارات بلطیف اإلشارات البن بلیمةص
ـ 2/113) والنشر (624ـ 2/617تح د/ أحمد المقري) وشرح المنتوري على الدرر (129ـ 

114.(
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)13 (

)14()15()16(:

)17 ()18(

}

.47ـ سورة ص : اآلیة 13
.193ـ سورة آل عمران : اآلیة 14
.135ـ سورة األنعام : اآلیة 15
ـ 321ـ نحو {األبصار} و{الكفار} و{الحمار}. قال الشاطبي ـ رحمھ هللا ـ في الحرز (البیتان 16

322:(

وفي ألفات قبل را طرف أتت     ****   بكسر أمل تدعى حمیدا وتُْقبَالَ 

كأبصارھم والدار ثم الحمارَمْع    *****   حمارك والكفارواقتْس لتنُضال
) والتجرید 1/316ـ اإلشباع: من مراتب المد، وھو المد بمقدار ست حركات. ینظر النشر (17

. 18لمعجم مصطلحات التجوید ص 
ـ إمالة كبرى: 1ـ اإلمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الیاء، وتنقسم إلى قسمان: 18

ف الممال، وھي لغة تمیم، وتسمى وھي نھایة انحراف الفم عن االستقامة إلى االعوجاج بالحر
ـ وإمالة صغرى : متوسطة بین االستقامة واالنحراف، وتسمى بین 2بطحا وإضجاعا وكبرى. 

) 418ـ 2/417بین، وبین اللفظین، وتقلیال. انظر فتح الوصید في شرح القصید للسخاوي (
) والقواعد 1/268) واإلقناع البن الباذش (2/315والآللئ الفریدةألبي عبدهللا الفاسي (

) .2/30والنشر (50واإلشارات في أصول القراءات ص 
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)19()20 ()21 (

)22()23(،24)25(

)26(.27

ـ وقد نص الداني على الوجھین معا ـ الفتح واإلمالة ـ فذكر أن إخالص الفتح في ذلك من أجل 19
أن الموجب لإلمالة جرة الراء، وھي معدومة في الوقف. قال :"وھذا قول داوود بن أبي طیبة عن 

265قال:وأحسبھ قال ذلك قیاسا واختراعا. ینظر القصد النافع للخراز صورش في كتابھ، 
).502ـ2/501وشرح الدرر للمنتوري (

ـ ھوأحمد بن جعفربن محمد بن عبید هللا بن المنادي، أبو الحسین البغدادي، الشیخ الجلیل 20
) 1/284(ھـ. انظر ترجمتھ في معرفة القراء الكبار للذھبي 336العالمة المقرئ، توفي سنة 

).1/44وغایة النھایة البن الجزري (
ـ ھوأحمد بن نصر بنمنصور بن عبد المجید، أبو بكر الشذائي البصري،  إمام مشھور، أخذ 21

القراءة عن عدد كبیر من خیرة العلماء،كأبي بكر ابن مجاھد وابن شنبوذ ونفطویھ وأبي مزاحم 
بالضبط وتتلمذ علیھ الكثیرون. توفي وغیرھم. تصدر لتعلیم القرآن واشتھر موسى الخاقاني

).1/144) وغایة النھایة (1/319ھـ. ترجمتھ في معرفة القراء (373بالبصرة سنة 
أستاذ كبیر وإمام شھیر ثقة سكن ـ ھو محمد بن عبد هللا بن محمد بن أشتھ، أبو بكر األصبھاني، 22

. ینظر ھـ بمصر 360في مصر، قرأ على أبي بكر ابن مجاھد وأبي بكر النقاش وغیرھما،  تو
.]1/142وبغیة الوعاة للسیوطي [) 2/184غایة النھایة (

الحسین بن محمد بن حبش بن حمدان، أبو علي الدینوري المقرئ، حاذق ضابط متقن، قرأ ـ ھو 23
الرقي وأبي بكر بن مجاھد والعباس بن الفضل الرازي وغیرھم، وقرأ على موسى بن جریر 

دینوري وأبو العالء الواسطي وأبو الفضل الخزاعي وغیرھم، قال أبو علیھ محمد بن المظفر ال
ھـ. ترجمتھ في 373عمرو الداني: متقدم في علم القراءات مشھور باإلتقان ثقة مأمون، توفي سنة 

ي المخطوط إلى "ابن ). وتصحف اسمھ ف1/256) وغایة النھایة(323ـ 1/322معرفة القراء (
.حسین"

) وشرح المنتوري على 1/346، وینظر اإلقناع (339ـ نسبھ إلیھم الداني في جامع البیان ص 24
) .2/501الدرر (

