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  بحثملخص ال

آله  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى
 وصحبه وسلم أمجعني، وبعد ..

 العلي   فتح  ": تري يف ختصص القراءات وهو بعنوانفهذا البحث مقدم ضمن متطلبات نيل درجة املاجس
، لطندتائي الشافعي امللقب بالطباخلإلمام حممد بن حممد بن خليل بن إبراهيم ا "املنان   بة  ه يف شرح   الرمحن  

 .وحتقيقا   دراسة   ،ن بداية الكتاب إىل هناية األصولم
 .قسم الدراسة وقسم التحقيق: هذا الكتاب على قسمني العمل يفكان   وقد

وخطة  ،وأسباب اختياره ،ة الكتابفقد وضعت فيه مقدمة جاء فيها بيان أمهي :أما القسم األول
 .وأهم املؤلفات يف ذلك وفوائدها ات ونشأهتا، مث متهيد جعلته يف بيان تعريف التحرير تفصلية للبحث

وجوانب ووفاته ومؤلفاته  وحياته يه امسهذكرت ف ،يف دراسة املؤلف   األول: مث يأيت بعد ذلك فصالن
 .حث مفصلة دراسة الكتاب وفيه مباوالثاين يف، رهمن عص  

موجزة تضمنت أبرز  مث خامتة   ،لوحا  من الكتاب عشرين   تحقيق  فيه ب   وقد قمت   :ثم القسم الثاني
 .فادة منهالبحث يف الكتاب واإل مث فهارس لتيسري ،النتائج والتوصيات

 :وقد كان من أبرز نتائج هذا البحث
  .هلا قبلهحريرات اليت قل من تعرض تطرق الطباخ يف كتابه ألهم وأبرز الت .1
 .منوعنيأن اصطالح التحريرات وضعه العلماء للوقايه من التلفيق والرتكيب امل .2
 .ال لصعوبتهاإمل يكتب يف علم التحريرات اال قلة من أهل القراءات وما ذلك لشيء  .3
 :ىل قسمنيإحتريرات الطيبه اليت تفصلها  يفيدينا من الكتب النادره أن كتاب الطباخ الذي بني أ .4

  ش.صول وفر أ

 :كالتالي  التوصياتوكانت 
نشأهتا  الب  فيها الط رف  يععن التحريرات ) ةمستقل ةالدراسات العليا بدارسة ماد لبةلزام طإ .1

  (. دها وغري ذلك من مهمات هذا العلمها وطريقة التأليف وفوائءوعلما
صول أىل إنه مقسم مع النشر أل ضمن مقررات الدراسة متاشيا   ة،تضمني كتاب الطباخ للدراس .2

  ش.وفر 
 تكملة حتقيق اجلزء الثاين من هذا الكتاب والذي يتكلم عن فرش احلروف. .3

 وصلى اهلل وسلم على نبيه ورسوله أوال  وأخرا . 
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Abstract 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His prophets and messengers, the 

Prophet Muhammad and his family and companions, and after.. 

This research is submitted within the requirements of the master's degree in the 

specialty of Quranic Recitations titled: "Open -Ali Rahman to explain the gift of 

Mannan" of Imam Muhammad bin Mohammed bin Khalil Tndtaúa AKA Tabakh, from 

the beginning to the end of the book assets, a study and investigation. 

The worki on this book was divided to two sections: the section of study and the 

section of investigation. 

The first part has been developed in which the introduction states the importance of 

the book, and the reasons for the choice, and a detailed plan for the search, then booted in 

a statement edits the definition and origins, and the most important works in it. 

Then comes two chapters: the first, study in which I stated the author's  name and his 

works and aspects of his era, the second, the study of the book and detailed Investigation. 

Then the second part: I have the investigation of twenty boards of the book and then 

a brief epilogue included the research results and recommendations, and then indexes to 

facilitate research in the book and make it more useful. 

The present ressearch reveals the following: 

1 . Term "edits" that put by scientists for the prevention of  banned fabrication. 

2 . there's no much written in the science of "edits", but a few, and that is due to its 

difficulty.  

The recommendations are as follows: 

1 . Including The Tabakh book for study in line with "Al-Nashr" because it is divided 

into the origins and Farsh. 

2 . Recommmending to continue and achieve the second part of this book, which 

speaks of the Farsh of  the letters. 

blessings and peace be upon our Prophet and God's Messenger, first and foremost. 

  



 

   

 القسم األول: الدراسة
 مقدمة وتمهيد وفصالن  وفيه:

وبيان أمهية  ،سباب اختيار املوضوعأوحتتوي على  المقدمة:
 .وخطة البحث ،الكتاب

 :وحيتوي على التمهيد:
 .واصطالحا   ريف علم  التحريرات لغة  تع -
 .نشأة علم التحريرات وفوائده -
 .أهم مؤلفات علم التحريرات -

  مؤلف الكتاب.الفصل األول: 
 .دراسة الكتابالفصل الثاني: 



 

  

 المقدمة
 :وتتضمن

 أسباب اختيار الموضوع.  -
 بيان أهمية الكتاب.  -
 خطة البحث. -
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 المقدمـــــــــــة

، أشرف اخللق أمجعني على م األمتان  ، مث الصالة والسالنو لعاملني خري ما يبدأ به الذاكر احلمد هلل رب ا
 ..على مدى السنني ، واختذوا سنته نرباسا  روا على هنج العلم والعمل والدينوآله وصحبه الذين سا

  -أما بعد:
علم القراءات متواترا عن األولني، ن ليصل إلينا و بذله الصحابة والتابع فإنه ال خيفى على كل لبيب ما

 ، ومن بني ذلك ماتيسريا  على الطالبني ؛بني نظم ونثر ما ي قدمه العلماء يف عصر التدوين،واجلهد الذ
ا ، وقد حاز هذليسهل هذا العلم املتني ؛فعله اإلمام ابن اجلزري يف نظمه طيبة النشر يف القراءات العشر

اءات علم متصل ال سيما وأن علم القر  وصار عمدة جلميع الطالبني، ،ت األفقنيالنظم شهرة واسعة مأل
 .بنيبكتاب اهلل امل
، وكان من بني ألصول وفرش هذا النظموشرحا   وتأليفا   ودراسة   شتغل طالب هذا العلم حفظا  اوقد 

تلك اجلهود ما يعرف بالتحريرات، ومن العلماء الذين اهتموا بعلم التحريرات: اإلمام حممد بن حممد بن 
مث  "،ان يف مشكالت أوجه القرآنبة املنه"لشافعي امللقب بالطباخ يف نظمه خليل بن إبراهيم الطندتائي ا

أبواب يبة مرتبة على وقد ذكر فيه حتريرات للط "العلي الرمحن يف شرح هبة املنانفتح "شرحه الذي مساه 
 .شاألصول والفر 

وهلل - يببحث أنفع به اإلسالم واملسلمني، فاستجاب اهلل دعائ مين علي  وقد كنت أسأل اهلل أن 
قيق يف حبثي لنيل درجة من هذا الكتاب النفيس للدراسة والتح ، فوقع اختياري على جزء-احلمد

 . املاجستري
ضل طالب العلم يف وأما الصعوبات اليت واجهتين فهي ال تستحق الذكر إذا قارنتها بعظيم األجر وف

 .الدنيا واآلخرة
نتسايب لعلم اب علي   يسعين يف هناية مقدميت إال أن أتوجه باحلمد والثناء خلالقي ورازقي الذي من   وال

،  ح ى ترضى، ولك احلمد إذا رضيتهلل لك احلمد ريبا فيا ،يسره يل من إمتام هذا البحث القراءات وما
 .ىولك احلمد بعد الرض

ذان لي الغاليان الا، ويف مقدمتهم والدواالمتنان لكل من وقف إىل جانيب كما أتوجه بالشكر والعرفان
 .بالصرب لصعود سلم النجاح تعلم والتقدم ويذكراينما فتئا حيثاين دائما وأبدا على ال

من شيء، ال حرمين اهلل من  ، أيب مل حترمين يوما  ا مثرة دعمك يل ووقوفك إىل جواريأمي ها أنا ذ
 .وأعانين على بركما ىخر أظلكما دنيا و 
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 ا  حويل وساندين كثري  رامي احلريب الذي كان دائما   شكري إىل شريك حيايت ورفيق دريب: وأقدم
، وفه إىل جواري يف األوقات الصعبة، ووقح ى أضحى مهي مهه ،وشاطرين مهوم رساليت بسؤاله اليومي

 .ال أعرف العيش بدونه نبضا  رساليت، دمت يل وحتمله لتقصريي يف أثناء 
وصديقة عمري  ،ورزان وأخوايت الرائعات روان ،ه الغالية رناشكر موصول ألخي الغايل ريان وزوجوال
 .زوجي لسؤاهلم املستمر عن رساليت وأهل ،مبانهتاين فل

الذي   ة،مفلح القضابن ، األستاذ الدكتور: حممد عصام اجلليل دكتورالة شكر واحرتام إىل وأقف وقف
 ،سئليت واستفسارايت بطول صرب وسعة بالأشغاله يرد على أوالذي كان رغم  عم املوجهعم املعلم ون  كان ن  

 .اجلزاء ن جيزيه عين خريأفأسأل اهلل 
، على عنايته بقراءة حبثي وتعليقه على ما : إدريس األمنيوجه شكري وعرفاين لسعادة الدكتوركما أ

 ورد فيه من خطأ أو صواب سائلة  املوىل أن ينفع به وبعلمه اإلسالم واملسلمني.
ة تساتذوأ ورئيسه اجلليلقسم القراءات  مث الشكر موفور جلامعيت الغالية جامعة أم القرى وخصوصا  

وأخص  ،، وكل من أعانين على إمتام حبثيالدراسة والرسالة ساعدنين علىيت الفضالء، ومجيع صديقايت الال
، مرمي ندتين ودعمتين ح ى يف أصعب ظرويفسا ،اليت كانت يل أكثر من األخت ،ةبالذكر صديقيت الغالي
منه   يعن املخطوط إىل انتهائداية حبثي من ب فقد كانت معي ،مي عاجزا  عن شكرهانوفل اليت يقف قل

، وجيزيها عز وجل أن حيقق هلا كل ما تتمىن وأسأل اهلل ،فلها غاية الشكر مفعم باحلب الصادق ،كامال  
 . عين خري اجلزاء 

 .وراء القصد ، وهو منوأسأل اهلل املعونة والنجاح
 

 :الباحثة                                                                                          

 صباح بنت عبد اجلبار خباري 
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 :أسباب اختيار الموضوع 

لكثري ملا لطالب العلم ومعلم الناس اخلري من األجر ا ؛ابتغاء األجر من اهلل بتحقيق هذا الكتاب -1
 .النية هلل تعاىل خلصتإذا 
ن خالل حتقيق جزء بعلم القراءات م إخراج كتاب ينفع اإلسالم واملسلمني وخصوصا  املشتغلني -2

 .من هذا الكتاب
 إخراج تراثنا اإلسالمي العريب إىل الوجود وعدم تركه حبيس اخلزائن. -3
 احملافظه على جهود من سبقنا من العلماء وإيصال كتبهم وعلمهم للناس ونشرها. -4
ة نعيد إحياءها بتحقيق ، وملا للكتاب من قيمة علميصنف الكتاب من منزلة علمية عاليةملا مل -5

 الكتاب .
 بتحقيق هذا الكتاب مع أمهيته يف هذا الفن. -حسب علمي-أنه مل يقم أحد  -6
ة أن املراجع إضافة مرجع مفيد وجديد ملن أراد االستزادة والتحصيل يف علم حترير القراءات وخاص -7

 .يف هذا العلم قليلة
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 :أهمية الكتاب

 .بعض العلماءعن  ضمن كتابه نقوال   .1
 .يبة النشر لندرة املصنفات يف ذلكتناول حترير أوجه طتشدة احلاجة إىل حتقيق كتب  .2
 .قوع الرتكيب املعيب يف حق القارئآنية من و احملافظة على القراءات القر  .3
لكون املؤلف أدرى مبدلوالت  أن هذا الشرح للناظم نفسه وهو أمر يعطي هذا الشرح ميزة علمية .4

 .نظمه
 .من تعرض هلا يف علم التحريرات كتاب بعرضه ألمور قل  متيز ال .5
طيبة النشر والنشر  :اعتماد املؤلف يف كتابه على أمهات الكتب يف علم القراءات والتحريرات مثل .6

 .نصوريوكتب امل
ش فأغلب من صنف يف ليت تقسم التحريرات إىل أصول وفر أن هذا املخطوط من الكتب ا .7

 .ورد يف آياهتا من حتريرات التحريرات يذكر السورة وما
القراءات وعدم  ها عند كثري من طالب وطالباتؤ عض أوجه التحريرات املقروءة وخفاغموض ب .8

 .اإلحاطة مبصادرها

يطرح له القبول يف السماء من هذا املخطوط واسأل اهلل أن  ا  وهلذه األسباب أردت أن أحقق جزء
 .واألرض
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 خطة البحث:

 .قسم التحقيق -2قسم الدراسة.     -1: قسمت البحث إىل قسمني
 ، وذلك على النحو التايل:هو قسم الدراسة ويشتمل على مقدمة، ومتهيد، وفصلنيو  :القسم األول

 .، وأمهية الكتاب وخطة البحثان الكتاب، أسباب اختيار املوضوعوتتضمن عنو  المقدمة:
 :ويشتمل علىالتمهيد: 

 .تعريف التحريرات لغة واصطالحا   :أولً 
 .نشأة علم التحريرات :ثانياً 
 .فوائد التحريرات :ثالثاً 
 .أهم املؤلفات يف علم التحريرات :رابعاً 
 :لكتاب وفيه مبحثانمؤلف ا :الفصل األول

 ، وفيه:ترمجة املؤلف :المبحث األول
 .امسه -1
 .حياته -2
 .كتبه   -3
 وفاته. -4

 :، وفيهعصر املؤلف :المبحث الثاني
 .احلالة السياسية -1
 .عيةجتمااحلالة اال -2
 .علميةاحلالة ال -3

 مباحث: سبعةدراسة الكتاب وفيه  الفصل الثاني:
 توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه.و  الكتاب توثيق عنوان  المبحث األول:

 منهج املؤلف يف الكتاب. :نيالمبحث الثا
 مصادر املؤلف يف كتابه. :ثالثالمبحث ال
 مميزات الكتاب العلمية. :رابعالمبحث ال
 .امللحوظات على الكتاب :خامسالمبحث ال
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 .ض مناذج منها، وعر للكتابوصف النسخ اخلطية  :دسالمبحث السا
 .منهج التحقيق :سابعالمبحث ال
وقد   ،يتألف منه املخطوط ا  وأربعني لوح من اثنني لوحا   ويشتمل على عشرين ،ص احملققالن القسم الثاني:

 .بداية الكتاب إىل هناية األصولكانت جزئييت من 
 النتائج والتوصيات.وتتضمن أهم  تمة:الخا

 وتفصيلها كما يلي:  الفهارس العلمية:
 .يات القرآنيةفهرس اآل -1
 فهرس األعالم. -2
 .الشعرية فهرس األبيات -3
 فهرس املصادر واملراجع. -4
 فهرس املوضوعات. -5

                                               

  



 

 

  

 التمهيد
 :ويحتوي على

 .أوًل: تعريف علم التحريرات لغة واصطالحاً 

 .ثانياً: نشأة علم التحريرات

 ثالثاً: فوائد التحريرات.

 رابعاً: أهم مؤلفات علم التحريرات.
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 صطالحاً التحريرات لغة وا يف علمأوًل: تعر 

 : تعريف التحريرات لغة
، والتدقيق، فتحرير كامواإلح ،: التقوميوتطلق على عدة معان منهار، ر  ر حي   مجع حترير، مصدر حر  

تدقيقه، وحترير الرمي:  :سينه بإصالح سقطه، وحترير الوزنالكتاب وغريه تقوميه وختليصه بإقامة حروفه وحت
 .(1)نظر فيهتقان الشيء وإمعان الإإحكامه. أو هو 

 :تعريف التحريرات اصطالحاً 
 :منها ريفاتتع عدةذُكر في ذلك 

كيب يف القراءات، ومتنع خل  تنقيح القراءة وهتذيبها من أي خطأ أو غموض ح ى ال حيدث الرت  -1
 .(2)وايات بعضها ببعض مع عزو الطريق لناقلهالر 
 : تعريف الشيخ األزمريي  -2

ها الصحيحة وعدم خل  رواية والعمل على متييز كل رواية على حدة من طرقالتدقيق يف القراءات وتقوميها 
 .بأخرى

 :متويلتعريف الشيخ حممد  -3
 ختليص األوجه من الرتكيب. 

 :تعريف حممد يالوشة -4
 .(3)وإمعان النظر فيه من غري زيادة أو نقصانالتحرير هو إتقان الشيء 

 :تعريف الدكتور إبراهيم الدوسري -5
قراءات املختلف فيها من الرتكيب وذلك بنسبة الطرق إىل أصحاهبا ومبعرفتها يسلم القارئ من الختليص 

 .(4)اخلل  والتلفيق املمتنعني يف الرواية

                                                           

بد اهلل حممد بن أيب ع ، خمتار الصحاح لزين الدين أيب3/278أمحد األزهري اهلروي  هتذيب اللغة حملمد بن( ينظر: 1)
تاج العروس من جواهر القاموس حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق الز بيدي ، 69بن عبد القادر احلنفي الرازي  بكر
11/588  . 
، الروض 25-24( ينظر: الفتح الرمحاين شرح كنز املعاين بتحرير حرز األماين للشيخ سليمان بن حسني اجلمزوري 2)

 .19 ةجه الكتاب املنري للشيخ حممد متويل حتقيق: رمضان هديالنضري يف حترير أو 
 . 41( ينظر: الروض النضري. حتقيق: خالد أبو اجلود 3)
 .336( ينظر: اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري 4)
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 :تعريف الشيخ عبد الرزاق موسى -6
 .راءة وهتذيبها من أي خطأ أو غموضتنقيح الق -
 .تلفيقال :كالرتكيب مثال ويقال له  تنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل -
 .(1)التمييز والتبيني -
د ااملر أن  م مصطلحات علم القراءات القرآنيةول يف كتابه معجؤ ذكر األستاذ الدكتور عبد العلي املس  -7
 . (2)(ت وختليصها من اخلطأءاسائل القراتنقيح م) :التحريرات عند املقرئنيب
للنشر اب شرح مقرب التحرير خالد أبو اجلود يف حتقيقهما لكتو إيهاب فكري  ذكره الدكتور ما -8

جتهاد بالبحث والتحري لوضع تقييدات ملا عىن االهو التقييد بالتدقيق مب :والتحبري للخليجي حيث قاال
 .ا للطرق اليت أسند منها القراءاتأطلقه اإلمام ابن اجلزري يف طيبته من أوجه للقراء وذلك طبق
 .(3)للقراءة يفيد ظاهر الطيبة جوازها وللزيادة يف توضيح املعىن فالتحريرات هي منع أوجه

 تعريف الدكتور خالد أبو اجلود حيث يقول:هو  ا  والذي نراه راجح
هو علم يبحث يف تنقيح القراءات القرآنية اليت ذكرت يف كتاب النشر وهتذيبها وختليص القراءات 

 .(4)لغري من ورد عنه املختلف فيها من الرتكيب وذلك بنسبة الطرق إىل أصحاهبا حبيث ال ينسب احلرف
 

  

                                                           

 . 2 لعبد الرزاق موسى ينظر: تأمالت حول حتريرات العلماء (1)
 . 119 ات علم القراءات القرآنيةمعجم مصطلح (2)
 . 49 شرح مقرب التحرير للنشر والتحبري للخليجي (3)
 . 42( الروض النضري. حتقيق: خالد أبو اجلود 4)
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 علم التحريرات ثانياً: نشأة 

ومن  --لقد كان للقرآن ميزة  متيزه عن غريه من باقي العلوم وهي ميزة التلقي واملشافهة من النيب 
 .حابة والتابعني إىل عصرنا احلاضرجاء بعده من الص

، مث فرد كل قارئ أو كل راوي خبتمةأ بقراءة، أو يقرأ القرآن ،تعلم القراءاأن يتعلم وكان كل من أراد 
، ولكن أئمة هذا الفن اءات يف ختمة واحدةملا ضعفت اهلمم ظهر يف بداية القرن اخلامس اهلجري مجع القر 

اج األمر ومع مرور الزمن كثرت األسانيد وتشعبت الطرق وكثرت األوجه واحت ،هلذا اجلمع وضعوا شروطا  
ح ى ال يقرأ أحد القرآن بأوجه ممنوعة  ؛ ظهور علم التحريراتفأدى ذلك إىل، إىل تنظيم هذه القراءات

 .يف كتاب اهلل تؤدي إىل احلرام أو اخلل  واخلطأ
فحرر منها هذه الطرق من كتب القراءات  حيث سرب غور كثريواستمر ذلك إىل زمن ابن اجلزري 

  .والروايات
أول من أفرد حتريرات الطيبة هو  العويف بالتدوين وكان اإلمام حممد وهمل يفرد وتاله شراح الطيبة وإن

 .(1)(وذلك يف كتابه )النشر الكبري بالتدوين
 

  

                                                           

 . 16( ينظر: التحارير املنتخبة على منت الطيبة إلبراهيم العبيدي 1)
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 ثالثاً: فوائد التحريرات

 :وائد كثيرة ومنافع جمة نذكر منهاللتحريرات ف
 .رتكيب والتلفيق يف قراءات القرآنعدم ال .1
فية لشروطها أو ومستو ، ، ودرة، وطيبة، ومقيدة ملطلقهامفصلة جململ متون القراءات من شاطبية .2

 .منبهة على ضعيفها
 .اهلل من أن يتطرق له خطأ أو خلل احملافظة على كتاب .3
ذه الروايات أو الطرق بعضها ، من خالل طرقها الصحيحة وعدم خل  هرواية على حدةمتييز كل  .4

 .ببعض
 .يف الرواية مع عزو كل وجه لقارئهبيان األوجه اجلائزة واملخصوصة  .5
 .(1)تيجة مجع القراءات يف ختمة واحدةجه املمنوعة بسبب الرتكيب نالتنبيه على األو  .6

 

  

                                                           

 . 112-111بلوغ األمنية خمتصر  ،25، الفتح الرمحاين 21 ةحتقيق: رمضان هديللمتويل،  ( الروض النضري1)
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 التحريرات رابعاً: أهم مؤلفات علم

الطرق املكملة يف القراءات العشر، للشيخ حممد بن أمحد ، واجلواهر املكملة ملن رام تلخيص النشر .1
 .هـ(1151العويف )ت: 

 .هـ( مطبوع1175ين )ت: سائل العشر رسالة الشيخ سلطان املزاحي يف أجوبة امل .2

يوسف أفندي زاده )ت: ، للشيخ عبد اهلل بن حممد الشهري بختالفئتالف يف وجوه االاال .3
 .هـ(1185

، راءات املعروف بتحريرات املنصوريحترير الطرق والروايات فيما يتيسر من اآليات يف وجوه الق .4
ا  نظم عزو طرق الطيبة ( وله أيضهـ1134ت: ن سليمان بن عبد اهلل املنصوري )للشيخ علي ب

 امسه حل جممالت الطيبة.

ف الربرة مبا ، وإحتائع الربهان يف حترير أوجه القرآن، وبدادة العرفان يف حترير أوجه القرآنعم .5
 (.هـ1155الرمحن األزمريي )ت: بن عبد، مجيعها للشيخ مصطفى سكت عنه نشر العشرة

، وحصن القارئ يف اختالف القراءات العشرير طيبة النشر يف وحتر  سنا الطالب ألشرف املطالب، .6
 .هـ(1179سنة: )كان حيا  املقارئ للسيد هاشم بن حممد املغريب 

هبة املنان يف حترير مشكالت القرآن وشرحه فتح العلي الرمحن يف شرح هبة املنان، للشيخ حممد  .7
 .هذاهـ( وهو جمال حبثنا 1251سنة: كان حيا  بن حممد بن خليل بن إبراهيم الطباخ )

 .هـ(1334شرف اإلبياري كان حيا  ) غيث الرمحن على هبة املنان للشيخ أمحد بن أمحد بن .8

 هـ(.1313: ، للشيخ حممد متويل )تنريالروض النضري يف أوجه الكتاب امل .9

 سنة راضي السنطاوي )كان حيا   ، للشيخ عثمان بنالنفائس املطربة يف حترير الطيبة. نظم 11
 .هـ(1321

الرمحن اخلليجي )ت:  ، للشيخ حممد بن عبدالتحرير للنشر والتحبري وشرحه رب. نظم مق11
 هـ(.1389
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  هـ(.1285، للشيخ إبراهيم العبيدي )ت: لتحارير املنتخبة على منت الطيبة. ا12

سنة:  كان حيا  امليهي ) ، للشيخ مصطفى بن عمررمي الرمحن يف حترير أوجه القرآنالك. فتح 13
 هـ(.1229

 . راءات العشر، للشيخ جابر املصريلتحرير لطيبة النشر يف الق. قواعد ا14

 .نقيح التحرير، للشيخ عامر عثمانفتح القدير شرح ت .15

 )ت: العزيز الزيات للشبخ أمحد بن عبد ،رمي يف حترير أوجه القرآن العظيم. تنقيح فتح الك16
 .هـ(1424

 هـ(.1159ن عمر األسقاطي )ت: ، ألمحد بملسائل املشكالت يف علم القراءات. أجوبة ا17

 .موينالطيبة، لعبد الرمحن بن حلمي الشمرشد الطلبة من طريق  .18

حميسن )ت:  ات العشر، للشيخ حممد إبراهيم حممد سامل. فريدة الدهر يف مجع وتأصيل القراء19
 .هـ(1422

 .النشر على ماجاء يف عمدة العرفان، جلمال الدين حممد شرف. حتريرات طيبة 21

 . هرة يف حترير القراءات املتواترة، للدكتور إيهاب فكري. الدرر الزا21

 ، حملمد عبد اللطيف وأمحد املعصراوي.انية يف حترير القراءات القرآنية. الفوائد النور 22
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 ترجمة المؤلف :المبحث األول

 :اسمه
 .مصري ،املعروف بالطباخشافعي الهو حممد بن حممد بن خليل بن إبراهيم الطندتائي  :العالمة الطباخ

 :حياته
عامل مقدم يف التجويد والقراءات وغريها من العلوم العربية والشرعية، وكان رحلة الناس يف عصره  

وسارت تصانيفه مسري الشمس يف أفق السماء وانتفع هبا طالب العلم عامة والعلماء خاصة. وال يزالون 
 .وفضلها جسيمون منها ففيضها عميم يصدرون عنها وينهل

 :كتبه
منها نظم رائق يف حترير أوجه القرآن الكرمي من طريق طيبة النشر: يف القراءات العشر مساه "هبة  -1

 أوجه القرآن" فرغ منه سنة مخسني ومائتني وألف من اهلجرة النبوية  مشكالت املنان يف 
ملنان" وتواكب العلماء املعتربون هبة ا يف شرحشرحا  فائقا  مساه "فتح العلي الرمحن  وشرحه بنفسه -2

وممن شرحه من العلماء العالمة الفاضل الشيخ أمحد أمحد شرف اإلبياري ومساه  ،على شرحه من بعده
 ،."غيث الرمحن على هبة املنان"

سفينة يف علم "يضاف عليه من مؤلفاته: جمموعة حتريرات منظومة له ولغريه مجعها حتت عنوان  -3
وطة جبامعة امللك سعود ومبكتبة الشيخ السمنودي نسخة ومبكتبة الشيخ عامر السيد وهي خمط "،القراءات

ونظم آخر لالستفهام املكرر شرحهما الشيخ  "،آالن"ويف هذه السفينة نظم يتعلق مبسألة  ،عثمان نسخة
 .إبراهيم أمحد سالم

  :وفاته
فيعد من أعيان القرن  ،جرة النبويةحيًّا يف عام مخسني ومائتني بعد األلف من اهلالعالمة الطباخ كان 

 .(1)اهلل بواسع رمحته ... آمنيتغمده  ،الثالث عشر اهلجري
 

 

                                                           

: هداية القاري إىل جتويد كالم الباري لعبد حه غيث الرمحن للعالمة اإلبياري. ينظرأفدناه من كتابه هبة املنان وشر  (1)
، معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد (721 -2/719صفي املصري الشافعي )الفتاح بن السيد املر 

 .11/113 كحاله  الغين
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 : عصر المؤلفالمبحث الثاني

 :الحالة السياسية -0
شهدت مصر حالة من االضطرابات والفوضى بعد محلة الفرنسيني الفاشلة وخروجهم من مصر، فقد 

وة على أمراء املماليك الذين يسعون دوما للنيل من خريات هذا دخلها أجناس خمتلفة مع جنود األتراك عال
فسادت الفوضى، وهجم اجلند على السكان  ،ويدعون بأهنم يسعون لراحة البالد والعباد ،البلد الطيب

لماء األزهر بالوايل )خسرو هنبوا ما وجدوه أمامهم من اخلريات، فاحتج الشعب واتصل عالبيوت و  فاحتلوا
، طلب، وتعقدت األمور بني الطرفنيه بإخراج اجلنود من البيوت ومعاقبتهم فلم يبايل هبذا امل( وطالبو باشا

، وكتبوا إىل الباب ب بعزل الوايل وتعيني )حممد علي( قائد القوات األلبانيةفقرر علماء األزهر وزعماء الشع
 الطرفني انتهت بإصدار ( هذا األمر ودارت معارك بنيفض )خسرور مجعوا عليه من الرأي، و العايل مبا أ

 هـ.1221ربيع اآلخر  11على مصر يف  ( واليا  يني )حممد عليالفرمان العثماين بتع
فانتهج سياسة داخلية إلرساء هنضة ثقافية عمرانية، وأول ما قام به من عمل داخلي هو التخلص من 

على رأس محلة لبالد العرب، م لالحتفال خبروج ابنه طوسون 1811املماليك، فدعاهم يف قلعة القاهرة عام 
 منهم.  وتابعوا قتل من فرّ  وملا حضر املماليك انقض عليهم جنوده فقتلوهم مجيعا  

مث قام بإرسال محالت عسكرية إىل اجلزيرة العربية، وإىل السودان، واليونان، مث كان تفكريه لدخول بالد 
م مبوجبها اعرتف الباب العايل بأن مصر 1835( ذه الفرتة كانت اتفاقية )كوتاهيهالشام وتركيا وخالل ه

احلبشة وجدة حولت إىل عهدة  ودمشق وحلب وعكا وبريوت وطرابلس حولت إىل عهدة وايل مصر، أما
أملان لقتال القوات  ، ولكن هذه االتفاقية كانت مبثابة هدنة يستعد فيها اجلانب الرتكي ومعه ضباطجنله

استطاعت اجليوش املصرية أن  م،1839مبعركة نزيب  تني عرفبني اجلانباملصرية، وبالفعل درات معركة 
 النمسا، وفرنسا،و  يا،روسية يف ذلك الوقت وهم )إجنلرتا، و ، هذا األمر الذي أقلق الدول االستعمار رتنتص

، فرحبت تركيا هبذا التدخل الذي تانة للمساعدة واختاذ قرار هنائيس(، وأرسلوا مذكرة حلكومة اإلوبروسيا
طيلة حياته وميهل  ( مصر وعكا وراثيا  علي م، متضمنة بأن حيكم )حممد1841د معاهدة لندن انتهى بعق

عشرة أيام للتفكري، وإذا مل يقبل مينح مصر فق  مث عشرة أيام أخرى، فإذا مل يقبل تتعهد الدول األوربية 
هت بتخلي )حممد بتقدمي العون للسلطان العثماين ليضمن مصاحله، وجرت املفاوضات بني الطرفني، وانت

( عن بالد الشام، وأن يتوىل حكم مصر له وألسرته من بعده، وعلى ذلك اإلتفاق أصدر علي باشا
 هـ.1841السلطان العثماين وثيقة التولية يف عام 

بنه )إبراهيم باشا( بعد أن أصيب )حممد وملا أحس )حممد علي باشا( بالشيخوخة تنازل عن احلكم ال
( د، ومل يلبث ابنه )إبراهيم باشاه العقلية وأصبح غري قادر على إدارة شئون البال( بضعف يف قواعلي باشا
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ودفن يف مقابر األسرة جبوار اإلمام الشافعي وخلفه  يف احلكم سوى عشرة شهور، وانتقل إىل جوار ربه
 م.1848عباس األول ابن طوسون ليتوىل مهام حكم مصر عام 

( يف قصر رأس تويف )حممد علي باشا الكبريم 1849 أغسطس2هـ، املوافق 1265رمضان  13ويف 
التني باإلسكندرية ونقل جثمانه إىل القاهرة ليشيع يف اليوم التايل ويدفن باملسجد الذي شيده بالقلعة عمال 

 .(1)بوصيته وقد كان رائد هنضة مصر احلديثة
 :جتماعيةالحالة ال -5

وطبقة  ،طبقتني )طبقة احلكامن إىل لقد كان سكان مصر يف عهد )حممد علي باشا( ينقسمو 
 .احملكومني(

 ،وثقافة مصرية وأسطوال   ( الذي أسس دولة مصرية وجيشا  أما طبقة احلكام: فهو )حممد علي باشا
 .ل دولته وهم قوام اهليئة احلاكمة، وأسرته ورجاومصري أسرته مبركز مصر ومستقبلهاورهن مصريه 

 : ىل أربعة طبقات وهمأما طبقة احملكومني فكانوا ينقسمون إو 
طبقة العلماء: وقد تضاءل نفوذها واحنلت زعامتها وصارت تابعة للحكومة، وذلك ألن نفوذ   -1

(، الح اليت هنض هبا )حممد علي باشاحركة التقدم واإلص علماء األزهر ظل على نظامه القدمي، ومل يساير
عثات، وانكمش العلماء ومل يشرتكوا يف حركة فانتقل مركز الثقافة من األزهر إىل املدارس واملعاهد والب

التجديد، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن )حممد علي باشا( خشي سخ  العلماء واجلماهري عليه لو 
 .ام األزهر القدمي فرتكه على حالهقام بإصالح نظ

تمع، وقد كان كما ال ننسى طبقة املتعلمني يف املدارس والبعثات: وهم الطبقة املمتازة من طبقات اجمل
 .ظائف العامة يف عصره وعصر خلفائهجتماعية، فتوىل الشباب الو ل كبري يف ترقية مستوى اهليئة االهلا فض
ولكن ظلت حالته تدعوا إىل األمل واإلشفاق، مما اضطر الكثريين  : تقدمت نسبيا  طبقة املزارعني -2

واضطرت احلكومة إىل إصدار األوامر منهم إىل اهلجرة من قراهم، فخربت قرى عديدة بسبب اهلجرة، 
 . يرجع منهم بأشد أنواع العقوباتاملشددة برجوع املهاجرين وهتديد من مل

(، كربى اليت أنشأها )حممد علي باشا: العمال الذين انتظموا يف سلك املصانع الطبقة الصناع -3
م أثر صا ح يف تقدم مصر مارسوا فيها صناعات جديدة حذقوها ومهروا فيها، وتكونت طبقة منهم كان هل

 الصناعي.
حتكار احلكومة التجارة الداخلية واخلارجية، لذلك طبقة التجار: تراجعت واضمحل شأهنا، ال -4

اقرتنت زيادة حاصالت مصر وجتارهتا اخلارجية بظاهرة غريبة وهي تضاؤل الثروات الشخصية، فحينما  
                                                           

 .14-9( ينظر: معامل مصر احلديثة واملعاصرة تاريخ وحضارة حملمود عباس أمحد عبد الرمحن ص1)
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حل الفقر، ، وملا زادت احلاصالت سر حاال  حاصالت مصر أقل مما وصلت إليه كان األهايل أيكانت 
 .(1)حتكار الذي فرضته احلكومة على حاصالت مصروذلك راجع إىل نظام اال

 :علميةالحالة ال -2
( نشر املدارس احلديثة على اختالف درجاهتا وإرسال البعثات العلمية إىل مت يف عهد )حممد علي باشا
كانت أساس تقدم مصر العلمي احلديث، فعىن أوال   ،ربىمصر هنضة ك أوروبا، فنهض باألفكار والعلوم يف

، وكان األزهر قد تكفل عاليا   بتأسيس املدارس العالية وقد ساعد ذلك يف تكوين طبقة تعلمت تعلما  
، ا يؤهلهم لتفهم دورس هذه املدارسبإمداد املدارس العالية بالشبان املتعلمني الذين حازوا من الثقافة قسط

 . عضد للتعليم العايلألزهر خري فكان ا
( أن البالد حباجة إىل مهندسني لتعهد أعمال العمران فأنشأ مدرسة اهلندسة،  مث رأى )حممد علي باشا

( وقد جعل املدرسة باملستشفى العسكري إذ  سة الطب إجابة القرتاح الدكتور )كلوت بككما أسس مدر 
التعليم والتمرين، وصارت خترج أطباء يؤدون  إليواء املدرسة وتوفري وسائل ،كان أليق مكان يف ذلك احلني

يدلة مث مدرسة ، وأحلقت مبدرسة الطب مدرسة خاصة بالصعمال الصحية للجيش والبالد عامةاأل
 .للقابالت والوالدة

 .ارس العالية وجعل هلا إدارة خاصةوأنشأ وزارة املعاف العمومية نتيجة لتقدم املد
واهلندسة دراسة احلركات العسكرية وفنون القتال وبناء السفن وقام بإرسال بعثات كثرية إىل أروبا ل

لم واألدب يف عصر )حممد علي ( زعيم هنضة العوالطب وغري ذلك. وكان )رفاعة بك رافع الطهطاوي
  .(2)باشا(

 

  

                                                           

 .551-543( ينظر: عصر حممد علي لعبد الرمحن الرافعي ص 1)
 .12، معامل مصر ص 414-397( ينظر: عصر حممد علي ص 2)



 

  

  .الفصل الثاني: دراسة الكتاب
 :سبعة مباحث وفيه

املبحث األول: توثيق عنوان  الكتاب وتوثيق نسبة الكتاب إىل  -
 مؤلفه.

