
 
 
 
 

 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

ىتألوفىى
 هـ(5821العالمة حممد بن عبد الرمحن النابلّي )ت: 

من مبحث حذف األلف بعد الواو ضمن الفصل األول: فصل حذف األلف 

 إىل الفصل الرابع: فصل حذف الياء يف باب علم الرسم

 دعاء زهير عبدالرحيم سندي

 أحمد علي حيَّان حريصي

 قسم القراءات  -الدراسات العليا

 



 

 

 

 

 

 

 



 مهخص انبحث 2 
 

 ملخص البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 

 املقذمت 3
 

ىالمقدمظ

  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ژڑکژ  ڑ  

 الموضوعىالطلموظ:أهموظى

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48افعـؽبوت:  (1)



  
 

 املقذمت 4
 

 

 

 

 

 

 :بوارثىاختوارىالموضوع
 

 

 

 



  
 

 املقذمت 5
 

 

 التحقوقى:ىيىفيمنكج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 املقذمت 7
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 املقذمت 8
 

 

 

 

 

 ى:خطظىالبحث

 

 



  
 

 املقذمت 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 املقذمت 01
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 595 -587إبقات  : متن افذيل ذم افضبط( يـظر1)



 

 انخميٍذ
 ًحيٌي 

عم
َّ
 مقذماث يف عهم انش

 عهى أسبعت مباحث:اشخمهج 
 املبحث األًل: حعشٌف انشعم انعثمانً، ًنبزة مٌخضة عن 

 .نشأحو
 نثانً: عذد املصاحف انعثمانٍت، ًاألمصاس انخً املبحث ا

عج عهٍيا
ّ
ص
ُ
ً. 

املبحث انثانث: مصادس انخأنٍف يف انشعم انعثمانً، ًأشيش 
.فٍو املطبٌعت املصنفاث  

 املبحث انشابع: عالقت انشعم انعثمانً بٌخٌه 
 .انقشاءاث



 
 

 انخميٍذ 01
 

ىالمبحثىاألول:ىتطروفىالردمىالطثماني،ىونبذةىموجزةىرنىنذأته



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .241/  12فسان افعرب  (1)

 .29ص شؿر افطافبغ (2)

 .391صافتوؿقف ظذ مفامت افتعاريف و،3ؾتح  ادـان  (3)

 .63دفقل احلران ص (4)

 .ادرجع افسابق (5)

 .369/  1مـاهل افعرؾان ذم ظؾوم افؼرآن  (6)

تـاري   ،1/369مـاهـل افعرؾـان ذم ظؾـوم افؼـرآن ،1/16إحتاف ؾضالء افبؼـ  ،443/  2اإلتؼان ذم ظؾوم افؼرآن  (7)

 .31ص شؿر افطافبغ ،1/94افؼرآن افؽريم 



 
 

 انخميٍذ 02
 

















 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، باب افتثبت ذم احلديث وحؽم ـتابة افعؾم229/  8 صحقح مسؾم م  (1)

 ُخوُصفا ُيْؽَشطُ  دؿقؼة مستؼقؿة افـخل من َجِريَدةٌ  ِسقُب افعَ  (2)

 .2936/  4 افعرب ، فسان2/68يـظر: هتذيب افؾغة

 خَلَْػةٌ  واِحُدها ِرؿاٌق  بِقٌض  ِحجاَرةٌ :  ـؽِتاٍب  ، افؾِّخاُف  :  إَْصَؿِعي   ؿال (3)

 .24/365، تاج افعروس7/68يـظر: هتذيب افؾغة

 .4/1957افتػسر باب مجع افؼرآنيـظر: صحقح افبخاري ـتاب  (4)



 
 

 انخميٍذ 03
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادحـرر ذم ظؾـوم افؼـرآن  ، 135-129مباحث ذم ظؾوم افؼـرآن  ،باب مجع افؼرآن 4/1958يـظر: صحقح افبخاري  (1)

155-162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 انخميٍذ 04
 

رددىالمصاحفىالطثمانوظ،ىواألمصارىالتيىُوّزرتىرلوكاىالمبحثىالثاني:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .138تـبقه افعطشان ص ،163يـظر: ادؼـع ص (1)

 .159وم افؼرآن صاإلتؼان ذم ظؾ،9/25ؾتح افباري ،213صافدرة افصؼقؾة  (2)

 .144 /1، خمتك افتبقغ ؿسم افدراشةو54ؾتح ادـان ، 75افوشقؾة ص (3)

 .49، اإلباكة ظن معاين افؼراءات ص2/133ـتاب ادصاحف (4)

 .237 -236مجقؾة أرباب ادراصد ص (5)



 
 

 انخميٍذ 05
 





3

 



 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .135يـظر : ادؼـع ص (1)

 .236ص، مجقؾة أرباب ادراصد 159 -158 و 73ادرصد افوجقز ص  :يـظر (2)

 .1/141، خمتك افتبقغ 1/74، تاري  افؼرآن 454 -453/  1مـاهل افعرؾان  ،163يـظر: ادؼـع ص (3)

 .245 -244مجقؾة أرباب ادراصد ص (4)

 ، ومواضع أخر.348 و 345يـظر: ادؼـع ص (5)

 .533يـظر: ادؼـع ص (6)

 .95ـتاب ادصاحف صيـظر:  (7)



 
 

 انخميٍذ 07
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 -1/3تاري  افؼرآن افؽريم، 346راصد ص، مجقؾة أرباب اد84افوشقؾة ص (1)

 .246يـظر : مجقؾة أرباب ادراصد ص (2)

 .219يـظر:ادؼـع ص (3)

 .343يـظر: ادؼـع ص (4)

 .451ادؼـع ص ،154يـظر: ادصاحف ص (5)

 .595يـظر: ادؼـع ص (6)

 .591 -595ادؼـع ص ،156يـظر: ادصاحف ص (7)

 .596يـظر: ادؼـع ص (8)

 ، ومواضع أخر.257 و 221 و 131فوشقؾة صيـظر: ا (9)

 89يـظر: ؾضائل افؼرآن ٓبن ـثر ص (15)

 .1/455يـظر: افـؼ  (11)

 ، ومواضع أخر572 ،538يـظر: ادؼـع ص (12)

 ، ومواضع أخر256 و 252 و 2/141يـظر: خمتك افتبقغ (13)

 ومواضع أخر،582 و 576يـظر: ادؼـع ص (14)

 ، ومواضع أخر.3/495، 2/376يـظر: خمتك افتبقغ (15)



 
 

 انخميٍذ 08
 





 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومواضع أخر ،582 و 576يـظر: ادؼـع ص (1)

 ومواضع أخر، 376 و 2/256يـظر: خمتك افتبقغ (2)

 .75افوشقؾة ص (3)

 .213صيـظر: افدرة افصؼقؾة  (4)

 .89يـظر: ؾضائل افؼرآن ٓبن ـثر ص (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 انخميٍذ 09
 

ىمصادرىالتألوفىفيىالردمىالطثماني:ىالمبحثىالثالثىى

 

 ژڦژ

ژڄژ 

ژٿژ 

ژ گژ

ژېئ  ژ 

ژژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .262ادؼـع ص (1)

 .3/782خمتك افتبقغ (2)

 ،2/456،ادصــباح افزاهــر2/159ادســتـر ،294، افتقســر ص126، يـظــر: ادبســوط ص214 -213ع صادؼـــ (3)

 .2/272افـؼ

 ظامر بنشؽان افراء، وافباؿون بإفف.  ؿرأ ابن (4)

افـؼـ  ،2/715بسـتان ادـداة ،3/135ادصـباح افزاهـر ،2/315ادسـتـر ،378افتقسـر ص ،169ادبسوط ص يـظر:

2/315. 



 
 

 انخميٍذ 11
 

 ژېئ  ژ  





 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .178ص افوشقؾة (1)

 .219صافدرة افصؼقؾة (2)

 .139رواية شؾقامن ظن أهل ادديـة تـظر ذم: ادصاحف ص (3)

 ، ومواضع أخر.253 و 211 و 175رواية ؿافون ظن كاؾع تـظر ذم: ادؼـع ص (4)

 .374 و 373 و 261رواية افغازي بن ؿقس تـظر ذم: ادؼـع ص (5)

 ، ومواضع أخر.464 و 375ص ادؼـع،146رواية محزة تـظر ذم: ادصاحف ص (6)

 .451يـظر: ادؼـع ص (7)

 .559يـظر: ادؼـع ص (8)

 .574يـظر: ادؼـع ص (9)

 ادرجع افسابق. (15)

 ..595يـظر: ادؼـع ص (11)

 .156 و 144يـظر: ادصاحف ص (12)

 .343 -342يـظر: ادؼـع ص (13)



 
 

 انخميٍذ 10
 



 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 322 و 219يـظر: ادؼـع ص (1)

 .589يـظر: ادؼـع ص (2)

 .343ادؼـع صيـظر:  (3)

 ، وؽرها.573 و 493يـظر: ادؼـع ص  (4)

 .، وؽرها526يـظر: ادؼـع ص (5)

 .533يـظر: ادؼـع ص (6)

، وؿام بتحؼقؼه د. أمحد اخلقاضي ، وهي رشافة كال هبا دبؾوم افدراشات افعؾقا "ؾضائل افؼرآن "وهذا مبحث من ـتاب ( 7)

 افعؾقا بدار احلديث احلسـقة بافرباط.

تاب ظدة حتؼقؼات مـفا حتؼقق حمؿد ظبده، ضبع بدار افػاروق، وحؼؼه أيضًا حمب افدين واظظ، وضبـع بـدار حؼق  افؽ( 8)

 افبشائر.

 هـ(.1435) : إوػضبع وكؼ افؽتاب بتحؼقق أ. د حاتم افضامن ، دار ابن اجلوزي ط (9)

ر، شـة ( 15)  .ـه1421ضبع بتحؼقق أ. د ؽاكم احلؿد، وكؼته دار ظاما



 
 

 انخميٍذ 11
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( ، وضبع وكؼ بتحؼقـق حمقـي افـدين 1435) : إوػدار ابن اجلوزي ،ط تهتحؼقق أ. د حاتم افضامن ،وكؼضبع ب (1)

 هـ.1393اجلزء آول ربقع آخر  19رمضان ذم جمؾة معفد ادخطوضات افعربقة جمؾد

د/شـعود افـػقسـان ،  (،  وضبـع بتحؼقـق أ.ـهـ1421) : إوػمطبوع بتحؼقق أ. د/ؽاكم احلؿد، كؼته دار ظامر، ط (2)

 (.ـه1419) : إوػوكؼته دار إصبقؾقا بافرياض ط

وضبع هــ(،1431) : إوػط ه دار افتدمريـة،تحثة: كورة بـت حسن احلؿّقد، وكؼحؼق ذم رشافة ظؾؿقة بتحؼقق افبا (3)

بتحؼقـق  ضبعـة وضبـع ضبعـات ؿديؿـة مـفـا  هــ،1332بدار افبشائر ، ط: إوػوضبع بتحؼقق: أ.د.حاتم افضامن، 

أوتوبرتزل مع ـتاب افـؼط ذم شؾسؾة افـؼيات اإلشالمقة جلؿعقة ادستؼؿغ، وهو افؽتاب افثافث ذم هـذه افسؾسـؾة 

بتحؼقـق حمؿـد ثافثـة وم ،1945شــة بتحؼقق أمحد  حمؿد دمهـان، وكؼـته دار افػؽـر بسـوريا م، وأخرى 1932شـة 

 .م1973شـة  بافؼاهرة افصادق ؿؿحاوي، كؼته مؽتبة افؽؾقات إزهرية

ؿجؿع ادؾك ؾفد فطباظة وضبع ب ،ـه1413شـة   ذم رشافة دـتوراه باجلامعة اإلشالمقة أمحد بن أمحد ذصالحؼؼه د/  (4)

  .فطباظة ادصحف افؼيف 

وؿد حؼق ادتن ظدة حتؼقؼات من أجودها حتؼقق د/ أيؿن شويد ، وضبعته دار كـور ادؽتبـات، وحؼؼـه افشـق  ؾـرؽع  (5)

ة ظرباوي  "إحتاف افزرة بادتون افعؼة "، وضبع بؿؽتبة أوٓد افشق  فؾساث، ومطبوع ضؿن جمؿوظة من ادتون ادساما

 فؾشق  حمؿد ظع افضبااع.

 ،، وضبع بوزارة إوؿاف افؼطريةـه1427شـة  ماجستر باجلامعة اإلشالمقة  رشافة ذم اجلـايـيبن ظؿر حمؿد د/ ه(حؼؼ6)

، "ادختكـ ذم مرشـوم ادصـحف افؽـريم "وحؼؼه أ. د ؽاكم احلؿد ، وضبع باشـم  (،ـه1435) : إوػط ،افؼطرية

 وكؼته دار 

 .ـه1429ظامر شـة 



 
 

 انخميٍذ 12
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماجسـتر ذم افدراشـات اإلشـالمقة مـن جامعـة حمؿـد اخلـامس بافربـاط شــة حؼؼه د/موٓي اإلدرييس ذم رشافة  (1)

ماجستر ذم ؿسـم افتػسـر هقم اجلوهري ذم رشافة د بن إبراوحؼؼه أ.د. كبقل بن حمؿ ،، وكؼته مؽتبة افرصدـه1411

 .ه1412وظؾوم افؼرآن بؽؾقة أصول افدين بطـطا من جامعة إزهر افؼيف ظام 

رشـافة ذم رشـم  "(، وضبـع باشـم ـهـ1458) : إوػط ،دار إكبـاروكؼـته ضبع وكؼ بتحؼقق أ. د ؽاكم احلؿـد ، ( 2)

 (.ـه1432) : إوػل آل ظبد افؾطقف، افـاذ: مؽتبة ابن ظباس، طبتحؼقق أمحد بن إشامظق "ادصحف ٓبن وثقق

  ظرباوي. مؽتبة ؾرؽعكؼته و، ظذ خمطوط كادر ، وضبط تحؼقق ؾرؽع ظرباويضبع ب (3)

، ـهـ1423، وكؼته مؽتبة اإلمام افبخاري بؿكـ، ط: إوػ(ضبع ظدة ضبعات، مـفا ضبعة بتحؼقق د/ أذف ضؾعت4)

 .ـه1427ط: افثاكقة

 (.هـ1415) : إوػضبعته دار افغرب اإلشالمي ،طواجلامعة افزيتوكقة بتوكس، بحؼق هذا افؽتاب د هـد صؾبي  (5)

بؼسـم افؼـراءات ذم ـؾقـة افؼـرآن افؽـريم باجلامعـة ه أمحد دين ذم رشافة دـتورا ضالل بن.حؼق جزءه إول افشق  د (6)

وحؼق جزءه افثاين د/ حمؿد بن ظؿـر اجلــايـي ذم رشـافة دـتـوراة  ،ه1431 شـة بادديـة ادـورة، وكوؿشت اإلشالمقة

    .ـه1432باجلامعة اإلشالمقة، وكوؿشت شـة 



 
 

 انخميٍذ 13
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حؼؼـه ، وه1415إشتاذ: مصطػى افبحقاوي، ذم إحدى ممشسات افتعؾقم افعايل بافرباط بادؿؾؽة ادغربقة ظام حؼؼه (1)

وحؼؼه د. حمؿد إفقـاس حمؿـد (، ـه1431) : إوػطغوثاين، حمؿد خضر افزوبعي ذم رشافة ظؾؿقة، وكؼته دار افد/

 ه.1422أكور ذم رشافة ظؾؿقة كال هبا درجة افدـتوراه ذم جامعة أم افؼرى ظام 

 .(هـ1432): إوػ حؼؼفا إشتاذ ظبد افعع زظبول ذم رشافة ظؾؿقة ، وضبع بدار إوؿاف افؼطرية، ط (2)

 حتؼقق ظبد احلػقظ بن حمؿد ادـدي باجلامعـة اإلشـالمقة، وافثاكقـة حتؼقـق ظؿـر بـن حؼق ذم رشافتغ ظؾؿقتغ، إوػ (3)

 ظذ افشبؽة افعـؽبوتقة ،ومل يطبع افؽتاب بعد. تانن متاحاثويـي بجامعة أم افؼرى، وافرشافتظبداهلل اف

 هـ1457ظام 4افعدد 15جمؾة ادورد ذم ادجؾد جزء مـه حؼؼه افدـتور حاتم افضامن، وكؼت (4)

 .ـه1415حؼؼه ظبدافرمحن آفوجي، وضبع بدار ادعرؾة  (5)

ط: مصـطػى افبـاا احلؾبـي  ضبعة بؿراجعـة افشـق  ظبـدافػتاح افؼـام، بؿؽتبـة ومطبعـة :مـفا ضبع أـثر من ضبعة (6)

  ط: إوػفؾـساث بطـطــا، دار افصـحابةوكؼـته وضبعـة بؿراجعـة افشـق  ظـامر افسـقد ظـثامن،  ،)ه1368)إوػ

حمؿد  وضبعة بتحؼقق افشق واجلزيرة فؾـؼ، ال افسقد افشايب، وكؼته ادؽتبة إزهرية، وضبعة بتحؼقق مج.)ه1427)

 .)ه1432)ط: إوػافدشوؿي أمغ ـحقؾة، ضبع بدار افسالم بافؼاهرة، 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادي محقتـو ذم بقت، وؿد ذـرها ـامؾة د/ ظبـد ادـ 159موضعًا، وتؼع ذم  47وهي مـظومة اشتدرك هبا ظذ اخلراز ذم  (1)

 .459-2/452، 17ـد ادغاربة افعدد ـتابه ؿراءة اإلمام كاؾع ظ

ذم رشافة كال هبا دبؾوم افدراشـات   فؽتاب ـامالً ا، حؼق مقؾود افضعقفق د/قؼ:حتحؼق ذم رشافتغ ظؾؿقتغ، إوػ  (2)

اجلزء إول مـه من بدايـة افؽتـاب فا ، حؼق ؾقحرصة   حتؼقق حمؿد شامل:وافثاكقة بافرباط، حمؿد اخلامس بجامعة افعؾقا 

 ورشافته متوؾرة ظذ افشبؽة افعـؽبوتقة.إػ حذف افقاءات  بجامعة ادرؿب بؾقبقا، 

ظبد افرمحن بن ظبد افعزيز افسديس ذم رشافة ظؾؿقة فـقل درجة افدـتوراه من ؿسم افؽتـاب وافســة بؽؾقـة د/ حؼؼه  (3)

/ أمحد مقـان افتفـاكوي ذم رشـافة دحؼؼه أيضًا ،وه1422ة ادؽرمة،  ظام افدظوة وأصول افدين بجامعة أم افؼرى بؿؽ

 م ذم جامعة افبـجاب بباـستان.2556دـتوراة ظام 

حتؼقـق :حتؼقق ظبدافسـالم ادبطـي بجامعـة أداب بافربـاط، وافثاكقـة  :حؼق افؽتاب ذم ثالث رشائل ظؾؿقة، إوػ (4)

وؿدمت افرشافة فـدار ابـن حـزم   عة إمر ظبدافؼادر بؼسطـطقـقة اجلزائر،جامب رشافة دـتوراه ظبدافؽريم بو ؽزافة ذم

 حتؼقق باحثة ذم جامعة أم درمان بافسودان.:وافثافثة  ومل تطبع بعد،

، ـه1423ضبع مع مـظومة مورد افظؿآن بتحؼقق د. أذف ضؾعت، وكؼته مؽتبة اإلمام افبخاري بؿك، ط: إوػ  (5)

 .ـه1427، ط: افثاكقةـه1423

 افعـؽبوتقة. ، وافرشافة متاحة ظذ افشبؽةـه1422شـة  بجامعة أم افؼرى ماجسترإشتاذ مفدي ظبداهلل ؿاري ذم رشافة ه حؼؼ (6)

 افعـؽبوتقة.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حؼؼه إشتاذ ظبداهلل بخاري ذم رشافة ظؾؿقة باجلامعة اإلشالمقة (1)

 امعة اإلشالمقة.باحث أكس ظبداهلل حمؿد أمحد ذم بحث تؽؿقع فـقل درجة اداجستر باجلاف حؼؼه (2)

 .ظبد افعع زظبول ذم رشافة دـتوراهحؼؼه د/ (3)

 ، وافؽتاب  متوؾر ظذ افشبؽة افعـؽبوتقة.ـه1331تاري  افـؼ :، ؿطبعه ظثامن بريسى حقدر اباد افدـنضبع ب (4)

 هـ.1418صححه وهذبه وظؾق ظؾقه:افشق  حمؿد بن افشق  أمحد، ضبع ظام  (5)

 بحوث تؽؿقؾقة. ة اجلامعة اإلشالمقة فتحؼقؼه ذم ثالثشجل افؽتاب ـاماًل  ذم (6)

 حؼؼه إشتاذ أبو اخلر ظؿر بن مامل ادراضي، وكؼته مؽتبة افبخاري (7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قة.حؼؼه افباحث يارس بن ظوض بن رجاء افعوذم ذم بحث تؽؿقع باجلامعة اإلشالم (1)

 (.ـه1427 ) ط: إوػم افبخاري ،اخلر ظؿر بن مامل ادراضي ، وكؼته مؽتبة آماأبو  هؼحؼ (2)

، وتم ضبعـه "افرحقق ادختوم ذم كثر افؾمفم ادـظوم "أرجوزة ذم افرشم ذحفا حسن بن خؾف احلسقـي ذم ذح شامه  (3)

بدون تاري ، وضبع ـذفك بتحؼقق ظؿر بن مامل ادراضي ، وكؼته مؽتبـة أوٓد  ط: إوػضبعه بؿطبعة ادعاهد بؿك، 

 افشق  فؾساث.

 هـ.1315( ضبع بؿطبعة أا زيد بافؼاهرة 4)

 حؼؼه ؾرؽع ظرباوي، وضبع بؿؽتبته. (5)

اري، وضبع بدار احلديث،( 6) وحؼؼه افشـق  ظبـد افػتاـاح افؼـام، وضبـع بـدار  راجعه وظؾق ظؾقه د/ ظبدافسالم افبؽا

 افؼرآن.

 مطبوع ضؿن دفقل احلران ذح مورد افظؿآن. (7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػفـا ا ذم ـتاب إظعَ بِ ( ضُ 1) امل افؽامؾة فؾُحسقـي، وهو ـتاب مجع ؾقـه إشـتاذ محـد اهلل حـاؾظ افّصـػتي افؽتـب افتـي أفا

 (.هـ1431)  : إوػاحلسقـي ذم ـتاب واحد، وكؼته دار افغوثاين، ط

 هـ.1392مطبوع، كؼته مؽتبة ادعرؾة محص  (2)

 ة فؾساث بطـطا.حؼؼه ظؿر مامل أبه حسن ادراضي افـقجري، وضبعته دار افصحاب (3)

حه افشق : حمؿد خؾف احلَُسقـي، وضبعته دار افصحابة ط (4)  (.ـه1435) : إوػكؼا

 ، وضبع ذم دار افطباظة ادحؿدية بإزهر.ـه24/2/1383اكتفى مـه ذم  (5)

 ضبع بدار افؼوق بجدة. (6)

 افدين ذف.ضبعة ادعاهد إزهرية بؿك، وضبع بدار افصحابة، وراجعه افشق  مجال  (7)

 (.ـه1428) : إوػضبع بدار افسالم بافؼاهر، وضبع بؿؽبة إحقاء افثراث بؿؽة، ط (8)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.ـه1435) : افثاكقةضبع بدار ظامر فؾـؼ،ط (1)

 .(ـه1431) : إوػدار افغوثاين،طبافؽتاب  ضبع (2)

 ضبع بدار ظامر. (3)

 (.ـه1433) : إوػطكؼ افؽتاب مرـز افدراشات افؼرآكقة بؿعفد افشاضبي،  (4)

 (.ـه1425) : إوػ، وضبع افؽتاب بؿؽتبة كور ادؽتبات وادؽتبة ادؽقة، طًاصل هذا افؽتاب رشافة دـتوراه (5)

 م(.1977) : إوػضبع بؿؽتبة إزهر، ط (6)

 دار افتوزيع وافـؼ اإلشالمقة بافؼاهرة.ضبع ب (7)

م ُكِؼ بحوفقة ـؾقة افؼيعة و (8)  .ـه1422شـة  25افؼاكون بجامعة ؿطر افعددبحث حمؽا

 (.ـه1423) : إوػضبع بدار احلرمغ، ط (9)

 هـ(.1431) : إوػطدار افسالم ضبع ب (15)



 
 

 انخميٍذ 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـه1429اإلشامظقؾقة، ط: إوػ  -ضبع بؿؽتبة اإلمام افبخاري بؿك (1)

 (.ـه1431) : افثافثةضبع بدار افسالم،ط (2)

 م.1986، شـة عامنب افتعاوكقة جؿعقة ظامل ادطابعضبع ب (3)

 م.1998، شـة ؿرـز آشؽـدرية فؾؽتابضبع ب (4)

 ضبع بدار افصحابة بطـطا. (5)

  .ترـقا نشتـبولب جامعة مرمرةب ؿعفد افعؾوم آجتامظقةب م1984كوؿشت ظام   دـتوراهرشافة  (6)

  بوجدة بادغرب.ؽؾقة أداب م ب1994كوؿشت ظام  دـتوراهأصؾه رشافة  (7)

  . افسودانب ؽؾقة افؼرآن افؽريمب م2555كوؿشت ظام  دـتوراهرشافة  (8)

   .ادغرببافرباط ب ؽؾقة أدابم ب1992، كوؿشت ظام دبؾوم افدراشات افعؾقارشافة ظؾؿققة فـقل درجة  (9)

  .سودان فؽؾقة أصول افدين جامعة أم درمان اإلشالمقة باب م1998رشافة ماجستر كوؿشت ظام (15)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .افسودانب جامعة اجلزيرةب م2555كوؿشت ظام  ماجستررشافة  (1)

 .افسودانب أم درمان اإلشالمقةبجامعة  ؽؾقة أصول افدينب م1989كوؿشت ظام  دـتوراهرشافة  (2)

     .إردنب نربدب جامعة افرموكب م1987كوؿشت ظام  ماجستررشافة  (3)

     .  194 – 128 / 2افـؼ يـظر:  (4)

     .  173 – 166 / 2اإلتؼان  ظر:يـ (5)

 . 454 – 362 / 1مـاهل افعرؾان   يـظر: (6)

  .  144 – 137إحتــاف ؾضالء افبشــر ص  يـظر: (7)
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ىرالقظىالردمىالطثمانيىبوجوهىالقراءات:ىالمبحثىالرابع

 

 

 







 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 34تلويل مشؽل افؼرآن ص  (1)

 5/14( هتذيب افؾغة 2)

 .1/334اإلتؼان فؾسقوضي ، 1/31يـظر: افـؼ (3)

 .1/31افـؼ يـظر: (4)
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ژژ 

 ژژژ ژ

َٰلِِكِژ  ژ م 

 ژۆئژ 

 ژۓژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افبؼرة. 259 من أية (1)

اء ادفؿؾة. (2)  ؿرأ ابن ظامر وافؽوؾقون بافزاي ادـؼوضة، وافباؿون بافرا

 .2/231افـؼ ،2/559، بستان ادداة2/297، ادصباح افزاهر2/63ادستـر ،242افتقسر ص ،83ادبسوط ص يـظر:

 افػاحتة 4من أية  (3)

 باؿون بغر أفف ؿكًا.ؿرأ ظاصم وافؽسائي ويعؼوب وخؾف بإفف مدًا، واف (4)

 .1/271،افـؼ2/425بستان ادداة  ،2/255ادصباح افزاهر  ،2/7ادستـر ،126افتقسر ص ،41ادبسوط ص يـظر:

 افبؼرة 186من أية  (5)

 .263 -265يـظر: افػتح افرباين ذم ظالؿة افؼراءات بافرشم افعثامين ص (6)

 .38إكػال وردت مرشومة بافتاء ذم مخسة مواضع مـفا  (7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آل ظؿران. 133من أية  (1)

 ؿرأ اددكقان وابن ظامر بغر واو ؿبل افسغ، وؿرأ افباؿون بافواو (2)

 .2/242افـؼ ،2/328،ادصباح افزاهر2/88،ادستـر254افتقسر ص ،94: ادبسوط صيـظر

اين ذم افعالؿة بغ افؼـراءات وافرشـم افػتح افرب، 13-1/11افـؼ  ، 148 -1/146فالشتزادة يـظر: خمتك افتبقغ ( 3)

 .افؾؼاء افعؾؿي بغ مؾتؼى افتػسر ود/ ؽاكم احلؿد ،افعثامين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 انذساعتقغم 

 :ًٌشخمم عهى فصهني
 انفصم األًل :

 ــــدساعت امل
 
 .فؤن

 انفصم انثانً :
 .دساعت مٌخضة عن انكخاب



 

 انفصم األًل :
 دساعت املؤنف، ًٌشخمم عهى مبحثني:

 ملبحث األًل :ا
 انعصش انزي عاػ فٍو، ًاألحٌال انغٍاعٍت ًاالخخماعٍت ًانعهمٍت.

 املبحث انثانً:
 حٍاحو ًآثاسه، ًٌشمم:

 نغبو ًنشأحو. -1
 أبشص شٌٍخو ًأشيش حالمٍزه  . -2
 مزىبو، ًمؤنفاحو. -3
 ًفاحو. -4

 

 



 
 

 : دساعت املؤنفانفصم األًل 27
 

ىتوطئظ:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/198يـظر: إظالم(1)

 .15/157يـظر: معجم ادمفػغ (2)

 .735( يـظر: معجم إظالم ص3)

 .23،26،27يـظر: ؾتح ادـان ذح حتػة اإلخوان ص(4)

 .ان من كتقجة موؿع ظؼرب افساظات فؾؿمففصػحة افعـويـظر: (5)

، مســد أا يعـذ 7/247، صـحقح ابـن حبـان 2/1415، شــن ابـن ماجـة3/375يـظر: افسـن افؽزى فؾبقفؼـي(6)

 .1/172، مسـد افشفاب 15/395
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ىوالطلموظىىالطصرىالذيىراشىفوه،ىواألحوالىالدوادوظىواالجتماروظى:ىالمبحثىاألول

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .513 -398يـظر: تاري  افدوفة افعؾقة ص (1)

 125 -155، توكس افعربقة ص211 -187يـظر: خالصة تاري  توكس ص (2)

ذم افسـقة، ومعـاه افسقد إظظم، ، وأصبح هذا افؾؼـب ذم افؼـرن افثـاين وافثافـث  "بك"فؼب افباي معرب من فػظ  (3)

 .62 -53اًم ظذ مؾوك توكس، يـظر: صػحات من تاري  توكس ص ظؼ ادجري ظؾَ 

 افوطائف افعافقة، بل هو  وهذا افؾؼب فقس بؿعـى افباصوية ادؿـوحة ذم بعض افدول بادؼق وادغرب ٕصحاب (4)

= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؼب متؾبس بافصبغة ادؾؽقة ٓ كػراد صاحبه به، وؿد اشتؿر بايات توكس ظذ افتؾؼب بـه، وــاكوا يضـقػوكه فؾؼـب بـاي،  

 63يـظر: صػحات من تاري  توكس ص .

كقـة، يـظـر: صـػحات هذا افؾؼب أؾخم إفؼاب ذم اجلقش افعثامين، وأول من تؾؼب به أمحد باي بلمر من افدوفة افعثام (1)

 .64من تاري  توكس ص 

من مؾـوك افدوفـة (، ـه454ؿبل ظفد ادؾك ادعز بن باديس)ت ما ـان ادذهب احلـػي هو أطفر ادذاهب بلؾريؼقة إػ ( 2)

 .افذي محل افـاس ظذ افتؿذهب بادذهب ادافؽي افصـفاجقة بنؾريؼقة

 .185 -184وكس ، صػحات من تاري  ت234 -5/233يـظر: وؾقات إظقان 

 .284-236يـظر: صػحات من تاري  توكس ص( 3)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97 -3/81يـظر : إحتاف أهل افزمان بؿؾوك توكس ( 1)

مسسحيغ من ـّد ادعاش ، متشـاؽؾغ بإــل وافؼـب  ،بـاها افصوؾقة،هي دـاـغ فؾبطافة وافطبل افتؽايا وافزوايا  (2)

 .ارى إلكػراده بإديرةوافغـاء وافرؿص وبـاء افتؽايا ؾقه تشبه بافـص

 .86ص افصوؾقة  كشلهتا وتطورهايـظر: 

 .355-335يـظر : تاري  معامل افتوحقد ص( 3)

 .437-67، تاري  مك من ظفد ادامفقك إػ هناية حؽم إشامظقل ص151 -57يـظر : تاري  مك افسقاد ص( 4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 59-14يـظر : احلقاة آجتامظقة ذم مك ذم ظفد إشامظقل ص( 1)

ؿائق ادحؽؿة يـظر( 2)  .و25: افؾئافئ ادـظؿة ظذ افدا

 .3/556تاري  ظجائب أثار فؾجزيت :يـظر( 3)

 .492 -389ص افتاشع ظؼدور إزهر  ذم احلقاة ادكية إبان احلؿؾة افػركسقة ومطؾع افؼرن  :يـظر( 4)
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0- 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 73-2/72إمتاع افػضالء بساجم افؼراء :يـظر( 1)

 .725-2/719ري إػ دمويد ـالم افباريهداية افؼا :يـظر( 2)

 .2/735هداية افؼاري إػ دمويد ـالم افباري :يـظر( 3)

 .117-2/115إمتاع افػضالء بساجم افؼراء :يـظر( 4)

 . 271-2/267إمتاع افػضالء بساجم افؼراء يـظر :( 5)

 .2/714،هداية افؼاري إػ دمويد ـالم افباري12/97معجم ادمفػغ :يـظر( 6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1252_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
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ىاره،ىووذمل:ـهىوآثـواتــح:المبحثىالثاني
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصـتفرت بصــاظة ومديـة كاُبل إؿؾقم من أؿافقم أؾريؼقة بغ تـوكس وشوشـة، وؿـد  تسؿى مديـة كاُبل ؿدياًم كقابوفقس،( 1)

 . افرمان افػخار واصتفرت بخصب أراضقفا، وخراهتا وؾواـففا افؽثرة ٓ شقام

دـارمول ـربخـال، افـروض  3/62،  أؾريؼقـا 5/249، معجم افبؾدان 1/99يـظر: توضقح ادشتبه ذم ضبط أشامء افرواة

 .255، توكس افعربقة ص571ادعطار ذم خز إؿطار ص

يـظر: صػحة افعـوان من ـتابه ادخطوط كتقجة موؿع ظؼرب افساظات ظذ ؿدر حصص أوائل أوؿـات افصـؾوات ذم  (2)

 افشفور افؼبطقة.

 .2/1755يـظر: معجم ادطبوظات  (3)

 .2/1858يـظر: معجم ادوضوظات ادطروؿة  (4)

 اجلزائر. ظامفة ذم افصحراء كواحي ذم كائل، مرـزها بلوٓد تعرف ظربقة ؿبقؾة كائل: (5)

 .1169/  3 افعرب ؿبائل يـظر: معجم

 .2يـظر: ؾتح ادـان ذح حتػة آخوان ص (6)

 .راشة افؽتابذفك ذم ؾصل د ، وشقليت حترير "ظؿدة افبقان ذم مرشوم افؼرآن "ذـر احلبق أنا اشم هذا افؽتاب  (7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .94: تاري  معامل افتوحقد صيـظر( 1)

 .551دور إزهر ذم احلقاة ادكية ص :يـظر( 2)

 ضبع بتحؼقق زـريا توكاين، ؿابؾه ظذ ظؼ كس  خطقه، وكؼ افؽتاب دار اإلمام مافك باجلزائر. (3)

 .ظ1افؾئايل ادـظؿة ظذ افدؿائق ادحؽؿة  :يـظر( 4)

 مل يتبغ يل حافته. (5)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12976ذـر افزرـع أكه مطبوع، ومل أؿف ظذ افدار افتي ضبعته، توجد مـه كسخة خمطوضة ذم إزهرية برؿم:  (1)

 .ظ238يـظر: افؽواـب افدرية  (2)

 مل يتبغ يل حافته. (3)

 .386(، افرؿم اخلاص: 4276افرؿم افعام ) خمطوط ذم إزهرية ، (4)

 .21يـظر: ـشف احلجاب ورؿة (5)

 .و51ر: كتقجة موؿع ظؼرب افساظات يـظ (6)

، وآشم ادـذـور فؾؽتـاب ظــد ـه1255اختؾف ؾـديك ورسـقس ذم تاري  ضباظته، ؿقل: ضبع بؿطبعة بوٓق شـة  (7)

، وآشم ادذـور فؾؽتاب ظـد هذا افتاري  ـه1241مـفام، وؿقل :شـة  هذا افتاري  هو ادسؿى إول افذي ذـرته فؽلٍ 

(، ورؿـم 28898مـفام ، وفدي مـه كسخة خمطوضـة بؿؽتبـة إزهريـة بـرؿم ظـام) افذي ذـرته فؽلٍ هو ادسؿى افثاين 

 .317خاص 

 .2/2553، معجم ادطبوظات 455 و 251يـظر: اـتػاء افؼـوع بام هو مطبوع ص

 .ـه1325، وضبع بادطبعة ادقؿـقة بؿك شـة ـه1358مطبوع بادطبعة اخلرية شـة  (8)

= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/1755ظات يـظر: معجم ادطبو

 ادـشـور بؿجؾـة ادـورد افعراؿقـة ، بحث افشعراء افتعؾقؿقون وادـظومـات افتعؾقؿقـة15/157يـظر: معجم ادمفػغ  (1)

 م.1993هـ/ 1413 - 1افعدد  - 21مج  151)افؼسم افثافث( ص 

 ، ادطبعة ادقؿـقة.46يـظر: ؾتح ادـان بؼح حتػة آخوان ص (2)

 .ظ1يـظر: إحتاف ادريد ذح افشق  خافد ظذ مؼدمة افتجويد  مل يتبغ يل حافته، (3)

ظذ كسخة مصححة ظذ افشق  ظبد افػتاح افؼـام، وافشـق  ظبـد  ( ضبع هذا افؼح بنخراج: يارس إبراهقم ادزروظي4)

د شامل زريـة هـ ،وضبع ضؿن جـامع ذوح ادؼدمـة اجل1423ظن مؽتبة ادـار اإلشالمقة، ط:إوػ شـة  افرؤوف حمؿا

دار افغوثـاين، شـوريا بـ افؽتـابوضبـع  ق حمؿـد برــات،قـعؾتق وقحؼوضبع بتظن دار ادقثم وابن اجلوزي بافؼاهرة، 

و ضبـع ،هـ 1422إوػ ، ط:ؿؽتبة اإلمام إوزاظي )شوريا(، وضبع بـػس افتحؼقق بهـ 1428إوػ ، ط: )دمشق(

 .هـ بتصحقح محاد افػقومي افعجاموي 1354بادطبعة افعامرة افؼؿقة بؿك ذم مجادى إوػ شـة 

( ، وكسـخة  2472ٕزهريـة بـرؿم)حؼؼه ؾرؽع ظرباوي، ومل يطبع بعد، وتوجد فديا مـه كسخة خمطوضة ذم ادؽتبـة ا (5)

 (.2539إزهرية موجودة ذم مؽتبة جامعة ادؾك شعود برؿم) 

 .(1974رؿم) بخمطوط بادؽتبة ادرـزية بجامعة ادؾك ظبد افعزيز بجدة ( 6)

 .ظ98يـظر: افؾئافئ ادـظؿة ظذ افدؿائق ادحؽؿة ذم ذح ادؼدمة ( 7)
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 انفصم انثانً
 دساعت مٌخضة عن انكخاب، ًٌشخمم عهى املباحث اَحٍت:

 : اعم انكخاب ًحٌثٍق نغبخو إىل مؤنفو. ًلاملبحث األ
 
ّ
 .ت املبحث انثانً: انخعشٌف بانكخاب، ًقٍمخو انعهمٍ

.املبحث انثانث: منيح املؤنف ًاصطالحاحو يف انكخاب
 يف انكخاب .املبحث انشابع: مصادس املؤنف 

 .املبحث اخلامظ: أبشص املهحٌظاث عهى انكخاب
 املبحث انغادط : ًصف اننغخ اخلطٍت نهكخاب، ًمنارج منيا.
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ىمىالكتابىوتوثوقىندبتهىإلىىمؤلفهادى:ولالمبحثىاأل
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15/157معجم ادمفػغ ( 1)

 )ز(، و)م(. ظ1يـظر:  (2)

 .2/1858يـظر: معجم ادوضوظات ادطروؿة (3)
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ىظىالتطروفىبالكتاب،ىوقومتهىالطلمّو:ىالمبحثىالثاني
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ز(. ظ45يـظر:  (1)

 )ز(. ظ55 (2)
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 انفصم انثانً: دساعت مٌخضة عن انكخاب 41
 

ىمنكجىالمؤلفىواصطالحاتهىفيىالكتاب:ىالمبحثىالثالث
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مصادرىالمؤلفىفيىالكتابى:ىالمبحثىالرابعى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .137، 135، 127، 114، 159، 157ذم موضعغ،  151، 97، 91( يـظر : ص1)

 .137، 135، 113، 115، 159، 155، 152، 91، 87، 84( يـظر: ص2)

 .139، 138، 136، 132، 113، 159، 158، 154، 99، 98يـظر: ص 3))

 .131، 126، 151، 97 ( يـظر: ص4)

 .141، 136، 94 ( يـظر: ص5)

 .137، 159يـظر: ص  6))

 .131، 99 ( يـظر: ص7)

 .139( يـظر:ص8)

 .155ظر: صيـ 9))
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة افصؼقؾة) ؿسم افدراشة ص1)   68(، ص114( يـظر: افدرا

 .96( يـظر: ص2)

 .92( يـظر: ص3)

 .135، 128، 154، 152ص ( يـظر:4)

 .155، 96، 95( من ذفك ، يـظر: ص5)

 .127، 155، 98 ( يـظر: ص6)

 .128، 96( يـظر: ص7)

 .127( يـظر: ص8)

 113( يـظر: ص9)
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ىأبرزىالملحوظاتىرلىىالكتاب:ىالمبحثىالخامس

 

 

 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128يـظر: ص (1)

 

 

 

 

 

 



 
 

 انفصم انثانً: دساعت مٌخضة عن انكخاب 47
 

ىوصفىالندخىالخطوظىللكتاب،ىونماذجىمنكا:ىىالمبحثىالدادس
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 منارج من املخطٌطاث املعخمذة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 51
 

 
 

 

 

 



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 50
 

 
 

 )حذف األلف بعد الواو( بداية جزئيتي املقررة يف التحقيق من )ز( ، من قول املؤلف :

 ب(.42)

 

 



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 51
 

 
 

)إذ مل يقل به أحد  ية جزئيتي املقررة يف التحقيق من )ز( إىل هناية الفصل الرابع إىل قوله:هنا

 ب(.53) من أئمة القدماء اهـ(



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 52
 

 

 
 

 



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 53
 

 
 أ(.53بداية جزئيتي املقررة يف التحقيق من )م(، من قول املؤلف )حذف األلف بعد الواو( )

 



 
 

 ٌخضة عن انكخابانفصم انثانً: دساعت م 54
 

 

 
 ب(.35هناية جزئيتي املقررة يف التحقيق من )م(، )
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ىحذفىاأللفىبعدىالواو
    ژ ېئ  ىئ ژ  ژ ڄ  ڄ  ڃ      ڃ ژ  

 ژڄ  ڄ ڦ  ڦ   ژ   ژڄژ

    ژڑ      ڑ ژڈ  ژ  ژ  ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ژ
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ہ   ژ   ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤژ  ژۋ  ۋۅژ

   ژ ٱ  ٻٻ ژ ژ ھ   ھ  ھ

  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ   ژۅ  ۅ  ۉۉ   ژ 

  ژٿ      ٿ  ٿٿ ٺ  ٺ  ژ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ ژىئ   ېئ  ىئ  ىئ ژ

 ژ ٱ  ٻ  ٻ ژ ں

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ظ.14)ز(يـظر .ومؼد ذيمره اعممًمف ذم طمذف إًمف سمعد اًمصود اعمػرد: وأم  اجلؿع،  ژ ڃ ژ ًمػظذيمر اعممًمف  (1)

  وضعلم ذم اًمؼرآن، وأًمػه حمذوومي  ٕيب داود وطمده، وقمغم ذًمك اًمعؿل.ومل يرد من ًمػظ اًمصواقمق ؾموى هذين اعم (2)

، ؾمؿػم اًمطـوًمبلم 99ػمان ص، دًمقل احل322، شمـبقه اًمعطشون ص2/229اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت2/99يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55ص

 أسمو داود وطمده، وقمغم ذًمك اًمعؿل.    ژ ٻٻ ژطمذف أًمف  (3)

 .113، دًمقل احلػمان ص375شمـبقه اًمعطشون ص 287-2/286اهلـدي   ؼقققون حت، اًمتب2/198يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

طمذف إًمف أسمو داود وطمده، ومل يتعرض هلو اًمداين، وضمرى اًمعؿل قمغم احلـذف، وٓ يـدظمل ًمػـظ أمـوات ذم ىموقمـدة  (4)

  طمذف أًمف مجع اعممكٌ اًمسومل: ٕكه مجع شمؽسػم.

