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 الممخص

ختـ القراف الكريـ تحقيؽ رسالة ميمة خاصة بالتكبير عند دراسة ك تناكلت في ىذا البحث 
ف بف ناصر الجبكرم كىي رسالة كؿ المكسكمة:  )القكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف(  لئلماـ سمطا

و عند جميع القراء الذيف يختاركنو، تـ القراف الكريـ كصيغو كطرؽ أدائالتكبير عند خ ما يتعمؽ بباب
لجميع  استقصاء المؤلؼ، ك العبارةلفاظ، كدقة األباختصار العبارة، كسيكلة  ةالميمرسالة ال ت ىذهامتاز 

 قارئ مضمكف المادة العممية في ىذهالتكبير، بشكؿ يسيؿ عمى الباب الخبلفات بيف القراء السبعة في 
، كيعيف عمى استنباط المعنى المقصكد مف ألفاظ التكبير، مع االستشياد لكؿ ما يقكؿ بكبلـ رسالةال

 عمماء كؿ فف بحسب اختصاصو.
 

 الممخص بالمغة االنكميزية
 

AL- qoul AL-Mubain in AL-Takbeer Sunna AL-Makeen 
Ph.D Taha Ibraheem shabeeb 

I have taken in this research invetigtion and stay an Important these in 
AL- qoul AL-Mubain in AL-Takbeer Sunna AL-Makeen . Imam sultan Bin 
Nasar Al- Joburi . The present study has taken what has any relationship 
with Al- Takbeer when we want to end the reading the Holy Quran and all 
its ways and shapes at all of the readers who chooses. The present study 
has an important aspect . short expression easy utterance and accurate 
expression . The bother has traced all The debate between the seven 
readers in Al-Takbeer in  a way that reader find it easy when he wants to 
the essence of the present study and it enable the reader to extable the 
reader to extract the intentional meaning in the utterance Al-Takbeer with an 
example of all scientist in their specialist fieldings .  
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 المقدمة
الحمد هلل ككفى كالصبلة كالسبلـ عمى الحبيب المصطفى، كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى 

 طريقو كاىتدل، كبعد:
فإف خير ما يتنافس فيو المتنافسكف كتاب اهلل تعالى، ككفاه شرفا لمف اشتغؿ كعمؿ بو، كمف 
المعمـك أف الشيء يشرؼ بشرؼ متعمقو، لذا يعتبر عمـ القراءات القرآنية مف أشرؼ العمـك كأعبلىا 

المعرفة  منزلة؛ لتعمقو بكتاب اهلل تعالى، الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، أساس
 تمسؾ بو أسكنو اهلل تعالى الظمؿ.كمنشؤىا، فمف عمؿ بو ألبسو اهلل تعالى الحمؿ، كمف 

فمف ىنا تنبع األىمية ليذه الرسالة التي أعمؿ عمى تحقيقيا؛ ألنيا تتعمؽ بعمـ القراءات القرآنية، 
الى ليذا العمـ رجاال كقد حظي ىذا العمـ بعناية العمماء منذ نشأتو الى كقتنا الحاضر، فقٌيض اهلل تع

تحقيقيا خدمة لكتاب اهلل  صاحب الرسالة الذم أعمؿ عمىقامكا بشرؼ خدمتو، كمنيـ الشيخ الجبكرم 
 تعالى.

تناكلت ىذه الرسالة مكضكعا ميما كأصبل مف أصكؿ القراءات القرآنية كىك التكبير عند ختـ 
 القراء، فقد ركم عف ابف كثير المكي المصحؼ الشريؼ عند كقد صٌح التكبير عند ختـالقراف الكريـ، 

البزم كقنبؿ كغيرىما، كركم عف السكسي عف أبي عمرك، كأما البزم فمـ  القارئ المعركؼ مف ركايتي
 .العراقييف رككه عنو كلكف جميكر عنو، كاختمؼ عف قنبؿ، فجميكر المغاربة لـ يركه فيو، يختمؼ عنو

بالترتيب، مف أكؿ  الذم يصاحب قراءة المسمـ القرآف –كىك قكؿ القارئ : اهلل أكبر  في التكبير مجالوك 
: " الضحى  ، كمف آخر سكرة المصحؼ إلى آخره، سكاء أكبر في بداية كؿ سكرة عمى ركاية ابف كثير

 "  " إلى آخر سكرة الناس
عف البزم عف  باألدلةالتكبير سنة ميمة مف سنف النبي صمى اهلل تعالى عميو كسمـ، ثابت  عدكي

ابف كثير، كقد أجاد مؤلؼ ىذه الرسالة فيما ضمنو ليا مف مادة عممية ميمة، مبينا ما يتعمؽ بالتكبير 
 كقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو بعد ىذه المقدمة الى قسميف: كأخصرىا،بأسيؿ عبارة 

 فتناكلت في القسـ األكؿ الدراسة، فجاءت في أربعة مباحث:
 األكؿ: خصصتو لمتعريؼ بصاحب الرسالة الشيخ الجبكرم.المبحث 

 .دراسة الكتاب كبياف منيج التحقيؽالمبحث الثاني: خصصتو ل
 كبياف منيج المؤلؼ. متعريؼ بالكتابخصصتو لالمبحث الثالث: 

 : النسخ الخطية المعتمدة في التحقيؽ: رابعالمبحث ال
 ثـ يأتي القسـ الثاني الذم خصصتو لمنص المحقؽ .

ىذا كال أدعي أنني قد بمغت الكماؿ في ىذا التحقيؽ، لكف حسبي أنني اجتيدت فيو، فما كاف فيو 
مف صكاب فمف اهلل تعالى كحده، كلو الحمد كالمنة عميو، كما كاف فيو مف تقصير فقد ساقو العجز 

 إلي، كىك عمؿ إنساف، كاهلل تعالى برئ منو كرسكلو.
 لميف، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العا
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 القسم األول / الدراسة
 ) سمطان بن ناصر الجبوري(دراسة المؤلفالمبحث األول : 

 ونسبوأوالً  :  اسمو 
 :كقد ذكر سمطاف بف ناصر نسبو فقاؿ، سمطاف بف ناصر بف أحمد الجبكرم الشافعي الخابكرم    

بف احمد بف عمي بف مرىج ابف إبراىيـ بف جبر بف حسيف بف نجاد بف عامر بف  سمطاف بف ناصر
 .  (1)بشر بف جبارة بف جبر، كجبر األخير جد الجبكر

 ثانيًا : نشأتو 
كلـ ، كلد سمطاف بف ناصر عمى نير الخابكر إذ كانت قبيمتو تعيش في تمؾ المنطقة كنشأ بيا      

ت رحمتو إلى بغداد كالحجاز كدمشؽ ، كبأنو كاف عالمان مشاركان تذكر المصادر سنة كالدتو، لكف ذكر 
 .    (2)في بعض العمـك
 ثالثًا : مؤلفاتو 

 :  (3)صنؼ سمطاف بف ناصر عدة مؤلفات في مجاؿ التجكيد، كالقراءات، كالنحك كتصانيفو ىي     
 ،السبعة مف طريؽ الشاطبية، كىك يتعمؽ بأكجو التكبير لمقراء القكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف .1

 عمؿ عمى تحقيقو .أكىك الكتاب الذم 
  .(4)العقكد المجكىرة كالآللئ المبتكرة، كىك شرح لمتف البقرية في القراءات السبع .2
 كتاب في النحك .  .3
سمـ االنتفاع إلى اإلمتاع باألربعيف المتباينة بشرط السماع، كىك شرح لكتاب اإلمتاع باألربعيف  .4

رط السماع البف حجر العسقبلني، كقد ذكر ىذا الكتاب عباس العزاكم في كتابو عشائر المتباينة بش
ثـ إني عثرت عمى كتاب ميـ ألحد عمماء بغداد  العراؽ  في كبلمو عمى عشيرة الجبكر فقاؿ: )

المشاىير كىك سمطاف بف ناصر الجبكرم يكضح فيو ما يؤيد المسمكع مف انسابيـ كىذا الكتاب ىك 
فاع إلى اإلمتاع باألربعيف المتباينة بشرط السماع، شرح بو مؤلفو كتاب شياب الديف احمد بف سمـ االنت

 .(5)عمي العسقبلني (
 رابعًا : ثقافتو  

المصادر بذكر تفاصيؿ رحبلتو  ناذكرت المصادر أنو كاف مشاركان في بعض العمـك كلـ تسعف        
 في طمب العمـ ، أك ذكر شيكخو اال ما ذكره المؤلؼ في ثنايا رسالتو التي بيف أيدينا كىـ :

                                                 
  .  110/  3 كاألعبلـ:،  456عشائر العراؽ: ، ك  85ػ  84/  3سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر:ينظر:  (1)
  . 238/  4كمعجـ المؤلفيف:،  110/  3األعبلـ : ينظر:  (2)
 . 238/  4معجـ المؤلفيف : ينظر:  (3)
 كنعمؿ عمى تحقيقو في الكقت الحاضر.ىذا الكتاب جمعنا نسخو ، ك  238/  4معجـ المؤلفيف : ينظر:  (4)
  . 288عشائر العراؽ :   (5)
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أبك المكاىب محمد بف عبد الباقي بف أبك المكاىب محمد بف عبد الباقي بف عبد القادر الحنبمي،  -1
زار مصر سنة  ،مكلده ككفاتو بيا الحنابمة بدمشؽمفتي  در الحنبمي البعمي الدمشقٌي،عبد القا
ىػ أصمو مف بعمبٌؾ، لو رسالة في أصكؿ بعض القراء، الظاىرية أيضا، كرسائؿ في 1072

 .  (6) ق(1126، تكفي سنة) ( عمى صحيح البخارمو)كتاب)تفسير( بعض اآليات، ك
كتكفي سنة  ق،1114الشيخ خميؿ البغدادم، كاف مدرسا كخطيبا في جامع الكيبلني عاـ  -2

 .(7)ق(1138
 يـ:فبل غرابة أف يككف لو طبلب كثر، كـ بينو تتبلمذأما  
. أبك البركات عبد اهلل بف الحسيف بف مرعي بف ناصر الديف البغدادم الشافعي الشيير بالسكيدم 1 

عبلمة العراؽ : قاؿ فيو السكيدم عند ذكره لشيكخو:) كمنيـ سيدم خاتمة المحققيف، كسمطاف 
يف المعقكؿ كالمنقكؿ كمخرج الفركع كاألصكؿ، البارع في الفنكف العربية المقصكد المدققيف، الجامع ب

الممة كالديف الشيخ سمطاف بف ناصر الخابكرم الجبكرم  في حؿ الغكامض األبية، سيدم جماؿ
 .(9)ق1174تكفي سنة  (8)الشافعي، رحمو اهلل رحمة تدفقت حياضيا، كتأنقت رياضيا (

سمطاف التجكيد كالحديث عف الشيخ   الحسيني الكاسطي البمكرامي: أخذ القراءة. قادرم بف ضياء اهلل 2
كقرأ عميو الشاطبية، كأجازه الشيخ بجميع مقركءاتو كمركياتو مف الحديث، كالتفسير، كالفقو  بف ناصر

ىػ ( كىك جد مرتضى 1145تكفي سنة )  ،كغير ذلؾ، كألبسو الخرقة الرفاعية كالشاذلية ككتب لو السند
 .(10)تاج العركس شرح القامكس ب كتابف محمد بف قادرم الزبيدم صاحب
. الشيخ محمد بف عبد الرحمف العفالقي األحسائي:  فقيو حنبمي أخذ العمـ عف كالده كارتحؿ لمعراؽ 3

الجبكرم عمـ الببلغة، كلما رجع إلى األحساء تصدر  سمطاف بف ناصرفدرس عمى الشيخ العبلمة 
أصبح مرجعان في فقو مذىب اإلماـ أحمد، ككانت لديو دراية في عمـك الفمؾ كالتدريس ك ، لئلقراء

 .(11)ىػ (1164كالحساب تكفي سنة ) 
 خامسًا : وفاتو 

في طريؽ كىك ذاىب سمطاف بف ناصر رحمو اهلل الشيخ تكفي بعد عمر ممؤه الخير كالصبلح،     
 . (12)ىػ (1138الحج عاـ ) 

                                                 
 . 6/184كاالعبلـ: ، 1/67ينظر: سمؾ الدرر: (6)
لـ أقؼ عمى ترجمتو فيما تكافر بيف يدم مف مصادر لمتراجـ، غير أني كجدت الناسخ قد ذكر في حاشية الصفحة  (7)

 ب مف المخطكط .6ينظر: التي ذكر فييا اسمو ىذه المعمكمات. 
 . 4/82سمؾ الدرر: (8)
 .80-4/79، كاالعبلـ:  77ػ 76، كالنفحة المسكية في الرحمة المكية 4/82سمؾ الدرر:ينظر:  (9)
  . 784ػ  783/  6الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر : اإلعبلـ بمف في تاريخ اليند مف األعبلـ المسمى بػنزىة  (10)
 .http://www.ahlalhdeeth.comرابط المكقع: 88/352:أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث،6/197ينظر:االعبلـ:(11)
  .  110/  3 كاألعبلـ:، 456عشائر العراؽ: ، ك 85ػ  84/  3القرف الثاني عشر:سمؾ الدرر في أعياف ينظر:  (12)
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 : دراسة الكتاب وبيان منيج التحقيق نيالمبحث الثا
 : أىمية الكتاب ومكانتو بين كتب القراءات المطمب االول

زة فيو كالمراجع التي ال ييستغنى عنيا، ك  مؤلفات مف المعمـك أف في كؿ عمـ يمكف تعد ىي المبرَّ
 ز أىمية الكتاب مف خبلؿ:برٌ أف ن

 : مؤلف الكتاب 
؛ ذلؾ أنو مف العمماء اكانتشارى اكظيكرى ىاأثره الكاضح في تميز  رسالةفقد كاف لمؤلؼ ال

، كمف المتميزيف في عمـ القراءات عمى كجو الخصكص، ال سيما  المعركفيف المتبحريف في شتى العمـك
، فيك عالـ محقؽ مدقؽ كقؼ  كأنو تتممذ عمى أيدم كبار عمماء عصره في القراءات كغيرىا مف العمـك

 ممية نبيمة، كىي تكثيؽ القراءات كحفظيا لؤلمة في كتاب كاحد.حياتو ألجؿ غاية ع
ككما أف قكة العمـ مف قكة العالـ، كجكدة الكتاب مف جكدة الكاتب، فالجبكرم لو مكانتو العالية 
في االكساط العممية، عمى مستكل مصر التي استكطنيا، فقد جمس لئلقراء سنيف طكيمة فأقرأ عددا مف 

 كا أعبلما بعد ذاؾ.التبلميذ الذيف أصبح
 : موضوع الكتاب 

التكبير أصكؿ  المؤلؼ فييا، فقد جمع ىافمو األثر الكاضح في تميز  اكمضمكني ىذه الرسالةأما مكضكع 
 .عند كؿ القراء، ابتداء بالقائميف بو كصيغتو كمشركعيتو

ؾ نابع مف قكة ، كذلالخاصة بالتكبير تحقيؽ المؤلؼ لمكثير مف الركايات كالطرؽ تياكمما يزيد أىمي
 عممو كتمكنو مف المادة العممية التي سطرىا مداد قممو عمى صفحات كتابو ىذا.

ما باب التكبير، كبالتي اشتممت عمى  اقيمة عممية كبيرة مف حيث مادتي اتذ ه الرسالةيذف
، تنظيـكلة كالبساطة، كاإلتقاف كالمف مادة عممية ميمة تميزت بالسي ه الرسالةأكدعو ىذا اإلماـ في ىذ

ـ مكانان مرمكقان بيف كتب القراءات، باإلضافة إلى ما تميز شرحا كتمثيبل  كتعميبلن، األمر الذم جعمو يتسن
سياب غير ممؿ، كاختصار غير مخؿ،  بو تأليؼ ىذا الكتاب مف قكة األسمكب، كرصانة العبارة، كا 

 لقراءات .حتى أصبح درة ثمينة، كثمرة يانعو، فأصبح يركم عطش اليائميف في عمـ ا
إف اطبلع الجبكرم عمى عدد كبير مف المؤلفات، كالعممية الفائقة التي اشتير بيا، فضبلن عما آتاه 
اهلل تعالى مف جكدة فيـ، كصفاء ذىف، كذكاء متقد، كنظر ثاقب، جعؿ ىذا اإلماـ الكبير حران فيما 

كثيرة كمتنكعة، كيمكف يختار كيرغب ليضٌمنو كتابو إذ اعتمد في تأليؼ ىذا الكتاب عمى مصادر 
 تقسيميا إلى قسميف أساسييف ىما :
 األول : رواياتو عن شيوخو : 

 هيمحظ السمة األساسية لممنيج التأليفي الذم سار عميو المؤلؼ في ىذ رسالةال هليذ قارئإف ال
كىك اعتماده عمى ما تمقاه مف شيكخو، كما قرأه عمى عمماء عصره، كلـ يحتج إلى اإلشارة إلى  رسالةال

المصادر التي استقى منيا معمكماتو إال في مكاطف قميمة، األمر الذم يدلؿ بما ال يقبؿ الشؾ عمى 
في تأليفو غزارة عمـ المؤلؼ كبراعتو في صنعتو كتمكنو مف عممو، كىذه الركايات ىي المصدر األىـ 
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في جمع مادة كتابو، كعمى ىذا المصدر اعتمد غالبان في ركاية كجكه القراءة كالخبلؼ فييا، كفي ضبط 
 . (13) األداء

فقد اعتمده كغيره مف مؤلفي كتب القراءات عمى الركاية كالمشافية عف شيكخو عف شيكخيـ 
كغير  يما ينقمو عنيـ بالمشافية،باإلسناد المتصؿ، فغالب كتب القراءات تعتمد الركاية عف الشيكخ ف

 ذلؾ مما ال حاجة إلى إثباتو بالمصادر.
 :الثاني : كتب القراءات

اعتمد المؤلؼ في تأليفو عمى مصادر ميمة كأصيمة في مجاؿ القراءات، ضٌمف منيا كتابو، كىك 
متعمقان بالركاية، اعتماده مجمكعة كبيرة مف كتب القراءات لعدد كبير مف المؤلفيف، سكاءن ما كاف منيا 

أـ الدراية، أـ ما كاف منيا متعمقان بالكقؼ كاالبتداء كضبط األداء، كقد صٌرح في أسماء بعضيا مثؿ  
 ، في حيف لـ يصرح في بعضيا اآلخر.النشر كاإلرشاد كالمستنير كتاب

 التيسيرالتذكرة ك كمصادر المؤلؼ مف الكتب غاية في األىمية لتقدـ كفاة أصحابيا ، ك     
كتمؾ الكتب التي استقى منيا المؤلؼ في كتابو كثيرة، كمتفاكتة مف حيث مدل ، ، كغيرىاكاالرشاد

"، كمنيا النشر في القراءات العشر البف الجزرم  إفادتو منيا كنقمو عنيا، فمنيا ما أكثر النقؿ منو كػ"
، السيما بعد الرسالة ىذهما قؿ نقمو منو، كمنيا ما كاف بيف ذلؾ، ككؿ ذلؾ ال يخفى عمى مف يطالع 

 . اتحقيقو كتكثيؽ نصكصي
 و في التحقيق:تالمنيج الذي اتبعالمطمب الثاني: 

مف المحققيف كالباحثيف في ىذا  يعمى خطكات مف سبقن ه الرسالةبتحقيؽ ىذ يفي عمم تسر 
 باآلتي: ه الرسالةفي تحقيؽ ىذ يجمؿ منيجأالمجاؿ، كيمكف أف 

 تعمى نسختيف ىي التي استطع ان قكاعد اإلمبلء الحديثة، معتمد امتبع لرسالةبنسخ ا تقم (1)
لؤلسباب التي  ،ا أصبلن مإحداى رتأنيا كافية في إخراج نص سميـ، اخت أرلالحصكؿ عمييا، كالتي 