 : منهج املؤلف يف الكتاب.املبحث الثاين -
 : مصادر املؤلف يف كتابه.املبحث الثالث -
 : مميزات الكتاب العلمية.املبحث الرابع -
 .امللحوظات على الكتاب :حث اخلامساملب -
للكتاب، وعرض مناذج : وصف النسخ اخلطية املبحث السادس -

 .منها
 .املبحث السابع: منهج التحقيق -
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 ب وتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه الكتاالمبحث األول: توثيق عنوان 

 :ابه حيث قاللف بامسه يف مقدمة كتصرح املؤ  -1

 
ّ ُذو تَـــَواخّ  ـبَّـاخّ   يَـــُقــوُل َمــــْن لِّله ــُد الـَمـْدُعــوُّ بّالـطَّ  ُُمَــمَّ

 جده ألنه كان كذلك. وبني أن لقبه الطباخ نسبة إىل أيبيف الشرح  ذكر امسه كامال   -2

لعلي الرمحن : )فتح ااسم مؤلفه على غالف النسخة األصل هبذا االسمجاء اسم الكتاب و  -3
يف شرح هبة املنان وهو شرح حممد بن حممد بن خليل بن إبراهيم الطندتائي الشافعي امللقب 

اليت فرغ منها سنة  "ة املنان يف مشكالت أوجه القرآنهب"الطباخ شرح به منظومته املسماة ب
 هـ(.1344كتبها سنة   (1)، نسخة خب  شيخنا حممد اخلليجيهـ1251

هبة املنان للعامل هذا فتح العلي الرمحن يف شرح سم: )هبذا اال ة )ب(غالف النسخجاء على و 
 .الفهامة الشيخ حممد الطباخ غفر اهلل له آمني( البحر العالمة احلرب

، على تاب يف بداية النسخة األصل  فقال: )فهذا شرح لطيف، رائق منيفذكر اسم الك -4
فتح العلي الرمحن يف شرح هبة ".. ومسيته بة املنان يف مشكالت أوجه القرآن.خمتصري املسمى هب

 .("املنان

كالم الباري أن وقد ذكر العالمة عبد الفتاح املرصفي يف كتابه هداية القاري إىل جتويد   -5
تح العلي ف"مساه  فائقا   وشرحه بنفسه شرحا   "أوجه القرآن هبة املنان يف حترير"للمؤلف نظم امسه 
 ."الرمحن على هبة املنان

وقد اعتمدت  "يف"بدل  "على"ويف الشرح  "مشكالت"بدل  "حترير"ذكر يف النظم كلمة  جند أنه
 .غالف النسخ وما جاء يف شرحهما وجد على 

 
                                                           

، حفظ القرآن يف أقل من عشر سنني، أخذ يمانخلليجي بن حممد بن عمر بن سلهو حممد السعيد بن عبد الرمحن ا (1)
 ،وحممد عبد احلميد عبد اهلل خليل ،د اللبان والشيخ عبد العزيز كحيل، وأخذ عنه حممد السيد عليعن الشيخ عبد اجملي

 م(.1971)ت: "،ت وتوضيح التحريرات يف القراءاتحل املشكال" ، و"شرح مقرب التحرير للنشر والتحبري"وصنف 
م القرّاء ف يما ب عد  الق رن الثام ن اهل جري ،41-34ب التحرير للنشر والتحبري مقر : شرح ينظر اج  إللياس  إمتا ع  الف ض الء برت 
 .311-2/317 الربماوي -الشهري بالساعايت -بن أمحد حسني ا
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: منهج المؤلف في الكتابالثاني المبحث  

الكتاب شرح ملنظومته ، ذكر فيها أن هذا دمة بسيطة بعد البسملة ومحد اهللكتابه مبقاملؤلف  بدأ  -1
 ."العلي الرمحن يف شرح هبة املنانفتح "مساه    "ة املنان يف مشكالت أوجه القرآنهب"املسماة بـ 

 . يف احلاشية "قرآنهبة املنان يف مشكالت أوجه ال"كتب أبيات نظمه   -2

يبني مث  ،يكتب كلمات البيت من املنظومة مث يقوم بشرح البيت كلمة كلمة يرجع يف أغلبها إىل اللغة -3
 . وضعها يف نظمهحنيهبا ما أراده 

 : قول املؤلف مثال ذلك
ـَـْم م ُووُت َجْ ــفَُرمْ » ّ ـُ  ب ـَ  زّيـُظ هُل ُمـرّْجـــَل احلّفْ ـهُ ـََكْ يَسْ   َجزّيـ

)فرمت( أي: قصدت، )مجعه( أي: التحرير املذكور، )بنظم( أي: يف نظم )موجز( أي: خمتصر؛ 
 يد، أي: من الرجز وهو حبر من حبور الشعر.)كي يسهل احلفظ له( أي: ليسهل حفظه. )مرجز( بالتشد

 .«لكتاب مث قال باب ذكر قواعد كليةستعاذة والبسملة مث فاحتة اذكر باب اال -4

 .ومل يفرد لكل جزء بابأ دون أن يعنون لكل قاعدة جعل القواعد كلها مسرودة -5

 مجلة ما وصل إليه عدد يبنييذكر شرح البيت مث ميثل له بآية أو أكثر مع ذكر األوجه اليت فيها مث  -6
 .األوجه

 :قوله مثال ذلك
 چڀ چ[ والفتح وتوس  7]احلج:  چٹ   ڤچ [ إىل 6]احلج:  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱچ ففي »

، والبدل بال غنة، مع ترقيق الراء مث تفخيمها بال غنة عند توس  چڀچ ، والغنة ومد بدلمع مخسة ال
، والرتقيق والتوس  بالغنة، واملد بال غنة وهبا چڀ چمع قصر البدل فق ، والتقليل مع توس   چڀچ
                                               .«والبدل مع وجهي الراء بال غنة، فاألوجه اثنا عشر كلها تؤخذ من النظم چڀچ ومد 

                                                                                                                   
 .العدد اإلمجايل لألوجه دون ذكرها ا  يذكر أحيان -7

 : قوله مثال ذلك
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  ہ چ وميل ناس مظهرا ( فأوجهه يف  الياء )ميل دنيا ان قصر وحذف)وامنع لدور( بالتنوين »

ا [ كلها صحيحه وهي مثانية عشر، ميتنع منه211]البقرة:  چۇچ [ إىل 211]البقرة:  چھ
 .«مع القصر واإلظهار چھ چ و   چڃچ  إمالةواحد وهو 

 .من  قبله كما جاء يف باب البسملةينقل بعض النصوص ع -8 

 :قوله ذلك مثال
، ا يف أوهلا وكراهيتها يف أثنائهاوحاصل اخلالف أن اخلطيب وابن عبد احلق وابن حجر قالوا حبرمته»
 .«عضهم جوزها يف أوهلا ويف أثنائهائها، وبتها يف أوهلا وندهبا يف أثنابكراه قالوالرملي 

 .أبيات من طيبة النشر البن اجلزرييستشهد يف بعض األحيان ب -9

 :قوله مثال ذلك
 «و ر ج ح  ل ذ ه ب   واملراد باملرجح ما يف قول الطيبة:»

 بـ ع د  و ر ج ح  ل ذ ه ب  و ق ب ال    مث   تـ ف ك رو ا ن س ب ح ك  ك ال  : يقصد
 
 . ي يف بعض األوجهيعتمد على النشر وشرح النويري وكتب املنصور  -11

 :مثال ذلك
قصر  [251]البقرة:  چےچ الوقف على  إىل [251]البقرة:  چۀ   ہ  ہچ ويف »

وستا  كذلك ورومه وإمشامه مع روم الثاين وإمشامه، كذلك /ب[ 9األول جمردا  مع مد الثاين ثالثا  وأربعا  ]
أو مع إمشام مع مد الثاين ثالثا  وربعا  وستا كذلك، ومد األول ويأيت معه ما ذكر يف وتوس  األول جمردا  

التوس ، فاألوجه إحدى وعشرون، والتسوية بني العارضني هي أصح القولني والثاين مد املدغم فق ، 
ة مبا هو وتثليث املوقوف عليه، وهذان القوالن مها اللذان يف كتب املنصوري، والنويري، والنشر، وال عرب 

 «.خارج عن هذه الكتب، وإن أطال به بعضهم
 
نها هذه الطرق من كتب ، كما ال يذكر الكتب اليت وردت ع يذكر الطرق اليت روت هذا الوجهال -11

 .أصول النشر
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 المبحث الثالث: مصادر المؤلف في كتابه

 استقى منها بعض اجلزئيات: إىل بعض الكتب اليتمل يذكر املؤلف املصادر اليت رجع إليها وإمنا أشار 
 :علتها مرتبة على حروف اهلجاء وهيوقد ج

/ هـ(1134لي بن سليمان املنصوري )ت حترير الطرق والروايات املعروف بتحريرات املنصوري لع -1
 .مطبوع
املعروف بابن اجلزري طيبة النشر يف القراءات العشر حملمد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف  -2
 ./ مطبوعهـ(833)ت
 ./ مطبوعنفسهيف القراءات العشر للمؤلف النشر  -3
 . (/ مطبوع857القاسم النويري املالكي )ت: شرح طيبة النشر حملمد بن حممد بن حممد يعرف بأيب -4
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 الرابع: مميزات الكتاب العلمية المبحث

مجع بني دفتيه بأنه  علم التحريراتني كتب ب "محن يف شرح هبة املنانفتح العلي الر "متيز كتاب 
ش وهذه امليزة قل أن جندها يف الكتب اليت صنفت يف حتريرات الطيبة مرتبة على األصول مث الفر حتريرات 
بعت بذلك يعترب من الكتب القليلة اليت ات فإن معظمها حيرر اآلية يف سورها دون ذكر األصول وهو ؛الطيبة

 .هذه الطريقة يف التصنيف
 :ومن مميزاته أيضا  

 .لوبه متوس  بني اإلجياز واإلطنابأس -1
 .حريرات اليت قل من تعرض هلا قبلهتعرض لبعض الت -2
 .فلم يذكرها  قد تكون معروفة جدا  أعرض عن ذكر بعض األوجه اليت -3
 .يقتضيه الكالم جيمل ويفصل حسب ما -4
  .سة اليت تعني القارئ على اإلجادةذكر بعض الفوائد النفي -5
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 مس: الملحوظات على الكتابالمبحث الخا

فتجده أحيانا ينتقل بني  مل يتبع يف ذكره للقواعد الكلية األبواب اليت اتبعها ابن اجلزري يف طيبته -1
 .عل الرب  بني أجزاء الكتاب صعبةمما جي املسائل

 .ىل املد مث ذكر إماالت ابن ذكوان: ذكر غنة الالم والراء مث انتقل إمثال ذلك
 .أو عالمة تدل على انتهاء األوجه مسرودة دون وضع فاصلة يذكر األوجه -2

[ 42]غافر:  چڤچ [ إىل الوقف على 41]غافر:  چٻ  ٻ  ٻچ ويف » :قوله مثال ذلك
، والفتح والتقليل واإلمالة يف الثاين وروم الثاين مع القصر، واإلمالة فق  تثليث املدغم واملوقوف عليه معا  
 .«ه ميم يف ميمعلى تثليث األول بال روم ألن

 يذكر عدد األوجه وعند البحث عنها جندها خمالفة ملا ذكره  ا  أحيان -3
]اإلسراء:  چڱچ [ إىل الوقف على 5]اإلسراء:  چک  ک  ک  کچ ففي »: قوله مثال ذلك

جد أن عند الرجوع إىل املصادر و و  ،«[ مثانية وأربعون وجها  كلها صحيحة، وإن منع بعضهم بعضها5
بقية األوجه  هي وال نعلم ما ن وجها  يوفتح القدير ذكر ستة وعشر  ن وجها  يذكر أربعة وعشر  غيث الرمحن
 .نيالثمانية واألربع

 .ح ى يتسىن للطالب الفهم دون عناءبعد شرحه لكلمات البيت ال يعيد ذكر القاعدة  -4
ْو تَ ـفَإّْن تَ  -15

َ
َل  ّم َمْع َفتَْحةّ ـسْ ـبّبّ    َل ـجَ ـلُْ  ُوسْ ـّص ـَدْعُ  أ وَّ

َ
  َهْمزم أ

أو )تصله ، ال أو   ،سواء وصلت االستعاذة بالبسملة :أي (مسجال، )ترتك التكبري :أي (فإن تدعه)
 :أي أوال  ، واقع (مع فتحة مهز، )أو ال، سواء وصلت االستعاذة به، ]أي[ ببسم اهلل أي مطلقا  : مسجال(
 .أول السورة

زرق وحكم كأحكام ترك الغنة لأل،  ن ألف يف التحريراتإليها أغلب م مل يذكر املسائل اليت تطرق -5
 وضم اهلاء وكسرها لرويس.

 .چگ  ڳ  ڳچ :مثل ةبدايته متكرر  يزها عن غريها ممايذكر اآلية دون ذكر السورة أو ما مي -6
 :ومثل چڱ چوهي يف اآلية  چچ چ :اء يف اآليات ولكنها قليلة مثلوجود بعض األخط -7

  .ون أل التعريفبد (كتبها )مستهزئني چٹ چ
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، وعرض نماذج منهالخطية للكتاب: وصف النسخ االمبحث السادس  

 : وفيما يلي وصفهما ،هلذا الكتاب على نسختني كاملتني وقفت
 :النسخة األولى
الطندتائي لإلمام حممد بن حممد بن خليل بن إبراهيم  "العلي الرمحن يف شرح هبة املنانفتح " عنواهنا:
 بالطباخ . بمللقالشافعي ا

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وهي يف حصلت عليها من مصورهتا  املكتبة املصور عنها:
 .روضة خريي مبعدمصورة عن 

 .1255 بيانات احلفظ والتصنيف رقم :
فتح العلي الرمحن يف شرح هبة املنان وهو شرح حممد بن »: مكتوب عليها :أول ورقة قبل البسملة

ة املنان يف هب"الطباخ شرح به منظومته املسماة بن إبراهيم الطندتائي الشافعي امللقب ب حممد بن خليل
كتبها سنة   ،ا حممد اخلليجي، نسخة خب  شيخنـه1251اليت فرغ منها سنة  "مشكالت أوجه القرآن

 .«وله واستشعر الصرب إال فاز بالظنوقل من جد يف أمر حيا»، وفيها هـ1344
 .«أدخل حرز أمانيه من شاء من عبادهاحلمد هلل الذي » :سملةأول املخطوط بعد الب

 .هـ1344العاشر من صفر اخلري سنة  عصر السبت :تاريخ النسخ
 حممد بن عبد الرمحن اخلليجي املقرئ. :اسم الناسخ

 "أي" و "إذا"وجيد لكنه يسق  اهلمزه من حنو  وحسن معتاد ومقروءنسخ وس  واضح  :اخل 
 . خطاء إمالئية بسيطه جدا  أ  وتوجد كلمات ليس فيها تنقيوحنوها وكذلك بعض ال

 .ورقة 44 :عدد األوراق
 .سطر 25 :عدد األسطر 

 . تسع إىل عشر كلماتنيب ما :عدد الكلمات
 .ر لكتابة األبيات، وأسود للشرحأمح :لون املداد

ا حصلت على صورة ملونه جيده ومرتبه وخطها واضح ليس فيها طمس وفيه: حالة املخطوط
 حواشي.
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 النسخة الثانية: 
الشيخ حممد الطباخ  بحر الفهامةللعامل العالمة احلرب الفتح العلي الرمحن يف شرح هبة املنان » :عنواهنا

 .«غفراهلل له آمني
 /.52/ حممد أمني اخلاجني رقم /مشرتى من السيداملكتبة املصور عنها: 

 .7212 :بيانات احلفظ والتصنيف رقم
 العالمة احلرب املتبحر الفهامةالعلي الرمحن يف شرح هبة املنان للعامل  فتحهذا » :لبسملةأول ورقة قبل ا

  .«الشيخ حممد الطباخ غفراهلل له آمني
 . «أدخل حرز أمانيه من شاء من عبادهاحلمد هلل الذي » :أول املخطوط بعد البسملة

 هـ.1311رم سنة احملستتة خلت من يوم اجلمعة  :تاريخ النسخ
 ال يوجد.   :الناسخ اسم
يكتبها  "هاء" و "،را"يكتبها " الراء"اد مقروء لكنه يسق  اهلمزات مثل خ  نسخ كبري معت :اخل 

 . "ثال       ثة"بعض الكلمات بعيدة عن بعض مثل  وجيعل" ها"
 .ليس باأللواح وإمنا بالصفحة 114 :عدد األوراق
 لسطر. بني تسع إىل إحدى عشر كلمة يف ا : ماعدد الكلمات

 سطر.  19 :األسطر عدد 
 .سود فق أ :لون املداد

يف  8وساقطة منه صفحة  ه متعب ورديء وفيه طمس وبه حواشير ي: جيد لكن تصو حالة املخطوط
 .  العد أما حبسب الكالم فال شيء ساق  منها
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 النسخ نماذج من
 

 ويظهر عليه اسم المخطوط ومؤلفه وناسخه غالف النسخة األصل
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 وحة من النسخة األصلأول ل
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 من النسخة األصل نهاية األصول وبداية الفرش
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  اللوحة األخيرة من النسخة األصل
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 صورة الغالف من النسخة )ب(
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 صورة اللوحة األولى من النسخة )ب(

 



  (دراسة الكتاب)                              فتح العلي الرحمن في شرح هبة المنان
 

41 

 

 نهاية األصول وبداية الفرش
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 صورة اللوحة األخيرة من النسخة )ب(
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 المبحث السابع: منهج التحقيق

 : اتبعت يف التحقيق املنهج التايل وقد
  .قمت جبمع النسخ اخلطية -1
تنقي  وفق قواعد نسخت املخطوط وفق القواعد اإلمالئية احلديثة مع إثبات عالمات الرتقيم وال -2

 .التحقيق املتبعة
ا م وذكر أرقامهكتابة اآليات بالرسم العثماين وفق مصحف املدينة برواية اإلمام حفص عن عاص  -3

ول ، وإذا كان للكلمة أكثر من موضع ذكرت السوره يف اهلامش مع ذكر رقم اآلية يف أوعزوها إىل سورها
 .عرف به اآلية أو مبا ذكره املؤلفجزء من اآلية فأذكره مبا ت ، وإذا تكررموضع وأكتب غريها

ا هو حممد ناسخه ألن بالرياض وجعلتها أصال ؛ )جامعة اإلمام حممد بن سعود( نسخةاعتمدت  -4
(، وقابلت عليها )األصل بـكلمة ورمزت هلا يف علم التحريرات، وخطها واضح، اخلليجي وهو معروف

 النسخة األخرى وقد رمزت هلا برمز )ب(.
 .كذا أو يف )ب( : يف )األصل( كذا،يف احلاشية بقويل تنيأثبتُّ الفروق بني النسخ -5
النسخة األخرى وأدخله يف النص، وأضعه بني  وقع يف األصل سق  بني  فإين أكمله من إذا -6

 معكوفتني، وأشري إليه يف اهلامش بقويل: كذا ساق  من األصل.
  أثبت ما ذكر يف )ب( إذا وقع يف األصل خطأ بني  من حتريف أو تصحيف أو سهو من الناسخ فإين -7

ليه يف احلاشية: طأ فإين أنبه عسق  أو خ  وأضعه بني معكوفتني، وأنبه عليه يف احلاشية، وإذا وقع يف )ب(
 .كذا ساق  من )ب(

بوضعه بني  اتفقت النسخ على خطأ أو سق  بني  فإين أثبت ما أراه صحيحا  يف املنت إذا -8
أو حترف يف  النسختنيساق  من  املعكوفتني وأبني السبب يف إثباته يف احلاشية بقويل: ما بني معكوفتني،
 .النسختني

كلة واليت حتتاج إىل ضب .ـ  مـضبطت الكلمات ال -9  ش 
 ضبطت األبيات الشعرية وعزوهتا إىل مصادرها. -11
 وضحت بعض  الكلمات الغامضة.  -11
يف أول موضع يرد فيه الع ل م، وال أحيل  ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملقق برتمجة خمتصرة -12

ذكر اثنني من شيوخه، واثنني من  الغالب على )إىل ترمجته عند تكرار امسه لكثرهتا، وتشمل الرتمجة يف
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صادر اليت (، مع بيان املدة والوفاة مجيعها إن وجدتالميذه،  واثنني من مصنفاته، مع ذكر تاريخ الوال
 .رجعت إليها يف الرتاجم

 .اهدها من طيبة النشر البن اجلزريمع ذكر شو وثقت  بعض األصول من مصادرها األصلية  -13
سطر على اهلامش يف منت الكتاب، ألن أكثرها كان عبارة عن أبيات للمنت نفسه وال أشري _ أثبت ما 14
 .وهنا من اهلامشإىل ك
أما  ،ى هناية الصفحة األوىل من اللوحةأرقام لوحات وأشري باحلرف )أ( عل [ معكوفتني ] بني أثبتُّ  -15

 .لنسخة األصلباحلرف )ب( حسب ا يهاهناية الصفحة الثانية من اللوحة فيشار إل
غالبا  يف ذكر املرجع باسم الكتاب وال أذكر املؤلف إال يف أول موضع مث أتبع ذلك برقم اجلزء  يتفأك -16

، مكتفية بذكر كرت املؤلف باسم الشهرة أو اللقبإن وجد مث الصفحة وإذا تشاهبت امساء املراجع ذ 
 .مفصلة يف فهرس املصادر واملراجعاملصادر واملراجع 

 .حيقق بعد ـ البها ليس يف جزئييت وملعت إحاالت املؤلف السابقة وأما الالحقة فلم أحل ألن أغتاب -17
 .علقت على ماحيتاج إليها من تعليقراجعت مسائل الكتاب العلمية و  – 18
، والنقول بني قوسني كبريين إضافة إىل  چ  چوضعت اآليات بني قوسني مزهرين هذه صورهتما  -19

 ذه  صورهتما )    (.كلمات األبيات ه
 .نقول من مصادرها اليت وقفت عليهاوثقت ال -21
يف هامش  مهلخصص ترمجة للقراء العشرة يف قسم الدراسة لشهرهتم واكتفيت برتمجة يسرية أمل  -21

 .فيها واالصفحة اليت ذكر 
 .له وماذكر جممال أفصله يف اهلامشأرقم ما حيتاج إىل ترقيم يف املخطوط واجدو  -22
وثقت األوجه احملرره من كتاب غيث الرمحن وشرح مقرب التحرير وحتريرات املنصوري وغريها من من  -32

 .بوعة واملخطوطة القدمية واحلديثةاملصادر األصلية املط
بالنسبة لرتتيب املصادر يف اهلامش حاولت قدر اإلمكان ترتيب املصادر اليت نقلت منها على  -24
 .فاألقدمب ترتيبها الزمين األقدم حس
 .س علمية ليستفيد منها طالب العلموضعت يف آخر الكتاب فهار  -25
 



 

  

 

 القسم الثاني: التحقيق

 ويحتوي على:

لوحاً من بداية  عشرونالنص المحقق وهو  
 إلى نهاية األصول. الكتاب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ه سحائب جوده فنال بذلك كل علي ونشراحلمد هلل الذي أدخل حرز أمانيه من شاء من عباده، 

  ..وبعد، رشادهب ل  والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا س   مراده، والصالة

، "هبة المنان في مشكالت أوجه القرآنـ "منيف، على خمتصري املسمى ب، رائق فهذا شرح لطيف
 "،في شرح هبة المنان العلي الرحمن فتح" :ومسيته ،يقيد مطلقه، ويفتح مغلقه، ويتم مفاده، ويبني مراده

 . النفع به وهو حسيب ونعم الوكيلواهلل املسئول يف

 (1)من الرحيم()بسم اهلل الرح

خيفى على ذوي الطباع السليمة، والفطنة الوسيمة، أنه ينبغي لكل شارع يف أي فٍن كان أن جيول ال 
وحبق الفن املشروع  الكالم عليها رأسا ، (2)ذلك امليدان، وفاء  حبق البسملة بأن ال يرتك بالبسملة يف مضمار

ه هنا فن القرآن، والكالم على البسملة مبا يضمن هلا نفسا ، والفن املشروع فيمنه فيه بأن ال ي شوق إليها 
 ومن غريه مما شاع وذاع ومأل األمساع. (3)من القراءات

ّ ــــوُل مَ ــقُ ـــيَ  -1  ................................  اخّ وَ ـــ ُذو تَ ْن لِّله

اجملاب عنه  العرتاضل تقدم اخلطبة على التأليف، ودفعا   (5)إشارة إىل "قال"به دون  (4)عرب (يقول)
إىل آخر  ...(محدا  ) :وهو فعل مضارع مفعوله قويل (فقلت  راجيا  ) :باجملاز، وقد ارتكبته يف قويل اآليت

 ،هلل دٍ ص  ق   :أي ،يقول عبد ذو تواخٍ  :وهي إما نكرة موصوفة أي ،من :و يف حمل نصب وفاعلهفه ،الكتاب
 (6)، ]فحذف[قصدٍ  صاحب   :أي ،و هلل ذو تواخ  الذي ه :أو اسم موصول أي ،وهو أوىل لعدم التقدير

 ،بالتشديد فيهما وتأخّ  توخّ  :على التقديرين، ويقال يف التواخ ، وهلل متعلق بتواخ  (7)]لطوهلا[صدر الصلة 

                                                           

 .الرحيم مطموسة من )ب( (1)
 .)ال يرتك( ساق  من )ب( (2)
 .ثبته من األصل وهو الصواب)منه البقري آت( هكذا يف )ب( وما أ (3)
 .)عربت( هكذا يف )ب( وما أثبته من األصل (4)
 .)على( هكذا يف )ب(، وال يتناسب مع السياق فأثبت الذي يف األصل (5)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (6)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (7)
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املقصود واملراد هنا القصد   /أ[1] بذل اجملهود يف طلب مبعىن واالجتهاد (1)]والتحري[اخي و إن الت :ويقال
أي باذل جهده يف طلب  ،أي يقول ذو بذل اجملهود ،أنسب ن إدارة  هذا املعىن بل هو، وميك(2)كما مرّ 

جعله اهلل مع ، وال رياء   فيكون إشارة إىل أن نظمه هلل ال فخرا   ،املقصود من نظم هذا املختصر بذال  هلل
 .لوجهه الكرمي شرحه خالصا  

ر  وإمنا ك   ،ة الفصيحة يف املنقوص فال تكتبجريا  على اللغ( 4)إما لإلشباع يف تواخ   (3)]اليت[ والياء س 
، (5)على غري الفصيحة فتكتب   وهي ياء املنقوص جريا   ،وهذا شائع يف الشعر ،إلجراء الوقف جمرى الوصل

 وأبدلت من قويل:  ،(6)[أشبـ ه ها]يف ذلك ما  ومثل تواخٍ 

 اخّ ـبَّ ـطَّ ـوُّ بّالــْدعُ ـمَ ـُد الــمَّ ــُُمَ   ................................... -1

، بالتشديد أي امللقب (املدعوّ ، )الشافعي (7)بن حممد بن خليل بن إبراهيم الطندتائي (حممد)
 للمبالغة أو جمرد النسبة. "الع  ف"وصيغة  ،(8)فسرت النسبة إىل فروعه ألن أبا جده كان كذلك (بالطباخ)

َر مَ ــْن حَ ــمَ ـداً لّ ـمْ ـحَ  -2 َراَدهـرَّ
َ
 هادـــَ ـيّم وََهْو ذُو السَّ ـحّ ـَن الَْ ـمّ   ْن أ

 (من) تتعلق به و (ملن)مصدر حذف عامله وجوبا  ألنه بدل من اللفظ بفعله، والم  هو (محدا  )
 موصولة صلته.

                                                           

 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (1)
، لسان العرب البن منظور 7/251، هتذيب اللغة لألزهري 4/319تاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ك  :ينظر (2)

15/382. 
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (3)
  .أي إشباع كسرة اخلاء( 4)
، ف الياءإىل أن األفصح واألكثر حذ، فذهب سيبويه الوقف على االسم املنقوص املنكر وقد اختلف النحويون يف (5)

 .رى الوقف؛ ألن الوصل هو األصلإجراء  للوصل جم
، فلزم ياء إمنا حذفت ألجل سكون التنوين، وقد زال التنوين يف الوقفألن ال ؛وذهب البعض إىل أن األفصح إثبات الياء

 .ء لزوال املانعإثبات اليا
 .3/428، مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع للسيوطي 4/183ينظر: الكتاب لسيبويه 

 .يف األصل )ما أشبهنها( وما أثبته من )ب( (6)
 .)الطندتاوي( هكذا يف )ب( وما أثبته من األصل (7)
  .21قمت بالرتمجة ملؤلف الكتاب يف قسم الدراسه ص  (8)
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ومن ختفى. ، ففيه استعارة ال (1)عن العبد والتحرير يف األصل إزالة الرق   ،خلص وأعتق :أي (حرر)
هلل  احلمد :يف قوة قولنا (رملن حرّ  محدا  ) :فقولنا ،شتقاقمنه اال ما ةي  مبشتق يؤذن بعل  املعلوم أن تعليق احلكم 

 .(2)جل حتريرهأل

واجلواب أن هذا تعليل  ،لوهذا يقتضي ثبوت تعليل احلمد هلل مع أنه ال يعل   ،من عباده (من أراده)
احلمد هلل ألنه حرر من شاء  إمنا أ نشئ   :لقي (3)فكأنه ،ستحقاق اهلل تعاىل لهإلنشاء احلمد من القائل ال ال

 .من عباده

 (ذو، )أي احملرر (وهو، )فهو جماز مرسل، واملراد كلها، (4)وهي إحدى طبقات جهنم (من اجلحيم)
 .(5)األزلية :أي (السعادة) صاحب. :أي

 /ب[.1] اآليت براعة استهاللٍ  (رر  حم   ) و (حرر)ويف 

 ََف َواآللّ ـطَ ـْص ـالمُ  يهّ ـَـّبــََل الـعَ   الّ ــتَّ ـُم الَل ـسَّ ـةُ َوالَل ـصَّ ـمَّ الثُـ -3

ّ مَ ـكُ وَ ] -4
ّراً لَ ـحَ ـمُ   اْْلَارّي اَب ـتَ ـتْلُو كّ ـْن يَ ـله ّ ــره  (6)[ارّيـجَ   م ـوجْ ـُ  ب

وُْج ّ مّ ـرّيـحْ ـلَّ ـاُد فَ ــْ ـَوبَ  -5
َ
ّ   نْ ـُر لأّل هَ ـالَّ  (7)ةّ ـبَ ـَطيه

َ
 نْ ـــّ ـا يَ ـمُّ مَ ـََشّ أ

 :أي ،هلا (التايل، )وهو التحية (والسالم، )وهي الرمحة املقرونة بالتعظيم (الصالة، )بعد احلمد (مث)
 التابع.

 

                                                           

، تاج العروس أليب الفيض 1/128، املصباح املنري أليب العباس احلموي 1/96ينظر مجهرة اللغة البن دريد األزدي ( 1)
 .11/588بيدي الز 
 .)حترير( هكذا يف )ب( (2)
 .)وكأنه( هكذا يف )ب( (3)
  .2/213نري لشمس الدين الشربيين ، السراج امل3/57: لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن ينظر( 4)
الطيبة أي الذي أعتقه صاحب سعادة أبدية ال تعقبها شقاوة أبدا ، ينظر: غيث الرمحن على هبة املنان حتريرات  (5)

 .21للشيخ أمحد اإلبياري ص
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (6)
 يف )ب(: )خطبة(، وما أثبته من األصل. (7)
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املخرب عنه، وبالياء من النبوة  :املنبئ عن اهلل تعاىل أي :وهو اخلرب أي ،باهلمز من النبأ (على النيب)
، ]والصالة والسالم من الصفوة وهي اخللوص ،ملختارا :أي (املصطفى، )(1)املرفوع الرتبة :وهي الرفعة أي

فعطف الصحب عليهم  ،وهم يف مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن ،--آل النيب  :)واآلل( أي (2)على[
 (كل من يتلو)والصالة والسالم على  :كالعطف يف قويل  ،آخر الكتاب، عطف خاص على عاٍم لشرفهم

وعلى كل من يقرأ القرآن حال   :أي ،اخلالق :أي ،اهلمزة ياء  للوقف بإبدال (الباري)اهلل  (كتاب)يقرأ  :أي
 فالباء مبعىن على. ة على مجيع أوجهه اجلاري :أي (يوجه جار )بكل  (حمررا له) كونه

اليت  (4)(النشر( 3)طيبة ) ظاهر( من) املأخوذة (فالتحرير لألوجه، )معها أي بعد البسملة وما (وبعد)
( نّ أوىل )ما يع   :أي (أهم، )بيان الصحيح واملمنوع منها :أي ،(5)عالمة ابن اجلزرينظمها اإلمام العامل ال

لئال يلتقي ساكنان يف غري حمل  ،د وقع آخر مصراع بيتوجيب ختفيفه ككل مشدّ  ،يظهر :بالكسر أي
 .(6)التقائهما

ـَ ــفَُرْمُت جَ  -6  زّ ــرْجّ ـهُل مُ  ُظ ــفْ ـاحلّ  َل ــهُ ـََكْ يَسْ   زّ ـجَ ُوو (7) ]بِنَْظِم[ُ  ـْم

ّ ـتُ ـيْ ـمَّ ـسَ  -7 وْجُ ـكّ ـشْ ـِّف مُ   انّ ــَـّ ــمـةّ الْ ــبَ ــهّ ــُ  ب
َ
 ْرآنّ ــقُ ـالْ   ّ ـَلّت أ

                                                           

 .2/265العون حممد بن أمحد بن سامل احلنبلي  لوامع األنوار البهية لشمس الدين أيب: ينظر( 1)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (2)
 .وما أثبته من األصل وهو الصواب )خطبة( هكذا يف )ب( (3)
هي طيبة النشر يف القراءات العشر لإلمام احلافظ شيخ القراء حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف  (4)

بابن اجلزري، وهي قصيدة من حبر الرجز ووزهنا )مستفعلن( ست مرات، وقد بالغ يف اختصار هذه القصيدة ح ى حوت 
قراءات من طرق كثرية وخمارج احلروف ونبذة عن التجويد وعن الوقف واالبتداء وغريها من الفوائد على قلة حجمها عشر 

  .23الكثرية. ينظر: طيبة النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ضب  وتصحيح حممد متيم الزعيب 
 ،قّي الشهري بابن اجلزريحممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، أبو اخلري، مشس الدين، العمري الدمشهو  (5)

تيمورلنك إىل ما وراء ، وسافر مع ولد ونشأ يف دمشق، ورحل إىل مصر مرارا   ،من حفاظ احلديث ،شيخ اإلقراء يف زمانه
النهر. مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها، ومات فيها. له مؤلفات كثرية، منها: "النشر يف القراءات العشر"، "غاية النهاية يف 

 ه رمحه اهلل.833اء"، "الدرة املضي ة"، "طيبة النشر"، "حتبري التيسر"، تويف سنة طبقات القر 
 .7/45، األعالم للزركلي 2/257، البدر الطالع مبحاسن القرن التاسع للشوكاين 2/247ينظر: غاية النهاية 

 .514ينظر: الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويني إلبراهيم احلندود ص ( 6)
  املعكوفتني من )ب( ويف األصل )بوجه(.ما بني (7)
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؛ خمتصر :)موجز( أي يف نظم :)بنظم( أي، التحرير املذكور :)مجعه( أي، قصدت :أي (فرمت)
حبر من حبور  رجز وهومن ال :أي ،)مرجز( بالتشديد. ليسهل حفظه :)كي يسهل احلفظ له( أي

 .(1)الشعر

العطية، واملنان صيغة  :)هببة املنان يف مشكالت أوجه القرآن( اهلبة، النظم املذكور :)مسيته( أي
 ،اخلفية امللتبسة :وهو من اهلل صحيح ومن العبد قبيح، واملشكالت ،ذكر العطاء املن وهو (2)من مبالغة

  .(3)مجع قلة لوجهٍ  ووجه االلتباس خمالفة ظاهر املنت، واألوجه

فليس منه متعلق ، (4)بأقصر سورة منه ىاملتحد --حممداللفظ املنزل على سيدنا  :والقرآن
من  /أ[2] لكن أحكام القرآن ،بل التهليل والتكبري والتحميد ألصحاهبا ،البسملة وال آمني وال االستعاذة

 اإلمشام والروم وحنوها جارية على مجيعها.

 مّ ــيـمّ ـتْ ـََل الَّ ـ ّ عَ ـيـََت فّ ـانَ ـإّعَ   مّ ــيـلّ ـَن احلَْ ـاً مّ ـيـاجّ ُت رَ ـلْ ـقُ ـفَ  -8

)على ، النظم :( أيإعانيت فيه )احلليم، )راجيا  من( اهلل، على رمت حال كوين عطفا   )فقلت(
ده ، واحلليم كثري احللم على عبارغوب يف حصوله مع األخذ باألسبابوالرجاء تعلق القلب مب ،( لهالتتميم

  :ومقول القول قويل، تأخري العقوبة عنهمب

 
                                                           

  .ووزنه يف األصل: مستفعلن مستفعلن مستفعلن ... مستفعلن مستفعلن مستفعلن (1)
، وتسمى قصائده حبر من حبور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردا   والرجز»قال ابن منظور: 

كما يسمى قائل حبور الشعر   وزن الشعر، ويسمى قائله راجزا   أنه يف أراجيز، واحدهتا أرجوزة، وهي كهيئة السجع إال
 .111العروض البن جين : ينظر. و 5/251. لسان العرب «شاعرا  
 يف )ب( بزيادة: )أي من املن(. (2)
 .)أوجه( هكذا يف )ب( والصواب ما أثبته من األصل (3)
قرآنا: مجعته وضممت بعضه إىل بعض، ومنه  يءقرأت الش وأصله يف اللغة من "قـ ر أ " مبعىن الضم واجلمع، يقال:( 4)

، ومنه وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا   ،، أي مل تضم رمحها على ولدوما قرأت جنينا   ،قوهلم: ما قرأت هذه الناقة سلى ق 
 .1/364، تاج العروس للزبيدي 1/65ينظر: الصحاح للفارايب  ألنه جيمع السُّو ر  فيضمها. ؛مس ي القرآن

عليه -هو كالمه، وهو القرآن الذي نزل به جربيل  -سبحانه-كتاب اهلل »أما يف االصطالح فقد عرفه ابن قدامة بأنه: و 
 .1/198روضة الناظر وجنة املناظر « وهو: ما نقل إلينا بني دفيت املصحف نقال  متواتر ا....  --على النيب  -السالم

ل مناه «ول عنه بالتواتر املتعبد بتالوتهاملنق --اللفظ املنزل على النيب » :هعرفه الزرقاين يف كتابه مناهل العرفان بأنو 
 .1/21العرفان يف علوم القرآن 
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 باب الستعاذة والبسملة

 .جة يتوصل هبا إىل اخلروج والدخولفر  الباب لغة:

وأصله بوب  ،وفروع ومسائل غالبا   (1)[صول]ألة من العلم يغلب اشتماهلا على مج :اصطالحاً و 
 .(2)"نم  " ال "،الالم"أو  "،يف"على معىن  فاعل كقال وإضافته

نقلت حركة الواو إىل العني مث قلبت ألفا  لتحركها يف  ،(3)وأصله استعوذ ،ستعاذامصدر  :الستعاذةو 
 مث حذفت إحدى األلفني اللتقائها ساكنة مع األخرى مث عوضت التاء غالبا   ،األصل وانفتاح ما قبلها اآلن

 .(4)عن احملذوف

ّ ـْع عَ ـاّن مَ ــَ ـاثْ فَ   وَرةم ُمبَْسّملَ ـْع سُ ـْذ مَ ــّ ـتَ ـإّْن تَسْ  -9  لَ ـَْشم وُُجوهٌ ُحصه

باهلل من الشيطان  أعوذ"اليت أفضلها ، صيغة من صيغ التعوذ تنطق بأي   :ن تستعذ( أيإ)
بالبسملة بني التعوذ والسورة )ف(  آتيا   :أي )سورة( حال كونك )مبسمال( (6))مع( قراءة أيّ ، (5)"الرجيم

وقد  ،ة يف مفتوحهاغو لهيف املوضعني و ( مع)وجوه( بسكون عني  ةيف ذلك )اثنان( من الوجوه )مع عشر 
 .)حصال( ذلك للكل ،حاجة لضبطها يف كل موضع للوزن فال استعملناها  كثريا  

ففي ذلك  ،وخرج مبا ذكر ما إذا بسملت فق  مع سورة أو آية أو استعذت فق  مع آية أو براءة 
 .(7)وجهان فق  ومها القطع والوصل

                                                           

 .)فصول( هكذا يف األصل، وماأثبته من )ب( (1)
 .1/125( ينظر: تاج العروس للزبيدي 2)
 .3/849، لسان العرب 4/183مقاييس اللغة للرازي ينظر: واالستعاذة االلتجاء، ( 3)
حممد بدر الدين حسن ، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك أليب 1/119 بن جينال( ينظر: اخلصائص 4)

 .2/865بن قاسم املصري 
غيث النفع يف القراءات السبع أليب  2/391أليب حممد عبد اهلل الواسطّي املقرئ  : الكنز يف القراءات العشرينظر (5)

  .31احلسن الصفاقسي 
 يف )ب( بزيادة )مع(. (6)
. وصله مبا بعدها والوجهان صحيحانوجيوز  ،واالبتداء مبا بعدها بسملة كان أو غريها( جيوز الوقف على االستعاذة 7)

 . 11لخليجي لاملشكالت وتوضيح التحريرات  حل ،1/257البن اجلزري يف القراءات العشر ينظر: النشر 
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وقطعها عنها على   ،وصل البسملة باآلية :ستعذت مبسمال مع آية ففي ذلك أربعة أوجهإذا ا (1)وما
 :عشر (3)، فإذا أردت بيان األوجه االثين(2)كل من وصل التعوذ بالبسملة وقطعه عنها

ّ  ْسَملَةم ـََل بَ ـْف عَ ـقّ ـفَ  -11 ْو ّصْل ب
َ
ّ َوقّْف ـْو كَ اتَْكبرّيم   لَ ـأ  (4)لَ ـبَْسمّ فَ ّبه

)وقف( على ، )أو كرب( بدرج اهلمز ،لى بسملة أو صلها( بأول السورة )بال تكبري( فيها)فقف ع
 اخلفيفة للوقف./ب[ 2]بإبدال ألفه من نون التوكيد  (5))فبسمال(، التكبري

ْ َواَصلَ ـا ثُ ـهَ ـلْ ـْف َوصّ ـَوقّ  -11 ّ ّ    ْ ـمَّ َكّبه  ْل لّلْبَْسَملَةْ ـْف َوصّ ـمَّ قّ ـّم ثُ ـبّسْ ـب

 أول السورة، )مث كرب( حال كونك )واصله(بالبسملة  (6)أوصل :أي لى البسملة )وصلها()وقف( ع 
 ،أوصل البسملة بأول السورة :أي ()وصل للبسملة، التكبري بلفظ )بسم( اهلل، )مث قف( على البسملة :أي

 وزيدت الالم للتأكيد وإقامة الوزن فهذه ستة أوجه.