 71دًمقـل احلـػمان ص ،346 -345، شمـبقـه اًمعطشـون ص2/254ي  اهلــد ؼقـق،اًمتبقـون حت2/199يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص199و

ع 5) : اًمؾػظ اعمؽرر اًمذي قمـغم وـورة وهو اعمتحد ، ويؼوسمؾهوآظمره زيودة قمغم كظػمهأاًمؾػظ اعمؽرر اًمذي ذم أوًمه :(اعمراد سموعمـو 

 .(58واطمدة ذم مجقع اًمؼرآن من همػم زيودة وٓ كؼص. )دًمقل احلػمان ص

حوه وكؼـهه قمـن أيم ـر  (6) شمـدرج هذه اًمؽؾؿي  ذم ىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، ومذهى اًمشقخلم اًمذي رضم 

 اعمصوطمف طمذف إًمػلم معًو.

= 
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    ژ ٻ ژ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمعد اًمواو طمق ام وىمعً ذم  ، إًمف اًمتي سمعد اعمقم، وإًمف اًمتي ژىئ ژذم ًمػظ  وىمد اشمػق اًمشقخون قمغم طمذف إًمػلم 

ومييموك ، ؾمواءاًمؼرآن اًمشوـمبي قمـغم اشمػـوىمفم قمـغم طمـذف  وىمد كص   ،قمدا موضع ومصؾً يمام ؾمقليت يومأو همػم معر   ً معر 

 :ومؼول 198اًمبقً  ذم إًمػلم ذم اًمعؼقؾي

 وا قمغم اًمسؿوات ذم طمذوملم دون ِمَراواشمػؼ ..............                ...................       

 وقمغم ذًمك اًمعؿل.  

-2/192اهلــدي   ؼقـق،  اًمتبقـون حت229، اًموؾمقؾي ص111و 2/33، خمتٍم اًمتبقلم 268و 246-245صيـظر: اعمؼـع 

 .ظ4 ، )ز(193

    ژىئژ  و، ژ ڱ ژ  ويمذًمك طمذوموا إًمف سمعد اًمواو ذم ىموًمه: »اؾمت ـى هذا اعموضع اًمشقخون، ىمول اًمداين:( 1)
وأمو إًمف اًمتـي ، ژٻ  ٻ ژ  ىموًمه ذم ومصؾً:إًمف ومقه مرؾمومي، وهو  ذم مجقع اًمؼرآن إٓ موضعًو واطمدًا ومنن  

 (.246ؼـع صاعم) شسمعد اعمقم ومؿحذوومي ذم يمل موضع سمه ظمهف

-وهذا اًمذي ذيمره أسمـو قمؿـرو » وسمؿ ؾه ىمول أسمو داود، وىمد أؿمور اًمسخووي إمم سمطهن اإلمجوع اًمذي كص قمؾقه اًمداين ومؼول:

ق سمرؾمؿفو، ويشفد احلول سمٍمف اًمعـويي إًمقفو، ومنذا هم ىمـد ومقه كظر، ومنين يمشػً اعمصوطمف اًمؼديؿي اًمتي يوصم -رمحه اهلل

ومفذا حيتـوج إمم  »، صمم ىمول: شطمذوموا إًمػلم من اًمسؿوات ذم ومصؾً يمسوئر اًمسور، ويمذًمك رأيتفو ذم اعمصحف اًمشومي

 .(221ص اًموؾمقؾي) ششم بً وكظر، وٓ يـبغي أن حيؽم قمغم اًمبً سملن إًمف صموسمتي ذم ؾمورة اًمسجدة سمنمجوع

ٻ  ژ ذم مجقع اًمؼرآن إٓ ذم موضع واطمد مـفو خمتؾف ومقـه، وهـو ژ ڱ    ژ   و    ژ ٻ ژوطمذومو من »وذم: ىمول اًمع

ذم ومصؾً، ومنكه صموسمً إًمف سمعد اًمواو ذم سمعض اعمصـوطمف اًمعت ـق، حمـذوومفام ذم اًمشـومي، وسمعـض    ژٻ  ٻ  ٻ

 .(2/297اجلواهر اًمػماقمقي) شاًمُعت ق يمسوئر اعمواضع، ومدل  قمغم اجلواز

 واًمعؿل قمغم طمذف إًمف اًمتي سمعد اعمقم، وإصمبوت إًمف اًمتي سمعد اًمواو يمام كص قمؾقه اًمشقخون.

شمـبقـه  ،375، مجقؾـي أرسمـوب اعمراوـد ص4/1982، خمتٍم اًمتبقلم49، اًمبديع ص77يـظر: هجوء مصوطمف إمصور ص

 .283-282اًمعطشون ص

اين اًمسخووي، اعمؼرئ اعمػرس اًمـحوي، وًمـد ؾمــي صمـامن أو هو قمكم سمن حمؿد سمن قمبد اًمصؿد قمؾم اًمدين أسمو احلسن اهلؿد (2)

ه اًمشـوـمبي، وأسمـو اجلـود أسمـو اًمؼوؾمـم سمـن ومـػمر ؿمقوظمه اًمذين أظمذ قمـفم اًمؼراءات: )شمسع ومخسلم ومخسامئي، من أسمرز 

ي، زين اًمدين قمبـد اًمسـهم اًمـزواوي(، ًمـه ؿمفوب اًمدين أسمو ؿموم: )، ومن أؿمفر من شمه قمؾقه اًمؼراءات اًمسبعاًمؾخؿي(

، اعمسـؿى اًموؾمـقؾي إمم ذح اًمعؼقؾـي( ، ذح اًمرائقيسؿى ومت  اًمووقدذح اًمشوـمبقي اعمصوكقف يم ػمة، من أؿمفرهو:) شم

 .826-2/823، همويي اًمـفويي752-2/749يـظر: ـمبؼوت اًمؼراء شموذم ؾمـي صمهث وأرسمعلم وؾمتامئي.
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  ژ جئ  ی  ی           ی ژ  ژ وئ     وئ ژ   ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ

گ  گ  ڳ   ژ ژٻ  پ  پ  پ  پ ژ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ

ژۉ  ۉ  ې  ېژ  ژڳ    ڳ  

ژٻ  ٻ  ٻ  پژ ژۅ   ۅژ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )م(. من "من ضمفؾفو"ؾمؼط  (1)

اعمتوومرة ًمدي، وكسى اًمؾبقى هـذا اًمؼـول إًمقـه،  ؼول ذم يمتى اًمسخووي أضمد هذا اًم، ومل339يـظر: اًمدرة اًمصؼقؾي ص (2)

 . 55صوىمد سمقـً ذًمك ذم ىمسم اًمدراؾمي ذم مبحٌ مصودر اعممًمف ذم يمتوسمه 

 اشمػق اًمشقخون قمغم طمذف أًمف واقمدكو، وقمؾقه اًمعؿل.  (3)

ر واًمبٍمـيون سمؼٍمـ إًمـف مـن اء ذم ىمراءة هذه اًمؽؾؿي ذم ؾمورهو اًم هث، ومؼرأ أسمو ضمعػـوىمع ظمهف سملم اًمؼرّ  :اًمؼراءات

ة، وحتـذف إًمـف أيضـًو ذم ،وىمرأ اًمبوىمون سموعمد من اعمواقمد ژ َوقَمدَكوژ  اًموقمد، وشمرؾمم قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف يمذا

، وطمذف إًمف ذم اًمرؾمم واومق ىمـراءة   ژ ڦ ژأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة ًمؾدًٓمي قمغم اًمؼراءة يمذا ىمراءهتم، و

ــراءة  ــًو، وىم ــوط صاًمؼٍمــ حتؼقؼ ــديرًا. اعمبس ــف شمؼ ــوت إًم ــػم ص68إصمب ــتـػم262، اًمتقس ــبوح 2/25، اعمس ، اعمص

، مرؾمـوم ظمـط 2/138، خمتٍم اًمتبقـلم172يـظر: اعمؼـع ص .2/212اًمـنم، 2/457 ، سمستون اهلداة2/264اًمزاهر

  ظ.49ومت  اعمـون ، ، 265، مجقؾي أرسموب اعمراود ص84اعمصحف ص

 و اًمداين، واًمعؿل قمغم احلذف.طمذف إًمف أسمو داود، ومل يتعرض هل (4)

، 113-112دًمقـل احلـػمان ص، 375، شمـبقـه اًمعطشـون ص286/ 2اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت2/146ـظر: خمتٍم اًمتبقلمي

 .55ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص

كص قمغم طمذومفو أسمو داود ذم أول ؾمورة اًمـسوء، ومل يتعرض هلو اًمداين، ومل يذيمرهو اخلراز يمذًمك، واًمعؿل قمغم احلـذف  (5)

، 375، شمـبقـه اًمعطشـون ص286/ 2اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت 2/399ـظر: خمتٍم اًمتبقلميوىمًو هلو سمؾػظ واطمد اعمذيمر.إحل

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم صظ 49ومت  اعمـون

 اظمتص أسمو داود سمحذف أًمف اًمواًمدين اعم ـى، ومل يتعرض هلو اًمداين، واًمعؿل قمغم احلذف. (6)

، 114-113دًمقـل احلـػمان ص، 376، شمـبقـه اًمعطشـون ص2/287حتؼقق اهلـدي  ، اًمتبقون 2/172ـظر: خمتٍم اًمتبقلمي

 .55ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص

 وهو شمصحقف. "كحن")م(  ذم (7)
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ڍ  ڌ    ڌ  ژژڍ  ڇ  ڇ  ڇژ 
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 ژڳڳ  گ  گ  گ  ڳژ ژگ 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ 

ڍ   ژ ژچ  ڇ  ڇ  ڇژ ژۀ  ۀ  ہ    ہ  ہژ

ڄ  ڄ  ژ  ژ  ڳ  ڳڳ  ڳ ژ ژڌڍ

 ژڄ

 ژٱ  ٻ  ٻژ  ژڃ  چ  چ  چ  چژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمواًمدين اعم ـى ومخرج سمذًمك اعمػرد، ومفو قمغم إول سموإلصمبوت. أًمف اًمـص قمغم طمذف ًمػظ ٕن   (1)

، ومو يمون قمغم هذا اًموزن ومفو صموسمـً إًمـف "وُمْعهن"قمغم وزن وان أسمو داود، وأصمبتفو أسمو قمؿرو: ٕهنو دْ طمذف أًمف اًمعُ  (2)

 : 217قمـده، ىمول اخلراز ذم اًمبقً

 وذيمر اًمداين وزن وُمْعهن     سملًمف صموسمتي يموًمُعْدوان

 واًمعؿل قمغم طمذف إًمف يمام قمـد أيب داود.

 ، 2/423ق اهلــدي اًمتبقون حتؼقـ،2/177خمتٍم اًمتبقلم، 369-359اعمؼـع ص،   84هجوء مصوطمف إمصور ص ـظر:ي

  . 592شمـبقه اًمعطشون ص 

."ص[سموًمؼص28] ژی  جئ  حئمئ  ژأدظمؾً  ":  )م( يمذا ذمو ،(ز)ذم هومش  (3)

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (4)

، ؾمـؿػم اًمطـوًمبلم ظ 38، ومت  اعمــون 362شمـبقه اًمعطشون ص، 2/278، اًمتبقون حتؼقق اهلـدي 2/291: خمتٍم اًمتبقلمـظري

 .55ص

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (5)

ظ، دًمقـل احلـػمان 38اعمــون  ومـت ، 257، شمـبقه اًمعطشون ص 2/271اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت2/227يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .196ص

 سموشمػوق اًمشقخلم: ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل، وقمؾقه اًمعؿل.حمذوف إًمف  (6)

= 
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ِ  َصلَوۀ      ژ  ژوئ  وئ  ەئائ  ەئژ ژہ  ہ    َك ٰ ث

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـت  2/161اهلــدي  ؼقـق، اًمتبقـون حت2/228،  خمتٍم اًمتبقـلم264، اعمؼـع ص77يـظر: هجوء مصوطمف إمصور ص

 .و32اعمـون 

، وموضـع  ژ ائ  ەئژ  اظمتؾف اًمشقخون ذم إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم هذا اعموضع وموضع اًمتوسمـي اًمسـوسمق (1)

[.9]  ژ ڎ  ڎ   ڈ ژ   [، وموضع ؾمورة اعمممـون87 ] ژ ہ  ہژ  هود

عي اًمتوسمي وموضع هود، أمو موضع اعمممـون ومـؼل ومقه ظمهف اعمصوطمف ذم إصمبوت أمو أسمو داود ومذيمر طمذف إًمف ذم موض 

 .4/885و 696و 638-3/636خمتٍم اًمتبقلم يـظر: إًمف وطمذومفو.

 طمذومفو أمو اًمداين ومؼد ذيمر أكه وضمد ذم مجقع اعمصوطمف اعمواضع إرسمعي سموًمواو، وكؼل اخلهف ذم إصمبوت إًمف سمعد اًمواو وذم

ل إمصور موضـع وكؼل اًمداين سمسـده قمن كصػم ذم سموب مو اشمػؼً قمغم رؾمؿه مصوطمف أه عي يمذًمك،ذم اعمواضع إرسم

 .515و 491هود سمحذف إًمف. يـظر: اعمؼـع ص

هجـوء مصـوطمف واسمن وصمقق واًمعؼـقكم. يـظـر: اعمواضع إرسمعي أيضًو اعمفدوي  إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم اخلهف ذم كؼلو  

 .158و 39، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص127-122حف ص،  مرؾموم ظمط اعمص52إمصور ص

 ومؼول:   225وىمد كؼل اًمشوـمبي هذا اخلهف ذم اًمعؼقؾي  ذم اًمبقً  

اؿَ ومقفو ُم  ًُ بَ  ْ فم     واًمواو شمُ سمعِض  ؾُف ظُم  وؾوات   ِف وذم أًمِ                                   عًو ؾِمػَمَ

 .57و 37وهتو ذم موضع اعمممـون. يـظر: مرؾموم اخلط صوقمغم إصمبوكص إكبوري قمغم طمذف إًمف ذم موضع هود، 

وًمؼد اؾمتـؽر حمؼق خمتٍم اًمتبقلم كؼل أيب قمؿرو وهمػمه ظمهف اعمصوطمف ذم إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم موضع اًمتوسمـي إول  

تٍمـ ذم احلوؿمـقي خم شمعؾقـق اعمحؼـق يـظـر: .هصمـي اعمواضـع اعمختؾـف ذم ىمراءهتـواعمتػق قمغم ىمراءشمه سموجلؿع وضمعؾـه يموًم 

 .638-3/636اًمتبقلم

ن إول مع موضع هود واعمممـون. يـظـر: اجلـواهر اًمعوذم اخلهف ذم طمذف إًمف ذم موضع اًمتوسمي اًم وين ومؼط دوذيمر و 

 . 292و 1/147اًمػماقمقي

وظمؾـف ظمـوان اظمتؾف اًمؼراء ذم إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم موضع اًمتوسمي اًم وين وموضع هود واعمممـون، ومؼرأ إ: اًمؼراءات

شَمَك ژ ؾمم قمغم ىمراءهتم اعموضعون سمحذف إًمف يمذاسمي اًم وين وموضع هود سموًمتوطمقد، ومػمطمػص موضع اًمتوو  ،ژ َوـَؾوت

شُمَك ژو رؾمم قمغم ىمـراءهتم سمحـذف د، وشم موضع هوجلؿع ويمرس اًمتوء ذم موضع اًمتوسمي، ورومعفو ذم، واًمبوىمون سموژ َأَوَؾوت

ِ  َصلَو ژم أًمف وغػمة ًمؾدًٓمي قمغم ىمراءهت أحلق قمؾامء اًمضبطإًمف و َصلَو ژ، و ژ َك ٰ ث
َ
أمو موضـع اعمممــون  ،ژٰ ثَُك  أ

هِتِمژومؼرأه اًمشقخون وظمؾف سموًمتوطمقد، وشمرؾمم قمغم ىمراءهتم  سمحـذف واًمبوىمون سموجلؿع، وشمرؾمم قمغم ىمـراءهتم ،  ژ َوَؾوت

 ل سمـوجلؿع.، واشمػق اًمؼراء قمـغم ىمـراءة موضـع اًمتوسمـي إو ژ ژ إًمف، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة

 2/428، اعمصـبوح اًمزاهـر313 و296و2/181، اعمسـتـػم376و 395اًمتقسػم ص ،189و 134اعمبسوط ص يـظر:

 .328و 299و 2/281، اًمـنم2/635سمستون اهلداة ،3/132و

 ، وقمغم ذًمك اًمعؿل.(396. )اًموؾمقؾي ص«ورأيً ذم اعمصحف اًمشومي مجقع ذًمك سموًمواو من همػم أًمف» ىمول اًمسخووي:

= 
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ائ  ەئ  ەئ  ژ ژ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئژ 

ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئوئ

 ژۋ  ۅ  ژ  ژڑ  ک  ژ  ژ ې  ې  ې  ىژ 

پ  ژ ژجئ  حئ    ی  ی  ی ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  ژ ۀ  ۀ  ہ     ہژ ژپ

ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ 

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ ژې  ې   ې  ې  ژ 

ژں  ںژ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ظ71اًمػريد ذم رؾمم اًمؼرآن اعمجقد ، اجلوهر 259، شمـبقه اًمعطشون ص619و 616أرسموب اعمراود ص يـظر: مجقؾي

اهـ "[ سموحل49ٍ]  ژ ڦ  ڄژ ": ) ز(، ويمذا ذم )م( ذم هومش (1)

 سموشمػوق اًمشقخلم: ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل.حمذوف إًمف  (2)

 .2/239، خمتٍم اًمتبقلم264يـظر: اعمؼـع ص

 قمؾقه اًمعؿل.أسمواب يمقػام شمٍمف، وطمقٌ مو وىمع، وذف أًمف اظمتص أسمو داود سمح (3)

، دًمقـل احلـػمان و33، ومـت  اعمــون 323، شمـبقـه اًمعطشـون ص1/231ؼقق اهلـدياًمتبقون حت ، 2/251يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .91-99ص

 .اهـ "[: ٕن كحو مؼدرة ذم اعمعطوف59ص: ]   ژ ڳ  ڳ  ڳ ژ  دظمل ومقه": ذم هومش )ز(، وذم )م(  (4)

 اظمتص أسمو داود سمحذف أًمف مواىمقً، وقمؾقه اًمعؿل. (5)

، دًمقـل احلـػمان و38، ومـت  اعمــون358، شمـبقـه اًمعطشـون ص1/273اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت2/251يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص196ص

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (6)

، دًمقـل احلـػمان و38، ومـت  اعمــون358، شمـبقـه اًمعطشـون ص1/273ـدي اهل ؼقق، اًمتبقون حت2/289: خمتٍم اًمتبقلميـظر

 .196ص
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 ژڻ    ڻں   ں  ڻژ ژ ٺ  ٺ  ٺژ 

ې  ې  ې        ى  ى  ژ  ژڍ  ڍ  ڌ  ژ

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ژ ژىئ  ی    یژ ژ ائ

ژٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ژ  ژۇ   

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طمذف إًمف أسمو داود، ومل يتعرض هلو اًمداين، واًمعؿل قمغم احلذف. (1)

 -192، دًمقـل احلـػمان ص353-352، شمـبقـه اًمعطشـون ص1/268ؼقق اهلــدي، اًمتبقون حت2/289يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

193. 

 حقف.، وهو شمص"شمؼدد": ذم )م( (2)

 ، ـها "هو مػرد، وذيمره مع مو ىمبؾه اًمداظمل قمؾقه ًمػظ كحو مؼدر: ٕكه من مجؾي اًمـظوئر"ذم هومش) ز(:  (3)

 ىمؾً: ويمذا ًمػظ إظموان اعمجرد قمن اًمضؿػم ذم موضع اإلرساء مػرد.

وًملم"وزن هذه اًمؽؾؿي  (4) داود سمحذف  أيبوص اظمتص ، ومذهى اًمشقخلم ذم اجلؿع اعمذيمر اًمسومل قمغم هذا اًموزن هو: "ومع 

وًملم"أًمف مجع اعمذيمر اًمسومل اًمذي قمغم وزن  وًمون"و ،"ومع    يمقػام ضموء ذم اًمؼرآن، ومل يست ن مـه إٓ طمرومًو واطمدًا وهـو "ومع 

[، واظمتؾـف 42اعموئـدة: ] ذم  ژ ٻ ژ واومؼه اًمداين قمغم طمذف، و[139[ و]اًمشعراء22ذم ]اعموئدة   ژ ۆئ ژ

 -وؾمـؽً أسمـو قمؿـرو»: ًمتبقون ذح مورد اًمظؿآن سمعد ذيمره أوزان مجع اعمذيمر اًمسوملقمـه ذم همػمهو، ىمول اسمن آضَمط و ذم ا

م، قمـفو ومؾم يذيمرهو قمغم اًمتعقلم يمام ذيمر أسمو داود، وإكام ذيمر يمهمًو مؿًه ذم طمذف إًمف مـن اجلؿـع اعمسـؾ   -رمحه اهلل

ْور" ه:إن محؾـو يمهمه ذم ىموًم يؼتيض ذم هذا احلذف يمؾفو -رمحه اهلل -هر إـمهىمهومظو قمغم إوزان: ٕن أوزان  "اًمؽ ػم اًمد 

، أو حمذوف أظمر، وهو اًمذي يظفر من يمهم أيب داود، وذًمك ذيمـره سمعضفو مـؼوص هذه اجلؿوع يمؾفو واطمدة، إٓ أن  

ْور، ومل شملت ذم اًمؼرآن إٓ ذم موضع واطمد أو موضعلم، وإن محؾـو يمهم احلوومظ ذم اعمؼـع قم غم مو سموحلذف مجوقمًو ىمؾقؾي اًمدًّ

وهذا هو اًمظـوهر مـن يمـهم احلـوومظ أيب »،ىمول اسمن آضَمط و: «....شمؽرر ًمػظه سمعقـه ويم ر َدْوره، ومقؽون هذا يمؾه قمـده صموسمتوً 

ور ذم اعمـذيمر "ذم اعمؼـع ذم ىموًمه:  -رمحه اهلل-قمؿرو اًمداين  ومل اًمؽ ػم اًمد  ويمذًمك اشمػؼوا قمغم طمذف إًمف من اجلؿع اًمس 

ر أم ؾي يم ػمة اًمدور ذم اًمؼرآن من اجلؿعلم، همػم أك ه ذيمر ذم أم ؾـي مجـع اعممك ـٌ اًمسـومل ًمػظتـلم، ، صمم  ذيم"واعممكٌ مجقعوً 

يت اًمؾػظ، ومهو:  ور، حمد  ًمؾداين طمذف موشمؽرر ًمػظه أيم ر مـن اسمن آضمطو ومرضم   ،شژۇ  ژ  و،  "همروموت"ىمؾقؾتي اًمد 

 "ؾمؾك مع اًمـداين ـمريؼـًو واطمـدًا ذم قمبورشمـه اودلسمو دصمهث مرات، ورضم  ٕيب داود طمذف أوزان مجع اعمذيمر، وإن يموك

-155/ 2اًمتبقون حتؼقـق اهلــدي ) ش.وموشمػؼً قمبورهتام ذم اعمعـى، واظمتؾػً ذم إطمؽوم»، ىمول اسمن آضمطو: "سمؽ رة اًمدور

 .(298-297و 156

وًملم"واًمعؿل قمغم طمذف أًمف وزن  وًمون"و ، "ومع  اًمشـعراء يمـام موضعي اعموئدة و  ژ ۆئ ژطمق ام وىمع، وإصمبوت أًمف  "ومع 

 قمـد أيب داود.

 .23، ومت  اعمـون ورىمي 343-342، شمـبقه اًمعطشون ص2/281، خمتٍم اًمتبقلم263و 183يـظر: اعمؼـع ص
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ژھ  ھ  ژ

ژپ  پ  پ      پ  ڀژ ژڻ  ڻ  ڻ  ڻژ 

ٺ  ژ  ژہ  ھ  ھ   ھ  ژ  ژۋ  ۅ  ۅ  ژ 

ژژ   ژ  ڑ  ژ   ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ

 ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چژ ژڑ  ک  ک   ک  ک  ژ 

  ژ ڑ  ڑ  کژ 

ژڻ  ڻ     ژ

 ژہ      ۀ  ہ      ہ  ژ ژ    ۋ  ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شمـدرج هذه اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، وؾمبق ذيمـر مـذهى اًمشـقخلم ذم اًمؼوقمـدة ذم ًمػـظ  (1)

 طمذف إًمػلم. واًمعؿل قمغم ،67ص ؾمؿوات

 سموشمػوق اًمشقخلم: ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل. (2)

 من )م(. "ذم آل قمؿران"ؾمؼط ىموًمه:  (3)

 اهـ "[59مريم: ] ژ ھ  ے ژ هو ىموًمه شمعومم:" :ذم هومش )ز(،ويمذا ذم )م(   (4)

 ، واًمعؿل قمغم طمذف إًمف."ومِْعهن"طمذف أًمف رضوان أسمو داود وطمده، وأصمبً أًمػه اًمداين: ٕكه قمغم وزن  (5)

، 2/343ــدي اهل ؼقـق، اًمتبقـون حت2/333،خمتٍم اًمتبقلم361-359، اعمؼـع ص84مصوطمف إمصور ص يـظر: هجوء

 .436شمـبقه اًمعطشون ص 

  ژ ۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ هي: اعموئدة اًمصواب أن  آيي، وهذه أيي ذم اعموئدة ذيمر اعممًمف أن   (6)

 اظمتص أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه اًمعؿل  (7)

 .139، دًمقل احلػمان ص437، شمـبقه اًمعطشون ص 2/343اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت2/364اًمتبقلميـظر: خمتٍم 

 كص اخلراز قمغم طمذف أًمف إطمزاب، وؾمؽً قمن موضع اًمـور قمغم آؾمت ـوء من احلذف، وشمبعه ذاح اعمورد. (8)

ود ًمه من سمـوب وأن قمدم ذيمر أيب دا وذيمر حمؼق خمتٍم اًمتبقلم أن ختصقص موضع اًمـور سموإلصمبوت، شمػريق سملم ذوات اًمـظػم، 

 .2/364عؾقق اعمحؼق خمتٍم اًمتبقلمشمآيمتػوء سموًمـظػم. يـظر: 

 .4/694وكؼل اًمـوئطي قمن اجلزري طمذومه. يـظر:  ك ر اعمرضمون 

 ، مجعًو ًمؾـظوئر، ومه يوضمد ومرق سملم موضع اًمـور وهمػمه.احلذفإفمفر ًمعلو

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم صظ48،  ومت  اعمـون 59شون ص، شمـبقه اًمعط2/431ي اهلـد ؼققيـظر: اًمتبقون حت

 شمـدرج هذه اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وهي اًمتي شمؽون قمهمي ًمرومعه، أو أًمف آصمـلم، سمنمط وىموقمفو طمشوًا ٓ ـمرومًو، وىمد سمقـفو ( 9)

= 
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 ژڱ  ں  ںژ ژۆ  ۈ   ڭ ژژڎ ژ 

 ژڀ  ٺ  ٺ  ژ  

 ۀ ژژ  ڦ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ژ ژۅ  ۅ  ۉژ 

 ژہ  ہ  ہ  

 ژٻ  پ  ژ  ژٱ  ٻ  ژ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ ژک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

   ژپ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومقفو.ه مل يػصل مذهى اًمشقخلم، ًمؽـ 5اعممًمف ذم ورىمي 

أطمدمهو: مواومؼي سمعض اعمصـوطمف،  مطؾؼًو، واظمتور اإلصمبوت عمعـقلم: ذم أًمف اعم ـىومذهى أيب داود: َكَؼل ظمهف اعمصوطمف 

 واًم وين: إقمهمًو سموًمت ـقي، ويست ـى ًمه من اظمتقوره أرسمع يمؾامت كص ومقفو قمغم احلذف وهي:

ۅ  ۉ   ۉ  ې   ژ ذم ىموًمـه شمعـومم:  "إوًمقون" -2[، 16]اًمـسوء:  ژٹ  ڤ  ڤژ ذم ىموًمه شمعومم:  "يلشمقوهنو"-1

   ذم ىموًمـه شمعـومم: "هـذان" -4، ژہ   ہ  ھ  ھژ ذم ىموًمه شمعومم: "ومذاكك" -3[،    ژ ې

.966و 4/846، 396و189و 2/188سمقلميـظر: خمتٍم اًمً  ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ

ؼل ظمهف اعمصـوطمف محن، ومؼد كذم اًمر ژھ ژ أمو مذهى أيب قمؿرو: طمذف أًمف اعم ـى مطؾؼًو ، إٓ طمرومًو واطمدًا وهو

 .557و 227ومقه. يـظر: اعمؼـع ص

اًمعؿل قمـد تي اؾمت ـوهو أسمو داود ومبوحلذف، واًمعؿل قمـد اعمشورىمي يمام قمـد أيب داود سمنصمبوت أًمف اعم ـى إٓ إرسمعي اعمواضع اًمو

ؿـل ومبوإلصمبوت، ومذيمر اعممًمف حلذف إًمف ومقفـو حيؿـل قمـغم مـو قمؾقـه اًمع ژھ ژاعمغورسمي سمحذف أًمف اعم ـى إٓ 

 قمـداعمغورسمي.

 .363شمـبقه اًمعطشون ص، 36 -35، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص76-75و 73يـظر: هجوء مصوطمف إمصور ص

 سموشمػوق اًمشقخلم: ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل. (1)

  طمذف أًمف موازم أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (2)

، ؾمـؿػم 159، دًمقـل احلـػمان ص455ص ،  شمـبقـه اًمعطشـون2/364اهلــدي ؼقق، اًمتبقون حت2/499يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55اًمطوًمبلم ص

وًمون"طمذف أًمػه أسمو داود: ٕكه مجع مذيمر ؾمومل قمغم وزن  (3)  ، واظمتؾف ومقه قمن اًمداين، وؾمبق ذيمره قمـد ىموًمـه شمعـومم:"ومع 

 .73[ ص222]اًمبؼرة: ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (4)

، ؾمـؿػم 159، دًمقـل احلـػمان ص455،  شمـبقـه اًمعطشـون ص2/364اهلــدي ؼققتبقون حت، اًم2/414يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55اًمطوًمبلم ص
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 ژڃ  ڃ   چڃ  ڃ  ژ  ژ ی  جئ  حئژ  ژۇئ  ۆئ          ۆئژ

ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌژ  ژەئ  ەئ  وئژ 

 ژڻ  ۀ  ۀ  ژ ژڱ  ڱ  ں ژ 

 ژڤ  ڤ      ڤ  ژ 

  ژژ  ڑ          ڑ   کژ 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ژک  ک  ک   گ  ژ  

ژ    ٻ  پ  پ

 ژڈ  ڈ    ژ  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اظمتص أسمو داود سمحذف أًمف يواري وأواري، ومل يذيمرمهو اًمداين، واًمعؿل قمغم احلذف. (1)

، 149-148، دًمقـل احلـػمان ص453شـون ص،  شمـبقـه اًمعط2/362اهلــدي ؼقق، اًمتبقون حت3/542يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص

،  شمـبقـه 2/367اهلــدي ؼقـق، اًمتبقـون حت3/524يـظر: خمتٍمـ اًمتبقـلم طمذف إًمف أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (2)

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص151، دًمقل احلػمان ص457اًمعطشون ص

 حمذوف إًمف ٕيب داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (3)

 .161، دًمقل احلػمان ص474،  شمـبقه اًمعطشون ص2/386اهلـدي ؼققحت، اًمتبقون 3/541يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

ول"طمذف أسمو داود إًمف، وأصمبتفو اًمداين: ٕهنو قمغم وزن  (4) ومويمون قمغم هذا اًموزن ومفو صموسمً إًمف قمـده قمدا ًمػظ ،"ومع 

ق ذم احلجر  واًمعؿل قمغم احلذف. ومنن اًمداين حيذف أًمػه،[، 81] ويس [86]اخله 

 : 254اًمبقً ىمول اخلراز ذم

ول ووموقمل صمبً      ذم مؼـع  إٓ اًمتي                                شمؼدمًووزن ومع 

 2/323اهلـــدي ؼقــق، اًمتبقــون حت3/642ر اًمتبقــلمـ، خمتصــ369،  اعمؼـــع ص84يـظــر: هجــوء مصــوطمف إمصــور ص

   .559و 473و 411، شمـبقه اًمعطشون ص485و385و

   قمؾقه اًمعؿل، وهو متعدد همـػم مــوع، وأول مواضـعه ذم ؾمـورة اًمرقمـد ذم ىموًمـه شمعـومم:و ،حذف أًمػهسم أسمو داود اكػرد (5)

 [.3]اًمرقمد: ژڎ  ڎ  ڈ   ڈژژ

 .55ظ، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص63، ومت  اعمـون599، شمـبقه اًمعطشون ص 2/421، اًمتبقون حتؼقق اهلـدي3/734يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

، شمـبقـه 2/499اهلــدي ؼقـق، اًمتبقـون حت3/757اًمتبقـلم خمتٍمـ يـظـر: اظمتص أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه اًمعؿـل. (6)

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص169، دًمقل احلػمان ص486اًمعطشون ص 
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ک  ژ  ژ  ڑ ڑ ژژڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڱژ 

ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ڭ  ڭ  ژ  ژک

 ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ

 ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ  ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ

 ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ  ژ ۀ  ۀ  ہژ 

 ژى  ائ  ائ      ەئ  ژ  ژڍ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ

 ژڦ   ڦ  ڦ  ژ ژھ   ھ  ھ  ژ 

  ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅژ  ژٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

 ژۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ٕكه مجع مذيمر ؾمومل.قمغم طمذف إًمف سموشمػوق اًمشقخلم (1)

 اكػرد أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه اًمعؿل. (2)

 .179، دًمقل احلػمان ص487شمـبقه اًمعطشون ص  ،2/491اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت3/768يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 اكػرد أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه اًمعؿل. (3)

 .169، دًمقل احلػمان ص473، شمـبقه اًمعطشون ص2/385اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت3/773يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

وًملم"طمذف أًمػه أسمو داود: ٕكه مجع مذيمر ؾمومل قمغم وزن  (4)   ين، وشمؼدم ذيمره قمــد ىموًمـه شمعـومم:، واظمتؾف ومقه قمن اًمدا"ومع 

 .73ص [222]اًمبؼرة: ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ

 : ٕكه مجع مذيمر ؾمومل.قمغم طمذف إًمف سموشمػوق اًمشقخلم (5)

 اظمتص أسمو داود سمحذف أًمػه دون اًمداين، وقمؾقه اًمعؿل. (6)

، ؾمـؿػم 183ن ص، دًمقـل احلـػما511، شمـبقـه اًمعطشـون ص2/433، اًمتبقون حتؼقق اهلــدي4/878يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55اًمطوًمبلم ص

، شمـبقه اًمعطشون 2/439، اًمتبقون حتؼقق اهلـدي4/888يـظر: خمتٍم اًمتبقلم اكػرد أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه اًمعؿل. (7)

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص181، دًمقل احلػمان ص599ص

 ك ًمورود اؾمم اًمقؼطلم ومقفو ذم مل أىمف قمغم كص ذم وحي شمسؿقي ؾمورة اًمصووموت سموًمقؼطلم، وًمعل اعممًمف ؾمامهو سمذًم (8)

 وهـي اًمشـجرة ين،قمغم إؿمفر من أىموال اعمػرس "اًمؼرع" [، واًمقؼطلم146]ژۇ ڭ  ڭ  ڭ   ۇژشمعومم: ىموًمه 

 .قمـد كبذه سموًمعراء وهو ؾمؼقم قمغم يوكس قمؾقه اًمسهم اهلل أكبتفو اًمتي

 .7/369، اًمبحر اعمحقط 7/49يـظر: شمػسػم اسمن يم ػم 
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 ژۈئ  ېئ    ۈئۆئژ 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ژ

ژہ   ہ  ہ    ژ 

 ژىت  يت  جث   مث  ىث  يث   ژ 

ۇ  ژ  ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ  ژمث  ىث  يث     يت      جث      ژ 

ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وًمون"ٕكه مجع مذيمر ؾمومل قمغم وزن طمذف أًمػه أسمو داود:  (1) ، واظمتؾـف ومقـه قمـن اًمـداين، وشمؼـدم ذيمـره قمــد يمؾؿـي "ومع 

 .73ص [222]اًمبؼرة: ژٴۇژ

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ     [ سموًمبؼرة ومبوإلصمبـوت، وم ؾـه127]ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ ژ وأم  " :ذم هومش )ز( (2)

اهــ  "عــى، وإن يمـون ًمػـظ اًم هصمـي واطمـداً اعم[ سموًمـحل، وًمذا مل يذيمرمهو، وًمعل وضمه اًمػرق اظمتهف 26]ژۈئ  ېئ

 ممًمف.

اكػرد أسمو داود سمحذف أًمػه ذم موضع ؾمورة اًمـور ومؼط، وسموإلصمبوت ذم موضعي اًمبؼرة واًمـحل: ٕكه مل يذيمر ومقفام ؿمـقأًل، وىمد 

مـريم إمم ذم شمرمجي طمذف إًمف من  222وهذا اًمذي أظمذ سمه اخلراز وذاح اعمورد، وقمؾقه اًمعؿل، ىمول اخلراز ذم اًمبقً 

 وود:

 ......................                  وقمن أيب داود واًمؼواقمد                     

إٓ أن  اًمذي »ذم هذه اًمؽممجي خيرج مو ىمبؾفو يمام هو اوطهطمه ذم كظؿه، ىمول د. ذؿمول:  ژ ٻ ژ ومذيمر اخلراز ًمؾػظ 

اًمـص يؼقسه قمـغم اعمـروي واعمـصـوص، مجعـًو ًمؾـظـوئر، وشمؼؾـقًه يظفر زم من مـفٍ اعممًمف اًمعوم  أك ه إذا قمدم اًمروايي و

 (.999-4/998)شمعؾقق اعمحؼق خمتٍم اًمتبقلمش. ًمؾخهف ذم اًمؽؾؿي اًمواطمدة، وهذا اًمذي حيسن اًمعؿل سمه

 وكص اًمـوئطي قمغم طمذف ًمػظ اًمؼواقمد ذم موضعي اًمبؼرة واًمـحل.

