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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 لوقف محزة وهشام على اهلمز املذهب الرمسي

 عزة عبد الرحيم سليمان. كتبته:
، فنجد على اهلمز تباين شراح الشاطبية يف عرضهم للمذهب الرمسي لوقف محزة وهشام

اختصارًا شديًدا، وبني معىن البيت الذي أمجل فيه الشاطيب املذهب الرمسي بعضهم اختصر 
فيها املذهب الرمسى ومل يستقصها، وبعضهم  فقط، وبعضهم عدد بعض الكلمات اليت ورد

القياس مجيعها سواء الىت ورد هبا املذهب الرمسى أم ال  عدد الكلمات اليت خالف فيها الرسم  
بينهما، وبعضهم توسع وأورد كلمات وأثبت القارئ فكان فيه ثقل على القارئ، ورمبا خلط 

يف ذات الكلمات، ومل أجد  يالرمس املذهب الرمسى فيها يف حني جند غريه نفى وجود املذهب
من ع ين بتوضيح سبب االختالف. رمبا ألن عامة املنشغلني ابإلقراء يهتمون ابلتعليم املباشر، 

على سؤالني: األول هل هذه الكلمات  اإلجابةال ابلكتابة والتأليف وأحاول يف هذا البحث 
 املتقدمني؟ اخلالف الوارد يف كتبورد هبا مذهب رمسي؟ والثاين: ما سبب 

 قال الشاطيب:
خَلط ا كاَن ُمسَ َرَوو        ***      َوَقد   ..........................     (244)   َل ه ا ــــا أَنَُّه ِبا
 ......................          ***      َففاي ال َيا يَلاي وال َواوا َواحلَذ فا َرمس َُه     (245)

محزة أنه كان يتبع يف الوقف على اهلمز رسم املصاحف بعض أهل األداء عن روي    
ا وما كان صورته واوً  ،فما كان صورته ايء أبدله ايءً  العثمانية، فتبدل اهلمز مبا صورت به،

 ِّ  مظ ٱٱٱٱٱٱٱٱ ، ىي ٱٱٱٱٱٱٱٱ ،  ٰذ ٱٱٱٱٱٱٱٱ ، جغ ّٰٱمثل ، ا، وما مل يكن له صورة حذفهأبدله واوً 

ا عند وقف محزة عليها يبدهلا واوً  ،رمستا على واو  ِّ ٰذ ٱٱٱٱٱٱٱٱ ،جغ ّٰٱتان الكرميتانكلمالف
يف   للسكون العارضد ( مع مراعاة املالضعفاو   ،تفتَ و  مضمومة مث يسكنها للوقف)

) رمست على ايء عند  ِّ ىي ّٰالقصر والتوسط والطول،وكلمة ايجوز فيهف كلمة)الضعفاو 
( ابوقف محزة عليها تقلب ايء مكسورة مث يسكنها للوقف  ا،عارض أيضً الد مل)تلقاي 
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 .ون(فتحذف ويضم ما قبلها )مستهز   ،ليست هلا صورة ِّ مظّٰوكلمة
 .ورمسه مفعول به أي يتبع رسم اخلط يف الياء والواو واحلذف ،يتبع (لى)يومعىن

 توضيح
ا أو كاأللف كتبت فإن كان ختفيفها ألفً كتبت اهلمز على أكثر من صورة تبًعا لتخفيفها)ــــ 
 اوإن كان حذفً ، اا أو كالواو كتبت واوً وإن كان واوً  ،وإن كان ايء أو كالياء كتبت ايء ،األفً 

حبالة  اا إشعارً ا أبدً تبت ألفً ك  فإن كانت أواًل ، حذفت ما مل تكن أواًل  أو غريه غامنقل أو إدب

 )وقال ابن معطى يف ألفيته:1(االبتداء
 وأواًل ابأللف املعروف           وكتبوا اهلمز على التخفيف                       

أي: صوروا اهلمزة ابحلرف الذي يؤول إليه يف التخفيف، أو يقرب منه، وأمهلوا احملذوفة فيه، 
إال أنه جاءت  ،هذا هو األصل والقياس يف العربية ورسم املصحف 2ورمسوا املبتدئة ألًفا(

لصورهتا على  ااهلمز موافقً ، وعلى هذا جند ختفيف ان  حروف يف الرسم خارجة عن ذلك ملع
إال ، األعم األغلب، فأكثر التخفيف القياسي موافق للرسم فيتحد املذهبان )القياس، والرسم(

القياس ملعىن ما كاحتمال القراءات األخرى، فيكون  فيها الرسم يف كلمات قليلة اليت خالف
ا صحت به آخر موافق للرسم، وليس ذلك على اإلطالق بل مقصور على م بفيها مذه

فإن كانت الرواية وردت فيه ابلتخفيف الرمسي أنخذ به، أو ال فنقتصر على  الرواية،
 .املذهب القياسي

