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 ملخص البحث

 :عنوان البحث

دراسًة ( ه4021)للعالّمة الشيخ علي بن عمر امليهي( قول األبرق يف حلِّ بعض ما صُعب من طريقة األزرقال)
آخر الكالم  إىل  , "چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :قوله تعاىل: "قول املصّنف يف باب سورة املائدةمن وحتقيقاً 

 .من باب سورة الرعد" چچ چ چوإذا ابتدأت من : " قوله يف 
 :أهداف البحث

من طري  , حيث تضّمن أوجه التحريرات لألزرق عن ورش  , وذلك ألمهيته, قي  جءء  من الكتاب حتقيقًا علمياً حت
ِوفاقاً , وعبد الرمحن اليمين, سلطان املءّاحي: مع بيان طريقة كل  من الشيخني, من أّول القرآن إىل آخره, الشاطبية
 .وِخالفاً 

 :خطة البحث
 :اشتملت على ما يلي

  .البحث وخطة, وأمهيته, املوضوع اختيار أسباب تتضمنو  :المقدمة

 :وفيه فصّلن, الدراسة: القسم األول

, عن دراسة املؤلف وحياته وآثاره: األول, يتضّمن مبحثني: والفصل الثاين, عن علم التحريرات: الفصل األول
 .عن دراسة كتاب القول األبرق: والثاين

 النص المحقق: القسم الثاني

 مة والفهارسثم الخات

 :من النتائج

ليس كلُّ حترير  للطّيبة هو و , للشاطبية هو حتريٌر للطّيبة فكلُّ حترير  , حتريرات الشاطبية جءٌء من حتريرات الطّيبة/ 4
 .حتريٌر للشاطبية

اب املذكورة يف كتبه ككت, أّن ما زاده الشاطيب على كتاب التيسري للداين مل خيرج فيه عن طرق الداين األخرى/ 0
 .جامع البيان

 .املعتمد من طري  التيسري والشاطبية هو التسوية بني البدل احملق  والبدل املغريّ / 3
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 بسم اهلل الرحن الرحيم

احلمدهلل األعلى, منءِل القرآن بديَع اللفِظ جليَل املعىن, الكرمِي ذي املنَّة, ُمنءِِل األحرِف السبعة تيسريًا على 
له الثناء واجملد, وإليه األوبة ! وحُسنْت, وَجلَّت أوصافه وكُملْت, وكثُرْت أفضاله وعُظمتْ  األمَّة, تقدَّسْت أمساؤه

 .والقصد, وعليه التكالن بغري حد

والصالة والسالم على املصطفى للرسالة, املبعوث بالرمحة, احلريص علينا أن جينِّبنا املشقة, نبينا حممد ذو 
 ., صلوات اهلل وسالمه عليهالشرف الكبري, املوسوم باخلل  العظيم

 :أما بعد

ورمحته على عباده أن أنءل عليهم الُقْرآَن تبيانًا لكل شيء, أعجء  -سبحانه وتعاىل–فإّن من فضل اهلل 
ره على عباده بأن  عن اإلتيان بيية تضاهيه, ومن كمال فضله أن يسَّ عن اإلتيان مبثله, بل أعجء الثقلنيالفصحاء 
 .قرأ القارئ بأيها شاءي سبعة أحرف  جعله على 

وجل,  والشك أّن كل علم  يشُرف مبا يتعّل  به, لذا كان لعلم القراءات شرٌف عظيم نظراً لتعلقه بكتاب اهلل عءّ 
علماؤنا األجاّلء فضل هذا العلم فألّفوا فيه الكتب منظومًة ومنثورة, خمطوطًة ومطبوعة, وقد أدرك سلفنا الصاحل و 
القاسم بن فريُّه : ات والشاّذ منها, واعتنوا فيه أّّيا عناية, ومن هؤالء العلماء اإلمام العاّلمةوبّينوا الصحيح من القراء

, اليت صارت عمدًة يف هذا العلم, (حرز األماين ووجه التهاين)الذي نظم قصيدته املعروفة بـ( ه092-ت)الشاطيب
الشيخ العاّلمة علي بن عمر : اهتموا بتحريرها ومن العلماء الذين. فاعتىن العلماء هبا شرحًا وتوضيحًا وحتريراً 

القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة )يف كتابه الذي بني أيدينا, املوسوم بـ( ه4021-ت)امليهي
عبد : ؛ وذلك ألمهية هذا العلم يف عدم تركيب القراءات وخلطها, فنقل يف كتابه هذا حترير الشيخني(األزرق

 .فاق واالختالفباالتّ ( ه4200-ت)وسلطان بن أمحد املءاحي (ه4202-ت)الرمحن اليمين

والريب أن جهود علماء التحريرات يف تتبُّع األوجه ومتييء الطرق ومتحيص الروايات, قد أمثرت عن حفظ 
كيب, ءات القرآنية املرويَِّة بالسند املتصل بنيب هذه األمة عليه الصالة والسالم, أن يدُخلها اخلطأ والوهم والت االقر 
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, وحسبهم (4)"هُ نَ قِ تْ يُـ  أنْ  اًل مَ عَ  ُكمْ دُ أحَ  لَ مِ عَ  اإذَ  بُ يُِ  اهللَ  نَّ إِ : "حسبهم يف ذلك قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 . (0)"اِقْـَرُؤوا َكَما ُعلِّْمُتم: " يف شدة التحري يف النقل عن الشيوخ والقراء األئمة قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 :موضوعأسباب اختيار ال

 .وجل , طلباً ملرضاته وثوابه الرغبة يف خدمة كتاب اهلل عء -4
خدمة علم مهم من العلوم املتعلقة بالقراءات, وهو علم التحريرات, ملا يتتب عليه من معرفة األوجه  -0

 .الصحيحة املقروء هبا
 .قلة املصنفات واملراجع احملققة حتقيًقا علميًّا رصيًنا يف هذا العلم -3
, خاصة وأن أغلب جهود الدارسني تُعىن بدراسة طرق طيبة (الشَّاِطِبيَّةِ )ضرورة دراسة طرق  االلتفات إىل -1
 .النشر
عن ورش وضبط حتريرات روايته من طري   (ه012-ت حنو)اأَلْزَرقِ إبراز جهود العلماء يف العناية بطري   -0

 (.الشَّاِطِبيَّةِ )
, وعدم اإلحاطة ب وطالبات القراءاتغموض بعض أوجه التحريرات املقروء هبا عند كثري من طال -6

 .مبصادرها
 .إىل دراسة وحتقي  هذا الكتاب ونشره -حسب علمي-عدم تطرق الباحثني  -0
 .أمهية الكتاب ومكانة مؤلفه -8

 :يلي فيما الكتاب أهمية وتتجلى

 .اتصال املوضوع خبدمة علم القراءات وطرق القراء اتصااًل وثيقاً  -4
ته العلمية حيث يعد شيخ العلماء يف عصره , ومن القراء احلاذقني ومكان -رمحه اهلل -منءلة املصنف -0

 .املاهرين بطنطا
                                                           

رضي اهلل -أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده, وأخرجه البيهقي يف جامعه بإسناده عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (4)
, وساق إسناداً عن مصعب بن ثابت عن (1932)0/031اجلامع لشعب اإلّيان, ألمحد البيهقي  .-يعين اإلسناد-"غلط وأظنه: " , وقال-عنها

, (1934)0/030املرجع الساب  " هذا أصح, وليس ملالك فيه أصل واهلل أعلم: " , وقال-رضي اهلل عنها-هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
, (1386)0/12 مسند أيب يعلى املوصلي: انظر .اجلامع وذكر له شواهد, وحسَّنه يف صحيح الصحيحة, وأخرجه األلباين يف سلسلة األحاديث

, (الكبري الفتح) وزيادته الصغري اجلامع وصحيح, (4443)3/426 وسلسلة األحاديث الصحيحة وشيٌء من فقهها وفوائدها, لناصر الدين األلباين
 (.4882)4/383 لناصر الدين األلباين

. وحسنه األلباين, -رضي اهلل عنه-ا اللفظ جءٌء من حديث  أخرجه أبو يعلى يف مسنده, والطربي يف جامعه, كالمها عن عبد اهلل بن مسعود  هذ (0)
, وسلسلة األحاديث الصحيحة 4/00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تفسري الطربي املسّمى , و(036)4/128مسند أيب يعلى : انظر
1/08(4000.) 
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ق من أول القرآن الكرمي إىل آخره , رَ زْ تظهر ميءة الكتاب يف أنه ضم بني دفتيه مجيع أوجه التحريرات لألَ  -3
الشاطبية يف املصدر  ش من طري رْ مما يسهل على القارئ اإلحاطة جبميع الطرق والتحريرات املتعلقة برواية وَ 

 .الواحد
القراء, الشيخ جبمع حتريرات الشيخني اجلليلني, الََّذْيِن تتصُل هبما أسانيد  -رمحه اهلل -عناية املصنف -1

 . مع املقارنة بينهما اتفاقًا واختالفًا, والشيخ سلطان املءاحي عبدالرمحن اليمين
 

 : البحث خطة

 .وفهارس, ومطالب, وخامتة صوٌل ومباحثُ وقسمني حتتهما ف, دمةسم إىل مقالبحث مقّ 

 :المقدمة

 .البحث وخطة, وأمهيته, املوضوع اختيار أسباب تتضمن 

 الدراسة : األول القسم

 : فصّلن وفيه

 :األول الفصل

 : مباحث مخسة وفيه التحريرات علم

 .اواصطالحً  لغةً  التحريرات تعريف :األول املبحث

 .تبالتحريرا األخذ حكم :الثاين املبحث

 .الشاطبية حتريرات يف املؤلفات أهم :الثالث املبحث

 .الشاطبية حتريرات يف املؤلفني مناهج :الرابع املبحث

 .أسبابه, وما عليه العمل. اختالف احملرِّرين يف حتريرات الشاطبية :اخلامس املبحث
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 :الثاني الفصل

 : مبحثان وفيهدراسة املؤلف والكتاب, 

 :مطالب سبعة وفيه وآثاره وحياته لفاملؤ  دراسة :األول املبحث

 .ونشأته ومولده امسه :األول املطلب

 .شيوخه: املطلب الثاين

 .تالميذه: املطلب الثالث

 .القراءة يف سنده: املطلب الرابع

 . عليه العلماء وثناء العلمية مكانته: املطلب اخلامس

 . مصنفاته :املطلب السادس

 . وفاته: املطلب السابع

 : مطالب سبعة وفيه( األبرق القول) كتاب دراسة :ينالثا املبحث

 . مؤلفه إىل نسبته وتوثي , الكتاب عنوان حتقي : األول املطلب

 .كتابه يف املؤلف منهج :الثاين املطلب

 . مصادره :الثالث املطلب

  الكتاب مميءات: الرابع املطلب

 . الكتاب على امللحوظات أبرز :اخلامس املطلب

 . منها مناذج وعرض, للكتاب اخلطية النسخ وصف: السادس املطلب

 .ي يف التحقي منهج: السابع املطلب
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  النصُّ المحقق:  الثاني القسم

آخر إىل   , "چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :قوله تعاىل: "قول املصّنف يف باب سورة املائدةمن وهو من 
 .من باب سورة الرعد" چچ چ چ وإذا ابتدأت من :قولهالكالم يف 

 : الخاتمة

 . والتوصيات النتائج وتتضمن

  :الفهارس

 .القرآنية اآليات فهرس  -4
 .وآثار الصحابة النبوية األحاديث فهرس -0
 .فهرس األبيات الشعرية -3
 .األعالم فهرس -1
 .والبلدان األماكن فهرس -0
 .ئيةفهرس املصطلحات القرآ -6
 .واملراجع املصادر فهرس -0
 .فهرس املوضوعات -8

 .إذ عّلمين ما مل أكن أعلم, العليم احلكيم, الرحيم ربال, أمحد اهلل جّل يف عالهوأخرياً 

ولك احلمد على , لك احلمد على اإلّيان, لك احلمد مبلء قليب وجوارحي على ما أنعمت به عليّ إهلي  
أن تقبل ميّن هذا العمل  اللهم إيّن أتوّجه إليك بتضرع  ,  ولك احلمد على العلم والتيسري والعون والتوفي, القرآن
 .وتعينين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وأن جتعله خالصاً لوجهك الكرمي, وتنبته نباتاً حسناً , حسن  بقبول  

فإيّن أتوجه خبالص شكري , وإذا كان من شكرك يا إهلي أن أشكر كل من وقف إىل جانيب يف هذا البحث
إذ  , ويف هذا العمل خاصةً , ة عامةً فهما يل أعظم دوحتني يف رحليت يف احليا, وتقديري إىل مقام والديَّ الكرّيني

بعذب , فيظلالين بظّلهما الّرحيم, من حّر اهلجري وعند حرية الدروب, كنت وال زلت أستظل حتت ظّلهما
وارض , اللهم فاحفظهما, بعيت يف دراسيت على الدوامومتا, ورقّة السؤال عن احلال, ولطف الكلمات, الدعوات
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وارزقين  ,وارفع درجاهتما ,واغفر هلما, وأحسن إليهما, وصحًة وعافيةً , طاعتكوامنحهما عمرًا مديدًا يف , عنهما
 .واجعلين قرة عني  هلما مدى عمري, برمها

: األستاذ الدكتور, مشرف هذا العمل والتحقي , إىل فضيلة شيخي الوقور, كما أتوجه جبءيل شكري وامتناين
مه لْ قه وعِ لُ وأفاض عليها الكثري من خُ , خطوًة خطوةً وساير هذه الدراسة , الذي سّدد خطاي, ياسني احمليمد
, وارفع درجاته, ره وأهلهمُ له وعُ مَ مه وعَ لْ وبارك له يف عِ , اللهم فاجءه عيّن خري اجلءاء, ورجاحة عقله, وسعة صدره

 .طّيبة يف الدارينواكتب له حياة 

الذي تفّضل علّي بقبول , لقضاةحممد عصام ا: كما أتوجه بوافر شكري وعرفاين إىل فضيلة الشيخ الدكتور
وأن , وينفع به الربيّة, أسأل اهلل أن جيءل له العطّية, وتوجيهاته السديدة, وإثرائه بعلمه الغءير, مناقشة هذا البحث

 .ويطّيب عيشه يف الّدارين, يرفع قدره

, قسم القراءات, لدينيف كلية الدعوة وأصول ا متمثلةً , كما أشكر جامعة أم القرى منبع العلم ومشعل اهلداية
 .على إتاحتهم يل الفرصة إلمتام دراسيت يف مرحلة املاجستري

, أسدل اهلل عليهم رضاه, كما أوجه شكري العمي  ألشقائي األعءاء الذين وقفوا معي تشجيعًا ودعمًا وعوناً 
 .وأنار قلوهبم بنور اإلّيان والقرآن, ووفقهم يف خطوات حياهتم

أو إعارة , أو تشجيع  , ومّدت يل يد العون بنصح  , يقة  بذلت يل طيب الدعواتأختم باقة شكري لكل صد و
 ...وأجءل هلم العطاء, جءى اهلل اجلميع خري اجلءاء, مرجع  أو داللة  عليه

 ..واحلمد هلل رب العاملني

 

 الباحثة                                                                                           

 دعاء حجازي                                                                                        
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 : مباحث ويتضمن مخسة

 .واصطالحًا لغةً التحريرات تعريف :األول املبحث

 .بالتحريرات األخذ حكم :الثاني املبحث

 .الشاطبية حتريرات يف املؤلفات أهم :الثالث املبحث

 .الشاطبية حتريرات يف املؤلفني مناهج :الرابع املبحث

 .أسبابه، وما عليه العمل,اختالف احملررين يف حتريرات الشاطبية  :اخلامس املبحث

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 علم التحريرات
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 :المبحث األول
 .تعريف التحريرات لغًة واصطّلحاً  

 
التـَّْقِومُي, واإِلْحَكاُم, والتَّْدِقيُ , : مَجع حَتْرِير, مصدر َحرََّر ُيَرُِّر, ويطل  على عدة معان  منها :تَّْحرِيَراُت لغةال

: ه, وحَتْرِيُر الَوْزنِ تـَْقِوّيُُه وََتِْليُصه بِإقَاَمِة ُحُروِفه, وحَتِْسيُنُه بِِإْصاَلِح َسْقطِ : حَتْرِيُر الكتاب: يُقال. والتـَّْنِقيُح, واإِلْمَعانُ 
 .(4)والحَمْو فيه إثـَْباتُُه ُمْسَتِويًا الَسْقط: ِإْحَكاُمه, وحَتْرِيُر احِلَسابِ : َتْدِقيُقه, وحَتْرِيُر الرَّْميِ 

َوايَة  على بأنه التَّْدِقيُ  يف القراءاِت َوتـَْقِوّيُها والعمُل على مَتِْييِء كلِّ رِ  (هـ4400-ت)اإلْزِمرِييُّ عرَّفه  :اصطّلًحا
 . (0)ِحَدة  من طرقها الصحيحة, وعدِم َخلط رواية  بأخرى

 :وهذا التعريف هو المختار لكونه تميَّز بأمور
 .أنه جامع مانع, جامع ملوضوعات علم التحريرات, مانع من إدخال غريه من العلوم فيه :أولً 
 .التحريراتأنه من التعريفات اليت غلب عليها النظر إىل موضوع علم  :ثانياً 

وقد عرف علم التحريرات عدد من العلماء املعتنني هبا واختلفت ميخذهم يف التعريف ويف النظر هلذا العلم, 
 :وّيكن تقسيم تعريفات علم التحريرات كاآليت

 :َمْن غلب على تعريفه املعىن اللغوي :أولً 
ِإتْـَقاُن : حيث عرف علم التحريرات بأنه (هـ4341 -ت)حُمَمد  يَاُلوَشَة التُّوِنِسيِّ ومن أمثلة ذلك تعريف 

 . (3)الشَّْيِء َوإمعاُن النَّظِر فيه من غري زيادة والنقصان
 :َمْن غلب على تعريفه النظُر إىل مثرة علم التحريرات :ثانياً 

 .(1)ََتْليُص األوجه من التَّكيب: حيث عرفه بأنه (4343ت)املتَـَويلِِّّ ومن أمثلة ذلك تعريف 
 :َمن غلب على تعريفه النظر إىل موضوع علم التحريرات :ثالثاً 

  .كتعريف اإِلْزِمرِييِّ الوارد يف صدر هذا املبحث

 

 

 

                                                           

ولسان العرب, , 96/وخمتار الصحاح, حملمد الرازي, 4/482 وأساس البالغة, أليب القاسم الءخمشري, 3/008 هتذيب اللغة, حملمد األزهري: انظر (4)
 .42/088 وتاج العروس من جواهر القاموس, حملمد الءبيدي, 1/480 حملمد بن منظور

 .03/حملمد املتويلالروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري, : انظر( 0)
 .0/تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة, لعبدالرازق موسى: انظر (3)
 .443/انظر الروض النضري  (1)
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 :المبحث الثاني

 .حكم األخذ بالتحريرات

لفيقها, إذ إن من خالل ما ذكره العلماء من حكم تركيب الطرق وتاحلكم على األخذ بالتحريرات إال ال ّيكن
, وقبل الشروع يف ذكر أقوال العلماء يف التكيب, (4)متييء الطرق, واالحتاز عن التكيب: فائدة التحريرات هي

 :لقارئ القرآن حالنْي  ينبغي معرفة أنَّ 

 .وخارجها, ويدخل فيه تعلم القرآن؛ إلرادة تالوته الصالة داخل التعبُّدية التالوة حال: األوىل

 .(0)القراءات مجع حال اإلقراء بالروايات, ويدخل فيه حال :الثانية

 :حكم تركيب الطرق وتلفيقها في الحالَين

 :وفيها مخسة أقوال

 .وجوب األخذ بالتحريرات: أن التكيب حمرم, أو ممنوع, وينبين عليه -4
 :النصوص في ذلك

 بعضهم صرح حىت ذلك إنكار القراء من طائفة من زماننا وقد شاع يف: "  (ه800-ت)اْبُن َحَجرقال 
 .(3)"فتابعوهم معتمداً  ذلك يف هلم أن الفقهاء من كثري فظن بتحرّيه

 -(ه606-ت)والنـََّوِويِّ ( ه613-ت)اْبِن الصَّاَلحِ غري : يعين -وقال غريمها: "  (ه944-ت)قال السُُّيوِطيُّ 
 .(1)"باملنع مطلقاً 
قصر حلفص ليست من إال أن رواية ال: " بعد ذكره جلواز املد والقصر يف املنفصل ,(معاصر)َعِطيَّة َنْصروقال 

 وعلى هذا فال جيوز للقارئ أن يقرأ بقصر املنفصل إال إذا كان ... الذي نلتءم به يف كتابنا( الشَّاِطِبيَّة)طري  كتاب 
 

                                                           

أجوبة املسائل املشكالت يف علم : أمني الشنقيطي لبحث.د: , ومقدمة حتقي 6/عمدة العرفان يف وجوه القرآن, ملصطفى اإلزمريي: انظر (4)
 .00/حترير طيبة النشر يف القراءات العشر, للسيد هاشم املغريب: هتاين البنيان لبحث.ومقدمة حتقي  أ, 41/ألمحد األسقاطيالقراءات, 

 فأما واالمتحان, الشيوخ, من وتلقيها القراءات, طلب حال يف وذلك بالقبول, وتلقيه عليه, والتقرير القراءات جبمع األخذ على العمل استقر (0)
 قيم بن حملمد األنام, خري على والسالم الصالة فضل يف األفهام جالء: انظر. اجلمع فيها جيوز فال وخارجها الصالة يف عبديةالت القراءة
 .0/020 النشر يف القراءات العشر, حملمد ابن اجلءريو  ,062-009/اجلوزية

 .8/600 ري بشرح صحيح البخاري, البن حجر العسقالينفتح البا (3)
 .3/021 علوم القرآن, جلالل الدين السيوطي اإلتقان يف (1)
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 .(4)"على دراية باألحكام املتتبة عليه حىت ال يصل خلط أو تركيب يف الطرق عند التالوة
َماٌت يف ِعْلِم الْ ) وجاء يف كتاب  .(0)"وقد نّص كثري من العلماء على أن التلفي  حرام(: " ِقرَاَءاتُمَقدِّ

حىت إن بعضهم رأى أن خلط الروايات بعضها ببعض, وإسناد القراءة لغري قارئها :"  (معاصر)َبشَّار َعَيايت وقال 
 .(3)"ممنوع يف احلديث الشريف فقراءات القرآن من باب أوىل

 :األدلة والحجج
القياس على منع اخللط يف روايات احلديث الشريف كما تقدم, فاحلكم على احلديث : ى املنعمما اسُتِدلَّ به عل

 َكَذبَ  َمنْ : " وسلم عليه اهلل صلى الرسول قول حتت بالصحة والضعف من غري أهل البحث واالستقراء يدخل
 األول واملصدر ملنياالع رب كالم ألنه أوىل؛ ابب من والقرآن ,(1)"النَّار ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فـَْلَيَتبَـوَّأْ  ُمتَـَعمًِّدا َعَليَّ 

 .(0)للتشريع
 
 .استحباب األخذ بالتحريرات: أنه خالف األوىل, واألصح أو املستحب عدمه, وينبين عليه -0

 :النصوص في ذلك
َقاُء كل حرف أثبَته قارٌئ إمام, فيكون القارئ قد أتى على مجي"  (:ه123-ت)احلَُلْيِميُّ قال  ع ما هو وأما اْسِتبـْ

 .(6)"قرآن ومل يـُْبِ  شيئاً, فيكون ختمُه أصح ِمن ختمِه إذا ترخَّص, فحَذَف ما ال يضر حذفه من حرف  أو كلمة
يف استحباب استيفاء احلروف عند : مسألةٌ : " هذه املسألة, وقال( البـُْرَهان)يف  (ه091-ت)الءَّرَْكِشيُّ وذكر 
 .(0)"القراءة

 :األدلة والحجج
القياس على أن صالة القائم واملستويف لكل فعل فيها هي أمجع وأمّت من صالة من : به على ذلك ممَّا اسُتدلَّ 

 .(8)يتخَّص فيحذف منها ما ال يضر حذفه, كصالة القاعد يف حال جوازها يف حقه
                                                           

 .90/, لعطية نصرغاية املريد يف علم التجويد (4)
 .041/ مقدمات يف علم القراءات, ألمحد القضاة, وأمحد شكري, وحممد منصور (0)
 .1/تنقيح التحرير لعامر بن السيد عثمان: مقدمة حتقي  بشار عيايت لبحث (3)
. وجءء من حديث  أخرجه البخاري عن املغرية رضي اهلل عنه. أخرجه مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه يف مقدمة صحيحهوهذا اللفظ . متف  عليه (1)

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حمليي الدين النووي: وصحيح مسلم بشرح اإلمام النووي املسمى, (4094)3/494فتح الباري : انظر
4/008-009(3.) 

 .1/تنقيح التحرير: لبحثعيايت  بشار: حتقي مقدمة : انظر (0)
 .0/038 املنهاج يف شعب اإلّيان, أليب عبداهلل احلليمي (6)
 .4/102 الربهان يف علوم القرآن, لبدر الدين الءركشي (0)
 .0/038املنهاج : انظر (8)
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 .عدم لءوم األخذ بالتحريرات: أنه جائء, وينبين عليه -3
 :النصوص في ذلك

جيوز أن يقرأ بعض القرآن حبرف أيب عمرو وبعضه حبرف نافع, وسواء كان "  : (ه008-ت)اْبُن تـَْيِمَيةَ قال 
 .(4)"خارج الصالة أو داخلها

 .(0)"وأجازها أكثر األئمة مطلقاً, وجعل خطأ مانعي ذلك حمققاً : " يِّ رِ ءَ اجلَْ  نُ وقال ابْ 
 
 :عتبار املعاين على النحو التايلالتفصيل با -1
وجوب : يف املعىن وجب بقاؤه على القراءة اليت ابتدأ هبا وحُرم التكيب, وينبين عليه إن كان يف اآلية ارتباطٌ / أ

 .األخذ بالتحريرات يف حنوها
 .استحباب األخذ بالتحريرات يف حنوها: يكن من ارتباط  فاألوىل عدم التكيب, وينبين عليه إن مل/ ب

 :النصوص في ذلك
بقراءة أحد القراء؛ فينبغي أن ال يءال على القراءة هبا ما دام الكالم  -ارئيعين الق -إذا ابتدأ: " "يُّ وَ وَ قال النـَّ 

 .(3)"من السبعة, واأَلْوىل دوامه على اأُلوىَل يف هذا اجمللس مرتبطاً, فإذا انقضى ارتباطه؛ فله أن يقرأ بقراءة آخر  
نصًا طوياًل,  ,-(ه616-ت)اْبُن احلَاِجبِ وهو  -عن شيخ املالكية يف عصره ,(ه660-ت)أَبُو َشاَمةَ ونقل 
 موضع يف بقراءتني قرأ إن نعم,. وأما القراءة بالقراءات املختلفة يف آي العشر الواحد فاألوىل أن ال يفعل: "وآخره

 .(0)..."(1)تقدم كما املنع وحكم ممتنع, أيضاً  فهذا...األخرى على مبنية إحدامها
 :األدلة والحجج

 .إحدى القراءتني على األخرى باط املعىن, وانبناءُ ارت: رة, وهيعّلتهم يف التحرمي ظاه
 .واألقوال السابقة يف حكم التكيب, إما ظاهرها إطالق احلكم على َحاَليِت القراءة, وإما نٌص يف ذلك

 
 

                                                           

 .110(/الصالة-الفقه) 00  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية, ألمحد بن تيمية (4)
 .4/00النشر  (0)
 .09/التبيان يف آداب محلة القرآن, حمليي الدين النووي (3)
موضع ينبين  املتقدم هو قراءة القرآن باملعىن, وذكر ابن احلاجب أنه أشد حترّياً, واملنع منه أوجب من القراءة بالشاذ, فيكون منع خلط قراءتني يف (1)

 .أوله على آخره أشد حترّياً كذلك
 .410/وجيء إىل علوم تتعل  بالكتاب العءيء, أليب شامة املقدسياملرشد ال (0)
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 : اعتبار املعىن واعتبار احلال, على النحو التايل: التفصيل باعتبارين -0
بقاؤه على القراءة اليت ابتدأ هبا وحُرم التكيب, وهذا يشمل احلاَلني, إن كان يف اآلية ارتباٌط يف املعىن وجب / أ

 .وجوب األخذ بالتحريرات يف حنوها: فينبين عليه
فالتكيب  -ويدخل فيه حال اإلقراء بالروايات ومجع القراءات-يكن من ارتباط وكان من باب الرواية  إن مل/ ب

 .ات يف هذه احلالوجوب األخذ بالتحرير : حمرم كذلك, وينبين عليه
ويدخل فيه حال تعلم  -يكن من ارتباط  وكان على سبيل القراءة والتالوة داخل الصالة وخارجها إن مل/ ج

عدم لءوم األخذ بالتحريرات : فإنه جائء صحيح مقبول ال منع منه وال حظر, وينبين عليه -القرآن؛ ألجل تالوته
 .يف هذه احلال

 .مع جوازه يف حّقه معيبٌ  ان القارئ من أئمة القراءات فإّن التكيب والتلفي كإن  : يتفرع مما سب  أخرياً / د
 :النصوص في ذلك

وإذا شرع القارئ : " حيث قال -وإن مل يـَُفصِّله -حِ اَل الصَّ  نِ عن ابْ  ةَ امَ و شَ بُ جاء اإلشعار بالتفصيل فيما نقله أَ 
ذر املرض ابتدأ به, وما خالف هذا ففيه جائء وممتنع, وعُ مبا  فينبغي أال يءال يقرأ هبا ما بقي للكالم تعل ٌ  بقراءة  

 .(4)"منع من بيانه حبقه
اآلية الواحدة على  اشتملتِ  فلوِ :" قوَله رَ جَ حَ  نُ , ونقل عنه ابْ (0)القول يف جوازه حال التالوة ةَ امَ و شَ بُ وفصَّل أَ 

 .(3)"املعىن وال يتغري باإلعراب لَّ القراءة هبا بشرط أال خيت مع وجود الشرط املذكور جازتِ  قراءات خمتلفة  
, وإن كان قد فرَّق بني اخللط يف الرواية, ونقوالته رَ جَ حَ  نِ وُّيكن أن ُيستخلص هذا احلكم أيضًا من كالم  ابْ 

والذي منع ذلك من القرَّاء إمنا هو حمموٌل على ما إذا :" وبني االنتقال من قراءة  ألخرى يف جملِس إقراء  واحد, قال
واية  خاصة فإنه مىت خلطها كان كاذباً على ذلك القارئ اخلاص الذي شرع يف إقراء روايته, فمن أقرأ روايًة مل قرأ بر 

وذلك من األولوية ال احلتم, أما  -يَّ وِ وَ النـَّ : يعين-ينِ ي الدِّ يِ يسن أن ينتقل عنها إىل رواية أخرى كما قاله الشيخ حمُْ 
 .(0)فصيل على حنو ما ذكرُت عن ابن اجلءري, وجاء الت(1)"املنع على اإلطالق فال 

 
 

                                                           

 .0/034 فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه, أيب عمرو بن الصالح: , وانظر420/املرشد الوجيء (4)
 .420/املرشد الوجيء (0)
 .طلعت عليه من مصنفاته, ومل أقف على هذا النص أليب شامة فيما ا8/600فتح الباري  (3)
 .8/600فتح الباري  (1)
 .4/00النشر : انظر (0)
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 :النصوص في ذكر بعض األحوال
مهء, أو  أو َتفيفِ  عنه من مد أو قصر, أو مهء   لَ قِ لكل إمام مبا نُ  فُنقرئُ "  (:ه613-ت)السََّخاِويُّ قال 

, وظاهر  (4)"بعض القراءات ببعض عندنا خطأ تشديد أو َتفيف, أو إمالة أو فتح, أو إشباع أو اختالس, وخلطُ 
 .كالمه أنه يف مقام اإلقراء بالروايات

 :عدم التكيب؛ لصحة مجع القراءات, فقال يِّ رِ ءَ اجلَْ  نِ واشتط ابْ 
 ...........................ارُُه بِـــــــــــــــــاْلَوْقِف    ـــــــــَومَجُْعَنا ََنْتَ 

َواَل يـُرَكِّْب َوْلُيِجْد ُحْسَن اأَلَدا   ِه فـَْليَـرَْع َوقْـًفا َوابِْتَدا ــــــــِبَشْرطِ  
(0) 

ين عن  (ه4448-ت)الصََّفاِقِسيُّ وجاء هذا املعىن أيضًا فيما نقله  وأما : " حيث قال ,(ه903-ت)الَقْسَطالَّ
, قراءة, بل أكثر, حىت صاروا يقرؤون اخلتمة الواحدة للسبعة أو العشرة رواية, بل قراءةً  وها روايةً املتأخرون فقرؤُ 

األوجه, وحينئذ  جيب على القارئ االحتاز من التكيب يف الطرق, ومتييء بعضها من  تِ رَ ثُـ معهم الطرق وكَ  بتْ فتشعَّ 
 .(3)..."بعض, وإال وقع فيما ال جيوز

وكذلك ه, مثلُ  يِّ نُّودِ مَ السَّ ِإبـْرَاِهيَم , وجاء عن (1)يفيد حترمي التكيب على سبيل الرواية عن اإلْزِمرِييُّ, ماوجاء 
 :, قال(يمِ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  هِ جُ وْ أَ  يرِ رِ  حتَْ يف  يمِ ظِ النَّ  رُّ الدُّ ) ه يف غري مقام الرواية, يف نظمه جوازُ 

 َوُحْكُمُه الْـ    ُوُجــــــــــــــــوُب ُهَنا ِإْذ بِالرَِّوايَِة ُوصِّاَل ............. 
 (0)َعَلى َغرْيِِه لِلذِّْكِر َكاَن ُمَفضَّـــاَل  َوِإالَّ فـَُقْل ََثَّ اجَلَواُز َوَفْضلُـــُه   

 :(6)األدلة والحجج
كما تقدم, إذ قد يتكب من اخللط ما ال جتيءه   أما ما ُيستدلُّ به على التحرمي عند ارتباط املعىن, فظاهرٌ / أ

 :"لى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل ص: قال (ه00-ت)َأيب َبْكرََة رضي اهلل عنهعن . (0)العربية, وال يصح معناه
 ةَ عَ بْـ سَ  وْ أَ  ةَ تَّ سِ  غَ لَ  بَـ ىتَّ حَ . ى َحْرفـَنْي لَ عَ : الَ قَ فَـ . هُ دْ ءِ تَ اسْ : يلُ ائِ يكَ مِ  الَ قَ فَـ . ف  رْ ى حَ لَ عَ  آنَ رْ وا القُ ؤُ رَ قْـ اِ : يلُ ربِْ جِ  الَ قَ 
 َهُلمَّ : كَ لِ وْ قَ كَ  ,اب  ذَ عَ  ةِ ييَ بِ  ة  محَْ رَ  ةَ آيَ  وْ أَ  ,ة  محَْ رَ  ةِ ييَ بِ  اب  ذَ عَ  ةَ آيَ  مْ تِ َتَْ  ملَْ  امَ  ,اف  كَ  اف  شَ  اهَ لُّ كُ : الَ قَ , فَـ ف  رُ حْ أَ 

                                                           

 .046/مجال القراء وكمال اإلقراء, أليب احلسن السخاوي (4)
 .64/طيبة النشر يف القراءات العشر, حملمد ابن اجلءري (0)
 .11/غيث النفع يف القراءات السبع, أليب احلسن الصفاقسي: انظر (3)
 .6/عمدة العرفان (1)
 .182/جامع اخلريات يف جتويد وحترير أوجه القراءات, إلبراهيم السمنودي (0)
وجه استدل ابن اجلءري على مذهب التفصيل جبملة  من مرويات األحرف السبعة, وقد ذكر األدلة كلها سرداً, فانتقيُت منها ورتبتها مبا يُظهر  (6)

 .01-4/00النشر : انظر .الداللة على كل اعتبار  وحال
 .4/00النشر : انظر (0)
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 نَّ كِ لَ , وَ ض  عْ  بَـ يف  هُ ضُ عْ بَـ  أَ رَ قْ يُـ  نْ أَ  أُ طَ اخلَ  سَ يْ لَ :" قال ,(ه30-ت)َعْبِداهلِل ْبِن َمْسُعود  رضي اهلل عنه, وعن (4)"الَ عَ تَـ وَ 
 .(0)"هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ مَ  هِ وا بِ قُ حِ لْ يُـ  نْ أَ  أَ طَ اخلَ 

فيها, وَتليٌط على أهل  كذبٌ   لَُّة التحرمي يف مقام الرواية, فظاهرٌة كذلك, من حيث إن التكيبَ وأما ع/ ب
 .(1), وكذلك فإنه يف حال مجع القراءات للمتعلم قد يوقع يف القراءة مبا مل يُنَءل(3)الدراية
صلى اهلل عليه وسلم وأما جوازه فيما سوى ذلك؛ فألن اجلميع قرآن, نءل من عند اهلل على قلب الرسول / ج

عليهم متييء القراءة الواحدة,  على حدة؛ لش َّ  فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية  "َتفيفًا عن األمة وهتوينًا عليهم, 
: , ويدل عليه كذلك قول ابن مسعود  آنفاً (0)"وانعكس املقصود من التخفيف, وعاد األمر بالسهولة إىل التكليف

َلِقَي رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال (ه04-ت)ُأيَبٍّ رضي اهلل عنه, وعن "ض  عْ  بَـ يف  هُ ضُ عْ بَـ  أَ رَ قْ يُـ  نْ أَ  أُ طَ اخلَ  سَ يْ لَ " 
 مُ اَل غُ الْ وَ  ريُ بِ الكَ  خُ يْ الشَّ وَ  وزُ جُ عَ الْ  مُ هُ نْـ مِ  نيَ يِّ مِّ أُ  ة  مَّ أُ  إىَل  تُ بُِعثْ  إينِّ  يلُ ربِْ ا جِ يَ "  :فقال ا,رَ املِ  وسلم جربيل عند أحجار

 أَليب , وجاء يف لفظ  (6)"فرُ حْ أَ  ةِ عَ بْـ سَ  ىلَ عَ  لَ ءِ نْ أُ  آنَ رْ قُ الْ  إنَّ  دُ مَّ ا حمَُ يَ : الَ قَ  ,طُّ قَ  ابًاتَ كِ   أْ رَ قْ يَـ  ي ملَْ ذِ الَّ  لُ جُ الرَّ وَ  ةُ يَ ارِ اجلَْ وَ 
و بُ قال أَ . (0)"يًماحِ ورًا رَ فُ يًما غَ كِ يًما حَ لِ عَ  ف  رُ حْ أَ  ةِ عَ بْـ ى سَ لَ عَ  آنُ رْ قُ الْ  لَ ءِ نْ أُ : "  (ه09-ت)ُهَريـْرََة رضي اهلل عنه

هلم, وتعال, على جواز إبداله باللفظ املرادف, ودلنا ما : ودلَّنا ما ثبَت يف احلديث من تفسري ذلك بنحو:" ةَ امَ شَ 

على اإلبدال مبا يدل على أصل املعىن دون احملافظة  چڱ  ںچموضع  چۆ  ۆچ ثبت من جواز 
فأمره ظاهر, وال خيرج إن شاء اهلل شيء ... وأما ما ال ّيكنه هذا كله فيما ّيكن القارئ التلفظ به,...على اللفظ

 .(8)"من القراءات عن هذا األصل

                                                           

, 4/38و تفسري الطربي , (02003)9/1004 مسند اإلمام أمحد بن حنبل: انظر. أخرجه الطربي هبذا اللفظ, وأخرج حنوه أمحٌد والطحاوي (4)
رضي وصححه األلباين بشاهد  من حديث رواه سليمان بن صرد اخلءاعي (. 3448)400-8/406 وشرح مشكل اآلثار, أليب جعفر الطحاوي

. أخرجه أمحد, وأبو داود, والطحاوي". ما مل َتتم آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب:" اهلل عنه عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه, وقال يف آخره
-8/400, وشرح مشكل اآلثار (4100)0/620 وسنن أيب داود, أليب داود السجستاين, (04038)9/1949مسند اإلمام أمحد : انظر
403(3443.) 

 (.8683)9/402 املعجم الكبري, ألبو القاسم الطرباين (0)
 .4/00, والنشر 8/600فتح الباري : انظر (3)
 .11,13/ غيث النفع: انظر (1)
 . 4/00, والنشر 420/املرشد الوجيء: انظر (0)
 وحتفة, (04090)9/1930مام أمحد مسند اإل: انظر. , وأخرج حنوه أمحد والطربي"حديث حسن صحيح: " وقال أخرجه التمذي هبذا اللفظ (6)

 .4/34, وتفسري الطربي 8/040 األحوذي بشرح جامع التمذي, أليب الُعال املباركفوري
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان, أليب حامت ابن . "واخلرب إىل سبعة أحرف فقط:" أخرجه أمحد, وابن حبان هبذا اللفظ, وقال ابن حبان (0)

جممع الءوائد ومنبع الفوائد, نور ". رواه أمحد بإسنادين, ورجال أحدمها رجال الصحيح: " , وقال اهليثمي3/49 الفارسي حبان, بتتيب بن بلبان
 (. 013)49-3/48, واإلحسان (9829)1/0201, وحنوه يف (8026)1/4060مسند اإلمام أمحد : وانظر. 0/008 الدين اهليثمي

 . 420/املرشد الوجيء باختصار (8)
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وأما أنه معيٌب يف ح  أئمة القراءات, فذلك ملعرفتهم باختالف القراءات, فال يتساوى العلماء بالعوام يف / د
 .(4)ذلك, وليس من قبيل الكراهة وال التحرمي

 
 :الترجيح

 :قوال يتجح القول األخري, وهو التفصيل باعتبار املعىن واعتبار احلال, وذلك ألموربعد النظر يف األ
 .أنه جيمع األقوال األربعة كلها, َث يفصِّلها على أحوال القراءة مع اعتبار املعىن -4
 .قوة االستدالل واالستنباط من األحاديث الواردة يف األحرف السبعة, والغاية من إنءاهلا -0
مبثابة التحقي  العلميِّ  هيالتحريرات أن هذه  ,إن قرأت على سبيل الروايةحترمي التكيب مما يدلُّ على  -3
, فال يصح أن يقول القارئ إنه قرأ هبذه الرواية إال إن وافـََقْت (0)على مقابلة األوجه مبصادر القراءات وأصوهلا املبينِّ 

 .أوجهه هذه املصادر واألصول
إذ ُيسهِّل على الناس, ويُعلمهم القرآن  ,(ه469-ت)نافعطريقة  هي التفصيل بني حال الرواية وغريها -1

أأحرم من نفسي ثواب القرآن؟ أنا أُقرئ الناس : " قال. حبسب ألسنتهم مبا صح عنده, فإذا طلبوا قراءته ألءمهم هبا
على نافع مبا تعلم  , ويدلُّ على ذلك أيضاً أن ورشاً قرأ(3)"جبميع القراءات حىت إذا جاء من يطلب حريف أقرأته به

على هلجة بلده, فواف  ذلك روايًة قرأها نافع عن بعض أئمته فتكه على ذلك؛ ولذلك فإن لورش  كثرياً من األوجه 
 .(1)اليت مل يوافقه عليها أحد من الرواة عن نافع

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/00النشر : انظر (4)
  .40-44/تأمالت حول حتريرات العلماء: انظر (0)
 .110/مجال القراء: انظر (3)
 .43/تأمالت حول حتريرات العلماء: انظر (1)
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 : المبحث الثالث

 المؤلفات في تحريرات الشاطبية

ما بني نثر  ونظم, وبني اختصار  وشرح  وغري ذلك, وفيما يلي ما وقفت ( ِبيَّةِ الشَّاطِ )تنوَّعت املؤلفات يف حتريرات 
 :عليه من أمساء املؤلفات

, مطبوع (ه4409-ت), أَلمْحَد بن ُعَمر احلََنِفي األْسَقاِطي(ْشِكاَلِت يف ِعْلِم اْلِقرَاَءاتِ أْجِوبَُة املَساِئِل امل) -4
 .أَِمني حُمَمَّد الشنِقيِطي.د: بتحقي 
, مطبوع (ه4460-ت()يُوُسْف أَفـَْنِدي زَاَده), لَعْبِداهلل بن حُمَمَّد الشهري بـ(رَِساَلُة ُمْشِكالت الشَّاِطيب ) -0

َسامِل بن ُغْرَم اهلل الءَّْهرَاين من أول الرسالة إىل هناية إمالة هاء التأنيث للكسائي على االستثناء, ضمن .د: بتحقي 
 .رى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالميةمن جملة جامعة أم الق( 40)العدد
َقارِئ) -3

َ
حمّق  يف حبث ( 4409-ت بعد)مَّد  املْغَريب , للسَّيِّد َهاِشم حمَُ (ِحْصُن الَقارِِئ يف اْخِتاَلِف امل

 .املاجستري حلَبيب اهلل َصاحل َحبيَب اهلل السَُّلِمي
, مطبوع (ه4499-ت) السََّمنُّوِديّ مَّد بن َحَسن املنَـريِّ , حمل(َمانِإحْتَاُف مَحََلِة الُقْرآِن يف رَِوايَِة ُعثْ )  -1

 . َعْبدالَعِظيم حَمُْمود ِعْمرَان: بتحقي 
, وهو  (ه4029-ت), لَعِلي بن ُعَمَر املِيِهي(الَقْوُل األَبـَْرُق يف َحلِّ بـَْعِض َما َصُعَب ِمْن َطرِيَقِة اأَلْزَرق) -0

 .كتابنا هذا
ُء املَعاين بَِتحْ : )نظم -6 كان ), لُسَلْيَمان بن ُحَسني اجَلْمُءورِيّ (الَفْتُح الرَّمْحَاين : ), وشرحه(رِيِر ِحْرِز األَماين َكنـْ

 .َعْبدالَكرمي إبـْرَاِهيم َعَوض: , مطبوع بتحقي (ه4043-حياً سنة
 .مطبوع ,(ه 4310-ت), حَلَسن َخَلف احُلَسْييِن (ِإحْتَاُف الرَبِيَِّة بَِتْحرِيرَاِت الشَّاِطِبيَّة)نظم  -0
َعِة األَماِجد)نظم  -8 , (ه 4313-ت), حملمَّد حُمَمَّد ِهاَليل األبـَْيارِي(ُخاَلَصُة الَفَوائِِد يف ِقرَاَءِة األَئِمَِّة السَّبـْ

 .مجال الدين حممد شرف: املتون العشرة يف فنِّ القرآن الكرمي, بتحقي : مطبوع ضمن جمموع  للمؤلف باسم
 ., لألَبـَْيارِي, مطبوع ضمن جمموع املتون العشرة(الطََّوالِع الَبْدرِيَّة) ـاملسمى ب( الضََّواِبط)نظم  -9
, لألَبـَْيارِي, مطبوع ضمن جمموع املتون العشرة, وهو خمتصر لنظم (رِْبِح املرِيد)املسمى بـ( املْخَتَصر)نظم  -42

 (.َكْنء املَعاين )
, لألبـَْيارِي, مطبوع ضمن جمموع املتون العشرة, (انَهِديَِّة اإِلْخَواِن مبَا أَتى يف َعاِرِض اإلْسكَ ) نظم  -44

 .َولِيد بن َرَجب بن َعْبِدالرَِّشيد: ومطبوٌع مبفرده بتحقي  وتعلي 
, وهو شرح (ه4306-ت), لَعِلي حُمَمَّد َحَسن الضََّباع(خُمَْتَصُر بـُُلوِغ األُْمِنَيِة َشرُْح حَتْرِيِر َرَساِئِل الشَّاِطِبيَّة)  -40
 .مَجَال حُمَمَّد َشَرف: , مطبوع بتحقي (ُف الرَبِيَّةِإحْتَا)لنظم 
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, (ه4392-ت), حمَلمَّد َعْبدالرَّمْحَن اخلَِليِجي(َحلُّ املْشِكاَلِت َوتـَْوِضيُح التَّْحرِيرَاِت يف ِعْلِم الِقرَاَءات) -43
 .مطبوع
, إلبـْرَاِهيم َعِلي َشَحاَتة (يَقي الشَّاِطِبيَِّة َوالدُّرَّةَدَواِعي املَسرَّة يف اأَلْوُجِه اْلَعْشرِيَِّة احمَلرَّرَِة ِمْن َطرِ : )نظم -41

 (.ه4109-ت)السََّمنُّوِديّ 
 (.معاصر), إلْلَياس َأمْحَد ُحَسنْي بـَْرَماِوي(ِإْرَواُء الظَّْميِن بَِتْحرِيرَاِت أَْوُجِه رَِوايَِة ُعْثَماَن يف الُقْرآنِ ) -40
رِْبح ), وهو شرح لنظم (معاصر), لَسِعيد َيََْي َعْبداملْعِطي رِْزق(ِر ِحْرِز األَماين َشرُْح َمْْتِ رِْبِح املرِيِد يف حَتْرِي) -46
 .لألبـَْيارِي( املرِيد
, حُمَمَّد بن (ِإْعاَلُم األُمَّة بَِتْكِبرِي اخلَْتَمة: )وشرحها, ومعه( التَّْحرِيرَاُت الشَّْعَبانِيَُّة َعَلى َمْْتِ الشَّاِطِبيَّةِ : )نظم -40

 (.معاصر) ْعَباينِعيد الشَّ 
 (.معاصر), حمَلمَّد َسيِّد َعْبَداهلل فـَْتَح اهلل(التَّْحرِيرَاُت الصُّْغَرى َعَلى الشَّاِطِبيَِّة والدُّرَِّة والِقرَاَءة) -48
 (.معاصر), حمَلمَّد بن ُمْصطََفى بن إبـْرَاِهيم آل الوَِكيل(الَفَوائُِد َوالتَّْحرِيرَاُت َعَلى الشَّاِطِبيَّة) -49
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  :مبحث الرابعال

 مناهج المؤلفين في تحريرات الشاطبية

: اختلف املؤلفون يف حتريرات الشاطبية بني جامع  لتحريراِت من له حتريٌر من القراء السبعة أو رواهتم, مثل كتاب
َساِئِل املْشِكاَلتِ )

َ
القراء الثالثة أو ُرواهتم من لأَلْسَقاِطي, وبني جامع  هلا ولتحريرات من له حترير من ( أْجِوبَُة امل

إلبـْرَاِهيم ( َدَواِعي املَسرَّة يف اأَلْوُجِه اْلَعْشرِيَِّة احمَلرَّرَِة ِمْن َطرِيَقي الشَّاِطِبيَِّة َوالدُّرَّة: )طري  الدرة والتحبري, مثل نظم
للُمنَـريِّ ( ِة الُقْرآِن يف رَِوايَِة ُعْثَمانِإحْتَاُف مَحَلَ : )السََّمنُّوِديِّ, وبني مفرد  ألحد الرواة عن السبعة, مثل كتاب

