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  حتةيد ومرا ة  

 األ تاذ املشارك بةس  الةرآن وعلالم 
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 ملخص بحث

  ح منحة ذي العرش فيام يتعلد بةراءة ورش

: عح منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  ، تأليف: عنوان البحث  -

 .حقيق ودراسة ( هع1172ت)شعيب بن إسامعية الكيايل 

 .حممد بن عبد اهلل الوعره الدورسع : اسم الباحث  -

 : أمهية املوضوا ، تتض  يف  -

أن هذا املخطوط قّيم يف علم القراءات القرآنية بدي  يف موضوعه و يمتاع 

بطريقة عرضه، ف و منظومة مرشوحة يشتمة عن فوا د جليلة فيام يتعلق 

األوجه عند اجتاما مّد البدل م  بقراءة ور  من طريق الشاطبية من 

: اللة، أو مّد البدل م  املامل، أو اللة م  املامل، أو عند اجتاما الثالثة

 . البدل واللة واملامل 

 :يتكون البحث من قسمة : خطة البحث  -

 :القسم الدرا  ، وفيه مبحثان: القسم األول

 :بالتعريف باملؤلف ، وفيه أربعة مطال: املبحث األول 

 .اسمه ومولده ونشأته: املطلب األول 

 .مكانته العلمية: املطلب الثاف 

 .مؤللاته: املطلب الثالث 

 .وفاته: املطلب الراب  

 :التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاف 

 .اسم الكتاب، ونسبته إىل مؤلله: املطلب األول 
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 .سبب تأليله، ومن  ه: املطلب الثاف 

 .موضوا الكتاب، وقيمته العلمية: الثالث  املطلب

 .وصف املخطوط، ومكان وجوده: املطلب الراب  

 .الن  املحقق: القسم الثاف 

 .وفي ا أهم نتا ج البحث وتوصياته: اخلامتة 

 .املصادر واملراج : ثبت 

 :وصان من أهم النتا ج ما ييل: اخلامتة  -

 ة علم الت ويد والقراءات أن هذا املخطوط عالج مسألة من مسا: أوالً 

ويصعب تصورها عن بعض ، القرآنية صثريًا ما يتعّس ف م ا عن املبتد ة 

وههل العالقة بة مدي البدل واللة والللظ املامل من ذوات الياء ، القار ة 

 . عند اجتامع ا يف موض  واحد،  وأثر ترصيب ا عن أحكام الت ويد 

عن توضي  اللبس احلاصة والغموض أن هذا املخطوط عمة : ثانيًا 

ومج  ما يتحصة لإلمام ور  من طريق الشاطبية ، الواق  يف هذا املوضوا 

من األوجه يف هذه املسألة ، وقد أوصل ا املؤلف إىل اثنتهل عرش صورة م  

 . وض  رمز لكة صورٍة 

هذا واهلل تعاىل أعن وأعلم ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملة ، 

 .ة وسالم عن نبينا حممد وآله وصحبه أمجعة وصال
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Explication of Minhat Dhil`arsh Fimā 

Yata`alaq Bi Qirā'at Warsh   

(Allah Grace Concerning Warsh Quran reading) 
Shoaib bin Ismail Kayali (d. 1172 AH) By 

nvestigationI Commenting and 

  

Dosari-Mohammed bin Abdullah AlDr.  

 

Summary 
 

Research Title: Explication of Minhat Dhil`arsh Fimā 

Yata`alaq Bi Qirā'at Warsh (Allah Grace Concerning 

Warsh Quran reading) by: Shoaib bin Ismail Kayali (d. 

1172 AH) Commenting and Investigation 

 Dr.  Mohammed bin Abdullah Al-Dosari 

Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Significance of Research Question: 

This manuscript is valuable in the field of Quran readings, 

adorable in its subject and its presentation. It amounts to an 

explication of the system which includes great benefits with 

respect to Warsh’s reading according to Shatebeya, in particular 

the interface of (vowel) length with softness, length with 'imālah, 

softness with 'imālah, or the interface of the three phonemes. 

Research Plan: The research consists of two parts:  

Section One: This section deals with the investigation, and it 

consists of two topics: 

The first topic: It includes author profile in four points:  

First: His name, date of birth and upbringing. 

Second: His academic standing. 

Third: His works. 

Fourth: His death. 
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The second topic: It includes an introduction and four points:  

First: The title of the book, and its attribution to the author.  

Second: The reason behind writing this book was and the 

author’s methodology.  

Third: The theme of the book, and academic value.  

Fourth: Description of the manuscript, and where it is deposited.  

Section Two: the commentary on the  text. 

Conclusion: The most important results and recommendations of 

the research are reported in the conclusion. 

Bibliography: It includes the sources and references. 

Conclusion: The most important results are summarized below. 
First, this manuscript addresses a topic relevant to intonation and 
Quran readings, which is often difficult to understand by the 
novice, and might be hard to understand by some readers. It 
specifies the relationship between length, softness and 
pronounced 'imālah of ya when they meet in one place, and the 
effect of its composition on the provisions of Quran intonation 
(tajwīd). 
Second, this manuscript clarifies the vagueness and ambiguity in 
this subject. In addition, the manuscript has collected what can 
be obtained from the works of Imam Warsh of Shatebeya 
method in this topic, enabling the author to establish twelve 
cases using a symbol for each. 

God knows best and He is the Highest, and Praise be to Allah, 
Lord of the Worlds, and prayers and peace upon our Prophet 
Muhammad and his family and companions. 
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 املةدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغلره ونعوذ باهلل من عور أنلسنا 

ضلة فال هادع له، وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضّة له، ومن ي

وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال عي  له، وأش د أن حممدًا عبده ورسوله 

 :أما بعد ،صن اهلل عليه وسلم تسلياًم صثريًا إىل يوم الدين

ف ن من نعم اهلل تعاىل علينعا أنعه أنعزل صتابعه الكعريم املبعارك ععن عبعده 

بتالوتعه، وأثنعى ععن العذين ؛ ليكون للعاملة بشعريًا ونعذيرًا، وأمعر ^حممد 

يتلونه حق تالوته، وحعّث ععن تعدّبر آياتعه، واتبعاا أوامعره وأحكامعه، فمعن 

تدّبر آياته أورثه ذل  العلم بام في ا، ومن اتب  أوامره أورثه ذل  العمة هبعا، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :قال جعّة ثنعاؤه يف شعأن تعدّبر صتابعه املبعارك

 .[20: صسورة ]  چڃ  ڃ   ڃ   چ  

وعليه ف ن االهتامم بالقرآن الكريم وقراءاته واالشتغال بذل  من 

 .أفضة األعامل والقربات التهل يتقرب هبا اونسان إىل اهلل تعاىل ويترشف هبا

وقد يّس اهلل يل الوقوف عن تطوط قّيم يف علم القراءات القرآنية بدي  يف 

يتعلق بقراءة موضوعه و يمتاع بعرضه، ويشتمة عن فوا د جليلة فيام 

ور  من طريق الشاطبية من األوجه عند اجتاما مّد البدل م  اللة، أو مّد 

البدل واللة : البدل م  املامل، أو اللة م  املامل، أو عند اجتاما الثالثة

منحة ذع العر  فيام يتعلق  ) :واملامل، وهو منظومة مرشوحة، عنوانه

 (. هع1172)املتوىف سنة  ،لشعيب بن إسامعية الكيايل ( بقراءة ور 

نظرًا ملا يف هذا املخطوط من قيمة علمية م ّمة يف موضوعه عزمت و
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متوصاًل عن اهلل تعاىل رغبة يف دراسة وحقيق هذا العقد الثمة، وإخراجه 

للباحثة، وخدمة  للمشتغلة بالقراءات القرآنية واملقر ة، ومسامهة 

 . ة تتي  االستلادة منه بيّس وس ولةتراثنا الرصة، وتقديمه يف صوربراع و

 :وجعلت عميل يف هذا املخطوط عن قسمة

 :وفيه مبحثان ،القسم الدرا : القسم األول -

 :وفيه أربعة مطالب ،التعريف باملؤلف :املبحث األول

 .اسمه ومولده ونشأته :املطلب األول

 .مكانته العلمية :املطلب الثاف

 .مؤللاته :املطلب الثالث

 .وفاته :طلب الراب امل

 :، وفيه أربعة مطالببالكتابالتعريف  :املبحث الثاف

 .، ونسبته إىل مؤللهالكتاباسم  :املطلب األول

 .سبب تأليله، ومن  ه :املطلب الثاف

 .، وقيمته العلميةلكتابموضوا ا :املطلب الثالث

 .وصف املخطوط، ومكان وجوده :راب املطلب ال

 .ملحققالن  ا :القسم الثاف -

 .وفي ا أهم نتا ج البحث وتوصياته :اخلامتة -

 .املصادر واملراج  :ثبت -

 :منهج التحةيد

 :اتبعت يف حقيق هذا املخطوط املن ج اايت
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صتابة اايات القرآنية بالرسم العثامف، م  بيان أرقام ا وعزوها إىل  -1

 .سورها 

يث يف الصحيحة ختريج األحاديث النبوية من مصادرها، ف ن صان احلد-2

بتخرسه من ام، وإذا صان يف غريمها أخرجه من  تصتلياأو أحدمها 

 .املصادر األخرى املعتمدة، م  ذصر أقوال أهة العلم فيه واحلكم عليه

 .ختريج ااثار الواردة يف الن -5

 .االعتامد يف التحقيق عن النسخة اللريدة التهل سيأيت الكالم عن ا -4

ااراء املنسوبة إىل القا لة هبا من مؤللاهتم،أو من توثيق األقوال و -3

 .املصادر املعتمدة

 .ة من مصادرها املعتربةيبلة والغركِ ضبط الكلامت املش -5

مناسبة عبارة التعليق بذصر ما يستدعيه املقام من مزيد بيان، أو إضافة  -7

 .ختدم املعنى وتوضحه يف الن  املحقق

 .يف الكتاب صرهمذ التعريف باألعالم الوارد -1

ف ف أثبت الكلمة  ،إذا ورد يف املخطوطة صلمة غري صحيحة يف السيايف -0

 .وأثبت الكلمة غري الصحيحة يف احلاشية ،الصحيحة يف ن  املخطوطة

صتابة الن  حسب قواعد اومالء والرسم املتعارف علي ا يف الوقت -12

 .املعا 

  :يلي فيام [ ]املعقوفتة استعامل األقواس  -11

 .( بّلم)و( بّة )للرموع التهل رمز هبا الناظم نحو  -

 .يف متن البحث صله لنصوص املؤلف املرشوحة  -
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 . يف احلواللكلامت املخطوطة عمومًا عند التعليق علي ا  -

 .والتهل تشري إىل بداية صة صلحة  ،رقام صلحات املخطوطأل -

 أراده هذا، وقد رست عن هذا املن ج من أجة إخراج الن  صام

 .املؤلف إخراجًا صحيحًا سلياًم من األخطاء اللغوية واومال ية

ويف  ،الكريم أن سعة هذا العمة خالصًا لوج ه عز وجة سا اًل املوىل

 . عظيمخدمة صتابه ال
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 . بس  الدرا ة: الةس  األول

 :وفي  مبحثان

 

 .التعريف باملؤلف: املبحث األول

 .بالكتابريف التع: املبحث الثاين
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 . التعريف باملؤلِّف :املبحث األول

 :وفي  أربعة مطال 

 . ا م  وماللده ونشأت  :املطل  األول

 الرفاعهل دلبهلوشعيب بن إسامعية بن عمر بن إسامعية بن عمر بن أمحد ا :هو

  .إسامعية الكيال البلخهل، املعروف بالكيايل نسبة إىل جده األعن الشافعهل احلسينهل

 املوافق ،(هع1115)ست عرشة وما ة وألف من اي رة  سنةولد 

يف سوريا، ونشأ هبا، وقرأ عن أفاضل ا، ثم ارحة  ( دلبإ) ععب( م1724)

  .وقرأ عن علام  ا (دمشق)إىل 

يف واستقر ، سكن (هع1145)وما ة وألف من اي رة ويف سنة ثالث وأربعة 

 .األنطاصهل س ا الشيخ حممود وقرأ عن مدر ونزل باملدرسة العثامنية، حلب،

 

 . مكانت  العلمية :املطل  الثاين

بشًا لطيلًا  حمققًا هشاً أريبًا فاضاًل أديبًا اومام شعيب الكيايل فقي ًا صان 

  . عليلًا من رآه حقق علو نسبه

اشتغة بالعلم منذ نشأته، وحلظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الدينية 

، وبرا يف هذه العلوم، وصنف في ا الكتبوالعربية عن علامء دمشق، 

 . وتصّدر في ا للتعليم واوقراء وسكن حلب
 

                                                 

هديعة الععارفة و( 1/205)سعل  العدرر يف أعيعان القعرن الثعاف عرشع  :ينظعر يف ترمجتعه( 1)

 (5/271)إيضععاح املكنععون يف الععذية عععن صشععف الظنععون و( 1/453)أسععامء املععؤللة 

 . (4/521)مع م املؤللة و( 5/245)واألعالم للزرصيل 
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 . مؤلفات  :املطل  الثالث

من  وصنف عدداً  ،يف عدد من اللنون م ر اومام شعيب الكيايل

 :إليه صتب الرتاجم، ومن ا  االكتب نسبت

ر يف وهو تترص غاية االختصا)معاملة اخلال ق ق إىل متدريب الوا -1

 . ( فروا اللقه الشافعهل

 . الدر املنضود يف السري إىل املل  املعبود -2

 . دالية ابن احل اعععن  امل اعع صشف النقاب -5

 .( وهو عح تدريب الوامق) صلاية التا ق إىل تدريب الوامق -4

  . منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  :عح منظومة -3

بياهتا سبعة عرش م  عح ا، وهو موضوا عدة أ ،وهو عبارة عن منظومة

 .حقيق صتابنا هذا

فمن ذل  قوله مضمنًا بيتهل  ،^ الرسولله أدبية وشعر أصثره يف  -5

 : بن ثابت  حسان

 وهة جرحهل له منكم براء  * أهية الود هة منكم وفاء

 وهة للمرء دوهنام بقاء * سلبتم بالنوى قلبهل ولبهل

 . وله غري ذل 
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 وفات  :املطل  الرابع

 

ة وسبعة ترمحه اهلل تعاىل سنة اثن ة اومام شعيب الكيايلصانت وفا

( سنة-35)عن عمر يقارب ( م1731-هع1172)من اي رة وما ة وألف 

الل م ارمحه  ،أدرصته الوفاة وهو يف طريقه إىل احلج من ج ة مرصحيث 

 .رمحة واسعة وأسكنه فسي  جنات  

 

* * * 
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 .بالكتاب  التعريف :املبحث الثاين

  :وفي  أربعة مطال 

 . ونسبت   ىل مؤلف  ،كتابا   ال :املطل  األول

عح منظومة ):ملكتبة جامعة املل  سعود صتب يف صلحة العنوان

تأليف الكيايل شعيب بن  (منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور 

 . صتب يف القرن الثاف عرش اي رع تقديراً ( هع1172) إسامعية

هذا ) :صتب يف الصلحة األوىل من النسخة املخطوطة نوانوهذا الع

عح املنظومة املسامة بمنحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  ناف  إن 

 ( .شاء اهلل تعاىل

ف ذا عح :) حيث قال الكتاب قدمةم ح به املؤلف يف  صام

 . (بمنحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  :ملنظومتهل املسامة

وسميت ا منحة ذع :) حيث قال وسط الكتاباملؤلف يف  صام  ح به

 ( .العر  فيام يتعلق بقراءة ور  

وقد فرغ ) :ثم جاء الترصي  باسم املؤلف يف هناية الكتاب حيث قال

املقيم يومئذ ب دلب ، من تعليقه مؤلله شعيب بن إسامعية الكيايل 

ومخسة سنة إحدى ، منتصف ش ر رجب اللرد ، يوم الثالثاء ، الصغرى

 .  (وما ة وألف

ال ش  أنه من ووعليه ف ن نسبة هذا الكتاب إىل مؤلله صحيحة، 

 . للترصي  بذصر اسم الكتاب ومؤلله ضمن ن  املخطوطة تأليله؛ 
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 .  ب  تأليف  ومنهج  :املطل  الثاين

