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ملخص
اٟتمد هلل الذم قد شرفا ،أىل الكتاب بتباع ا١تصطفى ،كأصلي كأسلم على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت
سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،ىذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب القراءات،
كىي عبارة عن دراسة كٖتقيق كتاب "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" ًمن أ َىكًؿ ب ً
ب "ا١ت ًٌد
ى
ٍ
ً ً
كال ىق ٍ ً ً
الوقٍ ً ىعلىى ا٢تىٍم ًز" ،لإلماـ دمحم ا١تتويل شيخ القراء بلداير ا١تصرية
ى
صر" إ ىىل هنىاية ىبب " ى
ا١تتوُب(ُُّّق) ،كتربز مشكلة البحث ُب عدـ تطرؽ الباحثُت لتحقيق ىذا الكتاب مع أ٫تيتو لقَراء

القراءات ،كيهدؼ البحث إىل ٖتقيق ىذا ا١تخطوط ٖتقيقان علميان منضبطان لتحقيق الفائدة ا١ترجوة من
كجل ،كإحياءن للًتاث السالمي ،كأما عن منهجي ُب
أتليفو ،كحىت أانؿ شرؼ خدمة كتاب هللا ٌ
عز ٌ
التحقيق فقد قمت أثناء ٖتقيقي للمخطوط بالعتماد على ا١تنهج التارٮتي؛ الذم نقوـ فيو بسًتداد
ا١تاضي تبعان ١تا تركو من آاثر ،أاين كاف نوع ىذه اآلاثر؛ كىو ا١تنهج ا١تستخدـ ُب العلوـ التارٮتية،
كاغأخالقية ،كقمت بعتماد النسخة الباكستانية أصالن غأهنا اغأقدـ من حيث الزمن كا١ترموز ٢تا بلرمز(أ)،
كقمت بكتابة النسخة ا١تعتمدة حسب قواعد المالء اٟتديثةٍ ،ب قابلتها مع النسخة اغأخرل ،كا١ترموز ٢تا
بلرمز(ب) ،كأثبت الفركؽ كما كرد من زايدات ُب ا٢تامش ،كقمت بكتابة اآلايت كفق الرسم العثماٍل؛
معتمدان على مصح ا١تدينة اٟتاسويب ،كقمت بتخريج اغأايت الكرٯتة الواردة ُب النص ،مع إثبات اسم
السورة ،كرقم اآلية ،كقمت بتخريج اغأحاديث الواردة ُب اٞتزء ا١تختار من كتاب التهذيب ،كترٚتت
لألعالـ الواردة ُب الكتاب ،كقمت بتوثيق النصوص الواردة ُب الكتاب كعزكىا إىل مصادرىا ،كأثبت
عالمات الًتقيم ،كاغأقواس بلشكل الذم من خاللو يتضح النص كييؤمن اللبس ،كقمت إبثبات رقم
الصفحة ُب صلب النص بُت معقوفتُت لكل من ا١تخطوطتُت؛ حىت يسهل معرفة بداية الصفحة كهنايتها،
كقمت بعمل فهارس علمية ٗتدـ الكتاب ،كتعُت الباحث ،كُب هناية البحث توصلت إىل أف ىذا
الكتاب"هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" من مؤلفات الماـ ا١تتويل ،كأنو مل ٮترج عن منهج الماـ
ابن اٞتزرم ُب عرضو لألبواب كا١تسائل ،إال إنو ُب أغلب ا١تواضع يكتفي بذكر ا١تعتمد فقط ،كما أف ىذا
الكتاب يسهل على طلبة العلم ٖتصيل ا١تسائل دكف عناء كاستقصاء ،كما اقًتح على ا٢تيئات العلمية
االىتماـ ب١تخطوطات العلمية ،كالعمل على إخراجها ُب أهبى حلة ،كصلى هللا كسلم على من بعثو نوران
كىداية للعا١تُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.

ي

Abstract

Praise be to God who has honored the people of the holly book to follow Muhammad
(AL Mustafa). I pray to the Messenger for the mercy of the worlds Muhammad and his family
and companions. This is a thesis submitted to obtain a master's degree in readings (Qeraat) of
Quran. It is a study and investigation of the book Tahzeep alnashr WA khezanat alqeraat
alashr (reforming the publication and the library of ten readings), from the first section of
ALmad and Alkasr to the end of the section of the stop on Hamzah, for Imam Mohamed
Metwally (the Sheikh of Quran readers in Egypt) who died in 1313 Hungarian.
The problem is that, many of the researchers did not verify this book despite its
importance to readers of Quran’s Qeraat.
The research aims at scientifically investigate the information of this research to
achieve the desired benefit of it and to achieve the honor of serving the book of God
Almighty, and revival of the Islamic heritage. And As for my approach to the investigation of
this book, I have relied on the historical approach. We retrieve the past according to its
effects, whatever kind of effects. And this approach is used in historical and moral sciences.
And I adopted the Pakistani version because it is the oldest in terms of time and I symbol it
with the symbol .) (أI have written the certified version according to the modern spelling rules
then compare it with the other version and its symbols with the symbol .) (بI demonstrated
differences and increases in margin. I wrote the verses according to the Ottoman writing
based on Almadina electronic Quran version. And I pick out the Quran Ayats mentioned in
the text and I mentioned their Suras name. And I brought out the hadiths mentioned in the
selected part of the book of (tahdib) and I documented the texts in the book and attributed
them to their sources. And I prove the punctuation marks and parentheses in a form in which
the text is clear and there is no conflict of understanding. I have shown the page number in the
text in square brackets for both manuscripts so it is easier to know the beginning and end of
the page. I also have created scientific indexes that serve the book and helps the researcher.
At the end of the research I found out that this book of (Tahzeep alnashr WA khezanat
alqeraat alashr) is from the writings of Imam Metwally and that he did not depart from the
curriculum of Imam Ibn al-Jazri in his presentation of topics and issues. In most cases,
however, he only mentioned the author. This book also makes it easier for students to learn
issues without bothering or investigating.
I also suggest to the scientific bodies to take care of the scientific manuscripts and
present them in the best form. And peace and blessings be upon our master Muhammad peace
be upon him.
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التمهيد
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اٟتمد هللً الو ً
ص ىم ًد ،الَ ًذم ىمل يىلً ٍد ،ىكىمل ييولى ٍد ،ىكىمل يى يكن لىوي يك يفوان أى ىح ود ،كأصلي
اح ًد اغأى ىح ًد ،ال ىف ٍرًد ال َ
ي
ى

كأسلم على ا١تبعوث رٛتةن للعلمُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
أما بعد:

فقد شرؼ هللا ىذه اغأمة بلقرآف الكرَل ،كأنزلو على ٢تجات أك قراءات متعددة؛ تسهيالن على
ىذه اغأمة ،كقبل أف نعرؼ كي

نشأت القراءات كاف لزامان علينا أف نقوـ بتعريفها ،كىو على النحو

التايل:
القراءات لغة:
القراءات ٚتع قراءة ،كمادة قرأ تدكر ُب لساف العرب حوؿ اٞتمع كاالجتماع ،ككل شيء
ٚتعتو فقد قرأتو ،كمعٌت قراءة القرآف :أم لفظت بو ٣تموعان(ُ).
تعري علم القراءات اصطالحان :ىو علم يعرؼ منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب هللا ،كاختالفهم ُب
اٟتذؼ ،كالثبات ،كالتحري  ،كالسكاف ،كالفصل ،كاالتصاؿ كغَت ذل من ىيئة النطق ،كالبداؿ
من حيث السماع.
علم بكيفية أداء كلمات القرآف ،كاختالفها ،معزكان لناقلو ،فخرج اللغة ،كالنحو،
أك يقاؿ :ه
كالتفسَت(ِ).
ك١تا بدأ الوحي ال٢تي بلنزكؿ على رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -آمران إايه

ﲉﱠ(ّ) ،كأمره هللا -تعاىل  -بتبليغو

بقولو:ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﱱﱳﱴ
ﱲ
فقاؿ:ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

(ُ) انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،طّ. ُِٗ/ُ ،

(ِ) انظر :القسطالٍل ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،طُ.ّٓٓ/ُ ،
(ّ) سورة العلق ،اآلية ُ.
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ﱸﱺﱻ
ﱹ
ﱵﱶﱷ

ﱽ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ(ُ) ،كظل
ﱾ
ﱼ

رسوؿ هللا – عليو الصالة كالسالـ  -يدارسو جربيل -عليو السالـ  -القرآف طواؿ فًتة الرسالة حسب
ئ أمتو القرآف على حرؼ كاحد ،فأشفق عليهم
اغأكامر ال٢تية ،كقد أيمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب بدئ اغأمر أف ييق ًر ى
كطلب التيسَت من هللا ،فأيمر أف ييقرئ أمتو على سبعة أحرؼ ،كبدأ الصحابة ُب التلقي عن رسوؿ هللا،
كىم ُب حفظ القرآف على تدرج.
قاؿ الماـ ابن اٞتزرمٍ" :بيَ إً َف ًاال ٍعتًماد ًُب نػى ٍق ًل الٍ يقر ً
آف ىعلىى ًح ٍف ًظ الٍ يقلي ً
وب ىكالص يدكًر ىال ىعلىى
ىى
ٍ
ٌ
ً ًً ً ً
صيص وة ًمن ًَ
ًح ٍف ًظ الٍم ً
اٟت ًد ً
ب ،كى ًذهً أى ٍشر ي ً
يح
ص ًح ً
يث ال َ
صاح ً ىكالٍ يكتي ً ى ى
ى ى
اّلِل تىػ ىع ىاىل ٢تىذه ٍاغأيَمة ،فىفي ٍى
ؼ ىخ ى ى
ى
)
ِ
(
ً
ً
اّلِلي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَ ىم  -قى ىاؿ :إً َف ىرًٌيب قى ىاؿ ًيل :قي ٍم ًُب قيػىريٍ و
ش فىأىنٍ ًذ ٍريى ٍم
صلَى َ
الَذم ىرىكاهي يم ٍسل هم أى َف النً َ
َب  -ى
ب إًذنا يػىثٍػلىغيوا ىرأٍ ًسي ىح َىت يى ىدعيوهي يخٍبػىزةن ،فىػ ىق ىاؿ :يمٍبػتىلًي ى ىكيمٍبػتىلًي بً ى ىكيمٍن ًزهؿ ىعلىٍي ى كًتى ناب ىال
فىػ يق ٍل ي
ت لىوي :ىر ًٌ
ث جٍن ندا أىبػع ٍ ً
ً
ً
ً ً
اؾ ،ىكأىنٍ ًف ٍق
صى
ث مثٍػلى يه ٍم ،ىكقىات ٍل ٔتى ٍن أىطى ى
اع ى ىم ٍن ىع ى
يىػ ٍغسليوي الٍ ىماءي ،تىػ ٍقىريؤهي ىانئ نما ىكيىػ ٍقظىا ىف ،فىابٍػ ىع ٍ ي ٍ ى
ً ًً
ص ًحي ىف وة تيػ ٍغ ىس يل ًبلٍ ىم ًاء ،بى ٍل يىػ ٍقىرءيكهي ًُب يك ًٌل
يػيٍنػ ىف ٍق ىعلىٍي ى  .فىأ ٍ
اج ًُب ح ٍفظو إً ىىل ى
ىخبىػىر تىػ ىع ىاىل أى َف الٍ يق ٍرآ ىف ىال ىٍ٭تتى ي
اب الَ ً
ح واؿ ىكما جاء ًُب ًص ىف ًة أيَمتً ًو":أ ىىان ًجيليهم ًُب ص يدكًرًىم"(ّ) ،ك ىذلً ًًٓت ىال ً
ؼ أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
ين ىال
ذ
ى ى
ى
ي ٍ
يٍ
ى
ى ىى
ب كىال يىػ ٍقرءكنىوي يكلَوي إًَال نىظىرا ىال ىع ٍن ظى ٍه ًر قىػ ٍل و
ً
ً
اّلِلي تىػ ىع ىاىل ًًْت ٍف ًظ ًو ىم ٍن
ص َ
ب ،ىكلى َما ىخ َ
ىٍ٭ت ىفظيونىوي ىال ُب الٍ يكتي ى ى ي
ن
ً ً و
ً ً ًً
ات ىٕتَردكا لًتى ً ً ً
ً ًً
ً ً
صلَى
ىشاءى م ٍن أ ٍىىلو أىقى ىاـ لىوي أىئ َمةن ث ىق ى ي ٍ
َب  -ى
صحيحو ىكبى ىذليوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ُب إتٍػ ىقانو ىكتىػلىق ٍَوهي م ىن الن ًٌ
ات ىكىال ىح ٍذفنا ،ىكىال ىد ىخ ىل ىعلىٍي ًه ٍم ًُب
َ
وان ىكىال إًثٍػبى ن
اّلِلي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَ ىم  -ىح ٍرفنا ىح ٍرفنا ،ىملٍ يػي ٍه ًمليوا ًمٍنوي ىحىرىكةن ىكىال يس يك ن
ظ أى ٍكثىػىرهي ،ىكًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ىح ًف ىظ
ىش ٍي وء ًمٍنوي ىش ىكىال ىكٍى هم ،ىكىكا ىف ًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ىح ًفظىوي يكلَوي ،ىكًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ىح ًف ى
اّلِلي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَ ىم(ْ) –".
ضوي ،يكل ذىلً ى ًُب ىزىم ًن النً ًٌ
صلَى َ
بىػ ٍع ى
َب  -ى

(ُ) سورة ا١تائدة ،اآلية ٕٔ.
(ِ) ُب بب الصفات اليت ييعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة كأىل النار ،)ُِٕٗ/ْ( ،رقم(ِٖٓٔ).