 َل ـــا إّْن ُوصّ ـهَ ـلُ ـثْ ــوُّذم َومّ ـــَ ــتَ    فم ََعَ ـَدى َوقْ ـلَ  تُّ ـسهّ ـّذهّ الـَوهَ  -12

وإيضاحها أن تقف على التعوذ فعلى  ،التعوذ (على الست لدى وقفٍ )وتأيت هذه األوجه  :أي
 أو تكرب ،أو تصل، أو تكرب وتقف وتبسمل وتقف ،(7)أو تصلها بأول السورة بال تكبري فيها ،البسملة

التعوذ مبا بعده  :أي (8)[الص  و  ]ن إوتأيت ستة مثلها  ،أو تصله، رحيموتصله ببسم مث تقف على ال
  .(9)وهذه األوجه للكل ،وإيضاحها يعلم مما مر

ْربَ ـوهـوُجُ  َزةَ ـمْ ـحَ ـَوزّْد لّ  -13
َ
ْ    ْ ـــَ ــاً أ كْ ـإّب

َ
ـَ ْ ـَر َواصّ ـبَ ـَداُل أ ْو قَاّط

َ
 ًل أ

                                                           

 .)وأما( هكذا يف )ب( (1)
 .33-32، غيث النفع 1/268شر : الن( ينظر2)
 .)االثنا( هكذا يف )ب( وما أثبته هو الصواب (3)
 )مبسمال( هكذا يف )ب(.(4)
 .)مبسمال( هكذا يف )ب( (5)
 .)وصل( هكذا يف )ب( (6)
 .)فيهما( هكذا يف )ب( (7)
 يف األصل )وصل(. (8)
مرشد الطلبة من ، 49لمنصوري لوالروايات  طرقحترير ال ،4 لألزمرييعمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن ( ينظر: 9)

 .19طريق الطيبة لعبد الرمحن بن حلمي الشمنوي 
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ـَ ـّن اسْ ـعَ  -14 وْ    ْ َملَ ـلْت الْبَسْ ـاَذةم َوَص ـتّ
َ
 هَلْ  مّ ـسْ ـّصْل بّبّ ـتَ  (1)َوفّيها َل  َل  أ

النفتاحها بعد ، بالسكون واوا   "أكرب" إبدال مهزة :وهي (وجوها أربعة (2)حلمزة)عليها  (وزد) :أي
 ،بأول السورة (وصلت البسملة)وسواء فيهما  ،(3)عنها (أو قاطعه، )له باستعاذة (واصال  )ضمة سواء كنت 

 .قطعتها عنه (4)]أو[ أيال(  أو)

ال تصل التكبري  :أي (،بسم لهبال تصل )أي هذه األوجه  (وفيها) ،(6)األربعة الزائدة (5)فهذه هي
وهذا يف احلقيقة توضيح ملا قبله ألنه علم  ،وللفصل بني الضمري وعامله ،زائدة ملا مر م )له(بسم اهلل فالب

 وهذا كله ،إلبداهلا (8)يكن منها لفقد الوقف اجملوز وإمنا مل ،التكبري ليس منها (7)وصل أن األربعة من عد  
هذه األوجه  (11)يزيد على أو مكسورا   مفتوحا   فإن كان مهزا   ،غري مهز (9)إن كان األول أي أول السورة

  :حلمزة أربعة أوجه وقد ذكرهتا يف املفتوح بقويل (11)الستة عشر

 

 

                                                           

  يف )ب( )إن تصل(.( 1)
وأدرك الصحابة  هـ(81)، ولد سنة موالهمالزيات أبو عمارة الكويف التيمي محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل هو ( 2)

ي سليم بن عيسى احلنفوأخذ عنه: ، عةمحران بن أعني واألعمش ومجا أخذ عن:بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، 
الدارمي بن حبان ال مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار: نظري. ، وعدد كثريوأبو احلسن الكسائي أحد السبعة

ة النهاية يف طبقات غاي ،67للذهيب  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،9/251لذهيب لتاريخ اإلسالم ، 266
 . 1/261بن اجلزري ال القراء
 .)عن استعاذة( كذا يف )ب( (3)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (4)
 .)على( هكذا يف )ب( وهو ال يتناسب مع السياق ومأثبته من األصل (5)
غيث الرمحن ألمحد  ، 19 ، بدائع الربهان على عمدة العرفان يف وجوه القرآن لألزمريي4ينظر: عمدة العرفان  (6)

 .78خلليجي مد بن عبد الرمحن احملشرح مقرب التحرير ، 23اإلبياري 
 .)أصل( هكذا يف )ب( وما أثبته من األصل وهو الصواب (7)
 .)الوجز( هكذا يف )ب( (8)
 .)أي أول السورة( ساق  من )ب( (9)
 .)زيد عليها( هكذا يف )ب( (11)
 . 78شرح مقرب التحرير ،  23ينظر: غيث الرمحن  .باإلضافة إىل األربعة الزائدة وجها السابقة عشر ااالثنوهي ( 11)
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ْو تَ ـفَإّْن تَ  -15
َ
َل ـسْ ـبّبّ    َل ـجَ ـلُْ  ُوسْ ـّص ـَدْعُ  أ وَّ

َ
 /أ[3] ّم َمْع َفتَْحةّ َهْمزم أ

أو )تصله ، ال أو   ،سواء وصلت االستعاذة بالبسملة :أي (مسجال، )ترتك التكبري :أي (فإن تدعه)
 أوال  ، واقع (مع فتحة مهز، )أو ال، سواء وصلت االستعاذة به (1)، ]أي[ببسم اهلل أي مطلقا  : مسجال(

 .(2)أول السورة :أي

ّ وَ  -16 ّ ـيَ   ْت زّيَد اْْلََدلْ ـلـّم ُوصَّ ـيـرَّحّ ـالـب  ريّ إّْن َوَقٌف َحَصلْ ـْكبّ َـّ الـاًء َوب

ُل ـــُ ـبَ ــتْ ـيَ  -17 وَّ
َ
بْ ـلَ ـطْ ــَومُ   قّ ـيـقّ ـحْ ِّف اْلَّـ ُ  اْْل  قّ ــرّيـفْ ـتَّ ـَداّل لّلـُق اْْلّ

فاألوجه  (،ياء)إبدال هذه اهلمزة  :أي (البدل)حلمزة  (زيد)فتحة األول  :أي (تل  ص  وبالرحيم و  )
أو قطعه عنها مع  ،إبدال اهلمزة األوىل ياء  مع وصلها بالرحيم ووصل التعوذ بالبسملة :وهي (3)الزائدة أربعة
 .(4)و قطعه عنه مع وجوده، أومع وصله بالتكبري، عدم التكبري

مطلق )ويف  (التحقيقيف )املفتوح مهزته  (يتبعه األول ،ن وقف حصل)إعليه  :أي (وبالتكبري)
لتفريق ل (مطلق)وإمنا زدت لفظ  ،التحقيق (5)فال تزيد أوجه الوقف على التكبري ألن التحقيق يتبع (اإلبدال

 .(6)وبدل مهزة األول ياء  كما مر واوا   "أكرب"فإن بدل مهزة ؛ بني البدلني

إال أنه  (9)ومجلتها عشرونبعينها  (8)]كلها[ فتأيت فيه هذه األوجه (7)وأما األول املكسور اهلمزة
 .(11)وليس يف القرآن أول سورة مضموم اهلمزة، يسهل وال يبدل ياء

 

                                                           

 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (1)
 . 78شرح مقرب التحرير ، 24غيث الرمحن : ( ينظر2)
 .)باألوجه أربعة( هكذا يف )ب( (3)
 . 78، شرح مقرب التحرير 24غيث الرمحن : ( ينظر4)
 .)ب()مع( هكذا يف  (5)
 .79شرح مقرب التحرير ، 24غيث الرمحن : ( ينظر6)
 .)للهمزة( هكذا يف )ب( (7)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (8)
 .  78شرح مقرب التحرير ، 24غيث الرمحن : ة باإلضافة إىل هذه األربعة. ينظر( الستة عشر السابق9)
 .79  شرح مقرب التحرير، 24غيث الرمحن : ( ينظر11)
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 :فإن أردت بياهنا، (2)بإبدال مهزته ألفا  للوقف أي يقرأ هبا ا(تقر ) ،(1)بإجرائه جمرى املنقوص :أي

وَل ـْع َوقْ ـمَ   تَْكبرّيم َوبّ  (3)بَْسّمْل َوقّْف ّصْل بُّدونّ  -19
ُ
  ْ ـقَاّطّع اْْلَتّْم انْتَبّ  ّف أ

 ال أو، وبه مع وقٍف عليه، صلها بأول السورة دون تكبري أو، فبسمل وقف على البسملة :أي
فهذه ستة ، على آخر السورة واقفا   :تم أيحال كونك قاطع اخل، ومع وصله بالبسملة: أي (4)]بالدرج[

 .(6)فقف على بسملة بعينها :الستة اليت يف قولنا (5)أوجه فانتبه هلا جتدها

 ــيمَ ــتَ ـا انْ ــَ ـُ  هُ ــزةم لَ ـمْ ـرَّ حّلَ ـمَ   اـَومَ  أو لراً ـَ به ـْل ُمكَ ـلَّ صّ ــكُ ـَوالْ  -21

ّ ــّل آخّ ــْع َوصْ ـــمَ  -21 لم ـرم ب وَّ
َ
ّ ـحُ   دْ ـــَوقَ  أ وْ ـقه

َ
ّ ـخُ  َق أ  (7)َوَردْ  ّذيـَف بّالَّ ـفه

 .(8)وهذان الوجهان متام الثمانية(، ال أو، والكل صل مكربا  ) 

                                                           

 أي )مثاٍن(. (1)
 .)يقرائها( هكذا يف )ب( (2)
 ( يف )ب(: )وقف دون( و )صل ( ساق  من )ب(.3)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (4)
 .)فهذه( هكذا يف )ب( (5)
 .51، ص 11بيت رقم ( راجع 6)
لم ـْع َوصْ ـمَ  يف )ب(: (7) وَّ

َ
  رم ــآخّ  ّل أ

ّ ـخُ         ْد ـــَوقَ ْو حُ ــفه
َ
ّ ـَف أ  َوَردْ  ّذيـبّالَّ  قَ ـقه

 :( يكون ترتيبها كاآليت8)
 .قطع اجلميع بال تكبري -1
                                                                                         .ورةوصل البسملة بأول الس  -2
 .قطع اجلميع مع التكبري -3
 .وصل البسملة بأول السورة -4
 .بالبسملة مع القطع عليهاالتكبري وصل  -5
 . بالبسملة مع وصلها بأول السورةوصل التكبري -6
 ووصل اجلميع بال تكبري. -7
 وصل اجلميع مع التكبري. -8

 . 81، شرح مقرب التحرير 51-49ينظر: حتريرات املنصوري 

ّ سُ ــكُ  نَ ــيْ ـَوبَ  -18
خْ   وَرةم ــله

ُ
وجْ ــكُ ـلّلْ   رىَ ــَوأ

َ
ّ أ
 َراـــقْ ـانم تُ ـمَ ــٌ  ثَ ــله
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 يف الوقف عليه مع وصل البسملة بأول  واوا   "أكرب"من زيادة إبدال ( حلمزة مرّ  ما)ومجيع  

 ،السورة

ال جيوز هنا الوقف على التكبري مع  (1)إذ، السورة فق  أو فصلها عنه لكن مع الوقف على آخر 
ومن زيادة أربعة أوجه ، وجهني فق  فاجلملة عشرة (2)هنا "أكرب"فإبدال ، مرّ  وصله مبا قبله خبالف ما

وهي ، مع إبدال املفتوح ياء  وتسهيل املكسور چٻچـ ب إذا فتح مهزه أو كسر موصوال  ، عليها يف األول
فاجلملة أربعة عشر ، (4)أو وصله بالبسملة ،اآلخر مع عدم التكبري ووجها قطع ،اجلميع (3)هنا وجها وصل

 .إذ ال تزيد أوجه الوقف على التكبري كما مرّ 

واحلال أن األول قد حقق أو خفف ، وصل آخر بأول( له)نتسب مع انتماء ا :أي ى(هنا انتم)

 ، چٻچ   يف (5)]السكت[ فمن التحقيق الوارد، بالتحقيق والتخفيف الذي ورد كل منهما عنه

 چختچ والتسهيل يف حنو ، من التخفيف الوارد النقل يف حنو هذه[، و 1األعراف: ]  چٱچ

ڦ  چ[، و1نوح: ] چڇچ [ 44املعارج: ] چڇچ [، و 1آل عمران: ]  چٱچ [ 286البقرة: ]

التوبة: ] چائ  ەئچ واإلبدال ياء  يف حنو [، 1النصر: ] چ (6)ڦ  ڄچ [ 6الكافرون: ] چڦ

 [،1النحل: ] چڈچ  [99احلجر: ]   چڎچ يف حنو  وواوا   [،1نس: يو ] چٱچ[ 129

  .(7)[1التكوير: ] چٱچ [ 42عبس: ] چمسچ والتسهيل أو اإلبدال واوا يف حنو 

، ووجها إبدال أكرب، أحد عشر الثمانية السابقة، يما إذا كان األول غري مهزففجملة أوجه محزة 
 .(8)ووجه وصل الطرفني

 
                                                           

 .)و( هكذا يف )ب( (1)
 يف )ب(: )يف وجهني(. (2)
 .)فصل أو قطع( هكذا يف )ب( (3)
  .83، شرح مقرب التحرير 25ظر: غيث الرمحن ( ين4)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (5)
 .)جاء( ساق  من )ب( (6)
 .86 -85شرح مقرب التحرير ، 26غيث الرمحن : ( ينظر7)
 .86، شرح مقرب التحرير 26غيث الرمحن : ( ينظر8)
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 (1)ووصل الطرفني مع ختفيف، هذه األحد عشر ،ستة عشر أو مكسورا   مفتوحا   ا  وفيما إذا كان مهز  
 (4)وإن ،(3)واحدا   فالتحقيق يف وصل الطرفني معدود وجها   (2)واألربعة السابقة عند قولنا فإن تدعه، األول

مشتمل على السكت [ 1األعراف: ] چٱ چ   چٻچ  (5)]حنو[ اشتمل على أكثر فإن حتقيق

/أ[ 4] [1التكوير: ] چٱچ [ 42عبس: ] چمسچ  :ختفيف حنو (6)لك التخفيف فإنوكذ، وعدمه
فإن ، عند الوقف عليه وظاهر أن حمل ختفيف األول هنا وفيما مرّ ، (8)على التسهيل واإلبدال (7)اشتمل

امتنع التخفيف، وظاهر  [2البقرة: ] چٻ  ٻ  چ ــ [ بـ1البقرة: ] چٱ   چ  كان وصل هوصل مبا بعد
وهي قطع اآلخر مع ، وإال كان للكل ثالثة فق ، القول بالتكبري (9)]أجرينا[أن حمل هذا كله إن أيضا  

وميتنع وصلها باآلخر مع الوقف عليها إليهام ، ووصل اجلميععنه، ( 11)أو قطعها ،باألول وصل البسملة
 جوازها يف أثناء أما **،بعضهم وصلها بآجزاء السورة واحلق جوازه *منع (12)ولذا ،(11)أهنا من السورة

                                                           

 .( هكذا يف )ب()حتقيق (1)
   .15، بيت رقم 53ص ( راجع 2)
 .86شرح مقرب التحرير ، 26غيث الرمحن : نظري (3)
 .)أو إن( هكذا يف )ب( (4)
 .ما بني املعكوفتني ساق  يف األصل (5)
 .)وأن( هكذا يف )ب( (6)
 .)مشتمل( هكذا يف )ب( (7)
 .86شرح مقرب التحرير ، 26غيث الرمحن : ينظر (8)
 .)جرينا( هكذا يف النسختني وما أثبته هو الصواب (9)
 .ا( هكذا يف )ب()فصله (11)
، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات 1/34، غيث النفع 1/267 القراءات العشر البن اجلزري ( ينظر: النشر يف11)

 .1/124حملمد سامل حميسن العشر 
 .)وهلذا( هكذا يف )ب( (12)

  .«ال منع وجوب أي منع اختيار»* جاء يف هامش األصل: 
أن يوصل جزء من السورة بالبسملة مع الوقف عليها  اجلمهور وإمنا املمنوع بتاتا  وهو قول »جاء يف هامش األصل: ** 

 چىئ  يئ  جب       حب چ  :أو مع وصلها حنو، چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ [ 52يونس: ]  چىئ  يئ  جب       حبچ  و: حن
ذلك أوىل من  ذكر واملنع من إذ القراءة سنة متبعة ومل يرد مثل ما [،53يونس: ] چىب  چ  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 

 .«انتهى اخلليجي .املنع لوصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها
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بني األنفال  ذكر فيما سوى ما وأن مجيع ماحينئذ***، السورة مع الوقف عليها فال نزاع فيه بل هي سنة 
لكن حاول بعضهم جواز البسملة إال أنه لضعفه ال ، (1)أما بينهما فللكل الوصل والوقف والسكت ،وبراءة

  ل عليه.عو  ي  

، على نية الوقف على آخر السورة يف اختياره (2)خلفو  ة تأيت حلمز أن مجيع هذه األوجه إمنا و  
  :ويؤخذ التكبري من قول الطيبة

ّ ـعَ   َوُروّيْ  ..................................  ُل كُ ـهّ ـْن ُكه وَّ
َ
م يَسْ ـْم أ

 (0)وّيْ ـتَ ـله

، ةوروي أيضا أول كل سور ، عن كل القراء [1الشرح: ] چۀ   ہچ وروي التكبري من أول  :أي

فلو تركه القارئ يف  چۀ   ہچ   التكبري منيفوفائدة تقديره قوة اخلالف  (4)حمذوف (أول)فالعاطف من 
وهو وجيه  ،لو كرب يف أول غريها فال يرتكه فيها خبالف ما ،يكرب فيها وإال فال (5)]أن[أول غريها جاز، 

 . *(6)من ذكره مل أر   وإن

ني السورتني أربعة أوجه، الوقف على البسملة مع وصلها بأخر أن الذي يتبني منعه ب م مما مرّ ل  وقد ع  
أو  ،وصل البسملة بأول السورة (7)مع، السورة مع الوقف عليه ووصل التكبري بآخر، وبه، السورة بال تكبري

                                                                                                                                                                          

ٻ   ٻ  ٻ   چبعد االستعاذة يف مثل  االبتداء باألجزاء وخصوصا   ويفأي عند اجلمهور »جاء يف هامش املخطوط:  *** 

  .«اخلليجي ـاه [47فصلت:] چٻ
نافع لسيدي إبراهيم املارغين  ى الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام، النجوم الطوالع عل2/569: هداية القاري ( ينظر1)

25. 
سليم صاحب محزة، وله اختيار خالف فيه محزة  هـ( أخذ عن:119)حممد، ولد سنة  أبو خلف بن هشام البزار،( هو 2)

ليال خلون من مجادى مات ببغداد يوم السبت لسبع  بالقراءات كتب عنه أمحد بن حنبل، عاملا   وكان فاضال   ،يف أماكن
بن ال، الثقات 7/348بن سعد الينظر: الطبقات الكربى  .-رمحه اهلل-، ودفن يف مقابر الكناسة هـ(229)اآلخرة سنة 

 . 1/318، العرب يف خرب من غرب للذهيب 1/83، معرفة القراء الكبار 8/228حبان 
 .112ص  1115( بيت رقم 3)
 .)احملذوف( هكذا يف )ب( (4)
 .األصل، وما أثبته من )ب(، وأرى أنه الصوابهكذا يف ( ي)أ (5)
، شرح 27ن ، غيث الرمح172، وعمدة العرفان 414، بدائع الربهان 423( ينظر: شرح طيبة النشر البن الناظم 6)

 . 82 مقرب التحرير
 .«.هي( يف حتريره نقال عن النويري شارح الطيبةياملذكره )»جاء يف هامش املخطوط: * 
 )ووصل(. يف )ب( (7)
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 وأما امتناع األخريين فألن التكبري هنا ألول السورة، مرّ  (1)ماأما امتناع الوجهني األولني فل   ،الوقف عليها
 ووجها التكبري ألول السورة، فظهر أن الثمانية املتقدمة ثالثة البسملة، وهذان وجها التكبري آلخرها

 .(2)/ب[ والثالثة احملتملة4]

سكتة  (3)عليهما[]مع الوقف  ومعلوم أنه ال يكفي يف تلخيص القارئ من وصل البسملة باآلخر
  .بال تنفس بينهما

 :فائدة

البسملة فيها ذكر الرمحة و  ،نزوهلا بالسيف: فقيل، سملة يف أول براءةاختلف يف علة النهي عن الب
 (4): ]أنه[وقيل، نسخ أوهلا فنسخت مع ما نسخ: وقيل، ولو بعد أوهلا بكلمةثناء فيه جبوازها يف األونظر 
فيهما نظــر و  ،تيهماــصــابه قــال لتشــفـــصحابة باألنـــلها الـــومل يبني فيها بشيء وص -- قبض النيب ملا

ل اخلالف أن ـــاصـــوح ،هم حاول جوازهاــعلى أن بعض، (5)ملةـــالبس بعدمطع ــالق ري الــيــيدان التخـــيف بأهنــما
  (7)وابن عبد احلق( 6)طيبــاخل

                                                           

 .( هكذا يف )ب()فيما (1)
 .82-81، شرح مقرب التحرير 27( ينظر: غيث الرمحن  2)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (3)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (4)
 يف شرح القصيد للسمني احلليب د النضيدعقال ،219ح القصيد لعلم الدين السخاوي فتح الوصيد يف شر : ينظر( 5)
ويل حملمد مجال حماسن التأ ،11/131تفسري القرآن احلكيم حملمد رشيد احلسيين ، 25، النجوم الطوالع 1/344-345

 .5/345الدين القامسي 
 "،شرح املنهاج، صنف: "الشربيين القاهري الشافعيبن عبد الرمحن الشيخ اإلمام اخلطيب مشس الدين حممد هو  (6)
هـ(. ينظر: الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة لنجم الدين الغزي 977، )ت: "شرح الغاية" و "،شرح التنبيه"و
 .6/6، األعالم للزركلي 3/161، ديوان اإلسالم لشمس الدين الغزي 3/72
مصري، من أهل سنباط )يف احمللة الكربى  ،، شهاب الدين الشافعيّ أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطيهو  (7)

"، )ت: تح احلي القيوم بشرح روضة الفهومف"، و "نصاري يف الكالم على البسملةمقدمة زكريا األ شرحصنف: " ،مبصر(
 .1/149، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 1/92ينظر: األعالم  هـ(.995
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قال بكراهتها يف أوهلا وندهبا يف ( 2)، والرمليكراهيتها يف أثنائهاو حبرمتها يف أوهلا  :قالوا (1)وابن حجر
أما اعتقاد  ،وحمل اخلالف عند عدم اعتقاد كوهنا آية منها *وبعضهم جوزها يف أوهلا ويف أثنائها ثنائها،أ

 .(3)ذلك فكفر إمجاعا  

ْشّمَماـّف فَ ـَوقْ ـُت ََكلْ ـكْ ـَوالسَّ   الوَْصُل َعْن َذوّيّْهَما (4)ُثمَ ُت ـكْ َوالسَّ  -22
َ
 ُرْم َوأ

  (6)وهم األزرق،  ألصحاهبماوالوصل بني السورتني تالسك (5)أي ويزداد

                                                           

سنة مبحلة ولد ، نصاريي بن حجر اهليتمي السعدي األلباس أمحد بن حممد بن ععال واحلافظ شهاب الدين أبهو  (1)
حتفة احملتاج لشرح ، صنف: "ق السنباطيعبد احلابن خ والشي ،يالقاضي زكريا الشافع مشيخ اإلسال: أخذ عن هـ(،199)

هـ(. ينظر: النور السافر عن = خبار القرن 1141)ت: "، شرح مشكاة املصابيح للتربيزي، ""الفتاوي اهليتمية" و "املنهاج
فهرس الفهارس واألثبات  ،2/166لقرن احلادي عشر حملمد أمني احمليب ، خالصة األثر يف أعيان ا258العاشر للعيدروس 

 .1/234، األعالم 1/337لعبد احلي الكتاين  ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت
 يالشهري بالشافع ينصار األ ياملصر  املنويف يس الدين بن شهاب الدين الرملة امللقب مشحممد بن أمحد بن محز هو  (2)

شرح  عمدة الرابحصنف: " ،ته بالقاهرة. ويل إفتاء الشافعيةمولده ووفاالرملة )من قرى املنوفية مبصر(  ه إىلنسبت، ريالصغ
"، )ت: اية احملتاج إىل شرح املنهاجهن"و  ة الكالم"،البيان يف شرح زبدغاية "و  "،على هدية الناصح يف فقه الشافعية

 .8/256معجم املؤلفني  ،6/7، األعالم 3/342ينظر: خالصة األثر  هـ(.1114
 «ن لضعفه ال يعول عليهأتقدم »جاء يف هامش األصل: * 
سيف باعتبار أ كثر مقاصدها ومن مث البراءة ألهنا نزلت با ما عد.... »قال ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج:  (3)

 .1/266، «حرمت أوهلا كما هو ظاهر
، «ان مكروهاأتى هبا يف أوهلا ك وءة( أي فلا)قوله: سوى بر »تاج للرملي: قال العالمة الشرامبلسي يف حاشيته على هناية احمل

1/479. 
ونقل القليويب عن ابن حجر واخلطيب وابن عبد احلق أهنا حمرمة يف أوهلا مكروهة يف أثنائها، ينظر: حاشية القليويب على 

 ، ونقل ذلك أيضا  سليمان 1/169 نوويشرح العالمة جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني للشيخ حميي الدين ال
 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلملاجلمل يف حاشيته على منهج الطالب، ينظر: 

 .6سائل العشرين ، رسالة الشيخ سلطان املزاحي يف أجوبة امل265/ 1: النشر ينظر .1/345
 )والوصل( هكذا يف )ب(. (4)

 .اق  من )ب()أي ويزداد( س (5)
، لزم ورشا مدة طويلة، وأتقن عنه األداء، وجلس عمرو بن يسار املدين، مث املصري أبو يعقوب األزرق يوسف بنهو  (6)

إمساعيل بن عبد اهلل النحاس، ومواس بن سهل  أخذ عنه:لإلقراء، وانفرد عن ورش بتغليظ الالمات، وترقيق الراءات، 
، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ حملمد سامل حميسن 116: معرفة القراء الكبار ظر. ينهـ(241)ت يف حدود: املعافري، 

1/635. 
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فيأيت فيما عرض ، والسكت كالوقف، (2)على وجه إثباته هلم (0)وابن عامر (5)ويعقوب (0)وأبو عمرو
وإذا سكت على مكسور فرم زيادة على ، ثالثة أوجه القصر والتوس  واملد بعده تله السكون عند السك

وأمشما بإبدال ألفه  ،رم زيادة عليها مع القصروإذا سكت على مضموم ف، األوجه الثالثة مع القصر فق 
 والوصل بني كل سورتني تويأيت السك، (2)التوكيد مع األوجه الثالثة نون من

  ّد ِإَونْ ـمْ ـاَس بّاحلَ ـَرنَْت الَّ ـَل إّْن قَ  -23
 
رَْت كَ  (6)ْرتيبم يَّبْ ـْقُد تَ ـبَْل إّْن فَ  رَّ

 

 

ن الناس آخر القرآن واحلمد أل، بل تأيت أوجه البسملة فق يأتيان ( فال )ال إن قرنت الناس باحلمد
( السورة فال ن كررتإ)و( ال ) ،(0)امللقاة ال يدرى أوله من آخره (7)بينهما لكان كاحللقة فلو أتياأوله 

( )ينب ( بني السورتنين فقد ترتيبإ)بل( يأتيان )، ونان بني سورتني وهذه سورة واحدةيأتيان ألهنما إمنا يك
                                                           

 هـ(68)امسه زبان على األصح وقيل: العريان، ولد أبو عمرو سنة  ،أهل البصرة مقرئأبو عمرو بن العالء املازين  (1)
حيىي اليزيدي، والعباس بن أخذ عنه: د، جبري، وعطاء وعكرمة بن خالجماهد وسعيد بن  عن:، وأخذ هـ(71) سنة :وقيل
.1/461، معجم حفاظ القرآن 1/288غاية النهاية  ،58الكبار معرفة القراء : . ينظرالفضل

أخذ عن: ، احلضرمي بالوالء، البصري املقرئ أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد اهلل بن أيب إسحاقهو ( 2)
" مجع فيه عامة اجلامع" صنف:روح بن عبد املؤمن وحممد بن املتوكل وغريهم، و  :أخذ عنهأيب احلسن الكسائي، وشعبة. 

 هـ(. 215، )ت: ءات، ونسب كل حرف إىل من قرأ بهاختالف وجوه القرا
، األعالم للزركلي 173/ 11، سرب أعالم النبالء للذهيب 6/391بن خلكان ال: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ينظر
195 . 
فضالة بن عبيد وأخذ عنه: والزبيدي،  أخذ عن:بد اهلل ابن عامر ابن يزيد ابن متيم اليحصيب الدمشقي املقرىء عهو  (3)

 هـ(.118)ت:  وحيىي بن احلارث الذماري، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وآخرون
عتدال يف نقد الرجال للذهيب ميزان اإل ،17/119، الوايف بالوفيات 1/425، غاية النهاية 46معرفة القراء الكبار : ينظر
2/494. 
 .1/121حملمد سامل حميسن  ، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر1/259 ينظر: النشر البن اجلزري (4)
املذكرة يف التجويد حملمد نبهان مصري ، 28غيث الرمحن ، 514-513، 319-318/ 1ي : هداية القاري ينظر (5)

96-97. 
 )ب( والصواب ما أثبته من األصل .)بني( هكذا يف  (6)
 .)احللقة( هكذا يف )ب( (7)
، شرح 179، خمتصر بلوغ األمنية لنور الدين علي الضباع 19ينظر: الرسالة الغراء يف ترتيب وجوه القراء للتلمساين  (8)

 .84مقرب التحرير 
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و بسورة غري اليت تليها مما أ ،وإن خالف فيه بعضهم، فوقها /أ[5] ن وصلت آخر السورة مباأيظهر ك :يأ
 مقدما  ، ن الوصل جتري معه القواعد من إدغام وغريهأكالوقف ذكرت   توملا ذكرت أن السك ،(1)حتتها
  :آخر السورة بالبسملة كذلك بقويل (3)ن وصلإ (2)]له[

ّ ـَواْدغّ  -24  ماهّ ـَدا َوْصلّ ـُكْن لَ ـْم يَ ـْجرّ لَ ـََكلْفَ   ماَعْن َذوّيّ ّ الُْمْدغَ  ـْسمّ ـبـْم ب

 ا(املدغم)دغام صحاب اإلأ :يأ (عن ذويه، )(4)ي يف بائهأ (ببسم) ،بوصل اهلمزة (دغماو : )قويل

يف  [43الرعد: ] چٺچ   و  [52إبراهيم: ] چۈئچ  ـ ك  (5)دغامآخر السورة القابل لإل: يأ

 تدغم يف چڄچوصلها فإن [ 1البينة: ] چڄ  ڄچ[ 5القدر: ] چڄچـ لرعد كآخر إبراهيم وا

 .(6)دغام يف وجه الوصلألصحاب اإل  چڄچ

 . (7)[1األعراف: ] چٱچ  چٻچ  :يف حنو ومن مراعاة القواعد حال الوصل النقل لألزرق

 

  

                                                           

 .1/121 اهلادي، 84، شرح مقرب التحرير 1/271ينظر: النشر البن اجلزري  (1)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (2)
 .، والصواب ما أثبته من األصل)ومثل( هكذا يف )ب( (3)
 .)ويأيت( هكذا يف )ب( (4)
 .وما أثبته من األصل وهو الصوابسورة األنعام( هكذا يف )ب(، )اليت هي  (5)
 . 29، غيث الرمحن 71نسي العز القال أليب، الكفاية الكربى 1/274، النشر الكبري يراجع باب اإلدغام (6)
الكامل يف  نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها.، يراجع باب على قاعدة النقل إىل الساكن لورشوكذلك األصبهاين  (7)

 .1/418، النشر 8/419لهذيل لالقراءات العشر واألربعني الزائدة 
 :47قال ابن اجلزري يف طيبة النشر 

ر  غ يـ   -229  ر  ح ر ف  م د  ... ل و ر ٍش إ ال  ه ا ك ت اب ي ه  أ س د  و انـ ق ل  إ ىل  اآلخ 
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 .(3)يف حنو هذه  ومحزة (2)وإدريس (1)والسكت البن ذكوان

 ورة على وجه السكت األوجه الستة األول من الثمانية هاء السكت ليعقوبا يراعى يف آخر السممو 
 :وقد ذكرت ذلك بقويل

عْ  نْ ا وعم ـمُ ـجْ ـمَ   ِّف  وبم ـقُ ــْ ـيَ ـلّ ْكّت ـا السَّ ـَوَراّع هَ  -25
َ
 رّف ـُ  بّاحلْ ـتَ ـَربْ ـأ

، حمال  هلا خرن كان اآلإ خر السورة اإلتيان هباء السكت ليعقوبآالحظ يف  أي: (راع  : )و فقويل
ي الياء والنون والواو والنون أعربته باحلرف أن إبعد كل جمموع : ولاأل، ال يف ثالثة مواضعإ تأيتفإهنا ال 

ـ التوكيد ك (5)وما أحلق به من جمموع ألفاظ (4)[چپچ  ـك]وهو مجع املذكر السامل 

 .(7)چڤچ  :ومن حنو، (6)چۇئچ

                                                           

أخذ عن: أيوب بن ، هـ(173بشري بن ذكوان، اإلمام مقرئ دمشق، ولد سنة )هو أبو عمرو عبد اهلل بن أمحد بن  (1)
محد بن أيب عبد اهلل، وأ : ابنه أبو عبيدة أمحد بناملري، وبقية بن الوليد، أخذ عنهعراك بن خالد  عن:، وروى متيم

: تاريخ رينظ .(هـ242قارئ القرآن عند حركة لسانه"، )ت: "أقسام القرآن وجواهبا وما جيب على  احلواري، صنف:
 .415- 1/414 غاية النهاية ،14/281، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي 27/6دمشق البن عساكر 

ن اب أخذ عنه:عاصم بن علي، خلف البزار، و  أخذ عن:، اديداد املقرئ، أبو احلسن البغدإدريس بن عبد الكرمي احل (2)
سري أعالم  :ينظر، (هـ292 )ت:ابن جماهد، وأبو القاسم الطرباين،  :وحدث عنه، شنبوذ، واحلسن بن سعيد املطوعي

 .145معرفة القراء الكبار ، 14/45 للذهيب النبالء
، 1/419، النشر 8/421، الكامل وغريه ل اهلمز، يراجع باب السكت على الساكن قبوهلم ترك السكت أيضا   (3)

 .85-84شرح مقرب التحرير 
 :47قال ابن اجلزري يف طيبة النشر 

ٍء و أ ل  ... و ال بـ ع ض  م ع ه   -235  ل  ــم ا ل ه  ف ي م ا انـ ف ص  ــــو الس ك ت  ع ن  مح  زة  ِف  ش ي 
 د  أ ط ل ق  و اخ ص ص ن  . و اخل  ل ف  ع ن  ... إ د ر يس  ................ -237

 غ يـ ر  امل
و ان  و يف  ................ -238    ................و ق يل  ح ف ص  و اب ن  ذ ك 
 ، وغريها.2سورة الفاحتة، آية:  (4)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما
 .هكذا يف )ب( ()أفعال (5)
 .اوغريه ،161 :آية ،البقرة سورة( 6)
  . ، وغريها7ة، آية: سورة الفاحت( 7)
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وصرف  (ها) وقصر ،(3)چہچ و (2)چٻچ  وال (1)چمئچ ـ تلحق الفعل ك فال
  .(4)متعينة للوزن (ن)اودرج مهزة (، يعقوب)

 َزدــيُ ــلْ ــيَّ فَ ــيَّ وََعلَ ــّ ـا بَ ــيَ ـكَ   دُّ ـشَ ــ م تُ ـله ــكَ ــتْ ـا مُ ــَد يَ ـــْ ـَوبَ  -26

مشددة بسبب إدغام ياء قبلها فيها فهي يف نفسها : يأياء متكلم ت شد  (5)]كل[ بعد والثاين: يأ

 چےچو (8)چڤچ و   (7)چھچ و (6)چھچ ـ ك،  ومع ما قبلها مشددة باإلدغام خمففة

 تكملة وتوكيد ملا قبلها وبعد (11)ي هاء السكت فهيأ (فليزد: )وقويل (9)چۓچ  و  [22إبراهيم: ]
 /ب[.5]

  

                                                           

   ، وغريها.78النساء، آية:  سورة (1)
  .، وغريها112آية:  سورة البقرة، (2)
  .، وغريها66آية:  سورة الصافات، (3)
 أي حبذف مهزة )هاء(، ووصل اهلمزة يف )إن( للوزن. (4)
 .ما بني املعكوفتني ساق  من األصل (5)
 .وغريها ،132 سورة البقرة، آية: (6)
 .، وغريها72سورة النساء، آية:  (7)
 .ريها، وغ55: سورة آل عمران، آية (8)
 .، وغريها1سورة النمل، آية:  (9)
 .)فهي( ساق  من )ب( (11)
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األحزاب: ] چڤچ  (2)بالقصر( ها غيبة)ي تابعة أ (كل نون إلناث تالية)والثالث بعد : يأ

 (7)چېچ و (6)چېچ فال تلحق  (5)چڦچ و (4)[چپ  چ و] (3)چٻچ و[ 51

املشددة النون وألن ، ألهنا خالية من سبق اهلاء؛ وحنوها [51األحزاب: ] چٹچ  و (8)چڃچو

ن الكالم أومعلوم ، واألوىل الم الفعل، الثانية فق  نونبل هو ال ،ةليست كلها ضمري نسو  (9)چڃچيف 

 (13)وأخواته (مايل) و (12)چڻچ  (11) چیچ فال يرد ، (11)فيما فيه خالف ليعقوب وحده وقفا فق 

  .(15)ثابتة له باتفاق چ ۋچ و چەئچألهنا يف ؛ (14)ومب وأخواته

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 للوزن. (2)
 .  ، وغريها31سورة يوسف، آية:  (3)
 وغريها. ،187سورة البقرة، آية: (4)

 .ساق  من األصل وما بني املعكوفتني
 .، وغريها261سورة البقرة، آية:  (5)
 .، وغريها29سورة األحزاب، آية:  (6)
 .، وغريها28سورة يوسف، آية:  (7)
 .، وغريها221سورة البقرة، آية:  (8)
 .، وغريها221سورة البقرة، آية:  (9)
طرق النشر مع بيان املقدم أداء اختالف وجوه  ،34، غيث الرمحن 67-2/64ينظر شرح طيبة النشر للنويري  (11)
 .472-471 بشري بن أمحد أمحد دعبسل
 .، وغريها29سورة البقرة، آية:  (11)
   .، وغريها259سورة البقرة، آية:  (12)

  چىئچ [ 21احلاقة: أوهلا ] چہ چ  ،[19احلاقة: ] چڻچ  :[، وأخواهتا28]احلاقة:  چۈئچ (13)

  [.259]البقرة:  چىچ  [،91]األنعام: چ ۆئ چ ،[11القارعة: ] چڌ  ڎ  چ  ،[29]احلاقة: 

 [، 1]النبأ:  چٱ  چ  ،[43]التوبة:  چڇ چ  [،97 النساء: أوهلا] چڎچ : [، وأخواته35]النمل:  چيئچ  (14)

 [. 5]الطارق:  چٿچ

 .112، الكفاية الكربى 65ينظر: شرح طيبة النشر للنويري  (15)

ـْدَ ]َو  -27  نَونم ّْلنَاثم تَ (1)[َب
  ـيَ ـالّ ـَدُكنَّ خَ ـيْ ـةم َوكَ ـبَ ـيْ ـا غَ ـهَ    ـيَ ـالّ ـلكَّ
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، (3)تفاقاوقفا ب هويف مايل وأخواته ثابتة ل ،(2)يف ثبوت اخلالف وقفا (1)يز وأخواته يشاركه الب ويف مب
وهذا البعض كأنه يف الوصل ، لغريمها يف مايل وال يرد ثبوهتا ،(4)فيه ويف بعض أخواته وأيضا  يشاركه محزة

 .وحده ال يف غريه واهلل أعلم وأيضا  فكالمنا يف يعقوب ،والوقف ال يف الوقف فق 

 

                                                           

، أبو احلسن املخزومي موالهم البزي املكي املقرئ. نافع بن أيب بزة بن القاسم بن أمحد بن حممد بن عبد اهللهو ( 1)
يب اإلخري  وهب : عكرمة بن سليمان موىل بين شيبة، وأهـ(، أخذ عن 171م أربعني سنة، ولد سنة )مؤذن املسجد احلرا

 . بن واضح
  .112اء الكبار معرفة القر ، 3/42وفيات األعيان  ،1/119، غاية النهاية 18/111تاريخ اإلسالم  :ينظر
 . 467ف وجوه طرق النشر لبشري دعبس اختال ،64ينظر: شرح طيبة النشر للنويري  (2)
 .1/375اهلادي  ،175شرح طيبة النشر البن الناظم  ،68طيبة النشر للنويري  : شرحينظر (3)

 چىئ چ  [28ة: ]احلاق چ ۈئچ  :سكت يف الوقف يف الكلمات التاليةيشارك محزة يعقوب يف إثبات هاء ال (4)

 [.11] القارعة:  چڌ  ڎ  چ  [،29]احلاقة: 
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 سورة الفاتحة

اطم إّْن خَ  نْ مَ ـَل تُْشمّ  -28 ّل   ْص ـلُ ـثَاِّن ِّصَ وَّ
َ
اُد ِّف اْْل دُ (0)َكَذاالصَّ  نُْص  َخلَّ

هلذه ، و (2)و الواو من سورت املهد أي رفعته، أسأرت الشيء أي أبقيتهأاهلمز من أصل السورة 
 . (3)مساء منها الفاحتة الفتتاح القرآن هباأالسورة 

ال : يأ ،سكان الياء على إجراء الوصل جمرى الوقفبإ )ثاين( ،اخلفيفةبالنون  (ن  ال تشمم) :فقويل

ومينع ، (6)كذا عن خالد،  ولن خلص الصاد يف احلرف األإ (5)چڤچ (4)تشمم احلرف الثاين من حرف
حترير  طرادا  مث ذكرت است، (0)ول فق مشام األإ وأ صادمها (7)و متحيضأمشامها إفله ، صرفه للوزن نص عليه

  :  والصاد فقلتما ورد فيه اخلالف بني السني

29- 
 
 
 

ّ كْ ـَوَدْع هَلُ سَ   تاً ب
َ
 ّشمْ ـْم تُ ـلَ  (9)ْل إّنْ ـأ

 
 
 

 

 رْيَّها ُعّدمْ ـُت غَ ـكْ ـوَسَ  رم ـطّ ـيْ ـَصـمُ 
 
 
 

                                                           

 )كذا( ساق  من )ب(. (1)
، املقدمات 1/186اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي ، 96 لسخاويل( ينظر: مجال القراء وكمال اإلقراء 2)

 .13األساسية يف علوم القرآن لعبد اهلل بن يوسف بن يعقوب اليعقوب 
زركشي يف الربهان: سورة الفاحتة ذكر بعضهم هلا بضعة وعشرين امسا الفاحتة وأم الكتاب وأم القرآن والسبع قال ال (3)

 .183-182، مجال القراء 271- 1/269املثاين والصالة والوافية والكنز والشافية والشفاء والكافية واألساس 
 .)حريف( هكذا يف )ب(، وما أثبته من األصل وهو الصواب (4)
 ، وغريها.7سورة الفاحتة، آية:  (5)
( خالد بن خالد وقيل: ابن عيسى أبو عيسى وقيل: أبو عبد اهلل الشيباين، موالهم الصرييف الكويف، أخذ عن: زهري بن 6)