شعيب بن إسامعية الكيايل سبب تأليله هذا الكتاب؛ إذ اومام قد بة 

قطعة قليلة مشتملة عن فوا د جليلة ملصحة عاّم ف ذه ): قال ما نصه

ب البدل م  يوجه عند ترصيتحصة لور  من طريق الشاطبية من األ

ت هبا ما نقحه غص ،أو الثالثة ،أو اللة م  املامل ،أو م  املامل اللة؛

 .(ونّقاه نلاة الغث من السمة من اللضلة ،املشاهري من النقلة

لكة طريق  جعة بيان هذه الطريف، وثّم ذصر من  ه الذع اتبعه يف

رموعًا  تشري إىل أحوال اجتاما مد البدل واللة واومالة الصغرى، وصور 

؛ رامزًا للبدل باًء، وللة المًا، وللمامل مياًم ):ترصيب ا؛ حيث قال ما نصه

عن صلام اجتم  فيه البدل واللة م  تقدم  [بةًّ ]عفعربُت بع ،رومًا لالختصار

عن صلام اجتم  فيه الثالثة م  تقدم البدل وتوسط  [بّلم]عععُت بالبدل، وعرب

 .(وقس الباقهل ،اللة

وصور الرتصيب عن ما اقتضاه العقة ووافقه الوجود اثنتى عرشة ) :ثّم قال

 :يتعن النحو اا ،واثنا عرش رمزاً  ،ستة ثنا ية، ومثل ا ثالثية ،(صورة

 [.بةًّ ]ععععورمز له ب ،م البدلترصيب البدل واللة م  تقد :الصورة األوىل

 [.لّب ]ععععورمز له ب ،ترصيب اللة والبدل م  تقدم اللة :الصورة الثانية

 [.بمّ ]ععععب ورمز له ،ترصيب البدل واملامل م  تقدم البدل :الصورة الثالثة

 [.مّب ]ععععورمز له ب ،ترصيب املامل والبدل م  تقدم املامل :الصورة الرابعة

 [.ملّ ]ععععورمز له ب ،ترصيب اللة واملامل م  تقدم اللة :ةالصورة اخلامس

: ترصيب املامل واللة م  تقدم املامل، ورمز له بقوله :الصورة السادسة
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 [.مّة ] يعنهل (العكس)

ترصيب الثالثة البدل واللة واملامل م  تقدم البدل  :الصورة السابعة

 [.بّلم]ورمز له بعععع ،وتوسط اللة

 ،ترصيب البدل واملامل واللة م  تقدم البدل وتوسط املامل :نةالصورة الثام

 [.بّمة]ععععورمز له ب

ورمز له  ،ترصيب اللة والبدل واملامل م  تقدم اللة :الصورة التاسعة

 [.لّبم]ععععب

ورمز له  ،ترصيب املامل والبدل واللة م  توسط البدل :الصورة العاعة

 [.مّبة]ععععب

ورمز له  ،ترصيب اللة واملامل والبدل م  تأخر البدل :الصورة احلادية عرش

 [.ّمبعل]ععععب

 ورمز له ،ترصيب املامل واللة والبدل م  تأخر البدل :الصورة الثانية عرش

 [.مّلب]ععععب
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 . ، وبيمت  العلميةلكتابمالضالع ا :املطل  الثالث

موضوا البحث يف هذا املخطوط، القراءات القرآنية، وهو عح 

، من طريق أيب يعقوب ( منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور )ومة منظ

 .األعريف من طريق الشاطبية

وبيان األوجه اجلا زة عند اجتاما مد البدل م  مد اللة فقط أو البدل 

يف آية واحدة، واملراد به ذوات الياء التهل (التقلية)م  اومالة الصغرى

، أو عند (بة بة) عنه أيضًا بععلور  في ا وج ان اللت  والتقلية، ويعرب

 .اجتاما اللة م  التقلية، أو عند اجتاما الثالثة،البدل واللة والتقلية

ومن خالل حقيقهل يذا الكتاب، وبحثهل فيه مل أقف ألحد من عاح 

الشاطبية تناول هذا املوضوا هبذه الطريقة التهل عالج هبا املؤلف وحّررها 

 ا يف مكان واحد، أو مؤلف مستقة مثة ما من حيث صور ترصيب ا وترتيب

مما يدّل داللة واضحة عن القيمة العلمية يذا  ،فعله اومام شعيب الكيايل

 .املخطوط

وأن مؤلله قدم للقراء طريقة فريدة مميزة لكيلية ترصيب أداء قرا هل 

لرواية ور  يف حالة اجتم  في ا مد البدل واللة وذوات الياء يف آية أو 

 .سيايف اايات القرآنية  أصثر يف
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 .وصف املخطالل، ومكان وجالمه :املطل  الرابع

بعد البحث والنظر يف املكتبات ومراصز البحث العلمهل مل أجد إال 

 .وقد صتبت بخط نسخ حسن واض   ،نسخة واحدة فريدة يذا املخطوط

وقد َنّ  املؤلف عن أنه فرغ من تعليقه، حيث صان مقياًم يومئذ 

غرى، يوم الثالثاء منتصف ش ر رجب سنة إحدى ومخسة ب دلب الص

 (. هع1131)وما ة وألف 

وعدد األسطر يف  ،صلحة( 11)وهذه النسخة تق  يف تس  ورقات 

، وتوجد هذه النسخة يف (سم15×22)سطرًا، واملقاس( 21)الصلحة 

ضمن  ،قسم املخطوطات ،املكتبة املرصزية ب امعة املل  سعود بالرياض

حت الرقم ( القراءات، القرآن الكريم وعلومه) هذا التصنيف

 (. 2524)اايت

وهذا املخطوط قد نرش يف جملة اوصالح الصادرة عن دار اللضيلة يف 

بعناية فؤاد عطا اهلل وعن نلس ، هع 1451عام  ،العدد التاس  عرش ،اجلزا ر

 . النسخة اخلطية التهل اعتمدهتا هنا 

م  بعض ، راج الن  فقط واقترص عمة فؤاد عطا اهلل عن إخ

 . التعليقات اليسرية 

وعمة من سبقنهل ف نه  ،وعند املقارنة بة عميل يف هذا املخطوط

، وخطة البحث ، يت ن اللريف الواض  من خالل من  هل يف التحقيق 

 . والتعليقات التلصيلية عن الن  املحقق 

* * *
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 :صالر خمتارة من املخطالطة
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 . النص املحةد :لثاينالةس  ا

 : ح منظالمة

 [منحة ذي العرش فيام يتعلد بةراءة ورش

 (. د3319)لشعي  بن   امعيل الكيايل، املتالىف  نة 
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منحعة ذع الععر  فعيام يتعلعق )هذا عح املنظومة املسامة بععععع[ ب/1]

 .ناف  إن شاء اهلل تعاىل ( بقراءة ور  

 .هل بسم اهلل الرمحن الرحيم  و به ثقت[ 2]

وعن آله الطاهرين ، والصالة والسالم عن العلم اللرد ، احلمد ملنزل احلمد 

  :أما بعد. وصحابته األصرمة 

منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ) بعععع :ف ذا عح ملنظومتهل املسامة

، يلت  مقلل ا ويلصة جممل ا عن وجه لطيف ومن ج منيف  ،( ور 

 . عهل ومعادع وعن اهلل اعتامدع وإليه مرج

ملستحق احلمد  :أع ،[احلمد ملستحة ،  بس  اهلل الرمحن الرحي ]

إذ هو يستدعهل حممودًا ، ومالكه ب مي  أنواعه وهو اهلل سبحانه وتعاىل 

عليه سب أن يكون صدر باالختيار وال اختيار لغريه تعاىل باحلقيقة عند 

 .لتأوية وأما محد غريه ف نام يص  عن رضب من ا،  أهة السنة

 . ويف إهبامه صنظريه اايت يف مجلة الصالة من التلخيم ماال خيلى 

                                                 

العبد وفعله أن وعند أهة السنة  ،هذا رّد عن املعتزلة القا لة بأن العبد خالق فعله (1)

ۋ   چ :صام قال تعاىل ،لكنه حت مشيئة اهلل واختياره ،وأن للعبد اختياراً  ،تلوقان هلل

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ

ألن املقام يف بيان انلراده تعاىل  ،نافية( ام)عن أص  األقوال بأن  [51: القص سورة ]

ى ائ  چ :ويذا قال ،وأنه ال نظري له يف ذل  ،باخللق والتقدير واالختيار مما خلق

 .  چائ   ەئ  ەئ

والضعوء املنعري ( 5/421)وتلسعري القعرآن البعن صثعري ( 11/200)جام  البيان للطربع  :ينظر

 ( .2/153)وخلق أفعال العباد  (1/25)والعقيدة الواسطية ( 4/477)عن التلسري 
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والكالم عن البسملة واحلمدلة قد شاا وذاا حتى مل  األساما فال 

 .نطية بذصره 

بمعنى  :[والس  ]. وههل من اهلل رمحة مقرونة بتعظيم  :[والص ة]

 . التسليم من النقا  

راهة إفراد أحدمها عن ااخر صام قاله ومجعت بين ام فرارًا من ص

 . وإن نوعا فيه النووع

                                                 

وعفععه ومنزلتععه عنععده  هععهل ثنععاؤه ورمحتععه ومغلرتععه وتعظيمععه،̂ حممععد صععالة اهلل عععن النبععهل ( 1)

وصالة العباد عليه هعهل العدعاء صعام بعّة الرسعول  ،وصالة املال كة عليه ههل االستغلار ،سبحانه

.  صيلية الصالة عليه حة نزلت ااية يف ذل ̂ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ :واملقصعود معن هعذه اايعة » :قال ابن صثري

إن اهلل سعععبحانه وتععععاىل أخعععرب  [35: األحعععزاب سعععورة] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ 

وأن املال كعة  ،عليعه عنعد املال كعة املقعربة هلعباده بمنزلة عبده ونبيه عنده يف املل األعن بأّنعه يثنع

بالصعالة والتسعليم عليعه لي تمع  الثنعاء عليعه معن  ليلثم أمر اهلل تعاىل أهة العامل الس ،تصيل عليه

 . (5/314) تلسري القرآن العظيم البن صثري.  « أهة العاملة العلوع والسليل

 .  (5/501) وعاد املسري يف علم التلسري (4/543)للشوصاف  فت  القدير :ينظرو

 ،اء واالسعتغلارومعن املال كعة العدع ،والصعالة معن اهلل رمحتعه ورضعوانه » :قال القرطبهل

 . (14/252)اجلام  ألحكام القرآن  « ومن األمة الدعاء والتعظيم ألمره

حييى بن عف بن مرع بن حسن احلزامهل احلوراف، النووع، الشافعهل، أبعو عصريعا،  :هو( 2)

( معن قعرى حعوران، بسعورية)مولده ووفاته يف نعوا  ،عالمة باللقه واحلديث ،حميهل الدين

 ،واملن ععاج يف عح صععحي  مسععلم ،هتععذيب األسععامء واللغععات :تبععهمععن ص ،وإلي ععا نسععبته

ولد  ،وغريها صثري ،واألربعون حديثًا النووية ،ورياض الصاحلة من صالم سيد املرسلة

( 1/252)طبقععات احللععا  للسععيوطهل  :ينظععر( . هععع575)ومععات سععنة ( هععع551)سععنة 

( .1/140)واألعالم للزرصيل 

وقععد نعع  )  :نصععهو( 1/74)ووع يف عح صععحي  مسععلم ذصععر هععذا القععول اومععام النعع( 5)

= 
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وهو  ،من األنبياء واملرسلة واملال كة وغريهم :[عا خري خلة ]

 .  ^سيدنا حممد 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ : ومما يدل عن أفضليته قولعه تععاىل

آدم : ]وسعلم[ 5]إذ خريية األمة تابععة خلرييعة نبي عا، وقولعه صعن اهلل عليعه 

[ومن دونه حت لوا هل
 

 . 

وعن تلضيله علي م ونحو ، عن التلضية بة األنبياء  ^وأما هنيه 

 .  ذل 

                                                 
= 

  . ( من غري تسليم ^االقتصار عن الصالة عليه  العلامء ريض اهلل عن م عن صراهة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  :اايعععععععععة تكملعععععععععة( 1)

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    

 . [112: سورة آل عمران] چڄ  ڃ 

قعال رسعول  :ملا صان خيطب عن منرب البرصة أنه قال جزء من حديث ابن عباس  هذا احلديث( 2)

وإف اختبأت دععويت شعلاعة ألمتعهل يعوم  ،َزَها يف الدنياععععععععمل يكن نبهّل إال له دعوة َتنَ َّ ))̂ اهلل 

 ،وبيعدع لعواء احلمعد ،وأول من تنشق عنه األرض وال فخر ،وأنا سيد ولد آدم وال فخر ،القيامة

. وذصر حديث الشلاعة بطوله((. آدم ومن دونه حت لوا هل وال فخرو

-2521ح) وأبعععو يععععن يف مسعععنده (5/74-1421ح)البي قعععهل يف شععععب اويعععامن أخرجعععه 

واييثمععهل يف جممعع  الزوا ععد ومنبعع   (15/71) البحععر الزخععار والبععزار يف مسععنده (43/215

 :وقععال حمققععوا املسععند( 4/552-2345ح)واومععام أمحععد يف مسععنده  (11/512)اللوا ععد 

-2411ح)وصعععححه األلبعععاف يف سلسعععلة األحاديعععث الصعععحيحة  ،احلعععديث حسعععن لغعععريه

3/412 ).  

ال تلضلوا بة أنبياء )) :^قال النبهل  :أنه قال هذا القول إشارة إىل حديث أيب هريرة ( 5)

  ژ  ڑچ  :قولعه تععاىل :بعاب ،األنبيعاء :صتعاب ،يف صعحيحهأخرجه البخارع  . ((اهلل

= 
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، بأنه هنهل عن تلضية يؤدع إىل تنقي  بعض م ف نه صلر :فأجيب عنه

أو عن تلضية يف نلس النبوة التهل ال تلاوت في ا ال يف ذوات األنبياء 

أو قبة علمه بأنه ، عن ذل  تأدبًا وتواضعًا  أو هنهل، املتلاوتة باخلصا   

 . األفضة

وقية  ،وقية أتباعه ،هم مؤمنو بنهل هاشم وبنهل املطلب :[وعا آل ]

 .األتقياء من م 

( أفعاال)ألن ، قد يتوهم أنه مج  لصاحب وليس صذل   :[وأصحاب ]

 أو مج ، مج الذع هو اسم ( لصحب ) بة هو مج  ( للاعة)ال يكون مجعًا 

مؤمنًا بنبينا  من اجتم  :وهو ،الصحايب :واملراد بالصاحب( لصاحب ) 

 . ومات عن ذل  ^حممد 

                                                 
= 

 ،يف صعحيحه ومسعلم (.5/310-5414 ح) [150: سورة الصعافات] چڑ    ک 

ال ))ويف للععظ  . (13/110-2575ح)مععن فضععا ة موسععى  :بععاب ،اللضععا ة :صتععاب

 .( (ختريوا بة األنبياء

ويف للعظ  ((ال تلضلوف عن موسعى)) :^عن النبهل  أيب هريرة عن يف حديث آخر  و

 .  يف قصة استبابة رجلة من الي ود واملسلمة  وذل ((ختريوف عن موسى ال)) :آخر

( 5/321-5421ح)وفعاة موسعى  :بعاب ،األنبياء :صتاب،صحيحهأخرجه البخارع يف 

-2575ح)معععن فضعععا ة موسعععى  :بعععاب ،اللضعععا ة :صتعععابصعععحيحه، ومسعععلم يف 

13/102). 