(ّ) يقصد اٟتديث الذم ركاه أبو نعيم ُب دالئل النبوة كسيأٌب الكالـ عليو ُب مبحث الكتب اليت أخذ منها الماـ ابن اٞتزرم
كليست من كتب القراءات.
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٔ/ُ ،
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كقاؿ الماـ ابن اٞتزرم" :كقد ذكر الماـ أبو عبيد القاسم بن سالٌـ(ُ)ُب أكؿ كتابو ُب
(ِ)
ص ىحابىًة أ ىىب بى ٍك ور،
القراءات من نقل عنهم شيء من كجوه القراءات من الصحابة ،فى ىذ ىكىر ًم ىن ال َ
كعمر ،كعثٍما ىف ،كعلًيًّا ،كطىٍلحةى ،كسع ندا ،كابن مسع و
ود ،ىك يح ىذيٍػ ىفةى ىك ىغٍيػ يريىم(ّ).
ى ي ىى ى ي ى ى ى ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي
ك١تا توُب النب ملسو هيلع هللا ىلص ،كتوىل ا٠تالفة من بعده أبو بكر الصديق ،كقاتل الصحابة ُب زمانو أىل
الردة ،كقتل عدد كبَت من الصحابة أيشَت عليو أف ٬تمع القرآف الكرَل ُب مصح كاحد ،فأمر زيد بن
اثبت ّتمع القرآف ،فجمعو ُب صح كانت عند أيب بكر حىت تيوُبٍ ،ب عند عمر –هنع هللا يضر -حىت
توُبٍ ،ب عند حفصة-اهنع هللا يضر.-
ك١تا حضر حذيفة بن اليماف فتح أرمينية(ْ) كأذربيجاف(ٓ) ،ككاف ذل ُب سنة ثالثُت من
كل منهم يٮتىطٌيء أخاه ،فقاؿ لعثماف
الناس ٮتتلفوف ُب القراءة ك ه
ا٢تجرة النبوية ُب عهد عثماف ،فرأل ى
الناس من
أدرؾ الناس ،فقاـ عثماف هنع هللا يضر بكتابة عدة مصاح كإرسا٢تا إىل ٚتيع اغأمصار حىت يى ي
نج ىو ي
ط ُب القرآف الكرَل.
ت ىذه ا١تصاح من الزايدات ،كبذل أ ًيم ىن ا٠تل ي
ىذه الفتنة ،كقد يجًٌرىد ٍ
ٍب بدأ بعد ذل عهد التدكين ،كقيل إف أكؿ من ٚتع القراءات ُب كتاب كاحد؛ أبو عبيد
سالـ ،كجعلهم ٜتسة كعشرين قارائن مع ىؤالء السبعة(ٔ)ٍ ،ب توالت التآلي فكثرت
القاسم بن ٌ
كانتشرت ،ككاف أكؿ من تبعو أٛتد بن جبَت(ٕ) الكوُب نزيل أىنٍطاكًيىة(ُ) ،فجمع كتابن ُب القراءات
(ُ) القاسم بن سالـ أبو عبيد اغأنصارم ،موالىم البغدادم ،الماـ ،أحد اغأعالـ كذك التصاني الكثَتة ُب القراءات ،كالفقو،
كاللغة ،كالشعر ،قاؿ أبو عمرك الداٍل :أخذ القراءة عرضان كٝتاعان ،عن الكسائي ،كشجاع بن أيب نصر ،ركل عنو القراءة أٛتد بن
إبراىيم ،كأٛتد بن يوس التغلب ،توُب أبو عبيد ،سنة أربع كعشرين كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ،
اٞتزرم ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،طُ.ُٕ/ِ ،
ُ ،َُُ/ابن
ٌ
(ِ) قاؿ الذىب :كلو مصن ُب القراءات مل أره .انظر :الذىب ،سّب أعالم النبالء.َٖٓ/ٖ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ٔ/ُ ،بتصرؼ.
(ْ) أرمينية -بفتح أكلو كبكسره أيضا ،كسكوف اثنيو ككسر ا١تيم كايء ساكنة ككسر النوف كايء خفيفة مفتوحة -كىي بلدة مشهورة
ُب أسيا الوسطى ٤تاذية غأذربيجاف ،كالنسبة إليها أرمٍت على غَت قياس بفتح ا٢تمزة ككسر ا١تيم .أنظر :اٟتموم ،معجم البلدان،
طِ.َُٔ،ُٓٗ/ُ ،
يجاف:بلفتحٍ ،ب السكوف ،كفتح الراء ،ككسر الباء ا١توحدة ،كايء ساكنة ،كجيم .انظر :اٟتموم ،معجم البلدان ،طِ،
(ٓ)أى ٍذ ىربً ى
ُ.ُِٖ/
(ٔ) ٝتاه ابن خَت الشبيلي :كتاب القراءات.
انظر :الشبيلي ،فَ َه َر َسةُ ابن خّب اإلشبيلي ،طُ ،صِّ.
(ٕ) أٛتد بن جبَت بن دمحم بن جبَت ،أبو جعفر الكوُب نزيل أنطاكية ،كاف من كبار القراء كحذاقهم كمعمريهم ،عٍت بلقي القراء من
الصغر ،إبفادة كالده ،فقرأ على كالده.
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ا٠تمس من كل مصر كاحدان(ِ)ٍ ،ب تاله القاضي إٝتاعيل بن إسحاؽ(ّ) ا١تالكي صاحب قالوف(ْ)،
أل كتابن ٚتع فيو قراءة عشرين إمامان ،منهم ىؤالء السبعة(ٓ)ٍ .ب أتى بعده الماـ أبو جعفر الطربم(ٔ)،
(ٕ)
فأل كتابن ٝتاه "اٞتامع" فيو ني ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خلق
قاؿ أبو عمرك الداٍل :أخذ القراءة عرضان ،كٝتاعان عن الكسائي ،كعن سليم ،كعبيد هللا بن موسى ،ركل القراءة عنو عرضان ه
كثَت منهم :عبد هللا بن صدقة ،كدمحم بن العباس بن شعبة ،توُب سنة ٙتاف كٜتسُت كمائتُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ِْ/ُ ،
(ُ) أىنٍطاكًيىة:بلفتح ٍب السكوف ،كالياء ٥تففة ،قاؿ ا٢تيثم بن عدم:
أكؿ من بٌت أنطاكية انطيخس كىو ا١تل الثالث بعد السكندر ،كذكر ٭تِت بن جرير ا١تتطبب التكرييت :أف أكؿ من بٌت أنطاكية
الرىا كأفامية،
انطيغونيا ُب السنة السادسة من موت السكندر كمل يتمها فأ٘تها بعده سلوقوس ،كىو الذم بٌت الالذقية كحلب ك ٌ
كمل سلوقوس بناءىا
كقاؿ ُب موضع آخر من كتابو :بٌت ا١تل أنطيغونيا على هنر أكرنطس مدينة كٝتاىا أنطيوخيا كىي اليت ٌ
كزخرفها كٝتاىا على اسم كلده انطيوخوس كىي أنطاكية ،كقاؿ بطليموس :مدينة أنطاكية طو٢تا تسع كستوف درجة كعرضها ٜتس
كثالثوف درجة كثالثوف دقيقة ٖتت اثنيت عشرة درجة من السرطاف كثالثُت دقيقة ،يقابلها مثلها من اٞتدم ،بيت ملكها مثلها من
اٟتمل ،بيت عاقبتها مثلها من ا١تيزاف٢ ،تا درجتاف كنص من اٟتوتٖ ،تكم فيو ك ٌ ا٠تضيب كىي ُب القليم الرابع ،كمل تزؿ
أنطاكية قصبة العواصم من الثغور الشامية ،كىي من أعياف البالد كأمهاهتا ،موصوفة بلنزاىة كاٟتسن كطيب ا٢تواء كعذكبة ا١تاء
ككثرة الفواكو كسعة ا٠تَت .انظر :اٟتموم ،معجم البلدان ،طِ.ِٔٔ/ُ ،
(ِ) مل أعثر على نسخة منو.
(ّ) إٝتاعيل بن إسحاؽ بن إٝتاعيل بن ٛتاد بن زيد القاضي أبو إسحاؽ اغأزدم البغدادم ثقة مشهور كبَت ،كلد سنة تسع
كتسعُت كمائة ،ركل القراءة عن قالوف ،كعن أٛتد بن سهل عن أيب عبيد ،ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد ،كابن اغأنبارم ،توُب فجأة
كقت صالة العشاء اآلخرة من ليلة اغأربعاء لثماف بقُت من ذم اٟتجة سنة اثنتُت كٙتانُت كمائتُت ببغداد .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية
النهاية .ُِٔ/ُ ،مل أعثر على نسخة منو.
(ْ) قالوف أبو موسى عيسى بن مينا بن كرداف بن عيسى الزىرقًي ،موىل بٍت زىرة؛ قارئ أىل ا١تدينة ُب زمانو ك٨تويهم ،قيل :إنو كاف ربيب
انفع ،كىو الذم لقبو قالوف ٞتودة قراءتو ،كىي لفظة ركمية معناىا جيد ،مل يزؿ يقرأ على انفع حىت مهر كحذؽ ،قرأ عليو بشر كثَت منهم
كلداه أٛتد كإبراىيم ،كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل ،كدمحم بن ىاركف أبو نشيط ،توُب سنة عشرين كمائتُت كلو ني كٙتانوف سنة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ّٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ُٔٓ/ُ ،
(ٓ) مل أعثر على نسخة منو.
(ٔ) دمحم بن جرير الطربم الماـ أبو جعفر ،صاحب ا١تصنفات كالتفسَت كالتاريخ ،كلد آبمل طربستاف ،سنة أربع كعشرين كمائتُت،
كرحل ُب العلم ،كلو عشركف سنة ،فقرأ القرآف على سليماف بن عبد الرٛتن الطلحي ،صاحب خالد كٝتع حرؼ انفع ،من يونس
بن عبد اغأعلى ،كصن كتاب حسنا ُب القراءات ،أخذ عنو ابن ٣تاىد ،كدمحم بن أٛتد الداجوٍل ،توُب ُب شواؿ ،سنة عشر
كثالٙتائة ببغداد.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،َُٓ/ُ ،ا٠تطيب البغدادم ،اتريخ بغداد وذيولو ،طُ.ُّٔ/ِ ،
(ٕ) أكردت ا١تعاجم «نػىيًٌ » للداللة على ما زاد على العقد من كاحد إىل ثالثة ،كال ييذكر «النػَيًٌ » إال بعد ألفاظ العقود ،كىذا
ما أكردتو كتب النحو ،كعلى ىذا ييقاؿ :عشركف كنػىيًٌ  ،كتسعوف كنػىيًٌ  ...كىكذا.
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كعشركف قراءة(ُ)ٍ ،ب تاله الماـ أبو بك ور دمحم ال ٌداجوٍل(ِ) فجمع كتابن ُب اغأحد عشر ،كأدخل
معهم أب جعفرٍ ،ب جاء بعده الماـ أٛتد بن العباس بن ٣تاىد(ّ) أكؿ من اقتصر على ىؤالء السبعة؛
(ْ)
شىت التآلي ككتاب "الغاية
أم :اغأمصار ا٠تمسة  ،كقد أل الناس ُب زمانو ،كبعده ُب القراءات ٌ
ُب القراءات العشر كاختيار أيب حاًب السجستاٍل" البن مهراف(ٓ) ،ك"الرشاد ُب معرفة مذاىب القراء
السبعة"البن غلبوف(ٔ) ،ك"ا١تنتهى"للخزاعي(ٕ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر :أٛتد ٥تتار ،معجم الصواب اللغوي ،طُ. ِٕٕ/ُ ،

(ُ) مل أعثر على نسخة منو.
الرملي ،الضرير ا١تقرئ ،كىو ال ٌداجوٍل الكبَت ،قرأ على ىاركف اغأخفش ال ٌدمشقي،
(ِ) أبو بكر ال ٌداجوٍل دمحم بن أٛتد بن عمر ٌ
كدمحم بن موسى الصورم ،قرأ عليو أبو بكر بن ٣تاىد ،كعبد هللا بن دمحم القباب اغأصبهاٍل ،كقد صن كتابن ُب القراءات ،توُب
بعد العشرين كثالٙتائة ،فقيل مات سنة أربع كعشرين كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُِٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،ٕٕ/ِ ،القسطالٍل ،لطائف اإلشارات ،طُ،

القراء الذين ٚتعهم ال ٌداجواٍل
ُ .ُٓٓ/مل أعثر على نسخة من الكتاب ا١تذكور لل ٌداجوٍل ،كمل يذكر القسطالٌٍل ُب اللطائ أٝتاء ٌ
ُب مصنفو.
(ّ) أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد ،شيخ العصر أبو بكر البغدادم العطشي ،ا١تقرئ اغأستاذ ،مصن كتاب القراءات
السبعة ،كلد سنة ٜتس كأربعُت كمائتُت ،بسوؽ العطش من بغداد ،قرأ القرآف على أيب الَز ٍعىراء بن ىعٍب يدكس ،كقنبل ا١تكي ،قرأ عليو
أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم ،كصاحل بن إدريس ،توُب ُب شعباف سنة أربع كعشرين كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء

الكبار ،ُّٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ُّٗ/ُ ،

(ْ) كىي :مكة ،كا١تدينة ،كالكوفة ،كالبصرة ،كالشاـ ،كقد قامت بطباعتو دار ا١تعارؼ بلقاىرة عدة طبعات بتحقيق :د .شوقي ضي .
(ٓ) أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف اغأستاذ أبو بكر اغأصبهاٍلٍ ،ب النيسابورم ا١تقرئ ،العبد الصاحل ،مصن كتاب الغاية ،قرأ
بدمشق على أيب اٟتسن بن اغأخرـ ،كببغداد على أيب اٟتسُت بن بوايف ،قرأ عليو القراءات ٚتاعة منهم أبو الوفاء مهدم بن طرارة
شيخ ا٢تذيل ،كأبو القاسم علي بن أٛتد البسيت ا١تقرئ ،مات ُب شواؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالٙتائة ،كلو ست كٙتانوف سنة .انظر:
الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُٗٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ْٗ/ُ ،

قامت بطباعتو مكتبة دار الصحابة بطنطاٖ ،تقيقٚ :تاؿ دمحم شرؼ.
(ٔ) عبد ا١تنعم بن عبيد هللا بن غلبوف بن ا١تبارؾ ،أبو الطيب اٟتلب ا١تقرئ ،احملقق مؤل كتاب الرشاد ُب القراءات ،كالد أيب
اٟتسن مؤل التذكرة ،عداده ُب ا١تصريُت ،سكنها مدة ،قرأ على إبراىيم بن عبد الرزاؽ ،كنظي بن عبد هللا ،قرأ عليو كلده،
كاٟتسن بن عبد هللا الصقلي ،كلد عبد ا١تنعم سنة تسع كثالٙتائة ُب رجب ،كمات ٔتصر ُب ٚتادل اغأكىل ،سنة تسع كٙتانُت
كثالٙتائة.انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُٗٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.َْٕ/ُ ،

قامت بطباعتو كل من :دار ابن حزـ بتحقيق :صالح ساير فرحاف العبيدم ،دار الصحابة بطنطاٖ ،تقيق :بشَت أٛتد أٛتد
دعبس ،جائزة اغأمَت سلطاف الدكلية ُب حفظ القرآف للعسكريُت ،دراسة كٖتقيق :بسم بن ٛتدم بن حامد السيد.
(ٕ) دمحم بن جعفر بن عبد الكرَل بن بديل ا٠تزاعي ،أبو الفضل اٞترجاٍل ،ا١تقرئ مؤل الواضح ُب القراءات.
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ك"التذكرة ُب القراءات الثماف" لطاىر بن غلبوف(ُ) ،ك"ا٢تادم ُب القراءات السبع" البن
سفياف القَتكاٍل(ِ) ،ك"اجملتىب" للطرسوسي(ّ) ،ك"الركضة ُب القراءات السبع" للطلمنكي(ْ) ،ك"التبصرة
ُب القراءات السبع" ١تكي(ٓ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كاف أحد من جالوا ُب اآلفاؽ ،كلقي الكبار ،كأخذ عن اٟتسن بن سعيد ا١تطوعي ،كأيب علي بن حبش ،ركل عنو أبو القاسم

التنوخي ،كأبو العالء الواسطي ،توُب سنة ٙتاف كأربعمائة .الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،

ِ .َُٗ/قامت بطباعتو دار اٟتديث بلقاىرةٖ ،تقيق :عبد الرحيم الطرىوٍل.

(ُ) طاىر بن عبد ا١تنعم بن عبيد بن غلبوف ،أبو اٟتسن اٟتلب ا١تقرئ ،أحد اٟتذاؽ احملققُت ،كمصن التذكرة ُب القراءات ،أخذ
القراءات عن كالده ،كبرع ُب الفن ،كقرأ على دمحم بن يوس بن هنار ،كعلى ابن دمحم بن يخ ٍشنىاـ ا١تالكي بلبصرة ،قرأ عليو القراءات
أبو عمرك الداٍل ،كقاؿ :مل نر ُب كقتو مثلوُ ،ب فهمو ،كعلمو مع فضلو كصدؽ ٢تجتو ،كتبنا عنو كثَتا ،كتوُب ٔتصر لعشر مضُت
من شواؿ سنة تسع كتسعُت كثالٙتائة ،قلت :مات ُب سن الكهولة.
قلت :كقرأ عليو أيضا ،أٛتد بن ببشاذ اٞتوىرم ،كأبو عبد هللا دمحم بن أٛتد القزكيٍت ،كإبراىيم بن اثبت اغأيقٍلً ً
يشي كغَتىم.
انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،َِٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّّٗ/ُ ،قامت بطباعتو اٞتماعة ا٠تَتية لتحفيظ
القرآف الكرَل ّتدةٖ ،تقيق :أٯتن رشدم سويد.
(ِ) دمحم بن سفياف أبو عبد هللا القَتاكٍل ،ا١تقرئ ،مصن كتاب ا٢تادم ُب القراءات ،قرأ القرآف بلركاايت على أيب الطيب بن
غلبوف ،كتفقو على أيب اٟتسن القابسي ،كبرع ُب مذىب مال  ،قرأ عليو أبو بكر القصرم ،كاٟتسن بن علي اٞتلويل ،اتفق موت
ابن سفياف ٔتدينة النب -ملسو هيلع هللا ىلص ،بعد رجوعو من اٟتجُ ،ب صفر سنة ٜتس عشرة كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار،
طُ ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .ُْٕ/ِ ،قامت بطباعتو دار عباد الرٛتن بلقاىرةٖ ،تقيق :خالد حسن أبو
اٞتود.
(ّ) عبد اٞتبار بن أٛتد الطرسوسي أبو القاسم ا١تقرئ ،شيخ القراء ٔتصر ُب زمانو ،قرأ على أيب عدم عبد العزيز ،كأيب أٛتد
السامرم ،كغَتىم ،قرأ عليو أبو الطاىر إٝتاعيل بن خل مصن العنواف ،كإبراىيم بن اثبت بن أخطل ،الذم تصدر بعده ،كآخر
من ذكر أنو ٝتع منو أبو اٟتسُت ٭تِت بن البياز ،كلو كتاب اجملتٍت ُب القراءات ،توُب ُب غرة ربيع اآلخر سنة عشرين كأربعمائة .مل
أعثر على نسخة منو.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِّ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٕٓ/ُ ،
(ْ) أبو عمر الطلمنكي أٛتد بن دمحم بن عبد هللا بن أيب عيسى بن لب بن ٭تِت ا١تعافرم اغأندلسي ،ا١تقرئ اٟتافظ ،نزيل قرطبة،
كلد سنة أربعُت كثالٙتائة ،كأكؿ ٝتاعو سنة اثنتُت كستُت كثالٙتائة ،قرأ على أيب اٟتسن علي بن دمحم اغأنطاكي ،كعمر بن عراؾ،
كأيب الطيب بن غلبوف ،قرأ عليو عبد هللا بن سهل كطائفة ،ككاف رأسا ُب علم القرآف،توُب بو ُب ذم اٟتجة سنة تسع كعشرين
كأربعمائة . .مل أعثر على نسخة منو.انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،ُِٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َُِ/ُ ،
(ٓ) مكي بن أيب طالب كاسم أيب طالب ٛتوش بن دمحم بن ٥تتار الماـ ،أبو دمحم القيسي ا١تغريب ،القَتكاٍل ٍب اغأندلسي القرطب،
العالمة ا١تقرئ ،كلد سنة ٜتس كٜتسُت كثالٙتائة بلقَتكاف ،قرأ القراءات على أيب الطيب بن غلبوف ،كابنو طاىر ،كأيب عدم عبد
العزيز ،قرأ عليو ٚتاعة كثَتة ،كلو توالي مشهورة ،فممن قرأ عليو دمحم بن أٛتد بن مطرؼ الكناٍل ،توُب ُب اثٍل احملرـ ،سنة سبع
كثالثُت كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .َّٗ/ِ ،قاـ بطباعة
كتاب التبصرة دار الصحابة بطنطاٖ ،تقيقٚ :تاؿ شرؼ.
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ك"ا٢تداية إىل مذاىب القراء السبعة"للمهدكم(ُ) ،ك"الركضة ُب العشرة كاغأعمش"
للمالكي(ِ) ،ك"ا١تفيد" غأيب نصر أٛتد بن مسركر البغدادم(ّ) ،ك"التيسَت ٟتفظ مذاىب القراء
السبعة" ،ك"جامع البياف ُب القراءات السبع" ،لل ٌداٍل(ْ) ،ك:التذكار ُب القراءات العشر" البن شيطا
البغدادم(ٓ) ،ك"الوجيز ُب شرح أداء القرأة الثمانية"
(ُ) أٛتد بن عمار أبو العباس ا١تهدكم ،ا١تقرئ من أىل ا١تهدية – بلدة إبفريقيا – ،قرأ بلركاايت على أيب عبد هللا دمحم بن
سفياف ،كأيب بكر أٛتد بن دمحم الربائي ،أخذ عنو غاًل بن كليد ا١تالىقي ،كأبو عبد هللا الطرُب ا١تقرئ ،كغَت٫تا ،كأل التوالي منها:
التفسَت ا١تشهور ،كا٢تداية ُب القراءات السبع ،توُب بعد الثالثُت كأربعمائة.
انظر:الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ِِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .ِٗ/ُ ،مل أعثر على نسخة منو ،كا١توجود
ىو شرحو لنفس ا١تصنٌ  ،قاـ بطباعتو مكتبة الرشد بلرايضٖ ،تقيق :حازـ سعيد حيدر.