لألبـَْيارِي, ( َهِديَِّة اإِلْخَواِن مبَا أَتى يف َعاِرِض اإلْسَكان: ) السََّمنُّوِدّي, وبني مفرد  لتحرير أوجه  بعينها, مثل نظم
 :فمن مذاهبهم في ترتيب الكتاب ما يليوقد اتَّبعوا يف ذلك مناهج عديدة, 

: أصوالً وفرشاً, مع إغفال األبواب اليت مل يرد فيها حترير, مثل نظم( الشَّاِطِبيَّة)واب على طريقة ترتيب األب -4
: للَجْمُءورِي, وبعضهم تصرف يف األبواب بضمِّ بعضها إىل بعض  إن احتيج لذلك, كما يف نظم( َكْنء املَعاين )
اء التأنيث وهل وبل مع باب اتفاقهم يف إدغام ذال إذ, ِلألَبـَْيارِي, حيث ضمَّ باب حكم ما يف ت( رِْبِح املرِيدِ )

وضمَّ باب حكم إدغام حروف قربت خمارجها مع باب الفتح واإلمالة, وغري ذلك, ومنهم من زاد أبوابًا وفصواًل 
ال حيث زاد مؤلُفه فصَل ما يدغم وما ( َدَواِعي املَسرَّة: ) كما يف نظم  ,(ه092 -ت)الشَّاِطيبُّ مل يتطرق إليها 

 .يدغم من احلروف, وفصَل مراتب املدود, وغري ذلك
لألبـَْيارِي, ( الضََّواِبط: )ترتيب الكتاب حبسب السور أو حبسب ورود اخلالف يف القرآن الكرمي, مثل نظم -0

 .للَخِليِجي( َحل املْشِكاَلت: ) وكتاب
الَفْتح : )تاب, وهي طريقة شروح املنظومات, مثل ك-إن كان له أصل -اتباع ترتيب أصل الكتاب -3

للضَّبَّاع حيث ( خُمَْتَصُر بـُُلوِغ األُْمِنَية: ) , وكتاب(َكْنء املَعاين : )لِْلَجْمُءورِي حيث اتبع أصله, وهو نظم( الرَّمْحَاين 
 .للُحَسْييِن ( إحْتَاُف الرَبِيَّة: ) اتبع أصله, وهو نظم

 :ثم إن من األساليب التي استخدمها بعضهم ما يلي
َساِئِل املْشِكاَلتِ : )ل واجلواب, كما يف كتابأسلوب السؤا -4

َ
 (.أْجِوبَُة امل

 .لألبـَْيارِي( ُخاَلَصُة الَفَوائِد: ), ومنهج الشَّاِطيبِّ يف ذكر اخلالفات, كما يف نظم(الشَّاِطِبيَّة)اتباع رموز  -0
بن حُمَمَّد بن اجَلَءرِّي, وأخذ أبياهتا فيما طاب  أليب اخَلرْي حُمَمَّد ( طَيَِّبِة النَّْشِر يف الِقَراَءاِت الَعْشر)اتباع نظم  -3

 .كذلك( ُخاَلَصُة الَفَوائِد: )منها التحريرات املقصودة, كما يف نظم
 (.ُمْشِكاَلُت الشَّاِطيب : )تقدمي التحرير بصورة إشكاالت  ترد على أبيات الشاطبية, كما يف كتاب -1
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 :رق ما يليومن مذاهبهم في ذكر األوجه والتحريرات وعزو الط
 (.الَفْتُح الرَّمْحَاين : )بيان ما يصح أن يُقرأ به من األوجه من طري  الشاطبية مما ال يصح, كما يف كتاب -4
 (.َحل املْشِكاَلت: ) التنبيه على ضعف بعض األوجه الواردة يف الشاطبية, كما يف كتاب -0
 (.اَلَصة الَفَوائِدخُ : )التصريح بذكر اخلالفات املعتمدة, وإمهال الضعيفة, كما يف نظم -3
 (.ُمْشِكاَلت الشَّاِطيب : )بيان املقدَّم واملؤخر من األوجه, كما يف كتاب -1
 (.ُمْشِكاَلت الشَّاِطيب : )التصريح بقراءة بعض األوجه أو التحريرات على الشيوخ, كما يف كتاب -0
 (.َدَواِعي املَسرَّة: )التقدمي بذكر الطرق, كما يف نظم -6
 (.أْجِوبَُة املَساِئِل املْشِكاَلت: )قه, وحتريرها بناًء على ذلك, كما يف كتابعءو كل وجه  إىل طري -0
 (.خُمَْتَصُر بـُُلوِغ األُْمِنَية: )عءو بعض الطرق إن احتيج لذلك, كما يف كتاب -8
 (.ُخاَلَصة الَفَوائِد: )عدم العءو للطرق؛ لشهرهتا, وجتنباً للتكرار, وطلباً لالختصار, كما يف نظم -9

ل العلماء املتقدمني يف األوجه أو التحريرات, وهو ما عليه منهج أكثر املؤلفني يف حتريرات نقل أقوا -42
, (ُمْشِكاَلت الشَّاِطيب : ), فينقل بعضهم أقوال العلماء من املصادر األصلية للقراءات, كما يف كتاب(الشَّاِطِبيَّة)

, وأكثرهم ال خيلو كتابه من (الَفْتُح الرَّمْحَاين : ) كتاب, كما يف(الشَّاِطِبيَّة)وينقل بعضهم أقوال احملققني من شراح 
, وجيمع (ِإحْتَاف الرَبِيَّة: )النقل عن خامتة احملقِّقني ابن اجَلَءرِيِّ, وينقل بعضهم عن شيخه أو شيوخه, كما يف نظم

م كذلك آراءهم , وقد جيمع بعضه(َحل املْشِكاَلت: )ملتفقة من كتبهم, كما يف كتاببعضهم آراء احملررين ا
 (.إحْتَاُف مَحََلِة الُقْرآن: )املختلفة, كما يف كتاب

 .وكل ما ذكرته من املناهج والكتب إمنا هو على سبيل التمثيل والتنويع ال احلصر
 

  



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 23 - 
 

 :المبحث الخامس

 .أسبابه, وما عليه العمل. في تحريرات الشاطبية اختّلف المحررين

اعتماداً  -ذكر طرق كتابه الشاطيباهتم ألوجه الشاطبية, راجعٌة إىل ترك أسباب اختالف احملررين يف حترير  إنَّ 
 :مع وجود زيادات  منه على هذا األصل, كما قال -(4)التيسري على أصله

 (0)َوأَْلَفافـَُها زَاَدْت بَِنْشِر فـََوائِد     فـََلفَّْت َحَياًء َوْجَهَها َأْن تـَُفضَّاَل  

ري  التيسري, فاختالف احملررين يف عءوها إىل مصادرها, ينتج عنه اختالٌف الءيادات هي من طرق  غري ط وهذه
 .يف منع األوجه اليت مل تأِت من هذه الطرق

 :توضيح ذلك
, ويُقرأ عن يب يعقوب يوسف األزرقأطري  : هو (ه490-ت)ورشإن طري  الشاطبية والتيسري يف رواية  -0

وهو الذي يف التيسري, وطري   ,(ه082-ت بعد)النحاسإمساعيل بن عبداهلل طري  : األزرق من طريقني مها
 .وهو يف غري التيسري ,(ه320-ت)عبداهلل بن مالك املعروف بابن سيف

, (3)(ه306-ت)طري  أمحد بن أسامة التُّجييب: ويُقرأ عن النحاس من مثان طرق, والذي يف التيسري منها هو
وُيتمل أن يكون  ون من طري  ابن سيف عن األزرق,فإذا ما خرج الشاطيب عن طري  التيسري, فُيحتمل أن يك

من طري  النحاس, لكن عن واحد  من الطرق السبعة غري طري  التُّجييب, فتمييء الطري  اليت قرأ هبا الشاطيب وجه 
 :الءيادة على التيسري, هو عمل احملررين, وذلك بإحدى أربع طرق

أو لألوجه, وتفسريهم لكالم الشاطيب يف تضعيف  االعتماد على عءو شراح الشاطبية :الطريقة األولى 
 .بعض األوجهتصحيح 

 : مستند ذلك قول الشاطيب: فإن قلتَ (: " ه4200-ت)قال سلطان املءاحي: مثال ذلك
 (1) ....................َوَلِكْن ُرُؤوُس اآلِي َقْد َقلَّ فـَْتَحَها    

                                                           

 .01/غيث النفع : انظر (4)
 .6/حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع, أليب القاسم الشاطيب: مْت الشاطبية املسمى (0)
 ولطائف اإلشارات لفنون القراءات, لشهاب الدين القسطالين, 80-4/86, والنشر 440/تيسري يف القراءات السبع, أليب عمرو الداينال: انظر (3)

 .01/, وغيث النفع 4/441
 .06/الشاطبية (1)
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وغريه, واللفظ أليب  قال أبو شامةشراحه أعلم مبراده, وقد : فظاهره أن له الفتح واإلمالة يف رؤوس اآلي, قلتُ 
بني : يعين أن رؤوس اآلي ال جيري فيها اخلالف املذكور, بل قراءته هلا على وجه  واحد, وهو:" شامة

 .(0)"(4)"اللفظني
شر ومتييءه لطرق الشاطيب من خالل كتابه الن ,(ه833-ت)ابن اجلءرياالعتماد على عءو  :الطريقة الثانية

يف القراءات العشر, وهذا يتطلب استقراء الكتاب, واستنباط األوجه اليت ّيتنع فيها التكيب من طري  الشاطبية, 
 .(3)وقد يُعتمد على نصِّ ابن اجلءري يف التحرير

 بن أنشدين لنفسه العالمة حممد: "قال ,(ه818-ت)الناشري عثمان ما نقله سلطان عن :مثال ذلك
 :اجلءري

هِ  ِبَقْصــــــــــــر   افْـَتحْ  ْرشِ ِلوَ  َكيَتى  ُمْكِماَل  َواْلَمدِّ  التـَّْوِسيطِ  َمعَ  َوقـَلِّلْ     َوَمدِّ
 (1)" ........................    .........................حلِِْرز  

مبنءلة اجلءء من االعتماد على عمل احملررين يف حترير أوجه الطيبة, إذ إن طرق الشاطيب يف عملهم  :الطريقة الثالثة
 ., فُتستخلص حتريرات الشاطبية من حتريرات الطيبة(0)الكل

چڻچإىل  چڄ ڄچ: قوله تعاىل: " اخلليجيقال  :مثال ذلك
 اجتمع فيها لقالون (6)

وله فيها فتٌح وتقليل, واملنفصل وميم اجلمع, وفيهما له أربعة أوجه  على كلٍّ من  ،چڃچ : (ه002-ت)

مانية, وهي جائءٌة من طرق الطيبة, واحملرَّر من طري  احلرز مخسة أوجه  وتقليلها, بث چڃچ فتح 
 .(0)..."فقط

الرجوع إىل املصادر األصلية اليت عءا إليها ابن اجلءري, ومتييء الطرق اليت قرأ هبا الشاطيب من  :الطريقة الرابعة
 .هذه األصول

                                                           

 .000/إبراز املعاين من حرز األماين, أليب شامة املقدسي (4)
 .34/رسالة الشيخ سلطان (0)
التحريرات على الشاطبية بني القراءة : انظر. عبدالشكور, أن هذه الطريقة هي األساس اليت قامت عليه مادة التحرير على الشاطبيةسامي . يرى د (3)

  .48/سامي عبدالشكور.واملنع, د
 .80/ وتوضيح التحريرات يف علم القراءات, حملمد اخلليجي حل املشكالت: وانظر. 00/سلطان الشيخ رسالة (1)
فَِإَذا قـََرأَت ِلألْزَرِق :" , َث قال"وال عكس( الطَّيَِّبةِ ) َيِصحُّ أن يُقرأ هبا من طري ( الدُّرَّة)و( الشَّاطبية)القراءات املوجودة يف  موسى عبدالرزاق .قال د (0)

 .8/ريرات العلماءتأمالت حول حت(". الشَّاِطِبيَّة) فكأنَك تقرأ من طري ( الشَّاِطبيَّة) مبصادر( الطَّيَِّبة)ِمْن َطرِيِ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ    ...چ : إىل قوله تعاىل چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : من قوله تعاىل (6)

 .آل عمران چھ   ...
 .420/حل املشكالت  (0)
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 :يُفيد قول الشاطيب: " قال اخلليجي :مثال ذلك
 (4) ................َوبـَْعُضُهْم   يـَُؤاِخذُُكمْ . ............

وقد استثناها أن البعض مل يستثنها, ففيها ثالثة البدل, وليس كذلك, إذ ليس فيها إال القصر مع إبداهلا واواً, 
, ومل يستثنها الداين يف طريقة سار وهبذه ال. (0)..."التيسري املهدوي ومكي وابن شريح, وكلُّ من صرَّح مبدِّ املغريَّ

, فكان يذكر األدلة على حتريراته من أصول (أجوبة املسائل املشكالت)يف كتابه ( ه4409-ت)األسقاطيُّ 
 .(3)النشر

والطرق األربعة كما ُيالحظ تعتمد على الدقة والتحري واالجتهاد والتمييء, فإذا اختلف احملررون, كان 
 :أسباب ثالثةختالفهم ال

, إما على ما يُفيد الظاهر, أو مبا تُفيده (النشر)ررين يف تفسري ما يف كتاب اختالف احمل" :السبب األول
 .(1)"أصوله من كتب القراءات

ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ : قال األسقاطي يف حترير قوله تعاىل: مثال ذلك

چ
وتعقَّبه شيخ مشاخينا العالمة  ,(النشر)وّيتنع الطويل فيهما مع اإلمالة, إذ مل يقرأ به أحد, كذا حرَّره يف :" (0)

چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :يف قوله تعاىل... فأجازه... سلطان
والطويل فيهما مع :" حيث قال (6)

, چڳچ ال يرى املدَّ يف ( العنوان)صاحب :" -األسقاطي :أي-قلتُ . انتهى(". العنوان)اإلمالة, لصاحب 

 .(0)"صاحب النشر , فال نقض يف كالمچٻچوال ّيد من حرف اللني سوى 
اخلطأ والسهو, أو التساهل, حيث ينتج منه حتميل طري  الشاطبية ما ليس منها, بل من  :نيالسبب الثا

 .طرق النشر والطيبة

                                                           

 .40/الشاطبية (4)
 .90/حل املشكالت (0)
, وهو ظاهٌر يف مسائل 14/سائل املشكالت يف علم القراءات أجوبة امل: أمني الشنقيطي عند ذكره ملنهج املؤلف يف حتقيقه لكتاب.ذكره د (3)

 .الكتابِ 
فقد تبنيَّ يل من خالل الوقوف على  :" سامي عبدالشكور. , وقال د40/أجوبة املسائل املشكالت: أمني الشنقيطي يف التمهيد لكتاب.ذكره د (1)

والذي استخدمه ابن اجلءري عند بيان مواطن اخلالف يف " عن الطري  اخلروج" كتب التحريرات على الشاطبية أن أصحاب التحريرات تعلقوا بلفظ
التحريرات على ..." فجعل أصحاب التحريرات هذه العبارة دالة على املنع من القراءة فيما زاده اإلمام الشاطيب على التيسري... الشاطبية والتيسري

 .00/املصدر نفسه: , وانظر04/الشاطبية
 (.62)سورة النحل (0)
 (.62)سورة القصص (6)
 .408-400/أجوبة املسائل (0)
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چۈئۈئ    چمع إثبات ياء  چۆئ چ أما حذف ياء : " قال اخلليجي :مثال ذلك
فمن طري  . والعكس (4)

 .(0)"ل, ويقرأ باجلميع من طري  الشاطبيةوإن كان البعض يتساه:" َث قال..." الطيبة فقط
 .تعيني طرق الشاطيب االختالف يف :ثالثالسبب ال

اختالف احملررين يف طري  مكي, هل هي من طرق الشاطبية أو ال, فنصَّ سلطان املءاحي  على  :مثال ذلك
هبا مكي, كوجه توسط  , بينما ذكر األسقاطي يف حتريراته على الشاطبية عدة أوجه  انفرد(3)أنه ليس من طرقه

ڃ  چ  چ  چ  چ    چ: البدل على إبدال ثاين اهلمءتني املكسورتني مدًا لألزرق, يف حنو قوله تعاىل

چڇ
(1()0()6). 

 
, فإن اختالف احملررين, ال (0) على ما قرأ به القارئ على شيخه, وما أجازه به المحررين والعمل عند اختّلف

فإمنا هو جمتهٌد, ونشكر له جهده ونعرف له ري  الشاطبية, ومن أخطأ من أصاب منهم, فهو ط: يعدو أمرين
تبنيَّ له أن هذا الوجه الذي أجازه ليس من طري  فضله, لكن ليس له أن يُلءم بتحريره من مل يقرأ من طريقه, فإن 

اطبية يف حال الشاطبية, أو أن هذا الذي منعه جائٌء من طري  الشاطبية فالواجب عليه بيانه والتءام طري  الش
إذ خالفاهتم مما ال يتغري به املعىن حال وأما ما سوى الرواية فكال الفريقني ممن يصح القراءة بتحريراهتم , الرواية

  .(9),كما قد سب  بيانه(8)التكيب

 

 

 

                                                           

 چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ : من قوله تعاىل (4)
 .سورة البقرة

 .92/حل املشكالت (0)
 .03/رسالة الشيخ سلطان: انظر (3)
 (.34)سورة البقرة  (1)
 .00-04/أجوبة املسائل: انظر (0)
امي عبدالشكور بعض األمثلة يف منع ابن اجلءري لبعض األوجه من الشاطبية والتيسري ظناً منه أهنا خروٌج عن طريقهما, وليست كذلك, س.وذكر د (6)

التحريرات على : انظر. األنعام چک  ...ڇ  ڇ  ڇ  چ : فاختلف يف ذلك احملررون بني مانع  وآخذ, كوجه إمالة اهلمءة لشعبة يف حنو
 .60-61و 64/الشاطبية

 .46/تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات". ولكنَّ الُكلَّ ُمْلَتءٌِم مبا تلقَّاه عن شيخه... قراءاُت القرآِن ُمتعدِّدة:" َعْبُدالرَّزَّاق ُموَسى. قال د (0)
أجوبة : التمهيد لكتاب". اية  وحفظفخالفهم اختالٌف ال يؤدي إىل التناقض, واالضطراب, إمنا هو اختالف رو :" حممد أمني الشنقيطي. قال د (8)

 .40/املسائل املشكالت
 .من هذ البحث/ 40ص( 9)
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 :مطالب سبعة ويتضمن

 .ونشأته ومولده امسه :األول املطلب

 .شيوخه :املطلب الثاني

 .الميذهت :املطلب الثالث

 .القراءة يف سنده :املطلب الرابع

 . عليه العلماء وثناء العلمية مكانته :املطلب اخلامس

 . مصنفاته :املطلب السادس

 . وفاته :املطلب السابع

 

 

 الفصل الثاني

 دراسة املؤلف وحياته وآثاره: املبحث األول
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 اسمه ومولده ونشأته :المطلب األول

 :امسه

يِن َعِليُّ بُن ُعَمَر بِن َأمَحَد بِن ُعَمَر بِن نَاجِ  املصري  , املنويف(4)ي بِن فـُنَـْيش  العوين اْلِميِهيُّ هو الّشيُخ نوُر الدِّ
 .(0)الشافعي الضرير نءيل طنطا

يـَُلقَّب بامليهي نسبة إىل مسقط رأسه ِمْيه
َُنوِفيَّة(3)

 .مبصر (1), وهي إحدى قرى امل

  :مولده

 .(0)ه4439ُوِلد العالمة امليهي سنة 

 :نشأته 

, فاستوطن هبا -وكان جمذوباً من بين العونة, العرب املشهورين-دُّه فـُنَـْيشكان أول من َقِدم قرية املِْيه من أجداده ج
ى علوجوَّده  فَقِدَم إىل اجلامع األزهر, فحفظ القرآن وتءّوج, فكانْت أول نشأة املِيِهيِّ يف هذه القرية, َثَّ إنَّه َرَحل

                                                           

, وحلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر, لعبدالرزاق 0/081تاريخ عجائب اآلثار يف التاجم واألخبار, لعبد الرمحن حسن اجلربيت: انظر( 4)
, وهدية العارفني يف أمساء املؤلفني 0/002وَ  4/080ظنون, إلمساعيل باشا البغدادي, وإيضاح املكنون يف الّذيل على كشف ال0/4209البيطار

, ومنحة ذي 1/346, واألعالم , خلري الدين الءِرِكلي0/182, ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحاله4/004وآثار املصنفني, إلمساعيل باشا البغدادي
, وجامع اخلريات يف 682-0/609ة القارئ إىل جتويد كالم البارئ, لعبدالفتاح املرصفي , وهداي38/اجلالل يف شرح حتفة األطفال, لعلي الضبَّاع 

, ومورد الظمين شرح هداية الصبيان لفهم مشكل القرآن 4/009, واحللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات, للسيِّد أمحد عبدالرَّحيم01/
 .8-0/غلمان يف جتويد القرآن لسليمان حسني اجلمءوري, مع حاشية وائل الّدسوقيوحتفة األطفال وال, 8-0/أبو بكر عبدالويل لعبدالويل

ها طنتدتا, وهي من املدن القدّية مبصر, وقاعدة حمافظة الغربّية, تقع يف وسط الدلتا على النِّيل املفضي إىل احمللة, مُسِّيت بعدة أمساء قدّياً ومن: هي( 0)
نءهة املشتاق يف اختاق اآلفاق أليب : انظر(. هـ600ت)أمهيتها التجارية نظراً ملوقعها, وهبا قـَرْب أمحد البدوي  من أكرب املدن املصرية وأشهرها, وهلا

, والقاموس اجلغرايف للبالد املصريَّة من عهد قدماء املصريني 1/13, ومعجم البلدان أليب عبد اهلل ياقوت احلموي4/330عبداهلل احلسين اإلدريسي
 .423-0/420ج/0مد رمءي قم, حمل4910إىل سنة 

 .38/, ومنحة ذي اجلالل64/خمتصر فتح ربِّ األرباب مبا ُأمهل يف لبِّ األلباب من واجب األنساب, لعباس رضوان املدين: انظر( 3)
حافظة املنوفية, وهي منوف العليا ومنوف السفلى, وتعرف اآلن مب: من مدن مصر القدّية, هلا ذكر يف فتوح مصر, وتنقسم قدّياً إىل قسمني: هي( 1)

, ألمحد بن علي (اخلطط املقريءية), واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف بـ4/312نءهة املشتاق: انظر. من احملافظات الكربى التجارية
 .001-0/000ج/0, والقاموس اجلغرايف ق0/046, ومعجم البلدان4/106املقريءي 

 .0/وحاشية الدسوقي على حتفة األطفال, 0/, ومورد الظمين4/009, واحللقات املضيئات01/امع اخلريات, وج38/منحة ذي اجلالل: انظر( 0)
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( طَْنطَا)له بني أقرانه معلوماً, َثَّ نـََءل بـبعض القرَّاء, واشتغل بالعلم على املشايخ, فتفقَّه يف العلوم, وصار فض
 .(4)فاستقرَّ هبا واَتذها داراً له

 :شيوخه: المطلب الثاني
طََلَب املِيِهيُّ الِعْلم على غالب مشايخ َعصرِه, ولكن مل يرد يف ترمجته مايُفيدنا عن أمساء شيوخه, إال ما جاء يف  

, والشيخ إمساعيل احمللِّي ييت الشرقاوي املصريبتِ سامل النّ  من تتلمذه على الشيخ( احللقات املضيئات) كتاب
, والثاين فيه أنه قرأ على (3)وقد وقفُت على إسناَدين, أحدمها فيه أنه قرأ على الشيخ املنري السمنودي. (0)األزهري

يد عال  كما ذكر ذلك ول , فيكونان من شيوخه, وإسناده على الشيخ البدري إسناد(1)الشيخ علي البدري
 .(0)عجمي

 

 :تّلميذه: المطلب الثالث
 :أقبل إليه طلبة العلم ينهلون من علمه الفيَّاض, فاعتنوا باألخذ منه واإلسناد عنه, ومن أشهرهم

 :حيث قال يف مقدمة حتفته( حتفة األطفال), صاحب كتاب (6)الشيخ سليمان اجلمءوري/ 4

 ْطَفاِل   َعْن َشْيِخَنا املِيِهيِّ ِذي الَكَمالِ مَسَّْيتُـــــــــــــــــــــــــُه بُِتْحفِة األ

 .(0)(امليهي الصغري)ابنه الشيخ مصطفى املِيِهي املعروف بـ/ 0

 .(8)مشس العيَّاد/ 3

 

 

                                                           

 وحاشية ,8/, ومورد الظمين682-0/609, وهداية القارئ38/, ومنحة ذي اجلالل0/4209, وحلية البشر0/081عجائب اآلثار: انظر( 4)
 .0/الّدسوقي على حتفة األطفال

وأما بالنسبة لشيخيه املذكوَرْين فهما يف األسانيد املؤدية إليه من ... مل يَرد يف ترمجته ما يفيدنا عن شيوخه:" عبدالرحيم قال السيد بن أمحد( 0)
 .4/032 باختصار احللقات املضيئات". اإلجازات اليت بني أيدينا

 .04/جامع اخلريات: انظر( 3)
 .9/ن, حملمد اإلبياريمنظومة هدية اإلخوان مبا أتى يف عارض اإلسكا: انظر( 1)
 .9/وليد عجمي ملنظومة هدية اإلخوان : مقدمة حتقي : انظر( 0)
 .8/, ومورد الظمين19/بتحرير حرز األماين لسليمان حسني اجلمءوري الفتح الرمحاين شرح كنء املعاين: انظر( 6)
 .000-0/006وهداية القارئ ,0/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال: انظر( 0)
 .8/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال :ظران( 8)
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 (4):سنده في القراءة: المطلب الرابع

ألعالم, وحفاُظ القرآن ُة ائِمّ ريها من األمم, فقد َعيِن به األملا كان اإلسناد خصيصًة فاضلًة هلذه األمَّة, ليست لغ
 :األفهام, طلباً للُعُلوِّ إقراءاً ومساعاً, ومنهم شيخنا َعِلّي بن ُعَمر املِيِهي, حيث وجدُت له إسنادين كاملني كما يلي

قرأ الشيخ املِيِهيُّ على الشيخ إمساعيل احمللِّي وهو على الشيخ أمحد الرَّشيدي املعروف باخلّياط  :اإلسناد األول
 . املنرّي السمنُّودي اآليت سنده يخ حممد بن حسنوعلى الش

 . قرأ الشيخ املِيهيُّ على شيخ شيخه حممد املنريِّ السمنُّودي مباشرة :اإلسناد الثاني

, والشيخ أمحد (الرُّميلي)الشيخ علي بن حمسن الصعيدي املعروف بـ: وقرأ الشيخ السمنُّودي على أربعة شيوخ, وهم
 .ي, والشيخ حممد العباسي الشهري بالعطار, والشيخ مصطفى بن عبدالرمحن اإلزمرييالرشيدي األزهري املالك

 .وقرأ الشيخ الرُّميلي على الشيخ حممد بن إمساعيل البقري

 (.أيب الّسماح)وقرأ الشيخ الّرشيدي على الشيخ أمحد بن أمحد بن رجب البقري املعروف بـ

البقري, والشيخ النُّور علي بن علي الُشرْباِمْلسي, والشيخ أيب  حممد: وقرأ الشيخ العطّار على ثالثة شيوخ, وهم
 .العءائم سلطان بن أمحد املءَّاحي

ه : وقرأ اإلزمريي على ثالثة شيوخ, وهم الشيخ أمحد حجازي والشيخ أيب حممد عبداهلل حلمي الشهري باسم جدِّ
 (.إزمري), والشيخ أمحد قـََرْهـ الشهري بـ(يوسف أفندي زادة)

 .بن سليمان املنصوري الشيخ حجازي على الشيخ عليوقرأ 

َءَّاحي: وقرأ الشيخ املنصوري على ثالثة شيوخ, وهم
 .حممد البقري والشرباملسي وامل

 .وقرأ الشيخ األفندي زاده على هؤالء الثالثة وعلى والده الشيخ حممد بن يوسف

 (.إمام جامع ِنشاِِني)حممد الشهري بـ وقرأ الشيخ حممد على والده الشيخ يوسف وعلى تلميذ والده الشيخ

 (.أوليا أفندي)وقرأ الشيخ النِّشاِِني والشيخ يوسف على الشيخ حممد بن جعفر الشهري بـ
                                                           

هداية : انظر. مل أجد َسَند امليهي, إال أّنين استخلصُته من َسَند عبد الفتاح املرصفي, وإبراهيم شحاثة السمنُّودي, وحممد سّيد عبداهلل( 4)
 .01/القراءة حملمد سيَّد عبداهلل فتح اهللعلى الشَّاطبّية والدُّرة و  , والتَّحريرات الصُّغرى34-04/, وجامع اخلريات11-4/30القارئ
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 .وقرأ الشيخ أمحد قـَرَْه على الشيخ عمر القسطنطيين

 .وقرأ الشيخ القسطنطيين على الشيخ شعبان بن مصطفى

 (.أوليا أفندي)عفر الشهري بـوقرأ الشيخ ابن مصطفى على الشيخ حممد بن ج

 .املصري وقرأ األوليا أفندي على الشيخ أمحد املسريي

 .وقرأ الشيخ املسريي على حممد بن سامل الطبالوي

 .يوسف على والده شيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري وقرأ الشيخان الطبالوي واجلمال

, والربهان أيب (4)أمحد بن أسد األميوطي الشِّهاب: وقرأ شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على مخسة مشايخ, وهم
النعيم رضوان بن حممد بن يوسف النضريي العقيب, ونور  العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقيلي, والءّين أيب

 .(0)البلبيسي, والءّين طاهر بن حممد بن علي النويري املالكي الدين علي بن حممد بن صاحل املخءومي

ّرر امللة والدين حم األميوطي والقلقيلي والعقيب والبلبيسي والنويري على إمام القراء واملقرئني مشس موقرأ مخسُته
يوسف اجَلَءَري الدِّمشقي  الطرق والروايات خامتة احملقِّقني احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن

عن  حاب الطُّرق والرِّوايات والقراءات املتَّصل إسنادهم بالنَّيبالشَّاِفِعي بأسانيده املذكورة يف كتابه النَّشر على أص
 .عن ربِّ العءة أمني الوحي جربيل

-ومل أقف على سنده املتصل بالشيخ سامل النبتييت, وأما إسناده املتصل بالشيخ علي البدري فذكره وليد عجمي
 .ومل يُكمله -كما تقدم

 

 

 

 
                                                           

, وجامع 4/13هداية القارئ : انظر". األنبوطي"جاء بامليم والياء يف سند الشيخ املرصفي, وهو يف سند إبراهيم السمنودي بالنون والباء هكذا ( 4)
 .09/اخلريات

 .32/جامع اخلريات". اجلمال يوسف وكما ذكره اإلزمريي يف بدائعه وهو غري النُّويري شارح الطيبة والدُّرة, كما قاله: "قال السمنُّودي( 0)
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 :اء العلماء عليهمكانته العلمية وثن: المطلب الخامس

يف طنطا, وآَل به األمر إىل أن صار شيخ العلماء هناك,  (4)درََّس املِيهيُّ العلم باملسجد اجملاور للمقام األمحدي
 .(0)وتعلَّم عليه غالُب َمن بالبلد علَم التجويد, وانتفع به الطلبة انتفاعاً عظيماً 

ذا الَعَلم اجلهبذ الفذ, فِمن َمن أثىن عليه تلميذه الشيخ ولقد مجعُت ثلًة من أقوال  العلماء يف الثناء على ه
 :سليمان اجلمءوري حيث قال

ملَّا كان العام األول والثاين بعد املائتني واأللف منَّ اهلل عليَّ بقراءيت للعشرة من طري  الدُّرة والشَّاطبّية على "
والتَّجويد, بنقله اجليِّد املفيد, عن مشاخيه أويل الرأي  أستاذي العامل العالمة, احلرب البحر الفّهامة, حُمرِّر القراءة

 .(3)"_رضي اهلل عنه وأرضاه وأسكننا اجلنة وإياه_السَّديد 

 (:هـ4012ت)وقال املؤرخ عبدالرمحن اجلربيت

ر, جيِّد اإلمام الفاضل, العالمة الصاحل, املتجرد القانع, الصويّف, الضرير, وهو فقيه, جموِّد, ماهر, َحَسُن التَّقري"
 .(1)"احلافظة, يفظ كثرياً من النقول الغريبة, وفيه أُنٌس وتواضع وتقشُّف وانكسار

 (:هـ4330ت)وقال الشيخ عبدالرزاق البيطار

ُتَـَعبِّد, وهو فقيه, جموِّد, ماهر, َحَسُن "
اإلمام الفاضل الفاحل, واهلُمام الناسك الصاحل, القانع املتجرد, والتَِّقي امل

جيِّد احلافظة, يفظ كثرياً من النقول الغريبة, وفيه أُنٌس وتواضع وتقشُّف وانكسار, وكان كفيف البصر ال التَّقرير, 
 .(0)"البصرية

 (:هـ4306ت)وقال الشيخ علي الضبَّاع 

 .(6)"اإلمام العامل العالمة, احَلرْب البحر الفّهامة"

                                                           

, والقاموس 4/14هداية القارئ: انظر(. هـ600ت)هو مقام يقع جبوار اجلامع األمحدي بطنطا مصر, حول قرب أمحد البدوي : املقام األمحدي( 4)
 .423-0/420ج/0اجلغرايف ق

وحاشية , 8/, ومورد الظمين682-0/609, وهداية القارئ38/, ومنحة ذي اجلالل0/4209, وحلية البشر0/081عجائب اآلثار: انظر( 0)
 .0/الّدسوقي على حتفة األطفال

 .19/الفتح الرمحاين( 3)
 .0/081عجائب اآلثار( 1)
 .0/4209حلية البشر( 0)
 .38/منحة ذي اجلالل( 6)
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 :وجاء يف أول املخطوط

ماُم احملقِّقني, وساللُة سَلف الصَّاحلني, شيُخ القرَّاِء واحملدِّثني, العامِل البديهّي, سيدُّنا وموالنا قدوُة العارفني, وإ"
يِن علي املِيهي, شيُخ املشايِخ باملقاِم األمحدّي, خلَّد اهلل عليه النَّعيم السَّرمدّي, وأداَم اهلل النفَع ب ه الَشيُخ نوُر الدِّ

 . (4)" والصدِّيقنيوإيّاه يف زُمرِة النبيِّني للُمريد, وحشرنا

 (:هـ4129ت)وقال الشيخ عبدالفتَّاح املرصفي 

 .(0)"وهذا العامل اجلليل من شيوخنا يف اإلسناد يف بعض إجازايت يف القراءات, وهو من رجال مشيخة طنطا"

 :وقال الشيخ حممد فالح املطريي

 .(3)"العاّلمة شيُخ قرَّاء زمانه, وعمدة الُقرَّاء باجلامع األمحدي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 [.أ/0]القول األبرق( 4)
 .0/609هداية القارئ( 0)
 .02/املقدمة اجلءريّة وحتفة األطفالاإلحكام يف ضبط ( 3)
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 :مصنفاته: المطلب السادس

 :(4)اليت منهاو صنَّف املؤلف عدة كتب يف القراءات والتَّجويد, وتظهر عنايته باملنظومات يف تيليفه, 

 :(0)امليهي على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تقريرات عليِّ  -4
, برقم (448-442من ورقة ) ع جرَّدها تلميذه مشس الدِّين عيَّاد, خمطوط باملكتبة األزهرية, ضمن جممو 

[(4908 ]00002.) 
 :(3)تَنِبيُه الصِّغار على ما َخِفَي عن بعِض األفكار, رسالٌة يف قراءة حفص عن عاصم من طري  الشَّاطبيَّة -0

هـ, وهو خمطوط مبركء امللك فيصل للبحوث 4341صفحة باملطبعة الّشرقية مبصر  01وقد طُِبع يف 
 , وباملكتبة(, قراءات300 ج,) وَ ( 22261)وَ (22280-4)قام ية بأر والدِّراسات اإلسالم

 .(1)(610-0/616الفهرس الشامل ), ومواضع أخرى, 46032( 090)القاهرة /األزهرية
ْحَكمة -3

ُ
قاِئ  امل َنّظمة على الدَّ

ُ
 :(0)الرَّقاِئ  امل

ببلدية على املقدِّمة اجلءرية, خمطوط ( هـ906ت)وهو حاشية على شرح الشيخ زكريا األنصاري 
 .(6)(هـ4096), ُكِتب سنة (ج, قراءات وجتويد4480)االسكندرية, برقم 

 :الَقوُل األَبـَْرُق يف َحلِّ بـَْعِض ماَصُعَب من َطرِيَقِة اأَلْزْرق -1
 .(0)وهو الكتاب الذي حنن بصدد حتقي  ودراسة جءء منه يف هذا البحث, وسيأيت الكالم عنه بالتفصيل

 :(8)م واملتأخِّر من الذنوبمقدمة يف مكفِّرات املتقدِّ  -0
نءهة األبصار والقلوب بشرح مكفِّرات املتقدِّم واملتأخر من )وهو منظومة, شرحها ولُده حممد امليهي يف 

 ., خمطوط يف أربعة عشر ورقة(الذنوب
 

                                                           

مجال : وهذا خطأ, فهو البنه حممد, وهو مطبوع بتحقي ( فتح امللك املتعال يف شرح حتفة األطفال)ذََكر صاحب احللقات املضيئات بأنَّ من كتبه ( 4)
عبدالكرمي حسني / السَّعديان د: ان اجلمءوري, حتقي فتح األقفال شرح حتفة األطفال لسليم: وانظر. بن السيِّد رفاعي, مكتبة أوالد الشيخ للتاثا

 .4/009, واحللقات املضيئات1/حسن غازي/ َو د
 .8/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال: انظر( 0)
 .8/وحاشية الّدسوقي على حتفة األطفال, 8/, ومورد الظمين0/002عبداهلادي محيتو/قراءة اإلمام نافع عند املغاربة, د: انظر( 3)
 .8/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال: انظر( 1)
, واحللقات 682-0/609, وهداية القارئ1/346, واألعالم0/182, ومعجم املؤلفني4/004, وهدية العارفني4/080إيضاح املكنون: انظر( 0)

 .8/, ومورد الظمين4/009املضيئات
 .8/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال: انظر( 6)
 .33صراسة من هذا البحث قسم الدِّ : انظر( 0)
 .9/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال :انظر( 8)
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 :(4)مقدِّمة حفص -6
, 03, خ04)وَ (0104, ع09, خ04)و(921, ع1, خ04)خمطوط باملسجد األمحدي بطنطا, برقم 

 (.1908ع
َياِن ِلَفْهِم بـَْعِض ُمْشِكِل الُقرآنِ  -0 ِهَدايَُة الصِّبـْ

(0). 
ُلغ مائًة واثنان وأربعني بيتاً, مطلعها  : وهو َمنظُومة لضبط املتشابه اللفظي, تـَبـْ

 .(3)َعِليٌّ الرَّاِجي ِلَعْفِو َربِّهِ ...يـَُقوُل ُمْبِصٌر ِبَعنْيِ قـَْلِبهِ 

 :وفاته: المطلب السابع

 .(1)_رمحه اهلل تعاىل_ه, ومل يتعلَّل كثريًا 4021ا صبيحة يوم األربعاء يف ثاين عشر ربيع األول من سنة تـَُويفِّ بطنط

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .9/حاشية الّدسوقي على حتفة األطفال :انظر( 4)
 .8/, ومورد الظمين4/009, واحللقات املضيئات0/182, ومعجم املؤلفني4/004, وهدية العارفني0/002إيضاح املكنون: انظر( 0)
  ., صدر عن مكتبة أوالد الشيخ للتاث مبصر"مورد الظمين"لعبدالويل أبوبكر عبدالويل, أمساه  وهلذه املنظومة شرح وحتقي ( 3)
, ومنحة 1/346, واألعالم4/004, وهدية العارفني0/002َو  4/080, وإيضاح املكنون0/4209, وحلية البشر0/081عجائب اآلثار: انظر( 1)

. 02/, واإلحكام يف ضبط اجلءرية وحتفة األطفال8/, ومورد الظمين4/009ملضيئات, واحللقات ا682-0/609, وهداية القارئ38/ذي اجلالل
ه, وقال وائل 4341ه, ويف قراءة اإلمام نافع عند املغاربة سنة 4009هـ, ويف جامع اخلريات سنة 4201وقد وردت وفاته يف معجم املؤلفني سنة 

هـ, وماسب  أصح؛ ألنه بالسند 4021ُدُه مصطفى امليهي, وأرَّخ اجلربيت وفاته عن تسعني سنة, كما نصَّ على ذلك ول هـ4009تويف : "الّدسوقي
َصنِّف

ُ
, وقراءة اإلمام 01/, وجامع اخلريات0/182معجم املؤلفني: وانظر. 0/حاشية الدسوقي على حتفة األطفال". املتصل املشهور إىل ولد امل

 .0/002نافع
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 : مطالب سبعة و يتضمن

 . مؤلفه إىل نسبته وتوثيق ,الكتاب عنوان حتقيق :األول املطلب

 .كتابه يف املؤلف منهج :الثاني املطلب

 . مصادره :الثالث املطلب

  الكتاب مميزات :الرابع طلبامل

 . الكتاب على املالحظات أبرز :اخلامس املطلب

 . منها مناذج وعرض , للكتاب اخلطية النسخ وصف :السادس املطلب

 .منهجي يف التحقيق :السابع املطلب

 

 

 املبحث الثاني

 دراسةكتاب القول األبرق
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:المطلب األول  

 الكتاب, وتوثيق نسبته إلى مؤلفه تحقيق عنوان

فيقول فقري رمحة ربِّه علي بن "... تابه يف نسخةدار الكتب املصرية حيث قالصرَّح  املؤلِّف بامسه يف مقدمة ك_ 
عمر امليهي الشافعي األمحدي اخللويت البصري بقلبه, هذا تعلي  ُمشتمل على التنبيه على بعض ما صعب من 

األبرق يف حل  القول: مسيته"...َثّ صرَّح بعدها باسم كتابه حيث قال" طريقة األزرق عن ورش من طريقة الشاطبية
 ".بعض ما صعب من طريقة األزرق

 ".بالتمام والكمال" جاء اسم الكتاب على غالف هذه النسخة هبذا االسم مع زيادة _ 

القول "... حيث قال( القول الربق)يف نسخة جامع الشيخ صرَّح املؤلف بامسه يف مقدمة كتابه ولكنه أمساه بـــ_  
 " .األزرقالربق يف حل بعض ما صعب من طريقة 

حيث ذكر نسبة الكتاب ملؤلفه,  (4)الفهرس الشامل للتاث العريب اإلسالمي املخطوط: كتب الفهارس ومنها_ 
يف حل بعض ما صعب من طري  األزرق, وقد ضمَّنه امسي الكتاب الوارد يف ( الربق)القول األبرق: وذكره باسم

 .(0)ى حتفة األطفالالنسختني, وذكره الدسوقي منسوباً للمؤلف يف حاشيته عل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(4) 409. 
(0) 8. 
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 :المطلب الثاني

 منهج المؤلف في كتابه

هذا تعليٌ  مشتمٌل على التنبيه على بعض ما صُعب من :" بدأ كتابه مبقدمة  نّص فيها على موضوعه فقال/ 4
عاّلمة وال, العاّلمة الشيخ سلطان بن أمحد املءّاحي مع بيان طريقةِ , ن طريقة الشاطبيةطريقة األزرق عن ورش  م
 .(4)"ِوفاقاً وِخالفاً , الشيخ عبد الرمحن اليمين

إاّل أنّه , ورّتب مسائل التحريرات يف الباب على ترتيب اآليات يف الغالب, جعل أبوابه بأمساء السور وترتيبها/ 0
  .ناً يُقّدم بعض اآليات أو يؤخرهاأحيا

وإذا اختلفا فإنّه يقّدم حتريرات , فيه عندمها: ات بقولهإذا اتّف  الشيخان فإنّه ُيصّدر ما يذكره من أوجه التحرير / 3
 .ويُتبعها بتحريرات اليمين, سلطان

 :منهجه يف إيراد مسائل التحريرات/ 1

 : ومثال ذلك, أحياناً يذكر أوجه التحريرات مفّصلًة لكل  من الشيخني -أ

أربعة : د سلطانفيه عن: قال, چےچ  إىل چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ: ما ذكره يف حترير قوله تعاىل
على ثالثة  چۀچ وجهي: عند اليمين وستةٌ , على ثالثة البدل ومّده على مّده چۀچتوسط : أوجه
 .(0)البدل

فيورد أوجه سلطان َث , َث يكتفي بذكر ما زاده اليمين من األوجه, يف بعض املواضع يأيت بأوجه سلطان  / ب
 .(3) ....يمين بءيادةوتسعٌة عند ال: أو يقول, ...ويءيد عليه اليمين: يقول

َث يعطف عليه األوجه املختلف فيها يف , يف بعض املواضع جيمع احلكم املّتف  عليه عند ذكره لألوجه احملّررة/ ج
 :مثال ذلك قوله, حبسب عدد األحكام يف املسألة, والثالث, احلكم الثاين

 

                                                           

 [.ب/4]القول األبرق (4)
 .لنّص احملق من ا 03ص ( 0)
 .من النّص احملق  00,06ص  :انظر على سبيل املثال (3)
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 تثليث :على الفتح وهيمنها  أربعةٌ , عشرة أوجه ففيه عند سلطانچڳچ  وإذا وصلت إىل قوله "

 .(4)......على  چڳچتثليث : وهي على التقليل وستةٌ  ,ومده على املد, القصرعلى چڳچ

وأربعٌة , :....ثالثٌة منها على الفتح وهي: فيقول على سبيل املثال, أحيانًا يُقّدم عدد األوجه على تفصيلها/ د
سبعٌة : فيقول على سبيل املثال ,ألوجه َث يورد عددهاويف بعض األحيان يذكر ا, (0) :....منها على التقليل وهي

َث توسط , بثالثة  على الفتح, َث مدمها, قصر احملق  ومده على قصر املغري: وهيچڌچ منها على توسط
 .(3)بأربعة  على التقليل, َث مدمها, َث توسطهما, احملق  ومده على قصر املغري

 فقد يبدأ بتحرير املسألة من آخر خالف  يف, اخلالفات يف اآلية مل يلتءم بذكر أوجه التحريرات على ترتيب/ ه
 .اآلية إىل أوله

 :ومن األمثلة على ذلك, يف بعض املواضع يورد األوجه بطريقة  استنباطية/ و

 .(1)"عشرُة توسُِّطه عند سلطان چڳچ وعشرون عند اليمين على كل  من وجهي: "قوله -

 .(0)"ففيه عند سلطان األربعة اليت على قصر املغري چ ڻ ں چ: وإذا ابتدأت من قوله: "قوله -

 .(6)"چڳچ أربعة سلطان  على توسط : وعشرٌة عند اليمين وهي: " قوله -

 .ومثله قوله تعاىل: فيقول, يف السورة ذاهتا, قد يشري إىل املواضع املشاهبة يف التحرير للمسألة الواردة/ 6

 :حاالت يف ثالث إال, ةيف السورة الواحدال يكّرر املسألة / 0

 .إذا اختلف ترتيب اخلالفات يف اآلية/ أ

 .إذا ترتّبت على املسألة مسألٌة أخرى فيها خالفاٌت أكثر/ ب

 .إذا تغرّي حتريره للمسألة بتقدّيه اخلالف املتأخر على اخلالف املتقّدم/ ج

 .ابن اجلءري واملنصوري وغريهمك, يستدلُّ بأقوال علماء القراءات والتحريرات املتقدمني ومنظوماهتم/ 8

                                                           

 .من النّص احملق  64ص:انظر (4)
 .من النّص احملق  63,09ص:انظر (0)
 .من النّص احملق  08ص: انظر (3)
 .من النّص احملق  61ص: انظر (1)
 .من النّص احملق  86ص: انظر (0)
 .من النّص احملق  92ص: انظر (6)
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: إال أنه ذكرها يف حترير آيتني من سورة هود  مها, هنج يف كتابه على ذكر األوجه اجلائءة دون ذكر االمتناعات/ 9
 ٻ ٻ ٱ چ :إىل قوله چ  يئىئ  ىئ ی  ی ی ی  جئ حئ مئ چ:قوله تعاىل

 . چ ٺڀ ڀ       پڀ ڀ    پ پ ٻ ٻ

 .ني ونظمهم ال يصرّح بأمساء مصادرهميف نقله ألقوال العلماء املتقدم/ 42

حيث ذكر األوجه اليت تأيت فيه للقراء السبعة من , يف سورة يونس چ ۈئ چمل يستطرد إال يف حترير لفظ / 44
 .طري  الشاطبية؛ وذلك ألهنا من املسائل  الـُمــْشكلة اليت تستلءم مءيد تفصيل  وتوضيح  

 .رق عن األزرقال ُيسّمي من روى األوجه من أصحاب الط/ 40
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 :ثالمطلب الثال

 مصادر المؤلف

 : رتبتها حسب حروف اهلجاء

_ (ه4499ت), حملمد بن حسن بن حممد املنريَّ السمنودي(امللقب بورش)إحتاف محلة القرآن يف رواية عثمان_
 .مطبوع

 .خمطوط_ (ه949ت)أرجوزة يف فواصل املمال, حملمد بن أمحد بن حممد العثماين املكناسي_ 

_ (ه4431ت)حترير الطرق والروايات املعروف بتحريرات املنصوري,لعلي بن سليمان بن عبد اهلل املنصوري_ 
 . مطبوع

 . خمطوط_ حل جممالت الطيبة يف القراءة, للمؤلف نفسه_ 

العذري سراج القارئ املبتدي وَتذكار املقرِئ املنتهي, أليب القاسم علي بن عثمان املعروف بابن القاصح _ 
 .مطبوع_ (ه824ت)

شرح اجلعربي على مْت الشاطبية املسمَّى كنء املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين,ـ إلبراهيم بن عمر بن _
 .مطبوع_ (ه030ت)إبراهيم اجلعربي

 .مطبوع_ (ه833ت)طيِّبة النشر يف القراءات العشر, حملمد بن حممد بن حممد بن علي املعروف بابن اجلءري_ 

 .مطبوع_ (ه4400ت)عمدة العرفان يف وجوه القرآن, ملصطفى بن عبد الرمحن األزمريي_ 

مْت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع, للقاسم بن فريُّه بن خلف _ 
 .مطبوع_ (ه092ت)الشاطيب

 .مطبوع_ بن اجلءريالنشر يف القراءات العشر, حملمد بن حممد بن حممد بن علي املعروف با_ 
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 :المطلب الرابع 

 مميزات الكتاب                                          

كتاباً نفيسًا يف بابه؛ حيث ضّم بني دفتيه أوجه التحريرات لألزرق عن ورش  من طري  " القول األبرق"يعدُّ كتاب 
 : ليت متّيء هبا الكتابومن امليءات اجلليلة ا, من أوَّل القرآن إىل آخره, الشاطبية