 :نظعري.  لملضول ف نعه معذموملإن صان التلضية عن وجه اللخر أو عن وجه االنتقاص ( 1)

. (1/131) أيب العزالبن هذه األجوبة يف عح العقيدة الطحاوية 

يكععون مجعععًا  ال( أفعععال)تقععرر يف علععم الترصععيف بععأن أوعان مجععوا التكسععري عععن وعن ( 2)

(. 4/277)أوض  املسال  البن هشام  :نظري.   (للاعة)

= 
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الذين يتلونه حق تالوته  :أع، العزيز  :[املتةنني لكتاب ]عن  [و]

، بأن يعملوا بأوامره وستنبوا نواهيه، هذا هو اوتقان، ويرعونه حق رعايته 

ف نه مذموم ،  ان يف القراءة باألحلانال ما يلعله صثري من أهة هذا الزم

 . نعم إن مل خيرج القارئ بذل  عن طريق األداء فال بأس، عند أهة العرفان

أن يشرتك فيه اللسان  :وتالوة القرآن حق تالوته » :قال الغزايل

وحظ العقة تلسري ، فحظ اللسان تصحي  احلروف  ،والعقة والقلب

فاللسان يرتة ، والتأثر باالنزجار واو تامر وحظ القلب االتعا  ، املعاف 

                                                 
= 

صعن اهلل عليعه  النبعهل هلمعن لقع) :ف عو أما تعريف الصعحايب عنعد علعامء مصعطل  احلعديث     

قواععد  :ينظعر . (ومعات ععن اوسعالم ،وسلم مؤمنًا به ولو سعاعة سعواء روى عنعه أم ال

وتعدريب العراوع يف  (222) التحديث من فنون مصطل  احلديث جلامل الدين القاسمهل

 .( 2/115)عح تقريب النواوع 

 ، د وإنشعاء الشععراألصوات املعروفة عند من يتغنى بالقصعا وههل ،هو التلحة :األحلان( 1)

وقعد صرهعه بععض السعلف وأجعاعه آخعرون برشعوط مراععاة  ،وههل سبعة أحلعان ر يسعية

.  وذلع  بعأن ال ختعرج ععن طريعق األداء الت ويعدع ،قواعد الت ويد وعدم اوخالل هبا

واملصباح الزاهر يف القعراءات  (1/337)اوقناا يف القراءات السب  البن الباذ   :ينظر

وفعت  البعارع برشعح صعحي  ( 1423)فقعرة ( 4/1322)ورع رعشع العرش البواهر لل

 :والت ريععد ملع ععم مصععطلحات الت ويععد للععدصتور (10/15) البخععارع البععن ح ععر

 . (57)إبراهيم الدورسع 

أبو حامد عين الدين حممعد بعن حممعد بعن حممعد بعن أمحعد الطعوّ  الشعافعهل   :الغزايل هو( 2)

 ،إحيععاء علععوم العععدين :أشعع ر صتبعععه ،رطوالعععذصاء امللعع ،صععاحب التصععانيف ،الغععزايل

 تعويف سعنة ،ُحسنىعاملقصعد األسعنى يف عح أسعامء اهلل العو ،واملستصلى يف أصول اللقعه

  ( .4/215)ووفيات األعيان ( 10/522) سري أعالم النبالء :نظري. ( هع 323)
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 .  «يتعظ [ 4]والعقة يرتجم والقلب 

أن يكون هم القارئ مرصوفًا برمته إىل  :ومن أسباب من  ف م القرآن

 . حقيق احلروف ب خراج ا من تارج ا 

َة بالقراء ليرصف م عن ف م  » :قال الغزايل وهذا يتواله شيطان وصي

فال يزال حيمل م عن ترديد احلروف وخيية يم أهنا مل خترج ،  معاف صالم اهلل

فأنى تنكشف له ، ف ذا يكون تأمله مقصورًا عن ذل  ، من تارج ا 

 .  «وأعظم ضحكة للشيطان من صان مطيعًا ملثة هذا التلبيس ، املعاف

بعد  :أع،  ههل صلمة يؤتى هبا لالنتقال من أسلوب إىل آخر [:وبعد]

 .دم من البسملة واحلمدلة والصالة ما تق

إشارة إىل امل مة يف الذهن، املنزل لكامل استحضاره منزلة  [:فهذه]

                                                 

 ( . 1/217)ذصر الغزايل هذا القول يف إحياء علوم الدين ( 1)

، [ يعرتجم] [باالنزجعار] :والصعحي . وهو خطعأ  [ينزجر]،[زجارواالن]ويف املخطوطة 

 .وصذل  من حيث اللغة ال تستقيم العبارة ، صام يف أصة الن  

يف بيعان أسععباب منع  ف ععم  –( 1/214)ذصعر الغعزايل هععذا القعول يف إحيععاء علعوم الععدين ( 2)

، معن تارج عا  أن يكعون ايَعمُّ منرصعفًا إىل حقيعق احلعروف ب خراج عا)  :ونصه، القرآن 

َة بالقراء ليرصف م عن ف م معاف صالم اهلل عز وجعة  فعال ، وهذا يتوىل حلظه شيطان وصي

ف عذا يكعون تأملعه ، يزال حيمل م عن ترديد احلرف خيية إلعي م أنعه مل خيعرج معن ترجعه 

وأعظعم ضعحكة للشعيطان معن ، تنكشف لعه املععاف فأنى ، مقصورًا عن تارج احلروف 

 (.ملثة هذا التلبيس  صان مطيعاً 

 .صام يف أصة الن  [ ضحكة]والصحي  ، وهو خطأ [ حمكة]ويف املخطوطة 

،  115)حات واللععرويف اللغويععة الكليععات مع ععم يف املصععطل :ينظععر هععذا التعريععف يف (5)

253). 
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ا عن توهم ( اللاء ) و ، املحسوس ا ) إمَّ أو عن تقديرها يف نظم ( أمَّ

 . الكالم

 .واللريف بة االعتبارين وما يتلرا عن صة مقرر يف غري هذا املوض  

 . النظم حصة يف :أع [بطعة]

وههل من السب األول من البحر ، عدة أبياهتا سبعة عرش  [:بليلة]

م  أهنا إنام تقال عن األبيات  -( بالقطعة ) وإنام عربت عن ا ، الكامة 

وما فويف ذل  يقال ، امل تمعة سبعة فام دوهنا أو عرشة صذل  عن اخلالف 

 عينه ليكون ذل  مبالغة يف تقليل ا عند الطالب وتصغريها يف -له قصيدة 

 .وسيلة حللظ ا واالعتناء هبا 

 .من اشتامل الكة عن أجزا ه  [:مشتملة]

وههل ما ُيرغب يف استلادته وحصيله من ( فا دة ) مج   [:عا فالائد]

ما يكون اليشء به أحسن حاالً  :بعض م بأهنا[ 3]وعرف ا ، دينهل أو دنيوع 

 . ة عن اللعةاملصلحة املرتتب :وبعض م بأهنا، منه بغريه 

عظيمة عيلة لرشف موضوعات مسا ل ا التهل ههل  :أع [جليلة]

 .ومعلوم أن عف العلم برشف موضوعه ، الكلامت القرآنية املخصوصة 

: أع( هو يف عيشة راضية ) ع  واوسناد جماعع صع، هذه القطعة  [:مفصحة]

 . صاشلة

                                                 

 (.114،  115)الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية : ينظر هذا التعريف يف( 1)

 . (504) الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية :يف (اللا دة)يف تعر ينظر( 2)

 :براضعية( عيشعة)فوصعف  ،[7 :سعورة القارععة] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :ااية (5)

= 
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لقب لشيخ أيب سعيد عثامن بن سعيد امل [عام يتحصل لد]

يف روايته عن اومام أيب احلسن ناف  بن عبد الرمحن بن أيب  [ورش]بعععع

 . ُنعيم موىل َجعونة بن شعوب الليثهل

رمحه اهلل من بة طرقه  الذع اختاره ناظم ا [:من طريد الشاطبية]

 .  أيب يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار األعريف :وهو طريق، الثالثة

                                                 
= 

 .عيشة ذات رىض  :أع ،وإنام تكون مرضية ،إسناد جماعع ؛ ألهنا ال توصف براضية

مععاف القعرآن وإعرابعه  :نعى اايعةامل عاعع يف معاوسعناد ا أشعار إليعه املؤلعف معن مل ينظر

 . (3/211) وإعراب القرآن للنحاس (3/533) للزجاج

لعالقعة مع  قرينعة متنع  إيعراد  ،الللظ املستعمة يف غري ما وض  له :أما تعريف امل اع ف و

 ( .2/121)البالغة فنوهنا وأفناهنا للضة عباس  :ينظر. املعنى احلقيقهل 

قعرأ القعرآن وجعّوده ععن  ،أبو سعيد املرصع املقعرئ ،وانعثامن بن سعيد بن عدع بن غز (1)

 ،لشعدة بياضعه ،وناف  هعو العذع لقبعه بعور  (هعع133)ناف  عدة ختامت يف حدود سنة 

معرفعة القعراء الكبعار للعذهبهل  :ينظعر(. هعع107) تعويف سعنة ،وصان ثقة ح عة يف القعراءة

. (1/322)وغاية الن اية يف طبقات القراء  (1/132)

أقعرأ  ،أحد القراء السبعة واألععالم ،أبو رويمهو  :املدف بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ناف ( 2)

صعار النعاس فر اسة القراءة باملدينة إليه وانت ت  ،الناس دهرًا طوياًل نّيلًا عن سبعة سنة

وسعري أععالم  (1/127)معرفة القراء الكبار للعذهبهل  :ينظر.  (هع150)تويف سنة  ،إلي ا

 . (2/552)وغاية الن اية  (7/555)النبالء 

 ىءأبعو القاسعم أبعو حممعد الشعاطبهل املقعر ،هو القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعينهل( 5)

 (حعرع األمعاف ووجعه الت عاف)الالميعة  أحد األعالم الكبار، صاحب القصعيدة ،السير

وغايعة ( 2/375)معرفة القعّراء الكبعار  :ينظر.  (هع302) تويف سنة ،املش ورة بالشاطبية

. (2/22)الن اية يف طبقات القّراء 

لزم ورشًا مدة طويلة وأتقعن عنعه  ،ثم املرصع ،يوسف بن عمرو بن يسار املدف :األعريف( 4)

= 
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 .  و بكر حممد بن عبد الرحيم األصب افأب :وطريقه الثاف

أبو األعهر عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم  :والثالث

 . صاحب مال  بن أنس الُعععنّعقهل

واملراد به عندهم  ،(وجه ) وههل مج   ،(ملا ) بيان  [:من األوج ]

أن اخلالف إما أن يكون للشيخ  :وههل ،تتوقف معرفته عن تقديم مقدمة

أو للراوع عن الراوع وإن سلة صاألعريف ، أو للراوع عنه صور  ، صناف  

 .أو مل يكن صذل  ، عن األعريف  عن ور  والنحاس

                                                 
= 

وصعان ثقعة  ،وانلرد عن ور  بتغليظ الاّلمات وترقيعق العّراءات ،ءوجلس لإلقرا ،األداء

و العذع خللعه يف القعراءات وهع ،أخعذ القعراءة عرضعًا وسعامعًا ععن ور  ،حمققًا ضعابطاً 

وغايععة ( 1/111)معرفععة القعراء الكبععار  :ينظعر . (هععع242) تعويف سععنة ،واوقعراء بمرصعع

 . (2/422)الن اية يف طبقات القراء 

شعيخ القعراء يف  ،أبو بكعر املقعرئ ، افبحممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم  بن شبيب األص( 1)

 (هعع205) تعويف سعنة ،بعن أخعهل الرشعيدعقرأ لور  عن عامر اجلرل وسليامن  ،عمانه

 . (2/150)وغاية الن اية يف طبقات القراء ( 1/252) معرفة القراء الكبار :ينظر.

أحععد األ مععة  ،أبععو األعهععر املرصععع ،قععهلنعبععد الصععمد بععن عبععد الععرمحن بععن القاسععم الع( 2)

اءة أخعذ القعر ،ثقعة ،صاحب اومام مال  بن أنس راو مش ور بالقراءة متصعدر ،األعالم

وغايعة  (1/112)معرفعة القعراء الكبعار  :ينظعر. (هعع251) تعويف سعنة ،عرضًا عن ور 

. (1/510)الن اية يف طبقات القراء 

صعاحب املعذهب  ،أبعو عبعد اهلل املعدف ،مال  بن أنس بن مالع  بعن أيب ععامر بعن عمعرو( 5)

. (1/41) سري أعالم النبالء :ينظر.  (هع170) تويف سنة ،إمام دار اي رة ،املالكهل

 ،أبعو احلسعن النحعاس ،إسامعية بن عبعد اهلل بعن عمعرو بعن سععيد بعن عبعد اهلل :النّحاس( 4)

وتصعّدر  جعّود القعرآن ععن أيب يعقعوب األعريف صعاحب ور ، ،العديار املرصعية ئمقعر

.  (هعع212) ، تويف سعنةوتقانه وحريره وبرصه بمقرأ ور  ٌق فقرأ عليه خل ،لإلقراء مّدة

= 
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أع مما اجتمعت عليه الروايات والطريف عنه ، ف ن صان للشيخ بكامله 

وإن صان ملن بعد الرواة ، ( فرواية ) وإن صان للراوع عن الشيخ ، ( فقراءة )

وما صان عن غري هذه الصلة مما هو راج  إىل ، ( فطريق [ ) 5]وإن سلة 

(وجه ) ختيري القارئ فيه ف و 
 

 . 

أن خالف القراءات  :واللريف بة خالف األوجه وخالف غريها

فلو أخة القارئ بيشء من ا صان ، والروايات والطريف خالف ن  ورواية 

 .نقصًا يف الرواية 

فبأع وجه ، عن سبية التخيري إذ هو ، وخالف األوجه ليس صذل  

فال ،  وال يكون إخالالً بيشء من ا، أتى القارئ أجزأ يف تل  الرواية 

ال يأخذ  :ومن ثم صان بعض م، حاجة جلمع ا يف موض  واحد بال داا 

 . من ا إال باألقوى وسعة الباقهل مأذونًا فيه 

 . ال يلتزم شيئًا بة يرتك القارئ يقرأ بام شاء  :وبعض م

                                                 
= 

. (1/153)وغاية الن اية يف طبقات القراء ( 1/251)قراء الكبار معرفة ال :ينظر

 :تخيعري بعة ذلع المثة أوجه البسملة بة السورتة من حيث إثبات البسعملة وعدمعه و( 1)

بعة  ةوالوصع ،ص ثبات البسملة بة السور قعراءة قعالون وابعن صثعري وعاصعم والكسعا هل

 ،والسعكت ،البسعملة) األوجعه الثالثعة بعةوالتخيري  ،السورتة بدون بسملة قراءة محزة

. لور  وأيب عمرو وابن عامر ( والوصة

النرشعع يف القععراءات العرشعع  :يف امععا ذصععره املؤلععف مععن تعريععف األوجععه وغريهعع ينظععر

(2/100) . 