(ِ) اٟتسن بن دمحم بن إبراىيم أبو علي البغدادم ،ا١تقرئ ا١تالكي ،مصن كتاب الركضة ُب القراءات.
قرأ على أيب أٛتد الفرضي ،كأٛتد بن عبد هللا الس ً ً
اٟتمامي ،قرأ عليو أبو القاسم ا٢تذيل ،كابن شريح
ى
وسٍنج ٍردم ،كأيب اٟتسن بن ٌ
صاحب ابن شريح ،الكاُب ُب القراءات السبع ،توُب ُب رمضاف سنة ٙتاف كثالثُت كأربعمائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .َِِ/ُ ،كقد قاـ بطباعة الركضة مكتبة
العلوـ كاٟتكمٖ ،تقيق :مصطفى عدانف دمحم سليماف.
(ّ) أٛتد بن مسركر بن عبد الوىاب الشيخ أبو نصر البغدادم ،ا٠تباز ا١تقرئ ،قرأ بلركاايت على منصور بن دمحم بن منصور
صاحب ابن ٣تاىد ،كأيب اٟتسن علي بن إٝتاعيل القطاف ،قرأ عليو أبو طاىر بن سوار ،كأبو منصور دمحم بن أٛتد ا٠تياط،
كا٢تذيل .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ .ُّٕ/ُ ،َِّ/ُ ،مل أعثر على نسخة منو.
(ْ) ىو عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيد بن عمر اغأموم ،موالىم القرطب ،الماـ العلم ،ا١تعركؼ ُب زمانو أبيب الصَتُب ،كُب
زماننا أبيب عمرك الداٍل ،لنزكلو بدانية ،كلد سنة إحدل كسبعُت كثالٙتائة ،قرأ بلركاايت على عبد العزيز بن جعفر بن خواشي
الفارسي ،كعلى خل بن إبراىيم بن خاقاف ،كأيب الفتح فارس بن أٛتد ،كأيب اٟتسن طاىر بن غلبوف ،قرأ عليو أبو داكد سليماف
بن ٧تاح ،كأبو عبد هللا دمحم بن مزاحم ،قلت :ككتبو ُب غاية اٟتسن كالتقاف ،منها :كتاب جامع البياف ُب القراءات السبع ،كطرقها
ا١تشهورة كالغربية ،ككتاب إ٬تاز البياف ُب قراءة كرش ،توُب اٟتافظ أبو عمرك الداٍل بدانية ،يوـ االثنُت ،منتص

شواؿ سنة أربع

كأربعُت كأربعمائة ،كدفن ليومو بعد العصر.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ِِٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .َّٓ/ُ ،قاـ بطباعة التيسَت مكتبة
الصحابة بدكلة المارات العربية ا١تتحدة -الشارقةٖ -تقيق :حاًب صاحل الضامن ،كجامع البياف قاـ بطباعتو جامعة الشارقة ككانت
عدة رسائل علمية ،كىناؾ طبعات أخرل ،كأفضلها طبعة جامعة الشارقة.
(ٓ) أبو الفتح بن ًشيطا ىو ا١تقرئ اغأستاذ ،عبد الواحد بن اٟتسُت بن أٛتد بن عثماف بن شيطا البغدادم ،مصن كتاب
التذكار ُب القراءات العشر ،كلد سنة (َّٕق)  ،قرأ بلركاايت على أيب اٟتسن علي بن يوس بن العالؼ ،كأيب اٟتسن بن
اٟتمامي ،توُب ُب صفر سنة (َْٓق) ،قرأ عليو أبو الفضل دمحم بن دمحم بن الصباغ شيخ سبط ا٠تيٌاط ،كٝتع منو التذكار اٟتسن
بن دمحم الباقرجي ،أنبأٍل بلكتاب أبو اٟتسن علي بن بػىلىبىاف قاؿ :أان صفي الدين عبد العزيز بن دمحم بن ال يقبَػٍي ًطي ،سنة ثالث
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لألىوازم(ُ) ،كاٞتامع ُب القراءات العشر كقراءة اغأعمش غأيب دمحم ا٠تياط البغدادم(ِ)(ّ)،
كغَتىم كثَت كالماـ الشاطب(ْ)ٍ،ب أتى بعده الماـ ابن اٞتزرم(ٓ) كأل كتابو النشر ُب القراءات
العشر(ٔ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كثالثُت كستمائة ،أان أبو نصر عبد الرحيم بن يوس  ،أخربان الباقرجي بلكتاب عن ا١تؤل .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار،
طُ ،ُِّ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .ّْٕ/ُ ،مل أعثر على نسخة منو.
(ُ) أبو علي اغأىوازم كاٝتو اٟتسن بن علي بن إبراىيم ،بن يزداد بن ىرمز ا١تقرئ ،اغأستاذ احملدث.
كلد سنة اثنتُت كستُت كثالٙتائة ،كقدـ دمشق سنة إحدل كتسعُت ،فاستوطنها ،قرأ ببغداد على أيب حفص الكتاٍل ،كأيب الفرج
الشنبوذم ،قرأ عليو أبو علي غالـ ا٢تراس ،كأبو القاسم ا٢تذيل ،توُب ُب رابع ذم اٟتجة ،سنة ست كأربعُت كأربعمائة .الذىب،
معرفة القراء الكبار ،طُ ،ِِْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،َِِ/ُ ،بن دمحم  ،ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم،
طُ .ُْٗ/ُ،قاـ بطباعتو دار العرب السالميٖ ،تقيق :دريد حسن أٛتد.
(ِ) علي بن دمحم بن علي بن فارس أبو اٟتسن ا٠تياط البغدادم صاحب كتاب اٞتامع ُب القراءات ،إماـ كبَت مقرئ نبيل ثقة،
قرأ علي أيب اٟتسن اٟتمامي ،كأيب الفرج النهركاٍل ،كدمحم بن عبد هللا بن ا١ترزبف ،قرأ عليو أبو طاىر بن سوار ،كعبد السيد بن
عتاب ،كأٛتد بن علي بن بدراف ،قاؿ الذىب :أظنو بقي إىل عاـ ٜتسُت كأربعمائة.
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ّٕٓ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ِّٖ/ْ ،
كقد قدـ كتاب اٞتامع كأطركحة لنيل درجة الدكتوراة ّتامعة أـ القرل قاـ هبا الباحث :عبد الرٛتن بن دمحم العبيسي ُُّّّْْْ-ق.
(ْ) القاسم بن فَتة بن خل بن أٛتد الماـ أبو دمحم كأبو القاسم الرعيٍت الشاطب ا١تقرئ الضرير أحد اغأعالـ
كلد ُب آخر سنة ٙتاف كثالثُت كٜتسمائة ،كقرأ ببلده القراءات كأتقنها على أيب عبد هللا دمحم بن أيب العاص النفزم
ٍب ارٖتل إىل بلنسية كىي قريبة من شاطبة ،فعرض هبا التيسَت من حفظو كالقراءات على أيب اٟتسن بن ىذيل ،قرأ عليو بلركاايت
عدد كثَت ،منهم أبو موسى عيسى بن يوس ا١تقدسي ،كأبو القاسم عبد الرٛتن بن سعد الشافعي ،عاش الشاطب -رٛتو هللا-
اثنتُت كٜتسُت سنة ،كخل أكالدا منهم زكجة الكماؿ الضرير ،كمنهم أبو عبد هللا دمحم بن القاسم ،بقي إىل سنة ٜتس كٜتسُت
كستمائة ،كركم عن أبيو ،كعن البوصَتم ،كعاش قريبا من ٙتانُت سنة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ .َِ/ِ ،ُِّ/ُ ،كقد أل الشاطب منظومتو ا١تعرفة ْترز اغأماٍل ككجو التهاٍل،
كقاـ بطباعتها أكثر من مكتبة منها :دار الغواثٍلٖ ،تقيق :دمحم ٘تيم الزعب ،كنور ا١تكتباتٖ ،تقيق :أٯتن رشدم سويد كغَت٫تا.
(ٓ) دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوس بن اٞتزرم مؤل كتاب النشر ،يكٌت أب ا٠تَت ،كلد فيما حققو من لفظ كالده ُب ليلة
السبت ا٠تامس كالعشرين من شهر رمضاف سنة إحدل كٜتسُت كسبعمائة داخل خط القصاعُت بُت السورين بدمشق ،أفرد
القراءات على الشيخ أيب دمحم عبد الوىاب بن السالر ،كالشيخ أٛتد بن إبراىيم بن الطحاف كغَتىم ،قرأ عليو القراءات ٚتاعة
كثَتكف؛ فممن أكمل عليو القراءات العشر بلشاـ كمصر ابنو أبو بكر أٛتد ،كالشيخ ٤تمود بن اٟتسُت بن سليماف الشَتازم
كغَتىم ،توُب -رٛتو هللا -ضحوة اٞتمعة ٠تمس خلوف من أكؿ الربيعُت سنة ثالث كثالثُت كٙتا٪تائة ٔتدينة شَتاز ،كدفن بدار
القرآف اليت أنشأىا ،ككانت جنازتو مشهورة تبادر اغأشراؼ كا٠تواص كالعواـ إىل ٛتلها ،كتقبيلها ،كمسها تربنكا هبا ،كمن مل ٯتكنو
الوصوؿ إىل ذل كاف يتربؾ ٔتن تربؾ هبا ،كقد اندرس ٔتوتو كثَت من مهاـ السالـ" .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،ُِٓ/ِ ،
طا ٍش يك ٍربم ىز ىاد ٍه ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،د.ط.ِٕ/ُ ،
(ٔ) كأكؿ من عٍت بطباعتو :أٛتد دمحم د٫تاف ،كطبع ُب مطبعة التوفيق بدمشق ُب ٓٚتادل الثانية سنةُّْٓق ،كبعدىا طبع عدة
طبعات منها :دار الكتب العلمية ،بتقدَل :علي دمحم الضباع-شيخ ا١تقارئ بلداير ا١تصرية رٛتو هللا٣ ،تمع ا١تل فهد لطباعة
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كاختصره ُب كتابو التقريب(ُ)ٍ ،ب جاء من بعده خلق كثَتكف كالقسطالٍل(ِ) مؤل كتاب
لطائ الشارات(ّ)ٍ ،ب جاء بعده خلق كثَتكف ٭تذكف حذكه ،كحذك من سبقو كالماـ العوُب ُب
كتابو " تلخيص النشر الكبَت" ،كالماـ الزمَتم ُب عدة كتب منها :تقريب حصوؿ ا١تقاصد ُب
استخراج ما ُب النشر من فوائد(ْ) ،ك٩تتم بتهذيب النشر لإلماـ ا١تتويل موضوع البحث ،كمل أطل ُب
ىذا ا١تقاـ غأف ا١توضوع قد قتل ْتثان من قبل فال داعي لعادتو(ٓ).
ككاف من فضل هللا علي أف ىيأ يل اغأمور فقمت بتحقيق جزء من ىذا الكتاب
ا١تبارؾ"هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" من أكؿ بب ا١تد كالقصر إىل هناية بب الوق على
ا٢تمز كىو ما يعادؿ ثالثُت لوحة من النسخة الباكستانية اآلٌب ذكرىا عند كص النسخ ا٠تطية.
كمن خالؿ االستنباط تظهر لنا أ٫تية القراءات على النحو التايل:
يش قبائل متعددة ،كفيها ٢تجات ٥تتلفة ،ككاف من البدىي
حينما نزؿ الوحي على النب ملسو هيلع هللا ىلص كانت قر ه
أهنم ال يستطيعوف أف يقرءكا القرآف بلهجة كاحدة لًتىػ ىعس ًر ذل عليهم ،فشق ذل على النب صلى هللا
عليو كسلم ،كتضرع إىل ربو لكي ٮتف عن أمتو كيرفع عنهم ىذا اٟترج ،فاستجاب هللا لو كأمره أف
ييقرئ أمتو القرآف الكرَل على سبعة أحرؼ ،ككاف ىذا ىو اغأمر اغأكؿ الذم يظهر من خاللو أ٫تية
علم القراءات ،أال كىو :التخفي كالتسهيل؛ كذل بغرض رفع اٟترج عن ىذه اغأمة.
اغأمر الثاٍل :حرص تلقي الصحابة ىذا العلم من النب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كحرصهم على تبليغو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا١تصح الشري ٖ ،تقيق :السامل دمحم ٤تمود الشنقيطي ،دار ابن حزـٖ ،تقيق :خالد حسن أبو اٞتود ،كنسخيت اجملمع كدار ابن
حزـ من أحسن النسخ اليت أطلعت عليها ،كىناؾ نسخة قيد الطباعة بتحقيق :أٯتن رشدم سويد.
(ُ) قاـ بطباعتو دار الكتب العلميةٖ ،تقيق :عبد هللا دمحم ا٠تليلي.
لي
ىٛتد بن ٍ
ىٛتد بن ي٤تى َمد بن أيب بكر بن عبد الٍمل بن الزين أ ٍ
(ِ) أ ٍ
اٞتماؿ ي٤تى َمد بن الصفي ي٤تى َمد بن الٍمجد يح ىس ٍُت بن التَاج ىع ٌ
ً
ً
ىٛتد بن ٛتيدة النٌحاس .كلد ًُب
م الشَافعي ىكيعرؼ بل ىق ٍسطىٌالٍلٌ ،ىكأمو حليمة ابٍنة الشٍَيخ أيب بكر بن أ ٍ
ىصل الٍ ٍ
الٍ ىق ٍسطى ٌالًٍلٌ اغأ ٍ
مص ًر ٌ
ً
ً ً
ً
صر كنى ىشأ هبىا ،تال بلسبع على السراج عمر بن قىاسم ٍاغأنٍ ى ً
م النشار
ىاثًٍل عشرم ذم الٍ ى
صار ٌ
قعدة سنة إ ٍح ىدل ىكٜتسُت ىكىٙتىا٪تائىة ٔت ٍ ى
كبلثالث إً ىىل كقى ى َ
ً
ٍت ا٢تيثمي ،قرأ عليو بدر الدين الغزم ،عبد القادر زين الدين ا١تصرم
ى
اؿ الذين ىال يرجوف لقاءان على الزين عبد الٍغى ٌ
الشافعي ،ككانت كفاتو ُب شهر احملرـ من سنة ثالث كعشرين كتسعمائة(ِّٗق).
العٍي ىديركس ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،طُ.َُٔ/ُ ،
انظر :السخاكم ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ،َُّ/ِ ،ى
(ّ) قاـ بطباعتو ٣تمع ا١تل فهد لطباعة ا١تصح الشري ٖ ،تقيق :مركز الدراسات القرآنية.
(ْ) كقد حقق مؤخران ُب أكثر من رسالة علمية منها :ما قاـ بو الباحث :علوم بن عبد الرحيم الردادم ،بٞتامعة السالمية
ب١تدينة ا١تنورة ،ككانت من أكؿ بب فرش اٟتركؼ إىل آخر الكتاب ،كذل لنيل درجة الدكتوراه.
(ٓ) انظر :لطائف اإلشارات ،طُ .ُْٓ/ُ ،بتصرؼ.