يا بنسخة األصؿ، كأثبت الفركؽ التي حصمت بيف النسختيف، تيا في كصؼ النسخ، كسميتذكر 
ذا كاف السقط في نسخة األصؿ أيضان بكتب القراءات المع تكاستعن تمدة لضبط ما أشكؿ مف كممات، كا 
ذا كاف السقط مف النسخة األخرل كضع تو بيف معقكفتيف ىكذا ] [ ، كأشر تكضع بيف قكسيف  توإليو، كا 

 في اليامش ىكذا ) ... ( .
 عمى إخراج نص سميـ قكيـ مثبتان لمصكاب في أم النسختيف كاف. مانصب جيد (2)
عبلمات  تفاستخدم ،فيو تفصيؿ جممو، كتحديد مقاطعو تإليو فراعي تعيدلما استقاـ النص  (3)

برازه.  الترقيـ الحديثة المتبعة في البحكث العممية، كالتي تساعد عمى فيـ المراد كا 
مف الفركؽ ما ال يضر ذكره  تاألخرل، كأثبت الفركؽ في اليكامش، كترك ةبالنسخ توما كتب تقابم (4)

عمى بعض األخطاء التي اتفقت فييا النسخ، كما اختمفت فيو النسخ فإني  تبؿ يثقؿ اليكامش، كنبي

                                                 
 كىذا يممسو القارئ الكريـ مف خبلؿ قراءتو في الكتاب . (13)
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 نا أثبتو في اليامش.أأثبت ما في النسخة األصؿ، إال إذا كاف خطأ ظاىرا ف
 أنو يشكؿ عمى القارئ . تما أحسس طتضب (5)
 الكرقة تأثبت أرقاـ األصؿ أينما انتيت صفحاتيا؛ ليسيؿ الرجكع إلييا لمف رغب في ذلؾ، كقسم (6)

 ./ ب  1 /، ك  / أ 1 / إلى قسميف ىكذا
، كتشتمؿ الترجمة عمى ذكر اسمو، ككنيتو، كنسبو، كعمف رسالةلؤلعبلـ المذككريف في ال تترجم (7)

نا أترجـ أركل، كمف ركل عنو، كما قيؿ فيو، ككفاتو، في األعـ األغمب، كمف تكرر ذكره مف الرجاؿ ف
 إف تكرر ذكره، مع ذكر مصادر الترجمة .شير إليو ألو في أكؿ مكطف يرد فيو فقط، كال 

 . اآليةرقـ اآلية في اليامش بذكر اسـ السكرة كرقـ  تاآليات التي ذكرت في المتف، كجعم تخرج (8)
 يا مف كتبيـ .تيا إلى قائمييا، ككثقتما استشيد بو المؤلؼ مف أبيات شعر، كنسب تخرج (9)
 بمصطمحات القٌراء في أكؿ مرة يرد ذلؾ المصطمح . تعٌرف (11)
و ضركريان لفيـ النص، أك لشرح مبيـ، أك تجميع لمفرؽ، أك رأيت في اليكامش عمى ما تتكمم (11)

 تمخيص لمطكؿ، أك بياف لكىـ أك ترجيح لرأم .
 . رسالةفييا أىـ النتائج كالفكائد المستخمصة مف ال نتالبحث بخاتمة بي تختم (12)
اسـ الكتاب كالباب إذا كاف الحديث في  ااألحاديث الشريفة مف مصادرىا المعتمدة، ذاكر  تخرج (13)

ذا كاف في غيرىا أذكر اسـ الباب، كدرجة الحديث مف حيث الصحة .  الصحيحيف، كا 
يف بطاقات الكتب المعتمدة في اإلحاالت في اليكامش كما يفعؿ بعض الباحثيف؛ خشية أبلـ   (14)

 اية البحث لمف أراد الرجكع إلييا.اإلطالة، إذ ال فائدة منيا سكل إثقاؿ اليكامش، ثـ أنيا مذككرة في ني
 :وبيان منيج المؤلف  : التعريف بالكتاب ثالثالمبحث ال

 المطمب األول : التعريف بالكتاب 
 أواًل : اسمو وعنوانو :

 اصراحة باسمي ىذه الرسالةكعرضكا مصنفاتو، اسـ  جبكرمذكر المؤرخكف الذيف ترجمكا لم
ه منيا، بؿ كحتى في الكتب التي أسندت ىذ تالتي استقيفي جميع النسخ  الصريح، كلـ يختمؼ عميٌ 

فيذه نبذة  )فقاؿ: رسالتوكلقد نص الجبكرم رحمو اهلل نفسو عمى ذلؾ في بداية  ،الى الجبكرم الرسالة
يسيرة تشتمؿ عمى معرفة ما يتعمؽ بأكجو التكبير لمقراء السبعة مف طريؽ الشاطبية ينتفع بيا المبتدئ ػػػ 

القول المبين في  كال يحتاج إلييا المنتيي, إنو عمى ذلؾ قدير كباإلجابة جدير، كسميتيا: إف شاء اهلل ػػػ
 . (14)(التكبير ُسنة المكيين

ي خاصة بأصؿ ميـ مف " كى القول المبين في التكبير ُسنة المكيين"  كى رسالةالىذه ف اسـ إ 
 أصكؿ القراءات كىك التكبير عند ختـ القراف الكريـ .

                                                 
 . / أ 1/ :  القكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف (14)
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، كفي ذلؾ إثبات بما ال يقبؿ الشؾ (15) ىذه الرسالةأنو ألؼ  جبكرمالمترجمكف لميختمؼ كلـ 
 عمى صحة اسـ الكتاب

 مثبت عمى الصفحة االكلى في جميع النسخ التي كقعت بيف يدم. اكمؤلفي ىذه الرسالةفاسـ 
 فيذا دليؿ قاطع عمى صحة تسمية كنسبة الكتاب .

 ثانيًا : مادة الكتاب ومحتواه :
الرسالة التي ألفيا الجبكرم ، إذ ىالو األثر الكاضح في تميز  اكمحتكاى ىذه الرسالةع إف مكضك 

رحمو اهلل تعتبر فريدة في مكضكعيا كمادتيا العممية، فبدأ بمقدمة ذكر فييا اسـ الكتاب كسبب تأليفو، 
تي تصح بيا القراءة ثـ ابتدأ بتعريؼ التكبير كأسانيد ركاتو مف القراء السبعة، كبعد ذلؾ ابتدأ بالكجكه ال

 . بيف السكر كالبسممة كاالستعاذة مع التكبير
ـ كما يتعمؽ بو مف سنف كأركاف ةخاص جبكرممل يذه الرسالةإذف ف  .بالتكبير عند ختـ القراف الكري

 ثالثًا : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفو :
لمنسخ خيرة الكرقة األ نسبة ال شؾ فييا، إذ ثٌبت النيٌساخ عمى جبكرمإلى ال ىذه الرسالةنسبة 
رسالة في أنو ألؼ  جبكرم، ككذلؾ اتفقت الكتب التي ترجمت لمااسـ مؤلفي ليذه الرسالةالمخطكطة 

 . (16) (بالقول المبين في التكبير سنة المكيينسماىا بػػ )التكبير 
 المؤلؼبنسبة ىذه الرسالة إلى الجبكرم بقكلو :" قاؿ ختمت أقكؿ: إف النسخ الخطية قد  ان أخير 

رحمو اهلل: كقد كافؽ الفراغ مف تبيض ىذه الرسالة المباركة عمى يد مركاف الفقير الى اهلل المناف القادر 
سمطاف بف ناصر الجبكرم قبيمة الخابكرم بمدا البغدادم منشأن كمسكنان، في مدينة بغداد يـك الجمعة، 

نة ثماني عشرة كمائة بعد األلؼ، بعد صبلة العصر، في اليـك الثاني مف شير جمادم اآلخرة، في س
 .(17)بعد اليجرة النبكية عمى فاعميا أفضؿ الصبلة كأكمؿ التحية"

 رسالتوفي  الجبوريالثاني : منيج  طمبالم
 مكضكع رسالتو ىذه،كاف محمد بف ناصر الجبكرم، فاحصان كناقدان، كمصححان عند تناكلو 

( القكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف)ا بصدد تحقيقيأنا ي تالرسالتو كركايتيا، ىذا يظير جميان، في 
بمنيجية جيدة، كىذا يظير جميان مف خبلؿ قراءة  رسالةال ت، كقد تميز وركاياتتعريفو لمتكبير كذكر عند 
ر عمييا عرضان ، إذ يقـك بعرض منيجيتو في مقدمة رسالتو مف خبلؿ خطتو التأليفية التي سارسالتو

 أقـك بتفصيؿ منيجو بالنقاط االتية : اذناشافيان كافيان، كى
لقد قاـ الجبكرم بذكر اسـ رسالتو في بداية حديثو عف ىذه الرسالة بقكلو:" كبعد... فيذه نبذة  -1

يسيرة تشتمؿ عمى معرفة ما يتعمؽ بأكجو التكبير لمقراء السبعة مف طريؽ الشاطبية ينتفع بيا المبتدئ ػػػ 

                                                 
 . 11/136، كمعجـ المؤلفيف:  6/317االعبلـ :ينظر : (15)
 . 11/136، كمعجـ المؤلفيف:  6/317االعبلـ :ينظر : (16)
 ./ أ 10قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / ال (17)
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القول المبين في  منتيي, إنو عمى ذلؾ قدير كباإلجابة جدير، كسميتيا:إف شاء اهلل ػػػ كال يحتاج إلييا ال
 .(18)التكبير ُسنة المكيين

عند الحديث عف كيفية قراءة النبي صمى  ، مثؿ قكلوذكراالستشياد باالحاديث النبكية لتأييد ما ي -2
ي حديث أـ سممة ف فانو يجكز في اختيار أكثر أىؿ األداء؛ لمجيئو عف رسكؿ اهلل  ":اهلل عميو كسمـ

: " كاف إذا قرأ قطع قراءتو آية آية، يقكؿ: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ثـ يقؼ، رضي اهلل عنيا أف النبي 
ثـ يقكؿ: الحمد هلل رب العالميف، ثـ يقؼ ثـ يقكؿ: الرحمف الرحيـ مالؾ يـك الديف" ركاه أبك داكد ساكتا 

 . (19) "حديث حسف كسنده صحيحعميو, كالترمذم كأحمد كأبك عبيد كغيرىـ, كىك 
النقؿ أحيانا مف بعض كتب القراءات المتقدمة كشركح الشاطبية كغيرىا مف كتب القراءات كما قاؿ  -3

كنص صاحب المستنير عمى أنو مف أكؿ "ألـ نشرح" ككذا أبك  ":بداية التكبير بقكلوعند حديثو عف 
ضحى, كىك الذم في الركضة ألبي عمي, القبلنسي في إرشاده, كركل اخركف التكبير مف أكؿ ال العز

كأما انتياؤه فمف كاف عنده آلخر السكرة كبر في أخر كؿ سكرة حتى يكبر في أخر "الناس"، كمف كاف 
 .(20)"عنده ألكؿ السكرة كبر في أكؿ كؿ السكرة حتى يكبر في أكؿ"الناس"كال يكبر في أخرىا

بعبارة  مؤلىؼكبيف حقيقة ىذا ال يااسمعمى  هىذرسالتو لقد أشار االماـ الجبكرم في مقدمة   -4
كجيزة فقاؿ:) كبعد... فيذه نبذة يسيرة تشتمؿ عمى معرفة ما يتعمؽ بأكجو التكبير لمقراء السبعة مف طريؽ 
الشاطبية ينتفع بيا المبتدئ ػػػ إف شاء اهلل ػػػ كال يحتاج إلييا المنتيي, إنو عمى ذلؾ قدير كباإلجابة جدير، 

  . (21)" القول المبين في التكبير ُسنة المكيين كسميتيا:
االعتماد في أغمب القراءات التي يذكرىا يعتمد بيا عمى الركاية، كفي بعض األحياف يصرح باسـ  -5

مف أخذ عنو ىذه الركاية، مثاؿ ذلؾ:) فأما ابتداؤه فنص صاحب التيسير عمى أنو مف أخر الضحى, 
لييا أشار الشاطبي بقكلو: كشيخو أبك الحسف ابف غمبكف ككالده أبك  الطيب, كقيؿ: مف أخر " كالميؿ" كا 

 .(22)"كقاؿ بو البزم مف أخر الضحى                   كبعض لو في أخر الميؿ كصبل
لـ تكف لو منيجية ثابتة في تحديد الكتاب المنقكؿ عنو, فتراه تارة يذكر اسـ الكتاب فقط, كتارة  -9

ذكر اسـ الكتاب كصاحبو: " كاعمـ أنو اختمؼ في ىاء الضمير في يذكر اسـ صاحب الكتاب, كتارة ي
؟ فذىب قـك إلى الجكاز مطمقان كاخركف إلى المنع مطمقان مف حيث  ڇڎڇ نحك  ىؿ يدخميا االشماـ كالرـك

أف حركتيا عارضة, كىك ظاىر كبلـ الشاطبي نص عميو في النشر, كجمع مف المحققيف إلى أنو إف 
ال فبل, كىذا الذم قطع بو أبك محمد كاف قبميا كسرة أك يا ء ساكنة أك ضمة أك كاك ساكنة امتنعا كا 

                                                 
 ./ أ 1قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / ال (18)
 .  ب /  6قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / (ال19)
  .  أ / 2قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / (ال20)
 ./ أ 1التكبير سنة المكييف: / قكؿ المبيف في ال(21)
 .ب / 1قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / (  ال22)
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مكي كأبك عبداهلل بف شريح كالحافظ أبك العبلء اليمداني كأبك الحسف الحصرم كغيرىـ، كأشار إليو أبك 
 . (23)"القاسـ الشاطبي كالداني في جامعو كىك أعدؿ المذاىب عندم كاهلل أعمـ نص عميو في النشر

يرل أنو لـ يعتمد إلى النقؿ إال في مكاضع قميمة  يذه الرسالةاعتماده عمى النقؿ: إف المتتبع ل -10 
 . بؿ الشؾ بأنو كاف ذا عممية عاليةجدا فكاف يعتمد في ذلؾ عمى عممو الذم يحممو مما يدؿ بما ال يق

عرض عالـ ثبت لما  رسالتوعرض المؤلؼ مادة  الدقة كالضبط في نقؿ كتدكيف المادة العممية: -11
ذكره لمكجكه التي تصح بيف السكر التي يبتدأ يقكؿ بكؿ دقة كصدؽ في النقؿ كالتكثيؽ, فمف حيث الدقة 

 . (24)بيا مع التكبير
مصدر الحديث النبكم الشريؼ عند االستدالؿ بو االمر الذم يدلؿ عمى تمكف ىذا العالـ  ذكري -12

إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو إلى آخره, أك بما في نحك " كبعضيـ يقكؿ: ال  الجميؿ مثالو قكلو :
: )كؿ أمر ذم باؿ ال يبدأ بالحمد هلل فيك ذلؾ مف التنزيو, كبعضيـ بالحمد هلل رب العالميف لقكلو

 .  (25)أجذـ( ركاه أبك داكد كابف حباف في صحيحو "
مما يعرض كيقكؿ، مثؿ كاف يذكر كجكه القراءات بإسنادىا الى مف قرأ بيا عرض عالـ ثبت  -13

ىكذا قرأت عمى شيخي ڇ ڎڇ  إلى قكلو تعالى: ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڇ  :قكلو: ثـ تجمع مف قكلو تعالى
 .(26)"الشيخ خميؿ البغدادم, كالشيخ محمد أبي المكاىب الدمشقي حفظيما اهلل تعالى

 : النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: رابعالمبحث ال
 لمكتاب، ييا لدل تحقيقتبحمد اهلل تعالى اعتمد (27)الحصكؿ عمى نسختيف خطيتيف يلقد تيسر ل

 عمييا كىذا كصؼ لمنسختيف: ترل أنيا كافية في إخراج نص سميـ قكيـ، فاعتمدأالتي ك 
 النسخة االولى:

االسػػبلمية/ ديػػكاف كىػي نسػػخة مصػػكرة عمػػى النسػػخة المكجػػكدة فػي مركػػز البحػػكث كالدراسػػات 
كىػي نسػخة كاممػة دكف نقػص أك طمػس  ( 228( كالتصػنيؼ)0587) تحمؿ الرقـالكقؼ السني ، 

أك بيػاض كاضػحة الخػط ، كبخػط نسػخ مقػرئ ، قميمػػة التصػحيؼ كاألخطػاء ، كقػد أشػرت إلييػا فػػي 

                                                 
 .أ / 7قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / (ال23)
كىذا يراه القارئ جميا عند ذكره  لمكجكه التي تصح عند جمع السكر التي يبتدأ منيا التكبير مع االستعاذة كالبسممة ( 24)

 . كالتكبير
 . أ / 9قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / ال(25)
 .ب / 6قكؿ المبيف في التكبير سنة المكييف: / (ال26)
 المكتبة: ، كنسخة 104, 29/101 قـتحمؿ ر  مكتبة المكصؿكىناؾ نسخ أخرل في عدد مف المكتبات منيا :  (27)

 المممكة ،جامعو الممؾ سعكد - المركزية تبة، كنسخة المك2530قـ الحفظ: ر  السعكدية العربية المممكة المركزية في
رقـ  المغربالعامة في  ، كنسخة مكتبة الخزانةمجاميع 1644/2مجاميع,  2488/2رقـ الحفظ:   السعكدية العربية
 . D 1532الحفظ: 



- 12 - 
 

( ، كؿ لكحػة مقسػمة إلػى صػفحتيف ، ضػمت الصػفحة لكحات  10التحقيؽ كىذه النسخة تقع في )
 في السطر الكاحد . كممة 16-14ران ، بمعدؿسط 23الكاحدة 

)ىػذه الرسػالة لمؤلفيػػا :  كلػىمكحػػة األالكيتبػت بخػط نسػخ عػادم بالمػػداد األسػكد ، ككيتػب عمػى 
 . الشيخ سمطاف بف ناصر الجبكرم(

 جعمتيا نسخة األصؿ. كنظران لقمة األخطاء كالسقط فييا كلككنيا أقدـ النسخ التي حصمت عمييا
 النسخة الثانية :

مجمػػػع البحػػػكث االسػػػبلمية فػػػي لنسػػػخة المكجػػػكدة فػػػي مكتبػػػة كىػػػي نسػػػخة مصػػػكرة عمػػػى ا
 . ( مجمكع 303األزىر الشريؼ ، تحمؿ الرقـ )

( لكحة احتكت 14كىي كاممة ككاضحة ، كيتبت بخط نسخ مضبكط، كىذه النسخة تقع في )
( كممة 11-9( سطران في كؿ سطر )19المكحة الكاحدة عمى صفحتيف، ضمت الصفحة الكاحدة )

كاحد، كتـ الفراغ مف نسخيا في يـك الخميس التاسع كالعشريف مف شير رجب األصـ في السطر ال
 )ب( . ، كرمزت ليا بالرمزسنة خمس كأربعيف كمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية
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 القسم الثاني / النص المحقق
 ين في التكبير سنة المكيينبالقول الم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كتيميمو كتحميده, كجعمنا مف أمة نبي صفكة خمقو, أحراره كعبيده, كأنزؿ الحمد هلل الذم ىدانا لتكبيره 

حمده سبحانو مف الو أمرنا بترتيؿ القرآف كتجكيده, فطكبى لمف أ بألفاظو كأيده بجنكده،القرآف عميو متعبدان 
 شغؿ قمبو بفيـ معانيو, كلسانو بترديده .