، دًمقل 3/339و 1/218و، ك ر اعمرضمون 65ومت  اعمـون  ، 598، شمـبقه اًمعطشون ص2/429يـظر: اًمتبقون حتؼقق اهلـدي

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص181احلػمان ص

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (3)

 .182، دًمقل احلػمان ص 519، شمـبقه اًمعطشون ص2/431اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت4/999يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 ؾمومل.ع مذيمر : ٕكه مجقمغم طمذف إًمف سموشمػوق اًمشقخلم (4)

 طمذف أًمػه أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل. (5)

 .184، دًمقل احلػمان ص2/434اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت4/993يـظر: خمتٍم اًمتبقلم
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ژھ  ھ  ھژ 

ژۇ  ۆ  ۆ  ژ

 ژۀ   ۀ  ہ  ژ  ژۓ   ۓ  ﮲  ﮳ژ  ژۈئ  ۈئ  ېئ   ژ 

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ 

 ژ ٻ  ٻ  ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلراز ذم اعمورد، وىمد أظمذ ًمه اعمورهمـي واًمرضمراضمي واسمن اًمؼويض هذا اعموضع سموإلصمبـوت،  أهمػل موضع ؾمورة  ـمه أيضوً  (1)

أن قمدم ذيمر أيب داود ًمه ىمد يؽون ؾمفوًا مـه، وإومضل احلذف مواومؼـي ًمؾـظـػم وشمؼؾـقًه ًمؾخـهف، وذيمر حمؼق اًمتـزيل 

هق إَْومم إـماًمتجقبي  طمذف أًمف إووات مطؾؼًو، وًمعل وىمد كؼل اًمـوئطي قمن اجلزري طمذومفو، وكؼل اسمن قموذ قمن 

ذم موضــع ـمــه.يـظر: خمتٍمــ إًمــف ذم موضــعي ًمؼــامن واحلجــرات، وإصمبوهتــو احلــذف ومقــه، واًمعؿــل قمــغم طمــذف 

 ،339-338/ 4و، ك ـر اعمرضمـون 5واًمتشفػم، سمقون اخلهف ظ69، ومت  اعمـون 511، شمـبقه اًمعطشون ص4/993اًمتبقلم

 .184دًمقل احلػمان ص

يمتوب اًمتـزيل ٕيب داود ؾمؾقامن سمن كجوح، اظمتٍمه من يمتوسمه اًمؽبػم اعمسؿى سمـ ) اًمتبقلم هلجوء مصـحف أمـػم اعمـممـلم  (2)

سمن قمػون ريض اهلل قمـه(، من اعموؾموقموت اعمطوًمي ذم هجوء اعمصوطمف، ضمعؾه إمومًو، ومقه همـوء قمن همػمه،  وضمرده ممو  قم امن

اطمتوى قمؾقه يمتوسمه اًمؽبػم من اًمؼراءات واًمتػسػم  وقمؾوم اًمؼرآن وهمػم ذًمك ، وأسمؼى قمغم قمؾم اًمرؾمم ، ومذيمر ومقـه هجـوء 

د اؿمتفر سموؾمم يمتوب) اًمتـزيل( سملم اًمــوس اىمتصـورًا واظمتصـورًا، اعمصحف اإلموم، وؾموئر اًمـسخ اًمتي اكتسخً مـه، وىم

وؾمامه ممًمػه  سمـ)اعمختٍم( من يمتوسمه اًمؽبػم، ومقصب  اؾمؿه )خمتٍم اًمتبقلم هلجوء اًمتـزيـل(، وىمـد طمؼـق اًمؽتـوب حتؼقؼـًو 

ومقصـل  كوومعًو اًمديمتور أمحد ذؿمول، وـمبعه مؿع اعمؾك ومفد ًمطبوقمـي اعمصـحف اًمنمـيف سموًمتعـوون مـع مريمـز اعمؾـك

 ًمؾبحوث واًمدراؾموت اإلؾمهمقي سموًمريوض ذم مخسي مؾدات.

 .4-2/3، مؼدمي أيب داود ذم خمتٍم اًمتبقلم 261-269/ 1يـظر: خمتٍم اًمتبقلم ىمسم اًمدراؾمي 

، شمـبقـه 2/273اهلــدي  ؼقـق، اًمتبقون حت4/1982يـظر: خمتٍم اًمتبقلم  أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمغم ذًمك اًمعؿل. داكػر (3)

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص292، دًمقل احلػمان ص 358صاًمعطشون 

 سموًمهم اطمؽمازًا قمن اخلوزم  ژہ   ژ اظمتص أسمو داود سمحذف أًمػه دون اًمداين، واًمعؿل قمغم طمذف إًمف، وىمقد ًمػظ  (4)

 .199ن ص، دًمقل احلػما543، شمـبقه اًمعطشون ص2/475، اًمتبقون حتؼقق اهلـدي 4/1149مـفو، وملًمػه صموسمتي. يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

ذم صمهصمـي مواضـع اعمعـرف سمـلل، وىمـد وىمـع  "إًمـواح"طمذف إًمف أسمو داود وطمده، وقمؾقه اًمعؿل، وٓ يدظمل ومقـه  (5)

 ژ  ۓ ے  ے  ژ       ژ ٿ  ٿ ژ           ژ ٺ   ٺ  ٿ  ٿژ   : سموٕقمراف ، وهي

، ىمطوف اًمبستون من دًمقـل احلـػمان 543ـبقه اًمعطشون ص، شم2/475ؼقق اهلـدي، اًمتبقون حت4/1161يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص125ص

 طمذف إًمف أسمو داود ومؼط، وقمؾقه اًمعؿل. (6)

= 
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 ژی  ی       ی  ی    ژ 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ؾمـؿػم 292، دًمقـل احلـػمان ص547، شمـبقه اًمعطشـون ص2/482ؼقق اهلـدي، اًمتبقون حت4/1179يـظر: خمتٍم اًمتبقلم 

 .56اًمطوًمبلم ص

، و اوطهح اوـطؾ  قمؾقـه قمؾـامء اًمرؾمـمسمو قمؿرو اًمداين، وأسمو داود ؾمؾقامن سمن كجوح، وهأ "اًمشقخون":اعمراد سمؼوًمه  (1)

 ومحقٌ مو ذيمر ًمػظ اًمشقخلم ذم اًمرؾمم اكٍمف إًمقفام .

ويمتبوا ذم مصـوطمف اعمديــي، وذم سمعـض مصـوطمف »كؼل اًمشقخون اظمتهف اعمصوطمف ذم هذه اًمؽؾؿي، ىمول أسمو داود:  (2)

   ل اًمؼوف، وىمرأكو يمذًمك ًمألظموين مع إؾمـؽون اًمـواو، ويمتبـوه ذم سمعضـفو أيضـوً سمغػم أًمف ىمب ژی  ژ ؾموئر إمصور 

 .(4/1182. )خمتٍم اًمتبقلم«سملًمف، وىمرأكو سمذًمك ًمسوئر اًمؼراء مع ومت  اًمواو اعموًمدة ًمألًمف ژ ىِمعِ اسمَِؿوَ ژ

اعمصـوطمف. يـظـر:  احلذف اخلهف ومقفو سمـلموذيمر اًمداين أيضًو ذم سموب مو اظمتؾػً ومقه مصوطمف أهل إمصور سموإلصمبوت و 

  .557اعمؼـع ص

 .212اعمؼـع صؾمامقمقل اًمؼويض قمن ىموًمون قمن كوومع. يـظر: ذم روايته قمن إومقفو وكص قمغم احلذف 

 .، واًمعؼقكمواعمفدويومقفو: إكبوري، وكؼل أيضًو اظمتهف اعمصوطمف ذم طمذف إًمف وإصمبوهتو 

 عوذ، وشمرؾمم قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف يمذاواومق إظموان ذم ىمراءة طمذف إًمف من اًمعنمة ظمؾف اًم :اًمؼراءات

و قمغم ىمراءة همػمهم ومُرؾِمؿً سمحذف إًمف أيضًو وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة ًمؾدًٓمي قمغم ىمـراءهتم يمـذاژ سمَِؿوىِمعِ  ژ   ، أم 

، 2/858 ، سمسـتون اهلـداة3/392اعمصبوح اًمزاهر ،2/476، اعمستـػم479اًمتقسػم ص ،269اعمبسوط ص).ژ  یژ 

 (.2/383اًمـنم

مجقؾـي أرسمـوب اعمراوـد   213، مرؾموم ظمـط اعمصـحف ص75، هجوء مصوطمف إمصور ص92يـظر: مرؾموم اخلط ص

 .543،  شمـبقه اًمعطشون ص 386ص

 اهـ ممًمف. "ٕن من مجؾي اعمرضمحوت قمـدهم أن يؽون احلؽم مرويًو قمن اإلموم كوومع أطمد اًمؼراء اًمسبعي"ذم هومش )ز(، و)م( :  (3)

 ويـؽمضم  ذم»غم طمذف إًمف ومقفو سمسـده قمن ىموًمون قمن كوومع، وىمد أؿمور اسمن قموذ إمم ذًمك ومؼول: ىمؾً: وىمد كص اًمداين قم

  ظ (.71)ومت  اعمـون  «مروي قمن كوومع ذم اعمصوطمف اعمدكقياحلذف: ًمإلؿمورة إمم ىمراءة إظموين، وٕكه  "مواىمع"

 ف إًمف ومقفو.واًمعؿل قمغم طمذ ،ورضم  اسمن اًمؼويض احلذف وذيمر قمؾي شمرضمقحه سمـحو ىمول اسمن قموذ

 .ظ6، سمقون اخلهف واًمتشفػم212يـظر: اعمؼـع ص

 ، مـفو: أسمو كعقم، وأؿمفرهو أسمو رويم، أطمد ق ي موٓهم اعمدين، ًمه يمـى يم ػمةسمن قمبداًمرمحن سمن أيب كعقم اًمؾهو كوومع  (4)

قمؾقـه ظمؾـق يم ـػم، مـن  وؿمقبي سمن كصـوح(، وىمـرأقمبداًمرمحن إقمرج، رأ قمغم ؾمبعلم من اًمتوسمعلم، مـفم: )اًمؼراء اًمسبعي، ىم

 ، شموذم ؾمـي ؾمبع وؾمتلم وموئي.وقم امن سمن ؾمعقد ورش(ىموًمون،  أؿمفرهم: )قمقسى سمن مقـو

 .3/1319، همويي اًمـفويي1/129يـظر: ـمبؼوت اًمؼراء
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 ژڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اكػرد أسمو داود سمحذف أًمػفو، وقمؾقه اًمعؿل. (1)

 .299، دًمقل احلػمان ص545، شمـبقه اًمعطشون ص2/489ؼقق اهلـدي ، اًمتبقون حت5/1224 يـظر: خمتٍم اًمتبقلم

 قمن أيب داود ذم طمذف أًمف يواـمأـوا ذم ىموًمـه شمعـومم:طمذف إًمف سمعد اًمواو ذيمر اخلهف سمؼي قمغم اعممًمف من مبحٌ  (2)

 :218[، ىمول اخلراز ذم اًمبقً 37]اًمتوسمي: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺژ

 وطمؽم      
 
 وًمقواـمأوا سمخؾف ىمد رؾمم      ٓسمن كجوح قمن قمطوء

 ژٺژسمحـذف إًمـف سمـلم اًمـواو واًمطـوء، وذم سمعضـفو   ژ ٺژ تبوا ذم سمعض اعمصوطمف ويم» ىمول أسمو داود:

سملًمف، يمذا ذيمره قمطوء اخلرؾموين، وطمؽم اًمـوىمط إكدًمز اًمؼرـمبي، صمم اضمتؿعً اعمصوطمف قمغم يمتوسمي هذه اًمؽؾؿي سمواو 

 .(622-3/621)خمتٍم اًمتبقلم «واطمدة سمعد اًمطوء من همػم وورة اهلؿزة اًمواىمعي سمقـفام

 ل قمغم إصمبوت إًمف.واًمعؿ

   .55، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص189، دًمقل احلػمان ص593، شمـبقه اًمعطشون ص2/425ـدي اهل ؼققيـظر: اًمتبقون حت
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األلفىبعدىالواءىحذف
ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ 

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ژ  ژپ 

 ژڑ  ک  کژ

ىب  يب  جت  ژ ژوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ژحئ  مئ  جئی  یژ  ژحت 

 ژڍ  ڍ

ک  ک  ژ  ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

ھ  ھ  ژ ژگ  گ  گ    گ ژژڦ  ڦ ژ ژک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : 89ًأسمو داود سمحذف أًمػه، وهو مجع شمؽسػم أدظمؾه أسمو قمؿرو مع مجع اعمذيمر اًمسومل، وشمعؼبه اخلراز ومؼول ذم اًمبق اظمتص (1)

 ذم ؾمومل اجلؿع وذم ذاك كظر              ُأصمِر سمؿؼـع          يمذا اًمشقوـملمُ                       

تؿل جلؿع اًمسومل شمسوحمًو أو همػؾي، وحيأن يؽون حمذوومًو قمـد أيب قمؿرو، وإكام أدظمؾه ذم أم ؾي ا حيتؿل وطمقـأذ  »اسمن قموذ:  ىمول

 .و33ومت  اعمـون  شفواً اجلؿوع اًمسوعمي ؾم ادأٓ  يؽون قمـده حمذوومًو، وًمؽن ذيمره ذم قمد

 قمغم طمذف أًمف اًمشقوـملم. واًمعؿل

 .2/237اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت472مجقؾي أرسموب اعمراود ص ،2/95، خمتٍم اًمتبقلم264: اعمؼـع صيـظر

، وىمد ذيمر هذا اًمؾػظ ضؿن إم ؾي اًمتي قمغم "وُمْعهن"أسمو داود سمحذف أًمػه، وأصمبً اًمداين أًمػه: ٕكه قمغم وزن  اظمتص (2)

 .احلذف، واًمعؿل قمغم "وُمْعهن"ن وز

 .56، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص2/97،  خمتٍم اًمتبقلم361-369ص  اعمؼـع: يـظر

  ، واًمصواب يمام ذم )ز(."اءسموًمـد" :)م( ذم (3)

طمذف إًمف سمعد يوء اًمـداء قمـد مجقع قمؾامء اًمرؾمم، وىمد ذيمر اعممًمف طمذومفو سمعد  :وهي :دةاعممًمف هـو ىموقمدة مطر ذيمر (4)

 :151ذم اًمبقً راز، ىمول اخلو29 -ظ19قه ذم هوء اًمتـب

 كداء      يمؼوًمه هوشملم يـسوء أوومو أشمى شمـبقفًو                                       

أًمف سمعد أًمف يوء اًمـداء، أو  تاًمشقخون ذم اًمضبط سموىموع ظمهف سملم اًمـحويلم ذم وورة إًمف اًم وسمتي ومقام ضموء ح: سشمـبقه

، هل اًم وسمتي إًمف [76]مـه هود:  ژ ڍ ژ  [،28]مريم:    ژ ڦ ژ    ژٻ  ژ  : بتدأ هبو كحومهزة م، هوء اًمتـبقه 

سمعد يوء اًمـداء؟ أم اهلؿزة اعمبتدأ هبو؟ ذهى أمحد سمن حيقى صمعؾى ومواومؼوه أن اعمحذوومي وورة اهلؿزة، واًم وسمتي  ياًمت

وذهى اًمشقخون، وقمؾامء  ،شوًمقس هذا سموًموضمه» حؽم:أو هوء اًمتـبقه، ىمول ذم اعم ـداء،إًمف اًمسويمـي اًمتي سمعد يوء اًم

اًمرؾمم، ومجفور اًمـحوة، أن اعمحذوومي إًمف اًمتي سمعد يوء اًمـداء ، أو هوء اًمتـبقه، واًم وسمتي وورة اهلؿزة، وىمد رد اًمداين ذم 

 -2سمتداًء، أن إومم وىمعً ـمرومًو، واهلؿزة وىمعً ا -1مـفو:  وضموه: أرسمعي ه منقسمن صمعؾى ومواومؼ أمحداعمحؽم مذهى 

= 
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 ژىئ  يئ  جب  حب  خبژ ژۇ  ۆژ   ژ ھ  ھ  ے  ے

   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کژ  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ

  ژۅ  ۅ            ۉ  ژ ژٺ  ٿ    ژ 

ٹ  ڤ  ژ    ژڻ  ژ ژۅ  ژ ژىئ  ىئ     ژ

  ژی     ی  جئ  حئ  ژ   ژڤ

 ژک  ک  ژ   ژچ  چ  ڇ چ ژ

گ   گ  گ  ژ  ژوئ  ۇئ  ۇئ وئ ژژژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ 

 ژھ  ھ   ھ  ھ  ےژ  ژىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ ژگ  

ڤ       ٹ  ٹ  ٹژ  ژڱ  ڱ  ں ژ ژڃ  چ  چژ 

ژڀژ  ژڤ

 ژپ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀژ  ژپ پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمحؽم . يـظر: احلرف إول مـفام، دون اًم وين  اًمتغقػم ذم اعم ؾلم يؾحق أن   -3إومم ؾمويمـي، واًم وكقي متحريمي، 

 .155-154ص

واًمتي ذم اخلط وورة اهلؿزة: ٕهنو ذم أول اًمؽؾؿي، وىمد ىمقل: إن اعمرؾمومي هي إًمف واهلؿزة حمذوومي، »: ىمول اعمفدوي 

 .(81ء مصوطمف إمصور صهجو. )شوإول أومم

 .79، مرؾموم ظمط اعمصحف ص191-2/199، خمتٍم اًمتبقلم 174، أوول اًمضبط ص222 -229يـظر: اعمؼـع ص 

، وآيي ؾمورة آل قمؿران هي [119]أن هذه أيي ذم ؾمورة اعموئدة واًمصواب، هذا اعموضع سمآل قمؿران ذم )ز(، وذم )م( يمذا (1)

 .[55] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ

 ."ًمؾتـبقه ومصؾفام قمام ىمبؾفام : ٕن اًمقوء ومقفام" :ومش )ز( ذم ه  (2)

 اعمضوف ًمقوء اعمتؽؾم، ومل يتعرض هلو اًمداين،  واًمعؿل قمغم احلذف، واًمتؼققد  "إيوي"أسمو داود سمحذف  أًمف  اظمتص (3)

  ژڈ  ژ[5]اًمػوحتي: ژٿ ژ [ و28]مـه يوكس:  ژڳژ  :اعمضوف ًمغػمه كحو خيرجسموعمضوف ًمقوء اعمتؽؾم 

 ًمقل، د353، شمـبقه اًمعطشون ص2/268اهلـدي  ؼققاًمتبقون حت ،2/125: خمتٍم اًمتبقلميـظروملًمػه صموسمتي. :[، وهمػمه

 .56اًمطوًمبلم ص ؾمؿػم، 194احلػمان ص

 : ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل.قمغم طمذف إًمف اًمشقخلم سموشمػوق (4)

 :64ول اخلراز ذم اًمبقً، ىمقمغم اؾمت ـوء هذين اعموضعلم ؿمقوخ اًمـؼل سموشمػوق (5)

 ً ءايوشمـو احلرومون    ذم يوكس صموًم فو واًم وينتَ صمبِ وأُ    

= 
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ژٺ    ٿ ر  فَ غ  يُ ژ

     ڃچژژٹ ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ژ ژپ پ  پ ڀ  ڀ ژ 

 ژچ  چ  چ

ژڳ  ڱ  ڱژ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمؼوقمدة. غمهذين اعموضعلم حمذوف إًمف قم وهمػم

 .287، اًموؾمقؾي ص3/651خمتٍم اًمتبقلم ،259، اعمؼـع ص89، هجوء مصوطمف إمصور ص35: مرؾموم اخلط صيـظر

 .ژ فِر  نَّغ   ژأيضًو سموًمؼراءة إظمرى  ومقفام ً، و)م( هبذه اًمؼراءة، ويُمتِب)ز( ذم يمتبً (1)

 .2/215، اًمـنم2/469، سمستون اهلداة2/265، اعمصبوح اًمزاهر2/28، اعمستـػم272اًمتقسػم ص ،68: اعمبسوط صيـظر

سمعد اًمطوء، وأيم رهم قمغم طمذف إًمف اًمتي  وء،يمتوب اعمصوطمف قمغم طمذف إًمف اًمتي سمعد اًمق قواشمػذيمر اًمشقخون  (2)

: وطمذوموا ًمدى 374و داود طمذف إًمف إومم اعمختؾف ومقفو يموًم وكقي اعمتػق قمغم طمذومفو، ىمول اخلراز ذم اًمبقًواظمتور أسم

 ظمطويو يمؾفم    مو سمعد يوء صمم ىمبل ضمؾفم

ويمون  ،-سموب رؾمم إًمف يوء- واقمؾم أن إًمف اًم وكقي ذم ظمطويو مـؼؾبي قمن يوء، ومفو اًمذي من هذا اًمبوب» اعمورهمـي: ىمول

 وٓ أًمف عيرؾمم اًمقوء، ًمؽـفم يمرهوا اضمتاماًمؼقوس أن 
 
-296دًمقل احلػمان ص. )شم ؾلم، ومصور مرؾمومو سًمغػم يوء

297). 

، 144-2/142خمتٍم اًمتبقلم  ،444اعمؼـع ص ،53ص مصور: هجوء مصوطمف إيـظر قمغم مو اظمتوره أسمو داود. واًمعؿل

 .491ص اًموؾمقؾي ،84ص  ظمط اعمصحف مرؾموم

 ، واًمعؿل قمغم احلذف."ومَِعول"أًمػه اًمداين: ٕكه قمغم وزن  صمبًوأأًمػه أسمو داود،  طمذف (3)

، دًمقل 41، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص2/174،  خمتٍم اًمتبقلم359اعمؼـع ص ،84: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

 .91احلػمان ص

، قموعمًو سموًمؼراءات ي اعمؼرئلم وظمقورهم، اإلموم أسمو داود إموي إكدًمز، من ضمؾّ ؾمؾقامن سمن أيب اًمؼوؾمم كجوح هو (4)

أيب قمؿرو اًمداين(، ويَمَتَى ، وأمحد سمن احلسن اًمغسوين): أظمذ اًمؼراءات قمنوًمد ؾمـي صمهث قمنمة وأرسمعامئي،  وـمرىمفو،

أسمو قمبداهلل سمن ؾمعقد اًمداين، أسمو كٍم ): سمن قمبد اًمؼم(، وىمرأ قمؾقه سمنم يم ػم مـفما)أسمو قمؿر  :اًمِعْؾم قمن ؿمقوخ يُمُ ْر مـفم

، اًمبقون اجلومع ًمعؾوم اًمؼرآن(، شموذم ؾمـي ؾمً اًمتـزيلاًمتبقلم هلجوء ): (، وًمه شمصوكقف يم ػمة مـفوومت  سمن ظمؾف اًمبؾـز

 .1/489، همويي اًمـفويي496-1/468، ـمبؼوت اًمؼراء25/ 1 اًمصؾي ًمؽتوب اًمتؽؿؾي: شمرمجته يـظر وشمسعلم وأرسمعامئي.

 :86اخلراز ذم اًمبقً ىمول (5)

 فسموًٕمِ  ى  حِ ىمد ُأًمِف    ومرؾمؿه ىمد اؾمتُ  هَل ذي مع ظِم إٓ اًم                               
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 ژڱ  ڱ   ںژ:قمن ىموًمه شمعومم  -رمحه اهلل- ؾمتي قمنم موضعًو، ومؼد ؾمفو أسمو داود اًمصواب (1)

   .[27]إطمزاب:

ظ، اًمؾػ قمغمؾمتحى يمتى هذا اًمذي ذم سمـي إرسائقل سملًمف أو»: ومؼول موضع اإلرساء: اظمتور أسمو داود اإلصمبوت ذم وىمد (2)

 .(175-2/147خمتٍم اًمتبقلم) .شوٓ أمـع من يمتبه سمغػم أًمف

 موضع اإلرساء يمسوئر اعمواضع: ًمعدم وضمود كؼل ومقه، ومحهً ًمه قمغم ؾموئر اعمواضع. ذمأمحد ؿمؽري احلذف  .د ورضم 

 ذم اإلرساء. "اًمديور"، وإصمبوت أًمف "ديور"واًمعؿل قمغم طمذف أًمف  

، اًمؽمضمق  واًمتعؾقل ًمرؾمم 4/7، ك ر اعمرضمونو32، ومت  اعمـون 324ه اًمعطشون ص، شمـبق2/232اهلـدي ؼقق: اًمتبقون حتيـظر

 .232اعمصحف وضبطه ص

 ، وقمؾقه اًمعؿل.قمغم طمذف أًمػهاًمشقخلم  سموشمػوق (3)

، اًمتبقون 438أرسموب اعمراود ص مجقؾي، 87ظمط اعمصحف ص مرؾموم، 2/179، خمتٍم اًمتبقلم236: اعمؼـع صيـظر

 .2/249اهلـدي  ؼققحت

 موضع، [164]: موضع اًمبؼرة اعمذيمور اصمـي قمنم موضعًو ذم اًمؼرآن وهيذم   ژڄ ژ  اًمشقخون ذم رؾمم ًمػظ ؾفاظمت (4)

 اًمروم، [63]اًمـؿل، [48] اًمػرىمون [،45]اًمؽفف  [،22] احلجر [،18]إسمراهقم اعمذيمور  موضع، [57]اعمذيمورإقمراف 

 .[5]اجلوصمقي، [9] وموـمر، [33] اًمشورى [،48 ،46]

 روايته واًمػرىمون، وطمذف إًمف ذم، واًمؽفف  ،ذم احلجر :ذم صمهصمي مواضع هفاخلكؼل : "اًمريوح"ذم ًمػظ اًمداين  مذهى*

واًمشورى، وؾمؽً قمن سموىمي اعمواضع، وملظمذ ًمه سمعض يمتوب اعمصوطمف سموإلصمبوت،  ،وإسمراهقم، قمن كوومع ذم موضع اًمبؼرة

ًمقس يمل مو ؾمؽً قمـه اًمداين يمظمذ ًمه سموإلصمبوت  أنّ  -1: ممو ٓ يـبغي أظمذه قمـه ًموضموه وهيذًمك  أن   تـزيلوذيمر حمؼق اًم

ىمراءشمه سموإلومراد واجلؿع من أىموى إدًمي قمغم احلذف رقمويًي  -3قمغم اًمـظوئر من اعمرضمحوت،  همحؾ ن  أ  -2 قمغم إول،

 من يمل مو ذم يمتوب اهلل شمعومم» كص همػمه من اًمعؾامء قمغم احلذف، يمام كؼل اًمؾبقى قمن اًمطؾؿـؽي ىموًمه: -4ًمؾؼراءشملم، 

شمعؾقق يـظر: . شومنكه يؽتى سموًٕمف: إلمجوع اًمؼراء قمؾقه سموجلؿع اًمروم غػم إًمف إٓ اًمذي ذم أوممى سمؽتَ ذيمر اًمريوح ومنكه يُ 

 .239ص ، اًمدرة اًمصؼقؾي3/544اعمحؼق خمتٍم اًمتبقلم 

ف، واؾمتحى واًمؽف ،*مذهى أيب داود: أظمؼم أسمو داود سموظمتهف اعمصوطمف ذم طمذف إًمف وإصمبوهتو ذم موضع احلجر

صوطمف أهل اعمديـي ذم موضع قمن كوومع قمن م ايتهيمتوسمي موضع احلجر سموحلذف، وطمذف إًمف سمغػم ظمهف ذم رو

أمو اعموضع إول ذم اًمروم ومذيمر اعممًمف  ،اًمؽفف واحلجر يمذًمك ضعواًمػرىمون، ومو ،واًمشورى ،وإسمراهقم، اًمبؼرة

 قمؾقه أسمو داود ذم اًمتـزيل ذم هذه اعمواضع. و كص  أيب داود ومقه، وطمذف إًمف ذم سموىمي اعمواضع ، هذا م ذهىم

= 
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امي قمن أيب داود إظمبوره سموظمتهف ا ،كؼل اخلراز ذم مورده وىمد  عمصوطمفوشمبعه سمعض ذاطمه يموسمن آضمطو واًمرضمراضمي واًمؽر 

 واًمشورى. ،وإسمراهقم ،واًمبؼرة، واًمػرىمون ،واًمؽفف، احلجر :ذم ؾمتي مواضع

ؽفف ومؼد و  قمـه، وأظمؼم سمه من روايته قمن حمؿد سمن قمقسى إوبفوين، أمو أمو اخلهف ذم موضعي احلجر واًم :قلت

 اعمواضع اًمبوىمقي ومؾم يذيمر ومقفو إٓ احلذف، واهلل أقمؾم. 

يمتبوا ذم مصوطمف "من قمبورة شمـزيؾه، إذ ًمقس ىموًمه:  اً واخلؾف اًمذي طمؽوه اًمـوفمم قمن أيب داود ًمقس فموهر» اسمن قموذ: ىمول

، وإكام وىمع شمٍمحيه يمؾفو مو يؼتيض وضمود اخلهف ذم شمؾك اعمواضع اًمستي "ومع سمن أيب كعقممن روايتـو قمن كو أهل اعمديـي

و أقمود ذيمر اعمواضع اًمستي عم  ويميد ىمٍم اخلهف قمـده قمغم هذين اعموضعلم، أك ه سموخلهف ذم اًمذي ذم احلجر واًمؽفف، 

جيد ذم واطمد من إرسمعي اًمبوىمقي ظمهومًو، سمل اىمتٍم و أقمود ذيمر اخلهف ذم احلجر واًمؽفف، ومل هلِ وذم حُم  "ومَِعول"قمغم وزن 

دة كؼل اخلهف ذم شمؾك اعمواضع إرسمعي قمن أيب فاًمروم، واحلوول أن قم قمدا أومممو يمام ومعل ذم همػم اًمستي  وقمغم طمذومف

هو ٓزم اكتفى، و "عمواومؼي ىمراءة محزة "ىمول:  أسمو داود ذم اًمذي ذم احلجر احلذف أيضًو، حىوىمد اؾمت ًمـوفمم،داود قمغم ا

وٓ ؿمك أن احلؿل قمغم اًمـظوئر من اعمرضمحوت ٕطمد ـمرذم اإلصمبوت واحلذف قمغم  اظمتقوره طمذف مومل يرو ومقه ؿمقأًو، 

ٓ ؾمقام و، ـو أول احلذف ومؽقف يؽون خمتوراً أظمر ًمؽن سمعد صمبوت يمل مـفام ذم كػسه وًمو سموضمه  مو، ومل ي بً ه

أومم هبذا سموإلرساء [5] ژڱ  ڱ  ژ، وىمد يمون طمذف سموإلومرادواًمـظوئر ظموًمػته سمؼراءة سمعض اًمؼراء اًمسبعي هلو 

وٓ يبعد شمعلم إصمبوهتام، ؾمقام وهذا اًموزن من اعم بً قمـد أيب قمؿرو، ومجؿقع مومل يذيمره صموسمً قمغم مؼته آظمتقور

 (.36ورىمي و ]كسخي إزهريي[، ويـظر: كسخي احلرم  83 -ظ 82 ومت  اعمـون) ش ىموقمدشمه 

همػم اًمشقخلم قمغم كؼل اخلهف ذم موضعي احلجر واًمؽفف، وممن َكَؼَل اخلهف ومقفام إكبوري م اشمػق قمؾامء اًمرؾم وىمد

 ، وكص إكبوريقه يموسمن وصمقق واًمعؼقكمواعمفدوي واسمن وصمقق واًمُعَؼْقكِم، أمو موضع اًمػرىمون ومـص سمعضفم قمغم احلذف وم

 كم طمذف موضع اجلوصمقي.ؼقرى، وكؼل اًمعموضعي إسمراهقم واًمشو احلذف ذم قمغم إصمبوشمه، وكؼل اسمن وصمقق واًمعؼقكم

وظمؾف موضع اًمبؼرة واًمؽفف واجلوصمقي ظموان اًمؼراء ذم ىمراءة ًمػظ اًمريوح سملم اإلومراد واجلؿع، ومؼرأ إ تؾفاظم :اًمؼراءات

، وىمرأ قمغم اإلومراد ذم إرسمعي اعمواضع إظمػمةووموـمر واًمـؿل سموإلومراد، وواومؼفم اسمن يم ػم  ،[48] وإقمراف وصموين اًمروم

محزة وظمؾف موضع احلجر سموإلومراد، واًمبوىمون سموجلؿع، وىمرأ كوومع وأسمو ضمعػر موضعي إسمراهقم واًمشورى سموجلؿع، 

 وإكبقوء [،69] ، واإلرساء[36]اعمواضع موضع  ؾمورة وود  ذهواًمبوىمون سموإلومراد، وزاد أسمو ضمعػر من اًمعنمة قمغم ه

قمغم ىمراءة أول  ؼوا، واًمبوىمون سموجلؿع، واشمػ[31]ٍ ع، واظمتؾف قمـه ذم موضع احلسموجلؿ ومؼرأهم [،12] وؾمبل [،81]

َيِ  ٱژومؿن يؼرأهو سموإلومراد ُرؾِمؿً قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف  ،من أضمل مبنمات سموجلؿع [46]اًمروم و من  ،ژًمرِّ أم 

 طاعمبسو) . ژٱلّرَِي حِ ژوغػمة داًمي قمغم ىمراءهتم  فيؼرأهو سموجلؿع ومؽمؾمم سمحذف إًمف يمذًمك، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًم

 (.224 -2/223اًمـنم  ،2/281اًمزاهر اعمصبوح، 48-2/47اعمستـػم ،234، اًمتقسػم ص74ص

، 546و 524و 295و 196و 174اعمؼـع ص ، 73، هجوء مصوطمف إمصور ص69و 48و 44اخلط ص مرؾموم: يـظر

ظمط  مرؾموم،  1993و 988و 4/915و 899و 756و 749و 547و 3/544و 237و 2/234خمتٍم اًمتبقلم

ذم  رؾموًمي، 222و 193و 179و 172و 197ص اًموؾمقؾي، 294و 198و 163و 144و 135و 92اعمصحف ص

= 
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، إقموكي اعمبتدي قمغم مورد 348و 345، شمـبقه اًمعطشون ص264و 2/257اهلـدي ؼقق، اًمتبقون حت41رؾمم اعمصحف ص

 .191، دًمقل احلػمان ص13اًمظؿآن ورىمي 

ر  ژاءة ويُمتِبً أيضًو سمؼر ،سموًمبوء ژ  ى ژيمتبً يمؾؿي : ) ز( ذم (1) َ  سموًمـون. ژ انش 

 .279-2/269اًمـنم ،2/398، اعمصبوح اًمزاهر2/159، اعمستـػم289، اًمتقسػم ص122: اعمبسوط صيـظر

 .2/237اًمتبقلم خمتٍم (2)

 قمؾقه اًمعؿل ذم ًمػظ اًمريوح: احلذف ذم إطمد قمنم موضعًو، واإلصمبوت ذم إول من اًمروم.اًمذي (3)

وهو ىموًمه  ،أيت ذيمره ژڦ ژ  أًمف طمذفطمقٌ وىمع، وواومؼه اًمداين قمغم ب اعمـصو ژڦ ژ  أسمو داود أًمف وطمذف(4)

، واظمتؾف قمن اًمداين ذم موضع اًمـسوء اعمختؾف [97] اعموئدة ذم ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ژ  : شمعومم

، ءقمغم ر ومقهيـص أسمو قمؿرو  ومل، [5] ژۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ ژ  وهو ىموًمه شمعومم: ،ذم ىمراءشمه سملم احلذف واإلصمبوت

 واظمتور اجلعؼمي احلذف ذم موضع اًمـسوء اًمسوسمق ومؼول: ،اًمعؼقؾي ذم ًمؾداين ژ ڦ ژاًمشوـمبي احلؽم ذم  وأـمؾق

 .(281مجقؾي أرسموب اعمراود ص. )شوهو ذم طمؽؿه، وًموٓ شمبع اعمؼـع ًمؼول معًو ىمقوموً  ،ژۈ   ۈ  ژ وظمرج قمـه »

 طمق ام وىمع. باعمـصو ژڦ ژؿمومًه ًمؾؿوضعلم، واًمعؿل قمغم طمذف  "وموً ىمق" ويمذا ضمعل اًمؾبقى ىمول اًمشوـمبي 

،  شمـبقه 257ص اًمصؼقؾي اًمدرة، 198ظمط اعمصحف ص مرؾموم، 3/461و 2/387خمتٍم اًمتبقلم ،182ص اعمؼـع: يـظر

 .448اًمعطشون ص

كوومع قمغم  ؼهواوم، وومؼرأ اسمن قمومر سمغػم أًمف ومقفامسموعموئدة،  ژڦ  ڦ ژ ذم اًمـسوء، و ژۈ     ۈ ژ اًمؼراء ذم  اظمتؾف (5)

قمغم  ومؽمؾمم ،اًمبوىمون سموًٕمف ذم احلروملم وىمرأ، ژاقَِيه   ژموضع اًمـسوء، وشمرؾمم قمغم ىمراءهتام سمحذف إًمف يمذا 

 ، وىَمق د اعممًمفژڦ   ژ  ىمراءهتم سمحذف إًمف يمذًمك، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة داًمي قمغم ىمراءهتم يمذا

 اًمقوء إٓ قمغم ىمراءة اعمد.ٕكه ٓ يظفر وضمود إًمف سمعد  :عمدسمو ژڦژ

= 
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ژۅ  ۅ      ۉ  ۉ ژ ژڦ  ڦ   

 ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ 

ۅ  ژ  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ژژڄ  ڃ   ڃ ژ 

 ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

 ژڤ  ڤ  ژ 
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، 2/548سمستون اهلداة ،365و 2/342، اعمصبوح اًمزاهر271و 269ص اًمتقسػم، 198و 99: اعمبسوط صيـظر

  . 2/247اًمـنم

ذم هذه اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق ذيمر مذهى اًمشقخلم ومقفو، ومو قمؾقه اًمعؿل قمـد اعمشورىمي واعمغورسمي  شمـدرج (1)

 .75ص [11] سموًمـسوء ژہ ژ   ؿيقمـد يمؾعد اًمواومبحٌ: طمذف إًمف سم

 : ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل.قمغم طمذف إًمف اًمشقخلم سموشمػوق (2)

 مجعفو ذم مؽون واطمد. ومموإ ،"ىمقوموً "اعممًمف سملم مواضع  لومَص  (3)

 .75ص [11]سوءسموًمـ ژہ ژ   هذه اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة اعم ـى، وؾمبق سمقوهنو، وسمقون مو قمؾقه اًمعؿل ومقفو قمـد يمؾؿي شمـدرج (4)

وَّ ژ اًمؼراءات:ىمرأ محزة وظمؾف ويعؼوب وؿمعبي
َ ِ لِ ٱۡل  سمتشديد اًمواو ويمرس اًمهم سمعدهو وومت  اًمـون قمغم اجلؿع ، وٓ  ژَْٰي 

يوضمد أًمف سمعد اًمقوء قمغم ىمراءهتم، وىمرأ اًمبوىمون سمنؾمؽون اًمواو وومت  اًمهم ويمرس اًمـون قمغم اًمت ـقي ، وٓ يتحؼق وضمود 

 ژېژ هذه اًمؼراءة، وشمرؾمم اًمؽؾؿي سمحذف إًمف، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة إًمف سمعد اًمقوء إٓ قمغم

 .2/256، اًمـنم2/365،اعمصبوح اًمزاهر 2/122، اعمستـػم199يـظر: اعمبسوط ص 

 .اًمعؿلاظمتص أسمو داود سمحذف أًمػه، وقمؾقه  (5)

 .159دًمقل احلػمان ص ،471، شمـبقه اًمعطشون ص2/382اهلـدي  ؼقق، اًمتبقون حت3/539: خمتٍم اًمتبقلميـظر

 : ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل.قمغم طمذف إًمف اًمشقخلم سموشمػوق (6)

   ژژ   ژ  ڑ ژ   : وموضع اًمطور اًم وين ذم ىموًمه شمعومم ،[41] ، وموضع يسذا اعموضعاسمن يم ػم واًمؽوومقون ه ىمرأ (7)

، وشمرؾمم قمغم ىمراءهتم سمحذف موضع اًمطور اًم وين ذمأًمف قمغم اًمتوطمقد مع ومت  اًمتوء، وواومؼفم أسمو قمؿرو  سمغػم [21]

قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف يمذًمك، وأحلق قمؾامء اًمضبط  ومؽمؾممسموًٕمف قمغم اجلؿع مع يمرس اًمتوء،  ونإًمف، وىمرأ اًمبوىم

 يظفر وضمود إًمف سمعد اًمقوء إٓ قمغم ىمراءة إصمبوت إًمف. وٓ ،ژ ژأًمف وغػمة داًمي قمغم ىمراءهتم يمذا 

اعمصبوح  ،461و 391و 2/161ػم، اعمستـ479و 428و 295اًمتقسػم ص ،254و 228و 127ص اعمبسوط :يـظر

 .2/273، اًمـنم2/619سمستون اهلداة ،285و 3/214و 2/498زاهراًم
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ژڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ژ

ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ژ   ژ  ضُمُرف  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ژ 

 ژٿ   ٿ  ٿ  ٹژ ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ژ

 ژۇ    ۆ         ۇ       ژ  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ

ژڱ  ڱ     ڳڳ   ڳ  ژ ژٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ژ 

  ژىئ  ىئ   ېئېئ   ۈئ  ژ 

ژے      ھ  ژ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؾمؽً  ،اًمتوسمي واًمؽفف واًمصووموت ذم "اًمبـقون"ورد، وىمد كص  أسمو داود قمغم طمذف ًمػظ  طمقٌأسمو داود  أًمػه طمذف (1)

ورضم  اسمن  ،شوهجوؤه مذيمور »: ؽـ ه ىمول ذم ؾمورة اًمصف ذم هجوء مَخِْسفو إَُولقمن موضعي اًمـؿل واًمصف، ًم

ًمه أسمو داود  رضوسمـقون سملًمف صموسمتي، ومل يتع » اًمتجقبي ىموًمه:ذم موضع اًمصف، وكؼل اسمن قموذ قمن اًمؼويض احلذف 

يتعرض ًمه....اًمخ، إن أراد مل  -اًمتجقبي :أي- ىموًمه: » ىمول اسمن قموذ: ،شوٓ إصمبوت، وذيمره اًمبؾـز سموإلصمبوت حذفسم

. شومؿؿـوعأكه مل يذيمره ذم همػم هذا اعمحل ومؿسؾ م، وٓ يؾزم من كػي اًمـص ًمه ومقه سموٓكدراج، وإن أراد أكه مل يذيمره أوًه 

 و(.     63ومت  اعمـون )

 : 216ىمول اخلراز ذم اًمبقً                       

 يمذا رواد وآؾمتأذان       ومعل اعمراودة واًمُبـْقون                                                   

 ، واًمعؿل قمغم طمذف أًمف اًمبـقون مطؾؼًو."وُمْعهن"صموسمتي ًمؾداين: ٕكه قمغم وزن  وأًمػه

، شمـبقه 1291و 4/1939و 895و 3/649،خمتٍم اًمتبقلم361اعمؼـع ص، 84ص مصور: هجوء مصوطمف إيـظر

 .و6، سمقون اخلهف واًمتشفػم599اًمعطشون ص

 . )م( من زيودة(2)

 : ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل.قمغم طمذف إًمف اًمشقخلم سموشمػوق (3)

 .75ص [11]سموًمـسوء ژہژ   يمؾؿي ذم مبحٌ طمذف إًمف سمعد اًمواوقمـداًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق ذيمرهو  شمـدرج (4)

ضمتامع أًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، وؾمبق اًمتي ذيمرهو اعممًمف ذم ىموقمدة ا :وهي ،قمغم ىمراءة اجلؿع ؿيهذه اًمؽؾ شمـدرج (5)

 .67ص ژ ىئىئ ژ مبحٌ: طمذف إًمف سمعد اًمواو قمـد يمؾؿي شمػصقؾفو ذم

سمعد اًمبوء وإحلوق أًمف وغػمة ، وشُمرؾَمم قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف ىمرأ اعمدكقون ذم اعموضعلم سموًٕمف قمغم اجلؿع،: اًمؼراءات

قمغم سمعد اًمقوء واًمبوءاًمبوىمون سمغػم أًمف قمغم اًمتوطمقد، وشُمرؾَمم سمحذف إًمف و ،ژ ژدًٓمي قمغم ىمراءهتام يمذا 

، سمستون 3/39اعمصبوح اًمزاهر ،2/213، اعمستـػم319اًمتقسػم ص ،144: اعمبسوط صيـظر.ژ ھ ژىمراءهتم يمذا 

 .2/293،  اًمـنم2/657 اهلداة
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 ېئ  ىئ  ژ ژھ  ھ     ے  ے  ژ ژ ڭ  ڭ  ۇ  ژ

ژائ  ائ  ەئ  ژ ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ژىئ

 

 ژک  ک  گ  گ  گ  گژ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داود قمغم اإلصمبوت ذم هذا اعموضع ومل يذيمر  وىمد اىمتٍم أسمو ،74صاًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق ذيمرهو  شمـدرج (1)

 . ومقفواخلهف 

 .3/716تبقلم: خمتٍم اًميـظر

 اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق ذيمرهو. شمـدرج (2)

مورد اًمظؿآن ومؾم يـص قمؾقفو، وىمد كص  أسمو داود قمغم  همػؾفوأًمػه أسمو داود وطمده، ومل يتعرض هلو اًمداين، وأ طمذف (3)

ع إول، وؾمؽً قمن طمذف إًمف ذم اًم وين اقمتامدًا مـه قمغم كظػمه اعمتؼدم، وذيمر حمؼق اًمتـزيل طمذف إًمف ذم اعموض

أن سمعض كسوخ اعمصوطمف أظمذ ٕيب داود سمحذومفو ذم إول وإصمبوهتو ذم اًم وين، وأن  ذًمك اًمػعل أكؽره يم ػم من قمؾامء 

 ،شٓ أول ًمه وـملذف إول، وإصمبوت اًم وين سمرؤيوي معًو سموحلذف، ومو يػعؾه اًمـوس من طم» اًمرؾمم، ىمول اسمن اًمؼويض:

 وىمول:

يق سموشمػوق           قرؤيوي سموحلذف قمغم اإلـمه      .ظ(4سمقون اخلهف واًمتشفػم)  ذم ؾمورة اًمصدِّ

 .56، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص731و 3/718: خمتٍم اًمتبقلميـظر قمغم احلذف ذم اعموضعلم. واًمعؿل    

اعمصوطمف قمغم طمذومه، ومل يذيمره اخلراز ذم اعمورد، ومل يذيمره اًمشوـمبي أيضًو، واًمعؿل  اًمشقخلم، وىمد كؼه اضمتامع سموشمػوق (4)

 قمغم احلذف.