02

اغأمر الثالث :تعلم القراءات من أىم الطرؽ لفهم أحكاـ القرآف الكرَل ،فالفقيو حينما يريد أف
يعرؼ حكم ٚتاع ا١ترأة اٟتائض ىل ىو بعد انقطاع الدـ مباشرة ،أـ بعد االغتساؿ ،يلجأ إىل علم
القراء إىل فريقُت :منهم من قرأ قولو تعاىل
القراءات فيجد فيو ا٠تالؼ الذم كرد ُب ىذه ا١تسألة ،كانقساـ ٌ

بسورة البقرة ﭐﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ(ُ) ،بتشديد كلمةﱡﭐﲞﱠ(ِ)  ،كمنهم من قرأ بتخفيفها(ّ)،
فالذم شدد قاؿ إبف اٞتماع يكوف بعد االغتساؿ ،كمن خف يكوف اٞتماع عنده بعد انقطاع الدـ(ْ)،
كهبذا يظهر اٟتكم الفقهي.


اغأمر الرابع :اىتماـ السل

بتدكين ىذا العلم اٞتليل ،كاغأمثلة كثَتة ُب ىذا ا١تقاـ ،ككتاب

اٞتزرم ،كالكامل ُب القراءات العشر كاغأربعُت الزائدة عليو لإلماـ
النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن
ٌ
ا٢تذيل ،كالتبصرة لإلماـ مكي بن أيب طالب ،كغَتىا ٦تا يدؿ على أ٫تية ىذا العلم بلنسبة للسل
الصاحل.
اغأمر ا٠تامس :أف تعلم ىذا العلم ىو امتثاؿ لقوؿ النب -ملسو هيلع هللا ىلص " :-خَتكم من تعلم القرآف
كعلمو"(ٓ).
اغأمر السادس :أف اختالؼ القراءات من بب التنوع ال من بب التضاد.
قاؿ الماـ ابن تيمية " :كال نزاع بُت ا١تسلمُت أف اغأحرؼ السبعة اليت أنزؿ القرآف عليها ىال
اّلِل بن مسعود:
تتضمن تناقض ا١تعٍت
كتضاده ،بل قد يكوف معناىا متفقان أك متقاربن كما قاؿ عبد َ
ٌ
ً
ىح ًد يك ٍم أىقٍبً ٍل ،ىكىىلي َم ،ىكتىػ ىع ىاؿ.
إَ٪تىا يى ىو ىك ىق ٍوؿ أ ى
كقد يكوف معٌت أحدىا ليس ىو معٌت اآلخر ،لك َن كال ا١تعنيُت حق ،كىذا اختالؼ تىػنىػووع
ض ٌاد كتناقض"(ٔ).
كتغاييور ىال اختً ىال ى
ؼ تى ى

(ُ) اآلية.ِِِ :

(ِ) كىمٛ :تزة ،كالكسائي ،كخل العاشر ،كشعبة .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُُِٖٔ/ٓ ،

(ّ) كىم :ا١تدنياف ،البصرايف ،ابن كثَت ،ابن عامر ،كحفص ،كقد عرب عنهم ُب النشر بلفظ الباقوف .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر،
طُُِٖٔ/ٓ ،

(ْ) انظر :ابن أيب مرَل ،ادلوضح يف وجوه القراءات وعللها ،طُ.ِّٔ/ُ ،

(ٓ) أخرجو البخارم ُب اجلامع ،بب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو ،ُِٗ/ٔ ،رقم(َِٕٓ) .
(ٔ) انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،طُ.ُْٓ/ْ ،
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اغأمر السابع :قراءة القرآف بلقراءات خارج الصالة كداخلها يستوايف غأنو كل من عند هللا.
قاؿ الماـ ابن تيمية :ك٢تذا كاف أئمة أىل العراؽ الذين ثبتت عندىم قراءات العشرة أك
ص ىالةً،
ص ىالةً ،كخارج ال َ
اغأحد عشر كثبوت ىذه ال َسبعة ى٬ت ىمعيو ىف ذل ُب الكتب كيقرءكنو ُب ال َ
كذل متفق عليو بُت العلماء مل ينكره أحد منهم.
كأىَما الذم ذكره القاضي عياض كمن نقل من كالمو من ا ًلنكار على ابن ىشنىػب و
وذ(ُ) الذم
ه
ي
ى
ً
ضيَةه مشهورةه فىًإَ٪تىا كاف ذل ًُب الٍ ًقراء ً
ص ىالةً ًُب أثناء ا١تائة الَرابع ًة كجرت لو ق ً
ات
َوا ًذٌ ًُب ال َ
يى
ىى
كاف يقرأ بلش ى
الشَاذَةً ا٠تارجة عن ا١تصح كما ىسنيػبىػيًٌنيوي :كمل ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ،كلكن من مل يكن
ً ً
ً
ض
ىعال نما هبىا أك ىمل تىػثٍػبي ٍ
ت عنده كمن يكوف ًُب بلد من بالد ا ًلسالـ ب١تغرب أك غَته ،كمل يىػتَصل بو بع ي
ى ًذهً الٍ ًقراء ً
ات فىػلىيس لىو أى ٍف يػ ٍقرأى َإال بًعًٍل ًم ًو فىًإ َف الٍ ًقراء ىة ىكما قى ىاؿ ىزي يد بن ىاثبً و
ت :يسنَةه ىَيٍ يخ يذ ىىا ٍاآل ًخ ير ىع ٍن
ى
ىى ى
ٍ ٍي
ىى
ٍ ى ي ىى
ٍاغأىَكًؿ(ِ).
اغأمر الثامن :علم القراءات من فركض الكفاية الذم ي٭تتم الشرع على طائفة معينة أف تقوـ بو
حىت تسقط الفرضية عن الباقُت.
اغأمر التاسع :هناية البالغة ،ككماؿ العجاز ،كغاية االختصار ،كٚتاؿ ال٬تاز.
قاؿ الماـ ابن اٞتزرم" :إذ كل قراءةو ٔتنزلة اآلية ،إذ كاف تىػنىػوعي اللَ ٍف ًظ بً ىكلً ىم وة تقوـ مقاـ
و
ً
ت ىدىاللىةي يك ًٌل لىٍف وظ آيىةن على حدهتا مل ٮت ما كاف ُب ذل من التَطويل"(ّ).
آايت ،كلو يجعلى ٍ
ى
دليل ،كبرىاف
اغأمر العاشر :عدـ تطرؽ التضاد بسبب االختالؼ الوارد ُب أكجو القراءات ه
ساطع على صدؽ النب ملسو هيلع هللا ىلص(ْ).

(ُ) دمحم بن أٛتد بن يوس بن جعفر أبو الطيب البغدادم غالـ ابن شنبوذ ،مقرئ رحاؿ عارؼ مشهور ،ركل القراءة عرضا عن
أستاذه أيب اٟتسن دمحم بن أٛتد بن شنبوذ ،كإدريس بن عبد الكرَل اٟتداد ،قرأ عليو دمحم بن جعفر ا١تغازيل ،علي بن دمحم بن عبد هللا
الزاىد ،توُب فيما أحسب سنة بضع كٜتسُت كثالٙتائة.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٗ/ِ ،
(ِ) ا١تصدر السابق.
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٓ/ُ ،
(ْ) ا١تصدر السابق.
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وأما عن أسباب اختياري للموضوع فهي على النحو التايل:
أوالً :يعد كتاب هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر من أىم ا١تراجع لدل القراء،
كا١تتخصصُت ُب ىذا العلم.
ً
الكتاب ىعلىى القراءات العشر ا١تتواترة.
اثنياً :احتواءي
ً
لكتاب هللاً العزي ًز ،عسى أف يي ٍد ًخلىنىا هللاي ُب قىو ًلو
اثلثاً :خدمةه

اىل -ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ
-تىػ ىع ى

ﱙﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣ ﱥ
ﱤ
ﱚ
ﱖﱗﱘ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ(ُ) ،كذل ب١تشاركة ُب ٖتقيق ىذا اٞتزء من الكتاب الذم يتعلق
بلقرآف الكرَل كالقراءات.
وأما عن الصعوَبت الٍب واجهتِب أثناء العمل يف دراسة وحتقيق اجلزء ادلختار من الكتاب فهي
على النحو التايل:
أوالً :كجود بعض السقط ُب النسخة ا١تختارة ٦تا جعلٍت أرجع إىل النسخة الثانية مع مطابقة
نصهما بلنشر حىت أصل إىل النص الصحيح ا١تراد.
ا١تراد.

اثنياً :كجود بعض ا١تواضع اليت زاد فيها االختصار ٦تا جعلٍت أرجع إىل اغأصل حىت أتبُت ما

اثلثاً :استخدامو للضمائر ُب بعض ا١تواضع اليت كاف من ا١تستحب أف يستخدـ فيها التصريح
أمنان من اللبس ،كىذا يظهر أثناء التحقيق إف شاء هللا.
مشكلة البحث:
للقراء كاحملررين ،فهو هتذيب
تربز مشكلة البحث ُب عدـ االىتماـ هبذا الكتاب الذم ييعد مرجعان ٌ
القراء كاحملررين.
لكتاب النشر الذم يعترب عمدة ٌ
(ُ) سورة فاطر ،اآلية.ِّ :
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أسئلة البحث:
 ىل قاـ أحد إبخراج ىذا ا١تخطوط أك قاـ بتحقيق جزء منو؟ ىل كافق تبويب صاحب ا١تختصر أصلو؟ ىل قاـ أحد قبلو ٔتثل ما قاـ بو من اختصار كهتذيب للكتاب؟ ىل إقحامو لبعض اغأبيات ا٠تاصة بو على ا١تختصر من قبيل الزايدة على اغأصل أـ للبياف؟أىداف البحث:
ُ -إخراج اٞتزء ا١تختار من الكتاب ُب أهبى حلة علمية.
ِ -التأكيد على أف ما كرد ُب ىذا ا١تختصر مل ٮتل أبصل الكتاب.
ّ -السعي ُب إثبات أف ما كرد من زايدة للمؤل
تضر اغأصل بل خدمتو.

ُب ا١تختصر كانت على سبيل اليضاح كمل

ْ -التأكيد على أف ىذا ا١تختصر يػي ىعد مرجعان من مراجع كتب القراءات كالتحريرات.
ٓ -التأكيد على أف صاحب ا١تختصر مل ٮترج عن نطاؽ اغأصل ال سيما من حيث التبويب
إال ُب موضع كاحد ،كقد نبهت عليو ُب موضعو .
ٔ -السهاـ ُب نشر تراثنا السالمي كاٟتفاظ عليو كإخراجو ُب أهبى حلة.
ٕ -خدمة للقراء كخاصة طلبة علم القراءات كالتحريرات.
الدراسات السابقة:
بعد البحث كجدت بلفعل من قاـ بتحقيق كتاب "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" لإلماـ
ا١تتويل؛ كىو شيخي الفاضل العامل اٞتليل الشيخ :عبد الباسط حامد دمحم كشهرتو عبد الباسط ىاشم
لكنو مل ينتو منو بعد ،كبعد التأكد من أف العامل اٞتليل مل ينتو منو بعد قمت كمشرت عن ساعد اٞتد
كاالجتهاد لكي أساىم ُب كضع لبنة ُب تراثنا السالمي كال سيما ُب علم القراءات.
كأما عن الدرسات اليت سبقت الماـ ا١تتويل فهي على النحو التايل:
01

()5

ُ -تقريب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن اٞتزرم
(ِ)
ِ -تلخيص تقريب النشر ُب القراءات العشر لزكراي اغأنصارم(ِِّٖٗٔ-ق)
(ّ)
ّ -تلخيص النشر حملمد بن أٛتد العوُب(تََُٓق)
ْ -تقريب حصوؿ ا١تقاصد ُب استخراج ما ُب النشر من فوائد ١تصطفى بن عبد الرٛتن
الزمَتم(تُُٔٓق)(ْ)(ٓ).
ىيكل البحث:
كينقسم إىل ثالثة مباحث:
ادلبحث األول :التمهيد:
تكلمت فيو عن تعري

القراءات ،كنشأة القراءات منذ عصر النبوة إىل عصران اٟتايل ،كأ٫تية

القراءات ،كأسباب اختيارم ٢تذا ا١توضوع ،كمشكلة البحث ،كأسئلة البحث ،كأىداؼ البحث،
كالدراسات السابقة.
(ُ) قاـ بطباعتو دار اٟتديث بلقاىرة بتحقيق :الشيخ إبراىيم عطوة سنةََِْـ.
(ِ) انظر :الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ْٔ/ّ ،

العوُب :عامل بلقرآات ،عارؼ بلتفسَت .من كتبو (التسهيل كشفاء العليل ٥ -تطوط) ُب طوبقبو ،ك (تلخيص
(ّ) دمحم بن أٛتد ٌ
النشر ٥ -تطوط) ُب اغأزىرية ،ك (اٞتواىر ا١تكللة ٥ -تطوط) ُب صوفيا ،صغَت ُب القراآت العشر ،أ٧تزه سنة َُْٗ ىػ ،ك (الدر
ا١تنثور ١تن التقطو ُب القراآت العشر من النهج ا١تنشور ٥ -تطوط) ،ك(رسالة ُب أمثلة من القرآف الكرَل ٥ -تطوط) كال٫تا ُب
اغأزىرية ،توُب سنة(ََُٓ ىػ = َُْٔ ـ) .انظر :الزركلي ،األعالم  ،طُٓ.ٗ/ٔ ،

(ْ) مصطفى بن عبد الرٛتن بن دمحم الزمَتم :عامل بلقراءات ،قرأ على دمحم العشرم الزمَتم ،عبد هللا حلمي بن دمحم الشهَت ب ػ
يوس أفندم زاده(َُُُٖٕٓٔ-ق) ،قرأ عليو أٛتد الرشيدم ،من كتبو (عمدة العرفاف ُب كجوه القرآف) كشرحو (بدائع
الربىاف) ،ك(ٖترير النشر من طريق العشر) ،ك(تقريب حصوؿ ا١تقاصد ُب ٗتريج ما ُب النشر من الفوائد) توُب
سنة ُُٔٓ ىػ = ُّْٕ ـ .انظر :الزركلي ،األعالم ،طُٓ ،ِّٔ/ٕ ،سويد ،السالسل الذىبية ،طُ ،صُِٔ.ُِٕ،