شيادة أدخرىا ليـك كعده ككعيده, كأشيد أف سيدنا  ،اهلل كحده ال شريؾ لو الكأشيد أف ال ألو إ 
الذيف فازكا كعمى آلو كأصحابو كأزكاجو كذرياتو  محمدان عبده كرسكلو المبعكث إلى كافة الخمؽ بتكحيده 

السبعة  مؿ عمى معرفة ما يتعمؽ بأكجو التكبير لمقراءت. كبعد... فيذه نبذة يسيرة تشبإتباع دينو كتشييده
نو عمى ذلؾ إكال يحتاج إلييا المنتيي,  ػػػ ف شاء اهللإػػػ / ينتفع بيا المبتدئ  أ 1 مف طريؽ الشاطبية /
 .ين في التكبير ُسنة المكيينالقول المب كسميتيا: قدير كباإلجابة جدير،

  ،(29)اصبلة كانت أك غيرى ،في كؿ حاؿالعظيـ  سينة المكييف عند ختـ القرآف (28)أف التكبير عمـا 
  ,(31)في النشر بأسانيدىارىا ككمكقكفة ذ كليـ في ذلؾ أحاديث مرفكعة (30)تكاتر فعمو عنيـ

 

                                                 
التعظيـ  :كالتكبيركىٌبر، إذا قاؿ: " اهلل أكبر " ، كمعناه: اهلل أعظـ مف كؿ عظيـ،  التكبير في المغة: فيك مصدر(28)

كحكقؿ، إذا قاؿ: ال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ"،  ، " ـكىذا كقكلؾ: " بسمؿ، إذا قاؿ: بسـ اهلل الرحمف الرحي
مف كؿ شيء، أم:  معناه في الصبلة أك األذاف قكالف: األكؿ: أف معناه اهلل كبير، كالثاني: اهلل أكبر كفي .كىكذا
 ر ( .، مادة: ) كب5/127، ك لساف العرب: 602-601لمحيط: ينظر: القامكس ا. أعظـ

كأما التكبير عند القراء فيك عبارة عف قكؿ: " اهلل أكبر " في بداية كؿ سكرة، كيسمى التكبير العاـ، أك مف نياية     
 إال إذا قرأكالتكبير عند القراء ال يؤتى بو  سكرة " الضحى " إلى آخر المصحؼ الشريؼ، كيسمى التكبير الخاص،

ككيفية أدائو ضمف ىذه الحالة  القارئ القرآف مرتبنا مف أكلو إلى آخره، كالقراء يبحثكف في مفيـك التكبير، كحكمو،
نما ىك ذكر جميؿ، أثبتو الشرع عمى كجو  كالتكبير عند ختـ المصحؼ الشريؼ ليس مف .فقط القرآف باتفاؽ القراء، كا 

 .كغيرىا االستعاذة في أكؿ القراءة، كلذلؾ لـ يرسـ في جميع المصاحؼ المكيةالقرآف، كما أثبت  التمييز بيف سكر
تحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر: 2/405ينظر: النشر في القراءات العشر:  ، 2/640كما بعدىا، كا 

 .2/346كالميذب في القراءات العشر كتكجيييا مف طريؽ طيبة النشر: 
 ثبتو مف ب .في األصؿ " غيره " كما أ (29)
لـ يكرد المؤلؼ سبب التكبير، كأكرده ابف الجزرم بقكلو:" كىذا قكؿ الجميكر مف أئمتنا كأبي الحسف بف غمبكف كأبي  (30)

عمرك الداني كأبي الحسف السخاكم كغيرىـ مف متقدـ كمتأخر، قالكا: فكبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ شكرا هلل، لما 
قىاؿى بىٍعضي كٌذب المشركيف  كرنا، أىٍم بً كى سيري ا كى : فىرىحن ًقيؿى ، كى اًفًريفى تىٍكًذيبنا ًلٍمكى ا أىنىا عىمىٍيًو كى ـٍ: قىاؿى المَّوي أىٍكبىري تىٍصًديقنا ًلمى كًؿ يي نيزي

 . 2/406النشر:  اٍلكىٍحًي(.
 كما بعدىا . 2/410ينظر : النشر في القراءات العشر :  (31)
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قاؿ  ،(35)فيو بخبلؼ عف قنبؿ (34)كقنبؿ (33)كايتي البزممف ر  (32)كقد صح عف ابف كثير
 :(36)الشاطبي
 (37)كعف قنبؿ بعض تكبيره تبل                      كقيؿ بيذا عف أبي الفتح فارس    
 .(38)نما ىك أبك ربيعةإف طريؽ الشاطبي إلى البزم أك  
زيادة "ال الو اال اهلل"  (39)ماا  كلفظ التكبير "اهلل أكبر" اتفاقان قبؿ البسممة مف غير زيادة التيميؿ قبمو, ك  
 :بقكلو, كليس مف طرقو, كلـ يذكر طريقو اال في ىذا المحؿ (40)طريؽ ابف الحباب فيك

 (41)حمد زاد ابف الحباب فيمبلأل                     كقبمو .........................

                                                 
الدارٌم ، إماـ أىؿ مكة في القراءة ، كلد بمكة ، أخذ القراءة عرضان عف عبد  ىك أبك معبد عبد اهلل بف كثير ، المكي (32)

افى كغيرىما،  اهلل بف السائب، كمجاىد بف جبر، ركل القراءة عنو إسماعيؿ بف عبد اهلل القسط ، كمعركؼ بف ًمٍشكى
 .443/  1: ، كغاية النياية 86/  1تكفي سنة عشريف كمئة لميجرة . ينظر : معرفة القراء الكبار: 

ىك: اإلماـ أبك الحسف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف القاسـ بف نافع بف أبي بىزَّة ، البىزِّم المكي، مقرئ أىؿ مكة  (33)
كمؤذف المسجد الحراـ، أستاذه محقؽه ضابطه متقفه ، قرأ عمى أبيو، ككىب بف كاضح، كقرأ عميو إسحاؽ بف محمد 

مف آخر الضحى، تكفي سنة خمسيف كمئتيف عف ثمانيف سنة . ينظر: معرفة  الخزاعي، ركل حديث التكبير مرفكعان 
 .119/  1، كغاية النياية :  173/  1القراء الكبار : 

ىك: أبك عمر محمد بف عبد الرحمف بف خالد ، المخزكمي المكي الممقب بػ ) قنبؿ (، أخذ القراءة عرضان عف أحمد  (34)
كىك الذم خمفو في القياـ بيا بمكة، كركل القراءة عنو البزم، كاختيًمؼى في سبب  بف محمد بف عكف النبَّاؿ القكَّاس،

تسميتو قنببلن فقيؿ: ىك اسمو، كقيؿ ألنو مف أىؿ بيت بمكة يقاؿ ليـ : القنابمة ، كقيؿ غير ذلؾ، تكفي سنة إحدل 
 .165/  2، كغاية النياية:  230/  1كتسعيف كمئتيف . ينظر: معرفة القراء الكبار: 

قاؿ البزم: حدثت محمد بف إدريس الشافعي فقاؿ لي : إف تركت التكبير فقد تركت سنة مف سنف نبيؾ )صمى اهلل  (35)
 . 2/415كالنشر :  793عميو كسمـ( . جامع البياف لمداني : 

ي النحك، كالقراءات، ىك: أبك القاسـ محمد بف خمؼ بف أحمد بف ًفٍيرُّه الرعيني ثـ الشاطبي، كاف إمامان فاضبلن عالمان ف(36)
كالتفسير، كالحديث، أستاذان في العربية، حافظان لمحديث، صالحان صدكقان، استكطف مصر، أخذ منو السخاكم، صٌنؼ  

ىػ( في مصر. ينظر: نفح الطيب: 590القصيدة المشيكرة بػ"حرز األماني ككجو التياني في القراءات السبع" )ت
 .23ػ2/20، غاية النياية : 4/297، طبقات الشافعية الكبرل: 1/399

 . 91حرز األماني ككجو التياني :  (37)
ىك أبك ربيعة الحارث بف عبد اهلل بف أبي ربيعة بف عياش المخزكمي المكي، ركل عنو عبد اهلل بف أمية بف  (38)

، 2/273الحارث، ككاف مقبكؿ الحديث، كركل حديثو البخارم كمسمـ كالحاكـ كغيرىـ . ينظر : التاريخ الكبير: 
 .  195/  2كاإلصابة : 

 في ب " كأنما " . (39)
باب بف مىٍخمىد الدقاؽ، البغدادم، شيخ متصدِّره مشيكر، ثقةه ضابطه، مف كبار الحذاؽ،  (40) ىك أبك عمي الحسف بف الحي

كثبلث  ركل القراءة عف البزِّم، كىك الذم ركل التيميؿ عنو، ركل عنو القراءة: ابف مجاىد كغيره، تكفي سنة إحدل
 . 2/327. كينظر: النشر:  209/  1، كغاية النياية: 1/229مئة ببغداد. ينظر: معرفة القراء:

  . 227، كالتيسير: 399، كينظر: جامع البياف:  91في ب " فييمبل " . حرز االماني :  (41)
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ف قمت: إذا كاف األمر كذلؾ فينبغي أف ال يقرأ لمشاطبي مف طريؽ ابف الحباب, قمت: إفيك حكاية, ف
 .نما يقرأ بو؛ ألف ختـ القرآف ينبغي تعظيمو بكثرة األكجو كالطرؽإ

ال  كمعمـك أف صيغة التيميؿ مع التحميد" :(42)قاؿ شيخ مشايخي الشيخ سمطاف المزاحي المصرم 
بؿ تكصؿ  ،ال اهلل كاهلل أكبر كهلل الحمد" ال يفصؿ بعضيا مف بعض, كال يتقدـ بعضيا عمى بعضإلو إ

 . (43)دفعة كاحدة كذا كردت بو الركاية انتيى
نيما ليسا في الشاطبية أال اهلل" لتعظيـ القرآف مع ال إلو إ يمد المنفصؿ في" وكنقؿ عنو رحمو اهلل أن

ترل النقؿ  متعظيـ المذككر, فطالع النشرلفييا كلك حكاية؛  (44)[بما  ]أصبلن, فمف باب أكلى أف يقرأ 
 .(45)محرران كالحؽ مسطران 

لى أم مكضع ينتيي, كذلؾ مبني عمى  (46)أف ثـ اختمؼ ركاة التكبير مف أم مكضع يبتدأ بو, كا 
أخر  أنو مف التيسير عمى (47)صاحبفأما ابتداؤه فنص  ؟التكبير ىؿ ىك ألكؿ السكرة أـ ألخرىا

لييا  (51)الميؿ"ك  , كقيؿ: مف أخر "(50)الطيب ككالده أبك (49), كشيخو أبك الحسف ابف غمبكف(48)الضحى كا 
 :شار الشاطبي بقكلوأ

 (52)كصبل أخر الميؿ كبعض لو في                   كقاؿ بو البزم مف أخر الضحى
                                                 

المصرم الشافعي فاضؿ، كاف شيخ اإلقراء بالقاىرة، نسبتو  المزاحيسمطاف بف أحمد بف سبلمة بف إسماعيؿ ىك:  (42)
إلى منية مٌزاح )مف الدقيمية بمصر(، لو مؤلفات عدة منيا )حاشية عمى شرح المنيج لمقاضي زكريا (، كرسالة في 

، كمعجـ 3/108. ينظر: االعبلـ: ق1075أجكبة المسائؿ العشريف التي رفعيا بعض المقرئيف، تكفي سنة 
 . 4/238 المؤلفيف:

قاؿ الداني:" كالكجياف يعني التيميؿ مع التكبير، كالتكبير كحده عف البزم كقنبؿ صحيحاف جيداف مشيكراف جيداف.  (43)
 .  318/  2، كالنشر:2/392، كالكشؼ:  393ينظر : التبصرة : ، ك  399جامع البياف: 

 ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب . (44)
-2/411أسيب االماـ ابف الجزرم في كتابو الكبير النشر في القراءات العشر بذكر التكبير ككؿ ما يتعمؽ بو:  (45)

260 . 
 ساقطة مف ب . (46)
 ساقطة مف ب . (47)
ى مىعى فىرىاغو مف كؿ سيكرىة الى آ قاؿ الداني:) (48) افى يكبر مف آخر كىالضُّحى خر اف البزل ركل عىف اٍبف كثير بإسناده انو كى

كلىة بأكؿ السُّكرىة  التٍَّكًبير}قؿ أعكذ ًبرىٌب النَّاس{ كيصؿ  اءى القارئ قطع عىمىٍيًو كابتدأ ًبالتٍَّسًميىًة مىٍكصي بآخر السُّكرىة كاف شى
اءى كصؿ  كصؿ التٍَّسًميىة بأكؿ السُّكرىة...( . التيسير:  التٍَّكًبيرالًَّتي بٍعدىىا كاف شى  . 226ًبالتٍَّسًميىًة كى

ىك : أبك الحسف طاىر بف عبد المنعـ بف عبيد اهلل بف غمبكف المقرئ الحمبي شيخ االماـ الداني، أخذ القراءة عف  (49)
أبيو ، كأخذ عنو اإلماـ الداني، كأبك جعفر أحمد بف محمد النحكم، كغيرىـ لو مؤلفات عدة أىميا التذكرة في 

  . 1/399، كغاية النياية: 1/369الكبار:  ق. ينظر: معرفة القراء 399القراءات الثماف، تكفي سنة 
 .  318/  2، كالنشر: 308/  3، كجامع البياف: 393، كالتبصرة : 2/662ينظر: التذكرة:  (50)
 قكلو : " كقيؿ: مف أخر كالميؿ " ساقطة مف ب . (51)
 . 90قكلو: " كبعض لو في أخر الميؿ كصبل " ساقطة مف ب . حرز األماني ككجو التياني :  (52)
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رشاده, إفي  (55)[القبلنسي](54)ككذا أبك العز (53)نو مف أكؿ "ألـ نشرح"أكنص صاحب المستنير عمى 
 هما انتياؤه فمف كاف عندأ, ك (56)كركل اخركف التكبير مف أكؿ الضحى, كىك الذم في الركضة ألبي عمي

/  ب 1 كمف كاف عنده ألكؿ السكرة / ،في أخر كؿ سكرة حتى يكبر في أخر "الناس" كبرالسكرة  آلخر
 .(58)الناس" كال يكبر في أخرىا ؿ "السكرة حتى يكبر في أك  (57)كؿ كبر في أكؿ

يمتنع منيا  ،(59)عمى التقديريف المذككريف, حاؿ كصؿ السكرة بالسكرة ثمانية أكجو ثـ اعمـ أنو ينافي
ر السكرة, كالسبعة الباقية خلئبل يكىـ أف البسممة آل ؛طع عميياكصؿ أخر السكرة بالتكبير كبالبسممة مع الق

 كاثناف منيا عمى تقدير أف يككف ألكليا, كثبلثة خر السكرة،ا عمى تقدير أف يككف آل, فاثناف منيجائزة
خر السكرة ف يككف آلخر السكرة أكليما: كصؿ التكبير بآأ فالمذاف عمى تقدير عمى التقديريف, محتممة

 . (60)البسممة بأكؿ السكرةكالكقؼ عميو, ككصؿ 
ياف جائزاف عند مف ألحؽ ة, كىذاف الكجكثانييما: كصمو بأخر السكرة, كالكقؼ عميو كعمى البسمم

 بأخر السكرة.التكبير 
 (61)ككصميا : قطعو عف أخر السكرة ككصمو بالبسممةفأكليما مذاف عمى تقدير ككنو ألكؿ السكرة،كال 

, ككصمو بالبسممة مع الكقؼ عمييا ثـ االبتداء بأكؿ السكرة أخر السكرةكثانييما: قطعو عف ة، بأكؿ السكر 
: (62)امكثانيي ر السكرة كبالبسممة كبأكؿ السكرة،ا: كصؿ التكبير باخمأكليكالثبلثة جائزة عمى التقديريف، 
ثالثيا: القطع عف أخر السكرة كعف  سممة مع كصؿ البسممة بأكؿ السكرة،قطعو عف أخر السكرة كعف الب

 البسممة كعف أكؿ السكرة. 

                                                 
 . 864كىي سكرة االنشراح . ينظر: المستنير:  (53)
, شيخ العراؽ كمقرئ القراء بكاسط، كألؼ كتاب اإلرشاد القبلنسيحمد بف الحسيف بف بندار الكاسطي أبك العز  ىك : (54)

في العشر كىك مختصر كاف عند العراقييف كالتيسير, ككتاب الكفاية، برع في القراءات كسمع مف جماعة, كىك جيد 
. ينظر: معرفة القراء الكبار: النقؿ ذك فيـ فيما يقكلو، تكفي في شكاؿ سنة إحدل كعشريف كخمسمائة بكاسط

 .2/129، كغاية النياية: 1/473
 ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب .  (55)
، لو كتاب الركضة في ت، مف أىؿ بغدادءاعالـ بالقرا ،، أبك عمٌي الحسف بف محمد بف إبراىيـ المالكيىك:  (56)

، كاالعبلـ : 1/230. ينظر: غاية النياية:  تكفي في رمضاف سنة ثماف كثبلثيف كأربعمائة القراءات االحدل عشرة، 
2/230  . 

 ساقطة مف ب . (57)
 .  2/432الركضة : ك  ،639االرشاد:ينظر: المستنير:  (58)
 . 324-2/322، كالنشر: 4/1341، كفتح الكصيد: 4/709، كالتجريد:400ينظر : جامع البياف:  (59)
براز المعاني: 1/158: كاإلقناع، 41العنكاف في القراءات السبع: ينظر:  (60)  . 54، كا 
 في ب " ككصمو " . (61)
 " . ثانييا" في ب  (62)
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كبو آخذ, كليس االختبلؼ في ىذه  بو، كؿ مف السبعة جائز قرأت ):(63)الجزرمقاؿ الشمس ابف 
يكف اختبلالن  يفعؿ ذلؾ (64)[ لـ ]فبيف كؿ سكرتيف, كا   األكجو السبعة اختبلؼ ركاية يمـز االتياف بيا كميا

 كجو الثبلثة الجائزة،عند ذكر األبؿ ىك مف اختبلؼ التخيير كما ىك مبيف في باب البسممة  ،في الركاية
أك بكجو  ألكليا (65)والسكرة كبكجو مما يختص بككن آلخراالتياف بكجو مما يختص بككف التكبير  نعـثـ 

مما يحتمميا متعيف, إذ االختبلؼ في ذلؾ اختبلؼ ركاية فبلبد مف التبلكة بو إذا قصد جمع تمؾ الطرؽ, 
كقد كاف الحاذقكف مف شيكخنا يأمركننا بأف نأتي بيف كؿ سكرتيف بكجو مف الخمسة؛ ألجؿ حصكؿ 

 (تيا مف الشيخ كاؼ كاهلل أعمـالتبلكة بكجو منيا إذا حصؿ معرف ، بؿكال يمـز بجميعيا, كىك حسفالتبلكة 
كىي: الكجياف المذاف ألكؿ  ،. إذا عممت ىذا فاعمـ أف االكجو التي في أكؿ الضحى خمسة(66)انتيى
كجو ف األ/ التي بيف الناس كالفاتحة, كأ أ 2 أتي االكجو /ت, كسكالثبلثة المحتممة كما مر آنفان  السكرة,

  .(67)بعة بيف كؿ سكرتيف في غير ما ذكرالس
ڇٹڇ آخر السكرة بالتكبير ككاف ساكنان, أك منكنان كسرتو, فالساكف نحك نؾ إذا أكصمتأثـ اعمـ 

(68) 
كالمنكف نحك "خبير اهلل أكبر" بخبلؼ ما إذا كاف االخر متحركان فانو يبقى عمى تحريكو, ، اهلل أكبر""

ڇڃ    ڃ ڇ كيكصؿ مع ما بعده نحك
 ڇٹ  ڇ  ك:نحف ىاء الضمير ال تكصؿ أاهلل أكبر" ك  " (69)

" اهلل  (70)
 . (71)التكبير مع حكـ االخر أكبر" ىذا
ال فإنؾ تدغمو في البلـ نحكحالو إما مع التيميؿ فأنؾ تبقيو عمى كأ ڇڍڇ  :ف كاف غير منكف, كا 

(72)
 

ڇ ڈ ڇ  ك، " ال الو إال اهلل"
 .ال الو إال اهلل" " (73)

                                                 
، شمس الديف، الدمشقٌي ثـ الشيرازم الشافعٌي، الشيير بف محمد بف محمد بف عمي بف يكسؼ محمد أبك الخير ىك:(63)