وغيعث النلع  يف القعراءات ( 2/222)النرشع يف القعراءات العرشع  :صالم املؤلف يف ينظر( 2)

. (12) السب 
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يقرأ بواحد يف موض  وبآخر يف غريه لت م  اجلمي   :وبعض م

 .املشاف ة

 . سمع ا يف أول موض  أو موض  ما  :وبعض م

اجلم  بة األوجه  وإنام ساغ، ومجع ا يف صة موض  تكلف مذموم 

لتدريب  ،ووقف محزة ، ويف نحو التس ية  ،البدل عند ور يف نحو 

فلذا ال يكلف العارف هبا يف ، ن سبية التعريف فيكون ع، القارئ املبتدئ 

 . صة حمة

                                                 

 :صعام يف ،؛ حيث ال يستقيم املعنعى إال هبعا [املشاف ة] :والصواب [املشاغلة] طوطةيف املخ( 1)

. (12)و غيث النل  يف القراءات السب   (1/251)يف القراءات العرش  النرش

يف  النرشع: ينظعر( جعاع)بمعنعى  [غاسع] :والصواب( اشت ر)بمعنى  [شاا] يف املخطوطة( 2)

 (.1/251) القراءات العرش

زة بن حبيب بن ُعاَمرة الزيات، أبو ُعاَمرة، اومام احلرب، صارت إليه اومامعة يف القعراءة بععد مح هو( 5)

عبيعهل، وغريمهعا، وروى القعراءة  عاصم، عرض القرآن ععن مُحْعران بعن أععة، وأيب إسعحايف السَّ

( هعع135)عنه عيل الكسا هل، وسليم بن عيسى، وغريمها، أخرج له مسلم واألربعة، معات سعنة 

( . 1/251)وغاية الن اية البن اجلزرع ( 1/112)طبقات القراء للذهبهل : نظري. 

أن هذه األوجه ونحوهعا العواردة »  :وهو ما نصه ،ذصر املؤلف صالم ابن اجلزرع بترصف( 4)

عن سبية التخيري إنام املقصود هبا معرفة جعواع القعراءة بكعة من عا ععن وجعه اوباحعة ال 

وال احتياج إىل اجلمع  بين عا يف موضع   ،وجه قرئ من ا جاعفبأع  ،عن وجه ذصر اخللف

وصذل  صان بععض املحققعة ... إذا قصد استيعاب األوجه حالة اجلم  واوفراد ،واحد

ال يلتعزم شعيئًا بعة   موبعض ،وسعة الباقهل مأذونًا فيه ،ال يأخذ من ا إال باألص  األقوى

وبععض  . منصعوص عليعه ،ز مأذون فيعه؛ إذ صة ذل  جا  ام شاء من ابيرتك القارئ يقرأ 

فيقعرأ بواحعد من عا يف موضع   ،مشاخينا يرى أن سمع  بعة هعذه األوجعه ععن وجعه آخعر

وبعععض أصععحابنا يععرى اجلمعع  بين ععا يف أول  ،وبععآخر يف غععريه لي معع  اجلميعع  املشععاف ة

= 
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[عند ترك  البدل مع اللني]
 

اجتامع ام يف آية واحدة أو قرآن  :أع،  

                                                 
= 

. يف موض  ّما عن وجه اوعالم والتعليم وشمول الرواية أو ،موض  وردت

ب م  ذل  يف صّة موض  فال يعتمده إال متكلف غري عارف بحقيقة أوجعه أما من يأخذ 

نحعو التسع ية يف وقعف محعزة لتعدريب القعارئ  وإنام ساغ اجلم  بة األوجه يف ،اخلالف

فيكعون  ،؛ لي رع لسانه ويعتاد التللظ هبا بال صللعة املبتدئ ورياضته عن األوجه الغريبة

يف  النرشعع.  « عععارف ب مع ععا يف صععة موضعع فلععذل  ال يكلععف ال ،عععن سععبية التعلععيم

. (1/251) القراءات العرش

صعام سعيأيت يف  [بيعترص] :ستعملة عند علامء القعراءاتاملالعبارة و [ترصب] :يف املخطوطة( 1)

[.وصور الرتصيب] :قول املؤلف

 ،فهو التنقة بة القراءات أثناء التالوة من غعري إععادة ألوجعه اخلعال :ترصيب القراءاتتعريف 

ويف موضع  آخعر ب سعكاهنا،  ،يف موض  بضعم ايعاء( وهو)صأن يقرأ  ،ودون االلتزام برواية معينة

.  ويف جواعه خالف بة العلامء (التلليق) ععوبع( اخللط)بععع عنه  ويعرب

والنرشع يف القعراءات العرشع ( 77)من د املقر ة ومرشعد الطعالبة البعن اجلعزرع  :ينظر

 . (45)ترص العبارات ملع م مصطلحات القراءات وت( 1/11)البن اجلزرع 

مل يتععرض أحعد معن أ معة القعراءة يف »  -فيام يتعلق برتصيب القراءات -:قال ابن اجلزرع

إنام صانوا يقر ون ععن الشعيخ ...  - مج  القراءات يف ختمة واحدة -تواليل م يذا الباب 

ال سمععون روايعة  ،ختمعة بروايعةصة  ،والكثري من القراءات ،الواحد العّدة من الروايات

عرصع  ،وهذا الذع صان عليه الصدر األول ومن بعدهم إىل أثناء املا ة اخلامسة ،إىل غريها

فمععن ذلعع  الوقععت ظ ععر مجعع   ،يل ومععن بعععدهمذالععداف وابععن شععيطا واألهععواعع وايعع

 وصان بعض األ مة يكره ذل  معن حيعث ،واستمر إىل عمننا ،القراءات يف اخلتمة الواحدة

والتقرير عليعه  ولكن الذع استقر عليه العمة هو األخذ به ،إنه مل تكن عادة السلف عليه

ومل  ،وإنام دععاهم إىل ذلع  فتعور ايمعم وقصعد رسععة الرتقعهل واالنلعراد ،وتلقيه بالقبول

 ،والروايعات  وأتقن معرفة الطريف ،يكن أحد من الشيو  يسم  به إال ملن أفرد القراءات

 :أيضعاً  وينظعر( 2/104) النرشع يف القعراءات العرشع. « مة عن حعدةوقرأ لكة قارئ خت

. (0) غيث النل 

ما وقع  معن  :أو هو . أن يتقدم ايمز عن حرف مّد يف صلمة واحدة :مد البدل هوتعريف 

= 
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 ( .يعتحصة )والظرف متعلق بعععع، واحد 

 چڦچو چچچ : نحو، ما وق  بعد مهز ثابت : واملراد باألول

 چڇ  ڇ    چ: إبععدال أو تسعع ية نحععو أو مغععري بنقععة أو ، چ  إيععامنچ  و

                                                 
= 

  . چڦچ ، چ  إيامنچ  ، چچچ  :نحو ،حروف املد بعد مهز حمقق

والت ريعد ملع عم  (1/515) عرشعيف القراءات ال والنرش (1/170) فت  الوصيد :ينظر

 . (10)مصطلحات الت ويد 

 . املد املوجود يف الياء والواو الساصنتة امللتوح ما قبل ام  :هو مد اللةتعريف 

وهناية القول املليد ملحمد مكهل نرص ( 15)اوضاءة يف بيان أصول القراءة للضباا  :ينظر

(110. ) 

، چېئ چ ،چڳ  چ  :نحعو ،صلمة وقعبل ام فتحعةالياء أو الواو م  ايمزة يف  تإذا صانو

 .  التوسط والطول وصاًل ووقلاً  :وج انفيه فلور  .  چڈ       چ

وذل  يف األلف واليعاء  ،صلتان مرتبطتان يف امتداد الصوت ولينه :ألن التوسط والطول

 . چٺچ ،چڳ  چ : نحو والواو الساصنة امللتوح ما قبل ا، الساصنة امللتوح ما قبل ا،

وإبععراع املعععاف مععن حععرع  (1/114)فععت  الوصععيد يف عح القصععيد للسععخاوع  :ظععرين

 .  (125)األماف أليب شامة 

 .البدل  :املراد باألول هو (1)

 [ .23 :سورة البقرة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  :ااية (2)

 [ .144 :سورة البقرة] چ ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ :ااية( 5)

سععورة ] چپ  پ     ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ  :اايععة( 4)

 [ .12 :األنعام

 [ .177 :سورة البقرة] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ااية( 3)
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وله يف هذا النعوا ثالثعة أوجعه ،  چڱ  ڱ  ڱ  چ چۓ  ۓ چ

 . القرص والتوسط والطول إال ما استثنهل: مرتتبة

                                                 

 [ .00 :سورة األنبياء] چڭڭ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  چ  :ااية (1)

 [ .51 :سورة احل ر] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  :ااية( 2)

أو اللعة فقعط معن  ،ت حروف املد واللةإثبا :أو هو.  ترك عيادة املد :هو القرصتعريف ( 5)

. غري عيادة علي ا

طعول  :أو هعو.  عبارة عن عيادة املد يف حروف املد ألجة مهزة أو سكون :هو املدتعريف 

 .  عيادة حروف املد أو اللة فقط عن مقداره الطبيعهل الذع ال تقوم ذواهتا بدونه

. حالة بة املد والقرص :هو التوسطتعريف 

. إطالة الصوت بحروف املمدود :هو لطولاتعريف 

( 115)إبراع املععاف معن حعرع األمعاف و (1/175) فت  الوصيد يف عح القصيد :ينظر

. (13)واوضاءة يف بيان أصول القراءة 

من مل يقرص لعور  و ،ما استثنهل من مّد البدل لور  :فبمعنى [إال ما استثنهل] :أما قوله 

صعحي    سعوى يعا إرسا يعة أو بععد سعاصن : قال الشعاطبهلصام(  إرسا ية)فقرصه هو ياء 

 . صقرآن ومسئوالً اسأال

وما وقع  معن حعروف املعد بععد مهعزة  ،وما وقعت ايمزة فيه بعد ساصن ليس بحرف علة

سعورة ] چٿ  چ ،[40 :سورة التوبة] چٿ  ٹ  چ :نحو ،الوصة امل تلبة لالبتداء

 . [13 :سورة يونس] چڀ  ڀ  چ ،[215: البقرة

 چيئچ، [113 :بقععرةسععورة ال]   چڄ  چ :مععا وقعع  بعععد سععاصن صععحي  مثععةو

  . [50 :نورسورة ال] چچ چ، [54 :رساءسورة او]

والنرشع  (117)وإبراع املعاف من حعرع األمعاف ( 1/112)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

 . (1/151) وإحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش (1/550) يف القراءات العرش
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 چلءچاللعععة الواقععع  قبعععة مهعععز، نحعععو [ 7: ]واملعععراد بالثعععاف

واملعد التوسط : فأجاع فيه الوج ة، ألنه الذع انلرد به ور   چسوءچو

 چڦ      چويسعععتثنى لعععه معععن ذلععع  ، وصعععاًل ووقلعععًا ال مطلعععق اللعععة 

  . فليس له في ام إال القرص،  بالك ف چۅ  چ، و بالتكوير

،  فظاهر متن الشاطبية أن في ا ثالثة أوجه چسوءاتچوأما واو 

                                                 

 [ .22 :سورة البقرة] چگ ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ چ  :ااية (1)

 [ .01 :سورة التوبة] چڭ  ۇ  ۇچ  :ااية (2)

 [ .1 :سورة التكوير] چڤ   ڦ   ڦچ  :ااية (5)

 [ .31 :سورة الك ف] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :ااية (4)

 ،معزة يف صلمعة وقبل عا فتحعةالعواو مع  اي تقدم التعريف بمد اللة بأنه إذا صانت اليعاء أو( 3)

 چڌ  چ ،[41 :بقععرةسععورة ال] چۇچ  ،[22 :بقععرةسععورة ال] چٿچ :نحععو

 چڻ  ڻ چ ،[17 :يوسعععفسععورة ] چپ  پ چ ،[40 :آل عمععرانسععورة ]

فأهععة األداء عععن وج ععة  ،[51 :ا ععدةسععورة امل] چۈئچ ،[42 :لرقععانسععورة ال]

 :قال الشاطبهل.  التوسط واملّد وصاًل ووقلاً  :لور 

 العععمّ عان جعععبكلمة أو واو فوج  زة عععتسكن الياء بة فت  ومهوإن 

 . وعند سكون الوقف للكّة أعمال بطول وقرص وصة ور  ووقله 

 (125)وإبراع املععاف معن حعرع األمعاف  (1/114)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

 . (1/545) والنرش يف القراءات العرش

 [.22:سورة األعراف] چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :ااية (5)

 :ويف ذل  قال الشاطبهل (7)

 . وعن صّة املوءودة اقرص ومو الً  ويف واو سوءات خالف لورش م 

 (123)وإبراع املععاف معن حعرع األمعاف ( 1/115)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

= 
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حاصلة من رضب ثالثة ، وعليه فيتحصة من ترصب ا م  البدل تسعة أوجه 

(البدل ) يف ثالثة ( واو ال) 
 

لكن ، ، وعن هذا فيكون مستثنى مما سبق 

ليس صالم  »: قال الشيخ اومام العامل العالمة حممد بن إسامعية البقرع

 ح يف نرشه  ف ن اومام الشيخ حممد ابن اجلزرع، الشاطبهل عن ظاهره 

                                                 
= 

 . (1/547) والنرش يف القراءات العرش

 :صعام يف قولعه تععاىل ،ذات يعاء (توءاسع)أتعى مع   فعيام لعو :(سعوءات)واو  سعألةمر يرح (1)

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   چ

قرصع  :صان في ا مخسة أوجعه وهعهل.  [25: سورة األعراف] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ

توسعط وقرصع  :وج عان (العواو)ويف  ،ثم توسعط البعدل ،البدل والواو م  فت  ذات الياء

 حعاف فضعالء البرشعإ :ينظر . ّد البدل م  قرص الواو م  اللت  والتقليةثم م ،م  التقلية

 . (10)وتترص بلوغ األمنية ( 112) وغيث النل  يف القراءات السب ( 1/2254)

هو العالمة شمس الدين السير أبو عبد اهلل شيخ املقر ة حممد بن القاسم بعن إسعامعية ( 2)

 ،(هعع 1111) وتعويف سعنة ،(هعع  1211 ) سنة ولد ،البقرع الشافعهل األعهرع الشناوع

وقعرأ عليعه ععدد معن  ،أخذ علم القراءات ععن العالمعة عبعد العرمحن بعن شعحادة اليمنعهل

القواععد ( 1) :وله مؤللات عديعدة من عا ،العلامء ال حيىص صام قرأ عليه غالب علامء مرص

غنيعة ( 2).  ءات السبعةيف القرا وههل املعروفة بالقواعد البقرية ،املقررة واللوا د املحررة

العمععدة السععنية يف أحكععام النععون السععاصنة  (5)  . الطععالبة ومنيععة الععراغبة يف الت ويععد

ع هدايعة القعار :ينظعر.  والتنوين واملعد والقرصع والم اللععة والعالم القمريعة والشمسعية

 ( .0/34)ومع م املؤللة لعمر صحالة ( 727) للمرصلهل

واملقعر ة  إمعام فعن القعراءات ،اجلعزرع الشعافعهل اخلعري أبعو ،هو حممد بن حممد بن حممعد (5)

(. هع155) تويف سنة ،وحمقق ا

وخالصة األثر يف أعيان القرن احلعادع عرشع ( 1/1) غاية الن اية يف طبقات القراء :ينظر

(2/107 ). 
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املد م  القرص يف ، والتوسط وچسوءاتچالقرص يف مهزة : بأربعة أوجهوطيبته 

هذا ما ، ليس إال ( ايمز ) م  التوسط يف ( الواو ) ، والتوسط يف (الواو ) 

 . انت ى صالم البقرع. «قرأنا به عن شيخنا 

 :فقال ،ومج  ابن اجلزرع األوجه األربعة يف بيت

  ووسط ام فالكة أربعة فادر وسوءات قرص الواو وايمز ثلثا 

واملراد الكلم ذوات ، الللظ الذع شأنه أن يامل  :أع،  [املامل]م   [أو]

التهل ، اومالة الصغرى :أع، اللت  واومالة  :التهل له في ا وج ان( الياء ) 

وإنام ،  ( بة بة)و بععع ، ( التقلية)بععع  :ويعرب عن ا، ههل إىل اللت  أقرب 

                                                 

 ( .202)القواعد املقررة واللوا د املحررة للبقرع  (1)

فععن هعذا ال »  -(سعوءات) تالف العلعامء يف متكعة واوبعد ذصره اخع -:قال ابن اجلزرع (2)

وههل قرصع العواو مع  الثالثعة يف ايمعزة طريعق معن  ،يتأتى في ا لور  سوى أربعة أوجه