، 128ذم رؾمم اعمصحف ص رؾموًمي ،131ظمط اعمصحف ص مرؾموم، 3/721، خمتٍم اًمتبقلم516ص ع: اعمؼـيـظر

 . 1/155 اجلواهر اًمػماقمقي

 سملًمف سمعد اًمقوء وكون مؽسورة سمعدهو، ژائ  ژ وظمؾف وطمػص ظموانومؼرأ إ ،ژائ  ژاًمؼراء ذم  اظمتؾف (5)

سمتوء مؽسورة سمعد اًمقوء  ژيَجِهِ لِفِج   ژوىمرأ اًمبوىمون  وشمرؾمم قمغم ىمراءهتم سمحذف إًمف، وأحلق أهل اًمضبط أًمف وغػمة،

، ورؾمؿً سمحذف إًمف، وىمد رؾمؿً قمغم يمه اًمؼراءشملم ذم مجقع اعمصوطمف اًمع امكقي قمغم هقأي واطمدة من همػم أًمف

 . لدون كؼط وٓ ؿمؽ

، 2/664، سمستون اهلداة3/35اعمصبوح اًمزاهر ،2/218اعمستـػم ،322ص ًمتقسػما ،146: اعمبسوط صيـظر

 .2/295اًمـنم

  ."اًمتوء"إمم ىمول اعممًمف:    ژائ  ائ  ەئ  ژ من ىموًمه شمعومم : اجلؿؾي  ذم )م( يمررت (6)

 اعممًمف قمن اعموضع إول ًمـ مجع ممكٌ ؾمومل، وومصؾفام : ٕكهقمغم طمذف إًمف ذم اعموضعلم اًمشقخلم سموشمػوق (7)

 طمتى دمتؿع اًمـظوئر.مع كظػمهتو وضعفو  ومموإ، [172]ذم إقمراف ژگژ
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 ژۆ   ۇ  ژ 

   

 ژۇ  ۆ   ۆژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطمدمهو: رؾمؿه سمقوء واطمدة مع صمبوت إًمف سمعدهو  :لمإسمراهقم قمغم وضمفذم    ژۆ  ژ  قمؾامء اًمرؾمم ذم رؾمم اظمتؾف (1)

وم ژقمغم اًمؾػظ يمذا   طمذف إًمف، وٓ يظفر طمذف إًمف إٓ  قمغم هذا اًموضمه.واًموضمه أظمر: رؾمؿه سمقوءين مع  ،ژ سمَِلي 

، اإلموم احلوومظ أسمو قمؿرو إموي موٓهم اًمؼرـمبي، ويعرف سمليب قمؿرو اًمداين: ًمـزوًمه قم امن سمن ؾمعقد سمن قم امن :هو (2)

ًمك، ىمرأ سمرع ذم قمؾم اًمؼراءات، واحلديٌ ورضموًمه، وذم اًمعرسمقي، وهمػم ذوًمد ؾمـي إطمدى وؾمبعلم وصمهصمامئي، و سمداكقي،

أسمو داود ؾمؾقامن ): ظمؾق يم ػم مـفم قهأيب اًمػت  ومورس سمن أمحد، أيب احلسن ـموهر سمن همؾبون(، وىمرأ قمؾ): قمغم يوتسموًمروا

) ضمومع اًمبقون ذم اًمسبعي وـمرىمه :سمن كجوح، أسمو سمؽر سمن اًمػصق (، وًمه ممًمػوت ذم همويي احلسن واإلشمؼون من أمهفو

 ف(، شموذم ؾمـي أرسمع وأرسمعلم وأرسمعامئي.اعمشفورة واًمغريبي، اعمؼـع ذم رؾمم اعمصح

 .741-2/739يي، همويي اًمـفو425-1/418: ـمبؼوت اًمؼراءيـظر

 مصوطمف أهل اعمديـي واًمعراق، وأن  اًمغوزي سمن ىمقس ذيمره ذم يمتوسمه. سمعضأسمو قمؿرو أكه رأى هذا اًموضمه معؿول سمه ذم  ذيمر (3)

 .545اعمؼـع ص يـظر (4)

 .3/746: خمتٍم اًمتبقلميـظر (5)

و اًمتـ» اعمورهمـي: ىمول (6)  قمغم ضمواز اإلموًمي ومقه، وطمقـأذ  شمؾحق إًمف احلؿراء قمغم اًمقوء اًم وكقي، بقهوقمؾقه وموضمه زيودة اًمقوء إم 

و اًمتـبقه قمغم ضمواز يمتوسمته قمغم إول يمام يُمتِى سمهملم  "اًمؾعى"و "اًمؾفو" ودمعل قمهمي اًمتشديد قمغم اًمقوء إومم، وإم 

) دًمقل احلػمان شْؾَحق إًمف احلؿراء سمعد اًمقوءين، ودُمَعل قمهمي اًمتشديد قمغم اًمقوء اًم وكقيوطمقـأذ  شمُ  ٕول،قمغم ا

 (.166ص

 يمذا هووأًمف محراء سمعد ،وشمشديد اًم وكقي ،وشمعريي إومم ،قمؾقه اًمعؿل: اًمعؿل قمـد اعمغورسمي قمغم مو ذيمره اعممًمف سمقوءيناًمذي 

و اعمشورىمي وموًمعؿل قمـدهم أيضًو قمغم رؾمؿه سمقوءين وطمذف إًمف قمـد ؿمقوخ اًمر عمختوروهو ا ،ژژ ؾمم، أم 

دة قمغم اًمقوء إومم، وأحلؼوا إًمف سمعد اًم وكقي يمذا وهذا مل يؼل سمه أطمد من  ،ژۆ ژ  ًمؽـ فم ضمعؾوا قمهمي اًمش 

ع  وخ ذم مصحف اعمديـي سمؿجؿ  ، وذيمر -اهلل رمحه- فداعمؾك ومظمودم احلرملم اًمنميػلم اعمتؼدملم، وقمغم ذًمك ضمرى اًمـس 

 قمغم رؾمؿه سمقوء واطمدة وأًمف صموسمتي، وهو اًموضمه اعمرضموح. قمؿؾفمحمؼق اًمتـزيل أن  سمعض مصوطمف اعمشورىمي ضمرى 

 اًمطراز، 483، شمـبقه اًمعطشون ص173اًموؾمقؾي ص ،3/746خمتٍم اًمتبقلم ،72: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

 .429و 418ص
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ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ 

ژۋ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ژ 

ژپ  پ   ژ 

ژې  ى     ى  ائ    ژ

ھ  ژژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇژ ژائ  ەئ  ەئ  ژ

ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵

ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ ژٱ  ٻ  ٻ  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمعؾوم، سمعض ذم مشورك ؿموقمر، ديى،أ ومؼقه،سمن حيقى سمن ضموسمر اًمغسوين اعمؽـود،  اإلموم حمؿد سمن حيقى سمن حمؿد :هو (1)

: ىموؾمم سمن داود اًمسؾوي(، ومن أسمرز شمهمذشمه اسمنوقمبد اهلل حمؿد سمن قمكم اًمذيمواين إكدًمز،  أيب): من أسمرز ؿمقوظمه

، اًمزيتون ؿؽـوؾميسم اًمتعريف ذم اًمـوفمر كزهي أرضموزة) :آصموره من، (ؾمؼلم اًمعووؿيو )حمؿد سمن أمحد سمن هموزي اعمؽـود،

ن يؾمـي ؾمبع وقمنم(، شموذم "إوهطموت اسمن ضموسمر قمغم مورد اًمظؿآن"ـ ؾُمِؿي ذم يمتى اًمػفورس سم اًمؼرآن رؾمم ذم مصـف

 وصمامكامئي.

  .111-119/ 12 عممًمػلما معجم ،4/59و 3/689أقمهم اًمـوس إحتوف، 486آسمتفوج سمتطريز اًمديبوج ص كقل: يـظر

 ود. قمبد اهلودي محقتو ذم يمتوسمه  ،و5اخلهف واًمتشفػم سمقونهذا اًمـظم، وكؼل قمـه هذا اًمبقً اسمن اًمؼويض ذم مل يتواومر ًمدي  (2)

 .17/554اًمعدد 2ىمراءة اإلموم كوومع قمـد اعمغورسمي ج

 .هو اًمذي قمؾقه اًمعؿلأسمو داود سمحذف أًمػه، وًمقس ذم اًمؼرآن همػمه، و اظمتص (3)

 .177، دًمقل احلػمان ص499، شمـبقه اًمعطشون ص2/429اهلـدي ؼققحت، اًمتبقون 787و 3/777: خمتٍم اًمتبقلميـظر

 ژہژ   ؿيقمـد يمؾذم مبحٌ: طمذف إًمف سمعد اًمواو هذه اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق ذيمرهو  شمـدرج (4)

 .75ص [11]سموًمـسوء

  .67ص ژ ىئىئ ژ ؾؿييم ىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، وؾمبق ذيمرهو قمـد ذماًمؽؾؿي   هذه شمـدرج (5)
  .اًمؽؾؿي ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى شمـدرج (6)

ذيمرهو مع موضع اًمبؼرة  ومموإ 84ص ،سموًمبؼرة [58] ژٺ    ٺ    ٿژ  ذيمر هذه اًمؽؾؿي قمـد ىموًمه شمعومم: ؾمبق (7)

 طمتى دمتؿع اًمـظوئر.

ع اًمرضمراضمي إًمػوظ اعمستدريمي اخلراز ذم اعمورد، ومج وأسمو داود وطمده، ومل يتعرض هلو اًمداين، وأهمػؾف إًمف طمذف (8)

طمذومفو اسمن كجوح ذم سمقتلم ذيمر مـفو هذه اًمؽؾؿي، وكص  سمعض اًمعؾامء قمغم إصمبوت إًمف، ىمول اًمشقخ  اًمتيقمغم اخلراز 

 ينم إمم وُكص  قمغم إصمبوهتو ذم هومش سمعض اعمصوطمف اًمصحقحي، ورؾمم اجلزري ذم مصحػه سمحذومفو، ومل» اًمـوئطي:

= 
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سمحذف إًمف »: يضوىمول اسمن اًمؼو (.4/625 ر اعمرضمونك. )شأىمول: احلذف هو إىمقس -ىمول اًمـوئطي-آظمتهف، 

 و(.5سمقون اخلهف واًمتشفػم . )شكص  قمؾقه ذم اًمتـزيل، وسمه اًمعؿل

 واًمعؿل قمغم احلذف.

 .56، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص362، شمـبقه اًمعطشون ص995-4/994: خمتٍم اًمتبقلميـظر

ک    ک  ژ  : ذم اًمـسوء ذم ىموًمه شمعومم وضع إولؾمومل، وومصؾفو اعممًمف قمن اعم اًمشقخلم: ٕكه مجع ممكٌ سموشمػوق (1)

 .وممهذا اعموضع مع كظػمه أ وذيمر [،25] ژک

وموضع يس واًمطور أيت، وموضع اًمرقمد وهموومر  ،ذيمر هذا اعموضع وممكٌ ؾمومل، وإاًمشقخلم: ٕكه مجع مم سموشمػوق (2)

 : طمتى دمتؿع اًمـظوئر.99ص [172] ژڤ  ڤ  ڦژ  قمـد موضع إقمراف إول ذم ىموًمه شمعومم:

وىمد وىمع ظمهف ذم إًمف إومم من هذه اًمؽؾؿي ىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، ذماًمؽؾؿي   هذه شمـدرج (3)

 اإلصمبوت وموًمداين ومقفو قمغم أوؾه سمحذف إًمػلم، أمو اإلموم أسمو داود ومحذف إًمف اًم وكقي، أمو إومم ومؼد كص  ومقفو قمغم

وهو  [،19]ق:  ژ بَاِسَق ت   ژٓ همػم، وىمد كؼل اخلراز قمن أيب داود اخلهف ذم إومم وشمرضمق  اإلصمبوت ومقفو وذم

وكص ومقفو قمغم إصمبوت  ژ بَاِسَق ت  ژخموًمف عمو كص  قمؾقه ذم اًمتـزيل ، ومنكه مل يذيمر ؾموى اإلصمبوت، وىمد اؾمت ـى اعممًمف 

و سمحذف إًمػلم، واًمعؿل قمـد اعمشورىمي واعمغورسمي سمنصمبوت إومم وطمذف ورؾمؿف،ژەئ    ژ إومم، ومل يست ن

اًم وكقي يمام قمـد أيب داود، وىمد رؾمؿً يمذًمك ذم مصحف ورش، أمو مصحف ىموًمون ومؼد رؾمؿً ومقه سمحذف إًمػلم يمام 

 ، شمـبقه173-2/171، اًمتبقون حتؼقق اهلـدي1135و4/1919، خمتٍم اًمتبقلم268قمـد اًمداين. يـظر: اعمؼـع ص

 (.  74، دًمقل احلػمان ص5/458و، ك ر اعمرضمون25ومت  اعمـون 271اًمعطشون ص

 .88ص [172] ژڤ  ڤ  ڦ  ژ    اًمؼراءة قمـد موضع إقمراف شمؼدمً (4)

ڌ  ڎ   ژ   :وهو :ُذيمِر قمـد موضع إقمراف، أمو إول  ژ ژ   ژ  ڑ ژ   اًمؼراء ذم اعموضع اًم وين اظمتهف (5)

قمومر سملًمف قمغم اجلؿع، وشمرؾمم سمحذف إًمف، وأحلق قمؾامء اًمضبط  سمنون واىمرأه اًمبٍمي ومؼد   ژڎ  ڈ  ڈ

ـ  ژأًمف وغػمة ًمؾدًٓمي قمغم ىمراءهتم، ورؾمؿفو قمغم ىمراءة اسمن قمومر ويعؼوب يمذا  سموًمتوطمقد، ويمرس  واًمبوىمون ،ژُجُهم  ُذّرِيَّ

ـ  ژ اًمتوء أسمو قمؿرو وطمده، ورؾمؿفو قمغم ىمراءشمه يمذا  ن، وشُمرؾَمم سمحذف إًمف ذم ىمراءهتم.اًمبوىمو اًمتوء وضم ،ژجُِهم  ُذّرِيَّ

 .2/377، اًمـنم2/619، سمستون اهلداة3/285، اعمصبوح اًمزاهر2/461، اعمستـػم479، اًمتقسػم ص254اعمبسوط ص: يـظر

 .67ص ژ ىئىئ ژىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل، وؾمبق ذيمرهو قمـد يمؾؿي  ذماًمؽؾؿي  هذه شمـدرج (6)
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 مجع ممكٌ ؾمومل. كه: ٕطمذف إًمف قمغم اًمشقخلم سموشمػوق (1)

 هذه اًمؽؾؿي، واًمتي ىمبؾفو ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى، وؾمبق سمقوهنو، وسمقون مو قمؾقه اًمعؿل ومقفو قمـد يمؾؿي  شمـدرج (2)

 .75ص [11] سموًمـسوء ژہژ 

 ىموقمدة اضمتامع إًمػلم ذم مجع اعممكٌ اًمسومل. ذمىمبؾفو  واًمتياًمؽؾؿي  هذه شمـدرج (3)

 ًمؽؾامت ذم ىموقمدة أًمف اعم ـى.اًم هصمي ا شمـدرج (4)

 ٕكه مجع ممكٌ ؾمومل. :إًمف ذم اًمؽؾامت اًم هثقمغم طمذف  خلمسموشمػوق اًمشق (5)

 ، طموومظوً  ؿمقخوً  يمونويعرف سموسمن اًمؼويض، ، اعمؽـوداًمؼوؾمم اسمن اًمؼويض  وأسم ـحويزيد قمبد اًمرمحن اسمن اًمػؼقه اًم أسمو :هو( 6)

سمن يوؾمف  حمؿد):  وشمسعامئي، من أسمرز ؿمقوظمه اًمذين أظمذ قمـفملمسع وشمسعخ اجلامقمي ذم اإلىمراء ذم وىمته، وًمد ؾمـي شمؿمق

أيب اعمحوؾمن اعمغريب سمن قمكم ااًمؼودر  قمبدزيد اًمػود اًمصغػم،  أسمو): (، ومن أسمرز شمهمذشمهاًمعرائٌم أمحد، اًمتومكم

 تلم(، شموذم ؾمـي اصمـهمػؾه مورد اًمظؿآن)اًمػجر اًمسوـمع ذم ذح اًمدرر اًمؾوامع، آؾمتحسون ومو أ: اًمػود(، من آصموره

 .3/323، إقمهم 1/312ؿمجرة اًمـور اًمزايمقي ،297-2/296: ؾمؾوة إكػوس يـظر .ًمف سمعد إلموصمامك

 ذم اًمػصل أيت. ژڈژ  قمغم ذًمك قمـد اعمغورسمي، وؾمقليت شمػصقل احلديٌ ذم اًمعؿل (7)

وًمو ؿموذة ٓطمتامل أن شمؽون همػم ؿموذة طملم  شمؽون اًمؼراءة اعمشور إًمقفو متواشمرة، سمل نأ يشؽمط ذم يموكه طمذف إؿمورة وٓ (8)

 يمتى اعمصوطمف.

= 
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 .و21: ومت  اعمـونيـظر

 .16ص ؾمبق اًمتعريف سمه ذم اًمتؿفقد سمؼسم اًمدراؾمي (1)

، ضمومع اًمؽهم 2/41خمتٍم اًمتبقلم ،595،  اعمؼـع ص79، هجوء مصوطمف إمصور ص17: مرؾموم اخلط صيـظر (2)

 .و6ذم رؾمم اعمصحف اإلموم 

 سمزيودة قمغم، وهي زيودة خمؾي. "غم مؾكقم" :)م(  ذم (3)

، وشمرؾمم سمحذف إًمف ذم ومواومؼً ىمراءهتم اًمرؾمم شمؼديراً  ،قمووم واًمؽسوئي ويعؼوب وظمؾف سموًٕمف مداً  ىمرأ (4)

واًمبوىمون سمغػم أًمف ىمٍمًا، وواومؼً  ، ژ َم لِِك ژىمراءهتم، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة داًمي قمغم ىمراءهتم يمذا 

 ژ لِِك مَ  ژ، وشُمرؾَمم سمحذف إًمف قمغم ىمراءهتم يمذا ىمراءهتم اًمرؾمم حتؼقؼوً 

 .1/271اًمـنم ،2/425، سمستون اهلداة 2/259اعمصبوح اًمزاهر  ،2/7، اعمستـػم126، اًمتقسػم ص41: اعمبسوط صيـظر

حذف كوومع واسمن يم ػم وأسمو قمؿرو سمضم اًمقوء وأًمف سمعد اخلوء ويمرس اًمدال، ومواومؼً ىمراءهتم اًمرؾمم شمؼديرًا، وشمرؾمم سم ىمرأ (5)

اًمبوىمون سمػت   وىمرأ ، ژ  ژ إًمف ذم ىمراءهتم، وأحلق قمؾامء اًمضبط أًمف وغػمة داًمي قمغم ىمراءهتم يمذا

 سمحذف إًمف قمغم ىمراءهتم يمذا وشُمرؾَمممن همػم أًمف، وواومؼً ىمراءهتم اًمرؾمم حتؼقؼًو،  ًمدالاخلوء وومت  ا ناًمقوء وؾمؽو

 .  ژ چ  چژ 

 . 2/297، اًمـنم2/435سمستون اهلداة ،2/265، اعمصبوح اًمزاهر2/16عمستـػما ،225ًمتقسػم ص ، ا66: اعمبسوط صيـظر

 .ـه "يمحذف إًمػوت اًمتي ذم اجلؿوع اعمتؽررة" :هومش )ز(  ذم (6)

 .ـه "هو ذم ؾمورة اًمرقمد يمام ؾمبق ذم طمرف اهلوء" :)ز( ومشه ذم (7)

 .ـه "ءػوهو ذم ص وهمػمهو يمام ؾمبق ذم طمرف اًم": هومش )ز(  ذم (8)

 ذم يمتى اًمرؾمم اعمتوومرة ًمدي . ىمف قمغم هذه إسمقوتأ مل (9)
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اعمتورم سمػوس ؾمـي  ،ٕيب حمؿد قمبد اًمواطمد سمن أمحد سمن قموذ إكصوري: ومت  اعمـون اعمروي سمؿورد اًمظؿآنيمتوب  (1)

اقمتؿد  ،وحترير عمو ومقه من اؾمتقعوب :أضمود ذوح اعمورد اعمعروومي قمغم اإلـمهق هو سملمن اًمنموح اًمؼقؿي،  ،هـ1949

، ىمول ـى قمغم ذطمه همػم واطمد من اًمعؾامءذم مصودره قمغم أوول اعمورد إضوومي إمم يم ػم من يمتى اًمرؾمم اعمعتؿدة، وًمؼد أصم

ومـفو ذطمه اًمعجقى قمغم مورد اًمظؿآن ذم قمؾم رؾمم اًمؼرآن، ومؼد أضمود ومقه مو ؿموء، وًمقس اخلؼم يموًمعقون، » :قمـه اعمحبي

ؾمبق ذيمر و ،شاًمؼرآن ًمغػم كوومع من سمؼقي اًمسبعياإلقمهن سمتؽؿقل مورد اًمظؿآن ذم يمقػقي رؾمم  ومقه شملًمقػًو آظمر ؾمامه وأدرج

 حتؼقؼوت اًمؽتوب ذم اًمتؿفقد ذم مبحٌ: أهم اعمصـ ػوت ذم اًمرؾمم.

 .3/96، ظمهوي إصمر ذم أقمقون اًمؼرن احلودي قمنمظ1: ومت  اعمـونيـظر

 أ.47ومت  اعمـون كسخي إزهريي  (2)

ذم  ًمِّفاخلراز من أهم مو أُ  ظومي، شمعتؼم مـهـ718وذم ؾمـي عمحؿد سمن حمؿد اخلراز شم :اًمؼرآنًمظؿآن ذم رؾمم ا مورديمتوب  (3)

 تامدهمكظؿفو قمغم رؾمم ىمراءة كوومع ٓقم وىمدوهمػمه،  عمـصفسمزوائد قمغم اًمرائقي واعمؼـع من اًمتـزيل وا وومقف أشمى، اًمرؾمم

اعموضمودة ذم اًمتـزيل، وموؿمتؿؾً سمذًمك قمغم  طمرفوء إومضؾً قمغم اًمعؼقؾي سمذيمر هج ىمد، وقمؾقفو ذم سمهد اعمغرب

ن من اًمشفرة واًمؼبول مو مل شمؽد شمـوًمه مـظومي أظمرى و، وىمد كوًمً إرضموزشماًمضبط ذيلظمهوموت اًمشقخلم،  صمم أحلق هبو 

 أذف ـمؾعً. .وىمد ـمبعً قمدة ـمبعوت مـفو حتؼقق دواعمغرب،  قذم اعمنم وطمدي وً  ذم قمؾم اًمرؾمم ىمديامً 

 .3/435، ىمراءة اإلموم كوومع قمـد اعمغورسمي 3/1294اًمـفويي  يـظر: همويي 

 ."أي طمروف اهلجوء" :هومش )ز(، و)م(  ذم (4)

 ، مع طمذف وشمٍمف من اعممًمف.2/143اهلـدي ؼققحت اًمتبقونيـظر:  (5)

ه اعممًمف ذم  سملم (6)  .و2طمد 

داع   ضمداحلذف، وإكام يـص قمؾقه إذا و مل يػرد إصمبوت طمروف اًمعؾي ذم ومصل مستؼل يمام ومعل ذم : أكهاعممًمفمؼصود  (7)

 ًمذيمره، يموؾمت ـوئه من قمؿوم طمذف أًمف آيوشمـو اعموضع اًم وين واًم وًمٌ سمقوكس .

 و.21اعمـون  ومت يـظر:  (8)
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ىالثانيىالفصل
ىالمنقلبةىفيىاللفظىعنىالواءىوماىجرىىمجراهاىاأللفحذفىىفي

 

 

 

  

ژىبژ   ژڭژ ژڳ ژ

ژژژ ٿ ژژڃ  ڃ  ژ 

 ژڳژ  ژ ٺ ژ   ژ ڭ ژ    ژۇئژ
ژچژ ژی  ژ  

ژيئ  جبژ ژڀ ژ  ژپ  ژ  ژڀژ

 ژ ۆژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهـ. "أي ذم هذا اًمػصل واًمذي سمعده": هومش )ز(، و )م(  ذم (1)

 من )م(. ؾمؼطً (2)

 اهـ. "   ژٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ كحو" :هومش )ز( ، و)م(  ذم (3)

(، من اعممًمػوت ـه444اعمؼـع ذم معرومي مرؾموم مصوطمف أهل إمصور ٕيب قمؿرو قم امن سمن ؾمعقد اًمداين ت) يمتوب (4)

ورواه قمن أئؿته من مرؾموم ظمطوط مصوطمف أهل إمصور،  قختهاعمتؼدمي ذم قمؾم اًمرؾمم، ذيمر ومقه مو ؾمؿعه من مش

ؽتوب ذم رؾموًمي ذم اًمرؾمم ضمؾفو مػؼودة، ، وطُمِؼق اًم وتص من ممًمػومو و  ًمديه قمن مصحف اإلموم، وضؿـه كصو

 من ىِمَبل اًمبوطم ي كورة احلؿقد، وـمبعته دار اًمتدمريي. اً قمؾؿقي حتؼقؼًو ضمقد

 .131 -139 و 83: اعمؼـع  صيـظر

 .436ص اعمؼـع (5)

وًمد ؾمـي أرسمعلم وؾمتامئي، أو  اعمؼرئ ووطمى اًمتصوكقف، ي،سمن قمؿر سمن إسمراهقم أسمو حمؿد اًمرسمعي اجلعؼم هقمإسمرا هو (6)

: ) اعمـتخى اًمتؽريتي(، وىمرأ قمؾقه اًمؼراءات اًمعنم:قمغم )أيب احلسن اجلوهري(، وسموًمعنم:ىمبؾفو شمؼريبًو، ىمرأ سموًمسبع قمغم

ز(، أًم ف اًمتصوكقف ذم أكواع اًمعؾوم مـفو سمنأسمو سمؽر ) ح ) ذح اًمشوـمبقي ،اعمسؿى يمـز اعمعوين، ذ:اجلـدي، حمؿد اعمطرِّ

 (، شموذم ؾمـي اصمـتلم وصمهصملم وؾمبعامئي."مجقؾي أرسموب اعمراود"اعمسؿى ي اًمرائق

= 
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ژ ۅژ   

ژېئ ژژی      ژ

َسِفَ 
َ
أ ِتَ  َيَٰٓ َ َي َوي لَِت  َي َحۡس 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46 -1/45، همويي اًمـفويي 864 -2/863: ـمبؼوت اًمؼراء يـظر

 .639أرسموب اعمراود ص مجقؾي (1)

 . "ژېئ ژ و"إمم ىموًمه: "مـؼؾبي قمن يوء اعمتؽؾم  ًمػفوأ ومنن ")م( من ىموًمه: ؾمؼط من  (2)

 وًمواو.سم "بًؾواكؼ":)م(  ذم (3)

 .239: ذح ىمطر اًمـدى صيـظر 4))

ذم  إموموً  يمونقمبد اهلل،  أسمواًمشفػم اخلراز يمـقته:  يٌماإلموم أسمو قمبد اهلل ؾمقدي حمؿد سمن حمؿد سمن إسمراهقم إموي اًمنم هو5))

ءة واًمضبط، من أئؿي ذم اًمؼرا ضمؾي،أدرك أؿمقوظمو ً، سمعؾؾه وأووًمه قموروموً ذم اًمضبط،  كوومع، مؼدمو ومقه ٓ همػم، إموموً  ْؼرئمَ 

أظمذ قمـه واكتػع سمه:) اسمن آضمطو، حمؿد  وممن ،آضمروم( اسمنسمن حمؿد اًمصـفوضمي  حمؿد ،)أسمو قمبد اهلل اسمن اًمؼصوب:أسمرزهم 

وًمه شمآًمقف: من أضمؾفو )اًمرضمز اعموؾموم سمؿورد اًمظؿآن ذم رؾمم أطمرف اًمؼرآن،ذح قمغم ، سمن قمبد اعمفقؿن احلرضمي(

 شموذم قموم صمامكقي قمنم وؾمبعامئي قمغم مو ىمقل. م كوومع،(. مؼرأ اإلمواًمؼميي، يسؿى اًمدرر اًمؾوامع ذم أول 

اكتؼول أهل  سمعد ودسمرؾموم اإلؾمـ اًمتعؾلظ،2اًمظؿآن  ورداًمبقون ذح م ع، مؿو29 -2/19 حتؼقق اهلـدي ًمتبقونا يـظر

 .7/33، إقمهم2/91 ٕكػوسا ؾمؾوة، 99اعمـزل واًمـود ص

 .358مورد اًمظؿآن اًمبقً  (6)

 .286 -285،  دًمقل احلػمان صاًم ويـي ص ؼققبقون حت:اًمتيـظر (7)

 ."مـه" :)م( ذم (8)

 .798 -2/797شوـمبقي: ذح اجلعؼمي قمغم اًميـظر (9)
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ژڦ   ژ 

 ژڀ ژ  ژېئ ژ ژ ائ ژ
ژھ    ژ  ژ ٹ  ژ ژ   ہ ژ  ژڇژ

ژ ڭ ژ ژ ۈ ژ ژ مب ژ 

ژ ڤ ژ ژ ک ژ  ژ  گگ ژ ژ ٻژ

 ژ ٻ  ژ  ژ ۅ  ژ ژ ۇئ ژ 
 

     ژ ڍ  ژژۆئ ژ ژڦ ژ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلؼقؼي هو مو يؿؽن متققز اعممكٌ من اعمذيمر ذم ضمـسه، أمو اعممكٌ اعمجوزي ومفو مو ٓ يؿؽن متققز اعمذيمر من  اعممكٌ 1))

 (.22ص بسطياًمعرسمقي اعماعممكٌ ذم ضمـسه. )ىمواقمد اًمؾغي 

سموًمتؽسػم.  ءهو يمل اؾمم مجع شمغػم ومقه ًمػظ واطمده، ومن هـو يسؿى شمؽسػمًا: ًمتغقػم هقأي واطمده يمام شمتغػم هقأي اإلكو  2))

 .2/178بـوء واإلقمراب ًماًمؾبوب ذم قمؾل ا

 .2/799اجلعؼمي قمغم اًمشوـمبقي ذح (3)

 .ـه "هو مجع أيمّ  " :هومش )ز( ذم (4)

 .من )م( ؾمؼطً 5))

 .361اًمظؿآن اًمبقً  مورد (6)

ه سمن أيب اًمؼوؾمم ظمؾف اًمرقمقـي اًمشوـمبي إ اًمشوـمبقي 7))  كدًمزهي اعمـظومي اعمـسوسمي إمم اإلموم أيب اًمؼوؾمم اًمؼوؾمم سمن ومػمر

طمرز "اًمتقسػم  ًمؾداين ، وؾمامهو  يمتوبومقفو   ظمهذه اًمؼصقدة ذم اًمؼراءات اًمسبع، ك شمبحٌ(، ـه 599ؾمـي  )  اعمتورم

اإلموم اجلزري ىمول  ءوىمد أصمـى قمؾقفو اًمعؾامء صمـوًء سموًمغًو، ومن همٓء اًمعؾام ،" ووضمه اًمتفوين ذم اًمؼراءات اًمسبع إموين

واًمؼبول مو ٓ أقمؾؿه ًمؽتوب همػمه ذم هذا اًمػن، سمل أيمود أىمول وٓ ذم همػم هذا  شفرةوًمؼد ُرِزق هذا اًمؽتوب من اًم »ومقفو 

خيؾو من كسخي  م  اإلؾمهم خيؾو مـه، سمل ٓ أفمن أن  سمقً ـموًمى قمؾ من سمهد اً اًمػن، ومنكـي ٓ أطمسى أن سمؾد

 حمؿد متقم اًمزقمبي. حتؼقق(، وىمد طمؼق قمدة حتؼقؼوت من أضمودهو 919 /2.)همويي اًمـفوييشسمه،.....
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ژۈئ ژ

  ژيئ ژ ژ ژ ژژٻ ژ ژ ۋ ژ 
   ژ ڄ ژ 

  ژ پ ژ ژڤ ژ 

 ژ  جح  مح ژ  ژ ڎژ 
  ژ ڄ ژ ،ژڀژ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .294سموب اًمػت  واإلموًمي اًمبقً اًمشوـمبقي (1)

 .199/ 2يـظر: ذح اجلعؼمي قمغم اًمشوـمبقي  (2)

 و.196اعمـون ومت (3)

ذم  رؾموًمي،  81ظمط اعمصحف ص مرؾموم، 2/63، خمتٍم اًمتبقلم436، اعمؼـع ص59هجوء مصوطمف إمصور ص :يـظر

  .67ص عمصحفرؾمم ا

 سموًمبدل إًمف، واعمبدل مـه اًمقوء. اعمؼصود (4)

 .195اعمـون ورىمي  ومت  (5)

 أًمف اًمتلكقٌ اجلوريي مرى اعمـؼؾبي قمن يوء. أي 6))

 ومفذا اًمـوع ومرع ظمورج قمن اًمؼقوس. إول،ضوسمط رؾمؿه يوًء قمغم  أي (7)
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ں  ژ ژپ     ڀ  ڀ ژ 

ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ژں  ڻ 

 ژڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ 

ٺ  ژ   ژٹ   ٹ  ٹ ژ

 ژڀ      ڀ  ژ ژٿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .439ص اعمؼـع (1)

اًمتـبقه قمغم إول ًمقس سمواضمى،  لنسم ؿمعوررؾمؿً سموًٕمف قمغم اًمؾػظ وإن يمون أوؾفو اًمقوء، وومقه إ نهنووم »اًمسخووي: ىمول

 (.398)اًموؾمقؾي ص شوىمقل مو رؾمم سموًمقوء من ذًمك ومعغم مراد اإلموًمي، ومو رؾمم سموًٕمف ومعغم مراد اًمتػخقم

  ، وكظوئره ذم اًمؼرآن سموًمقوء، وُرؾِمم ذم ؾمبحون:سموًٕمف ژٺ  ٿ  ژ  ورؾمم ذم احلوىمي: »سمن معوذ اجلفـي : ا ىمول

سموًٕمف، وىمد وىمعً ذم    ژ ېئ      ېئ  ىئ ژ ذم اًمؼصص وذم يس:ژېئ      ېئ  ىئ   ژوژ پ     ڀ  ڀ ژ

 (.47)اًمبديع ص شوًمقوءسمر ظمتؾف اعمصوطمف ذم رؾمؿفو، وإيم اعمصوطمف سموًمقوء، وهذه إطمرف ممو اسمعض

اًمؽشف ٕيب اًمعويص  طمىهذا خموًمف عمو اشمػق قمؾقه قمؾامء اًمرؾمم من رؾمم هذه اعمواضع سموًٕمف سموشمػوق، وىمد ذيمر وو ومـؼؾه

 سموًمقوء، وقمد اًمرضمراضمي كؼؾه خموًمف عمو ارشمضوه ؿمقوخ اًمرؾمم. وطمفيمتى ذم سمعض اعمص ژ ڀ ژ  أن

 .ظ319ًمعطشون ، شمـبقه ااًم ويـي ص ؼققحت ًمتبقون: ايـظر

ذم اًمػصل  ًمدظموهلام، [18]ـمه:ژڇ ژوٓ ،[197]مـه إقمراف:ژ ڄ ژ متحد اًمـوع ومه يدظمل ومقه أي 2))

 .ونصمهصمق نومفام يرؾمامن سموًٕمف مطؾؼًو: ًمؽوهنام اؾمام ،إًمف اعمـؼؾبي قمن واو(أيت)

 ومنكه مؽتوب سمقوء قمغم إول. ،[295ة:]مـه اًمبؼرژ ڍ ژىُمقِّد سموًمضؿػم اطمؽمازًا من همػم اعمجوور ًمؾضؿػم كحو (3)

 ، وؾمقليت سمقوكه أيضًو ذم اًمـوع اًم وًمٌ )طمذف اًمبدل واعمبدل مـه(.و 29 )ز( :يـظر (4)

 مرؾموم يوء قمغم إول. ومنكه 5))

 .445ص اعمؼـع (6)

 .و196اعمـون  ومت ، 523: اًمدرة اًمصؼقؾي صيـظر، و639أرسموب اعمراود ص مجقؾي 7))
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ژڀ ژ 

 ژڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ژ 

ژڑ  ک    ک  ک ژ  ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وموضع ،[1]واًمتحريم ،[113]واًمـسوء ،[264، 295]أرسمعي مواضع موضعلم ذم اًمبؼرةذم  ژہژ وىمعً (1)

 [.1]ذم اعمؿتحـيژ ڄڦ ژ ظمومس ضموء ومقه سمعد اًمتوء يوء وهو

  ."وهو" :)م( ذم (2)

 .264 -2/263: خمتٍم اًمتبقلميـظر (3)

 ، ومؾام حتريمً اًمواو"مرَضَوة"وأوؾفو  »اًمواو سمـوًء قمغم أوؾفو إول ، ىمول أسمو داود: واتقمدهو اًمشقخون من ذ وىمد (4)

طملم شمؽؾم  اًمواوأيضًو من ذوات  و(، وقمده2/264)خمتٍم اًمتبقلم  ش"مرضوت"أًمػًو ومصورت  كؼؾبًواكػت  مو ىمبؾفو ا

)خمتٍم  [76]  ژ ی  ی  ی  جئ  حئ ژ قمغم أن ذوات اًمواو شمؽتى أًمف قمـد ىموًمه شمعومم ذم اًمبؼرة

 (.166 -2/165اًمتبقلم

 اعمؼـع ذم آظمر سموب مو رؾمم ومقه إًمف واوًا قمغم ًمػظ اًمتػخقم ومراد إول، طمقٌ اؾمت ـوهو من ذوات اًمداين ذم وذيمرهو

 شمرؾمومًو سموًٕمف قمغم اًمؾػظژ ڄڦ ژ ژہ  ہہ ژوضمدت ذم مجقعفو »اًمواو اًمتي يمتبً أًمػفو واو ومؼول

 (.494 -493)اعمؼـع 

وًمؽن عمو وورت واوه إمم اًمقوء   ،اًمواو وحق  كظرًا إمم إول إول وٓ ؿمك أن  ىمول اًمشقخلم أن  أوؾفو  »اسمن قموذ: ىمول

يُمتَِى سموًٕمف اطمتقٍ إمم اؾمت ـوئه يموًمؽؾم اًمسبع ظمهومًو عمو ىموًمه اًمشقخون أك ه يُمتَِى  ومحلميمام شمؼدم يمون طمؼه أن ُيْؽَتى هبو، 

 (.ظ196)ومت  اعمـون  شسموًٕمف  ىمقوؾمًو قمغم كظوئره من ذوات اًمواو

 .ظ196ـوناعم ومت  (5)

 شويمذًمك رأيته ذم اعمصحف اًمشومي سموًمقوء ذم هذين اعموضعلم »اًمشقخلم قمغم اؾمت ـوء اعموضعلم، ىمول اًمسخووي: سموشمػوق (6)

 (.391)اًموؾمقؾي ص

، رؾموًمي ذم رؾمم 3/497، خمتٍم اًمتبقلم278،  اعمؼـع ص82، هجوء مصوطمف إمصور ص89: مرؾموم اخلط صيـظر

 .68اعمصحف ص
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 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

ڦ  ژژۓ  ڭ ژ 

ژڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ود ذم خمتٍم اًمتبقلم إصمبوت أًمف اًمبـوء إومم وطمذف ٓم اًمؽؾؿي اًم وكقي، وواومؼه اعمفدوي واًمسخووي، أسمو دا اظمتور (1)

 قمؾقه اجلعؼمي ،واظمتور اًمداين إصمبوت اًم وكقي وطمذف إومم، وواومؼه اًمعؼقكم . اىمتٍمو

واؾمتحسـه أسمو داود ذم (، 159)اعمحؽم ص شاعمذهى قمـدي ذم ذًمك أوضمه، وهو اًمذي أظمتور وسمه أكؼط هذاو »اًمداين: ىمول

اظمتقوره ذم أسمو داود (، ومخوًمف 183-181)أوول اًمضبط ص شوهذا اًموضمه اًم وين أطمسن »أوول اًمضبط ومؼول:

 اًمضبط اظمتقوره ذم اًمتـزيل، واًمعؿل قمغم اظمتقور اًمداين سمحذف إومم وإصمبوت اًم وكقي. لأوو

، مرؾموم ظمط اعمصحف 927 -4/926تبقلم، خمتٍم اًم276،  اعمؼـع ص82مصوطمف إمصور ص هجوء يـظر

 ؼقق، اًمتبقون حت479 -478، مجقؾي أرسموب اعمراود 148ذم رؾمم اعمصحف ص رؾموًمي، 297،اًموؾمقؾي ص165ص

 .صاًم ويـي 

قمغم  وشمرؾمم،"سموع"ومؼرأ أسمو ضمعػر واسمن ذيموان سملًمف ىمبل اهلؿزة م ل  عموضعلم،ذم ا ژۓ  ڭ  ژ اًمؼراء ذم  اظمتؾف (2)

ٓ َونَ ژىمراءهتام يمذا  ژڭ  ژوشمرؾمم قمغم ىمراءهتم يمذا ،"كعو"سملًمف سمعد اهلؿزة قمغم وزن  واًمبوىمونژ ءا

، اًمـنم 2/799، سمستون اهلداة3/74، اعمصبوح اًمزاهر2/258، اعمستـػم344، اًمتقسػمص161: اعمبسوط صيـظر

2/398. 