للبخاري  هـ(. ينظر: التاريخ الكبري221ت: أبو زرعة، وأبو حامت ) ذ عنه: حممد بن شاذان، وحدث عنه:معاوية، أخ
 .1/219، معجم حفاظ القرآن 318/ 5، تاريخ اإلسالم 124القراء الكبار ، معرفة 3/189
 .)مبحض( هكذا يف )ب( (7)
فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم ألمحد عبد ، شرح تنقيح 52، التحارير املنتخبة 114( ينظر: الكفاية الكربى 8)

 .41-39العزيز الزيات 
 يف )ب(: )بان(. (9)
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ّ َواتُرْك إّْن َسكَ  -31 ْو إّْن َسْكُت المده
َ
ْل تَمّحي (1)بَّغرْيّ   ْت ـأ

َ
 ْت ـَصادم َفْْهَ سّ  َض أ

الصاد زايا  من  (مل تشم/أ[ 6]ن ، )إي عليهاأ (لأسكتا ب)د ي خالأ (له)اترك  أي: (ودع) :فقويل

ىل إ [22 -21]  چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې چ  :قوله تعاىل يف سورة الغاشية

عدم  (2)]مع[ فله(، وسكت غريها قد عدم[، )24الغاشية: ] چۇئ چ و الوقف على ، أآخر السورة
ن إ (3)توالنقل والسك، ن وصلإوالتحقيق ، لأعلى  تلسكثالثة أوجه االمشام مع ا ،السكت يف غريها

، (4)لأودع له أيضا  السكت على : يأ (و، )أفق  والتحقيق وصال   ،مشام مع النقل وقفا  وعدم اإل، وقف
متحيض )و مع املد ، أمن املفصول فق  (لأبغري )له  (ن سكتإواترك )على املد : يأ (ن سكت املد)إ

، مشام فيهماوالنقل مع اإل، لأالسكت على  :ملفصول فق  وجهان وقفا  فله مع السكت على ا(، صاد
ي أفهي  ،والسكت وصال فق  مشام فق  مع النقل وقفا  اإل ومع السكت على املد، ووصال السكت فق 

  .(6)حتقيق املسألة واحلذر احلذر مما خيالفه (5) ]هو[ يف الوقف ومخسة يف الوصل هذا ستاألوجه املذكورة 

ْكّت َذرْ ـيْ ـَص ـنَي ِّف مُ ـَوالْسه   صم إّْن قََصْ ـفْ ـحّلَ  َطةً ـسْ ـَن بَ ـيـَوسّ  -31  ّطرم بّالسَّ

( 8)فله، اترك: يأ (ذر) :وقويل ،كثريا  (7)"مع"الباء مبعىن  وقد استعملت  ، معه: يأ (بالسكت)فقويل 

مع ملد وا ،القصر مع الصاد فق اآلية  [69األعراف: ] چٿ  ٿ    ٹ  ٹچ قوله تعاىل: يف 

                                                           

 (.يف )ب(: )لغري (1)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما (2)
 .)والسكت( ساق  من )ب( (3)
 .ساق  من )ب( )أل( (4)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما (5)
 .275، خمتصر بلوغ األمنية للضباع 88ينظر: شرح مقرب التحرير  (6)
 .)مع( ساق  من )ب( (7)
 )فله( أي: حفص. (8)

ن أيب سليم، ، أخذ عن: ليث بهـ(91)ولد سنة ، ة أبو عمر األسدي البزاز القارئري حفص بن سل يمان بن املغوهو: 
 . هـ(181ا، )ت :الصباح، وعمرو بن الصباح وغريمه : عبيد بنوعاصم بن أيب النجود، أخذ عنه

 .2/264 للزركلي ، األعالم1/254غاية النهاية  ،9/64لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد  :ينظر
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فهي أربعة تأيت على عدم السكت مث املد مع الصاد ، القصر واملد معهما (1)ويف آية الغاشية، الصاد والسني
 :كما يأيت،(2)ذ ال قصر معهإفهي مخسة  ،عند السكت فق 

ّ ــّن َذكْ ــَوّلبْ  -32 ّ سّ ــمَ ــَوانم ب  ُرونَاــطّ ـيْ ـَص ـرم َدْع َوالْمُ ـطّ ـيْ ـَص ـمُ   اـــَ ـيـده

يْ ــَ ـيـًة وَسّ ـطَ ـسْ ـَوبَ  -33
َ
ّ   َدعْ ــاً فَ ـضـُ  أ ّ امْ ـمَ ـَو بّالْ ـّح َزاَد وَهْ ـتْ ـفَ ـب  عْ ــَ ـتَ ـده

، مث املد مع الصاد فق ، التوس  مع الصاد والسني ،ستة أوجه (4)والطور (3)فله يف آييت الغاشية
أربعة أوجه  (5) آية األعرافويف، ن املسكوت عليه متقدم يف الغاشيةأال ، إوالسكت وعدمه يف الثالثة

 مث املد مع الصاد واإلمالة فق ، ومع فتحها والصاد فق ، والصاد والسني، (6)التوس  مع إمالة زاد
 .(8)له مع املد (7)المتناع فتح زاد، /ب[6]

    َراـَص ـّهْم إّْن قَ ـََكلْـَميّْل َعْن هَّشامّ  -34
َ
ّ ـاَء تَ ـتَ  وْ أ ن

ْ
ّ ـيـأ ظْ ــّ ســثم ب

َ
 َراـهَ ـنّيم أ

القصر  (11)فله يف مثل آية األعراف، ن قصر املنفصلإ (11)عن هشامهم (9)امليل يف زاد كامتناعأي  
 واملد مع الفتح واإلمالة فهي ثالثة.، مع الفتح

                                                           

  [.22الغاشية: ]  چ    ې  ې   ې چ (1)

 .89-88، شرح مقرب التحرير 39ينظر: غيث الرمحن  (2)
 .نفس اآلية السابقة (3)

 .[37الطور: ] چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ (4)

 .[69]األعراف:  چٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ  (5)

 .[69]األعراف:  چڤ   چ  :أي لفظ (6)

 .نفس اآلية السابقة (7)
 .89، شرح مقرب التحرير 41- 39ينظر: غيث الرمحن  (8)
 نفس اآلية السابقة. (9)
: وقرأ القرآن على هـ(،153) هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أبان السلمي، أ ب و الوليد الدمشقي، ولد سنة (11)

هارون بن موسى  أخذ عنه: مالك بن أنس، ومسلم بن خالد الزجني،أخذ عن: وأيوب بن متيم، ، عراك بن خالد
 مات سنة مخس وأربعني ومائتني وقيل: سنة أربع وأربعني.، األخفش، وأبو علي إمساعيل بن احلويرس

 .2/354، غاية النهاية 11/421الء سري أعالم النب، 115معرفة القراء الكبار ، 21/242هتذيب الكمال ينظر: 

 السابقة الذكر.[ 69آية ] (11)
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أربعة له ف (2)أما يف نفس آية األعراف ، إذ ال فتح على املد، (1)يف مثلها ثالثة البن ذكوان أنكما 
 .(3)تقدمت

[ 124التوبة: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ قوله تعاىل:  فله يف، نيث بسني أي معها أظهرأو أن تاء تأ

 (4)مث املد مع اإلظهار والفتح مع ،مع الفتح واإلدغام واإلظهار القصر[ 124بالتوبة ] چڤچ إىل 
 .(5)اإلدغام والفتح واإلمالة

 ّف ـَوقْ ـِّف الْ   َل ـنم إّْن تَ ـيـلّ  رَْف ـْد حَ ـرُْف مَ ـوَحَ  -35
ْ
 فم بََدَل ـارَّض َوقْ ـعَ  وأ

ّت ِّف اْلَّ ـفَلْيَ  -36
ْ
لّ ـي الْ ـّ انـأ وَّ

َ
ْن يَ  َل ـُ  عَ ــْ ـعَ  اـَوزّْدهُ مَ   ذهّي ِّف اْْل

َ
 لّ ــبَ ــقْ ـأ

لم ــثْ ــَومّ  -37 وَّ
َ
ْدنَ ـــمَ  ُل أ

َ
تَ ــَع اْل

َ
 اـَصاَرْت ّستَّتَ فَ ْع َعْكسم ـِّف الَّاّن مَ   يـي أ

(6)]معا[أ خربه مجلة الشرط وجوابه مبتد (وحرف مد) :وىلقف
مفعول  (وحرف لني، )على الصحيح 

بعطف عارض على الضمري املسترت  (أو عارض وقف بدال(، )يف الوقف)تبع : أي (إن تال) :من قويل ،تال
ليأت حبذف الياء  ،والالم لألمر وهي جازمة، هذه الفاء فاء اجلواب (فليأت) ،(7)مفعوله (بدال) و ،يف تال
وهو حرف املد وعارض ، يف الثاين منهما ىإذا تبع حرف املد حرف اللني أو عارض الوقف البدل أت :أي

 (فليأت)ومجلة ، من قصر وتوس  ومد، منهما وهو حرف اللني والبدل (الذي يف األول)الوقف القدر 
 :أي( عال، )لعن القدر الذي يف األو : أي (عنه) الذي القدر :أي( ما)الثاين : أي )وزده(، جواب الشرط

بأن كان فوق القدر الذي يف ، الثاين الزيادة (أن يقبل)ومبا فوقه  ،يف الثاين بالقدر الذي يف األول (8)ئتا
 .بالقدر الذي يف األول فق  (أتى يف الثاين)ذكر  مل يكن فوقه ما فإن، ( أعلى منهقدراألول )

                                                           

 .91شرح مقرب التحرير  ،41القصر، ينظر: غيث الرمحن بدل  ابن ذكوان بالتوس  (1)

 السابقة الذكر.[ 69آية ] (2)
: املد مع صاد فق  وهذه الثالثة عند التوس ، والرابع: التوس  مع اإلمالة وعليه الصاد والسني مث الفتح مع الوهي (3)
 .89قرب التحرير ، شرح م41إلمالة فق  والصاد ال غري، ينظر: غيث الرمحن ا
 )و( هكذا يف )ب(. (4)
 .91، شرح مقرب التحرير 41: غيث الرمحن ينظر (5)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (6)
 )مفعول( هكذا يف )ب(. (7)
 )أتى( هكذا يف )ب(. (8)
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أو قرأت [ 2]البقرة:  چڀ چ (1) ]حنو[ مث على[ 2]البقرة:  چٻ   پچ : فلو وقفت على حنو

فمع القصر يف األول  [14البقرة: ] چائچ  [ إىل14البقرة: ] چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋچ (2)لورش
ومع التوس  يف األول التوس  ، أعلى منه /أ[7] يف األول والتوس  واملد ومها ففيه مثل ما، القصر يف الثاين

] ففيه مثل مايف ع املد يف األول املد يف الثاين وم، يف األول واملد وهو أعلى منه ففيه مثل ما، الثاينيف 
 .(4)فال زيادة لعدم قبوهلا وهنا حمرتز قولنا أن يقبل، وليس مث أعلى منه (3)األول[

 [ إىل111اإلسراء: ] چھ  ھ ہچ :ولو ابتدأت لألزرق من قوله تعاىل يف اإلسراء

ومع توس  الثاين ، ثالثة العارض البدلني مع قصر (6)]كان له[ (5) [ ] وقفا[111اإلسراء: ] چڭ چ
، فعند قصر املغري بقدر عدمه، ومع مده مع الفتح يف هذه الستة، توس  العارض ومده( 7)وقصر األول و

مع توس  غريه ومد الكل مع الفتح والتقليل فيهما   چڦچ وتوس  الكل مع الفتح والتقليل ومد 
  .(8)أيضا  

 
  

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
: ولد اهلل بن عمرو، قيل ن سعيد بن عبدثمان ب، وأبو عمرو عقراء بالديار املصرية أبو سعيدشيخ اإل :ورش هو( 2)
، محد بن صا ح احلافظأكان ماهرا بالعربية أخذ عنه:   ،فع، ولقبه نافع بورش لشدة بياضهجود ختمات على ناهـ(، 111)

، 3/91، غاية النهاية 91معرفة القراء الكبار : هـ( مبصر. ينظر197زرق وعدد كثري، )ت: وداود بن أيب طيبة ويوسف األ
 .9/295عالم النبالء سري أ
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (3)
 .95 –94، شرح مقرب التحرير 42-41( ينظر: غيث الرمحن 4)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما (5)
 .ما أثبته هو الصوابويف )ب( )كان له( و  )كاله(األصل ( يف 6)

 )و( ساق  من )ب(. (7)
 .95–94( ينظر: شرح مقرب التحرير 8)
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مث  (2)چڄچفلو وقف على (، أتى يف الثاين مع عكسيف األول مع األدىن  (1) ]ما[ ومثل)

 .(5( )4)(مستهزئني)أو على حنو  (3)چٻ   پچعلى 

وترك التنبيه على ، أدىن منه (7)]مث[ وليسفمع القصر القصر  (6)چڤ  ڦچ  :لورش حنو مث قرأت
ومع املد املد  ، يف األول والقصر وهو األدىن ومع التوس  التوس  ففي الثاين مثل ما ،ذلك لعلمه مما قبله

.ويتبع البدل فاملراد بالعكس أن يتبع حرف اللني حرف املد ، األدىن (8)كاألول والتوس  والقصر ومها
 واهلل أعلم. (11)وقد علمت تفصيلها ،(9)ة [ست]عارض الوقف فصارت األوجه يف املسائل األربعة 

  

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 .وغريها ،7سورة الفاحتة، آية:  (2)
  . ، وغريها2سورة البقرة، آية:  (3)

املرادة [ وهي 95]احلجر:  چٹچ( إال معرفة بأل وقد وردت يف موضع واحد مل ترد كلمة )مستهزئني (4)

  .[96]احلجر:  چڤ  ڦ چبدليل قول املؤلف: مث قرأت لورش 

 )مستهزؤن( هكذا يف )ب(، وما أثبته من األصل وهو الصواب. (5)
  .، وغريها96سورة احلجر، آية:  (6)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (7)
 )وهو( هكذا يف )ب(. (8)
 يف األصل: )ستا (. (9)
 .95، شرح مقرب التحرير 42( ينظر: غيث الرمحن 11)
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 باب ذكر قواعد كلية

اـَو َحفْ  (0)ُمـَْفّصلً إّْن َمدَّ   ِّن َوَرااــهـبَ ـصْ لا اً ـنَّ َلمــغَ  اــمَ  -38  ٌص قَاِّصَ

 . (4)يف كل موضع وقعت فيه (3)أي ضواب  كلية مطردة (2)مينع صرفه لصيغة اجلمع (قواعد) :فقويل

ففي قوله  (6)(ن مد منفصال  إ) ،التنوين والنقل )ورا( بالقصر بإسكان (5)صبهاين(الا الما   غن   )ما

 .(9)مث املد مع عدمها فق  ،القصر مع الغنة وعدمها (8)چچ  چ إىل  (7)چٹ  ٹچ :تعاىل

البقرة: ]  چپ  پ  پ  پچ  :( املنفصل ففي قوىل تعاىل( حال كونه )قاصرا)حفص   غن   و ما
فله يف ، والغنة حلفص )كالسكت( يف االمتناع على القصر، واملد مع الوجهني، اآلية القصر وعدمها [17

، واملد مع الغنة وعدمها/ب[ 7] القصر مع عدمها (11)چچ چ إىل  (11)چٹ  ٹ چ: قوله تعاىل
 .والسكت وعدمه على كلٍ 

أن السكت وعدمه يف  دفال ير ، ومعلوم أن املراد بالسكت عند اإلطالق السكت قبل اهلمز 

 .(12)وأخواته جائزان على كل وجهي املنفصل [1]الكهف:  چېچ

ْزَرُق ـكْ ـالْسَّ ـكَ     -39
َ
ْو يُ   مَض  مَ فَخَّ  نْ إّ ّت واْْل

َ
ْو شَ ـْط بَ ــوَسهّ ـَرا أ

َ
تَ  ـيْ َدًل أ

َ
 مْ ــأ

                                                           

 )فصل( هكذا يف )ب(. (1)
   من )ب(.)اجلمع( ساق (2)
 )مستطردة( هكذا يف )ب(. (3)
 .43( ينظر: غيث الرمحن 4)
عامر  قرئ شيخ القراء يف زمانه، أخذ عنحممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب، أبو بكر األصبهاين، املهو  (5)

املطرز، )ت:  بد اهلل بن أمحداجلرشي، وسليمان بن أخي الرشديين، وأخذ عنه طائفة منهم: هبة اهلل بن جعفر، وع
 .14/81، سري أعالم النبالء 2/169، غاية النهاية 136-135ينظر: معرفة القراء الكبار  .هـ( يف بغداد296
 )فصل( هكذا يف )ب(. (6)
  . ، وغريها4سورة البقرة، آية:  (7)
  .، وغريها5ية: البقرة، آ سورة (8)
 .118-117رح مقرب التحرير ش ،43ينظر: غيث الرمحن  (9)
 . ، وغريها4سورة البقرة، آية:  (11)
 .، وغريها5سورة البقرة، آية:  (11)
 .118، شرح مقرب التحرير 44( ينظر: غيث الرمحن 12)
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ّ ُُمّْف ــَد مَ ــْ ـعّ  (1)]و[ ئ  ارّ ـبَ ـكَ   ْسَتْوّف ـَوالْمُ  رُ ـيـبّ ـكَ ـُم الْ ـغَ دْ ـمُ ـَوالْ  -41  ده

الغنة  عدم [17]البقرة:  چٺ  ٺ   ٺچ )األزرق إن فخم ضم را( بالقصر ففي  غن   )و( ما

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ أو أن )يوس  بدال( ففي  ،والغنة مع الرتقيق فق ، والرتقيق مع التفخيم

)أو( أن ، مع عدمها (2) ه[توسط]و، قصر البدل ومده مع الوجهني [26]البقرة:  چژ  ژ  ڑ   ڑ

 (3) چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئچ :ففي قوله تعاىل ، مهز )أمت( مدها )شي( بالسكون خمففا بال

 .(4)والغنة مع التوس  فق ، ومدها چېئ   چس  عدم الغنة مع تو 

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :اإلدغام )الكبري( ففي قوله تعاىل )املدغم( غن   )و( ما
 .(5)والغنة مع اإلظهار، عدم الغنة مع الوجهني [79]البقرة: 

( بالتنوين أي )املستويف( حركات )كبارئٍ  غن   ويعقوب )و( ما دغم صادق بأيب عمرووامل 
 .(8)وسيأيت هلذا مزيد إيضاح، (7)ته[حرك])عند مد خمف( أي املختلس  غن   ما )و( ،(6)مهااملتم

ى سَ ا َوّل  -41 ّ ـبّْن َذْكَوانم ََلَ  ّت ُردْ ـكْ ـاً ِّف السَّ ـاُوتـفَ ـَدهُ تَ ــْ ـوَعّ   دْ ــمَ ـْكتم ب

ا َواحلَْ ــَل ذّي الـيْ ـَومَ  -42 ّ ــرَّ  ــاـَ ــرّيــافّ ـاةم َوكَ ـزْجَ ــَراَن مُ ـمْ ـعّ   ـاـَ ــيـَواريه

[ إىل 4]البقرة:  چٹ  ٹچففي ، ن الالم والراء )ابن ذكوان لدى سكت مبد( أي عندهغ)وال( 

 السكت واملد مع عدم ،والغنة وعدمها عليهما، التوس  مع السكت وعدمه[ 5]البقرة:  چچچ
 .(9)[عدمها]والسكت مع  ،والغنة وعدمها

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من )ب(. (1)
 ما أثبته من )ب( أما يف األصل هكذا )توس (. (2)
 ، وغريها.48سورة البقرة، آية:  (3)
 .117-116قرب التحرير ، شرح م45الرمحن : غيث ( ينظر4)
 .45غيث الرمحن ، 51: حتريرات املنصوري ( ينظر5)
 )امليمها( هكذا يف )ب(، والصواب ما أثبته من األصل.( 6)
 يف األصل: )حركة(، وما أثبته من )ب(. (7)
 .119، شرح مقرب التحرير 46( ينظر: غيث الرمحن 8)
 يف األصل: )عدمهما( وما أثبته من )ب(. (9)

 .118، شرح مقرب التحرير 46يث الرمحن ينظر: غ
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)رد( ابن ذكوان واملراد باملد إذا ، ملوصول( بني املفصول واالسكتيف  وتا  ا)وعنده( أي املد )تف 

 [15]يونس:  چ ٺ  ٺچ [ إىل 15يونس: ]  چٱ  ٻ  ٻچ  :ففي قوله تعاىل، نفصلاملأطلق مد 
مث السكت على  ،األول مع توس  أو مد الثاين (1)[ومد]، واملنفصل عدم السكت مع توس  املتصل

إذ ال تفاوت مع املد مث السكت مطلقا مع األوجه الثالثة ، تصل ال مدمهاأو مد امل، املفصول مع توسطهما
 .(2)األ ول

كـ أي إمالة األلفات اليت قبل الراء   (3)]بالقصر[ املد )ميل ذي الرا( عندذكوان ابن رد )و( 

 چڤچ

وال  (6)چگچ  و(5)چۓ  چ  كـواأللفات اليت بعدها  [ 111]املائدة:  چھچو (4)

 .ألنه سيأيت حتريره، له اللفظ شامال   (8)وإن كان (7)چیچ          الراءيدخل يف ذي /أ[ 8]

ْو  و َز ــمْ ـاهُ وَهَ ــلَقَّ ـيَْل يُ ـَومَ  -43
َ
مْ   (9)َراأ

َ
ََت أ

َ
ى أ

َ
 َرىَ ـــنَ   ُ  َل ـــْ ــُر وَعَ ــَرأ

 وَّلَ ــطَ  ا إّْن ـهَ ـْع َدالّ ـاَر إّذْ مَ ــهَ ـإّظْ   َد َسْكتّ ّ َولَ ــْ ـًل عّ ـَوَوصْ  اً ـتـكْ ـسَ  -44

ْ ـوَخَ  -45 نْ  ـيابَ ـبَ   ْفرّيُق ِّف ـَوالَّ  (11)مَ اـَراهَ ـاَب إّب
َ
أ
َ
َريْ ـتُ ـأ

َ
 يـفّ ـا نَ ـْم مَ ـتُ ـْم َو أ

اإلسراء: ]  چھچ وميل  (11)چمتچ  [ و88يوسف: ] چڄچورد أيضا عند املد ميل 
13.] 

 
                                                           

 يف األصل: )ومده(، وما أثبته من )ب(. (1)
 .111، شرح مقرب التحرير 46( ينظر: غيث الرمحن 2)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (3)
 .، وغريها39سورة البقرة، آية:  (4)
  .، وغريها55: ، آيةالبقرةسورة  (5)
 .وغريها ،33سورة آل عمران، آية:  (6)
  .، وغريها37: ، آيةآل عمرانسورة  (7)
 )والكان( هكذا يف )ب(. (8)
 )مهزا ورا( هكذا يف )ب(. (9)
 )إبراهيم( هكذا يف )ب(. (11)
 )وكافرينا( هكذا يف )ب(. (11)
  .، وغريها111: ، آيةآل عمرانسورة  
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 .(1)واملد مع فتحه فق ، لتهالتوس  مع فتحه وإما ،مما ذكر يءففي آية اجتمع منفصل مع ش

 ، له عند املد فتحها ( فتعنيأىرا ر وحده )أو( مهز )و  (2)چڦچ رد أيضا عند املد ميل )مهز( ( )و

ڳ     ڳ گ  گ    ڳ  ڳ  چألهنا هي اليت له فيها األوجه الثالثة ففي ؛ املتصلة بالضمري "رأى"والكالم يف 

وإمالة احلرفني  چڦچ  وفتح، لغنة وعدمها فيهماوا، السكت وعدمهمع التوس   [7 ،6العلق: ] چڱ
، وفتح رآى يف الثالثة، والسكت مع عدمها، والغنة وعدمها، واملد مع عدم السكت، اهلمزة فق  (3)[و]أ

 .(4)فهي مخسة عشر

ومع ، مع التوس  الوجهان (6)فتح (5)[]فله[ 1النحل: ]  چڈ  ڈ  ژچ ورد أيضا عند املد ميل 
 .(7)املد الفتح فق 

( بني السورتني )عند سكته( قبل ووصال   احملررين )سكتا  معاشر نرى(  )ال ن)وعنه( أي ابن ذكوا
 .(8)اهلمز فتعني له عنده البسملة بينهما

ن طوال( إ) ،فاإلضافة ألدىن مالبسة، ظهار إذ مع داهلا( أي الدال الواقعة بعدهاإ)وال( نرى عنه )
 .نفصلاملأي مد 

واملد مع ، التوس  مع اإلظهار واإلدغام[ 39الكهف: ] چ(9)ڎ  ڈ  ڌ  ڎ   چ ففي  
 .(11)اإلدغام فق 

                                                           

 .119-118، شرح مقرب التحرير 47( ينظر: غيث الرمحن 1)
 .، وغريها76م، آية: سورة األنعا (2)
 يف األصل: )و( وما أثبته من )ب(. (3)
 .119، شرح مقرب التحرير 49( ينظر: غيث الرمحن 4)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (5)
 )فتح( ساق  من )ب(. (6)
 .118، شرح مقرب التحرير 49( ينظر: غيث الرمحن 7)
 .111، شرح مقرب التحرير 49محن : غيث الر ( ينظر8)
 )جنتك( ساق  من )ب(. (9)
 .118، شرح مقرب التحرير 49( ينظر: غيث الرمحن 11)
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 چڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ففي ، فتعني له إمالتها حينئذ چڃ چفتح  (1))و( ال نرى عنه أن طول

  مع التوس  واملد على[ 11]الشمس:  چڃچ مالة [ إ12الشمس: ] چڇ چ إىل  [11الشمس: ]

فاألوجه  ، والفتح مع التوس  فق  على كل منهما، وإدغامه [11الشمس: ] چچ چكل من إظهار 
 .(2)ستة

 چۀ  ہ   ہچ وال نرى عنه أيضا  أن طول األلف يف )إبراهام( فيتعني له الياء حينئذ ففي 

واأللف يف إبراهيم  چڃ چوعلم الفتح يف ، واملد مع الياء فق ، التوس  مع األلف والياء[ 124البقرة: ]
 .(3)من لفظ النظم

بتسهيل  :أي .للوزن( 4)كما يقرأ به الكسائي أريتم( حبذف اهلمزةءأنتم و  ق( لألزرق )يف بايب)والتفري

الواقعة: ] چې  ېچ ففي  ،وباألوىل توافقهما ،منع: نفي( أي )ما ،وإبدال اآلخر جائز نيالبابإحدى 

/ب[ 8] وتسهيله على كل من [72الواقعة: ] چىچ إبدال[ 72الواقعة: ] چوئچ [ إىل 71

 .(5)ا أشبههويقاس على هذا م، وتسهيله[ 71الواقعة: ] چېچل إبدا

                                                           

 )طوال( هكذا يف )ب(. (1)
 : ذكوان كالتايل( فتصبح أوجه ابن 2)

 .چچچ مع املد وعليه اإلظهار واإلدغام يف  چڃ چاإلمالة يف  -1-2

 .چچچ مع التوس   وعليه اإلظهار واإلدغام يف  چڃ چاإلمالة يف  -3-4

 .چچچ مع التوس  وعليه اإلظهار واإلدغام يف  چ ڃ چالفتح  يف  -5-6
 .111-119: شرح مقرب التحرير ينظر

، ومع والوجهني يف املنفصل چچچ مع اإلدغام يف  چڃ چالبن ذكوان مخسة أوجه الفتح يف »قال األزمريي: 
العرفان . عمدة «فق  يف املنفصل والتوس  چچچ ، واإلمالة مع الوجهني يف والتوس  فق  يف املنفصل اإلظهار
 .477، وينظر: حتريرات طيبة النشر 172
 .111-119شرح مقرب التحرير ، 51( ينظر: غيث الرمحن 3)
هـ( 121)ولد يف حدود سنة  ،علي بن محزة الكسائي اإلمام أبو احلسن األسدي، موالهم الكويف املقرئ النحويهو  (4)

عنه: حيىي  وحدث، الزيات وعيسى بن عمر اهلمداين القرآن وجوده على محزةوقرأ  واألعمش جعفر الصادق: أخذ عن
نزهة  ،8/457الثقات البن حبان  :ينظر يف القراءة والعربية. الكوفة مامةإليه انتهت وعدد كثري، وإ الفراء، وخلف البزار،

 .72ار ، معرفة القراء الكب58 كمال الدين األنباريل األلباء يف طبقات األدباء
 .362بة خ، التحارير املنت51( ينظر: غيث الرمحن 5)
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[ إبدال   72هود: ]  چڀ چ إىل  [71هود: ] چجئ  حئ  مئ      ىئ چ  :ففي قوله تعاىل

  چٻچ وعلى كل إبدال، الفتح والتقليل بأربعة (1)من وتسهيله على كلٍ [ 71هود: ] چحئ  مئچ

ومنع ، فهي جائزة ،عشر (2)[ستةب هومد] چڳچ  توس  وعلى كلٍ ، وتسهيله بثمانية [72هود: ]
 .(3)بعضهم بعضها

ىـْص ـقَ إّْن لّ  امم ـشَ ـهّ ْن ـوَعَ  -46
َ
ىـاَء شَ ـاَب جَ ـَل خَ ـيْ ـَدْع مَ   رم قَْد َرأ

َ
 اَء َوَرأ

اذا قرأت له بالقصر )دع ميل : أي، اعتقد: ى( أيأن لقصر( للمنفصل )قد ر إ )وعن هشام

  .(7)چڦ چ و (6)چکچ و  (5)چۋچ و  (4)چۉچ

زاد واملد مع الوجهني وتقدم أن ، القصر مع الفتح ، اجتمع فيها منفصل مع ما ذكر (8)]آية[ ففي
 .(9)له كذلك

                                                           

 )من( ساق  من )ب(. (1)
 يف األصل: )ومد ستة(، وما أثبته من )ب(. (2)
 .225حتريرات طيبة النشر ، 51، غيث الرمحن 78عمدة العرفان  ( ينظر:3)

 : النشر ستة أوجهرق على مقتضى طرق لألز » قال يف حتريره: حيث ن سليمان املنصوريعلي ب وممن منع بعضها
 : تسهيلل الثاين على تسهيل األول والفتح، الثالث: تسهيلهما مع بني بني، الرابعإبدا :األول: تسهيلهما مع الفتح، الثاين

بدال األول والفتح وتسهيل الثاين، السادس: إبداهلما مع الفتح ينظر: حتريرات : إاألول وإبدال الثاين مع بني بني، اخلامس
مع  چحئ  مئچ تسهيل اهلمزة يف  :ميتنع 225 رات طيبة النشر، وذكر مجال الدين حممد شرف يف حتري215املنصوري 
  وتسهيل چحئ  مئ  چ ، وإبدال يف چڳ چ ال اهلمزة فيهما مع إشباع د، وإبمع إشباع البدل چٻچ  اإلبدال يف

 .چڳ  چ   مع توس  وإشباع چٻ چ
 .، وغريها61( سورة طه، آية: 4)
 .، وغريها43اء، آية: سورة النس (5)
 .، وغريها21سورة البقرة، آية: ( 6)
 .، وغريها 76ورة األنعام، آية : س (7)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (8)
 .111، شرح مقرب التحرير  51: غيث الرمحن ( ينظر9)

47- 
 

 ْصَ َقبَْل ذّي انّْكَسارم قَْد َوَقعْ ـَوالْقَ 
 

 
 آئّْن َوَدعْ ـــّن كَ ـــَزيْ ــمْ ــاِّن هَ ــثَ 
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)قبل( مهز )ذي انكسار قد وقع ثاين ، عدم إدخال األلف :دع له عند القصر )القصر( أي)و( 
أما عند مد املنفصل ، وال يكون ثاين اهلمزتني املكسور إال حمققا  ، ( باملد بني اهلمزتني للوزن"آئنــك"مهزين 

( ثاين اهلمزتني إذا  اترك عدم اإلدخال له حال كونك )مسهال  : )ودع( أي، (1)مهأو عدمه فله اإلدخال وعد
فهذه ستة أحوال ميتنع فيها عدم ، مع قصر املنفصل أو مده أو عدمه فيهما، أو مفتوحا   كان مضموما  

وهو مضموم أو مفتوح مع ، أما إذا حققت ثاين اهلمزتني ،(2)تكون سبعة، اإلدخال تضم للحالة السابقة
، فهذه ستة أحوال جيوز فيها الوجهان ،فيجوز اإلدخال وعدمه، قصره ومده وعدمه، أحوال املنفصل الثالثة

منطوق  منتؤخذ ، فجملة األحوال مخسة عشر، فتكون مثانية، تضم للحالتني السابقتني يف الثاين املكسور
 .(3)النظم ومفهومه

فهي  والتسهيل به فق  ملا مرّ ، خال وبهوحنوها التحقيق بال إد [62]األنبياء:  چڄ  ڄچ ففي  
ومعلوم أن التسهيل قبل الثاين املضموم الذي ال جيوز معه إال ، تأيت على قصر املنفصل ومده، ثالثة

  [،25] والقمر  [8]  صيف چىئ  ی    یچ ، چڳ   ڳ  ڱ     چ :إمنا هو يف قوله تعاىل ،اإلدخال

)ال ما( [ 15آل عمران: ] چٴۇ   ۋ چ فهو فيهما ويف  ،أما التحقيق الذي جيوز معه اإلدخال وعدمه

عرف أنه  إال ما: أي ،صلة ما/أ[ 9]عرف( ) چڈچ  إال ثاين اهلمزتني املسهل الذي )لدى( سورة :أي

   .(4)فيجوز فيه اإلدخال وعدمه[ 14]القلم:  چۇئ  ۇئ  چ  :وهو چ ڈچ يف سورة 

وإال ،  للوزن يف فصلتوإسقاط األوىل (5)ق[يحقبالت][ 44]فصلت:  چۋچ)و( إال 

يف  (7)]لك[ )على ما سأصف(، (6)فيجوز فيها اإلدخال وعدمه[، 21] يف األحقاف چىئچ
 .سورتيهما فستأيت تتمة الكالم على حتريرها

                                                           

 .112: شرح مقرب التحرير ( ينظر1)
 .113 ( ينظر: شرح مقرب التحرير2)
 ر السابق.املصد: ( ينظر3)
 املصدر السابق.: ( ينظر4)
 )بالتخفيف( هكذا يف )األصل(، وما أثبته من ب. (5)
 .24-23يف حتريرات النشر لألزمريي  ةإحتاف الربر  ،95( ينظر: شرح طيبة النشر البن الناظم 6)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (7)

عْ   ْف رّ ـعُ  ونم ـَدى نُ ـا لَ ـمَ  لَ ًل ـَسهَ ـمُ  -48
َ
ّصْف  ي اَذَْهْب ََعَ َما ـمّ ـجَ ـَوأ

َ
 َسأ
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ذم املنا مبتالع  :كما حذف الشاعر بعض الكلمة يف قولهللوزن   چىئچحذفت التاء وامليم من و 
 .(1)نازلال :أي، فأبانا

ـَنْ  ارّ ـْع يَُوارّي َوُتمَ ـجّ ـَواضْ  -49   َيا َواْفَتْح ّعـَْد َغنْ ـنَّ الْ ـغُ ـْم تَ ـإّْن لَ    َواتَْب

  (3)[ ]و[31]والعقود[ 26]يف األعراف  چۆئچ  (2)] أي:أمل[)واضجع( بوصل اهلمزة 

 چۅ چ  و (5)چڍچ  (4))واتبعن( بالدرج العني لالم يف حنو [22] يف الكهف [26] چکچ

  چۆئچ )وافتح(  (6)مل تغن الياء( لدوري الكسائي يتعني اإلضجاع واإلتباع )إن :يأ [127النساء: ]

 چەئ  وئ  چ  و[ 26]األعراف:  چڃ   چچ )عند غن( الياء ففي  فعاىلوعني  چک   چ  و

إىل  [21الكهف: ] چ(7)ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  و[ 31املائدة: ] چۆئچإىل  [31]املائدة: 

، عدم الغنة مع اإلمالة [85البقرة: ] چڦ  ڦ  ڦ چ  و [22الكهف: ] چڳ  ڳ چ
، وال يسقطان معا  ، أو اإلمالة ال جيتمعان معا  ، تباعفالغنة واإل ،فهما وجهان ،واإلتباع والغنة مع الفتح فق 

كتفاء ليه لال إوال حاجة  [31]املائدة:  چی  چ  (8)]هنا[ بعضهم وذكر، فهو شبه املراقبة يف العروض

 .چۆئچ ـ عنه ب

                                                           

 البيت للبيد بن ربيعة: (1)
 فتقادمت باحلبس فالسوبان    ذم املنا مب تالع فأبان  

 .3/161شرح األمشوين ينظر:يريد: النازل فرمخه يف غري النداء حبذف حرفني، 
 متالع: اسم جبل بنجد. وأبان واحلبس والسوبان مواضع.

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (2)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (3)
 )حنو( ساق  من )ب(. (4)
 .، وغريها142نساء، آية: ( سورة ال5)
ومخسني ومائة،  بضععمر األزدي الضرير املقرئ الدوري، ولد سنة  أبو هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب (6)

أبو بكر ابن أيب الدنيا، وهارون بن علي  أخذ عنه: ،أخذ عن: حيىي اليزيدّي حبرف أيب عمرو، وعلي بن محزة الكسائي
 وال. ( يف شهـ246، )ت: املزوق
 .9/423، سري أعالم النبالء للذهيب 18/249للذهيب تاريخ اإلسالم  ،9/89تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  :ينظر
 )عليكم( ساق  من )ب(. (7)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (8)
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فلو قرأت السورة كلها فتحته  ،(1)ذكرهنوهلذا مل ، فليس يف آيته غنة[ 24]احلشر:  چ ې چوأما  
 .(3)وإن ذكر بعضهم خالف ذلك، (2)وأضجعته عند عدمها، عند الغنة

 َسوْ  َواْْلّْضَجاعّ  تّْح َوالَّْقلّيلّ ـفَ ـْ ِّف ال  وْ ــّف َولَ ـَوقْ ـاّم َوالْ ـاْْلْدغَ  ارَّض ـوَعَ  -51

آل ] چہچ إىل الوقف على [ 191آل عمران: ] چں  ں  ڻ     چ  (4)[]إن يفففي 
، واإلدغام مع عدم الغنة فق ، اإلظهار مع الفتح والتقليل واإلمالة والغنة وعدمها يف الثالثة[ 191عمران: 

 .(5)وفتح املدغم واملوقوف عليه وتقليلها وإمالتهما فهي تسعة
تثليث املدغم واملوقوف  [42افر: غ] چڤچ إىل الوقف على  [41غافر: ] چٻ ٻ ٻچ ويف 
واإلمالة فق  على تثليث األول بال روم ، والفتح والتقليل واإلمالة يف الثاين وروم الثاين مع القصر، عليه معا

 .(6)ألنه ميم يف ميم
قصر  [251]البقرة:  چےچ الوقف على  إىل [251]البقرة:  چۀ   ہ  ہچ ويف  

كذلك ،  مشامهإمشامه مع روم الثاين و إكذلك ورومه و   وستا  /ب[ 9] وأربعا   مع مد الثاين ثالثا   األول جمردا  
ذكر يف  ول ويأيت معه ماومد األ ،كذلك  وستا   ربعا  أو  و مع إمشام مع مد الثاين ثالثا  أوتوس  األول جمردا  

، فق  والثاين مد املدغم القولنيأصح العارضني هي  بنيوالتسوية ، فاألوجه إحدى وعشرون، التوس 

                                                           

 )يذكره( هكذا يف األصل، وإمنا أثبته من )ب( ليناسب السياق. (1)
 ته عند عدمها( هكذا يف )ب(.)أضجعته عند الغنة وفتح (2)
 .151، حتريرات طيبة النشر 125، شرح مقرب التحرير 171حتريرات املنصوري  :ر( ينظ3)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (4)
 .118، حتريرات طيبة النشر 98، شرح مقرب التحرير 43 ( ينظر: عمدة العرفان5)
 .387، حتريرات طيبة النشر 55ن غيث الرمح، 145التحارير املنتخبة : ( ينظر6)
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وال عربة مبا ، (3)والنشر، (2)والنويري، (1)وهذان القوالن مها اللذان يف كتب املنصوري، وتثليث املوقوف علي
 .(4)به بعضهم ن أطالإو ، هو خارج عن هذه الكتب

ّ َومَ ـَع الضهّ ـْم مَ ـْدغَ ـتُ   ُب لَ ـسْ ـحَ  اً رـيـبّ ـَلّف َوكَ ـَوَذا اْْلّ  -51 هْ ــَ ـده
َ
 ّملَ ـُ  أ

وَل وَمـع حَ م ـهّ ـتّ ـكْ ـسَ ا ـهَ  -52
ُ
 ..........................................  ْذّف اْل

فيه خالف خاص مع  يب عمرو ماأل اجتمعذا إ :يأ (الضدحسب ال تدغم مع  وكبريا   اخلالف)وذا 
و اجتمع أ [115النساء: ] چۈئچ ىل إ [112]النساء:  چٿ  ٿٿ چ :حنو ،غريه
[ إىل 161األعراف: ] چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ :حنو، دغام صغري وكبريإله 

ع م، ظهار ذي اخلالف اخلاص والكبريإو ، دغامهماإظهارمها و إفله  [161األعراف: ] چڳچ
 (مهالأدغام )ي اإلأ)ومعه(  وال يصح عكسه وهذا هو املراد بعبارتنا، ريغدغام ذي اخلالف العام والصإ

 .(5)بإبدال ألفه من نون التوكيد
ففي  ،ضافته ما مرّ إويف  ،كما ال خيفى   ي رواة يعقوبأوالضمري للرواة  ،(6)القصرب (سكتهم ها)

دغام واإل، وهاء السكت وعدمها فيهما، ظهار مع الغنة وعدمهااإل وقفا   [2البقرة: ] چپپ  ڀ   ڀچ
 .(7)مع عدمهما
 .لثالثمتفقتني يف إحدى احلركات ا )مع حذف األوىل من مهزتني( السكت ءها يضا  أمهال أ)و( 

                                                           

وايات ، حتريرات الطرق والر من كتبه: حل جممالت الطيبةهـ(، 1134 املنصوري )ت: علي بن سليمان بن عبد اهلل (1)
 .7/114، معجم املؤلفني 4/292عالم : األينظر .الطلبة إىل شواهد الطيبة شادإر ، املعروف بتحريرات املنصوري

املالكى، تال بالعشر على غري واحد أجلهم ابن اجلزرى، لقيه  ن حممد بن حممد يعرف بأىب القاسم النويرىحممد ب (2)
مبكة ِف رجب سنة مثان وعشرين، له مقدمة ِف النحو لطيفة احلجم، ومنظومة مساها: الغياث ِف القراءات الثالث الزائدة 

وشرحها، وله شرح طيبة النشر ِف القراءات العشر لشيخه ابن  على السبعة، وعمل قصيدة دون ثالثني بيتا ِف علم الفلك
 .18/ 1يري حتقيق حممد سامل حميسن ينظر: شرح طيبة النشر للنو  ،هـ(857)ت:  اجلزرى ِف جملدين

كل صحيح من طرق وروايات القراءات العشر وهو تناول فيه  ( 833 اءات العشر البن اجلزري )ت:النشر يف القر  (3)
 .21لم. ينظر: حتريرات املنصوري ألفه ابن اجلزري يف علم القراءات حيث مجع فيه مجيع موضوعات هذا الع م ماأه
وبعضهم فرق بني عروض سكون الوقف وبني عروض سكون اإلدغام الكبري أليب عمرو، فأجرى ) اجلزري: قال ابن (4)

فعل أبو شامة يف باب املد، والصواب أن سكون إدغام أيب  الثالثة له يف الوقف، وخص اإلدغام باملد وأحلقه بالالزم كما
 عمرو عارض كالسكون يف الوقف، والدليل على ذلك إجراء أحكام الوقف عليه من اإلسكان والروم واإلمشام كما تقدم(.