(ٓ) ذكر مصنفو فهرست آؿ البيت أف البنا الدمياطي صاحب الٖتاؼ لو تلخيصان على النشر موجود ب١تكتبة اغأزىرية بلقاىرة
برقم ُ٣ٖٔٗ([ُٕ/تاميع)] عركسئِْْٖ(-كُُُّْٓٓ-)ُْٓ-ق .ىكذا جاء ُب الفهرس ،كالعهدة عليو ُب النقل؛ نظران
غأف الًتاجم مل تذكر شيئان كهذا عن البنا الدمياطي .انظر :مؤسسة آؿ البيت ،فهرس سلطوطات التجويد ،طُ .ْٗ/ُ ،كرجعت
إىل ا١تكتبة اغأزىرية فوجدت العنواف كمل أجد الكتاب.
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ادلبحث الثاين :قسم الدراسة:
وتشمل مطلبْب:
 ادلطلب األول" :التعريف َبدلللف" ادلطلب الثاين" :الكتاب"ادلطلب األول:
التعريف َبدلللف:
ا١تطلب اغأكؿ :التعري بلماـ ا١تتويل:
الفرع اغأكؿ :اٝتو ،كمولده ،كنشأتو.
الفرع الثاٍل :عصر الماـ ا١تتويل من النواحي :السياسية ،كالدينية ،كاالجتماعية،
كالعلمية.
الفرع الثالث :شيوخو ،كتالمذتو.
الفرع الرابع :ثناء العلماء عليو كمؤلفاتو.
الفرع ا٠تامس :كعقيدتو كمذىبو الفقهي.
الفرع السادس :أتثر الماـ ا١تتويل ٔتن قبلو كأتثَته ُب من بعده ،ككفاتو.
ادلطلب الثاين" :الكتاب":
كيشمل:
الفرع اغأكؿ :اسم الكتاب.
الفرع الثاٍل :توثيق نسبتو إىل ا١تؤل .
الفرع الثالث :منهج ا١تصن ُب الكتاب.
الفرع الرابع :منهج ا١تصن ُب ا١تيزاف.
الفرع ا٠تامس :ا١تصادر اليت اعتمد عليها الماـ ا١تتويل ُب هتذيبو.
الفرع السادس :مناقشة بعض اآلراء كاغأحكاـ اليت ذكرىا ُب كتابو.
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الفرع السابع :أ٫تية كتاب "التهذيب" بُت كتب فن القراءات.
الفرع الثامن :نسخ الكتاب( .كبعده ٪تاذج من مصورات النسخ).
الفرع التاسع :بياف منهج التحقيق.
الفرع العاشر :إيضاح االصطالحات كالرموز.
ادلبحث الثالث :التحقيق:
كيشمل مطلبُت:
ا١تطلب اغأكؿ :النص احملقق :كيشتمل على ٜتسة أبواب:
الفرع اغأكؿ :بب ا١تد كالقصر.
الفرع الثاٍل :بب ا٢تمزتُت من كلمة.
الفرع الثالث :بب ا٢تمزتُت من كلمتُت.
الفرع الرابع :بب ا٢تمز ا١تفرد.
الساكن قبلها.
الفرع ا٠تامس :بب نقل حركة ا٢تمزة إىل ٌ

الفرع السادس :بب السكت على الساكن قبل ا٢تمز كغَته.
الفرع السابع :بب كق ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز.
ا١تطلب الثاٍل :ا٠تا٘تة :كٖتوم:
الفرع اغأكؿ :أىم النتائج كا١تقًتحات.
الفرع الثاٍل :الفهارس العلمية ،كتشمل:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-

فهرس اآلايت القرآنية.
فهرس اغأحاديث.
فهرس اغأبيات الشعرية.
فهرس اغأعالـ.
فهرس اغأماكن.
فهرس ا١تصادر كا١تراجع.
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ادلطلب األول :التعريف َبدلللف
الفرع اغأكؿ :امسو ،ومولده ،ونشأتو.
امسو :ىو الماـ دمحم بن أٛتد بن اٟتسن بن سليماف الشهَت ب١تتويل(ُ) الشافعي

(ِ)

اغأزىرم.
ٌ

ا١تصرم ا٠تىٍل ىوًٌب

(ّ)

مولده :كلد الماـ ا١تتويل سنة (ُِْٖقُِّٖ-ـ)ٔ ،تنطقة الدرب اغأٛتر بلقاىرة ،كقيل بعد ذل
بسنتُت(ْ).

كحصل كثَتان من العلوـ العربية كالشرعية،
نشأتو :التحق بغأزىر الشري بعد أف حفظ القرآف الكرَلٌ ،
كحفظ متوف التجويد كا١تقدمة اٞتزرية(ٓ) ،كٖتفة اغأطفاؿ(ٔ) ،كالقراءات كالشاطبية(ٕ) ،كال ٌدرة(ٖ)،
كطيٌبة النشر(ٗ) كالرسم كعقيلة أتراب القصائد(َُ)،كالفواصل كناظمة الزٍىر(ُُ) ،كالضبط كغَتىا،
ككٌىل مشيخة القراء كالقراءات بلداير ا١تصرية بعد سلفو العالمة احملقق الشيخ خليفة
كاشتغل بلقراء ،ي

الفشٍت(ُِ) ُب عاـ ُِّٗ ىػ ثالثة كتسعُت كمائتُت كأل من ا٢تجرة النبوية(ُّ).

(ُ) انظر :ا١تتويل ،موارد الربرة على الفوائد ادلعتربة٥ ،تطوط ،ؽْ.
(ِ) نسبة إىل ا١تذىب الشافعي الذم كانت منتشران ُب ذل الوقت.
(ّ) ا٠تلوتية :ىي أحد الطرؽ الصوفية ،كٝتيت بذل غأمرين :اغأكؿ :اشتهارىم بًتبية ا١تريدين على طريق ا٠تلوة .اثنيان :نسبة إىل
رجا٢تا آؿ ا٠تلوٌب كاشهرىم عمر ا٠تلوٌب ،دمحم ا٠تلوٌب .انظر :اٟتسيٍت ،أضواء على الطريقة اخللوتية ،د.ط ،صُُ.
(ْ) انظر :ا١تتويل ،موارد الربرة على الفوائد ادلعتربة ٥ ،تطوط ،ؽٓ.

(ٓ) لإلماـ ابن اٞتزرم .طبع عدة طبعات منها :طبعة مكتبة ركائع ا١تملكة بتحقيق :أٯتن رشدم سويد.
(ٔ) للشيخ سليماف بن حسُت اٞتمزكرم(كاف حيان عاـ ُُٖٗقُْٕٖ-ـ).طبع عدة طبعات منها :ما طبع مع شرحو فتح
اغأقفاؿ طبعة دار اٞتناف ببَتكت َُْٕقُٖٕٗ-ـ.
(ٕ) طبع عدة طبعات منها :طبعة مكتبة دار ا٢تدل ب١تدينة ا١تنورةٖ ،تقيق :دمحم ٘تيم الزعب.
(ٖ) لإلماـ ابن اٞتزرم .طبع عدة طبعات منها :طبعة مكتبة ابن اٞتزرم بسورايٖ ،تقيق :أٯتن رشدم سويد.
(ٗ) لإلماـ ابن اٞتزرم .طبع عدة طبعات منها :طبعة دار الغواثٍل للدراسات القرآنية بسورايٖ ،تقيق :دمحم ٘تيم الزعب.
(َُ) لإلماـ الشاطب .قاـ بطباعتو دار :نور ا١تكتبات ّتدةٖ ،تقيق :أٯتن رشدم سويد.
(ُُ) لإلماـ الشاطب .طبع عدة طبعات منها :ما طبع على نفقة قطاع ا١تعاىد اغأزىرية ا١تصريةٖ ،تقيق :دمحم الصادؽ قمحاكم.
(ُِ) مل أجد لو ترٚتة.
اجم القراء فِيما بع َد ال َقرن ِ
ضالء َبَب ِ
الثامن اذلِجري ،طُ.ِٕٔ/ِ ،
ع ال ُف َ
(ُّ) انظر :الربماكم ،إمتاَ ُ
َ
ّ
20

الفرع الثاٍل :عصر اإلمام ادلتويل:
احلالة السياسية الٍب نشأ فيها ادلللف:
كاف لألزىر دكر كبَت كفعاؿ ُب ٛتاية العلماء كالعامة من الناس ،كٛتاية الرأم ،فقد عاصر الماـ
ا١تتويل ثالثة من شيوخ اغأزىر اغأجالء ،كقد حدثت ُب عصر كل منهم أحداث سياسية أتٌب على
النحو التايل:
أوالً :الشيخ الباجوري :ىو الشيخ إبراىيم بن دمحم أٛتد الشافعي الباجورم(ُُٖٗقُِٕٕ-ق):
توىل الشيخ الباجورم مشيخة اغأزىر ُب عاـ(ُِّٔق) ،كظل مدرسان لتالميذه مع قيامو بشئوف
ا١تشيخة ،ككاف عباس اغأكؿ(َُُِِِٖٕ-ق)(ُ) حاكم مصر يزكر الشيخ الباجورم أثناء قيامو
بلدرس فال يلتفت الشيخ عن درسو كال يقوـ للحاكم ،بل يًتكو ٬تلس ليستمع إىل الدرس مع بقي
التالميذ ،فكاف عباس اغأكؿ من فرط إعجابو بلشيخ ينثر النقود على اٟتاضرين حُت يهم ب٠تركج.
كقد حدثت ُب أايـ الشيخ الباجورم بعض اغأحداث منها:
 ثورة بعض رلاوري ادلغاربة(ِ) :اتسم الشيخ الباجورم بلوقار كحبو الشديد للعلماء كاحملافظة علىكرامتهم ،ككاف يلجأ إليو العلماء كالعواـ أيضان حىت ُب بعض اغأمور اليت ال دخل للشيخ هبا ،ففي
عهده اثر عليو بعض ٣تاكرم ا١تغاربة على بعض اغأمور كاٞتراية(ّ) كغَتىا ،كعلم اٟتاكم بذل ،
كأرسل جنوده فقبضوا على زعماء ىذه الثورة كنفاىم عن مصر.
 -ويف عهد سعيد َبشا(ُِّٕ ُِٕٗ -ىػ)

(ْ)

حاكم مصر آنذاؾ زاد الطلب على الشباب

للتجنيد ُب صفوؼ اٞتيش ،كلذل ىرب الشباب كٖتصنوا بٞتامع اغأزىر كبشيخو ،كجلسوا بُت
طالب اغأزىر ،كتظاىركا أبهنم منهم ،كحضر مشايخ البالد للقبض على الشباب ا٢تارب من التجنيد
(ُ) انظر :الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُِٔ/ّ ،
(ِ) أم ٦تن يسكنوف ّتوار اغأزىر من ا١تغاربة.
(ّ) (اٞتراية) الٍوىكالىة كاٞتارم من الَرىكاتًب (ج) جراايت
ً
السلع ،كبطاقات اٞتراايت (ًُب علم االقتصاد
كاٞتراايت أىك ا١تقننات (ُب علم االقتصاد) نظاـ ٭تدد ىما يستهلكو كل فىرد من بعض ٌ
ً
ً
ائها .انظر :إبراىيم مصطفى  /أٛتد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم
أىيٍضا) بطاقات ٭تدد ف ىيها الكمية الًَيت لألفراد حق شىر ى
النجار) ،ادلعجم الوسيط ،د.ط.ُُٗ/ُ ،

(ْ) انظر :الزركلي ،األعالم ،طُٓ.َُْ/ٔ ،
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كاقتحموا اغأزىر كأرادكا القبض على الشباب إال أف الشيخ هنرىم كقاؿ :إف لألزىر حرمة كأمر التالميذ
بضرهبم كطردىم ،ككانت نتيجة ذل أف مات أحد ىؤالء ا١تشايخ الذين جاءكا للقبض على الشباب
كضاع دمو كتفرؽ.
 -وحينما ذىب سعيد َبشا غأداء فريضة اٟتج ،حدثت مشاجرة بُت فريق من أىل الشاـ كفريق من

أىل الصعيد من طلبة العلم ،فأرسل خَت الدين بشا(ُ) جنودان من اغأترؾ فاقتحموا اغأزىر أبحذيتهم
كأسلحتهم كقاموا بضرب فريق طلبة الصعيد ،كإلقاء القبض على ثالثُت منهم ،كعلى بعض العلماء
من أىل الصعيد ،فرأل نواب سعيد بشا أف ييولٌوا أربعة نواب عن الشيخ الباجورم كأف يكونوا ٖتت
إمرة الشيخ العركسي كىم :الشيخ أٛتد كيوة العدكم ا١تالكي ،الشيخ إٝتاعيل اٟتلب اٟتنفي ،الشيخ
خليفة الفشٍت الشافعي ،الشيخ مصطفى الصاكم الشافعي(ِ) ،فلما عاد سعيد بشا من اٟتج كعلم
ٔتاحدث قاـ ٔتحاسبة خَت الدين بشا كطرده من منصبو الجًتائو على حرمة اٞتامع اغأزىر ،كأقر
الوكالء اغأربعة مع بقاء الشيخ الباجورم ُب منصبو ،كمل يعُت أحدان مكانو حىت لقي هللا تعاىل(ّ).

اثنياً :الشيخ مصطفى العروسي :ىو مصطفى بن دمحم بن أٛتد العركسي الشافعي(ُُِّق-
ُِّٗق)(ْ) ،ككاف أبوه كج ٌده من شيوخ اغأزىر قبلو ،توىل مشيخة اغأزىر بعد كفاة الشيخ الباجورم
سنة(ُُِٖق) ،كًب عزلو عاـ(ُِٕٖق) على يد ا٠تديوم إٝتاعيل بشا كذل لظلم ا٠تديوم ،كقيل
٠توفو من الشيخ أف يقوـ بثورة ضده(ٓ).
اثلثاً :الشيخ ادلهدي :ىو الشيخ دمحم بن دمحم أمُت بن دمحم ا١تهدم العباسي(ُُُِّّْٓ-ق)،
توىل الفتاء عاـ(ُِْٔق) ،كظل ُب منصب الفتاء حىت ككلت إليو مشيخة اغأزىر كٚتع بُت
ا١تنصبُت ،كقد حدثت ُب عهده الثورة العرابية ،كمل يؤيدىا الشيخ ا١تهدم ،كطلب منو الثوار أف يصدر
فىػٍتػ ىول بعزؿ ا٠تديوم من منصبو فرفض كقاؿ :إف ىذا اغأمر ليس من اختصاصات ا١تفيت ،كأف ا٠تليفة
الوحيد ىو صاحب اٟتق ُب ذل  ،كبذل أٜتدت الثورة العرابية بعد أف حدد قادهتا إقامة الشيخ
ا١تهدم ،ك١تا عاد ا٠تديوم كعلم موقفو فيما بعد أعاده إىل منصبو عاـ(ُِٗٗقُِٖٖ-ـ) ،ككاف

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

مل أجد لو ترٚتة.
مل أجد للوكالء اغأربعة ترٚتة.
انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صُٓ.
انظر :الطعمي ،النور األهبر ،طُ ،صُُّ.
انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صٕٓ.
22

٬تتمع عند الشيخ بعض ا١تفكرين الذين يتكلموف ُب شئوف الدكلة ،فحينما علم ا٠تديوم بذل عنفو،
فقدـ الشيخ استقالتوٍ ،ب أعيد إىل منصبو مرة أخرل حىت أصيب بلشلل ،كقد ظل ُب الفتاء ما
يقرب من اثنتُت كٜتسُت عامان ،كُب مشيخة اغأزىر ٙتانية عشر عامان(ُ) ،ك٦تا سبق يتضح لنا كمن
خالؿ مؤلفات الماـ ا١تتويل أنو كاف بعيدان عن أمور السياسة رغم اغأحداث اليت مرت من حولو
كعاصرىا فلم تذكر أية مصادر أنو كاف مهتمان بغأمور السياسية أك كاف لو دكر ُب حدث من
اغأحداث اليت دارت حولو رغم أنو كاف ٬تلس ُب صحن اٞتامع اغأزىر كٯتلي على الطلبة العلم كبعض
شركح متوف القراءات كشرحو ا١توسوـ بلوجوه ا١تسفرة كىو شرح على منت الدرة لإلماـ ابن اٞتزرم
أماله على طلبتو ُب صحن اٞتامع اغأزىر(ِ).
احلالة الدينية:
ُب عصر الماـ ا١تتويل ٬تدر بنا أف ننوه على داينتُت من أكرب الدايانت ُب العامل كانتا تتمركزاف ُب
مصر أال ك٫تا :الداينة السالمية ك٘تثل معظم الدكلة ا١تصرية ،كُب كاجهتها اغأزىر الشري ا١ترجع
الديٍت الرٝتي للبالد ،كالداينة ا١تسيحية اليت ٘تثل اغأقلية ُب البالد ،ككاجهتها الكنيسة ا١تصرية ،ففي
عهد دمحم علي بشا عمل عقب تولٌيو اٟتكم ُب مصر على إنشاء دكلة حديثة ،كانعكس ذل على
أكضاع اغأقباط ُب مصر من خالؿ النزكع ٨تو مساكاة اغأقباط ببقية ا١تواطنُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات
حيث أزاؿ دمحم علي بشا غالبية ا١تظاىر اليت كانت تؤكد على ٘تييز اغأقباط ك٘تايزىم ،كألغى القيود
اليت كانت تفرض عليهم بشأف الطقوس كالشعائر ضامنا ٢تم ٦تارسة طقوسهم الدينية ْترية تمة.
كُب عهد سعيد بشا دخل اغأقباط غأكؿ مرة ُب سل القضاء كاٞتيش ،كشهدت أكضاع
اغأقباط ُب عهد ا٠تديوم إٝتاعيل ٖتسنان ملحوظان من خالؿ الزايدة العددية كاالرتقاء العامودم ُب
سلٌم كظائ الدكلة(ّ).

(ُ) انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صّٔ.