يف رسم املصحف كما أوردها الداين يف كتاب املقنع وسأذكرها برتتيب  اهلمز صورإليك و 
للهمز لنعرف ما خالف فيه الرسم  اليت ذكرها الشاطيب يف املذهب القياسيالقواعد 
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 :القياس
 أكان سكونه أصلًياا، وسواء متطرفً  مأ اكان متوسطً أسواء اهلمز الساكن املتحرك ما قبله  ــــــ

، وترسم على  ِّ جن ّٰٱٱ:مثل اترسم فيه اهلمز على واو إذا كان ما قبلها مضمومً  اأم عارضً 
، وترسم على ألف إذا كان ما قبلها  ِّ ّٰ ٱٱ ،مق، مئ ّٰٱٱ:مثل اايء إذا كان ما قبلها مكسورً 

وهكذا ختفيفها فتبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما  ِّ  ىل ،  حبّٰٱٱ:مثل امفتوحً 
  ،ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  جغ ّٰٱمثلفوافق الرسم القياس، ابستثناء كلمات معدودة خالف فيها الرسم القياس قبلها 

رمست اهلمزة يف الكلمة األوىل على واو، وكان قياسها أن ترسم على ألف ألهنا  ٱِّ جس
ختفف ابإلبدال ألًفا، وحذفت صورهتا يف الثانية وكان قياسها أن ترسم على ايء ألهنا ختفف  

 ابإلبدال ايء ألهنا ساكنة وقبلها مكسور.

أم  أو ايء مديتان أصليتان اهلمز املتحرك الذي قبله ساكن صحيح أو حرف لني أو واو ــــــ 
 ٱٱٱٱٱٱ ،زي ٱٱٱٱٱٱٱٱ،مبٱ ٱ،ٱٱمث،ٱٱٱٱ يل          ٱٱٱٱٱ،حطٱٱ ،حق  ،ٱٱ خك          ،ٱٱٱٱٱٱٱ،ٱ  ُّ ،  ٱ من ّٰٱمثل زائداتن

ِبلنقل وإما  إماهنا تذهب من اللفظ إذا خففت ا ألمل ترسم خط  و  حتذف صورته  ِّ  هب
فرمست اهلمزة على   ِّٱه ز ًؤا ٱٱٱٱٱٱٱٱ،مب ّٰٱمعدودة مثلابستثناء كلمات فوافق الرسم القياس  ِبلبدل

وكان حقها حذف صورهتا ألهنا ختفف  ِّٱه ز ًؤا ٱ ّٰٱٱوعلى واو يف كلمة ِّٱمب ّٰٱٱألف يف كلمة
 .بنقل حركتها وحذفها

 على واو مثل رمستاهلمز املتحرك املتوسط الذي قبله ألف إذا كانت اهلمزة مضمومة  ــــــ

إال إذا كان بعد اهلمزة  ، ِّ يه ّٰٱعلى ايء مثل رمستوإن كانت مكسورة  ،  ِّٱ خسّٰ
 ّٰٱمثل  ايءانأو اهلمزة لئال جيتمع واوان  املضمومة واو، وبعد املكسورة ايء، فتحذف صورة

   ِّ مع ٱٱ،ملّٰذف صورهتا مثل حوإن كانت اهلمزة مفتوحة  ِّ ُّ ٱ ،زت

واملكسورة ألن املضمومة ختفف ابلتسهيل بني وقد وافق الرسم القياس يف اهلمزة املضمومة 
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هذا  اهلمز والواو وقد رمست على واو، واملكسورة ختفف بني اهلمز والياء وقد رمست على ايء،
إن مل يكن بعد اهلمزة املضمومة واو، وبعد املكسورة ايء، فإن كان كذلك فالرسم خمالف  

 خن ّٰٱثىن كذلك كلمات مثل واست ،للقياس حينئذ، وهو أصل خالف فيه الرسم القياس

 حيث رمست يف بعض املصاحف بدون صورة. ِّ من

وأما املفتوحة فقد خالف فيها الرسم القياس ألن ختفيفها ابلتسهيل بني اهلمزة واأللف فكان   
 ألفانلئال جيتمع يف الكتابة القياس فيها أن ترسم على ألف وقد حذفت صورهتا وذلك 
 فيجتمع صوراتن للهمز وهو أصل خالف فيه الرسم القياس.

 ّٰٱمثل  فتاهبا من اللفظ إذا خفها لذ ترسم خط  ملاهلمزة املتطرفة الواقعة بعد ألف  ــــــ

ا اهلمزة فوافق الرسم القياس ابستثناء كلمات معدودة رمست فيه ِّ ىل ٱ  ،مظ ٱٱ ،ٰى
   .ِّٱىي  ،من ّٰٱاملضمومة على واو، واملكسورة على ايء مثل 

 

هلمز املتحرك بعد احلركة ا   
:    تسعة أقساموهي   

ِّ  جي  ،ٱ يك              ،       خب ّٰٱٱحنو: مفتوحة بعد احلركات الثالث ــــــ   

  ِّ مغ ٱٱٱٱٱٱٱٱ ،رئ               ،         مت  ّٰٱمكسورة بعد احلركات الثالث حنو  ــــــ
ِّ مظ    ، ري ، حس ّٰٱمضمومة بعد احلركات الثالث حنو  ــــــ  