 .55غيث الرمحن  ،1/411شرح طيبة النشر للنويري وينظر:  .1/336النشر 
 .115التحرير  شرح مقرب ،56( ينظر: غيث الرمحن 5)
 أي حبذف مهزة )هاء( للوزن.( 6)
 .14، حتريرات طيبة النشر 52-51-51، حتريرات املنصوري 7( ينظر: عمدة العرفان 7)
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 لَ ـيـسم قّ ـُرَويْ ـّن لّ ـيْ ـَزتَ ـمْ ـْن هَ ـمّ   .......................................... -52

ّ ــصَّ ـخُ وَ  -53 ْو مَ   لّ ــّص ـفَ ــْ ـَدّم الْمُ ـــَ ــُ  ب
َ
ه فَ ـأ هْ  رم ـقَْص  (0)دَ ــْ ــّ ـدَّ

َ
 لّ ــمّ ـأ

مده )مع  و( وجودهأصل ي خصص رويس احلذف )بعدم املنفأقيال( ذلك )وخصه(  (2)لرويس)
 .(4)( احلذفمهل  أقصر( له ) (3)فعند

 .(5)وجه املتصلأالسكت وعدمها مع  هاء [47األعراف: ] ةاآلي..  چگ  گچ ففي 

 "مساء"أمد املتصل األول وهو : وهي، وجه التسهيلأاآلية  [31]البقرة:  چڃ  ڃچ ويف 
(6)ثالث حركات "أوالء"والثاين وهو 

مع  ربعا  أ (8)"أوالء" و "أمساء"ومد ، (7)ثالثا   و مدهأ "ها"مع قصر  
 فهذها ، ست "والء"أربعا مع مد أو  و مده ثالثا  أ "ها" مع قصر ستا   "أمساء"ومد ، ومده كذلك "ها"قصر 

وال تأيت /أ[، 11] سقاط مع عدم هاء السكتوجه اإلأو  (9)، ]بأربعة عشر[سبعة مع هاء السكت وعدمها
ومد  ربعا  أومد اجلميع ، ثالثا   "مساء"أومد  ثالثا   "والء"أمع مد  ثالثا   "ها"مد ، وهي أربعه "ها"ال مع مد إ
 (11)]السبعة[ وجه التسهيلأوستأيت ، (11)فهي مثانية عشر ربعا  أو  ثالثا   "ها"مع مد  ستا   "والء"أ و "أمساء"

 .(12)يف النظم

 ارّ ــجَ  دهم ــَد مــْ ـْذَت عّ ـخَ ـتَّ َو اـَنْ   ارّ ــهَ ــَدا إّظْ ــُ  َدْع لَ ـــْ ـاَء عَ ـَوالْهَ  -54

                                                           

 )فضد( هكذا يف )ب(. (1)
حممد بن هارون  أخذ عنه:وتصدر لإلقراء،  يعقوب ، أخذ عن:حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري املعروف برويسهو  (2)

 .5/929، تاريخ اإلسالم 126هـ( ينظر: معرفة القراء الكبار 238)ت:  وأبو عبد اهلل الزبرييالتمار، 
 ( هكذا يف )ب(.)فضد (3)
 .58( ينظر: غيث الرمحن 4)
 ( مل أقف عليه يف أي من املصادر اليت بني يدي.5)
 )ثالثا ( هكذا يف )ب(. (6)
 )ومد )ها( كذلك( هكذا يف )ب(. (7)
 .( ساق  من )ب("أوالء" و "أمساء"ومد ) (8)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (9)
 .59: غيث الرمحن ينظر (11)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (11)
 .92-91( راجع ص12)
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وْ ــخَ ــاتَّ ـَع كَ ـمَ  رم ـيـبّ ـَوّف كَ  -55
َ
 َسوْ ـصَّ فَ ـخَ  ُ  َوَماـُخلْفُ  (0)مَّ ـعَ  اـمَ   ْذَت أ

 (4)]وإذ[چ (3)ففي (عند مد جار) (2)چں چ ظهار حنو إي عن رويس )دع لدى أ)واهلاء عنه( 

دغام ظهار واإلالقصر مع اإل[ 51بقرة: ]ال چچچىل الوقف على إ [51البقرة: ] چڦ  ڄ
 .(5)مع عدمها فق  ظهارواإل ،دغام هباء السكت وعدمهامث املد مع اإل، وعدمهاوهاء سكت 

 و ماأ) [92البقرة: ] چے   ۓ  ۓ  چ  :حنو، دغام )كبري( اجتمع )مع كاختذت(إ)ويف(  

البقرة: ] چہ  چ إىل [ 21]البقرة:  چک  گچ  ، ]حنوخص( بضم العني واخلاء خلفه وما عمّ 

 وما: )فقولنا [22البقرة: ] چھ چ [ إىل  21البقرة: ] چں  (7)ڱ  ںڱ  چ و أ (6)[21
يف قول  واملراد باملرجح ما، ذ مها خاصانإ (8)]وغريه[ شامل الجتماع ذي اخلالف العام مع املرجح (خص
 .(9)«ْب هَ َلَ  حْ جهّ رَ وَ » :الطيبة

 .)فسومها( يف اإلظهار واإلدغام (11)«نْيّ لَ وَّ ال ُف لْ خُ وَ » :يف وبغريه ما

ْدغّ  -56
َ
ْو أ
َ
 َدعْ ــُب فَ ـسْ ـُ  حَ ـاراً لَ ـهَ ـَواهُ إّظْ ـسّ   عْ ـْح مَ ــارَجَ ـي َومَ ـّ انـَـّ ّم الـأ

ّ ـَومَ  -57 ـََل ـَلَف ابْ ـصَّ خّ ـ ّ خَ ـا ب  َل اءّ ـبَ ـَل الْ ـبْ ــيَم قَ ــَوالْـمّ َكـَغريّهّ   ّن الْ

 .(12)وما خص خلفه دون األول (11)چں  چ  :( وهو حنو)أو أدغم الثاين

                                                           

 )وأعم( هكذا يف )ب(. (1)
 ، وغريها.27سورة الفرقان، آية  (2)
 يف )ب(: )فله يف(. (3)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (4)
 .121، شرح مقرب التحرير 59( ينظر: غيث الرمحن 5)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (6)
 )اتقوا( هكذا يف )ب( والصواب ما هو يف األصل. (7)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (8)
 مث   تـ ف ك رو ا ن س ب ح ك  ك ال  ... بـ ع د  و ر ج ح  ل ذ ه ب  و ق ب ال   -144 (9)

 .41ص  طيبة النشر :ينظر
 .145، بيت رقم 41ص  طيبة النشر :ينظر (11)
 .، وغريها27( سورة الفرقان، آية 11)
 .115-114، شرح مقرب التحرير 16: غيث الرمحن ( ينظر12)
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 چمح  جخ  حخچ : حنو «نْيّ لَ وَّ ال ُف لْ خُ وَ » :مما يف ذا اجتمع )مع سواه(إ( (1) )وما رجح

دغامهما إفق  )فدع( فله  أي:له حسب(  ظهارا  )إ [51النجم: ] چڤ  ڤ چ [ إىل43]النجم: 
 .(2)حدهظهار املرجح و إظهار غري املرجح دون إو ، ظهارمهاإو 

ظهار اجلميع مع املد إ [22البقرة: ] چۅچ [ إىل 21]البقرة:  چک  گچ ففي 

دغامه مع إوحده وهو مرجح مث [ 21]البقرة:  چکچ دغام إو  ،والقصر والغنة وعدمها فيهما

 چہ چ دغام ، وال يصح إدغام اجلميع مع املد والقصر يف الثالثةإمث  ، (3)[22]أوهلا البقرة:  چہچ

، (5)ظهار املرجح وحدهإغري مرجح وال يصح  چہ چ  مرجح و چکچ  ن أل؛ (4) چکچ دون 

ول وغري مرجح نه عام مع خاص مرجح يف األأل ؛چہچ ودون  چکچ  دون (6)"خلق"دغام وال إ
 . (7)يف الثاين

 چەئ  ەئ  چ  و[ 112]النساء:  چٿ  ٿچ  :)وما به خص خالف ابن العال( حنو
 .(8)دغامهماإفله إظهارمها و  يب عمرو أفيه خالف  مما عمّ  ه()كغري  جيعل ليعقوب [83]البقرة: 

خيفيها وال  با عمروأن أل؛ )ال( تدغم ليعقوب (9)چڤ  ڤ چ  :)وامليم قبل الباء( املوحدة حنو
 /ب[. 11](11)يدغمها

58- 
 

دّ ـشَ ـاَء ِّف مُ ـَوالْهَ  ّ ـيَ ـالْ  دَّ  دْ ـمَ ـا َدْع ب
 

 
ْ ـْم يَ ـلَ ـِّف كَ  وّس ـَوالسُّ   َساُن َردْ َر اّْلن
 

                                                           

 )ورجح ( هكذا يف )ب(. (1)
 .115، شرح مقرب التحرير 62رمحن :  غيث ال( ينظر2)
 ، وغريها.22سورة البقرة آية: ( 3)

 .يف مجيعها (النسختني مكتوب )ذهب يف چک  چ  (4)
 .88، شرح تنقيح فتح الكرمي 241-241 حتقيق: خالد أبو اجلود ( ينظر: الروض النضري للمتويل5)

 .[12البقرة: ] چ ڻ چ، واملراد يف املخطوطكذا (  6)
 .61: غيث الرمحن ( ينظر7)
 .62: غيث الرمحن ( ينظر8)
 .وغريها، 113: ( سورة البقرة، آية9)
 .116، شرح مقرب التحرير 63( ينظر: غيث الرمحن 11)
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ـََل ـا َوفَ ـيَ ـًل َوّف ُدنْ ـيْ ـمَ  -59  لَ ــلَّ ـا قَ ـيَ ـُدنْ ـلّ  اـّح مَ ــتْ ــْع فَ ــمَ   ـََْل ابُْن الْ

ليعقوب )مبد( أي ( دع( ي ياء املتكلم املشددةأ)واهلاء( اليت للسكت )يف مشدد اليا( بالقصر  

 . (3)واملد مع عدم هاء السكت،  القصر مع الوجهني (2)چڭ  ڭ (1)]إن[ چ : ففي حنو، معه

حبذف ياء النسب للوزن )يف كلم ير اإلنسان( من كل فعل حمذوف األلف للجازم  (4)()والسوس  
 . (5)ويوقف للكل على ذلك بالسكون، احلرف املمال من أجل فتحة الراء لفقد( ال  ي  د م  وآخره راء )ر  

 [42األنفال: ] چچ  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ :حنو ()ويف( اجتماع )دنيا وفعلى

 چڃچ فله مع فتح فعلى فتح ، قلال(ما ل دنيا خربه مجلة )مع فتح فعلى  (6)مبتدأ )ابن العال( بالرفع
ا وهذه موتقليل فعلى وتقليله (7)[امفتحه]فله يف هذه اآلية  ،ومع تقليل فعلى فتحها وتقليلها، فق 

 .(9))والسوسي(( 8)األوجه عامة للدوري

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 .، وغريها51( سورة األنعام، آية: 2)
 .121-121، شرح مقرب التحرير 63( ينظر: غيث الرمحن 3)
ولد سنة نيف وسبعني ومائة، زياد بن عبد اهلل بن إمساعيل بن إبراهيم السوسي الرقي، أبو شعيب، صا ح بن  هو( 4)

وجود القرآن على حيىي اليزيدي وأحكم عليه حرف أيب عمرو، أخذ عن: سفيان بن عيينة، وعبد اهلل بن منري، وأخذ عنه: 
، معرفة القراء 11/73 ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب هـ( 261أبو عمران موسى بن جرير، وعلي بن احلسني، )ت: 

 .3/191، األعالم 115الكبار 
 .63( ينظر: غيث الرمحن 5)
 )مبتدأ( ساق  من )ب(. (6)
 يف األصل )فتحها(، وما أثبته من )ب(. (7)
 .79 ( هو نفسه دوري الكسائي وقد سبقت ترمجته ص8)
 .126، شرح مقرب التحرير 64( ينظر: غيث الرمحن 9)

ّ ـقَ ـْل مُ ـمّ ـَوَل تُ  -61  رْ ـُروّس اآلّي مَ  حُ ـتْ ــلّيلََها إّْن فَ ـَتقْ   ي َوَذرْ ـلَ ــْ ـَل فَ ــله

61- 
 
 

 َيا إّْن قََصْ يَْل ُدنْ ـمَ  ورم دُ ــْع لّ ــَ ـَوامْ 
 
 

 
 َذرْ  ُ  ــْ ـراً وَعَ ـهّ ـمْ ـاسم مُ ـنَ  َل ـيْ ـَومَ 
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مالة إ زاد له على األوجه الثالثة السابقةيف ،حال كونك )مقلال( له )فعلى( "دنيا")وال متل( للدوري 

 . (2)مع فتح فعلى فق   چڃچ 

 (3)قصره ومده وللسوسي ،قصره ومده على كل من األربعة فلو كان معهما منفصل كان للدوري

وال يكون اال مع تقليل فعلى مع * چڃچ وتقليل ، بأربعة چڃچ على وجهي فعلى عند فتح 

 .كما سيأيت،  (5)عند املد (4)[]لهچڃچ المتناع تقليل  ،القصر فق 

سم مجع آلية ا ،اهلمزة للوزن حبذفس اآلي( و )إن فتح ر  "فعلى"ي أ)تقليلها(  اترك: يأ )وذر(

 چڀچ ا وتقليل مفتحه [65طه: ] چڀچ  ىلإ [65]طه:  چٱ  ٻ چ ففي  ،بان: )مر( أي

 . (6)وعلى كل من الثالثة وجها التفصيل"، موسى فق "وتقليلهما ال تقليل  ،فق 

 ہچ وجهه يف أ( فهرا  وميل ناس مظ )وامنع لدور( بالتنوين وحذف الياء )ميل دنيا ان قصر

ميتنع منها  ،كلها صحيحه وهي مثانية عشر  [211البقرة: ] چۇچ ىل إ [211البقرة: ] چھ

 . (7)مع القصر واإلظهار چھ  چ  و  چڃچ وهو إمالة واحد 

                                                           

 )تقليل ( هكذا يف )ب(. (1)
 .199طيبة النشر ، حتريرات 96، شرح تنقيح فتح الكرمي 126ير ، شرح مقرب التحر 64( ينظر: غيث الرمحن 2)
 .( ساق  من )ب(قصره ومده وللسوسي ،على كل من األربعة) (3)
مع فتح "فعلى".... ثالثة  چڃچ مع فتح فتح "فعلى" مع القصر واملد، وإمالة »جاء يف هامش النسخة )ب(: * 

وفتحها مع القصر  چڃچ تقليل "فعلى" مع تقليل و   چڃچ وهي: فتح "فعلى" مع فتح   چڃچ "فعلى" مع 

 «.على املد   چڃچ واملد، وميتنع وجه وهو تقليل 
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (4)
 .34 ص (مد املنفصل إن قللت فعلى صر طيبة النشر يف حترير القراءات: )ميتنع( قال صاحب خمت5)
 )املنفصل( هكذا يف )ب(.( 6)

 .199، حتريرات طيبة النشر 65، غيث الرمحن 73عمدة العرفان فتكون ستة ينظر: 
 :( وهذه األوجه هي7)
والقصر وفتح ، مث إمالة الناس مع اإلظهار صر مع ثالثة الدنيا بتسعة، مث اإلدغام والقح الناس مع اإلظهار والقصر واملدفت

 = ، مث إمالة الناس مع اإلدغام والقصر وثالثة الدنيا فهيمع اإلظهار واملد وثالثة الدنيا ، مث إمالة الناسالدنيا وتقليلها فق 

ى قَ ـعَ  (1)َتْقلّيلَ ُ  -62  ..........................................  ْصم وََغنْ ـََس ََلَ
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الفتح مع  [185األعراف: ] چۇ  ۇ  چ )ذر تقليله عسى لدى قصر( ففي  الدوريأي: وعنه( )

 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ففي ، والتقليل مع املد )و( لدى )غن( الالم والراء، القصر واملد

 .(1)والتقليل مع املد بال غنة فق /أ[، 11] ة وعدمهاوالغن، الفتح مع )القصر( واملد[ 216]البقرة: 

 نْ ـ ّ َمََت َواْْلُلُْف عَ ـحّ ـتْ ـفَ َد ــْ ـوَعّ   .......................................... -62

 عْ ــَ ـا مَ ـوسم مَ ـارّ سُ ـّف الَّ ـَوقْ وَ  َمدمه   َقعْ ّن َمْع بَََل وَ ـَل ِّف َذيْ ــَ ـّن الْ ـلبْ  -63

 ـُْ  َذرْ ـارّْب عَ ـشَ ـلم مَ ـيْ ـْع مَ ـاهُ مَ ـإّنَ   اُم إّْن قََصْ ـشَ ـََل وَهّ ــْ ـَل فَ ـيـلّ ـقْ ـتَ  -64

، فتحهما [51اإلسراء: ] چڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڄ   چ ففي ، ي الدوري )م ى(أوعند فتحه( ) 

  . (4) (3)ال تقليل عسى فق ، مع املد فق  وتقليلهما ،(2)مع املد والقصر فيهمافق   چڦ چوفتح 

ملا يومهه   خالفا  : م ى وعسى )مع بلى( أي: يأين( ذيف  (5)ظهر )البن العال: يأ)واخللف عن( 
 .(6)ن اخلالف يف الثالثة للدوري فق أكالم الطيبة من 

 

  

                                                                                                                                                                          

، شرح تنقيح فتح الكرمي 127التحرير  ب: شرح مقر ة الوجه املمنوع ثكون مثانية عشر. ينظرسبعة عشر وجها وبإضاف =
119. 
 .119، شرح تنقيح فتح الكرمي 277حتقيق : خالد أبو اجلودالروض النضري  ،117( ينظر: حتريرات 1)

 )فيهما( سق  من )ب(. (2)
 . 261، حتريرات طيبة النشر 128، شرح مقرب التحرير 91( ينظر: عمدة العرفان 3)
 ، وليس يف اآلية غنة.)والغنة وعدمها والتقليل مع املد بال غنة فق ( زيادة من )ب( (4)
 .61( هو أبو عمرو وقد سبق ذكره ص 5)
أىن  ، سبعة ألفاظ، وهي بلى، م ى، عسىعن أيب عمرو يففون واختلف أيضا هؤالء امللط»( قال ابن اجلزري: 6)

أسفى فأما بلى وم ى، فروى إمالتها بني بني أليب عمرو من روايتيه أبو عبد اهلل بن  ياويل ى، ياحسرتى، يا ،االستفهامية
صاحب اهلداية وأما عسى فذكر إمالتها له كذلك ، املهدوي يف هدايته، وصاحب اهلاديشريح يف كافيه، وأبو العباس 
 .2/53النشر « ية السوسي من طرقناواهلادي، ولكنهما مل يذكرا روا
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 سوس() الوقف على حنوه من كل ذي راء متطرفة قبلها ألف: يأ (1) چ ڤ چ)ومع مد وقف( حنو 

ىل الوقف على إ [5اإلسراء: ] چک  ک  ک  ک چ  ففي ،تقليل فعلى( ما منعبالتنوين وحذف الياء )

 .(2)ن منع بعضهم بعضهاإو ، كلها صحيحة  ربعون وجها  أمثانية و  [5]اإلسراء:  چ ڱچ 

 .(3)و الأ ،چیچ : كما سيأيت سواء وقف على حنو،  فيمتنع تقليلها له مع املد چڱ چ ما أو 

 [73]يس:  چٹچ ميل مع  [٣٥األحزاب: ] چۀ   چ  )ان قصر( املنفصل ففتح  )وهشام

[ 53]األحزاب:  چۀچ[ إىل 53]األحزاب:  چگ  ڳ  ڳچ بالسكون )عنه ذره( ففي
  . (4)واملد مع الوجهني ، القصر مع اإلماله فق

القصر مع فتح [ 73]يس:  چڤچ  [ إىل69]يس:  چائ  ەئ  ەئچويف 

  .(5)واملد مع الوجهني [73يس: ] چٹچ

                                                           

 .، وغريها39سورة اليقرة، آية  (1)
يف وجهي التحقيق واإلبدال  ن، منها وجهان يف فعلى يضرباأربعة وعشرون وجها   :( ذكر اإلبياري يف غيث الرمحن2)

أعين اإلمالة والفتح والتقليل تكون اجلملة ما  چڱچ رب يف ثالثة بأربعة فاضرهبا يف وجهي املنفصل بثمانية وهذه تض
 :صاحب فتح القدير ستة وعشرين وجها  عامر بن السيد عثمان  وذكر .68ذكر 

مث توس  ، لةوترك الغنة ، وقصر املنفصل وإبدال اهلمز الساكن مع اإلما چک  چ  مع تقليل چک چ فويق القصر يف 

                         ، مع اإلمالة، مث إبدال مع اإلمالة، مث الفتح ة والقصر واهلمزوعدم الغن چکچ املتصل وفتح 
عدم الغنة والقصر واهلمز واإلمالة، مث و   چک  چ مث تقليل  واهلمز مع اإلمالة، مث مع الفتح، مث الغنة مع توس  املنفصل

مع اإلمالة، مث  ، مث اإلبدالالقصر واهلمز واإلمالةعدم الغنة و و   چک چ ، مث إشباع املتصل وفتح اإلبدال مع اإلمالة
، مث فويق الغنة مع القصر واهلمز واإلمالة، مث الفتح ، مثيف املنفصل مع اإلبدال واإلمالة، مث الفتح ، مث فويق القصرالفتح
مث  ،فصل مع اهلمز واإلمالةتوس  املن ، مثصر يف املنفصل مع اهلمز واإلمالة، مث الفتح، مث اإلبدال مع اإلمالة، مث الفتحالق

، مث الغنة مع القصر چ ڱچ ، مث تقليل عدم الغنة والقصر واإلبدال والفتحو  چکچمث تقليل  ،اإلبدال مع اإلمالة
  .46-54-44 واإلبدال والفتح

 .68 : غيث الرمحن( ينظر3)
 .339، حتريرات طيبة النشر 121عمدة العرفان  :( ينظر4)

 چٹچالقصر مع فتح [ 73]يس:  چڤچ  [ إىل69 ]يس: چائ  ەئ  ەئچويف )  (5)
 ساق  من )ب( .  (واملد مع الوجهني [73يس: ]

 . 359، حتريرات طيبة النشر 131ينظر: عمدة العرفان 
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]يس:  چڤچ  ووصلت اىل [68يس: ] چۉ  ۉچ :تعاىل ذا ابتدأت من قولهإف
 .فسيأيت حتريره يف سورته[ 73

ّ ـْع لّ ــَ ـَو امْ  -65 ْ ـُدورّيهم ب  دُّ بََداـمَ ـَز إَّذا الْ ـمْ ـهَ ـُر الْ ــّ ـشْ ـيُ ـكَ   َدىــامم لَ ـمَ ـإّت

نَ ـــَ ــمُ ـَن الْ ــْل مّ ــمّ ـَل تُ وَ  -66 تّ ــرم تَ ــْص ــاً َذاَت قَ ــُروفـإّل حُ   اتّ ــوَّ
ْ
 أ

ذا املد إ) چی  چ: )اهلمز( يف حنو چىئچ ـ ك( راء  ي عنده )لدىأ)وامنع لدوري بإمتام( 

[ 119]األنعام:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی  چ ففي  ،بدالحينئذ اإل ظهر )فيتعني(: يأبدا( 
  . (1)ال اإلمتام مع املد واهلمز، إاألوجه االثنا عشر وكلها صحيحة

ذ التنوين ال ، إهو الذي تايت االمالة عنده ذ، إمن( األحرف )املنونات( يف الوقف عليها )وال متل
 بدال اهلمزة ألفا  إ)ذات قصر تايت( ب ،(2)يطلق احلرف على الكلمة دكلمات وق:  يأ( ال حروفا  إ)، ميال

 (3)الزمة لفأرابه عإواملقصور كذلك ما حرف  ،ويا  حن   يت حال كوهنا مقصورة قصرا  أكلمات ت:  ي، أللقافية
 :لزومها التقاؤها ساكنة مع تنوينها وهذه احلروف هي /ب[11] لفات الكلمات اآلتية منع منأو 

ى مُ  -67  ًدى َفًَت قَُرىـوًى سُ ـاً سّ ـًوى رّبـطُ   ىرَ ـْفتَ ـَفى مُ ـَص ـَلى َومُ ـَص ـُغزَّ

ًذى َوْوًل ُهَدىـسَ ـًوى مُ ـثْ ـمَ  -68
َ
 فَاْعُدًدا وََعَْشٌ  عٌ ـبْ ـًًح سَ ـًًّم ُض ـعَ    ًّمى َوأ

[ 15]حممد:  چڻچ  [ و125]البقرة:  چېچ [ و 156آل عمران: ] چەئچ 

 چں چ  [ و58]طه:  چڻچ [ و 39الروم: ] چے   چ  و (5)چۈئ  چ  و (4)چڀچو

                                                           

مع ، مث اإلختالس وعليه املد املنفصل مع اهلمز واإلبدال: اإلسكان يف الراء وعليه القصر واملد يف ( وهذه األوجه هي1)
، 61وال يكون اإلمتام إال للدوري فق . ينظر عمدة العرفان ، واإلمتام مع القصر واملد واهلمز واإلبدال اهلمز واإلبدال

 .171، حتريرات طيبة النشر 186 -184حتريرات املنصوري 
واحلرف: األداة اليت تسمى الرابطة ألهنا  ،معروف واحد حروف التهجي احلرف من حروف اهلجاء»قال ابن منظور:  (2)

االسم باالسم والفعل بالفعل كعن وعلى وحنومها، قال األزهري: كل كلمة بنيت أداة عارية يف الكالم لتفرقة املعاين  ترب 
على الوجوه من القرآن  وامسها حرف، وإن كان بناؤها حبرف أو فوق ذلك مثل ح ى وهل وبل ولعل، وكل كلمة تقرأ

 .9/41لسان العرب «. تسمى حرفا
 .56، أسرار العربية لكمال الدين األنباري 16ربية أليب الفتح عثمان بن جين الع: اللمع يف ( ينظر3)
 ، وغريها.36سورة القصص، آية:( 4)
 ، وغريها.12سورة طه، آية:( 5)
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 (3)چپچو  (2)چڱچ و (1)چژچ [ و61األنبياء: ] چٿچ [ و36القيامة: ]

فاجلملة  (7) چڄ چ  [ و44فصلت: ] چۇئچ و (6) چڀ  چ  و (5)چڀ     چ  و (4)چەئچو

طه: ] چۓ   چ [ و 117 طه: ] چڻچ كـ يف الوقف   (0)( فال ميال غريها)سبع وعشر فاعددا

 .(11) (9)چ ىچ  [ و118

وْ ــالم سَ ــَص ــفّ ـالم َوانْ ـَص ـَوَذا اته  -69
َ
ّ أ ّ  اـزّْد مَ   وه و اـــْر مَ ــَراُد آخّ ـفّ ـ ّ انْ ـب

َ
 َرأ

ّ  اـْدَر مَ ـقَ  دُّ ـمَ ـِإَوْن يُ  -71 وْجُ ـفَ   َردْ ـــفَ ــ ّ انْ ـب
َ
ـُ ـمّ ـاِّن جَ ـُ  الَّ ـأ  دْ ـــَ ـا تُ ـهَ ـي

)زد مابه انفراد  (11)مبعىن الواو و(أربعا )أسومها يف املد ثالثا أو  ا ذا )انفصال()ذا اتصال و( مدّ 
وال جيوز ، فصل قصره اثننيفالذي انفرد به املن، منهما به (12)ما )رأوا( انفراد املتأخر: يأآخر( بالكسر 
ال عند ورش ومحزة وابن ، إذ ال جيوز ذلك يف املنفصل، إ(13)والذي انفرد به املتصل ستا  ، ذلك يف املتصل

 (14)ومخسا   ربعا  أوال اثنني بل وال  ألهنم ال ميدون ثالثا   ؛وليس الكالم يف مذهب هؤالء، ذكوان خبالف عنه
على ، مد املنفصل كذلك فلو تقدم املتصل ومد ثالثا   ،كذلك  (15)والكالم يف من مل ميد ومحزة  لورش

                                                           

 ، وغريها.18سورة سبأ، آية: ( 1)
 ، وغريها.68سورة العنكبوت، آية:  (2)

 ، وغريها. 282( سورة البقرة، آية:3)
 ، وغريها. 196 آية:سورة البقرة،  (4)
 ، وغريها. 41 آية: سورة الدخان، (5)
 ، وغريها. 2آية:  ،سورة البقرة (6)
 ، وغريها.98األعراف، آية: ( سورة 7)
 .)لغريها( هكذا يف )ب( (8)
.، وغريها75( سورة مرمي، آية: 9)

 .17ل املشكالت ، ح71، غيث الرمحن 157 -156شرح طيبة النشر البن الناظم  ،2/74النشر  ( ينظر:11)
 .425، تاج العروس 858( ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب لعبد اهلل بن يوسف بن أمحد 11)
 ( هكذا يف )ب(.)املتأخرون (12)
 .98( ينظر: شرح مقرب التحرير 13)
 )أو مخسا ( هكذا يف )ب(. (14)
 )من ميد( هكذا يف )ب(.  (15)
 (          =42)ص  :جلزري يف طيبة النشر، قال ابن ا83بن الناظم ، شرح طيبة النشر ال334-1/333النشر  :ينظر 
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و قصر اثنني ، أ(2)أربعا []( 1)مد املنفصل كذلك ربعا  أو مد املتصل ، أو قصر اثنني وهو ما انفرد بهأ سويةتال
و مد ، أانفراد بهما وهو  وستا  ، سويةتمد املتصل كذلك على ال و تقدم املنفصل ومد ثالثا  أ ،على ما مرّ 

أن مد املتصل عند ( بدحدمها )قدر ما به انفر أ)وإن ميد( ، مر على ما وستا   ربعا  أمد املتصل  ربعا  أملنفصل ا
وهو  الثاين( )فأوجه، ما يعم القصر ال ما يقابله: فاملراد باملد ،و املنفصل عند سبقه اثننيأ سبقه ستا  

 ربعا  أو  املتصل يف الصورة الثانية وهي مده ثالثا  و ، وأربعا   املنفصل يف الصورة األوىل وهي مده اثنني وثالثا  
مع مد  ومد املنفصل مخسا  ، وبقي مدمها ستا  ، فجملة األوجه يف الصورتني سبعة ،تعد()مجيعها  وستا  

 مع مد املتصل مخسا   ن مد املنفصل مخسا  أعلى ، ذكر ذلك يف النظم لوضوحهومل ي  ، وستا   املتصل مخسا  
ن ذلك ال يأيت أال إنه انفرد هبا أل وستا  ة سويتعلى ال ألن مده مخسا  ، حمالة وأحل يف النظم ال وستا  
لف ال على خ  إواثنني  :ال يقال، ميد املنفصل مخسا   ذ عند مده مخسا  ، إ(3)عند تقدم املتصلأ[ /12]

ذ إ وثالثا  ، مرّ  ال على ماإفيمد اثنني ، وجه الثاينأيت مجيع أت :ال يقال ذا مد املتصل السابق ستا  إحفص و 
فجملة األوجه املذكورة يف النظم واخلارجه عنه ، فق  ومخسا   ربعا  أبل  ا  من مد مخس (4)الإيقول به ال

  .ومجيع ما ذكرناه يظهر للمتأمل احلاذق ،(5)عشرة

ّ ـــَوزّْد إَّذا غُ  -71 ّ  َر ُذو ـــيه  انْفَّصالّ   ْصّ ذّيـْع قَ ـُ  مَ ـراً لَ ـْص ـقَ   الّ ـــَص ـــاته

ّ ـحُ   اــَلّث مَ ــْع ثَ ــَلّث زّْدهُ مَ ـَوّف الَّ  -72  ْصّ ذّي فَْصلم َسَماـَد قَ ــْ ـعّ َق ـقه

 بتسهيل األوىل [31البقرة: ] چچ  چچ ـ  ذو اتصال( كري  ذا غ  إ)وزد( على األوجه السبعة )
 واملغري (6)ملتصل احملققوااملنفصل  (له مع قصر ذي انفصال( فاألوجه الثمانية )ويف( اجتماع )الثالث قصرا  )

، وستا   ربعا  أو  مع مد احملقق ثالثا  : يأاملتصل الذي )حقق( أي: قصر املغري )مع ثالث ما( : يأ)زده( 

                                                                                                                                                                          

 إ ن  ح ر ف  م دٍّ قـ ب ل  مه  ٍز ط و ال  ... ج د  ف د  و م ز  خ ل فا  و ع ن  ب اق ي ال م ال   -162= 
 )كذلك ( ساق  من )ب(. (1)
 ما بني املعكوفتني ساق  من )ب(. (2)
 )املنفصل( هكذا يف )ب(. (3)
 ( ساق  من )ب(.)إال (4)
 .99، شرح مقرب التحرير  73- 72ن غيث الرمح ( ينظر:5)
 )املخفف( هكذا يف )ب( والصواب ما أثبته. (6)
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گ  چ ففي ، تكملة( 2)عال وارتفع أي:)مسا(  :وقويل (1)عند قصر املنفصل: ي أ ()عند قصر ذي فصل

  [32األحقاف: ] چگ  گڳ  ڳ

ومدمها   وستا   ربعا  أو  الثاين ثالثا   ومد (4)مع مد املتصل األول اثنني ،دونهعمرو قصر  يبأو ( 3)لقالون
مث مد دونه  (6( )5)سقاط قنبلمع اإل با عمروأو  ،ويشارك قالون يف هذه الستة مع التسهيل البزي، كذلك
ربعة رويس وليس با عمرو يف هذه األأويشارك  ،وستا   ربعا  أمع مدمها  ربعا  أمث  وستا   مع مدمها ثالثا   ،*ا  ثالث

 .(8)وله مع التسهيل سبعة ال ختفى ،(7)سقاط الختصاصه باملدله غريها مع اإل

، (9)ن املتصل احملقق مقدمأال إ [31]البقرة:  چچ  چ  چ  چچ وهذا كله بعينه يأيت يف  
مث مد املنفصل  " ثالثا  والء"، ومد "أأوالء" و (11) ]التنبيه[ "ها"وقصر  ثالثا   "أمساءمد" يب عمروأفلقالون و 

                                                           

 .113( ينظر: شرح مقرب التحرير 1)
حممد عبد  احللل يف شرح أبيات اجلمل أليب، 1185لى أمحد املرزوقي األصفهاين شرح ديوان احلماسة أليب ع( ينظر: 2)

 .29طليوسي اهلل الب
ويقال املري موىل بين زهرة أبو  ،عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد اهلل الزرقيهو  (3)

جلودة  ؛وهو الذي مساه قالون وقد اختص به كثريا   ،إنه ربيب نافع :قارئ املدينة وحنويها، يقال ،موسى امللقب قالون
عن: حممد بن جعفر بن أيب   أخذ ،هـ(51)، وقرأ على نافع سنة هـ(121)ولد سنة  .جيد :فإن قالون بلغة الرومية ،قراءته

عن نيف ، هـ(221)تويف قبل  .وأبو نشي ، احللواين وأمحد بن يزيد، عنه إبراهيم وأمحد ابناه وأخذ كثري، وابن أيب الزناد،
 .ومثانني سنة

 .1/615، غاية النهاية 93، معرفة القراء الكبار ص 5/426، تاريخ اإلسالم للذهيب 8/493حبان ينظر: الثقات البن 
 )اثنني( ساق  من )ب(. (4)
مقرئ أهل مكة أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة املخزومي، موالهم هو ( 5)

 ، وأبو احلسن بن شنبوذ،أبو بكر بن جماهد وأخذ عنه:، وجود القراءة على أيب احلسن القواس هـ(195)املكي.ولد سنة 
 هـ(.291)ت: 

 .2/165، غاية النهاية 3/188، الوايف بالوفيات 6/1112، تاريخ اإلسالم 134ينظر: معرفة القراء الكبار ص 
 .111، شرح طيبة النشر البن الناظم 112( ينظر: الوجيز لألهوازي 6)

  .«ربعا  وستا  د أولئك ثالثا  وأاألول والثاين صح، قصر أولياء مع م»النسخة )ب(: * جاء يف هامش 
 .114( ينظر: شرح مقرب التحرير 7)
، مث مد وستا   مع مد املتصلني ثالثا   ( ثالثا  ن دونهم، مث مد )وستا   وأربعا   : قصر املنفصل عليه مد املتصل ثالثا  ( وهي8)

 .، ينظر: املرجع السابقوستا   عليه مد املتصل أربعا   املنفصل أربعا  
 هكذا يف )ب(. )متقدم( (9)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل.( 11)
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وقصر  ومد أمساء ستا  ، حينئذ ربعا  أ "والء"أ "، مث مدوالءو"أ "ها" ثالثا  مث مد الكل أربعا ، وقصر"والءو"أ
وعلى  ،با عمروأرويس  وشارك، والء ستا  أمع مد ، ربعا  أو  ثالثا   "ها"ومد  و مدها ستا  "، أوالء"أ و "ها"

وشارك قنبل أبا عمرو يف الستة الباقية  ،واربعا   لكل ثالثا  ووجهي مد ا خريينسقاطه يف الوجهني األإوجه 
 .وكل هذا يؤخذ من النظم، /ب[12]* (1)ال أهنما يسهالنإيضا فيها أ ويشارك البزي قالون

 ُق َمدْ ــحَ ـلْ ـمُ ـالَّلزُّم َوالْ اُم وَ ـّلْدغَ   َقْط َدْع َوُيَردْ ـ م فَ ـيـمّ ــْ ـتَ  رَ ـْص ـَوقَ  -73

 [16آل عمران: ] چٱ  ٻ  ٻ چ  :حنو، فق ( إذا اجتمع مع مد غريه )وقصر( مد )تعظيم

 .(2)أو قصر غري التعظيم ومده، وقصرا   )دع( فسومها مدا  [ 18]آل عمران:  چڦچ إىل 

بكسر الالم وحذف اهلمزتني فهو كغريه يف امتناع اإلدغام  )اإلدغام( ،مينع مد التعظيم :)ويرد( أي
 .(3)عليه كامتناعه مع اهلمز

 . (5)واإلدغام مع اإلبدال ،اإلظهار مع الوجهني (4)چپ  پ  چ في ف

واإلبدال ، وإدغام الصغري مع اهلمز، ظهارمهاإفله  [58البقرة: ] چٿچ فلو وصلت إىل 
 .(6)فعلم أن املمنوع مع اهلمز هو اإلدغام الكبري ،مع اإلبدال دغامهماإو 

 :)وامللحق( به حنو، (7)حال الوصل والوقف )والالزم( وهو ما جاء بعد حرف املد فيه ساكن حالني

له واأللفات اليت قبل تاءات  [36النمل: ] چٻ  چ ، و زةمحل [1] الصافات:  چٱ  ٻ چ 

                                                           

 .115، 114ينظر: املرجع السابق  (1)
أوالء ثالث حركات مث حركتني مث مد املنفصل وأوالء ثالث حركات مث مد أمساء  ومد»* جاء يف هامش النسخة )ب(: 

وأوالء أربع حركات ومد أمساء ست حركات  أربع حركات وقصر ها التنبيه ومد أوالء أربع حركات مث حركتني ومد املنفصل
 .«مع قصر ها التنبيه ومد أوالء ست حركات وحركتني مث مد ها التنبيه ثالثا وأربعا ومد أوالء ستا  