(ِ) انظر :ا١تتويل ،الوجوه ادلسفرة ،طُ ،صُٖٓ.ُٓٗ،

(ّ) انظر :ا١تركز االستشارم ،سلسلة البحث الراجع ،طُ ،عْ ،صٗ.
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احلالة االجتماعية:
احتلت مصر مكانة كبَتة ٘تتعت هبا دكانن عن غَتىا من الدكؿ ٦تا جلب عليها الويالت كمنها:
ً
الناس ُب عصر الماـ ا١تتويل ُب ظل ىذه اغأحداث
االحتالؿ الربيطاٍل ،كالفرنسي ،كغَتىا ،كقد قي ٌس ىم ي
إىل عدة أقساـ :اغأكؿ :ا١تصريوف :كقد اشتمل على الفالحُت ،كأصحاب اٟترؼ ،كىم اغأكثركف.
الثاٍل :اغأتراؾ كىم اغأقلوف ،ككانوا ٯتلكوف زماـ اغأمور آنذاؾ.
الثالث :بدك ا١تصريُت :كيتألفوف من ستُت قبيلة ،ككاف عددىم ُب عصر دمحم على ٨تو مائة
أل نسمة ،كعدادىم ُب الفالحُت ،كأىل ا١تدف ا١تستقرين.
الرابع :الرقيق :كقد أد٣تت ىذه الطبقة ُب عصر الماـ ا١تتويل إىل بقية أفراد اجملتمع دكف تفريق.
ككاف التقسيم السابق على ثالث طبقات:
الطبقة اغأكىل :اٟتكاـ ،ك جزء من اغأغنياء ،كأغلبهم من اغأتراؾ.
الطبقة الثانية :كىم الطبقة ا١تتوسطة اٟتاؿ ،كىم أغلب اغأغنياء ،كعلماء اغأزىر.
الطبقة الثالثة :الفالحوف كالعماؿ ،كىم أغلبية الشعب.
كقد كاف الماـ ا١تتويل من الطبقة الثانية اليت مشلت علماء اغأزىر كاليت مل تؤثر عليو موجة عدـ
االستقرار ا١تستمر للبالد ؛ غأنو انشغل بلعلم ،كالتعليم ،كالتصني .
كقد أتثر ب١توجة الفكرية الصوفية اليت كاف عليها أغلب علماء عصره من رجاؿ اغأزىر
الشري ؛ من الورع كالزىد ا١تقيد بلشرع اٟتني ؛ كليس كما يفعل البعض ُب ىذا الزماف من
اٞتهاالت ا١تعركفة لدل اٞتميع(ُ).
احلالة العلمية:
إف الناظر إىل ا١تراحل العلمية اليت مر هبا اغأزىر الشري  -كخصصنا ىنا اغأزىر نظران غأف الماـ ا١تتويل
عمود من أعمدة اغأزىر ا١تربزين ،-ليجد أف الفًتة اليت نشأ فيها الماـ ا١تتويل كانت فًتة ذىبية ،فكما
أسلفنا أنو عاصر جهابذة شيوخ اغأزىر ،ككانت علي عهدىم هنضة علمية كبَتة(ِ) ،كىي على النحو
(ُ) انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صٓٔ .ُٕ،َٕ،ٔٗ،ٖٔ،ٕٔ،ٔٔ،بتصرؼ.
(ِ) انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صِٓ.ّٔ،ٕٓ،
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التايل:
ادلرحلة األوَل :كانت ُب عهد الشيخ الباجورم ،كىو من أئمة العصر ُب ىذا الزماف ،كلقد ترؾ
الشيخ الباجورم مكتبة علمية ىائلة منها(ُ):

ُ -تعليق على الكشاؼ ُب تفسَت القرآف.
ِ -حاشية على شرح السعد للعقائد النسفية.
ّ -حاشية على قصيدة بنت سعاد لكعب بن زىَت(ِ).
ْ -حاشية على قصيدة الربدة للبوصَتم .قامت بطباعتو مطبعة بوالؽ َُِّق ،مطبعة مصر
َُّْق ،هبامشها شرح الشيخ خالد االزىرم على الربدة ،ا١تطبعة ا١تيمنية َُّٖق ،ا١تطبعة
اغأزىرية َُّٖق ،ا١تطبعة الشرفية ُُُّق(ّ).
ٓ -حاشية على منت اٞتوىرة أٝتاىا(ٖتفة ا١تريد على جوىرة التوحيد).
ٖتفة ا١تريد على جوىرة التوحيد لربىاف الدين اللٌ ٌقاٍل ،كب٢تامش اٞتوىرة ا١تذكورة قامت بطباعتو مطبعة
بوالؽ ُِّٗق ،مطبعة كادم النيل ُِٕٗق ،ا١تيمنية َُّٔق ،اغأزىرية َُُّق(ْ).
ٔ -حاشية على منت السلم ُب ا١تنطق ،كغَتىا من ا١تصنفات .حاشية على منت السلم ا١تنورؽ
لألخضرل (منطق) هبامشها منت السلم قامت بطباعتو ا١تطبعة الكاستلية ُِِٖق ،كمعها تقرير
الشيخ النبايب ،مطبعة بوالؽ ُِٖٔق ،ك ُِٕٗق ،ا١تطبعة ا٠تَتية َُّْق ،ا١تطبعة ا١تيمنية
َُّٔق ،ا١تط االزىرية َُّٖق(ٓ).
ٕ -حاشية على منت السمرقندية ُب علم البياف -حاشية على منت السمرقندية ُب االستعارات
(بالغة) -قامت بطباعتو ا١تطبعة ا١تيمنية ُِّْق(ٔ).
(ُ) انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صُٓ.ِٓ،
(ِ) قامت بطباعتو مطبعة مصرُُٔٗـ.

(ّ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط. َٕٓ/ِ ،
(ْ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
(ٓ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
(ٔ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
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ٖ -حاشية على منت السنوسية .حاشية الباجورم على أـ الرباىُت كالعقائد للسنوسي (توحيد)
هبامشها تقرير الشيخ اٛتد اغأيجهورم ،قامت بطباعتو مطبعة بوالؽ ُِّٗق ،مصر ََُّق ،ك
َُُّق ،ك َُِّق ،هبامشها تقرير الشيخ النبايب طبع حجر مصر ُِٕٗق ،ك ُِّٖق ،ك
ُِٖٗق ،ك ُِٖٗق ،ك َُّْق ،ك َُّٕق ،ك َُُّق ،ك ُُّٖق(ُ).
ٗ -حاشية على ا١تواىب اللدنية على الشمائل احملمدية .قامت بطباعتو مطبعة بوالؽ ُِٕٔق ،ك
َُِّق ،مطبعة دمحم مصطفى َُُّق ،ا١تطبعة ا١تيمنية َُّٗق ،ك َُّّق(ِ).
َُ -فتح ا٠تبَت اللطي ُب علم الصرؼ .كىو شرح على الًتصي البن عيسى العمرم ا١تعركؼ
ب١ترشدم (صرؼ) قامت بطباعتو ا١تطبعة ا١تيمنة َُُّق ،ك ُِّّق ،كمصر ُُّّق(ّ).
ادلرحلة الثانيةُ :ب عهد الشيخ العركسي :ككاف الشيخ يكرب العلم كالعلماء ،كلقد ترؾ لنا مكتبة رائعة
ُب العلم منها(ْ):

ُ -أحكاـ ا١تفاكهات ُب أنواع الفنوف ا١تتفرقات٥ .تطوط ُب اغأزىرية برقم )ِٕٖ :ٔ(:بسم (مسائل
أحكاـ ا١تفاكهات).
ِ -اغأنوار البهية ُب أحقية مذىب الشافعية .يوجد منو نسخة ٥تطوطة ب١تكتبة اغأزىرية،
خاص ،)ّّّ( :عاـ ،)ِِّْٕ( :تريخ النسخ ِٓ :رجب ُُِٖ ىػ ،عدد اغأكراؽ ،َِ :كقد
حصلت على نسخة منو.
ّ -العقود الفرائد ُب بياف معاٍل العقائد.
ْ -الفوائد ا١تستحسنة فيما يتعلق بلبسملة كاٟتمدلة.
ٓ -القوؿ الفصل ُب مذىب ذكم الفضل ،كغَتىا من ا١تصنفات.
ادلرحلة الثالثةُ :ب عهد الشيخ ا١تهدم.
قاـ الشيخ ا١تهدم بتعديالت ذىبية ُب ٚتيع اجملاالت ا٠تاصة بغأزىر على اختالفها ،كاىتم
(ُ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
(ِ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
(ّ) انظر :يوس بن إلياف ،معجم ادلطبوعات العربية ،د.ط.َٕٓ/ِ ،
(ْ) انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صٕٓ.
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بلطالب كاختيار الكفاءات اليت تقوـ بلتدريس كترؾ لنا من كتب الًتاث عدة مصنفات ىامة
منها(ُ):
ُ -رسالة ُب ٖتقيق ما استًت من تلفيق ُب الفقو اٟتنفي.
ِ -رسالة ُب مسألة اٟتراـ على مذىب اٟتنفية.
ّ -الفتاكل ا١تهدية ُب الوقائع ا١تصرية (ٙتانية أجزاء).
كهبذا يتضح لنا أف عصر الماـ ا١تتويل كاف العصر الذىب ُب فنوف التآلي
أحداث.

رغم ما كقع فيو من

الفرع الثالث :شيوخو :قرأ الماـ ا١تتويل على عدد من الشيوخ ،كسوؼ أقوـ بذكرىم حسب
الًتتيب اغأل بئي:
ُ -الشيخ أمحد الدري التِّهامي(ِ) :حيث تلقى عنو معظم علم القراءات ،كالتجويد؛ ما بُت
كجل أسانيده من طريقو ،كاف
منظوـ ،كمنثور ،كغَت ذل  ،كانتفع بو كثَتان ،ي
قرأ على أٛتد سلمونو(ّ)(ت بعدُِْٓق).
ِ-

حيانُِٔٗقُِٖٓ-ـ،

الشيخ يوسف الربمويل(ْ) :قرأ عليو بلقراءات العشر من طريقي الشاطبية

كالدرة.

تالمذتو :قرأ عليو خلق كثَت منهم:
 الشيخ أٛتد شلب(ٓ). الشيخ حسن عطية(ٔ).(ُ) انظر :أشرؼ فوزم ،شيوخ األزىر ،د.ط ،صّٔ.

(ِ) من تالمذتو أيضان :دمحم عبده السرسي كاف حيان ُِٕٕقَُٖٔ-ـ .انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صَُْ.

(ّ) قاؿ عبد الرٛتن بن حسن ابن شيخ السالـ دمحم بن عبد الوىاب حينما تكلم عن شيوخو :كأما الشيخ أٛتد سلمونو فلي بو
اختصاص كثَت كىو رجل حسن ا٠تلق متواضع لو اليد الطويل ُب القراءات كالفادات كقرأت عليو كثَتا من الشاطبية كشرح اٞتزرية
لشيخ السالـ زكراي اغأنصارم كقرأت عليو كثَتا من القرآف كأجاد كأفاد ،كىو مالكي ا١تذىب ،قرأ القراءات السبع على سليماف
بن مصطفى البيباٍل ا١تالكي ،إبراىيم العبيدم ا١تالكي اغأزىرم(كاف حيان سنةُِّٕق).
انظر :ابن عبد الوىاب ،مشاىّب علماء صلد وغّبىم ،طُ ،ٖٔ/ُ ،سويد ،السالسل الذىبية ،طُ ،صُُْ.

(ْ) من الذين قرءكا على أٛتد سلمونة ،كمل أعثر لو على ترٚتة كافية .انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صَُُ.
(ٓ) مل أعثر لو على ترٚتة.
(ٔ) مل أعثر لو على ترٚتة.
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 الشيخ حسن خل اٟتسيٍت(ُ). الشيخ حسن بن دمحم بدير اٞتريسي(ِ). الشيخ عبد الرٛتن ا٠تطيب الشعار ،كاف حيان سنة ُّّٖقَُِٗ-ـ(ّ). الشيخ عبد الفتاح ىنيدم(ْ).(ٓ)

 -الشيخ ٤ت َمد البنا

 -الشيخ ٤ت َمد مغريب(ٔ).

 الشيخ مصطفى شلب(ٕ).الفرع الرابع :ثناء العلماء عليو:
من العلماء من أثٌت على مؤلفاتو ،فقد جعلو الشيخ خل اٟتسيٍت(ٖ) رابع أربعة اقتفى أثرىم ُب كتابو
"سعادة الدارين ُب بياف عد آم معجز الثقلُت" بعد أف ذكر الماـ الداٍل كغَته قاؿ" :كخا٘تة احملققُت
العالمة الشيخ دمحم ا١تتويل"(ٗ).
(ُ) انظر  :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صُُّ.
(ِ) كاف حيان سنة َُّٓقُٖٖٖ-ـ ،قرأ على الدرم التهامي القراءات العشر الصغرل ،كعلى الماـ ا١تتويل العشر الكربل ،قرأ
عليو ابنو حسن بن حسن اٞتريسي(كاف حيانُّْٖقُِٗٗ-ـ) ،كعلي سبيع(كاف حيانُّّٖقُُٗٗ-ـ) .انظر :الدكسرم،
اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صَُِ.ُِِ،ُُِ،َُِ،

(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر يف القراءات العشر ،طُ.ٕ/ُ ،
(ْ) كلد سنة (ُِٕٗقَُٖٖ-ـ) ،قرأ على الماـ ا١تتويل القراءات العشر الكربل كغَتىا ،قرأ عليو الشيخ دمحم بن ٤تمود رفعت القراءات
السبع ،كالشيخ أٛتد عبد العزيز الزايت القراءات العشر الكربل كغَت٫تا ،توُب ُب ُّٗٔقَُٗٓ-ـ.
(ٓ) دمحم بن عبد الرٛتن البنا الدمياطي ،قرأ على ا١تتويل القراءات العشر ٔتضمن الطيبة ،قرأ عليو دمحم بن دمحم بن حسُت
اغأنباٍل(تُٖٔٗ ـ) ،كدمحم بن خليل بن إبراىيم القاكقجي ،لو مصنفات عدة منها :الكوكب الدرم ُب القراءات العشر الزائدة
على التيسَت ،كالشاطبية ،توُب ُب (ُِِٗقُٖٕٓ-ـ).
انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صُِٖ.ُِٗ،

(ٔ) مل أعثر لو على ترٚتة.
(ٕ) مل أعثر لو على ترٚتة.
(ٖ) حسن بن خل اٟتسيٍت ،كاف حيانَُّّق ،ٖٖٓ -قرأ القراءات العشر على الماـ ا١تتويل ،قرأ عليو ابن أخيو دمحم بن علي
اٟتسيٍت ا١تعركؼ بٟتداد ،كلو عدة تصاني منها :اٖتاؼ الربية بتحرير الشاطبية ،الرحيق ا١تختوـ ُب نثر اللؤلؤ ا١تنظوـ .انظر:
الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده طُ ،صُُٖ.ُُٗ،
(ٗ) انظر :اٟتداد ،سعادة الدارين يف بيان عد آي معجز الثقلْب ،طُ ،صِ.
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كمنهم من أثٌت على شخصو :قاؿ عنو الشيخ الضباع(ُ) " :اغأستاذ العامل العالمة ،اٟترب البحر
الفهامة ،احملقق ا١تدقق ،ا١تتقن الضابط(ِ) .كقد لقب ُب زمانو ببن اٞتزرم الصغَت ،كخا٘تة احملققُت(ّ).

مللفاتو :لإلماـ ا١تتويل مصنفات كثَتة منها(ْ):

 إٖتاؼ اغأانـ شرح توضيح ا١تقاـ ُب أحكاـ الوق ٟتمزة(ٓ) كىشاـ(ٔ). إيضاح الدالالت من كالـ النشر ُب ضابط ما ٬توز من القراءات كيسوغ من الركاايت(ٕ). الربىاف اغأصدؽ كالصراط احملقق ُب منع الغنة لألزرؽ(ٖ). ٖتقيق البياف ُب عد آم القرآف(ٗ). -التنبيهات ُب شرح أصوؿ القراءات.