فإهنا ما مل تنفتح  تحرك{}يعين املتحركة اليت قبلها مقال الداين يف املقنع)وأما اليت تقع وسطًا
الذي منه حركتها  وينكسر ما قبلها أو ينضم ، أو تنضم وينكسر ما قبلها ترسم بصورة احلرف

ضم ، أو دون حركة ما قبلها ألهنا به ختفف .... فإن انفتحت وانكسر ما قبلها أو ان
 انضمت وانكسر ما قبلها صورت بصورة احلرف الذي منه تلك احلركة دون حركتها......(3
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ا وحركة احلرف احلركتني )حركتهوخالصة كالم الداين هذا أن اهلمزة املتوسطة ختضع ألقوي 
يف وى احلركات الذي قبلها( أيهما غلب ت كتب اهلمز على حرف يناسب احلركة الغالبة، وأق

وبعد  ِّ مم ّٰٱ الكسرة مث الضمة مث الفتحة إال إذا  كان بعد اهلمزة املفتوحة ألف مثل الرسم
ينئذ وال فتحذف صورهتا ح ِّ  خس  ّٰٱمثل  ، وبعد املضمومة واو ِّ رئ ّٰٱمثل  املكسورة ايء

واوان( وإليك  وأءان اي وأتغلب أقوى احلركتني يف هذا كله لئال جيتمع صوراتن للهمز)ألفان 
 تفصيلها :       

 وختفيفها إببداهلا ايء.  ِّ خب           ، ٰى ٱٱ ،ٱٱٱجي ّٰٱٱ»حنو ترسم ايء  املفتوحة بعد كسر اهلمزة     
 وختفيفها إببداهلا واًوا. ِّ  حص ٱٱٱٱٱٱ ، ،  مض ٱٱٱٱٱٱ ،جل ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ،يك ّٰٱحنو ترسم على واو املفتوحة بعد ضم و 

 فالرسم فيهما موافق للقياس . 
 وختفيفها بتسهيلها بني اهلمزة واأللف.  ِّ  خبّٰواملفتوحة بعد فتح ترسم على ألف مثل   

وختفيفها  ِّ  رن  ،  زث  ،مغ ٱٱٱٱّٰ              احلركات الثالث ترسم على ايء مثلواملكسورة بعد 
 بتسهيلها بني اهلمزة والياء.

وختفيفها بتسهيلها بني  ِّٱ يث ٱ  ،ري ٱ ّٰواملضمومة بعد الفتح والضم ترسم على واو  
 اهلمزة والواو. وقد وافق الرسم القياس يف كل هذا ألن التسهيل موافق لصورة الرسم. 

َسن قرِئ ك، أ نِبئ كم ّٰمثل ةأما املضمومة بعد كسر فرتسم على ايء ألن الكسرة أقوى من الضم
ألن قياسها أن ترسم على واو ألهنا تسهل بني اهلمزة والواو  ،قياسللوهنا الرسم خمالف   ِّ

ألن اهلمزة مضمومة، وهو قول اجلمهور إال أنه موافق ملن خيففها ابإلبدال ايء وهو قول 
األخفش، قال اجلعربي يف شرح عقيلة أتراب القصائد )وقياس  الثالثة يعين]اهلمزة الثالثة يف  

ولكنها رمست ايء على مذهب األخفش، أو اعتبارًا كلمة أؤنبئكم[ الواو عند سيبويه، 
اهلمزة املضمومة  ]القياس[ذلك وخرج منوقال ابن اجلزري يف النشر)4ابالنفصال واألصل(

ك( فلم يرسم على مذهب اجلادة ئك، وسنقر ئبعد كسر ما مل يكن بعدها واواً حنو )وال ينب
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وسئلوا( على مذهب اجلادة بواو بل رسم على مذهب األخفش ابلياء ورسم عكسه )سئل 
 5(ومل يرسم على مذهب األخفش

وبعد املضمومة واو،  فإن  ، بعد املكسورة ايء، و بعد اهلمزة  املفتوحة ألفوهذا كله إذا مل يكن 
 بعد املضمومة واو، و  ِّ رئ ّٰٱمثل  وبعد املكسورة ايء         ِّ مم ّٰٱٱمثل كان بعد املفتوحة ألف

حذفت صورهتا ، وهذا أصل يف الرسم خرج عن القياس  ِّ جس ٱ،  مظ ٱ،   خس  ّٰٱمثل 
أن ترسم على وقياسها حذفت صورهتا  ِّ ىن ّٰٱوقد ع لم قياسه، وخرج أيًضا كلمات حنو

 ألف.
 ونلحظ أن اخلارج يف الرسم نوعان:

بعد فقط مثل ما كان فيه بعد اهلمزة املكسورة ايء، و  ينوع خرج عن التخفيف القياس ــــ
املفتوحة ألف فهذا أصل يف الرسم خالف فيه الرسم القياس، فمثاًل  بعد املضمومة واو، و 