 .116 ، شرح مقرب التحرير75( ينظر: غيث الرمحن 2)
 .75، غيث الرمحن 174 حتقيق خالد أبو اجلود  لروض النضري: ا( ينظر3)
 .، وغريها58ة، آية: ( سورة البقر 4)
 .35، حتريرات طيبة النشر 18-17( ينظر: عمدةالعرفان 5)
 .75( ينظر: غيث الرمحن 6)
شرح النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع لعبد الفتاح  ،53 علم التجويد لصالح صا ح سيف : العقد املفيد يف( ينظر7)

 .1/171اهلادي ، 26القاضي 
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على  ومخسا   وأربعا   ،على الصحيح طويال   لرويس )مد( مدا   [111املؤمنون: ] چائ  ەئ    چ  و ،البزي
 .(1)دغم على الصحيحوسواء يف الالزم واملظهر وامل، فقد قيل هبما، غريه

 چ(3)ٱ  ٻچ وإمنا كان (2)ل مد املدغم أكثر واحلريف والكلمي واملثقل واملخفف سواءيوق
 [ 1 ]الصافات:

ألن مده لالزم وهو يزول بالوقف فتأيت فيه ، بالالزم ال منه ملحقا  [ 111]املؤمنون:  چائ  ەئچ و 
 .(5)الالزم (4)ثالثة العارض فلم يصدق عليه حد

حلمزة ففي كوهنا ملحقة  [36النمل: ] چٻچو  ،لفات اليت قبل تاءات البزيوأما األ  
 .(6)هبالالزم كما ذكروه نظر  واملتجه  عندي أهنا من

ْزَرٌق مَ ـخهّ ـفَ ـْم يُ ـَولَ  -74
َ
 َراـزّ قَ ـمْ ـهَ ـَداّل لّلْ ـاّْلبْ ـاَن بــإّْن كَ   َرا وَم ـمُ ـضْ ـْم أ

 چ(7)ٹٹ  ٹچ  :إن كان باإلبدال للهمز( يف حنواملضمومة )راء ال: )ومل يفخم أزرق مضموم را( أي

 (9)چڱچو  (8)چپچ و [53]األحزاب:  چڱ ڱچ[ 188األعراف: ]

التسهيل  [46األنعام: ] چڤ  ڤچ [ إىل  46األنعام: ] چڀ  ڀچ )قرا( ففي  (11)چڀچو

فله  [46: ]األنعام چڄچ فلو وصلت إىل ، (11)واإلبدال مع الرتقيق فق ، مع الرتقيق والتفخيم

                                                           

 .92رب التحرير ، شرح مق1/337( ينظر: النشر 1)
 )سواء( ساق  من )ب( . (2)

 ساق  من )ب(. چٻچ (3)
 )حد( ساق  من )ب(. (4)
 .75، غيث الرمحن 1/337: النشر ( ينظر5)
 .76: غيث الرمحن ( ينظر6)
 .( ساق  من )ب(إن) (7)
 .، وغريها6آية: ، ( سورة البقرة8)
 .، وغريها66( سورة آل عمران، آية: 9)
 .، وغريها46ية: ورة األنعام، آ( س11)
 .166، حتريرات طيبة النشر 76غيث الرمحن  ،181( ينظر: حتريرات املنصوري 11)
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وميتنع  ،وقصره ومده مع التفخيم عند التسهيل فق ، چڀچ تثليث البدل مع الرتقيق على وجهي 
 .(1)التوس  كما يأيت

مخسة  [53األحزاب: ]چےچ  [ إىل53األحزاب: ] چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ويف  
ضمومة عند القصر وتفخيم امل ،بعشرة مع ترقيق املضمومة على كل من التسهيل واإلبدال البدل وذي الياء

 .(2)فق /أ[ 13]مع الفتح واملد مع التقليل عند التسهيل 

، ترقيقهما وتفخيمهما [65األنفال: ] چڈ  ژ   چ )أو( إن )رققت( را )عشرون( ففي 

  . (4)فق  چژ  چ ال تفخيم ، فق  چڈچ وتفخيم 

البقرة: ] چٺ   ٺچ [ إىل 14البقرة: ] چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ ( ففي ن وسطا بدال  إ)أو 
الغنة  ممع الرتقيق وعد هوتوسط، ع الغنة والرتقيق فق مالراء و  وجهي، قصر البدل ومده مع عدم الغنة [17
 .(5)فق 

البقرة: ] چپ چ إىل [ 237البقرة: ] چۋ  ۋ چبعد طا( ففي  )أو( إن )غلظ الما   

 ،چىئ  چ مع وجهي  چۋ   چبالروم ترقيق  [237البقرة: ] چىئ چ على  (6)والوقف [238

 .(7)  چىئ  چ وتفخيمه مع ترقيق 

                                                           

 .143شرح مقرب التحرير ، 76ه مثانية( ينظر: غيث الرمحن فتصري األوج( )1)
 .313: مرشد الطلبة ( ينظر2)
 .ساق  من األصلني املعكوفتني ب ( ما3)
 .211، حتريرات طيبة النشر 213-122ملنصوري ، حتريرات ا71( ينظر: عمدة العرفان 4)
 .77( ينظر: غيث الرمحن 5)
 )أو( هكذا يف )ب(. (6)
 .77، غيث الرمحن 214: خالد أبو اجلود حتقيق( ينظر: الروض النضري 7)

ْو ُرقهّق -75
َ
ْو إّْن وَسَّ ـشْ ـْت عّ ـَ أ

َ
ْو غَ ــبَ   اـطَ ـُروَن أ

َ
 اــَد طَ ــْ ـبَ  اً ـَظ لَمـلَّ ـَدًل أ

ْو إّْن يُ  -76
َ
ْو َيُمدْ ـَر شَ ـيْ ـْط غَ ـوَسهّ ـأ

َ
ْو َفتْحُ   ْيءم أ

َ
ُسوا أ

َ
 َوَردْ (3)[اْْلَا]َذاّت  ََكْستَيْأ
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[ 81يوسف: ] چٺ  ٺ چسوا( ففي أ ( لني )غري شيء أو( إن )ميد كاستين يوسإ)أو 

وتوسطه ومده مع  الرتقيق ، مع التفخيم والرتقيق چٺ چ قصر  [81يوسف: ] چٹٹ چ  إىل
 . (1)فق 

ْو وَسَّ  -77
َ
 (2)ٌر َفَمْع َذا َما َحَمْل ـّن َل كّبْ ـِّف َذيْ   دَّ اْْلََدلْ ـْد مُ ــَوقَ  ْيءم ـَط شَ ـــأ

و َرقَّ َلم -78
َ
ْو قَ ــَ ـَدْل مَ ـبَ ـَط الْ ـإّْن َوسَّ   رْ ــمَ ـَ وَح ءم اــَد ظَ ــْ ـبَ  ـاً أ

َ
 رْ ـَص ـُ  أ

 : املسألتني و( احلال أنه )قد مد البدل يف ذين( ءٍ شي (3))أو( إن )فتح ذات اليا ورد أو وس 

ٹ   چ  [ إىل6احلج: ] چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻچ ففي  چڀ چ فتح ذات الياء وتوس   (4))إن(

مع ، والبدل بال غنة، چڀچ والغنة ومد ، مع مخسة البدل  چڀ چ الفتح وتوس  [7احلج: ] چڤ

، چڀچ والتقليل مع توس  ، مع قصر البدل فق  چڀچ ترقيق الراء مث تفخيمها بال غنة عند توس  

 (5)فاألوجه اثنا، والبدل مع وجهي الراء بال غنة چڀچ ، واملد بال غنة وهبا ومد والرتقيق والتوس  بالغنة
 .(6)عشر كلها تؤخذ من النظم

تفخيمه  )ما حظل( أي منع األزرق چڀچ أو توس  ، )ال كرب فمع ذا( أي املد عند سبق الفتح

مع الفتح وترقيق  القصر [57]غافر:  چۋچ [ إىل 56]غافر:  چڳ  ڳ  ڱچففي 
مث  ،د مع التقليل وترقيقهما وتفخيمهمامث امل ،والتوس  مع الفتح والتقليل وترقيقهما، الراءين وتفخيمهما

 چہچمث مع الفتح وتفخيم  ،كغريه يف هذه السبعة  [56]غافر:  چہچـف، مع الفتح وترقيقهما

واملد مع الفتح والتقليل والرتقيق ، ففيه القصر مع الفتح [56]غافر:  چہچ بـ فلو وقفت على ، فق 
  . (7) والتوس  مع الفتح والتقليل والرتقيق فق، والتفخيم

                                                           

 .143، شرح مقرب التحرير 235( ينظر: حتريرات طيبة النشر 1)
 فمع ذا ما خطل( يف ذين ال كرب يف )ب( )أو وسطت غري مد البدل  (2)
 )وسطا( هكذا يف األصل. (3)
 )أي( هكذا يف )ب(. (4)
 ( هكذا يف )ب(.)اثين (5)
 .144شرح مقرب التحرير  ،79- 78( ينظر: غيث الرمحن 6)
 .387، حتريرات طيبة النشر 144، شرح مقرب التحرير 241( ينظر: شرح تنقيح فتح الكرمي 7)
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 [18]الزخرف: چھ  چ [ إىل 17]الزخرف:  چں ڻچ :بعد ظاء( حنو )أو( إن )رق الما  
 :أي منع األزرق/ب[ 13] (وحظر) .(1)فمع التفخيم الوجهان ومع الرتقيق الرتقيق

ْو قَ ــَ ـَدْل مَ ـبَ ـَط الْ ـإّْن َوسَّ   .......................................... -78
َ
 رْ ـَص ـُ  أ

سْ ـَدلم قَ ـرّ بَ ـْص ـَد قَ ــْ ـوَعّ   اــَد طَ ـــْ ـاً بَ ـإّْن َرقَّ َلم ـاطَ ـَووَسهّ  -79
َ
 اـطَ ـقَ ـْد أ

ل  لَ ـهَّ ـْن سَ أْو ااًل ـَص ـُ  فّ ـمَ ـيـلّ ـغْ ـتَ   -81
َ
كَ ـأ ْو لّ ــَريْ ـذَّ

َ
 لَ ـلَّ ـا قَ ـيَ ـّذي الْ ـّن أ

مع ترقيق :   البدل )معه( أييأي توس ن وس  البدل( بفتح اهلمزة لتأول أن مع ما بعدها مبصدر)إ

[ 231]البقرة:  چڤچ [ إىل 231]البقرة:  چٿ  ٿ  ٹچ  :)أو( إن )قصر( حنو اءظالالم بعد ال
وميتنع : استثناء مما قبله أي -بالنون اخلفيفة- (ا)ووسط :وقويل، ومع الرتقيق املد، فمع التغليظ التثليث

 .(2)ظاءتوس  البدل وقصره عند ترقيق الالم بعد ال

ٱ  ٻ  چ ففي ، (3)كما يف املنصوري،  إال )إن رق الم( سابق واقع )بعد طا( فيجوز التوس  

مع  (4)بثالثة البدل چٿ چ  و چٻچتغليظ  [231]البقرة:  چڤچ [ إىل 231]البقرة:  چٻ

 چٻچ مث ترقيق، وحده مع املد فق  بغنة وعدمها چٿ چعدم الغنة وبقصر ومد مع الغنة وترقيق 

مث ترقيق الالمني بال غنة مبد فق   ،ومع الغنة بقصر البدل ومده، م ظلم مع عدم الغنة وتثليث البدلوتفخي
فهي أربعة  ،مث مع الغنة باملد ال غري، كما يف املنصوري وهو حمل االستثناء  وبالتوس  أيضا   ،عند اجلمهور

 .(5)ومخسة عشر على رأي املنصوري، عشر عند اجلمهور

                                                           

 .214 حتقيق : خالد أبو اجلود ري، الروض النض81يث الرمحن : غ( ينظر1)
 .145، شرح مقرب التحرير 81( ينظر: غيث الرمحن 2)
اهلل املنصوري )ت  ن بن عبدتأليف علي بن سليما "حتريرات املنصوري" ــ( وهو كتاب حترير الطرق والروايات املعروف ب3)

 .هـ(1134

 .( ساق  من )ب(بثالثة البدل چٿ چ) (4)
-145، شرح مقرب التحرير 121-119ينظر: حتريرات املنصوري رقيقهما مع التوس  فق . زاد املنصوري وجه ت( 5)

 .167التحارير املنتخبة  ،146

مع عدم الغنة  چٻچتغليظ  [231]البقرة:  چڤچ  إىل  چٱ  ٻ  ٻچ وجاء يف نسخة )ب(: )ففي 

 د فق  وتغليظه والقصر واملد وترقيق     =ومد البدل فق ، ومع تغليظه وتثليثه ومع الغنة وترقيق ظلم وامل چٿ چ وترقيق 
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]البقرة:  چۆئ  ۆئ  ۈئچ اسقطا( أي األزرق )تغليظ( الم )فصاال( ففي  )وعند قصر بدل قد

  . (1)الرتقيق مع التثليث والتفخيم مع التوس  واملد[ 233]البقرة:  چىبچ  [ إىل233

ففيهما الوجهان  [127: ]النساء چاــح  ـال  ص  ي  چ[ و 44األنبياء: ] چېچ : چۈئ چـ وخرج ب
 .(2)مع ثالثة البدل

بعدها مبصدر كما  أن مع ما لسبكن سهال( بفتح اهلمزة أألزرق عند القصر )ل  وأسق: )أو( أي 

  إىل چڀ  ڀچ [ ففي 143األنعام: ] چڀ  ڀچ سق  التسهيل يف مهزة : أمر أي

 . (3)والتسهيل مع التوس  واملد ،اإلبدال مع التثليث [143األنعام: ] چڤ چ

يف [ 59، النمل:  59]يونس:  چہچ على ما يأيت و [91يونس: ]أوهلا  چچچ وخرج به
 .(4)املوضعني فال ميتنع القصر مع تسهيلهما

ومع التقليل ، ي اليا قلال( أي وأسق  األزرق عند القصر تقليل ذي الياء فمع الفتح التثليثذ  )أو ل  
  . (6)البدل املغري واحملقق (5)وسواء يف ذلك، التوس  واملد

 األوىل وقصر مهزة( أو)ودرج مهزة  ،اطفة على التغليظهنا وفيما يأيت مبعىن الواو وهي ع (أو) و

 للوزن. (الياء)وقصر  چڀ  چ/أ[ 14]

81- 
 

ْو َل يُس
َ
ّ بَ ـَ أ  َرا  (7)وَبهّ ـُص ــْ ـَن مَ ـيْ ـوه
 

 
ّنَ ـْد نُ ـقَ  خْ ــفّ ـْع َوقْ ـا مَ ـوه

ُ
 َرىــ ّ باْْل

 
 

                                                                                                                                                                          

، وترقيق ظلم واملد والتوس  وهو حمل االستثناء ومع تغليظه وثليث البدل، ومع الغنة واألوجه مع عد الغنة چٿچ= 
 الثالثة السابقة معها(.

 .84، غيث الرمحن 121( ينظر: حتريرات املنصوري 1)
 .132 ، شرح مقرب التحرير84( ينظر: غيث الرمحن 2)
 .133-132، شرح مقرب التحرير 188( ينظر: حتريرات املنصوري 3)
 .85( ينظر: غيث الرمحن 4)
 )ذلك( ساق  من )ب(. (5)
 .85( ينظر: غيث الرمحن 6)
 )أو ال يسوي منصويب( هكذا يف )ب(. (7)
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ْو   -82
َ
 أ

َ
ّ َط ـَوسَّ   ِإَونْ  ةُ رَ ــــيـشّ ـعَ  مَ ــخهّ ــفَ ـْن تُ أ  نْ ـا َزكَ ـمَّ وّ (1)اً قَ ـالْخَرى َرقه

منصويب را قد  (3)( أي عدم التسوية )بنييأن )ال يستو  (2)وأسق  األزرق عند القصر :)أو( أي
فله عند القصر ترقيقهما ، وقفه باألخرى( أي بني الراءين املنصوبتني املنونتني املوقوف على ثانيتهمامع نونا 

 .(4)وتفخيمهما فق 

فمع  [24التوبة: ] چڍچ  تفخيم الراء يف :سق  عند القصر )أن تفخم( أيوأ: )أو( أي
 . (5)ومع تفخيمه التوس  واملد، ترقيقه التثليث

، ( أي علم من الراءين املوصوفتني مبا مرزكن مما ن)وإن وس ( البدل فالراء )األخرى( بالدرج )رقق
 يء)مع مد ش، وجيوز يف األوىل الوجهان، (6)تفخيموجيوز يف أوالمها الوجهان )كـ( ما أنه ميتنع يف األخرى ال

 فق  )إذا قللتا(. إن فتحتا( بالدرج )ورققهما(

ّ شَ ـْع مَ ـمَ ـكَ  -83  اــــتَ ــلْ ـلَّ ــا إَّذا قَ ــمَ ــهُ ــقْ ــَوَرقه   اــتَ ــحْ ــتَ ـْيءم إّْن فَ ـده

 راً ـراً ّحجْ ــمْ اراً ـتْ ـراً سّ ـهْ ـوّْزراً َوصّ   َراـــَوذّكْ  تَــقّـفراً إّْن ـيْ ـَو خَ ـَوَنْ   -84

ْم فَ ـفَ  -85 ّ ْو َمدهم  (7)لّ صْ اَقْط ََكلْوَ ـخه
َ
ْن يَق التَرْقّ   وُّجدْ  أ

َ
 دْ ـفُقّ  وَل َحْسُب َدْع َكأ

 :حنو، أما عند القصر واملد فيجوز الوجهان ،( عليه(8)إن وقف )و( رقق عند التوس  )حنو خريا  

فخرج بالوقف  [135]النساء:  (9)چٿچ وقف على [ إىل ال135]النساء:  چٻ  ٻ  ٻچ

                                                           

 )رققا ( ساق  من )ب(. (1)
 يف األصل بتكرار )عند القصر(.( 2)
 .( ساق  من )ب(أي عدم التسوية بني ي يستو الأاألزرق عند القصر ) (3)
 .133، شرح مقرب التحرير 214حتقيق: خالد أبو اجلود  ( ينظر: الروض النضري4)
 .133، شرح مقرب التحرير 214 حتقيق: خالد أبو اجلود ، الروض النضري214ملنصوري : حتريرات ا( ينظر5)
 .84 غيث الرمحن ( ينظر:6)
 )الوصل( هكذا يف )ب(. (7)
 )تقف( هكذا يف )ب(. (8)
 )نقريا( هكذا يف )ب( والصواب ما أثبته من األصل. (9)

 .133: شرح مقرب التحرير ينظر
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 چژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  کچ :حنو ،حينئذ الوجهان مع التثليث (1) ]ففيه[ عليه وصله
 .(2)[92]يونس: 

]الفرقان:  چۈئچ  [ و111]طه:  چٹ  چ  [ و211البقرة: أوهلا ] چہچ )و( لكن  

[، 22]الفرقان:  چڦ  چ  و (3)[ بالدرج71]الكهف:  چ ۇئ چ[ و 91]الكهف:  چہ  چ  [ و54
)كالوصل( فليس ، أما مع القصر واملد ففيها الوجهان، )فخم( راءاهتا عند التوس  مع الوقف عليها )فق (

 .(5)«اً ْت سَ  وُ َنْ وَ »: وهذه الراءات هي املرادة بقول الطيبة، (4)فيه عند التوس  إال تفخيمها

 .(6)[235]البقرة:  چڍ  چ وليس منها 

د( فـ )ترقيق( ج  وإن )مد( للبدل )و   :)أو( مبعىن الواو أي :قويل(، وإن وس ) :يلوعطفت على قو 
فله  ،اترك: دون الثانية )دع( أي: أوىل الراءين املوصوفتني مبا مر )حسب( أي :أي، (7)وىل( بالدرجالراء )اال

، راءين عند اإلطالقوهذه الثالثة هي املرادة بثالثة ال ،وتفخيم األوىل فق ، حينئذ ترقيقهما وتفخيمهما

]البقرة: (8) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :ففيهما حينئذ هذه الثالثة حنو، ن فقد( البدلأ)ك
 .(11)الوقف(9) يفو  [26

فإن الراءات يف الوصل وإن كثرت  ، )مع وقفه باألخرى( ما إذا وصلت مبا بعدها :وخرج بقولنا 
 . (11)كواحدة

                                                           

 مابني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 .133: شرح مقرب التحرير ( ينظر2)
 أي حبذف اهلمزة للوزن.( 3)
 .54ات طيبة النشر ، حترير 135، شرح مقرب التحرير 114ري : حتريرات املنصو ( ينظر4)
 :54( طيبة النشر 5)

ر ك  إ ر م   -334 يـ ر ان  و ذ ك  ر ا ِف  ا أل مت   ... و خ ل ف  ح  ه  ا  غ يـ ر  ص  رت    و حن  و  س 
 .135شرح مقرب التحرير ، 86( ينظر: غيث الرمحن 6)
 أي حبذف اهلمزة للوزن.( 7)

 .( ساق  يف )ب(  ڱ  ڱ  ں) (8)
 )مع( هكذا يف )ب( . (9)
 .27، حتريرات طيبة النشر 135التحرير  ، شرح مقرب14( ينظر: عمدة العرفان 11)
 .87( ينظر: غيث الرمحن 11)
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 ...............................َكَشاكّراً   اـمَ ـخَّ ـمَّ َرا إّْن فَ ـْم َض ـخهّ ـفَ ـْم يُ ـَولَ  -86

)كـ(   (1)الراء املنصوبة املنونة :)ضم را( بالقصر )إن فخما( أي/ب[ 14])ومل يفخم( أي األزرق 

ال تفخيمهما ففيهما ثالثة أوجه ، ا وترقيق إحدامها فق مفله ترقيقه[ 147النساء: ] چی چ راء 
 :ولنذكر أمثلة ملا مر وأخرناها الرتباط الكالم ،(2)بة واملضمومة عند اإلطالقبثالثة املنصو  وهي املرادة

 [26]البقرة:   چ ںچ  إىل الوقف على [26]البقرة:  چڎ  ڎ  ڈ چ ففي قوله تعاىل 
والتوس  مع عدم الغنة وترقيق األخرى ، الثاين القصر مع الغنة وعدمها وترقيق الراءين وتفخيمهما فيهما

 چۈ چ فلو وصلت إىل ، واملد مع الغنة وعدمها وثالثة الراءين فيهما ،األوىلفق  مع وجهي 

، ومع الغنة وترقيق املضمومة فق ، كان فيه القصر مع عدم الغنة وثالثة املنصوبة واملضمومة  [27البقرة: ]
، نصوبةووجهي امل، والتوس  مع عدم الغنة وترقيق املضمومة فق ، واملد مع مخسة القصر، ووجهي املنصوبة

ولو وصلت إىل ، كان فيه وجها املنصوبة مع مخسة البدل والغنة چۈ چ مل تصل إىل  فلو

وعدم الغنة ووجهي ، مع الفتح عند مد البدل چیچ زيد على هذه األوجه مد [ 29البقرة: ] چیچ

ل وعند املد مع وجهي املنصوبة على ك، عند وجهي توس  البدل چی چ والتقليل مع توس  ، املنصوبة

، عند مد البدل وعدم الغنة وثالثة املنصوبة واملضمومة چی چ والتقليل مع مد ، من الغنة وعدمها
 ،ومجلة الزائد أحد عشر أيضا   ،فيبقى منها أحد عشر، منها مد البدل مع تفخيم املضمومة(3) ]وامتنع[

لبدل عند عدم الغنة وا چی  چ   وليست املضمومة يف األوجه الزائدة مفخمة إال يف وجه واحد وهو مد
مع سبق توس  ، أو مد البدل ،أو لتوس  البدل، أما ملد البدل مع سبق الفتح، المتناع تفخيمها

 .(4)انتهى ،وهذا املثال بأحواله جامع ملا مرّ  چیچ

ثالثة  [19النساء: ] چوئچ  [ إىل الوقف على19النساء: ] چې  ېچ ويف 

أما مع مدها فمع الفتح ترقيق األوىل [، 19لنساء: ا] چائ چ الراءين مع الفتح والتقليل وتوس  

                                                           

 )املنونة( ساق  يف )ب(. (1)
 .143شرح مقرب التحرير  ،88( ينظر: غيث الرمحن 2)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (3)
 .89- 88( ينظر: غيث الرمحن 4)
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كمع : )يف هذه الثالثة أخذا من قولنا (1)ومع التقليل ترقيقها فق  مع ترقيق الثانية فق ، وتفخيمها

 فحذف منه لداللة األول. چی چ ألن املعىن إذا قللت مع مد ( 2)البيت ...(یمد /أ[ 15]

القصر  [1]النساء:  چڦ چ   إىل[ 211]آل عمران:  چائ  ائ  ەئ  ەئ   چويف 
 .(3)والتوس  مع ترقيقها ووجهي املنصوبة، واملد مع ثالثة املنصوبة واملضمومة

، القصر مع الفتح [2]النساء:  (4)چڍچ إىل الوقف على  [2]النساء:  چڦ  ڦ چويف 

 :من قولنا أخذا، (5)والتوس  مع الفتح والتقليل وترقيقه، چڍچ واملد مع الفتح والتقليل مع وجهي 

    (6).......تَــقّـف راً إّْن ـيْ ـَو خَ ـَوَنْ  

، القصر مع الفتح [8]اجلاثية:  چڱچ  إىل الوقف على [8]اجلاثية:  چگ  گ    گچ ويف 
واملد مع الفتح ، والتوس  مع ترقيقهما فق  والفتح والتقليل، واملد مع  التقليل مع ثالثة املنصوبة واملضمومة

ها وقرأت بعدم الغنة زيد تفخيمها مع تفلو وصل، چڱچ  وجهي[ 8جلاثية: ا] چڳچ وترقيق 

وتفخيم  ،مع الغنة وعدمها چڳچ وترقيق ، فلو نظرت للغنة كان مع القصر ترقيقهما، التوس  بوجهيه

 چڳچوترقيق  چڱچ ، ]والتوس  مع الفتح ووجهي و عدم الغنة فق ، أچڱچ مع ترقيق 

مع  التقليلو  چڳچ وترقيق ، والغنة وعدمها چڱچ الفتح ووجهي واملد مع  (7) وعدم الغنة فق [

                                                           

 .128، حتريرات طيبة النشر 91رمحن ، غيث ال162نصوري ( ينظر: حتريرات امل1)
  (99البيت: )ينظر ص  (2)

ّ شَ ــَكَمْع مَ  -83  اــتَ ــلْ ـلَّ ــا إَّذا قَ ــمَ ــهُ ـقْ ــَوَرقه                     َتاـحْ ـتَ ــْيءم إّْن فَ ـده
 .91غيث الرمحن  ،44( ينظر: عمدة العرفان 3)
 .خطوط وإمنا هو )كبريا( واهلل أعلميف امل هو( كما ليس )كثريا   (4)
 .92-91( ينظر: غيث الرمحن 5)
 .84، البيت رقم 99 ينظر: ص (6)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل وهو يف هامش )ب(.( 7)
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وعدم الغنة  چڱچ مع ترقيق  چڳ  چ ويزاد عليها تفخيم ، فيها چڳچوترقيق ، هذه األربعة
 .(1)فهي مثانية عشر، فق 

[ 36]الفرقان:  چڃ چ   [ إىل الوقف على35 ]الفرقان:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ ويف 

مع تثليث احملقق وتفخيمهما مع قصره ومده ،  چڃ چ   و [35قان: ]الفر  چڦچوترقيق  ملغريقصر ا

أما أوجه ، ومدمها مع ثالثة الراءين ،فق  چڃ چ وتفخيمه وترقيق  چڦچوتوسطهما مع ترقيق 
ن أمعناه  إذ ،(2)البيت ..(أوال يسو) :فإهنا تؤخذ من قولنا املغريوأما أوجه قصر ، توسطهما ومدمها فظاهرة

 ، أما ترقيقهما فقصر احملقق عليه ظاهر، أو مغريا   أو يفخمان مع قصر البدل سواء كان حمققا  الراءين يرققان 
وأما مده  ،لسبق قصر املغري متعذر وأما توسطه فألن التوس  جيوز معه ترقيقهما وتفخيم األوىل فق  والثاين

تفخيم األوىل /ب[، 15] وفألن املد جيوز معه ثالثة أوجه منها وجه ممتنع لسبق القصر وه -أي احملقق-
 راء موقوفا   (3)امفألن منه وأما امتناع التوس  على تفخيمهما ،فق  ومنها تفخيمهما وهو جائز كما مر

 . (4)عليها وتفخيمها معه ممتنع

صهرا  عن القواعد ألنه إذا اجتمع مع غريه استوى يف جواز الثالثة الوصل والوقف  (5)وملا خرج باب
 .(6)ىل سورتهأخرنا ذكر أحواله إ

                                                           

وفتح  چگ  چ : قصر ( أن لألزرق تسعة أوجه وهي285ريراته )ص وذكر املنصوري يف حت ،91( ينظر: غيث الرمحن 1)
 مع الفتح وترقيق الرائني ومع تفخيم  چگ چ  ، وتوسي ق الرائني، ومع تفخيم الراء املضمومة خاصةوترقي چڳچ 

 خاصة وصال   چڱچ  مع التقليل وترقيق الرائني ومع تفخيم  چگ  چ ، وتوسي  ووقفا   خاصة وصال   چڱچ
 .چ ڳ چ ال وقفا ، والتقليل على الطول مع ترقيق الرائني ومع تفخيم  أو وصال   ووقفا  
 (.81بيت رقم ) (2)
 )منها( هكذا يف )ب(. (3)
 .92( ينظر: غيث الرمحن 4)

 )به( بدل )باب( هكذا يف )ب(. (5)

 فق  وقفا   چېئچ مع ترقيق  چۈئچ، وترقيق چېئچيف  وعليه الوجهان چۈئچتفخيم  ( لألزرق:6)
 .صال  وو 

 چۈئچ ترقيق  چ ڦچ   وعلى ترقيق چۈئچ  الوجهان يف  چڦ چ به فعلى تفخيم  چڦچ وإذا وصل 
 .254: حتريرات املنصوري فق . ينظر
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 (1)وقد ظهر مما مر أن اجتماع املضمومة مع الراءين املوصوفني مبا مر ترقيق املضمومة مع تثليثها
 . (3)(مْ ـخهّ ـفَ ـْم يُ ـَولَ ) :لقولنا (2) وتفخيمها وال تفخيم معه لشئ منهما

يف النساء القصر مع  [19] چوئ چ إىل الوقف على  [19] چھ  ھ      ھ چ  ففي
والتوس  مع ، وتفخيم املضمومة مع ترقيقهما فق  فهي ثالثة، يق املضمومة والتسوية بينهماالفتح وترق

     متوسطة يف  چائچ  و چوئچ فق  مع وجهي  چوئ چ  و الفتح والتقليل وترقيق املضمومة

مع ترقيق املضمومة مث  چې  ېچ  بتداء منواملد مع التسعة املتقدمة يف اال، السبعة (4)هذه

 [19النساء: ] چوئ چ [ و 19النساء: ] چوئ چ وترقيق  چائ  چ التقليل ومد تفخيمها مع 
وإذا ، وأجريت مجيع القواعد يف غريها، فإذا رققت املضمومة قدرت عدمها، (5)فاألوجه سبعة عشر، فق 

 يؤخذ من النظم مع تأمل يف بعض. مر فخمتها فهي مالحظة ومجيع ما

ّ ـقَ ـراً ِإَوْن تُ ـاكّ ـشَ ـكَ   .......................................... -86 عْ ـله
َ
 ّدَماـــْل أ

وـلْ ـيَظ َص ـْغلّ ـتَ  -87 يْضاً َماـقْ ـَدى الَّ ـَو لَ ـوَهْ   ىَصالم َوتَرْقّيَق السه
َ
 َرَوى لّيّل أ

ّ ـتَوْسُ   -88 ائ  دْ ـمَ ـرْيَ يُ ـْن غَ اْيءم ـدَّ شَ ـنم َو مَ ـيـلّ   َمدْ  ـْ ُ ـُرْك مَ ـَل َواتْ ـيـَط إّْْسَ

ـَوَُسـْط ُر َوالـْص ـقَ ـفَالْ   ءّ وـــسَّ ـَرهُ ََكلـــيْ ــدَّ غَ ــمُ تَــِإَوْن  -89 ّ  رْيُ ـغَ  ـ  يَوْرئ
 امنع )تغليظ( الم: أي ،)وإن تقلل( ذات الياء )أعدما( بإبدال ألفه من نون التوكيد اخلفيفة

أن  [31]احلجر:  چیچ سواها من الالمات فيتعني مع التقليل يف : ( أيىوترقيق السو  چۓ چ)

 .(6)[26احلجر: ]أوهلا  چۓ چ يكون ترقيق 

 .(7)تغليظ الالم وجيوز مع الفتح الوجهان فيهما [ 58]النحل:  چڄ  ڄ چ  :ويف حنو
                                                           

 هكذا يف )ب(.)ثالثتها(  (1)
 .111راجع ص  ،( أي ترقيقهما أو ترقيق إحدامها ال تفخيمهما2)
 (  111البيت: )ينظر: ص  (3)

  ...............................َكَشاكّراً            ا ـمَ ـخَّ ـمَّ َرا إّْن فَ ـْم َض ـخهّ ـفَ ـْم يُ ـَولَ  -86
 )هذه( ساق  من )ب(. (4)
 .127- 126-125حتريرات طيبة النشر ، 46( ينظر: عمدة العرفان 5)
 .246، حتريرات طيبة النشر 83تنقيح فتح الكرمي  ، شرح85( ينظر: عمدة العرفان 6)
 .141، شرح مقرب التحرير 92( ينظر: غيث الرمحن 7)
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منع عند التقليل )توس  إسرائيل( فله معه : )وهو( أي األزرق )لدى التقليل أيضا ما روى( أي 

 .(1)[32املائدة: ] چڤچ [ إىل 32 املائدة: ] چٻ ٱ  ٻ چ كـ وعند الفتح الثالثة  ، قصره ومده

أما مع قصره ومده ففي اللني ، )مد لني( ووسطه فق  (2)چپچ توس  : واترك معه( أي)

 چېئ  چ وسواء يف ذلك  [،48 البقرة: ] چمئ  چ [ إىل 47البقرة: ] چې  ې  چ كـ الوجهان  

وهذا أيضا مأخوذ من النظم ( 3)چپ  چبقصره مع تثليث  چېئ  چ ويزيد غري ، وغريها [48البقرة: ]
 .لذكره املرتوك فق 

يف ذكر حكمه مع غريه تارة يكون  /أ[16] شرعت چپچ وملا ذكرت حكم اللني مع  

غري  : ن غري( بالدرج أيا يء)ومد ش: بقويل چٻ چ وقد ذكرت حكم  ،وتارة يكون غريها،  چېئچ

إال مع مده أما توس   چپ چ ع مع غري إن مج    چٻچجيوز مد  ال: )ميد( أي چپچ 

  .(4)[116البقرة: ] چٿ  چ إىل  [116البقرة: ] چٻ  ٻ چ كما يف،  فيجوز مع الثالثة چٻچ

قصر البدل مع  [61القصص: ] چٺچ [ إىل 61القصص: ] چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ ففي 

مع  املدو ، موسطة يف األربعة چٻ چ  والفتح وتوسطه مع الرتقيق والفتح والتقليل و، الرتقيق والتفخيم

، ومع التقليل (5)مع الفتح والرتقيق ]فق [ چٻچفق  ، والفتح والتقليل ومد والرتقيق  چٻچتوس  
 . (6)فهي تسعة  ،والتفخيموالرتقيق 

                                                           

 .141، شرح مقرب التحرير 197 اجلودحتقيق: خالد أبو  النضري ( ينظر: الروض1)
 .، وغريها41( سورة البقرة، آية: 2)
 .139، شرح مقرب التحرير 92( ينظر: غيث الرمحن 3)
 .139، شرح مقرب التحرير 93محن : غيث الر ( ينظر4)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (5)
 .289لطلبة مرشد ا، 263( ينظر: حتريرات املنصوري 6)
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                                                   ـ)ك چٻچغري : )وإن متد غريه( أي: فقد ذكرته بقويل چٻچوإن كان اللني غري 

ڑ     (1)ڑچ مل يره أحد ففي : أي ،لقصر والتوس ( للبدل )غري مرئي( بإعالله كقاضٍ فا چڳچ

 .(2)وقصره ومدمها، چڑ چ تثليث البدل مع توس  [31الرعد: ] چک  ک 

             قصر البدل مع قصر  [61النحل: ] چڳ  ڱچإىل  [61النحل: ] چگچ ويف 

                  والفتح والتقليل ومده مع تثليث ،وتوسطه معهما ،والفتح وتوسطه [61النحل: ] چڳچ

( 3)على مد البدل چڳچ هم منع التقليل مع مد ضعبو  ،فهي اثنا عشر، والفتح والتقليل چڳچ 

  .(4)]وتوسطه[

ّ ـــحُ  اـــرم َومَ ــيَّ ــغَ ــَوّف مُ  -91 وْ  قْ ـقه
َ
ّ ـَذا َو إّسْ ــهَ    أ ْوا ةً ــسَ ـمْ ـَل خَ ـيـَرائ

َ
 َرأ

ّ َو عَ ـمَ ـَع الْ ـُ  مَ ـلَ   َر الْوََسْط ـيَّ ـغَ ـْد تَ ـقَ   اـْع مَ ـ ّ مَ ـيـّ َوف -91  َقْط ـُ  سَ ـسُ ـكْ ـده

  [ إىل8]البقرة:  چڤ  ڤ چ :وبدل حمقق حنو: حقق( أي (5))ويف( بدل )مغري وما

 .(6)[8البقرة: ] چڃچ

البقرة: ] چچچ  [ إىل41البقرة: ] چڦ  ڦ چ  :)إسرائيل( حنو (7)]و[)أو هذا( احملقق 

، وتوس  البدلني، وتثليث احملقق ،قصرمها چپچ ( من األوجه وهي لدى تقدم املغري أو )مخسة   [41
 . (8)ومدمها

                                                           

 ( ساق  من )ب(.)أفلم (1)
 .241، حتريرات طيبة النشر 221، حتريرات املنصوري 83( ينظر: عمدة العرفان 2)
 )قصر البدل( هكذا يف )ب( .( 3)

 .253نشر، حتريرات طيبة ال228 -227، حتريرات املنصوري 88ينظر: عمدة العرفان 
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (4)
 )أو ما( هكذا يف )ب(. (5)
، 12وتوسي  األول ومده مع قصر الثاين. ينظر: عمدة العرفان البدلني وتوسطهما ومدمها  : قصرلألزرق مخسة أوجه (6)

 . 136، شرح مقرب التحرير 21 ، حتريرات طيبة النشر61حتريرات املنصوري 
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (7)
 .137،  شرح مقرب التحرير 95( ينظر: غيث الرمحن 8)
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، مع مدمها وقصرمها ومده ،وقصرمها وتوسطه مع توسطهما ،ولدى تقدم احملقق قصره مع قصرمها 
 . (1) أذكر هذه اخلمسة يف النظم لظهورهاملوإمنا 

 .يتعلق به (يف) مفعول )رأوا( و بالنصب (مخسة  ) و

تثليثه : تسعة أوجه ،)مع ما( أي مع بدل )قد تغري( حبسب الرتكيب چپچ  :)وفيه( أي 
)سق (  لكن )الوس  له مع املد( للمغري )وعكسه( أي: مده عند توس  املغري على كل من ثالثة املغري

 :حنو/ب[ 16] وقصره، ومده مع مده ،وقصره، وتوسطه مع توسطه ،قصره مع تثليث املغري، فيبقى سبعة

 .(2)[ 211]البقرة: چ پچ [ إىل 211]البقرة:  چٱ  ٻ  ٻچ 

ّ ـا حُ ـمَ ـمَّ كَ ـثُ   راـَص ـُهَما إّْن قَ ـسَ ـمْ ـا خَ ـمَ ـهُ ــْ ـَومَ  -92 ّ ـا غُ ـْع مَ ـَق مَ ـقه  َراــيه

 چچچإىل  چٱ  ٻچ من  (3) ت[وصل]ويف إجتماعه )معهما( أي مع املغري واحملقق كأن 

مث  ،وقصر املغري )مث( توسطهما چٻ چ )إن قصرا( أي، )مخسهما( أي السابقة [212]البقرة: 
(4)املغري ] وهذه األربعة [وقصر ) مدمها

، غ ريا( اليت هي غري قصرمهاما حقق مع  اجتماع )ما كـ( أربعة 

 چہ  ھ  ھچ :حنو، (5)ومثله عند تقدم املغري چٻچوحمل هذا الرتتيب عند تقدم 

 چٻ چ  ففيها قصره مع مخسة احملقق و [ 111]اإلسراء:  چۈچ  [ إىل 111سراء: ]اإل

،  چٻ چوتوسطه والتقليل وقصر  چٻچوقصر  والفتح ،مع توس  احملقق وتوسطه، والفتح

ومع ، فمع قصره قصرمها، فلو تقدم احملقق، ومده چٻچ والتقليل وقصر والفتح ،ومده مع مد احملقق

                                                           

 .257، حتريرات طيبة النشر 137ير : شرح مقرب التحر ( ينظر1)
 .57، حتريرات طيبة النشر 165، التحارير املنتخبه 173، شرح مقرب التحرير 25( ينظر: عمدة العرفان 2)
 يف األصل )وصل(. (3)
 من األصل. ني املعكوفتني ساق ب ما (4)
 .96( ينظر: غيث الرمحن 5)
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 (1)ه[وقصر ، ]ومده مع مد املغري، وقصره چٻچصره على كل من توس  وق ،توسطه توس  املغري