كل ذلك يف , فيذكر اخلالف ويذكر ما عليه العمل, اإلشارة إىل بعض املسائل املختلف فيها يف القراءات/ 4
 :ومثال ذلك, عبارة  خمتصرة  جامعة  

لة بعدها ألف هو عندمها هبمءتني ثانيتهما مسهّ :" حيث قال, يف سورة األعراف ژامنتماء[ما ذكره يف لفظ
 .(4)"تبعاً للجعربي, خالفاً البن القاصح, ژ ءالد[ألفاً قياساً على  وال جيوز إبدال الثانية, ةثَ مثلّ 

ذِْكرُه لألوجه اليت يءيدها اليمين على : من ذلك, جُيمل يف املواضع اليت َيصلح فيها اإلمجال طلبًا لالختصار/ 0
 . دون تفصيل األوجه كاملةً , سلطان يف بعض املسائل

 .(0)وغريهم, كابن اجلءري واملنصوري, ل بأقوال علماء القراءات والتحريرات املتقدمني ومنظوماهتماالستدال/ 3

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .من النّص احملق  84ص : نظرا( 4)
 .من النّص احملق  00و ص, 62صعلى سبيل املثال  : انظر( 0)
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 :المطلب الخامس

 ظات على الكتابو حأبرز المل

, خبالف نّص التيسري والشاطبية, (4)ذكر املصّنف األوجه اليت تأيت على االعتداد بالعارض يف البدل املغرّي / 4
 .ه التسوية بني البدل احملّق  والبدل املغرّي والذي يظهر من

 .أورد بعض الشواهد الشعرية دون عءوها إىل قائلها/ 0

ولعّله أراد إظهار ما زاده اليمين , مع أن اليمين متقّدم عليه, قّدم يف ذكره ألوجه التحريرات سلطان على اليمين/ 3
 .على سلطان من  األوجه

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .من النّص احملق  08,00,06,00ص : على سبيل املثال انظر( 4)
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 المطلب السادس
 خطية للكتاب, وعرض نماذج منهانسخ الالوصف 

( خاصة مكتبة)الشيخ جامع مصر, ونسخة-املصرية بالقاهرة الكتب دار نسخة :نسخ, وهي ثّلث للمخطوط
نظراً للظروف السياسية نسخة بنغازي , ومل أحصل على ليبيا-ببنغازي بنغازي جامعة مصر, ونسخة-باإلسكندرية

 :يلي بيانات النسختين اللتين حصلت عليهما وفيمايف ليبيا,  احلالية املضطربة

 نسخة جامع الشيخ بالسكندرية نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
 (4001), كتب عام (426)جملد واحد, برقم  (002) 4/00برقم جملد واحد,  بيانات الحفظ والتصنيف

هذا كتاب القول األبرق : " مكتوب عليها أول ورقة قبل البسملة
 "عض ما صعب من طريقة األزرقيف حل ب

 .مل أحصل عليها

أول المخطوط بعد 
 البسملة

قال سيدنا وموالنا قدوة  وبه نستعني"
 .إخل "...العارفني وإمام احملققني

ة العارفني وإمام قال سيدنا وموالنا قدو " 
 إخل..."احملققني

 .هـ, كما يف آخرها 4066 .ه,ـ كما يف آخرها 4493 تاريخ النسخ
السيد حممد شرف الدين الدسوقي, كما  لناسخاسم ا

 .يف آخرها
 موسى حممد الشافعي, كما يف آخرها

, حمذوف اهلمءة غالباً, منقوط األلف مغريب الخط
 .املقصورة, وتوجد بعض األخطاء اإلمالئية

صغري, حمذوف اهلمءة, منقوط األلف املقصورة, 
 .وتوجد بعض األخطاء اإلمالئية

 .40×01ق,  89 .01× 48 ,ق 98 قاس, والمعدد األوراق
ومتوسط  عدد السطور

 عدد الكلمات في السطر
 .كلمات يف السطر  9, مبتوسط 03 .كلمات يف السطر  8, مبتوسط 03

 .الذي يظهر أنه أسود .أسود وأمحر لون المداد
 واضحة, تامة, ,حصلت على صورة ملونة حالة المخطوط

بياضات وضرب يسريان, وحواشي وفيها 
 .(0: )تصحيح برمءلل

واضحة  ,حصلت على صورة باألبيض واألسود
: يلي ما يشملكبرٌي  سقطٌ  بشكل عام, وفيها

 سورة باب أول إىل األنفال سورة باب من األغلب)
 , وسيأيت بيان السَّقط عند حتقي  النص,(إبراهيم
 .للتصحيح وحواشي يسريان, وضربٌ  بياضات وفيها
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 :نوفيما يلي نماذج من النسختي

 

 من نسخة دار الكتب ( أ/4)صورة اللوحة 
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 من نسخة دار الكتب ( أ/98)صورة اللوحة األخرية 
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 صورة الورقة األوىل من نسخة مكتبة جامع الشيخ 
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 صورة الورقة األخرية من نسخة مكتبة جامع الشيخ 
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 :المطلب السابع

 منهجي في التحقيق

 .مجعت النسخ اخلطِّية/ 4

 (.ن)وأمسيتها ب  وقابلتها بنسخة جامع الشيخ, (ألصلا)يتها بوأمس, دتُّ نسخة دار الكتب أصالً اعتم/ 0

 .وضبطت الكلمات الـُمْشكلة وما يتاج إىل ضبط  , نسخت املخطوط وف  قواعد اإلمالء احلديثة/ 3

 .املّتبعةوف  قواعد التحقي  , أثبتُّ عالمات التقيم الالزمة إليضاح النص ومتييءه/ 1

 .واعتمدت طريقة النصِّ املختار, ووضْعتها بني معكوفتني ,أثبتُّ الفروق بني النسختني/ 0

وأشرت إىل , املْتيف ( ن)أثبتُّ الصواب من نسخة , سقٌط أو زيادٌة أو خطأٌ  (األصل)إذا ُوجد يف نسخة / 6
 .كتفيت باإلشارة إليه يف احلاشيةا ( ن)وإذا كان السقط أو الءيادة أو اخلطأ يف نسخة , ذلك يف احلاشية

ويشمل ذلك ما , وإن كانت النسختان على خالف ذلك, أثبتُّ الصواب يف اآليات واللغة واإلمالء يف املْت/ 0
 .ورد يف املخطوط من الكلمات القرآنية على سبيل احلكاية ومل يّتبع فيه املؤلف رسم املصحف

 .وأشرت إىل ذلك يف احلاشية, املْت أثبتُّ ما ُسطِّر على هوامش النسختني يف/ 8

 .؛ وأشرت إىل ما سقط منها يف اجلءء املقّرر علّي حتقيقه(ن)نّبهت على انتهاء املقابلة من نسخة / 9

والذي يبدأ بعد قول املصّنف , (ن)يف جءء النص الساقط من نسخة ( األصل)اعتمدتُّ إثبات مايف نسخة / 42
فإذا ُوجد سقٌط أو , ؛  وذلك لتعذُّر املقابلة(4)"چ ڤ  ڤ ڤ چإىل  وإذا وصلت  :"يف باب سورة األنفال

إاّل إذا كان اخلطأ يف اآليات أو يف اللغة فإين أصّححه يف املْت وأشري إىل , زيادة أو خطٌأ أشرت إليه يف احلاشية
 .ذلك يف احلاشية

إال ما رمسه , اية حفص  عن عاصم  ِوْف  املصحف املضبوط على رو , كتبت اآليات القرآنية بالرسم العثماين/ 44
 .املؤلف موافقاً لوجهي التسهيل واإلبدال يف رواية ورش  فكتبته بالرسم اإلمالئي

وإن ذكر املصّنف كلمًة قرآنيًة أو بضع , خّرجت اآليات القرآنية عند أول ذكر  هلا يف احلاشية بذكر أرقامها/ 40
 .ه اآلية ورقمهاآية  خّرجتها يف أول ذكر  هلا بذكر ما تُعرف ب

                                                           

 .من النصِّ احملق  92ص :انظر (4)
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 :إال يف ثالثة مواطن  هي, مل أذكر اسم السورة/ 43

 .يف النصِّ احملق , املوضع األول الذي ورد من سورة املائدة -4

 .يف األوجه بني السورتني, عند نصِّ املصنف على اسم السورة -0

 .إذا وردت اآلية يف غري باهبا -3

و ما كتبته بالرسم اإلمالئي وفقًا ملا جاء يف رواية , چ چماوضعت اآليات بني قوسني مءهرين هذه صورهت/ 41
 .ژ  [ورش  فإنين وضعته بني هذين القوسني املءهرين

 .خّرجت األحاديث بعءوها إىل مصادرها مع نقل حكم أهل العلم عليها/ 40

وذلك حبسب ما يوجد  , يف أول موضع  يرد فيه الَعَلم, ترمجت جلميع  األعالم الوارد ذكرهم يف النصِّ احملق / 46
اثنني من  -اثنني من تالميذه-اثنني من شيوخه -االسم الرباعي: )وتشمل التمجة يف الغالب, يف كتب التاجم

 (.وفاته –مصنفاته 

فلم أعّرف هبا , عدا ما كان منها يف باب املدِّ والقصر, عرّفت باملصطلحات القرآئية يف أول ذكر  هلا/ 40
 .احملّق  واملغريسوى البدل , لشهرهتا

وإىل الشاطبية بذكر , عءوت الكلمات القرآنية يف أّوِل موضع  ترد فيه إىل التيسري بذكر رقم الصفحة واجلءء/ 48
 .البيت الذي يدلُّ عليها

 .مع توثيقها من مصادرها األصلية, نّبهت على زيادات الشاطبية على التيسري/ 49

 .مع مقارنتها مبا وقفت عليه من كتب التحريرات, املعتمدةوثّقت األوجه احملّررة من مصادرها / 02

 .والتعلي  على ما يتاج منها إىل تعلي , قمت مبراجعة مسائل الكتاب العلمية/ 04

 .فإنين أحيل إىل املوضع األول الذي بّينتها فيه, إذا تكررت مسألٌة من مسائل التحريرات/ 00

 .درهاوثّقت النقول واآلثار بعءوها إىل مصا/ 03

 .وعءوهتا إىل مصادرها, ضبطت األبيات الشعرية/ 01
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عند كتابة املصادر واملراجع يف احلاشية ذكرت اسم الكتاب كاماًل مع اسم الشهرة للمؤلف يف أول موضع  / 00
 .فإذا تكرر وروده اكتفيت بذكر امسه خمتصرا مع رقم اجلءء والصفحة, يرد فيه الكتاب

 .وتُيّسر االّطالع عليه, ََتْدم الكتاب, ة  عْلمي قمت بعمل فهارسَ / 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 52 - 
 

 

 

 النص احملـقق

 

 

 

 

 

 

 



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 53 - 
 

چےچ  إىل چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  [أ/49] :(4) [قوله تعاىل]   
 :أربعة أوجه (3)فيه عند سلطان (0)

چۀچتوسط 
على ثالثة چۀچ (9)[وجهي:](8)عند اليمين وستةٌ (0)ومده على مده(6)(0)ثالثة البدلعلى (1)

 .(42)البدل

 
                                                           

 .(ن)بياٌض يف  (4)
 . املائدة سورة چ ۆ ...  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ےچ:قوله تعاىل (0)
نور الدين علي : من شيوخه, صربفتح امليم وتشديد الءاي وبعدها ألف وحاء مهملة نسبة إىل منية مءَاح قرية مب ,سلطان بن أمحد بن سالمة املءَاحي (3)

العشرين اليت رفعها يف أجوبة املسائل  رسالة: له مصّنفات منها, الشوبريوحممد , علي الشرباملسي: الميذهومن ت, أمحد خليل السبكيو , الءيادي
عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن  :انظر. ه4200تويف سنة  ,القباقيبكتاب يف القراءات األربع الءائدة على العشر من طري  و , بعض املقرئني
  .4/391هدية العارفني و , 0/042األثر خالصة و  ,346,340/للّشلْي باعلوي, احلادي عشر

 . چ ۀچ وكذا سائر ماورد يف هذه املسألة من لفظ  ,(شيء: )نسختنييف ال (1)
 :قال الشاطيب, وصالً ووقفاً , يف اللني املهموز لورش  من طري  األزرق التوسط والطول (0)

 ـــاَل ـمُجِـّـــــــــــــــــــــ انِ هَ جْ وَ فَـ  اوٌ وَ  أوْ  ة  مَ لْ كِ بِ اْلَيا بـَنْيَ فـَْتح  َومَهْء ة      نكِ سْ تَ  نْ إِ وَ 
 ..............................     هُ فُ قْـ وَ وَ  ش  رْ وَ  لُ صْ وَ  ر  قصْ وَ  ول  طُ بِ                                           

 .ري  مبدٍّ طويل  ومدٍّ قص: فكأنه قال, وعرّب عنه بالقصر ألنه قصٌر عن مقدار املد الطويل, واملراد بالقصر يف البيت التوسط, 40/الشاطبية      
والوجهان صحيحان مقروٌء هبما ,فيكون الطول من زيادات الشاطبية, والذي يظهر أنّه أراد به التوسط, وقد أطل  الداين التمكني يف اللني يف تيسريه     

أليب عمرو , السبع وجامع البيان يف القراءات ,499/التيسري : انظر. وبه أخذ, ونّص على أنّه قرأ بالتوسط, وذكرمها الداين يف جامع البيان
وسراج , 0/022للسمني احلليب , والعقد النضيد يف شرح القصيد, 0/084أليب احلسن السخاوي , وفتح الوصيد يف شرح القصيد, 023/الداين

 .80/لعبد الفتاح القاضي, والوايف يف شرح الشاطبية, 30/البن القاصح البغدادي , القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي
 : وقد نّص الشاطيب على هذه األوجه الثالثة يف قوله, القصر والتوسط والطول: ثالثة أوجه   يف البدلورش  من طري  األزرق ل (6)

 وى لـَِوْرش  ُمطََـّواَل َوَما بـَْعَد مَهْء  ثَاِبت  أَْو مـُــــــــــــــــــــغـَــرّي       فَـَقـْصٌر َوقَــْد يُــــــرْ                                           

 آلِـَهـــًة آَتى ِلإليــــــــمــــَـاِن ُمثِـّـــــــــــــــــــــــــــــاَل       الءِ ؤُ ـــــــــــه نَ ـــيمَ ـَـــــــك  مٌ وْ ــــــقَ  هُ طَ ـــــسَّ وَ وَ                                           
وهبذا يكون القصر واملد من زيادات الشاطبية على , ومل يذكر القصر وال املد, ر له يف التيسري التوسط فقطأما الداين فقد ذك, 41/الشاطبية      

, 493/وجامع البيان ,434/التيسري: انظر. إال أنّه ضّعف وجه الطول, عليها الداين يف جامعه ونصّ , واألوجه الثالثة صحيحٌة مقروٌء هبا, التيسري
 . 30/وسراج القارئ , 0/616قد النضيد والع, 0/001وفتح الوصيد 

 ,96,90/أجوبة املسائل و , 99/ وغيث النفع  ,06,00/الشيخ سلطان رسالة: انظر. چ ۀچ مع لني  مهموز    , چ ڻچ اجتمع بدٌل حمّقٌ   (0)
للضباع , خمتصر بلوغ األمنية: سّمىوشرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية امل, (16)بيت رقم, 9/للحسيين, وإحتاف الربية بتحريرات الشاطبية

 .80/وحل املشكالت , 020/
عبد السالم  :ومن تالميذه, عبد احل  السنباطيوأمحد بن , والده شحاذة اليمين: من شيوخه ,حاذة املعروف باليمين شيخ القراءعبد الرمحن بن ش (8)

وهداية , 0/308خالصة األثر : انظر. ه4202سنةتويف  ,ن مؤلفاتهومل أقف على شيء م, وعبد الباقي احلنبلي الشامي, بن إبراهيم اللقاين
  .0/02إللياس الربماوي , ءبتاجم القرا إمتاع الفضالءو  ,089/القارئ 

 .وجها(: ن)يف  (9)
يف رواية عثمان امللّقب إحتاف محلة القرآن  :انظر.وقد أورد السمنودي يف إحتافه هذه األوجه عن اليمين, وبذلك تكون مجيع األوجه جائءًة عنده (42)

 . 30/حملمد السمنودي, بورش
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چۇچ إىلوإذا وصلت 
چۀچ توسط :أوجه (0)[ستة]ففيه عند سلطان  (4)

على  (0)اعتدى (1)مع فتح(3)
(42)[وجهي: ]وعشرٌة عند اليمين ,(9)على املد (8)معهماچۀچ (0)[ووجها]  ,على التوسط (6)تقليله ومع  ,القصر

 

 .(40)املدوالتقليل على كل  من التوسط و  ,(44)ومعهمع الفتح على القصر  چۀچ
چۀچ وإذا ابتدأت من

چۀچ الفتح والتقليل على كل من وجهي: ففيه عندمها أربعة أوجه, (43)
(41). 

چٹٹ  ٹ ٿ ٹ ٿ ٿٿچ  :(40) [قوله تعاىل]   
 توسط: فيه عند سلطان أربعة أوجه (46)

 
                                                           

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ےچ: قوله تعاىلقرأت إذا  (4)

 .چۆ   ۇ  
 (.ن)والصواب ما أثبته من , سبعة(: األصل)يف  (0)
 . چ ۀچ سألة من لفظ وكذا سائر ماورد يف هذه امل, (شيء: )يف النسختني (3)
حملمد بن حسن , اّلآللئ الفريدة يف شرح القصيدة: انظر. ويكون بني الفتح الشديد واإلمالة الصغرى, استقامة النط  باحلرف املفتوح: الفتح هو (1)

                                    .023/وإبراز املعاين , 0/140وفتح الوصيد , 0/340الفاسي
 :الشاطيبقول , 06/والشاطبية, 462/التيسري: انظر. يف ذات الياء الفتح والتقليلطري  األزرق  ورش  منل (0)

 ـّمـِـــــــــــــــــــالجُ  فُ ــــــلْ ـــاخلُ  هُ ــا لَ ـــــــــيَ الْ  اتِ وَ ذَ وَ    مْ هُ كَ راَ  أَ يف وَ  نْيَ بَـ  نْيَ بَـ  شٌ رْ وَ  اءِ و الرَّ وذُ 
 0/340اّلآللئ الفريدة: انظر. باإلمالة الصغرى: ويسّمى, ويطل  عليه بعضهم بني بني, ة بني اإلمالة الكربى والفتحالنط  باأللف حبال: التقليل هو (6)

 .021/وإبراز املعاين, 0/140وفتح الوصيد 
 (.ن)والصواب ما أثبته من , ووجهي(: األصل)يف  (0)
 .أي مع الفتح والتقليل (8)
/ أجوبة املسائل و , 00/رسالة الشيخ سلطان : انظر.چ ڭچ ياء  مع ذات , چ ۀچ ني  مهموز  مع ل   , چ ڻچ اجتمع بدٌل حمّقٌ   (9)

 .96/وحل املشكالت, 30,31/وإحتاف محلة القرآن  ,400-434
 .وجها(: ن)يف  (42)
ل  من التوسط التقليل على كو مع الفتح  چ ۀچ ووجهي, مع الفتح على القصر چ ۀچ وجهي: والتقدير, مع الفتح, چ ۀچ أي وجهي (44)

  . واملد
 چۀچمد /0, مع الفتح على توسط البدل چۀچ توسط/ 4: وأربعة أوجٌه أخرى وهي, أوجه سلطان الستة: فتكون األوجه اجلائءة عنده (40)

العشرة و قد أورد السمنودي يف كتابه هذه األوجه , وتوسط البدل على كل  من الفتح والتقليل چ ۀچمد / 1,3, مع الفتح على قصر البدل
: انظر. و ذكر احملررون أن وجه التوسط يف اللني على الفتح والتوسط يف البدل يأيت من طري  الطيبة, 30,31/إحتاف محلة القرآن : انظر, لليمين

 .400/وأجوبة املسائل , 4/060للبنا , وإحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر, 00/رسالة الشيخ سلطان
 .وكذا املوضع الثاين يف هذه املسألة, (شيء: )يف النسختني (43)
 ,434/وأجوبة املسائل , 06/رسالة الشيخ سلطان: انظر. وال ّيتنع أي وجه ,چ ڭچ ذات ياء  مع , چ ۀچ لنٌي مهموٌز  فيجتمع بذلك (41)

 .33/وإحتاف محلة القرآن
 .(ن)بياٌض يف  (40)
 .  421: اآلية( 46)
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 .(4)على ثالثة البدل چېئچ وجهي : وستٌة عند اليمين, ومده على مده, على ثالثة البدل  چېئچ 

چ گ گ ک ک چإىل چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ : (0) [قوله تعاىل]   
 :فيه عندمها مخسة أوجه (3)

 . (0)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, وقصره (6)مع توسط املغري (0)َث توسط احملق , (1)قصرمها

 

                                                           

 .42,0ه ,03صوقدسب  بيانه  , چېئچ مهموز   مع لني  , چٿ چ اجتمع بدٌل حمق ٌ ( 4)
 .(ن)بياٌض يف  (0)
 .چ ۇ ...گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ چ: قوله تعاىل (3)
 .و على عدم االعتداد به, چک  ک  چ هذا الوجه يأيت على االعتداد بعارض النقل يف  (1)
وسراج , 440/وإبراز املعاين  ,0/003فتح الوصيد  :انظر. ء  ثابت  باق  على لفظه وصورتهما وقع فيه حرف املد بعد مه: البدل احملّق  هو (0)

    .63/القارئ
 ,64: احلجر چڱ  ڱ  ڱ  چ  :أو بالتسهيل حنو, 60: البقرة چپ  پ  چ   :ما وقع فيه حرف املد بعد مهء  مغري  بالنقل حنو: البدل املّغري هو (6)

   .334/وسراج القارئ, 440/وإبراز املعاين ,  0/003فتح الوصيد  :انظر.99: األنبياء چۓ  ۓ  چ  :حنو بدالباإلأو 
حيث , وعبارة الداين يف التيسري تفيد التسوية بني احملّق  واملغري يف مقدار املد ,چک  چ مع بدل  مغرّي  بالنقل , چچ  چ اجتمع بدٌل حمقٌ   (0)

, أو أبدلت فإن لورش  التوسط يف حرف املد بعدها, أو ألقيت حركتها على ساكن  قبلها, انت حمققةذكر أن اهلمءة إذا أتت قبل حرف املد سواء ك
 : وكذا ما نّص عليه الشاطيب يف منظومته يفيد التسوية بينهما وعدم االعتداد بالعارض حيث قال
 رش  ُمطوَّاَل َوَما بـَْعَد هـَْمء  ثَاِبت  أَْو ُمـــــَغرّي       فـََقْصٌر َوقْد يـُْرَوى ِلوْ 

 آهِلًة آَتى لإليــمــــَــاِن ُمثّــــــــــــــــــــــــــــاَل       الءِ ؤُ ــَــــــــــه نَ يمَ ــــَـــــكم ٌ وْ قَـ  هُ طَ سَّ وَ وَ 
املعتمد من طري   يتضح أنّ هبذا  و, فلم خيصص نوعاً مبرتبة  دون آخر, بنوعيه احملّق  واملغري وأطل  التثليثفنجد أنّه مّثل ملد البدل , 41/الشاطبية     

 . احملق  واملغري؛ وذلك إلطالق الداين والشاطيب التيسري والشاطبية هو التسوية بني البدل
وتظهر فائدة اخلالف يف ذلك يف حنو : "وأما ابن اجلءري فقد بنّي أّن العمل عنده على عدم االعتداد بالعارض ولكّنه مل ّينع االعتداد به فقال     

ومن اعتّد , مّداً وتوسطاً وقصرأً  چڄ     چ وبني  چڦ  چ ساوى بني  چڄچ فمن مل يعتد بالعارض يف  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦچ
, ولكن العمل على عدم االعتداد بالعارض يف الباب كله سوى ما استثين من ذلك فيما تقّدم, چڄ چ وقصر يف  چڦ  چ به مّداً توسط يف 

 . 4/068النشر" العتداد بالعارض خصوصاً من طرق من ذكرت وبه قرأت وبه آخذ وال أمنع ا
 مبّينًا أنَّ هذا ما نقله عن شيخه فقال بعد عرضه لألوجه يف, وقد ذكر امليهي يف بداية كتابه هذا أن االعتداد بالعارض يأيت من طري  الشاطبية     

ناقاًل له عن شيخه العاّلمة الشيخ مصطفى , مساعيل احملَليوهذا ما نقلته عن شيخي اإلمام احمللي سيدي الشيخ إ: " چڄ چ مع  چڦچ
فال التفات إىل إنكار غالب أهل العصر له وتسويتهم بني البدلني يف القصر , تبعًا للشيخ املنصوري, الّذاكر له يف كتابه عمدة العرفان, األزمريي

 [. أ/0]األبرق القول, "والتوسط واملد زاعمني أّن هذا الفرق ليس إال من طري  الطيبة 
وأما األزمريي , وبالرجوع إىل ما ذكره املنصوري يف حتريراته على طّيبة النشر ِنده قد بنّي أّن االعتداد بالعارض ليس من طري  التيسري وال الشاطبية     

بدائع الربهان على أّن طري  الشاطبية  ونّص يف كتابه, فقد ذكر يف عمدة العرفان قصر املغرّي على توسط احملّق  ومده باعتباره من طري  الطيبة
وعمدة العرفان , 62/لعلي املنصوري, وحترير الطرق والروايات املعروف بتحريرات املنصوري, 434/التيسري : انظر.التسوية بني النوعني احملّق  واملغرّي 

 .00/شكالتوحل امل, 31/ملصطفى اإلزمريي , وبدائع الربهان على عمدة العرفان يف وجوه القرآن, 43/
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وسط احملق  مع َث ت, قصرمها مع الفتح: ففيه عند سلطان سبعة أوجه (4)  چہ  ھ  ھ  ھچ : وإذا وصلت إىل قوله
بءيادة : وتسعة عند اليمين, (0)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره مع الفتح والتقليل, توسط املغري وقصره مع التقليل

 .(3)الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره
چک ک چ وإذا ابتدأت من قوله

, املدالفتح والتقليل على كل  القصر و : ففيه عند سلطان مخسة أوجه (1)
 .(0)الفتح (6) [عليه]ويءيد اليمين , (0)والتقليل على التوسط

چڭچ إىل چھہھھ چ : (8)[قوله تعاىل]   
القصر واملد على : فيه عند سلطان مخسة أوجه( 9)

 .(42) ويءيد اليمين التوسط على الفتح ,والثالثة على التقليل, الفتح[ ب/49]

 
                                                           

 .  چۇ   ...ہ  ھ  ھ  ھچ  :ووصلت إىل قوله تعاىل ,چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ : إذا قرأت قوله تعاىل (4)
الفتح على توسط : فامتنع لسلطان حبسب ما ذُكر وجهان, چھ چ ذات ياءمع   ,چک  ک   چ مغرّي  بدل  مع , چچ  چ اجتمع بدٌل حمّق   (0)

حيث جعل اجتماع ذات الياء مع , وبالرجوع إىل رسالته ِند أنّه مل يفّرق بني البدل احملّق  و البدل املغرّي , رهعلى كل  من توسط املغري وقص, احملق 
, وتقّدم أن املعتمد من طري  الشاطبية هو التسوية بني احملق  واملغري, املغرّي نظري اجتماعها مع احملّق  بذكره لألمثلة لكل  منهما وإطالقه للحكم

ولكن املقروء به من طري  الشاطبية كما ذكر , ثالثة البدل على كل  من الفتح والتقليل, فتكون األوجه ستًة حبسب التكيب, السابقة املسألة:انظر
وجهاً عدا اخلليجي فقد زاد , ومل يذكروا االعتداد بالعارض, واملد على الفتح والتقليل, والتوسط على التقليل, القصر على الفتح: احملررون أربعة أوجه

وإحتاف , 02-60/وأجوبة املسائل , 08,00,00/رسالة الشيخ سلطان: انظر.الفتح على مد احملّق  وقصر املغرّي : خامسًا على االعتداد به هو
 .80,84/وحل املشكالت, 016/وخمتصر بلوغ األمنية, (09,08)بيت رقم, 41/الربية

حترير الطرق : انظر. غري أنّه مل يذكر وجه التوسط يف احملّق  وقصر املغرّي على الفتح, شرذكر هذه األوجه املنصوري يف حتريراته على طّيبة الن (3)
 .400,406/والروايات 

 .  چۇ   ...ہ  ھ  ھ  ھچ  :ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ ...گ گ ک ک چ: إذا قرأت قوله تعاىل (1)
فذكر يف اجتماع البدل مع , ن يف رسالته بني البدل احملق  والبدل املغرّي ومل يفّرق سلطا ,چ ھ چ ياء  مع ذات  ,چک  چ   رٌ غيّـ اجتمع بدٌل م (0)

, والضّباع, واحلسيين, والصفاقسي, وتبعه يف ذلك األسقاطي, والتوسط على الفتح, ومنع وجهي القصر على التقليل, ذات الياء مطلقاً أربعة أوجه
وغيث , 00,06,00/ رسالة الشيخ سلطان: انظر. يأيت من مجيع الطرقواخلليجي الذي ذكر يف كتابه أّن وجه القصر على التقليل ال 

 .80,84/وحل املشكالت, 016/ وخمتصر بلوغ األمنية, (09,08)بيت رقم, 41/وإحتاف الربية, 02-60/ وأجوبة املسائل, 04,02/النفع
 .(ن)ساقٌط من  (6)
ونقل سلطان يف رسالته ما ذكره العاّلمة عثمان , وال يأيت من طري  الشاطبية ذكر احملّررون أّن وجه الفتح على التوسط يأيت من طري  الطيبة (0)

 :أنشدين لنفسه العاّلمة حممد بن اجلءري: الناشري حيث قال
 كــَـيَتى لــــِـــَوْرش  اْفتـَـْح مبــَــــــدٍّ َوَقْصـــرِه    َوقـَلِّْل َمع التـََّوسُّيـِط واملدِّ ُمْكِمــــــاَل 

 حِلْرز  َويف التـَّْلِخيِص فَافْـَتْح َوسِّطـــن    َوَقْصٌر َمع التـَّْقِليِل مَل َيُك للَمـــــــاَل                                           
 .80,84/وحل املشكالت, 31/وإحتاف محلة القرآن, 69/وأجوبة املسائل , 04,02/وغيث النفع, 00/رسالة الشيخ سلطان: انظر     

 .(ن)يف  بياضٌ  (8)
 .چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ : قوله تعاىل (9)
, و إمنا أعادها املصّنف لتغرّي التتيب, وهي نفس املسألة السابقة وفيها ذات األوجه, چ ڭ چمع بدل مغري  , چ ھ چاجتمعت ذات ياء   (42)

م ذات الياء على البدل املغرّي     .بتقدُّ
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چۋچ وإذا وصلت إىل قوله 
قصر املغري : ثالثة منها على الفتح وهي: د سلطان سبعة أوجهعن (0)[ففيه] (4)

, َث مّدمها, َث توسطهما, توسط احملّق  ومّده مع قصر املغرّي : وأربعة على التقليل, َث مّدمها, مع قصر احملّق  ومّده
 .(3)بءيادة توسط احملّق  مع توسط املغرّي وقصره على الفتح: وتسعٌة عند اليمين

چڭ  ڭچ من قوله وإذا ابتدأت   
َث , تثليث احملّق  على قصر املّغري: ففيه عندمها مخسة أوجه (1)

 .(0)َث مّدمها, توسطهما

چگ    گگ چ إىل  چڌ ڌچ : (6) [قوله تعاىل]   
وتقليله ( املوتى)فتح : فيه عندمها أربعة أوجه(0)

چڌچ  على كل  من توسط
 . (9)ومده (8)

چ  ھ  ے چ وإذا وصلت إىل
چڌچ  مخسٌة منها على توسط, ه عند سلطان تسعة أوجهففي (44()42)

(40) 
قصر : وهي چڌچ  وأربعة منها على مد, وتثليثه على التقليل] , (43)قصر البدل ومده على الفتح :وهي

 : واثين عشر عند اليمين ,(40)(41)[البدل ومده على الفتح والتقليل

                                                           

 .چۆئ   ۅۋ  ۋچ : ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ  ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھھ  ہھ چ: إذا قرأت قوله تعاىل (4)
 .فيه(: ن)يف  (0)
إال أّن املتقّدم هنا ذات , 3,0ه,06صوقد سب  بيانه   ,چۋ چ مع بدل  حمق    ,چڭ چ  غري  مع بدل  م ,  چ ھ چت ذات ياء  اجتمع (3)

 . الياء

 .چۆئ   ۅۋ  ۋچ : ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ  ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ : وله تعاىلإذا قرأت ق (1)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه   ,چۋ چ مع بدل حمق   ,چڭ چاجتمع بدٌل مغرٌي  (0)
 .(ن)بياٌض يف  (6)
گ  گ    گ    کڑ  ک  ک  ک  ڑڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژچ : قوله تعاىل (0)

 . چہ   ...گ
 (.هيئة: )  النسختنييف (8)
 .41ه,01صوقد سب  بيانه , چگ      چ مع ذات ياء  , چڌ     چ اجتمع لنٌي مهموزٌ  (9)
 .       چ ےے   چ(: ن)يف  (42)
ے       ۓ ھ  ھ  ے     ہ  ھ  ھچ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌچ : إذا قرأت قوله تعاىل (44)

 .چۇ   ...

 .چ ڌ چ وكذا سائر ماورد يف هذه املسألة من لفظ , (هيئة: )نسختنييف  ال (40)
 .وهو الصواب( ن)وسقط من , [والتقليل]بءيادة لفظ ( األصل) يف  (43)
 (.ن)ومن , وأثبتُّه من حاشيته, (األصل)مابني املعكوفتني ساقٌط من مْت  (41)
وعلى اعتبار نّص التيسري والشاطبية يف التسوية بني    ,چھ  ےچ  مغرّي مع بدل    ,چ گ چ  مع ذات ياء,  چ ڌ چاجتمع لني مهموز  (40)

التقليل / 0,الفتح على قصر البدلني/ 4: أربعٌة منها على توسط اللني وهي, تكون األوجه ستةً  ,0ه,00ص: انظر, البدل احملّق  والبدل املغري



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 58 - 
 

چڌچ ستٌة على وجهي(4)ثالثة البدل على الفتح والتقليل
(0). 

چڭۓچ : وإذا وصلت إىل قوله
 سبعة منها على توسط: ففيه عند سلطان أحد عشر وجهاً  (3)

چڌچ
َث توسط احملق  ومده على , بثالثة  على الفتح, َث مدمها, قصر احملق  ومده على قصر املغري: وهي (1)
مد احملق  مع مد : هيو  چڌچ  وأربعة منها على مد, بأربعة  على التقليل, َث مدمها, َث توسطهما, قصر املغري

َث , َث توسطهما, ثالثة احملق  على قصر املغري: ومثانية عشر عند اليمين وهي, (0)املغري وقصره على الفتح والتقليل
, بأربعة  على التقليل, َث توسطهما َث مّدمها, َث توسط احملق  ومده على قصر املغري, خبمسة  على الفتح, َث مدمها

چڌچ وهذه التسعة على وجهي 
 (6). 

چ  ھ  ے چ إىل چگ  گ    گ  چ (0) :[قوله]وإذا ابتدأت من 
 : أوجه[ أ/02]ففيه عند سلطان مخسة (8)

                                                                                                                                                                                     

رسالة الشيخ : انظر. الفتح والتقليل على مد البدلني: على مد اللني مها واثنان, الفتح والتقليل على مد البدلني/ 1-3,على توسط البدلني=
وقد ذكر امليهي لسلطان ثالثة أوجه أخرى اعتدادًا بعارض النقل يف البدل , 83/وحل املشكالت, 409,408/وأجوبة املسائل, 00/سلطان
مد اللني وقصر البدل على / 3,0,سط اللني والتقليل على قصر البدلتو / 4: و وهي ,وخبالف غريه من احملررين, خبالف ما ورد يف رسالته, املغري

 . كل  من الفتح والتقليل
 .(ن)والصواب حذفها كما يف  ,[و]ءيادة ب( األصل)يف  (4)
  گ گ کچ:  يف قوله تعاىل يف سورة النحل, و قد ذكر املنصوري هذه األوجه يف حتريره على الطيبة, فتكون مجيع األوجه جائءًة عنده (0)

 .000/حترير الطرق والروايات: انظر, لكن تغرّي فيها التتيب, وهي ذات املسألة, چ ڱ ں ڳ ڳ ڳڳ گ گ
ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

 .چ ...ۓ  ڭ 
 .چ ڌ چ ماورد يف هذه املسألة من لفظ  وكذا سائر, (هيئة: )يف  النسختني (1)

وعلى اعتبار نصِّ , چۓ  ڭ  چ  مع بدل حمّق , چھ  ےچ  مع بدل مغرّي ,   چ گ چمع ذات ياء , چ ڌ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (0)
الفتح  / 4: على توسط اللني وهيأربعة منها , تكون األوجه ستةً , 0ه, 00ص: انظر, التيسري والشاطبية يف التسوية بني البدل احملّق  والبدل املغرّي 

الفتح والتقليل على مد : واثنان على مد اللني مها, الفتح والتقليل على مد البدلني/ 1-3, ,التقليل على توسط البدلني/ 0,على قصر البدلني
ان هنا مخسة أوجه أخرى وقد ذكر امليهي لسلط, 83/وحل املشكالت, 409,408/وأجوبة املسائل, 00/رسالة الشيخ سلطان: انظر. البدلني

الفتح على مد /4: ثالثٌة منها على توسط اللني وهي, وخبالف غريه من احملررين, خبالف ما ورد يف رسالته, اعتدادًا بعارض النقل يف البدل املغري
لفتح والتقليل على مد احملق  وقصر ا/ 0-4: واثنان على مد اللني مها, التقليل على توسط احملق  ومده على قصر املغري/ 3-0,احملق  وقصر املغري

حيث نّص على األوجه السّتة اليت ذكرها غريه من احملررين من طري         , وواف  اخلليجي سلطان هنا يف وجه الفتح على مد احملق  وقصر املغري, املغرّي 
    . 83/ حل املشكالت:انظر. َث ذكر هذا الوجه الذي يأيت على االعتداد بالعارض, الشاطبية

, ومخسٌة على مد اللني, الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره: اثنان منها على توسط اللني وهي, وهبذا تءيد أوجهه على سلطان بسبعة   (6)
, املغرّي وقصره توسط احملق  مع توسط: واثنان على التقليل وهي, توسط احملق  مع توسط املغري وقصره, قصر البدلني: ثالثٌة منها على الفتح وهي

 . ومل أقف على ذلك فيما اطلعت عليه من كتب التحريرات
 (.ن)ساقٌط من  (0)
 .چ ...ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے    چ : إىل قوله تعاىل, چ  ...  گ    گ  گ ڇچ  :من قوله تعاىل (8)
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 .(4)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, القصر واملد على الفتح والثالثة على التقليل

چۓڭچ وإذا وصلت إىل 
ر احملق  ومده قص: ثالثة منها على الفتح وهي: ففيه عند سلطان سبعة أوجه (0)

َث , َث توسطهما, (3)[توسط احملق  ومده على قصر املغرّي : وأربعٌة منها على التقليل وهي] ,على قصر املغرّي 
 .(1)وتسعة عند اليمين بءيادة توسط احملق  مع قصر املغري وتوسطه على الفتح, مّدمها

ثة احملق  مع قصر املغري ثال: ففيه عندمها مخسة أوجه (6)(0)[چڭچ إىل] چھ ےچ وإذا ابتدأت من
 .(0)َث مدمها, وتوسطه َث توسطهما

ژأانت قلت[: (8) [قوله تعاىل]   
 ويف الوقف التسهيل , (40)( 44)واإلبدال (42)فيه عندمها يف الوصل التسهيل (9) 

 

 

                                                           

 .0,0ه, 06ص وقد سب  بيانه ,  چھ  ے  چ  مع بدل مغرّي , چگ   چ اجتمعت ذات ياءِ ( 4)
ہ  ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...گ  گ    گ  گچ : إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 . چ  ...ڭ
 (.األصل)ما بني املعكوفتني ساقٌط من  (3)
 .3,0ه,06ص ه وقد سب  بيان, چۓڭچ مع بدل حمقٌ  , چھ  ے  چ  مع بدل مغري, چگ   چ  ياء  ت ذات اجتمع (1)
 (.ن)ني املعكوفتني ساقٌط من ما ب (0)
 .چ ...  ۓڭہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓچ : قوله تعاىل (6)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه ,  چۓڭچ  مع بدل  حمق   , چھ  ے  چ    اجتمع بدٌل مغيّـرٌ  (0)
 (.ن)بياٌض يف  (8)
 . چھ   ...  ژ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ : قوله تعاىل (9)
, واملضمومة بني اهلمءة والواو, فتكون املفتوحة بني اهلمءة واأللف, هو جعل اهلمءة بينها وبني احلرف اجملانس حلركتها: التسهيل اصطالحاً  (42)

 : وإليه أشار الشاطيب بقوله, واملكسورة بني اهلمءة والياء
 ْمُء َواحَلْرُف الَِّذي ِمْنُه ُأْشِكاَل َواْلُمَسهَُّل بـَنْيَ َمـــــا    ُهَو اهلَ ............... 

 .0/803والعقد النضيد , 416/وإبراز املعاين, 02/البن الطحان السمايت, مرشد القارئ إىل حتقي  معامل املقارئ: وانظر, 48/ الشاطبية     
مرشد : وانظر, 48/الشاطبية, ...وااِلْبداُل حَمْضٌ : بقوله وإليه أشار الشاطيب, هو إقامة األلف والواو والياء مقام اهلمءة عوضًا عنها: اإلبدال (44)

 .10/ألمحد احلموي, والقواعد واإلشارات يف أصول القراءات, 410/وإبراز املعاين, 04/القارئ 
 : قول الشاطــيب, 40/والشاطبية, 433/التيسري: انظر (40)

 ِبَذاِت الَفْتِح ُخْلٌف لَِتْجُمــاَل َوَتْسِهيُل ُأْخَرى َهـــْمـَءتـَنْيَ ِبِكــْلَمة     مَسَا وَ 
ـــــاَل                                             لـَْت   ِلَوْرش  َويف بـَْغَداَد يُــــْرَوى ُمَســــهَّ  َوُقْل أَلِفاً َعْن أَْهــِل ِمْصَر تـَبَــدَّ

 .  ويالحظ أن الشاطيب مل يفّرق بني الوصل والوقف      
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 : (0)ومثله أرأيت ولذا قال املنصوري, (4)وّيتنع  اإلبدال اللتقاء السواكن, فقط 

 (3)أَْيَت ِإْن َوقـََفا    أَْزَرٌق بِالَتْسِهيِل َلْن خَيَتِلَفاَويف أَأَْنَت أَرَ 

چٺ  چ إىل قوله يف سورة األنعام  چمس   حص  مص   جض  حض  چ [: قوله تعاىل]   
: فيه عندمها عشرة أوجه (1)

 .چجض چ على كل من وجهي (0)اخلمسة بني السورتني

 چٹ  ٹ  ٹچ  وإذا وصلت إىل قوله
, (0)ليله على كل  من هذه العشرة فتصري عشرينأتيت بفتح قضى وتق (6)

منها على توسط (9)[وعشرون]مخسة , ففيه عند سلطان مخسة وأربعون وجهاً  (8) چڍ  ڍچ  وإذا وصلت إىل قوله
, وهذه اخلمسة على كل  من اخلمسة بني السورتني, القصر واملد على الفتح والثالثة على التقليل: وهيچڳچ

 وهذه األربعة على كل  من , قصر البدل ومده على الفتح والتقليل: وهيچڳچ وعشرون منها على مد 
                                                           

, 462/ألمحد الطّييب , التنوير فيما زاده النشر على احلرز والتيسري:انظر, واخلليجي, والطّباخ, إىل منع اإلبدال حال الوقف الطييب وممن ذهب (4)
 .440, 444/وحل املشكالت, 466,460/ألمحد اإلبياري ,وغيث الرمحن على هبة املنان

, عبد اهلل بن حممد الشهري بيوسف زاده: ومن تالميذه, وعلي الشرباَملِّسي, ملءّاحيسلطان ا: من شيوخه, علي بن سليمان بن عبد اهلل املنصوري (0)
 .ه4431تويف سنة , إرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة, حترير الطرق والروايات يف القراءات: له مصّنفات منها, وعبد اهلل البصروي

 .0/118,110 ومعجم املؤلفني, 1/090واألعالم, 060/ 4هدية العارفني: انظر     
 .440/حل املشكالت: انظر. ومل أقف عليه يف كتب املنصوري, ذكره اخلليجي ونسبه إىل املنصوري (3)
ڀ    ڀپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        چ  :إىل قوله تعاىل يف سورة األنعام ,چخض  مس   حص  مص   جض  حض  چ  :من قوله تعاىل (1)

 .چ ٺ ڀ  ڀ       ٺ  ٺ
وصل آخر السورة بالبسملة / 4: ثالثٌة منها على البسملة وهي, مخسة أوجه   -عدا بني األنفال وبراءة -  األزرق بني كل سورتنيلورش  من طري (0)

ووصل , فصل آخر السورة/ 3, ويُعرّب عنه بفصل اجلميع, فصل ما سب  بعضه عن بعض  /0, بأول السورة اليت تليها ويُعرّب عنه بوصل اجلميع
والبسملة والوصل من , وصل السورتني دون بسملة/ 0, السكت بني السورتني/ 4: ومها, ووجهان بغري بسملة, ورة اليت تليهاالبسملة بأول الس

ورواه من , التسمية: الثاين, ومل يعّينه بسكت  وال وصل  , عدم التسمية: األول, وذكر الداين لألزرق يف جامعه وجهني, زيادات الشاطبية على التيسري
, 9/والشاطبية, 418,410/وجامع البيان, 429/التيسري: انظر. وكلها أوجٌه صحيحٌة مقروٌء هبا, والسكت اختياره يف التيسري, امعهغري طرق ج
 :قول الشاطيب

 َوصْل واْسُكَْتْ ُكٌل َجاَلَياُه َحصَّاَل ...........................   
 ِخاَلٌف ِجيـــــُدُه َواِضُح الطُّاَل  َوالَ َنصَّ َكالَّ ُحبَّ َوْجٌه ذََكْرتُُه   َوِفيَها

 : وقوله     
ْهَر ِفيَهــــــــــا فـََتثْـُقــــــــاَل                                              َوَمْهَما َتِصْلَها َمَع أََواِخـــِر ُسوَرة     َفاَل َتِقفَّــــــنَّ الدَّ

 .04/وإحتاف محلة القرآن, 69/وإبراز املعاين, 424,93/  والآللئ الفريدة, 040-0/021وفتح الوصيد     
 .چڦ     ...ٹ  ٹٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ چ:قوله تعاىل ووصلت إىل, چ   حضمس حص مص جض چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (6)
 .ومجيع األوجه جائءة, مع اخلمسة بني السورتني,  چ ٹ چمع ذات ياء   ,چ جض چاجتمع لنٌي مهموٌز  (0)
 . چژ    ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چمس حص مص جض حض     چ  :له تعاىلإذا قرأت قو  (8)
 .والصواب ما أثبته, وعشرين( ن)يف  (9)
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[ ب/02]ثالثة: (4)[وهي]ثالثون  چڳچ وستون عند اليمين على كل  من وجهي, من اخلمسة بني السورتني
    .(0)وهذه الستة على كل  من اخلمسة بني السورتني, البدل مع الفتح والتقليل
چٹٹٹچوإذا ابتدأت من قوله 

(3)
 القصر واملد على الفتح والثالثة على : ففيه عند سلطان مخسة أوجه 

 .(1)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, التقليل
چڳچ  وإذا وصلت إىل قوله

 تثليث :أربعة منها على الفتح وهي, عشرة أوجه ففيه عند سلطان(0)

چڳچ
 على  چڳچثليث ت: وهي على التقليل وستةٌ ],ومده على املد(8),(0)[القصر]على (6)

 : عشر عند اليمين (44)واثنا, (42) (9)[ومده على مده چڍ  ڍچ ومده وتوسطه على توسط, چڍ  ڍچ قصر
 

                                                           

 (.ن)ساقٌط من  (4)
وقد سب  بيان اجتماع اللني , چ ڍ  ڍ چ  مع بدل مغرّي  ,مع اخلمسة بني السورتني,  چ ٹ چمع ذات ياء , چ جض چاجتمع لني مهموز  (0)

 .وتأيت أوجه الشيخني على كل  من اخلمسة بني السورتني  ,0ه,00وص40ه, 00صلياء والبدل املغري وذات ا
 . چ    ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ     ...ٹ  ٹٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
  .0,0ه ,06صوقد سب  بيانه , چڍڍ چمع بدل  مغري  , چ ٹ چ ياء  اجتمعت ذات  (1)
گ  گ  گ  گ    کک     ک  ک   ڑ  ڑ    چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...ٹٹٹٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ   چ: إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 .چڳ    ڳ        ڳ  ڳ
ري املهموز ثالثة ولورش  يف املد العارض املهموز وغ, فلم يتغري سبب املد وإمنا ازداد قوةً , ومٌد عارٌض للسكون وقفاً , بدٌل وصالً  چڳچ لفظ (6)

 :وقد ذكرها الشاطيب يف قوله, ومل يذكر الداين يف التيسري أوجه املد العارض اليت تكون جلميع القراء, القصر والتوسط واملد: أوجه
 َوِعْنَد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجَهاِن ُأصِّاَل ..........................    