ـ ھو داود بن أبي طیبة بن ھارون بن یزید، أبو سلیمان المصري النحوي،  عالم جھبذ ماھر 25
محقق، قرأ على ورش وھو من جلة أصحابھ ، وعلى ابن كیسة صاحب سلیم،  وروى عنھ 

قراءة ابنھ عبد الرحمن وحبیب بن إسحاق القرشي ومحمد بن عیسى األصبھاني وغیرھم، مات ال
).1/279) وغایة النھایة(183ـ 1/182ھـ. ترجمتھ في معرفة القراء (223في شوال سنة 

ـ ھو عثمان بن سعید بن عبد هللا، أبو سعید القرشي موالھم القبطي المصري، الملقب بورش، 26
ھـ بمصر، ورحل إلى 110اسة اإلقراء في الدیار المصریة في زمانھ، ولد سنة انتھت إلیھ رئ

6



:بقوله28
)29(

)32(مذهب ثعلب)31()30(

)33(،34)35(،36)37(

:

نافع ابن أبي نعیم فعرض علیھ القرآن عدة ختمات، وكان ثقة حجة في القراءة مشاركا في النحو،  
ھـ عن سبع 197أخذ عنھ أبو یعقوب األزرق وداود بن أبي طیبة وغیرھما،  وتوفي بمصر سنة 

).1/502(متھ في غایة النھایةوثمانین سنة. ترج
: "وأظن داود قال ذلك رأیا دون نقل مسند إلى نافع". 339ـ قال الداني في جامع البیان ص 27

). 2/502وحكى المنتوري مثل ذلك عنھ من كتابھ إیجاز البیان . ینظر شرح المنتوري (
ن مساعد المصمودي ـ ھي أرجوزة "تحفة المنافع في مقرإ اإلمام نافع" ألبي وكیل میمون ب28

ھـ) ترجمتھ في لقط الفرائد البن 816مولى الشیخ أبي عبد هللا الفخار السماتي الفاسي (ت 
(ضمن كتاب ألف سنة من الوفیات). وقد قام الباحث الفاضل الدكتور محمد 238القاضي ص 

اإلنسانیة ـ جامعة آیت محند بتحقیقھا في بحثھ لنیل دبلوم الدراسات العلیا من كلیة اآلداب والعلوم 
شعیب الدكالي بالجدیدة تحت إشراف د/ محمد الدیباجي ، ونوقشت الرسالة في السنة الجامعیة 

.1997ـ 96
) رسالة جامعیة مرقونة.2/178(930ـ تحفة المنافع : البیت 29

وقبلھ:
إن أذھب الكسَر سكون الوقف +++ فافتح أمل ملتبسا بالخلف

+++ ال تجمعنَّ الفتَح والتقلیالأو قف بروِم كسرٍة ممیال
وإن سمْع وسبب اختالفنا +++ یبنى كما مر على اعتدادنا
بساكٍن من یعتبره فتحا +++ ولفظھ المد المزید أوضحا

ومن یمل لیس لھ.....الخ
بن سعید بن عثمان، أبو عمرو األموي موالھم القرطبي،  المعروف في زمنھ بابن ـ ھوعثمان30

ھـ. 444ھـ، وتوفي سنة 371الصیرفي، اإلمام العالمة والشیخ الفھّامة، العلم الفذ الجھبذ، ولد سنة 
).505ـ1/503(النھایةوغایة)1/406(معرفةالقراءفيترجمتھ

) والفجر الساطع 504ـ 2/503رر للمنتوري (وشرح الد340ـ ینظر جامع البیان ص 31
)3/301 .(
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موالھم الكوفي البغدادي، المقرئ اللغوي ـ ھوأحمد بن یحیى بن یزید، أبو العباس الشیباني 32
ھـ، أخذ عن الفراء وابن بكار والقواریري، وروى عنھ نفطویھ 200المعروف بثعلب، ولد سنة 

وابن األنباري وابن جاھد وغیرھم. قال المبرد: واألخفش الصغیر ومحمد بن العباس الیزیدي
أعلم الكوفیین ثعلب. من كتبھ كتاب "اختالف النحویین" و"معاني القراءات" و"القراءات". توفي 

) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي 11/5ھـ . ترجمتھ في سیرأعالم النبالء للذھبي (291سنة 
).1/396) وبغیة الوعاة (5/204(

بن موسى بن العباس بن مجاھد التمیمي البغدادي،  شیخ القراء في عصره، وإمام ـ ھوأبوبكر33
ھـ، أخذ عن عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل وعبد هللا 245الصنعة ومسبع السبعة، ولد ببغداد سنة 

بن أحمد بن حنبل وغیرھم كثیر. وممن تتلمذ علیھ عبد الغفار الفارسي والحسین بن خالویھ 
) وغایة 5/56تاریخ بغداد (ھـ ببغداد. ترجمتھ في 324توفي في شعبان سنة النحوي وغیرھما.