 . (2)وقصره چٻ چعلى كل من مد 

ْو َسْكَت ـيَ   مْ ـاً َولَ ـئـيْ ـَزةٌ شَ ـمْ ـْط حَ ـْم يُوَسهّ ـَولَ  -93
َ
ْل أ
َ
َتمْ  ْسُكْت بّأ

َ
 َووُْصولم أ

و سَ  -94
َ
ْل َوَما قَْد فُّصلَ ّد سَ ـقْ ـْع فَ ـمَ   يَط لَ ــه َوَدْع تَوْسّ دهّ َمـ َت ــكْ ـأ

َ
 ْكّت أ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :)ومل يوس  محزة( بالصرف )شيئا( واحلال أنه )مل يسكت بأل( حنو

السكت والتوس  وعند  فعند السكت بأل [264البقرة: ] چىبچ  [ إىل 264البقرة: ] چې
أنه سكت على  واملرادبه تاما ، أتى  :عدمه عدم السكت فق  )أو( واحلال أنه )سكت موصول أمت( أي

 .(3)مت )سكت مده(أ)أو( واحلال أنه ، املوصول

، عدم السكت مطلقا   [231البقرة: ] چڍچ   [ إىل231البقرة: ] چٺ  ٿ   ٿچ ففي 

البقرة: ] چڤچوهو ، والسكت عليه والسكت على املوصول، چڇچتوس   (4)]وعدمه مع[

  .(5)د شامل للمتصل واملنفصلوامل ،همايفق  ف چڇچ مع السكت على ، والسكت على املد[، 231

[ 71البقرة: ] چ(6)ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  :  ال مع فقد سكت أل( حنوي)ودع( حلمزة )توس

 .(7)ومع عدمه قصرها فق ، مدهاو  چڤ   چ فمع سكت أل قصر  [71البقرة: ] چ ڄچ  إىل
  

                                                           

 يف األصل: )وقصر(. (1)
رات طيبة النشر ، حتري138 ، شرح مقرب التحرير231-231ي ، حتريرات املنصور 93-92عمدة العرفان  :( ينظر2)

265. 
 .147-146، شرح مقرب التحرير 87 : شرح تنقيح فتح الكرمي( ينظر3)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (4)
 .98الرمحن : غيث ( ينظر5)
 )وال تسقي احلرث( ساق  من )ب(. (6)
 .148، شرح مقرب التحرير 88صوري : حتريرات املن( ينظر7)
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ب  فالضا، (2)چٿ   ٿچ خبالف  [22الفرقان: ] چڤ   ڤچ علم أن من أفرادها ا (1)]و[

فإن بعدها مهزة  [256البقرة: ] چىث  يثچ  و (3)"مث   ال إ  ـ "إال إذا وقع بعدها مهز ك "،إن"عملها عمل 
وإلحواج مدها يف الثاين إىل اإلشباع لكونه حينئذ من " ال"من باب  ال يف األول منفصال  لصريورهتا وصل 
 .(4)الالزم

 [235البقرة: ] چڤ  ڦ  ڦ  چ :قد فصال( حنو سكت )ما/أ[ 17])و( دع توسطها مع فقد 

 ومع عدمه قصرها.، فمع السكت على املفصول الوجهان[ 235البقرة: ] چڎچ إىل

 ْوَراةم َوَردْ ــُل تَ ـــيـلّ ـقْ ــا تَ ـُ  مَ ــْ ـَومَ   ّت َمدْ ـكْ ـِّف سَ  اُوتاً ـفَ ـُ  َدْع تَ ــَ ـَومَ  -95

 لَ ّص فُ ( 5)[قَدْ ] َما ّف لْ ّت خَ كْ ّك سَ َكَتْ   َط َل ــْد وَسَّ ـُ  َوقَ ــْ ـا مَ ـّل تَ ـيْ ـمَ ـكَ  -96

أو ال تسكت  ،املتصل واملنفصل يف سكت مد( فاسكت على )ومعه( أي توسطها )دع تفاوتا  
مث على ، أو السكت على املفصول، ففيها قصر ال مع عدم السكت مطلقا، عليهما كاآلية املذكورة

 :)ومعه( أي، (6)ني  أو عليه وعلى املد  ، ولوتوسطها مع السكت على املفص، مث على املتصل، املنفصل

ٻ  ٻ     ٻ    چ : حنو، وعند عدم السكت عليه الوجهان، )ما تقليل توراة ورد( فيتعني معه إمالتها ،سكت املد

 .(8)[3آل عمران: ] چ (7)ٿ  ٿ چ إىل  [2آل عمران: ] چپ      پ  

أي -)و( احلال أنه ، السكت على املد ورد ثبوت )ميل تا( التأنيث )معه( أي مع )كـ( ما أنه ما
ومع السكت عليه مع قصرها ، قصرها(9))قد وس  ال( فمع عدم السكت الوجهان مع توسطها أو -محزة

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 ، وغريها. 62سورة البقرة، آية:  (2)

 .بالرفع چٿ   ٿچ ها ؤ ألن محزة يقر 

 . 213، 182، 173سورة البقرة، آية:  چ   ڻ ں چوردت بالفاء  (3)
 .111( ينظر: غيث الرمحن 4)
 املعكوفتني ساق  من األصل.ما بني  (5)
 .148، شرح مقرب التحرير 111، غيث الرمحن 77، مرشد الطلبة 85-84( ينظر: بدائع الربهان 6)
 )التوراة( ساق  من )ب(. (7)
 .148شرح مقرب التحرير  ،35عمدة العرفان  :رينظ (8)
 )و( هكذا يف )ب(. (9)
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"، ال"مها مع توس  ز كجوا،  فيجوز الوجهان "ال"أما مع السكت عليه وفقد ، ومع مدها الفتح، الوجهان
 .(1)وقصرها عند فقد املد

 (ماــ )ف، فصال((2) ]قد[مر )كـ ( امتناعها مع )ترك سكت خلف( على )ما امتناع اإلمالة مع ماو 
أو وجوده مع ، الفتح وجيوز مع فقده، على املفصول فيتعني مع عدم سكت خلف، اخلافض بنزعمنصوب 

 [31البقرة: ] چ پچ [ إىل 31البقرة: ] چٱ  ٻ  ٻچ وجهه يف أالوجهان ف، السكت عليه

قصر  [236البقرة: ] چھچ   [ إىل الوقف على236البقرة: ] چڻ  ڻ  ڻ چ ويف ، صحيحة

مع السكت على  چڤچ ومد ، أو عليه وعلى املد، أو السكت على املفصول ،مع عدم السكت چڤچ

والفتح فق  فهي تسعة خلالد ، مع السكت على اجلميع چڤچ ومد ، والفتح واإلمالة يف األربعة، املفصول

 .(3)وعدم السكت مطلقا فله مثانية، چڤ چ وميتنع خللف اإلمالة مع قصر 

ْكّت َكْف ـخَ   ْف ــــإَّذا َوقَ  بّ ّ  َرارّ ـبْ اَل  وُ ـــحْ ــَونَ  -97  لَُّدُهْم لّلَْفتّْح ّعـَْد السَّ
)إذا وقف خالدهم للفتح عند  من كل راء مسبوقة بألف مسبوقة براء به، برار( بالنقل)وحنو اال  

وخللف التقليل واإلمالة مع ، ومع النقل الثالثة، التقليل واإلمالة فمع السكت، منع: السكت كف( أي
 . (4)فتح له النقل والسكت وال

ّ َل وَسَ ـَد مَ ــْ ـوَعّ  -98  َحَمْل  ءاـفَ ـزّْم ِّف الْ ـاءّ الَْ ـاُم بَ ـإّْدغَ   ا اتََّصلْ ـّت مَ ـكْ ـده

  (5)[26ئدة: ]املا چڇ  ڇچ  إىل [24]املائدة:  چڀچ  أي منع وضمريه خلالد ففي

 . (6)وهو املراد باملد واإلدغام مع قصرها فق ألفني،  وتوسطها، اإلظهار مع قصر ال

، عدم السكت [ 11]احلجرات: چجثچ [ إىل 11]احلجرات:  چحب  خب   مب چ ويف 
 .(7)والسكت على اجلميع مع اإلظهار فق ، والسكت على أل مع اإلظهار واإلدغام

                                                           

 .149( ينظر: شرح مقرب التحرير 1)
 وفتني ساق  من األصل.ما بني املعك (2)
 .61، حتريرات طيبة النشر 149 ( ينظر: شرح مقرب التحرير3)
 .154، شرح مقرب التحرير 161( ينظر: حتريرات املنصوري 4)
 .هكذا يف )ب( وما أثبته من األصل ()فاذهب إىل ال مساس (5)
 .149، شرح مقرب التحرير 113( ينظر: غيث الرمحن 6)
 .422، حتريرات طيبة النشر 151رير ، شرح مقرب التح151 ( ينظر: عمدة العرفان7)

/ب[ 17]
]]] 
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وقد ذكرت فيه بعضها ، على اهلمز باب خطري مستصعب املسائل (2)شاموقف محزة وه (1)علم أن باباو  
وقد ذكرت األول ، هو يف املنفصل وإىل ما، مبا قبله هو يف اهلمز املتصل رمسا   إىل ما (3) ] له[ مقسما  
 :بقويل

 اُرْمتَ  َل َدْع إّنْ ـصـيـفْ ـالَّ  اً رـيُّ ـغَ ـتَ   ــاتَ ــُرمْ  (4)َزى َهُؤآل إّنْ ـمْ ـهَ ـِإَوْن لّ  -99

أو  ،مبد األول وقصر الثاين ،( فـ )التفصيل( بينهماتغيريا  أردت ) :)وإن هلمزي هؤالء رمتا( أي
األوىل فإن أوجه  (5)ا لو حققتأمّ ، )إن رمتا( حركة الثاين مسهال هلا، )دع( فمدمها أو اقصرمها، عكسه

 ومدها تأيت مع تسهيل األوىل، دال الثالثةوجه اإلبأبل أبدلت ف وأما لو مل ترم مسهال  ، الثانية اخلمسة تأيت
ا ومها مبدمه، مع عدم التفصيل، وزاد عليها وجها الروم بالتسهيل، فجملة األوجه أحد عشر، وقصرها

 .(6)وقصرمها فهي ثالثة عشر تؤخذ من النظم

ّ ـــوَسُّ ــــَوُذو تَ  -111 ّ ـــطم ب  ولم َوَمدْ ُ  َمْع َسْكّت َووُْص ـقُ ـيـقّ ـَتْ   َردْ ــدم يُ ــَزائ

[ 189]البقرة:  چے   ے  ۓچ ففي ، )وذو توس  بزائد يرد حتقيقه مع سكت موصول(
والسكت عليه مع النقل فق  ، والسكت والفتح واإلمالة بأربعة، عدم السكت على املوصول مع النقل

 . (7)بوجهيه

حتقيقه وتسهيله  [221]البقرة:  چٺچ إىل  [221]البقرة:  چٻ  پ  پچويف 

)و( يرد حتقيقه ، وتسهيله فق  على سكت الكل [221]البقرة:  چپچ وسكت ، دم السكتعلى ع
 .(8)مع سكت )مد(

                                                           

 )باب( ساق  من )ب(. (1)
 )هشام( ساق  من )ب(. (2)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما (3)
 )إن( ساق  من )ب(. (4)
 ( هكذا يف )ب( وما أثبته هو الصواب.)خففت (5)
 .155-154مقرب التحرير ، شرح 237 حتقيق: خالد أبو اجلود النضري : الروض( ينظر6)
 .54، حتريرات طيبة النشر 152، شرح مقرب التحرير 113-112، حتريرات املنصوري 24( ينظر: عمدة العرفان 7)
 .152، شرح مقرب التحرير 116، غيث الرمحن 118-117( ينظر: حتريرات املنصوري 8)
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واإلبدال والسكت مع ، عدم السكت مع التحقيق[ 33]البقرة:  چک  ک  کچ ففي  
 .(1)واملد قبلها أو القصر على كل منهما، اإلبدال مع تسهيل الثانية

عدم السكت وسكت  [178]البقرة:  چڻچ  [ إىل178]البقرة:  چڈ  ژ  ژچ ويف

مع التحقيق والتسهيل يف  چںچ  وتوس ، وسكت غري املد، وتوسطه[ 178]البقرة:   چںچ  أل و
 .(2)وسكت املنفصل أو الكل مع التسهيل، اخلمسة

، لأعدم السكت مع نقل  [77]آل عمران:  چۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچويف  

وسكت املد مع قصر  ،ومدها والنقل والسكت، چېئچ/أ[ 18]مع قصر  چۈئ چ وسكت ، وسكتها

جييز اإلمالة يف الوجهني ا  ال إال أن خلف، ويأيت على كل من السبعة الفتح واإلمالة، والنقل فق  چېئچ

وخلف ثالثة  ،والنقل والفتح فق  فأوجه خالد مخسة عشر ،چېئچوسكت املد مع توس  ، األولني
 .(3)عشر

  رّ ـيـيّ ـغْ ـَد تَ ــْ ـوَعّ  -111
ـَعْ ـكْ ـَدا سَ ـا الَّ ـا َويَ ـهَ  ـْدَ ـَوبَ   عْ ـبَ ـُ  تَ ـّذي لَ ـَ اله  ٌت َم

 .املتوس  بالزائد :حتقيقه )عند تغيري( اهلمز )الذي له تبع( أي (4))و( رد

، مع حتقيق الثانية وتسهيلها ،بسكت ودونه چٴۇچحتقيق [ 15]آل عمران:  چٴۇ   ۋچ ففي 
 .(5)أو مبدلة ياء، هذه اخلمسة مسهلة والثالثة يف، ونقله مع تسهيلها فق 

[ 21]آل عمران:  چڻ   ڻچ ويف ، هذه اخلمسة [141]البقرة:  چې  ې  چ ويف 
 .(7)مع السكت وعدمه، (6)وحتقيق األوىل مع تسهيل الثانية، حتقيقهما وتسهيلهما

                                                           

 .153، شرح مقرب التحرير 71نصوري حتريرات امل :( ينظر1)
 .244، تنقيح فتح الكرمي 153، شرح مقرب التحرير 112-111حتريرات املنصوري  :( ينظر2)
 .116، حتريرات طيبة النشر 153، شرح مقرب التحرير 116ث الرمحن : غي( ينظر3)
 )ويرد( هكذا يف )ب(. (4)
 .151، شرح مقرب التحرير 117( ينظر: غيث الرمحن 5)
 )مع تسهيل الثانية( ساق  من )ب(. (6)
 .98، حتريرات طيبة النشر 151-151شرح مقرب التحرير  ،147، التحارير املنتخبة 115بدائع الربهان  نظر:( ي7)
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فالنقل واإلدغام والسكت مع ، عدم السكت مع الثالثة عشر [53]املائدة:  چڑ  ڑچ يف و
 .(1)مثانية التسهيل بسبعة وثالثني

 نتفتفلو ا، (3)[21]آل عمران:  چڻچ ثالثة  [81]آل عمران:  چۓ  (2)ےچ  ويف 

ٴۇ   چ ففيه عشرة  ،مل ميتنع ) حتقيق( الثانية مع تغيري األوىل [72]احلج:  (4)چی  یچ  :حنو، التبعية

 . (5)ةوحتقيق الثاني ،ووجها الثالثة مع النقل[، 15]آل عمران: چۋ  

كما ،  فيما سبق للفصل فيه بني اهلمزتني هباء التنبيه [53]املائدة:  چڑ چوخرج عن ذلك 
)سكت منع( ، (6)لندا( بقصرمها ها( التنبيه )ويا خرج عما مر يف امتناع حتقيق الثانية مع السكت )وبعد

وال سكت يف املتصل ، ا  رمس أما امتناع السكت فألهنما متصالن، وجيوز التحقيق والتسهيل مع املد والقصر
 ن اتصال رمسا  إوها ويا و  ،فألنه متوس  بزائد، وأما عدم امتناع التحقيق والتسهيل فيما بعدمها، وقفا   رمسا  

 .(7)فيمتنع التحقيق چھ   چ ـ )فليسا( ك

 :ويدل على أن ما تقدم يف املتصل قويل، شرعت يف ذكر املنفصل ،وملا فرغت من ذكر املتصل رمسا   

ّي رَْسماً ـقّ ـّع َتْ ــْ ـمَ ـكَ  -112  ُل ََيّلْ ـبْ ـقَ  اّكنم ـْد سَ ـَر مَ ـيْ ـإّْن غَ   فََصلْ  يّق الَّ

 ..........................................  ..............وُْصولم ـّت مَ ـكْ ـْع سَ ـمَ  -113

                                                           

وهذه ال تكون إال عند عدم السكت، أما إذا  (هؤالء إن رمت يإن هلمز و ا الثالثة عشر املتقدمة عند قوله: )منه (1)
ة اإلبدال والروم على املد وهذه األربعة تأيت أيضا عند ، أربعة منها عند التسهيل مع املد وهي ثالثسكت أتت مثانية

على كل منهما  ، وإذا نقلت أو أدغمت أتتذه احلالة ال يكون إال على القصرالتسهيل مع القصر إال أن الروم يف ه
 .152، شرح مقرب التحرير 118-117الثمانية املذكورة. ينظر: غيث الرمحن 

 )قال( ساق  من )ب(. (2)
 .118، غيث الرمحن 237ما وتسهيلهما وتسهيل الثانية فق . ينظر: الروض النضري قيقه: حت( وهي3)
 )أؤنبئكم( هكذا يف )ب(. (4)
: السكت والتحقيق والنقل يأيت على كل من هذه الثالثة تسهيل الثانية وحتقيقها بستة تضرب يف وجهي الثالثة ( وهي5)

 .151رب التحرير شرح مق ،117ينظر: غيث الرمحن  .فتكون اثنا عشر
 أي حذف مهزتيهما للوزن.( 6)
 .52، وسورة يوسف، آية: 58مل يرد يف القرآن )خائينني( إال معرفة بأل يف سورة األنفال، آية:  (7)

 .153، شرح مقرب التحرير 118ينظر: غيث الرمحن  



  (التحقيق)                                   فتح العلي الرحمن في شرح هبة المنان
 

114 

 چې    ېچ ـ صل( كف كمنع )حتقيق الذي رمسا    عا  ن  م   ع  ن  م  : أي، )كمنع( هو صفة ملصدر حمذوف

)إن غري مد ساكن قبل حيل( غري حال من ساكن [ 21]الذاريات:  چڻ  ڻچ [151]األنعام: 

 چڳ   ڳ  چ قبل اهلمز )مع سكت موصول( ففي : عند من أجازه وبين قبل حلذف املضاف إليه أي

ع م  (1) [  چڭچ ]مع ثالثة السكت /ب[ 18]عدم [ 185]البقرة:  چڭچ إىل  [185]البقرة: 
والسكت على املوصول مع النقل ، (2)وسكت آخر، مث سكت املفصول مع نقل، وحتقيق أخر، نقل
 .ر عام حلمزةك  وما ذ   . (3)فق 

ّ   وُْصولم َكَمدى ّْلَلَْف ـّت مَ ـكْ ـْع سَ ـمَ  -113  َكْف ـيُ ـلْ ـرَّْك فَ ـالم إّْن َُيَ ـَص ـَوُذو اته

ّ ـيّ ـغْ ـُع تَ ــْ ـَومَ  -114 يْ   َصْل َسْكّت َما اتَّ ـريم ب
َ
ّ َحْل ـبْ ـَز قَ ـمْ ـَت الْهَ ـَوقَْد َرأ  َل الَْمده

 چڭ  ڭ  ڭچففي ، مع سكت )مد خللف( دون خالدا ، )كـ( منع حتقيق املنفصل رمس

 "يا" والسكت على  چۋچ  عدم السكت مع ثالثة [114البقرة: ] چۋچ إىل  [114البقرة: ]
 .(4) والسكت خلالد، مع النقل هلما

 ، عدم السكت مطلقا   [174البقرة: ] چې  چ  إىل [174البقرة: ] چہ  ہ  ھچ  ويف
والسكت ، أو الكل مع النقل هلما، السكت على املنفصل والنقل مث، السكت على غري املد والنقل مث
 .(5)خلالد

عدم  [77آل عمران: ] (6)چحب  خبچ إىل [ 77آل عمران: ] چەئ   وئ  وئ  چ ويف 
ل واملفصول أوالسكت على ، سكت مع النقل والتحقيق بال ،على ألمث السكت ، والنقل السكت مطلقا  

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 .( ساق  من )ب(وسكت آخر، مع نقل مث سكت املفصول، وحتقيق أخر، مع نقل) (2)
 .155، شرح مقرب التحرير  119( ينظر: غيث الرمحن 3)
 .119( ينظر: غيث الرمحن 4)

مث  چحب  خب چ مث السكت على املفصول مع نقل وسكت  چحب  خب  چ  عدم السكت بنقل وحتقيق (5)
ستة النقل والسكت خلالد فهي خللف السكت على املفصول واملنفصل وحده أو مع املتصل عليهما النقل فق  خللف و 

 .155: شرح مقرب التحرير ينظر .وخلالد مثانية
 )عذاب( ساق  من )ب(. (6)
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 چېئچ مع قصر، مث السكت على اجلميع چحب  خب چ والنقل والسكت يف ، ومدها چېئچ قصر مع
 .(1)مع النقل فيهما هلاء السكت خلالد، ومدها

 (2)يوتبعت املنصور ، عن القواعد ذكرهتا يف سورهتا [151]األنعام:  چۓ    ڭ چ وخلروج آية 
 . فيها ألنه األصل

ۆ  چ ففي  ،قبل اهلمز ن حيرك( ماأحلمزة مع سكت )ذي اتصال  وكمنع حتقيق املنفصل رمسا  

 .(4)والسكت مع التسهيل، عدم السكت مع التحقيق والتسهيل (3)چۈ

                                                           

         ذلك فقال : )عدم السكت أصال مع التحقيق والنقل يف 156-155ذكر اخلليجي يف مقرب التحرير ص( 1)
  حبچ عليه نقل وحتقيق  چېئ    ېئ   چ ، مث السكت على )أل( مع قصر چېئ     ېئ  چ مع قصر  چحب  خب چ

، مث السكت چحب  خبچ مث السكت على )قليال(،و)أل( مع قصر )ال( ومدها ، والنقل والسكت يف ، چخب

 .(خالد اثنا عشر للراويني والسكت خلالد فأوجه چحب  خبچ على اجلميع مع قصر )ال(ومدها مع النقل يف 
 .118-117-116رير طيبة النشر ، حت41-39، عمدة العرفان 126-125ينظر: بدائع الربهان 

فق  مع الوقف بالتحقيق خللف، وترك السكت مطلقا مع التحقيق، ومع التسهيل،  چېئچ حلمزة السكت يف  (2)
فق  مع التحقيق خلالد، وترك السكت مطلقا مع التحقيق، ومع  چېئ  چ مع التحقيق، والسكت يف  چېئ  چ وتوس  

السكت عليها مع التحقيق خللف، ومع التسهيل، والسكت على املنفصل مع مع التحقيق، و  چېئ  چ التسهيل، وتوسي  
مع التحقيق خللف ، والسكت عليهما ، مع التحقيق خلالد، ومع التسهيل، عن خلف، والسكت يف  چېئ  چ  توسي 

 .چ  ۋ  ۅچ مع التحقيق .هذه األوجه يف حال الوقف إىل  چېئ  چ املنفصل، مع توسي  
بالغنة خللف مع النقل يف  چېئ  چ فتكون األوجه كما يلي : حلمزة السكت يف  چې    ېچ  أما يف حال الوقف إىل

مع النقل  چېئ  چ ، ومع التحقيق وقفا، وعدم السكت مطلقا مع النقل خللف، ومع التحقيق وتوسي  چې    ېچ 
طلقا مع النقل ، ومع فق ، مع النقل خلالد ومع التحقيق ، وترك السكت م چېئ  چ خللف، مع التحقيق والسكت يف 

مع النقل خللف  چېئ  چ  مع النقل خلالد، ومع التحقيق والسكت على الساكن املنفصل و چېئ  چ التحقيق، وتوسي  
ومع السكت وقفا ، ومع السكت على حرف املد أيضا مع الوقف بالنقل خللف، والسكت يف املنفصل دون حرف املد 

مع  چېئ  چ ، والسكت على الساكن املنفصل دون حرف املد وعلى مع النقل ومع السكت وقفا چېئ  چ مع توس  
النقل خلالد، ومع السكت وقفا، ومع السكت على حرف املد مع النقل ومع السكت وقفا، والسكت على املنفصل دون 

 . 191-188مع الوقف بالسكت خلالد . ينظر: حتريرات املنصوري  چېئ  چ حرف املد، مع توسي  
 .، وغريها313آية: ، ( سورة البقرة3)
 .156، شرح مقرب التحرير 111( ينظر: غيث الرمحن 4)
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مث السكت مع اإلبدال  ،عدم السكت مع التحقيق واإلبدال والتسهيل (1)چے  ے چ ويف   
 .(4)تصريح مبا علم من العطف، املتصل (3)التحقيق عند السكت يف: )فليكف( أي (2)[،]وقويلوالتسهيل

 ،بل يف سائر  املواضع  جواز األوجه املأخوذة من املنت كلها (5)علم أن األصل يف وقف محزة  هنااو 
وقد نص على منع كل يف ، صل هذا الباب جواز التحقيق والتغيريأف، اتبع يءن نص على منع شإمث 
له على كمنع حتقيق  اطفا  ـع، هـرتـــوعلى منع التغيري فيما ذك، فنص على منع التحقيق فيما مر ، اضعمو 

)و( احلال أنك )قد رأيت  مع سكت )ما اتصل( رمسا  : )منع تغيري( للمنفصل )بسكت( أيـــ )و( ك :بقويل

قصر [ 235رة: ]البق چ ڃ  ڃچ [ إىل 235]البقرة:  چڤ  ڦ  ڦ  چ ففي ، اهلمز قبل املد حل(

[ مع 235]البقرة:  چڃ  چ  مث السكت على ، والنقل واإلدغام، عدم السكت مطلقا ( 6)مع  چېئچ

السكت  مع چېئچ ومدّ ، مث السكت على املتصل مع السكت فق ، التحقيق والسكت والنقل واإلدغام

التفاوت يف  السكت المتناع چېئچ، والنقل واإلدغام/أ[ 19]والتحقيق [ 235]البقرة:  چڃ  چ على 

 .(7)مث السكت على اجلميع فق ، چېئچسكت املد عند مد 

، عدم السكت مطلقا  [34]البقرة:  چھ  ھچ [ إىل 34]البقرة:  چہ  ہ  ہ چويف 

والسكت على ، والتسهيل بوجهيه، چھچ  والسكت على املنفصل مع السكت على، والتسهيل بوجهيه
 .(8)اجلميع فق 

عدم  [197]الشعراء:  چڭ  چ [ إىل الوقف على 196راء: ]الشع چہ  ہ  ہ  ھ   چ ويف 

  چڭچ وسكت غري ، وسكت أل مع التحقيق والنقل واإلدغام، والنقل واإلدغام، السكت مطلقا  

                                                           

 .، وغريها213( سورة البقرة، آية: 1)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (2)
 )يف( ساق  من )ب(. (3)
 .112ينظر: غيث الرمحن  (4)
 )هنا( ساق  من )ب(. (5)
 )قصر ال مع( ساق  من )ب(. (6)
 .61، حتريرات طيبة النشر 156رير ، شرح مقرب التح112، غيث الرمحن 122-121املنصوري ( ينظر: حتريرات 7)
 .31، حتريرات طيبة النشر 74، حتريرات املنصوري 16لعرفان : عمدة انظر( ي8)
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ويف األحد عشر التسهيل ، مع التحقيق والسكت والنقل واإلدغام وسكت الكل فق  [197]الشعراء: 
 .(1)مع املد والقصر

َاـَزى كَ ـمْ ـُث هَ ـيْ ـحَ وَ  -115 ّ َضاَءْت ُغريه
َ
لّفَ   أ

َ
 َراـُص ــدَّ َواقْ ـــُل مُ ـبْ ـاّت قَ ـفَاْل

شّ ـــَوُرْم وَجَ   لَ ـــههّ ـسَ ـزُّئ ُرْم مُ ـهْ ـتَ ـسْ ـُو يَ ـْ َوَن  -116
َ
ّْد وأ  ّدلَ ـــبْ ـــمَّ مُ ـــره

 رَُّءواــبَ ــْع تَ ـمَ وَن ـشُ ــْ ـرُُءوّس َوالْمُ   ـؤواطاً تَ ـُؤوسـْل َكيَ ـّذْف وََسههّ ـَواحْ  -117

شّ ـفْ رَّ ـّن َوالـْع َذيْ ـرَّ ُرم مَ ـَوالَْ   مْ ـغّ ْل َوادَّ ـقّ ـانْ  َسوْءم  ئـاً يــُو شَ ـَوَنْ   -118
َ
 مْ ـَع أ

 ..........................................  ْل ْت لََهْم إّْن ُرْمَت َل ََحَْزةَ بَ ـكُ ـَواسْ   -119

 [6األحزاب: ] چوئ  ۇئ   چ ـ لفظ فيه مهزتان قبل كل ألف ك ضاءت( من كلأ)وحيث مهزي ك
، قبل اهلمزتني )مد واقصرا( وال متد األوىل وتقصر الثانية: )فاأللفان( اللتان )قبل( أي (2)] غريا أي: محزة [

فتكون األوجه ، فمد واقصر مسهال  ، ال سواء للسكت قبل األوىل أو، األخرى غريتأما لو ، أو تعكس
  .(3)ستة

 چپ  چ ـ أو ضم ك[ 32التوبة: ] چٻ چ ـ )وحنو يستهزئ( من كل مهز مضموم بعد كسر ك
يف  وواوا   ( من الروم واإلمشام )وأمشم مبدال( اهلمز ياء يف األوىل(4))رم مسهال ورم وجرد [176النساء: ]

  چچ  و [83اإلسراء: ] چۅ چ ـ كباحلذف  الثانية )واحذف( اهلمز )وسهل( فيما كان مرسوما  

ۋ   چ [ و121التوبة: ] چڱ  ڱچ  [27األحزاب: ] چڻ  ڻچ  [25الفتح: ] چچ

باحلذف )مع( مهز [ 72الواقعة: ]  چەئ      ەئ  وئچ    )و( (5)چۅ  چو [279البقرة: ]چۅ  

بفتح السني )انقل وأدغم( بالتشديد  (7)چڃچ   أو (6)چېئچ  :وحنو[ 167البقرة: ] چڭ     ۇ  چ 
                                                           

 .113الرمحن ( ينظر: غيث 1)
 .بني املعكوفتني ساق  من األصل ما (2)
، وتسهيل والقصر كالمها يف األلف الثانية نهما التسهيل مع املد: حتقيق األوىل بال سكت وبه وعلى كل م( وهي3)

 .114غيث الرمحن   قبلهما. ينظر:لفنيألاهلمزتني مع املد والقصر يف ا
 .وما أثبته من األصل وهو الصواب ( هكذا يف )ب()وجود (4)
 .وغريها ،196( سورة البقرة، آية: 5)
.، وغريها48، آية: سورة البقرة (6)

.، وغريها28، آية: مرمي سورة (7)



  (التحقيق)                                   فتح العلي الرحمن في شرح هبة المنان
 

118 

)والرفع أمشم( زيادة على ، زيادة على جتريدهذين )واجلر رم مع ، أو غريه وبا  سواء كان منص، يف الوقف
 .(1)معهما فاألوجه ستة ورمهجتريده 

مما مل يقع فيه  (3)چڃچ   و(2)چڳچ  :حنو، ألهل السكت )إن رمت(: )واسكت هلم( أي

 :على حنو، مري الروم هلم فهو من تتمة الكالفال سكت فيه مع غ چڳچ   بعد اهلمز املسبوق سكون

 .(4) چڳچ

 سكت ال محزة( مبنع الصرف فال) (6)ولو بال روم، فيه وقفا   السكتفلهم  (5)چۇئچ : حنو أما

 . چڳ چ  :له يف حنو/ب[ 19]

ّ مَ ـِّف كُ   .......................................... -119
 ي َوَما اتََّصلْ ـفَ ـولم نَ ـوُْص ـله

 ْجرّي ُحْكُم َوْصلم إّْن تَُرمْ ـَويَ  اً ته ـسّ   ُضمْ وَْصّل ـزّ الْ ـمْ ـدرّ هَ ـقَ ـلّ  اً فـَوَواقّ  -111

وقد شاع يف ، املد املتصل :)و( يف كل  )ما اتصل( أي، السكت وقفا   (يكل موصول نف   (7))بل يف
ويستعمل األول يف ، واملوصول على ما اتصل فيه الساكن باهلمز، عرفهم إطالق املتصل على املد املعروف

كل من األخريين مكان    يءوقد جي، وكذلك املنفصل واملفصول، والثاين يف باب السكت غالبا  ، ملدباب ا
ذا  :ولو جرينا على إطالق املنفصل لقيل (إن مد ذا فصل) :إن أمن اللبس كقولنا ،كل من األولني

وإمنا  ،فال تستعمل إال فيما مر، ومتصل وموصول ،لكن هذا يف املصدر أما منفصل ومفصول، انفصال
للفرق وهذه دقيقة ، ومادة املتصل وموصول الوصل، استعمل ذلك مع أن مادة املنفصل ومفصول الفصل

، مد ثالثا   ( من احلركات فإذا وقف من مذهبه يف الوصل املد ثالثا  لقدر مد الوصل ضم ستا   )وواقفا   نفيسة.
 .(8) الضميت  وال تضم لعدم تأ  ، فستا   ا  أو ست وستا  ، فخمسا   ا  أو مخس، وستا   مد أربعا   أو أربعا   وستا  

                                                           

 .117- 115ينظر: غيث الرمحن  .لسكون والروم واإلمشام: النقل واإلدغام على كل من اوهي (1)
.، وغريها21، آية: سورة البقرة (2)

.، وغريها28، آية: مرميسورة  (3)

 .157 ، شرح مقرب التحرير117( ينظر: غيث الرمحن 4)
.، وغريها61، آية: يونسسورة  (5)

 .157 ( ينظر: شرح مقرب التحرير6)
 )يف( ساق  من )ب(. (7)
 .118لرمحن لإلبياري : غيث ا( ينظر8)
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مد  هلشام، الثاين[ 13البقرة: ] چ ۓچ إىل الوقف على  [13البقرة: ] چۀ  ہ   ہ  چ ففي 
(2)]فق [ واإلمشام ومده أربعا  ، مع التجريد (1)[]وستا والثاين أربعا   األول أربعا  

هذا ، مع الروم فهي مخسة 
الروم بأربع واثنني ال ست ألن الروم كالوصل والغرض هنا املد يف الوصل والتسهيل مع تثليثه و ، التحقيقمع 
والروم باثنني ، أو دوهنما مع حتقيقه وتسهيله مع تثليثه، والثاين كذلك بروم وإمشام (3)ستا[]ومد األول، أربعا  

 .(4)فهي مثانية عشر مع قصر املنفصل ومده، وست كالوصل
  (6)وهذه القاعدة عامة يف الكل ،(5)حرف املد قبل اهلمز املغريويؤخذ املد باثنني من قاعدة وقوع  

 ،لألزرق مع الروم (7)رتقق الراء املضمومة وصال  فرم( ت)وجيري حكم وصل إن  :وهي قويل، كاليت بعدها
على / أ [  21]ولو وقفت ، ى الروم مع غري القصرويف غري اهلمز ال يتأت  ، رام به فق   قدرا   ومن مد وصال  

مث وقفت على عارض يقبله قصرت األول ، كميم يف ميم ،  أو أدغمت غري قابل للروم ،منصوب عارض
مع رمته أو  أو مددت األول والثاين ،أو وسطت األول والثاين إذا رمته مع القصر ،وبه، والثاين بال روم

مث وقفت على عارض  (8)چپچ  :ووجه أخذ هذا من القاعدة أنك لو وصلت حنو، القصر
فلو تقدم قابل الروم رمته مع ، نك تثلث الثاينإوكذا لو رمت عارضا مع القصر ف، يف جواز تثليثهفالشك 

       . (9)أو قصرهتما أو وسطتهما أو مدهتما ، القصر وتثليث الثاين

كان له    [29] يف الرعد چپ چ إىل الوقف  على  چٱ  ٻ چ  ولو ابتدأت لألزرق من
أو عارض ) :يف قولنا مما مر ومع توسطه ومده أخذا  ، وبه، صل بال رومكالو ،  قصر البدل مع قصر العارض

كالوصل بال روم وبه مع مده ،وتوس  البدل مع توس  العارض، بدال مع الفتح يف األربعة، (11)(وقف

                                                           

 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (1)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (2)
 ما بني املعكوفتني ساق  من األصل. (3)
 .119( ينظر: غيث الرمحن لإلبياري 4)
 .111ينظر: ص  (5)
 للكل( هكذا يف )ب(.) (6)
 )وصال( ساق  من )ب(. (7)
 ، وغريها.2: ( سورة الفاحتة، آية8)
 .121 ( ينظر: غيث الرمحن9)
 (81البيت: )ينظر: ص  (11)

 َسوْ  َواْْلّْضَجاعّ  تّْح َوالَّْقلّيلّ ـفَ ـْ ِّف ال           ْو ــّف َولَ ـَوقْ ـاّم َوالْ ـارَّض اْْلْدغَ ـوَعَ  -51
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واهلل ، (2)فهي أربعة عشر، والتقليل يف اخلمسة فيهومدمها كالوصل بال روم وبه مع الفتح ، (1)مما مر أخذا  
 .أعلم

 فرغت من ذكر القواعد الكلية شرعت يف ذكر مامل يدخل فيها مرتبا على السور.  وملا 

  

                                                           

 ابق.أي البيت الس( 1)
 شرح خمتصر طيبة النشر يف حترير القراءات حملمد جابر املصري ،145-144، الروض النضري 1/361 ( ينظر: النشر2)
 .9 ص
 



 

 

  

 الخاتمة
 ج والتوصياتوفيها أهم النتائ
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 ةالخاتم

والشكر  باحلمدال يسعين يف آخر حبثي إال أن أتوجه احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد.. ف
ذلك أسأله سبحانه أن يطرح له إذ  ينإبإجناز البحث وإمتامه، و  العلي القدير وحده، الذي من علي   هلل

وأن أكون قد وفقت فيه  القبول يف السماء واألرض، وينفع به أهل القراءات خاصة واملسلمني عامة،
  .للسداد والصواب

 وأقول يف آخره كما قال الطباخ:
 

ّ ـكَ ر لّ ـّ فـاغْ      يارّ جَ   ّ قّ لْ ِف خَ   ُ ـمُ ـكْ ـن حُ ـمَ  ايَ   يارّ ـَ الق حّ ـامّ ـا وسَ ـهَ ـبّ ـات
 

  واحلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات...
 