بابف الجزرم: شيخ اإلقراء في زمانو، مف حفاظ الحديث، كلد كنشأ في دمشؽ، كابتنى فييا مدرسة سماىا )دار 
)النشر في القراءات العشر،  القرآف( كرحؿ إلى مصر مرارا، ثـ رحؿ إلى شيراز فكلي قضاءىا لو مؤلفات ميمة منيا

. ينظر: طبقات الحفاظ لمسيكطي: ق833د، تكفي سنة كغاية النياية في طبقات القراء، كالتمييد في عمـ التجكي
 . 7/45، كاالعبلـ: 9/255، كالضكء البلمع: 3/85

 ساقطة مف األصؿ، كما أثبتو مف ب . (64)
 في ب " بككف ". (65)
 . 2/436 النشر في القراءات العشر : (66)
 .612، كالكفاية :  640، كاالرشاد:  736ينظر: التبصرة :  (67)
 ( .11سكرة الضحى، اآلية ) (68)
 ( .٨) سكرة التيف، اآلية (69)
 ( .8) سكرة البينة ، اآلية (70)
 . 2/406، كالنشر:  2/664ينظر: التذكرة:  (71)
 ( .11سكرة القارعة، مف اآلية ) (72)
 ( .3سكرة النصر، مف اآلية ) (73)
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لضحى لمقراء كأكؿ اڇ ڦ  ڦڇ  :ما بيف اخر الميؿ مف قكلو تعالى إذا تقرر ىذا كقصدت جمع 
جميع القراء ال نعمـ في  (74)دعند أئمة القراءة ىك الجير باالستعاذة عنالسبعة فمف المعمـك أف المختار 

 .(76)أحد منيـ كما نص عميو في النشر (75)دذلؾ خبلفان عن
كىـ  بو قرئلذم قرأت بو عمى مشايخي كأي فا ،كجييا كما اختمؼ في صيغتياكاختمؼ في ترتيب أ

الثاني: قطع  كقطع البسممة عما بعدىا، األكؿ: قطع االستعاذة عف البسممةأكجو  بأربعةأيضان كذلؾ 
 بالبسممة كقطع البسممة عما بعدىا،الثالث: كصؿ االستعاذة  اذة عف البسممة ككصميا بما بعدىا،االستع

ني: قطع الجميع. الثالث: في النشر األكؿ: كصؿ الجميع. الثا الذم لكف . ىذاكالرابع: كصؿ الجميع
  .(77)البسممة بما بعدىا. الرابع: عكسوقطع االستعاذة عف البسممة ككصؿ 

 , (81), كالكسائي(80), كعاصـ(79), كابف كثير(78)كاف المبسمميف مف السبعة ببل خبلؼ قالكف
 
 
 
 

                                                 
 في األصؿ عف، كما أثبتو مف ب كىك المكافؽ لمسياؽ.  (74)
 في األصؿ عف، كما أثبتو مف ب كىك المكافؽ لمسياؽ. (75)
 . 2/328ينظر: النشر:  (76)
 . 2/434ينظر: النشر :  (77)
و  ىك أبك مكسى عيسى بف مينا بف كرداف بف عيسى، مكلى بني زىٍىرىة ، لقب بػ (78) ) قالكف ( كىك لىقبه أطمقو عميو شيخي

نافع ، كمعناه : الجيد بالركمية . قارئ المدينة ، كقرأ عمى نافع سنة خمسيف كمائة ، أخذ القراءة عرضان عف نافع، 
 .615/  1، كغاية النياية: 155/  1تكفي سنة ست كمئتيف . ينظر: معرفة القراء: 

مكي الدارٌم، إماـ أىؿ مكة في القراءة، أخذ القراءة عرضان عف عبد اهلل بف ىك: أبك معبد عبد اهلل بف كثير، ال (79)
، كغاية 86/ 1السائب، كمجاىد بف جبر، أحد السبعة، تكفي سنة عشريف كمئة لميجرة . ينظر: معرفة القراء الكبار:

 .443/  1النياية: 
أبيو : بيدلة ػ عمى الصحيح، أحد القراء السبعة ىك: أبك بكر عاصـ بف أبي النجكد األسدم مكالىـ الككفي ، كاسـ  (80)

المشيكريف، إليو انتيت رئاسة اإلقراء في الككفة، كاف نحكيان  فصيحان، مف أحسف الناس صكتان بالقرآف ، ككاف عابدان 
تكفي  خيران كثير الصبلة خاشعان فييا، أخذ القراءة عف أبي عبد الرحمف السُّمَّمي، أخذ عنو : شعبة ، كحفص، كغيرىـ

 346/  1، كغاية النياية :  88/  1سنة سبع كعشريف كمئة . ينظر: معرفة القراء: 
ىك: أبك الحسف عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف بىٍيمىف بف فيركز، مكالىـ الككفي ، الممقب بالكسائي، المقرئ ،  (81)

خذ عف األعمش ، كتبل عمى حمزة النحكم، أحد القراء السبعة المشيكريف ، كسمي بالكسائي لكساء أحـر فيو ، أ
كغيره، قاؿ فيو اإلماـ الشافعي: مف أراد أف يتبحر في النحك فيك عياؿ عمى الكسائي، كلو مف المصنفات : معاني 

 .  535/  1، كغاية النياية: 1/120ق. ينظر: معرفة القراء: 189القرآف، تكفي سنة 
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 (86)حمزةؿ, كأما , فاف ليـ البسممة كالسكت كالكص(85), كابف عامر(84), كابك عمرك(83)كرش (82)كبو
 .(87)مة بيف السكرتيف ثبلثة مف أربعةكجو البسمف أفميس لو بسممة كأ

كفصؿ  ،كصؿ طرفي البسممة, أم: كصؿ الجميع؛ ألنو األصؿ :كاختمؼ في ترتيبيا فبعض قاؿ
 إلشعارهحسنيا تاـ, كفصؿ أكليا ككصؿ اخرىا كىك أطرفييا كىك قطع الجميع؛ ألف كبلن منيما كقؼ 

كاخر قاؿ: األكؿ: أكالىا قطعيا عف الماضية االبتداء أك مف أكؿ السكرة انتيى، بالمراد, كىك انيا لتبرؾ 
ب/  2ككصميا باآلتية. كالثاني: كصميا بالماضية كباآلتية. كالثالث: قطعيا عف الماضية كعف اآلتية /

: كصؿ (91)الثالثك  ككصؿ الثاني،: قطع االكؿ (90)الثاني : قطع الجميع،(89). كاخر قاؿ: األكؿ (88)انتيى
, كالشيخ محمد أبي (92)االسبلـ الشيخ خميؿ البغدادم كىك الذم قرأتي بو عمى شيخي شيخ الجميع,

                                                 
، ككصؿ آخر السكرة بأكؿ األخرل مف الباقيف: أثبتيا ك ثة أكجوكعف كرش بيف السكرتيف ثبل ،يريد القراءة بخبلؼ (82)

 الكشؼ: ينظر: .غير سكت، كالثالث الفصؿ بينيما بسكتة لطيفة مف غير قطع نفس، لكف البسممة عنو أشير
 . 1/444، كغاية االختصار:51العنكاف :ك ،  742التبصرة:ك ،  1/11

المصرم، الممقب بػ ) كرش ( لشدة بياضو، كقيؿ: إف شيخو نافعان ىك: أبك سعيد عثماف بف سعيد، مكالىـ القبطي  (83)
ىك الذم أطمؽ عميو ىذا المقب، شيخ القراء المحققيف، انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالديار المصرية في زمانو كرحؿ 

كتسعيف  إلى نافع، فعرض عميو القرآف عدة ختمات، كعرض عميو القرآف أبك يعقكب األزرؽ، كغيره، تكفي سنة سبع
 .1/502، كغاية النياية: 1/152كمئة بمصر. ينظر: معرفة القراء: 

ىك: اإلماـ أبك عمرك زبَّاف بف عمار ابف العرياف التميمي، المازني، البصرم، مف أئمة المغة كالنحك كالقراءة ، فيك  (84)
غيره، كأخذ عنو شعبة ، كغيره، أحد القراء السبعة، كلد سنة خمس كستيف لميجرة ، أخذ عف يحيى بف يعمر الميثي، ك 

 .288/  1، كغاية النياية: 100/  1تكفي سنة أربع كخمسيف كمئة . ينظر: معرفة القراء: 
ىك: أبك عمراف عبد اهلل بف عامر بف يزيد اليحصبي، إماـ أىؿ الشاـ في القراءة، كالذم انتيت إليو مشيخة اإلقراء  (85)

ابف أبي شياب، ركل القراءة عنو عرضان يحيى بف الحارث الذمارم، كغيره . بيا، أخذ القراءة عرضان عف المغيرة 
 .1/423، كغاية النياية: 82/  1تكفي بدمشؽ سنة ثماني عشرة كمئة لميجرة. ينظر: معرفة القراء: 

ٍبًعي أبك عمارة حمزة بف حبيب بف ًعمارة بف إسماعيؿ الككفي، المعركؼي بالزَّيات، مكلى آؿ عكرمة بف رً : ىك (86)
أخذ عف  ،كاف إمامان حجةن قيمان بكتاب اهلل تعالى ،كلد سنة ثمانيف لميجرة ،التٍَّيًمي، أحد القراء السبعة المشيكريف

 .1/261، كغاية النياية:1/111األعمش، كأخذ عنو الكسائي، تكفي سنة ست كخمسيف كمئة. ينظر: معرفة القراء:
 .1/155كاإلقناع: ، 17، كالتيسير: 24-1/13ينظر: الكشؼ :  (87)
 . 2/434، كالنشر:  2/663ينظر: التذكرة :  (88)
 ساقطة مف ب .  (89)
 ساقطة مف ب . (90)
 ساقطة مف ب . (91)
بعد بحث طكيؿ لـ أقؼ عمى ترجمتو فيما تكافر بيف يدم مف مصادر، غير أف الناسخ كتب في ىامش المخطكط  (92)

ب مف 6ق(. ينظر: 1138كتكفي سنة  ق،1114الكيبلني عاـ  و:)كاف مدرسا كخطيبا في جامعشيئا عف حياتو بقكل
 المخطكط .
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كؿ ككصؿ لقالكف فتاتي لو بقطع الجميع, ثـ بقطع األ فتبتدئاهلل تعالى,  ماحفظي (93)المكاىب الشامي
ثـ تعطؼ ابف كثير بأكجو التكبير  ،كابف عامر كعاصـ عمى ركاية عدـ التكبير الثاني كيندرج معو قنبؿ
, ثـ عمى البسممة كاالبتداء بالسكرة, ثـ القطع عمى التكبير ثـ كصؿ البسممة كىي القطع عمى التكبير

محتمبلف ثـ تصؿ التكبير بالبسممة مع القطع عمييا كاالبتداء بالسكرة ثـ تصؿ التكبير  (94)بالسكرة, كىذاف
 .السكرة ألكؿسممة بالسكرة كىذاف بالبسممة كتصؿ الب

ثـ  ،ربعة كجدت ترتيبيا كترتيب أكجو االستعاذة مع البسممة كالسكرةفاذا تأممت ىذه األكجو األ 
ؼ كصؿ الجميع لقالكف كيندرج ثـ تعط ،يضان كذلؾ، ثـ تعطؼ أكجو التحميد أتعطؼ أكجو التيميؿ كذلؾ

آم  رؤكسألنو مف  ؛البينة قكال كاحدا (95)اإلمالةبثـ تعطؼ كرشا  ،يضا قنبؿ كابف عامر كعاصـمعو أ
 ڇچ  ڇ كقكلو:، ڇ   ڦ  ڦ   ڇ  سكرة في قكلو تعالى: ةحد عشر األ

كجو البسممة الثبلثة كالسكت مع أ(96)
الكجو الثالث المحتمؿ كىك بثـ تعطؼ ابف كثير  ،بك عمرككرتيف كالكصؿ بينيما كيندرج معو أبيف الس

ككذا مع التيميؿ ككذا مع  ،ككصؿ التكبير بالبسممة ككصؿ البسممة بالسكرةكصؿ اخر السكرة بالتكبير 
الكبرل مع  باإلمالةثـ تعطؼ حمزة  ،ثـ تعطؼ ابف عامر بالسكت كالكصؿ بيف السكرتيف ،التحميد

 .كجو البسممة الثبلثةالكبرل مع أ باإلمالةثـ تعطؼ الكسائي  (97)،الكصؿ بيف السكرتيف
ڇۀ   ہ  ہ  ہ  ڇ  :إلى قكلو تعالى،     ڇ  ڻ  ڻ      ٹ  ٹڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

تاتي لقالكف ف (98)
ربعة التي تقدـ ؼ ابف كثير بركاية التكبير مع األكجو األثـ تعط ،كؿ ككصؿ الثانيبقطع الجميع كقطع األ

السكرتيف لسكت بيف ثـ تعطؼ كرشان با ،ثـ تعطؼ كصؿ الجميع لقالكف ،كجو االستعاذةأترتيبيا كترتيب 
ثـ تعطؼ كرشا بالكصؿ بيف  ،عمى اليمز في السكت (99)عمرك كابف عامر كحمزة بككاندرج معو أ

ڇۀ   ڇ اليمز في  (100)[حركة]السكرتيف مع نقؿ 
 آلخرثـ تعطؼ ابف كثير بالتكبير ، ڇٹ   ڇ لمساكف في  

ثـ تعطؼ  ،السكرة بأكؿثـ تقطع عمى البسممة كتبتدئ  ،ف تصؿ التكبير باخر السكرة كتقؼ عميوالسكرة بأ
                                                 

أبك المكاىب محمد بف عبد الباقي بف عبد القادر الحنبمي أبك المكاىب محمد بف عبد الباقي بف عبد القادر الحنبمي،  (93)
ىػ أصمو مف بعمبٌؾ، 1072: مفتي الحنابمة بدمشؽ مكلده ككفاتو بيا. زار مصر سنة المكاىبالبعمي الدمشقٌي، أبك 

عمى صحيح  شرحلو رسالة في أصكؿ بعض القراء، الظاىرية أيضا، كرسائؿ في )تفسير( بعض اآليات، ك)كتابة(
 . 6/184االعبلـ: ، ك 1/67ينظر: سمؾ الدرر: . ق( 1126تكفي سنة)  ،البخارم

 ."كىذا " في ب  (94)
 ."االدلة  " في ب (95)
 ( .1سكرة الضحى، اآلية ) (96)
 مع الكصؿ بيف السكرتيف" ساقطة مف ب . قكلو: "  (97)
 ( .1) اآليةسكرة الشرح،  (98)
ىك: أبك عمارة حمزة بف حبيب بف ًعمارة بف إسماعيؿ الككفي، المعركؼي بالزَّيات ، مكلى آؿ عكرمة بف ًرٍبًعي  (99)

الى، أخذ عف األعمش كغيره، كأخذ عنو التٍَّيًمي، أحد القراء السبعة المشيكريف، كاف إمامان حجةن قيمان بكتاب اهلل تع
 .1/261، كغاية النياية: 111/ 1الكسائي كغيره، تكفي سنة ست كخمسيف كمئة . ينظر: معرفة القراء: 

 كما اثبتو مف ب . ،ما بيف المعقكفتيف ساقطة مف االصؿ (100)
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ثـ تعطؼ الكجو الثالث  ،السكرة آلخركىذاف الكجياف ىما المذاف  ،كصؿ البسممة مع السكرة / أ  3 /
 (101)السكرة ككذلؾ بأكؿالمحتمؿ, كىك كصؿ اخر السكرة بالتكبير ككصؿ التكبير بالبسممة, كالبسممة 

، ثـ كجو البسممة بيف السكرتيفتيب أكجو ترتيبيا كتر فيذه ثبلثة أ ،التحميدميؿ ككذا مع تفعؿ مع التي
 .مر كحمزةاعمعو ابف  (102)يندرجفبا عمرك في الكصؿ بيف السكرتيف تعطؼ أ
ڇې  ې  ې  ڇ ثـ تجمع مف قكلو تعالى:  

  ڇ ڦ  ڦ  ڇ  إلى قكلو تعالى:،  (103)
تبتدئ لقالكف بقطع  (104)

ربعة مع األ باألكجوثـ ابف كثير  ،السكرة بأكؿثـ يقطع اخر السكرة عف البسممة ككصؿ البسممة  ،الجميع
 ثـ السكت ثـ الكصؿ لكرش ،ثـ تعطؼ كصؿ الجميع لقالكف ،ثـ مع التيميؿ ثـ مع التحميد ،التكبير
عمى الكصؿ ثـ ابف كثير  (107)يضاكيندرج معيـ حمزة أ (106)عمرك كابف عامر كعاصـ (105)كألبي

 .التحميد الثبلثة مع التكبير ثـ مع التيميؿ ثـ مع باألكجو
ڇ   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

ڇڇ  ڎ  ڎ  ڌڇ  قكلو تعالى: إلى،(108)
فتبتدئ  (109)

بك عمرك كابف ثاني كاندرج معو كرش كابف كثير كأاالكؿ ككصؿ ال (110)قطعلقالكف بقطع الجميع ثـ ب
ربعة المتقدمة ثـ تعطؼ قالكنا بكصؿ الجميع األ باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،عامر كعاصـ كالكسائي
بك عمرك كابف عامر ثـ كصؿ كرش كاندرجا تعطؼ سكت كرش كاندرج معو أ ثـ ،كاندرج معو مف ذيكر

 .الثبلثة باألكجوىما كحمزة, ثـ تعطؼ ابف كثير 
 ڇ  ۆئ  ۆئ   ۆئ  ۆئ ڇ   ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

ڇٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ  تعالى: ، إلى قكلو(111)
(112) 

لثاني ثـ كصؿ الجميع المنفصؿ بقطع الجميع ثـ قطع االكؿ ككصؿ ا (113)قصرفتبتدئ لقالكف عمى 
كقد ذكرت مراتب المد في شرحي عمى الفكائد المحررة  ،ككؿ عمى مرتبتو في المد، كذلؾ كعمى مده

                                                 
 في ب " ككذا " . (101)
 ."كيندرج  " في ب (102)
 ( .8) اآليةسكرة الشرح،  (103)
 ( .2سكرة التيف ، اآلية ) (104)
 . " أبي" في ب  (105)
 ساقطة مف ب . (106)
 ساقطة مف ب .  (107)
 ( .8) اآليةسكرة التيف،  (108)
 ( .2) اآليةسكرة العمؽ،  (109)
 ."قطع  " في ب (110)
 ( .19سكرة العمؽ، اآلية ) (111)
 ( .1سكرة القدر ، اآلية ) (112)
 ."القصر " في ب  (113)
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 (116)ثـ تعطؼ كرشا بالسكت كيندرج معو حمزة في الساكف (115)لمشيخ محمد البقرم (114)كالقكاعد المقررة
 ثـ الكصؿ.  (117)المنفصؿ

لكف  ،بي عمرك عمى سكت كرش بقصر المنفصؿ كمده كعمى كصمو كذلؾنو يجكز عطؼ أكاعمـ إ
ثـ  ،تعطؼ حمزة بالكصؿ(118)[ ثـ ] ،قرأت اندرج معو ابف عامر كبأييماليؽ بحاؿ االداء عنو أ تأخيره

 ڇ  ۆئ  ۆئ   ۆئ  ۆئ  ۆئڇ مف قكلو تعالى:تعطؼ ابف كثير 
ثـ  ،فتبتدئ لو بالقطع عمى اخر السكرة (119)

ثـ  ،ثـ مع التيميؿ ثـ مع التحميد ،ب/ كترتيب االستعاذة 3ربعة التي تقدـ ترتيبيا /بأكجو التكبير األ تأتي
الثبلثة التي تقدـ ترتيبيا كترتيب أكجو البسممة بيف السكرتيف مع التكبير ثـ التيميؿ ثـ  باألكجو (120)تعطفو

 .التكبير عمى ركاية عدـ(121)بيف السكرتيفالبسممة  بأكجومع التحميد ثـ تعطؼ قنببلن 
ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ       ڇ   ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

 ڇ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  إلى قكلو تعالى: ،(122)

كؿ ثـ تعطؼ قطع األ ،لمسكسي  ڇڇ ڇبداؿ اليمزة مف إثـ تعطؼ  ،فتأتي لقالكف بقطع الجميع ،(123)
ثـ كصؿ الجميع  ،ربعة ثـ التيميؿ ثـ التحميدالتكبير األ بأكجوثـ ابف كثير  ،ككصؿ الثاني مراعيا ما تقدـ

ثـ  ،فيندرج ابف عامربي عمرك ثـ السكت كالكصؿ أل ،الثبلثة المتقدمة باألكجوثـ ابف كثير  ،لقالكف
الراء في البلـ في الكصؿ في  (124)دغاـ السكسيإثـ  ،السكت لحمزة في الساكف المنفصؿ عمى الكصؿ

 ڇڦ  چ           ڇ ثـ تعطؼ كرشا بتغميظ البلـ في ، ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڇ  ڇڦ  ڦ  چ     ڇ     قكلو تعالى:
 ڇڦ  چ           ڇ ثـ تعطؼ الكسائي بكسر البلـ في  ،كالسكت كالكصؿ بيف السكرتيف و البسممةكجمع أ
ڇڇڇ  ىاء التأنيث مف قكلو: كتميؿ البسممة الثبلثة بأكجو

(125). 