 :وقعد نظمعت ذلع  يف بيعت وهعو ،واهلل أعلعم ،والراب  التوسط في ا طريق الداف ،قدمنا

.  « ووسط ام فالكة أربعة فادر   اوسوآت قرص الواو وايمز ثلث

إحعاف فضعالء  :أيضعاً  وينظعر (42)وطيبعة النرشع  (1/547) النرش يف القعراءات العرشع

. (10)وتترص بلوغ األمنية ( 1/172)البرش 

األلعف إذ ال تقبععة  :أع.  عبعارة ععن فععت  القعارئ فعاه بللعظ احلعرف :هعو اللعت تعريعف ( 5)

. احلرصة

من الياء من غعري قلعب خعال   واأللف ،تقريب اللتحة من الكّسة :ههل اومالةتعريف 

 . وتسمى باومالة الكربى وباوض اا ،وال إشباا مبالغ فيه

 .واومالة املحضعة عبارة عن النطق باأللف بحالة بة اللت  املتوسط :هو التقليةتعريف 

 .  اومالة الصغرىب :التقلية أيضاً  سمىيو

يف القراءات العرشع البعن  واملبسوط( 141،511) السبعة يف القراءات البن جماهد :ينظر

والنرشع ( 2/215) واملوض  يف وجوه القعراءات وعلل عا البعن أيب معريم( 112) م ران

= 
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 .ذا اللن أطلقت يف موض  التقييد اعتامدًا عن ش رة ذل  عند أرباب ه

البدل  [الث ثة] ترصب [أو]املذصورين  [اللني مع املامل]ترصب  [أو]

 . واملامل[ 1]واللة 

، ويعرب هبا عن إتقان اليشء وإحكامه ( الصياغة ) من  [:ُصْغُت هبا]

 املشا ري] هذبه وحرره :أع [ما نةح ]واملعنى أف أتقنت ا وجعلت مادهتا 

[من النةلة
 

عطف عن  [ونةَّاه]الناقلة عن ور   :أع( ناقة) باللتحات مج 

(القاف ) وهو بتشديد ، نقحه 
 

ُنَفاُة الَغثِّ من ]خّلصه وصّلاه  :أع 

 ،النافون الذين دأهبم نلهل ردعء الكالم عن جيده ومتييزه عنه :أع [السمني

 [من الفضلة]ويرمى سواه إىل الوراء ظ ريًا  ،ليؤخذ اجليد خالصًا نقياً 

هو حال من فاعة  [رامزا  ]وهو بيان للنلاة ( فاضة ) حات مج  باللت

وللمامل  ،وللني الما   ،للبدل باء]واضعًا عن سبية الرمز  :أع( صغت )

 [روما  ]وتعبريًا به مرادًا منه إياه ، اقتصارًا من الللظ عن حرف منه  [ميام  

ملة  ف هل وباجل، تقلية الللظ وتكثري املعنى  :وهو [ل ختصار]طلبًا  :أع

في ا من لطف اوشارة ما يغنهل عن ، طريقة ععت ا وأوضاا اخرتعت ا 

وصأف بالبعض وقد بلغه شذاها ينكر فضل ا وحيقر ، طول العبارة 

                                                 
= 

وتترصع  ،(52) واوضاءة يف بيعان أصعول القعراءة للضعباا( 2/20) يف القراءات العرش

 . (41) إبراهيم الدورسع :ت ملع م القراءات للدصتوراالعبار

 (.1/150) إحاف فضالء البرش :وينظر ،يف الصورة اخلامسة أيت هذه املسا ة ملصلةتس (1)

 . السيايف صام حيكم ا[ رهرح] :والصواب ،[حوره] يف املخطوطة (2)

 . [فالقا] :والصواب ،بايمز [القاء] يف املخطوطة( 5)
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ف ن صان ذو عيب يف ريب فليأت بمثله أو ليمت بغيظه يف ،  جدواها

 . ج له 

ض  من صة مو :أع [عن كلام]هبذا الللظ  :أع [(بلَّ ) فع ت بدد]

 ،عن اللة [اجتمع في  البدل واللني مع تةد  البدل] صالم اهلل عز وجة

، وأشري إىل ااخر بصلته  ،ف اهنا معنيان ُدلَّ عن أحدمها ب وهر الللظ

 . يقال فيام بعده [ 0]وصذا 

د  )]عربت بعع [و] البدل  :السابقة [عن كلام اجتمع في  الث ثة( بدلِّ

، بينه وبة املامل  [وتال ط اللني]علي ام  [  البدلمع تةد]واللة واملامل 

 . ولذا مل أذصره ، ويلزم منه تأخر املامل 

والعُمثُة ، وقة فيه مثة ما قلنا  ،من الرموع عن ما ذصرنا [وب  البابي]

 . ستأيت ُصالًّ ُقبية رمزه 

ما يصديف عليه اسمه أعم من أن  :أع، الواق  بين ا  [وصالر الرتكي ]

( عقال البعري ) هو مأخوذ من  [عا ما ابتضاه العةل] يًا أو ثالثيًا يكون ثنا

ومن بالغات ، لكونه يمن  ذويه من العدول عن سواء الطريق 

وهنيت  ، وح رك ليح رك ، هو عقل  ليعقل   » :الزترشع

                                                 

وذلع  لععدم اسعتقامة  ،بالعدال [واهادجع] :والصعواب ،بالعذال [جذواها] يف املخطوطة( 1)

 . معنى األوىل

 ،من أ مة اللغعة والتلسعري ،حممود بن عمر بن حممد اخلوارعمهل الزترشع :الزترشع هو (2)

 طبقعات :ينظعر. (هعع351)سعنة تعويف  ،وأسعاس البالغعة وغريهعا ،الكشاف :من مؤللاته

 ( .7/171) واألعالم للزرصيل (2/514)للسيوطهل  امللّسين
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 . لين اك

والصحي  أنه جوهر تدرك  :قال بعض م، ويف حقيقته اختالف صثري 

يف  [ووافة  الالجالم]واملحسوسات باملشاهدة، بالوسا ط  به الغا بات

وذل  ، ومثل ا ثالثية ، صورة ستة ثنا ية  [ع  ثنتي]صالم اهلل عز وجة 

ف ام إما البدل م  اللة أو هو م  املامل أو ، ألن امل تم  إن صان اثنة من ا 

 .  سًا وصة من هذه الثالثة إما أن يؤخذ طردًا أو عك، اللة م  املامل 

، وإن صان امل تم  الثالثة فكة من ا إما أن يتقدم أو يتوسط أو يتأخر 

املقصود هبا  [وكان حد الرمالز]وصة من هذه إما م  طرد الباقهل أو عكسه 

لكني ا تغنيت ]اثنهل عرش رمزًا بعددها  [أن تكالن كذل ]تأدية هذه الصور 

املامل واللة م   ههل صورة ترصب [عن الرمز لصالرة [12]يف الثنائيات 

                                                 

 (عقعة)و  (ح ر) مادة ،ترشعأساس البالغة للز :وينظر ،(1/23)مقامات الزترشع  (1)

قععال ابععن .  (عقععة) مععادة( 1555)والقععاموس املحععيط  ،(474، 220 ،74( )هنععى)و 

يعدل ُعظُمعه ععن  ،العة والقاف والالم أصة واحد منقاس مطعرد( عقة) مادة » :فارس

وهعو احلعابس ععن ذمعيم القعول  ،ُحبسة من ذلع  العقعةعأو ما يقارب ال ،ُحبسة يف اليشء

 . (4/50) مع م مقاييس اللغة.  « واللعة

وههل التهل تستقيم م  التعريف املشار  ،[ةباملشاهد] :والصواب ،[باملشاهد]يف املخطوطة  (2)

 ،بأنعه جعوهر تعدرك بعه الغا بعات بالوسعا ط( 57،517) وصام يف الكليات للكلعوع ،إليه

 . واملحسوسات باملشاهدة

وهعو أنعه صلعام  ،بع  بعضعه بعضعًا وجعرىت :أع( اطعرد األمعر) :تقول ،هو االطراد :الطرد (5)

 . وجد احلّد وجد املحدود

 :ينظعر.  أو صلام وجد املحدود وجد احلعدّ  ،هو أنه صلام انتلى احلّد انتلى املحدود :العكس

 . (142) الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية
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 :يف بيت مل أصتف بقويل فيه [كام  تعرف ]تقدم املامل فلم أرمز يا 

منحة ذي العرش فيام يتعلد  :و ميتها]، ( والعكس سرع هكذا لن يعدال )

مة]هذه املنظومة  [أن تكالن]من اهلل  [بةراءة ورش راجيا   بكّس الدال  [ُمةدِّ

 :أع [منتجة]وعطا ه  [ملنحت ]ة وسيلة موطئة ومم د :أع ،أش ر من فتح ا

 [ ن  جالام]وبال ه  [من حمنت ]الن اة  :أع [للخ ص]مليدة ومثمرة 

يبدأ  [كري ]صثري اجلود والعطاء  :أع، وحكهل فيه التثقية ، بالتخليف 

بأنه الذع عم عطاؤه مجي  خلقه  :ولذا فّس، بالنوال قبة السؤال أو مطلقًا 

أو  ،والرأفة والرمحة مرتادفتان، يم  [ي رح]بعباده  [رؤف]بال سبب من م 

 . األوىل أخ  مطلقًا 

  :فأقول ،وقد آن يل أن أعا يف املقصود متوصاًل عن املل  املعبود

- ترصب البدل واللة م  تقدم  :من صور الرتصيب :الصالرة األوىل

                                                 

: والرمحعة هعهل ،لسعررف  املكروه وإعالة ا :ههلو ،تكون مبالغة يف رمحة تصوصة :الرأفة (1)

الكليعات مع عم  :ينظعر.  فذصر الرمحة بعد الرأفة يف القرآن مطرد . أن يوصة إلي  املسار

 . (471) يف املصطلحات واللرويف اللغوية

سعورة ] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ :ويعنعهل بقولعه جعة ثنعاؤه » :قال أبعو جعلعر

وههل عامعة جلميع   ،الرمحة والرأفة عن معاف ،أن اهلل ب مي  عباده ذو رأفة [145: البقرة

ف نعه ذو الرمحعة للمعؤمنة يف العدنيا  ،وأمعا العرحيم ،اخللق يف الدنيا ولبعضع م يف ااخعرة

تلسعري  .« [45: سورة األحعزاب] چجث  مث  ىث چ :وااخرة صام قال تعاىل

 . (2/534)جام  البيان للطربع 

(2)[ ]نظومة هذه عالمة أرمز هبا إىل بداية عح صة بيت من أبيات امل. 
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 . [َبددد ا ]وههل املشار إلي ا بقويل ،  البدل

من [ عن غري الطوية]ااية چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ: قوله تعاىل: مثايا

صرره مع ام : أع، لينه [ فوسطن]عن القرص والتوسط : أعنهل، أوجه البدل 

له [ ثم ُمدَّ مطوالً ]لينه أيضًا أوالً [ وسط]عن املد يف البدل : أع[ وعليه]

 .ثانيًا 

مثة أن يكون يف  :وصان مقتىض القسمة العقلية،  ف ذه أربعة أوجه

، وج هل اللة يف ثالثة البدل [ 11]حاصلة من رضب ، ذل  ستة أوجه 

، لكن امتن  اثنان ومها الطول يف اللة م  القرص والتوسط يف البدل 

                                                 

 وإحععاف فضععالء البرشعع( 1/545) النرشعع يف القععراءات العرشعع :ينظععر صععور الرتصيععب يف (1)

والبعدور الزاهعرة يف القعراءات العرشع ( 52) وغيث النل  يف القراءات السعب ( 1/150)

 . (51)املتواترة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ :يعععةتكملعععة اا (2)

 [.125: سورة البقرة] چٿ     ٿ  ٿ

  :إذا اجتم  البدل واللة م  تقدم البدل فلور  أربعة أوجه (5)

 . قرص البدل وتوسط اللة :األول

 . توسط البدل ومّد اللة :الثاف

 . مّد البدل م  توسط اللة :الثالث

 . مّد البدل ومّد اللة :الراب 

 :وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 .  وعليه وّسط ثم مّد مطوال غري الطوية فوسطن عن  اّل ب

( 1/150) وإحععاف فضععالء البرشعع( 1/547)يف القععراءات العرشعع  النرشعع :أيضععاً  ينظععر

 . (51)والبدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة 
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وفيه أن القراءة سنة متبعة ال دخة ،  المتناا بناء القوع عن الضعيف

 .  للدراية في ا

ال علة يثبت احلكم ، ما ذصر ِحْكَمٌة و، بأهنا رواية وافقت ا الدراية  :َوُردَّ 

 .بثبوهتا وينتلهل بانتلا  ا 

أنه إذا أريد تقرير أوجه  :وهو ،بقهل ه نا لء ال بأس بالتنبيه عليه

ثاًل بكذا عن صذا ب دخال للظة يؤتى م :املرصبة أو املرصبات وتبيين ا يقال

، املتأخر  وصثريًا ما يستعمة بالعكس بأن تدخة عن، عن املتقدم ( عن)

والطريقان صحيحان مؤديان املقصود واختالف العبارات باختالف 

 .االعتبارات 

ألن القارئ الذع يريد أن ( البناء ) فعن مل  معنى نحو  :أما األول

سم  بة األوجه يستقر عن األول من األمرين أو األمور ويكرر ما بعده 

                                                 

معن حعرف حيعث وقع   ،وذل  ملا تقرر يف علم الت ويد بأن سبب املد يف البدل هعو ايمعز( 1)

 ععن البعاقهل بالثابعت عنعىيُ و ،مغعرياً  أو ثابتعاً  ايمعز ذلع  صعان سواءً  ،د بعد مهزحروف امل

 ،مواضععه يف بعة معا ععن إبعدال أو ،تسع ية أو ،نقعة حلقعه معا غريعمُ وبال ،وصورته للظه

ف نه وقعت ايمزة بعد السكون يف صلمة واحدة وهو صمعد متصعة  ،بخالف ذل  يف اللة

( 1/170) فعت  الوصعيد :ينظعر.  ملتأخر ععن حعرف املعدصايمز ا ،بعينه وهو أقوى سبب

 . (1/152) وإحاف فضالء البرش( 113)وإبراع املعاف 

صعام نقعة ذلع   ،ههل قاعدة أساسية معروفة عند سلف األمة ،القول بأن القراءة سنة متبعة( 2)

ومل يعرف يم تعالف يف  ،وعيد بن ثابت ،صعمر بن اخلطاب ،عن غري واحد من الصحابة

املع عم الكبعري  :ينظعر.  ومعن بععدهم ،ل  فصار إمجاععًا عنعد الصعحابة ريض اهلل ععن مذ

والسعنن الكعربى للبي قعهل ( 2/220)ومعرفة السنن وااثار للبي قهل ( 3/45)للطرباف 

 . (40) صتاب السبعة البن جماهدو( 2/513)
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 .حتى تنلد أوج ه فكأنه يلرع ا عليه 

ألن القارئ املذصور يبدأ ( املرور ) فعن مل  معنى نحو  :فوأما الثا

 .باألول ويمر عن الثاف فيأيت به معه 

والطريق الثاف وإن صان يف صالم م أصثر إال أن وجه األول عندع 

َبعالًّ عن غري الطوية )  :ومنه قويل، ولذا جريت عليه يف املنظومة ، أظ ر 

 .أو نحو ذل  ( عن التوسيط فاقرص وامددن  الًّ عبَ )  :وإال لقلت( فوسطن 

- [لدّبا  ]وإلي ا أعت بقويل ، عكس التهل مرت  :الصالرة الثانية  ،

خت     چ: إىل قوله  چ  ی  ی  ی  ی  ىئچ :[12]مثايا قوله تعاىل 

هُ ]يف لينه  [مع التال يط]   چ  مثىث  جث  يت  ىت  مت أ ت  :أع [ثَلث َمدَّ

 [الطالل]بتسكة العة  [مع ]يف لينه  [والطالل] بأوجه مد البدل فيه الثالثة

 [ال]من القرص والتوسط يف البدل  [و الاه]أع اقرأ بذل   [خذ]يف بدله 

                                                 