(ُ) ىو العالمة الشيخ علي بن ٤ت َمد بن حسن بن إبراىيم ا١تلقب بلضباع كلد ُب مصر ما بُت عاـ ََُّىػ كعاـ ُُّّىػ ،قرأ
بركاية حفص عن عاصم على الشيخ أٛتد بن ٤ت َمد بن منصور السكرم ،كالشيخ حسن بن ٭تِت الكتب كغَتىم ،قرأ عليو الشيخ
أٛتد حامد التيجي ،كالشيخ إبراىيم عوض عطوه كغَتىم ،لو مصنفات كثَتة منها :إرشاد ا١تريد إىل مقصود القصيد ،إنشاء الشريد
من معاٍل القصيد كغَتىا ،توُب  -رٛتو هللا ُ -ب مصر ُب ٨تو عاـ ُّٕٔ ىػ ستة كسبعُت كثالٙتائة كأل من ا٢تجرة .انظر:
الربماكم ،إمتاع الفضالء.ِّٔ/ِ ،
(ِ) انظر :ا١تتويل ،فتح ادلعطي وغنية ادلقري يف شرح مقدمة ورش ادلصري ،طُ ،صُٔٔ.
(ّ) انظر :اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صّٗ.
اجم القراء فِيما بع َد ال َقرن ال ِ
ضالء َبَب ِ
ثامن اذلِجري ،طُ.ِٖٔ/ِ ،
(ْ) انظر :الربماكم ،إمتاَعُ ال ُف َ
َ
ّ
(ٓ) ٛتزة بن حبيب بن عمارة بن إٝتاعيل الماـ ،أبو عمارة الكوُب موىل آؿ عكرمة بن ربعي التميمي الزايت أحد القراء السبعة،
كلد سنة ٙتانُت ،كأدرؾ الصحابة بلسن فلعلو رأل بعضهم ،كقرأ القرآف عرضا على اغأعمش؛ كٛتراف بن أعُت ،كدمحم بن عبد
الرٛتن بن أيب ليلى ،قرأ عليو الكسائي كسليم بن عيسى ،مات ٛتزة سنة ست كٜتسُت كمائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ٔٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُِٔ/ُ ،
(ٔ) ىشاـ بن عمار بن نصَت بن ميسرة ،أبو الوليد السلمي ،كيقاؿ الظفرم الدمشقي.
شيخ أىل دمشق كمفتيهم ،كخطيبهم كمقرئهم ك٤تدثهم ،كلد سنة ثالث كٜتسُت كمائة ،قرأ القرآف على عراؾ بن خالد ،كأيوب بن
٘تيم ،كغَت٫تا ،قرأ عليو أبو عبيد مع تقدمو ،كأٛتد بن يزيد اٟتيٍل ىوًاٍل ،مات ُب آخر احملرـ ،سنة ٜتس كأربعُت كمائتُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُُٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .ّْٓ/ِ ،قاـ بطباعة الٖتاؼ مكتبة
الصحابة بطنطا.
(ٕ) توجد منو نسخة خطية ٔتكتبة ا١تل سعود بلرايض برقم ْٖٗٗ ،تريخ النسخَُّّ:علي يد :دمحم عبد اٞتليل ،كحظيت
بنسخة منها ُب مكتبيت ا٠تاصة.
(ٖ) توجد منو نسخة ٥تطوطة انقصة ُب مكتبة ا١تل عبد هللا بن عبد العزيز اٞتامعية ،كقاـ بطباعتو مكتبة أكالد الشيخ للًتاث
ٖتقيق :اندر بن دمحم غازم العنبتاكم.
(ٗ) يوجد منو نسخة ٥تطوطة ُب مكتبة الرايض برقمَُْٔ .كقاـ بشرحو الشيخ عبد الرزاؽ موسى -رٛتو هللا ،-كطبعتو دار ا١تعارؼ بلرايض.
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كىو مصن ٭تتوم على شرح كتفصيل أصوؿ القراءات(ُ).
 هتذيب النشر.هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر ،كىو موضوع البحث ،ىذب فيو الماـ ا١تتويل كتاب
النشر لإلماـ ابن اٞتزرم ،كقد حصلت على مصورتُت من الكتاب ،اغأكىل :مصورة دار الواثئق
ا١تصرية ،الثانية :مصورة من النسخة الباكستانية ،حصلت عليها من مركز ٚتعة ا١تاجد لحياء
الًتاث -المارات العربية ا١تتحدة-ديب ،-كما زاؿ قيد الدراسة.
 توضيح ا١تقاـ ُب أحكاـ الوق ٟتمزة كىشاـ. جواىر القالئد ُب مذاىب العشرة ُب ايءات الضافة كالزكائد.ذكر الشيخ عامر ُب فتح القدير(ِ) :أف للمتويل مصن بسم نيل ا١تقاصد ُب ايءات الضافة
كالزكائد للقراء العشرة من طريق الشاطبية كالدرة مرتبان على ترتيب سور القرآف.
 الدرر اٟتساف ُب ٖترير أكجو القرآف .كتاب ُب التحريرات مل يشتهر كالركض النضَت(ّ). رجزية ُب بياف أكجو التكبَت ،من طريق ا ًلماـ ابن كثَت(ْ). رجزية ُب بياف ما خال فيو قالوف كرشان من طريق الشاطبية(ٓ). رجزية ُب بياف مآخذ أكجو القراءات ،كىي ا١تعركفة "بعزك الطرؽ"(ٔ). رسالة ُب ا٢تمزتُت من كلمة كمن كلمتُت للقراء العشرة(ٕ).كىي رسالة للقراء العشرة من طريقي الشاطبية كالدرة(ٖ).
 الركض النضَت شرح فتح الكرَل.كىو كتاب من أنفس مصنفات الماـ ا١تتويل ُب ٖترير القراءات العشر من طريق الطيبة ،قاؿ ُب مقدمتو:
(ُ) انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صِّٗ.
(ِ) انظر :عامر ،شرح فتح القدير ،د.ط ،صّّ.

(ّ) انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده  ،طُ ،صِْٗ.
(ْ) قاـ بطباعتو مكتبة دار الصحابة بطنطا.
(ٓ) انظر:الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده  ،طُ ،صِّٕ.

(ٔ) قاـ بطباعتو دار البياف العريب-اغأزىر الشري  :درب اغأتراؾ -ضمن كتاب فريدة الدىر للشيخ /دمحم إبراىيم دمحم سامل.
(ٕ) يوجد منو نسخة ٥تطوطة ُب مركز ا١تل فيصل للبحوث كالدراسات السالمية بلرايض ٖتت رقم ٔٗ .انظر :الدكسرم،
اإلمام ادلتويل وجهوده  ،طُ ،صِٔٗ.

(ٖ) انظر :عامر ،شرح فتح القدير ،د.ط ،صّّ.
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ىذه ٖتقيقات شريفة ،كتقييدات يمنيفة تيسر يل ٚتعها بعد الفراغ من كتايب ا١تسمى الفوز العظيم الذم
كضعتو على نظمي ا١تسمى بفتح الكرَل ،فمزجتو هبا ُب كتاب يرجع إليو ،كسفر يعتمد عليو ،كٝتيتو
الركض النضَت ُب أكجو الكتاب ا١تنَت(ُ) ،قاؿ الشيخ عامر السيد عثماف" :فرغ من تبيضو
(ِ)
سنةُُِٗق"
اش ًَّلِلً}(ّ).
{ح ى
 سفينة النجاة فيما يتعلق بقولو تعاىل :ى الشهاب الثاقب "الغاسق الواقب" ُب بياف طرؽ اغأزرؽ(ْ) كمذاىب الغنة عنو. فتح الرٛتن ُب ٕتويد القرآف(ٓ). فتح الكرَل ُب ٖترير أكجو القرآف العظيم من طريق الزمَتم(ٔ). فتح اجمليد ُب قراءة ٛتزة من طريق القصيد(ٕ). فتح ا١تعطي كغنية ا١تقرم .كىو كتاب ُب مقدمة كرش ا١تصرم ،من ٥تطوط ا١تكتبة اغأزىرية ،مكتوبعلى الغالؼ" ىذا كتاب فتح ا١تعطي كغنية ا١تقرم ُب شرح مقدمة كرش ا١تصرم(ٖ).
 الفوائد ا١تعتربة ُب قراءة اغأربعة بعد العشرة(ٗ).نظمو سنة أل كمائتُت كاثنتُت كتسعُت(َُ).
(ُ) كقد نوقش ُب رسالة علمية قاـ هبا الباحث :خالد حسن أبو اٞتود لنيل درجة ا١تاجستَت بكلية القرآف الكرَل بطنطا(قاـ
بطباعتو دار الصحابة بطنطا ،كقد حصلت على نسخة من الرسالة نفسها من الباحث جزاه هللا عنا خَتان).
(ِ) انظر :عامر ،شرح فتح القدير ،د.ط ،صّّ.

(ّ) انظر :الربماكم ،إمتاع الفضالء ،طُ .ِٔٗ/ِ ،تفرد بذكره الربماكم كمل أجده.
(ْ) أبو يعقوب اغأزرؽ يوس بن عمرك بن يسار ا١تدٍلٍ ،ب ا١تصرم ،لزـ كرشا مدة طويلة ،كأتقن عنو اغأداء ،كجلس لإلقراء ،قرأ
عليو إٝتاعيل بن عبد هللا النحاس ،كمواس بن سهل ا١تعافرم ،توُب ُب حدكد اغأربعُت كمائتُت.

انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،َُٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية .َْٕ/ِ ،قاـ بطباعة الشهاب الثاقب مكتبة أكالد

الشيخ للًتاث ٖتقيق :اندر بن دمحم غازم العنبتاكم.

(ٓ) يوجد منو نسخة ٥تطوطة ب١تكتبة اغأزىرية ،رقم عاـ ،ُُِِ:رقم خاص .ِّٕٕٗ:انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده
 ،طُ ،صَّٓ.
(ٔ) قاـ بطباعتو دار البياف العريب-اغأزىر الشري  :درب اغأتراؾ -ضمن كتاب فريدة الدىر للشيخ /دمحم إبراىيم دمحم سامل.
(ٕ) قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا.
(ٖ) انظر :ا١تتويل ،فتح ادلعطي٥ ،تطوط ،ؽُ.

(ٗ) مطبوع عدة طبعات منها :طبعة مكتبة الصحابة بطنطا ،ككانت الطبعة اغأكىل سنة َُِْـ.
(َُ) انظر :عامر ،شرح فتح القدير ،د.ط ،صّّ.
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 الفوز العظيم شرح فتح الكرَل(ُ).كىو شرح ٥تتصر على نظم فتح الكرَل ضمنو الماـ ا١تتويل ٖتريرات الماـ الزمَتم ،كما كقع
لو من أصوؿ(٥تطوط) ،خدآتش/بتنو ُ(ُٖ/إ٧تليزم ُُٖٕٓٓ[ُُّ/ُ/تويد]ٖٖ(-ك) -
(ِ)
َُِٗق -بركؾ ـِ ،.ْْٕ/جامعة(ليدف كيتكاـ)ََُُّٖ(-]or.14.108[ُْٖ-ك)
 الكوكب الدرم ُب قراءة أيب عمر البصرم(ّ). اللؤلؤ ا١تنظوـ ُب بياف ٚتلة من ا١ترسوـ(ْ). منظومة دالية ُب أكجو (اآلف) لورش(ٓ). منظومة دالية ُب أكجو (اآلف) لورش أطوؿ من السابقة(ٔ). منظومة ُب بياف ماخال فيو كرش ا١تصرل(ٕ) حفصان عن عاصم الكوُب. موارد الربرة على الفوائد ا١تعتربة.كىوشرح للفوائد ا١تعتربة فرغ منو سنة أل كمأتُت كأربع كتسعُت(ٖ).
 الواضحة ُب ٕتويد الفاٖتة(ُ).(ُ) شرح لفتح الكرَل ُب ٖترير أكجو القرآف العظيم توجد منو نسخة ٥تطوطة ُب مكتبة جامعة أـ القرل برقم ُُٓضمن
٣تموع(ُٓ .)ٗٓ-انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده  ،طُ ،صِْٖ.

(ِ) انظر :فهرس آؿ البيت ،سلطوطات القراءات والتجويد ،طٖ ،صَُٓ .
(ّ) منظومة من ْتر الرجز توجد منها نسخة خطية ُب مكتبة جامعة ا١تل سعود بلرايض ٖتت رقمُْٔٔلكنها انقصة .انظر:
الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صِّٖ.

(ْ) طبع عدة طبعات منها :ما طبع مع شرحو الرحيق ا١تختوـ للشيخ خل اٟتسيٍت موجود ضمن اغأعما الكاملة للشيخ خل
اٟتسيٍت قاـ بطباعتو دار الغواثٍل للدراسات القرآنية بسوراي.
(ٓ) قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا ضمن ٥تتصر بلوغ اغأمنية للشيخ دمحم علي الضباع.
(ٔ) قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا.
كجوده على انفع عدة ختماتُ ،ب حدكد سنة ٜتس
(ٕ) عثماف بن سعيد ا١تلقب بورش أبو سعيد ا١تصرم ا١تقرئ ،قرأ القرآف ٌ
كٜتسُت كمائة ،قرأ عليو أٛتد بن صاحل اٟتافظ ،كداكد بن أيب طيبة ،كأبو يعقوب اغأزرؽ ،توُب كرش ٔتصر سنة سبع كتسعُت

كمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .َِٓ/ُ ،قاـ بطباعة منظومة كرش:

دار الصحابة بطنطا.
(ٖ) توجد منو نسخة ٥تطوطة ٔتكتبة الرايض برقم ُِِٖ .كقد حصلت على نسخة منها ُب مكتبيت ا٠تاصة.
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 الوجوه ا١تسفرة ُب القراءات الثالث ا١تتواترة(.)0الفرع اخلامس :عقيدتو ومذىبو الفقهي :كاف الماـ ا١تتويل أشعرم العقيدة كغالب علماء اغأزىر،
ككاف شافعيان ،زاىدان كرعان ،كيظهر ذل من كالمو عن نفسو ُب مطلع كتابو الركض النضَت كىو
ٖتقيقات على نظمو ا١توسوـ بػ ػػ(فتح الكرَل) ،قاؿ رٛتو هللا ":فيقوؿ العبد الفقَت الضعي  ،ا١تلتجي
إىل ربو اللطي  :دمحم ا١تتويل الشافعي ا٠تلوٌب.)ّ( "..
الفرع السادس :أتثر اإلمام ادلتويل مبن قبلو وأتثّبه يف من بعده:
إف ا١تتتبع ١تصنفات الماـ ا١تتويل ٬تد أنو قد أتثر بعدد من العلماء اغأكابر الذين صنفوا قبلو ُب ىذا
الفن منهم:

ُ -اإلمام أبو دمحم القاسم بن فّبه بن أمحد الرعيِب الشاطيب(تٓ09ه) :فنجد جل منظومات
الماـ ا١تتويل على ْتر الطويل الذم عليو نظم الماـ الشاطب منظومتو حرز اغأماٍل ككجو
التهاٍل(الشاطبية) ،كما ٕتد أيضان عزكبة اغألفاظ اليت يستخدمها الماـ ا١تتويل ُب ا١تنظومات كسهولتها
لتسهيل الوصوؿ إىل ا١ترادٕ ،تدىا عند الماـ الشاطب ُب منظوماتو فمثالن يقوؿ الماـ الشاطب ُب
مطلع حرز اغأماٍل:
تبارؾ رٛتاانن رحيمان كموئال.
بدأت ببسم هللا ُب النظم أكال
كحينما تذىب بنظرؾ إىل منظومة كرش لإلماـ ا١تتويل ٕتده يقوؿ ُب مطلعها:
صالة كتسليمان على أشرؼ ا١تال.
بدأت ببسم هللا كاٟتمد سائال
كيقوؿ ُب منظومتو ُب قراءة الماـ ٛتزة من طريق الشاطبية:
على ا١تصطفى من ب٢تداية أرسال.
ل اٟتمد اي من للكتاب قد أنزال
فنجد من خالؿ مطلع ا١تنظومتُت السابقتُت لإلماـ ا١تتويل ظهور ركح الماـ الشاطب ُب نظمو
٦تا يدؿ على أتثره البالغ هبذا العامل اٞتليل.

ِ -اإلمام دمحم ابن اجلزري :كالذم ٨تن بصدد دراسة هتذيب كتابو النشر ،فنجد أف الماـ ا١تتويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) قاـ بشرحو الشيخ الضباع كمل أعثر على نسخة منو .انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده ،طُ ،صَّٖ.
(ِ) مصن ُب القراءات الثالثة ا١تتممة للعشر ،كىو شرح ٥تتصر ١تنت الدر ا١تضية لإلماـ ابن اٞتزرم ،سار فيو على نفس نسق
أبواب الدرة ،كقد طبع الطبعة اغأكىل سنة (َُِّقُٖٖٓ-ـ)ٍ ،.ب توالت الطبعات منها :مكتبة دار الصحابة بطنطا.
انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل وجهوده  ،طُ ،صَِٔ.