                                                 
 ب . 7نسبة الى مؤلفيا االماـ البقرم : كتسمى بمتف البقرية  (114)
البقرم، الشافعي الشناكم، االزىرم، كسمي بالبقرم نسبة الى نزلة  محمد بف قاسـ بف اسماعيؿأبك المكاـر ىك :  (115)

القكاعد المقررة كالفكائد المحررة  لو مؤلفات ميمة منيا ،ق في بيت عمـ1018كلد سنة ، البقر قرية مف قرل مصر
   . 11/136، كمعجـ المؤلفيف:  7/7ينظر: االعبلـ : . ينظر: ق1111سنة تكفي  ،البقريةبكتعرؼ 

 ."السكاكف " في ب  (116)
 ساقطة مف ب . (117)
 ثبتو مف ب .أكما  ،صؿمف األ ساقطةما بيف المعقكفتيف  (118)
 ( .19سكرة العمؽ اآلية ) (119)
 ."تعطؼ " في ب  (120)
 ساقطة مف ب . " بيف السكرتيف ثـ مع التحميد ثـ تعطؼ قنببلن بأكجو البسممة" مع التكبير ثـ التيميؿ قكلو:  (121)
 ( .59) اآليةسكرة القدر،  (122)
 ( .1) اآليةسكرة البينة،  (123)
، كد ، السكسي الرقي مقرئه ، ضابطه ىك: أبك شعيب صالح بف زياد بف عبد اهلل بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف الجار  (124)

، ثقةه، أخذ عف  كأخذ عنو أبك بكر بف أبي عاصـ كغيره، قاؿ فيو أبك حاتـ: صدكؽ،  ،يحيى اليزيدم كغيرهمحرره
 .332/  1، كغاية النياية: 193/  1تكفي سنة إحدل كستيف كمئتيف. ينظر: معرفة القراء: 

 .) ١) اآليةسكرة البينة، مف  (125)
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ڇٿ   ٹ  ٹ    ٿ ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى:
ڇڤ  ڇ  إلى قكلو تعالى:، (126)

لقالكف  (128)تيأفت ،(127)
ثـ تعطؼ ابف كثير بأكجو التكبير  ،بقطع الجميع ثـ قطع االكؿ ككصؿ الثاني مراعيان كرشان في الكجييف

با عمرك أربعة, ثـ كصؿ الجميع لقالكف مراعيان ما تقدـ, ثـ السكت لكرش كتعطؼ كالتيميؿ كالتحميد األ
المضمـك ما  (129)ةف الكاك الساكنالكصؿ لكرش مع المد المنفصؿ الحاصؿ م ثـ ،كابف عامر بعدـ النقؿ

ڇٹ    ڇ  قبميا بسبب كقكع اليمز بعده في قكلو تعالى:
(130)

ڇٹ  ڤ  ڇ 
بالسكت  كتعطؼ عميو حمزة (131)

بي عمرك ثـ الكصؿ أل ،الثبلثة كما تقدـ باألكجوفي الـ التعريؼ, ثـ ابف كثير  (132)كعدـ السكت لخبلد
 .المد, كيندرج معو ابف عامر عمى قصر المنفصؿ ثـ عمى

 ڇ ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڇ  مف قكلو تعالى: جمعثـ ت 
(133)

ڇ  ڎ  ڳ  ڇ إلى قكلو تعالى: 
فتاتي  (134)

ثـ تعطؼ ابف  ،كؿ منيما (135)عمىكؿ ككصؿ الثاني مع عطؼ االدغاـ ثـ قطع األ لقالكف بقطع الجميع
ثـ تعطؼ ابف كثير  ،باإلدغاـثـ كصؿ الجميع لقالكف ثـ السكسي  ،ربعة المتقدمةاأل باألكجوكثير 
ثـ  ،دغاـ السكسيا عمرك بالسكت كالكصؿ مع مراعاة إبأ/  أ 4ثـ تعطؼ / ،الثبلثة المتقدمة باألكجو

كصبل مع أكجو البسممة  (137)في المكضعيف ڇڌڇ  قكلو تعالى: الياء في بإسكاف (136)تعطؼ ىشامان 
البسممة  بأكجو  ڇڇ   ڑڇ  ثـ تعطؼ كرشان بالترقيؽ في قكلو تعالى: ،السكرتيفكالسكت كالكصؿ بيف 

 .كالسكت كالكصؿ كما تقدـ

                                                 
 ( .8سكرة البينة ، مف اآلية ) (126)
 ( .1سكرة الزلزلة، مف اآلية ) (127)
 ."فتأخذ " في ب  (128)
 ". الساكف" في ب  (129)
 ( .8)اآليةسكرة البينة، مف  (130)
 ( .1)اآليةسكرة الزلزلة، مف  (131)
يرفي، الككفي، صاحب سيميـ القارئ :ىك (132) ، كاف إمامان في القراءة ،أبك عيسى خبلد بف خالد الشيباني، مكالىـ الصَّ

كركل القراءة عنو عرضان أحمد بف يزيد الحمكاني،  ،ركل القراءة عف سيمىيـ ، كغيرىما ،محققان، أستاذان ثقةن، عارفان، 
 .274/  1، كغاية النياية:210/  1تكفي سنة عشريف كمئتيف . ينظر : معرفة القراء:  ،كغيره

 .(٧) ، اآليةالزلزلةسكرة  (133)
 .(١) ، اآليةالعادياتسكرة  (134)
 ."مع  " في ب (135)
ىك: أبك محمد خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب البزار ، األسدم ، مكالىـ ،كاف ثقةن ، كبيران ، زاىدان ، عابدان ، عالمان، أخذ  (136)

عف سميـ عف حمزة ، كغيره، كأخذ عنو الحمكاني ، كغيره، تكفي سنة تسع كعشريف كمئتيف . ينظر : معرفة القراء : 
 .272/  1، كغاية النياية :  208/  1

 ( .8ك7) اآليتيفسكرة الزلزلة، مف  (137)
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ڇ  پ  پ  پ  پ  ٹ ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 
(138)

 ڇ  ڤ  ڤ ڇ  إلى قكلو تعالى: 
فتبتدئ  (139)

لقالكف بقطع الجميع ثـ قطع األكؿ ككصؿ الثاني ثـ كصؿ الجميع, كفي كؿ كجو تعطؼ الكسائي بإمالة 
لفان فبل أف كاف ما قبميا أكىكذا حكمو في ىاء التأنيث كما قبميا حيث كقعت إال  ،ىاء التأنيث كما قبميا

ڇٹ     ڇثـ تعطؼ كرشان بكجيو الثالث مف أكجو البسممة الثبلثة مع ترقيؽ راء  ،يماؿ عند الكؿ
ثـ  (140)

با عمرك بالكصؿ مف أثـ تعطؼ ، ڇڤ     ڇ سكتو مف غير بسممة ثـ كصمو كذلؾ مع نقؿ حركة ىمزة 
ثـ تعطؼ ابف كثير  ،كؿ ككصؿ الثانيقالكنا بالصمة بقطع الجميع كقطع األ (141)ثـ تعطؼ ،غير بسممة

كصؿ الجميع لقالكف كاندرج  (142)ثـ ،ثـ التيميؿ ثـ التحميد كذلؾ ،ربعة المتقدمةكجو األبالتكبير مع األ
 .المحتممة (144)كجو الثبلثة المتقدمةابف كثير مع األ (143)[ تعطؼ ] ثـ ،معو قنبؿ عمى كجو عدـ التكبير

ڇڍ  ڍ     ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 
ڇڇ  ڑ   ڇ  :(146)تعالى إلى قكلو (145)

فتبتدئ لقالكف  (147)
كؿ ككصؿ الثاني ثـ تعطؼ كرشا األ (148)ثـ تقطع ،بيف بيف ڇڇ   ڇ  بإمالةبقطع الجميع كتعطؼ كرشا 

ـ تعطؼ ابف كثير  ،كذلؾ كاندرج  ثـ كصؿ الجميع لقالكف ،ربعة في التكبير كالتيميؿ كالتحميداأل باألكجوث
ثـ تعطؼ الكسائي  ڇڇ   ڇ  بإمالةثـ تعطؼ كرشا  ،كجو الثبلثةاأل بك عمرك كابف عامر كعاصـ فيأمعو 

بك عمرك كابف أالتأنيث المبدلة ىاء مع الفتح كيندرج معو  (149)ثـ تعطؼ كرشا بالسكت عمى تاء باإلمالة
مع   ڇڍ     ڇ إلى التنكيف في  ڇڇ   ڇ مالة ثـ تعطؼ كصمو مع نقؿ حركة ىمزة ثـ تعطفو مع اإل ،عامر
ثـ  ،كصؿبا عمرك كابف عامر بالأثـ تعطؼ  ،الثبلثة المتقدمة باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،مالةكاإلالفتح 

السكت عمى تاء بثـ  ،الكبرل كباإلمالةبسممة كغير سكت عمى التنكيف تعطؼ حمزة بالكصؿ مف غير 
مع قطع   ڇڍ  ڍ  ڇ  :ىاء التأنيث في  بإمالةثـ تعطؼ الكسائي  ،بداليا ىاء مع االمالةإالتأنيث مف غير 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: ،مالة الكبرلكؿ ككصؿ الثاني مع اإلب/ األ 4الجميع كقطع /

ڇ
(150)

ڇٱ  ڇ  إلى قكلو تعالى: 
ثـ ابف  ،كؿ ككصؿ الثانيفتبتدئ لقالكف بقطع الجميع ثـ قطع األ (151)

                                                 
 ( .11سكرة  العاديات ) (138)
 ( .٢) ، اآليةالقارعةسكرة  (139)
 ( .11) اآليةالعاديات، مف سكرة  (140)
 ساقطة مف ب .  (141)
 ساقطة مف ب . (142)
 ثبتو مف ب .أمف االصؿ، كما  ةما بيف المعقكفتيف ساقط (143)
 ساقطة مف ب .  (144)
 .(١١) ، اآليةالقارعةسكرة  (145)
 ساقطة مف ب . (146)
 . (١) ، اآليةالتكاثرسكرة  (147)
 ."قطع " في ب  (148)
 ."ىاء " في ب  (149)
 ( .8) اآليةالتكاثر، سكرة  (150)
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ثـ سكت كرش كاندرج  ،الثبلثة باألكجوربعة ثـ كصؿ الجميع لقالكف كاندرج معو كرش األ باألكجوكثير 
الثبلثة  باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،يضا كحمزةأبك عمرك كابف عامر ككصمو كاندرجا ىما أمعو 

 .المتقدمة
ڇڀ  ڤ  ڤ  ڤڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

ڇٿ  ٿڇ  إلى قكلو تعالى:، (152)
بقطع فتبتدئ لقالكف  (153)

عمى كبل  ڇٿ    ڇ (154)[التأنيث في] تاء بإمالةثـ تعطؼ الكسائي  ،كؿ ككصؿ الثانيالجميع ثـ قطع األ
كجو ثـ كصؿ الجميع لقالكف كاندرج معو كرش في األ ،ربعةاأل باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،الكجييف
 ،ثـ تعطؼ كرشا بالسكت كالكصؿ بيف السكرتيف ،تاء التأنيث بإمالة (155)يضاأثـ تعطؼ الكسائي  ،الثبلثة

 .الثبلثة المتقدمة باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير 
 ڇڍ  ڇ  ڇ       ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

 ڇڌ  ڌ   ڇ  إلى قكلو تعالى: (156)
بتدئ تف (157)

ثـ  ،عمى كؿ منيما باإلدغاـثـ تعطؼ السكسي  ،كؿ ككصؿ الثانيلقالكف بقطع الجميع ثـ قطع األ
ثـ السكت  ،(158)باإلدغاـثـ كصؿ الجميع لقالكف ثـ تعطؼ السكسي  ربعةاأل باألكجوتعطؼ ابف كثير 

ثـ  ،الثبلثة باألكجوثـ ابف كثير  ،ثـ كصؿ كرش مع النقؿ ،باإلدغاـيضا ألكرش ثـ تعطؼ السكسي 
ڇڇ  ڇ  بضـ العيف كالميـ مف (159)بي عمرك كابف عامر ثـ تعطؼ شعبةأكصؿ 

البسممة  بأكجو (160)
لسكت عمى ثـ تعطؼ حمزة بعدـ السكت عمى التنكيف ثـ با ،الثبلثة كيندرج معو الكسائي في الكجو الثالث

 .ىاء التأنيث ثـ قطع االكؿ ككصؿ الثاني كذلؾ بإمالةطؼ قطع الجميع لمكسائي ثـ تع ،التاء
ڇۀ  ہ   ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

 ڇڦ ڇ  إلى قكلو تعالى : (161)
لقالكف بقطع الجميع  فتاتي(162)

ثـ تعطؼ  ،عمى الكجييف ڇٱ  ڇ ثـ تعطؼ ابف عامر بحذؼ الياء مف  ،كؿ ككصؿ الثانيثـ قطع األ

                                                                                                                                                    
 ( .1) اآليةسكرة العصر ،  (151)
 ( .3سكرة العصر، مف اآلية ) (152)
 ( .1) اآليةسكرة اليمز، مف  (153)
 كما اثبتو مف ب . ،ما بيف المعقكفتيف ساقطة مف االصؿ (154)
 ساقطة مف ب .  (155)
 ( .9) اآليةسكرة العمد ، مف  (156)
 ( .1) اآليةسكرة الفيؿ ، مف  (157)
 ثـ كصؿ الجميع لقالكف ثـ تعطؼ السكسي باإلدغاـ" ساقطة مف ب .قكلو : "  (158)
: اسمو كنيتو ، ككاف سيدان  ىك: أبك بكر شعبة بف عيَّاش يف سالـ األسدم الككفي الحنَّاط، اختيًمؼ في اسمو، كقيؿ (159)

إمامان حجةن كثير العمـ كالعمؿ، منقطع النظير، أخذ القراءة عف عاصـ كغيره، كأخذ عنو أبك يكسؼ يعقكب كغيره، 
 .235/  1، كغاية النياية: 134/  1تكفي سنة ثبلث كتسعيف كمئة . ينظر : معرفة القراء: 

   ( .٩)اآليةاليمزة، مف سكرة  (160)
 ( .5) اآليةالفيؿ، مف سكرة  (161)
 ( .1) اآليةقريش، مف سكرة  (162)
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ڇہڇثـ تعطؼ كرشا بإبداؿ اليمزة مف  ،كصؿ الجميع لقالكف عمى عدـ الصمة
بقطع الجميع ثـ قطع (163)

/ مف  أ 5البدؿ في كؿ /كؿ ككصؿ الثاني ثـ كصؿ الجميع ثـ السكت ثـ الكصؿ مع مراعاة مد األ
كتعطؼ ابف  ،ثـ تعطؼ السكت كالكصؿ لمدكرم كاندرج معو حمزة ،كجو الخمسة كيندرج معو السكسياأل

ثـ ابف  ،كؿ ككصؿ الثانيثـ تعطؼ الصمة لقالكف بقطع الجميع ثـ قطع األ ،ڇٱ  ڇ عامر بحذؼ ياء 
و الثبلثة ثـ يكجأثـ كصؿ الجميع لقالكف كاندرج معو قنبؿ عمى عدـ التكبير في  ،ربعةاأل باألكجوكثير 
 .الثبلثة باألكجوالبزم 
 ڇٿ  ٿ  ٿ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى : 

ڇٹ  ٹ  ڇ  إلى قكلو تعالى:(164)
(165)

فتبتدئ لقالكف بقطع  
لفا مع المد أ بإبدالياثـ تعطؼ كرشا  ،كاندرج معو كرش ڇٹ  ڇ الجميع مع تسييؿ اليمزة الثانية مف 

ثـ تعطؼ  ،لما يمـز عميو مف اجتماع ثبلث سكاكف ؛ما كقفا فبلأالبلـز لدفع التقاء الساكنيف كصبل فقط, ك 
ثـ تعطؼ الكسائي  ،باإلدغاـثـ تعطؼ السكسي  ،با عمرك بتحقيقيا كيندرج معو ابف عامر كعاصـأ

 (167)[الذم] تأخذ الكجو الثاني (166)ثـ ،الجميعكؿ الذم ىك قطع بحذؼ اليمزة الثانية ىذا ىك الكجو األ
ثـ  ،كؿثـ تأخذ الكجو الثالث كىك كصؿ الكؿ مراعيان ما تقدـ في الكجو األ ،كؿ ككصؿ الثانيىك قطع األ

ثـ  ،با عمرك بتحقيؽ اليمزةأثـ تعطؼ  ،لفا كما تقدـأبداليا ا  تعطؼ كرشا بالسكت مع تسييؿ اليمزة ك 
كما تقدـ لكرش كمو عمى قصر  ڇٹ  ڇ  ڇٿ  ٿ  ڇثـ تعطؼ كصؿ كرش مع النقؿ في  ،لمسكسي باإلدغاـ
ثـ تعطؼ كصؿ حمزة كىك ىنا  ،بي عمرك كابف عامر بسككف الفاءأ (169)ثـ تعطؼ سكت ،(168)مد البدؿ

ثـ تعطؼ ،  ڇٿ  ٿ    ڇ ثـ السكت عمى الساكف المنفصؿ كىك التنكيف في  ،عبارة عف عدـ السكت
عمى عدـ  ڇٹ  ڇ ثـ تعطؼ قنببل بتحقيؽ ىمزة  ،قطع الجميع مع تسييؿ اليمزة الصمة لقالكف مع

ثـ كصؿ الجميع لقالكف ثـ  ،ربعةاأل باألكجوكؿ ككصؿ الثاني ثـ تعطؼ ابف كثير ثـ قطع األ ،التكبير
مع أكجو  ڇٿ  ڇ  :ثـ تعطؼ كرشا بالتكسط كالطكؿ مف قكلو تعالى ،الثبلثة باألكجوتعطؼ ابف كثير 

لفا في كؿ أبداليا ا  ك  ڇٹ  ڇ مة الثبلثة كالسكت كالكصؿ بيف السكرتيف مراعيا تسييؿ اليمزة مف البسم
مـ مما تقدـ, فتمصؽ التكبير ثـ التيميؿ ثـ التحميد باخر السكرة كما عي   ڇڌ     ڇ ثـ إذا كقفت عمى  ،كجو
أـ كصؿ االخر ب/ أم: سكاء كقؼ عمى اخرىا  5أتي بالتكبير مطمقا /آلخر السكرة يف مف يكبر أ

 بالسكرة التي بعدىا.