لكن وافقت  ،حذفت صورة اهلمزة وخالفت التخفيف القياسي ِّ ُّ ٱ ،زت ّٰٱ يتكلم
ألن من قواعد رسم املصحف أنه حتذف صورة اهلمزة فيما وقع بعد  ،قواعد رسم املصحف

 .، وبعد املضمومة واواهلمزة املكسورة ايء
 ِّٱىي  ،من ّٰٱمثل  انفسهاملصحف نوع خرج عن القياس وقواعد رسم و ــــ 

فهااتن الكلمتان حقهما على قواعد رسم املصحف أن حتذف صورهتما ومها موافقان للقياس 
واو ملعىن  ىواملضمومة عل ،ا يف الرسم فرمست اهلمزة  املكسورة على ايءتحينئذ لكنهما خرج

 .ما فخالفت القياس ورسم املصحف
إذ مل يرد يف  ،الكلمات اليت خالف فيها الرسم القياسمجيع ولسُت يف حاجة إىل عد   

مجيعها التخفيف على الرسم بل مقصور على ما صحت به الرواية، فاتباع محزة رسم 
بل هو مقيد بكلمات معينة رواها  ،املصحف يف الوقف على اهلمز ليس على إطلقه

 .لذا أقتصر على حصرها هي دون مجيع ما خالف فيه الرسم القياس أئمتنا
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 تنبيـــــــه 
يرى بعض العلماء أن كل الكلمات اليت خالف فيها الرسم القياس ورد فيها مذهب 

فاملذهب الرمسي مقصور على   ا،ويستثين بعضهم ما تعذر يف اللغة فقط، وليس صحيحً رمسي
يِ  ) ابن اجلزري: كلمات بعينها وردت هبا الرواية قال ِفيِف الرَّمسِ  َوِمن  ه م  َمن  َعمََّم يف التَّخ 

َا َواًوا َخاِلَصًة يف حَن ِو )َرو   َزَة مبَا ص و َِرت  بِِه َوَحَذفَ َها ِفيَما ح ِذَفت  ِفيِه، فَ ي  ب ِدهل  َم  ( َفأَب َدَل اهل  ف(
( َو )تَ و زُّه م ( ، َو )ش رََكاو ك م ( ، وَ  َرو ك م ( ، َو )ِنَساو ك م ( ، َو )َأِحبَّاو ه ( ، َو )َهو اَلِء(  )أَب  َناو ك م  )ي ذ 

( َو )أَب  َناِيك م ( َو )َخاِيِفنَي( َو  ( َو )ِنَساِيك م  ( )َساِِيَات  َا اَيًء َخاِلَصًة يف حَن ِو )اَتيَِبات  َوي  ب ِدهل 
( َوي  ب ِدهل َ  ( َو )َمو ِياًل( َو )َلنِي  رَات ه ( َو )أ ولَِيَك( َو )َجايِر( ا أَلًِفا َخاِلَصًة يف حَن ِو )َساَل( َو )ام 

لَِياِيِهم ( ، َوي َ  لَِياو ه ، ِإىَل َأو  لَِياه  ِإن  َأو  ( َوَحَذفَ َها يف حَن ِو )َوَما َكان وا َأو  ( َو )َبَداك م  ق ول  يف )َساهَل م 
ت َ  َتََل ِت: ام  ( ، َويف )فَادَّارَاُت  : فَادَّاَرُتُّ ( ، َويف )ام  َزَّت  ، َواْش  َازَّت  : اْش  ََأزَّت  َلِت( ، َويف )اْش 

: أَن َذر هَت م ( ، َويف )ال َمو ء وَدة : ال َمو َدة ( َعَلى َوز ِن ال َمو زَِة َواَل ي  َبال وَن َوَرَد َذلِ  َك َعَلى )أَأَن َذر هَت م 
تَ لَِّت ال َكِلَمة  أَم  ملَ  خَت َتلَّ، َفَسَد ال َمع ىَن أَم  ملَ  ِقَياس  أَم  اَل، َصحَّ َذِلَك يف ال َعَربِيَِّة أَم  ملَ    َيِصحَّ، اخ 

، َواَبَلَغ بَ ع ض  ال م َتَأخِ رِيَن ِمن  ش رَّاِح َقِصيَدِة الشَّاِطيبِ  يف َذِلَك َحىتَّ أََتى مبَا اَل ِيَِلُّ  َواَل يَ ف س د 
  6.(َيس وغ  

فَإانَُّه ذََكَر بكر بن مهران  املذهب الرمسي هو قول أيب ع يفع من توسَّ ولعل السبب يف توس  
ه ا يفا ََن وا )ََتئاَباٍت( ِبااب َدالا ال َياءا، َويفا ََن وا )َرُوٌف( ِبااب َدالا ال    ،َواوا يفا كاَتاباها يفا َوق فا مَح َزَة َوج 

، َفَأمَّا ِإب َدال   :)وقد أورد ابن اجلزري كالمه ورده يف قوله َزِة اَيًء يف حَن ِو )َخاِيِفنَي، َوَجاِير( َم  اهل 
َِئمَِّة، أَوأ ولَِيَك( ، َوَواًوا يف حَن ِو ) ، َوَأِحبَّاو ه ( فَِإين ِ تَ تَ ب َّع ت ه  ِمن  ك ت ِب ال ِقرَاَءاِت َون ص وِص األ  ب  َناو ك م 