, ومها التوسط واملد, أي ُجعال أصاًل يعتمد عليه": وجهان أصال:"واملراد بقوله, ات الشاطبية على التيسريفيكون هذا الباب من زياد, 40/الشاطبية     
وقد نّص الداين على األوجه , إىل أّن هناك وجهًا ثالثًا مل يؤصل ومل يُعتمد عليه وهو القصر"ُأصِّال"وأشار بقوله, ومل يصرّح هبما الناظم لشهرهتما

, 404/وإبراز املعاين, 0/009وفتح الوصيد, 020/وجامع البيان , 430-432/التيسري  :انظر. وُكلُّها أوجٌه صحيحٌة مقروٌء هبا, الثالثة يف جامعه
 .60/وسراج القارئ

   [.چڍ  ڍچ قصر (: ]ن)يف ( 0)
 . وهو الصواب( ن)وسقطت من , [ومده وتوسطه على التوسط:] بءيادة( األصل)يف  (8)
 (.األصل)ساقٌط من  مابني املعكوفتني( 9)
وعلى اعتبار نّص التيسري والشاطبية يف التسوية , چڳچمع عارض  مهموز  , چڍ ڍچمع بدل مغرّي , چٹچاجتمعت ذات ياء ( 42)

 َث, ومع مدمها, الفتح على قصر البدل وثالثة العارض: تكون األوجه سبعًة وهي, 0ه,00ص:انظر, وعدم التفري  بينهما, بني احملق  واملغرّي 
وقد ذكر امليهي لسلطان هنا  ثالثة أوجه  أخرى على , 96/خمتصر بلوغ األمنية: انظر, ومع مدمها, التقليل مع توسط البدل ومد العارض وتوسيطه

حيث , ررينوخبالف غريِه من احمل, وذلك خبالف ما ورد يف رسالته, التقليل على قصر املغرّي وثالثة العارض: االعتداد بالعارض يف البدل املغرّي وهي
/ وأجوبة املسائل, 04,02/وغيث النفع, 00,06,00/ رسالة الشيخ سلطان: انظر. ذكروا أّن التقليل على قصر البدل ال يأيت من طري  الشاطبية

 .80,84/وحل املشكالت, 016/ وخمتصر بلوغ األمنية, (09,08)بيت رقم , 41/وإحتاف الربية, 60-02
 (.ن)اب ما أثبته من والصو , واثين(: األصل)يف ( 44)
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, (4)ومّده وتوسطه على التوسط, على القصر چڳچتثليث : وهي]وستٌة على التقليل, ستٌة على الفتح
 .(0)[ومّده على املد

چڍ  ڍچ  وإذا ابتدأت من قوله
ومده وتوسطه  , (1)على القصر چڳچتثليث : ة أوجهففيه عندمها ست (3)

 .(6)(0) [املد]ومّده فقط على , على التوسط

 (0) [ورة األنعــامس]

چٿ  ٿچ  إىل قوله چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ   :(8) [قوله تعاىل]   
چٺچ تثليث: فيه عند سلطان أربعة أوجه( 9)

(42) 
چٻچ على كل  من وجهي چ ٺ چتثليث : وستٌة عند اليمين, ومده على مده, چٻ چ  على توسط

(44). 

چھچإىل  چڻ  ڻ  ڻ چ:  (40)[قوله تعاىل]   
چہچقصر : فيه عند سلطان مخسة أوجه (43)

 

 .(41)ويءيد اليمين توسطه على الفتح, وتثليثه على التقليل, ومده على الفتح

                                                           

وأجوبة , 04,02/وغيث النفع, 00/رسالة الشيخ سلطان :انظر. وإمّنا من طري  الطّيبة, ال يأيت من طري  الشاطبية الفتح على توسط البدل (4)
 .80,84/وحل املشكالت, 69/املسائل 

 (.األصل)ما بني املعكوفتني ساقٌط من  (0)
 . چ گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...ڍ ڇ  ڇ  ڍ  چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
 .چڍ  ڍچ أي قصر البدل يف  (1)
 ( .ن) ساقٌط من (0)
 : قال اخلليــجي (6)

ـــْط َوسِّط                                           اً َواْمــُدْد جُتَـــــــــلْ ثلِّْث َكُمْستَـــْهءُِئوَن َمع َقْصـــِر البَــــَدْل    َوإْن تـَُوسِّ
 َت اأْلََمـــــــلْ َوِإْن مَتـُــــــــــــــدَّ اْمــــــــــــــُدْدُه اَل غـَــــــــيـَْر لَـــَدا    َوقْـــف  لِـــَوْرش  ِستَــٌة نِـْلـــ                                         

حملمد , ومْت الطوالع البدرية يف ضبط اآلية العسرية, 00/وإحتاف محلة القرآن, 08/وغيث النفع , 4/004النشر : وانظر, 06/حل املشكالت     
 .490/وخمتصر بلوغ األمنية , (01,03)بيت رقم, 433/ األبياري

 ( .ن) ساقٌط من (0)
 ( .ن)بياٌض يف  (8)
 .چ چ ...ٿ  ٿ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قوله تعاىل( 9)
 (.أوحي: )يف النسختني (42)
 .42,0ه,03صوقد سب  بيانه  ,چٺ چمع بدل  حمق   , چ ٻ چ اجتمع لنٌي مهموزٌ  (44)
 ( .ن)بياٌض يف  (40)
 .چۓ   ...ھہ  ہ    ھ  ھ   ہۀ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ        چ : قوله تعاىل (43)
 .0,0ه, 06صد سب  بيانه وق,  چہ  چ  مع بدل مغرّي  ,چڻ   چ اجتمعت ذات ياء   (41)
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چۋ  ۋ  ۅچ وإذا وصلت إىل 
قصر  :ثالثٌة منها على الفتح وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (4)

َث , توسط احملق  ومده على قصر املغري: وأربعة منها على التقليل وهي, َث مدمها, احملق  ومده على قصر املغري
 .(0)وتسعٌة عند اليمين بءيادة قصر املغري وتوسطه مع توسط احملق  على الفتح, َث مدمها, توسطهما

چہہچ: وإذا ابتدأت من قوله
(3)

َث , تثليث احملق  على قصر املغري: ففيه عندمها مخسة أوجه[ أ/04] 
 .(1)َث مدمها, توسطهما

چائ  ەئ  ەئ  وئچ :(0) [قوله تعاىل]   
والتقليل على , الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (6)

 .(9)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, (8)على املد (0)ومها, التوسط
وتقليله  چڻچفتح : فيه عندمها أربعة أوجه  (44)يف املوضعني   ژأرايتكم إن أتاكم قل[  :(42) [قوله تعاىل]   

 .(40) على كل  من التسهيل واإلبدال
 

                                                           

       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ ہ ...ھہ  ہ    ھ  ھ  ہ ڻ  ڻ ڻۀ ۀچ : إذا قرأت قوله تعاىل (4)

 .چۅۅ
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چۋ  چ مع بدل حمق   ,چہ  چ  مع بدل مغرّي  ,چڻ   چ اجتمعت ذات ياء   (0)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , بالم واحدة   (ولدار اآلخرة(: )األصل)يف  (3)
  .0ه,00صوقد سب  بيانه ,  چۋ   چ مع بدل حمق  ,چہ  چ  اجتمع بدل مغرّي  (1)
 ( .ن)بياٌض يف  (0)
 .31: اآلية (6)
 .أي الفتح والتقليل (0)
-60/وأجوبة املسائل , 04,02/ع وغيث النف, 08-06/ رسالة الشيخ سلطان: انظر. چ ەئچ  مع ذات ياء  , چ ائچ  اجتمع بدٌل حمق ٌ  (8)

 .  .80, 84/وحل املشكالت, 016/وخمتصر بلوغ األمنية, (09,08)بيت رقم , 41/وإحتاف الربية, 31,33/وإحتاف محلة القرآن , 02
حملررون أّن وجه التوسط على وقد ذكر ا, 33/إحتاف محلة القرآن: انظر, أورد السمنودي يف إحتافه لليمين األوجه األربعة السابقة ومعها هذا الوجه (9)

وحل , 69/وأجوبة املسائل , 04,02/وغيث النفع, 00/رسالة الشيخ سلطان: انظر. وإمّنا من طري  الطّيبة, الفتح ال يأيت من طري  الشاطبية
 ..80,84/املشكالت

 (.ن)بياٌض يف  (42)
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: وقوله تعاىل, چے   ھں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ چ: قوله تعاىل (44)

 .چڍ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
وإبداهلا ألفاً مع املد , تسهيل اهلمءة الثانية اليت تلي الراء: وجهان  چڀچ و چڻ  چ وبابه مثل  چٺ  چ لورش  من طري  األزرق يف  (40)

 :قال الشاطيب, فيكون اإلبدال من زيادات الشاطبية على التيسري,  الوجهنيوذكر الشاطيب, ومل يذكر الداين يف التيسري غري التسهيل, املشبع
 أَرْيَت يف ااِلْسِتْفَهاِم اَلَعنْيَ رَاِجٌع   َوَعْن ناَفـــــع  َسهِّْل وَكْم ُمْبــِدل  َجالَ 

والوجهان , ءري نقل عنه الوجهني من كتابه التنبيهلكّن ابن اجل, ومل يذكر الداين وجه اإلبدال يف جامعه, 013/التيسري: وانظر ,04/الشاطبية      
كنء : املسّمى, وشرح اجلعربي على مْت الشاطبية, 3/800وفتح الوصيد, 4/090والنشر, 192,189/جامع البيان:انظر. صحيحان مقروٌء هبما

 . 004/وسراج القارئ, 3/4199املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين
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چڄچ إىل ژأرايتم إن أخذ اهلل مسعكم  قل[:(4)[قوله تعاىل]  
 چڦچتثليث : فيه عندمها ستة أوجه(0)

 .على كل  من التسهيل واإلبدال
چحبچ إىل  چی  جئ  حئچ : (3) [قوله تعاىل]   

على  چحبچتثليث : ه عند سلطان أربعة أوجهفي (1)
چڳچكل  من وجهيعلى   چحبچ تثليث : وستٌة عند اليمين, ومده على مده چڳچ توسط 

(0). 
  ژأرايتم إن أخذ اهلل مسعكم[ : وإذا وصلت إىل قوله

فتصري  (0)أتيت بالتسهيل واإلبدال على كل  من أوجههما (6)
 .شروستة اليمين اثين ع, أربعة سلطان مثانية

چڄچ وإذا وصلت إىل  
(8)

: وهي چڳچ أربعة عشر وجهًا عشرٌة منها على توسط  ففيه عند سلطان  
وعلى كل  من هذه , َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, قصر البدلني َث توسط احملق  مع توسط املغري وقصره

مدُّ املغرِي (9)وعلى كل  , اإلبدالمد احملق  مع التسهيل و : وهيچڳچ وأربعة على مد, اخلمسة التسهيل واإلبدال
 .( 40()44)[توسُِّطه عند سلطان]عشرةُ  چڳچ وعشرون عند اليمين على كل  من وجهي ,(42)وقصرُه

                                                           

 ( .ن)بياٌض يف  (4)
ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڤ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ چ : قوله تعاىل (0)

 .چڄڄ
 ( .ن)بياٌض يف  (3)
 .چ   حت ...ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  چ: قوله تعاىل (1)
 .42,0ه,03صوقد سب  بيانه   ,چحب  چ  مع بدل حمق   ,چٻ چاجتمع لني مهموز  (0)
ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ٺچ : ووصلت إىل قوله تعاىل   ,چ   ...ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب   چ :إذا قرأت قوله تعاىل (6)

  .چڄ ...ٺ
 .أي على كل  من أوجه سلطان واليمين يف اللني والبدل السابقني (0)
ڦ  ڦ  ڦ       ڤ چ : ووصلت إىل قوله تعاىل   ,چ  ...مئ  ىئ     يئ  جب  حب      ی  ی  ی  جئ  حئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (8)

  .چڄ ڦ  ڄ  ڄ
 .بءيادة من ( ن)يف  (9)
وإذا اعتربنا نّص التيسري  , چڀ چ مع اهلمء يف, چڦ    چ مع بدل مغري, چحب  چمع بدل حمق  , چٻ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (42)

ومده على , على ثالثة البدل چٻ چ توسط: تكون األوجه مثانيًة وهي ,0ه,00ص: انظر, والشاطبية يف التسوية بني البدل احملق  والبدل املغري
وإمّنا ورد اجتماع اللني مع البدل حمققاً  , ومل ترد هذه املسألة يف كتب التحريرات, چڀ چ وعلى كل  من هذه األربعة التسهيل واإلبدال يف, مده

, (16)بيت رقم, 9/وإحتاف الربية, 96,90/ وأجوبة املسائل املشكالت, 99/وغيث النفع, 06,00/رسالة الشيخ سلطان: انظر, كان أو مغرّياً 
خبالف ما جرى , وقد ذكر امليهي لسلطان  ستة أوجه  على االعتداد بالعارض يف البدل املغرّي  ,80/وحل املشكالت, 020/ وخمتصر بلوغ األمنية

 ومد, ومع مد احملق  وقصر املغري, مع توسط احملق  وقصر املغري چٻ چ توسط: و األوجه هي, عليه يف رسالته من التسوية بني احملق  واملغري

 .چڀ چ مع مد احملق  وقصر املغري وعلى كل  منها التسهيل واإلبدال يف مهء  چٻچ
 (.األصل)مابني املعكوفتني ساقٌط من  (44)
 .أي األوجه العشرة املذكورة لسلطان على توسط البدل (40)
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چ ڤڤڤچ إىل چمئ  ىئ     يئ  جب  حب  چوإذا ابتدأت من قوله 
( 0)التسهيل واإلبدال: ففيه عندمها ستة أوجه (4)

 . چحبچ على تثليث 
چڄچ وإذا وصلت إىل 

مع توسط [ ب/04]َث توسط احملق , قصر البدلني: ه عندمها عشرة أوجهففي ( 3)
 .(1)وعلى كل  من هذه اخلمسة التسهيل واإلبدال, املغرّي وقصره

چڱچ إىل  چژ  ڑچ :(0) [قوله تعاىل]   
تثليث احملق  على قصر : أوجه (0)[مخسة]فيه عندمها  (6)

 .(8)َث مدمها, َث توسطهما, املغري
چڭ  ڭچ وإذا وصلت إىل 

الفتح مع قصر : أربعة منها على قصر املغري وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (9)
وتسعة عند , َث مدمها مع الفتح والتقليل, َث توسطهما مع التقليل, ومها مع مده, احملق  والتقليل مع توسطه

 .(42)بءيادة الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره: اليمين

چڳ گ  ڳ  چ: ن قولهوإذا ابتدأت م
املتقدمة على قصر : فيه عند سلطان أربعة أوجه وهي (44)

 .(43)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, (40)املغري

 
 

                                                           

  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٺچ : إىل قوله تعاىل   ,چ   ...ىئ     يئ  جب  حب   مئ  چ :من قوله تعاىل (4)

  .چڄ ...
 .چ ڀ چيف لفظ  (0)
 .چڄ ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ ڤ  چ :ووصلت إىل قوله تعاىل  , چ ...مئ  ىئ     يئ  جب  حب   چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

 .چ ڀ چغري أنّه اجتمع معهما هنا اهلمء يف , 0ه,00صوقد سب  بيانه , چڦ    چ ل مغريمع بد ,چحب  چاجتمع بدل حمق   (1)
 ( .ن)بياٌض يف  (0)
  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      گ  ڳ چ: قوله تعاىل إىل,  چ ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  گچ : من قوله تعاىل (6)

 .چڱ    ڱ
 ( .ن)ساقٌط من  (0)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه ,چ    ڳ چ مع بدل  حمق   , چڑ    ژ چاجتمع بدٌل مغرٌي  (8)
 .چ  ۋ ... ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ: قوله تعاىلووصلت إىل  چژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  چ : إذا قرأت قوله تعاىل (9)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه  ,چ ڭ چمع ذات ياء  , چ    ڳ چ مع بدل  حمق   , چژ  ڑ   چاجتمع بدٌل مغرٌي  (42)
 .چ  ... ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ: قوله تعاىلووصلت إىل  چ ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      گ  ڳ چ چ: إذا قرأت قوله تعاىل (44)
 .واملد على كل  منهما, والتوسط على التقليل, القصر على الفتح (40)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه  ,چ ڭ چمع ذات ياء  , چ    ڳ چ اجتمع بدٌل حمق ٌ  (43)
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چ ڇ ڇچ  (0)[قوله]إىل چڄ  ڄچ : (4)[قوله]   
چڇچفتح : فيه عندمها أربعة أوجه (3)

(1) 
چوتقليله على كل  من تسهيل مهءة 

 
 .(0)وإبداهلا ألفا بالمد, چڄ

چٿ  ٿ  ٹچ إىل  چی  ی  جئ  حئ چ : (6)[قوله تعاىل]   
الفتح : فيه عندمها أربعة أوجه( 0)

چحئ چوالتقليل على وجهي 
(8) . 

چۀ چوإذا وصلت إىل 
 على كل  من هذه (40)(44) رائه وترقيقها (42)أتيت بتفخيم(9)

                                                           

 ( .ن)بياٌض يف  (4)
 ( .األصل)ساقٌط من  (0)
 .چڈ ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ : إىل قوله تعاىل چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : من قوله تعاىل( 3)
 (.موىل(: )األصل)يف  (1)
, وإبداهلا ألفًا مع املد املشبع إذا وقع بعدها ساكن, ة منهماتسهيل اهلمءة الثاني: لورش  من طري  األزرق يف اهلمءتني املفتوحتني من كلمتني وجهان (0)

 :وذكر الشاطيب الوجهني يف قوله, ومل يذكر الداين يف التيسري غري وجه التسهيل, وإذا وقع بعدها متحرك كهذا املوضع فإهنا تبدل ألفاً بال مد
اَل وااُلْخرى َكَمدٍّ َعْنَد َوْرش  َوقـُْنبــــُل      َوَقْد ِقيــــ َدِّ َعنـَْها تـََبدَّ

 َل حَمُض امل
. ومها وجهان صحيحان مقروٌء هبما, وقد ذكر الداين الوجهني يف جامعه, وهبذا يكون وجه اإلبدال من زيادات الشاطبية على التيسري, 40/الشاطبية    

 .09/سراج القارئو , 820/ 0والعقد النضيد, 0/640وشرح اجلعربي , 048,040/ وجامع البيان, 430/التيسري: انظر
 ( .ن)بياٌض يف  (6)
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   چ: إىل قوله تعاىل, چ   حت ...ی  ی  ی  ی  جئ  حئ چ  : من قوله تعاىل( 0)

 .چک   ...ٹ
 .41ه,01صوقد سب  بيانه , چ ٹ چ مع ذات ياء  , چ حئ چ اجتمع لنٌي مهموزٌ  (8)
ۀ   ہ           ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    چ :قوله تعاىلووصلت إىل , چ   ...ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ: إذا قرأت قوله تعاىل (9)

 .چۆ    ...ہ    
والتغليظ  , وقد اصطلح القراء على استعمال التفخيم يف الراءات, وهو ضد التقي , ويرادفه التغليظ, عبارٌة عن ربو احلرف وتسمينه: التفخيم هو (42)

والنشر , 04,02/والقواعد واإلشارات, 01,03مرشد القارئ: انظر.فخيم على الفتح الذي هو ضد اإلمالةوأطل  بعض املتقّدمني الت, يف الالمات
0/132,380. 

وقد عرّب بعض املتقدمني عن التقي  يف الراء باإلمالة بني اللفظني كما فعل , وهو ضد التفخيم, عبارٌة عن إحناف ذات احلرف وحنوله: التقي  هو (44)
, 04/والقواعد واإلشارات, 06/مرشد القارئ: انظر. وقد فّرق ابن اجلءري بني التقي  واإلمالة من عدة وجوه, وهو جتوُّز, غاربةالداين وبعض امل

 .0/134,132والنشر 
التقي  , اطيب الوجهنيوذكر الش, وذكره الداين يف التيسري من مجلة املرق  يف الراءات, التفخيم والتقي    چ ۀچ    لورش  من طري  األزرق يف راء (40)

 : قال الشاطيب, , فيكون وجه التفخيم من زيادات القصيد على التيسري, والتفخيم عن البعض, باعتبار القياس؛ ألهنا سبقت بياء ساكنة
َنًة يَاٌء أو اْلَكسـُْر ُموَصـــــــاَل   َوَرّقَ  َوْرٌش َكلَّ رَاء  َوقَبـْـــــــــــــَلَهـــــــــا    ُمَسكَّ

 :َث قال بعد ذلك    
 َويف َشْرر  َعْنُه يـُــَرقِـّــُ  كــــــُـــــلُُّهــــــــــــْم    َوَحـريْاَن بِالتـَّْفـخيِم بـَْعــٌض تـََقبَـــّــــاَل                                             

وفتح , 301/وجامع البيان, 400/انظر التيسري. ن مقروٌء هبماوالوجهان صحيحا, وقد ذكر الداين الوجهني يف جامعه, 08/الشاطبية    
 .                                    436/وسراج القارئ, 0/922وشرح اجلعربي , 0/192,189الوصيد
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 .فتصري مثانية (4)األربعة

چڱ ڱ ں   ں چ : وإذا ابتدأت من قوله
(0)

 (0)[الفتح]على كل  من  (1()3)[بالتفخيم والتقي ]ا أتيت عندمه  
 .فهي أربعةٌ , (6)[والتقليل]

چپپ پپچ  :(0)[قوله تعاىل]   
َث توسط احملق  مع , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (9)(8)

چچچ إىل  چڦ   ڦچ ومثله , (42)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, توسط املغري وقصره
ويف راء ,(44)

چگ   گ چ  و چڇ   ڇچ من 
ويف , واهلمءة[ أ/00]يف الوقف عندمها تثليث البدل مع تقليل الراء (40)
 .(43)الوصل حذف األلف بعد اهلمءة بال تقليل

 
 

                                                           

 .چحئ چوالتوسط والطول يف , أي على كل  من الفتح والتقليل يف ذات الياء( 4)
 .چۆ    ... ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ڱ ں ں  ڻ چ : إذا قرأت قوله تعاىل( 0)
 .بالتقي  والتفخيم(: ن)يف( 3)
 .   چ ۀچ يف راء ( 1)
 .والصواب ما أثبته, التفخيم(: ن)يف( 0)
 .والصواب ما أثبّته, التقي : يف النسختني( 6)
 ( .ن)بياٌض يف  (0)
 . چ پ   پ چإىل  چ پ چ(: ن)يف   (8)
 .چ ٺ ...پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پچ : قوله تعاىل( 9)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه , چ پ چمع بدل  مغري  , چ پ چاجتمع بدٌل حمٌق  ( 42)

 .چڃ   ڃ   ڃ    چ   چ   چ   چ      ڃڄ   ڄ   ڄ   ڄڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦچ : قوله تعاىل( 44)
 . چۀ ...  ڱگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  گ   گ   گ چ :وقوله تعاىل, چک  ...   ڌڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    ڌچ : قوله تعاىل( 40)

وال فرق يف املتحرك , وجتري له فيه أوجه البدل الثالثة, الواقع قبل متحرك تقليل الراء واهلمءة وصاًل ووقفاً ( رأى)لورش  من طري  األزرق يف الفعل  (43)
 ألزرقفل   چ گ ڇ چع قبل ساكن أي قبل الم التعريف حنو أما رأى الواق, چڱ  چ  أو ضمرياً حنو,  چڦ   ڦ چ بني أن يكون امساً ظاهراً حنو

كان حكمه حكم الواقع قبل متحرك عليه   ل من الساكن بالوقفصِ فإن فُ , فيه فتح الراء واهلمءة وصاًل وحذف األلف بعد اهلمءة اللتقاء الساكنني
 :قول الشاطيب, 00,04/والشاطبية ,010/لتيسريا: انظر.اكنوذلك ألن األلف تعود يف الوقف لءوال الس, من تقليل الراء واهلمءة وأوجه البدل

 َوَحْريَفْ رََأى ُكالًّ أَِمْل ُمْءَن ُصْحبــــــَــــــــة     َويف َهــْمءِه ُحْســـــٌن َويف الـــــرَّاِء جُيْتَـــــــاَل 
 ُعْثَماَن يف اْلُكلِّ قُــــــــلِّالَ خِبُْلف  َوُخْلٌف ِفيـِهَما َمَع ُمْضـــــــــــــــَمر     ُمِصيٌب َوَعْن 

 َوقـَْبَل السُُّكوِن الرَّا أَِمْل يف َصَفا َيد     خِبْلف  َوُقْل يف اهلَْمِء ُخْلٌف يَِقي ِصاَل 
 ................    ................................َوِقْف ِفيِه َكاأْلُوىل                                       

 .001-000/ وسراج القارئ, 118-116/ وإبراز املعاين, 3/888,880وفتح الوصيد     
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چۈ  ۈچ  :(4)[قوله تعاىل]
چېچ إىل  

 على كل  من الفتح چېچ وجهي : فيه عندمها أربعة أوجه (0)
 .(3)والتقليل

چڤ  چ إىل  چٺچ : قوله   
, (0)وإبداهلا واوًا مكسورة چٹچ تسهيل مهءة : ه عندمها ستة أوجهفي( 1)

 .على كل  من تثليث البدل

 چڇ  ڍچ : وإذا وصلت إىل قوله
 والتقليل , الفتح على القصر: مثانية أوجه (0)[عند سلطان]فيه  (6)

اليمين بءيادة الفتح  وعشرٌة عند, مع التسهيل واإلبدال على كل  من هذه األربعة, على التوسط ومها على املد
 .(42)التسهيل واإلبدال (9)[مع]التوسط  (8) [على]

چٿٿ چ  :وإذا ابتدأت من قوله
الفتح والتقليل على كل  من التسهيل : ففيه عندمها أربعة أوجه (44)

 .واإلبدال
 
 
 
 

                                                           

 ( .ن)بياٌض يف  (4)
 .چۇئ   ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ې  ٴۇۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : قوله تعاىل( 0)
 .41ه, 01صوقد سب  بيانه , چ  ې چمع لني  مهموز  , چ  ۈچاجتمعت ذات ياء   (3)
 .چٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ    ٿ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ : عاىلقوله ت( 1)
 :قول الشاطيب , 40/ والشاطبية, 430/التيسري: انظر (0)

 َوقُـْل    َيَشــاُء ِإىَل َكاْلَياِء أَقْـَيُس َمْعــــــــــــــــــِداَل ...........................
 .............................َوَعْن َأَكَثِر الُقـــــــــرَّاِء تـُْبــــــــــــَدُل َواُوَهـــا                                              

چ  چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چڤ   ٹ    ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺچ : إذا قرأت قوله تعاىل (6)

 .چڎ   ...چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ
 .والصواب ما أثبته, عندمها(: ن)يف  (0)
 .مع (: ن)يف  (8)
 .على(: ن)يف  (9)
وقد سب  ذكر اجتماع البدل احملق  ,  چڇ  چ   مع ذات ياء  , چ ٹ  ٹٹ چ ءتني خمتلفتني من كلمتنيمهمع , چ ٺ چ  اجتمع بدٌل حمق ٌ  (42)

 .  وتأيت أوجه كل  من الشيخني على التسهيل واإلبدال, 9,8ه,63ص: انظر, وذات الياء
چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ڤ   ٹ    ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ : قرأت قوله تعاىل إذا  (44)

 . چ  ... ڇ  ڇ  ڍ
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چڃچ : إىل قوله چٺڀ ڀڀچ: (4)[قوله تعاىل]   
 أربعة على توسط, فيه عند سلطان ستة أوجه ,(0)

مد البدل : ومها  چٺچ واثنان على مد , والتوسط واملد على التقليل, القصر واملد على الفتح: وهي  چٺچ
أربعة سلطان : مخسٌة منها وهي  چٺچ وعشرٌة عند اليمين على كل  من وجهي , الفتح والتقليل مع
(.1)وزيادة توسط البدل على الفتح چٺچ على توسط  (3)[املتقدمة]

 

چڻ     ۀ  ۀ  ہ   چ : إىل قوله چک  گ  گچ : (0) [قوله تعاىل]   
تثليث : فيه عندمها مخسة أوجه( 6)

 .(0)احملّق  على قصر املغرّي َث توسطهما َث مدمها

چہ  ہ  ہ  ھچ : وإذا وصلت إىل قوله
: أربعٌة منها على قصر املغرّي وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه( 8)

 چٺچ  َث مد البدلني مع وجهي, َث توسط اجلميع, ومدمها, مع تثليث احملق  چٺچ  توسط
 وعشرٌة عند , (9)

(42) [وجها: ]ستٌة منها على قصر املغرّي وهي, اليمين
 َث مع , توسطهما (44)[مع]َث , مع تثليث احملّق  چٺچ 

 

                                                           

 ( .ن)بياٌض يف  (4)
 ... ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃچ : إىل قوله تعاىل ,چڍ    ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ : من قوله تعاىل (0)

 .چڍ   
 ( .ن)ساقٌط من  (3)
 .40,9ه, 01صوقد سب  بيانه , چڃ چ مع بدل  حمق    , چ ڈ چمع ذات ياء  , چٺ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (1)
 ( .ن)بياٌض يف  (0)
ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ      چ : إىل قوله تعاىل چڱ   ... ک  گ  گ  گ  گچ  :من قوله تعاىل (6)

 . چۇئ   ...  ھ  
 .0ه,00صوقد سب  بيانه  ,چۀ چ مع بدل  حمق    ,چ گ چ اجتمع بدٌل مغرّي  (0)
ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ       چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ک  گ  گ  گ  گچ  :قرأت قوله تعاىلإذا  (8)

 .چ  ...ہ  ہ  ھ  
وعلى اعتبار نصِّ التيسري والشاطبية يف التسوية بني البدل ,  چٺ چ مع لني  مهموز   , چۀ چ بدل  حمق   مع  ,چ گ چ اجتمع بدٌل مغيّـرٌ ( 9)

وعلى ذلك جرى أكثر  ,ومده على مده, على ثالثة البدل چٻ چ توسط: تكون األوجه أربعًة وهي,0ه, 00ص: انظر, احملق  و البدل املغري
بيت , 9/وإحتاف الربية, 96,90/ وأجوبة املسائل , 99/وغيث النفع, 06,00/الة الشيخ سلطانرس: انظر. احملررين ومنهم سلطان يف رسالته

بعارض النقل يف  وقد ذكر امليهي لسلطان هنا ثالثة أوجه أخرى على االعتداد, 80/وحل املشكالت, 020/ وخمتصر بلوغ األمنية, (16)رقم
  َث مد, چٻ چ  مع توسط توسط احملق  ومده :قصر املغري على كًل من: وهي, ن احملررينوخبالف غريه م, خبالف ما ورد يف رسالته, البدل املغري

 .  چٻچ مع مد  احملق 
 (.ن)والصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف  (42)
 ( .ن)ساقٌط من  (44)



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 71 - 
 

 .(4)مدمها
چۀ  ہ  چ : (0)[بقوله]وإذا ابتدأت 

تثليث  على  چٺچ توسط: ففيه عند سلطان أربعة أوجه[ ب/00] (3)
 .(0)على كل  من ثالثة البدل چٺچ (1)[وجهي: ]وستٌة عند اليمين, ومده على مده, البدل

چۆئچإىل  چەئ  وئ  وئەئ  چ :(6)[قوله تعاىل]   
الفتح : فيه عند سلطان مخسة أوجه (0)

 .(9)الفتح (8) [عليه]ويءيد اليمين , والتقليل على التوسط, والتقليل على كل  من القصر واملد

(42)[له تعاىلقو ]   
چخبحبچ  إىل چیی ی یچ 

(40) [وجهي: ]فيه عندمها أربعة أوجه(44)
على  چخب چ

 .(43)وتقليلهچیچفتح

چک  کچ إىل  چڌ   ڌچ : (41) [قوله تعاىل]   
تثليث احملّق  على قصر : فيه عندمها مخسة أوجه(40)

 .(46) َث مّدمها, َث توسطهما, املغرّي 

    

                                                           

إحتاف محلة : انظر. ثالثة البدل على وجهي اللني: وهي, نقل السمنودي يف إحتافه عن اليمين ستة أوجه  يف كل آية  اجتمع فيها بدٌل ولنٌي مهموزٌ  (4)
على كل  , قصر املغري مع توسط احملق  ومّده: وذكر امليهي لليمين هنا أربعة أوجه  أخرى على االعتداد بالعارض يف البدل املغري وهي, 30/القرآن

 .تومل أقف على هذه األوجه فيما اطّلْعُت عليه من كتب التحريرا, من وجهي اللني
 .من قوله (: ن)يف  (0)
 .چ ...ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ       چ :قرأت قوله تعاىلإذا  (3)
 .وجها(: ن)يف  (1)
 .42,0ه, 03صوقد سب  بيانه , چٺ چ مع لني  مهموز   ,چۀ چ اجتمع بدٌل حمق ٌ  (0)
 (.ن)بياٌض يف  (6)
 .چيت    ...ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ : إىل قوله تعاىل چى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ې  ې ې  ى چ : قوله تعاىلمن  (0)
 (.ن)ساقٌط من  (8)
 .0,0ه,06ص وقد سب  بيانه ,    چ ۆئ چ مع ذات ياء    ,چەئ  وئ چ اجتمع بدل مغرّي  (9)
 (.ن)بياٌض يف  (42)
 .چخت    ... جب  حب    خب  يئی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ  ىئېئ  ىئ  ىئچ: قوله تعاىل (44)
 .وجها(: ن)يف  (40)
 .41ه, 01ص,وقدسب  بيانه, چ خب چمع لني  مهموز  , چ ی چ اجتمعت ذات ياء   (43)
 (.ن)بياٌض يف  (41)
 .چڱ   ...ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کچ : إىل قوله تعاىل ,چژ    ...ڍ  ڌ   ڌ  چ : من قوله تعاىل (40)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ ک چ  مع بدل  حمق      ,چ ڌ چ   اجتمع بدٌل مغريٌ  (46)
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چۈئ  ۈئ  ېئچ :  قولهإىل چەئ  ەئ  وئ   چ : (4) [قوله تعاىل]
قصرمها َث توسط : فيه عندمها مخسة أوجه (0)

 .(3)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, احملق  مع توسط املغري وقصره

چڀ ڀچ إىل  چپپ چ :(1)[قوله تعاىل]   
على الفتح  چڀ چوجهي : فيه عندمها أربعة أوجه (6()0)

 . (0)والتقليل

چڈ  چ  إىل چڍ  ڌچ : (8)[قوله تعاىل]   
القصر واملد على : فيه عند سلطان مخسة أوجه (42()9)

 .(44)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, والثالثة على التقليل, الفتح
چڱ  ڱ  ڱ چ : وإذا وصلت إىل قوله

: ثالثة منها على الفتح وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (40)
, قصر املغري مع توسط احملق  ومده: (43)[وهي]التقليل وأربعة على , َث مدمها, قصر املغري مع قصر احملق  ومده

 .(40)على الفتح (41) [والتوسط], وتسعٌة عند اليمين بءيادة توسط احملق  مع قصر املغري, َث مدمها, َث توسطهما

چڄچ  إىل   چڦڤچ : (46) [قوله تعاىل]   
 ثالثة احملق  على : فيه عندمها وصالً مخسة أوجه (40)

 
                                                           

 (.ن)بياٌض يف  (4)
 .چی   ... ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ : قوله تعاىل  (0)
 .وأعادها املؤلف لتغري التتيب, وهي نفس املسألة السابقة, 0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ ۈئ چ  مع بدل مغري   ,چوئ  چ اجتمع بدل حمق  (3)
 .(ن)ٌض يف بيا (1)
 .والصواب ما أثبته , چ ڀ چ إىل(: ن)يف  (0)
 . چٹ  ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀچ : قوله تعاىل (6)
 .41ه, 01صوقد سب  بيانه , چ خب چمع لني  مهموز  , چ ی چ اجتمعت ذات ياء   (0)
 .(ن)بياٌض يف  (8)
 (.اآلخرة: )يف النسختني  (9)
 .چک   ...ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       چ  :قوله تعاىل (42)
 .0,0ه,06ص وقد سب  بيانه  ,چڈ   چ مع بدل  مغري   ,چڍ  چ  اجتمعت ذات ياء (44)
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...ڈ  ڈ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (40)

 .چہ  ...  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 .(لاألص)ساقٌط من  (43)
 .وتوسطه: (ن)يف  (41)
 .3,0ه, 06صوقد سب  بيانه ,  چڱ  چمع بدل  حمق    ,چڈ   چ  مع بدل  مغري   ,چڍ  چ  اجتمعت ذات ياء (40)
 .(ن)بياٌض يف  (46)
 . چ ڃ ... ڦ  ڦ    ڄ  ڄچ : إىل قوله تعاىل چڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹچ : من قوله تعاىل (40)
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 وتوسط , على قصر املغري (4)والروم]تثليث احملق  : تسعة أوجه[ أ/03]ووقفاً , َث مدمها, توسطهماَث , قصر املغرّي 
 .(0)على مد  املغري (1)[والروم]ومد احملق  , على توسط املغري (3) والروم (0)[احملق  ومده

چڤچ األوىل إىل ](6) [چڀ  ڀچ :قوله تعاىل]   
على كل   تثليث البدل: فيه عندمها ستة أوجه (0)

چڍڍڌچالثانية إىل , (9)[(8)من إبدال مهءة الوصل ألفًا مع املد وتسهيلها
فيه عندمها أربعة  (42)

 .وتقليله على كل  من اإلبدال والتسهيل چڍچفتح : أوجه
 
 
 
 

                                                           

التيسري : انظر, وفائدته اإلعالم بأصل احلركة؛ لتتفع جهالة السامع, حىت يذهب بذلك معظم صوهتا, ال الوقفهو تضعيف الصوت باحلركة ح (4)
 .04/والقواعد واإلشارات , 06/ومرشد القارئ , 408/

 .(ن)ما بني املعكوفتني ساقٌط من  (0)
 : قال الشاطيب (3)

 فَاْبُل اْلذََّكاَء ُمَصقَّاَل َوَرْوُمُهْم     َكَما َوْصِلهْم .....................
فالروم كالوصل بناًء على القاعدة اليت ذكرها , وإمنا جاز التوسط واملد على الروم يف البدل املوقوف عليه؛ جلواز ذلك وصالً , 09/الشاطبية     

, (10)بيت رقم, 8/إحتاف الربيّة: انظر, صر؛ ألنه ال يأيت فيه وصاًل إال الق چ ڀچ: و ّيتنع التوسط واملد على الروم وقفًا يف حنو, الشاطيب
   .490/وخمتصر بلوغ األمنية

 .(األصل)ساقٌط من  (1)
تثليث احملق  على قصر : ستة أوجه  على الوقف بالسكون اجملّرد وهي, تفصيل األوجه التسعة وقفًا حبسب ما ذكره املصّنف لكل  من الشيخني (0)

, قصر احملق  وقصر املغري: وثالثة أوجه على الوقف بالروم وهي, ومد احملق  على مد املغري, ملغريوتوسط احملق  ومده على توسط ا, املغرّي 
ومدمها؛ وذلك ألن البدل احملق  يكون عارضًا يف الوقف فتجري فيه مع املغري أوجه اجتماع البدل مع العارض املهموز وهي األوجه , وتوسطهما

 . وتكون بالتسوية بني البدل والعارض املهموز, األوجه الثالثة حال الرومويضاف إليها , الستة على السكون اجملرد
/ وخمتصر بلوغ األمنية, (94, 92, 89, 88)رقم األبيات , 430,436/ والطوالع البدرية , 08/وغيث النفع , 4/004النشر  :انظر     

 .99/ وحل املشكالت, 490,496
 .(ن)ما بني املعكوفتني ساقٌط من  (6)
 .چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿچ : وله تعاىلق (0)
قول , 46/والشاطبية, 000/التيسري: انظر. والوجهان صحيحان مقروٌء هبما, ورّجح الشاطيب اإلبدال, قّدم الداين وجه التسهيل يف التيسري( 8)

 : الشاطيب
 ْسِتْفَهاِم فَاْمــــــــــــُدْدُه ُمْبـــــِداَل َوِإْن َهـــــْمُء َوْصل  بـَنْيَ اَلم  ُمَسكَّن     َومَهَْءِة االِ 

ـــــــُل َعْن ُكـــــــــلٍّ َكـــاآَلَن ُمثِـّـــ                                            ـــــــــاَل فَِلْلـــُكلِّ َذا أَْوىَل َويْقُصـــــــُرُه الَـّـــــــــِذي    ُيَسهِّ
 (.ن)وأثبته من حاشيته ومن , (األصل)قٌط من مْت مابني املعكوفتني سا (9)
 .چ ڳ  ...ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ چ:قوله تعاىل (42)
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چڤ  ڤ چ (0) [إىل] چٹٹچ : (4)[قوله تعاىل]
(3)

على  چڤ چتوسط : فيه عند سلطان أربعة أوجه  
 .(0)على كل  من ثالثة البدل چڤ چ(1) [وجهي]وستٌة عند اليمين , على مدهومده , ثالثة البدل

چھچ إىل  چ ہ ہچ : (6)[قوله تعاىل]   
َث توسط احملق  مع , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (0)

 .(8)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, توسط املغري وقصره

چٴۇچ وإذا وصلت إىل 
َث , چٴۇچ  قصر احملق  مع قصر املغري وتوسط: هففيه عند سلطان سبعة أوج (9)

, چٴۇچ  َث مد احملق  مع مد املغري وقصره ووجهي, چٴۇچ توسط احملق  مع توسط املغري وقصره وتوسط 
(42)[وجهي: ]وعشرٌة عند اليمين

 .(40)(44) على كل  من اخلمسة املتقدمة چٴۇچ  

چہ   ہ  ھ  ھچ : وإذا ابتدأت من قوله
(41)[وجهي: ]سة أوجهففيه عند سلطان مخ (43)

  چٴۇچ  

 
 
 
 

                                                           

 .(ن)بياٌض يف  (4)
 .(األصل)ساقٌط من  (0)
 .چ ڎ ... ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ    ٺ ٺ ٺ چ: قوله تعاىل (3)
 .وجها(: ن)يف  (1)
 .42,0ه ,03صوقد سب  بيانه , چ ڤ چ   مهموز   مع لني    ,چ ٹ چ  اجتمع بدٌل حمق ٌ  (0)
 .(ن)بياٌض يف  (6)
 .چ ے  ...ھ ھ ہ  ہ ہ        ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ: قوله تعاىل  (0)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ ھ چ مع بدل  مغري  ,   چ ہ چ    اجتمع بدٌل حمق ٌ  (8)
 ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل,  چ  ... ھ ھ ہ  ہ ہ        ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (9)

 .چ  ىئ  ... ٴۇ    ۈ  ۈ ۆ ۆۇ ۇ
 .وجها(: ن)يف  (42)
 .ومد احملق  مع مد املغري وقصره, وتوسط احملق  مع توسط املغري وقصره, قصر احملق  وقصر املغري: وهي (44)
 .4ه, 02و ص9ه,69صوقد سب  بيانه ,   چ ڤ چ مهموز   مع لني  , چ ھ چ مع بدل  مغري  ,   چ ہ چ   اجتمع بدٌل حمق ٌ  (40)
    ۈ  ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ... ھ ھ ہ  ہچ : إذا قرأت قوله تعاىل (43)

 . چ  ...ٴۇ
 .وجها(: ن)يف  (41)
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 .  (3)ويءيد اليمين عليه املد, (0) وتوسطه على التوسط, (4)على كل  من القصر واملد

چک  ک کچ : (1) [قوله تعاىل]   
(0)

چڳ  ڳچ إىل  
(6)

 چڳچتوسط : فيه عند سلطان أربعة أوجه  
 .(8)على ثالثة البدل   چڳ چ (0)[وجهي: ]وستٌة عند اليمين, ومده على مده, على ثالثة البدل

چىئېئ چ  إىل چۇئ  ۇئوئوئچ : (9)[قوله تعاىل]   
َث توسط , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (42)

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹچ :(40)ومثله, (44)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, احملق  مع توسط املغري وقصره

چٹ
 [.ب/03] (43)

چڄچ إىل  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : (41)[قوله تعاىل]   
ثالثة احملق  على : فيه عندمها مخسة أوجه (40)

 .(46)َث مدمها, َث توسطهما, قصر املغري

 
                                                           

 .يف البدل املغري (4)
: انظر, املعتمد من طري  التيسري والشاطبية هو التسوية بني احملق  واملغري وقد تقّدم أن ّ , چٴۇ چ مهموز   مع لني  ,  چھ چ اجتمع بدٌل مغريٌ  (0)

خبالف غريِه , چ ھ چاعتداداً بعارض النقل يف , چ ھ چ على قصر چٴۇ چ  وقد ذكر امليهي لسلطان هنا وجه مد,  0ه,00ص
نظري اجتماعه , وجعل اجتماع اللني مع البدل املغري, ق  واملغريحيث مل يفّرق فيها بني البدل احمل, وخبالف ما أورده سلطان يف رسالته, من احملررين

/ رسالة الشيخ سلطان: انظر. ويتجّلى ذلك باألمثلة اليت ذكرها لكِل منهما وإطالقه احلكم بعد ذلك دون متييء  لنوع  على آخر, مع البدل احملق 
 .80/وحل املشكالت, 020/وخمتصر بلوغ األمنية, (16)يت رقمب, 9/وإحتاف الربية ,96,90/ وأجوبة املسائل, 99/وغيث النفع, 06,00

 .30/إحتاف محلة القرآن : انظر (3)
 .(ن)بياٌض يف  (1)
 .چ ک کچ (: ن)يف  (0)
 .چ ں ... ک ک ک ک گ گ گ    گ ڳ ڳ ڳ چ : قوله تعاىل (6)
 .وجها(: ن)يف  (0)
 .42,0ه/03صب  بيانه وقد س, چ ڤ چ   مهموز   مع لني  ,  چ ک چ اجتمع بدٌل حمقٌ   (8)
 .(ن)ساقٌط من  (9)
 .چ  ی ...ىئ ېئ ېئ      ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ         وئ وئ ەئ  ەئ چ :قوله تعاىل (42)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چ  ىئ ېئ چ مع بدل  مغري  ,   چ ۇئ چ   اجتمع بدٌل حمق ٌ  (44)
 ( .ن)بياٌض يف  (40)
 .   چڃ  ... ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ       چ  :قوله تعاىل (43)
 .(ن)ساقٌط من  (41)
 .چ ڃ ... ڄ   ڦ ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ :قوله تعاىل (40)
 . 0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ   ڦ ڦ چ  مع بدل  حمق   ,   چ ڤ ڤ چ   اجتمع بدٌل مغريٌ  (46)
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چڇ     ڇ  ڇ  ڍچ وإذا وصلت إىل 
: أربعٌة منها على قصر املغري وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (4)

مع َث مدمها , چڍ چمع توسط (3)َث توسطهما, (0)َث مده على مده, على ثالثة احملق  چڍ چتوسط 
 .(6)(0)على كل  من اخلمسة السابقة  چڍ چ (1)[وجهي: ]وعشرٌة عند اليمين, چڍچوجهي

چۇ چ : (0)[قوله تعاىل]   
على كل   (9)فتح الياء الثانية وسكوهنا مع املد: فيه وصاًل عندمها أربعة أوجه (8)

, على كل  من الفتح والتقليل املد والتوسط والقصر: ووقفًا ستة أوجه على فتح الياء وهي, من الفتح والتقليل
 .(42)املد مع الفتح والتقليل: ووجهان على سكوهنا وهي

چىث  يث  حجچ : (44)[قوله تعاىل]   
, والتقليل مع التوسط, الفتح مع القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (40)

 .(43)ويءيد اليمين الفتح مع التوسط, ومها مع املد

 
 
 

                                                           

 ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل , چ ... ڄ   ڦ ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (4)

 .چ ڑ ... ڍ ڇ
 .وهو تكرار, [على مده: ]بءيادة (ن)يف  (0)
 .أي احملق  واملغري (3)
 .وجها(: ن)يف  (1)
 .ومدمها, وتوسطهما, قصر املغري مع تثليث احملق : وهي (0)
 .4ه,02و9ه/69صقد سب  بيانه و ,   چ ڤ چ  مهموز   مع لني  ,  چ   ڦ ڦ چ  مع بدل  حمق   ,   چ ڤ ڤ چ   اجتمع بدٌل مغريٌ  (6)
 .(ن)بياٌض يف  (0)
 .چ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :قوله تعاىل (8)
وله على وجه اإلسكان املد املشبع يف األلف قبلها ألجل , الفتح واإلسكان: وجهان چ ۇ چ  لورش  من طري  األزرق يف الياء الثانية من لفظ (9)

 : قول الشاطيب, 31/اطبية والش, 003,000/ التيسري: انظر, الساكنني
 َوَمْع َغرْيِ مَهْء  يف ثاَلَِثنَي ُخْلُفُهْم    َوحَمَْياَي ِجْئ بِاخْلُْلِف َواْلَفْتُح ُخوِّالَ 

وعلى كل  منها , وتوضيح ذلك أّن من قرأ بفتح الياء وصاًل عن األزرق جاز له يف حال الوقف القصر والتوسط واملد من أجل السكون العارض (42)
: انظر. ومن قرأ بإسكان الياء وصاًل فله يف الوقف املد املشبع فقط على الفتح والتقليل؛ ألن املد عنده يكون الزما للءوم السكون, لفتح والتقليلا

 .439/لعبد الفتاح القاضي, والبدور الءاهرة يف القراءات العشر املتواترة, 440/وحل املشكالت, 333,330/غيث النفع
 .(ن)بياٌض يف  (44)
 .چ    خس ... حج يث ىث       مث جث يت ىت مت خت چ :قوله تعاىل (40)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه ,  چ حج چاجتمع بدل حمق  وذات ياء   (43)
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چٻ  ٻچ اف وإذا وصلت إىل قوله يف سورة األعر 
أتيت بكل  من اخلمسة بني السورتني على أوجههما  (4)

جح  مح  جخ  چ وإذا ابتدأت من قوله , ومخسة اليمين مخسًة وعشرين وجهاً , فتصري أربعة سلطان عشرين وجهاً 

چحخ
(0)

 .ففيه عندمها اخلمسة بني السورتني  

 عرافورة األس

چۋ  ۋ چ : (3) [قوله تعاىل]   
, َث قصر الواو وتوسط اهلمءة, قصر الواو واهلمءة: أوجه فيه عندمها أربعة (1)

 .(0)َث قصر الواو ومد اهلمءة, َث توسطهما

 

 
 
 
 

                                                           

     ٻ ٻ ٻچ :األعرافيف سورة  تعاىل قوله ووصلت إىل, چ ... حج يث ىث    مث جث يت ىت مت خت چ :قوله تعاىلقرأت إذا  (4)

 .چ ٺ ...   ڀ ڀ پ پ پ پ
 ...   ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻچ :تعاىل قوله ووصلت إىل, چ    خس حس  جس مخ حخ جخ مح جح چ :قوله تعاىلقرأت  إذا (0)

 .چٺ
 .(ن)بياٌض يف  (3)
 .  چ وئ ... ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ چ :قوله تعاىل (1)
ومن مّد فله , و نقل بعضهم القصر, نه املد فيهافنقل بعضهم ع, املضاف إىل املثىن واجملموع" سوءات"اختُِلف عن ورش  من طري  األزرق يف واو  (0)

ومن قصر , چ ۈئ ۈئ چاملد الطويل املشبع واملد املتوسط؛ وذلك على األصل يف الواو إذا سكنت ولقيت اهلمءة وانفتح ما قبلها حنو : وجهان
وإن ُضربت الثالثة يف مثلها صارت , ءة ثالثة أوجهو يف األلف بعد اهلم, وبذلك حتصل يف الواو ثالثة أوجه, ومل ّيد؛ فألن أصل هذه الواو احلركة

 :قال الشاطيب, وهو ظاهر كالم الشاطيب وجرى عليه مجٌع من شراحه كاجلعربي وابن القاصح, تسعة أوجه
 ...........................َويف َواِو َسْوآت  ِخاَلٌف ِلَوْرِشِهْم    

 چۅچ: ؛ حيث مل يذكره من مجلة املستثىن ومها كلمتان"سوءات"ذا يف جامعه بالتمكني يف واووك, وقد قطع الداين يف تيسريه, 40/الشاطبية     
 .فيكون وجه القصر من زيادات الشاطبية, يف التكوير چ  ڦچيف الكهف و