                                                 
 ( .5) اآليةسكرة الفيؿ ، مف  (163)
 ( .4) اآليةمف ، سكرة قريش  (164)
 ( .1) اآليةسكرة الماعكف ، مف  (165)
 ساقطة مف ب . (166)
 ثبتو مف ب .أما بيف المعقكفتيف ساقطة مف االصؿ، كما  (167)
 ." المبدؿ " في ب  (168)
 .في ب " كصؿ "  (169)



- 27 - 
 

ف أكجو االستعاذة أباالستعاذة كالبسممة فمعمـك ثـ إذا أردت أف تبتدئ بختـ القرآف مف أكؿ الككثر  
ڇڇ  ڇ  ڑ     ڇ  فتبتدئ لقالكف بقطع الجميع كتقؼ عند قكلو تعالى: ،أربعة

صحاب أ كتعطؼ عميو(170)
ربعة المتقدمة مع األ باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،كؿ ككصؿ الثاني كذلؾثـ تأخذ لقالكف قطع األ ،المد

كؿ كقطع الثاني ثـ ثـ تأتي بالكجو الثالث لقالكف كىك كصؿ األ ،التكبير ثـ مع التيميؿ ثـ مع التحميد
خؿ التكبير بيف االستعاذة ثـ تد ،صحاب المدثـ عمى كؿ كاحد تعطؼ أ ،الرابع كىك كصؿ الجميع

كالبسممة مع كصؿ البسممة  ثـ تبتدئ بالسكرة ثـ تدخؿ التيميؿ كذلؾ بيف االستعاذة ،كالبسممة كتقؼ عمييا
االكؿ كقطع الثاني ثـ  كىذا ىك التكبير مع كصؿ (171)،التحميد كذلؾ ثـ ثـ تدخؿ التيميؿ كذلؾ ،بالسكرة

ثـ تدخؿ التيميؿ كذلؾ ثـ تدخؿ التحميد  ،تدخؿ التكبير بيف االستعاذة كالبسممة مع كصؿ البسممة بالسكرة
ف تأخذ ىذيف الكجييف كاحدا بعد كاحد ثـ تأتي بعد أ ؾالجميع, ىذا كلالتكبير مع كصؿ كذلؾ كىذا ىك 

  تكبير ثـ بالتيميؿ ثـ بالتحميد.الالثاني مف ىذيف الكجييف الذم ىك كصؿ الجميع ب

يجكز كصؿ االستعاذة بالتكبير كتقؼ عميو؛ ألنو مف قبيؿ كصؿ اخر السكرة بالبسممة نو ال كاعمـ أ
 . (172)فكذلؾ االستعاذة آلخرىاالسكرة ال  ألكؿ البسممةكقد عممت انو ممنكع؛ كعمتو أف  ،كالكقؼ عمييا

 ڇڀ  ڤ   ڇ  قكلو تعالى:إلى  ڇڇ     ڇ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى :
فتبتدئ لقالكف بقطع (173)

ف الكقؼ عمى "االبتر" كنحكه مما ىك مضمـك االخر فيو ندرج معو أبك عمرك, كمف المعمـك أالجميع كا
كاندرج معو قنبؿ عمى عدـ التكبير ثـ  لوثـ تعطؼ الصمة  ،السككف كاالشماـ كالرـك :لكؿ مف كقؼ عميو

ڇٹ  ڇ بإمالة ثـ تعطؼ ىشامان  ،كعاصـ كالكسائي (174)لو بالمد كاندرج معو أبك عمرك كابف ذككاف تأتي
 

 باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،ثـ تعطؼ صمة قالكف ثـ تعطؼ كصؿ الثاني لقالكف كتفعؿ مثؿ ما تقدـ
 ڇڍڇ ثـ تعطؼ كرشا بالنقؿ في  ،مثؿ ما تقدـ (175)ربعة المتقدمة ثـ كصؿ الجميع لقالكف كتفعؿ بواأل

ڇڦڇ الكصؿ بيف السكرتيف مع ترقيؽ راء/ ك  أ 6 البسممة الثبلثة كبالسكت / بأكجو
ثـ  ،عمى كؿ كجو 

كيجكز لؾ مع  ،بالسكت بيف السكرتيفبا عمرك بلثة المتقدمة ثـ تعطؼ أالث باألكجوتعطؼ ابف كثير 
ليشاـ ثـ   ڇٹ  ڇ  مالةإعطفو بمد المنفصؿ كتعطؼ عمى مده ثـ ت ،السككف االشماـ كالرـك عمى القصر

تعطؼ حمزة بالمد الطكيؿ عمى عدـ السكت عمى الـ التعريؼ ثـ تعطؼ السكت عمى الـ التعريؼ 
 .لحمزة مع كصؿ السكرتيف كالمد الطكيؿ

                                                 
 .(2) اآليةسكرة الككثر ،  (170)
 . ب االستعاذة كالبسممة مع كصؿ البسممة بالسكرة ثـ تدخؿ التيميؿ كذلؾ تر ثـ التحميد كذلؾ" ساقطة مف قكلو: (171)
 . 2/432، كالنشر: 407ينظر: جامع البياف:  (172)
 .3سكرة الكافركف االية  (173)
بشر بف ذككاف، البيراني مكالىـ الدمشقي، اإلماـ األستاذ الشيير الراكم الثقة،  ىك أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف (174)

ماـ جامع دمشؽ، أخذ القراءة عرضان عف أيكب بف تميـ كالكسائي، كركل القراءة عنو ابنو  شيخ اإلقراء بالشاـ كا 
 . 404/  1اية: ، كغاية الني198/  1أحمد، تكفي سنة مئتيف كاثنيف كأربعيف . ينظر : معرفة القراء: 

 مف ب .ساقطة (175)
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ىكذا قرأت عمى شيخي الشيخ ڇ ڎڇ  إلى قكلو تعالى: ڇ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 
  .اهلل تعالى بي المكاىب الدمشقي حفظيماالبغدادم, كالشيخ محمد أ خميؿ

ف منع الكقؼ ا  لككنو رأس آية ك  ؛(كالفتح)الكقؼ عمى  ختاره رغبة في اقتفاء سنة النبي أكالذم 
ف كاف إ )قاؿ الشمس ابف الجزرم في النشر: ،نو غير مرضيؽ المفظي فيو كأكاعتؿ بالتعم ،عميو بعضيـ

لكقؼ عميو التعمؽ مف جية المفظ فيك الكقؼ المصطمح عميو بالحسف؛ ألنو في نفسو حسف مفيد يجكز ا
 ؛داءىؿ األأكثر أف يككف رأس آية فانو يجكز في اختيار أال إ (176)يلمتعمؽ المفظ دكف االبتداء بما بعده

و آية إذا قرأ قطع قراءتكاف  " :ف النبي أـ سممة رضي اهلل عنيا في حديث أ عف رسكؿ اهلل  لمجيئو
ثـ يقؼ ثـ يقكؿ: الرحمف  ،ثـ يقكؿ: الحمد هلل رب العالميف ،يقكؿ: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ثـ يقؼ ،آية

  (179)كأحمد (178)ساكتا عميو, كالترمذم (177)أبك داكدالرحيـ مالؾ يـك الديف" ركاه 
كلذلؾ عد بعضيـ الكقؼ عمى  ،(181)كىك حديث حسف كسنده صحيح, كغيرىـ، (180)بك عبيدكأ

 (183). كاختاره أيضا البييقي: كىك أحب الي(182)[بف العبلء] كقاؿ أبك عمرك ،سنة في ذلؾ س اآلمك رؤ 

                                                 
 . كىك المكافؽ لمصكاب كما اثبتو مف ب " المفظ " في االصؿ  (176)
ميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير األزدم السجستاني، إماـ أىؿ الحديث في زمانو، أصمو مف ىك: أبك داكد س (177)

ينظر: ق . 275سجستاف، رحؿ رحمة كبيرة كتكفي بالبصرة، لو كتاب السنف ، كىك أحد الكتب الستة، تكفي سنة
 .  3/122، كاالعبلـ :9/55تاريخ بغداد:

، مف أئمة عمماء الحديث كحفاظو، الترمذمف مكسى السممي البكغي أبك عيسى حمد بف عيسى بف سكرة بىك:  (178)
كقاـ برحمة إلى خراساف كالعراؽ  ،مف أىؿ ترمذ )عمى نير جيحكف( تتممذ لمبخارٌم، كشاركو في بعض شيكخو

سنة  مات بترمذ ،مف تصانيفو الجامع الكبير، كالحجاز كعمي في آخر عمره. ككاف يضرب بو المثؿ في الحفظ
 . 6/322، كاالعبلـ :  187: 2كتذكرة  387: 9ينظر: تيذيب  .ق 279

، قاؿ فيو   ى 164الحافظ الفقيو كلد سنة  اإلماـ ىك : أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني المركزم ثـ البغدادم، (179)
، يـك الجمعة . ينظر   ى 241تكفي سنة  كاآلخريف األكليفحمد بف حنبؿ كأف اهلل قد جمع لو عمـ أ رأيتالحمكم : 

 . 2/431، كتذكرة الحفاظ :  4/412: تاريخ بغداد : 
أحد األعبلـ كذك التصانيؼ الكثيرة في القراءات  ،أبك عبيد القاسـ بف سبلـ، األنصارم مكالىـ البغدادم اإلماـ :ىك(180)

، تكفي سنة أربع كعشريف كمئتيف ،ثقة، مأمكف ،ءاتكىك أكؿ مف صنَّؼ كتابان جامعان في القرا ،كالفقو كالمغة كالشعر
 .18ػ2/17، كغاية النياية:1/170كفضائؿ القرآف. ينظر: معرفة القراء: القراءات، :مؤلفاتوكمف 

 . 5/185، كالترمذم في سننو: 4/65، كأبك داكد في سننو: 44/206الحديث ركاه االماـ احمد في مسنده:  (181)
 ة مف ب .ما بيف المعقكفتيف زياد (182)
كلد في خسركجرد )مف قرل بييؽ، بنيسابكر( كنشأ في  ،أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك بكر: مف أئمة الحديث (183)

 ق .458السنف الكبرل كالصغرل، تكفي سنة ، لو مؤلفات عدة اىميا بييؽ كرحؿ إلى بغداد ثـ إلى الككفة كمكة 
 .304: 3، كشذرات الذىب 3: 3ينظر: طبقات الشافعية 
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ف تعمقت بما س اآليات كا  ك كقالكا: األفضؿ الكقكؼ عمى رؤ  ،كغيره مف العمماء (184)يماففي شعب اإل
 انتيى . (185)(كسنتو أكلى قالكا: اتباع ىدم رسكؿ اهلل ك  ،بعدىا

فذىب قـك إلى الجكاز  ؟ىؿ يدخميا االشماـ كالرـك ڇڎڇ كاعمـ أنو اختمؼ في ىاء الضمير في نحك 
ف حركتيا عارضة, كىك ظاىر كبلـ الشاطبي نص ب/ مف حيث أ 6إلى المنع مطمقان / مطمقان كاخركف
نة أك ضمة أك كاك ف كاف قبميا كسرة أك ياء ساكإ, كجمع مف المحققيف إلى أنو (186)عميو في النشر
بك كالحافظ أ (188)بك عبداهلل بف شريحكأ (187)بك محمد مكيالذم قطع بو أ ال فبل, كىذاساكنة امتنعا كا  

في  (191)بك القاسـ الشاطبي كالداني، كأشار إليو أكغيرىـ (190)بك الحسف الحصرمكأ (189)ء اليمدانيالعبل
 . (193)عمـ نص عميو في النشرأعدؿ المذاىب عندم كاهلل كىك أ (192)جامعو

كالباقكف  ،كىشاـ كحفص نافع كالبزم بخبلؼ عنو ڇڦ  ڇ ف الذيف يفتحكف الياء مف إثـ اعمـ 
كؿ ككصؿ الثاني ثـ كصؿ بقطع الجميع ثـ قطع األ بتدئ لقالكفيفإذا عممت ذلؾ ف (194)يسكنكنيا

 ڇڦ  چ  ڇ كجو بالمد في كتعطؼ كرشا عمى كؿ كجو مف ىذه األكحفص (195)الجميع كيندرج معو ىشاـ

                                                 
 . 2/547ينظر : شعب االيماف :  (184)
 . 1/226النشر :  (185)
 . 2/124ينظر: النشر:  (186)
، عالـ مة محقؽ أستاذ المجكديف كالقراء، إماـ عبلسي القيركانيىك: أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القي(187)

مؤلفا ، أشيرىا بالعربية كثير التأليؼ في عمـك القرآف، عالما بمعاني القراءات، لو مؤلفات ميمة تفكؽ الثمانيف 
 .  1/418، كمفتاح السعادة: 396عاة: ، كبغية الك 3/313ق. ينظر: إنباه الركاة: 437، كالرعاية، تكفي سنة التبصرة

، ىك أبك محمد عبيد بف الصباح بف أبي ش (188) ريح بف صبيح  النيشمي الككفي ثـ البغدادم، مقرئه ، ضابطه ، صالحه
أخذ القراءة عرضان عف حفص عف عاصـ، كىك مف أجؿِّ أصحابو كأضبطيـ، ركل القراءة عنو عرضان األشناني، 

 .1/495، كغاية النياية: 204/ 1مات سنة تسع عشرة كمئتيف عمى الصحيح . ينظر: معرفة القراء: 
ماـ العراقييف في ىك: أبك العبلء  (189) الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد ابف سىٍيؿ العطار: شيخ ىىمىذاف، كا 

اليادم في معرفة المقاطع منيا ، لو مؤلفات عدة سير كالحديث كاألنساب كالتكاريخكلو باع في التف، تءاالقرا
 . 4/30الذىب : ، كشذرات 204: 1ينظر: غاية النياية ق . 569، تكفي سنةكالمبادم

، مف أىؿ القيركاف، انتقؿ إلى األندلس كمات في طنجة لو الحصرمعمي بف عبد الغني الفيرم ىك : أبك الحسف  (190)
 . 4/301، كاالعبلـ: 1/342ق . ينظر: الكفيات : 488ت ، تكفي سنة ءالقصيدة الحصرية في القرا

 371دانية، كلد سنة  إلىالداني نسبة برؼ عد مقرمء حافظ مجك  إماـعمرك عثماف بف سعيد بف عثماف  أبك: ىك (191)
كدفف بمقبرة دانية . ينظر : سير   ى 444التيسير، كالتحديد، كغيرىا تكفي في نصؼ قكاؿ سنة  أىمياعدة  مؤلفاتلو 

 . 3/115، كتذكرة الحفاظ :  83-18/77النببلء :  أعبلـ
 . 945 ، كجامع البياف لمداني: 30ينظر : حرز االماني :  (192)
براز المعاني :  1/127ينظر : الكشؼ :  (193)  . 148كالكافي :  ،2/124كالنشر:  ، 197-196، كا 
 . 480، كالمبسكط:  225، كالتيسير :  699ينظر: السبعة:  (194)
 ساقطة مف ب . (195)
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ـ تعطؼ ىشا ،ثـ تأتي بالسكت بيف السكرتيف لكرش،   ڇڦ    ڇ  نو يأتي مع السكت عمى، كمعمـك أماث

 .مع السككف العارض كالقصر مع الرـك الطكؿ كالتكسط كالقصر
با لكرش ثـ تعطؼ ىشاما ثـ تعطؼ أكصؿ فإذا أردت فعؿ ذلؾ فافعؿ فإنو جائز ثـ تعطؼ ال 
ـ كصؿ الجميع  ڇڦ  ڦ    ڇ الياء في  بإسكافعمرك  عمى قطع الجميع ثـ قطع األكؿ ككصؿ الثاني ث
 بإمالةذككاف  (198)كجو الثبلثة ابفكاحد مف األعمى كؿ (197)كتعطؼ ،معو شعبة كالكسائي(196)كيندرج
مع المد كالتكسط كالقصر مع السككف بالسكت بيف السكرتيف ألبي عمرك  ثـ تأتي ،(199)[أيضا] "جاء"

الكصؿ ألبي عمرك بيف  ثـ تعطؼ ڇچڇ  بإمالةكتعطؼ ابف ذككاف  ،ف أردتكالقصر مع الرـك إ
في "جاء" مع المد  باإلمالةحمزة (200)[تعطؼ]يو ابف ذككاف بإمالة جاء ثـ كتعطؼ عم السكرتيف
 باألكجوثـ تعطؼ البزم  ،كؿ ككصؿ الثانيقالكف عمى قطع الجميع ثـ قطع األ ثـ تأتي بصمة ،الطكيؿ

ثـ تعطؼ كصؿ الجميع لقالكف ثـ  ،مع التحميدثـ مع التكبير ثـ مع التيميؿ  (201)ربعة المتقدمةاأل
كىذه ىي أكجو  ،التحميدثـ مع  (202)[ثـ مع التيميؿ]الثبلثة المتقدمة مع التكبير  باألكجوتعطؼ البزم 

ـ التيميؿ ثـ التحميد ثـ الياء فتبتدئ بأكجو التكبير األ (203)سكاف، كأما عمى إالبزم عمى فتح الياء ربعة ث
/ األكؿ ككصؿ  أ 7 البسممة كىما قطع الجميع كقطع / (204)تعطؼ قنببل عمى عدـ التكبير بكجيي

كجو عمى سككف البزم في السبعة األ (205)لمبزم كحينئذ يندرج قنبؿ مع الثبلثة كجو، ثـ تعطؼ األالثاني
كأف شأت  ىذا ،ثـ تعطؼ كصؿ الجميع عمى عدـ التكبير لقنبؿ ،الياء مع التكبير كالتيميؿ كالتحميد

 .البسممة الثبلثة لقنبؿ عمى عدـ التكبير بعد الفراغ مف تكبير البزم كىك أسيؿ بأكجوت فأ
فتبتدئ لقالكف بقطع  ڇڑ  ڇ  :(206)قكلو تعالىإلى  ڇڌ      ڌ  ڈ    ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

الياء ثـ تعطؼ المد المنفصؿ لقالكف كيندرج معو أبك عمرك كابف  بإسكافالجميع ثـ تعطؼ قنببل 
كؿ ككصؿ الثاني المنفصؿ ثـ تعطؼ قالكنا بقطع األ ثـ تعطؼ كرشا بالمد ،كالكسائي كعاصـ عامر

ربعة المتقدمة ثـ األ باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،رشاكذلؾ كيندرج معو مف اندرج أكال كتعطؼ عميو ك 

                                                 
 ."ثـ يندرج " في ب  (196)
 ساقطة مف ب . (197)
 ."كابف " في ب  (198)
 ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب . (199)
 ثبتو مف ب . أكما  ،صؿاأل مف ساقطةما بيف المعقكفتيف  (200)
 ."لممتقدمة " في ب  (201)
 ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب . (202)
 ."عمى اسكانيا " في ب  (203)
 ."كجيي " في ب  (204)
 ."يندرج معو قنبؿ " في ب  (205)
 ساقطة مف ب . (206)
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با عمرك كابف عامر بالمد ثـ ، ثـ تعطؼ عميو أكصؿ الجميع لقالكف مراعيا ما تقدـ ثـ السكت لكرش
 (207)الثبلثة باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،با عمرك كابف عامر بالكصؿطؼ كصؿ كرش ثـ تعطؼ أتع

 .المتقدمة
 ڇڱ   ڱ  ڱ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

ڇپ  پڇ  :(209)إلى قكلو تعالى(208)
فتبتدئ (210)

بك عمرك كابف عامر كالكسائي كؿ ككصؿ الثاني كيندرج معو كرش كألقالكف بقطع الجميع ثـ قطع األ
ربعة ثـ كصؿ الجميع لقالكف كيندرج معو مف اندرج أكال ثـ السكت بيف األ باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير 

ثـ تعطؼ عاصما  ،الثبلثة باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،الكصؿ لو كذلؾ السكرتيف لكرش كغيره ثـ
 "حمالة" مع أكجو البسممة الثبلثة. بنصب 

 ڇڤ  ڤ  ڤ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى:
ڇٹ  ڇ  :(212)إلى قكلو تعالى(211)