َره  َواَل  َنصَّ َعَلي ِه َواَل َصرََّح بِِه، َواَل أَف  َهَمه  َكاَلم ه ، َواَل َدلَّت  َوَمن  ي  ع َترَب  قَ و هل  م  فَ َلم  أََر َأَحًدا ذَك 
ًها يف حَن وِ  رَاَن، فَِإنَّه  ذََكَر يف ِكَتاِبِه يف َوق ِف مَح َزَة َوج  ِر ب ِن ِمه   َعَلي ِه ِإَشاَرت ه  ِسَوى َأِب َبك 

( إبِِب َداِل ال َياِء، َويف حَن ِو )رَ   .7(( إبِِب َداِل ال َواوِ ف( ؤ )اَتئَِبات 

                                  
 264ص1انظر النشر ج 6

 462ص1انظر النشر ج 7
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ن إبدال الياء والواو حمضتني يف ذلك هو مما مل جتزه العربية بل نص أوالقصد )وقال أيًضا
وإمنا اجلائز من  ،أئمتها على أنه من اللحن الذي مل أيت يف لغة العرب وإن تكلمت به النبط

 8(ا. وهو املوافق التباع الرسم أيضً ذلك هو بني بني ال غري
سهيل )سأل( مثاًل فت واإلبدال ،لصورة القياس مع بني التسهيل املوافقهذا ال جيوز اجلوعلى 

ريق اتباع الرسم ال قال املرادي )وحاصله أن ط بني بني وافق صورة الرسم فال جيور أبداهلا ألًفا
 ال يف حنو)سأل(يؤخذ به إال حيث يلزم من التسهيل على القياس خمالفته ملنع وجه اإلبد

ئكم( وعني ابر )ومنع وجه اإلبدال يف حنو جه التسهيل ألنه غري خمالف للرسم،وعني و 
وما يسهل   وذلك ألن قياس ما يسهل كاأللف أن يكتب ألًفا، ،التسهيل ألنه غري خمالف

 كالياء يكتب ايء(9 
ا فاسي عددً وممن توسع يف املذهب الرمسي اإلمام الفاسي      رمحه هللا       ، فقد ذكر اإلمام ال

من األمثلة اليت ضعَّف ابن اجلزري ورود املذهب الرمسي فيها ككلمة)موئال10 ، واهلمزة األوىل 
من كلمة برءاؤ11،رؤف12(وغريهم و ذكر أنه ميكن إبدال اهلمز ايء مكسورة على الرسم يف 

 األوىل، وحذفها يف الثانية ، وإبداهلا واًوا على الرسم يف الثالثة وضعف ذلك كله ابن اجلزري13
وإن كانت  يف قوله)ففي اليا يلي والواو واحلذف رمسه( األلف الشاطيب إمنا مل يذكرو 

 سببني:حد ا ألاهلمزة تصور هبا كثي  
وقال الفاسي ،14بذكر أختيها ألن احلكم واحد كتفاءً ا أنه مل يذكر األلف  :ـــــاألول السبب 

                                  
 463ص1انظر النشر ج 8

 129،130انظر شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز للمرادي ص 9

 324،ص1انظر اآللئ الفريده  ج 10

 329،ص1انظر اآللئ الفريده  ج 11

 ونالحظ أن حمزة يقرؤها)رؤف( 330،ص1انظر اآللئ الفريده  ج 12

 480،ص474،475،ص484ص1انظر النشر ج 13

 88إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع صانظر 14
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الياء وأختيها يليه وحذفه لكان )ومل يذكر األلف لداللة الواو والياء عليها، ولو قال ففي 
حيث وردت،  ِّ مك ّٰٱكلمة وقد ورد ختفيف اهلمزة إببداهلا ألًفا على الرسم يف   15أبني(

ابأللف على غري  ِّ مك ّٰٱفقد رمست اهلمزة يف كلمةيف األحزاب، ِّ خص ّٰٱٱوكلمة 
يف بعض املصاحف ابأللف على غري القياس وبعضها  ِّ خص ّٰٱالقياس، ورمست يف كلمة 

بدون صورة على القياس، وقد ورد فيهما التخفيف على الرسم وهو خمالف للتخفيف 
ألًفا القياسي، ألن ختفيفهما على القياس ابحلذف بعد نقل حركتهما، وعلى الرسم  اإلبدال 

 وًحا. بعد نقل حركتهما أيًضا ألن األلف ال يكون ما قبلها إال مفت
ا على القواعد املتقدمة ال ختفيف كل مهزة صورت ألفً  أنكما قال أبو شامة):لثاينالسبب ا

يلزم منه خمالفة الرسم ألهنا إما أن جتعل بني بني حنو )سأل( أي بني اهلمزة واأللف أو تبدل 
ا يف حنو )ملجأ( ، فهو موافق للرسم وإمنا جتيء املخالفة يف رمسها ابلياء والواو ويف عدم ألفً 