 من)م(. ؾمؼطً(3)

، "ٓم اًمؽؾؿي"اعمرؾمومي إًمف اًم وكقي أسمو داود ذم اًمتـزيل وأوول اًمضبط واًمداين ذم اعمحؽم أن شمؽون  اظمتور (4)

اظمتقوره ذم اعمحؽم طمقٌ اظمتور أن شمؽون  "كأو"، وظموًمف اًمداين ذم اعمؼـع  ذم يمؾؿي "وورة اهلؿزة"واعمحذوومي إومم 

وذًمك أن  »قمغم هذا اًموضمه اجلعؼمي ذم اًمؽؾؿتلم،  ىمول اسمن قموذ: تٍم، واىم "وورة اهلؿزة"اعمرؾمومي إًمف إومم 

واًمتـزيل ذم يمل مهزة مػتوطمي ؾمواء حترك مو ىمبؾفو أو ؾمؽن إذا أشمى سمعدهو أًمف ؾمواء يموكً  حؽموزا ذم اعماًمشقخلم ضم

زائدة أو مبدًمي من طمرف أوكم أن شمؽون اعمحذوومي وورة اهلؿزة وهو اًمراضم  قمـفام : ٕن اهلؿزة طمرف مستؼل ىمد 

مو ٓ سمد مـه من إىمومي وزن أو سمقون شم ـقي، وأن  يستغـي سمـػسه قمن اًمصورة، ويمي ٓ شمػوت اًمدًٓمي ذم إًمف سمعدهو قمغم

)ومت   شوكأو ورءا همػم يمؾؿتي اًمـجم،...... أوباعمحذوومي إًمف اًمتي سمعدهو: ٕن هبو وىمع اًم ؼل كحو : شمبوءا وم ؽونشم

 (، واًمعؿل ذم اًمؽؾؿتلم قمغم رؾمم إًمف اًم وكقي، وطمذف إًمف إومم.و96 -ظ  95اعمـون 

= 
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 ژ پ  ڀ  ڀ  ڀژ 
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، مجقؾي 199 و187، أوول اًمضبط ص794 و 3/496،  خمتٍم اًمتبقلم 277، اعمؼـع ص164 -163ص اعمحؽم: يـظر

 .263ص، اًمطراز483أرسموب اعمراود ص

 .ـه"أي ختتؼم":هومش )ز(  ذم (1)

 366، 365 قتلماًمظؿآن اًمب مورد (2)

 ذف وسمحذومفو حيذف اًمبدل واعمبدل مـه.ومنن إًمف اًم وكقي اعمبدًمي من اًمقوء حت امت،إومم ذم اًم هصمي اًمؽؾ ًمفإذا ُأصمبتً إ ٕكه (3)

 كأو ورءا. أي (4)

 وذًمك قمغم ىمراءة شمؽما سمدون شمـوين.  (5)

 اهـ. "يم ػم وأسمو قمؿرو سمنأي ا " :و)م( ،هومش )ز(  ذم (6)

 من)م(. زيودة (7)

 من اًمعنمة أسمو ضمعػر، واًمبوىمون سمدون شمـوين. وواومؼفام 8))

، 2/752، سمستون اهلداة3/134، اعمصبوح اًمزاهر2/314 ، اعمستـػم377ص سػم، اًمتق199: اعمبسوط صيـظر

 .2/328اًمـنم

 قمغم يمه آطمتامًملم ومقفو قمغم ىمراءة اًمتـوين ٓ شمدظمل ذم هذا اًمبوب.(9)

 .و329، شمـبقه اًمعطشوناًم ويـي ص ؼقق، اًمتبقون حت4/39: احلجي ًمؾػورد يـظر

  سمتٍمف . 197: ومت  اعمـون يـظر (19)

 اظمتؾف ذم  »ىمول اسمن قموذ: ،[33]اًمؽفف: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ژذم ىموًمه شمعومم:  "يمؾتو"ي يذيمر اعممًمف يمؾؿ مل(11)

= 
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 ژں    ژ ژڄ  ڄ  ڃ  ژ 
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و أًمف شم ـقي، وأك ه م ـ ى ًمػظوً  أًمػه، ومذهى اًمؽوومقون إمم م ـى معـًى، وشموءه ًمؾتلكقٌ، وذهى اًمبٍميون إمم أن  أًمػه ًمؾتلكقٌ،  أهن 

، وىمقل قمن يوء، وذهى اجلرمي من اًمبٍميلم إمم أن  شموءه زائدة وأك ه مػرد ًمػظًو م ـى معـًى، وأن  شموءه مـؼؾبي قمن واو

وأًمػه مبدًمي من واو، ومعغم ىمول اًمؽوومقلم أن  أًمػه ًمؾت ـقي، وىمول اجلرمي أن  أًمػه مبدًمي من واو ٓ يؽون من هذا اًمبوب، 

 شاؾمت ـوئه يموًمؽؾم اًمسبع ًمؾتلكقٌ ىمقوؾمه أن يؽتى سموًمقوء، ومحقٌ يمتى سموًٕمف اطمتقٍ إمم ػهوقمغم ىمول اًمبٍميلم أن  أًم

 (.و197)ومت  اعمـون 

 يمتبً  » قمن اًمقزيدي: سـدهسموًٕمف، ىمول اًمداين ذم رؾمم اًمؽؾؿتلم سم "شمؽما"و، "يمؾتو "كؼل اًمشقخون قمن اعمصوطمف يمتوسمي  وىمد

ن، أو  سموًٕمف،  ژژ ويمذًمك رأيتفو أكو ذم مصوطمف أهل اًمعراق وهمػمهو، وأطمسبفم رؾمؿوهو يمذًمك قمغم ىمراءة من كو 

ذم اًمؽفف سموًٕمف، وذًمك قمغم أن  إًمف ًمؾت ـقي أو قمغم مراد ژوئ  ۇئژومقفوغم ًمػظ اًمتػخقم، ويمذًمك وضمدت قم

 (.363 -362)اعمؼـع ص شًمؾتلكقٌ وكًاًمتػخقم إن يم

ن  ودوسمـحو ذًمك ىمول أسمو دا   ن إذا وىمفيسموًمتـو إٔن من يؼر،، واعمراد سمؼول اًمداين أن شمؽمًا شمؽتى سموًٕمف قمغم ىمراءة من كو 

ٕن أًمف اعم ـى شمؽتى أًمػًو ٓ همػم ، وقمغم يمه   ـقي:قمغم اًمت وًٕمفذم يمؾتو شمؽتى سم :وىمف سموًٕمف قموضًو قمـه، أمو ىموًمه

اًمػت  ضد اإلموًمي،  غمآطمتامًملم  ذم اًمؽؾؿتلم ٓ يدظمهن ذم هذا اًمبوب ، واعمراد سمؼوًمه ذم اًمؽؾؿتلم قمغم اًمتػخقم أي قم

 هذا آطمتامل ذم اًمؽؾؿتلم يدظمهن ذم هذا اًمبوب . غمٌ ، وقموإًمف ذم هذا آطمتامل شمؽون ًمؾتلكق

 (.491) اًموؾمقؾي ص شسموًٕمف  ژوئ ژ: ذم اعمصحف اًمشومي ورأيً»اًمسخووي:  ىمول

 مرؾموم، 4/891، 3/897خمتٍم اًمتبقلم ،59: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر سموًٕمف. اًمؽؾؿتلمقمغم يمتوسمي  واًمعؿل

  .525صاًمصؼقؾي  رة، اًمد158و144ظمط اعمصحف ص

 .4/1171، 3/447اًمتبقلم خمتٍم (1)

اسمن وصمقق ومقفام اخلهف قمن  وكؼل  همػم شمرضمق ،  منكؼل اخلهف ومقفام اعمفدوي واًمداين قمن حمؿد سمن قمقسى قمن ُكَصػْم  ويمذا

اًمؾبقى   وطمسن  ژڄ  ڄ ژ اًمقوء ،وكؼل اًمؾبقى واًمعؼقكم ظمهف اعمصوطمف ذم اعمصوطمف، وأظمؼم أن اعمشفور ومقفام

        وذيمر أن   ، شمرضمق  سمدون           ژ    ڱ  ںژوكؼل اسمن إكبوري اخلهف ذم ًموضمفلم،ا

 وسمغػم أًمف، ومل يذيمر أهنو سموًمقوء. سملًمف،   ژ ڄ  ڄ  ژ

ظمط اعمصحف  مرؾموم، 557 و 549،  اعمؼـع 53، هجوء مصوطمف إمصور ص91 و 25: مرؾموم اخلط صيـظر

 .ظ197، ومت  اعمـون ، 526، اًمدرة اًمصؼقؾي ص629سموب اعمراود صمجقؾي أر ،69ذم رؾمم اعمصحف ص رؾموًمي ،197ص

 (491اًمشومي سموًمقوء.)اًموؾمقؾي ص صحفاًمسخووي ذم اعم رآهو (2)

 إصمبوت إًمف، واًمعؿل قمغم ذًمك قمـد اعمغورسمي يمام ىمول اسمن اًمؼويض واعمورهمـي، أمو اعمشورىمي وموًمعؿل قمـدهم قمغم  أي (3)

= 
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ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 
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 رؾمؿه سموًمقوء قمغم إول.

 .292ص ان، دًمقل احلػمو6اخلهف : سمقون يـظر

و يُمتِبً سموًٕمف ًمؽراهي  ى سموًٕمف قمغم مراد اًمػت  ومؽت قوءمو ىمبل اًم ٓكػتوح وً يوؤه أًمػ أسمدًمً  (1) يموًمؽؾامت اًمسوسمؼي، أو أهن 

 أيت. اعمطرد وء واًمتوء: ًمتسووهيام وورًة قمـد ومْؼد اًمـْؼط ومقؽون يموٕولقاضمتامع وورشملم ومهو اًم

 .ظ197، ومت  اعمـوناًم ويـي ص ؼققحت: اًمتبقون يـظر

  »قمن اعمصوطمف، إٓ  أن  أسمو داود ضمعؾه ؿموئعًو سملم اعمصوطمف ومؼول:  فواًمشقخون اخلهف اعمذيمور ومق كؼل (2)

سملًمف، ومل ژڤژيمتى ذم سمعض اعمصوطمف سمغػم أًمف سملم اًمؼوف اعمػتوطمي واًمتوء اعمؽسورة، وذم سمعضفو:ژڤژ

 (.361 -2/369)خمتٍم اًمتبقلم شواًمؽوشمى خمػم ذم أن يؽتى يمقف ؿموء وء،يرؾمؿوا ذم رء مـفو ي

ٹ  ژويمتبوا »اًمداين سمؿصوطمف أهل اًمعراق، طمقٌ ىمول ذم سموب ذيمر مو اشمػؼً قمغم رؾمؿه مصوطمف أهل اًمعراق:  وظمصه 

(.562)اعمؼـع ص شسمغػم يوء، ورأيً إًمف ذم سمعض مصوطمػفم م بتي، وذم سمعضفو حمذوومي ژڤ

ىمول اًمشوـمبي ذم  .واجلعؼمي، واسمن وصمقق ، اًمشوـمبي   ختصقص اخلؾف ذم اًمؽؾؿي سمؿصوطمف أهل اًمعراقاًمداين ذم عوشمب 

 :231اًمبقً

 ...  وذم شمؼوشمه أًمف اًمـ          ـعراق واظمتؾػوا ذم طمذومفو زسمرا                            

 اجلعؼمي: ىمول

 (.634)مجقؾي أرسموب اعمراود ص شأن  همػمهم سموًمقوء "قأًمف اًمعرا "ووُمِفم من ىموًمه سمغػم يوء، وىموًمه  »           

 ىمول اًمسخووي: 

 (.493)اًموؾمقؾي ص شورأيً ذم اعمصحف اًمشومي شمؼوشمه سمقوء وشموء »           

ٹ ژ وكؼل اًمؾبقى قمن طمؽم اًمـوىمط أن   ،شيوء وٓ أًمف وذم اإلموم أرسمعي أطمرف ًمقس ومقف ژ ٹ  ڤ   ژ »أسمو قمبقد:  ىمول

 (.528اعمديـي سمغػم يوء. )اًمدرة اًمصؼقؾيصذم مصوطمف أهل ژ ڤ

من هذه اًمـؼول أن  هذه اًمؽؾؿي ذم مصوطمف أهل اًمعراق سمغػم يوء واظمتؾف ذم طمذف إًمف وإصمبوهتو، وذم اعمصحف  يتؾخص

ىمول طَمَؽم، وذم اعمصحف اًمشومي واعمؽي سموًمقوء وطمذف  يوء وٓ أًمف، وذم مصوطمف أهل اعمديـي يمذًمك قمغم سمغػماإلموم 

ًمقس قمغم إـمهىمه، طمقٌ يمتبً ذم اًمشومي واعمؽي  "ومل يرؾمم ذم رء من اعمصوطمف سموًمقوء "ومؼول اعممًمف: إًمف، 

وإصمبوت إًمف، وكؼل اًمـوئطي قمن اًمطوًمؼوين ووطمى ظمهوي اًمرؾموم أن  إصمبوت  قوءاًم طمذفواًمعؿل قمغم سموًمقوء يمام شمبلم، 

 واهلل أقمؾم سموًمصواب. إًمف هو إول وإيم ر ،

 .76، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص2/599 ػماقمقي، اجلواهر اًم1/462، ك ر اعمرضمون 69ذم رؾمم اعمصحف ص: رؾموًمي يـظر
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  ژھ ژ ژ ٹ  ٹژ ژ ېئژ 

ژ ۅ  ۉ ژ 
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ذًمك اسمن اًمؼويض واعمورهمـي، ًمؽن  د ذؿمول ذيمر أن  مو قمؾقه مصوطمف أهل اعمغرب خموًمف ٕووهلم اًمعتقؼي، وأن   وذيمر (1)

 اعمصوطمف يمام ذيمر أسمو داود، وأن  رؾمم سمؼقي وًمقس ؿموئعًو سملم داين،يمام ذيمر اًم اىمقيطمذف اًمقوء ظموص سموعمصوطمف اًمعر

د ًٕمف،اعمصوطمف يـبغي أن يؽون سموًمقوء وطمذف ا فموهر  وىمول أيب قمبقد مع أن   اًمسخوويىموًمه سمؼول اجلعؼمي و وقمض 

 .ًمقوءىمول أيب قمبقد يػفم مـه أهنو ذم آموم سمحذف آًمف وا

 .و18، )ز( 293ص ان، دًمقل احلػمظ3واًمتشفػم  هفاخل ، سمقون2/361: شمعؾقق اعمحؼق ذم احلوؿمقي خمتٍم اًمتبقلم يـظر

 ظمهف اًمؼقوس مخس قمنمة يمؾؿي ، ؾمبعاًمـوع اًم وين اعمرؾموم سموًٕمف قمغم يمؾامت ممو ؾمبق أن  مؿوع مو اؾمت ـوه  يتبلم (2)

خون ، ت وإن مل يـص قمؾقفو اًمشقاعممًمف يمؾؿي مرضو زادقمغم اظمتهف، و سمع قمغم اطمتامل ،وصمهثسموشمػوق اًمشقخلم ، وأر

 يمؾؿي. ةقمنم يذيمرهو اعممًمف ومقصب  اعمجؿوع ؾمً ً يمؾؿي يمؾتو قمغم اطمتامل وإن ملحْلؼَ وأُ 

وىمول  »ذم اعمؼـع إصمر يمهمه قمغم اًمؽؾامت اعمست ـوة:  ىمول[، 12ذم ـمه] ژپ   ژ شمبعًو ًمؾخراز مع هذه اًمؽؾامت  ًمفيذيمر اعمم مل

ىمول أسمو قمؿرو: وىمد شملمؾً ذًمك ذم مصوطمف أهل  ًمقس ذم اًمؼرآن همػمه، ًٕمفذم ـمه سمو ژپ   ژأسمو طمػص اخلراز 

(، ومسؽوت اخلراز 445)اعمؼـع ص ش[16]اًمعراق وهمػمهو  ومؾم أضمد ذًمك ومقفو إٓ سموًمقوء يموحلرف اًمذي ذم اًمـوزقموت 

ػه اعمفدوي واًمعؼقكم واسمن وصمقق. كؽورقمـفو : إل  أيب قمؿرو، وأكؽر هذا اًموضمه إكبوري أيضًو، وضع 

، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف 149ص عمصحفمرؾموم ظمط ا ،53مصوطمف إمصور ص وءهج ،51: مرؾموم اخلط صيـظر

 .69ص

 ، وسمـحوه ىمول أسمو داود، وهمػمه.441 -439ص اعمؼـع( 3)

رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ،82، مرؾموم ظمط اعمصحف ص2/67، خمتٍم اًمتبقلم 59: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

 .625، مجقؾي أرسموب اعمراود ص67ص

 وهي: ل اًمشقخون ظمهف اعمصوطمف ذم إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم مخس يمؾامت مـدرضمي ذم إول اعمطرد: كؼشمـبقه (4)

 ژ ۇ  ۇ       ژ ،وحمقوي ذم إكعوم  ،[123] ژائ  ەئ   ەئ   ژ وذم ـمه ،[38] ژ ڀ  ڀ   ڀژهداي ذم اًمبؼرة

 ژ م   ُغَل   َذاَه   ىَ َر  بُش  َي   ژ ًمه شمعومم:وسمنماي ذم يوؾمف قمغم ىمراءة همػم اًمؽوومقلم سمقوء مػتوطمي سمعد إًمف ذم ىمو ،[162]

ىمول ذم اعمؼـع سمعد أن َم  ل  ،[13]واًمشؿسذم  ؾمؼقوهو و،[23]ژ ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ ژ وؾمفوم واي ذم ي ،[19]

قمغم أين  وضمدت ذم اعمصوطمف اعمدكقي، وأيم ر اًمؽوومقي واًمبٍميي اًمتي  » سملم ؾي مـفو هذه اًمؽؾم مو كصه: ردًمألول اعمط

 شؿس،واًم ذمژڈژ يوؾمف سمغػم يوء وٓ أًمف ، ويمذًمك وضمدت ومقفو ذم ژ ىَ َر  بُش  َي   ژ ػمهموسمعون وهميمتبفو اًمت

= 
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يمذًمك، ووضمدت ذًمك ذم أيم رهو سملًمف، وذم يمتوب ژ ٿٹژ و    ژ ۇ ژ ژ ڀ ژ ووضمدت ذم سمعضفو

   ژۇ ژسملًمف، وژ ڀ ژاًمغوزي سمن ىمقس 

 .(443 -441اعمؼـع ص) شأًمف وٓ يوء سمغػم ژڈ    ژ وژ ىَ َر  بُش  َي   ژو

أي هداي  -ذم اًم هث إظَُمر واإلصمبوت ژىَ َر  بُش  َي   ژوكؼل أيب قمؿرو اعمتؼدم يؼتيض شمرضمق  احلذف ذم  »ىمول اسمن قموذ: 

 (.و199)ومت  اعمـون  ش-وحمقوي وم واي

وٓ أمـع من اإلصمبوت عمجقئ  طمسن ، واحلذف أظمتور، مهوويمه »مو ذيمر اًمداين ذيمر أسمو داود ذم خمتٍمه ، إٓ  أك ه ىمول: وسمؿ ل

وسمغػم أًمف  عًو،هداي سملًمف سملم اًمدال واًمقوء ومقفام م »ذم يمؾؿي هداي طمقٌ ىمول: قورهإٓ  أك ه ظموًمف اظمت ،شذًمك يمذًمك 

واًمقوء يمراهي اضمتامع يوءين، وأكو أؾمتحى يمتى ذًمك سملًمف مواومؼي ًمؾغي أهل احلجوز،  ًمدالأيضًو، وذم يمؾفو سمغػم يوء سملم ا

و  "قمكم  "م ل  "هدّي "من ًمغي هذيل وسمعض ؾمؾقم اًمذين يؼوًمون  روسموً عمرؾمومي ومقفو ذًمك يمذًمك ، وهوًمؾؿصوطمف ا

، وٓ أمـع أيضًو من طمذف إًمف: ًمؽون ذًمك يمذًمك ذم سمعض اعمصوطمف مع آظمتصور، "ىمػي  "و  "هوي  "و  "ًمدي  "

 (2/121. )خمتٍم اًمتبقلم شوإمم إول أمقل 

 (.و199 ـون)ومت  اعم شومقـبغي ـمردهو وم واي يتي ذيمر ومقفو موضمودة ذم حمقوي وسمنماإن اًمعؾي اًم »اسمن قموذ:  ىمول

ٿٹڀ ژ، وكؼل اسمن وصمقق اخلهف ذم    ژٿٹۇڀ ژ اعمفدوي اإلصمبوت ذم اًمؽؾامت  اًم هث وذيمر

 رؾمم اعمصحف ، رؾموًمي ذم51وذيمر أن  أيم ر اعمصوطمف قمغم إصمبوت إًمف. ) هجوء مصوطمف إمصور ص ، ژىَ َر  بُش  َي  

 (.69ص

وحمقوي يمام رضم  ذًمك اسمن قموذ  هدايؾمؼقوهو ومسقذيمرهو اعممًمف، واًمعؿل قمغم طمذومفو ذم سمنماي وإصمبوهتو ذم م واي و أمو

 قمن أيب قمؿرو.

، أطمقويمم [243]ژ ھۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ژأسمو داود ذم اًمتـزيل أرسمع يمؾامت اكػرد هبو وهي: أطمقوهم ذم اًمبؼرة  وزاد

وأطمقوهو ذم  ،[21]ژ ائ  ەئ  ەئ  ژ وحمقوهم ذم اجلوصمقي[28]ژ ۅ  ۅ  ۉ ژ  ذم اًمبؼرة

 ژ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ژأمو موضع اعموئدة[39]ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ ومصؾً

أسمو داود مع اخلؿس  وومسؽً قمـه أسمو داود ومفو قمغم إول اعمطرد سمنصمبوت إًمف، أمو أطمقوهم وحمقوهم ومذيمره [32]

وكظوئرهو واظمتور احلذف ومقفن، ويمذا اظمتور احلذف ذم وملطمقويمم وأطمقوهم ذم اًمبؼرة، أمو أطمقوهو  اًمؽؾامت إومم هداي

 (.4/1986)خمتٍم اًمتبقلم  شويمهمهو طمسن . »ذم ومصؾً ومؼول سمعد أن ذيمر اخلهف ومقفو

اًمبوىمقي قمـد  ي هصمذم اًم صمبوتقمغم إصمبوت إًمف ذم اعمواضع اخلؿسي قمـد اعمغورسمي، وسموحلذف ذم موضعي اًمبؼرة واإل واًمعؿل

 اعمشورىمي.

 .292 و 119 و 68/ 2اًمتبقلم  خمتٍم: يـظر

 .369 اًمبقًاًمظؿآن  مورد (1)

 .214، دًمقل احلػمان صو198، ومت  اعمـون اًم ويـي  ص ؼققحت تبقون: اًميـظر
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وهو مذهى أهل ،اًمشقخون ؾمواء يمون اؾماًم أو ومعًه يمام يظفر من إم ؾي اًمتي أوردهو قمغم رؾمؿه سموًمقوء  لماًمشقخ قوشمػسمو (1)

 إٓ  اًمَعَؾْم، وموشمػق اًمػريؼون قمغم آؾمم واظمتؾػو ذم اًمػعل. وءأْن ٓ يرؾمم سموًمق:اعمصوطمف ، ومذهى اًمـحوة 

،  ، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف 2/68، خمتٍم اًمتبقلم  444 -443،اعمؼـع ص51: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

  و.198، ومت  اعمـون 67ص

وشمسؿى اظمتصورًا سموًمرائقي ، وممًمػفو هو اإلموم  ًمع امين،اًمؼصوئد ذم أؾمـى اعمؼوود ذم قمؾم اًمرؾمم ا قمؼقؾي أشمراب هي (2)

ه اًمشوـمبي، وقمدد أسمقوهتو موئتون وصمامكقي وشمسعون سمقتًو، مجع ومقفو مسوئل يمتوب اعمؼـع خمتٍمة، ورشمبفو شمرشمقبًو  اًمؼوؾمم سمن ومػمر

، وىمد طمؼق اعمتن قمدة حتؼقؼوت من أضمودهو حتؼقق د/ أيؿن ؾمويد ، اؾمتدريمفو قمغم اًمداينمواضع وزاد قمغم ذًمك  قزًا،مم

 وـمبعته دار كور اعمؽتبوت.

 ،.628 و 622، مجقؾي أرسموب اعمراودص443 -441ص اعمؼـع: يـظر (3)

 وطمف ذم هذه احلروف اًمستي إظمػمةاظمتؾػً اعمص »اعمطرد:  ولأسمو داود ذم اًمتـزيل ذم أول اًمبؼرة سمعد أن م ل ًمأل ىمول (4)

ومػي سمعضفو  ژ ەئژ، وژ ھھ   ژ وژ ٿٹژ، وژ ىَ َر  بُش  َي   ژو    ژ ۇ      ژوژ ڀ ژ أي-

ذم واًمشؿس، ويمهمهو طمسن ، واحلذف أظمتور، وٓ  ژ ڈ  ژويمذا  »صمم ىمول: ،شسملًمف، وذم سمعضفو سمغػم أًمف.....

 (68 -2/67) خمتٍم اًمتبقلم شأمـع من اإلصمبوت عمجقئ ذًمك يمذًمك 

ٕكه طمؽى  »، ويتؾؿ  اخلهف ذم ؾمؼقوهو من يمهمه ، ىمول اسمن آضَمط و:(4طموؿمقي رىمم ) 197صأيب قمؿرو  ذيمر ىمول وؾمبق

واعمؽقي ، ومؿػفوم يمهمه أك ه ومقفو  يواًمبٍمة أك ه سمغػم يوء وٓ أًمف، وسمؼقً اعمصوطمف اًمشومق اًمؽووميقمن مصوطمف اعمديـي و

 شسموًٕمف(ذم ىموًمه:) وقمـفام ىمد ضموء أيضًو  -اخلراز -وفممة، وهو اًمذي يظفر من يمهم اًمـقمغم همػم اعمصوطمف اعمذيمور

 (377اًم ويـي ص ؼقق)اًمتبقون حت

 .371 اًمبقًاًمظؿآن  مورد (5)

ٕن هذا  :صوص اًمعؼقؾي هبذا اًموضمه همػم وحق من اظمت اعموردذيمره اعممًمف شمبعًو عمو ذيمره اخلراز ذم اعمورد وذاح  مو (6)

ذيمر اضمتامع اعمصوطمف  ًمؾبقىاعمفدوي واًمسخووي واًمؾبقى يمذًمك.، سمل إن  ااًمؼول كؼؾه همػم اًمشوـمبي ومؼد كص  قمؾقه 

 قمغم رؾمؿفو سمقوءين، وهو خموًمف عمو ورد قمـه اًمـؼل من أئؿي اًمرؾمم سمذيمر اخلهف ذم رؾمؿفو .

= 
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ومت  ، 377اًم ويـي ص ؼقق، اًمتبقون حت524، اًمدرة اًمصؼقؾي ص 499، اًموؾمقؾي ص51مصوطمف إمصور ص هجوء: يـظر

 .295ص ان،دًمقل احلػمظ198اعمـون 

 اًم هصمي إوضمه ذم ؾمؼقوهو هي: طموول (1)

 ، وذيمر هذا اًموضمه اًمشوـمبي واعمفدوي واًمسخووي واًمؾبقى يمام شمؼدم، وهذا اًموضمه همػم معؿول سمه. ينسمقوء رؾمؿفو -1

،  ىموًمه ذيمر سمغػم يوء وٓ أًمف ، يمام ذم يمتوب اًمغوزي سمن ىمقس، وهو اظمتقور أيب داود ذم اًمتـزيل يمام ؾمبق ذم رؾمؿفو -2

وقمغم ذًمك اًمعؿل قمـد  فر،ويمذا ذيمر اعمؼـع هذا اًموضمه ومل يذيمر همػمه، وذيمر اسمن وصمقق أن  هذا اًموضمه هو إؿم

 اعمشورىمي.

، ل، وهو اًمذي يظفر من يمهم اًمداينسمغػم يوء، واظمتؾف ذم إًمف سموحلذف واإلصمبوت يمام ذيمر ذم اًمتـزي رؾمؿفو -3

 ؿمؽري. أمحدإصمبوت إًمف، ورضم   ذًمك د/  مع وءواًمعؿل قمـد اعمغورسمي قمغم رؾمؿفو سمغػم ي

، ؾمؿػم اًمطوًمبلم 2/598اًمػماقمقي  واهر، اجل69، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص227: مرؾموم ظمط اعمصحف صيـظر

 .239،  اًمؽمضمق  واًمتعؾقل ًمرؾمم اعمصحف ص76ص

 .94صذم مبحٌ طمذف اًمقوء  قمؾقه قمـد اعمغورسمي، وؾمبق ذيمر ذًمك اًمعؿل (2)

 اًمتـزيل سمذيمرهو. أسمو داود ذم اظمتص (3)

طمؽم سمن قمؿران، مل أىمف قمغم شمرمجته، وىمد شمردد يم ػمًا ذم يمتى اًمرؾمم، وذيمر اًمداين أك ه اؿمتفر سموًمـؼط من  هو (4)

(، وذيمر اًمداين ذم اعمحؽم أك ه رأى مصحف يمتبه وَكَؼَطه طَمَؽْم ـه199إكدًمسقلم، وأك ه ووطمى اًمغوزي سمن ىمقس ت)

 .87 و 9: اعمحؽم صيـظر ؽون ووموشمه سمعد ذًمك.ذم ؾمـي ؾمبع وقمنمين وموئتلم، ومت

 قمطوء سمن يزيد اخلراؾموين، مل أىمف قمغم شمرمجته، شمردد يم ػمًا ذم يمتى اًمرؾمم، ويؽون قمودًة مهزمًو ًمألول. هو (5)

 اًمقوء. ذواتهي يمذًمك قمـد اًمداين: ٕهنو من  يمام (6)

مؿًه ممو هو قمغم وزن أومعل  ههمػمه ؿمقأًو، إٓ مو رويـو ومل أرو ومقفو قمن اًمغوزي سمن ىمقس وٓ قمن »أسمو داود سمعد ذًمك: ىمول (7)

م مل يؽتبوا اًمقوء هـو: ًمأه جيتؿع صمهث وور، أي اًمـون واًمقوءين، )خمتٍم  شم ل هذه وؿمبفه، وأطمسى أهن 

 .قمغم رؾمؿفو سمدون يوء وٓ أًمف اًمعؿلو ،(832 -4/831اًمتبقلم

  ذًمك اًمعؿل ذم اضمتبوه ذم اعموضعلم. وقمغم (8)
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ژٻ   
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سمقـفو ىمول ذم  ىأوضمه وؾمو   يداود ذم رؾمم موضع اًمـحل واحلٍ صمهصم أسمو وذيمر، [78]ذم احلٍ ژ ہ  ہ ژ وً أيض (1)

سمغػم أًمف، وأول هذه اًمؽؾؿي أن شمؽون سمقوء سملم اًمقوء واهلوء، إٓ  أكـي مل أرو ذًمك قمن أطمد، وٓ رؾمؿفو »موضع اًمـحل:

اًمؼديؿي وموضمدهتو  اعمصوطمفومؾام رأيتفم ىمد أرضسموا قمـفو شملمؾتفو ذم وٓ حمذوومي،  يأطمد ذم يمتوسمه ٓ سموًمقوء، وٓ سموًٕمف صموسمت

سمغػم أًمف، وذم أيم رهو سموًٕمف، ومنن يمتى يموشمى هذه اًمؽؾؿي سملًمف ومصواب، وإن يمتبفو سمغػم أًمف ومؽذًمك أيضًو، وإن 

 (.783 -3/781)خمتٍم اًمتبقلم  ش "اومتعل "ذم احلٍ، ووزهنو   ژ ہ  ہ ژوم ؾفو   ك،يمتبً سموًمقوء ومؽذًم

ذم احلٍ   ژ ہ  ہ ژذم اًمـحل و  ژڄ  ژ  ؾمؽوت أيب قمؿرو قمن هذه اًمؽؾامت  ،أي ومؼته »اسمن قموذ:  ولىم

شمرضمق ، وهو مو ضمرى سمه  ـظوئراعمست ـقوت سمعد شمؼرير اًمؼوقمدة ذم ذوات اًمقوء، واحلؿل قمغم اًم ذم ،  ژڑ  ک  ژ و

 ورهمـيذف إًمف يمام ذيمر اسمن قموذ واعم(، واًمعؿل قمغم رؾمؿفن سموًمقوء  وطمو119)ومت  اعمـون  شاًمعؿل ومقام قمؾؿً

، اًمؽمضمق  واًمتعؾقل ًمرؾمم 75، ؾمؿػم اًمطوًمبلم ص3/596، ك ر اعمرضمون399: دًمقل احلػمان صيـظر واًمـوئطي.

 .238اعمصحف وضبطه ص

 قمغم  ،[48]ژ ۀ  ۀ ژ  وژ  ڌڍ ڍژ سمذًمك طمرذم إقمراف ظمرج (2)
 
 إول،طمقٌ يُمتَِبو سمقوء

أيضًو، وؾمبق ذيمره مع اًمؽؾامت اًمسبع اعمؽتوسمي سموًٕمف، واًمعؿل قمغم رؾمم طمرذم إقمراف سموًمقوء قمغم وظمرج موضع اًمػت  

 إول، وموضع اًمػت  سموًٕمف.

 .ظ199اعمـون  ت ، ومو322 اًمعطشون، شمـبقه 387اًم ويـي ص ؼققحت ن، اًمتبقو312 -2/311: خمتٍم اًمتبقلم يـظر

 (.ظ12: )زيـظر (3)

اضمتامع وورشملم متشوهبتلم، ومهو اًمبوء واًمقوء ىمبل طمدوث اًمـؼط واًمشؽل، وقمؾقه  راهيوء: يمرؾمم سمحذف إًمف واًمق  (4)

 اًمعؿل.

 .ظ199، ومت  اعمـون 385اًم ويـي ص ؼققاًمتبقون حت، 5/1399: خمتٍم اًمتبقلم يـظر

 ورىميد اعمش[ قمغم وضمه طمذف إًمف واًمقوء وهو اًمذي قمؾقه اًمعؿل قمـ13] ًمشؿسا ذم   ژڈ     ژ ويؾتحق هبذا اًمـوع (5)

  .119ص يمام ؾمبق سمقوكه
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سمقوء سمعد اًمـون طمقٌ مو وىمع هذا آؾمم، وهو من مجؾي إؾمامء اًمتي إًمػوت ذم  ژ  ىې  ې ژ »أسمو داود: ىمول (1)

سمػت  اًمػوء وإؾمؽون اًمعلم، وحيتؿل أيضًو أن شمؽون قمغم وزن أومعل، وإول  "وَمْعغم"أواظمرهن قمهمي ًمتلكق فن قمغم وزن 

 (2/281تٍم اًمتبقلم )خم شأظمتور

 هو اًمذي رضمحه اجلعؼمي، ومل يعتؿد اخلراز اظمتقور أيب داود، وذيمرهو ضؿن مفوٓت إول. وهذا

 .393اًم ويـي ص ؼقق،  اًمتبقون حت637، مجقؾي أرسموب اعمراود ص383: مورد اًمظؿآن اًمبقًيـظر

 (447)اعمؼـع ص شوأك ى اًمتي سمؿعـى يمقف »ذم اعمؼـع: ىمول (2)

 .و46اًمظؿآن  مورداعمبتدي قمغم  وكي، إقمو323اًمعطشون  بقه، شمـ2/191اعمضقي  اًمشؿعي: يـظر (3)

ؼؼه، ومقصػم معـوهو قمغم كػي حت ظملموضعون: إمو أن شمؽون ردًا ًمـػي وىمع ىمبؾفو،أو شمؼع ضمواسمًو ٓؾمتػفوم د هلوسمغم  (4)

 (.73ص ذم اًمؼرآن يمه وسمغماًموىمف قمغم ؾفو. )ىمباًمتصديق عمو 

وًمقسً سملؾمامء وٓ أومعول؟ وموجلواب: أن  متى وأك ى فمرومون ومفام  "متى، وأك ى، وسمغم "ن ىمقل: ومؾم أموًموا ومن »مؽي:  ىمول (5)

طمؽؿفام طمؽم إؾمامء  ن  قمغم أ ًميأدظمل ذم إؾمامء من يموهنام ذم احلروف، وعمو يمتبو ذم اعمصحف سموًمقوء أمقه: ًمتدل اإلمو

، صمم زيدت إًمف ًمؾوىموف قمؾقفو وملؿمبفً أًمف  "سمل"فو طمرف ًمؽن أوؾفو وم "سمغم "اعمامًمي، وأهنام ذم اخلط سموًمقوء، وملمو 

 ( .1/255)اًمؽشفشاًمتلكقٌ وملمقؾً يمام متول أًمف اًمتلكقٌ، وىمد ىمقل: إن أًمػفو أًمف شملكقٌ قمغم احلؼقؼي

 اخلراز ذم سمغم اًمؼول سملن  أًمػفو ًمؾتلكقٌ. ؿداسمن آضَمط و  واًمرضمراضمي كحو ذًمك، ومل يعت وذيمر

 .و323، شمـبقه اًمعطشون 395اًم ويـي ص ؼقق، اًمتبقون حت383، مورد اًمظؿآن اًمبق392ًايي ص: ذح اهلديـظر

 من)م(. ؾمؼطً (6)

 ."وىموع" :ذم )م(  (7)

، مجقؾي أرسموب اعمراود 329اًمصؼقؾي ص درة، اًم449، اعمؼـع ص393،ذح اهلدايي ص1/259: اًمؽشفيـظر (8)

 .637ص

= 
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 شٕهنام طمرومون، واحلروف ٓ أول هلو :-أي إمم وقمغم -وأـمبؼوا قمغم ومتحفام »و:يامٓ ٕطمد  من اًمؼراء، ىمول اسمن آضَمط   ومل

 (395حتؼقق اًم ويـي )اًمتبقون

 سمزيودة اًمبوء. "سملهنم  ")م(   ذم (1)

  .76 -2/75: خمتٍم اًمتبقلم يـظر (2)

  ي يمام ذم ىموًمه شمعومم:من احلروف اًمتي شمعؿل مرة، وٓ شمعؿل أظمرى، ومنذا قمؿؾً يموكً ضمورة ،ويمون معـوهو ًمؾغوي وهي (3)

 (.116شمؼدير إمم. ) معوين احلروف ًمؾرموين ص رةمع، وم يرشمؼدر مرة شمؼد ،[5]اًمؼدر: ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ

 .ظ322: شمـبقه اًمعطشون يـظر (4)

ًمدى: ٓ دمووز اًمظرف، وهي مع اًمظوهر آظمرهو أًمف، ومع اعمضؿر شمـؼؾى يوء، شمؼول: ًمدى زيد،  »اًمزضموضمي: ىمول (5)

 (9اعمعوين ص ف)طمرو ششمدل دًٓمي قمـد وًمديك، وهي

ذم اًمت ـقي، ومؾم  ضؿراًمتشبقه سمحول يموهنن مع اعم واًمقوء ذم اخلط ذم قمغم و إمم وًمدى ًمقس سملول هلن، وإكام هو قمغم »مؽي: ىمول

 (1/251)اًمؽشف  شحيؽم هلن سموإلموًمي يمام طمؽم ًمؾذي ؿمبفن سمه

يمتبً ذم يوؾمف سملًمف، ىمول أسمو  ژ ژ  ڑ ژؽسوئي يؼول: ؾمؿعً اًم »اًمداين ذم اعمؼـع سمسـده قمن ظمؾف ىموًمه:  ذيمر (6)

اعمممن، ومرؾمم ذم سمعضفو سموًمقوء، وذم سمعضفو  ذم ژ ٹ  ٹ  ژ قمؿرو: واشمػؼً اعمصوطمف قمغم ذًمك، واظمتؾف ذم

،وذيمر اسمن إكبوري  واًمُعَؼقكم يمذًمك موضع يوؾمف سموًٕمف، وكؼه اخلهف ذم موضع  شسموًٕمف، وأيم رهو قمغم اًمقوء

 هموومر .