).1/139النھایة (
ـ نسبھ الداني في جامع البیانلھما وإلى جمیع المصریین والبغدادیین، ورجحھ المنتوري وعزاه 34

على الدرر وشرح المنتوري340لشیخھ أبي عبد هللا القیجاطي . ینظر جامع البیان ص 
)2/504 .(

ھو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار ، أبو محمد القیسي القیرواني ثم القرطبي ـ 35
ھـ ، وأصلھ من القیروان ، ولھ رحلة إلى 355النحوي المقرئ صاحب التصانیف . ولد سنة 

قاضي ھـ . لھ ترجمة في ترتیب المدارك لل437المشرق ، وسكن قرطبة إلى أن توفي سنة 
.]2/298] وبغیة الوعاة [2/309] وغایة النھایة [14ـ 8/13عیاض [

(الطبعة الھندیة).396ـ التبصرة لمكي ص 36
.وإلیھ أشار الشاطبي في 340وھو ما عللھ بھ الداني في علل أخرى في جامع البیان ص ـ 37

) بقولھ:334الحرز (البیت 
للكسر في الوصل میالوال یمنع اإلسكان في الوقف عارضا +++ إمالة ما

):162، 161وقال ابن بري في الدرر (البیتان 
فصل وال یمنع وقف الراء +++ إمالة األلف في األسماء

حمال على الوصل وإعالما بما +++ قرأ في الوصل كما تقدما
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)38(.
هو39

40.

)41()42( :

).3/303للمؤلف (الفجر الساطعـ ینظر38
ـ یعني في {أفطال}.39
). قال 165ـ 2/152) والفجر الساطع (336ـ 1/335والنشر (127ـ ینظر القصد النافع ص 40

):2/53(295ـ 290أبو وكیل في التحفة (األبیات 
فصل وفي الوقف لساكن طرا +++ قصر وإشباع وتوسیط جرى

فمن روى اإلشباع عن إسناد +++ یبني على األخذ باالعتداد
ومن روى القصر فال یعتد +++ وألخي التوسیط فرق یبدو

یعتد لكن نقصھ بھ فََرق +++ ما بین الزم وما بھ التحق
ومدك المشھور في اإلعالم +++ وكلھا تجري مع اإلشمام

ـ ھو إبراھیم بن عمر بن إبراھیم بن خلیل، أبو محمد الربعي الجعبري،األستاذ العالمة المحقق، 41
ھـ، بربض 640سنة شارح الشاطبیة والرائیة صاحب التصانیف في أنواع العلوم، ولد في حدود

قلعة جعبر على نھر الفرات قرب الرقة، ولھ رحلة إلى بغداد ودمشق أخذ فیھا القراءات عن جملة 
من مشایخھما،ثم استوطن بلد الخلیل علیھ أفضل الصالة والسالم حیث تولى القضاء واإلفتاء 

)وغایة 2/743في معرفة القراء (ترجمتھ.ھـ732والخطابة، وبقي بھا حتى توفي سنة 
).1/21النھایة(

ـ ذكره الجعبري في كنز المعاني في شرح حرز األماني، وعزاه لمنظومتھ تحقیق التعلیم في 42
الترقیق والتفخیم. ونص كالمھ :"ووجھا وقف {طال} مفرعان على وجھ إلغاء الفاصل، والقطع 

بعد تحقق السبب، وال یجوز تفریعھ على اعتباره بالترقیقعلى اعتباره، ألنا ال ننظر في الشرط إال
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43

)44(:

لذلك وال ترتیبھ لعدم المالزمة، وھذا معنى قولي في تحقیق التعلیم....الخ". ینظر الكنز: باب 
/ب) مخطوطة المكتبة األزھریة.94الالمات (ورقة 

ئل (ضمن كتاب ثالثة رسا54ص 94ـ تحقیق التعلیم في الترقیق والتفخیم للجعبري:البیت 43
للجعبري تطبع ألول مرة).