وهذا التعليل وإن كان ينطبق على جل اهلمزات  املصورة ألًفا فإنه ال ينطبق على   .16(رمسها
 .ِّ خص ٱ،  مك ّٰٱكلميت

وقد عدد واخلالصة أنه ليس كل كلمة خالف فيها الرسم القياس ورد فيها مذهب رمسي  
العلماء الكلمات اليت ورد فيها املذهب الرمسي مما خالف القياس، وهي إما أن تكون رمست 

 على واو أو على ايء أو على ألف أو من غري صورة.
: ما رسم على واو  أوًل 

 وهو قسمان:  كل مهز متطرف رسم على واو وقبله ألف ــــــــ 
 متفق على رمسه ابلواو وخمتلف فيه

 أما املتفق عليه مبعىن أنه  رسم يف كل املصاحف ابلواو فكلماته هي:  
 ٢١الشورى:  ِّ هب مب خب حب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٩٤األنعام:  ِّمن خن حن ّٰٱ 

                                  
 307،ص1انظر اآللئ الفريده  ج 15

 

 243ص1انظر إبراز المعاني ج 16
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٢١إبراهيم:  ِّ ٰذ يي ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٨٧هود:  ِّخت حت جت هب مب ّٰٱ  

١٣الروم:  ِّ حط مض ّٰٱ                       ٤٧اغفر:  ِّ حت جت ّٰٱ  

٥٠اغفر:  ِّ ين ىن من ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ١٠٦الصافات:  ِّ مي خي حي  جي  ّٰٱ  

٤املمتحنة:  ِّ مب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٣٣ادلخان:  ِّ جخ  مح جح ّٰٱ  

٣٣املائدة:  ِّ مب  زب  ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٢٩املائدة:  ِّ مخ جخ ّٰٱ  

٤٠الشورى:  ِّ حب جب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ          ١٧احلرش:  ِّ حن جن  يم ىم ّٰٱ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلماته هي:      رسم يف بعض املصاحف ابلواو وبعضها ال( فوأما املختلف فيه)مبعىن أنه   

 
 
 

٣٤الزمر:  ِّ  زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٧٦طه:  ِّ  مل مك لك هش مش ّٰٱ   

١٩٧الشعراء:  ِّ هت مت خت حت ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٨٨الكهف:  ِّىق  يف ىف ّٰٱ  

يف الشعراء واألنعام ِّ  مب زب رب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ٢٨فاطر:  ِّخصّٰٱ  

 ة، وفيها يفخالف فيها الرسم القياس، ألن قياسها أن ًل يكون هلا صور وهذه الكلمات 
ا :ــــالوقف عليها اثنا عشر وجه    

 مخسة على القياس ،وسبعة على الرسم
والتسهيل ابلروم مع املد والقصر. ،أما مخسة القياس فثالثة اإلبدال  

ر والتوسط صإبداهلا واًوا مضمومة على الرسم مث تسكن للوقف مع القفوأما سبعة الرسم 
ر فقط ألن ، وجيوز الروم مع القصلثالثةاوجيوز اإلْشام مع األوجه  ،والطول ألهنا مد عارض

 الروم كالوصل.
 ألن محزة ،هلشام فقط ااملذهب الرمسي فيه ٨٨الكهف:  ِّىق  يف ىف ّٰٱٱ)تنبيه( قوله تعاىل

هيل مع املد والقصر متوسطة عنده فليس له فيها إال التس فهييقرؤها منونة ابلنصب )جزاًء( 
زاء فنون وانصب أما هشام فيقرؤها ابلرفع ففيها األوجه املاضية قال الشاطيب:)وصحاهبم ج

 الرفع واقبال( 
 

:وكلماته هيكل مهز متطرف  رسم على الواو وقبله فتح ـ  ـــــ  
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  ِّ جع  مظ  ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ يي ّٰٱٱٱٱٱٱٱ ِّ  مك لك ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ زت ّٰٱٱٱٱٱٱٱِّ  رنّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّٱٱٱ  جغ ّٰٱ  

ٱ،ثالثة مواضع يف سورة النمل ِّ ري  ٰى ّٰٱٱٱٱٱ٢٤املؤمنون:  ِّ ىي ني مي زي ري ٰى ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

حيث وردتِّ ين ّٰٱٱِّ جض مص خص ّٰٱٱ   .يف سوريت إبراهيم والتغابن ِّ يق ىق يف ّٰٱ  

  ١٣القيامة:  ِّ  مض خض ّٰٱ٢١ص:  ِّ ىئ نئ ّٰٱ٦٧ص:  ِّ مت  زت  ّٰٱ ٱ 
يف و غري واو كتب يف بعض املصاحف بخمتلف فيهما ف ِّ  مض خض ّٰٱ ِّ ىئ نئ ّٰٱغري أن 
  ابلواو. بعضها

ا وقف ا كوهنوهذه الكلمات خالف فيها الرسم القياس فكان حقها أن ترسم على ألف لس
وهلا مخسة أوجه يف الوقف :ـــوانفتاح ما قبلها،   