وكؼل اًمداين وأسمو داود اًمسجستوين سمسـدمهو قمن حمؿد سمن قمقسى  سموًمقوء ، "ًمدى "ر اًمداين سمسـده قمن أيب قمبقد أن  ذيم وىمد

وأظمؼم اًمسخووي أك ه رآهو يمذًمك ذم يمتوب حمؿد سمن قمقسى، واىمتٍم يمذًمك  وء،إوبفوين قمن ُكَصػْم موضع هموومر سموًمق

 448،اعمؼـع ص47، اًمبديع ص78 و 39،مرؾموم اخلط ص266يمتوب اعمصوطمف ص)  اسمن معوذ اجلفـي قمغم اًمقوء ومقه.

 .(195 و167ص اًموؾمقؾي ، ،139ظمط اعمصحف ص مرؾموم، 579 و 449 –

وكظوئرهو، ويمذا اىمتٍم قمؾقه ذم هموومر سمـوًء قمغم أن   "قمغم"هموومر قمغم اًمقوء أصمـوء يمهمه قمغم  ذم  ژٹ  ژ أسمو داود ذم واىمتٍم

  ژٹ  ٹ  ژسملًمف سمعد اًمدال، وأمو  ژژ  ڑ ژويمتبوا  »وؾمف: هذا اًموضمه قمؾقه أيم ر اعمصوطمف، وىمول ذم ي

 .(4/1969،  3/713، 2/76)خمتٍم اًمتبقلم  شذم هموومر ومبوًمقوء ، واظمتؾف ذم ذًمك

= 
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ويمون طمق اًمـوفمم، اخلراز، أن يذيمر ذًمك:  »اسمن آضَمط و:  ىمولسموًمقوء، هموومر ذم ژٹ  ژ وموًموضمه اًمذي قمؾقه أيم ر اعمصوطمف ذم

 (.396حتؼقق اًم ويـي ص ) اًمتبقون شاًمظوهر ومقه اًمتسووي من همػم شمرضمق  "تؾفذم هموومر خي "ٕن ىموًمه: 

 واًمعؿل قمغم رؾمم موضع هموومر سموًمقوء، وموضع يوؾمف سموًٕمف.

 و.111،ومت  اعمـون 328 -327مجقؾي أرسموب اعمراود ص :يـظر

 .384اًمظؿآن اًمبقً  مورد (1)

 .392/ 15، 9/171 آناًمؼر، اجلومع ٕطمؽوم 21/368، 16/51: شمػسػم اًمطؼمييـظر (2)

 .2/166، مهع اهلوامع251 -1/259: اًمؽشفيـظر (3)

 ، وهو أو ."يمذًمك"ذم )ز(، وذم)م(، وذم اعمؼـع:  يمذا (4)

 .449 -448ص اعمؼـع 5))

سموًٕمف ًمؾػرق أيضًو سمقـفو وسملم اؾمم  ژژ  ڑ ژذم اعمممن سموًمقوء، وذم يوؾمف  ژٹ  ٹ ژويمذًمك  »:اودأسمو د ىمول

)خمتٍم  شإذا ىمقل: ًمذا زيد، ودًمقل هذا إمجوع اًمؼراء قمغم شمرك اإلموًمي ومقفن اًمتويمقدؾقه ٓم اإلؿمورة اًمذي دظمؾً قم

 (77 -2/76اًمتبقلم

َي سمه، ًمؼقل ذم اًمت ـقي: ًمدوان، ومفذه طمجي ًمرؾمؿه  "ًمدا "وٓؿمك أن  أًمف  »اًمسخووي:  ىمول مفول إول، وًمذًمك ًمو ؾُمؿِّ

 (167)اًموؾمقؾي ص شقمغم أن  أوؾه مفول ـبقهشمشمورة سموًمقوء، وشمورة سموًٕمف  رؾمؿهسموًٕمف، وذم 

و أن  اًمقوءات (6) أوؾقي، أو مشبفي هبو زائـدة ًمؾتلكقـٌ، أو أوـؾفو اًمـواو  شمؽونذم هذه اخلومتي أًمػوهتو مبدًمي من يوء، وهي إم 

وىمـع ٓم اًمػعـل ذم إوؾقي ومؼد أشمً يوؤهو م واإلموًمي ًمؾؼراء، أم   يمؾفنواكٍمومً إمم ذات اًمقوء سموًمزيودة، وىمد ورد ومقفن  

يموكً أًمػفو ًمؾتلكقٌ ًموضوطمفام، وأىمتٍم ذم اًمتعؾقق قمغم مو يمـون أوـل  واعمقزان اًمٍمذم، وؾملشمرك اًمتعؾقق قمؾقفو وقمغم م

عوذم ذم يمتوسمه اجلـواهر مو حيتوج ًمبقون ، وىمد ذيمر ضُمل  هذه اًمقوءات اًمشقخ اًم وأًمػه اًمواو، ومو اظمتؾف ذم وزكه أو رؾمؿه، 

 .2/484،591واهر اًمػماقمقي: اجليـظر اًمػماقمقي.

: حتويل إول اًمواطمد إمم أم ؾي خمتؾػي عمعـون مؼصـورة ٓ حتصـل إٓ هبـو، وقمؾـم سملوـول اًمتٍميف»اجلرضموين:  ىمول (7)

  (.82)اًمتعريػوت ص شرابيعرف هبو أطموال أسمـقي اًمؽؾؿي اًمتي ًمقسً سمنقم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ أًمػفــو (1) ويمتبــوا ذم مجقــع  »و راسمعــي، ىمــول أسمــو داود: مـؼؾبــي قمــن يــوء، أمقؾــً ًمشــبففو سمــلًمف اًمتلكقــٌ مــن طمقــٌ أهن 

سمقوء سملم اًمراء واهلـوء طمقـٌ مـو وىمـع قمـغم إوـل واإلموًمـي، واظمتؾـف اًمـحويـون ذم وزهنـو، ومؼـول ژٿ  ژطمفاعمصو

 "سمضـم اًمعـلم، م ـل  "شَمْػُعؾـي "، وىمول اًمؽوومقون: وىمد يصـؾ  أن شمؽـون "وَمْوقَمؾي "قمغم وزن  "َوْوَرَيي "اًمبٍميون: أوؾفو 

 (2/327)خمتٍم اًمتبقلم  شسمؽرس اًمعلم م ل شمووقي "شَمْػِعؾي " ون، وأن شمؽ"شَمتُػؾي

، ذح اجلعــــؼمي قمــــغم 1/361، اعموضــــ  396اهلدايــــي ص ذح، 256 -2/254: احلجــــي ًمؾػــــورديـظــــر

 .1395 -3/1394قياًمشوـمب

يـظـر: واهلـوء.)  ءسموًمقـوقمغم رؾمؿه مصوطمف أهل اًمعراق أك ـه  اشمػؼً موواإلموًمي، وذيمره أسمو قمؿرو ذم سموب  لإو قمغم (2)

 (.562اعمؼـع ص

 (453)اًموؾمقؾي ص ش: شمؼقي سموًمقوء واهلوءژ ۆئۇئ   ۇئ ژذم اعمصحف اًمشومي ورأيً »اًمسخووي: ىمول

سموًمقوء يمذًمك  يمام ضموء قمن إكبوري واسمن وصمقق واًمعؼقكم واجلعؼمي واًمؾبقى وهمـػمهم، ومل خيـوًمف ذم  وقمؾامء اًمرؾمم أهن وذيمر

 طمقٌ كؼل سمسـده قمن حمؿد سمن قمقسى قمن ُكَصػْم ذم سموب مو اضمتؿع قمؾقه يمتـوب اعمصـوطمف داود اًمسجستوين سموذًمك إٓ أ

و سموًٕمف ، ومل يتعرض هلو أسمو داود ذم   .اًمتـزيلأهن 

هذه اًمصورة رؾمؿً ذم مجقع  وقمغماًمؼوف وشمشديد اًمقوء مػتوطمي سمعدهو ،  يمرسسمػت  اًمقوء و ژ ة   يَّ قِ ثَ ژىمرأ يعؼوب : اًمؼراءات

، اعمصــبوح 2/79 اعمســتـػم،89)اعمبســوط ص.سمعــد اًمؼــوف ذم اًمؾػــظ وأًمــفاًمبــوىمون سمضــم اًمتــوء اعمصــوطمف ، وىمــرأ 

 (.2/239، اًمـنم2/526سمستون اهلداة ،2/319اًمزاهر

، 67، رؾموًمي ذم رؾمم اعمصـحف ص99، مرؾموم ظمط اعمصحف ص21، مرؾموم اخلط ص262: يمتوب اعمصوطمف صيـظر

 .528، اًمدرة اًمصؼقؾي ص633أرسموب اعمراود ص قؾيمج
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ژٿ  ٹ  ژ  ژۇئ  ۆئ  ژ ژپ  پ  ژ 

 

ڭ  ژ  ژ ہ  ہ   ھژ ژٿ ژ ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ 

 ژ ڍ  ڌژ ژڭ

ژٱ  ٻ  ٻ  ژ ژں   ڻ  ڻ   ڻ  ژ ژ ەئ  ەئ  وئژ 

 ژگ  گ  ڳ  ڳژ  ژ ڇ  ڇژ

ژۈ  ۈژ ژڀ        ڀ  ڀ  ژ ژڱ  ڱ  ں  ں   ژ 

ک  ژژڇ  ڍ  ڍ  ژ ژڻ  ڻ    ڻ  ژ ژۇئ  ۆئژ 

 ژىث  يث  حجژ ژڻ  ڻ  ڻ  ژ  ژی  جئ  ژ ژک  

   ژڱ  ڱ  ژ ژحب  خب  ژ  ژ ېئ  ېئژژۅ   ۅ  ۉ  ژ 
ېئ  ېئ  ېئ  ژ ژۇئ  ۆئ  ژ ژچ  ڇ  ڇ    ژ ژڤ  ڤ  ڤ  ژ

ژجئ  حئ  ژ ژۀ  ۀ  ژ ژ ڇ  ڍ        ڍژ ژىئ

چ  ڇ  ژ  ژ ې  ېژ ژٴۇ  ۋ  ژ ژۆئ  ۈئ  ژ 

ژۓ  ڭژ ژڀ  ڀ  ڀ  ژ ژڍ   ڍ  ڌ  ژ  ژڇ  

 ژڳ    ڳژ ژک  گ  ژ ژچ   ڇ  ژ ژۈئ  ېئ    ۈئۆئژ 

 ژڦ  ڦ  ژ 

ڻ    ۀ ژ ژ ائ  ائ  ەئژ ژڀ  ڀ  ژ ژ ۈئ  ېئژ 

  ژۀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنَيتنـا  لَّـِِو   ژ ، وذم ؾموئر اعمصوطمف ىمراءهتم سموًمقوء من همػم شموء، م لؽوومي أهل اًم مصوطمفوومقفو ذم  » اًمداين: ىمول (1)

َ
 ژ أ

(.577)اعمؼـع صش سموًمقوء واًمتوء، وهي ىمراءة همػم أهل اًمؽوومي، ، وًمقس ذم رء مـفو سملًمف سمعد اجلقم

 .2/259، اًمـنم 2/132، اعمستـػم 3/491تٍم اًمتبقلمخم ،98،  هجوء مصوطمف إمصورص27اخلط ص مرؾموم: يـظر

 من )م(. ژ خب ژ ؾمؼط (2)

من ذوات اًمواو من اًمػعل رؾمو رؾموت من اًمرؾمو، واعمعـى أي  متـى إرؾمـوهو وإصمبوهتـو إىمرارهـو  وهوقمغم وزن ُمْػعل،  (3)

 واًمّرؾمو صمبوت اًمٌمء.

، اًمبحـر 152/  5اًمؼرآن ٓسمن ؾمـقده  إقمراب ،2/555اًموضمقز ٓسمن قمطقي  اعمحرر، 2/166: إقمراب اًمؼرآن ًمؾـحوسيـظر

 .4/431اعمحقط 
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ڳ   ژژپ  ڀژژڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   ژ  ژ ک  کژ 

ڇ  ژ ژۅ ژ ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ژڳ  ڳ  ڱ 

ڱ  ں  ں  ژ ژگ  ڳ  ڳژ  ژەئ  ەئ  وئ   ژ ژڍ

  ژڻ

 ژڌ  ڌ  ڎژ    ژڇ  ڍ  ژ  ژڃ  چ  ژ  ژٺ  ٿ   ژ 

 ژۓ  ڭ  ڭژ ژ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ ژوئ  ۇئ  ژ ژڳ  ڳ ژ 

 ژى  ائژ  ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ژ 

ی ژ ژۅ  ۅ  ۉ  ژ ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ  ژ ٱ   ٻ   ٻژ 

ٱ  ژژ گ  گژ ژ ې  ې  ىژ ژٹ  ٹ     ژ ژی

چ ژ ژڀ    ڀ   ڀ ژ ژيث  حج    مج  ژ ژٻ  ٻ  ٻ  

ژ چ  چ  چ   ڇژ      ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ ژڇ

 ژىب   يب ژ   ژ حئ    مئ  ىئژ ژۇ  ۆ  ژ ژۓ   ڭ  ڭژ 

ژۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ژ ژۉ   ې  ې  ژ  ژۈ     ٴۇ  ۋ    ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وىمرأ اًمبـوىمونمن اًمػعل ضَمَرى اًم هصمي،  ،"َمْػَعل "قمغم وزن سمػت  اعمقم ژ َهاى  ٜرَم   ژ محزة واًمؽسوئي وظمؾف وطمػص ىمرأ (1)

من اًمػعل أضمرى اًمرسموقمي.،"ُمْػَعل  "قمغم وزن ژ َهاى  ٜرُم   ژسمضم اعمقم 

، سمسـتون 3/18، اعمصـبوح اًمزاهـر3/685،خمتٍمـ اًمتبقـلم  2/291،اعمستـػم314، اًمتقسػم ص149: ، اعمبسوط صيـظر

 .2/288،اًمـنم2/651اهلداة

 مراد اإلموًمي : ًموىموع إًمف ظمومسي، واًمػعل من ذوات اًمواو من قمراه قمروًا  ، وور سموًمزيودة من ذوات اًمقوء. قمغم (2)

 .3/138، ك ر اعمرضمون6/343ًمدر اعمصون، ا4/2918، ًمسون اًمعرب3/687: خمتٍم اًمتبقلميـظر

ڀ        ڀ   ژأسمو داود ذم رؾمم  هذين اعموضعلم صمهصمي أوضمه ، ذيمر وضمفون ذم رؾمؿفو قمـدمو شمؽؾم قمـغم ىموًمـه شمعـومم: ذيمر (3)

واظمتؾف ذم هذين اعموضعلم، ومػي سمعض اعمصوطمف سملًمف، وذم سمعضفو سمغػم  »ىمول ومقفام:  قٌ[ طم74إكعوم ]ژڀ

اًمراء واًمــون  بنيسمقوء    ژ   ۉ   ې        ژ »، واىمتٍم ذم موضعه ذم يوؾمف قمغم رؾمؿه سموًمقوء ىمول: شسمغػم يوء أًمف، وذم يمؾقفام

)خمتٍمـ ش اًمؽؾؿتلم معًو، مؽون إًمف اعموضمودة ذم اًمؾػظ قمغم إول واإلموًمي، ومهو ومعهن مستؼبهن، ووزكه أومعل ذم

 غم إول.(، واًمعؿل قمغم رؾمؿه سموًمقوء قم 716 و 3/495اًمتبقلم 

 .3/222، ك ر اعمرضمونو111يـظر: ومت  اعمـون
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ڄ  ژژجب  حب  خب  مب  ژژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  ژۈ    ژ

 ژٻ  پ  پ  ژ  ژڄ  ڄ  

 ژ مح  جخژ 

   ژچ  چ   ڇ  ڇ  ژ  ژڃ  ڃ  ڃژ ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ژ 
پ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ

گ  ژ  ژٹ  ٹ  ژ  ژی  ی  ژ ژڄ   ڃ  ژ 

ڄ  ژ ژڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ژ   ژ ڭ  ڭژ  ژگ  گ  ڳ   

ژڄ

ڀ  ڀ   ٺ   ژ    ژٿ  ٹ   ژ   ژٺ  ٺ  ژ  ژک  ک  گ   ژ 

 ژ ٹ  ڤژ ژٺ

وئ  وئ  ژ  ژ گ ک  کژ  ژڃ  ڃ  چ   ژ   ژڤ  ڤ  ژ 

  ژٹ  ٹ  ژ  ژٻ  ٻ  ٻ  ژ ژۇئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واظمتهف سملم اًمـحويلم ذم ذًمك، ومؼقل: أًمػفو مـؼؾبي قمن يوء من اًمػعل اًمرسمـوقمي  اًمشقخلم،إول واإلموًمي سموشمػوق  قمغم (1)

 أزضمو، وىمقل قمن واو من ىموًمـو زضمو إمر يزضمو، ووزهنو َمْػَعؾي.

  ء ذم مصوطمف أهل اًمعراق ظمووي.اًمداين واًمُعؼقكم رؾمؿفو سموًمقو وىمق د

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ    ژ شمعـومم ىموًمـه ومــه ىمؾـقه ىمؾـقه واًمـدومع اًمسوق اًمؾغي ذم اإلزضموء: اًمواطمدي ىمول سمدومع اًمسوق واإلزضموء

 ىمـول اًمتجور، يؼبؾفو وٓ سمؽػه يدومعفوأي  ُيزضمقفو ووطمبفو ومؽلنّ  ومقفو يرهمى ٓ اًمتي اًمؼؾقؾي:  واعمزضموة،[43]اًمـور: ژىئ

 .اًمتومي همػم اًمـوىمصي اعمزضموة اًمبضوقمي: ؾىصمع

، ًمسـون 132، مرؾموم ظمـط اعمصـحف ص2/79اًمؼرآن  اب،اًمتبقون ذم إقمر3/727،  خمتٍم اًمتبقلم 562ص اعمؼـع: يـظر

 . 46/  3  اًمؼدير ومت ، 3/1815اًمعرب

 أًمػه راسمعي. ،دظمؾً قمؾقه اهلؿزة وملوب  من ذوات اًمقوء ،وملمقل ًموىموع جومن ذوات اًمواو من كجو يـ ژ ڀ ژ(2)

 .3/334اعمرضمون ك ر، 4/22، شموج اًمعروس6/4369، ًمسون اًمعرب3/746: خمتٍم اًمتبقلميـظر

 اًمـوع اًم وًمٌ: طمذف اًمبدل واعمبدل مـه. ذم ژ ڄ ژ شمػصقل اًمؼول ذم ؾمبق (3)

قمؾقـه مـؼؾبي قمن واو من وػو يصػو، ًمؽـه اكٍمف إمم ذوات اًمقوء: ًمدظمول أطمد اًمزوائد إرسمعـي   ژ ٿ ژ  أًمف (4)

 وهي اهلؿزة.

،  ك ـر 38/426س، شمـوج اًمعـرو7/358اًمـدر اعمصـون ،4/2468ًمسـون اًمعـرب ،791 و 3/519ًمتبقلما : خمتٍميـظر

 .4/37اعمرضمون

 هو من ذوات اًمواو وور سموًمتضعقف من ذوات اًمقوء.(5)
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    ژىئ  ىئ   ژ  ژ  ڑ ژ     ژ  ڑ  ژ ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ 

ک  ک  ژ  ژڄ  ڃژ ژې  ې  ى ژ  ژھ  ے  ےژ

ژگ

 ژٺ   ژ  ژڃ    ڃ ژ  ژڎ   ڈ   ژ 

 ژەئ  وئژ   ژۇ  ۇ   ۆ ژ  ژہ  ہ  ژ 

 ژڀ  ڀ   ژ 

 ژڻ      ۀ  ۀژ ژگ  گ  ژژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  ژ ڇ  ڇژ 

 ژ ہ  ہژ 

 ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  ژڤ        ڦ       ڦ  ژ 

 ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ژ 

 ژپ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  ژڭ  ڭ  ژ 

ڇ    چ     ڇ    ڇژ ژڦ  ڦ  ڦژ ژہ  ھ        ژ ژڑ         ک  ژ

 ژى  ى     ائ  ائ  ژ ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ  ژڇ  ڍ  

ژگگژ

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ ژٹ  ٹ  ژ    ژچ  ژ ژڀ  ڀ  ژ 

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

ی  ژ ژۆ  ۈ  ژ ژٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  ژ ڀ  ڀ     ٺژ 

 ژې  ې  ى   ى  ژ    ژٿ ٹ  ٹ  ژ ژی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىمد ژ ڑ  ژ سمغػم أًمف، أقمـي من:ژڑ  ک   ژ»صمهصمي أوضمه ىمول: ژڑ  ک   ژذيمر أسمو داود ذم رؾمم  (1)

، ورؾمؿه اًمغوزي، وطمؽم، وقمطـوء اخلرؾمـوين  -سمقوء سملم اًمتوء واًمؽوف [165]عوم ذم إكژىث  يث  حجمج         ژذم يأ -ذيمر

وطمؼه أن يؽتى سموًمقوء قمغم اإلموًمي يمام ىمدمـوه آكػًو، ومه من م ؾه، ذم  خقم،ومراد اًمتػ سملًمف سملم اًمتوء واًمـون قمغم اًمؾػظ

(، واًمعؿـل 4/831، 3/528)خمتٍمـ اًمتبقـلم شطمسن ومؾقؽتى اًمؽوشمى مو أطمى من ذًمك ؾموئر اًمؼرآن يم ػم، ويمهمهو

 واسمن اًمؼويض، وىمول سمه اسمن إكبوري واًمـوئطي.ؾمؿه سموًمقوء واظمتور ذًمك اسمن قموذ قمغم ر

 .4/223، ك ر اعمرضمون و5شفػم، سمقون اخلهف واًمتو119ومت  اعمـون، 59: مرؾموم اخلط صيـظر

 .ژہ  ژ  شمػصقل اًمؼول ذم ؾمبق (2)

 ."مجقعفو")م(  ذم (3)
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 ژۀ   ۀ  ژ  ژڃ  ڃ  ژ  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ 

 ژىئ  ىئ  ی  ژ 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   ژ ژڻ  ڻ  ژ ژيت  جث  ژ ژ ۓ  ڭژ 

 ژپ  

 ژڻ  ڻ  ۀ    ڻڻژ    ژگ  گ  ژ  ژچ  چ    چڃژ     

 ژڱ  ں   ژ   ژڇ  ڇ     ژ  ژٱ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

  ژڍ  ڌژ  ژگ   ڳ  ژ 

 ژۆ     ۈ  ۈ   ژ 

 ژٿ  ژ ژڀ  ٺ  ٺ  ژ  ژٻ  پ  ژ 

 ژڍ  ڍ   ژ  ژڃ  ڃ  ڃ  ژ  ژ ڤ  ڤ   ڤژ 

ژجح  مح  ژ  ژمب  ژ ژۈئ  ېئ  ژ 

 ژ ڦ  ڦ   ڦژ  ژڀ  ٺ  ژ

 ژىئ  ژ  ژ ڌژ 

 ژۆ  ۆ  ژ ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واهلـوء كضـجه اكتفى إذا يلين أكى من اًمقوء ذوات من كهاًمشقخون اشمػوق اعمصوطمف قمغم يمتوسمته سموًمقوء قمغم إول :ٕ كؼل (1)

 . اًمطعوم قمن يمـويي

 .2/1939 ض ، اعمو 4/1995، خمتٍم اًمتبقلم 562ص ؼـع، اعم396، ذح اهلدايي ص579ص  اًمؼراءات طمجي: يـظر

ر ذم اخلؿـس ىمبـل هـذا، وومقـه يمِ يمتبوه سمقوء سملم اًمدال واًمـون مؽون إًمف، وىمد ذُ  »أسمو داود ذم رؾمؿه صمهصمي أوضمه:  ذيمر (2)

) خمتٍم اًمتبقـلم  شزيودة أن  اًمغوزي سمن ىمقس مل يرؾمؿه سملًمف وٓ يوء، ورؾمؿه طمؽم وقمطوء سملًمف سملم اًمدال واًمـون مؼقداً 

 ل.سمقوء قمغم إو ؿهرؾم (، واًمعؿل قمغم4/1938

  .6/32، ك ر اعمرضمونو111: ومت  اعمـون يـظر

 . ژ ڃژمن )م(  ؾمؼط (3)

 ."ذم موضعلم"إمم ىمول اعممًمف:  ژٱ ژمن )م( من ىموًمه شمعومم:  ؾمؼط (4)

 ."مجقعفو"ذم )م(  (5)
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 ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ  ژڦ  ڦ  ژ  ژڤ       ڦ  ڦ   ژ 

 ژڍ  ژ  ژمت  ىت  يت  ژ 

ەئ    ەئ  ژژچ     ڇ  ژ ژ ہ  ہژ ژۀ  ژ ژڀ  ڀ   ژ 

 ژوئ  وئ

ىئ  ی      ژ ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ ژپ  پ  پ   ڀ   ژ ژۈئ  ېئ  ژ 

 ژی

 ژ ڃ  ڃژ ژ   ہۀ   ۀ ژ ژ  ڻ ڻ  ڻژ ژے  ۓ  ژ 

 ژک  ک   گ  ژ  ژڃ  چ      چ  ژ 

 ژٺ  ٺ    ژ 

ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ

 ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژژ  ژڇ  ڇ  ڍ  ژ 

 ژ ژ   ڈ   ژ ژڱ  ں  ژ  ژٹ  ڤژ 

 ژېئ  ىئ  ژ  ژڭ  ڭ  ژ 

 ژمف  ىف  يفژ  ژڃ  چ    چ  چ       ژ 

ژېئ  ېئ  ژژڌ  ڎ  ڎ  ژ   ژڇ  ڍ  ژ ژچ  چ  ژ 

 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ژ 

ک   ک  گ  گ  ژ  ژڤ   ڤ    ژژٱ   ٻ  ٻ  ژ ژىئ  ىئ  ی  ژ 

ژہ    ژ ژڻ  ژ ژں ژ  ژڳ  ڳ  ژ ژگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."ذم اجلؿعي ": )م(  ذم (1)

رؾمؿً سموًمقـوء سموشمػـوق ؿمـقوخ اًمرؾمـم قمـغم ، إٓ أهنو وً ى أًمػؽتَ اًمتي طمؼفو أن شمُ  ًمواواًمؽؾؿي مع كظوئر هلو من ذوت ا هذه (2)

ومقـه اًمقـوء متوؾمـطي، وىمعـً قمغم ذًمك اعمصوطمف، ومؿوع هذه اًمؽؾامت اصمـو قمنم طمرومـًو مـفـو مـو  اشمػؼًآؾمت ـوء، و

ؾفو اعممًمف ذم اًمػصل أيت، وىمـد مجعفـو اًمشـوـمبي ذم اًمعؼقؾـي ذم ىموًمـه ذم واًمبعض أظمر وىمعً ومقه متطرومي، وىمد ومص  

 ااًمضحى واًمؼوى دطمى شمغم وـمحى       ؾمجى زيمى واوهو سموًمقوء ىمد ؾُمطِرَ  يمقف             :235اًمبقً

 .167 -2/165، خمتٍم اًمتبقلم 454 -452: اعمؼـع صيـظر

 .ژمجژ طمؽؿفو م ل طمؽم يمؾؿي(3)

 دظمؾً قمؾقه اهلؿزة وموكٍمف إمم ذات  ،"رؾمو رؾموت "اإلموًمي ، قمغم وزن أومعل، وهي من ذوات اًمواو من اًمػعل قمغم (4)

= 
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 ژمجحج     ژ ژحت  ژ  ژحب    ژ ژمئ   ژ ژی   ژ 

 ژڻ  ۀ  ۀ  ژ    ژڱ  ں  ژ  ژڦ  ڦ  ژ 

 ژپ  پ  ژ  

 ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ

 ژٻ  ٻ  ژ 

   ژٿ  ٿ  ٹ ژ

 ژں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ژگ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ  

 ژہ  ہ  ہ  ھ    ژ 

ژٺ  ٿژ ژڀ      ٺ  ژ ژپ     ڀ  ژ ژٻ  پ    ژ ژٻ  ژ 

 ژڃ  ژ ژڄ  ژ ژڦ  ژ ژٹ  ڤ  ژ ژٿٹژ

 ژک  ژ  ژڇ  ژژچژ

 ژپ  پ  ژ  ژٱ  ٻ  ژ 

 ژپ  پژ 

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ   ژ ژژ   ژ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ  َسى  َوُمر   ژقوء، وؾمبق ذيمره قمـد ىموًمه شمعومماًم .187ذم إقمراف آيي ژَها

 .7/652، ك ر اعمرضمون5/1264: خمتٍم اًمتبقلم يـظر

 .ًمتضعقفاكٍمف إمم ذوات اًمقوء: ٕكه معدى سمو "ضمه جيؾو "اإلموًمي، وهو من ذوات اًمواو من قمغم (1)

 .37/362عروس، شموج اًم1/669اًمعرب سون، ًم11/127: هتذيى اًمؾغييـظر

 .[29] وتذم اًمـوزقمژڳ       ژ    من هذه اًمسورة م ل طمؽم يمؾؿي[ 2، 1]وومواول أيتلم  اًمؽؾؿيهذه  طمؽم (2)

 اكٍمف إمم ذوات اًمقوء: ٕكه معدى سموًمتضعقف. "زيمو يزيمو "اإلموًمي، وهو من ذوات اًمواو من قمغم (3)

 .38/229اًمعروس شموج، 3/1849: ًمسون اًمعربيـظر

 اكٍمف إمم ذوات اًمقوء: ًمدظمول أطمد اًمزوائد قمؾقه، وهي اهلؿزة. "ؿمؼو يشؼو "موًمي، وهو من ذوات اًمواو مناإل قمغم (4)

 .388-38/386/، شموج اًمعروس4:  ًمسون اًمعربيـظر

 اكٍمف إمم ذوات اًمقوء: ًمدظمول أطمد اًمزوائد قمؾقه، وهي اهلؿزة.، "هلو يؾفو "اإلموًمي، وهو من ذوات اًمواو من قمغم (5)

 .39/497اًمعروس شموج/، 5، ًمسون اًمعرب5/1317بقلمٍم اًمت: خمتيـظر
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ى:الثالثىالفصل
ىعنىواوىةاأللفىالمنقلبىيف

  

              وئ  ژ ژڄ  ڄ  ڄ ژ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍژ 

ڇ  ڇ  ژ    ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  ژ وئۇئ

ٿ  ٹ       ٹ  ژ  ژڭ  ۇ  ۇ  ژ ژڇ

 ژ ڍ  ڍ  ڌژ  ژ ھ  ھژ ژٹ

ژڌ   ڎ  ڎ  ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سموًٕمف قمغم مراد اًمؾػظ،  اومن ذوات اًمو نرؾمؿوا يمل مو يمو شمؽتى سموًٕمف، ىمول اسمن آضَمط و:  ذم ذوات اًمواو أن إول (1)

جلؿع، ومؽـون إذ هو ذم اًمؾػظ أًمف ظمووي، وٕهنم أيضًو ًمو رؾمؿوا مو يمون من ذوات اًمواو قمغم إول ٓ ًمتبس اعمػرد سمو

ويمتبوا سموًٕمف مو يمون مـن ذوات  ،[22:كس]أول مواضعه يو ژ ڈ ژسمـ   ،[38مواضعه آل قمؿران: ل]أو ژٻ  ژيؾتبس 

اًمػرق سملم مو هو من ذوات اًمواو، ومو هو من ذوات اًمقوء، ومل متل ذوات اًمواو : ٕن  إموًمتفو يمدي إمم صمؼـل،  عاًمواو ًمقؼ

 (. 413-411صاًم ويـي  ؼققاًمتبقون حت) سمتٍمف .ؾػظ سموًمقوء واًمؽرسةإذ اًمؾػظ سموًمضؿي واًمواو أصمؼل من اًم

 .و325شمـبقه اًمعطشون ،55مصوطمف إمصور ص هجوء: يـظر

ٓمتــوع  -اعمؼــع ذمأي اًمـداين  -معورضي اعمـوؾمبي، وهو معـى ىموًمـه: قمنووضمه إًمف إول اًمسومل  »اجلعؼمي:  ىمول (2)

 (.643)مجقؾي أرسموب اعمراود صش اإلموًمي ومقه، واًمتؼدير أكه ًمقس قمن يوء

  هذا اًمـوع من)م(. ؾمؼط (3)

 يمام ؾمقظفر من إم ؾي. ،سمعض هذه اعمواضع متحد اًمـوع متعدد أو مـػرد، وسمعضفو مـوع متعدد (4)

 .ـه"متعدد وسمعضفو د،أي سمعضفو متح" :هومش )ز(  ذم (5)

 هذا اًمـوع ومواضعه اًمشقخون وهمػممهو. ذيمر (6)

ومـت   ،532اًمدرة اًمصؼقؾي ص،91مرؾموم ظمط اعمصحف ص،166 -2/165خمتٍم اًمتبقلم،453 -452: اعمؼـع صيـظر

 .و112اعمـون

 متعدد، ومجؾي مواضعه قمنمة. عهذه إؾمامء )قمصو(، وهو مـو   أول (7)

 متحد مـػرد مل يرد ذم همػم هذا اعموضع. وهو ژڎ     ژ اًم وين آؾمم (8 )
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ژگ  گ  ڳ  ژژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

 ژجح  مح   ژ 

 ژې  ى         ى  ائ  ائ  ژ 

ۆئ  ژ ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ژ ژی  ی  ی  ژ 

 ژۅ   ۉ  ۉ   ېژ ژ  ٱ  ٻ  ژ  ژ ۈئ

پ  ڀ  ژ ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ژ ژڻ  ڻ  ژ 

ڇ  ڇ   ڇ  ژ  ژٺ  ٿ  ٿ    ژ ژۀ  ۀ  ہ  ژ ژڀ   ڀ  

ژٹ   ڤ  ژ ژڍ

ڭ  ڭ  ڭ  ژ ژ ڻ  ڻ  ڻژ  ژڻ  ڻژ 

ژ ې    ۉ      ۉژ  ژ يئ    مئ  ىئ       حئژ ژۇ

ژۓ  ڭ   ڭ  ژ  ژچ  چ    چژ

 ژی  ی  ىئ  ی  ژ ژہ  ہ  ھژ ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

   ژٱ  ٻ  ٻژ
ژٺ        ڀژ 

ژۓ ﮲      ے  ۓ      ےژ  ژٹ        ٹژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعمذيمورين. علممل يرد ذم ؾموى اعموض ددمتعمتحد  وهو ژڎ       ژ اًم وًمٌ آؾمم (1)

 متحد مػرد. وهو ژجح        ژ اًمراسمع آؾمم (2)

 .أيضوً متحد مػرد  وهو ژائ      ژ اخلومس آؾمم (3)

 مل يرد ذم ؾموى اعموضعلم اعمذيمورين متعددمتحد  وهو ژی   ژ إول اًمػعل (4)

 موضعوً أطمد قمنم  ومجؾتفو ،مـوع متعدد وهو ژٻ   ژ اًم وين اًمػعل (5)

 ذم اًمؼرآن. ضعموا ؾمبعيورد ذم  متعدد،متحد  وهو  ژ ڭ   ژ اًم وًمٌ اًمػعل (6)

 ذم اًمؼرآن. مواضع يورد ذم مخس متعدد،متحد  وهو  ژٻ      ژ اًمراسمع اًمػعل (7)

 وهو متحد مػرد.ژ ڀ ژاخلومس اًمػعل (8)

 ورين.مل يرد ذم ؾموى اعموضعلم اعمذيم متعددمتحد  وهو ژ ۓ ژاًمسودس اًمػعل (9)
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 ژڄ  ڄ  ژ 

 ژٹ   ژ 

ژہ  ھ           ھ   ھژ ژڄ  ڄ  ڃ   ژ 

 ژٻ  ژ ژحج     مج  ژ ژڳ  ڳ ژ 

    ژ ڄڄ  ڄ  ژ 

 ژٹ  ٹ  ڤ    ژ  

 ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ  

ژٻ  ٻ  پ    ژ  

  ژٿ  ٿ  ٹ   ژ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ردمتحد مػ وهو ژڄ     ژاًمسوسمع  اًمػعل (1)

إًمف اعمـؼؾبي ذم اًمؾػظ قمن يوء، وهو إًمف اعمـؼؾبي قمن واو، واًمـذي ذيمـر اعممًمـف ذم  ىمسوماًمراسمع من أ ًمؼسمهو ا هذا (2)

 :386اًمبقً اًمػصل اًمسوسمق أك ه ؾمقـص قمؾقه، وشمرضمم هلذا اًمـوع اخلراز سمؼوًمه ذم

  ءرؾمؿوه سموًمقوء         وأوؾه اًمواو ًمدى اسمته ومقام اًمؼول              

واًمعؼقكم واسمن وصمقق وذاح  واعمفدوياًمشقخون  -ومػقه شمػصقل ژٹ ژؾموى  –ومصل هذا اًمـوع وسملم مواضعه يمؾفو  وىمد

 .وهمػمهم اعمورداًمعؼقؾي و

صـحف مرؾموم ظمـط اعم،167 -2/166ر اًمتبقلم ـخمتص، 454 -453اعمؼـع ص، 59: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

 ؼققاًمتبقون حت ،641مجقؾي أرسموب اعمراود ص ،79رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص،228 -227 و224 و161 و114ص

 ، وهمػمه من ذوح اعمورد واًمعؼقؾي.498-495ص ياًم ويـ

د إول ومقفن اًمواو، وذيمره وأسمـو داو ًمتيقمنم اعمرؾمومي سموًمقوء وا إطمديذيمر اًمداين ذم اعمؼـع هذا احلرف مع كظوئره  مل (3)

 :389ذم اًمتـزيل واًمشوـمبي ذم اًمعؼقؾي، ىمول اخلراز ذم اًمبقً 

 مؼـع          ومن قمؼقؾي  وشمـزيل  وقمى ذم ٹًمػظ  جيئ ومل

 :235اًمشوـمبي ذم اًمعؼقؾي ذم اًمبقً  وىمول

 ؾُمطَِراسموًمقوء ىمد  هواًمؼوى دطمى شمغم وـمحى        ؾمجى زيمى واو و اًمضحى يمقف

..... ورؤوس أي ىمبـل ژ ٹ ژإمم  »د قمنم، ًمؽـ ه كص  قمؾقفو ذم ؾمورهتو، ومؼول: داود مع كظوئرهو إطم أسمويذيمرهو  ومل

: مرؾموم ظمـط اعمصـحف يـظر (.4/1152)خمتٍم اًمتبقلم شوسمعد ومو سمقـفام سمقوء مؽون إًمف، وؾموئر ذًمك مذيمور يمؾه

  .7/89نعمرضموك ر ا و،112اعمـون، ومت  641مجقؾي أرسموب اعمراود ص ،79رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص ،299ص
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ژڄ  ڄ  ڃ  ژ  

 ژھ   ژ  ژڦ ژژ  ٹ  ٹژ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن ژںژزيمـو يزيمـو، و من ژٹژو ،من َضَحْوت وَضْحوة وضحوان ژ ھ ژو  اًمؼوة ، من ژٹ ژ أول (1)

 ـمحوت أي سمسطفو يؿقــًو وؿمـامًٓ،  من ژ ٹ ژ و من شمهه يتؾوه إذا شمبعه وشمؾوشمه، ويتؾو سمعضفم سمعضًو، ژ پ ژ و  وت،دطَم 

 .ظ46إقموكي اعمبتدي قمغم مورد اًمظؿآن ،498-496صاًم ويـي  ؼقق: اًمتبقون حتيـظر  من ؾمجوت.  ژ ڃژو

: ٕن  أول [4،75] ذم ـمه ذم موضعلم ژ ڎ ژ قمنم طمرومًو، وىمد أحلق اخلراز هبذا اًمػصل يمؾؿي اصمـوهذه احلروف  مؿوع 2))

 ، ومل يـص قمؾقه اًمشقخون ًمظفور اًمقوء ذم اعمػرد: ٕن  مػرده "اًمعؾو"أًمػه اًمواو ٕك ه من 

واًمصػي أصمؼـل  ي، ًمؽـفو ردت إمم اًمقوء ٕكه وػ "ًمعؾوا"من  ك هاًمواو: ٕ "اًمَعْؾَقوء"اًمقوء ذم  وأول»: سموًمقوء، ىمول مؽي  "قَمْؾَقو"

ن سموىمي اًمواطمد من احلروف، ومبؼقً اًمقوء اًمتي ذم  أنْ من آؾمم، وطمق اجلؿع   "قمغم طموهلو ذم اجلؿع وهـو  "قمؾقوء"يتضؿ 