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني،أبو عبد هللا المكناسي ثم ـ ھو44

الفاسي،  عالم المغرب الكبیر وحافظھ الشھیر،المقرئ المؤرخ الحاسب،والفقیھ الموقت المجاھد، 

كناسة الزیتون) وتفقھ فیھا ھـ ببني عثمان (قبیلة من كتامة بم841صاحب التصانیف، ولد سنة 

وفي فاس على عدة شیوخ جمع أسماءھم ومرویاتھ عنھم في فھرستھ "التعلل برسوم اإلسناد"، 

ھـ فدرس بالقرویین، وصار شیخ 891وأقام زمنا في مكناس، ثم رحل عنھا إلى فاس سنة 

ھ : التعلل ترجمتھ في فھرستھـ. 919الجماعة بفاس، وتالمیذه ال یحصون كثرة. توفي بفاس سنة

ودوحة الناشر 62، 51برسوم اإلسناد وكتابھ الروض الھتون في أخبار مكناسة الزیتون ص 

(بھامش الدیباج البن فرحون) ودرة 333ونیل االبتھاج للتمبكتي ص 47ـ 46البن عسكر ص 

ثانیة عبد هللا كنون بالرسالة ال، وأفرده]2/73] وسلوة األنفاس للكتاني [148ـ 2/147الحجال [

عشرة من كتابھ " ذكریات مشاھیر المغرب" ،  وللدكتور أحمد البوشیخي كتیب صغیر في 

ترجمتھ طبعھ مركز الدراسات واألبحاث وإحیاء التراث بالرابطة المحمدیة للعلماء.

10



45.
:بقوله)46(

47

48:

:

) ، وھي 3/420ـ وردت ھذه األبیات البن غازي أیضا عند ابن القاضي في الفجر الساطع (45
نصھ:جواب لسؤال منظوم،

أیامعشر القراء إني سائل +++ بحرف عدمت فیھ النص عن المال
إذا وقف القاري على {طال} مسكنا +++ فما قولكم في الالم یاأنجم العال

ال أیقرأ بالترقیق من غیر خلفھم +++ ألن اجتماع المانعین تحصَّ
وال سیما إن أشبع المد قبلھ +++ ألجل سكون الوقف وھو الذي اعتلى

خلف یجري فیھ كالوصل أوضحوا +++ جوابا وقیتم كل ضر ومبتلىأم ال
أحمد بن محمد بن یوسف الصنھاجي الحمیري الغرناطي األندلسي، أبو العباس الشھیر ـ ھو46

ولد بغرناطة، ونزح عنھا في بالدقون،  العالم الفقیھ المقرئ األستاذ المحدث خطیب القرویین، 

آخر عھدھا إلى فاس فاستقر بھا، أخذ عن عدة من أعالم األندلس بغرناطة ، منھم أبو عبد هللا 

محمد المواق،  وأخذ عنھ أبو القاسم بن إبراھیم الدكالي، وأبو العباس التسولي، ومحمد شقرون 

تھ في جذوة االقتباس ألبي ترجمھـ بفاس.921بن أبي جمعة المغراوي وغیرھم،  وتوفي سنة 

) وأزھار الریاض للمقري 1/92ودرة الحجال لھ (132العباس أحمد ابن القاضي  ص 

)1/103 -108.(
).3/421ـ الفجر الساطع (47
).2/479ـ ینظر الممتع في التصریف البن عصفور (48
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49:

)50()51(.

. 52بالفصل

لخطیة ، ونسخھ ا170ـ ھو شرح اإلمام ابن غازي على الحرز ، ذكره لنفسھ في فھرستھ ص 49
متوافرة بالخزائن العامة والخاصة، منھا تسع  نسخ بالحسنیة، وحققھ األستاذ حسن العلمي في 

ھـ بإشراف د/ التھامي الراجي. ینظر 1410دبلوم الدراسات العلیا بدار الحدیث الحسنیة سنة 
).6/29) وفھرس الخزانة الحسنیة (4/70عنھ قراءة اإلمام نافع عند المغاربة (

.193آل عمران: اآلیة ـ سورة 50
/أ) مخطوط المكتبة 46ـ إنشاد الشرید من ضوال القصید البن غازي: باب سورة طھ (ورقة 51

األزھریة.
ـ قال اإلمام ابن القاضي في أبیات ختم بھا كتابھ بیان الخالف والتشھیر واالستحسان (الورقة 52

):11942األخیرة، نسخة الخزانة الحسنیة رقم 
حالة الوصل فاعلمن +++ فقیل تفخیم وقیل بترقیقوفي {طال} خلف 

واالول مشھور فإن تعملن بھ +++ ففخم على المشھور وقفا بتحقیق
وإن تك بالترقیق في الوصل قارئا +++ ففي الوقف یجري خذه مني بتدقیق
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