 :جـائـتـنـال
 أن علم التحريرات حيتاج إىل مزيد من الدراسة. .1
 . --أن املرجع يف اختالف القراءات القرآنية هو املشافهة والرواية الصحيحة الثابتة عن الرسول  .2
 أن النشر كتاب ابن اجلزري هو مدار دراسة وتأليف كثري من العلماء. .3
  .الطباخ يف كتابه ألهم وأبرز التحريرات اليت قل من تعرض هلا قبله تطرق .4
 أن اصطالح التحريرات وضعه العلماء للوقايه من التلفيق والرتكيب املمنوعني. .5
 .مل يكتب يف علم التحريرات إال قلة من أهل القراءات وما ذالك لشيء إال لصعوبتها .6
تفصلها إىل قسمني  حتريرات الطيبه اليت لنادرة يفبني أيدينا من الكتب ا أن كتاب الطباخ الذي  .7

  ش.أصول وفر 
 

 :اتـيـوصـتـال
ــــزام طالبــــات الدراســــات العليــــا بدارســــة مــــادة مســــتقلة عــــن التحريــــرات )تعــــرف فيهــــا الطالبــــه نشــــأهتا  -1 إل

  وعلماؤها وطريقة التأليف وفوائدها وغري ذلك من مهمات هذا العلم(. 
  ش.مع النشر ألنه مقسم إىل أصول وفر ة ضمن مقررات الدراسة متاشيا تضمني كتاب الطباخ للدراس -2
عمــل حبــث يقــام فيــه بتكميــل كتــاب الطبــاخ بوضــع الطــرق ومــن مث الكتــب الــيت ذكــرت ذلــك الوجــه مــن   -3

  كتب أصول النشر.
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يـث يكـون حيـوي مجيـع مـا اتفـق عليـه علمـاء التحريـرات ومـا ذكـروه يف كتـبهم حب قسـمنيعمل كتاب من  -4
 ش أو بطريقة كل سوره كما هو هنج أغلب من ألف يف حتريرات الطيبة.ما مقسما إىل أصول وفر إ
 تكملة حتقيق اجلزء الثاين من هذا الكتاب والذي يتكلم عن فرش احلروف. -5

 الباحثة:                                                                                             
 اح عبد اجلبار خباريصب

 

  



 

 

  

 الفهارس، وهي:
 .القرآنية فهرس اآليات -
 .فهرس األعالم -
 .الشعرية فهرس األبيات -
 .فهرس المراجع والمصادر -
 .فهرس الموضوعات -
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 القرآنية فـهـرس اآليـات

 ة ـحـاتـفـورة الـس

 الصفحة  رمق الآية الآية

 چپ  چ 
2 921226 

 چڤ  چ 
7 99 

 چڤچ 
7 92 

 چڄ  چ 
7 72 
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 سـورة الـبـقـرة
 الصفحة رقم اآلية اآلية

 56 1 چٱ   چ 

 56 2 چٻ  ٻ  چ 

 71،71 2 چ ٻ   پچ 

 91 2 چڀ   چ 

 71 2 چڀ   چ

 81 2 چپپ  ڀ   ڀ  چ 

 73،72 4   چٹ  ٹ  چ 

 73،72 5 چچ  چ 

 94 6 چپ  چ 

 116 8  چڃ  چ إلى چڤ  ڤ      چ 

 119 13 چ ۓچ إىل   چۀ  ہ   ہ  چ 

 71 14 چائ  چ إلى چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ 

 95 17-14 چٺ   ٺ  چ  إلىچۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ 

 72 17   چپ  پ  پ  پ   چ 

 73 17 چٺ    ٺ  ٺ چ 

 77 21 چک  چ 

 83 21 چہ  چ  إىل   چک  گ  چ 

 84 22-21 چۅ  چ  إىل  چک  گ  چ 

 84 21 چک  چ 

 118 21 چڳ  چ 

 83 22-21 چھ  چ   إلى  چڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 84 22 چہ  چ 

 88،74 24 چی   چ 
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 73 26 چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ 

 111 26 چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

 111 26   چ  ںچ إلى   چڎ  ڎ  ڈ   چ

 111 27 چۈ  چ 

 64 29 چی     چ 

 111 29 چی  چ 

 111 31 چ  پچ  إلى  چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 82 31 چڃ  ڃ  چ 

 91 31 چچ  چ  چ 

 91 31 چچ  چ  چ  چ    چ 

 112 33 چ ک  ک  کچ 

 116 34   چھ  ھ  چ  إلى  چہ  ہ  ہ  چ 

 115 41 چڦ   چ

 116 41 چچ  چ لى إچڦ  ڦ  چ 

 115 48-47  چمئ  چ  إلى  چې  ې   چ 

 73 48  چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ 

 117 48    چېئ  چ 

 83 51  چڦ  ڄ   چ 

 83 51 چچ   چ 
 چۓ  چ 

 

55 74 
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 93 58 چپ  پ  چ 

 93 58 چٿ  چ 

 119 62 چٿ   ٿ  چ 

 118 71 چ ڄچ  إلى  چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 73 79 چڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ٹچ 

 84 83 چەئ  ەئ   چ 

 79 85 چڦ  ڦ  ڦ  چ 

 83 92 چے   ۓ  ۓ  چ 

 63 112 چٻ  چ 

 114 114 چۋ  چ إىل  چڭ  ڭ  ڭ  چ 

 115 116 چٿ  چ إلى  چٻ  ٻ  چ 

 84 113 چڤ  ڤ  چ 

 76 124 چۀ  ہ   ہچ 

 89 125 چ ېچ 

 63 132 چھ  چ 

 115 133 چۆ  ۈ  چ 

 112 141  چې  ې   چ

 62 161 چۇئ    چ 

 117 167 چڭ     ۇ  چ 

 119 173 چں ڻ   چ 

 114 174 چې  چ  إىلچہ  ہ  ھ  چ 

 چ ڻچ  إلى چڈ  ژ  ژ  چ 

   چں  چ 

178 
 
178 

112 
 
112 
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 114 185  چ  ڭچ إىل چڳ   ڳ  چ 

 64 187 چپ  چ 

 111 189 چ ے   ے  ۓچ 

 91 196 چەئ  چ 

 117 196 چۅ   چ 

  چہ  ھ   چ 

 چۇ  چ 

 چ ہچ 

211 
211 
211 

86 
86 
111 

 117 211 چ  پچ إلى  چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 117 212   چچ   چ إىل  چٱ  ٻ    چ 

 116 213 چے  ے      چ 

 87 216 چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

                                                                                                                                        چ ٺچ إىل  چ  ٻ  پ  پچ 

 چپ  چ 

221 
221 

111 
111 

 64 221 چڃچ 

 چ  ڤچ إلى    چ  ٿ  ٿ  ٹچ 

 چ  ڤچ إلى     چٱ  ٻ  ٻ  چ 

231 
231 

97 
97 

 118 231 چڍ  چ  إلى چٺ  ٿ   ٿ  چ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

                                                                 چ ىبچ 

 
233 
233 

98 
98 
98 
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 233  چۈئ   چ

 چڍ  چ 

 چ ڃ  ڃچ إىل  چڤ  ڦ  ڦ  چ 

 چڃ  چ 

235 
 
235 
235 

111 
 
116 
116 

 119 235 چ ڎچ إلى چڤ  ڦ  ڦ  چ 

 111 236 چ ھچ   إلى چڻ  ڻ  ڻ  چ 

 چپ  چ  إلى   چۋ  ۋ  چ 

 

 چىئ  چ 

237-
238 
 
237 

95 
 
 
95 

 81 251 چ ےچ إىل  چۀ   ہ  ہ  چ 

 119 256 چىث  يث  چ 

 64 259 چڻ  چ 

 64 261 چڦ  چ 

 118 264  چىب  چ  إلى  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ 

 117 279 چۋ  ۅ   چ 

 91 282 چپ   چ 

 55 286  چخت  چ 
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 رانـمـة آل عور ـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 1 چٱ  چ 

 119 3-2  چٿ  ٿ  چ إىل چٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   چ 

 113، 87 15  چٴۇ   ۋ  چ 

 93 18-16  چ ڦچ إلى  چٱ  ٻ  ٻ   چ 

 112 21 چڻ   ڻچ 

 113 21 چ ڻچ 

 74 33 چگ  چ 

 74 37 چیچ   

 63 55 چڤ  چ 

 94 66 چڱ  چ 

 114 77 چحب  خب  چ إىل  چوئ  وئ   ەئ  چ 

 112 77 چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ 

 113 81 چے  ۓ  چ 

 74 111 چمت    چ 

 89 156 چەئ  چ 
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 81 191 چہ       چ إىل  چں  ں  ڻ     چ 

 112 211 چائ  ائ  ەئ  ەئ   چ 

 سـورة الـنـسـاء

 الصفحة  رقم اآلية اآلية 

 112 1 چڦ  چ 

 112 2 چ       ڍچ إىل چڦ  ڦ  چ 

  چوئ  چ إلى  چې  ې           چ 

  چوئ  چ   چھ  ھ      ھ  چ 

 چوئ  چ   چوئ  چچ ائ  چ  چې  ې           چ 

19 

19 

19 

114 

114 

114 

 77 43 چۋ    چ 

 63 72 چھ  چ 

 63 78                 چمئ  چ 

 84 112   چ ٿ  ٿچ 

 81 115-112  چۈئ  چ اىل  چٿ  ٿ  ٿ  چ 

 98 127 چاــح  ـال  ص  ي  چ

 79 127 چۅ  چ 

 99 135 چٿ  چ إلى  چٻ  ٻ  ٻ  چ 
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 79 142 چڍ      چ 

 111 147  چی  چ 

 117 176 چپ  چ 
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 سـورة الـمـائـدة

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 إىل  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 چڇ  ڇ  چ

24-26 111 

 79 31 چۆئ   چ إىل  چەئ  وئ  چ 

 79 31 چی  چ 

 115 32 چڤ  چ  إلى  چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 113 53  چڑ  ڑ  چ 

 113 53 چڑ  چ 

 74 111 چھ  چ 
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 امـعـورة األنـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

   چ ڤ  ڤچ إلى  چڀ  ڀ  چ 

 چڀ   چ

 چڄ  چ 

46 

46 

46 

94 

94 

94 

 85 51 چ ڭ  ڭچ 

 77،75 76 چڦ  چ 

 89 119 چی  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  چ 

 98 143  چڤ  چ  إلى چڀ  ڀ  چ 

 114 151 چۓ    ڭ چ 

 114 151 چ ې    ېچ 

 سورة األعراف

 الصفحة  رقم اآلية اآلية 

 61،56،55 1    چٱ  چ 

 79 26 چڃ   چ  چ 

 82 47 چگ  گ  چ 

 67 69 چٿ  ٿ    ٹ  ٹ  چ 



  (الفهارس)                                   فتح العلي الرحمن في شرح هبة المنان
 

136 

 91 98 چڄ  چ 

 81 161 چڳچ  إىل چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 87 185   چۇ  ۇ  چ 

 94 188 چٹٹ  ٹ     چ 

 الـفـورة األنـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 85 42  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 113 58 چھ   چ 

 95 65  چڈ  ژ   چ 

 ةـوبـتـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 99 24  چڍ   چ 

 117 32 چٻ  چ 

 117 121               چڱ  ڱ  چ 

 69 124 چ ڤچ  إلى  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ 

 55 129 چائ  ەئ  چ 
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 سـونـورة يـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 1 چٱچ

 74 15 چ ٺ  ٺچ إىل  چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 98 59  چہ  چ 

 118 61   چۇئ   چ

 98 91 چچ  چ 

 111 92 چژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  چ 

 سورة هود

 الصفحة   رقم اآلية اآلية 

 77 72-71 چڀ  چ إىل  چجئ  حئ  مئ      ىئ  چ 

 77 72   چٻ  چ 

 سورة يوسف

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 64 28  چ ېچ 

 64 31 چٻچ 

 113 52 چھ   چ 
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 96 81  چٹ  ٹ  چ  إلى   چٺ  ٺ  چ 

 74 88 چڄ  چ 

 دـرعـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 119 29  چپ  چ إىل چٱ  ٻ  چ 

 116 31  چڑ  ڑ  ک  ک   چ 

 61 43   چٺ  چ 

 مـيـراهـورة إبـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 63 22 چےچ 

 61 52 چۈئ چ 

 رـجـحـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 114 26  چۓ  چ 

 114 31 چی  چ 

 71 95 چٹ  چ 

 71 96 چ ڤ  ڦچ 
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 55 99    چڎ چ 

 لـحـنـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  ية اآل

 55 1 چڈچ 

 75 1   چڈ  ڈ  ژ  چ 

 114 58 چڄ  ڄ  چ 

 چ  ڳ  ڱچ إلى  چگ  چ 

 چ  ڳچ 

61 

61 

116 

116 

 راءـورة اإلسـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 88 5 چ ڱچ اىل  چک  ک  ک  ک  چ 

 74 13   چھ  چ 

 87 51 چڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ 

 117 83 چۅ       چ 

 71 111   چڭ  چ  إلى  چہ  ھ  ھ  چ 

 117 111  چۈچ إلى  چہ  ھ  ھ  چ 
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 سـورة الـكـهـف

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 72 1  چ  ېچ 

 76 22-21 چڳ  ڳ  چ إىل  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 76 22  چک   چ 

 77 39 چڌ  ڎ      ڎ  ڈ  چ 

 211 71  چۇئ   چ 

 211 91 چہ  چ 

 ـمريـورة مـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 118،117 28 چڃ  چ 

 91 75 چ ىچ 

 هـورة طـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 89 12 چۈئ  چ 

 89 58 چڻ  چ 

 77 61 چۉ  چ 
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 86 65 چڀ  چ  اىل چٱ  ٻ  چ 

 111 111   چٹ   چ 

 91 117  چڻ  چ 

 91 118 چۓ   چ 

 اءـيـبـورة األنـس

 فحة الص رقم اآلية  اآلية 

 98 44 چې  چ 

 91 61 چٿ  چ 

 78 62 چڄ  ڄ  چ 

 جـورة الحـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 96 7-6  چٹ   ڤ     چ إلى   چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    چ 

 113 72 چی  ی  چ 

 ونـنـؤمـمـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 94 111 چائ  ەئ    چ 
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 انـرقـفـورة الـس

 الصفحة  آلية رقم ا اآلية 

 چڦ  چ 

 چڤ   ڤ  چ 

22 

22 

111 

119 

 83 27 چں  چ 

 113 36-35 چڃ  چ إلى  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ 

 113 35  چڦ  چ 

 111 54 چ ۈئچ 

 راءـعـشـسورة ال

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 116 197-196  چڭ  چ إلى  چہ  ہ  ہ  ھ   چ 

 116 197   چڭ  چ 

 لـمـنـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  ة اآلي

 63 19 چۓ  چ 

 94،93 36   چٻ  چ 

 98 59 چہ  چ 
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 صـصـقـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 89 36 چڀ  چ 

 115 61 چٺ  چ   إىل چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ 

 وتـبـكـنـعـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 91 68 چڱ  چ 

 رومـورة الـس

 لصفحة ا رقم اآلية  اآلية 

 89 39 چے   چ 

 زابـورة األحـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 117 6   چوئ  ۇئ   چ 

 117 27 چ ڻ  ڻچ 

 64 29 چې  چ 

 64  51 چٹ چ

 64 51  چ  ڤچ 
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 94 53 چڱ  ڱ    چ 

 95 53 چ ےچ  إلى   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

 88 53 چۀ  چ إىل   چگ  ڳ  ڳ  چ 

 88 53 چۀ   چ 

 أـبـورة سـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 91 18 چژ  چ 

 سـورة يـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 89 73-68 چڤ  چ  إلى  چۉ  ۉ  چ 

 88 73-69  چڤ  چ  إلى چائ  ەئ  ەئ   چ 

 88 73  چٹٹ    چ 

 اتـافـصـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 94،93 1      چٱ  ٻ  چ 

 63 66 چہ  چ
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 ص ورةـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 78 8 چڳ   ڳ  ڱ      چ 

 رـافـورة غـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 81 42-41 چڤ  چ إىل  چٻ  ٻ  ٻ  چ 

 96 57-56 چۋ  چ  [ إلى ٣٥] غافر: چڳ  ڳ  ڱ   چ 

 96 56   چہ   چ 

 96 56 چ ہچ 

 تـلـصـورة فـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 91 44 چ ۇئچ 

 78 44 چۋ   چ 

 سورة الزخرف

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 97 18-17  چھ  چ  إلى  چں  ڻ  چ 
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 سورة الدخان

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 91 41 چڀ      چ 

 ةـيـاثـجـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 113، 112 8 چڱ  چ إىل  چگ  گ    گ  چ 

 113، 112 8 چڳ   چ 

 فاـقـة األحور ـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 79،78 21 چىئ   چ 

 91 32 چگ  گ  گڳ  ڳ   چ 

 دـمـحـورة مـس

 الصفحة  رقم اآلية  الآية 

 89 15 چ ڻچ 

 حـتـفـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 117 25 چچ  چ  چ 
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 راتـجـحـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 111 11 چجث  چ لى إ چحب  خب   مب  چ 

 اتـذاريـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 114 21 چ ڻ  ڻچ 

 مـجـنـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 84 51-43  چڤ  ڤ  چ  إلىچمح  جخ  حخ  چ 

 رـمـقـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 78 25 چىئ  ی    ی   چ 

 ةـعـواقـورة الـس

 الصفحة   رقم اآلية اآلية 

 76 72-71  چوئ  چ إلى  چې  ې     چ 

 76 71 چ ېچ 

 76 72 چىچ
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 117 72                                         چەئ      ەئ  وئ  چ 

 سورة الحشر 

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 81 24   چ ې چ

 مـلـقـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 78 1 چ ڈچ 

 78 14 چ ۇئ  ۇئ       چ 

 ارجـعـمـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 44 چڇ  چ 

 وحـورة نـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 1   چڇچ 

 ةـامـيـقـورة السـ

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 89 36 چں  چ 
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 سـبـورة عـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 56،55 42 چمسچ 

 رـويـكـتـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية   اآلية

 56،55 1 چٱ چ 

 ةـيـاشـغـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 67  22-21  چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  چ 

 67 24 چۇئ      چ 

 سـمـشـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 76 12-11  چڇ  چ إىل چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ 

 76 11  چچ  چ 

 حر ـشـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 57 1 چۀ   ہ  چ 
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 قـلـعـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 75 7-6 چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ 

 درـقـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 61 5 چڄ           چ 

 ةـنـيـبـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية

 61 1   چڄ  ڄ  چ 

 رونـافـكـالورة ـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 6 چڦ  ڦچ

 رـصـنـورة الـس

 الصفحة  رقم اآلية  اآلية 

 55 1 چڦ  ڄ  چ 
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 المـرس األعـهـف

 الصفحه  العلم 

 62 إدريس  -1

 59 األزرق  -2

 72 األصهباين -3

 65 البزي -4

 48 ابن اجلزري  -5

 59 ابن حجر  -6

 67 حفص  -7

 52 زة مح -8

 57 خلف يف اختياره  -9

 58 اخلطيب  -11

 66 خالد  -11

 85 عمرو  دوري أيب -12

 79 دوري الكسائي  -13

 62 ابن ذكوان  -14

 59 الرملي  -15

 82 رويس  -16
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 85 السوسي -17

 61 ابن عامر  -18

 58 احلق  ابن عبد -19

 عمرو  أبو -21

 قالون -21

 قنبل -22

61 

92 

92 

 76 الكسائي  -23

 21 حممد الطباخ  -24

 حممد عبد الرمحن اخلليجي -25

 املنصوري  -26

 النويري -27

 هشام  -28

26 

81 

81 

68 

 71 ورش  -29

 61 يعقوب  -31
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 الشعرية اتـيـرس األبـهـف

 الصفحة البيت
ت و ي   .......... و ر و ي   - 1115  57 ع ن  ك ل ه م  أ و ل  ك لٍّ ي س 
 ..بـ ع د  و ر ج ح  ل ذ ه ب  ....      ..................  - 144
 و خ ل ف  اال و ل ني   ........      ..... ............. - 145

83 
83 

ا ......... - 334 رت   111 ......................       و حن  و  س 
 79           فأبان ذم املنا مبتالع
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 ادر ـصـالمع و ـراجـرس المـهـف

 .القرآن الكرمي -1

 )أ(
 .اإلتقان يف علوم القرآن -2

. إبراهيمحممد أبو الفضل : . حتقيقهـ(911 ت:املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )
 . م1974هـ/ 1394الطبع: . سنة الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب

 وهو املسمى بتحرير النشر. إحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة -3
 املؤلف : مصطفى عبد احلمن حممد االزمريي .

 اختالف وجوه طرق النشر مع بيان املقدم أداء. -4
، سنة: مصر. الطبعة: األوىل -دار الصحابة للرتاث بطنطا  :لف: بشري أمحد أمحد دعبس. الناشراملؤ 

 م.2119 -هـ 1431
 أسرار العربية -5

هـ(. 577: تن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري )املؤلف: عبد الرمحن ب
 .م1999 -هـ142لناشر: دار األرقم بن أيب األرقم. الطبعة: األوىل، ا
 األعالم -6 

هـ(. الناشر: دار 1396 ت:زركلي الدمشقي )املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، ال
 .م2112طبعة: اخلامسة عشر، سنة :  ال .العلم للماليني

 اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات. -7
 هـ.1421املؤلف: الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

م القرّاء ف يما ب عد  الق رن الثام ن اهل جري -8 اج   إمتا ع  الف ض الء برت 
تقدمي:ف ضيلة ،بن سليمان بن مقبول علي الربماوي -الشهري بالساعايت  -ياس بن أمحد حسني املؤلف: إل

 سنة:الطبعة: األوىل،،الناشر: دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع،املقرئ الشيخ حمم د متيم الّزعيب
 . م 2111 -هـ  1421

 )ب(
 رآن.بدائع الربهان على عمدة العرفان يف وجوه الق -9

. إعداد: احلاجة اجلامعة مرمي اجلنديل. الناشر: دار الكتب مصطفى بن عبد الرمحن بن األزمريياملؤلف: 
 م. 2118لبنان، الطبعة األوىل، سنة:  -العلمية بريوت 

 .البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع-11
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 –الناشر: دار املعرفة ، هـ(1251وِف: املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املت
 .بريوت
 .الربهان يف علوم القرآن -11

: حممد أبو . حتقيقهـ(794: تاملؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )
هـ 1376 الطبعة: األوىل،. الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه. إبراهيمالفضل 

 . م1957 -
 )ت( 

 تاج العروس من جواهر القاموس -12
. هـ(1215: تالز بيدي ) املؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى،

 .حتقيق:  جمموعة من احملققني. الناشر: دار اهلداية
 تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة. -13

، باملدينة املنورة ، الطبعة: األوىل، سنة هيم موسى، الناشر: وزارة اإلعالم: عبدالزراق بن علي بن إبرااملؤلف
 هـ.1413
 التحارير املنتخبة على منت الطيبة. -14

حتقيق: خالد أبو اجلود، الناشر: مكتبة عباد  هـ(،1285عامر بن علي العبيدي )ت: املؤلف: إبراهيم بن 
 ري.الرمحن، مطبعة العم

 حتريرات طيبة النشر على ما جاء يف عمدة العرفان لألزمريي. -15
هـ 1425مصر. الطبعة: الثانية،  -املؤلف: مجال الدين حممد شرف. الناشر: دار الصحابة للرتاث بطنطا

 م.2114 -
 حترير الطرق والروايات املعروف بتحريرات املنصوري. -16

هـ(. حتقيق: خالد حسن أبو اجلود. الناشر: مكتبة أوالد 1134املؤلف: علي بن سليمان املنصوري )ت: 
 مصر. -الشيخ
 .تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -17

از الذهيب ) عمر  حتقيق:. هـ(748 ت:املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 
 م.1993 -هـ 1413 . الطبعة: الثانية،لناشر: دار الكتاب العريب، بريوت. اعبد السالم التدمري

 .تاريخ بغداد -18
: . حتقيقهـ(463: تأمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ) املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن

 .م2112 -هـ 1422 سنة: الطبعة: األوىل،. بريوت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي. بشار عواد معروف
 .تاريخ دمشق -19
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: عمرو بن . حتقيقهـ(571: تن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )القاسم علي بن احلسن باملؤلف: أبو 
 .م1995 -هـ 1415: . سنة الطبعالناشر: دار الفكر. غرامة العمروي

 .التاريخ الكبري -21
. الطبعة: دائرة هـ(256: تاملغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن 

 .مراقبة: حممد عبد املعيد خان الدكن. طبع حتت -عارف العثمانية، حيدر آباد امل
 .تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( -21

املؤلف: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين 
 م. 1991. سنة النشر: لعامة للكتابر: اهليئة املصرية اهـ(. الناش1354احلسيين )املتوِف: 

 تقريب التهذيب -22
: حممد هـ(. حتقيق852عسقالين )املتوِف: املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ال

 م.1985 -هـ  1416 سنة: . الطبعة: األوىل،سوريا –مة. الناشر: دار الرشيد عوا
 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال -23

: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املؤلف
الطبعة: . بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة  .ق: د. بشار عواد معروفيق. حتهـ(742املزي )املتوِف: 

 م.1981 -هـ  1411 سنة :  األوىل،
 هتذيب اللغة -24

. هـ(. حتقيق: حممد عوض مرعب371منصور )املتوِف: اهلروي، أبو  املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري
 م2111: بريوت. الطبعة: األوىل، سنة –دار إحياء الرتاث العريب الناشر: 
 واملسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح املقاصد -25

: )املتوِف: أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي املرادي املصري املالكي املؤلف
للغويات يف جامعة األزهر. الناشر: دار الفكر ، أستاذ اهـ(. شرح وحتقيق: عبد الرمحن علي سليمان749

 م.2118 -هـ 1428: األوىل، سنة:  العريب. الطبعة
 )ث(

 الثقات -26
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت  املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 

. حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعارف للحكومة العالية اهلندية. طبع بإعانة: وزارة هـ(354)املتوِف: 
. الناشر: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند. الطبعة: ان مدير دائرة املعارف العثمانيةاملعيد خ
 م.1973  - هـ 1393سنة :  األوىل،
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 )ج(
 ء وكمال اإلقراءمجال القرا -27

املؤلف: علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي، أبو احلسن، علم الدين السخاوي 
 –دمشق  -الناشر: دار املأمون للرتاث . د. حمسن خرابة -حتقيق: د. مروان العطي ة  هـ(643)املتوِف: 
 .م1997 -هـ  1418 ، سنة:الطبعة: األوىل.  بريوت
 لغةمجهرة ال -28

. الناشر: هـ(. حتقيق: رمزي منري بعلبكي321بن دريد األزدي )املتوِف: املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن 
 .م1987 -هـ1418بريوت. الطبعة: األوىل، سنة : –ماليني دار العلم لل

 )ح(
 احللل يف شرح أبيات اجلمل - 29

 هـ(521وِف: املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد البطليوسي )املت
 حل املشكالت وتوضيح التحريرات يف القراءات  -31

 .املؤلف: حممد بن عبد الرمحن اخلليجي
 )خ(

 اخلصائص -31
. ر: اهليئة املصرية العامة للكتاب. الناشهـ(392بن جين املوصلي )املتوِف: املؤلف: أبو الفتح عثمان 

 الطبعة: الرابعة. 
 ادي عشرخالصة األثر يف أعيان القرن احل -32

املؤلف: حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي )املتوِف: 
 .بريوت –الناشر: دار صادر . هـ(1111

 )د(
 ديوان اإلسالم -33

هـ(. حتقيق: سيد كسروي 1167املؤلف: مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )املتوِف: 
 م. 1991 -هـ  1411سنة:  . الطبعة: األوىل،لبنان –ار الكتب العلمية، بريوت لناشر: دحسن. ا

 )ر(
 الرسالة الغراء يف ترتيب وجوه القراء  -34

: هـ(. حتقيق: عبد العظيم حممود عمران، الناشر1152التلمساين )ت:  : أمحد بن ثابت الشريفاملؤلف
 . مصر –مكتبة أوالد الشيخ للرتاث 

 روض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري ال - -35
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 م.2114 -هـ 1425هـ(. حتقيق: خالد حسن أبو اجلود. سنة الطبع 1313املؤلف: حممد املتويل )ت: 
 الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري  -36

مطابع  هـ(. حتقيق: رمضان بن نبيه بن عبد اجلواد هدية. الناشر:1313املؤلف : حممد املتويل )ت: 
 م.2115 -هـ 1426الرمحن. الطبعة: األوىل، سنة 

 روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -37
املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي 

، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، هـ(621: احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوِف
 م2112-هـ1423 سنة :  ،الطبعة: الطبعة الثانية

 )س(
 السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري -38

اشر: مطبعة بوالق . النهـ(977شربيين الشافعي )املتوِف: املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب ال
 .هـ1285القاهرة. سنة  –)األمريية( 

 سري أعالم النبالءر  -39
از الذهيب )املتوِف: : مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثاملؤلف : هـ(. حتقيق748مان بن ق امي 

:  سنة ،ةب األرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثجمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعي
 .م1985هـ /  1416

 )ش(
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -41

هـ(. حتقيق: 1189املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري احلنبلي، أبو الفالح )املتوِف: 
الطبعة:  .بريوت –اشر: دار ابن كثري، دمشق . الناألرناؤوطحممود األرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر 

 .م1986 -هـ 1416األوىل، سنة: 
 شرح تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم  -41

: هـ( . حتقيق: ياسر إبراهيم املزروعي. الناشر1424محد الزيات ) ت: املؤلف : أمحد بن عبد العزيز بن أ
 م. 2118 -هـ 1429: ن الكرمي يف املساجد. سنة الطبعمشروع رعاية القرآ

 يوان احلماسةشرح د -42  
. هـ( حتقيق: غريد الشيخ 421صفهاين )املتوِف: املؤلف: أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األ

طبعة: األوىل، . اللبنان –ار الكتب العلمية، بريوت . الناشر: دهارسه العامة: إبراهيم مشس الدينوضع ف
 م.2113 -هـ  1424سنة: 
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 العشر  شرح طيبة النشر يف القراءات -43
هـ(. حتقيق: مجال 853املؤلف: شهاب الدين أيب بكر أمحد بن حممد بن حممد املعروف بابن الناظم )ت: 

 م. 2115 -هـ 1426مصر. سنة الطبع: –الدين حممد شرف. الناشر: دار الصحابة للرتاث بطنطا 
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر -44

. تقدمي وحتقيق: هـ(857ين النـُّو ي ري )املتوِف: قاسم، حمب الداملؤلف: حممد بن حممد بن حممد، أبو ال
: ، سنة. الطبعة: األوىلبريوت –ناشر: دار الكتب العلمية ال .دكتور جمدي حممد سرور سعد باسلومال

 م. 2113 -هـ  1424
 شرح النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع  -45

 –هـ(. الناشر: املكتبة األزهرية للرتاث 1413)املتوِف:  املؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي
 القاهرة.
 شرح مقرب التحرير للنشر والتحبري  -46
 -اشر: املكتبة اإلسالمية. النيق: إيهاب فكري وخالد أبو اجلود. حتقلف: حممد بن عبد الرمحن اخلليجياملؤ 
 م. 2119 -هـ 1431: األوىل ، سنة :. الطبعةمصر
 طيبة النشر يف حترير القراءات شرح خمتصر  -47
 . ف: حممد بن جابر املصري. تصحيح: عبد الفتاح القاضي. الناشر: دار إحياء الكتب العربيةاملؤل

 )ص(
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -48

، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوِف: 
 .م1987 - هـ 1417 سنة: ،الطبعة: الرابعة، بريوت -ناشر: دار العلم للماليني ال

 )ض(
 الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويني دراسة على ألفية بن مالك -49

الطبعة: السنة الثالثة ، الناشر: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املؤلف: إبراهيم بن صا ح احلندود
 م2111هـ/1421 :، سنة الطبععدد احلادي عشر بعد املائةال والثالثون،

 )ط(
 .طبقات احلفاظ -51

 –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(911املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوِف: 
 هـ.  1413 سنة: الطبعة: األوىل،، بريوت

 الطبقات الكربى  -51 
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سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد  املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن
 1968بريوت . الطبعة: األوىل،سنة :   –هـ(. حتقيق : إحسان عباس . الناشر: دار صادر 231)املتوِف: 

 .م
 طيبة النشر يف القراءات العشر  -52

هـ( . حتقيق : 833ري ) ت: املؤلف : حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن اجلز 
 -هـ1426املدينة املنورة  . الطبعة : الثالثة ، سنة –حممد متيم الزعيب . الناشر : مكتبة دار اهلدى 

 م.2116
 )ع(

 العرب يف خرب من غرب -53
از الذهيب )املتوِف:   هـ( . حتقيق: أبو748املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 

 .بريوت –ناشر: دار الكتب العلمية هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول . ال
 العروض -54

الناشر: دار ، احملقق: د أمحد فوزي اهليب، هـ(392املؤلف: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوِف: 
 م1987هـ 1417 سنة الطبع : الطبعة: األوىل،، الكويت –القلم 
 عصر حممد علي  -55
اخلامسة ، سنة الطبع : القاهرة ، الطبعة :  –ؤلف : عبدالرمحن الرافعي ، الناشر : دار املعارف امل

 م.1989-هـ1419
 العقد النضيد يف شرح القصيد  -56

 هـ( .756املؤلف : أيب العباس أمحد بن يوسف بن حممد السمني احلليب ) ت: 
 العقد املفيد يف علم التجويد  -57

سيف . مراجعة وتصحيح : حممد سعيد فقري األفغاين  .الناشر : املكتبة اإلسالمية  املؤلف : صالح صا ح
 م.1987-هـ 1418األردن . الطبعة : األوىل ، سنة :  –عمان 
 عمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن  -58

ز د حممد جابر و عبد العزياملؤلف : مصطفى بن عبد احلمن األزمريي . بتعليقات لألستاذين : حمم
 .مصر–. الناشر: مكتبة اجلندي الزيات
 العني -59

هـ( . حتقيق : 171املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوِف: 
 .ائي . الناشر: دار ومكتبة اهلاللد مهدي املخزومي، د إبراهيم السامر 
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 )غ(

 غاية النهاية يف طبقات القراء -61
هـ( .الناشر: مكتبة 833مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوِف:  املؤلف:
 ابن تيمية

 هـ ج. برجسرتاسر.1351الطبعة: عين بنشره ألول مرة عام 
 غيث الرمحن على هبة املنان  -61

الصحابة للرتاث املؤلف : أمحد أمحد شرف اإلبياري . حتقيق : مجال الدين حممد شرف . الناشر : دار 
 م.2115 -هـ 1425مصر . سنة الطبع :  –بطنطا 

                                                                                   غيث النفع يف القراءات السبع-62
(. حتقيق : هـ1118املؤلف: علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الصفاقسي املقرئ املالكي )املتوِف: 

بريوت . الطبعة: األوىل،سنة:   –أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان . الناشر: دار الكتب العلمية 
 م 2114 -هـ  1425

 )ف(
 الفتح الرمحاين شرح كنز املعاين بتحرير حرز األماين  -63

وسى . الناشر : دار ابن املؤلف: سليمان بن حسني اجلمزوري . حتقيق : عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم م
 م. 2114 -هـ 1426مصر  . الطبعة : األوىل ، سنة : –السعودية  ودار ابن عفان  –القيم 
 فتح القدير شرح تنقيح التحرير  -64

 املؤلف: عامر السيد بن عثمان . الناشر : مكتبة الشمريل بالقاهرة  .
 فتح الوصيد يف شرح القصيد  -65

هـ( . حتقيق : موالي حممد اإلدريسي 643احلسن علي بن حممد السخاوي )ت: املؤلف : علم الدين أيب 
 الظاهري . الناشر : مكتبة الرشد .

 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل  -66
 الناشر: دار. هـ(1214املؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل )املتوِف: 

 الفكر
 فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت -67
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املؤلف: حممد ع ب د احل ّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين )املتوِف: 
 ،انية الثالطبعة: لبنان .  –بريوت  -الناشر: دار الغرب اإلسالمي .  : إحسان عباس. حتقيق هـ(1382
 م.1982 سنة : 

 )ك(
 الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها  - 68

هـ ( . حتقيق 465املؤلف : أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة ابن حممد بن عقيل اهلذيل املغريب ) ت: 
 م .  2117 -هـ 1428: مجال بن السيد بن رفاعي الشايب . الطبعة :  األوىل ،سنة : 

 لكتابا -69
هـ( . حتقيق : 181املؤلف: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )املتوِف: 
 1988 -هـ  1417عبد السالم حممد هارون . الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة . الطبعة: الثالثة، سنة :  

 م.
 الكفاية الكربى يف القراءات العشر  - 71

عز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي . حتقيق : مجال الدين حممد شرف . الناشر : دار املؤلف : أبو ال
 مصر . –الصحابة للرتاث بطنطا 

 الكنز يف القراءات العشر -71
املؤلف: أبو حممد، عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن على ابن املبارك الّتاجر الواسطّي 

هـ( حتقيق :  د. خالد املشهداين .الناشر: مكتبة الثقافة 741قال جنم الدين )املتوِف: املقرئ تاج الدين وي
 م 2114 -هـ  1425القاهرة. الطبعة: األوىل،سنة :   –الدينية 
 الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة -72

الناشر: دار الكتب .  : خليل املنصور. حتقيق هـ(1161املؤلف: جنم الدين حممد بن حممد الغزي )املتوِف: 
 م 1997 -هـ  1418 سنة : الطبعة: األوىل،.  لبنان –العلمية، بريوت 

 )ل(
 لباب التأويل يف معاين التنزيل -73

املؤلف: عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن )املتوِف: 
بريوت . الطبعة: األوىل ،  –لناشر: دار الكتب العلمية هـ(. حتقيق وتصحيح : حممد علي شاهني .ا741
 هـ. 1415سنة : 
 لسان العرب -74

املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوِف: 
 هـ. 1414بريوت . الطبعة: الثالثة ، سنة :   –هـ(. الناشر: دار صادر 711
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 مع يف العربيةالل -75
هـ(. حتقيق : فائز فارس. الناشر: دار الكتب 392املؤلف: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوِف: 

 الكويت. –الثقافية 
 لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية -76

هـ( . الناشر: 1188بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوِف:  املؤلف: مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد
 .م 1982 -هـ  1412دمشق . الطبعة: الثانية ، سنة :   –مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 

 )م(
 .حماسن التأويل -77

هـ(. حتقيق: حممد باسل 1332: تاملؤلف: حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي )
 هـ.1418 بريوت. الطبعة: األوىل، -الناشر: دار الكتب العلميهلسود. عيون ا
 خمتصر بلوغ األمنية على منت إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية. -78

املؤلف: نور الدين علي بن حممد الضباع. حتقيق: عبد العظيم بن إبراهيم بن عبد العظيم بن عبد احلليم. 
 الناشر: مكتبة املورد.

 تجويد. املذكرة يف ال -79
السعودية. الطبعة: التاسعة  -املؤلف: حممد نبهان بن حسني مصري. الناشر: مكتبة روائع اململكة

 م. 2113-هـ 1434واخلمسون، 
 مرشد الطلبة من طريق الطبية. -81

املؤلف: عبد الرمحن بن حلمي الشمنوي. إعداد: احلاجة اجلامعة مرمي جنديل. الناشر: دار الكتب العلمية 
 م. 2118الثانية، لبنان. الطبعة:  -بريوت
 .مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار -81

، التميم : تي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت )املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 
 -نشر والتوزيعالناشر: دار الوفاء للطباعة وال. براهيمإققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ح. هـ(354
 .م1991 -هـ 1411، الطبعة: األوىل. املنصورة
 .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -82

هـ(. الناشر: املكتبة 771: حنو تاملؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )
 بريوت.  -العلمية
 معامل مصر احلديثة واملعاصرة تاريخ وحضارة. -83

: الدكتور حممود عباس أمحد عبد الرمحن، الناشر: دار العاملية للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، املؤلف
 م.2116
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 .معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ -84
بريوت. الطبعة: األوىل،   -. الناشر: دار اجليلهـ(1422: تاملؤلف: حممد حممد حممد سامل حميسن )

 .م1992 -هـ1412
 م القراءات القرآنية.معجم مصطلحات عل -85

 م. 2117 -هـ1428املؤلف: عبد العلي املسئول. الناشر: دار السالم. الطبعة: األوىل، 
 .معجم مقاييس اللغة  -86

احملقق: عبد السالم حممد ، هـ(395: تاملؤلف: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )
  م.1979 -هـ1399 ، سنة النشر: الناشر: دار الفكر، هارون

 معجم املؤلفني -87 
الناشر: مكتبة .  هـ(1418املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق )املتوِف: 

 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -املثىن
 .معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -88

از الذهيب )املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد  الناشر: دار  .هـ(748: تبن أمحد بن عثمان بن ق امي 
 م.1997 -هـ1417. الطبعة: األوىل، الكتب العلمية

 .مغين اللبيب عن كتب األعاريب -89
: تاملؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام )

 الطبعة: السادسة، دمشق. -ارك/ حممد علي محد اهلل. الناشر: دار الفكرحتقيق: د. مازن املب. هـ(761
 م.1985 -هـ 1416
 .املقدمات األساسية يف علوم القرآن -91

الناشر: مركز البحوث . املؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي
 .م2111 -هـ  1422الطبعة: األوىل، . بريطانيا -اإلسالمية ليدز

 .يف علوم القرآن مناهل العرفان -91
الطبعة:  وشركاه. هـ(. الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب1367: تاملؤلف: حممد عبد العظيم الزُّر قاين )

 .الثالثة :الطبعة
 .ميزان االعتدال يف نقد الرجال -92

از  حتقيق: علي  .هـ(748: تالذهيب )املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 
 .م1963 -هـ 1382 الطبعة: األوىل، .لبنان -ر املعرفة للطباعة والنشر، بريوت. الناشر: داحممد البجاوي

 )ن(
 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع. -93
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 م.1995 -هـ 1415سنة الطبع لبنان.  -املؤلف: سيدي إبراهيم املارغين. الناشر: دار الفكر بريوت 
 .نزهة األلباء يف طبقات األدباء -94

(. هـ577: تاملؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري )
 .م1985 -هـ1416الطبعة: الثالثة، . األردن -الناشر: مكتبة املنار، الزرقاء. : إبراهيم السامرائيحتقيق
 النشر يف القراءات العشر. -95

هـ(. الناشر: دار الكتب 833بن علي املعروف بابن اجلزري )ت:  حممد بن  حممد بن حممداملؤلف: 
 لبنان. -العلمية بريوت

 .النهاية يف غريب احلديث واألثر -96
اجلزري ابن  املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين

 -املكتبة العلمية . الناشر:حممود حممد الطناحي -هـ(. حتقيق: طاهر أمحد الزاوى616األثري )املتوِف: 
 .م1979 -هـ 1399بريوت. 
 .النور السافر عن أخبار القرن العاشر -97

الكتب الناشر: دار  .هـ(1138: تشيخ بن عبد اهلل الع ي د ر وس ) املؤلف: حمي الدين عبد القادر بن
 هـ. 1415 الطبعة: األوىل،. لبنان -بريوت -العلمية

 )هـ(
 .اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر -98

بريوت. الطبعة: األوىل،  -هـ(. الناشر: دار اجليل1422: تاملؤلف: حممد حممد حممد سامل حميسن )
 .م1997 -هـ1417
 .هداية القاري إىل جتويد كالم الباري -99

. هـ(1419: تعبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس املرصفي املصري الشافعي ): املؤلف
 . : الثانيةالطبعة. : مكتبة طيبة، املدينة املنورةالناشر
 مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -111

اوي. حتقيق: عبد احلميد هند .هـ(911الدين السيوطي )املتوِف:  املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل
 .مصر -الناشر: املكتبة التوفيقية

 )و(
 .الوايف بالوفيات -111

: أمحد األرناؤوط . حتقيقهـ(764املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )املتوِف: 
 .م2111 -هـ1421 :لبنان. سنة الطبع -بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث. وتركي مصطفى

 اءات القراء الثمانية أئمة األمصار اخلمسة.الوجري يف شرح القر  -112
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هـ(. حتقيق: دريد حسن أمحد. دار الغرب 446املؤلف: أبو علي احلسن بن علي األهوازي املقرئ )ت: 
 م.  2112اإلسالمي.  الطبعة: األوىل، 

 .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -113
: تهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبرا

 .بريوت -الناشر: دار صادر .هـ( . حتقيق: إحسان عباس681
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