(213)
فتبتدئ لقالكف  

ـ قطع األ ربعة ثـ كصؿ قالكف ثـ ابف األ باألكجوثـ تعطؼ ابف كثير  ،كؿ ككصؿ الثانيبقطع الجميع ث
  ڇڤ  ٿ  ڇثـ تعطؼ كرشا بالنقؿ في  ،بي عمرك كابف عامرالثبلثة ثـ السكت كالكصؿ أل باألكجوكثير 

اليمزة  بإبداؿثـ تعطؼ حفصا  ،مع أكجو البسممة الثبلثة كالسكت كالكصؿ مع النقؿ  ڇٿ  ٿ    ڇ  ك، 
فاء "كفكان" مع الكصؿ بيف  بإسكافب/ تعطؼ حمزة  7ثـ / ،في "كفكا" كاكا مع أكجو البسممة الثبلثة

 .السكرتيف مع عدـ السكت في الساكف المنفصؿ ثـ السكت كذلؾ
ڇچ  چ     چ  چ  ڇ    ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى : 

ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڇ  :(215)إلى قكلو تعالى(214)

ڇ
(216)

قطع األكؿ ككصؿ الثاني كتعطؼ عميو في كؿ منيما  (218)بقطع الجميع ثـ (217)فتبتدئ لقالكف  
كتعطؼ عميو الدكرم  ربعة ثـ كصؿ الجميع لقالكفاأل باألكجو"الناس" ثـ ابف كثير  بإمالة (219)الدكرم

                                                 
 مف ب . ساقطة (207)
 ( .4) اآليةسكرة المسد ،  (208)
 مف ب . ساقطة (209)
 ( .2) اآليةسكرة االخبلص  (210)
 ( .4)اآليةسكرة االخبلص  (211)
 مف ب .  ساقطة (212)
 ( .1) اآليةسكرة الفمؽ  (213)
 ( .5) اآليةسكرة الفمؽ  (214)
 زيادة مف ب .ما بيف المعقكفتيف  (215)
 ( .1) اآليةسكرة الناس  (216)
 ."بقالكف " في ب  (217)
 في ب " كقطع ". (218)
يباف، مكالىـ، الدكرم، الضرير :ىك (219) ماـ القراءة كشيخ الناس في إ ،أبك عمر حفص بف عمر بف عبد العزيز بف صي

، كبيره  أخذ عف إسماعيؿ بف عياش، كتبل عمى الكسائي، كعمى  ،، ضابطه، أكؿي مف جمع بالقراءاتزمانو، ثقةه، ثبته
ؿي  ،كأخذ عنو نصر بف عمي الجيضمي، كغيره ،يـ بحرؼ حمزةاليزيدم بحرؼ أبي عمرك، كعمى سيم مف  كييذكر أنو أكَّ
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لمدكرم  ڇڎڇ مالةكصؿ ألبي عمرك كابف عامر مراعيا إالثبلثة ثـ السكت كال باألكجوثـ ابف كثير 
ثـ تعطؼ حمزة بالكصؿ مع  ،ثـ تعطؼ كرشا بالنقؿ مع أكجو البسممة كالسكت كالكصؿ ،كفتحيا لغيره

 .بي عمركالكصؿ عمى عدـ السكت فاندرج مع أ ما، كأالسكت عمى الساكف المنفصؿ
 ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى: 

 ڇپ  پ  ڇ  إلى قكلو :(220)
كمعمـك أف (221)

خرل فتأتي لقالكف بقطع ألف الفاتحة ابتداء ختمة أ سكت كال كصؿ؛حد الكؿ يبسممكف ىنا كليس أل
كاف كالدم الشيخ عبد  :بك المكاىبالشيخ محمد أ (222)قاؿ شيخنا، الجميع ثـ قطع األكؿ ككصؿ الثاني

ثني عشر كجيا كىي ىذه األكؿ: قطع كثير فيما بيف الناس كالفاتحة بأ الباقي رحمو اهلل تعالى يقرأ البف
ككصؿ البسممة بالحمدلة  قطع التكبير عف البسممة :الثاني ة،الحمدلكقطعيا عف  البسممة التكبير عف

كجو متكسطة بيف الناس أيتيا ستة يا رأتفاذا تأمم ،كمع كؿ كاحد مف التيميؿ كالتحميد ىذاف الكجياف
كصؿ  ثانيان  تأخذثـ  ،كصؿ الناس بالتكبير مع قطع البسممة عنو كعف الفاتحة تأخذثـ  ،كالفاتحة

يضا ، ثـ تعطؼ أيضارأيتيا ستة أ (223)اتأممتيفاذا  ،البسممة بالفاتحة كعمى التيميؿ كالتحميد كذلؾ
كجو ، ثـ تعطؼ إمالة الناس لمدكرم مع أةمملمحتالثبلثة ا باألكجوكصؿ الجميع لقالكف ثـ ابف كثير 

 . البسممة الثبلثة 
 ڇٹ   ٹ  ٹ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى:

 ڇٱ  ڇ  إلى قكلو تعالى: (224)
 بأكجوفتبتدئ لقالكف  (225)

/  أ 8 البسممة الثبلثة ثـ السكت كالكصؿ لكرش كمف معو ثـ تعطؼ عميو صمة الميـ في "عمييـ" /
كجو البسممة مع الصمة كأ ڇڤڇ ك ڇٹ  ڇ ثـ تعطؼ قنببل بالسيف في  ،كجو الثبلثةلقالكف كالبزم مع األ

زايان مع  ڇڤ  ڇ ك ڇٹ  ڇ  الصاد في بإشماـعف حمزة (227)خمفان بركايتو (226)[عميو]ثـ تعطؼ  ،الثبلثة
 .الصراط فقط مع ضـ الياء بإشماـثـ تعطؼ خبلد  ،ضـ الياء في "عمييـ" كالكصؿ بيف السكرتيف

 ڇڦ  ڦ  ڇ  ثـ تجمع مف قكلو تعالى : 
ڇڃ   چ  چ  ڇ  لى قكلو تعالى:إ(228)

كؿ آية عمى  (229)
 .انفرادىا

                                                                                                                                                    
تكفي سنة ست كأربعيف كمئتيف. ينظر: معرفة  ،، كينسب إليو كتاب جزء فيو قراءات النبيصنَّؼ في القراءات القرآنية

 .255/  1، كغاية النياية:1/191القراء :
 ( .5) اآليةسكرة الناس  (220)
 ( .2) اآليةسكرة الفاتحة  (221)
 مف ب . ساقطة (222)
 ساقطة مف ب . (223)
 ( .6) اآليةسكرة الفاتحة  (224)
 ( .1) اآليةسكرة البقرة  (225)
 ثبتو مف ب .أكما  ،مف االصؿ ساقطةما بيف المعقكفتيف  (226)
 ساقطة مف ب . (227)
 ( .2) اآليةسكرة البقرة مف  (228)
 ( .5) اآليةسكرة البقرة مف  (229)
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تـ الدعاء مكر المتعمقة بالخكمف األ" : (230)نو قاؿ في النشرابف الجزرم أ لىكبسندم المتصؿ إ 
يستحب الدعاء بعد )ماـ النككم: سنة تمقاىا الخمؼ عف السمؼ, قاؿ اإل كىكعقيب الختـ كىك أىٌميا، 

ة الميم باألمكرف يدعكا ، فينبغي أف يمح في الدعاء كأاستحبابان متأكدا تأكيدان شديدا أمقراءة القرآف 
سمميف كصبلح سمطانيـ مكر الم، كأف يككف معظـ ذلؾ بؿ كمو في أمكر االخرة كأكالكممات الجامعة

 ،مف المخالفات كتعاكنيـ عمى البر كالتقكل كعصمتيـمكرىـ كفي تكفيقيـ لمطاعات كسائر كالة أ
 . (231)(عداء الديفلحؽ كاجتماعيـ عميو كظيكرىـ عمى أكقياميـ با

دركناىـ غيره كسائر مف أ (232)عميو إذا ختـ ىك الذم يدعكككاف بعض شيكخنا يختار أف القارئ 
مر في ىذا سيؿ إذ الداعي ، كاألالختـ (234)مف يمتمس بركنو مف حاضر (233)كيؤمفيدعك الشيخ 

كالمؤمف كاحد, ككاف أنس
, (236)ىمو كجيرانو عند الختـ رجاء بركة دعاء الختـ كحضكرهأيجمع  (235)

 .(238)وتكليم ثنيفاالالختـ يـك  (237)كثير مف السمؼ يستحب ككاف
كقات الشريفة كبعض يتحيف لذلؾ األ ،فطاركبعض عند اإل ،كاختار بعضيـ الختـ كىك صائـ 

 .(239)جابةسباب اإلأماكنيا كؿ ذلؾ رجاء اجتماع أحكاليا ك أجابة ك كقات اإلأك 
كال سيما ختمة قرأت قراءة  ،(240)كال شؾ أف كقت ختـ القرآف كقت شريؼ كساعتو ساعة مشيكرة 

 بآدابفينبغي أف يعتني  ،لى حضرة الرسالة كمعدف الكحيإنزليا اهلل تعالى متصمة أصحيحة مرضية كما 
لى ما ال يستغني إنشير ىنا  ،تينا عمييا في كتابنا الحصف الحصيفأ اركانأكشرائط ك  آداباف لو إف ،الدعاء

 :عنو منيا
ب/ عمؿ صالح مف  8ـ /يبدعائو مف غير رياء كال سمعة, كمنيا تقد ف يقصد اهلل تبارؾ كتعالىأ 

كبلن كشربا كلبسا ككسبا, كمنيا الكضكء, كمنيا استقباؿ القبمة, كمنيا أصدقة كغيرىا, كمنيا تجنب الحراـ 
                                                 

 ساقطة مف ب .  "في النشر " قكلو : (230)
 . 2/254النشر : ينظر: ك ، 160التبياف في آداب حممة القرآف: (231)
 . 2/425قاؿ ابف الجزرم: "كىك سنة تمقاىا الخمؼ عف السمؼ" النشر:  (232)
 ساقطة مف ب . (233)
 " .حاضرم " في ب  (234)
سمـ أكخادمو كلد بالمدينة،  ارم، صاحب رسكؿ اهلل نجال ضمضـحمزة انس بف مالؾ بف النضر بف  أبكىك:  (235)

مف مات مف الصحابة  آخرالبصرة، عمـ الناس الفقو كالقرآف كىك  إلى صغيرا، كارتحؿ في زمف سيدنا عمر 
 .1/14، كمعجـ الصحابة: 1/91 . ينظر: الطبقات )خميفة بف خياط(: ى 92بالبصرة سنة 

 .159، كالتبياف في آداب حممة القرآف: 3/421، كشعب اإليماف لمبييقي: 108ألبي عبيد: ينظر: فضائؿ القرآف (236)
 ."يستحبكف " في ب  (237)
 . 109ينظر: فضائؿ القرآف ألبي عبيد:  (238)
 . 2/456كالنشر: ، 150كالتبياف : ، 109ينظر: فضائؿ القرآف ألبي عبيد:  (239)
، كذكر القرطبي  1/108قاؿ ابف مسعكد: مف ختـ القرآف فمو دعكة مستجابة " . فضائؿ القرآف لمقاسـ بف سبلـ: (240)

 . 68التذكار: .في التذكار: " كعف مجاىد كانكا يجتمعكف عند ختـ القراف كيقكلكف: الرحمة تتنزؿ " 
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ف سحو كييع هلل عز كجؿ كالخشكع بيف يدرفع اليديف, كمنيا الجثك عمى الركب كالمبالغة في الخضك 
مع اهلل تعالى, كمنيا أف ال يتكمؼ السجع في الدعاء, كمنيا الثناء عمى اهلل أكال كاخرا أم: قبؿ  التأدب

ككذلؾ الصبلة عمى النبي ،الدعاء كبعده
(241). 

صدؽ اهلل العظيـ كبمغ رسكلو الكريـ كىذا تنزيؿ مف ف الدعاء بعد الختـ: بك كرأينا بعض الشيكخ يبتدؤ 
ڇڦ  پ  پ  پ   پ ٱ    ڦ  ڦ   ڦ  ڇ رب العالميف 

(242). 
ال اهلل كحده ال شريؾ لو إلى آخره, أك بما في نحك ذلؾ مف التنزيو, كبعضيـ إلو إال  :كبعضيـ يقكؿ

ركاه أبك داكد كابف  (بالحمد هلل فيك أجذـ (243)كؿ أمر ذم باؿ ال يبدأ) :بالحمد هلل رب العالميف لقكلو
 .(245)في صحيحو (244)حباف
كال حرج في ذلؾ فكؿ ما كاف في معنى التنزيو فيك ثناء, كمنيا تأميف الداعي كالمستمع, كمنيا أف  

ضر قمبو كيعظـ رغبتو, كمنيا مسح كجيو حكىك متيقف اإلجابة كي يسأؿ اهلل حاجاتو, كمنيا أف يدعك
كلـ  ،أكتي جكامع الكمـ فإنو  ،عف النبي  المأثكرةدعية بيديو بعد فراغو مف الدعاء, كمنيا اختيار األ

الميـ ارحمني بالقرآف  " :(246)يقكؿ عند ختـ القرآف يدع حاجة إلى غيره كلنا فيو أسكة, كاف رسكؿ اهلل 
مني منو ما جيمت كارزقني تبلكتو يت كعمٌ رنى منو ما نسٌ الميـ ذكٌ  ،كىدل كرحمة اماما كنكر كاجعمو لي إ

 .(247)الميفناء الميؿ كالنيار كاجعمو لي حجة يا رب العآ
أسألؾ بكؿ اسـ  ،ناصيتي بيدؾ ماض فٌي حكمؾ عدؿ فٌي قضاؤؾ متؾكابف أ الميـ إني عبدؾ"  

ىك لؾ سميت بو نفسؾ أك أنزلتو في كتابؾ أك عممتو أحدا مف خمقؾ أك استأثرت بو في عمـ الغيب 
 .(249)"كجبلء حزني كذىاب ىمي (248)بصرمعندؾ أف تجعؿ القرآف ربيع قمبي كنكر 

كأصمح لي  ،كأصمح لي دنيام التي فييا معاشي ،الميـ أصمح لي ديني الذم ىك عصمة أمرم 
 .(250)"كاجعؿ المكت راحة لي مف كؿ شر ،كاجعؿ الحياة زيادة لي في كؿ خير ،آخرتي التي فييا معادم

                                                 
 . 2/459ينظر: النشر :  (241)
 . 2/462النشر :  ك ينظر: ( .٣٣) آؿ عمراف، االيةسكرة  (242)
 " .فيو بالحمد " في ب (243)
بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي، كيقاؿ لو ابف ًحٌباف: مؤرخ، عبٌلمة،  مد بف حبافمح: أبك حاتـ ىك (244)

خراساف كالشاـ كمصر كالعراؽ  جغرافي، محدث. كلد في بست)مف ببلد سجستاف(كتنقؿ في األقطار، فرحؿ إلى
قاؿ ياقكت: ، كتكلى قضاء سمرقند مدة، ثـ عاد إلى نيسابكر، كمنيا إلى بمده، كىك أحد المكثريف مف التصنيؼ ،كالجزيرة

 .3/16، كشذرات الذىب:2/141ينظر:طبقات السبكي: .ق354سنة تكفي ، أخرج مف عمـك الحديث ما عجز عنو غيره
الى يبدأ فيو  بىاؿو كيؿُّ أىٍمرو ًذم  بمفظ:" 1/173صحيحو : ، كابف حباف في  4/409الحديث راكاه أبك داكد في سننو:  (245)

 بحمد اهلل فيك أقطع" .
 . 348-2/345ا الدعاء ذكره ابف الجزرم في كتابو النشر : ذى (246)
 . 2/464، كالنشر: 1/475البرىاف في عمـك القرآف :  (247)
 .، كىي زيادة غير مكجكدة في نص الحديث مف ب ساقطة "رمبص كنكر : "قكلو (248)
 . 1/509، كالحاكـ في مستدركو: 6/246الحديث ركاه االماـ أحمد في مسنده :  (249)
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  .(251)"/ ككؿ ذلؾ عندم أ 9 الميـ اغفر لي ىزلي كجدم كخطئي كعمدم / "
كال يخشى  ،كال تغيره الحكادث ،كال يصفو الكاصفكف ،(252)كال تخالطو الظنكف ،يا مف ال تراه العيكف"
كعدد ما أظمـ  ،كعدد كرؽ األشجار ،كعدد قطر األمطار ،يؿ البحارمـ مثاقيؿ الجباؿ كمكاييع ،الدكائر

كال  ،كال بحر ما في قعره ،كال أرض أرضان  ،سماءن  ءه منو سما كال تكارم ،عميو الميؿ كأشرؽ عميو النيار
 .(253)"خكاتمو كخير أيامي يـك ألقاؾ فيو ممير عكخيجبؿ ما في كعره, كاجعؿ خير عمرم آخره 

 .(254)"غير مخزم كال فاضح الميـ إني أسألؾ عيشة نقية كميتة سكية كمردان " 
 ،الميـ أني أسألؾ خير المسألة كخير الدعاء كخير النجاح كخير العمؿ كخير الثكاب كخير الممات" 

كأسألؾ الدرجات العمى  ،قؿ مكازيني كحقؽ إيماني كارفع درجتي كتقبؿ صبلتي كاغفر خطيئتيكثبتني كث
ات الميـ أني أسألؾ فكاتح الخير كخكاتمو كجكامعو كأكلو كآخره كباطنو كظاىره كالدرج، مف الجنة آميف

كخير ما أعمؿ كخير ما بطف  (255)أسألؾ خير ما آتي كخير ما أفعؿ الميـ أني ،العمى مف الجنة آميف
الميـ أني أسألؾ أف ترفع ذكرم كتضع كزرم كتطير ، كخير ما ظير كالدرجات العمى مف الجنة آميف
ني أسألؾ الميـ إ، كأسألؾ الدرجات العمى مف الجنة آميف ،قمبي كتحصف فرجي كتنكر قمبي كتغفر ذنبي

كفي أىمي كفي  مقيكفي خي  مقيأف تبارؾ لي في سمعي كفي بصرم كفي رزقي كفي زكجي كفي خى 
 .(256)"الجنة آميف كأسألؾ الدرجات العمى في ،محيام كفي مماتي كفي عممي كتقبؿ حسناتي

الميـ أحسف عاقبتنا في األمكر كميا كأجرنا مف  ،عمى ذكرؾ كشكرؾ كحسف عبادتؾ الميـ أعنا" 
 .(257)"خزم الدنيا كعذاب اآلخرة

كمف  ،بيننا كبيف معاصيؾ كمف طاعتؾ ما تبمغنا بو جنتؾالميـ أقسـ لنا مف خشيتؾ ما تحكؿ  " 
كاجعؿ  ،كاجعمو الكارث منا ،كمتعنا بأسماعنا كأبصارنا كقكتنا ما أحييتنا ،اليقيف ما ييكف مصائب الدنيا

كال تجعؿ الدنيا أكبر  ،(258)كال تجعؿ مصيبتنا في ديننا ،كانصرنا عمى مف عادانا ،ثأرنا عمى مف ظممنا
 .(259)"كال تسمط عمينا مف ال يرحمنا ،عممنا ىمنا كال مبمغ

                                                                                                                                                    
 الحديث ركاه االماـ مسمـ في صحيحو : كتاب الدعاء ، باب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار:  (250)
الدعاء في الساعة التي في يـك الجمعة، بمفظ: "  بالحديث ركاه البخارم في صحيحو ، كتاب الدعكات ، با (251)

 .....كخطايام كعمدم ككؿ ذلؾ عندم"  .
 ساقطة مف ب . "كال تخالطو الظنكف: " قكلو  (252)
، كقاؿ عنو: "ركاه الطبراني في األكسط كرجالو رجاؿ الصحيح 10/157الحديث ركاه الييثمي في مجمع الزكائد : (253)

 عبد الرحمف األذرعي كىك ثقة.غير عبد اهلل بف محمد أبك 
سناد الطبراني جيد" ، 10/179الحديث ركاه الييثمي في مجمع الزكائد:  (254)  . "كقاؿ عنو: كا 
 فعؿ ساقطة مف ب .أ قكلو: " خير ما (255)
 . 1/702الحديث ركاه الحاكـ في مستدركو  (256)
 . 3/22الحديث ركاه ابف حباف في صحيحو :  (257)
 ساقطة مف ب . "الدنيا اكبر ىمناكال تجعؿ " قكلو:  (258)
 . 5/528الحديث ركاه الترمذم في سننو :  (259)
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كالغنيمة مف كؿ  ،ثـكالسبلمة مف كؿ إ ،ب/ كعزائـ مغفرتؾ 9نا نسألؾ مكجبات رحمتؾ /إالميـ " 
 .(260)"كالفكز بالجنة كالنجاة مف النار ،بر

 مف حكائج الدنيا كال حاجة ،كال دينا إال قضيتو ،جتوكال ىما إال فر  ،الميـ ال تدع لنا ذنبا إال غفرتو" 
  .(262)"إال قضيتيا يا أرحـ الراحميف (261)[كاالخرة]

 . (263)"الميـ ربنا أتنا في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار"
كافؽ الفراغ مف تبيض ىذه الرسالة المباركة عمى يد  (265): كقد(264)[رحمو اهلل]قاؿ المؤلؼ

 البغدادم (267)[بمدا] ر الجبكرم قبيمة الخابكرماهلل المناف القادر سمطاف بف ناص الفقير الى (266)مركاف
في اليـك الثاني مف شير جمادم  ،بعد صبلة العصر ،في مدينة بغداد يـك الجمعة ،مسكنان  (268)[منشأن ك]

أفضؿ الصبلة  (270)بعد اليجرة النبكية عمى فاعميا ،سنة ثماني عشرة كمائة بعد األلؼ (269)في ،اآلخرة
 .كأكمؿ التحية

كصؿ الميـ عمى  ،كاقرف بالعافية غدكنا كآصالنا ،كحقؽ بالزيادة آمالنا ،الميـ اختـ بالسعادة آجالنا 
 خاتـ النبييف كالحمد هلل رب العالميف .       