وهعو قولعه  ،املؤلعفصعام يف هعذا املثعال العذع ذصعره  ،أع أن يتقدم مد اللة عن معد البعدل( 1)

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  چ :تعععععاىل

 . [31-40 :سورة الذاريات] چحت   خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج  مج  جح  مح

 :وههل ،فليه لور  أربعة أوجه

 . توسط اللة م  قرص البدل :األول

 . توسط اللة والبدل :الثاف

 . ل البدلتوسط اللة م  طو :الثالث

  . تطوية مّد اللة ومّد البدل :الراب 

 :بقوله وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 . والطول معه الطول خذ وسواه ال م  التوسيط ثّلث مّده  لععّبععاً 
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وليس يف الثاف إال ، والطول األول سوع فيه النصب والرف  ، تأخذ به معه 

 . النصب

- وهعهل التعهل ، ترصب البدل واملامل م  تقعدم البعدل  :الصالرة الثالثة

ہ  ہ  ہ  ہ    چ :مثايععا قولععه تعععاىل،  [َبدد َّ ] ت إلي ععا بقععويلأع

و ن ]، حينئذ املامل وج عًا واحعدًا  [فافتن]البدل  [ابرصنّ ]،  ااية چھ

 .تلت  املامل بة قلله وج ًا واحدًا  [ال]أنت البدل  [وّ طت

وأن ذل  من  [ال]من  [اللاء]قد يتوهم أف توسعت بحذف  :تنبي 

  :اعرقبية قول الش

                                                 

والطعوُل مععه الطعوَل خعذ ) :هو الذع فيه الرفع  يف قعول املؤلعف :الطول األولاملقصود ب (1)

 . (وسواه ال

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ :لعععة اايعععةتكم (2)

 . [54 :سورة البقرة] چڭ

فلعور  فيعه أربععة  ،مع  تقعدم البعدل ذات اليعاءفلهل هذا املثال الذع اجتم  فيعه البعدل و

 :أوجه

 . قرص البدل م  فت  ذات الياء :األول

 . تطوية البدل م  فت  ذات الياء :الثاف

 . ية ذات الياءتوسط البدل م  تقل :الثالث

 . تطوية البدل م  تقلية ذات الياء :الراب 

 :بقوله وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 . وافت  وقلة إن مددت مرتال ّم اقرص فافت  وإن وسطت ال عب

( 51) وغيععث النلعع  يف القععراءات السععب ( 1/255) إحععاف فضععالء البرشعع :ينظععر أيضععاً 

 . (52) والبدور الزاهرة
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ي ِعنَْد اهللِ ِسّيانِ   َمْن َيْلَعِة احَلَسنَاِت اهللُ َيْشُكُرَها ُّ بِالرشَّ  . َوالرشَّ

،  إذ اوتيان هبا يف هذا النحو جا ز ال واجب، وليس صذل  

 . بخالف ما ذصر لللريف بة املقامة صام ال خيلى

 [مدمت  ن]مقدمًا اللت  بكونه األصة  ،يف املامل [وافتن وبلل]

 .البدل

 .وال خيلى وجه مناسبته للمد ، القصد منه تكمية البيت [ مرت   ]وقويل 

- مثايعا ،  [َمّبدا  ]عكس التهل قبل ا وإلي ا اوشارة بقعويل  :الصالرة الرابعة

بدلعه  [ابرصدن]يف املعامل  [عدا الفدتن]،  ااية چی  ی  چ :قوله تعاىل

                                                 

إذ اوتيان هبعا يف ] :الصحيحة يظ ر يل أن العبارة [إذ اوتيان يف هذا النحو] : املخطوطةيف (1)

إذ ]:الصعحيحة أو أن العبعارة ،سعاقطًا معن النسعخة اخلطيعة [هبا]فيكون للظ  [هذا النحو

. [اوتيان]تصحلت إىل  [اوثبات]فتكون للظة  [اوثبات يف هذا النحو

 .  حيذف للسورة صام يف البيت املذصور جواب الرشط (ءفا)تقرر يف علم النحو أن  (2)

إنعه لكععب بعن  :وقية ،لعبد الرمحن بن حسان بن ثابتعند األصثرين وينسب هذا البيت 

سعمية االوقععت اجلملعة  إذا ،للسعورة (اللعاء)ذصره النحاة لبيان جعواع حعذف و ،مال 

 .  جوابًا للرشط

صعام يف الكتعاب ( عنعد اهلل سعيان)بعدل (  معثالنعنعد اهلل) :وجاء البيت يف أصثر صتب اللغة

 .لسيبويه

أوضع  املسعال  إىل و( 5/53)والكتعاب لسعيبويه ( 121)ديوان صعب بن مالع   :ينظر

 (152) ومغنععهل اللبيععب عععن صتععب األعاريععب( 4/102) ابععن مالعع  البععن هشععامألليععة 

 (.11/44) لسان العربو (2/72)وصتاب املقتضب للمربد 

   . [57 :سورة البقرة] چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبچ :تكملة ااية (5)
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الً  ال]، أوَّ [وطددالِّ
 

وأمععا ، طععوياًل عععن قاعدتععه ثانيععًا [ 15] مععده مععداً  :أع 

ر دالةصدد]ممالععه وقععد عرفععت صيععف إمالتععه  [و ذا أملددت]، التوسععط فممنععوا 

 . وأت بالوج ة الباقية، امن  القرص يف البدل  :أع [فامنع

 [واحظ ]وقويل 
 

ف ن قلت قد ، عطف مرادف فا دته التكملة 

واللاء ال يعمة ما بعدها فيام ، ليه مقدم ع( امن )لععع  تبة أن القرص ملعول

اللاء يف مثة هذا  :فكيف هذا الرتصيب ؟ قلت، قبل ا صام بة يف موضعه 

ونظريه قوله ، فال متن  ما بعدها من العمة فيام قبل ا ،  الرتصيب عا دة 

                                                 

  .صام ورد يف القصيدة  [وطّوال] :والصواب ،[وطولن] يف املخطوطة (1)

فليعه لعور   ،يف هذا املثال الذع ذصعره املؤلعفصام  ملاملوالبدل م  تقدم ا املاجتم  املإذا ( 2)

 :أربعة أوجه

 . لفت  ذات الياء م  قرص البد :األول

 . فت  ذات الياء م  مّد البدل :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط البدل :الثالث

 . تقلية ذات الياء م  تطوية البدل :الراب 

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 .  وإذا أملت القرص فامن  واحظال مّبًا عن اللت  اقرصن وطّوال 

( 51) وغيععث النلعع  يف القععراءات السععب ( 1/254) إحععاف فضععالء البرشعع :ينظععر أيضععاً 

 . (52) والبدور الزاهرة

حظة الرجعة امرأتعه،  :صام يقال يف اللغة ،املن  من الترصف واحلرصة :هنا( باحلظة)املراد  (5)

مج ععرة اللغععة البععن دريععد  :يف( ح   ل)ينظععر مععادة . منع ععا مععن احلرصععة غععرية علي ععا  :أع

  .( 11/133) ولسان العرب البن منظور(  1/213)

وأجاع األخلش عيادهتا  ،تكون عا دة حمة خالف بة النحاة وال يثبته سيبويه (اللاء)صون (4)

اللبيعب  هلمغنع :ينظعر.  هنيعاً  اجلواع بكون اخلرب أمرًا أو :وغريهوقيد اللراء  ،يف اخلرب مطلقاً 

 . (210)عن صتب األعاريب 
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 .  چڭ  ڭچ :تعاىل

- وهعهل ،  ترصعب اللعة واملعامل مع  تقعدم اللعة :الصالرة اخلامسة

 :إىل چڤ  ڤ      ڤچ :مثايععا قولععه تعععاىل،  [لّ ]شععار إلي ععا بقععويل امل

چڇچ
 

مععن وج ععهل ممالععه  [بكددل]مععن وج ععهل لينععه  [عددا كددل]،  

 .من غري استثناء لء مما تقتضيه القسمة العقلية  [فأتيا]

                                                 

 .  [5: سورة املدثر] چڭ  ڭچ :ااية (1)

عا عدة فلعيس حمعة اتلعايف  (اللاء)ااية التهل استدّل هبا املؤلف عن جواع أن تكون  أما هذه

؛ ألن رّبع  ملععول بعه  دخلعت ععن معنعى جعواب اجلعزاء (اللعاء)؛ وذل  أن  بة النحاة

 .  قم فكرب رب  :أع چے   ۓچ :واملعنى ،(فكرب)ععمقدم ل

 . (3/53)آن للنحاس وإعراب القر( 3/243) معاف القرآن وإعرابه للزجاج :ينظر

 - يف هعذا املثعال العذع ذصعره املؤلعف صعام - م  تقدم اللة ذات الياءاجتم  مّد اللة وإذا  (2)

 :فليه لور  أربعة أوجه

 . توسط اللة م  فت  ذات الياء :األول

 . تطوية اللة م  فت  ذات الياء :الثاف

 . توسط اللة م  تقلية ذات الياء :الثالث

 . ية اللة م  تقلية ذات الياءتطو :الراب 

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 .             والعكس سرع هكذا لن يعدال عن صّة بكّة فأتيا  عععمّ ل

 . (1/150) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   چ :تكملععععععة اايععععععة (5)

 . [47: سورة األنبياء] چڇ   ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ

  .صام ورد يف القصيدة  [فأتيا] :والصواب ،[فأتة] يف املخطوطة (4)
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وههل التهل أومأت إلي ا بقويل  عكس التهل قبل ا :الصالرة السام ة -

 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ :له تعاىلمثايا قو،  [والعك ]

من إجراء صة من الوج ة عن صة من الوج ة  [جيري  كذا]وحكمه أنه 

 . وألله لإلطاليف  ،عن هذا احلكم [لن يعدال]

- ترصب الثالثة م  تقدم البدل وتوسط اللة  :الصالرة السابعة ،

چ چ چ ڇ ڇ    چ :مثايا قوله تعاىل،  [بددلِّددد ] وإلي ا اوشارة بقويل

  چڇڍ ڇ
اللة  [و ط]بالتسكة  [مع ] يف البدل [بةرص]

اللة أيضًا صام  [و طنّ ] [14]يف البدل  [ومع التال ط]املامل  [وافتحن]

 . للمامل  [مةل ]وسطته م  القرص 

                                                 

 :فليه لور  أربعة أوجه -صام يف هذا املثال-املواللة م  تقدم امل املإذا اجتم  امل (1)

 . فت  ذات الياء م  توسط اللة :األول

 . فت  ذات الياء م  تطوية اللة :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط اللة :لثالثا

 . تقلية ذات الياء م  تطوية اللة :الراب 

 .             والعكس سرع هكذا لن يعدال...  :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . (41)والبدور الزاهرة ( 35)وغيث النل  ( 1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ :اايعععععععة تكملعععععععة( 2)

: سععورة البقععرة] چٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ

215] . 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :تكملعععة اايعععة( 5)

 . [55: سورة الشورى] چژ     ڑ
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- [والطالل]  اقرأ  :أع [وافتن ولتمل]اللة أوالً  [و ط مع ]يف البدل

عن التوسط املذصور ثانيًا  [واعطف]هذا التوسط بالوج ة يف املامل م  

عن  [أطالال]يف اللة  [مدا  ]املذصورين أعنهل اللت  واومالة  [مع الالجهني]

فعُععلم أن الطول يف البدل يستتب  شيئة صة من ام يستتب  شيئة ، قاعدته 

 . آخرين

- تقععدم البععدل صععالتهل قبل ععا معع  عكععس مععا بقععهل :الصددالرة الثامنددة، 

                                                 

فع ن لعور   ،البعدل وتوسعط اللعة مع  تقعدم( بدل ولة وإمالة)  :يف حالة اجتاما الثالثة( 1)

 :في ا ستة أوجه

 . وعليه توسط اللة وفت  ذات الياء ،قرص البدل :األول

 . وعليه توسط اللة م  تقلية ذات الياء ،توسط البدل :الثاف

 . وعليه توسط اللة م  فت  ذات الياء ،تطوية البدل  :الثالث

 .   ذات الياءوعليه تطوية اللة م  فت ،تطوية البدل :الراب 

 . وعليه توسط اللة م  تقلية ذات الياء ،مّد البدل :اخلامس

 . وعليه مّد اللة م  تقلية ذات الياء ،مّد البدل :السادس

  :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . وم  التوسط وّسطن مقلال ن ععععععبليم بقرص معه وسط وافتح

 . طف م  الوج ة مّدًا أطوالواع والطول وسط معه وافت  ولتمة 

 . (43)والبدور الزاهرة ( 1/254) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

 أو (صععغرى مالععةاملععامل إ)ولععة معع  تقععدم البععدل وتوسععط  ممععالصعذل  إذا اجتمعع  بععدل و (2)

 :- صام يف هذا املثال الذع ذصره املؤلف - فلور  في ا ستة أوجه أيضاً  (املقلة)

 . وعليه فت  ذوات الياء وتوسط اللة ،لقرص البد :األول

 . وعليه تقلية ذوات الياء م  توسط اللة ،توسط البدل :الثاف

 . وعليه فت  ذوات الياء م  توسط اللة ،مّد البدل :الثالث

= 
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ددل] وإلي ا اوشارة بقويل ڈ  ژ  ژ  ڑ           چ :مثايا قولعه تععاىل،  [بددمِّ

املعامل  [افدتحن]يف البعدل  [مع الةرص]ااية چڑ  ک  ک  کک 

ألجععة  :أع [للتال ددط]اللعة  [وو ددط]املععامل  [وَأِمدل]اللععة  [وو دطن]

(بعععده ) توسععط البععدل أو 
 

ڤ   ڦ  ڦ  چ: عععن حععد قولععه تعععاىل 

                                                 
= 

 . وعليه فت  ذوات الياء م  مّد اللة ،مّد البدل :الراب 

 . ط اللةوعليه تقلية ذوات الياء م  توس ،مّد البدل :اخلامس

 . وعليه تقلية ذوات الياء م  مّد اللة ،مّد البدل :السادس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

ة م  القرص افتحن ووسطن عب  . وَأِمة ووسط للتوسط واعدال مي

 . وسط وطول معه تتب  من تال ا ععمعه صلي م اءالي اوالطول وج 

 . (43)والبدور الزاهرة ( 1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  چ :كملعععععة اايعععععةت( 1)

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

 . [171: سورة البقرة] چہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ة موافقعع چڦ  ڦ چ؛ ألن الععالم يف  [بعععده] :والصععواب ،[عنععده] يف املخطوطععة (2)

ومعلوم أن الصالة تقام بعد الزوال ال عنعد  ،صام يف صتب اللغة ،البعدية :أع ( بعد ) معنى

 . الزوال

إىل ألليعة ابعن مالع   وأوضع  املسعال ( 211)اللبيب عن صتعب األعاريعب  هلمغن :ينظر

(5/52) . 

