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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أصول رواية قالون عن نافع

  
                                            األصول مجع أصل وهو يف اللغة ما يبىن عليه غريه ،    :            تعريف األصول
                                                    طرد، أي احلكم الكلي اجلاري يف كل ما حتقق فيـه                              عبارة عن احلكم امل       :           ويف اإلصطالح 

                 قـراءات سـبعة                                  صول الدائرة على اختالفات ال     أل                باع رمحه اهللا وا    َ َض                   قال الشيخ  ال     ،    شرطه
            ً وهلم جراً                                                                     وثالثون أصال، مثل اإلظهار واإلدغام والصلة واملد والتحقيق والتسهيل واإلمالة 

                       البسملة بني السورتني        قالون    أثبت  * 
   :                                                                                  خبلف عنه ضم ميم اجلمع وصلتها بواو لفظية إذا وقعت قبل حمـرك  حنـو                     قرأ •

                         لى الصلة تكون من باب                                  ، وإذا كان بعدها اهلمز فع                     عليهم ءأنذرهتم    ،             عليهم غري   
                        املد املنفصل فتعطى حكمه ،

                                                                      هي اهلاء الزائدة الدالة على الواحد املذكر ، وتسمى هـاء الـضمري               :             هاء الكناية  •
                يـؤده إليـك      :                                                        قرأ قالون باختالس كسرة اهلاء يف اثين عشر موضعا هي            ف      ،       أيضا

ـ        نوله و                                 بآل عمران وموضع الشورى ،                     أيضا موضعني            نؤته منها        مرتني،       وىل            مـا ت
               بالفرقان ،             فيه مهانا                بالنور ، و        ويتقه                      ، باألعراف والشعراء              وأرجه                بالنساء ،       ونصله
                                                        بسورة طه     ويأته                  إليهم بالنمل ،     فألقه

      ،                                                  قرأ قالون بقصر مد املنفصل وتوسطه والقصر مقدم يف األدء  :            املد والقصر  •
                   وتوسط املتصل كحفص ،

                أحكام اهلمزات
          اجتمعا يف                                                                         هيل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينها من كل مهزيت قطع                  روى تس     * 

              بالتـسهيل       أئمة             قرأ مهزة   ه         إال أن        ،          أؤنبئكم         ،         أئنكم    ،     ءألد   ،         ءأنذرهتم  :                  كلمة واحدة حنو    
                                                                              فقط بدون إدخال ،                                                             
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                                                                 كلمة فله تسهيل الثانية من غري إدخال ألف الفصل وذلك يف                                     وإذا اجتمع ثالث مهزات يف    
             بالزخرف ،      ءآهلتنا                          باألعراف وطه والشعراء ، و      ءآمنتم
            السماء إن        من             جاء أمرنا   :                                                           وإذا التقى مهزتا قطع من كلمتني واتفقتا يف احلركة حنو            •

         ا كانتا                                                                     ، فله إسقاط األوىل منهما إذا كانتا مفتوحتني ، وتسهيلها إذ                        أولياء أولئك    ،  
                يف سورة يوسـف                بالسوء إال                                                      مكسورتني أو مضمومتني ، ويزاد له يف قوله تعاىل          

                                                      إبدال اهلمزة األوىل واوا مع إدغام الواو يف الواو قبله ، 
                                                                                 وإذا اختلف اهلمزتان يف احلركة ، فإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة أو              •

     ،     إىل    تفيء    ،        جاء أمة  :                              مكسورة سهل الثانية بني بني مثل 
           من السماء                                                                            وإن كانت األوىل مكسورة والثانية مفتوحة أبدل الثانية ياء خالصة حنو             •

  :                                                                                   ، وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مفتوحة أبدل الثانية واوا خالصة مثل                    أوئتنا
               .            السفهاء أال

   :                           فله يف الثانية وجهان                 يشاء إىل       حنو                                          وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة     
   .                                            تسهيلها بني بني وإبداها واوا وهو املقدم يف األداء

               وعددها أحد       أءنا          ترابا     ،          أءذا كنا                                           كل موضع وقع فيه استفهام مكرر حنو             يف    قرأ *
                                                                              عشر موضعا يف تسع سور، باإلستفهام يف األول واإلخبار يف الثاين إال ماكان يف              

           وروى كلمة               يف الثاين ،                                                                 النمل والعنكبوت ، فإنه قرأ باإلخبار يف األول واإلستفهام          
                                                                     يف الزخرف مزة مفتوحة حمققة فهمزة مسهلة مضمومة وإسكان الشني                 أشهدوا

   .                            وأدخل ألفا بني مهزتيه خبلف عنه 
       أرءيت    ،       أفرءيت  :       مثل          كيف جاء                             قرأ بتسهيل مهزة أرءيت املستفهمة  * 
             .         حيث جاءت   )      هأنتم (               قرأ بتسهيل مهزة   * 
                                                       نقل ضمة اهلمزة إىل الم التعريف قبلها وإدغام تنوين                       يف النجم ب             عادا األوىل      قرأ    * 

#   :         هكذا                                           عادا فيها حالة الوصل ومهز الواو بعدها ساكنة YŠ% tæ)    4’ n<÷τ $#(  .        
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≈⎯z     وقرأ   *  s9 !# u™ موضعي يونس بنقل حركة اهلمزة إىل الالم                                         