وإْن مل  قمغم ذًمـك، موًمييامل ًٕمف اًمتلكقٌ، ومجرى اجلؿع ذم اإل "ؾقوءاًمع "وملمقل ًمذًمك، وأيضًو ومنن  اًمواطمد وهو  "اًمُعغَم 

 (.1/247) اًمؽشف ششمبوعهشمؽن ومقه أًمف اًمتلكقٌ ًم

ب اظمتصـور ،هلو  وفممإحلوق اًمـيرد  ژ ڎ ژوهذا اًمتوضمقه إول إلموًمي  »قمؾ ق اسمن قموذ قمغم ىمول مؽي سمؼوًمه:  وىمد ويصـوِّ

قمـه سملن  ذوات اًمواو إك ام شمعفد وػمورهتو إمم سمـوت اًمقـوء سموًمزيـودة، وعم ـو مل اًمشقوخ قمغم اًمؽؾامت اًمسبع، ويؿؽن اجلواب 

 (.112)ومت  اعمـون شأوؾه من اًمَؽْتى سموًٕمف قمغميؽن هذا مزيدًا اؾمتحق أْن يبؼى 

 .4/266ك ر اعمرضمون ، 419 -499صاًم ويـي  ؼققاًمتبقون حت،4/849: خمتٍم اًمتبقلميـظر

قمغم وضمه آشمبوع عمو ىمبل ذًمـك  وذًمك »ىمول اًمشقخلم:  ىفو ومو سمعدهو من اًمػواول، وهو معـسموًمطروملم مو ىمبؾ اعمؼصود (3)

ژٹ  ٹژذم هذا اًمتوضمقه مجقع إًمػوظ قمدا درج، ويـ شومو سمعده ممو هو مرؾموم سموًمقوء: ًمتليت اًمػواول قمغم وورة واطمدة

.2/166التبينيخمترص  ،454 -453: املقنع صينظر ژٱ  ٻژذم إقمراف،ژھ ژذم اًمـور

ژٱ  ٻژًمقس يمل ًمػظ مـفو مؽتوب سملم أًمػلم من ذوات اًمقـوء، يمـام ذم ٕك هىمبؾه:  ومـوؾمبي مو سمعده دون م أي (4)

 ژپ         ژومـوؾمبً مو سمعدهو وهو ًمػظ ،اًمبؾد ذم  ژېئ  ژومنن  ىمبؾفو ًمػظ

 اهـ.  "وملومود أن  اخلط محل قمغم اًمؾػظ ذم اعمـوؾمبي ومُلقمطَِي طمؽؿه ذم اًمؾػظ ٓ ذم اخلط، قمىأي أن  اعمـوؾمبي شمرا" :هومش )ز( و)م(  ذم (5)

 :296ٓ متـوع آموًمي ومقفو، ىمول اًمشوـمبي ذم اًمشوـمبقي اًمبقً  ژٹ  ٹژذم ذًمك رجيـد ٓ (6)

 وإمم من سمعد طمتى وىمل قمغم يمىسموًمقوء همػم ًمدى ومو        ز ارؾمؿو ومو

 .وؾمىومقفو اإلموًمي ومه يتحؼق اًمتـشمتلشم ى وسمعدهو ٓ ذم إقمراف ووًه، واًمػواول ىمبؾفو   ژھ ژ ويمذا

  .2/37اًمـنم ،2/896قمغم اًمشوـمبقي  اجلعؼميذح  ،1/219إسمراز اعمعوين ،177: اًمتقسػم صيـظر

 عمـوؾمبي مو هو من ًمػظه وهو  قوءوٓ جيوز ومقه اإلموًمي، قمؾ ل رؾمؿه سموًم ،ذم اًمـور مل يتـوؾمى مع اًمػواول  ژٹ  ٹژيمون   عمو (7)

= 
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 ژ ٹ      ژ

 ژ ڃژ
ژڈژژ  ٻ ژ

 ژېئ   ېئ  ژ 

 ژۓژ

ژپ  پ  ژ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وور سموًمتضعقف من ذوات اًمقوء. هسمعده ذم كػس أيي ومنك ه ُرؾِمم سموًمقوء: ٕك ژ ڦژ سموقميػعل اًمراًم

و شمرضمع إمم اًمقوء، إذا دظمؾً قمؾقفو اًمزوائد، أو يمون اًمػعـل  وًمقوءسم -أي من ذوات اًمواو -ومو يُمتِى مـفو »اعمفدوي:  ىمول ومألهن 

ى اًمػوقمل، وأيم ر مو وىمع من ذًمك سموًمقوء م ضموور ذوات اًمقـوء، ومـُرد  إمم اًمقـوء وهـو مـن ذوات اًمـواو، ًمتتػـق  وهمػم مسؿ 

 (.55مصوطمف إمصور ص هجوء. )شرؤوس أي ودمري قمغم ؾَمـَن  واطمد  

 .38/469شموج اًمعروس ،4/2561ًمسون اًمعرب  ،2/815ًمشوـمبقيذح اجلعؼمي قمغم ا،1/248 اًمؽشف: يـظر(1)

 .643 -642أرسموب اعمراود ص مجقؾي (2)

 هذا اًمػصل. منإول اًمذي ذيمره اعممًمف اًمـوع أي (3)

 .398ص اعمؼـع (4)

 .و47اعمبتدي قمغم مورد اًمظؿآن  إقموكي (5)

ِ ژقمغم ىمراءشمه سموًمواو وسمحذف إًمف يمذا  وشُمرؾَمم (6)  ٱب
اًمغلم واًمدال وأًمف سمعدهو ذم اعموضـعلم،  سمػت  ،واًمبوىمون  ژ ُغْدَوةِ ل 

ِ ژِٰ ؾامء اًمضبط أًمف وغػمة يمذاقمغم ىمراءهتم سموًمواو وطمذف إًمف ، وأحلق قم ؿًوُرؾِم   ٱب
  .ژ ةِ َغَدو  ل 

 .2/258اًمـنم ،2/586سمستون اهلداة ،2/376اعمصبوح اًمزاهر ،2/139اعمستـػم ،275اًمتقسػم ص ،112: اعمبسوط صيـظر

اسمـن قمـومر  ءةىمـرا ومؼـًٕكه من همدا يغدو، ومؼراءة اًمواو ىمقوؾمقي، وىمـد وا :ًمفأول إ غمرؾمؿه سموًمواو اًمدًٓمي قم وضمه (7)

و ىمـرا136)اًموؾمقؾي ص شواًمسؾؿي ىمرءا سمذًمك اشمبوقمًو ًمؾخط، وإك ام كرى اسمن قمومر  »  اخلط، ىمول أسمو قمبقد: سي  ءة(، أم 

 .أًمػوً ٕن اًمؼقوس ذم ذوات اًمواو أن شمؽتى  :اًمبوىملم ومواومؼً اًمرؾمم شمؼديرًا، وهي ضموريي قمغم اًمؼقوس

 .3/1593قمغم اًمشوـمبقي ؼميذح اجلع ،239ص مجقؾي أرسموب اعمراود ،3/485خمتٍم اًمتبقلم ، 2/12: اًمؽشفيـظر
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 ژۓ   ڭ ژ 

 ژٱ  ٻ   ٻ ژ ژٻ  ژ  

ژائ  ەئ  ەئ  ژ 

 ژۅ  ۅ  ژ

 ژھ  ھ  ے  ے   ژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشمرؾمـم  ،اًمبوىمون سمغػم مهزة وىمرأ ، ژوَنَنوََٰٓءةَ ژاسمن يم ػم هبؿزة سمعد إًمف ومقؿد ًمهشمصول، وشمرؾمم قمغم ىمراءشمه يمذا  ىمرأ (1)

: يـظـر، واًمرؾمم ذم اًمؼـراءشملم ذم اعمصـوطمف اًمع امكقـي واطمـد: ٕن اهلؿـزة ٓ وـورة هلـو. ژةَ َوَمـَوت ژقمغم ىمراءهتم يمذا 

 .2/375اًمـنم،3/299اعمصبوح اًمزاهر ،2/464اعمستـػم ،472اًمتقسػم ص ،256اعمبسوط ص

خمتٍمـ  ،399اعمؼــع ص ،52ص رهجوء مصـوطمف إمصـو،42اًمبديع ص ،89 و59 و27: مرؾموم اخلط صيـظر (2)

  .219 و195 و162 و199ظمط اعمصحف ص مرؾموم ،72-2/71اًمتبقلم

ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ    اًم وًمـٌ: -ژٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿژاًم ـوين: -إول اًمذي ذيمره اعممًمـف اعموضع (3)

 .[278] ژھ  ھ  ھ  ھ  ے    ژاخلومس:  -[276] ژڌ   ڌ  ڎ ژاًمراسمع: -[275]يمهمهو:

اًمشقخون ظمهف اعمصوطمف ذم موضع اًمروم سمدون شمرضمق  ٕطمد اًموضمفلم قمغم أظمر، وشمبعفام قمغم ذًمك اًمشوـمبي  كؼل (4)

 :199وذاح اعمورد ، ىمول  اًمشوـمبي ذم اًمعؼقؾي اًمبقً  خلرازي واجلعؼمي واواًمعؼقكم واًمسخوو

 .............           وًمقس ظمؾف رسمًو ذم اًمروم حمتؼرا                             

را، أك ـه يُمتِـى ورأيته ذم همػمه سموًمواو، ومعـى ىموًمه: إك ه همػم حمتؼ و،رأيته أكو ذم اعمصحف اًمشومي سمغػم وا وىمد»اًمسخووي:  ىمول

 (.365)اًموؾمقؾي ص  شاً سموًموضمفلم يم ػم

اسمن معوذ اجلفـي قمغم وضمه إًمف ومقه، ورضمحه اسمن وصمقق واًمؾبقى، وكؼل اًمؾبقى قمن ووطمى اًمـدر اًمـظـقم ىموًمـه:  واىمتٍم

سمعـدهو  ًمـفذم اًمروم، ومػي سمعضفو سموًمواو وإ ژ ھ  ھ  ے  ے ژ مصوطمف أهل إمصور ذم ىموًمه شمعومم: تؾػًاظم»

وذم سمعضفو سموًٕمف من همػم واو، وهو إؿمفر، ويمتبوا ذًمك سموًٕمف ذم أيم ر اعمصوطمف، ومؿـن  اًمتـوين،هو ذم همػم يمـظوئر

ـو مـتفـى اًمصـوت  منف أوؾفو، وعرَ أن يُ  أراديمتبه سموًمواو إضمراًء قمغم إول: ٕكه من يرسموا يملكه  يمتبه سموًٕمف ىمـول إهن 

 (.479) اًمدرة اًمصؼقؾي ص شومؽتبه سموًٕمف قمغم ًمػظه

 قمغم رؾمؿه سموًٕمف. اًمعؿلو

رؾمـوًمي ذم رؾمـم ،96صمرؾموم ظمط اعمصـحف  ،4/988، 2/316خمتٍم اًمتبقلم ،553اعمؼـع ص، 42: اًمبديع صيـظر

 ظ.113 ونومت  اعمـ ،419ص، اًمتبقون حتؼقق اًم ويـي 567، مجقؾي أرسموب اعمراود ص 67اعمصحف ص
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 ژۉژ    ۀژ  ژڻ   ژ 

ۈ   ٴۇ    ۋ  ژ  ژڱ   ں  ژ ژٺ  ٺ   ژ 

ژڀٺ  ٺ  ٺ  ژژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ ژۋ 

ڭ  ڭ  ڭ  ژ   ژڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڌ     ژ 

ژۇ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ظ112ومت  اعمـون ،413-411صاًم ويـي  ؼقق: اًمتبقون حتيـظر(1)

 هذه إًمػوظ اًم هصمي إمم ىمسؿلم: شمـؼسماسمن آضَمط و:  ىمول (2)

 همػم مضوومي. -2مضوومي.                    -1

 اعمضوومي قمغم ىمسؿلم: ومغػم

 مـؽرة -2معرومي سموًٕمف واًمهم.        -1

و ومي سموًٕمف واًمهم ومؽمؾمم سموًمواو سمدون ظمهف. أم   اعمعر 

و ـًو، وإك ـام يظفـر مـن مؼتهـ يمـهم احلـووا واو،اعمـؽرة اعمـوكي وموٕيم ر سموًم أم   ومظٕىمل سموًٕمف، وهـذا اخلـهف  مل يـذيمر كص 

 ژۇ  ژ :ًمهاًمواو صموسمتي ذم ىمو "قمومي مصوطمف أهل اًمعراق "يعـي  قمومتفوووضمدت ذم  »ٕكه ىمول ذم اعمؼـع:  :ومػفومه

ذم ژگ  گ ژواًمبؼــرة ذمژڄ  ژ و ذم اًمــروم ژۈ  ٴۇ          ژ     وومــريم  ذم اًمؽفــف

(492اعمؼـع صش ) ذم اًمػرىمون  ژٿ   ٿ   ژ اًمـحل

و قمغم همػم مو هي ذم مصوطمف أهل اًمعراق وؾمؽً . قمن همػمهو من اعمصوطمف م ل مصوطمف أهل اعمديـي وهمػمهو، ومقؼتيض أهن 

 (.417-416صاًم ويـي  ؼققاًمتبقون حتيـظر: )

 سمن وصمقق، و أؿمفر اسمن وصمقق وضمه اًمواو .اخلهف ومقفام اعمفدوي وا وكؼل

واًمُعؼقكم واجلعـؼمي واخلـراز ، ىمـول  خووياًمس كأسمو داود قمغم اًموضمه اعمشفور وهو رؾمؿفام سموًمواو ، وشموسمعه قمغم ذًم واىمتٍم

 (.618)مجقؾي أرسموب اعمراود ص شوقمؾقفو اًمبواىمي »ىمول أيب قمؿرو اًمسوسمق:  هاجلعؼمي سمعد ذيمر

 رآمهو ذم  اعمصحف اًمشومي سموًمواو،  أكهسموًمواو يمؿصوطمف أهل اًمعراق، وأظمؼم اًمسخووي سموىمي اعمصوطمف قمغم رؾمؿه  أي

 قمغم رؾمؿفام سموًمواو. واًمعؿل

و  اعمضوومي شمـؼسم ىمسؿلم: أم 

 مضوومي ًمضؿػم -2مضوومي ًمظوهر.             -1

و اعمضووم وموعمضوومي ومي سمآل، أم  ٓ  اًمواو يموعمعر   عممًمف.ا قذيمرهوًمؾضؿػم ومس يًمؾظوهر ًمقس ومقفو إ

رؾمـوًمي ذم ، 395اًموؾمـقؾي ص،63مرؾموم اعمصـحف ص ،2/185خمتٍم اًمتبقلم ،52ص ر: هجوء مصوطمف إمصويـظر

 .و113ومت  اعمـون  ،517اًمدرة اًمصؼقؾي ص ،66رؾمم اعمصحف ص

 ."[58]اًمـور:ژې  ې  ې  ىژ وم ؾه ": هومش )ز(، و)م(  ذم (3)
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ِ َغَدو  ل  ٱ ژ  ژٻژژ ة

  ژڻ  ژ  

ة  ژ   ژۇ   ژ   ، ژةَ َنَنو  ژ  ژ ںژ  َكو  ژ ِمش 

ژةَ َنَنو  ژ

 ژڱژ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ـمؾوع اًمػجر إمم ـمؾوع اًمشؿس اةغدٓسمن قمومر، واًمَغَداة ًمؾبوىملم، واًم اًمُغْدَوة (1)

 .2/63أيرس اًمتػوؾمػم -3/199: شمػسػم اسمن يم ػميـظر

 سملم مؽي واعمديـي، ويمون أقمظم إوصمون ىمْدرًا، وأيم رهو قموسمدًا. ىمديدمـوة يمون سموعمَشؾ ل من  وـم (2)

 .5/182اعمحرر اًموضمقز -8/159: اًمبحر اعمحقط يـظر

و ىمراء »اًمسؿلم احلؾبي:  ىمول (3) وء، وهـو اعمطـر هبؿزة ژوَنَنوََٰٓءةَ ژة اسمن يم ػم وملم  : مػتوطمي سمعد إًمف وموؿمـتؼوىمفو مـن اًمــ 

م يستؿطرون قمـدهو إكواء ـي  ،وملًمػفو قمن واو "َمْػَعؾي"ووزهنو  ،ٕهن  ـو ىمـراءة اًمعوم  ومهزهتو أوؾقي ومقؿفـو زائـدة، وأم 

)اًمـدر  ش"ومْعؾـي "ىمراءة اًمؼٍمـ وموزهنو قمغم قمـدهو،َصى وموؿمتؼوىمفو من َمـَى َيؿـي أي: وى: ٕن  دموء اًمـسوئك يموكً شمُ 

 (19/93اعمصون

 .5/2343اجلعؼمي قمغم اًمشوـمبقي حذ ،6/2497اًمصحوح شموج اًمؾغي ،2/467: اًمتبقون ذم إقمراب اًمؼرآنيـظر

 .629: مجقؾي أرسموب اعمراود صيـظر (4)

، ژ ںژ  ، وژڻ  ژ أوـل  ونيمـ»: ىمـولكحـو ذًمـك اًمطؾؿـؽـي ومـذيمر أن  أوـل يمؾـامت هـذا اًمبـوب اًمـواو  وذيمر

ة  ژو َكو   قمغم وزن  "هْ وَ َمـَ "، و"َكَجَوهْ  "، و"مشؽَوهْ  "، و"زيمَوهْ  "، و"َوؾَوهْ " ژةَ َنَنو  ژ ، وژپ    ژ ، و ژِمش 

حتريمً اًمواو ذم مجقعفن  سموًمػت  اكؼؾبً أًمػًو، ٓكػتوح مو ىمبؾفو ـمؾبـًو ًمؾتخػقـف، ومـنذا مجعـً مجـع  ومؾام   "مػعؾي "و "ومعؾي "

ات، وىمد اشمػـق يمتـوب وَ ـَ مَ  َوَؾَوات، وَزيَمَوات، وطَمَقَوات، وِمْشَؽَوات، وَكَجَوات، ومي رضمعً إمم إول ومتؼول:ؾمه

و هي اعمـؼؾبي قمن اًمـ و هي إول، وسموًٕمف قمغم أهن  ذم  واواعمصوطمف قمغم رؾمؿفن  سموًمواو وإًمف ًمقستدل سموًمواو قمغم أهن 

 (516)اًمدرة اًمصؼقؾي صشاًمؾػظ

 .599-37/596اًمعروس وجشم ،397-3/395عمحؽم واعمحقط إقمظم: ايـظر (5)

ُوًمِد ىمبل اًم هصملم وصمهصمامئـي، ،  ًمتٍميف،قم امن سمن ضِمـِّي أسمو اًمػت  اًمـحوي، من أطْمذق أهل إدب وأعم فم سموًمـحو وا هو(6)

)قمؿر سمن صموسمـً  :شمهمذشمه أسمو اًمعب وس اعمووكم صموين إظَموومِش(، ومن ؿدأمحدسمن حم ،) أسمو قمكم اًمػورد:من أسمرز ؿمقوظمه

= 
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اعمحتسـى  ،) اخلصوئص ذم اًمـحو:قمبداًمسهم اًمبٍمي(، ًمه مصـ ػوت يم ػمة ذم اًمـحو واًمٍمف وإدب مـفو ،اًم امكقـي

 ذم إقمراب اًمشواذ(، شموذم ؾمـي اصمـتلم وشمسعلم وصمهصمامئي.

 .248 -3/247وومق وت إقمقون ،2/132 ،1/389: سمغقي اًموقموةيـظر

اًمػراهقدي اًمبٍمي أسمو قمبداًمرمحن ، يمون اًمغويي ذم اؾمتخراج مسوئل اًمـحو، وهو أول من اؾمتخرج  دأمح( هو اخلؾقل سمن 1)

قمووم إطمول(، ومن أسمرز من أظمـذ ،) أيوب اًمسخقتوين:وًمد ؾمـي موئي، من أؿمفر ؿمقوظمه اًمذين أظمذ قمـفم ًمَعُروض،ا

عروض(، شموذم ؾمـي مخس وؾمبعلم وموئـي، وىمقـل: اًم،) اًمَعلْم :اًمـٍم سمن ؿُمَؿْقل(، ًمه شمصوكقف يم ػمة مـفو ،) ؾمقبويه :قمـه

 .تلمؾمـي ؾمبعلم ، وىمقل :ؾمـي ؾم

 .569-1/557سمغقي اًموقموة ،344-3/349: اًمواذم سموًموومقوتيـظر

)اخلؾقـل  :إموم اًمبٍميلم ؾمقبويه أسمو سمنم، أقمؾم اعمتؼـدملم واعمتـلظمرين سمـوًمـحو، أظمـذ قمـن قمؿرو سمن قم امن سمن ىَمـؼَْم  هو( 2)

:) حمؿـد سمـن اعمسـتـػم مذشمـه(، ومـن أسمـرز شمه"إظمػـش اًمؽبـػم"سمن قمبد اعمجقد أسمو احلطوب قمبد احلؿقد  ،اًمػراهقدي

 :(، من أضمـل شمصـوكقػه اًمتـي اؿمـُتِفر هبـو"إوؾمط ظمػشإ "ؾمعقد سمن مسعدة اًمبؾخي اعمعروف سمـ  ،اعمعروف سمُؼْطُرب

:ؾمـي صمامن وصمامكلم، وىمقل: ؾمـي إطمـدى  )اًمؽتوب(، ويمل من أًم ف سمعده ذم اًمـحو قموًمي قمؾقه، شموذم ؾمـي صمامكلم وموئي، وىمقل

 .1/262،2/229سمغقي اًموقموة،2/389،3/464: وومقوت إقمقونيـظروؾمتلم.

سمؽر سمن حمؿد سمن سمؼقي، وىمقل: اسمن قمدي سمن طمبقى أسمو قم امن اعموزين، يمون إمومـًو ذم اًمعرسمقـي متسـعًو ذم اًمروايـي،روى  هو( 3)

) اًمـديبوج ذم ضموامـع يمتـوب :سمن حمؿد اًمقزيدي(، من شمصوكقػه اًمػضل ،د) اعمؼم:) أيب قمبقد إوؿعي(،وروى قمـه:قمن

يمو شمؾحن ومقه ا ،ؾمقبويه  (، شموذم ؾمـي شمسع أو صمامن وأرسمعلم وموئتلم.ًمعوم 

 .465-1/463سمغقي اًموقموة ،286 -1/283: وومقوت إقمقونيـظر

 .286 -2/284اعمـصف ٓسمن ضمـي ،3/317اًمعلم  :يـظر( 4)

 .1/347إسمراز اعمعوين،2/795بقياجلعؼمي قمغم اًمشوـم ذح: يـظر(5)

 [64]اًمعـؽبوت: ژ  ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ژذم ىموًمه شمعومم:  يمام( 6)

قً( 7)  ومقفو يؽون كوره مؿوقمًو ومقؽون أزهر وأكور. صبوحسمذًمك ٕن  اعم ؾُمؿِّ

  .5/129اًمبحر اعمديد ،12/257: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن يـظر

 . 2/817: ذح اجلعؼمي قمغم اًمشوـمبقييـظر( 8)

م واهلل أقمؾم ؾمؾؽوا هبو ـمريق »اسمن قموذ سمعد ذًمك:  ىمول( 9)  إمم سمـوت  ىمؾيذم قمدم اقمتبور اًمزيودة كو ژہ ژ يملهن 

= 



 األلف املنقلبة  عن  الواوالفصل الثالث: يف   777 
 

ژڱژژ ۀژ   ژکژ

ٹ  ژ  ژڭ  ڭ  ڭ  ژ ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

ژۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ژ ژڳ  ڳ  ڱ  ژ   ژ ٹ          ڤ

    ژىئ  ی  ی  ژ  ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ 

 ژٻ  ٻ ژ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.و113)ومت  اعمـون شاًمقوء

 مضوومي ذم اًمؼرآن. ژڀژ شمؼع يمؾؿي مل( 1)

و ىموًمـه: »اإلموم اًمداين ذم اعمؼـع:  ىمول( 2) ـ-، ژڳ  ڳ    ژ وژٹ  ٹ          ڤ ژوملم  ومؿرؾمـوم  -دد اعمواضـعوقم 

يمـذًمك يمـذا ، لوهـو إىمـ ام ُرؾِمَؿً إًمف ذم سمعض اعمصوطمف وهو إيم ـر، ورسم ـام مل شُمرؾَمـم ذًمك يمؾه سمغػم واو، ورسم  

 (.491 -499ص عمؼـع)ا شذًمك ذم مصوطمف أهل اًمعراق توضمد

و اًمبؼرة سمدون شمرضمق ، ويمـذا  ةذم ؾمور ؿػمداود ومـص  قمغم اخلهف ذم إصمبوت إًمف وطمذومفو ذم اعمضوومي إمم اًمض واإلموم أسم أم 

و موضع إطمؼوف واًمػجر واعموقمون وموىمتٍم ومقه قمغم احلذف، ىمـول اسمـن قمـوذ:  ،ذم مواضعفو ؾِمطملم ذيمر هذه اًمؽَ   »أم 

 (.ظ113)ومت  اعمـون شومرسم ام يظفر من شمؾك اعمواضع شمرضمق  احلذف

ــطرب ــومم:  واض ــه شمع ــل أيب داود ذم ىموًم ــو]ا ژڳ ڳ  ڳ  ڱ  ژكؼ ــه: 92:مٕكع ــول ومق ــٌ ىم ڳ    ژ»[، طمق

ـ   ژ ذم سمعض اعمصوطمف سمواو سمعد اًمهم م ل اعمػرد اعمتػق قمؾقه، وذم سمعضـفو يمتبوهژڳڳ سمغـػم واو وٓ ژجِِهم  َصلَـ

 (.3/592)خمتٍم اًمتبقلم شأًمف، وىمد ُذيمِر ذم اًمبؼرة ذم أوهلو

وأن  اخلهف ذم هذه اعمواضع سملم إصمبوت إًمف وطمذومفو،  ومعؾوم رؾَمم سموًمواو اشمػوىمًو، وزيودشمه ذم هذا اعموضـع وضمـه ٓ شمُ  وأهن 

صمم  إن  ذاح اعمورد وهمػمهم  »يمتوسمته سموًمواو خيوًمِف مو كص  قمؾقه ذم أول اًمبؼرة، ىمول د/ ذؿمول معؾِّؼًو قمغم ىمول أيب داود: 

وخ، واحلوول أ راجقمغم يم رة اًمـؼل مـفم من اعممًمف مل يذيمروا هذا قمـه، وًمعل  هذا إد و إذا أضـقػً ٓ شُمرؾَمـم من اًمـس  هن 

 (.3/592) شمعؾقق اعمحؼق ذم احلوؿمقي خمتٍم اًمتبقلمشسموًمواو اشمػوىموً 

 كؼل اسمن وصمقق اخلهف ذم طمذف إًمف وإصمقوهتو، وأؿمفر إصمبوت إًمف، واىمتٍم قمؾقه اعمفدوي واًمُعؼقكم. وىمد

مواضع وهي يصمه صم اعمضوومي إمم اًمضؿػم سموًٕمف قمدا ژڱ  ژ ژٺژ اًمعؿل: اًمعؿل قمغم رؾمم موقمؾقه

ـو  ،[ژڎ  ڎ   ڈ   ژو، [87]هود: ژہ  ہ  ژو، [193]اًمتوسمي:ژۀ      ۀ  ہ  ہ ژ ومنهن 

شمرؾمم سموًمواو اشمػوىمًو، واظمُتؾِف ذم طمذف إًمف وإصمبوهتو،، واًمعؿل قمغم رؾمؿفن  سموًمواو من همػم أًمف، وؾمبق ذيمر مو ومقفن  

ًه ذم   ژۀ      ۀ  ہ  ہ ژقمـد ىموًمه شمعومم: طمذف إًمف سمعد اًمواومبحٌ:مػص 

= 
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/ 5 ،1129 و4/996 ،899 و 599 و 526 و 2/72،3/476خمتٍم اًمتبقـلم  ،53: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

  .618مجقؾي أرسموب اعمراود  ،66رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص، 77مرؾموم ظمط اعمصحف ص ،1324 و1296

 .394اًمظؿآن اًمبقً مورد( 1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م( 1) ر هذا اًمبـوب سمعـد سمـوب يمْ إًمػوت قمغم سموب طمذف اًمقوءات ًمؽ رشمه، وإيم ر أومم سموًمتؼديم، وذِ  طمذفاعممًمف سموب  ىمد 

 أومم . إًمػوتطمذف 

 اعمحذوومي رؾماًم شمـؼسم قمغم ىمسؿلم: اًمقوءات( 2)

 من اًمرؾمم ايمتػوًء سموًمؽرسة ىمبؾفو. فوحُتذ مػردة -1

 اعممًمف هلو هذا اًمػصل. قَمَؼدومتحذف إطمدى اًمقوءين، وهي اًمتي قجتؿع يوءان ذم اًمؽؾؿي وم همػممػردة، -2

ض اعممًمف  ػقف،اًمـوقملم قمغم اجلؿؾي خت وطمذف إول، وايمتػى سمذيمر اًمؼسم اًم وين، وًمعل  اًمسـبى ذم ذًمـك  ًمؾؼسمومل يتعر 

ظمـهف سمـلم  يوءاهتـو وىمع ذم تيًمأن  اعمػردة حمذوومي رؾماًم سموشمػوق ًمؽوهنو زائدة قمغم اًم هصمي ذم رؾمم اعمصوطمف اًمع امكقي، وهي ا

  وشمـؼسم اًمقوء اعمػردة قمغم ىمسؿلم: وطمذومفو،اًمؼراء ذم إصمبوهتو 

و -1 م. إم   أْن شمؼع أوؾقي ذم حمل اًمه 

 .ؾمزائدة قمن سمـقي اًمؽؾؿي ًمإلضوومي، وهي اًمتي شمدل قمغم اعمتؽ أو -2

و إوؾقي ومؼ ويتصل يمؾؿـي، ؾمـبع يمؾـامت مـن إومعـول،  وىمعً ذم قمنمين ديمل من هذين اًمؼسؿلم سموٕؾمامء وإومعول، أم 

،وم ـول مـو اشمصـل مـفـو [146]اًمـسـوء: ژائ  ەئ  ەئ    ژ واًمبوىمي من إؾمامء، ومؿ ول مو اشمصل مـفو سموًمػعل ىموًمـه شمعـومم

[9]اًمرقمد: ژک    ک   ژسموٓؾمم ىموًمه شمعومم: 

و اًمزائدة ومؼد وىمعً ذم أرسمع وؾمتلم يمؾؿي دون ل مـو اشمصـل مـفـو سموًمػعـل، ودون اعمـودى، ومؿ ـو[2]ىمريش: ژٻ   ژ أم 

[14]إسمراهقم:ژڻ  ڻ ژ، وم ول مو اشمصل مـفو سموٓؾمم [36]اًمـؿل: ژٻ  پ  ژ

رؾمـوًمي  136-2/125خمتٍم اًمتبقلم،323-299اعمؼـع ص ،57-52اًمبديع ص ،87: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

 .516-487/ 2اهلـدي ؼققحت اًمتبقون، 536-516مجقؾي أرسموب اعمراود ص، 58-51ذم رؾمم اعمصحف ص

 اعمتوؾمطي قمغم ىمسؿلم: شمـؼسم( 3)

 وهو اًمؼسم اًمذي ذيمره اعممًمف. ؿع،اضمتؿع ومقه يوءان، واًم وكقي مـفام قمهمي ًمؾج مو

ؾه اعممًمف ذم سموب اهلؿز )ز( مو  .و39 –ظ 38اضمتؿع ومقه يوءان، ويموكً إطمدامهو وورة ًمؾفؿزة، وهذا اًمؼسم ومص 
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واًمبوىمون ورؾمؿفو قمغم يمل  من اًمؼراءشملم واطمد ، ، سموهلؿز، وسموسمه ژۈ ژ كوومع وطمده ومؼرأهاًمؼراء ذم ىمراءشمه،  اظمتؾف( 1)

قمغم ىمراءة كوومع أول اعم ؾلم ؾمويمـًو، وقمـغم ىمـراءة اًمبـوىملم  ؽنسمدون مهز، وقمغم يمه اًمؼراءشملم اًمقوء اًم وكقي قمهمي ًمؾجؿع، ًم

 أول اعم ؾلم مشددًا.

 .2/215اًمـنم  ،2/266زاهراعمصبوح اًم ،2/29اعمستـػم ،227ص قسػماًمت ،52ص بسوط: اعميـظر

 سموٕكعوم.إـمهىمًو   ژھژوٓ يوضمد ًمػظ وم،سموٕكع وضعاعم ذااعممًمف أن  ه ذيمر( 2

 اًمرضمراضمي: ىمول( 3)

 سمه ضمرى وءإصمبوت ي عفمًمدا        مجق ژې  ژ اًمضؿػم م ل وذو

 .و299اًمعطشون  شمـبقه

ًمقـدظمل مـو ذم  "كحـو"ؾػظ أشمى سم وًمذا، [26] واجلوصمقي ،[49] واًمروم ،[66]احلٍ  وهو أيضًو ذم " :هومش )ز(، و)م( ذم( 4)

 اهـ. "هذه اًمسور

ومـت  539مجقؾي أرسموب اعمراوـد ص، 2/119خمتٍم اًمتبقلم ،379اعمؼـع ص ،86: هجوء مصوطمف إمصورصيـظر( 5)

 .و89اعمـون

 .165اعمحؽم ص ،378: اعمؼـع صيـظر( 6)

و زائدة ًمؾ يناًمدا وقمؾ ل و ل،ؿد ذم سمـوء ومعقطمذف إومم سمعؾل مـفو: أهن  ل اًمقوءين. وأهن   أو 

 قمغم اظمتقوره اسمن وصمقق . وشموسمعه( 7)

= 
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 .59رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص ،152 -2/151: خمتٍم اًمتبقلميـظر

اًمبـوء خيتل سمحذف إومم، ويملن  اًم ؼل واًمؽراهي ًمؾجؿع سملم وورشملم متػؼتلم إك ام  ٕن   »أسمو داود طمذف اًم وكقي سمؼوًمه: وقمؾ ل

 (191)أوول اًمضبط ص شوًم وكقي ٓ سموٕومموضمى سم

ز طم(  1)  شمرضمق  اعمفدوي واًمعؼقكم و اًمشوـمبي.  ػمام من همهيطمدأ ذفضمو 

 :185، واًمبق184ًاًمشوـمبي ذم اًمبقً  ىمول

 واطمذوموا إطمدامهو يمَورءيًو        ظموـمألم وإمقلم ُمْؼَتِػرا ..                          

 طمي  حُيْقِي وَيْسَتحقِي من

مجقؾـي ،85اعمصـحف ص طمرؾمـوم ظمـ ،2/151خمتٍم اًمتبقـلم ،378اعمؼـع ص ،86مصوطمف إمصورص جوء: هيـظر

 .549أرسموب اعمراود ص

 مـػصـؾي قمـن اخلـطاًم وكقـي وإحلـوق يـوء وـغػمة  سمحـذفيمـذا  ضمهاًمو ذاسمه أيضًو اعمورهمـي، ومؽقػقي ضبطه قمغم ه وىمول( 2)

 . ژژق يوء متصؾي سموخلط يمذا وضبطفو قمغم ىمراءة كوومع سمحذف اًم وكقي وإحلو، ژڌژ

 . 221دًمقل احلػمان ص و،3سمقون اخلهف واًمتشفػم  ،193: أوول اًمضبط صيـظر

وصمقق، واخلراز ،واًمؾبقى ومقام كؼؾه من ىمول رضم   أك ه قمن اًمطؾؿـؽي ، ىمول ذم  سمناًمشقخلم وشموسمعفام قمغم اظمتقورمهو ا سموشمػوق( 3)

و طمرف إقمراب -أي اعمرؾمومي -ـديوهي قم »: ؼـعاعم  (. 382)اعمؼـع ص شاعمػتوطمي: ٕهن 

ة، 59رؾموًمي ذم رؾمم اعمصحف ص ،3/599: خمتٍم اًمتبقلميـظر  ظ.89ومت  اعمـون، 464اًمصؼقؾي ص اًمدر 

 قمــه،اًمرواة قمن اًمسود ذم هذه اًمؽؾؿي، ومرُوَي قمـه ىمراءشمه سمقوء واطمدة مشددة، وطمذف اًمقوء إظمرى سمخؾـف  اظمتؾف(4)

دة  دة اظمتؾف قمـه اًمرواة، ومؿـفم من روى يمرس اًمقـوء اعمشـد  ًمػـظ اجلهًمـي ،  وشمرىمقـقوقمغم وضمه ىمراءهتو سمقوء واطمدة مشد 

سمـ هث يـوءات،  واًمبـوىمون ژَوًمِـيِّ ژ ژَوًمِـي  ژ يمذاسمقوء واطمدة شُمرؾَمم وخقم ًمػظ اجلهًمي، ومـفم من روى ومتحفو وشمػ

= 
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سمقوء واطمدة أيضًو، وأحلق أهـل اًمضـبط  قمغم ىمراءهتم ؾمممػتوطمي، وشمر يًم ومدهمؿي ، واًم وكقي مؽسورة، واًم  ؾمويمـي إومم

ژَوَيِّۧـِلژيمذا يوء وغػمة داًمي قمغم اًمقوء إومم اعمحذوومي

ًملْم،  هذهوأول  »أسمو داود:  ىمول اًمؽؾؿي أيضًو صمهث يوءات، إومم ؾمويمـي، واًم وكقي متحريمي، واًم وًم ي مػتوطمي، ومحذوموا إو 

 (.3/599) خمتٍم اًمتبقلمشاعمػتوطميوشمريموا اًم وًم ي 

 .2/274اًمـنم ،2/499اعمصبوح اًمزاهر ،2/163اعمستـػم ،59: اعمبسوط صيـظر

سمحـذف إومم  ف قمن ىمـبل، وشُمرؾَمم قمغم ىمراءهتم اعمدكقون ويعؼوب وظمؾف واًمبزي وؿمعبي سمقوءين فموهرشملم، واظمتؾ ىمرأ( 1)

ژگژ  دة مشددة، وشُمرؾَمم قمغم ىمراءهتم يمذاواًمبوىمون سمقوء واطم،ژيَ ـ ِ  َحـژوإحلوق يوء وغػمة يمذا

 طمف) هجوء مصـوشقمـدي قمغم ىمراءة من أدهمم وذًمكإكػول سمقوء واطمدة،  ذم ژگ  گ  گ  گژويمتبوا »اعمفدوي: ىمول

 ؼقؾياًمدرة اًمصـ ،2/418اعمصبوح اًمزاهر،2/169اعمستـػم، 299اًمتقسػم ص  ،381: اعمؼـع صيـظر(.86إمصور ص

 .2/276اًمـنم  ،469ص 

سمـلم أيتـلم مـن ؾمـورة  قشمؾػقـ ػقفـووم ،ژۇ  ۇ  ۆ  ژإمم ىموًمه شمعـومم:     ژڳ  ڳ  ڳژمن )م( من ىموًمه شمعومم: ؾمؼط (2)

 ۆ     گيمتبً يمذاواًمؼقومي  ػرىموناًم

 (.344ص قؾي)اًموؾم شسمقوءين  ژۇ  ۇ  ۆ ژرأيً ذم اعمصحف اًمشومي وىمد»اًمسخووي:  ىمول( 3)

 .3/599خمتٍم اًمتبقلم ،381: اعمؼـع صيـظر( 4)

 من )م(. ؾمؼطً( 5)

 اهـ. "ومقعم" :هومش )ز(، و)م( ذم( 6)

 :185اًمشوـمبي ذم اًمبقً ىمول( 7)

 طمي  حُيْقِي وَيْسَتحقِي.. من

 (.2/525اهلـدي ؼقق)اًمتبقون حتشاًمتي زاد ذم اًمعؼقؾي قمغم مو ذم  اعمؼـع وداتمن اًمزي وهذا»اسمن آضَمط و: ىمول

  وس اعمَِسقكم، أؾمتوذ من أهل احلَْذق واًمتجويد، من مشوئخه اًمذين أظمذ طمرب أسمو اًمعب   سمنأمحد سمن حمؿد سمن ؾمعقد  هو( 8)

= 
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د سمن حيقى سمن ُمزاطِمم(،ومم ن ىمرأ قمؾقه ،) أسمو داود ؾمؾقامن سمن كجوح:قمـفم اًمؼراءات  ين:حمؿ  قمبد اعمـعم سمـن  ،)قمبداًمعزيز اًمسام 

ؾمـم(، ،)يمتوب اًمتؼريى ذم اًمؼراءات اًمسبع :فاخلؾوف(، وـ   هبي:  شملًمقف ذم اًمر  إمم طمـدود إرسمعـلم  سمِؼـَي »ىمـول اًمـذ 

 .شومخسامئي

اءيـظر  .188، 1/187اًمـفويي يهموي ،2/599: ـمبؼوت اًمؼر 

 .282مورد اًمظؿآن اًمبقً( 1)

 ومنذا يمون هذان اإلمومون اعمُْؼَتدى هبام ذم هذا اًمشلن أـمؾؼو احلذف ذم يمِتوسمْقِفام ذم هذا  »: اضمي( ىمول اًمرضمر2)

 (.  ظ299)شمـبقه اًمعطشون  ش-رمحفام اهلل -ْؼتدى هبامومقـبغي َأْن يُ  اًمؾػظ،

 رؾمـم )رؾمـوًمي ذم شوؿمـبفه   ژ ۇ  ۆ ژو  »: سمل شموسمعفام قمغم ذًمك اسمن وصمقق أيضـًو طمقـٌ أـمؾـق احلـذف ومقـه ومؼـول: ىمؾً

 (.59اعمصحف ص

 69ص ًمبلمؾمؿػم اًمطو ظ،89اعمـون ومت ، 344ص ؾي: اًموؾمقيـظر

و( 3) ـو ژَوَيِّۧـِل إِنَّ ژو ، ژگ  گ ژ.اإلدهموم ذم  أم  ومؾـم  يـرد  ژۆ    ژومؼد ورد ذم ىمراءة متواشمرة ؾمبق ذيمرمهو، أم 

ومقفو يؽون إلدهموم يـزل مـزًمته، واإلدهموم ٕن  شمؼدير ا همومفو:دمري ومقفو هذه اًمعؾ ي قمغم شمؼدير إد ًمؽن اء،اإلدهموم ومقفو قمن اًمؼر  

شمـوج و، 81ومت  اعمـون،2/524اهلـدي ؼققاًمتبقون حت ،3/249: إوول ذم اًمـحويـظر سمعد كؼل طمريمي اًمقوء إومم إمم احلوء.