 اثنان على القياس ، وثلثة على الرسم.
.لها ابلروم أما وجها القياس فإبداهلا ألًفا لسكوهنا للوقف وانفتاح ما قبلها ، وتسهي  

.امهاروم الواو وإْشوأما أوجه الرسم فهي تبدل واو مضمومة مث تسكن للوقف ،وجيوز   
 

قبلها حركة مها بسكون ما قبل اهلمز، واهلمزة متؤ ألن محزة يقر ٱٱٱٱٱٱٱٱُِّهز َؤا ،ُكف ؤ اّٰٱ  كلمتا ـــــــ
على واو  وقد خالف الرسم القياس ورمست ،أن ال ترسم هلا صورة ساكن صحيح فالقياس

لساكن قبلها على ، وحذفها ونقل حركتها إىل اعليها إببداهلا واًوا مفتوحة على الرسم فنقف
. القياس  

 اثني ا: ما رسم على ايء
 ي:   وكلماته ه كل مهز متطرف مكسور رسم على ايء وقبله ألف  ـــــــ
٩٠انلحل:  ِّ مت زت رت ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ١٥ يونس: ِّيي ىي ّٰٱ  

٥١الشورى:  ِّ حن جن مم خم ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ١٣٠طه:  ِّ مل يك ىك ّٰٱ   

٨الروم:  ِّ يب ىب ّٰٱ ١٦الروم:  ِّ خم حم ّٰٱ                                                           

 ايءملصاحف بغري كتب يف بعض ااملوضعان األخريان يف سورة الروم خمتلف فيهما ف غري أن
.ياءابل بعضهايف و   
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ا عند يكون هلا صورة، وهل وقد خالف الرسم القياس يف هذه الكلمات ألن قياسها أن ال
 الوقف عليها تسعة أوجه:    

 مخسة على القياس، وأربعة على الرسم
 أما مخسة القياس فثالثة اإلبدال، والتسهيل ابلروم مع املد والقصر.
صر والتوسط ف مع القوأما أربعة الرسم فهي تبدل ايء مكسورة على الرسم مث تسكن للوق

لروم مع القصر فقط ألن الروم كالوصل.مد عارض، وجيوز اوالطول ألنه   
 وال يدخلها اإلْشام ألهنا مكسورة.

 وقد رمست على ايء وقبلها فتح ٣٤ األنعام: ِّ   مك لك ّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّ لك ّٰٱٱــــــــ   كلمة 

  ووجهان على القياس ،وفيها وجهان على الرسم
ها بروم ، وأما وجها لسكوهنا للوقف وفتح ما قبلها، وتسهيل اا ألفً بداهلفإ فأما وجها القياس

.مكسورة مث سكوهنا للوقف أو رومها ايءالرسم فإبداهلا   
اثلث ا : ما رسم على ألف      

٢٠األحزاب:  ِّ خص ّٰٱٱحيث وردت،وكلمة  ِّ مك ّٰٱكلمة   

ٱمستالقياس يف الكلمتني، فحقهما أن ال تكون هلما صورة لكن ر وقد خالف الرسم   

صورة  يف بعض املصاحف ابأللف وبعضها بدون ِّ خص ّٰٱابأللف،ورمست  ِّ مك ّٰٱ
لها )النَشاة، بعد نقل حركتها إىل الساكن قب ا إبدال اهلمزة ألًفا على الرسم،مروي فيهو 

.ا على القياسما إىل الساكن قبلهمنقل حركتهاحلذف مع  يَسالون(، وفيهما  
 

 رابع ا: ما حذفت صورته 
مثل كل مهز مضمومة  رمست من غي صورة وقبلها كسر وبعدها واو مد  ـــــ  

  ، يت،  جه ٱ ، يئ ٱٱٱٱٱٱٱٱ  ،ىن ٱ ،  يم ٱ ،  ىن ٱ ، مظ ٱ ، جئ ّٰٱ
ففي هذه الكلمات وما كان على وزهنا ثالثة أوجه:    ِّ مخ ٱ ،  مغ  

.وضم ما قبل اهلمز    احلذف على الرسم  2   التسهيل بني بني على القياس.     1  
      اإلبدال ايء مضمومة على مذهب األخفش. 3 
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 مثل:كل مهزة  مضمومة رمست من غي صورة وقبلها  فتح أو ضم وبعدها واو مد  ــــــــ
وقد  ِّ  هئ  ،لك ،  ٱ  ين   ،زب    ،حض   ،ٰر ،    يت  ، زن ٱ ،   جس ، ري ّٰٱ 

خالف الرسم القياس يف هذه الكلمات وأمثاهلا فرمست من غري صورة وكان حقها أن تصور 
 وعند الوقف عليها نقف بوجهني:

 .بقاء الفتحة اليت قبل اهلمزةمع مالحظة  واحلذف على الرسم ،التسهيل على القياس
ز حلمزة وهشام( مل يعد العالمة املتويل يف قصيدته)توضيح املقام يف الوقف على اهلم تنبيه