يـك  ،كتابتيا أم ىذه النسخة بعد صبلة العصركممت ىذه الرسالة المباركة، كقد كقع الفراغ مف ]
، لؼ مف اليجرة النبكيةصـ سنة خمس كأربعيف كمائة بعد األس التاسع كالعشريف مف شير رجب األالخمي

كقد كتبيا العبد الفقير الراجي لطؼ اهلل الممؾ الصمد الحاج عبد  ،كمؿ تحيةعمى فاعميا أفضؿ صبلة كأ
كاف  ،كمسكنا ي مكلدا كمنشئان المكصم ،صبلي أبتكالشيخ عبد اهلل المدرس بف الشيخ أحمد الر الغفكر بف 

مؤلؼ ىذه  ساتيذه كمشايخو خصكصان رحـ اهلل أ ،كعفكه خذ بيده ككفقو لنيؿ رضاهاهلل لو في أمكره كأ
 .  (271)[ميفاهلل عنو خير الجزاء آ لة جزاالرسا
 
 

                                                 
 .  1/706الحديث ركاه الحاكـ في مستدركو :  (260)
 ثبتو مف ب .أكما ، مف االصؿساقطةما بيف المعقكفتيف  (261)
 . 3/358الحديث ركاه الطبراني في المعجـ األكسط :  (262)
 . 6/28" كىك ألد الخصاـ" :  الحديث ركاه البخارم في صحيحو : كتاب الدعكات ، باب (263)
 ثبتو مف ب .أكما  ،مف االصؿ ساقطةما بيف المعقكفتيف  (264)
 . " كقع" في ب  (265)
 ساقطة مف ب .  (266)
 كما اثبتو مف ب . ،مف االصؿ ةما بيف المعقكفتيف ساقط (267)
 كما اثبتو مف ب . ،االصؿمف  ساقطةما بيف المعقكفتيف  (268)
 ساقطة مف ب . (269)
 .  "صاحبيا" في ب  (270)
 زيادة مف ب . (271)



- 37 - 
 

 
 

 الخاتمة كأىـ النتائج
بعد أف يسر اهلل سبحانو تعالى إتماـ تحقيؽ ىذه الرسالة الميمة أحمد هلل حمدا كثيرا كأسأؿ اهلل 
تعالى أف يعـ النفع بيا، ثـ أني أسجؿ في ىذه الخاتمة بعض النتائج التي ظيرت لي مف خبلؿ تحقيؽ 

 ليذه الرسالة أىميا : 
دمة كتاب اهلل تعالى، كأخمصكا لو، في يعد االماـ الجبكرم مف االعبلـ الذيف نذركا أنفسيـ في خ -1

 األخذ كالعطاء كالتأليؼ كالكتابة .
ضػػمنو المؤلػػؼ مػػػادة  لمػػا، تعػػد ىػػذه الرسػػالة مػػف أىػـػ المؤلفػػات فػػػي ىػػذا المكضػػكع ) التكبيػػر(   -2

 عممية ميمة .
كبػاب التكبيػر مػف خػبلؿ ىػذه الرسػالة  يمكف لمقارئ أف يعػرؼ العبلقػة الكثيقػة بػيف عمـػ القػراءات -3

 .ة الميم
كىػػك شخصػية ميمػػة تسػػتحؽ الدراسػػة  كػػاف عالمػا كبيػػرا، ايتبػيف لنػػا أف مؤلفيػػ رسػػالةمػف خػػبلؿ ال -4

 جاء بعده مف مؤلفي القراءات. يـ لمفكاالىتماـ؛ لما كاف لو مف أثر م
أثبػت البحػػث أف التكبيػر عنػػد خػػتـ القػرآف الكػػريـ سػػنة مػأثكرة عػػف النبػػي صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ،  -5

ثباتػػػات فيػػو الداللػػػة الكاضػػحة عػػػف بركايػػة البػػػزم عػػف ابػػػف ك ثيػػر، كمػػػا أكرده المؤلػػؼ مػػػف أدلػػة كا 
 سنيتو. 

 ضٌمف المؤلؼ كتابو مادة عممية غزيرة، يممسيا القارئ مف خبلؿ مطالعتو ليذه الرسالة . -6
 

 ثبت المصادر كالمراجع
إبراىيـ المعركؼ بأبي شامة إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع ، لئلماـ عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف  -1

 ىػ .1402ىػ( ، تحقيؽ إبراىيـ عطكه عكض ، دار الكتب العممية ، بيركت، 665المقدسي)ت
ىػ( ، تحقيؽ د . شعباف 1117إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر ، الشيخ أحمد بف محمد البنا ، )ت -2

 ىػ .1407،  1محمد إسماعيؿ ، عالـ الكتب ، بيركت ، ط
ىػ، 768أبك محمد عبد الكىاب بف احمد بف كىباف الحارثي المزني، ت  اسف األخبار في محاسف السبعة األخيار،أح -3

، ط  ـ .2002ىػ ػ 1423، سنة  1تحقيؽ عبد الجميؿ عطا، دار النعماف لمعمـك
ىػ( ، 521ر )تإرشاد المبتدل كتذكرة المنتيي في القراءات العشر ، أبك العز القبلنسي محمد بف الحسيف بف بندا -4

 ـ.1984 -ىػ 1404، مكة المكرمة، سنة 1تحقيؽ عمر حمداف الكبيسي، ط
ىػ(، 852اإلصابة في تمييز الصحابة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:  -5

 ىػ 1415 -األكلى بيركت، الطبعة:  –تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية 
، دار العمـ 15ىػ( ط1396األعبلـ ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي )ت  -6

 .ـ 2002لممبلييف ، 
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الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر : عبد الحي بف فخر اإلعبلـ بمف في تاريخ اليند مف األعبلـ المسمى بػنزىة  -7
 ـ1999ىػ ،  1420، دار ابف حـز  بيركت، لبناف، 1ىػ( ط1341الطالبي) ت  الديف بف عبد العمي الحسني

ىػ(،  تحقيؽ د. عبد 540اإلقناع في القراءات السبع، لئلماـ أبي جعفر بف أحمد بف عمي األنصارم ابف الباذش )ت -8
 .1403، سنة  1المجيد قطامش ، ط

ىػ (، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ  646إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، القفطي جماؿ الديف عمي بف يكسؼ ) ت  -9
 ـ .  1950ىػ ػ  1369، دار الكتب المصرية، القاىرة ، 1إبراىيـ ، ط

ىػ ( تحقيؽ : محمد أبك  794البرىاف في عمـك القرآف  البرىاف في عمـك القرآف ، الزركشي محمد بف عبد اهلل ) ت -10
 ـ .  1980ىػ ػ  1400، دار الفكر ػ بيركت ،  3الفضؿ إبراىيـ ، ط

، لفضؿ إبراىيـتحقيؽ : محمد أبك ا ىػ ( ، 911بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف السيكطي ) ت  -11
 ـ . 1965مطبعة البابي الحمبي ػ القاىرة ، 

 . ـ1963، حيدر أباد ، بلمية، دائرة المعارؼ اإلس 1ىػ (، ط 256التاريخ الكبير، البخارم محمد بف إسماعيؿ) ت  -12
 ىػ( ، الدار السمفية ، المدينة المنكرة .463تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي )ت -13
،  1ىػ(، تحقيؽ د. محيي الديف رمضاف، الككيت، ط437القراءات، القيسي، مكي بف أبي طالب )ت التبصرة في -14

 ـ.1985 -ىػ 1405سنة 
، 676التبياف في آداب حممة القرآف، أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم، ت -15 ق، تحقيؽ محمد الحجار، دار ابف حـز

 ق . 1414، سنة 3بيركت ، ط
اءات السبع، البف الفحاـ، رسالة ماجستير، في الجامعة االسبلمية في المدينة المنكرة، التجريد لبغية المريد في القر  -16

 ق .1408سنة 
 ـ.1958ىػ ػ1377، سنة3ىػ( ، دار إحياء التراث العربي، ط748تذكرة الحفاظ ، الذىبي)ت -17
أيمف رشدم سكيد ، ىػ(، تحقيؽ د.399التذكرة في القراءات الثماف، أبي الحسف طاىر بف عبد المنعـ بف غمبكف )ت -18

 ىػ .1410، 1الجماعة الخيرية لتحفيظ القراف ، ط
ىػ( ، تحقيؽ د.عمي حسيف البكاب ، مكتبة 833التمييد في عمـ التجكيد ، لئلماـ محمد بف محمد الجزرم)ت -19

 ىػ.1415، سنة  1المعارؼ ، الرياض ، ط
 ـ. 1930ىػ(، عني بتصحيحو أكتكبرتزؿ، استانبكؿ، مطبعة الدكلة سنة 444التيسير في القراءات السبع، الداني)ت -20
ق، رسالة ماجستير في جامعة اـ القرل، سنة 444جامع البياف في القراءات السبع، ألبي عمرك الداني، ت -21

 ق. 1415
، دار الشركؽ، طعبد  ىػ(، تحقيؽ د.277ألبف خالكيو)ت الحجة في القراءات السبع، -22  . 1979، 3العاؿ سالـ مكـر
ىػ( ، ضبطو محمد تميـ الزعبي ، دار 590حرز األماني ككجو التياني في القراءت السبع " لئلماـ الشاطبي)ت -23

 ىػ .1426،  4اليدل، المدينة المنكرة ، ط
( ، مطبعة السعادة ، القاىرة ، ىػ430حمية األكلياء كطبقات األصفياء ، أبك نعيـ األصبياني أحمد بف عبد اهلل )ت -24

 ـ.1935سنة 
خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم  -25

 بيركت . –ىػ(، دار صادر 1111األصؿ، الدمشقي )المتكفى: 
مد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مح -26

  حيدر اباد/ اليند. -تحقيؽ محمد عبد المعيد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ىػ(،852
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ق، اطركحة دكتكراه، 438في القراءات االحدل عشرة، أبك عمي الحسف بف محمد بف إبراىيـ المالكي، ت الركضة  -27
 ق .1415جامعة االماـ محمد بف سعكد، سنة 

ىػ(، تحقيؽ: 324السبعة في القراءات، أحمد بف مكسى بف العباس التميمي، أبك بكر بف مجاىد البغدادم )المتكفى:  -28
 مصر.  –شكقي ضيؼ، دار المعارؼ 

سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد الحسيني، أبك سمؾ الدرر  -29
،ىػ(، د1206الفضؿ)المتكفى:   ـ 1988 -ىػ  1408، 3ط ار البشائر اإلسبلمية، دار ابف حـز

سنف أبي داكد، سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار   -30
 الفكر ، بيركت .

ىػ(، تحقيؽ شعيب االرنأككط ، كمحمد نعيـ العرؽ السكسي، مؤسسة الرسالة ، 748سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ت -31
 ىػ . 1413، سنة  9ط
ىػ(، مكتبة القدسي، القاىرة، 1089شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ابف العماد الحنبمي عبد الحي)ت -32

 ىػ.1350سنة
ق، تحقيؽ محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، دار 458د بف الحسيف البييقي تشعب اإليماف شعب اإليماف، أبك بكر أحم -33

 1410بيركت، الطبعة األكلى ،  –الكتب العممية 
ىػ( ، تحقيؽ  شعيب االرناؤكط ، 354صحيح ابف حباف ، محمد بف حباف بف احمد أبك حاتـ التميمي البستي )ت -34

 ـ.1993ىػ ػ 1414، سنة 2مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
البخارم لجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو، محمد بف صحيح  -35

ق(، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة: 256إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي)ت
 ىػ.1422األكلى، 

العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أبك الحسيف صحيح مسمـ المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف  -36
 بيركت. –ىػ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف، دار الجيؿ  261مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، المتكفى : 

الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف  -37
 بيركت.  –ىػ(، منشكرات دار مكتبة الحياة 902د السخاكم )المتكفى: بف محم

الطبقات )خميفة بف خياط(: طبقات خميفة بف خياط، أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم  -38
 ـ ػ  1993ىػ =  1414ىػ(، تحقيؽ د سييؿ زكار، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 240البصرم )المتكفى: 

 –ىػ(، دار الكتب العممية 911طبقات الحفاظ لمسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  -39
 .1403بيركت، الطبعة: األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ محمكد محمد 771طبقات الشافعية الكبرل، لئلماـ تاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي السبكي )ت -40
 ىػ . 1383،  1بعة عيسى البابي الحمبي، ط، كعبد الفتاح الحمك ، مط

ىػ(، تحقيؽ محمد تميـ الزعبي، دار اليدل، المدينة 833طيبة النشر في القراءات العشر، لئلماـ ابف الجزرم)ت -41
 ىػ .1414،  2المنكرة ، ط

 ىػ (1391عشائر العراؽ : عباس محمد العزاكم ) ت  -42
الجبكرم، مخطكط تكجد منو نسخة في مركز البحكث كالدراسات العقكد المجكىرة الآللئ المبتكرة، سمطاف بف ناصر  -43

 مجمكع . 524ب/ 228االسبلمية، في ديكاف الكقؼ السني، تحمؿ الرقـ 
زىير زاىد كخميؿ العطية،  ىػ(، تحقيؽ455العنكاف في القراءات السبع، ألبي طاىر إسماعيؿ بف خمؼ المقرم، )ت -44

 ـ .1986بيركت  سنة 
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ىػ ( ، تحقيؽ : د.  569غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار، العطار أبك العبلء الحسف بف أحمد)ت  -45
 ـ .  1994ىػ ػ  1414أشرؼ محمد فؤاد طمعت ، جدة ، 

،  1ق، نشر.ج ػػ برجستراسر، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط833غاية النياية في طبقات القراء، ابف الجزرم، ت -46
 . ق1351

ق، تحقيؽ .مكالم محمد 643فتح الكصيد في شرح القصيد، عمـ الديف أبي الحسف عمي بف محمد السخاكم، ت -47
 ق .1423، 1االدريسي، مكتبة الرشد بالرياض، ط

ق(، تحقيؽ: مركاف 224 ت ، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادمفضائؿ القرآف لمقاسـ بف سبلـ -48
 ـ.1995-ىػ 1415بيركت(، الطبعة: األكلى،  -خرابة، ككفاء تقي الديف، دار ابف كثير )دمشؽ  العطية، كمحسف

ىػ(، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ 817، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  القامكس المحيط -49
 ـ. 2005 -ىػ  1426الثامنة، لبناف، الطبعة:  –التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة لمطباعة ، بيركت 

ىػ(، تحقيؽ محي الديف 437الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا ، لئلماـ مكي بف أبي طالب القيسي)ت -50
 ق .1394رمضاف، مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ، سنة

كتعميؽ جماؿ إلو بف الكفاية في القراءات العشر، لئلماـ أبي العز محمد بف الحسيف بف بندار القبلنسي، مراجعة  -51
 ـ .2003، 1محمد شرؼ، دار الصحابة لمتراث، ط

ىػ(، دار 711لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم األفريقي )ت -52
 ىػ .1414،  3بيركت ، ط –صادر 

ىػ( ، تحقيؽ سبيع حمزة 381األصبياني)تالمبسكط في القراءات العشر ، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف  -53
 حاكمي ، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ .

ىػ(، تحقيؽ: 807مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى:  -54
 ـ. 1994ىػ،  1414حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 

ىػ(، تحقيؽ  405ـ: لمستدرؾ عمى الصحيحيف، اإلماـ الحافظ أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم )مستدرؾ الحاك -55
 مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت .

المستنير في القراءات العشر، لئلماـ أب طاىر بف سكار البغدادم، رسالة دكتكراه في الجامعة االسبلمية، سنة  -56
 ق . 1413

أحمد بف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية  مسند اإلماـ -57
 ـ1999ىػ ، 1420

مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي  -58
 المعركؼ بالبزار.

المعجـ األكسط لمعجـ األكسط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني   -59
 –ىػ(، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد , عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 360)المتكفى: 

 القاىرة.
نع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم بالكالء البغدادم معجـ الصحابة، معجـ الصحابة، أبك الحسيف عبد الباقي بف قا -60

المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ: صبلح بف سالـ المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية 351)المتكفى: 
1418. 

 ىػ.1422، سنة 1معجـ القراءات القرآنية، د. عبد المطيؼ الخطيب، دار سعد الديف، دمشؽ، ط -61
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ىػ ( دار إحياء التراث العربي، 1408بف رضا كحالة ) ت عمر  اجـ مصنفي الكتب العربية()تر  معجـ المؤلفيف: -62
 بيركت.

ىػ(، 748معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألمصار ، لئلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي)ت -63
 ىػ .1416تحقيؽ د. طيار التي قكالج ، استانبكؿ ، سنة 

 السيادة، طاش كبرل زادة، دار الكتب العممية ، بيركت .    مفتاح السعادة كمصباح -64
 ق.  1367المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، لمبل عمي القارئ، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة سنة  -65
ة، ، لمدكتكر محمد سالـ محيسف، مكتبة الكميات األزىريالميذب في القراءات العشر كتكجيييا مف طريؽ طيبة النشر -66
 ق . 1389، سنة2ط
المكضح في كجكه القراءات كعمميا، نصر بف عمي بف محمد أبي عبداهلل الشيرازم الفارسي النحكم المعركؼ بابف  -67

 ـ . 1993ىػ ػ 1414سنة  1ىػ(، تحقيؽ الدكتكر عمر حمداف الكبيسي، مكة المكرمة، ط565أبي مريـ )ت بعد
ىػ(، قدـ لو الشيخ محمد عمي الضباع، 833محمد بف محمد الجزرم)تالنشر في القراءات العشر، لئلماـ أبي الخير  -68

 ىػ .1418،  1دار الكتب العممية، بيركت، ط
 ـ.1968ىػ(، تحقيؽ إحساف عباس،745محمد بف إسماعيؿ،)ت نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب، لممقرم، -69
، سنة 5ني القاضي، مكتبة السكادم، جدة، طالكافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، تأليؼ عبد الفتاح عبد الغ -70

 ىػ .1420
 

 