وهبذا يكون اخلالف , ط فيهماوالتوس, قصر الواو مع ثالثة اهلمءة: إال أربعة أوجه وهي" سوءات" والصحيح الذي عليه العمل أنه ال يأيت يف لفظ     
وينبغي أن يكون اخلالف هو املد ":" سوءات" قال ابن اجلءري يف حديثه عن اخلالف يف لفظ, الذي ذكره الشاطيب دائراً بني القصر والتوسط فقط

قصر : يها لورش  سوى أربعة وهيفعلى هذا ال يتأتى ف, املتوسط والقصر فإين ال أعلم أحدًا روى اإلشباع يف هذا الباب إال وهو يستثين سوءات
وشرح , 400/وإبراز املعاين, 499/التيسري: وانظر, 4/064النشر" والرابع التوسط فيها طري  الداين, الواو مع الثالثة يف اهلمءة طري  من قّدمنا

 .420/والفتح الرمحاين , 036/ وغيث النفع, 68/وسراج القارئ, 0/066اجلعربي
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  :هذا التتيب يف قوله(3)[ غري]على  (0)اجلءري(4) [ابن]وقد مجعها 

 [أ/01] (1)ـــاْدرِيَا َوَســْوَءاُت َقْصُر الَواِو واهلَْمَء ثـَلِّثاً    َوَوسِّطْـــُهَما فَاْلُكلُّ أَْربـََعٌة فَـ

چۉچوإذا وصلت إىل   
َث التقليل على قصر الواو , الفتح على قصرمها: ففيه عند سلطان مخسة أوجه (0)

 (42) [وسبعةٌ ], (9)َث الفتح والتقليل على قصر الواو ومد اهلمءة, على توسطهما (8)[َث], (0)[اهلمءة] (6)[وتوسط]
 .(44)وعلى توسطهما, و وتوسط اهلمءةعند اليمين بءيادة الفتح على قصر الوا

چی چإىل  چ ېئ ېئ چ: (40)[قوله تعاىل]    
ومد اهلمءة , قصرمها: فيه عند سلطان مخسة أوجه (43)

 وسبعٌة عند اليمين بءيادة , (41)ومد اهلمءة على التقليل, ومع توسط الواو, وتوسط اهلمءة فقط, فقط على الفتح

 
 

                                                           

 .(األصل)ساقٌط من   (4)
قرأ , وإبراهيم احلموي, عبد الوهاب بن السالر: من شيوخه, ويُعرف بابن اجلءري, أبو اخلري الدمشقي َث الشريازي املقرئ, حممد بن حممد بن حممد (0)

والتمهيد يف علم  ,النشر يف القراءات العشر: له مصنفات كثرية منها, وأمحد الرماين, حممود بن احلسني الشريازي: عليه القراءات مجاعة كثريون منهم
والضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين , 3/4040غاية النهاية يف طبقات القراء حملمد بن اجلءري : انظر. ه833تويف سنة , التجويد

 .9/098البن العماد , وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب, 9/000السخاوي 
 (.ن)ساقط من  (3)
 .ادرف: وهي يف النشر, 064/ 4النشر (1)
 .چوئ ...ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , والتوسط(: األصل)يف  (6)
 (.األصل)ساقٌط من  (0)
 .(األصل)ساقٌط من  (8)
: سة يف حتريرهم لقوله تعاىلهذه األوجه اخلم -ومنهم سلطان يف رسالته -وقد ذكر احملّررون, چۉچمع ذات ياء   چی چاجتمع لفظ  (9)

 , 34/32/وإحتاف محلة القرآن, 030/وغيث النفع, 00/رسالة الشيخ سلطان: انظر. چ ...چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ
إال أّن امليهي ذكر األوجه يف اآلية السابقة لكل  من الشيخني على االعتداد بالعارض يف , 448/وحل املشكالت, 021/وخمتصر بلوغ األمنية

 .كما سيأيت , املغرّي  البدل
 (.ن)والصواب ما أثبته من , ستة(: األصل)يف  (42)
 .32/إحتاف محلة القرآن: انظر, نقل السمنودي يف إحتافه األوجه السبعة لليمين (44)
 .(ن)بياٌض يف  (40)
 .چ  يث ...  ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ چ :قوله تعاىل (43)
وقصر الواو , وتوسطهما معاً , قصر الواو وتوسط اهلمءة: وتوضيحها كالتايل, الثة اليت تأيت على التقليلعبارة املصّنف غري واضحة  يف األوجه الث (41)

 .ومد اهلمءة 
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 .(4)على الفتحومع توسط الواو , توسط اهلمءة وحدها

چڈ چإىل  چڄ ڄ چ: (0)[قوله تعاىل]    
مع  چڇ چفتح : أوجه (1) [تسعة]فيه عند سلطان (3)

َث الفتح , ومع توسطهما وعليهما توسط املغري وقصره, َث تقليله مع توسط احملق  وقصر الواو, قصر اجلميع
عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع  (0) [واثين عشر], (6()0)والتقليل مع مد املغري وقصره على مد احملق 

 .(9()8)وتوسطهما مع توسط املغري وقصره, قصر الواو

چ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ چ: (42)[قوله تعاىل]    
والتقليل , الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (44)

 . (40)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد, على التوسط
 
 
 
 

                                                           

رسالة الشيخ : انظر. وأعادها املصّنف لتغريُّ التتيب, وهي نفس املسألة السابقة, چ ی چمع لفظ , چ ېئ چ اجتمعت ذات ياء   (4)
 .448/وحل املشكالت, 021/وخمتصر بلوغ األمنية , 34/32/اف محلة القرآنوإحت, 030/وغيث النفع, 00/سلطان

 .(ن)بياٌض يف  (0)
 .چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ :قوله تعاىل (3)
 .(ن)والصواب ما أثبته من , سبعة(: األصل)يف ( 1)
 .چ چ چوذلك على قصر الواو ومد اهلمءة من  (0)
وقد ذكر احملررون مخسة أوجه  يف , چ ڌ چمع بدل  مغرّي  , چ ڇ چمع ذات ياء  , چ چ چمع , چ ڄ چ ق ٌ اجتمع بدٌل حم (6)

على , قصر البدلني/4: وهذه األوجه هي, 0ه,00ص:انظر, يف التسوية بني احملق  واملغري, وذلك وف  نص التيسري والشاطبية, حتريرهم هلذه اآلية
توسط اجلميع / 3, مع التقليل چ چ چتوسط البدلني على قصر الواو وتوسط اهلمءة يف / 0, تحمع الف چ چ چقصر الواو اهلمءة يف 

وإحتاف , 030/وغيث النفع, 00/رسالة الشيخ سلطان:  انظر. مع الفتح والتقليل, مد البدلني على قصر الواو ومد اهلمءة/ 0-1, على التقليل
خبالف , وقد ذكر امليهي لسلطان أربعة أوجه  أخرى على قصر املغرّي , 448/ل املشكالتوح, 021/وخمتصر بلوغ األمنية , 34/32/محلة القرآن

توسط احملق  على توسط اهلمءة والواو مع /0, توسط احملق  على قصر الواو واهلمءة مع التقليل/4: وهي, وخبالف ماورد يف رسالته, غريِه من احملررين
 .اهلمءة مع الفتح والتقليلمد احملق  على قصر الواو ومد / 1-3, التقليل

 .والصواب ما أثبته, ثالثة عشر: يف النسختني (0)
 .والصواب حذفها, [فيهما: ]بءيادة لفظ( ن)يف  (8)
تح ووجهان آخران على الف, األوجه اخلمسة السابقة اليت ذكرها غريه من احملررين, أورد السمنودي يف إحتافه لليمين سبعة أوجه  يف حترير هذه اآلية (9)

 .34/إحتاف محلة القرآن: انظر, وتوسط اجلميع/0, توسط البدلني مع قصر الواو وتوسط اهلمءة/4: ومها
 .(ن)بياٌض يف  (42)
 .چ ڇ  ...  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ : قوله تعاىل (44)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه ,  چ  ڄ چمع ذات ياء  , چ ڄ چ اجتمع بدل حمق  (40)
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چ ڇ چوصلت إىل وإذا 
والتقليل مع , الفتح مع قصر املغري على قصر احملق : ففيه عند سلطان سبعة أوجه (4)

ويءيد اليمين الفتح , ومها مع مد املغري وقصره على مد احملق , احملق  (3)[توسط]على  (0) [وقصره]توسط املغري 
 .(1)على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره

چ  ڄ ڄ ڄ چ: (0) [قوله]ن م[ ب/01]وإذا ابتدأت
القصر واملد على : ففيه عند سلطان مخسة أوجه (6)

 .(0)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, والثالثة على التقليل, الفتح
چ ۀ ڻ چوإذا وصلت إىل قوله 

فتصري , وإبداهلا ألفا بال مد على أوجههما چ ۀ چأتيت بتسهيل مهءة  (8)
وعند ترك احملق  تصري مخسُة , وأوجه اليمين مثانية عشر, املغري أربعة عشرأوجه سلطان عند اجتماع احملق  و 

 .(9)[اثين عشر]وستة اليمين , سلطان عشرةً 

چچ ڇ   چ :(42)[قوله تعاىل]   
الفتح والتقليل على كل  من القصر : فيه عند سلطان مخسة أوجه (44)

 .(40)ويءيد عليه اليمين الفتح, والتقليل فقط على التوسط, واملد
چک   ک ڑ ڑچ: وإذا وصلت إىل قوله

قصر املغري مع الفتح عليه : ففيه عند سلطان سبعة أوجه (43)
 ومدمها عليه , التقليل (41)[عليه]وتوسطهما , وقصر املغري مع التقليل عليه توسط احملق  ومده, قصر احملق  ومده

 

                                                           

چ   چ چ   چ    ڇ چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ :تعاىل إذا قرأت قوله (4)

  . چڇ
 .والصواب ما أثبته, قصر املغري(: ن)يف  (0)
 .والصواب ما أثبته, قصر(: ن)يف  (3)
 .3,0ه, 06صوقد سب  بيانه , چ چ چ مع بدل  مغري  , چ  ڄ چمع ذات ياء  , چ ڄ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (1)
 (.ن)ساقٌط من  (0)
  . چچ   چ چ   چ    ڇ ڇچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (6)

 .0,0ه,06ص وقد سب  بيانه  چ  چ چ مع بدل مغري, چ  ڄ  چ اجتمعت ذات ياء (0)
 ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (8)

 . چھ
 .والصواب ما أثبته, اثنا عشر(: ن)يف يف  (9)
 .(ن)بياٌض يف  (42)
 .39: اآلية (44)
 .0,0ه,06ص وقد سب  بيانه  ,چچ ڇ   چ   وذات ياء اجتمع بدل مغري (40)
 . چ   ۀ ...ک                 ک ڑ ڑ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ژ ...چ ڇ   چ   :إذا قرأت قوله تعاىل (43)
 .على(: ن)يف  (41)
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 .(0)مع الفتح (4)[على توسطه]و, ملغريوتسعٌة عند اليمين بءيادة توسط احملق  على قصر ا, الفتح والتقليل

چ ڍ چإىل  چڃ چ: (3) [قوله تعاىل]   
الفتح والتقليل على كل  من : فيه عند سلطان مخسة أوجه (1)

 .(0()6) [على التوسط]اليمين الفتح  (0) [عليه]ويءيد, والتقليل على التوسط, القصر واملد

چ ڳ  ڳ  گ چ: وإذا وصلت إىل قوله
ألفًا مع املد على كل  من ( 9)وأبدلتها چ ڳ چسّهلت مهءة  (8)

 .(42)عشر[ اثين]وتسعة اليمين , فتصري مخسة سلطان عشرةً , أوجههما
چيب چإىل  چ ی ی ی چ: (44)[قوله تعاىل]   

[: أ/00]فيه عند سلطان أربعة أوجه (40)
 .(41)الفتح ويءيد اليمين التوسط على, والتوسط واملد على التقليل, (43)[الفتح]القصر واملد على 

چژچ إىل  چڄ ڄ چ  :(40)[قوله تعاىل]   
 , تثليث احملق  على قصر املغري: فيه عندمها مخسة أوجه (46)

 
 
 
 

                                                           

 .والصواب ما أثبته, وعليه توسط(: ن)يف  (4)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه  ,چ ک چ  مع بدل حمق , چچ ڇ   چ   وذات ياء اجتمع بدل مغري (0)
 .(ن)بياٌض يف  (3)
 .  چ  ک ...ڍ       ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چچ چ چ: إىل قوله تعاىل, چ چ      ڃ ڃ ڃ چ :قوله تعاىل من (1)
 .(ن)ساقٌط من  (0)
 .(ن)ساقٌط من  (6)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ڍ  چ   مع ذات ياء  , چ  ڃ چ اجتمع بدٌل مغريٌ  (0)
 . چں ...گ گ گ گ  ڳ  ڳ      چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ      ڃ ڃ ڃ چ  :إذا  قرأت قوله تعاىل (8)
 .تهوالصواب ما أثب, وإبداهلا(: ن)يف  (9)
 .والصواب ما أثبته, اثنا(: ن)يف  (42)
 .(ن)بياٌض يف  (44)
 .چ  جت يب ىب مب خب حب  جب يئ  ىئ مئ حئ جئ یی ی ی چ : قوله تعاىل (40)
 .و الصواب ما أثبّته, املد(: ن)يف  (43)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ ىب چ مع بدل  حمق , چ ی چ اجتمعت ذات ياء   (41)
 .(ن)بياٌض يف  (40)
 ڎ ڌ چ :إىل قوله تعاىل, چ ڌ ...ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڤ ڤچ  :وله تعاىلق من (46)

 .   چ ڑ... ژ   ڈ ڈ ڎ



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 80 - 
 

چ ۈ چ(0)[ قوله]إىل چۀ  ہچ ومثله , (4)َث مدمها, َث توسطهما
(3). 

چ ڈ ڎ چإىل  چ ڄ ڄ  ڄ ڄ چ: (1)[قوله تعاىل]   
 چڎ چ (6)[وجهي: ]فيه عندمها أربعة أوجه (0)

 .(0)وتقليله چڄچلى فتح ع
چ  ى چ: (8) [قوله تعاىل]   

ومها , والتقليل على التوسط, الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (9)
 .(42)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, على املد

ژامنتماء[ :(44) [قوله تعاىل]  
 جيوز إبدال الثانية وال , هو عندمها هبمءتني ثانيتهما مسهلة بعدها ألف مثلثة (40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ ژ چ  مع بدل حمق  ,  چڄ ڄ  چ   اجتمع بدل مغري (4)
 (.األصل)ساقٌط من  (0)
ۇ ۆ          ۆ  چ  :إىل قوله تعاىل, چۇ  ...ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :قوله تعاىل من (3)

 .چ   ەئ   ...ۈ ۈ
 .(ن)بياٌض يف  (1)
 .  چڳ  ...ڎ ڈڌ ڌ ڎ    چ  :إىل قوله تعاىل, چڳ  ... ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ  :قوله تعاىل من (0)
 .وجها(: ن)يف  (6)
 .41ه,01صوقد سب  بيانه , چ  ڎ چ مع لني  مهموز  , چ ڄ  چ اجتمعت ذات ياء   (0)
 .(ن)يف  بياضٌ  (8)
 .چ ەئ        ائ ائ ى  ى ې چ: قوله تعاىل (9)
 . 9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ ى چ وذات ياء, اجتمع بدل حمق  (42)
 .(ن)بياٌض يف  (44)
 .چ ڦ ... ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چ : قوله تعاىل (40)
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ژ لدأا[قياساً على  (4)ألفاً 
 .(6)(0)بعاً للجعربيت (1()3)خالفاً البن القاصح ,(0)

چ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ:(0)[قوله تعاىل]   
(8)

تثليث احملق  على قصر املغري َث : فيه عندمها مخسة أوجه 
 . (9)َث مدمها, توسطهما

                                                           

, مع ثالثة البدل, والثانية مسّهلة, األوىل حمقّقة, فهامويف الشعراء هبمءتني على االست, ويف طه, هنا چڀ چ قرأ ورٌش من طري  األزرق لفظ (4)
 :قال الشاطيب, وليس له إبدال اهلمءة الثانية؛ لئال يلتبس االستفهام باخلرب لو أبدلت باجتماع ألفني وحذف إحدامها, وإبدال اهلمءة الثالثة ألفاً 

ـــَعــــــــــــــرَا هبــــــــــا     َءآَمْنـــــــــــتـُـــــــــُم لِلِـكـــــــلِّ ثـَــــــالـــثـِــــــَوَطه َويف اأْلَْعـــــــــرَ                                       ــــــاً اُبــــْــــــــــــــــــــــِداَل اِف َوالشُّ
 ــــل      بـــِإسـْـقـَــــــــــــــاِطـــِه اأْلُوىَل بِـــطـَــــــــَه تــــُقــُــبّـــــــــــــِـــــــــــاَل َوَحّقــــــ َّ ثـَـــــــــــان  ُصـــْحبـَــــــــــــٌة َولُِقْنبــُـــــــــــــــ

 ِمْنها الَواَو َواْلُمـْلِك ُمْوِصـــــاَل َويف ُكلِــّـــَها َحْفــــــٌص َوأَبــْـــــــــــَدَل قُـْنبــــــــــــــٌل     يف ااَلْعـــرَاِف                                     
 .وحق  ثان صحبةٌ : وتؤخذ قراءة ورش  ومن وافقه من ضدِّ من ذكرهم الشاطيب يف قوله ,4/481,483الآللئ الفريدة : وانظر, 46/الشاطبية    
قال املالقي يف , 009/التيسري" يف تقدير ألفني, مطولة بعدهاعلى االستفهام هبمءة  ومّدة : "وقد ذكر الداين يف التيسري قراءة ورش  ومن وافقه بقوله    

فعرّب عن اهلمءة , حّققوا مهءة االستفهام وسّهلوا اهلمءة اليت بعدها وأثبتوا األلف ساكنًة بعد اهلمءة امللّينة: شرحه على التيسري موضٍّحا ما أمجله الداين
 . 613/لعبد الواحد املالقي, الدر النثري والعذب النمري: املسّمى, يسري يف القراءاتشرح كتاب الت"  امللّينة واأللف مبدة  يف تقدير ألفني

 .سورة هود چ ٺ ...  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ من قوله تعاىل (0)
 .والصواب ما أثبته, البن القاضي(: ن)يف  (3)
وقرأ , وإمساعيل الكفيت, أ العشر وغريها على أيب بكر بن اجلنديقر , ويُعرف بابن القاصح, أبو البقاء العذري املقرئ, هو علي بن عثمان بن حممد (1)

, تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف شرح عقيلة أتراب القصائد: من مصنفاته, وحممد بن علي الءارتييت, عليه حممد بن أيب بكر املعروف بابن طنبل
 .4/000وهدية العارفني, 0/062والضوء الالمع , 0/820غاية النهاية : ظران.ه824تويف سنة , وحتفة األنام يف الوقف على اهلمءة حلمءة وهشام

وممن قرأ عليه , وللعشرة على املنتجب التكرييت, قرأ للسبعة على أيب احلسن علي الوجوهي, أبو حممد الربعي اجلعربي, إبراهيم بن عمر بن إبراهيم (0)
, ومجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد, كتء املعاين يف شرح حرز األماين: له مصّنفات منها, وإبراهيم البعلبكي, أبو بكر اجلندي

والدرر الكامنة يف , 4/10وغاية النهاية , 3/4163لشمس الدين الذهيب , معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: انظر. ه030تويف سنة
 . 4/02البن حجر العسقالين, أعيان املائة الثامنة

: قال الداين يف اإلجياز, َث يذف أحدمها للساكنني, وألف  أخرى عن الثالثة, وألف  بدل عن الثانية, وورٌش على بدله هبمءة حمّققة  : " قال اجلعربي (6)
 .089,088/ 0شرح اجلعربي " فيصري يف اللفظ كحفص 

حيث ذكرا حنو , ابن القاصح اجلعربي وواف  أبو شامة وكذا, -ى هذا الكتابومل أقف عل -والذي يظهر من نصِّ اجلعربي أنّه تبع الداين يف اإلجياز     
 . ما ذكره بتفصيل  أكثر

اتف  أصحاب األزرق قاطبًة على تسهيلها بني بني؛ ملا يلءم من التباس االستفهام باخلرب : " و قد تعقَّب ابن اجلءري ما ذكره اجلعربي ورّده فقال     
وأما ما حكاه يف اإلجياز وغريه من إبدال الثانية لورش  فهو وجٌه قال به بعض من أبدهلا :" َث قال يف موضع  آخر" مهاباجتماع األلفني وحذف إحدا

ولعل ذلك وهٌم من بعضهم حيث رأى بعض الرواة عن ورش  يقرؤوهنا باخلرب وظّن أّن ذلك على وجه البدل , وحنوه وليس بسديد چ پ چيف 
وأيب , ويونس بن عبد األعلى, ورواية أمحد بن صاحل, س كذلك بل هي رواية األصبهاين عن أصحابه عن ورش  ولي, َث ُحذفت إحدى األلفني

, 4/360البن الباذش, اإلقناع يف القراءات السبع: وانظر, 4/000,001:النشر" األزهر كلهم عن ورش يقرؤوهنا هبمءة  واحدة  على اخلرب كحفص  
 .019,018/ وغيث النفع, 00,04/وسراج القارئ, 430/وإبراز املعاين 

 .(ن)بياٌض يف  (0)
 .406: اآلية (8)
 . 0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چڌ   چ  مع بدل حمق ,   چڍ ڌ   چ   اجتمع بدل مغري (9)
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چ ڳ  ڳ چ (4)[قوله]وإذا وصلت إىل 
الفتح : أربعٌة منها على قصر املغري وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (0)

, َث مدمها مع الفتح والتقليل, َث توسطهما مع التقليل, ومها على مده, والتقليل على توسطه, على قصر احملق 
 .(1)قصر املغري وتوسطه (3)[مع]وتسعٌة عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  

چ  ى ى چإىل  چ  ٴۇ چ: (0) [ىلقوله تعا]   
والتقليل , الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (6)

 .(0)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد, على التوسط

چ ٻ ٱ چ: (8) [قوله تعاىل]   
چ ڀ  ڀ چإىل  (9)

القصر واملد على : فيه عند سلطان أربعة أوجه (42)
 .(44)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, واملد على التقليل [ب/00]والتوسط , الفتح

چٿ ٿ ٹچ وإذا وصلت إىل 
(40)

القصر مع : ثالثٌة منها على الفتح وهي, ففيه عند سلطان ستة أوجه 
(43)[توسط]

 َث مد البدل مع وجهي, (40)توسطهما: وثالثٌة على التقليل وهي, وجهيه(41) [على]واملد , چڎ چ
 
 
 

                                                           

 .(األصل)ساقٌط من  (4)
ڳ  ڳ      ک گ   گ گ گچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 . چہ  ...
 .على (: ن)يف  (3)
 .3,0,ه,06صوقد سب  بيانه , چڳ   چمع ذات ياء , چ ڌ چ مع بدل حمق  ,چڍ ڌ   چاجتمع بدل مغري (1)
 .(ن)بياٌض يف  (0)
 . چۆئ  ...ې ى ى   ېۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ  : قوله تعاىل (6)
 .9,8ه, 63صبيانه  وقد سب , چ ى چ مع ذات ياء, چٴۇ  چ اجتمع بدل حمق  (0)
 .(ن)بياٌض يف  (8)
 .قالوا يا موسى( : ن)يف  (9)
 .چ ٺ ... ڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ : قوله تعاىل (42)
 .9,8ه, 63صوقد سب   بيانه , چ ڀ چ مع بدل  حمق   , چ ٻ چ اجتمعت ذات ياء   (44)
ٺ  ٺ ٿ چ: إىل قوله تعاىلووصلت , چ ... ڀ  ڀ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (40)

 .چڄ  ... ٿ ٿ ٿ ٹ 
 .(ن)و الصواب ما أثبته من , , التوسط(: األصل)يف  (43)
 .مع( : ن)يف  (41)
 .والبدل چڎ چأي توسط  (40)
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وأربعٌة على , على تثليث البدل چڎ چ (4)[وجها: ]مين ستٌة منها على الفتح وهيوعشرٌة عند الي چڎچ
 .(3)واملد على التوسط چڎ چ(0) [وجها: ]التقليل وهي

چ پ پ پ پ ٻ ٻ چ: (1)[قوله تعاىل]   
القصر واملد على : فيه عند سلطان مخسة أوجه (0)

 .(6)لفتحويءيد اليمين التوسط على ا, والثالثة على التقليل, الفتح

چ ٹ ٹ چوإذا وصلت إىل 
 چڎچ(8) [اوجه] :أربعٌة منها على الفتح وهي, ففيه عند سلطان تسعة أوجه (0)

واثنا , على توسط البدل چڎ چهذه األربعة وتوسط : ومخسٌة على التقليل وهي, على كل  من القصر واملد
مع التوسط على   چڎ چومد , حعلى الفت[ أ/06]التوسط  (9)[مع] چڎ چعشر عند اليمين بءيادة وجهي 

 .(42)التقليل

چ ڄ ڦ چوإذا وصلت إىل قوله 
(44)

, مخسة منها على الفتح, وجهاً  (40)[عشر  أحد]ففيه عند سلطان   
َث مدمها , مع مد احملق   چڎ چومد , مع قصر احملق  ومده  چڎ چتوسط : ثالثٌة منها على قصر املغري وهي

 َث مد, (43) [ومده]مع توسط احملق   چڎ چقصر املغري وتوسط : هيوستٌة على التقليل و , چڎ چ مع وجهي

عشرٌة , ومثانية عشر عند اليمين, چڎ چَث مد البدلني مع وجهي , َث توسط اجلميع, مع مد احملق    چڎچ
  على كل  من چڎ چَث مدمها مع وجهي , َث توسطهما, قصر املغري وعليه تثليث احملق : منها على الفتح وهي

 
 

                                                           

 .(ن)و الصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف  (4)
 .(ن)و الصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف  (0)
 .40,9ه , 01صوقد سب  بيانه  چڎ چ مع لني  مهموز  , چ ڀ  ڀ چمع بدل  حمق   , چ ٻ چ اجتمعت ذات ياء   (3)
 .(ن)بياٌض يف  (1)
 .چ ڄ ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :قوله تعاىل (0)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه  چ پ  چ مع بدل مغري, چ  ڄ  چ اجتمعت ذات ياء (6)
 .چ ڄ... ٹ          ٹ ٹ  ٿ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 .(ن)والصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف  (8)
 (.األصل)ساقٌط من  (9)
 .0ه,08و ص40ه, 00صوقد سب  بيانه , چڎ چمع لني مهموز , چ پ  چ مع بدل مغري, چ  ڄ  چ اجتمعت ذات ياء (42)
 .چڄڦ ڄ  ڦ ڦ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل  (44)
 .والصواب ما أثبته, إحدى عشر: يف النسختني (40)
 (.األصل)ساقٌط من  (43)
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 َث مدمها مع وجهي, َث توسطهما, قصر املغري مع توسط احملق  ومده: ومثانية على التقليل وهي, اخلمسةهذه 

 .(4)على كل  من هذه األربعة چڎچ

: أربعٌة منها على قصر املغري وهي, عند سلطان سبعة أوجه (0)[ففيه] چ پ پ چوإذا ابتدأت من قوله 
, چڎ چَث مد البدلني مع وجهي , َث توسط اجلميع ,ومده على مده چڎ چتثليث احملق  على توسط 

َث مدمها , َث توسطهما, چڎ چتثليث احملق  مع وجهي : وعشرٌة عند اليمين ستٌة منها على قصر املغري وهي
 چڎچمع وجهي 

(3). 

چ ٹ  ٹ ٹ چوإذا ابتدأت من قوله 
  چڎ چتثليث البدل على توسط : ففيه عند سلطان أربعة أوجه (1)

چڎ چتثليث البدل على كل  من وجهي : وستٌة عند اليمين, ده ومده على م
(0). 

 چڎچ[ وجهي: ]عند سلطان مخسة أوجه (0)[ففيه]   چڎ چ إىل چ پ پ چ(6) [ قوله]وإذا ابتدأت من 
على ]  چڎچاليمين مد  (8) [عليه]ويءيد , على توسط البدل  چڎ چوتوسط , على كل  من القصر واملد

 .(42()9) [التوسط

چ ڻ ں چ[ ب/06]إىل چ ڳ ڳ چ: (44) [قوله تعاىل]   
تثليث : فيه عندمها مخسة أوجه (40)

 .(43)َث مدمها, َث توسطهما, احملق  على قصر املغري

                                                           

وقد سب  بيانه  ,چ ڦچ   مع بدل  حمق , چڎ چ  مع لني  مهموز, چ پ  چ  مع بدل  مغري, چ  ڄ  چ اجتمعت ذات ياء   (4)
 .6,0ه,08ص

 .هو األجود( ن)وما أثبته من , يهف(: األصل)يف (0)
 .4ه, 02و ص9ه,69صوقد سب  بيانه  چ ڦچ  مع بدل حمق , چڎ چمع لني مهموز , چ پ  چ اجتمع بدل مغري (3)
 .چڄڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ          ٹ ٹ  ٿ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل  (1)
 .42,0ه,03صنه وقد سب  بيا, چ ڦچ   مع بدل حمق  , چڎ چاجتمع لني مهموز (0)
 (.األصل)ساقٌط من (6)
 .هو األجود( ن)وما أثبته من , فيه(: األصل)يف (0)
 (.ن)ساقٌط من  (8)
 (.ن)ساقٌط من  (9)
 .3,0ه,01صوقد سب  بيانه , چڎ چمع لني  مهموز  ,  چ پ  چ اجتمع بدٌل مغري (42)
 (.ن)بياٌض يف  (44)
 .چ ہ ...ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ : إىل قوله تعاىل ,چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ : من قوله تعاىل (40)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه  چڻ  چ  مع بدل حمق , چ ڳ چ اجتمع بدل مغري (43)
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چڭ ۓ چوإذا وصلت إىل
 چڭچفتح : أربعٌة منها على قصر املغري وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه (4)

, َث مدمها مع الفتح والتقليل, َث توسطهما مع التقليل, دهومها على م, وتقليله على توسطه, على قصر احملق 
 .(0)وتسعٌة عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره

چ ڻ ں چ: وإذا ابتدأت من قوله
ويءيد اليمين الفتح , (1)ففيه عند سلطان األربعة اليت على قصر املغري (3)

 .(0)على التوسط
چڭ ڭ چإىل  چ   ک      ڑ ڑچ: (6) [قوله تعاىل]   

  چڎچ توسط: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)
چ ڻچ على تثليث چڎ چ (8)[وجهي] :وستٌة عند اليمين, ومده على مده, چ ڻ چعلى تثليث 

(9). 
چ ۈ  ۈ چوإذا وصلت إىل 

على  چ ۇ چمع فتح  چڎ چتوسط : ففيه عند سلطان ستة أوجه (42)
: وعشرٌة عند اليمين, مع فتحه وتقليله على املد چڎ چ (40)وجها(44) [و], توسطومع تقليله على ال, القصر

 .والتقليل على كل  من التوسط واملد, (40)القصر ومعه (41) [على]مع الفتح   چڎ چ (43) [وجهي]

                                                           

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل,   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (4)

 .چ  ائ ... ۓ  ڭ
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه  ,چ ڭ چ مع ذات ياء,  چڻ  چ  مع بدل حمق , چ ڳ چ اجتمع بدل مغري (0)
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل,   چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

 .چ ... ڭ
 .والفتح والتقليل على املد, والتقليل على التوسط, الفتح على القصر: وهي (1)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ ڭ چمع ذات ياء  , چڻ  چ  اجتمع بدل حمق  (0)
 (.ن)بياٌض يف  (6)
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ : إىل قوله تعاىل ،چگ   ...ڑ  ڑ        ک    ک چ : من قوله تعاىل (0)

 .چ  ۉ ...ڭ  
 .وجها(: ن)يف  (8)
 .42,0ه,03صوقد سب  بيانه , چڎ چمع لني مهموز, چ ڦچ اجتمع بدل حمق   (9)
 . چ  ۉ ...ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈچ : ووصلت إىل قوله تعاىل,   چ  ...ڑ  ڑ        ک    ک چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (42)
 (.األصل)سقطت من  (44)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف  (40)
 .وجها(: ن)يف   (43)
 .واب ما أثبتهوالص, والقصر(: ن)يف   (41)
التقليل على كل  من التوسط و مع الفتح  چڎ چ ووجهي, مع الفتح على القصر چ ڎچ وجهي: والتقدير, مع الفتح چڎ چ أي وجهي (40)

  . واملد
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چ ھ ھ چ: وإذا ابتدأت من قوله
وجهي  الفتح والتقليل على كل  من: أربعة أوجه (0)[عندمها]ففيه (4)

چڎچ
(3). 

چ ڳ   ڳ چإىل قوله  چ ژ ژ چ: (1)[قوله تعاىل]   
أربعٌة منها على , فيه عند سلطان سبعة أوجه (0)

, [أ/00]َث توسطهما مع التقليل, ومها على مده, والتقليل على توسطه, الفتح على قصر احملق : قصر املغري وهي
 .(6)ط احملق  على توسط املغري وقصرهوتسعٌة عند اليمين بءيادة الفتح مع توس, َث مدمها مع الفتح والتقليل

چ گ ک چ: وإذا ابتدأت من قوله
ويءيد اليمين الفتح , (8)األربعة اليت على قصر املغري فيه عند سلطان (0)

 .(9)على التوسط
چ ڻ چ وإذا وصلت إىل

ستٌة منها على قصر , وجهاً  (44)[عشر أحد]مع االبتداء باملغري ففيه عند سلطان  (42)
(43)[ اووجه] ,(40)ومع التقليل على توسطه, مع الفتح على قصر احملق   چ ڻ چوسط ت: املغري وهي

  چ ڻ چ
 على كل  من  چ ڻ چ َث مد البدلني مع وجهي, َث توسط اجلميع مع التقليل, (41)مع الفتح والتقليل على مده

(46) [جهاو : ]وهي (40) [منها على قصر املغري عشرةٌ ], ومثانية عشر عند اليمين, والتقليل الفتح
 مع  چ  ڻ  چ 

 
 
 

                                                           

 . چ  ۉ ...ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھچ  :أي إذا قرأت قوله تعاىل (4)
 .عند سلطان واليمين :(ن)يف ( 0)
 .41ه ,01صوقد سب  بيانه , چ ۇ چ مع ذات ياء  , چڎ چ اجتمع لني مهموز (3)
 (.ن)بياٌض يف  (1)
 .چں...ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ : إىل قوله تعاىل ،چک   ...ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ چ  :من قوله تعاىل (0)
 .3,0ه,06صنه وقد سب  بيا, چگ چ  وذات ياء  مع بدل حمق , چژ  ژ   چاجتمع بدل مغري  (6)
 .چ ... ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ : قوله تعاىل قرأت إذا (0)
 .والفتح والتقليل على املد, والتقليل على التوسط, الفتح على القصر: وهي (8)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه ,  چ ڳ چاجتمع بدل حمق  وذات ياء   (9)
 .چہ  ...ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چک     ...ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (42)
 .والصواب ما أثبته, (إحدى عشر:)يف النسختني (44)
 .أي على توسط احملق  (40)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف ( 43)
 .أي على مد احملق  (41)
 .غريعشرٌة منها على قصر امل(: ن)ما بني املعكوفتني يف  (40)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , وجهي(: األصل)يف ( 46)
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َث توسط البدلني ومدمها على الفتح , (0)توسطه ومده والتقليل على كل  من, (4)الفتح على قصر احملق  ومعه
چڻچوالتقليل مع وجهي

(3). 
ومع التقليل على , مع الفتح على القصر  چ ڻ چتوسط : ففيه عند سلطان ستة أوجه (1)وإذا ابتدأت من احملق 

مع الفتح على القصر  چ ڻ چ (6)[وجهي: ]وعشرٌة عند اليمين, معهما على املد  چ ڻ چ (0)[اهووج], التوسط
 .(0)والتقليل على كل  من التوسط واملد, ومعه

چ  ھ چإىل  چڻ چ(8) [قوله]   
ومها , والتقليل على التوسط, الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه(9)

 .(42)على التوسطويءيد اليمين الفتح , على املد

(44)[قوله]  وإذا وصلت إىل
چ ەئ چ

قصر  الفتح مع قصر املغري على: عند سلطان سبعة أوجه (43) [ففيه] (40)
وقصره على مد [ ب/00]والفتح والتقليل مع مد املغري, والتقليل مع توسط املغري وقصره على توسط احملق , احملق 
 .(41) توسط املغري وقصره ويءيد اليمين الفتح على توسط احملق  مع, احملق 

 
 
 
 

                                                           

 .ومع الفتح والتقليل على كل  من توسط احملق  ومده ,مع الفتح على قصر احملق   چ ڻ چ وجهي: والتقدير, مع الفتح چ ڻ چ أي وجهي (4)
 .ومده, أي على توسط احملق  (0)
 .6,0ه,08صوقد سب  بيانه , چ ڻ چمع لني مهموز , چگ چ  وذات ياء مع بدل حمق  چژ  ژ   چاجتمع بدل مغري  (3)
 .چں ... ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ : أي من قوله تعاىل (1)
 (.ن)والصواب ما أثبته من , ووجهي(: األصل)يف  (0)
 .وجها(: ن)يف  (6)
 .40,9ه,01صوقد سب  بيانه , چ ڻ چمع لني مهموز, چگچ  وذات ياء اجتمع بدل حمق  (0)
 (.ن)ساقٌط من  (8)
 .چۇ   ...  ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ۀں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀچ : قوله تعاىل (9)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه , چھ   چ مع ذات ياء  , چڻ   چ اجتمع بدٌل حمق ٌ  (42)
 (.األصل)ساقٌط من  (44)
ۉ  ۉ   چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ...  ےہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ ہ  ہ      ۀں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (40)

 .چ  ۆئ   ...ائ  ائ  ەئ   ەئ ې  ې  ې  ې  ى  ى  
 .هو األجود( ن)وما أثبته من , فيه(: األصل)يف   (43)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ەئ چمع بدل مغري , چھ    چ  مع ذات ياء ,چڻ چاجتمع بدل حمق   (41)
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چٻ ٻ چ: وإذا وصلت إىل قوله
أتيت باخلمسة بني السورتني على كل  من أوجههما فتصري سبعة سلطان  (4)

 .وتسعة اليمين مخسًة وأربعني, مخسًة وثالثني

چ ەئ چإىل  چ  ھ چوإذا ابتدأت من 
(0)

, القصر واملد على الفتح: أوجه (3)[مخسة]ففيه عند سلطان    
أتيت باخلمسة بني  چٻ ٻ چ وإذا وصلت إىل, (1)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, لثالثة على التقليلوا

 .وستة اليمين ثالثني, مخسًة وعشرين فتصري مخسة سلطان, السورتني على كل  من أوجههما

مخسة عشر  فاألوجه, أتيت عندمها باخلمسة بني السورتني على ثالثة البدل چ ەئ چ :قوله وإذا ابتدأت من
 .(0) [انتهى]

 نفالورة األس

چ ڀ چ :(6) [قوله تعاىل]   
واملد , والتوسط مع التقليل, القصر مع الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)

چ  ہ ۀ ۀ چومثله , (9()8) [مع الفتح]معهما ويءيد اليمين التوسط
(42). 

(40) [قوله]إىل  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: (44) [قوله تعاىل]   
چ ٺ ٺ چ 

(43)
 فيه عندمها أربعة  

 

                                                           

ٱ  ٻ  چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ےھ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ۀڻ  ڻ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  چ  :قوله تعاىل إذا  قرأت (4)

 .چ ٹ ...  ٻٻ
ائ  ائ  ەئ   ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ: إىل قوله تعاىل, چ  ... ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ  :من قوله تعاىل (0)

 .چ ... ەئ
 .ا أثبتهوالصواب م, سبعة(: ن)يف  (3)
 .0,0ه,06وقد سب  بيانه, چ ەئ چمع بدل مغري , چھ    چ اجتمعت ذات ياء (1)
 (.ن)ساقٌط من  (0)
 (.ن)بياٌض يف  (6)
 .چ    ٿ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ : قوله تعاىل (0)
 (.األصل)ساقٌط من  (8)
 .9,8ه ,63صوقد سب  بيانه , چ ڀ چاجتمع بدٌل حمقٌ  وذات ياء   (9)
 .34:اآلية (42)
 (.ن)بياٌض يف  (44)
 (.األصل)ساقٌط من  (40)
 .چڄ   ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ: قوله تعاىل (43)
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چڎ چالفتح والتقليل على كل  من وجهي : أوجه
(4). 

چ ڤ  ڤ ڤ چوإذا وصلت إىل   
: وهيچڎچأربعٌة منها على توسط , ففيه عند سلطان ستة أوجه (3()0)

مد : ومها چڎ چواثنان على مد , وتوسطه ومدُّه على التقليل, ومدُّه على الفتح چ ٿ چقصر 
وزيادة التوسط , چڎ چأربعة سلطان على توسط : وعشرٌة عند اليمين وهي, تقليلعلى الفتح وال چٿچ

چڎ چ(1) [على كل  من وجهي]وهذه اخلمسة , على الفتح
(0) . 

چ ڀ ڀ چ[: أ/08]وإذا ابتدأت من قوله
چڎ چفيه عند سلطان األربعة اليت على توسط  (6)

ويءيد , (0)
 .(8)اليمين التوسط على الفتح

چڄ ڄ ڦ  ڦ ڦچ:قوله (9)[نابتدأت م]وإذا 
(42)

الفتح والتقليل على : فيه عندمها أربعة أوجه 
چڎچوجهي

(44). 

چەئ چإىل  چ ى ى چ: قوله تعاىل   
, القصر واملد على الفتح: ففيه عند سلطان مخسة أوجه (40)

 .(43)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, والثالثة على التقليل

 
                                                           

 .41ه, 01صوقد سب  بيانه , چڀ  ڀ    چ مع ذات ياء  , چپ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (4)
 ٿ ٿ ٿ   ٺ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 .چ ڄ ... ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ
 (.ن)ساقٌط من , فقط( األصل)مثبٌث يف , وما بقي من اجلءء املقّرر علّي حتقيقه, (ن)إىل هنا تنتهي النسخة  (3)
 .چڎ چوالصواب على مد , (األصل)كذا يف   (1)
 .40,9ه, 01صوقد سب  بيانه , چٿ  چ  مع بدل  حمق   , چڀ  ڀ    چ ذات ياء  مع , چپ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (0)
  چڄ ...ٿ ٿ ٿ   ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :إذا قرأت قوله تعاىل (6)
 .وتوسطه ومده على التقليل, و مده على الفتح چ ٿ چ قصر (0)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه , چٿ  چ  مع بدل  حمق   , چڀ  ڀ    چ اجتمعت ذات ياء   (8)
 .؛ ألنه األنسب لسياق املسألة[وصلت إىل] والصواب , (األصل)كذا يف (9)
ڦ ڦ  ڦ ڄ چ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ :إذا قرأت قوله تعاىل (42)

 .چڄڄ
 .41ه, 01صسب  بيانه وقد , چپ چمع لني  مهموز  , چڀ  ڀ    چاجتمعت ذات ياء   (44)
 .چ ۇئ...  ەئ  ەئ ائ ائ  ى ى ې چ: تعاىل قوله  (40)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ەئەئ چ مع بدل مغري  , چ ى  چ  اجتمعت ذات ياء   (43)
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چ جئ      ی ی چ إىل چ ۆئ  ۇئ ۇئ وئچ: قوله تعاىل   
, القصر على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (4)

 .(0)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد, التوسط والتقليل على

چحب جب چوإذا وصلت إىل 
ومع , مع الفتح على القصر چڎ چتوسط : فيه عند سلطان ستة أوجه (3)

والتقليل على كل  من التوسط , (6)ح على القصر ومعهمع الفت چڎ چوجهي (0)[و] ,(1)التقليل على التوسط
 . (0)واملد

چ پ پ چوإذا وصلت إىل قوله يف سورة التوبة 
القطع : (42()9) أتيت بني السورتني بثالثة أوجه بال بسملة (8)

, على كل  من أوجههما فتصري ستُة سلطان مثانيَة عشر (40)َث الوصل, (44)َث السكت بال تنفس, مع التنفس
 .ُة اليمين ثالثنيوعشر 

 
                                                           

 .  چ خب ...  حئجئ      ىئ ىئ  ىئ ی ی      ی ی ېئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ: قوله تعاىل (4)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه  , چ ی چ مع ذات ياء   چ ۇئ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)
 حب جب يئ ىئ   مئ حئجئ      ی ی   ىئ ىئ  ىئ ی ی   ېئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

 .   چ خب
ويتضح ذلك بالرجوع إىل املواضع السابقة اليت وردت فيها هذه , "وعشرٌة عند اليمين ,معهما على املد چڎچ  ووجهي"هنا ( األصل)سقط من  (1)

 . 03ص: انظر, املسألة
 .والسياق يقتضي حذفها, صل بواويف األ (0)
التقليل على كل  من  مع الفتح چڎ چ ووجهي, مع الفتح على القصر چڎ چ وجهي: وتقدير اجلملة, مع الفتح, چڎ چ أي وجهي (6)

 . .  التوسط واملد
 . 40,9ه, 01صوقد سب  بيانه  ,چپ چمع لني  مهموز   چ ی چ مع ذات ياء چ ۇئ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)
 جب يئ ىئ   مئ حئجئ      ی ی   ىئ ىئ  ىئ ی ی   ېئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ :إذا قرأت قوله تعاىل (8)

 .چ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل يف سورة التوبة,    چحب
.  عنها أيضًا بالتسمية والفصلويعرّب , وهي اسٌم مركٌب منحوٌت كاحلوقلة واحليعلة, بسم اهلل الرمحن الرحيم: عبارٌة عن قول القارئ: البسملة هي (9)

 .60/حملمد بن اجلءري, والتمهيد يف علم التجويد, 60/ مرشد القارئ: انظر
 : قول الشاطيب, 9/والشاطبية, 429/التيسري: انظر (42)

ـــْيِف َلسْ   ـــــَت ُمَبْسِمـــاَل َوَمْهَما َتِصْلَها أَْو بَـــــَدْأَت بـَــــــــــــــــرَاَءًة    لِتَـْنءِيِلَهــــا بِالسَّ
وال يريدون هبا غري الوقف إاّل , ذكر ابن اجلءري أّن الوقف والقطع والسكت عباراٌت جرى استعماهلا عند كثري  من املتقّدمني مراداً هبا الوقف غالباً  (44)

قطع الصوت : و الوقف بأنّه, واالنتقال منها إىل حالة  أخرى, اً فعّرفوا القطع بأنّه عبارٌة عن قطع القراءة رأس, وأما املتأخرون فقد فّرقوا بينها, مقّيدةً 
: انظر. قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف عادًة من غري تنفس  : و السكت بأنّه, على الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادًة بنية استئناف القراءة

 .10,14/لعلي الضباع, واإلضاءة يف بيان أصول القراءة, 00,01/ألمحد األمشوين, ومنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا, 4/480,481النشر
 .  وقد عرّب املصّنف هنا عن الوقف بالقطع

وحل , 464,462/ وخمتصر بلوغ األمنية, (43)بيت رقم, 0/وإحتاف الربية, 428/وأجوبة املسائل, 30/وغيث النفع, 020/ 4النشر: انظر (40)
 .09/املشكالت
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چىئ ىئ چ: وإذا ابتدأت من قوله
الثالثة بني السورتني على كل  من : عشر وجهاً  (0) [اثنا]ففيه عندمها  (4)

 .وهذه الستة على الفتح والتقليل, چڎ چوجهي 

چحب جب يئ ىئ   مئ چ: وإذا ابتدأت من قوله
الثالثة بني السورتني على كل  من : ففيه عندمها ستة أوجه (3)

 .چڎ چوجهي 

چحب چإىل  چ  ىئ ىئ چوإذا ابتدأت من 
, على الفتح والتقليل چڎ چأتيت عندمها بوجهي  (1)

 .(0)أوجه[ ب/08]بأربعة

 توبةورة الس

چ ڻ ڻ چ إىلچ ٴۇ ۈ چ :قوله تعاىل   
َث توسط احملق  , قصرمها :فيه عندمها مخسة أوجه (6)

 إىل  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ    ومثله, (0)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, مع توسط املغري وقصره

چڄچ
(8). 

چ ہ ہ ہ ہ چ إىل چں ں ڱ چ: قوله تعاىل   
(9) 

تثليث احملّق  على قصر : فيه عندمها مخسة أوجه 
چ ۇئ وئ چ قوله إىل  چ  ۋ ٴۇ چ ومثله, (42)َث مّدمها, َث توسطهما, املغرّي 

 ڍ ڍ چ  قولهو , (44)
 
 

                                                           

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل,    چ حب جب يئ ىئ   مئ حئجئ     ی ی   ىئ ىئ  ىئ ی ی   چ :إذا قرأت قوله تعاىل (4)

 .چ  پ پ پ پ
 . و الصواب ما أثبته, اثين(: األصل)يف  (0)
 .چ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل,    چ حب جب يئ ىئ   مئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
 .   چ حب جب يئ ىئ   مئحئجئ     ی ی   ىئ ی ی  ىئ ىئ   چ :إذا قرأت قوله تعاىل (1)
 .41ه , 01صسب  بيانه وقد , چپ چمع لني  مهموز  , چ ی  چاجتمعت ذات ياء   (0)
 . چ ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ: قوله تعاىل (6)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه  ,چ ڻچ مع بدل  مغري  , چ ڱ چ   اجتمع بدٌل حمق ٌ  (0)
 .چ چ  ... ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄچ : قوله تعاىل (8)
 .چ ۓ    ...ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ: قوله تعاىل (9)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه  ,چ ۀچ مع بدل  حمق   , چ ڻ چ  اجتمع بدل مغري (42)
 .ا  چ جئ  ..ۇئ ۇئ وئ چ: إىل قوله تعاىل چ وئ  ...ٴۇ ۋ  چ  :من قوله تعاىل (44)
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چ گ       ک ک چ: إىل قوله   چڌ
(4). 