  ،زب    ،حض  ،    يت ّٰحنو وبعدها واو وقبلها فتح اهلمزة املضمومة اليت حذفت صورهتا
ه( آَخر ، َوه َو  ....  زنَوأَمَّا حَن و   )عدها غريه قال يف النشريف حني  ِّ  هئ َفِفيِه َوج 

فِ  َذ  رِيِد " َعَلى احل  ف  َكِقرَاَءِة َأِب َجع َفر ، َنصَّ َعَلي ِه اهل  َذيلُّ َوَغري  ه ، َوَنصَّ َصاِحب  " التَّج  َذ   احل 
ِم فَ ه َو أَر َجح  ِعن َد َمن  أَي خ ذ      جس، َوِقَياس ه  )(  لك)يف  بِِه، َوقَاَل اهل  َذيلُّ: ِإنَّه  ( َوه َو م َواِفق( لِلرَّس 

17 (الصَِّحيح  
 

 

 كل مهزة مكسورة رمست من غي صورة وقبلها كسر وبعدها ايء مد مثل:ـــ  ـــــــ
  ِّ  خم  ٱ ، يك ٱ ، خي ،ىت ٱ ،  مت  ّٰٱ

 ونقف على هذه الكلمات بوجهني:   
    احلذف على الرسم.2      التسهيل بني بني على القياس،     1 

  
أما الكلمات اليت وافق فيها الرسم القياس فاملذهبان )الرمسي والقياسي( فيها متحدان، إال أنه 

   ّٰٱمثل كلمة فيها  واإلْشامقد ورد يف بعضها أوجه خاصة ابلرسم وذلك بسبب دخول الروم 

 املرفوع فقد ورد فيها مخسة أوجه أيًضا:   ٱٱٱٱٱ،ِّٱجه، ىم
 فأما وجها القياس: وجهان على القياس، وثالثة على الرسم، لدخول الروم واإلْشام فيها، 

                                  
 484ص1النشر ج 17
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 فاإلبدال واو مد لسكوهنا سكوًًن عارًضا للوقف وضم ما قبلها، والتسهيل ابلروم.  
مضمومة مث تسكن للوقف فيتحد مع الوجه األول ملذهب  اوأما أوجه الرسم فإبداهلا واوً 

( أما األوىل فتبدل  جههذا كله يف اهلمزة الثانية من كلمة)الواو وإْشامها.القياس، وجيوز روم 
  ، والرسم موافق للقياس فيها.حلمزة فقط واو مد

ففيها أربع أوجه اثنان على القياس، واثنان على الرسم،  ِّ مس خس،   جي،   ّّٰٰ ومنها
 وكسر ما قبلها،أما وجها القياس فهما اإلبدال ايء مد لسكوهنا سكوًًن عارًضا للوقف 

والتسهيل ابلروم. وأما وجها الرسم فهما اإلبدال ايء مكسورة مث تسكن للوقف فيتحد مع 
املخفوض هلشام فقط   ِّ مسّٰالوجه األول ملذهب القياس، مث رومها. مع مالحظة أن 

ألن محزة يقرؤها ابلسكون فليس له فيها إال اإلبدال ايء مد فقط خبالف املرفوع فال يسكن 
 حلمزة بل يبقى مرفوًعا قال الشاطيب )ويف السيئ املخفوض مهزًا سكونه فشا( ايءه 
أربع أوجه: اثنان على القياس، واثنان على الرسم  )اهلمزة الثانية(اجملرور وفيهاِّ  ٍّ  ّٰٱ   ومنها

أما وجها القياس فهما اإلبدال واو مد لسكوهنا سكوًًن عارًضا للوقف ومذهب األخفش، 
التسهيل ابلروم. وأما وجها الرسم فهما اإلبدال واو مكسورة مث تسكن و  وضم ما قبلها،

ووجها الرسم مها نفس وجها  للوقف فيتحد مع الوجه األول ملذهب القياس، مث رومها.
 األخفش.

 ِّ  حض، حل  ٱٱٱٱٱٱٱ ،حض جض ٱٱٱٱٱٱٱ ،  ىل مل ٱٱٱٱٱٱٱ ،  لك ، يف ٱٱٱ،ٱ يل ٱٱٱٱٱٱٱ ،خب ٱ،ٱٱ جغ ّٰٱومنها
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱابلياء ِّت رِجيّٰهلشام فقط ألن محزة يقرؤها ِّٱت رِجئ  ّٰو

وقد ورد يف هذه الكلمات مجيعها مخسة أوجه، وجهان على القياس، وثالثة على مذهب  
 فأما وجها القياس: األخفش والرسم، لدخول الروم واإلْشام فيهن،

 ابلروم.  والتسهيل فاإلبدال ايء مد لسكوهنا سكوًًن عارًضا للوقف وكسر ما قبلها، 
وأما أوجه الرسم فإبداهلا ايء مضمومة مث تسكن للوقف فيتحد مع الوجه األول ملذهب 

 وهي نفسها أوجه مذهب األخفش . القياس، وجيوز الوقف بروم الياء وإْشامها،
 املصادر واملراجع
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