   .             مزة إىل الدال                       يف القصص بنقل حركة اهل          ردءا يصدقين        كما قرأ   * 
                      كيف وقعا مجع أو فردا   )     أخذمت  (  و  )     اختذمت  (                            أدغم قالون الذال يف التاء من •
               :                    يف                           والباء عنـد املـيم           ،            يف األعراف                  يلهث ذلك ،                                 وأظهر الثاء عند الذال من     •

                      ود خبالف عنه فيهما ،    )            اركب معنا  ( 
ـ      )      هـار  (                     فإنه مييل فقط ألف         :                            ويف موضوع اإلمالة والتقليل    •             ة ، وروى            يف التوب

                        هي هود فيقرأ بفتح             جمريها                                                     حيث وقع بالتقليل خبلف عنه فيه ، وأماكلمة                التوراة
                     الراء من غري إمالة ، 

                                        وهي الياء الزائدة الدالة على املتكلم    :            ياء اإلضافة  •
                                                                                             فروى قالون بفتح ياء اإلضافة إذا كان بعدها مهزة قطع سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو                

                 ا وعشرين موضعا    د                       ، واستثين من ذلك واح                                      أعلم ، مين إنك ، إين أريد         إين   :            مضموما حنو   
        ريب إن                                                                                فأسكنها وستجد ذلك مفصال يف مواضعا من السور ، واختلـف عنـه يف يـاء                 

         بفصلت
                   ، ذكري اذهبا                لنفسي اذهب                  يف البقرة ،                 عهدي الظاملني     :                           كما فتح الياءات التالية    •

             يف األنعام      ممايت هللا           يف الصف ،  ه       بعدي امس              يف الفرقان ،           قومي اختذوا      بطه ، 
          ويل نعجة                    يف النمل ،           ما يل    ،                   يف إبراهيم وص               ما كان يل    :                          وأسكن الياءات التالية     •

         وحميـاي                      حيث وقـع ،          معي   ،           بنوح             بييت مؤمنا            بطه ،            ويل فيها                يف سورة ص ،     
  .                                         يف الزخرف بإثبات ياء ساكنة يف الوصل والوقف         ياعبادى                باألنعام ، وروى 

                                                   وهي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة علي الرسم ،   :    د       لزوائ         ياءات ا *
                                           ، وقرأ خبلف عنه يف أربعة مواضع وهي          ا                                           أثبت قالون الياء وصال يف تسعة عشر موضع       

                                              يف سورة غافر  وكلها سـتأيت مفـصلة يف                           التالق ، التناد                      يف البقرة ،          دعان      ،        الداع
   .                   سورها بإذن اهللا تعاىل 
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                          اليت خالف قالون فيها حفصا     طردة           الكلمات امل •
                                                       بشرط أن يقترنا بالواو أو الفاء أوالالم إال موضعا             )          هو ، هي   (   يف           اهلاء        بسكون   قرأ •

  يف   )                        مث هو يـوم القيامـة        (               وهو قوله تعاىل    )  مث (                              واحدا أحلق بذلك وقد سبقت ب     
    . .     القصص

                             يب     للـن   (                                                    سواء جاءت مجعا أوفردا ماعدا موضـعي األحـزاب             )    النيب (               قرأ باهلمز يف            * 
              . )         بيوت النيب ( و    )   إن

                     حبذف اهلمزة حيث جاءت ،  )        الصابئني  –          الصابئون (       كلمة    قرأ •
  .         حيث وقعت   )     هزؤا (        كلمة               قرأ مز الواو يف •
   .                                           زاد مهزة بعد األلف فيكون املد حينئذ مدا متصال   )       زكرياء ( •
  .               وبابه حيث جاءت   )    حيسب  (                             قرأ بكسر السني يف الفعل املضارع •
        ال حيزهنم   (                                                   وبابه بضم الياء وكسر الزاي إال موضع األنبياء             )    حيزن (     فعل        يف         وقرأ   •

   ).     الفزع
   .                    بكسر السني حيث جاءت     )      عسيتم (    قرأ  •
  .                     بتشديد الذال حيث وقع     )       تذكرون (    قرأ  •
  .                                              وبابه كسر الباء فيها سواء كانت معرفة أم منكرة   )     بيوت (       كلمة  •
   .                     يفتح ياءها حيث جاءت   )        مبينات   (      كلمة  •
                    قطع سـواء كانـت                                     وصال ووقفا الواقع بعدها مهزة        )    أنا (                  ت األلف يف كلمة        أثب •

  )                    أنا أنبئكم بتأويله ،              أناأقل منك ماال  :                      مفتوحة أو مضمومة مثل 
     ) .                 إن أنا إالنذير مبني   : (                                         واختلف عنه يف املكسورة مثل 

   .                                               قرأ بتنوين الدال وصال وإبداهلا ألفا وقفا حيث جاءت    :     مثودا •
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                                                             ر الكلمة ساكنا ولقي ساكنا من كلمة أخرى وكان احلرف الثالث من               إذا كان آخ   •
                                                                               هذه الكلمة مضموما ضما الزما فإن ذلك الساكن األول يضمه يف حالة الوصـل              

⎯æ  :                          سواء كان تنوينا أوغريه حنو  yϑsù  § äÜ ôÊ $# ،    ãM s9$s% uρ  ól ã ÷z$#،    