 .224دًمقل احلػمان ص،37/598اًمعروس

وهـي قمــدي  اطمدة،ومنينِّ وضمدت ذًمك ذم مصوطمف أهل اعمديـي واًمعراق مرؾمومًو سمقوء و »اًمشقخلم، ىمول اًمداين: سموشمػوق( 4)

 (.389)اعمؼـع صشاعمتحريمي

 ه.يمام ؾمقليت ذيمر ىموًم دهو اظمتقور أيب داو ويمذا

 .2/348اجلواهر اًمػماقمقي ،344:  اًموؾمقؾي صيـظر

ز( 5) ز طمذف إطمـدامهو ذم اًم هصمـي إكـواع،  ويطمذف يمل مـفام، ويمذا اعمفد اًمشقخون ضمو  واًمُعؼقكم، ويمذًمك اًمشوـمبي ضمو 

 وطمذف اسمن وصمقق واًمطؾؿـؽي ذم ىمول رضم   اًمؾبقى كسبته إًمقه اًمقوء إومم.

رؾموًمي ذم  ،89مرؾموم ظمط اعمصحف ص ،2/198خمتٍم اًمتبقلم ،389ص عؼـاعم ،86: هجوء مصوطمف إمصور صيـظر

ة اًمصؼقؾي ص،  59رؾمم اعمصحف ص  .464اًمدر 
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أوول اًمضبط ويمقػقته قمغم ضمفي آظمتصور، اًمذي ضمعؾه أسموداود ؾمؾقامن سمن كجوح ذيًه ًمؽتوسمه خمتٍم اًمتبقـلم  هويمتوب( 1)

ػه ذم اًمضبط ضمو أسمواب قمؾـم اًمضـبط،  قهـمرىمفم، ذيمر وم قعمعًو ًمؾؼراء اًمسبعي من مجذم اهلجوء، وىمد اظمتٍمه من يمتوب أًم 

ؾفو، ومجع ومقه سملم ـمريؼي كؼط أيب إؾمو مـن  اومؼـهوؿمؽل اخلؾقل، ومل يؼتٍم ومقه قمغم ىمراءة كوومع، سمل ذيمـر مـن و د،وومص 

ع ا  ومفد. عمؾكاًمؼراء اًمسبعي، وطمؼق اًمؽتوب اًمشقخ اًمديمتور أمحد ذؿمول، وـُمبِع سمؿجؿ 

 .2/7خمتٍم اًمتبقلم ،15-13اًمضبط ص: أوول يـظر

 .و89اعمـون ومت ( 2)

چ  ژاًمديمتور ذؿمول، وحمؼؼي يمتوب اعمؼـع أصمـوء اًمتعؾقق قمغم ولهذا اًمؼ يمرأضمد هذا اًمؼول ذم يمتوب أوول اًمضبط، وىمد ذ مل

 .381طموؿمقي اعمؼـع ص، 2/199: طموؿمقي خمتٍم اًمتبقلميـظر كؼًه قمن اسمن قموذ يمذًمك.   ژچ

 .279اًمبقً اًمظؿآن مورد( 3)

 .و89اعمـون ومت ( 4)

ٕكـه ٓ يوضمـد هلـو كظـػم، ومؼـد  : -وموًمقوء ذم اًمؽؾؿي مػردة -ي مع يموهنو ٓ شمدظمل ذم هذا اًمؼسماعممًمف هذه اًمؽؾؿ ذيمر( 5)

 ظموًمػً اًمقوءات اعمػردة من ضمفتلم:

 .روموً : يمون اًمقوء وىمعً وؾمطًو، ومل شمؼع ـمإومم

 اًمػعل.وموء زائدة قمغم أوول اًمؽؾؿي، وإك ام هي ذم موضع وٓ  ػعل: يمون اًمقوء ًمقسً سمهم اًماًم وكقي

 .و78ومت  اعمـون ظ،288نشمـبقه اًمعطشو ،2/512اهلـدي ؼقق: اًمتبقون حتيـظر

 اًمشقخلم، وطُمِذومً اًمقوء مـفو ذم مجقع اعمصوطمف. سموشمػوق( 6)

= 
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 ، ژفِِهـم  إَِل  ژاءشمه سمحذف اًمقوء يمذاىمرأ أسمو ضمعػر وطمده هبؿزة مؽسورة من همػم يوء مع ومت  اًمهم، وشُمرؾَمم قمغم ىمر :اًمؼراءات

وشمرؾمم قمـغم  رًا،اًمرؾمم شمؼدي هتمحتؼقؼًو، واًمبوىمون هبؿزة مؽسورة ويوء ؾمويمـي سمعدهو،ومواومؼً ىمراء اًمرؾممىمراءشمه  ومواومؼً

 .ژ فِِهم  َل  ۦإِ ژوأحلق قمؾامء اًمضبط يوء وغػمة يمذا،ىمراءهتم سمحذف اًمقوء 

 (.2/493اًمـنم ،2/992سمستون اهلداة ،3/393اًمزاهر صبوحاعم ،2/544اعمستـػم ،287)اعمبسوط ص

ي مصدر من آًمف يمًمف إيهوموً  وىمراءة ٓ  أن  اًمقوء اًمتي هي وموء طُمِذومً اظمتصورًا ًمدًٓمي اًمؽرسـة ىمبؾفـو قمؾقفـو، وقمـغم  ،اًمعوم  إ

ومًو، و َٓ ـهاهلؿزة ذم أووإذا يمون مصدرًا ًمذًمك مل شمؽن ومقه يوء ٕن   إًِْمَػًو،اًمشوذ  قمغمىمراءة أيب ضمعػر مصدر َأًمَِف إ هـي ومـوء  ًمِّ

 (.187ص حؽماعم اًمػعل.)

م ؾمؼوـمفو رْأؾمًو طمتى من اًمؾػظ .)اًمطراز ص ياشمػق قمؾامء اًمضبط قمغم إحلوىمفو قمغم ىمراءة اًمعوم   وىمد  (.397ظمقػي أْن ُيتوه 

 اخلهف ذم يمقػقي إحلوىمفو، ومؼول سمعضفم:  ووىمع

 دىمقق. سمؼؾمقمغم إحلوىمفو  ؿلؿل قمـد اعمغورسمي، واًمعواعمورهمـي ، وقمؾقه اًمع زمتصؾي سموًمهم،واظمتوره اًمتـ شمؾحق -1

مردودة ًمؾخؾف، واظمتوره اًمؾبقى ضمريًو قمغم أوؾه من قمدم اشمصول اعمحذووموت سمـام ُأصمبتـً، وقمؾقـه اًمعؿـل  شمؾحق -2

اًموؾمـقؾي ،229مرؾمـوم ظمـط اعمصـحف ص، 5/1323ر اًمتبقـلمـخمتصـ ،532: اعمؼــع صيـظر قمـد اعمشورىمي.

 .217دًمقل احلػمان ص ،458-456اًمدرة اًمصؼقؾي ص،343-342ص

اعموضع أصمبتً ومقه اًمقوء اشمػوىمًو، وىمد اظمتؾف اًمؼراء ذم ىمراءشمه، ومؼرأه اسمن قمومر سمغػم يوء سمعد اهلؿزة،وذيمـر أسمـو داود ذم  هذا( 1)

ة سموًمهم، وجيعل قمغم اًمقـوء دارة سمـوحلؿراء رمـفو أن شمؼع اهلؿزة حتً إًمف اعمظػ   ورضبطفو قمغم ىمراءشمه أرسمعيأوضمه ، واظمت

، ژ ِف ـ  يلـِل ژ وشمرؾمـم قمـغم ىمراءشمـه أسمو ضمعػر سمقوء ؾمويمـي من همػم مهز، هوىمرأ   ژِف يَْل  ِل  ژقمهمي قمغم زيودهتو يمذا

وٓ يذهى قمؾقك أن  ىمراءة اسمن قمـومر وأيب » وهذا اًمرؾمم مواومق ًمؼراءة أيب ضمعػر ىمول اًمـوئطي:  ژ ِف ـ  ِِللژ وىمد شمرؾمم

احلرف ُرؾِمم قمغم أطمد اًمؼراءات، وًمؽل  أن يرؾمم قمغم طمسى ىمراءشمه، وىمد  ضمعػر ًمقستو قمغم ظمهف اًمرؾمم: ٕكو كؼول أن  

سمدون إًمف سمعد اًمهم إومم أيضًو يمام ذيمره ووطمبو اخلزاكي واخلهوـي، وهـذا مواومـق ًمؼـراءة أيب ژ ِف ـ  ِِللژيرؾمم 

ك ـر ش) وـل واًمتؾقـلمضمعػر سمه ريى، وشمـطبق قمؾقه ىمراءة اسمن قمومر أيضًو سملن يؼـول رؾمـؿً اهلؿـزة يـوء قمـغم مـراد اًمو

 ، واًمبوىمون هبؿزة مؽسورة سمعدهو يوء ؾمويمـي. (7/783اعمرضمون

اًمـدرة ،2/992سمستون اهلداة،3/393اعمصبوح اًمزاهر ،5/1322خمتٍم اًمتبقلم ،2/544عمستـػما ،287: اعمبسوط صيـظر

 .2/493اًمـنمظ،288شمـبقه اًمعطشون ،457اًمصؼقؾي ص

 من)م(. ؾمؼطً( 2)

 من)م(. ؾمؼطً(3)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بط،سموًمعؾم ذم قمٍمه، ًمه معرومي سموًمؼراءات واًمرؾمم واًمضـ فرِز اًمتؾؿسوين، اؿمتـَ اًمت   قلؿد سمن قمبد اهلل سمن قمبد اجلؾحم هو( 1)

)حمؿد سمـن َوـَعد :إسمراهقم اًمتوزي(، وأظمذ اًمعؾم قمـه مجوقمي مـفم،) ىموؾمم اًمعؼبوين:أظمذ اًمعؾم قمن قمدد من إئؿي مـفم

اًمطراز ذم  ،سمـي زيون ف)كظم اًمدرر واًمعؼقون ذم اًمتعريف سمسؾ:ه شمآًمقف مـفوًمؼوؾمم اًمزواوي(، ًموسم ،أسمو قمبداهلل اًمتؾؿسوين

از(، شموذم ؾمـي شمسع وشمسعلم وصمامكامئي.  ذح ضبط اخلر 

 .276ؿمجرة اًمـور ص ،573كقل آسمتفوج ص ،372 و 1/318: صمبً أيب ضمعػر اًمبؾوي اًموادي آريـظر

از ًمإلموم اًمتـز، من أطمس ذم اًمطراز( 2) از، وأمت فو حتريرًا، وأيمؿؾفو ضبطًو، وسمام ذح ضبط اخلر   ن اًمنموح قمغم ضبط اخلر 

از  ذم ضبطه مل يـسى إطمؽو ـق اًمؽ وعِز سمنرضمـَ إمم ىموئؾقفو، ومؼد ىموم اًمتَ  مأن  اخلر  د/ أمحـد  تـوباًمـصوص إمم أووهلو، وطمؼ 

ع اعم  ومفد. ؾكذؿمول ذم رؾموًمته ًمـقل درضمي اعموضمستػم، وـُمبِع سمؿجؿ 

اء واًمؼراءات سموعمغرب ص، 6اًمطراز ص ميؼدِّ : ميـظر  .51 -59اًمؼر 

قمؾم اًمرؾمم واًمضبط، وموًمضـبط مبــيع قمـغم  لمىموقمدة مط ردة قمـد اًمعؾامء، وهذا أطمد اًموضمفلم اًمرئقسلم ذم اًمػرق سم هذه( 3)

 مبـيع قمغم آسمتداء واًموىمف. مواًمرؾم ول،اًمو

و اًمضبط ومفو يتعؾ ق سمعـوارض احلـروف  أظمر: أن  اًمرؾمم يتعؾ ق سمذوات احلروف إصمبوشموً  اًموضمه ،وطمذومًو، وىمطعًو، وووًه، أم 

 وسمقـفام ومروق أظمرى ومرقمقي. كحوه،و د  من طمريمي  وؾمؽون  وم

سمحـٌ ،17، 16ص  يـلاًمسبقل إمم ضـبط يمؾـامت اًمتـز  ،14نمح متن اًمذيل صسمإيػوء اًمؽقل  ،9: مؼدمي اًمطراز صيـظر

 .57 -56ه ًمد/ ؾمومل اًمزهراين ص ضبط اًمؼرآن كشلشمه وشمطوره، وقمـويي اًمعؾامء سم

 .و3سمقون اخلهف واًمتشفػم  ،136 -135ص اًمطراز( 4)
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 اخلامتة 777 
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 اخلامتة 777 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1148خمطوط ذم اخلزاكي اًمعومي سموًمرسموط رىمم  (1)

 سموعمغرب. 74/11( مـه كسخي ذم اخلزاكي احلسقـقي ضؿن مؿوع (2
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 العامة الفهارس 646

 فكرس اآليات القرآنيظ -1

   

  ژٺ  ٺ    ٺ  ژ  

 ژژ 

 ژٺ  ٺ    ژ 

نُفَسُهمخ  إَِّلٓ  َدُعونَ َيخ  َوَنا ژ 
َ
 ژ أ

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  

 ژۇئ  ۆئ   وئ   ۇئ ژ  

  ژ ڭ ژ 

  ژ ڄ  ڄ  ڃ      ڃ ژ 

  ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ  

  ژڄ  ڄ ڦ  ڦ   ژ 

  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  

 ژۅ  ۅ  ۉۉ   ژ  

 ژې  ې  ى  ى  ائ  ژ  

 ژىئ   ېئ  ىئ  ىئ ژ 



 

 

 

 العامة الفهارس 641

   

  ژک  ک  ک  ژ  

      ژڱ  ں  ڱ  ڱ  ڱ ژ 

 ژی  ژ  

 ژڦ  ڦ  ژ  

ژ  ژ  ڑ     ک چ  چ  ڇژ  

  ژڑ  ک  ک  ک  

 ژڱ   ں  ژ  

 ژڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄژ    

 ژگ  گ  گ    گ ژ 

 ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ  

 ژڇژ 

 ژٺ    ٿ رخ فَ غخ يُ ژ 

 ژچژ 

 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  

        ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ژوئ  ۇئ  ۇئ وئ ژ 

  ژ ڃژ 

  ژ ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 641

   

  ژڃ  چ  چژ  

  ژک     ک  ک  ک  ژ  

 ژگ   گ  گ  گ  ژ  

 ژی  ی  ی  ژ  

  ژۅ   ۅژ  

   ژ پ ژ 

 ژپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ژ  

  ژٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ژ  

  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ  

 ژ ڦ ژ 

 ژڈ ژ 

 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کژ  

   ژيئ ژ 

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  

 ژھ  ھ   ھ  ھ  ےژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  

 ژگ    ک ژ  

 ژ ۇئ ژ 



 

 

 

 العامة الفهارس 641

   

  ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ  

  ژىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ  

    ژ وئ     وئ ژ 

  ژپ  پ  ژ  

 ژۀ  ۀژ  

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ  

 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  

  ژڃ  چ  چ  چ  چ  ژ 

 ژڌ   ڎ  ڎ  ژ  

  ژ  ې  ې  ې  ىژ  

    ژ جئ  ی  ی           ی ژ 

 ژ ٹ  ٹژ 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  

  ژ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئژ  

 ژ ۈ ژ 

  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  

  ژۇ  ۆژ  

  ژۉ  ې   ې  ژ 



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

 ژ ۆئ  ۈئژ 

  ژڻ  ڻ ژ 

ۀ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ  

 ژ ہ    ہ  ہ

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  

  ژڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ژ  

 ژڎ  ڎ      ڈ  ژ  

 ژڀ ژ  

  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  

 ژڍ  ڍ  ڌ  ژ  

 ژې  ې  ې ژ  

 ژ ائ  ەئ   ەئژ  

 ژ ٺ  ٺ  ٺژ  

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  

 ژ ې  ېژ  

   ژڑ ڈ  ژ ژ ڑ      ژ 

 ژې  ې   ې  ې    ھ  ھ ژ 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 



 

 

 

 العامة الفهارس 656

   

 ژ ٻژ 

    ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ژ 

   ژہ  ھھژ  

  ژ ڃ  چ   چ  چ  چژ 

  ژہ    ہ  ھ    ہ ژ  

 ژہ  ہ  ھ  ژ  

ژ  گگ ژ 

 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  

  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  

  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھژ  

 ژ پ  پ  پژ  

  ژچ  ڇ  ڇ  ڇژ  

  ژچ  چ  چ   ژ  

 ژھ  ھ   ژ 

 ژ ٱ  ٻ   ٻژ  

  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱژ  

 ژمب  ىب  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

 ژٿ  ژ 

  ژڱ  ڱ  ں ژ  

 ژ  ڤ      ڤ ٹ  ٹ  ٹژ  

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  

 ژۋ  ۅ  ۅ  ژ  

  ژ ڻ   ڻژ  

  ژ ۇئ   ۇئژ  

  ژ ىئ  يئ  جب  حب  خبژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ژڤ         ڤژ 

  ژہ  ہ  ہ  ہ  ھژ  

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳژ  

 ژڭ  ڭ  ڭ  ژ  

  ژک ک  گ       ڑ  ک   کژ  

  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ژ  

  ژڇ  ڍ     ڍ ژ  

  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

 ژڍ  ڌ  ڍ  ژ 

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  

 ژڑ  ک  ک   ک  ک  ژ  

 ژائ  ەئ  ەئ  ژ  

  ژىئ  ىئ   ژ  

  ژ ٺ  ٺ  ٺژ  

 ژڄ  ڃژ  

 ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  

  ژ ڻ  ڻ  ڻژ  

 ژڭ  ڭ  ڭ  ژ  

  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  

 ژې  ې  ې        ى  ى  ائ  ژ  

 ژ ی  ی  یژ  

 ژہ  ھ  ھ   ھ  ژ  

  ژڭ  ڭژ  

 ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چژ  

  ژڻ   ۀ   ۀ  ہ  ژ  

 ژۈئ  ېئ    ېئ  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 654

   

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  

 ژژ  ژ  ڑژ  

  ژٻ  پ  پ  پ  پ ژ  

  ژگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ژ  

  ژۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ژ  

 ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  

 ژۋ  ۅ  ژ  

   ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 

 ژٺ  ٺ  ٿ  ژ  

  ژٹ  ڤ  ڤ  ژ  

 ژپ   پ  ژ  

 ژڎ  ژ  

 ژک    ک  کژ  

 ژپ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ژ  

 ژڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ژ 

 ژۅ  ۅ  ۉژ  

 ژٱ  ٻ  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 655

   

 ژۅ   ۅ  ۉ  ژ  

 ژڤ ژ 

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  

 ژۅ  ۅ            ۉ  ژ  

  ژی  جئ  حئ        ژ  

 ژڱ   ڳ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  

 ژک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ  

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  

 ژ وئ         وئ  ۇئژ  

 ژپ  پ  ژ  

  ژڳ    گ  گ  گ  ڳژ  

  ژٻ  پ  ژ  

  ژ ٺ ژ 

 ژ ڍ  ژ 

  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  

  ژۅ  ۅ  ژ 

 ژٿ  ٹ  ژ 



 

 

 

 العامة الفهارس 656

   

  ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئژ 

  ژٻ  پ  ژ  

 ژژ   ژ  ڑ  ژ  

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  

 ژ ی  جئ  حئ  ۇئ  ۆئ          ۆئژ 

 ژېئ ژ 

  ژٿ ژ  

 ژ ہ  ہ   ھژ  

  ژڄ  ڄ  ڃ  ژ  

 ژڭ  ڭ  ژ  

 ژحئ  مئ  جئی  یژ  

  ژ ڍ  ڌژ  

 ژائ   ەئ ژ  

  ژ يئ    مئ  ىئ       حئژ  

  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ژ  

  ژ ې    ۉ      ۉژ  

 ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ  

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ 

  ژھ      ھ  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ  

 ژ ەئ  ەئ  وئژ  

  ژں   ڻ  ڻ   ڻ  ژ  

  ژی  ی  ی  جئ  حئ   ژ  

  ژېئ   ېئ  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

  ژ ڇ ڇ ژ  

  ژگ  گ  ڳ  ڳژ  

 ژھ    ژ 

 ژڱ  ڱ  ں  ں   ژ  

 ژڀ        ڀ  ڀ  ژ  

 ژڦ  ڦژ  

 ژۈ  ۈژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

 ژڈ  ژ  ژ  

 ژ ۇئ  ۆئژ  

  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  

 ژ ۆئ   ژ 

 ژىب  يب  جت  حت  ژ  

  ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڤ  ژ  

  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کژ  

 ژڻ  ڻ    ڻ  ژ  

   ژ ڄ  ڃ  ڃڃژ 

 ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئائ  ەئ  ەئ  وئژ  

   ژ ٱ  ٻٻ ژ 

 ژڇ  ڍ  ڍ  ژ  

 ژ ېئژ 

 ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  

  ژک  ک  ژ 

 ژەئ  ەئ  وئ    ژ  

  ژی  جئ  ژ  

 ژڻ  ڻ  ڻ  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 651

   

  ژڭ  ڭ  ڭ  ژ  

 ژىث  يث  حجژ  

 ژڄ  ڃ   ڃ ژ  

 ژڱ  ڱ  ں  ژ  

 ژڻ  ۀ  ۀ  ژ 

 ژۅ   ۅ  ۉ  ژ  

  ژحب  خب   ېئ  ېئژ 

 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چژ  

 ژڱ  ڱ  ژ  

  ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ژ  

 ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  

  ژچ  ڇ  ڇ    ژ  

  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئ  ۆئ  ژ  

 ژ ڇ  ڍ        ڍژ 

  ژۀ  ۀ  ژ  

  ژجئ  حئ  ژ  

 ژې  ې  ې   ې  ى  ژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 661

   

 ژۆئ  ۈئ  ژ  

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ژ 

  ژڄ  ڄ  ڃ   ژ  

 ژڄ  ڄ  ڄ ژ  

  ژ وئ  وئ  ۇئژ  

  ژڻ   ڻ  ژ  

 ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ 

  ژ ې  ېژ  ژٴۇ  ۋ  ژ    

  ژڍ   ڍ  ڌ    چ  ڇ  ڇژ  

 ژڀ  ڀ  ڀ  ژ  

  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  

  ژڤ  ڤ  ڦ  ژ  

 ژ ۓ  ڭژ  

 ژۈئ  ېئ    ۈئۆئژ  

  ژچ   ڇ  ژ  

  ژ ڳ    ڳک  گ  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

  ژڦ  ڦ  ژ  
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ژ   ہ ژ 

  ژ ۈئ  ېئژ  

 ژڀ ژ  

  ژ ۅ   ۉ  ۉ   ېژ  

  ژڀ  ڀ  ژ  

  ژ ٹ  ٹ          ڤژ 

  ژ ائ  ائ  ەئژ  

  ژڍ  ڍ  ڌژ  

 ژک  گ  گ گ  گ ژ  

   ژڻ    ۀ  ۀژ  

 ژڻ    ڻں   ں  ڻژ  

   ژ ڌڍ   ڍژ  

 ژ ۇئوئژ 

 ژچ    چ  چ  ژ  

  ژ ک  کژ  

 ژ ڍ  ژ 
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  ژڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   ژ  

  ژپ  ڀژ 

  ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ  

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  

 ژۅ ژ 

  ژڇ  ڍ  ژ  

  ژوئ  وئ        ەئائ  ەئژ 

   ژ ۀ  ہ  ہۀ      ژ  

ک    ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑژ 

 ژک  گ  گ    گ  گ  

  ژگ  گ  ڳ  ژ 

 ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ژ  

 ژ ۆژ 

  ژەئ  ەئ  وئ   ژ  

 ژژ  ڑ          ڑ   کژ  

  ژگ  ڳ  ڳژ  

  ژ  ڱ  ں  ں  ڻ   ژ  
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 ژٺ  ٿ   ژ  

  ژڇ  ڍ    ڃ  چژ  

 ژڻ  ڻ  ژ  

 ژپ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  

  ژڌ  ڌ  ڎژ  

  ژپ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀژ   

 ژڈژ 

  ژڳ  ڳ ژ  

 ژوئ  ۇئ  ژ  

 ژھ  ے   ے  ۓ    ژ  

 ژۓ  ڭ  ڭژ  

 ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ژ  

 ژى  ائژ  

  ژ ٱ   ٻ   ٻژ  

  ژٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ژ  

  ژڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳژ  
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  ژۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ  

  ژی  ژ  

 ژٹ  ٹ     ژ  

  ژ ې  ې  ىژ  

  ژ گ  گژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  

  ژيث  حج    مج  ژ  

  ژڀ   ڀ   ڀ  ژ  

  ژڻ  ژ  

  ژچ  ڇ  ڇ    ژ  

  ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  

 ژ چ  چ  چ   ڇژ  

  ژھ  ھ  ے  ژ  

 ژۇ  ۆ  ڭ  ڭ   ۓ  ژ  

 ژپ  پ      ژ  

  ژژ  ڑژ 

  ژىب   يب  حئ    مئ  ىئژ  
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 ژہ  ہ  ھ  ژ  

 ژڭ  ڭ  ۇ  ۇژ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۉ   ې  ې     ۈ     ٴۇ  ۋژ  

  ژۆئ    

 ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ 

 ژھ  ھ     ے  ے  ۓ  ژ  

  ژۈ    ژ  

 ژېئ  ىئ  ىئژ  

 ژٺ        ڀژ  

 ژائ  ائ  ەئ  ژ  

 ژ ۀ  ۀ  ہ     ہژ  

 ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  

  ژجب  حب  خب  مب  ژ 

 ژۅ  ژ  

  ژڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 ژٻ  پ  پ  ژ  

  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  

  ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  
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    ژ ېئ  ىئ ژ 

  ژ مح  جخژ  

 ژ ک  ک  گ  گ  گ  گژ  

 ژٻ ژ 

 ژ ۇ  ۆ   ۆژ  

 ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  

  ژڃ  ڃ  ڃژ  

  ژائ         ائ  ەئ  ەئ  ژ  

  ژڇ  ڇ   چ  چ  ژ  

 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  

 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  

 ژک  ک  ک   گ  ژ  

 ژڈ  ڈ    ژ  ژ  

  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  

 ژڳ   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  
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  ژڄ   ڃ  ژ  

  ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  

  ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ 

 ژی  ی  ژ  

  ژٹ  ٹ  ژ  

 ژگ  گ  گ  ڳ   ژ  

 ژے    ے  ۓ  ۓ  ژ  

 ژچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍژ  

  ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ  

 ژ ڭ  ڭژ  

 ژ ڳ   ڳ  ڳ   ڱ ژ  

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  

  ژڄ  ڄژ  

 ژپ     ڀ  ڀ ژ  

  ژک  ک  گ   ژ  
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 ژڳ  ڱ  ڱژ  

  ژٺ  ٺ  ژ  

 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋژ  

 ژى  ائ  ائ      ەئ  ژ  

 ژىئ  ی    یژ  

 ژی  ژ  

  ژٿ  ٹ   ژ  

  ژڄژ 

 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  

  ژڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ژ  

 ژۓ  ڭ ژ  

  ژ ٹ  ڤژ  

 ژڳ  ڳ  ڱ  ژ  

  ژٿ   ٿ  ٿ  ٹژ  

 ژېئ   ېئ  ژ  

  ژڤ  ڤ  ژ  
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 ژ ڃ  ڃ  چ  ژ  

 ژپ  پ   ژ  

  ژ ک  کژ  

 ژوئ  وئ  ۇئ  ژ  

  ژٻ  ٻ  ٻ  ژ  

 ژٹ  ٹ  ژ  

  ژۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ژ  

 ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ  

 ژڦ  ڦ  ڦ  ژ  

 ژ ژ ژ 

 ژڀٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٿ  ٿ   ژ  

  ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  

  ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ  

 ژڳ  ڳ    ژ  

 ژں  ں  ژ  

 ژپ  پ   ژ  
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  ژىئ  ىئ   ژ  

 ژھ  ے  ےژ 

  ژې  ې  ى ژ  

  ژڄ  ڃژ 

  ژڇ  ڇ  ڇ  ژ  

  ژک  ک  گژ  

ژڀ      ڀ  ژ  

 ژې  ې  ى     ى  ائ  ژ  

   ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤژ 

 ژہ  ھ           ھ   ھ   ژ  

  ژ ائ ژ 

 ژ يئ  جبژ 

 ژائ          ەئ  ەئ  ژ  

 ژ ڃ   چ  چ   چ ژ 

 ژھ  ھ  ھژ  

 ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ 
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  ژڎ   ڈ   ژ  

  ژڃ    ڃ ژ  

  ژڤ  ڤ      ڤ  ژ  

 ژ ٿ ژ 

 ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ژ  

 ژھ   ھ  ھ  ژ  

  ژٺ   ژ  

 ژڤ ژ 

  ژڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ  

 ژڦ   ژ 

 ژڦ   ڦ  ڦ   ژ 

ەئ    ۇ  ۇ   ۆ  ہ  ہژ  

  ژ وئ

 ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ژ  

 ژٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ژ  
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 ژڀ  ڀ   ژ  

 ژ ۅ  ۉ ژ 

 ژ پ  ڀ  ڀ  ڀژ  

  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ژ  

 ژٹ        ٹژ  

 ژڻ  ڻ     ژ 

 ژ    ڦ ٹ  ٹ  ڤژ  

  ژڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ژ  

  ژۆ  ۈ  ژ  

  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 ژ ڇ  ڇژ  

 ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  

  ژۓژ 

  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  

   ژڻ      ۀ  ۀگ  گ  ژ 

  ژۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ژ  

  ژ  جح  مح ژ 
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  ژ ہ  ہژ  

  ژۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ژ  

 ژۈئ  ېئ    ۈئۆئژ  

 ژٹ  ٹ  ٹ  ژ  

 ژڱ  ں  ںژ  

 ژہ   ہ  ہ    ژ  

   ژڤ        ڦ       ڦ  ژ  

 ژڻ  ژ  

   ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  

 ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ 

  ژۉ  ۉ  ۅ  ۅ      ژ 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  

 ژھ

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇژ  

  ژڭ  ۇ  ۇ  ژ  

  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  
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 ژ ٿ  ٹ       ٹ  ٹژ  

 ژىت  يت  جث   مث  ىث  يث   ژ  

   ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ژ  

  ژ ھ  ھژ  

  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ  

   ژڭ  ڭ  ژ  

   ژپ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  

 ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ژ  

 ژۓ  ﮲     ے  ۓ      ےژ  

 ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ 

  ژں  ں  ڻ ژ  

   ژڑ         ک  ژ 

  ژھ          ہژ  

  ژڦ  ڦ  ڦژ  

  ژ ڍ  ڍ  ڌژ  

   ژچ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ  
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   ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ  

   ژى  ى     ائ  ائ  ژ  

   ژگ  گ   ژ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ژ  

 ژ﮴   ﮵

  ژڀ  ڀ  ژ  

   ژچ  ژ  

   ژٹ  ٹ  ژ  

  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ  

  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  

  ژ ۀ  ۀ  ہژ  

 ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  

  ژھ  ھ  ے  ے   ژ  

 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ  

   ژڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ژ  
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 ژجث        مث  ىث  يث      يت    ژ  

 ژ  گگ ژ 

  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  

ے  ۓ    ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ژ 

 ژ﮹

  

ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ڀ     ٺژ  

  ژ

 ژۆ  ۈ  ژ  

 ژی  ی    ژ  

  ژٿ               ٹ  ٹ  ژ  

 ژڳژ 

  ژې  ې  ى   ى  ژ  

  ژ ڑ  ڑ  کژ  

 ژہ  ہ  ہ   ۀژ  

 ژۋ  ۋۅژ 

  ژٺ  ٿ    ژ  

  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  
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 ژې  ى         ى  ائ  ائ  ژ  

 ژڃ  ڃ  ژ  

 ژۀ   ۀ  ژ  

  ژڀ  ٺ  ٺ  ژ  

 ژ ائ    ەئژ  

 ژ  ڳ  ڳڳ  ڳ ژ  

 ژ ڭ ژ 

 ژۉ  ۉ  ې  ېژ  

   ژٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ ژ 

 ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ژ  

  ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ  

 ژں  ں  ڻ ژ  

 ژىئ  ىئ     ژ 

 ژ ٹ  ڤ  ڤژ  

   ژ ہ  ھ   ھ  ھ ژ 
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 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  

 ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅژ  

 ژپ  پ  ژ  

 ژىئ  ىئ  ی  ژ  

  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 

 ژ ڭ ژ 

 ژۀ  ۀ  ہ  ژ  

  ژ ۓ  ڭژ  

  ژيت  جث  ژ  

  ژڻ  ڻ  ژ  

  ژىئ  ىئ   ېئۈئ  ېئ  ېئژ  

  ژىئ  ی  ی  ی  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ژٺ  ٿ  ٿ    ژ  

 ژی     ی  جئ  حئ  ژ  
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  ژٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ  

 ژ ۇئ   ۇئ  ۆئژ  

 ژڑ  ک  ژ 

  ژۋ  ۅ  ژ  

 ژ  ک  ک  گ  گ  گ  گژ    

 ژٹ  ٹژ  

  ژچ  چ    چڃژ  

  ژپ  پ  ژ  

  ژگ  گ  ژ  

  ژڻ  ڻ  ۀ    ڻڻژ  

   ژۇ  ۆ  ۆ  ژ 

  ژ  ٻ  ٻ ٱژ  

 ژ     ڇ  ڇژ  

 ژڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ  

  ژڱ  ں   ژ  

 ژ ۇئژ  
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 ژۓ  ڭ ژ  

  ژۓ  ڭ   ڭ  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

  ژگ   ڳ  ژ  

  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

   ژڍ  ڌژ  

 ژٹ   ڤ  ژ  

  ژۆ     ۈ  ۈ   ژ  

ژٻ  پ  ژ  

 ژ ۅ  ۉ ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ژٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ  

  ژ ڤ  ڤ   ڤژ  
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 ژڃ  ڃ  ڃ  ژ  

 ژىئ  ی  ی  ژ  

  ژڍ  ڍ   ژ  

 ژہ  ہ  ھ  ھژ  

  ژۈئ  ېئ  ژ  

 ژمب  ژ  

 ژجح  مح  ژ  

 ژ ٻ  ٻ ژ 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  

  ژ ڦ  ڦ   ڦ ڀ  ٺ  ژ 

 ژ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿژ  

  ژٹ   ٹ  ٹ ژ  

  ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ  

 ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  

  ژ ڌژ  
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 ژىئ  ژ  

  ژۈئ  ۈئ  ېئژ  

  ژٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ژ  

  ژڭ    ڭ  ڭ      ۇ         ژ 

 ژې  ې ژ 

 ژائ  ائ  ژ  

 ژۈئ  ۈئ  ېئ   ژ  

 ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ  

  ژۆ  ۆ  ژ 

 ژۓ   ۓ  ﮲  ﮳ژ  

  ژڤ       ڦ  ڦ ڦ  ڦ     ژ  

 ژڈ ژ 

  ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ  

  ژٹ   ژ  
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 ژ ڄڄ  ژ 

  ژڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ژ  

  ژڑ  ک    ک  ک ژ  

 ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ ژ 

 ژۓ   ڭ ژ  

ژ ۋ ژ 

  ژمت  ىت  يت  ژ  

  ژ ٹ  ژ 

 ژڍ  ژ  

 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  

 ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  

 ژ ٻٻ    ژ  

 ژڍ  ڍ   ڌ  ژ  

 ژڱ  ں  ژ  

 ژٹ   ڤ  ژ  

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
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 ژی  ی       ی  ی    ژ  

  ژڀ  ڀ   ژ  

  ژہ  ہ   ۀژ  

  ژچ     ڇ  ژ  

  ژ ەئ    ەئ  وئ  وئژ 

 ژۈئ  ېئ  ژ  

  ژپ  پ  پ   ڀ   ژ  

  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ  

  ژ ىئ  ی      یژ  

  ژے  ۓ  ژ  

  ژۀ   ۀ       ڻ  ڻژ  

 ژ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿژ  

 ژٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ژ 

 ژ ڃ  ڃژ  



 

 

 

 العامة الفهارس 615

   

  ژڃ  چ      چ   ژ 

 ژک  ک   گ  ژ  

  ژۇ              ۇ    ۆ  ژ  

  ژٺ  ٺ    ژ  

 ژخب  ژ  

  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

  ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ژ  

  ژٹ  ڤژ  

  ژڱ  ں  ژ  

 ژ ڈ      ژژ  

  ژڑ  ک  کژ 
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 ژڭ  ڭ  ژ  

 ژۈئ ژ 

  ژٺ  ٿ  ژ  

 ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  

  ژېئ  ىئ  ژ  

  ژڃ  چ    چ  چ       ژ  

  ژمف  ىف  يفژ  

 ژہ  ہ  ھ  ھژ  

 ژڇ  ڍ   چ  چ ژ  

  ژڌ  ڎ  ڎ  ژ  

  ژېئ  ېئ  ژ 

  ژڱ  ں  ں  ڻ  ژ  
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  ژۀ   ۀ  ہ  ژ  

  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ژ  

 ژۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  

  ژىئ  ىئ  ی  ژ  

   ژٱ   ٻ  ٻ  ژ  

   ژڤ   ڤ    ژ 

  ژک   ک  گ  گ  گ  ژ  

 ژڳ  ڳ  ژ  

 ژ ژں ں  ڻ  ڻ  ژ  

 ژڻ  ژ  

 ژہ    ژ 

  ژی   ژ  

  ژمئ         ژ  

  ژحب    ژ 

  ژحت  ژ  

  ژحج     مجژ  
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  ژڦ  ڦ  ژ  

 ژڱ  ں  ژ  

 ژڻ  ۀ  ۀ  ژ  

 ژپ  پ  ژ  

 ژڱ  ڱ ژ  

  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ 

 ژٻ  ٻ  ژ  

 ژٿ  ٿ  ٹ ژ 

 ژگ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ  

  ژں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  

 ژٻ  ٻ  ژ 
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 ژچ  چ  ڇژ  

  ژہ  ہ  ہ  ھ    ژ  

  ژٻ  ژ  

   ژٻ  پ     ٻ ژ 

   ژپ     ڀ  ژ  

  ژڀ      ٺ  ژ  

   ژٺ  ٿژ  

  ژٿ  ٿ  ٹ   ژ  

   ژٹ  ڤ  ژ  

  ژڦ  ژ  

   ژڄ  ژ  

   ژڃ  ژ  

   ژچژ 

  ژڇ  ژ  

 ژڎ  ڎ  ڈ  ژ  

   ژک  ژ  
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 ژگ  گ  گ  ژ  

  ژ ٱ  ٻ ژ  

  ژڄ  ڄ  ڄژ  

 ژڄ  ڄ  ڃ  ژ  

  ژپ  پ  ژ  

 ژڦ  ڦ  ڄ ژ  

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  

  ژپ  پژ  

 ژژ  ژ  

  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  
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  ژٱ  ژ 

  ژٻ ژ  
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 فكرس القراءات القرآنيظ -2

 ژَمَٰلِِك  ژ

ژ  ژ

ژ  ۈ ۈ      ژ

ِ ژ  ٱب
 ژ ُغْدَوةِ لخ

  ژگ  گ  ڳ  ڳژ 

 ژ    ژ

 ژيَ ـ ِ  َحـژ

ژ  َصلَو َٰتَِك ژ

 ژائ    ژ

ا  ژ  َ  ژ َتۡتخ

ٰـَُتُهمخ  ڎ ژ  ژذُّرَِي

ٰـَتُِهمخ  ڎ ژ  ژ ذُّرَِي

   ژ   ژ ژ
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  ژ 
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 فكر س األعالم -3

 

0

 0
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 فكر س الكتب الواردة في النص -4
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 فكر س المصطلحات -5
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 فكرس األبيات الشطريظ -6

ژۆ ژ 

ۦٓ  ژ ِ تَۡحخ  ژ يَسخ

ژژ  ڑژ 
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المصادر والمراجع  فكرس -7
 

 حرف األلف

 

 حرف الباء

 

 حرف التاء

 

 حرف اجليم

 

 

 حرف احلاء
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 حرف الػاء

 

 حرف الؽاف

 

 

 حرف الالم

 

 حرف النون
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 أللفحرف ا
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 حرف الباء
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 حرف التاء
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 حرف اجليم

 

 

 

 حرف احلاء

 

 

 

 

 



 

 

 

 العامة الفهارس 115

 حرف اخلاء

 

 حرف الدال

 

 

 

 

 حرف الراء

 

 

 حرف السني
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 حرف الشني
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 حرف الصاد

 

 

 

 

 

 

 حرف الطاء
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 حرف العني

 

 حرف الغني

 

 

 حرف الػاء
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 حرف الؼاف

 

 

 

 

 حرف الؽاف
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 حرف الالم

 

 

 ف امليمحر
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 ونحرف الن

 

 

 حرف اهلاء

 

 

 فالواو  حر
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 فكرس الموضوعات -8
 الصفحظ الموضوع

ژ ٻ  ٻ  ژ

ژڻ  ڻ     ژ

ژھ  ھ  ھژ 

 ژی  ی       ی  ی ژ  
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ژڀژ 

ژڳ  ڱ  ڱژ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  

 ژک     ک

ژ  ۇ  ۆ   ۆژ 

ژڈ  ژ 
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 ژڀ ژ 

ژڭ   ژ ژٻ      ژ

 ژ ڀ  ژژڦژ

 ژڱ  ں  ژ ژڄ  ڄ  ڃ  ژ 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

ژڈژ   ژڈ    ژ 

 

ژڈژ 

  ژٹ  ٹژ 

ژھ  ھ  ے  ے   ژ 

ژڱژژ کژ



 

 

 

 العامة الفهارس 161

ژہ  ہ  ھ  ھژ 

 ژٻ ژ 