 وصعذل  ميل عا إىل ،وعوايا وميل ا يف وقت الظ عرية عيغوغت ا (دلوك الشمس)املراد بععو

ومعاف القرآن وإعرابعه ( 2/121) معاف القرآن لللراء :ينظر . الغروب هو دلوص ا أيضاً 

 . (5/233)للزجاج 
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وأعت بععه إىل أن نكتععة ، مكمععة للبيععت  [واعدددال]وقععويل ،   چڦ

 . اختيار التوسط للتوسط العدل واملواعنة 

- [والطالل]  [مع ]اللت  والتقلية صا نان  :أع [وجها الياء]يف البدل 

[كليهام]بالتسكة 
 

اقرأ  :أع [و ط وطالل مع ]صال وج ي ا  :أع 

وإفراد الضمري ، وج ة املذصورين بالتوسط والطول يف اللة م  صة من ال

 . باعتبار للظه( صال ) العا د عن 

إن توسط وتطول م  ما  :أع، باجلزم ألنه جواب الطلب  [تتبع]وقويل 

الناقلة يذه األوجه عن [ 13] من القراء املتقدمة :أع [من ت ]ذصر تتب  

 .واوتيان بذل  لغرض التكملة ، ور  

وسوع رفعه عن ،  صوب عن االشتغالمن( صلي ام ) وقويل 

                                                 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ :كملععععة اايععععةت( 1)

 [.71: سورة اورساء] چچ        چ

 . صام ورد يف القصيدة [ صلي ام] :والصواب ،[صالمها]يف املخطوطة ( 2)

ومعن ذلع  قولعه  ،قاععدة معروفعة يف اللغعة ،مراعاة عود الضمري من حيث الللظ واملعنى (5)

ٱ  ٻ  جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مض   چ :تعععععععععععاىل

[ 45-42 :سععورة يععونس] چٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ

ٱ  ٻ  ٻ   چ :وقولعععه تععععاىل ،چمخ   چ يفجععععم   هنعععا چٻ  چععععن معنعععى 

 إععراب القعرآن للنحعاس :ينظعر.  ملرد چٻ  چعن للظ [ 45 :ورة يونسس] چٻ

(2/235) . 

إذا اشتغة فعة متأخر بنصبه ملحة ضمري اسم متقدم عن نصبه  :هو االشتغال عند النحاة (4)

فاألصة أن ذلع  االسعم  ،أصرمته؛ ص ذا  أو ملحله ؛أصرمته عيدًا  :نحو ،لللظ ذل  االسم

= 
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إما بتقدير القول أو بدونه عن اخلالف يف ، فاجلملة بعده خرب ، االبتداء

وال سوع صونه تأصيدًا لقويل ،  اجلملة اونشا ية الواقعة خربًا عن املبتدأ 

وقد تبة أن الطول ه نا مستتب  ، للساد املعنى  ،صام قد يتوهم( وج ا الياء )

 .ثة ما سبق مل

- وإلي ععا اوشععارة ،  توسععط البععدل معع  تقععدم اللععة :الصددالرة التا ددعة

ېئ  چ :إىل قولعععه چۀ ۀ چ :مثايعععا قولعععه تععععاىل،  [لدددّب ]بقعععويل 

                                                 
= 

والوجعه  ،اخلربيعةبالرف  باالبتداء واجلملة بعده يف حمة الرفع   :أحدمها :سوع فيه وج ان

 . عن االشتغال  النصب :الثاف

 . (2/141)إىل أللية ابن مال   أوض  املسال  :ينظر

صعام صعححه ابعن هشعام يف  ،دأ جا ز أن تكون خرباً تاجلملة اونشا ية الواقعة خربًا عن املب (1)

 . (355)اللبيب  هلمغن

فلور  في عا سعتة  - صام يف هذا املثال -( وذات الياء)اجتاما مّد اللة ومّد البدل  يف حالة( 2)

 :أوجه

 . توسط اللة م  قرص البدل  وفت  ذات الياء :األول

 . توسط اللة م  توسط البدل وتقلية ذات الياء :الثاف

 . توسط اللة م  مّد البدل وفت  ذات الياء :الثالث

 .البدل وتقلية ذات الياء ّد ماللة و توسط :الراب 

 .مّد اللة والبدل م  فت  ذات الياء  :اخلامس

 .مّد اللة والبدل م  تقلية ذات الياء  :السادس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . م  قرصه افت  والتوسط قلال ّده ععععععّبم إذا وسطت ثلث مَ عل

 . وج ا الياء فيه ُأْعِمالمَتُدد و  إن والثالث الوج ان فيه َوُمدّ 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 
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ّده]لينععه  [ ذا و ددطت]  چىئ ىئ ددْث َمدد  :أع، البععديل  [َثلِّ

 [التال ددط بلدد ]معع   [و]املععامل  [ره افددتندمددع بصدد]اقععرأ بأوج ععه الثالثععة 

 .بنون التوصيد اخلليلة أبدلت أللًا للوقف ( قللن )األصة 

- [والثالث]  أعنهل، املذصوران  [الالجهان]املد  :أعنهل، من أوجه البدل: 

بتقديم اللت   [في ]اللت  والتقلية املتلرقة يف غري املد صا نان وجمتمعان 

 اللة [ ن مَتُدم]البدل وج ًا واحدًا ال غري أنت  [َوُمدَّ ]ألنه األصة 

ب شباا صّسة اياء  [في ِ ] أع اللت  والتقلية املذصوران [ووجها الياء]

 .ُقعرئ هبام عن الرتتيب السابق: أع [ُأْعم ]معه : أع، وقامة الوعن 

- صالتهل قبل ا م  عكس ما ، توسط البدل أيضًا  :الصالرة العا ة

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    چ :مثايا قوله تعاىل،  [مَبِّل]وإلي ا اوشارة بقويل  ، بقهل

                                                 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  :تكملة ااية (1)

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ى  ى  ائ  ائ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

  [ .111-120 :سورة البقرة] چىئ 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر

فلعور  في عا مخسعة  - صعام يف هعذا املثعال - يف حالة اجتاما ذات اليعاء ومعّد البعدل واللعة (2)

 :أوجه

 . فت  ذات الياء م  قرص البدل وتوسط اللة :األول

 . فت  ذات الياء م  الطول يف البدل واللة :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط البدل واللة  :الثالث

= 



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
444 

للبدل  [بارصا  ]املامل حالة صون   [ب  افتن]،   چجب چإىل  چھھ 

بالطول يف  :أع [بالطاللني]فت  املامل  :أع [واتبع ]للة [ 15] [ومال طا  ]

بعد أن قرأت بالقرص يف ، اقرأ هبام معه ثانيًا  :أع، البدل والطول يف اللة 

الغرض منه  [يعذب منه ]وقويل ،  األول والتوسط يف الثاف معه أوالً 

 .التكملة 

- [بلل] وحينئذ ، إذا فرغت من وجه اللت  يف املامل وما يتبعه قلله  :أع

بعد  [و]البدل واللة  :أعنهل، يف األمرين الواقعة بعده  :أع [فال ط فيهام]

ل و]فقط  [لِلِدين ]ذل   ل فيهام]بعد ذين  الوج ة  [طالِّ يف البدل  :أع [طالِّ

، وهو من عطف الالعم عن امللزوم ، اتعئد وتأنى  :أع [وتر  ]واللة 

 . واوشارة إىل حال التطوية، والقصد منه التكملة 

                                                 
= 

 . تقلية ذات الياء وتوسط البدل م  طول اللة :الراب 

 . تقلية ذات الياء م  مّد البدل واللة  :اخلامس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 واتبعه بالطولة يعذب من ال موسطًا مّبة به افت  قا ًا و

ل وطّول في ام وترس ينه ععععا ولِلِ عععقلة فوسط في م  الععععطوي

ڱ  ڱ ڱ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ :تكملة ااية (1)

ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  

ەئ     ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

 [.230: سورة البقرة] چىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ جب
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-  وإلي ا اوشارة  تأخر البدل م  توسط املامل :الصالرة احلامية ع

،  ااية چپ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ چ: مثايا قوله تعاىل،  [ملَِّ ]بقويل 

اقرأ  :واملعنى( الياء ) مماله ذا  :أع [كرر  ياءه]يف لينه  [طعا التال ي]

، الياء [ ذا فتحت]وال توسط  :أع [وابرص وُمددّد ]بوج ي ا اللت  ثم التقلية 

في رع يف العامة ،  (اقرص ومدَّ )ملعول به تناعا فيه صة من  [املُبَْدال]وقويل 

 .طاليف وألله لإل،  فيه من ام اخلالف املش ور بة النحاة

                                                 

فلعور  في ععا سععتة  - صععام يف هعذا املثععال -يف حالعة اجععتاما معّد اللععة وذات اليعاء والبععدل  (1)

 :أوجه

 . توسط اللة وفت  ذات الياء م  قرص البدل :األول

 . فت  ذات الياء م  إشباا البدلتوسط اللة و :الثاف

 . توسط اللة وتقلية ذات الياء م  توسط البدل :الثالث

 . توسط اللة وتقلية ذات الياء م  مّد البدل :الراب 

 . مّد اللة وفت  ذات الياء و مّد البدل :اخلامس

 . مّد اللة وتقلية ذات الياء ومّد البدل :السادس

 :بقوله تهأشار املؤلف يف منظوم اوإلي 

ب عن التوسيط صرر ياءه   . واقرص وُمّد إذا فتحت العُمْبَدال لعمي

 . والطول صررها عليه وطوال ر فأتة ععععوإذا أملت بغري قص

( 124) وغيعث النلع  يف القعراءات السعب ( 1/253) إحعاف فضعالء البرشع :ينظر أيضعاً 

 . (151) والبدور الزاهرة

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  چ :ااية تكملة( 2)

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 [.41: سورة األنلال] چڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

 . (2/131) أوض  املسال  :ينظر.  صام يف باب االشتغال عند النحاة( 5)
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- [و ذا أملت]  بالتوسط والطول  :يعنهل، من أوجه البدل  [بغري برص]الياء

فقد ظ ر أن ، وامتناا القرص عن اومالة صامتناا التوسط عن اللت   [فأتني]

مستتب  لشيئة صة من ام مستتب  لشيئة آخرين صام التوسط يف اللة هنا 

 :أع [كرر ا]يف اللة  [والطالل] سبق نظريه يف الطول يف البدل[ 17]

 ( .الياء ) البدل م  وج هل  :أع [علي  وطالال]باملعنى السابق ( الياء )

-  وههل خامتت ا تأخر البدل صالتهل قبل ا مع  عكعس  :الصالرة الثانية ع

ہ  ہ   چ :مثايعا قولعه تععاىل،  [َملِّد ]وإلي ا اوشارة بقويل ،  ما بقهل

ااية چہ  ہ  ھ  ھ   
 

التوسعط  [معد  وجهدا ليند ]يف املامل أوالً  [بفتن]

                                                 

ر  في عا مخسعة فلعو - صعام يف هعذا املثعال -يف حالة اجتاما ذات اليعاء ومعّد اللعة والبعدل ( 1)

 :أوجه

 .فت  ذات الياء وتوسط اللة م  قرص البدل  :األول

 .فت  ذات الياء وتوسط اللة م  إشباا البدل  :الثاف

 . البدلوفت  ذات الياء وطول اللة  :الثالث

 . تقلية ذات الياء وتوسط اللة والبدل :الراب 

 . تقلية ذات الياء ومّد اللة والبدل :اخلامس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 وامدد لثان واقرصن ألّوال لينه  امليب بلت  معه وج 

 والطول وامُدّد فامُدَدن مكمال وَأِمة فوسط وأتّة بمثله 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ :اايععةتكملععة ( 2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :إىل قولععه تعععاىل .[51: ورة إبععراهيمسعع] چۓ

 [45: سورة إبراهيم] چپ  پپ  پ   ڀ  
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الطععول  :مععن الععوج ة املععذصورين أع [لثددان]البععدل  [وامدددم]والطععول 

ددد] نَّ والعالم يف ، وأللعه لإلطعاليف ، التوسعط  :أع، معن ام  [ألّوال]عععُه [وابرُصَ

 .عند  :أو بمعنى، املوضعة للتعلية 

- [وَأِمل]  معه من  [وأتنيّ ]ه أّوالً لين [فال ط]وحينئذ ، املامل ثانيًا

وحينئذ ، لينه ثانيًا  [والطالِل وامُدمّ ]بالتوسط  :أع [بمثل ] أوجه البدل

 .ملده بالغًا إىل احلد الذع يراه  [مكم   ]البدل  [فامُدَمن]

وهو أن يؤتى آخر الكالم بام ، وفيه من أنواا البدي  حسن االختتام 

 .يؤذن باخلتم واوصامل 

 .دنا حممد وعن آله وصحبه وسلم وصن اهلل عن سي

املقيم يومئذ ، وقد فرغ من تعليقه مؤلله شعيب بن إسامعية الكيايل 

سنة إحدى ، منتصف ش ر رجب اللرد ، يوم الثالثاء ، ب دلب الصغرى 

 . ومخسة وما ة وألف 

[11] 

وعلي  و ط ثدد  ُمدددَّ مطالال   عا غري الطاليل فال طن   ا دددبَ 

ُه  لددّبدددا   والطالُل مع  الطالَل خذ و الاه ال   مع التال يط ثلِّث َمدددَّ

وافتن وبلل  ن مدمت مرت    َبدددد َّ ابرصّن فافتن و ن وّ طت ال 

و ذا أملت الةرص فامنع واحظ    مددّبددددا  عا الفتن ابرصّن وطاّلال 



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
441 

عدددال والعك  جيري  كذا لن ي  لددددّ  عا كل بكددددددل فأتيدا 

ومع التال ط و طّن مةلدد    بلِّ  بةرص مع  و ط وافتحدددددن 

واعطف مع الالجهني مدا  أطالال   والطالل و ط مع  وافتن ولتمل 

ددل مع الةرص افتحن وَأِمل وو ط للتال ط واعددددال   وو طن  بدددمِّ

 و ط وطالل معددد  تتبع من ت   والطالل وجها الياء مع  كليهمددا 

مع برصه افتدددن والتال ط بل    لددّب   ذا و طت ثلث َمدددددددددّده 

مَتُدم ووجها الياء فيِ  ُأْعِمدددددد    والثالث الالجهان في  َوُمددددّد  ن 

واتبع  بالطاللني يعذب منهددد    مددّبددل ب  افتن بارصا  ومال طددا  

ل فيهام وتر ددددد      بلل فال ط فيهام ولِلِدددينددددددددددد ل وطددالِّ طددالِّ

وابرص وُمّد  ذا فتحددددددددت الدُمبَْدال   لدمِّ  عا التال يط كرر يدددددداءه 

والطالل كرر ا علي  وطالال   و ذا أملت بغري بصددددددر فأتيدددن 

وامدم لثان وابصدرن ألّوال   ملِّ  بفتن مع  وجهددددا لينددددددد  

 والطالل وامُدّم فامُدَمن مكمدددددد    ل فال ط وأتنّي بددمثلدددددددد  وَأمِ 
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 اخلامتة

والصالة والسالم عن املبعوث  ،احلمد هلل الذع بنعمه تتم الصاحلات

فلهل ختام هذا البحث وبعد أن قضيت هذه : وبعد ،خامتًا للرساالت

ة ذع منح :عح منظومة :الصلحات يف حقيق ودراسة هذا املخطوط

 ،شعيب بن إسامعية الكيايل :للعالمة ،العر  فيام يتعلق بقراءة ور 

حيسن يب أن أس ة هنا أهم النتا ج التهل توصلت ( هع1172)املتوىف سنة 

 :وههل صام ييل ،إلي ا من خالل هذا البحث

عالج مسألة من مسا ة علم الت ويد  هذا املخطوطأن  :أوال  

ويصعب تصورها ، ّس ف م ا عن املبتد ة والقراءات القرآنية صثريًا ما يتع

وههل العالقة بة مدي البدل واللة والللظ املامل من ، عن بعض القار ة 

ذوات الياء عند اجتامع ا يف موض  واحد،  وأثر ترصيب ا عن أحكام 

 . الت ويد 

عمة عن توضي  اللبس احلاصة والغموض  هذا املخطوطأن  :ثانيا  

ومج  ما يتحصة لإلمام ور  من طريق الشاطبية ، وضوا الواق  يف هذا امل

وقد أوصل ا املؤلف إىل اثنتهل عرش صورة م   ،من األوجه يف هذه املسألة

 . وض  رمز لكة صورٍة 

طريقة فريدة مميزة لكيلية أدا هل  هذا املخطوطأن املؤلف قدم يف  :ثالثا  

 وذوات الياء يف قرا هل لرواية ور  يف حالة اجتم  في ا مدُّ البدل واللة

 . أو أصثر يف سيايف اايات ، آية

 ،ورعقنا العلم الناف  ،وأسكنه فسي  جناته ،رحم اهلل الشيخ الكيايل
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وصن اهلل وسلم عن نبينا ورسولنا  ،وجعة عملنا صاحلًا ولوج ه خالصاً 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ، حممد خاتم األنبياء واملرسلة ، معلم القراءات 