چۓ چ لت إىلوإذا وص
(0)

 فتح: أربعٌة منها على قصر املغري وهي, ففيه عند سلطان سبعة أوجه 

َث مدمها مع الفتح , َث توسطهما مع التقليل, ومهاعلى مده, وتقليله على توسطه, على قصر احملق  چھچ
 .(3)وتسعٌة عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره, والتقليل

چ ڈ ڎ چ إىلچ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ چ: وله تعاىلق   
قصر : فيه عند سلطان سبعة أوجه (1)

َث مد املغري وقصره مع , َث توسط املغري وقصره مع التقليل على توسط احملق , املغري مع الفتح على قصر احملق 
 .(0)املغري وقصره الفتح على توسط احملق  مع توسط وتسعٌة عند اليمين بءيادة, الفتح والتقليل على مد احملق 

چ ڱ ڱ چ وإذا وصلت إىل
مع الفتح  چ ڱ چ توسط: وجهاً  (0)[أحد عشر]ففيه عند سلطان  (6)

مع  چ ڱ چووجهي , ومع التقليل مع توسط املغري وقصره على توسط احملق  , وقصر املغري على توسط احملق 
على [أ/09]مع مد املغري وقصره ع الفتحم چ ڱ چووجهي ], الفتح والتقليل مع مد املغري وقصره على مد احملق 

 والتقليل ,على قصر احملق  ومده مع الفتح وقصر املغري چ ڱ چوجهي : ومثانية عشر عند اليمين, (8) [مد احملق 

 
 
 

                                                           

چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   چ : له تعاىلقو  (4)

 .  چ ڱ...گ 
 ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 .  چۓ ۓ ے ے
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , , چ ھ  چ مع ذات ياء  , چ ۀ چمع بدل  حمق    ,چ    ڻ چاجتمع بدٌل مغريٌ  (3)
 ...ڈڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍچ  :له تعاىلقو  (1)

 . چگ  
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ڈچمع بدل  مغري   ,چ ڎ چمع ذات ياء   ,چڃ  چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)
ڌ ڌ ڎ ڎ  ڍڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (6)

 .چ ۀ  ...ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱچ : ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ...ڈڈ
 .والصواب ما أثبته, إحدى عشر(: األصل)يف  (0)
, 08ص:انظر, ويتضح ذلك بالرجوع إىل املواضع السابقة اليت وردت فيها املسألة, والصواب حذفها, (األصل)ما بني املعكوفتني زيادٌة وردت يف  (8)

 .من النص احملق 80و, 81و
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 .(0()4)ومع مد املغري وقصره على مد احملق , مع توسط املغري وقصره على توسط احملق 

چ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ :وإذا ابتدأت من قوله
: فيه عند سلطان مخسة أوجه (3)

 . (1)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, والثالثة على التقليل, القصر واملد على الفتح

چ ڱ چ: وإذا وصلت إىل قوله
(0)

 چ ڱ چوجهي : أربعٌة منها على الفتح وهي, فيه عند سلطان تسعة أوجه  
ويءيد اليمين , مع توسط البدل چڱ چ وسطومخسٌة على التقليل هذه األربعة وت, على القصر واملد

 .(6)مع التوسط على التقليل   چڱ چومد , مع التوسط على الفتح   چڱچوجهي

چک چ  :قوله تعاىل   
, ومها مع املد, والتقليل مع التوسط, مع القصر الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)
 .(8)ويءيد اليمين الفتح مع التوسط

چ  چ چ چ :قوله تعاىل   
(9)

 .(42)ووصالً املد فقط, وقفاً ثالثة أوجه فيه عندمها 

 
 
 

                                                           

توسط احملق  : وقد سقط من أوجه اليمين يف هذا املوضع ستُة أوجه  على الفتح وهي , چ ڱ چالثمانية على كل  من وجهي  جتري أوجه التقليل (4)
, ويّتضح ذلك بالرجوع إىل املواضع السابقة اليت وردت فيها هذه املسألة, چ ڱچومد البدلني على كل  من وجهي , مع توسط املغرّي وقصره

 .88و, 81و, 08ص: انظر
 وقد سب  بيانه چ ڱ چ مع لني  مهموز  , چ ڈچمع بدٌل مغرٌي  ,چڎ چ مع ذات ياء   ,چڃ  چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)

 .6,0ه,08ص
 .38: اآلية (3)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ەئەئ چمع بدل  مغري  , چ ى  چ  اجتمعت ذات ياء   (1)

گ گ گ ڳ چ  :إىل قوله تعاىل ووصلت,   چگ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 . چ ۀ  ...ڈ ڱڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ
 .0ه, 08و 40ه,00ص وقد سب  بيانه , چ ڱچمع لني  مهموز , چ پ  چ  مع بدل  مغري  , چ  ڄ  چ اجتمعت ذات ياء   (6)
 .چ ں  ... ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ     ڱ  ڱ  ڑ ڑ ک ک    ک ک  گ گ گ گچ : قوله تعاىل (0)
 .9,8ه,63ص وقد سب  بيانه , چ کچ ات ياء  اجتمع بدٌل حمقٌ  وذ (8)
 .چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ: قوله تعاىل (9)
, املـُقتضي جعله مدًا منفصالً  ووجود اهلمء بعد حرف املد يف كلمة أخرى, تقّدم اهلمء على املد املـُقتضي جعله مد بدل: إذ جيتمع فيها سببان (42)

" وأُلغي أضعفهما إمجاعاً , مىت اجتمع سببان ُعمل بأقوامها:" قال ابن اجلءري, ويكون املد منفصالً , لفُيعمل به ويُتك األو , والسبب الثاين أقوى
 .440/وحل املشكالت, 4/460وإحتاف فضالء البشر , 434/التنوير: وانظر, 4/061النشر 
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چک چإىل چ  ڑ چ  :قوله تعاىل   
: ستة أوجه چک چيف الوقف على   فيه عندمها (4)

 .(0)ومده فقط على مده, چ  ڑ چومده وتوسطه على توسط ,  چ  ڑ چتثليثه على قصر 

, القصر واملد على الفتح: مخسة أوجه عند سلطان فيه (3)يف املوضعني  چ ڦ  ڤ ڤ چ  :قوله تعاىل    
 . (1)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, والثالثة على التقليل

 چ ڳ  ڳ چ  :قوله تعاىل   

, الفتح والتقليل على كل  من القصر واملد: مخسة أوجه فيه عند سلطان (0)
 .(6)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, والتقليل فقط على التوسط

چ ڻڻ چ: ذا وصلت إىل قولهوإ
(0)

قصر املغري مع الفتح عليه : فيه عند سلطان سبعة أوجه [ب/09] 
, َث مدمها مع الفتح والتقليل, َث توسطهما مع التقليل, ومع التقليل عليه توسط احملق  ومده, قصر احملق  ومده

 .(8)وتسعٌة عند اليمين بءيادة توسط احملق  مع الفتح على قصر املغري وتوسطه

چې ۉ چإىل   چۇ ۇ ڭ چ   :قوله تعاىل  
تثليث البدل : مخسة أوجه فيه عند سلطان (9)

چ ۇ چويءيد اليمين توسط البدل على مد , وقصره ومده على مده,  چ ۇ چعلى توسط 
(42). 

 
 
 

                                                           

 .چ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ چ: قوله تعاىل (4)
 .6ه,60صوقد سب  بيانه , چ ک چ  مهموز  مع عارض  , چ ڑ چ اجتمع بدٌل حمق  (0)
 ڈ  ڦ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ چ: وقوله تعاىل, چ ڄ  ...   ڦڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: قوله تعاىل (3)

 .چ ک...
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ەئەئ چمع بدل  مغري  , چ ى  چ اجتمعت ذات ياء   (1)
 .  چ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ چ :قوله تعاىل (0)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ڳ  ڳ چ وذات ياء   بدٌل مغريٌ  اجتمع (6)
 ڻ ڻ ڻ چ   :ووصلت إىل قوله تعاىل,   چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)

 .چ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 .3,0ه,06ص وقد سب  بيانه, چ ڻ چ   وذات ياء   مع بدل حمق    ,چ ڳ  ڳ چ  وذات ياء   اجتمع بدٌل مغريٌ  (8)
 .   چ ی... ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ چ :من قوله تعاىل (9)
 .3,0ه,01صوقد سب  بيانه , چ ې چمع بدل  مغري  , چ ۇ چاجتمع لنٌي مهموٌز  (42)
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چ ڦ چ إىل چٹ ٹ چ   :قوله تعاىل  
والتقليل , على القصر الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0()4)

 .(3)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها مع املد, التوسط على

چ پ ٻ ٻ چ: إىل قوله يف سورة يونس چ   ەئ ائ ائ   ى چ    :قوله تعاىل  
فيه عندمها مخسة  (1)

 .على كل  من اخلمسة بني السورتني چ ٻ چعشر وجهاً ثالثة 

 يونس عليه السّلمورة س

چ  ەئ  نـَُفصِّلُ چ :قوله تعاىل  
(0)

چ ی چ إىل 
َث , تثليث احملّق  على قصر املغرّي : فيه عندمها مخسة أوجه (6)

 .(0)َث مّدمها, توسطهما

چ پ پ چ: وإذا وصلت إىل قوله 
الفتح : أربعٌة منها على قصر املغري وهي, فيه عند سلطان سبعة أوجه (8)

, َث مدمها مع الفتح والتقليل, َث توسطهما مع التقليل, ومها على مده, والتقليل على توسطه, على قصر احملق 
 .(9)ويءيد اليمين الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره

چ پ چ إىل چ ی چ وإذا ابتدأت من
 والتقليل على, القصر على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (42)

  إىل چ  ڤ ٹ ٹچومثله , (44)الفتح على التوسط [أ/32]ويءيد اليمين , ومها على املد, التوسط

                                                           

 .القرىب(: األصل)يف  (4)
 .چ  ڃ ... ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ چ: قوله تعاىل (0)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه , چ ڦچ مع ذات ياء  , چ ٹ چ اجتمع بدل حمق  (3)
 .چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ چ  :إىل قوله تعاىل يف سورة يونس, چ  ەئ   ەئ ائ ائ   ى چ :من قوله تعاىل (1)
 :قول الشاطيب, 08/والشاطبية, 000: /التيسري: انظر. ومن وافقه, بالنون على قراءة نافع(  األصل)يف   چ ەئ چكُتب لفظ   (0)

 .............    .........................نـَُفصُِّل يَا َح ٍّ ُعاَل 
 .من ضدَّ من ذكرهم الشاطيب, وتؤخذ قراءة نافع  ومن وافقه    
  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ۇئ وئ  وئ  ەئ ەئ چ :من قوله تعاىل (6)

 .چی   ... ی
 .0ه,00صوقد سب  بيانه , چ یچ مع بدل حمق , چ ەئ چ  اجتمع بدل مغري (0)
 .چ ٺ ...پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ وئ  وئ  ەئ ەئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (8)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ پ چ مع ذات ياء, چ یچ مع بدل  حمق , چ ەئ چاجتمع بدٌل مغري (9)
 .چ ٺ ...پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  :إىل قوله تعاىل, چ چ  ی ی  ی ی چ :من قوله تعاىل (42)
 .9,8ه, 63ص وقد سب  بيانه , چ پچ مع ذات ياء , چ ی چ اجتمع بدل حمق  (44)
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چچ ڃچ
چ ڍ ڇ چوقوله , (4)

(0). 

چ ٺ ٺ ڀ چوإذا وصلت إىل 
َث , قصر املغري مع الفتح على قصر احملق : فيه عند سلطان سبعة أوجه (3)

ويءيد , َث مد املغري وقصره مع الفتح والتقليل على مد احملق , توسط املغري وقصره مع التقليل على توسط احملق 
 .(1)وتوسطه على توسط احملق  اليمين الفتح مع قصر املغري

چ پ پ پ چ قوله وإذا ابتدأت من
والثالثة , القصر واملد على الفتح: مخسة أوجه فيه عند سلطان (0)

 .(6)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, على التقليل

چٿ  ٿ چ إىل چ ٺ ڀ چ قوله وإذا ابتدأت من
وتقليله  چ ٿ چفتح : مخسة أوجه فيه عند سلطان (0)

 .(8)ويءيد اليمين فتحه على التوسط, وتقليله فقط على التوسط, ل  من القصر واملدعلى ك

چ  ڤ ٹ ٹچ وإذا وصلت إىل
قصر  :أربعٌة منها على قصر املغري وهي ,سبعة أوجه فيه عند سلطان (9)

 ويءيد, لَث مدمها مع الفتح والتقلي, (42)َث توسطهما معه, وتوسطه ومده على التقليل, احملق  ومده على الفتح

 .(44)اليمين الفتح مع توسط احملق  على توسط املغري وقصره

 
 
 

                                                           

  چ چ ڃ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ڃ ...  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹچ :من قوله تعاىل (4)

 .چڈ...چ
 .چ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ :قوله تعاىل (0)
 .چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ی ی  ی ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه   ,چ ٺ ڀ چمع بدل  مغري  , چ پچ مع ذات ياء  , چ ی چ اجتمع بدٌل حمق ٌ  (1)
 .چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 .0,0ه,06صد سب  بيانه وق,  چ ٺ ڀ چمع بدل  مغري  , چ پچ اجتمعت ذات ياء   (6)
 .چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ: من قوله تعاىل( 0)
 .0,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ ٿچ مع ذات ياء , چ ٺ ڀ چ  اجتمع بدل مغري (8)
 .چڃ ...ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ :إذا قرأت  قوله تعاىل (9)
 .التقليل أي مع (42)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ  ڤ چمع بدل  حمق   , چ ٿچ مع ذات ياء  , چ ٺ ڀ چ اجتمع بدٌل مغرٌي  (44)
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چ ٿ  ٿ ٺ چ قوله وإذا ابتدأت من
والتوسط , القصر واملد على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (4)

چ ڍ ڇ چ  إىل چ چ ڃ چومثله, (0)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, واملد على التقليل
ٱ چ  ,(3)

چٻ ٻ ٻ 
(1). 

چ ۅ چ إىل چ ڭ ڭ چ :قوله تعاىل   
والتقليل , القصر على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)

 .[ب/32] (6)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد, التوسط على

چ ی ی چ إىل چ ۇئ وئ چ :قوله تعاىل     
, القصر واملد على الفتح: مخسة أوجه فيه عند سلطان (0)

 . (8)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, التقليل والثالثة على

چ  ىب مب چ: قوله وإذا وصلت إىل
فتصري , وأبدلتها واواً مكسورًة على كل  من أوجههما چإىلچمهءة  سّهلت (9)

 .وستُة اليمين اثين عشر, مخسُة سلطان عشرةً 

چ ی ی چ: قوله وإذا ابتدأت من
 .ال على ثالثة البدلالتسهيل واإلبد: ففيه عند سلطان ستة أوجه (42)

 
 
 
 

                                                           

 .چ ...ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ چ :إذا قرأت  قوله تعاىل (4)
 .9,8, 63صوقد سب  بيانه , چ  ڤ چمع بدل  حمق   , چ ٿچ ذات ياء   اجتمعت  (0)
 .  چ ڈ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ چ :قوله تعاىل( 3)
 .چ چ ...ڀ    ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعاىل( 1)
 .چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ :قوله تعاىل( 0)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه , چ ۋچ مع ذات ياء  , چ ڭ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (6)
 .  چ جئ ی ی ی ی           ىئ ىئىئ   ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ :قوله تعاىل (0)
 .0,0,ه,06صوقد سب  بيانه  , چ ی چ مع بدل  مغري  , چ وئ چاجتمعت ذات ياء   (8)
ووصلت إىل قوله , چ ی ی ی ی        ىئ ىئىئ   ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (9)

 .چ  حت جت يب       ىب مب  خب حب   جب يئ  ىئ مئ  حئ چ :تعاىل
 يب       ىب مب  خب حب   جب يئ  ىئ مئ  حئ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ی ی ی ی        ىئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (42)

 .چجت
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چ ٻ چ :قوله وإذا وصلت إىل
 چ ٻ چمع فتح  التسهيل واإلبدال: عشرة أوجه فيه عند سلطان (4)

 .(0)ويءيد اليمين الفتح معهما, والتسهيل واإلبدال مع التقليل فقط على التوسط, وتقليله على كل  من القصر واملد

چ       ىب مب چ: قوله وإذا ابتدأت من
 .التسهيل واإلبدال كل  من والتقليل على الفتح :أربعة أوجهعندمها  ففيه (3)

چائ چ إىل چۇ ۇ  ڭ چ: قوله تعاىل   
وتقليله على  چ ۉ چفتح : فيه عندمها مثانية أوجه (1)

 .وإبداهلا ألفاً بال مد چ ۇ چ  وهذه األربعة على تسهيل مهءة, وإبداهلا ألفاً مع املد ژأرايتم[ تسهيل ثاين مهءيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .چ ٿ ...ٻ ٻ ٻ ٻ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ی ی ی ی        ىئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (4)
وقد سب  بيان اجتماع البدل املغري وذات , چ ٻ چ  مع ذات ياء  , چ       ىب مب چ مع مهءتني خمتلفتني من كلمتني, چی چ اجتمع بدٌل مغريٌ  (0)

 .چ       ىب مب چوتأيت  أوجه كل  من الشيخني على التسهيل واإلبدال يف  ,0,0ه,06صالياء 
 .چ ٿ ...ٻ ٻ ٻ ٻ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ی ی ی ی        ىئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ چ :إىل قوله تعاىل ,چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ چ :عاىلمن قوله ت (1)

 .چ ەئ ائ



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 011 - 
 

چ ۈئ ۆئۆئ ۇئ چ: قوله تعاىل    
چ ېئ چإىل  (4)

ثالثٌة منها على قصر , فيه عندمها سبعة عشر وجهاً  (0)
ومثانيٌة على توسط , َث تسهيلها مع القصر فقط, إبدال مهءة الوصل ألفًا مع املد والقصر: وهي چۇئچ
توسط مهءة الوصل ومدها  :وتوسطه على كل  من چ ۈئ چ  قصر: ستٌة منها على اإلبدال وهي چۇئچ

  أربعٌة منها على,  چۇئ چوستٌة على مد , وتوسطه چ ۈئ چقصر : واثنان على التسهيل ومها, وقصرها

 [أ/34](1)وقصرها چ ۈئ چ ومد, وقصرها وقصر مهءة الوصل, چ ۈئ چمهءة الوصل وألف  (3): اإلبدال وهي

                                                           

وله يف مهءة الوصل اليت تليها ثالثة , يف املوضعني من سورة يونس هبمءة حمققة  على االستفهام كسائر القراء چ ۈئ چ قرأ ورٌش من طري  األزرق( 4)
 :قال الشاطيب, والتسهيل مع القصر, ر اعتداداً بعارض النقل بعدهاواإلبدال مع القص, اإلبدال مع املد: أوجه

 َوِإْن َهـــــْمُء َوْصل  بـَنْيَ اَلم  ُمَسكَّن     َومَهَْءِة ااِلْسِتْفَهاِم فَاْمُدْدُه ُمْبـــــــــــــِداَل 
ـــــُل َعْن ُكـــــــلٍّ َكاآَلَن ُمثِـّـــــــــــــــاَل فَِلْلُكلِّ َذا َأْوىَل َويْقُصـــــــ                                            ــرُُه الَـّــــــــــِذي    ُيَسهِّ

 :وقال يف باب النقل, 46/الشاطبية    
 َولِنَـــــــافِـــع      َلَدى يُوُنس  ااَلَن بالنـَّْقـــِل نـُقِّــالَ .....................

فعلى , ومنهم من جعله جائءاً , فمنهم من جعله الزماً , وقداختلف القائلون باإلبدال عنه يف مهءة الوصل,  000/التيسري: وانظر ,49/الشاطبية     
, املد والتوسط والقصر, وجتري فيها أوجه البدل الثالثة, چ ےچويكون حكمها كحكم , القول بلءوم البدل يلتح  بباب املد الواقع بعد مهء  

وعدم االعتداد به , چٻ چ فيجري فيها حكم االعتداد بالعارض فيقصر مثل چٻ چ  و چپچ   ببابوعلى القول جبواز البدل يلتح
وأجوبة , 092/وغيث النفع, 44/ورسالة الشيخ سلطان, 4/068النشر: انظر, وال يأيت فيها على هذا التقدير توسط , چپچفيمد مثل 
 .430/وحل املشكالت, 408/ وخمتصر بلوغ األمنية, 440/املسائل

 : وأجرى الشاطيب اخلالف فيها فقال, فلم يستثنها الداين يف تيسريه من البدل, واختُلف عن ورش  من طري  األزرق يف األلف اليت بعد الالم   
 ِســـَوى يَاِء ِإْسرَائِيَل أَْو بـَْعَد َســــــــــاِكن     َصِحيح  َكُقـــــْرآن  َومسـْـــــــــــــُئواًل اْســـَأاَل 

 ا بـَْعَد مَهِء الَوْصِل ايِت َوبـَْعُضُهم    يُـــَؤاِخـــــــذُِكْم ااَلَن ُمْســــتَـْفِهــــــماً تَــــــــاَل َومَ 
ويتحّرر بذلك على الوصل , وتظهر مثرة خالف املبدلني هلمءة الوصل يف هذه األلف اليت بعد الالم, 430,434/التيسري: وانظر, 41/الشاطبية     

, وّيتنع املد, وتوسطها وعليه القصر والتوسط يف الثانية, مد مهءة الوصل وعليه القصر والتوسط واملد يف األلف الثانية: لى اإلبدال وهيستة أوجه  ع
بيت , 0,6/وإحتاف الربية, 440/وأجوبة املسائل, 092/وغيث النفع, 40, 44/ورسالة الشيخ سلطان, 4/068النشر: انظر, وقصرمها معاً 

عن  چ ۈئ چوإذا أفردت " :يف قوله, وقد أشار إليها املصّنف الحقاً , 430/وحل املشكالت, 408/ وخمتصر بلوغ األمنية ,(00,06)رقم

 ."احلافظ ابن اجلءري ستٌة منها على اإلبدال مجعها ابن, ففيه تسعة أوجه چېئ چىلووصلت إ  چۇئچ
اجتماعها مع / 4: هي كما رتّبها املصّنف,  هذه السورة على ما ذكره احملررون يتلخص يف مخس حاالت  لورش  يف چ ۈئ چوحاصل ما يتأتى يف                                 

انفرادها عن / 1, انفرادها عن بدل  ساب   عليها أو واقع  بعدها مع وصلها/ 3, اجتماعها مع بدل  قبلها مع الوقف عليها/0, بدل  قبلها مع وصلها
, 400/وحل املشكالت, 092, 093/غيث النفع: انظر, اجتماعها مع بدل  واقع  بعدها/ 0, ها مع الوقف عليهابدل  ساب   عليها أو واقع  بعد

 . 00-02للمخلاليت, وما رواه ورٌش يف موضعي اآلن من طري  حرز األماين
 .چ ىئ ېئ    ېئ      ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ :قوله تعاىل( 0)
 . [مد]: هنا لفظ( األصل)سقط من ( 3)
وعلى كل  منهما املد والقصر يف , مد مهءة الوصل وقصرها: وتوضيح األوجه األربعة اليت تأيت على اإلبدال كالتايل, بارة املصّنف هنا غري واضحة  ع( 1)

 .األلف اليت بعد الاّلم
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 :بعضهم بقولهونظم ذلك , (4)وقصرها چ ۈئ چ مد:  واثنان على التسهيل ومها

 ــــالِلَورش  أَتـــَى يف اآَلَن َعــْشـــرُة أَْوُجــــه     َوَسبـْـــٌع ِإَذا رَكـّــــْبــــــَت آمـَــــْنـــتـُـــُم تـــَـــ

َلْن    َعَلى َقْصــــــِر اَلم  ِمثْــــــَل آَمْنتُـــُم ِكـــــ  ـاَل أَِطْل أَوََّل اهلَْمـءِيَن فاقـُْصْر َفَسهِّ

ـــــْط َُثّ َسّهـِــــل ــــــِط فـَــــاْمــــــــُدْد أَلَوَّلِــــــْه    فـََقْصـــــٌر فـََوسِّ  ــاَل ـصُ أْ َـ تلِ  مَثَانِيَـــــُة التـََّوسُّ

 ـــَـــــــــــدَّ أَّواَل َمَع الُكلِّ لِلثَّاين فـََوسِّـط فَاْقُصــــــَرْن    َوِســــــــــٌت آلَمــــْنـــــتـُـــــــــْم ِإَذا م

ـــــــــْل َوثَانِيـــاً    َمَع الُكلِّ ُمدَّ اْقُصْر َواَل َوَسَط اِْنَاَل   ِلاَلّوِل ُمدَّ اْقُصـــْر َفَسهِّ

َها فَِتْسَعـــــُة أَْوُجـــــه     ِلاَلوَِّل فَاْمــــــُدْد َُثّ َقْصـــــــــٌر َفَســــهِـّـ   ـــــــاَل َوِإْن ُقِطَعْت َعنـْ

ـــــــــْط لِتَـفْ  ِم فَاْمــــــــُدْد َُثَّ َوسِّ ُه    ِوِلالَّ  ــــُضـــــاَل َعَلى َقْصِر اَلم  َُثَّ لِْلَهـــــمـْــِء ُمــــــــــــدَّ

ِم ِمثْـلَـــــــــــــُه    فـََقْصــــــــٌر َوهــَـْمـ ـــــــــْط َُثَّ ِلالَّ َلْنـــــــُه لِتـَــْكُمـــــــاَل ِولْلِهـــــــْمـِء َوسِّ  ــــٌء َسهِّ

ــــــــــْط فـََهــــــــِذِه    مَتَــــــــاَمـــــاً ملِـــا قـــُـــْلنَـــا فُـــ   ِم فَاْمـــــــُدْد َُثَّ َوسِّ  (0) كـُــــْن ُمتَــــَأمِّـــــــــاَل َوِلالَّ

وإذا وقفت , لسبعة عشر صارت األوجه إحدى ومخسنيعلى كل  من ا چ ېئ چوإذا اعتربت الثالثة يف 
 وهذه التسعة على, چ ۈئ چمد مهءة الوصل وقصرها والتسهيل مع ثالثة : ففيه ثالثون وجهاً  چ ۈئ چعلى 
وقد نظم , (3)والتسهيل مهءة الوصل مع ثالثة چ ۈئ چوُيضم هلا على توسطه ثالثة , ومده  چۇئ چقصر 

 : دال االثين عشر عند الوصل بقولهأوجه اإلب (0()1)العالمة الشربسي

                                                           

وأجوبة , 41,43/ شيخ سلطانرسالة ال :انظر. واخلليجي, والسمنودي, وكذا ذكرها األسقاطي, ذكر هذه األوجه السبعة عشر سلطان يف رسالته (4)
 اثنان منها على توسط, ومنع الصفاقسي والضّباع منها ثالثة أوجه, 400/ وحل املشكالت, 13/ وإحتاف محلة القرآن, 449-440/املسائل

 چۇئچوواحٌد على مد , چ ۈئ چومد مهءة الوصل مع قصر  , چ ۈئ چ والتوسط يف, إبدال مهءة الوصل مع القصر: وهي چۇئچ
 .484,482/وخمتصر بلوغ األمنية, 090-090/غيث النفع: انظر, چ ۈئ چومد , ءة الوصلقصر مه: هو

 .11,13/إحتاف محلة القرآن: انظر, باختالف  يسري يف بعض األلفاظ, أوردها السمنودي يف إحتافه من نظمه (0)
, چۇئچ توسط: الضباع وجها واحدًا هووقد منع , 400/وحل املشكالت, 10/وإحتاف محلة القرآن, 40,46/رسالة الشيخ سلطان: انظر (3)

 .. 484/خمتصر بلوغ األمنية/ انظر, چ ۈئ چ ومد مهءة الوصل مع قصر
 .وقد وردت يف األصل منحوتةً , الشرباَملِّسي( 1)
, وسليمان البابلي, العشرعبد الرمحن اليمين قرأ عليه ختمًة كاملًة بالقراءات السبع و : من شيوخه ,علي بن علي أبو الضياء الشرباَملِّسي القاهري( 0)

وحاشية على , حاشية على شرح اجلءرية للقاضي زكريا األنصاري: له مصنفات منها, و علي بن حممد الصفاقسي, حممد البهويت: ومن تالميذه
 .0/108 ومعجم املؤلفني, 4/064وهدية العارفني , 400-3/401خالصة األثر: انظر, ه4280تويف سنة , , شرح الشمائل البن حجر املكي
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 ِلاَلْزَرِق يف آَمْنــــــتـُــــــُم َحْيــُث رُكِـّبـَــْت    َمَع اآلَن بااِلْبَداِل َوْجــــَهاِن َمْع َعْشــرِ 

 ـدِّي اآْلَن َوالثَـّــــــــاِن بِاْلَقْصــــــــرِ آَمْنتُـــــْم فَــُمــــــدَّ َواقْــُصــــرَا    أَلَوَِّل َمـــــ فَِإْن تـَْقُصــرْ                      

 َوِإْن َوسَّّطت فَالثَّاِن اْقُصْر َوَوسَِّطْن   َمَع املدِّ َوالتَـْوِسيــــــِط َوالَقْصِر َذا فَــاْدرِ 

َها ُمـــــــــدَّ فَاْقُصــــْر َوعْكُســــــُه   َوَقْصـــُرمهُ                        (4)ا َواملــــــــدُّ َذا ظـَـــاِهــــــــُر الَنْشـــــــــرِ َوَمْع َمدِّ

 [: ب/34]ونظم بعضهم ما يتعل  بالثالثني وجهاً بقوله

ـــال   َثاَلثُوَن يف آآلَن َجاَءْت ِلَوْرشـــِِهـْم    ِإَذا َوقـَُفــــــــــوا بِالنُّـــــــــوِن ِفيـــــــَها جَتَــــــمَّ

ب   ــِْت آَمْنتُـــــُم ِتْســــــَع أَْوُجــــــــــــه     َعلى َقْصِر آَمْنتُـــــُم َفُكــــــْن ُمْستَـْعِمــاَل َوَقْد رُكِّ

ـــــــــــــاَل    َولِلُكـــــلِّ يف الم  ثَـــــــــــاَلٌث تَـَحــصَّــــــاَل    َفُمدَّ ِلالْسِتْفَهاِم فَاْقُصـــْر َفَسهِّ

ـــــــــاَل  َوِإْن ُوسََّطتْ                         آَمْنتُـــُم َجــــاء َعْشـــــــرٌَة    َوثِْنتَــــاِن االْسِتْفـــــــهاُم ثـَلِّـــْث َفَسهِّ

ـــــــاَل    َولِلُكـــــــلِّ ثـَلّــــــْث اَلَمــهـَــــا ِمثْــــ      (0)ــــــَل أَوَّاَل َفُمدَّ ِلالْسِتْفَهــاِم فَاْقُصــــــْر َفَسهِّ

ستٌة منها على اإلبدال , ففيه تسعة أوجه چ ېئ چووصلت إىل   چۇئ چعن  چ ۈئ چوإذا أفردت 
 : احلافظ ابن اجلءري يف قوله (3)[بنا] امجعه

 لـاَِلْزَرِق يف آآلَن ِســــــتَّـــــــُة أَْوُجـــــــــــــه     َعلى َوْجِه ِإْبَدال  َلَدى َوْصِله جَتْرِي

ـــطَـــــــْن    بِِه َوبَِقــْصـــــر  َُثَّ بِاْلَقــْصــــِر َمْع قَ     (1)ـــْصـــــــرِ َفُمــــدَّ َوثـَلِّــــــْث ثَانِيــــــاً َُثَّ َوسِّ

 يعين إذا مددت مهءة الوصل ,مع قصر  :بدليل قوله يف آخر البيت,مع: به وبقصر  مبعىن:قوله,(6)والباقي(0)]   [

                                                           

وأجوبة , 0/443إحتاف فضالء البشر: انظر, األسقاطي يف أجوبته نقاًل عن شيخهما علي الشرباَملِّسي وكذا, أوردها البنا يف إحتافه( 4)
 .446,440/املسائل

 .11,13/إحتاف محلة القرآن: انظر, باختالف  يسري يف بعض األلفاظ, أوردها السمنودي يف إحتافه من نظمه( 0)
 .والصواب حذفه, (ابن)بءيادة لفظ ( األصل) يف( 3)
 :وقد نظم ابن أسد ما يتعّل  بأوجه التسهيل الثالثة ُمتمِّماً لبييّت شيخه ابن اجلءري فقال, 4/069النشر( 1)

 َقْصــــــــِر أَوَّلِــــــِه فَــــــاْدرِ َويف َوْجـــــــِه َتْســــــِهــــــــــيل  َثاَلثُــــــــُة أَْوُجـــه     بِثَــــــــــان  فـََقـــــْط َمع 
 .401/وحل املشكالت,090/وغيث النفع, 43/رسالة الشيخ سلطان: انظر     

 (.األصل)بياٌض يف ( 0)
 .ولعّله تبٌع ملا سقط من الكالم, مل أفهم مقصود املصّنف هبذا اللفظ( 6)
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(3)مهءة الوصل فقصرت (0)وإذا قطعت, (4)باملد والتوسط والقصر چ ۈئ چ أتيت يف
-وثالثٌة , فقط چ ۈئ چ

 وإذا أفردهتا عن, (0()1)وتوسطه وقصره چ ۈئ چومد , على التسهيل -بقّيُة التسعِة املتقدمة املشار إليها

وعلى  , ل مهءة الوصلوتسهي, مد مهءة الوصل وتوسطها وقصرها:  ووقفت عليها ففيها اثين عشر وجهاً   چۇئچ
چ ۈئ چكل  من هذه األربعة ثالثة 

 :ونظم ذلك بعضهم فقال, (6)

 ِلَوَرش  أََتى يف اآلَن َعْشــرَُة أَْوُجــــه     َوثـْنـتَــــاِن ِإْن تـَْبــــــَدْأ هبَْمـــــء  َلُه فَــــــاْدر

 فـَتَـْوِسيُط َمْع َقْصر  فـََتْسِهيُلَها جَيْرِيَوبِالنُّوِن َوقْــٌف فَالطَـّــــِويُل هلَْمـــــــــءِِه    

ـــــْط َمع الَقــصـْـــــرِ     (0)َفِذي أَْربَــــــٌع َمْع ُكـــلِّ َوْجــــه  َثاَلثٌُة    ِلالم  َفمـُـــدَّ َُثَّ َوسِّ

چ ڤ ڤ چومثلها 
(8)

چ چ چ چ
 [: أ/30]بعضهم فقالذلك  ونظم(42)(9)

 
 
 

                                                           

 .  چ ۈئ چ وعليه التوسط والقصر يف, توسط مهءة الوصل: وهي, وصلمل يذكر املصّنف الوجهني اليت تأيت على توسط مهءة ال( 4)
 .قصرت؛ ملناسبتها لسياق املسألة: والصواب أن تكون, (األصل)كذا يف ( 0)
 .والصواب حذف الفاء, (األصل)كذا يف ( 3)
 .4/069النشر: انظر, خمرٌّج من اختياره, لكّنه ظاهٌر من كالم الشاطيب, ذكر ابن اجلءري أّن القصر على التسهيل غريٌب يف طري  األزرق( 1)
وخمتصر , 11/وإحتاف محلة القرآن, 441,443/وأجوبة املسائل, 091/وغيث النفع, 40/ورسالة الشيخ سلطان, 4/002,069النشر: انظر( 0)

 . 401/ وحل املشكالت, 408/بلوغ األمنية
وحل , 409/وخمتصر بلوغ األمنية, 10,11/وإحتاف محلة القرآن, 440/وأجوبة املسائل, 40/ورسالة الشيخ سلطان, 4/069النشر : انظر( 6)

 .400/املشكالت
 .11,13/إحتاف محلة القرآن: انظر, باختالف  يسري يف بعض األلفاظ, أوردها السمنودي يف إحتافه من نظمه( 0)
 .كما دل على ذلك السياق, (إىل)هنا لفظ ( األصل)سقط من ( 8)
 ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ :إىل قوله تعاىل ,چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ :من قوله تعاىل (9)

 .چ ڍ ڇ
,      تأيت سبعة عشر وجهاً على ما حّرره املصّنف  چ ڄ چ ب  چ چ چ ففي حال وصل, أي تأيت فيها ذات األوجه اليت تأيت يف اآلية السابقة( 42)

 تأيت فيها  چ ڇ چ والوقف على چ ڄ چ ويف حال إفرادها عن, وجهاً مع الوقف عليها تأيت ثالثون    چ ڄ چ ويف حال وصلها ب
يف حال   چ چ چ َث أورد املصّنف أبيات السمنودي اليت تبنّي ما يأيت من األوجه يف, و اثنا عشر وجهاً يف حال إفرادها والوقف عليها, تسعة أوجه    

 .چژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژڎ  ڎ   ڈ  ڈڍ  ڌ  ڌ  چ :أي بقوله تعاىل, ووصلها مبا بعدها, االبتداء هبا
 .400/ وحل املشكالت, 16/ إحتاف محلة القرآن: انظر     
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 َلْت بِييَِة َعْشـرٌَة    َومَخَْستـَُها َعْن َوْرِشِهم أَْوُجٌه تُـْتـاَل ِإَذا اآلَن َقْد ُوِصــــ

َم ُمـــــدًّهــــا    َكَذا آيٌَة ِمثْــَل الَِّذي قَـــــْد حَتَصَّـــال  َفمـُــدَّ لالْسِتْفَهــــاِم َوالالَّ

 ــُه    فـََقـــصـْـــــــــٌر لــِــاَلم  آية  ثَــــلِّـــثــــــــاً بـِـــــــــاَل فـَتَــــْوِســـيــــــــــُط اَلم  َُثَّ آيَُة ِمثْـــــــــــــــلُـ 

م ُمثـّـــال  َوَوســّـِـــط لالْستـِـْفَهـــــــاِم َُثّ ِلاَلِمَها    َكـــَذا آيٌَة َوالَقْصـــــُر يف الالَّ

ـــــط َذاَك َسْبـٌع تـََفـــــــّرَدْت    فـَقَ  َم ُمْكِماَل َوآيََة َوسِّ  ْصٌر ِلالْسِتْفَهاِم والالَّ

 َويف آيَة  ثـَلِّْث َفِذي َعْشرٌة َبْدْت    َعلى َوْجـــِه ِإبْــــَدال  ملْن َقْد تََأمَّـــاَل 

ُه    َكــــَذا آيَـٌة َُثّ التَّــــــَوسُـّ                           َم ُمدَّ  ـــــــــط َكـــمـِـّـــــــالَوَسهِّْل ِلالْستـِـْفَهــــاِم َوالالَّ

 (4) ِلاَلم  َوآيَــــة َُثَّ قَـــصـْــــــــــٌر ِلاَلِمــَهـــــــا   َوْتثِليثُ آيََة ُخْذُه واْعلَــْم لِتَـْعَمــــــاَل                          

إىل   چۇئ ۇئ وئ وئ ەئچ :وقد أحببت أن أستطرد فأذكر األوجه اليت للسبعة من طري  الشاطبية يف   
 فتأيت بسكون امليم وعليه قصر املنفصل مع, (0)وهي تسعٌة وثالثون وجهاً إذا قرأت من مرتبتني  چېئچ

 

                                                           

 .11,13/إحتاف محلة القرآن: انظر. باختالف  يسري يف بعض األلفاظ, أوردها السمنودي يف إحتافه من نظمه( 4)
فذهب , واختلفت ألفاظهم يف التعبري عنها وذكر مقاديرها من األلفات, فوا يف مراتبه؛ ألّن أهل األداء قد اختلچ ۈئ ۆئۆئ چيف املد املنفصل يف ( 0)

َث ذكر أربعة , وقالون خبالف  عنه, حيث نّص على القصر يف املنفصل البن كثري والسوسي, ومنهم الداين يف تيسريه, بعضهم إىل أهّنا أربعة مراتب
َث دوهنما أليب عمرو  من طري  أهل , َث دونه البن عامر والكسائي, َّث دوهنما لعاصم  , محءة  طوىل لورش  و : مراتب يف مد املتصل واملنفصل وهي

 .العراق
وإمّنا نّص على القصر يف املنفصل البن  , ومل يذكر يف نظمه هاتني املرتبتني, وهذا ما اختاره الشاطيب, واقتصر بعض أهل األداء على مرتبتني يف املد     

طوىل : لكن نقل عنه تلميذه السخاوي أنّه كان يأخذ يف املّد مبرتبتني, والدوري عن أيب عمرو  خبالف  عنهما, ولقالون,  واحداً قوالً , والسوسي, كثري
وقد يؤدي ذلك , ويُعّلل عدوله عن باقي املراتب بأهنا ال تتحق  وال ّيكن اإلتيان هبا يف كل مرة  على قدر السابقة, ووسطى للباقني, لورش  ومحءة  

فبنّي أّن التفاوت يف مراتب املد , وعءامها إىل كثري  من احملققني, وقد ذهب ابن اجلءري إىل األخذ هباتني املرتبتني, إىل ما ال جيوز من الطول والقصر
وهذه املراتب جتري يف , والتوسط بني ذلك, واملد املشبع من غري إفراط  ُعرفاً , واملنضبط من ذلك غالبًا هو القصر احملض:" ال يكاد ينضبط َث قال

وحتكم , ويشتك يف ضبطه غالبهم, يستوي يف معرفة ذلك أكثر الناس,  اإلشباع والتوسط: وجيري منها يف املتصل االثنان األخريان ومها, املنفصل
وهو :" َث قال" أئمتنا قدّياً وحديثاً  وهو الذي استقر عليه رأي احملققني من, وال تكاد َتفى معرفته على أحد  , املشافهة حقيقته  ويبني األداء كيفيته

/ 0وشرح اجلعربي , 0/004وفتح الوصيد, 41/والشاطبية, 434/التيسري: وانظر, 4/004 النشر, "وأعّول عليه, الذي أميل إليه وآخذ به غالباً 
 .02,69/وحل املشكالت, 403,400/وخمتصر بلوغ األمنية, 630/ 0والعقد النضيد, 031-039

, حيث هنج ما اختاره الشاطيب, التوسط واإلشباع: أي, مها الّلتان تكونان وراء القصر, هر يل واهلل أعلم أّن املصنف أراد باملرتبتني هناوالذي يظ     
, ر بألفنياألوىل تقدّ , َث يف ذكره ملرتبتني بعده, ويتجّلى ذلك من نصه على قصر املنفصل, واستقّر عليه رأي احملققني قدّيًا وحديثاً , وابن اجلءري

 .  والثانية بثالث ألفات  
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, يف الثالثة (0)مد مهءة الوصل وقصرها وتسهيلها بال ألف قبلها مع النقل: وهي (4)ثالثٌة لقالون, مخسة أوجه
وهذه اخلمسة على مد , وتسهيلها بال ألف قبلها, تمد مهءة الوصل ثالث ألفا: ومها(1()3)ووجهان أليب عمرو

 على قصر(0)الثالثة املتقّدمة لألزرق: وعليه سبعة أوجه (6)َث ّيدُّ ثالث ألفات, (0)املنفصل ألفني

چۇئچ
 مع قصر (44)َث الصلة, واثنان مع تركه كما تقّدم أليب عمرو, (42)اثنان مع السكت (9)وأربعٌة حلمءة(8)

 

                                                           

وعرض أيضاً على عيسى ابن , أخذ القراءة عرضاً عن نافع, أبو موسى امللّقب قالون, موىل بين زهرة, ويقال املّري, عيسى بن مينا بن وردان الءَّرقي( 4)
, 883-0/884وغاية النهاية , 306/معرفة القراء : انظر. 002تويف سنة, وغريمها, وأمحد بن زياد احللواين, إبراهيم ابنه: روى القراءة عنه, وردان

 . 0/080البن تـَْغري بـَْردي, والنجوم الءاهرة يف ملوك مصر والقاهرة
والتمهيد يف , 10/وإبراز املعاين, 02/مرشد القارئ: انظر, مع حذف اهلمءة, وحتليته بشكل اهلمءة, هو تعطيل احلرف املتقّدم للهمءة من شكله( 0)

 .04/حملمد بن اجلءري, تجويدعلم ال
وممن قرأ , قرأ على مجاعة  كثرية  فليس يف القراء السبعة أكثر شيوخًا منه, أحد الُقرَّاء السبعة, زبان بن العالء بن عمار أبو عمرو املازين البصري( 3)

تويف , وغريمها, وخارجة بن مصعب, ن حممد الليثيأمحدب: روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً , وسعيد بن جبري, احلسن بن أيب احلسن البصري: عليهم
 , 4/110وغاية النهاية , 4/003ومعرفة القراء , 3/166البن خلِّكان, وفيات األعيان وأنباء أبناء الءمان: انظر.ه401سنة 

قول , 41/والشاطبية, 432/التيسري: ظران. وجه القصر للدوري عن أيب عمرو  من زيادات الشاطبية على التيسري؛ ألن الداين مل يذكره يف تيسريه( 1)
 : الشاطيب

 فَإَْن يـَنـَْفِصْل فَاْلَقْصَر بَاِدْرُه طَــــالِبــــاً    خِبُْلِفِهَما يـَْرويَك ُدرَّاً َوُمـْخَضـــــــــــــــــاَل 
 .60/ وسراج القارئ, 0/469والعقد النضيد,441/ وإبراز املعاين    
 .369/حملمد إبراهيم سامل , والتحفة املرضية من طري  الشاطبية, 409/والبدور الءاهرة , 090/ وغيث النفع, 40/رسالة الشيخ سلطان: انظر( 0)
الذي كان يقرأ به الشاطيب ونقله : "قال سلطان, ِوفاقًا ملا جاء عن سلطان  وغريه من احملررين, واإلشباع بثالث ألفات  , قّدر امليهي التوسط بألفني( 6)

رسالة الشيخ " وعندمها مقدار ثالث ألفات, ّن املّد عند غري ورش  ومحءة  يف املتصل وكذا يف املنفصل عند من عّده مقدار ألفنيعن السخاوي أ
 .03/والوايف, 404,400/وخمتصر بلوغ األمنية, 68,60/وحل املشكالت, 00/إحتاف محلة القرآن: وانظر, 48,40/سلطان

 .48,40/ورسالة الشيخ سلطان, 0/016,010النشر: انظر, وهو أمٌر تفريعي تضبطه املشافهة, ّد باأللفاتوقد اختلف العلماء يف تقدير امل     
وهو الذي خلفه يف القراءة , أخذ القراءة عرضًا ومساعًا عن ورش, املعروف باألزرق, َث املصري, أبو يعقوب املدين, يوسف بن عمرو بن يسار( 0)

تويف , وغريمها, وحممد بن سعيد األمناطي, إمساعيل بن عبد اهلل النحاس: روى القراءة عنه عرضاً , دحيةوعرض على معلى بن , واإلقراء مبصر
 . 4144/ 3وغاية النهاية , 4/303معرفة القراء : انظر. ه012سنة

, َث تسهيلها مع القصر فقط, إبدال مهءة الوصل ألفاً مع املد والقصر: هي چۇئچ األوجه الثالثة اليت نّص عليها املصنف قبل ذلك على قصر( 8)
 .99ص: انظر

, وغريمها, ومُحران بن أعني, سليمان األعمش: أخذ القراءة عرضًا عن, أحد الُقرَّاء السبعة, أبو عمارة الكويف الءيّات, محءة بن حبيب بن عمارة( 9)
ومعرفة , 0/046وفيات األعيان : انظر. ه406تويف سنة , وغريمها, وعبد اهلل بن صاحل العجلي, إبراهيم بن أدهم: روى القراءة عنه

 .4/390وغاية النهاية, 4/002القراء
 : قول الشاطيب, 49/والشاطبية, 481/ التيسري: انظر( 42)

 َوِعْنَدُه    َرَوى َخَلٌف يف اْلَوْصِل َســْكَتاً ُمَقـــــــّلاَل .........................
 َلَدى الاّلِم لِلتَـْعريِف َعْن َحـــــْمءة  تَــــــــاَل     َوَيْسُكُت يف َشيء  َوْشيئاً َوبْعُضُهم

 :قول الشاطيب, 9/والشاطبية, 444/التيسري: انظر( 44)
 َوِصْل َضمَّ ِميِم اجَلْمِع قـَْبَل حُمَرَّك     ِدرَاَكـــاً َوقَـــــــاُلوٌن بَِتْخيـــــــــــــــريِِه َجـــــــاَل 
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َث , (3)َث مد املنفصل ألفني مع ثالثة قالون, (0)واثنان البن كثري, (4)سة املتقدمة ثالث ألفاتوعليه اخلم, املنفصل
وال ّيتنع , (6()0)وعليه السّتُة املتقّدمُة لألزرق چۇئچَث مد , (1)وعليه الثمانية املتقّدمة چۇئچتوسط 

اثنا عشر  چ ېئچعن ثالثة [: ب/30]وفيها لقالون بقطع النظر,  چېئچألحد  شيء من ثالثة 
تسعٌة  چ ۈئ چكل  من االثين عشر ثالثة يف  وفيها له وقفًا على, (8)وبالنظر هلا ستٌة وثالثون وجهاً , (0)وجهاً 

على مد مهءة الوصل وقصرها   چ ۈئچثالثة : وإذا وقفت عليها وحدها ففيها له تسعة أوجه, (9)وثالثون
وتسهيلها مع , ذه التسعة والسكت مع مهءة الوصله: وحلمءة يف الوقف عليها مخسة عشر وجهاً , (42)وتسهيلها
مهءة  مد على كل  من  چ ۈئچ ثالثة: وستٌة وقفاً , (40)وفيها للبقّية وجهان وصالً , (44)فيها  چ ۈئ چثالثة 
 .وتسهيلها الوصل

 
 
 

                                                           

وألّن , إذ ال يقرأ بقصر املنفصل مع الصلة إال قالون وابن كثري, ؛ ألنه األلي  بالسياق(ثالٌث لقالون) واب أن تكونوالص, (األصل)كذا يف ( 4)
 .وابن كثري له قصر املنفصل قوالً واحداً , املصّنف قّدر التوسط بألفني

وعرض أيضاً على جماهد , ذ القراءة عرضاً عن عبد اهلل بن السائبأخ, أحد القراء السبعة, عبد اهلل بن كثري بن عمرو اإلمام أبو معبد املكي الداري( 0)
وغاية , 490/ومعرفة القراء , 3/14وفيات األعيان : انظر. وغريمها, وسفيان بن عيينة, إمساعيل بن عبد اهلل القسط: روى القراءة عنه, بن جرب
 .0/606النهاية

 .369/تحفة املرضية وال, 090/ وغيث النفع, 40/رسالة الشيخ سلطان: انظر( 3)
: وتوسطه على كل  من چ ۈئ چ  قصر: ستٌة على اإلبدال وهي :چۇئچاألوجه الثمانية اليت نّص عليها املصنف قبل ذلك على توسط ( 1)

 .99ص: انظر  ,وتوسطه چ ۈئ چقصر : واثنان على التسهيل ومها, توسط مهءة الوصل ومدها وقصرها
وقصرها وقصر , چ ۈئ چمد مهءة الوصل وألف : اإلبدال وهي على أربعةٌ  ,چۇئچنف قبل ذلك على مداألوجه الستة اليت نّص عليها املص( 0)

 .99ص: انظر, وقصرها چ ۈئ چ مد : واثنان على التسهيل ومها, وقصرها چ ۈئ چ ومد, مهءة الوصل
 .400/ ل املشكالتوح, 13/ وإحتاف محلة القرآن, 449-440/وأجوبة املسائل, 46,41,43/رسالة الشيخ سلطان: انظر( 6)
وله على كل  من , وتأيت هذه األوجه على قصر املنفصل وتوسطه, مد مهءة الوصل وقصرها وتسهيلها مع النقل: ثالثة أوجه چ ۈئ چألّن له يف ( 0)

 .إسكان ميم اجلمع وصلتها, قصر املنفصل وتوسطه
 .أي بالنظر إىل األوجه الثالثة للمد العارض فيها( 8)
 .والصواب ستٌة وثالثون, (صلاأل)كذا يف ( 9)
 . 409/البدور الءاهرة , 62/لعلي الضباع , إرشاد املريد إىل مقصود القصيد يف القراءات السبع: انظر (42)
مد مهءة الوصل وقصرها : ثالثة أوجه على النقل كقالون وهي  چ ۈئ چ  أّن حلمءة يف الوقف على: وتفصيلها, عبارة املصّنف غري واضحة   (44)

 .فتصري مخسة عشر وجهاً ,  چ ۈئ چ وعلى كل  من هذه األوجه اخلمسة ثالثة, وتسهيلها, مد مهءة الوصل: ووجهان على السكت مها, يلهاوتسه
 . 409/والبدور الءاهرة , 400/وحل املشكالت, (80,86,80)بيت رقم , 436/الطوالع البدرية: انظر

 .46/والشاطبية ,000/التيسري: انظر, مدُّ مهءة الوصل وتسهيلها( 40)
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چ جث  يت چ ىلإ چ  ىب چ: قوله تعاىل   
َث توسط احملق  مع توسط , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (4)

 .(0)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, وقصره املغري

چۓ چ ىل ژأرايتم ما أنءل اهلل لكمقل [إ: قوله تعاىل   
 مهءة الوصل مد: فيه عندمها أربعة أوجه (3)

عند  (1)ومنع اإلزمريي, وإبداهلا ألفًا مع املد ژأرايتم[ على كل  من تسهيل ثاين مهءة چہ چوتسهيلها من 
چ ہ چمع التسهيل يف  ژتمأراي[سلطان اإلبدال يف

(0). 