 . املة رب الع
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 ثبت املصامر واملراجع

حميهل الدين  :ت ،ملكهل بن أيب طالب القييس :اوبانة عن معاف القراءات -

 .هع 1500دار املأمون للرتاث دمشق  :ط ،رمضان

إبراهيم عطوة  :ت ،أليب شامة املقد  :إبراع املعاف من حرع األماف -

 .هع 1422مصطلى البايب احللبهل القاهرة  :ط ،عوض

 :ت ،ألمحد حممد البنا :إحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش -

 .ه 1427دار عامل الكتب بريوت  :ط ،شعبان حممد إسامعية

 :ت ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطهل :اوتقان يف علوم القرآن -

 .هع 1414دار العلوم اونسانية دمشق  :ط ،مصطلى ديب البغا

دار املعرفة  :ط ، حامد حممد بن حممد الغزايلأليب :إحياء علوم الدين -

 .هع1577 بريوت

مكتبة حممد عيل  :ط ،لعيل حممد الضباا :إرشاد املريد إىل مقصود القصيد -

 .صبي  القاهرة 

عبد الرحيم حممود،  :ت ،جلار اهلل أيب القاسم الزترشع :أساس البالغة -

 .دار املعرفة بريوت  :ط

مكتبة عبد احلميد  :ط ،لعيل حممد الضباا :القراءةاوضاءة يف بيان أصول  -

 .حنلهل القاهرة 

عامل  :ط ،عهري غاعع عاهد :ت ،أليب جعلر النحاس :إعراب القرآن -

 . هع1420-2 ،الكتب

دار العلم للمالية  :ط ،خلري الدين الزرصيل :قاموس تراجم ،األعالم -
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 .م 1012-3 ،بريوت

 :ط ،عبد امل يد قطامش :ت ،ن الباذ الب :اوقناا يف القراءات السب  -

 .هع 1425مرصز البحث العلمهل مكة املكرمة 

 ،جلامل الدين ابن هشام األنصارع :أوض  املسال  إىل أللية ابن مال  -

 .هع1413 املكتبة العرصية بريوت :ط

وسامعية بن حممد الباباف  :إيضاح املكنون يف الذية عن صشف الظنون -

 .هع1422اللكر بريوت دار  :ط ،البغدادع

 :البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقهل الشاطبية والدرة -

 . هع 1421دار الكتاب العريب بريوت  :ط ،لعبد اللتاح القايض

حممد أبو اللضة  :ت ،لبدر الدين الزرصيش :الربهان يف علوم القرآن -

 .هع 1422دار اللكر  :ط ،إبراهيم

إبراهيم بن سعيد  :للدصتور : م مصطلحات الت ويدالت ريد ملع -

 .هع 1420دار احلضارة بالرياض  :ط ،الدورسع

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب  :تدريب الراوع يف عح تقريب النواوع -

 .هع1420 دار النلا س بالرياض :ط ،بكر السيوطهل

عبد  :ت ،يب اللداء إسامعية بن صثري القرلأل :تلسري القرآن العظيم -

 .هع1502 دار الشعب القاهرة :ط ،العزيز غنيم وآخرين

 :ت ،لعبد الرمحن بن حممد الراعع ابن أيب حاتم :تلسري القرآن العظيم -

 .هع1410-2 ،املكتبة العرصية بريوت :ط ،أسعد حممد الطيب

 :ط ،عبد السالم هارون :ت ،ملحمد بن أمحد األعهرع :هتذيب اللغة -



 حممد بن عبداهلل الوزرة الدوسري. د           اءة ورششرح منحة ذي العرش فيما يتعلق بقر

 
435 

 . هع1514 عامة للتأليف واألنباء والنرشاملؤسسة املرصية ال

عبد اهلل  :ت ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبهل :اجلام  ألحكام القرآن -

 .هع1427 مؤسسة الرسالة :ط ،الرتصهل

 ،أليب جعلر حممد بن جرير الطربع :جام  البيان عن تأوية آع القرآن -

 .هع 1/1422 ،دار ه ر :ط، عبد اهلل الرتصهل .د :ت

أمحد  :ت ،الرتمذعحمد بن عيسى مل :(سنن الرتمذع)اجلام  الصحي   -

 .هع1413 القاهرةب دار احلديث :ط ،حممد شاصر

 :ط ،رمزع منري بعلبكهل :ت ،لعمحمد بن احلسن بن دريد :مج رة اللغة -

 .م1017 -1 ،دار العلم للمالية بريوت

حممد متيم  :ت ،الشاطبهل قاسم بن فريةل :حرع األماف ووجه الت اف -

 .هع 1420مكتبة دار املطبوعات احلديثة باملدينة املنورة   :ط ،الزعبهل

دار  :ط ،ملحمد أمة املحبهل :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادع عرش -

 . هعع1502صادر بريوت 

لعمحمد بن  :خلق أفعال العباد والرد عن اجل مية وأصحاب التعطية -

دار أطلس اخلساء  :ط ،ن الل يدف د سليام :ت ،إسامعية البخارع

 .هع 1423الرياض 

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  :الدر املنثور يف التلسري باملأثور -

 .عهع1423  دار ه ر :ط ،عبد اهلل الرتصهل :ت ،السيوطهل

مكتبة  :سامهل مكهل العاف، ط :مج  ،ديوان صعب بن مال  األنصارع -

 .عه1515، الن ضة بغداد
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 :ط ،أليب اللرج عبد الرمحن بن عيل اجلوعع :ملسري يف علم التلسريعاد ا -

 .هع1424  بريوت املكتب اوسالمهل

 :ط ،شوقهل ضيف :ت ،أمحد بن موسىالبن جماهد  :السبعة يف القراءات -

 .هع 1424-2 ،دار املعارف القاهرة

املكتب  :ط ،لعمحمد نا  الدين األلباف :سلسلة األحاديث الصحيحة -

 .هع  1423 -4 ،المهل بريوتاوس

أصرم  :ت ،ملحمد خلية املرادع :سل  الدرر يف أعيان القرن الثاف عرش -

 . هع1421دار البشا ر بريوت  :ط ،حسن العلبهل

دار املعرفة  :ط ،أليب بكر أمحد بن احلسة البي قهل :السنن الكربى -

 .م 1002-2 ،بريوت

 :ط ،شعيب األرنؤوط :ت،  هللعمحمد بن أمحد الذهب :سري أعالم النبالء -

 . هع 1415 -0 ،مؤسسة الرسالة بريوت

ملحمد بن عبد املل   :عح الدرر اللوام  يف أصة مقرأ اومام ناف  -

 .هع 1421الدار البيضاء  :ط ،الصّديقهل سيدع فوعع :ت ،املنتورع

عبد  :ت ،البن أيب العز عيل بن عيل الدمشقهل :عح العقيدة الطحاوية -

 . هع1421 مؤسسة الرسالة :ط ،صهلاهلل الرت

حممد السعيد  :ت ،أليب بكر أمحد بن احلسة البي قهل :شعب اويامن -

 .هع1412 دار الكتب العلمية بريوت :ط ،عغلول

حمب  :ت ،أليب عبد اهلل حممد بن إسامعية البخارع :صحي  البخارع -

 .هع1414-3 ،املعرفة بريوت دار  :ط ،الدين اخلطيب
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حممد  :ت ، اج النيسابورعاحلأليب احلسن مسلم بن  :صحي  مسلم -

 .هع1501 -2 ،دار اللكر بريوت :ط ،فؤاد عبد الباقهل

 :ط ،مج  عيل احلمد الصاحلهل :الضوء املنري عن التلسري البن قيم اجلوعية -

 . الرياضبمؤسسة النور  

دار الكتب  :ط ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطهل :طبقات امللّسين -

 .هع  1425مية العل

حممد  :ت ،البن اجلزرع حممد بن حممد :طيبة النرش يف القراءات العرش -

 .هع 1414 -1 ،مكتبة دار ايدى ب دة :ط ،متيم الزعبهل

دار  :ط ،لشيخ اوسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية :العقيدة الواسطية -

 .هع  1513الثقافة للطباعة دمشق 

حممد غياث  :ت ،البن م ران أمحد األصب اف :الغاية يف القراءات العرش -

 .هع 1411-2 ،دار الشواف الرياض :ط ،اجلنباع

 :عنى بنرشه ،البن اجلزرع حممد بن حممد :غاية الن اية يف طبقات القراء -

 .هع 1531مكتبة اخلان هل القاهرة  ،براجسرت. ج

عبد  حممد :ت ،للصلاقيس عيل بن حممد :غيث النل  يف القراءات السب  -

 . هع 1410-1 ،دار الكتب العلمية بريوت :ط ،القادر شاهة

أمحد بن عيل املعروف  أليب اللضة :فت  البارع عح صحي  البخارع -

 .دار املعرفة بريوت :ط ،حمب الدين اخلطيب :تبابن ح ر، 

ملحمد بن  :فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية والدراية من علم التلسري -

 .هع1413دار الوفاء بالقاهرة  :ط ،عيل الشوصاف
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مجال الدين  :ت ،للسخاوع عيل بن حممد :فت  الوصيد يف عح القصيد -

 .هع 1423دار الصحابة للرتاث بطنطا  :ط ،حممد عف

مؤسسة الرسالة  :ط ،ملحمد بن يعقوب اللريوع آبادع :القاموس املحيط -

 .هع 1427بريوت 

 :طجلامل الدين القاسمهل،  :ديثقواعد التحديث من فنون مصطل  احل -

 .هع1500-1 ،دار الكتب العلمية بريوت

محمد بن القاسم بن إسامعية لع :القواعد املقررة واللوا د املحررة -

مكتبة الرشد الرياض  :ط ،حممد إبراهيم املش داف :ت ،البقرع

 .هع 1425

م عبد السال: ت ،(سيبويه)لعمرو بن عثامن بن قنرب :الكتاب لسيبويه -

 .هع1421 -5 ،مكتبة اخلان هل القاهرة :ط ،هارون

أليب البقاء أيوب  :(مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية)الكليات  -

مؤسسة  :ط ،عدنان درويش حممد املرصع :ت ،بن موسى الكلوع

 .هع 1412الرسالة 

أمة حممد  :ت ،أليب اللضة حممد بن مكرم بن منظور :لسان العرب -

 . هع1415دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :ون، طعبد الوهاب وآخر

 ،سبي  محزة :ت ،البن م ران األصب اف :املبسوط يف القراءات العرش -

 .جمم  اللغة العربية دمشق  :ط

 دار الكتاب :ط ،ييثمهلعيل بن أيب بكر ال :جمم  الزوا د ومنب  اللوا د -

 .هع 1422-5 ،بريوت العريب
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 ،حممد عبد القادر شاهة :ت ،لعيل بن حممد الضباا :تترص بلوغ األمنية -

 . هع 1410دار الكتب العلمية بريوت  :ط

إبراهيم بن  :للدصتور :تترص العبارات ملع م مصطلحات القراءات -

 .هع 1420دار احلضارة بالرياض  :ط ،سعيد الدورسع

، حممد الرتصهل :ت ،سليامن بن داود اجلارودل: مسند أيب داود الطياليس -

 .هع 1410 -1 ،القاهرةبه ر للطباعة  دار :ط

 ،حسة سليم أسد :ت ،محد بن عيل التميمهلأل :مسند أيب يعن املوصيل -

 .هع 1412دمشق بدار الثقافة العربية  :ط

مؤسسة الرسالة  :ط ،األرناؤوطشعيب  :ت ،مسند اومام أمحد بن حنبة -

 .هع1422 -2بريوت، 

مكتبة العلوم  :ط ،ألمحد بن عمرو البزار :(البحر الزخار)مسند البزار  -

  .هعع 1414واحلكم بريوت 

للمبارك بن احلسة  :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر -

 :ط ،إبراهيم بن سعيد بن محد الدورسع :الدصتور :ت ،الش رعورع

رسالة دصتوراه ب امعة اومام حممد بن سعود اوسالمية بالرياض 

 .هع 1414

 :ط ،حممد عيل الصابوف :ت ،أليب جعلر أمحد النحاس :اف القرآنمع -

 .هع1420 مكةبجامعة أم القرى  

عبد األمري حممد  :ت ،يب احلسن سعيد األخلش األوسطأل :معاف القرآن -

 .هع 1423دار عامل الكتب بريوت  :ط ،أمة الورد
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يت وحممد عيل أمحد يوسف ن ا :ت ،للراءيب عصريا حييى األ :معاف القرآن -

 .هع1574القاهرة ب دار الكتب املرصية ،الن ار

عبد اجللية  :ت ،يب إسحايف إبراهيم الزجاجأل :معاف القرآن وإعرابه -

 .هع 1421عامل الكتب بريوت  :ط ،عبده شلبهل

محدع عبد  :ت ،أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباف :املع م الكبري -

 .هعع1424 -2،اء املوصةمكتبة الزهر :ط ،امل يد السللهل

عبد السالم  :ت ،محد بن فارس بن عصرياأل :مع م مقاييس اللغة -

 .دار األجيال بريوت  :ط ،هارون

 :ط ،لعمر رضا صحالة :تراجم مصنلهل الكتب العربية ،مع م املؤللة -

 .هعع1414مؤسسة الرسالة بريوت 

عبد املعطهل : ت ،هلأليب بكر أمحد بن احلسة البي ق :معرفة السنن وااثار -

  .هع1412دار الوعهل حلب  :ط ،أمة قلع هل

 ،لعمحمد بن أمحد الذهبهل :معرفة القراء الكبار عن الطبقات واألعصار -

 .هع 1424مؤسسة الرسالة بريوت  :ط ،بشار عواد معروف :ت

ماعن  :ت ،البن هشام األنصارع :مغنهل اللبيب عن صتب األعاريب -

 .هع1412دار اللكر بريوت  :طهلل، وحممد عيل محد ا املبارك

دار  :ط ،القاسم حممود بن عمر الزترشع أليب :مقامات الزترشع -

 .هع 1413-5 ،الكتب العلمية بريوت

 :ط ،حممد عبد اخلالق عضيمة :ت ،لعمحمد بن يزيد املربد :املقتضب  -

 .هع1413 -5وعارة األوقاف، مرص، 
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عيل  :ت ،اجلزرع حممد بن حممد البن :من د املقر ة ومرشد الطالبة -

 .هع 1410دار عامل اللوا د بمكة املكرمة  :ط ،حممد العمران

أليب عصريا حييى بن عف  :املن اج عح صحي  مسلم بن احل اج -

 .هع 1411-4 ،دار املعرفة  بريوت :ط ،النووع

عمر محدان  :ت ،البن أيب مريم :املوض  يف وجوه القراءات وعلل ا -

 .هع 1414اجلامعة اخلريية لتحليظ القرآن الكريم ب دة  :ط ،الكبييس

 ،عيل الضباا :ت ،البن اجلزرع حممد بن حممد :النرش يف القراءات العرش -

 .دار الكتب العلمية بريوت  :ط

املكتبة  :ط ،ملحمد بن مكهل نرص :هناية القول املليد يف علم الت ويد -

 .هع 1505العلمية الهور 

دار :ط ،لعبد اللتاح السيد املرصلهل :عىل جتويد صالم البارإ عهداية القار -

  . هع1422طيبة بالرياض  

وسامعية بن حممد الباباف  :هدية العارفة أسامء املؤللة وآثار املصنلة -

  .هع1421دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :ط ،دادعالبغ

يب العباس أمحد بن حممد بن أل :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .هع1410دار الكتب العلمية بريوت  :ط ،يوسف طوية :ت ،خلكان
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