چٿ ٿ ٿ چ ىلإ  چ ڀ ڀ چ: قوله تعاىل   
, الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (6)

چ ڇ ڇ ڇ چ: ومثله, (0)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد, والتقليل على التوسط
(8). 

چٹ ٹ چ ىلوإذا وصلت إ
ملغري مع الفتح على قصر احملق  قصر ا: فيه عند سلطان سبعة أوجه (9)

وتسعٌة عند , ومده وقصره مع الفتح والتقليل على مد احملق , وقصره مع التقليل على توسط احملق , وتوسطه
 .(42)اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري وقصره

چٿ ٿ ٿ چوإذا ابتدأت من 
 والثالثة على , الفتحالقصر واملد على : مخسة أوجه فيه عند سلطان (44)

 

                                                           

 .چىث يث حج مج   مثخت مت ىت يت  جث حتىب  يب جتچ  :قوله تعاىل (4)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چ  خت مت چمع بدل  مغري  ,  چ ىب چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)
 . چ ۓ ۓ  ے ے   ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ :قوله تعاىل (3)
وهاشم , أمحد الرشيدي: ومن تالميذه, وعبد اهلل بن حممد الشهري بيوسف زاده, حممد العشري: من شيوخه, هو مصطفى بن عبد الرمحن اإلزمريي (1)

تويف سنة , وإحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة, عمدة العرفان يف وجوه القرآن وشرحها بدائع الربهان: له مصنفات منها, بن حممد املغريب
 .3/869ومعجم املؤلفني, 0/036واألعالم , 0/110هدية العرفني: انظر. ه4400

وكذا مل , ومل يتعّرض سلطان يف رسالته لذكر هذه املسألة, وعدم امتناع أي وجه  , وقد أفاد ظاهر الشاطبية اإلطالق. 00/عمدة العرفان: انظر (0)
واخلليجي دون منع  ألي , كرها األسقاطيوذ , وتأيت فيها مجيع األوجه, و لعّل ذلك على اعتبار أهّنا من املتف  عليه, يذكرها الصفاقِسي والضّباع

 .400/وحل املشكالت, 404,402/أجوبة املسائل: انظر. وجه  
 .چ ڄ ...ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :من قوله تعاىل (6)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چٿچ مع ذات ياء , چ ڀ چاجتمع بدل حمق   (0)
 .چ ڳ... ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ چ :قوله تعاىل (8)
 .چ ڄ ...  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (9)
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه  چ ٹ چمع بدل  مغري  , چ ٿچ مع ذات ياء  , چ ڀ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (42)
 .چ ...  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (44)
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 . (4)التوسط على الفتح[ أ/33]ويءيد اليمين, التقليل

چ ۈ چ ىلإ چۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :قوله تعاىل   
 ,القصر واملد على الفتح :فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)

چڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چومثله , (3)التوسط على الفتح ويءيد اليمين, والتوسط واملد على التقليل
(1) ,

چ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭچ :هوقول
چ ەئ ائ ائ  ى ى چ : وقوله, (0)

(6). 

چک چ ىلإ چڈ ڈ  ڎ چ :قوله تعاىل   
َث توسط احملق  مع , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (0)

  .(8)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, توسط املغري وقصره

چپ چإىل  چٻ ٻ   ٻ ٱ چ: قوله تعاىل   
ثة احملق  على قصر ثال: فيه عندمها مخسة أوجه (9)

  .(42) َث مدمها, َث توسطهما, املغري

چٿ ٿ ٿ چ: قوله ىلوإذا وصلت إ
: أربعٌة منها على قصر املغري وهي, فيه عند سلطان سبعة أوجه (44)

َث مدمها مع الفتح , َث توسطهما مع التقليل, ومها على مده, والتقليل على توسطه, الفتح على قصر احملق 
 .(40)عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع  قصر املغري وتوسطهوتسعٌة , والتقليل

 
 
 

                                                           

 .0,0ه,06ص  وقد سب  بيانه,  چ ٹ چ مع بدل  مغري  , چٿ چاجتمعت ذات ياء   (4)
 .چ  ۅ  ...ۈ ۈ ۆ        ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :قوله تعاىل (0)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ ۈ چمع بدل  حمق   , چ ۇچ اجتمعت ذات ياء   (3)
 .81:اآلية (1)
 .80: اآلية (0)
 .88: اآلية (6)
 .چ  گ ک ک ک ک ڑ         ڑ ژ ژڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ :قوله تعاىل (0)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چ ک ک چمع بدل  مغري  ,   چڈ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (8)
 .چٹ ...ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ   چ  :قوله تعاىل (9)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه ,   چ پ چ  مع بدل  حمق   , چٻ ٻ  چ بدٌل مغرٌي  اجتمع (42)
ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ       پ  پ پ ڀچ  :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (44)

 .چٹ ...ٺ ٺ ٿ  
 .3,0ه,06صوقد سب  بيانه , چ  ٿ چمع ذات ياء  , چڀ چ و چ پ چ مع بدل  حمق   , چٻ ٻ  چبدٌل مغرٌي  اجتمع (40)
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چ ڀ    ڀ چ  وإذا ابتدأت من قوله
, والتقليل على التوسط, الفتح على القصر: فيه عند سلطان أربعة أوجه (4)

 .(0)ويءيد اليمين الفتح على التوسط, ومها على املد

چھ ھ چ إىل چ ک ک ک چ :قوله تعاىل   
ثالثة احملق  على قصر : فيه عندمها مخسة أوجه (3)

 .(1)َث مدمها, َث توسطهما, املغري

چ ڳ ڳ چ: قوله يف سورة هود إىل ,چ ژ ڈ ڈ  ڎ چ: قوله تعاىل   
فيه عند سلطان مخسٌة  (0)

ومخسة عشر على , القصر واملد على كل  من اخلمسة بني السورتني: منها على الفتح عشرة وهي, وعشرون وجهاً 
 .(0()6)بني السورتني[ ب/33]ثالثة البدل على كل  من اخلمسة : لتقليل وهيا

 چ ڈ چالفتح والتقليل يف  على كل  من اخلمسة بني السورتني: فيه عندمها عشرة أوجه (8) (را)وإذا وقفت على 

 .(9)فقط" را"مع التقليل يف 

 .ة بني السورتنيففيه عندمها اخلمس (42) (را)إىل  چ    گ ک   ک چوإذا ابتدأت من 

 
 

                                                           

 .چ ...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ڀ ڀ       پ  پ پ ڀچ  :إذا قرأت قوله تعاىل (4)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ ٿچ مع ذات ياء  , چ ڀ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (0)
 . چ ڭ ...  ےہ ھ    ھ ھ ھ چ  :إىل قوله تعاىل ,چ  ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک چ :من قوله تعاىل (3)
 .0ه/00صنه وقد سب  بيا,   چ  ےھ  چمع بدل  حمق   , چ ک چ بدٌل مغرٌي  اجتمع (1)
 .چ  ں ڳ ڳ          ڳ چ: إىل قوله تعاىل يف سورة هود ,چ  گ    گ ک   ک کک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ  ڎ چ :من قوله تعاىل (0)
, "ثالثة البدل على كل  من اخلمسة بني السورتني, :على كل  من الفتح والتقليل مخسة عشر وهي, وثالثون عند اليمين" سقط من األصل هنا (6)

 .من النص احملق  89ص: انظر, ذلك بالرجوع إىل املواضع السابقة اليت وردت فيها هذه املسألة ويتجّلى
وقد سب  بيان اجتماع ذات الياء مع البدل املغري , مع األوجه بني السورتني, چ ڳ ڳ چمع بدل  مغري  , چ  ڈ چاجتمعت ذات ياء   (0)

 .بني السورتنيوتأيت أوجه الشيخني على كل  من اخلمسة  ,0,0ه, 06ص

 .چ  ں ...  ے  ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ      گ ک   ک کک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ  ڎ چ :إذا قرأت قوله تعاىل( 8)
 :الشاطيب من قول,  09,08/والشاطبية, 000/التيسري: انظر (9)

 ـيـُْر َحْفص  طَا َويَا ُصْحبَـــــــٌة واِل ذِْكـــــــــــــــــــــرُُه    مِحًَى ُغــ حِ اتِ وَ ـــفَ الْ  لِّ ا كُ رَ  اعُ جَ ضْ وإِ 
 :إىل قوله    

 .......     ................................ُوُذو الــــــرَّا لـِــــــَوْرش  بـَنْيَ بـَنْيَ 

 .چ  ں ...  ے  ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ    گ ک   ک چ :إذا قرأت قوله تعاىل( 42)
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چ ڳ ڳ چ ىلوإذا وصلت إ
ثالثة البدل على كل  من اخلمسة بني : مخسة عشر وجهاً  ففيه عندمها (4)

 .السورتني

چ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ چ ىلإ چ ڈ ڈ  ڎ چوإذا ابتدأت من 
(0)

عشرٌة , فيه عند سلطان مخسٌة وأربعون وجهاً    
ومخسٌة , وهذه األربعة على كل  من اخلمسة بني السورتني, دمع القصر وامل چ وئ چوجها : منها على الفتح وهي

, على توسط البدل مع اخلمسة بني السورتني چ وئ چ هذه العشرون وزيادة توسط: على التقليل وهي وعشرون
وهذه , ثالثة البدل على كل  من چ وئ چوجهي : وستون عند اليمين على كل  من الفتح والتقليل ثالثون وهي

 .(3)اخلمسة بني السورتني من الستة على كل  

چ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ چ ىلإ چ    گ ک   ک چ وإذا ابتدأت من
(1)

وجهي : فيه عند سلطان مخسٌة وعشرون وجهاً     
اخلمسة بني  وهذه اخلمسة على كل  من, على التوسط چ وئ چوتوسط , على كل  من القصر واملد چ وئ چ

 .(0)اخلمسة بني السورتني على توسط البدل مع كل  من چ وئ چ وثالثون عند اليمين بءيادة مد, السورتني

چ  وئ وئ چ ىلإ چ ڳ ڳ چ وإذا ابتدأت من
(6)

على كل   چ وئ چوجهي : فيه عند سلطان مخسة أوجه  
 .(0)على التوسط چ وئ چويءيد اليمين مد , على التوسط چ وئ چوتوسط , القصر واملد من

 
 
 
 
 

                                                           

 .چ  ... ڳ ڳ          ڳ ے  ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل ,چ    گ ک   ک چ :إذا قرأت قوله تعاىل( 4)
  .چۇئ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ ائى ى ې چ: إىل قوله تعاىل ,چ      گ ک   ک کک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ  ڎ چ :من قوله تعاىل (0)
وقد سب  بيان اجتماع , ليت بني السورتنيمع األوجه ا, چ وئچمع لني مهموز , چ ڳ ڳ چمع بدل  مغري , چ  ڈ چذات ياء  اجتمعت  (3)

  .على كل  من اخلمسة بني السورتنيوتأيت أوجه الشيخني , 0ه,08وص40ه,00صذات الياء مع البدل املغري واللني املهموز 
  .چ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ ائى ى ې چ: إىل قوله تعاىل ,چ      گ ک   ک چ :من قوله تعاىل (1)
مع اخلمسة بني السورتني وقد سب  بيان اجتماع البدل املغري مع اللني املهموز , چ وئ چمع لني  مهموز , چ ڳ ڳ چبدل مغري  اجتمع (0)

   .وتأيت أوجه الشيخني على كل  من اخلمسة بني السورتني, 3,0ه, 01ص
  .چ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ ائى ى ې چ: إىل قوله تعاىل ,چ ڳ ڳ          ڳ چ :من قوله تعاىل (6)
  .3,0ه, 01صوقد سب  بيانه , چ وئ چمع لني  مهموز , چ ڳ ڳ چبدل مغري  اجتمع (0)
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 [أ/31]سورة هود عليه السّلم 

چ جئ چ          ىلإ چ ى ى چ: ه تعاىلقول   
على كل  من  چ وئ چوجهي : فيه عندمها أربعة أوجه (4)

 .(0)وتقليله چ ى چفتح 

چ ڇ ڇ ڇ چ ىلإ چ چ ڃ   ڃ چ :قوله تعاىل   
 تثليث احملق  على قصر : فيه عندمها مخسة أوجه (3)

 .(1)َث مدمها, َث توسطهما ,املغري

القصر مع : فيه عند سلطان مثانية أوجه (0)يف املوضعنيچ ی چىلإ ژ ْن ُكنُت َعَلى بـَيـَِّنة  أَرَايـُْتم إِ [ :قوله تعاىل   
وإبداهلا ألفًا مع  ژ أَرَايـُْتم[تسهيل مهءة : وهذه األربعة على كل  من, (6)واملد معهما, والتوسط مع التقليل, الفتح
 .فاألوجه عنده عشرةٌ , (0)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, املد

چ   ی ی چ  ىلإ  چ ېئ    ۈئ ۈئ چ: قوله تعاىل   
َث توسط احملق  مع , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه (8)

 .(9)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, توسط املغري وقصره

چ ڎڌ ڌ چ  ىلإ چ ڄ ڄ چ: قوله تعاىل   
 ثالثة البدل على كل  من تسهيل مهءة: فيه عندمها ستة أوجه (42)

 . هلا ألفاً مع املدوإبدا چ ڄچ

 
 

                                                           

 .چ  حئ جئ ی          ی ی ی چ :إىل قوله تعاىل ,چ  حئ         ... ى ى ې ې ې ې چ :من قوله تعاىل (4)
 .41ه, 01صوقد سب  بيانه , چ وئ چ مع لني  مهموز  , چ ى چ اجتمعت ذات ياء   (0)
 .چڑ   ...ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ :إىل قوله تعاىل ,چ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ  :من قوله تعاىل (3)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه ,   چڇ چمع بدل  حمق   , چچ چ بدٌل مغرٌي  اجتمع (1)
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :وقوله تعاىل ,چحب  ...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   ی   ی چ   :قوله تعاىل (0)

 .چ ٹ ...ڀ  ڀ  ڀ پ
, 41/وإحتاف الربية, 31,33/وإحتاف محلة القرآن , 02-60/وأجوبة املسائل , 04,02/وغيث النفع , 08-06/ لشيخ سلطانرسالة ا: انظر (6)

 .  80, 84/وحل املشكالت, 016/وخمتصر بلوغ األمنية, (09,08)بيت رقم 
 .33/إحتاف محلة القرآن: انظر (0)
 .چ جب...   ی ی ی      ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ چ :قوله تعاىل (8)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چ   ی ی چ مع بدل  مغري  ,   چ ۈئ چاجتمع بدٌل حمقٌ   (9)
 . چ ڑ... ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ :قوله تعاىل (42)
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چ ژ چ ىلوإذا وصلت إ
وهذه , َث مدمها, َث توسطهما, قصر املغري مع تثليث احملق : فيه عندمها عشرة أوجه(4)

 .(0)اخلمسة على كل  من التسهيل واإلبدال

چ گ چ ىلوإذا وصلت إ
قصر : على كل  من التسهيل واإلبدال سبعٌة وهي ,فيه عند سلطان أربعة عشر (3)

َث توسطهما مع , ومها على مده, وتقليله مع توسطه, مع قصر احملق  چ گ چفتح :  وعليه أربعة أوجهاملغري
ومثانية عشر عند اليمين بءيادة الفتح على توسط احملق  مع توسط املغري , َث مدمها مع الفتح والتقليل, التقليل
 .(1)التسهيل واإلبدال وهذان على كل  من, وقصره

چ ڱ ڱ چ ىلإ چ  ڳ ڳ        گ گ گ     گ چ: قوله تعاىل   
التسهيل واإلبدال على : فيه عندمها أربعة أوجه (0)

 . چوئ چوجهي 

چ ں ں چ ىلوإذا وصلت إ
(6)

ثالثة البدل مع التسهيل : (0)سلطان مثانية أوجه [ب/31]فيه عند  
 .چوئچمن وجهي على كل   (9)الستة السابقة: واثين عشر عند اليمين, چڳچ  على مد, (8)واإلبدال

على كل   ثالثة البدل: فيه عندمها ستة أوجه (42)يف املواضع الثالثة چ ں چ ىلإ چ ڱ ڱ چوإذا ابتدأت من  
 .من التسهيل واإلبدال

 
                                                           

    ژ ڈ ڈ ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ :إذا  قرأت قوله تعاىل (4)

 .چ ڑ ژ
وقد سب  بيان اجتماع املغري واحملق  , چ ڈ چ مع بدل  حمق   , چ  ڌ ڌ چ مع بدل  مغري,  چ ڄ ڄ چ اجتمعت مهءتان مّتفقتان من كلمتني (0)

 .وتأيت أوجه الشيخني على كل  من التسهيل واإلبدال, 0ه, 00ص
 . چ ڱ...    گگ گ گ      ک ک    ک ک چ :ووصلت إىل قوله تعاىل,   چ ...ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

وقد , چگ چ مع ذات ياء  , چ ڈ چ مع بدل  حمق   , چ  ڌ ڌ چ مع بدل  مغري, چ ڄ ڄ چ اجتمعت مهءتان مّتفقتان من كلمتني (1)
 .چ ڄ ڄ چوتأيت أوجه الشيخني على كل  من التسهيل واإلبدال يف , 3,0ه, 06صسب  بيان اجتماع املغري واحملق  وذات الياء 

 . چ ہ  ...ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ڳ  ڳ ڳ        گ گ گ     گ چ :من قوله تعاىل (0)
 .چ ہ  ...ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ڳ ڳ        گ گ گ     گ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (6)
 .401,403/أجوبة املسائل: انظر (0)
 ".چ ڳ چعلى مد , ومد البدل مع التسهيل واإلبدال, چ ڳ چ طعلى توس" سقط من األصل هنا (8)
 .ثالثة البدل مع التسهيل واإلبدال (9)
 , چ ڱ   ...ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ چ :وقوله تعاىل ,چ ہ  ...ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ :قوله تعاىل( 42)

 . چ ۉ    ...ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ چ  :وقوله تعاىل
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چ جخ چ  ىلإ چمج   حج يث چ: قوله تعاىل
والتوسط , القصر واملد على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه(4)

 .التوسط على الفتح ويءيد اليمين, واملد على التقليل

 ژأالد[ ىلإ چ ىئ     مئ حئ جئ چ: قوله تعاىل   
أربعٌة منها على تسهيل , فيه عند سلطان سبعة أوجه (0)

چ مئچمهءة 
چ ٻ چوإبداهلا ألفاً بال مد على كل  من فتح   ژالدأ[تسهيل مهءة : وهي(3)

وثالثٌة , وتقليله(1)
وإبداهلا على , على الفتح وإبداهلا ژالدأ[تسهيل مهءة : وهيياًء ساكنة مع املد    چ     مئ چعلى إبدال مهءة 

 .فاألوجه عنده مثانية, (0)ويءيد اليمين عليه تسهيلها على التقليل, التقليل

چ ڀ ڀ چ ىلوإذا وصلت إ
وّيتنع منها عند سلطان على تقليل , فيه ستة عشر عند اليمين (0)(6)

: الثاين, چڀ چ والتطويل يف ژأالد[مع اإلبدال يف   چ     مئ چتسهيل مهءة : األول, أربعة أوجه چٻچ
مع وجهي   ژأالد[والتسهيل يف  چمئ چإبدال مهءة: الثالث والرابع, چڀ چإبدال اهلمءة فيهما والطول يف 

چڀ چ
(8). 

 
 

                                                           

 .  چ مص ...جخ مح جح مج   حج يث چ :قوله تعاىل من (4)
 . چ ٺ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :إىل قوله تعاىل ,چ  يئ ىئ     مئ حئ جئ     ی ی چ :من قوله تعاىل (0)
وإبداهلا ياًء ساكنًة مع املد املشبع إذا وقع بعدها , تسهيل اهلمءة الثانية منهما: لورش  من طري  األزرق يف اهلمءتني املكسورتني من كلمتني وجهان (3)

وذكر الشاطيب الوجهني , ومل يذكر الداين يف التيسري غري وجه التسهيل, وإذا وقع بعدها متحرك فإهنا تبدل ياًء ساكنًة بال مد  , املوضعساكن كهذا 
 :يف قوله

َدِّ َعنـَْها تـََبدَّاَل 
 وااُلْخرى َكَمدٍّ َعْنَد َوْرش  َوقـُْنبــــُل      َوَقْد ِقيــــَل حَمُض امل

. ومها وجهان صحيحان مقروٌء هبما, وقد ذكر الداين الوجهني يف جامعه, ذا يكون وجه اإلبدال من زيادات الشاطبية على التيسريوهب, 40/الشاطبية    
 .09/وسراج القارئ, 820/ 0والعقد النضيد, 0/640وشرح اجلعربي, 048,040/ وجامع البيان, 430/التيسري: انظر

 (.ويلىت)  (:األصل)يف  (1)
وظاهر الشاطبية , 043/بدائع الربهان, 09/عمدة العرفان: انظر.والتقليل چٻ چعلى تسهيل مهءة , چ     مئ چمهءة   وجه إبدال يزمري منع اإل (0)

 .وكذا املسألتني اليت تتبعها, ومل يذكر سلطان هذه املسألة يف رسالته, وعدم امتناع أي وجه  , يفيد اإلطالق
 .بدون الم  , (شيء عجيب) (:األصل)يف  (6)
 .چ ٺ ڀ ڀ         ڀ ڀ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل,  چ ىئ     مئ حئ جئ     ی ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
ومهءة ,   چ     مئ چ الفتح على تسهيل مهءة مع چ ڀ چ توسط: ومنع املنصوري وجهني آخرين مها, ذهب اإلزمريي إىل منع هذه األوجه األربعة (8)

وجرى : " قال اخلليجي, وهذا الذي عليه اجلمهور,  لكّن ظاهر الشاطبية يفيد اإلطالق دون امتناع  ألي وجه ,ومع التقليل على إبداهلما, چٻ چ
وبدائع , 09/وعمدة العرفان, 403-404/أجوبة املسائل: وانظر, 409/ حل املشكالت, "وباجلميع قرأت, على عدم املنع اجلمهور

 .4/388التحفة املرضية و , 041,043/الربهان
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چ ڀ ڀ چإىل  چ ٻ چوإذا ابتدأت من 
وّيتنع منها , فيه حبسب التكيب مثانية أوجه عند اليمين (4)

چڀ چالتقليل مع اإلبدال ومد: وهو وجٌه عند سلطان
 (0). 

چ ژ ژ ڈ ڈ چ: قوله تعاىل   
چ ک چ إىل (3)

على كل  من  چ ک چثالثة : فيه عندمها ستة أوجه (1)
 .وإبداهلا ألفاً مع املد چ ژ چتسهيل مهءة 

چ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ چإىل  چ ھہ ہ چ: قوله تعاىل   
(0)

َث , قصرمها: أوجه[ أ/30]فيه عندمها مخسة 
 .(6)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, ط احملق  مع توسط املغري وقصرهتوس

چ   ڭ   ڭڭ چ إىل چ ھ چ: قوله تعاىل   
وإبداهلا واواً   چ  ڭ چتسهيل مهءة : فيه عندمها ستة أوجه (0)

چ ې ې چ ىلوإذا وصلت إ, چ ھ چعلى كل  من ثالثة 
تسهيل ثانييت : فيه عندمها اثنا عشر وجهاً  (8)

 . وإبداهلا ألفاً مع املد على كل  من هذه الستة,   ژأرايتم  [ مهءيت

چ ۇئ وئ چ ىلوإذا وصلت إ
, وإبداهلا   ژأرايتم  [  مهءيت (42)فيه عند سلطان ستة عشر وجهاً تسهيل (9)

 وهذه األربعة مع التقليل على , وإبداهلا واواً مع الفتح على قصر البدل,  چڭ چعلى كل  من تسهيل مهءة 

 
 
 

                                                           

 .بدون الم  , (شيء عجيب) (:األصل) يف (4)
 . دون منع  ألي وجه  , و ظاهر الشاطبية يفيد اإلطالق ,043/ وبدائع الربهان, 09/عمدة العرفان: انظر, منع اإلزمريي هذا الوجه (0)
 (.ملا جاء أمر ربك) (:األصل)يف  (3)
 .چ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ       ڎ چ :قوله تعاىل (1)
 ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ۋ...ہ ہ      ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ :ىلمن قوله تعا (0)

 . چ ىئ
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چ ۈئ ۈئ چ مع بدل  مغري  ,   چ ہ چ   اجتمع بدٌل حمق ٌ  (6)
 . چ  ۆ ۆ   ۇ ۇ    ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :قوله تعاىل (0)
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ        ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل,   چ  ... ہ ہ ۀ ۀ چ :تعاىلإذا قرأت قوله  (8)

 .چ  مئ...  ې ې ې
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ        ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل,   چ  ... ہ ہ ۀ ۀ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (9)

 .چ  مئ...ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ    ائ ائ ى  ې ې ې
  .انييتث: هنا لفظ( األصل)سقط  من  (42)
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 .(4)وعشرون عند اليمين بءيادة الفتح مع األربعة على توسط البدل, ومعهما على مده, سطهتو 

     ژأرايتم [ تسهيل مهءة : فيه عندمها أربعة أوجه چ ې ې چىلإ چ    ڭ  ڭڭ ڭ چ: وإذا ابتدأت من قوله
ه عندمها مثانية في چ ۇئ وئ چ ىلوإذا وصلت إ, وإبداهلا واواً  چ  ڭ چوإبداهلا على كل  من تسهيل مهءة 

 .وتقليله على كل  من هذه األربعة  چ وئ چفتح : أوجه

 .وتقليله على التسهيل واإلبدال چ وئ چفتح : فيه عندمها أربعة أوجه   ژأرايتم[    وإذا ابتدأت من

چ ۆئ ۆئ چ: قوله تعاىل   
والتوسط واملد على , القصر واملد على الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (0)

 .(3)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, لالتقلي

چ ڎڎ ڌ چ ىلإچڎچ چ ڃ ڃ چ: قوله تعاىل   
تسهيل مهءة : فيه عند سلطان مثانية أوجه (1)

على  چوئ چومع وجهي , على كل  من قصر البدل وتوسطه چوئ چوإبداهلا ألفاً مع املد مع توسط  چڌچ
 .(0)على ثالثة البدل چوئ چواثنا عشر عند اليمين التسهيل واإلبدال مع وجهي , مده

چ  ڻڻ چ [ ب/30] ىلإ  چں چ: قوله تعاىل   
(6)

 (0)[َث]َث توسط احملق  , قصرمها: فيه عندمها مخسة أوجه 
 ٹ ٹ ڤچ  ىلإ چ ٺ  ڀ    ڀ چومثله , (8)َث مد احملق  مع مد املغري وقصره, توسط املغري وقصره

چڤ
(9). 

 
                                                           

وقد ,   چ وئ چ مع ذات ياء  ,   چ ٴۇ چ مع لفظ,   چڭ   ڭ چ مع مهءتني خمتلفتني من كلمتني,   چ ھ چ اجتمع بدٌل حمق ُ  (4)
وتسهيل , وإبداهلا واواً  , چڭ چتسهيل مهءة وتأيت أوجه الشيخني على كل  من  ,9,8ه,63صسب  بيان اجتماع البدل احملق  مع ذات الياء 

 .وإبداهلا ألفاً ,   چ ٴۇ چثاين مهءيت 
 .چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ چ: قوله تعاىل (0)
 .9,8ه, 63صوقد سب  بيانه ,   چ ۆئ چ مع بدل  حمق   ,   چ ۆئ چ اجتمعت ذات ياء   (3)
 .چ ڑ...  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ: قوله تعاىل (1)
وقد سب  بيان اجتماع البدل احملق  مع , چ ڌ ڌ چ مّتفقتني من كلمتني مع مهءتني,   چڍ چ مع لني  مهموز  ,   چ چ چ اجتمع بدٌل حمق ٌ  (0)

 . وإبداهلا ألفاً مع املد چ ڌ چوتأيت أوجه الشيخني على كل  من تسهيل مهءة ,  42,0ه,00صاللني املهموز 
 .چ ھ...     ڻڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ چ: قوله تعاىل (6)
 .مع: تكونواأللي  بسياق املسألة أن , (األصل)كذا يف   (0)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه , چڻ چ مع بدل  مغري  ,  چ ں چ  اجتمع بدٌل حمق ٌ  (8)
 .442,429: اآليتان (9)
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چ ڍ ڇ چ ىلإ چ ۆئ ۇئ  ۇئ چوإذا ابتدأت من 
ثالثٌة منها على الفتح , فيه عند سلطان ستة أوجه (4)

, توسطهما: وثالثٌة منها على التقليل وهي, مع مده   چوئ چووجهي , مع قصر البدل  چوئ چوهي توسط 
, مع ثالثة البدل چوئ چوجهي   : وعشرٌة عند اليمين ستٌة على الفتح وهي, َث مد البدل چوئ چووجهي 

 .(0)مع توسط البدل ومده چوئ چوجهي : وأربعٌة منها على التقليل وهي

چ ڎڎ ڌ چ ىلوإذا وصلت إ
, وجهاً  (1)سّهلت وأبدلت على كل  من أوجههما فتصري ستُة سلطان اثين عشر (3)

 .وعشرة اليمين عشرين وجهاً 

چ ڻڻ چ ىلوإذا وصلت إ
التسهيل : عشرٌة منها على الفتح وهي, فيه عند سلطان اثنان وعشرون وجهاً  (0)

ومد املغري وقصره على التسهيل واإلبدال , بوجهني على قصر احملق  چوئ چقصر املغري وتوسط  واإلبدال مع
توسط املغري وقصره مع : واثنا عشر منها على التقليل وهي, بثمانية  على مد احملق , چوئ چبأربعة  على وجهي 

وستٌة وثالثون عند , (6)على مدهوالثمانية املتقدمة , بأربعة  على توسط احملق  چوئ چالتسهيل واإلبدال وتوسط 
, بأربعة  على قصر البدلني چوئ چالتسهيل واإلبدال على كل  من وجهي : عشرون منها على الفتح وهي, اليمين

والثمانية , بثمانية  على توسط احملق  چوئ چمع وجهي [ أ/36]التسهيل واإلبدال  وتوسط املغري وقصره على
 .(0)ر على التقليلوهذه السّتة عش, املتقّدمة على مده

 
 
 
 

                                                           

 . چ ...ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ چ :من قوله تعاىل (4)
  .03/42,0صوقد سب  بيانه  ,چڍ چوز  مع لني  مهم, چ چ چو  چ ۆئ چمع بدل  حمق   , چۆئ چاجتمعت ذات ياء  ( 0)
 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ :إىل قوله تعاىلووصلت  ,چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)

 . چ ...  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 . اثين عشر؛ ألنه خرٌب للفعل تصري: وصوابه ,اثنا عشر(: األصل)يف  (1)
 .چ ھ...     ڻڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ چ :ت إىل قوله تعاىلووصل, چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 .أي الثمانية املتقدِّمة على مد احملّق  املذكورة على الفتح (6)
مع مهءتني مّتفقتني من  , چڍ چمع لني  مهموز  ,  چں چو چ چ چو  چ ۆئ چمع بدل  حمق   , چۆئ چاجتمعت ذات ياء  ( 0)

 ,6,0ه/08صوقد سب  بيان اجتماع ذات الياء مع البدل احملق  واللني املهموز والبدل املغريّ    ,چ  ڻڻچمع بدل  مغري  , چ ڌ ڌ چ كلمتني
 .وإبداهلا ألفاً مع املد چ ڌ چوتأيت أوجه الشيخني على كل  من تسهيل مهءة 
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چ  ڻڻ چ ىلإ  چچ ڃ ڃ چوإذا ابتدأت من 
مع  چوئ چتوسط : فيه عند سلطان أربعة عشر وجهاً  (4)

مع مد املغري وقصره  چوئ چووجهي , ومع توسط املغري وقصره على توسط احملق , قصر املغري على قصر احملق 
مع قصر املغري  چوئ چوعشرون عند اليمين وجهي , على مد احملق  فهذه سبعٌة على كل  من التسهيل واإلبدال

فهذه عشرٌة , ومع مد املغري وقصره على مد احملق , ومع توسط املغري وقصره على توسط احملق , على قصر احملق 
 .(0)على كل  من التسهيل واإلبدال

 .رتنيفيه عندمها اخلمسة بني السو  (3)(را: )إىل قوله يف سورة يوسف چ  ڻ ں چ: قوله تعاىل   

چ ہ ہ ۀ چ ىلوإذا وصلت إ
ثالثة البدل على كل  من اخلمسة بني : فيه عندمها مخسة عشر وجهاً  (1)

 . السورتني

 سورة يوسف

چ ٿ  ٿ چ: قوله تعاىل   
(0)

 ڇ چچ  خبالف (6)ووصاًل املد فقط, ثالثة البدل: وقفاً  فيه عندمها 

چڇ
(0)

 .اهلمء بعد األول دون الثاين والفرق بينهما وجود, ووقفاً  ففيه الثالثة وصالً   

چ   ېئ چإىل  چ ۋ ٴۇ چ: قوله تعاىل   
, تثليث الثاين على قصر األول: فيه وقفًا عندمها ستة أوجه (8)

 .(9)ومده على مده, ومده وتوسطه على توسطه

                                                           

 ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ چ :إىل قوله تعاىل, چ ...  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ :من قوله تعاىل (4)

 .چ ...     ڻڻ
 مع بدل  مغري  , چ ڌ ڌ چ مع مهءتني مّتفقتني من كلمتني, چڍ چمع لني  مهموز   , چں چو چچ چبدٌل حمقٌ  اجتمع  (0)

وتأيت أوجه الشيخني على كل  من , 4ه,02وص9ه,69صوقد سب  بيان اجتماع البدل احملق  مع اللني املهموز والبدل املغري     ,چڻڻچ
 .ا ألفاً مع املدوإبداهل چڌ چتسهيل مهءة 

 . چہ  ... ڻڻچ  :إىل قوله تعاىل يف سورة يوسف ,چ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ چ  :من قوله تعاىل (3)
 .چ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (1)
 .46: اآلية (0)
 .440/وحل املشكالت, 4/460وإحتاف فضالء البشر ,434,68/ويروالتن, 4/061 النشر: انظر, وذلك عمالً بقاعدة أقوى السببني (6)
 .48: اآلية (0)
 ۇئ ۇئوئ  وئ  ەئ ەئ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ائ ائ   ى ى ېې ې       ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ :من قوله تعاىل (8)

 . چ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ
 .0ه,60صوقد سب  بيانه ,    چ ېئ چ مع عارض  مهموز  , چ ۋ چ اجتمع بدٌل حمقٌ   (9)
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چ ٻ ٻ چإىل   چ مت خت چ: قوله تعاىل
, تثليث احملق  مع قصر املغري: أوجه(0)[ثالثة]فيه عندمها  (4)

 .(3)َث مدمها, توسطهماَث 

چوئ چ ىلوإذا وصلت إ
 توسط: أربعٌة منها على قصر املغري وهي, أوجه[ ب/36]فيه عند سلطان سبعة (1)

َث مدمها , چوئ چ َث توسطهما مع توسط , على مده چوئ چووجهي , احملق  وتوسطهعلى قصر چوئچ
 .(0)على كل  من اخلمسة چوئ چوعشرٌة عند اليمين وجهي , چوئ چمع  وجهي 

ژ أاربابٌ  [ ىلوإذا وصلت إ
فتصري سبعة , سّهلت ثانيَة مهءتيه وأبدلتها ألفًا مع املدِّ على كل  من أوجههما (6)

 .وعشرة اليمين عشرين, سلطان أربعة عشر

چوئ چ ىلإ چ ٻ ٻ چوإذا ابتدأت من 
على ثالثة  چوئ چتوسط : فيه عند سلطان أربعة أوجه: (0)

 .(8)على ثالثة البدل چوئ چاليمين وجهي  وستٌة عند, ومده على مده, البدل

ژ أاربابٌ  [ ىلوإذا وصلت إ
وستة اليمين , سّهلت وأبدلت على كل  من أوجههما فتصري أربعة سلطان مثانية(9)

 .(42)[اثين عشر]

چوئ چ وإذا ابتدأت من
 .چوئ چالتسهيل واإلبدال على وجهي : فيه عندمها أربعة أوجه (44)

 

                                                           

 . چڤ ...ٱ ٻ ٻچ  :إىل قوله تعاىل ,چ  جث يت ىت مت خت چ :من قوله تعاىل (4)
 .والصواب مخسة كما دل على ذلك سياق املسألة, (األصل)كذا يف ( 0)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه ,  چ ٻ چمع بدل حمق   , چ مت چ بدٌل مغرٌي  اجتمع (3)
 ڀ ڀ  ڀ        پ پ پپ ٻ       ٻ ٱ ٻ ٻ چ :تعاىل ووصلت إىل قوله, چ يت ىت مت خت چ :إذا قرأت قوله تعاىل (1)

 .چڤ ... ٺٺ ٺ ڀ
 .4ه,02وص9ه/69صوقد سب  بيانه , چڍ چمع لني  مهموز  ,   چ ٻ چ مع بدل  حمق   , چ مت چ مغريٌ بدٌل  اجتمع (0)
 .چ ڃ... ڦ ڦ  ڦ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ يت ىت مت خت چ :إذا قرأت قوله تعاىل (6)
 .چ ... ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ        پ پ پپ ٻ       ٻ ٱ ٻ ٻ چ  :ه تعاىلإذا قرأت قول (0)
 .42,0ه,03صوقد سب  بيانه , چڍ چمع لني  مهموز  ,   چ ٻ چبدُل حمقٌ   اجتمع (8)
  ڦ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ        پ پ پپ ٻ       ٻ ٱ ٻ ٻ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (9)

 .چ ... ڦ ڦ
 .وتصري ستُة اليمين اثين عشر: واملعىن, اثين عشر؛ ألنه خرٌب للفعل املقّدر تصري: وصوابه,  اثنا عشر(: األصل)يف  (42)
 .چ ... ڦ ڦ  ڦ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ        پ پ چ  :إذا قرأت قوله تعاىل (44)
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چ     ڀ پ چإىل  چ ىئ   ىئ    ېئ چ: قوله تعاىل   
وإبداهلا , چ     ڀ چتسهيل مهءة : فيه عندمها ستة أوجه (4)

 .چ    ېئ چعلى كل  من ثالثة , ياًء ساكنًة مع املدِّ 

چ ڳ  چ ىلإ چ گ گ چ: قوله تعاىل   
َث , ثالثة احملق  على قصر املغري: فيه عندمها مخسة أوجه (0)

 .(3)َث مدمها, توسطهما

چ ۆئۇئ چإىل  چ ائ ائ چ: قوله تعاىل   
چوئ چالفتح والتقليل على وجهي : فيه عندمها أربعة أوجه (1)

(0). 

, والتوسط مع التقليل, القصر مع الفتح: فيه عند سلطان أربعة أوجه (6)يف املوضعني چ مئ چ: قوله تعاىل   
 .(0)ويءيد اليمين التوسط مع الفتح, واملد معهما

چ ھ چ  إىل  چ ہ ہ ہ چ: قوله تعاىل   
(8)

تثليث [: أ/30]فيه عندمها يف الوقف ستة أوجه  
تثليث الثاين : ويف الوصل مخسة أوجه, (9)ومده على مده, ومده وتوسطه على توسطه, الثاين على قصر األول

 .(42)َث مدمها, َث توسطهما, على قصر األول

چ ۇئۇئ وئ وئ چ: قوله تعاىل   
(44)

ح والثالثة على القصر واملد على الفت: فيه عند سلطان مخسة أوجه 
 .(40)ويءيد اليمين التوسط على الفتح, التقليل

                                                           

ڀ ڀ    پ پ پ پ ڀ ٻٻ ٻ ٻچ  :إىل قوله تعاىل ,چ مئ ...ىئ   ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ چ :من قوله تعاىل (4)

 . چٿ...ڀ
 . چ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ  گ  گ چ :قوله تعاىل (0)
 .0ه/00صوقد سب  بيانه ,   چ ڳچ مع بدل  حمق   , چ  گ چ بدٌل مغريٌ  اجتمع (3)
 . چ ی ... ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ     ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ چ :قوله تعاىل (1)
 .41ه,01صوقدسب  بيانه , چ  گ چ مع ذات ياء  , چ ائ چ هموزٌ اجتمع لنٌي م (0)
 . چڈ   ...چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ  :وقوله تعاىل ,چ ىت ...جبيئ  ىئ مئ حئ جئ ی ی چ :قوله تعاىل (6)
 .9,8ه,63صوقد سب  بيانه , چ مئ چ اجتمع بدٌل حمقٌ  وذات ياء   (0)
 . چ ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :قوله تعاىل (8)
 .6ه,60صوقد سب  بيانه , چ ھ چ مع عارض  مهموز  , چ ہ ہ چ مغريٌ  اجتمع بدلٌ  (9)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه , چ ھ چمع بدل  حمق   , چ ہ ہ چ جيتمع حال الوصل بدٌل مغريٌ  (42)
 .چ ېئ ...جب جب ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى چ :قوله تعاىل (44)
 .0,0ه,06صيانه وقد سب  ب, چ ەئەئ چمع بدل  مغري  , چ ى  چ  اجتمعت ذات ياء   (40)
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چ ۆ ۇ چ إىل چ ھ ھ چ: قوله تعاىل  
 چ ۇ چوجهي : فيه عند سلطان مخسة أوجه (4)

 .(0)ويءيد اليمين املد, والتوسط فقط على التوسط, على كل  من القصر واملد

فتصري مخسة , كل  من أوجههما ني السورتني علىأتيت باخلمسة ب (3)(را)قوله يف سورة الرعد  ىلوإذا وصلت إ
 .وستُة اليمين ثالثني, سلطان مخسًة وعشرين

چٻ ٻ ٻ چ ىلوإذا وصلت إ
عشرون منها على قصر املغري , فيه عند سلطان مخسة وثالثون وجهاً  (1)

 كل  من ومد احملق  فقط على, اخلمسة بني السورتني مع توسط حرف اللني كل  من ثالثة احملق  على: وهي
َث مد البدلني مع وجهي , َث توسط اجلميع مع اخلمسة بني السورتني, اخلمسة بني السورتني مع مد حرف اللني

ثالثة : ثالثون منها على قصر املغري وهي, ومخسون عند اليمين, اخلمسة بني السورتني حرف اللني مع كل  من
َث توسط البدلني مع وجهي حرف اللني مع كل  , لنياخلمسة بني السورتني على وجهي حرف ال احملق  مع كل  من

 .(6()0)َث مد البدلني كذلك, اخلمسة بني السورتني من

كل   اخلمسة بني السورتني على: فيه عندمها مخسة أوجه (0) (را)إىل  چ ی ی ی چوإذا ابتدأت من 
 .چوئ چ من وجهي

چٻ ٻ چ  ىلإ[ ب/30]وإذا وصلت
مخسة عشر منها على توسط , فيه عند سلطان عشرون وجهاً  (8)

 مد البدل مع : وهي چوئچومخسٌة على مد , اخلمسة بني السورتني كل  من ثالثة البدل على: وهي چوئچ

 
 
 

                                                           

 . چ ائ  ... ۓ ۆ ۇ ۇ  ڭ چ :إىل قوله تعاىل ,چ ڭ ... ۓۓ ے ے ھ ھ چ :من قوله تعاىل (4)
  .3,0ه, 01صوقد سب  بيانه , چ ۇ چمع لني  مهموز  , چ ھ چبدٌل مغرٌي  اجتمع (0)
 .چ ٿ ... ٻٱ چ :ووصلت إىل قوله تعاىل يف سورة الرعد, چ ... ۓۓ ے ے ھ ھ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
  .چٿ...پٻ ٻ ٻ ٱچ :ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... ۓۓ ے ے ھ ھ چ :إذا قرأت قوله تعاىل (1)
 .حرف اللني مع كل  من اخلمسة بني السورتنيأي مع وجهي  (0)
ان اجتماع البدل وقد سب  بي, چ ٻ چ مع بدل  حمق   , مع اخلمسة بني السورتني, چ ۇ چمع لني  مهموز  , چ ھ چاجتمع بدٌل مغرٌي  (6)

  .وتأيت أوجه الشيخني على كل  من اخلمسة بني السورتني, املغري مع اللني املهموز والبدل احملق 
 .چ ... ٻٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل,  چ  ىئ مئ     حئ جئ ی ی ی ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 .چ پٻ ٻ ٻ ٱچ: ه تعاىلووصلت إىل قول,  چ  مئ     حئ جئ ی ی ی ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (8)
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 ثالثة البدل على: وهي مخسة عشر چوئچكل  من وجهي  وثالثون عند اليمين على, اخلمسة بني السورتني
 .(4)اخلمسة بني السورتني كل  من

 . فيه عندمها اخلمسة بني السورتني (0) (را)إىل  چ ی چوإذا ابتدأت من 

چٻ ٻ چ  ىلوإذا وصلت إ
اخلمسة بني  كل  من ثالثة البدل على: وهي فيه عندمها مخسة عشر وجهاً  (3)

 .السورتني

 سورة الرعد

چ چ چ چ  ىلإ چ ڦڦ ڤ ڤ چ: قوله تعاىل   
القصر واملد على : فيه عند سلطان مخسة أوجه (1)

 .(0) ويءيد اليمين التوسط على الفتح, على التقليل والثالثة, الفتح

چ ڱ ڱ ڱ چوإذا وصلت إىل قوله 
قصر : ثالثٌة منها على الفتح وهي, فيه عند سلطان سبعة أوجه (6)

َث , توسط احملق  ومده على قصر املغري: وأربعٌة منها على التقليل وهي, َث مدمها, احملق  ومده على قصر املغري
 .(0)وتسعٌة عند اليمين بءيادة توسط احملق  مع توسط املغري وقصره على الفتح, اَث مدمه, توسطهما

َث , َث توسطهما, ثالثة احملق  على قصر املغري: فيه عندمها مخسة أوجه چچ چ چ وإذا ابتدأت من
 .(8)مدمها

 
 

                                                           

وقد سب  بيان اجتماع اللني املهموز مع البدل احملق  , چ ٻ چ مع بدل  حمق   , مع اخلمسة بني السورتني, چ ی چ اجتمع لنٌي مهموزٌ  (4)
 .وتأيت أوجه الشيخني كل  من اخلمسة بني السورتني ,42,0ه,03ص

 .چ ... ٻٱ چ: إىل قوله تعاىلووصلت ,  چ  ىئ مئ     حئ جئ ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (0)
 .چ ... ٻ پٻ ٻ ٻ ٱ چ: ووصلت إىل قوله تعاىل,  چ  مئ     حئ جئ ی چ :إذا قرأت قوله تعاىل (3)
 .  چ ڇ... چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ          ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤچ  :قوله تعاىل (1)
 .0,0ه, 06ص وقد سب  بيانه,  چ چ چ مع بدل  مغري  , چ ڤ چاجتمعت ذات ياء   (0)
: ووصلت إىل قوله تعاىل, چ ... چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ          ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  :إذا قرأت قوله تعاىل  (6)

 .چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳچ
 .3,0ه,06ص وقد سب  بيانه , چ ڱ چ مع بدل  حمق   , چ چ چ مع بدل  مغري  , چ ڤ چذات ياء   اجتمعت (0)
 .0ه,00صوقد سب  بيانه ,   چ ڱ چ مع بدل  حمق   , چ چ چبدٌل مغريٌ  اجتمع (8)
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 الخاتمة
ذه مجلة النتائج والتوصيات اليت وه, ويف هناية املطاف أمحد اهلل سبحانه وتعاىل أن يسَّر يل إمتام هذا البحث

 .توّصلت إليها

 :النتائج

 .واعتبار احلال, الراجح يف حكم تركيب الطرق هو التفصيل باعتبار املعىن/  4

للطّيبة هو  و ليس كلُّ حترير  , للشاطبية هو حتريٌر للطّيبة فكلُّ حترير  , حتريرات الشاطبية جءٌء من حتريرات الطّيبة/ 0
 .حتريٌر للشاطبية

وإمنا هو اختالف رواية  , وليس اختالفًا يؤدي إىل التناقض واالضطراب, االختالف بني القراء احملّررين يسريٌ / 3
 .وحفظ  

واليت من , املذكورة يف كتبه, أّن ما زاده الشاطيب على كتاب التيسري للداين مل خيرج فيه عن طرق الداين األخرى/ 1
 .أوسعها وأمشلها كتاب جامع البيان

 . املعتمد من طري  التيسري والشاطبية هو التسوية بني البدل احملق  والبدل املغريّ / 0

 : التوصيات

وحتقي  ما زال خمطوطاً , أوصي الباحثني واملتخصصني يف علم القراءات باالهتمام بكتب حتريرات الشاطبية/ 4
 .منها

 .وأخرى تُعىن بتحريرات رواة القراء وطرقهم, قارئ   كما أوصي الباحثني بإفراد مصّنفات  تُعىن بذكر حتريرات كلِّ / 0

وذلك ضمن املناهج , ومن طري  الطّيبة, وضع مقّرر دراسي يُعىن بدراسة أوجه التحريرات من طري  الشاطبية/ 3
 .املقّررة ملرحلة الدراسات الُعليا يف قسم القراءات

ودْورها , وأمهية كتبه, ؛ ملكانته-رمحه اهلل-مليهيأوصي الباحثني بتحقي  ما زال خمطوطا من كتب الشيخ علي ا/ 1
 .يف إثراء املكتبة القرآنية

تضمُّ كل ما , أوصي املتخصصني احلاذقني يف علوم القراءات بأن تتضافر جهودهم لعمل موسوعات  إلكتونية/ 0
 .صل وغريهاوالعلوم املّتصلة به كعلم التحريرات وعلم رسم املصحف وعلم الفوا, يتعل  بعلم القراءات
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وصعوبة , وكتب التحريرات خاّصًة؛ لندرهتا, أوصي دور النشر واملكتبات بالعناية بكتب القراءات عاّمةً / 6
 .احلصول عليها

_ (4)ككتاب معجم القراءات القرآنية  –أوصي ّطالب وطالبات الدراسات العليا بعمل ُمْعجم  مفْهرس  / 0
معتمدين يف ذلك على كتب القراءات , املءّاحي وامليهي وغريهمك, لتحريرات علماء القراءات على الشاطبية

والرسائل العلمية؛ حىت يكون مدخاًل يّسهل الوصول إىل , والكتب املطبوعة للمحّررين, املذكور هبوامشها حتريرات
 .التحريرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .والدكتور عبد العال سامل مكرم, تأليف الدكتور أمحد خمتار عمر (4)
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 :ويتضمن 

 .القرآنية اآليات فهرس

 .لصحابةوآثار ا النبوية األحاديث فهرس

 .فهرس األبيات الشعرية

 .األعالم فهرس

 .والبلدان األماكن فهرس

 .فهرس املصطلحات القرآئية

 .واملراجع املصادر فهرس

 .فهرس املوضوعات

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفهارس العلمية
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 (4)فهرس اآليات والكلمات القرآنية

 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 سورة البقرة
 06 486 چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ

 06 34 چۆئ چ 
 06 34 چۈئۈئ    چ

 سورة آل عمران

 01 18 چڄڄچ
 01 18  چڃچ 

 01 19 چ ڻچ
 سورة المائدة

 03 91 چےچ چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ
 01 91 چۇچ

 01 421               چٿٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿچ 
 00 426                                                            چ گ گ ک ک چ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ 

 06 426                                          چہ  ھ  ھ  ھچ 
 00,06 426                                            چڭچ 
 00 420 چۋچ 

 00 442 چڌ ڌچ 
 08,00 442 چگ گ    گچ 

 08,00 444 چ  ھ  ے چ
 09,08 444 چۓڭچ 

 09 446 چڍ  ڍ چ
 62 402 چمس   حص  مص   جض  حض  چ 

 
 

                                                           

 .يف الفهرس بالرسم العثماين الواردة كتبت مجيع الكلمات واآليات القرآنية( 4)
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 سورة األنعام
 62 4 چٺ  چ 

 64,62 0 چٹ  ٹ  ٹچ 
 62 1 چڍ  ڍچ 

 60,64 0 چ ڳچ
 60 49 چٿ  ٿچ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 60 49 چٺچ
 60 30 چڻ  ڻ  ڻ چ

 63 30 چہہچ
 60 30 چھچ

 63 33 چۋ  ۋ  ۅچ 
 63 31 چائ  ەئ  ەئ  وئچ 

 63 10,12 چں   ڻ  ڻ   ڻ  چ
 61 11 چی  جئ  حئ چ

 60,61 11 چمئ  ىئ     يئ  جب  حب  چ
 61 16 چ  ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺچ 

 61 16 چ ڤڤڤچ
 60,61 16 چڄچ 

 60 18 چژ  ڑچ 
 60 19 چگ  ڳ  ڳ چ

 60 19 چڱچ 
 60 02 چڭ  ڭچ 

 66 00 چی  ی  جئ  حئ چ 
 66 64 چڄ  ڄچ 

 66 60 چ ڇ ڇچ 
 60 02 چٿ  ٿ  ٹچ 

 60 04 چڱ ڱ ں   ں چ 
 66 04 چۀچ 
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 60 01 چپ پپپچ 
 60 06 چچچ چ ڦ   ڦچ 

 60 00 چڇ   ڇچ 
 60 08 چگ   گ چ 

 68 82 چېچ  چۈ  ۈچ 
 68 83 چڤ  چ چ ٺچ 

 68 83 چٿ ٿچ 
 69 94 چڃچ چ ڀ ڀڀٺچ

 69 90 چک  گ  گچ 
 69 93 چڻ     ۀ  ۀ  ہ   چ 

 69 93 چہ  ہ  ہ  ھچ 
 02 93 چوئ  ەئ ەئ  وئ  چ

 02 91 چۆئ  چ 
 02 424 چحبخبچ چ ی یی  یچ 

 02 420 چڌ   ڌچ 
 02 426 چک  کچ 

 04 429 چۈئ  ۈئ  ېئچ چ ەئ  ەئ  وئ   چ 
 04 444 چڀ ڀچ چ پ پچ

 04 443 چڈ  چ چ ڍ  ڌچ 
 04 441 چڱ  ڱ  ڱ چ 

 04 433 چڤڦچ 
 04 431 چڄچ 

 00 413 چڤچ چ ڀ  ڀچ 
 00 411 چڍڍڌچ

 03 418 چڤ  ڤ چ چٹٹچ 
 03 402 چھچ  چ ہ ہ چ 

 03 404 چٴۇچ 
 01 401 چڳ  ڳچ چ ک  ک کچ 
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 01 400 چېئ  ىئ چ چ وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 
 01 408 چڄچ  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ 

 00 409 چڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 
 00 460 چۇ چ 

 00 460 چىث  يث  حجچ 
 06 460 چجح  مح  جخ  حخچ 

 سورة األعراف
 06 0 چٻ  ٻچ 

 06 02 چۋ  ۋ چ 
 00 02 چۉچ

 00 00 چی چ چ ېئ ېئ چ
 08 06 چڈ چ چڄ ڄ چ

 09,08 30 چ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ چ
 09 30 چ ڇ چ

 09 31 چ ۀ ڻ چ
 09 39 چچ ڇ   چ

 09 12 چک   ک ڑ ڑچ
 82 10 چڃ چ

 82 16 چ ڍ چ
 82 10 چ ڳ  ڳ  گ چ

 82 04 چيب چ چ ی ی ی چ
 82 00 چڄ ڄ چ 

 82 06 چژچ 
 84 89 چ ڈ ڎ چ چ ڄ ڄ  ڄ ڄ چ

 84 93 چ  ى چ
 84 403 چژچ 

 80 406 چ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ
 83 400 چ ڳ  ڳ چ
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 83 409 چ  ى ى چ چ  ٴۇ چ
 83 411 چ ڀ  ڀ چ  چ ٻ ٱ چ

 83 410 چٿ ٿ ٹ چ 
 81 406 چ پ پ پ پ ٻ ٻ چ

 81 406 چ ٹ ٹ چ
 81 406 چ ڄ ڦ چ

 80 401 چ ڳ ڳ چ
 86,80 400 چ ڻ ں چ

 86 406 چڭ ۓ چ
 86 480   چ   ک      ڑ ڑچ

 80 480 چ ھ ھ چ
 86 480 چڭ ڭ چ

 86 480 چ ۈ  ۈ چ
 80 489 چ ژ ژ چ

 80 492 چ گ ک چ
 80 492 چ ڳ   ڳ چ

 80 494 چ ڻ چ
 88 023 چ  ھ چ چ    ڻ چ

 88 020 چ ەئ چ
 سورة األنفال

 89 4 چٻ ٻ چ
 89 06 چ ڀ چ

 89 14 چ ٺ ٺ چ  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ
 92 14 چ ڀ ڀ چ

 92 14 چ ڤ  ڤ ڤ چ
 92 14 چڄ ڄ ڦ  ڦ ڦچ

 92 60 چ ەئ چ چ  ى ى چ
 94 00 چ جئ      ی ی چ چ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ چ
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 90 00 چىئ ىئ چ
 90,94 00 چحب جب چ

 سورة التوبة
 94 0 چ پ پ چ

 90 44 چ ڻ ڻ چ چ ٴۇ ۈ چ

 90 48 چ ہ ہ ہ ہ چ چں ں ڱ چ
 93 48 چۓ چ

 90 49   چ  ۋ ٴۇ چ
 90 02 چ ۇئ وئ چ

 93,90 09 چ گ       ک ک چ چڍ ڌ ڍ چ
 93 38 چ ڈ ڎ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ چ

 91 38 چ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ
 93 39 چ ڱ ڱ چ

 91 09 چک چ 
 91 61 چ  چ چ چ

 90 60 چکچ  چڑ  چ   
 90 01,69   چ ڦ  ڤ ڤ چ

 90 00 چ ڳ  ڳ چ
 90 06 چ ڻڻ چ

 90 98   چ ۇ ۇ ڭ چ
 90 99 چ ې ۉ چ

 96 443 چ ڦ چ چٹ ٹ چ
 96 409 چ   ەئ ائ ائ   ى چ

 سورة يونس
 96 4 چ پ ٻ ٻ چ

 96 0 چ   ەئ ەئ  چ 
 96 6 چ ی چ

 90,96 0 چ پ پ چ
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 90 0 چ ٺ ٺ ڀ چ
 98,90 8 چٿ  ٿ چ

 96 9  چ  ڤ ٹ ٹچ
 98,90 42 چچ ڃچ

 98,90 42 چ ڍ ڇ چ
 98 40 چٱ ٻ ٻ ٻ چ

 98 48 چ ۅ چ چ ڭ ڭ چ
 98 01 چ ی ی چ چ ۇئ وئ چ

 99,98 00 چ  ىب مب چ
 99 06 چ ٻ چ

 99 19  چ ۇ ۇ  ڭ چ
 99 02 چ ۅ ۅ ۉ  ۉچ 

 99 02 چ ائ چ
 421,422 04 چ ېئ چ چ ۈئ ۆئۆئ ۇئ چ

 420 03 چ جث  يت چ چ  ىب چ
 428 09 چ ۓ چ چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 420 63  چ ڀ ڀ چ
 420 61 چ ٿ ٿ ٿ چ

 420 61 چٹ ٹ چ
 428 00 چ ۈ چ ىلإ چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 420 83 چ ڇ ڇ ڇ چ
 428 81 چڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳچ 

 428 80 چ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭچ
 428 88 چ ەئ ائ ائ  ى ى چ

 423 92 چ ڤ ڤ چ
 423 94 چ چ چچ

 428 90 چ ک چ چ ڈ ڈ  ڎ چ
 428 98 چپ چ چ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 429 98 چ ڀ    ڀ چ
 428 98 چٿ ٿ ٿ چ

 429 424  چ ک ک ک چ
 429 423 چ ھ ھ چ

 429 429 چ    ژ ڈ ڈ  ڎ چ
 442,429 429 چ    گ ک   ک چ

 سورة هود
 429 4 چ ڳ ڳ چ

 442 1 چ  وئ وئ        ەئ ەئ ائ چ
 444 40 چ جئ چ          چ ى ى چ

 444 00  چ چ ڃ   ڃ چ
 444 03 چ ڇ ڇ ڇ چ

 444 63,08 چی  چ چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئچ 
 444 36 چی ی    چ چ ۈئ ۈئ    ېئچ 

 444 12 چ ڎڌ ڌ چ  چ ڄ ڄ چ
 440 12 چ ژ چ

 440 14 چ گ چ
 443 00  چ  ڳ ڳ        گ گ گ     گ چ

, 66, 08 چ ں چ  چ ڱ ڱ چ
91 

440 

 440 08 چ ڱ ڱ چ
 440 08 چ ں ں چ

 443 60 چ جخ چ چمج      حج يث چ
 443 04  چ ىئ     مئ حئ جئ چ

 443,80 00 چٻ چ
 443 00 چ ٻ چ

 443 00 چ ڀ ڀ چ
 441 06 چ ک چ چ ژ ژ ڈ ڈ چ



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 033 - 
 

 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 441 08   چ ھہ ہ چ
 441 82 چ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ چ

 441 80 چ   ڭ   ڭڭ چ  چ ھ چ
 440,441 88 چ ې ې چ

 440,441 88 چ ۇئ وئ چ
 440 96 چ ۆئ ۆئ چ

 440 424 چ ڎڎ ڌ چ چڎچ چ ڃ ڃ چ
 440 423 چ  ڻڻ چ  چں چ

 440 429  چ ٺ  ڀ    ڀ چ
 440 442 چڤ ٹ ٹ ڤچ 

 440 403  چ  ڻ ں چ
 سورة يوسف

 440 4 چ ہ ہ ۀ چ
 440 40 چ ٿ  ٿ چ

 440 48 چڇ ڇ چچ
 440 08  چ ۋ ٴۇ چ

 440 09 چ   ېئ چ
 448 30   چ مت خت چ

 448 38 چ ٻ ٻ چ
 448 39 چ ڦ چ

 449 04  چ ىئ   ىئ    ېئ چ
 449 03 چ     ڀ پ چ

 449 00 چ ڳ  چ چ گ گ چ
 449 68 چ ۆئۇئ چ چ ائ ائ چ

 449 99,69 چ مئ چ
 449 94 چ ھ چ    چ ہ ہ ہ چ

 449 424 چ ۇئۇئ وئ وئ چ
 402 429  چ ھ ھ چ
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 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 402 442 چ ۆ ۇ چ
 402 444 چ ی چ چ ی ی ی چ

 سورة الرعد
 404,402 4 چٻ ٻ چ

 404 0 چ چ چ چ چ ڦڦ ڤ ڤ چ
 404 3 چ ڱ ڱ ڱ چ

 نحلسورة ال
 00 62 چک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ 

 قصصسورة ال
 00 62 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
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 حاديث النبوية واآلثارفهرس األ

 فهرس األحاديث - أ

 رقم الصفحة راويال طرف الحديث ت

َعِة َأْحُرف   4  40 -رضي اهلل عنه  -أبو هريرة  أُْنءَِل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ
 1 -رضي اهلل عنها  -عائشة أَحدُُكمْ  َعِملَ  إَذا يُِبُ  اهللَ  ِإنَّ  0
 1 -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن مسعود  اِقْـَرُؤوا َكَما ُعلِّْمُتم 3
 46 -رضي اهلل عنه  -أبو بكرة  َرُؤوا الُقْرآَن َعَلى َحْرف  اِقْـ : ِجرْبِيلُ قَال  1
 43 -رضي اهلل عنه  -أبو هريرة  ُمتَـَعمًِّدا َعَليَّ  َكَذبَ  َمنْ  0
 40 -رضي اهلل عنه  -أيب بن كعب أُمِّيِّنيَ  أُمَّة   إىَل  بُِعْثتُ  يَا ِجرْبِيُل إينِّ  6

 

 ثارفهرس اآل -ب

 حةرقم الصف قائلال طرف األثر ت

 40 -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن مسعود  لَْيَس اخلَطَأُ أَْن يـُْقرَأَ بـَْعُضُه يف بـَْعض   4
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 األبيات الشعريةفهرس 

 األبيات الكاملة –أ 

 رقم الصفحة البيت
 الداال المفتوحة

 46 ْد ُحْسَن اأَلَداِبَشْرِطــــــــِه فـَْليَـرَْع َوقْـًفا َوابِْتَدا    َواَل يـُرَكِّْب َوْلُيجِ 
 الرااء المكسورة

ـــــــرِ فَِإْن تـَْقُصــْر آَمْنتُـــــْم فَــُمــــــدَّ َواقْــُصــــرَا    أَلَوَِّل َمــــــدِّي اآْلَن َوالثَـّــــــــاِن بِاْلقَ   420 ْصـ
ـــــْط َمع الَقــصـْـــــرِ َفِذي أَْربَــــــٌع َمْع ُكـــلِّ َوْجــــه  َثاَلثٌُة    ِلالم  َفمُـ     423 ـــدَّ َُثَّ َوسِّ
ـــطَـــــــْن    بِِه َوِبَقــْصـــــر  َُثَّ بِاْلَقــْصــــِر َمْع قَ     420 ـــْصـــــــرِ َفُمــــدَّ َوثـَلِّــــــْث ثَانِيــــــاً َُثَّ َوسِّ

 420 ــْت    َمَع اآلَن بااِلْبَداِل َوْجــــَهاِن َمْع َعْشــرِ ِلاَلْزَرِق يف آَمْنــــــتـُــــــُم َحْيــُث رُكِـّبَـ 
 423 ِلَوَرش  أََتى يف اآلَن َعْشــرَُة أَْوُجــــه     َوثـْنـتَــــاِن ِإْن تـَْبــــــَدْأ هبَْمـــــء  َلُه فَــــــاْدر

 420 ْوِسيــــــِط َوالَقْصِر َذا فَــاْدرِ َوِإْن َوسَّّطت فَالثَّاِن اْقُصْر َوَوسَِّطْن   َمَع املدِّ َوالتَـ 
َها ُمـــــــــدَّ فَاْقُصــــْر َوعْكُســــــُه   َوَقْصـــُرمُها َواملــــــــدُّ َذا ظـَـــاِهــــــــُر الَنشْ   420 ـــــــــرِ َوَمْع َمدِّ

 الفاء المفتوحة
 62 الَتْسِهيِل َلْن خَيَتِلَفاَويف أَأَْنَت أََرأَْيَت ِإْن َوقـََفا    أَْزَرٌق بِ 

م المفتوحة  الّلا
َلْن    َعَلى َقْصــــــِر اَلم  ِمثْــــــَل آَمْنتُـــُم كِــــــاَل   424 َأِطْل أَوََّل اهلَْمـءِيَن فاقـُْصْر َفَسهِّ

 421 ٌه تُـْتـاَل ِإَذا اآلَن َقْد ُوِصــــَلْت بِييَِة َعْشـَرٌة    َومَخَْستُـَها َعْن َوْرِشِهم أَْوجُ 
ـــال  420 َثاَلثُوَن يف آآلَن َجاَءْت ِلَوْرشـــِِهـْم    ِإَذا َوقـَُفــــــــــوا بِالنُّـــــــــوِن ِفيـــــــَها جَتَــــــمَّ

ـــــطْ  ــــــِط فـَــــاْمــــــــُدْد أَلَوَّلِــــــْه    فـََقْصـــــٌر فـََوسِّ  424 َُثّ َسّهـِــــل لِتـَْأُصـــاَل  مَثَانِيَـــــُة التـََّوسُّ
ـــــــــْط لِتَـفْ  ِم فَاْمــــــــُدْد َُثَّ َوسِّ  424 ــــُضـــــاَل َعَلى َقْصِر اَلم  َُثَّ لِْلَهـــــمـْــِء ُمــــــــــــدَُّه    ِوِلالَّ

 421 ُه    فـََقـــصـْـــــــــٌر لــِــاَلم  آية  ثَــــلِّـــثــــــــاً بـِـــــــــاَل فـَتَــــْوِســـيــــــــــُط اَلم  َُثَّ آيَُة ِمثْـــــــــــــــلـُــ
ـــــــاَل    َولِلُكـــــــلِّ ثـَلّــــــْث اَلَمــهـَــــا ِمثْــــــــــلَ   420  أَوَّاَل َفُمدَّ ِلالْسِتْفَهــاِم فَاْقُصــــــْر َفَسهِّ

ـــــــــــــاَل    َولِلُكـــــلِّ يف الم  ثَـــــــــــاَلٌث تَـَحــصَّــــــاَل َفُمدَّ ِلالْسِتْفَهاِم فَ   420   اْقُصـــْر َفَسهِّ
َم ُمـــــدًّهــــا    َكَذا آيٌَة ِمثْــَل الَِّذي قَـــــْد حَتَصَّـــال  421 َفمـُــدَّ لالْسِتْفَهــــاِم َوالالَّ

هِ  ــــــــــــر  بَِقصْ  افْـَتحْ  ِلَوْرشِ  َكيَتى  01 ُمْكِماَل  َواْلَمدِّ  التـَّْوِسيطِ  َمعَ  َوقـَلِّلْ     َوَمدِّ
 421 ِلاَلم  َوآيَــــة َُثَّ قَـــصـْــــــــــٌر ِلاَلِمــَهـــــــا   َوْتثِليثُ آيََة ُخْذُه واْعلَــْم لِتَـْعَمــــــاَل 

ـــــــــْل وَ   424 ثَانِيـــاً    َمَع الُكلِّ ُمدَّ اْقُصْر َواَل َوَسَط اِْنَاَل ِلاَلّوِل ُمدَّ اْقُصـــْر َفَسهِّ
 424 ــــالِلَورش  أَتـــَى يف اآَلَن َعــْشـــرُة أَْوُجــــه     َوَسبـْـــٌع ِإَذا رَكـّــــْبــــــَت آمـَــــْنـــتـُـــُم تـــَـــ
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 رقم الصفحة البيت
ـ  424 ط فَاْقُصــــــَرْن    َوِســــــــــٌت آلَمــــْنـــــتـُـــــــــْم ِإَذا مـــَـــــــــــدَّ أَّواَل َمَع الُكلِّ لِلثَّاين فـََوسِّ

 03 َوأَْلَفافـَُها زَاَدْت بَِنْشِر فـََوائِد     فـََلفَّْت َحَياًء َوْجَهَها أَْن تـَُفضَّاَل 
ـــــط َذاَك َسْبـٌع تـََفـــــــّرَدْت    َم ُمْكِماَل  َوآيََة َوسِّ  421 فـََقْصٌر ِلالْسِتْفَهاِم والالَّ

 46 َوِإالَّ فـَُقْل ََثَّ اجَلَواُز َوَفْضلُـــُه    َعَلى َغرْيِِه لِلذِّْكِر َكاَن ُمَفضَّـــاَل 
َها فَِتْسَعـــــُة أَْوُجـــــه     ِلاَلوَِّل فَاْمــــــُدْد َُثّ َقْصـــــــــٌر فَ   424 َســــهـّـِـــــــاَل َوِإْن ُقِطَعْت َعنـْ

ـــــــــاَل   420 َوِإْن ُوسََّطْت آَمْنتُـــُم َجــــاء َعْشـــــــَرٌة    َوثِْنتَــــاِن االْسِتْفـــــــهاُم ثـَلِّـــْث َفَسهِّ
َم ُمدَُّه    َكــــَذا آيَـٌة َُثّ التَّــــــَوسُــّـــ  421 ـــــط َكـــمـِـّـــــــالَوَسهِّْل ِلالْستـِـْفَهــــاِم َوالالَّ

 421 يف آيَة  ثـَلِّْث َفِذي َعْشرٌة بَْدْت    َعلى َوْجـــِه ِإبْــــَدال  ملْن َقْد تََأمَّـــاَل و
 420 َوَقْد رُكِّبــِْت آَمْنتُـــــُم ِتْســــــَع أَْوُجــــــــــــه     َعلى َقْصِر آَمْنتُـــــُم َفُكــــــْن ُمْستَـْعِمــاَل 

ــــــــــْط فـََهــــــــِذِه    مَتَــــــــاَمـــــاً ملِـــا قـــُـــْلنَـــا فُـــ   ِم فَاْمـــــــُدْد َُثَّ َوسِّ  424 كـُــــْن ُمتَــــَأمِّـــــــــاَل َوِلالَّ
ِم ِمثْـلَـــــــــــــُه    فـَقَ  ـــــــــْط َُثَّ ِلالَّ َلْنـــــــُه لِتـَــْكُمـــــــاَل ِولْلِهـــــــْمـِء َوسِّ  424 ْصــــــــٌر َوهــَـْمـــــٌء َسهِّ

م ُمثـّـــال  421 َوَوســّـِـــط لالْستـِـْفَهـــــــاِم َُثّ ِلاَلِمَها    َكـــَذا آيٌَة َوالَقْصـــــُر يف الالَّ
م المكسورة  الّلا

 09 ِة األْطَفاِل   َعْن َشْيِخَنا املِيِهيِّ ِذي الَكَمالِ مَسَّْيتُـــــــــــــــــــــــــُه بُِتْحف  
 الهاء المكسورة

 30 َعِليٌّ الرَّاِجي لَِعْفِو رَبِّهِ ...يـَُقوُل ُمْبِصٌر بَِعنْيِ قـَْلِبهِ 
 الياء الساكنة

 420 َلَدى َوْصِله جَتْرِي لـاَِلْزَرِق يف آآلَن ِســــــتَّـــــــُة أَْوُجـــــــــــــه     َعلى َوْجِه ِإْبَدال  
 423 َوبِالنُّوِن َوقْــٌف فَالطَـّــــِويُل هلَْمـــــــــءِِه    فـَتَـْوِسيُط َمْع َقْصر  فـََتْسِهيُلَها جَيْرِي

 الياء المفتوحة
 00 ْدرِيَاَوَســْوَءاُت َقْصُر الَواِو واهلَْمَء ثـَلِّثاً    َوَوسِّطْـــُهَما فَاْلُكلُّ أَْربـََعٌة فَــــا

 األبيات أنصاف وأجزاء –ب 

 رقم الصفحة البيتجزء 
 01 .......................    .........................حِلِْرز  

 00 ................َوبـَْعُضُهْم   يـَُؤاِخذُُكمْ ............. 
 46 ...........................َومَجُْعَنا ََنْتَـــــــــارُُه بِـــــــــــــــــاْلَوْقِف    

 46 َوُحْكُمُه الْـ    ُوُجــــــــــــــــوُب ُهَنا ِإْذ بِالرَِّوايَِة ُوصِّاَل ............. 
 03 ....................َوَلِكْن ُرُؤوُس اآلِي َقْد َقلَّ فـَْتَحَها    
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 األعّلم المترجم لهمفهرس 
 رقم الصفحة العلم 
 80 اجلعربيإبراهيم بن عمر 

 420 محءة بن حبيب الءيات
 420 أبوعمرو= زبّان بن العالء البصري

 03 سلطان بن أمحد املءّاحي
 03 عبد الرمحن بن شحاذة اليمين

 426 ابن كثري= عبد اهلل بن كثري الّداري
 62 علي بن سليمان املنصوري

 80 ابن القاصح= علي بن عثمان بن حممد
 424 يعلي بن علي الشرباملس

 420 قالون= عيسى بن مينا الءرقي
 00 ابن اجلءري= حممد بن حممد بن اجلءري

 420 مصطفى بن عبد الرمحن اإلزمريي
 420 األزرق= يوسف بن عمرو بن يسار 
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 األماكن والبلدانفهرس 
     08                         طنطا                                                                        

 30املقام األمحدي                                                                                       

 0املنوفيه                                                                                                

 08                                                                                         امليه         
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 المصطلحات في النصا المحققفهرس 
   00البدل احملق                                                                                       

 00                                                                                    البدل املغري   

    94البسملة                                                                                          

 66التقي                                                                                             

  09التسهيل                                                                                          

  66                                            التفخيم                                              

 01                                                    التقليل                                       

 00الروم                                                                                             

    94                                                                                        السكت 

 01                                     الفتح                                                       

 94                                                                                           القطع

 420                                                                                            النقل
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .القرآن الكرمي/ 4
 عطوة إبراهيم: حتقي  املقدسي, شامة أيبب املعروف لعبدالرمحن السبع, القراءات يف املعاين حرز من املعاين إبراز/ 0

 (.بال) لبنان العلمية, الكتب دار( بدون)ط عوض,
, (بدون)مجال شرف, ط. حممد أبا اخلري, أ: خلف احلسيين, ضبط حلسن الشاطبية, بتحريرات الربية إحتاف/ 3

 .م0223-ه4100دار الصحابة للتاث, طنطا,
عبدالعظيم حممود : السمنودي, حتقي  حملمد بن حسن املنري ن,عثما سيدي رواية يف القرآن محلة إحتاف/ 1

 .م0220, مكتبة أوالد الشيخ للتاث, 4عمران, ط
أمحد بن , منتهى األماين واملسرات يف علوم القراءات: املسّمى, إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر/ 0

, مكتبة الكليات األزهرية, بريوت, عامل الكتب, 4ط, شعبان حممد إمساعيل. د: حّققه وقّدم له, حممد البّنا
 .م4980-4120, القاهرة

مركء الدراسات القرآنية, : اإلتقان يف علوم القرآن, أليب الفضل جالل الدين عبدالرمحن السيوطي, حتقي / 6
 (.بال), جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف, (بدون)ط

أمني حممد أمحد الشيخ .د: ءات, أمحد عمر احلنفي األسقاطي, حتقي أجوبة املسائل املشكالت يف علم القرا/ 0
 .م0228-4109دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع, ,4الشنقيطي, ط

 بلبان عالء الدين بن بتتيب حبان الُبسيت, حممد بن حامت أليب حبان, ابن صحيح تقريب يف اإلحسان/ 8
 .م4980-ه4128لرسالة, بريوت, , مؤسسة ا4شعيب األرناؤوط, ط: الفارسي, حتقي 

, , وزارة األوقاف4حملمد فالح املطريي, ط: اإلحكام يف ضبط املقدمة اجلءريّة وحتفة األطفال, ضبط وحتقي / 9
 . م0228_هـ4109الكويت, 

 حممد باسل عيون السود,: حتقي , أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الءخمشري جار اهللأساس البالغة, /42
 .م 4998 -هـ  4149 ,لبنان,دار الكتب العلمية, بريوت  ,4ط
 .م4999-ه4102, املكتبة األزهرية للتاث, 4الضباع, ط لعلي حممد القراءة, بيان أصول يف اإلضاءة/ 44
, 0األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني خلري الدين الءِرِكلي ط/ 40

 .م4982بريوت, , م للمالينيدار العل
. د: حققه وقّدم له, ابن الباذش, أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد األنصاري, اإلقناع يف القراءات السبع/ 43

 .ه4123, مركء البحث العلمي وإحياء التاث اإلسالمي, جامعة أم القرى, 4ط, عبد اجمليد قطامش
 الءمان, دار ,0ط الربماوي, أمحد بن إلياس اهلجري, الثامن لقرنا بعد ما يف القراء بتاجم الفضالء إمتاع/ 41

 . م0220 -ه4108 املنورة, املدينة
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إيضاح املكنون يف الّذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون إلمساعيل باشا بن حممد أمني / 40
ين يالتقايا َورفعت بيلكه الكليسي, : عين بتصحيحه, البغدادي يف جملدين, دار إحياء التاث حممد شرف الدِّ
 .بريوت, العريب

, مكتبة أنس 4البدور الءاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة, عبد الفتاح القاضي, ط/46
 .م0220-هـ4103بن مالك, مكة املكرمة, 

إعداد وتقدمي احلاجة , مرييمصطفى عبد الرمحن األز , بدائع الربهان على عمدة العرفان يف وجوه القرآن/ 40
 .م0228-ه4109, 4ط, دار الكتب العلمية, مرمي إبراهيم جنديل: املقرئة

, (بدون)حممد أبو الفضل إبراهيم, ط: الربهان يف علوم القرآن, لبدر الدين حممد بن عبداهلل الءركشي, حتقي / 48
 (.بال)مكتبة دار التاث, القاهرة, 

 (.بدون)عبدالرزاق بن علي موسى, ط . ماء للقراءات, دتأمالت حول حتريرات العل/ 49
تاج العروس من جواهر القاموس , حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين, أبو الفيض, امللّقب بالءَّبيدي , / 02

 .دار اهلداية: الناشر ,(بدون ) طجمموعة من احملققني , : حتقي 
عبدالرحيم عبدالرمحن / د.أ: حتقي , عبد الرمحن بن حسن اجلربيتل ارتاريخ عجائب اآلثار يف التاجم واألخب/ 04

 .م4990, دار الكتب املصرية بالقاهرة, أجءاءعبدالرحيم, عن طبعة بوالق, يف أربعة 
, دار الكتاب 3زهري شقي  الكيّب, ط: التبيان يف آداب محلة القرآن, ليحَي بن شرف الدين النووي, حتقي / 04

 .م0222-ه4104العريب, بريوت, 
, 4ط, مؤسسة الرسالة, غامن قدوري احلمد: حتقي , أليب اخلري حممد بن اجلءري, التمهيد يف علم التجويد/ 00

 .م4104-0224
دراسة , أمحد بن أمحد بن بدر الدين الطييب, التنوير فيما زاده النشر على احلرز والتيسري لألئمة السبعة البدور/ 03

, حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف القراءات, العءيء سليمان بن إبراهيم املءيينعبد : وحتقي  وشرح الطالب
 .ه4100-ه4106, إشراف الدكتور حسني بن حممد العواجي, اجلامعة اإلسالمية باملدينة

م , 0224األوىل, : طحممد عوض مرعب , : لغة , حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي , حتقي هتذيب ال/ 01
 .العلمية, بريوت  ـ لبنان دار الكتب

القاهرة, , الصُّغرى على الشَّاطبّية والدُّرة والقراءة حملمد سيَّد عبداهلل فتح اهلل, دار الكوثرالتَّحريرات / 00
 .م0240_هـ4133

, دار عمار للنشر 4حممد سعيد عبدالشكور, ط سامي.د واملنع, القراءة بني الشاطبية على التحريرات/ 06
 .م0240-ه4133ان, والتوزيع, عمَّ 
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 أبو حسن خالد. د: حتقي  املنصوري, سليمان بن لعلي املنصوري, بتحريرات املسمَّى والروايات الطرق حترير/ 00
 .م0244للتاث, الشيخ أوالد مكتبة ,4ط اجلود,

ة البقرة املغريب, من أول الكتاب إىل هناية سور  هاشم حممد للسيد النشر يف القراءات العشر, طيبة ريرحت/ 08
يَي حممد زمءمي, حبث تكميلي للماجستري, قسم . د.أ: هتاين فيصل البنيان, إشراف: حتقيقًا ودراسة, حتقي 

 .ه4134القراءات, جامعة أم القرى, 
, دار الكتب (بدون)حممد عبدالرمحن املباركفوري, ط الُعال أليب التمذي, جامع بشرح األحوذي حتفة/ 09

 .م0224-ه4100العلمية, بريوت, 
: اعتىن به, سليمان بن حسني اجلمءوري: حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن مع حاشية الّدسوقي, نظم/ 32

 (.بدون) ط, وائل بن علي الدسوقي
 .م0220-ه4106, 4ط, دار البيان العريب, حممد إبراهيم حممد سامل, التحفة املرضية من طري  الشاطبية/ 34
:  ن جرير الطربي, حتقي جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أليب جعفر حممد ب: سمىتفسري الطربي امل/ 30
 (.بال), دار هجر للطبعة والنشر والتوزيع واإلعالن, (بدون)بن عبداحملسن التكي, طعبداهلل ا.د
دل عا.د: بشار بن مصطفى عيايت, إشراف: عثمان, حتقي  السيد بن عامر القراء لشيخ التحرير تنقيح/ 33

 .ه4132-ه4109رفاعي, حبث تكميلي للماجستري, قسم القراءات, كلية القرآن الكرمي, 
 مكتبة الضامن, صاحل حامت.د.أ: حتقي  الداين, سعيد بن عثمان عمرو أبو السبع, القراءات يف التيسري/ 31

 .م0228-هـ4109 ,4ط مشس, عني الشارقة, التابعني, مكتبة -الصحابة
حممد صدوق : حتقي , أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين, القراءات السبع املشهورةجامع البيان يف / 30

 .م0220, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, 4ط, اجلءائري
ياسر . د: جامع اخلريات يف جتويد وحترير أوجه القراءات, إبراهيم بن علي بن شحاتة السمنودي, اعتىن به/ 36

 .م0220-ه4108زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, , و (بدون)إبراهيم املءروعي, ط
, 4خمتار أمحد الندوي, ط: البيهقي, أشرف على حتقيقه أليب بكر أمحد بن احلسني اإلّيان, لشعب اجلامع/ 30

 .م0223-ه4103مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, الرياض, 
 وشعيب عبدالقادر: حتقي  اجلوزية, قيم بن حملمد األنام, خري على والسالم الصالة فضل يف األفهام جالء/ 38

 (.بال)املؤيد,  مكتبة ,0ط األرنؤوط,
مجال الدين حممد : السخاوي, حتقي  الدين بعلم املعروف علي احلسن أليب اإلقراء, وكمال القراء مجال/ 39

 .م0242-ه4134, دار الصحابة للتاث, طنطا, 4شرف, ط
أبو اخلري : دراسة وحتقي  اخلليجي, الرمحن عبد حممد القراءات, علم يف التحريرات وتوضيح املشكالت حل/ 12

 .م0220-ه4108, الرياض, دار أضواء السلف, 4ط, عمر بن مامل أبه بن حسن املراطي
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احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات, دراسة تارخيية حمققة وموثقة يف ضبط وترمجة سلسلة رجال / 14
ى اهلل عليه وسلم حىت القرن اخلامس عشر اهلجري للسيِّد بن أمحد بن عبدالرَّحيم, القراءات من عهد النيب صل

 . م0220_هـ4100بيشة, _, اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن4ط
, 0حممد هبجة البيطار, ط: حققه حفيده,حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبدالرزاق البيطار / 10

 .م4993_هـ4143بريوت, _دار صادر
 العريب, التاث إحياء دار ,(بال)ط العسقالين, حجر ابن الدين شهاب الثامنة, املائة أعيان يف الكامنة الدرر/ 13

 .بريوت
 حممد الدين مجال: حتقي  املءاحي, سلطان الشيخ العشرين, املسائل أجوبة يف مءاحي سلطان الشيخ رسالة/ 11

 .م0221-هـ 4103 ,طنطا للتاث, الصحابة دار ,(بدون)ط شرف,
مطابع الرمحن ـ الدجلمون  ,4ط  رمضان هدية,: الروض النضري يف أوجه الكتاب املنري حملمد املتويل , حتقي / 10

 . 4106 ,,كفر الءيات
 دار ,0ط القاصح, بابن املعروف العذري علي القاسم أبو املنتهي, املقرئ وتذكار املبتدي القارئ سراج/ 16

 .م0221-4100 وت,بري  العلمية, الكتب
بن احلاج نوح األلباين,  الدين حملمد ناصر وفوائدها, فقهها من وشيءٌ  الصحيحة األحاديث سلسلة/ 10

 .م4990-ه4140, مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, الرياض, (بدون)ط
, 4, طشعيب األرناؤوط, حممد كامل: سنن أيب داود, أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين, حتقي / 18

 .م0229-ه4132دار الرسالة العاملية, دمش , بريوت, 
 األرناؤوط القادر عبد: حتقي  الدمشقي, العماد ابن الدين شهاب ذهب, من أخبار يف الذهب شذرات/ 19

 .م4990-هـ 4143 دمش , كثري, ابن دار ,4ط األرناؤوط, وحممود
, لنور الدين علي بن حممد الضباع, بلوغ األمنية خمتصر: شرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية املسّمى/ 02

 .م0220-ه4108, دار أضواء السلف, 4ط, أبو اخلري بن مامل أبه بن حسن بن عبد القادر: دراسة وحتقي 
إبراهيم بن عمر , كنء املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين: املسمى, شرح اجلعربي على مْت الشاطبية/ 04

 .مكتبة أوالد الشيخ للتاث, م0244, 4ط, فرغلي سيد عرباوي. أ: حتقي دراسة و , اجلعربي
 الشهري حممد بن الواحد لعبد النمري, والعذب النثري الدر: املسمى القراءات يف للداين التيسري كتاب شرح/ 00

-هـ4101 بريوت, العلمية, الكتب دار ,4ط معوض, حممد علي -املوجود عبد أمحد عادل: حتقي  باملالقي,
 .م0223

, مؤسسة الرسالة, بريوت, 4شعيب األرناؤوط, ط: شرح مشكل اآلثار, أليب جعفر أمحد الطحاوي, حتقي / 03
 .م4991-ه4104
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 وعلي الءعبلي إبراهيم بن اهلل عبد: حتقي  السخاوي, حممد الدين مشس التاسع, القرن ألهل الالمع الضوء/ 01
 .وتبري  اجليل, دار ,(بال)ط احلريري, حممد بن
 مكتبة ,0ط الءعيب, متيم حممد: ضبط اجلءري, بابن املعروف حممد بن حممد العشر, القراءات يف النشر طيبة/ 00

 .م4991 -هـ4141 املنورة, املدينة اهلدى, دار
: حتقي , حملمد بن أيب بكر بن أمحد الشلي باعلوي, عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عشر/ 06

 .م0223-ه4101, 4ط, مكتبة ترمي احلديثة, املقحفي إبراهيم أمحد
أمحد بن يوسف , للسمني احلليب, شرح القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع, العقد النضيد يف شرح القصيد/ 00

دار نور , 4ط, أّين رشدي سويد. د: دراسة وحتقي , من أول الكتاب إىل أول باب الفتح واإلمالة, بن حممد
 .م0224-ه4100, املكتبات

, دار 4مجال الدين شرف, ط: عمدة العرفان يف وجوه القرآن, مصطفى عبدالرمحن األزمريي, حتقي / 08
 .م0242-هـ 4134الصحابة للتاث, طنطا, 

 (.بال), 0غاية املريد يف علم التجويد, لعطية قابل نصر, ط/ 09
الشيخ مجال الدين حممد : حتقي , اجلءري حممد بن حممد املعروف بابن, غاية النهاية يف طبقات القراء/ 62

 .م0229-ه4109, 4ط, دار الصحابة للتاث طنطا, والشيخ جمدي فتحي السيد, شرف
دار الصحابة , (بدون)ط, مجال الدين حممد شرف: حتقي , أمحد اإلبياري, غيث الرمحن على هبة املنان/ 64

 .م0220-ه4100, طنطاللتاث 
أمحد حممود عبد السميع الشايف : غيث النفع يف القراءات السبع, علي النوري بن حممد الصفاقسي, حتقي / 60

 .م0221-ه4100, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, 4ط, احلفيان
ستفيت, أليب عمرو أدب املفيت : فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه, ومعه/ 63

ُ
وامل

 .م4986-ه4126, دار املعرفة, بريوت, 4عبداملعطي أمني قلعجي, ط. د: عثمان بن الصالح,  حتقي 
عبدالكرمي حسني / د: فتح األقفال شرح حتفة األطفال للشيخ سليمان بن حسني اجلمءوري, دراسة وحتقي / 61

 .م0242_هـ4134راسات القرآنية, كلية الدِّ , حسن غازي السعدي, جامعة بابل/ السعدي َو د
: حققه وعّل  عليهالفتح الرَّمحاين شرح كنء املعاين بتحرير حرز األماين للشيخ سليمان بن حسني اجلمءوري, / 60

 .م0220-ه4106, 4ط, الرياض, دار ابن القيم للنشر والتوزيع, عبد الرزاق بن علي موسى
 مكتبة اإلدريسي, حممد موالي: حتقي  السخاوي, احلسن أبو الدين علم القصيد, شرح يف الوصيد فتح/ 66

 .م0220 -هـ4106 ,0ط الرياض, الرشد,
, دار الريان للتاث, 4العسقالين, ط حجر بابن املعروف علي بن ألمحد البخاري, صحيح بشرح الباري فتح/ 60

 .م4980-ه4120القاهرة, 
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, ط الثانية, مؤسسة آل البيت, (خمطوطات القراءات)املخطوطالفهرس الشامل للتاث العريب اإلسالمي / 68
 (.بال)اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية, 

حممد : م, وضعه وحقَّقه وعلَّ  عليه4910القاموس اجلغرايف للبالد املصريَّة من عهد قدماء املصريني إىل سنة / 69
 .م4991رمءي, اهليئة املصرية العامَّة للكتاب, 

مقوماهتا البنائية ومدارسها األدائية إىل هناية القرن , راءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورشق/ 02
,منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, اململكة املغربية, (بدون)عبداهلادي محيتو, ط/العاشر اهلجري, د

 .م0223-ه4101
عبدالكرمي بن حممد . د: احلموي, حتقي  الرضا ألمحد بن عمر بن أيب ت,القراءا علوم يف واإلشارات القواعد/ 04

 .م4986-ه4126, دار القلم, دمش , 4بكَّار, ط
 ,بريوت, , دار صادر  3ط , مجال الدين ابن منظور ,أبو الفضل ,بن عليلسان العرب , حملمد بن مكرم / 00

 .هـ 4141
عامر السيد : القسطالين, حتقي  أبو العباس أمحد  الدينلشهاب  القراءات, لفنون اإلشارات لطائف/ 03

, جلنة إحياء التاث اإلسالمي باجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية, (بدون)عبدالصبور شاهني, ط. عثمان, د
 .م4900-ه4390القاهرة, 

عبداهلل عبداجمليد : حممد بن حسن الفاسي, دراسة وحتقي  عبداهلل أليب القصيدة, شرح يف الفريدة الآللئُ / 01
حلمي عبدالرؤوف حممد عبدالقوي, رسالة ماجستري, جامعة أم القرى, قسم الكتاب : مننكاين, إشراف

 .ه4102والسنة, 
عبد : حتقي , رضوان بن حممد بن سليمان املخلاليت, مارواه ورُش يف موضعي اآلن من طري  حرز األماين/ 00

 .م0220, 4ط, للتاثمكتبة أوالد الشيخ , العظيم حممود عمران
 تصحيح الشاطيب, فريه بن القاسم السبع, القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز :املسمى الشاطبية مْت/ 06

 .م0221-ه4100 املنورة, املدينة والتوزيع, للنشر اهلدى دار مكتبة ,1ط الءعيب, متيم حممد: وضبط
طبع ضمن املتون العشرة يف فن , حممد بن حممد هالل األبياري, مْت الطوالع البدرية يف ضبط اآلية العسرية/ 00

-ه4100, (بدون) ط, دار الصحابة للتاث بطنطا, مجال الدين حممد شرف: حتقي , القرآن الكرمي
 .م0226

, 4حممد عبدالقادر أمحد عطا, ط: اهليثمي, حتقي  الدين علي بن أيب بكر نور الفوائد, ومنبع الءوائد جممع/ 08
 م0224-ه4100كتب العلمية, بريوت, دار ال

, 4عبدالرمحن بن حممد احلنبلي, ط: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية, ألمحد بن تيمية, مجع/ 09
 .م0220-ه4103, (بدون)
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يوسف : حتقي  ,لءين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي خمتار الصحاح,/ 82
 .م 4999/ هـ 4102 ,صيدا –الدار النموذجية, بريوت  -, املكتبة العصرية  0ط د ,الشيخ حمم

خمتصر فتح ربِّ األرباب مبا أمهل يف لبِّ األلباب من واجب األنساب لعباس حممد بن السّيد رضوان املدين, / 84
 .م4906_هـ4310مطبعة املعاهد جبوار قسم اجلمالية مبصر, 

 , مكتبة4حامت الضامن, ط. د.أ: ي السُّمايت, حتق الطحان البن املقارئ, معامل حتقي  إىل القارئ مرشد/ 80
, 4املقدسي, ط شامة بأيب بن إمساعيل املعروف لعبدالرمحن العءيء, بالكتاب تتعل  علوم إىل الوجيء املرشد/ 83

 .م0223-ه4101دار الكتب العلمية, بريوت, 
, دار املأمون 4حسني سليم أسد, ط: علي بن املثىن التميمي, حتقي املوصلي, ألمحد بن  يعلى أيب مسند/ 81

 .م4986-ه4126للتاث, دمش , 
مكنء ( بدون)أمحد معبد عبدالكرمي, ط.د: مسند اإلمام أمحد بن حنبل, أمحد بن حنبل الشيباين, حتقي / 80

 (.بال)املرشدين, دار املنهاج, 
  .بريوت, دار الفكر, أجءاء يف مخسة ,عبد اهلل احلمويياقوت بن  عبد اهلل يبأل ,معجم البلدان/ 86
, مكتبة (بدون)محدي عبداجمليد السلفي, ط: الطرباين, حتقي  القاسم سليمان بن أمحد أليب الكبري, املعجم/ 80

 (.بال)ابن تيمية, القاهرة, 
 .م4993_ه4141, مؤسسة الرسالة, بريوت,4معجم املؤلفني لعمر رضا كحاله, ط/ 88
طيار : حتقي , مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب, معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار/ 89

 .م4990-ه4146, استنابول, (بدون)ط, آليت قوالج
, دار 0منصور, ط خالد وحممد شكري, خالد وأمحد القضاة, حممد ألمحد القراءات, علم يف مقدمات/ 92

 .م0229-ه4132ان, عمار للنشر والتوزيع, َعمَّ 
, 4ط, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, أمحد بن حممد األمشوين, منار اهلدى يف بيان الوقف و االبتدا/ 94

 .م0220-ه4100
أشرف بن عبد املقصود, : منحة ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال للعالمة علي بن حممد الضبَّاع, حتقي / 90

 .م4990_هـ4148, 4أضواء السلف بالرِّياض, ط
وليد رجب : منظومة هدية اإلخوان مبا أتى يف عارض اإلسكان, حملمد حممد هاليل األبياري, حتقي / 93

 .م0228, مكتبة أوالد الشيخ للتاث, 4عبدالرشيد عجمي, ط
 حممد فؤاد عبدالباقي,: املنهاج, شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حمليي الدين يَي بن شرف النووي, َتريج/ 91

 .م4999-ه4102, دار إحياء التاث العريب, بريوت, 4عرفان حسونة, ط: حتقي 



 األزرق طريقة من صعب ما بعض حل يف األبرق القول

 

- 048 - 
 

, دار 4حلمي حممد فوده, ط: املنهاج يف شعب اإلّيان, أليب عبداهلل احلسني بن احلسن احلليمي, حتقي / 90
 .م4909-ه4399الفكر, 

, لتقي الدِّين أمحد بن علي املقريءي  ,(اخلطط املقريءية)املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف بـ/ 96
القاهرة, , , مكتبة مدبويل4أمحد زيادة, ط: حممد زينهم َو مدية الشرقاوي, راجعه وضبط هوامشه/ حتقي  د
 .م4998

: الشيخ علي بن عمر امليهي, شرح وحتقي : مورد الظمين شرح هداية الصبيان لفهم مشكل القرآن, نظم/ 90
 .القاهرة, الشيخ حممود طنطاوي, مكتبة أوالد الشيخ للتاث: لويل, راجعه وصححهعبدالويل أبو بكر عبدا

حممد حسني : قّدم له وعّل  عليه, يوسف بن تغري بردي األتابكي, النجوم الءاهرة يف ملوك مصر والقاهرة/ 98
 .م4990-ه4143, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, مشس الدين

اآلفاق, أليب عبداهلل حممد بن حممد احلسين املعروف بالشَّريف اإلدريسي, حتقي   نءهة املشتاق يف اختاق/ 99
ينية بالقاهرة,   .م0220_هـ4100عّدة حمّققني, يف جملدين, مكتبة الثقافة الدِّ

 العلمية, الكتب دار اجلءري, بابن املعروف حممد بن حممد اخلري أبو العشر, القراءات يف النشر/ 422
 .م0220-هـ0,4103بريوت,ط

, يف جملدين, مكتبة 0ط, هداية القارئ إىل جتويد كالم البارئ للشيخ عبدالفتاح السيِّد عجمي املرصفي/ 424
 .املدينة املنورة_طيبة
هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل باشا البغدادي , طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة / 420

 .بريوت, م, دار إحياء التاث العريب4900البهيَّة باستنامبول سنة يف مطبعتها 
 جدة, للتوزيع, السوادي مكتبة ,0ط القاضي, لعبدالفتاح السبع, القراءات يف الشاطبية شرح يف الوايف/ 423

 .م4999-هـ4102
الدكتور : حققه, مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان, وفيات األعيان وأنباء أبناء الءمان/421

 (.بال)دار صادر بريوت , (بدون)ط, إحسان عباس
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 08                                                                   ونشأته ومولده امسه :األول املطلب

 09                                                                                شيوخه: املطلب الثاين
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