(ّ) انظر :ا١تتويل ،الروض النضّب ،رسالة ،صُ.
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كاف مولعان هبذا العامل الفذ ،حىت لقب ببن اٞتزرم الصغَت بسبب نقوالتو الكثَتة عن الماـ ابن
اٞتزرم ،كتفننو ُب تتبع آاثره فقد قاـ الماـ ا١تتويل بتهذيب نشره ،كقاـ بنظم طرؽ القراء العشرة
الواردة ُب كتاب النشر ُب منظومتو ا١تعركفة بعزك الطرؽ ،كقاؿ ُب شرحو على منظومة فتح الكرَل
ا١تسمى بلركض النضَت :أصوؿ ىذا النظم ثالثة:
أحدىا :أصل الطيبة كىو كتاب النشر ،كىو أشهر من أف يذكر ،كقد أعانٍت هللا على
تلخيصو ُب ثالثة ٣تلدات :أحدىا :٭تتوم على ٚتلة ما فيو من كجوه القراءات معزكة إىل انقليها،
كٝتيتو" :هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر".
اثنيها :٭تتوم على مقدمة ُب علم التجويد ،كٝتيتو"فتح الرٛتن ُب ٕتويد القرآف".
كاثلثها :٭تتوم على كالمو ُب أركاف القرآف كتعري الشاذ كا١تتواتر ،كغَت ذل  ،كٝتيتو إيضاح
الدالالت ُب ضابط ما ٬توز من القراءات ،كيسوغ من الركاايت.
كالثاٍل كالثالث :من أصوؿ ىذا النظم "بدائع الربىاف"" ،كعمدة العرفاف" ،كال٫تا ُب ٖترير الطيبة
أتلي اغأستاذ العالمة مصطفى بن عبد الرٛتن الزمَتم-مأل هللا قربه نوران كلقاه نضرنة كسركران"(ُ).
ّ -اإلمام مصطفى بن عبد الرمحن اإلزمّبي :كىذا كاضح جلي يظهر من النص السابق ُب الركض
النضَت من أنو جعل "بدائع الربىاف" ،ك"عمدة العرفاف" من اغأصوؿ اليت اعتمد عليها ُب نظم فتح
الكرَل ،كيظهر أيضان أتثره بو ُب كثرة نقوالتو كالسيما ْتاشية التهذيب فيقوؿ مثالن حينما كاف ُب
معرض الكالـ عن قصر ا١تنفصل ُب ركاية حفص عن عاصم ":قاؿ الزمَتم :ذكر ُب النشر:
"بلقصر ٟتفص من ركضة أيب علي من طريق زرعاف عن عمرك ،كرأيت النسخة العتيقة ا١تصححة
للحمامي عن الويل عن الفيل فقط ،كمل يسند ُب النشر كتاب الركضة إال الويل،
ذكر فيها القصر ٌ
اٟتمامي بال كاسطة ،كمل يسند ُب النشر أيضان ركضة ا١تع ٌدؿ ،كجامع بن
كنقرأ بو غأف أب علي قرأ على ٌ
اٟتمامي
اٟتمامي عنو ،كقرأ ا١تعدؿ على أيب العباس على ٌ
فارس إىل الويل ،مع أف ابن فارس قرأ على ٌ
عنو" ،ككرر ىذا التعليق ُب الركض النضَت ،كىذا يظهر أتثره البالغ بلماـ الزمَتم"(ِ).
أما أتثّبه يف من بعده :لقد أثر الماـ ا١تتويل على كثَت ٦تن جاء بعده فمثالن:
ُ -حسن بن خلف احلسيِب :أحد تالميذ الماـ ا١تتويل ،فقد أتثر بلماـ ا١تتويل أتثَتان كبَتان ،كيظهر
(ُ) انظر :ا١تتويل ،الروض النضّب ،رسالة ماجستَت ،صٗ.
(ِ) انظر :ا١تتويل ،التهذيب٥ ،تطوط ،ؽَْ.
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ذل من خالؿ مصنفاتو فيقوؿ مثالن ُب مقدمة إٖتاؼ الربية(ُ) ،كىو نظم ُب ٖتريرات الشاطبية:
كفيو كثَتان قد أتيت بلفظو عسى هللا بلحساف أف يتقبال.
قاـ بشرح بعض مؤلفات الماـ ا١تتويل مثل":اللؤلؤ ا١تنظوـ" كٝتاه "الرحيق ا١تختوـ بشرح اللؤلؤ
ا١تنظوـ" ،كغَتىا من الكتب(ِ).
ِ -دمحم مكي نصر :صاحب كتاب هناية القوؿ ا١تفيد ُب علم التجويد كالذم نقل كثَتان من ا١تباحث
كأقواؿ الماـ ا١تتويل فيو كالتفخيم كالًتقيق كغَتىا من اغأبواب(ّ) .كىناؾ الكثَت كالكثَت ٦تن أتثر هبذا
اٟترب عمدة من تال.

وفاتو:
توُب الماـ ا١تتويل ُب اٟتادل عشر من شهر ربيع اغأكؿ عاـ ثالثة عشر كثالٙتائة كأل
كدفن بلقرافة الكربل بلقاىرة(ْ).

من ا٢تجرة،

(ُ) قامت بطباعتو دار الفكر.

(ِ) انظر :الدكسرم ،اإلمام ادلتويل ،طُ ،صُْٓ.

(ّ) انظر :اٞتريسيِ ،ناية القول ادلفيد ،طُ ،صَُّ.

فسميت
(ْ) ال ىقىرافىةي :قطعة أرض بلفسطاط من مصر كانت لبٍت غصن بن سي بن كائل من ا١تعافر ،كقرافة :بطن من ا١تعافر نزلوىا ٌ
ك٤تاؿ كاسعة ،كسوؽ قائمة ،كمشاىد للصاٟتُت ،كترب لألكابر مثل :ابن طولوف،
هبم ،كىي اليوـ مقربة أىل مصر كهبا أبنية جليلةٌ ،
تدؿ على عظمة كجالؿ ،كهبا قرب الماـ أيب عبد هللا دمحم ابن إدريس الشافعي ،رضي هللا عنوُ ،ب مدرسة للفقهاء الشافعية
كا١تاذرائي ٌ
كمتفرجاهتم ُب أايـ ا١تواسم.انظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلدان ،طِ.ُّٕ/ْ ،
كىي من نزه أىل القاىرة كمصر ٌ
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ادلطلب الثاين" :الكتاب":
كيشمل:
الفرع اغأكؿ :اسم الكتاب.
الفرع الثاٍل :توثيق نسبتو إىل ا١تؤل .
الفرع الثالث :منهج ا١تصن ُب الكتاب.
الفرع الرابع :منهج ا١تصن ُب ا١تيزاف.
الفرع ا٠تامس :ا١تصادر اليت اعتمد عليها الماـ ا١تتويل ُب هتذيبو.
الفرع السادس :مناقشة بعض اآلراء كاغأحكاـ اليت ذكرىا ُب كتابو.
الفرع السابع :أ٫تية كتاب "التهذيب" بُت كتب فن القراءات.
الفرع الثامن :نسخ الكتاب( .كبعده ٪تاذج من مصورات النسخ).
الفرع التاسع :بياف منهج التحقيق.
الفرع العاشر :إيضاح االصطالحات كالرموز.
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الفرع األول :اسم الكتاب
إف الذم اتفقت عليو ا١تصادر اليت تعرضت السم كتاب الماـ ا١تتويل ،ىو "هتذيب النشر كخزانة
القراءات العشر".
كُب نسخة "دار الواثئق ا١تصرية" جاء اٝتو ُب الورقة الثانية منها" :هتذيب النشر كخزانة
القراءات العشر".
أما النسخة "الباكستانية" فجاء عنواف الكتاب على الصفحة اغأكىل منها " :ىذا كتاب
هتذيب النشر ُب القراءات العشر للعبد الفقَت دمحم ا١تتويل ا١تصرم الشافعي عفى هللا عنو" -آمُت.-
كُب الصفحة الثانية منها :جاء اسم الكتاب كىو "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر"،
كذل تبعان لكالـ ا١تصن .

الفرع الثاين :توثيق نسبتو إَل ادلللف:

لقد أٚتعت كل ا١تصادر اليت ترٚتت لإلماـ ا١تتويل أف لو كتاب يسمى " هتذيب النشر كخزانة
القراءات العشر" ،كأف ىذا الكتاب ُب فن القراءات ،كمنها ما ذكره الشيخ عامر عثماف شيخ ا١تقارئ
(ُ)
ً
القراء
بلداير ا١تصرية ُب كتابو "شرح تنقيح التحرير"  ،كالربماكم ُب كتابو" إمتاىعي ال يف ى
ضالء ىبًتاجم ٌ
عد ال ىقرف ً
الثامن ا٢تًجرم"(ِ) ،كاسم الكتاب مثبت على النسخ اليت كقفت عليها ،كما أيثبت
فًيما بى ى
عليها اسم ا١تؤل أيضان٦ ،تا ال يدع ٣تاالن للش ُب صحة نسبة الكتاب إىل الماـ دمحم بن أٛتد
القراء ،كهللا أعلم.
ا١تتويل شيخ ٌ
الفرع الثالث :منهج ادلصنف يف الكتاب:

نستطيع أف نقوؿ :إف ا١تصنٌ قد قسم ا١تادة العلمية اليت كردت ُب كتاب هتذيب النشر إىل ٜتسة
أقساـ ،كقبل أف يبوب بدأ ٔتقدمة كعادة ا١تصنفُت ،كقد تضمنت -بعد ٛتد هلل كالصالة -الفكرة
اغأساسية اليت من أجلها قاـ هبذا العمل فقاؿ" :فلما كانت ا٢تمم ُب ىذا العصر تقصر عن مطالعة
كتاب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ اٟتافظ أيب ا٠تَت دمحم بن اٞتزرم الشافعي قدس هللا سره ،كنور
قربه؛ أحببت أف أ٠تصو ُب ىذا ا١تصن ؛ ليقرب على الطالب تناكؿ مقاصده ،كاستخراج فوائده،
ً
مقرب ،كٝتيتو "هتذيب النشر كخزانة القراءات
فجاء ْتمد هللا غأصلو مه ٌذب ،كلتقريبو يم ىذ ٌىبا ،كلطيبتو ٌ
(ُ) انظر :عامر ،فتح القدير ،صّّ.

(ِ) انظر :الربماكم ،إمتاع الفضالء ،طُ.ِٔٗ/ِ ،
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العشر" ،جعلو هللا إليو من أحب اغأعماؿ ،كنفع بو كما نفع أبصلو ُب اٟتاؿ كا١تئاؿ ،كعلى هللا قصد
السبيل ،كىو حسب كنعم الوكيل"(.)5

القسم األول :كيتضمن ىذا القسم بب ذكر اغأسانيد ،كفيو شرع ا١تصن بذكر القراء العشرة كركاهتم
كطرقهم مع ذكر اغأسانيد كالطرؽ ا٠تاصة بكل را وك على حدةٍ ،ب بعد ذل ي٬تمل ما كرد من ٣تموع
الطرؽ لكال الراكيُت عن الماـ.

القسم الثاين :كيتضمن ذكر ا٠تالؼ بُت القراء ُب اٟتركؼ اليت يكثر دكرىا ُب القرآف الكرَل -كىو
ما يعرؼ عند القراء بغأصوؿ -مبوبن حسب ترتيب أصلو ،مبتدائن بباب االستعاذة كمنتهيان بذكر
ايءات الزكائد.

القسم الثالث :كيتضمن ىذا القسم ذكر ا٠تالؼ بُت القراء ُب اٟتركؼ اليت يقل دكرىا ُب القرآف
الكرَل -كىو ما يعرؼ بُت القراء بػ ػ"فرش اٟتركؼ" -مرتبان على سور القرآف مبتدأ بسورة البقرة كمنتهيان
بسورة الناس.
ٍب جاء بعد ذل كذكر بب التكبَت ،كعمن ركم ،كاغأحكاـ ا٠تاصة بو ٍب بعد ذل ٮتتم بلدعاء.

الفرع الرابع :منهج ادلصنف يف ادليزان:

نستطيع أف نقسم ا١تالحظات على منهج ا١تصن إىل قسمُت٤ :تاسن ،كمآخذ:

أما احملاسن :فهى على النحو التايل:

ُ -عنايتو البالغة ُب احملافظة على عدـ ا٠تركج عن مضموف اغأصل حىت ال ٭تدث اللبس ،على سبيل
ا١تثاؿ:
أُ -ب بب ا١تد حينما كاف يتكلم عن ا١تد الالزـ فقاؿ" :كﱡﭐ ﲌ ﱠ ،عند من أدغم" .فلو أطلق
اللفظ كمل يقيده بلدغاـ الختل اٟتكم.
بُ -ب نفس ا١تسألة السابقة أراد أف ينبو على أف العارض للسكوف ٬توز فيو كجو الشباع كمرتبة
الالزـ ،فقاؿ" :كالعارض ٨تو العباد ،كنستعُت حالة الوق " .فلو مل ينص على الوق اللتبس اغأمر
كدخل معو الوصل.
ِ  -دقة اللفظ ُب العزك فيقوؿ" :فأما ا١تتصل فاتفق العراقيوف إال القليل منهم على مده قدران كاحدان
مشبعان من غَت إفحاش ،نص على ذل ابن شيطا ،كابن سوار ،كأبو العز ."......فيالحظ ىنا دقة
(ُ) انظر :ا١تتويل ،هتذيب النشر٥ ،تطوط ،ؽِ.
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اللفظ مل يًتؾ لفظة العراقيُت مطلقة ،كإ٪تا قاـ أيضان بلتمثيل ٢تا فقاؿ" :نص على ذل ابن شيطا،
كابن سوار ،كأبو العز.".....
ّ -بياف قوة الوجو حاؿ النص عليو فمثالن:
حينما تكلم عن مرتبة القصر ٢تشاـ ُب ا١تد ا١تنفصل فقاؿ" :كأما ىشاـ فقطع لو بلقصر من طريق
ابن عبداف عن اٟتيلواٍل :أبو العز ،كقطع لو من طريق اٟتلواٍل ابن خَتكف .....كغَتىم كىو ا١تشهور
عند العراقيُت عن اٟتلواٍل .فقولو" :كىو ا١تشهور عند العراقيُت عن اٟتلواٍل" ،فيو بيا هف عن مدل قوة
ىذا الوجو.
ْ -القطع الداؿ على اليقُت ٦تا ٬تعل القارئ ُب حالة اطمئناف كرسوخ أقداـ من انحية الوجو ا١تذكور،
فيقوؿ مثالنُ :ب نفس ا١تسألة السابقة :كال خالؼ عنو من طريق ا١تغاربة ُب ا١تد ،كىو طريق ال ٌداجوٍل.
ٓ -إدراجو لبعض أبياتو بعد أف انتهى من تلخيص نص النشر إرادة الفائدة للقارئ فمثالن :حينما
بدؿ سابق ،أك
كاف يتكلم عن كلمة آالف ٔتوضعي يونس لألزرؽ قاؿ" :كإذا انضم إىل ىذه الكلمة ه
الحق ،كػ ﱡﭐ ﲿ ﳀﱠ(ُ)،ﱡﳗﱠ(ِ) ،فاٟتكم يدرؾ ٦تا أتصل بلتأمل" ،كقد نظمت ما




يتعلق هبذه الكلمة لألزرؽ فقلت:
ً
ً
ص ىالًٌب ىم ىد ال َد ٍى ًر
"حػىمدت إً ى٢تي ىم ٍع ى
و
صح و
اب ىكبىػ ٍع يد فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذا الَ ًذل
ىكآؿ ىكأى ٍ ى
...........إىل آخر اغأبيات.

ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
صطىىفى الػ ػ ىػمٍبػعيػ ػ ػ ػ ػ ػوث ًبل ىفٍت ًح ىكالنَ ٍ
على الػ ػ ػ يػم ٍ

ً
ً ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل
تػى ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرىر ًُب آىال ىف لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػألىٍزىرؽ الػم ٍ

أما ا١تآخذ على منهج ا١تصنٌ  :فهي مالحظات بسيطة كىي على النحو التايل:
ُ -عدـ الدقة ُب مسألة العد ُب بعض ا١تواضع ،ففي بب اغأسانيد مثالن :عندما كاف يتكلم عن طرؽ
ابن عبداف عن اٟتيٍل ىواٍل عن ىشاـ فقاؿ :فمن أربع طرؽ ،كحينما كصل إىل الطريق الثانية قاؿ :الثانية عنو
طريق ابن نفيس من عشر طرؽ ،كبعد أف عدىا قاؿ :فصار إحدل عشر طريقان عن ابن نفيس(ّ).
ِ -االختصار ُب مواضع كاف ٬تب اليضاح فيها لتنجنب اللبس :فنجده مثالن ُب بب الوق
(ُ) انطر :سورة يونس ،اآليةُٓ.
(ِ) انظر :سورة يونس ،اآليةّٓ.

(ّ) انظر :ا١تتويل ،التهذيب٥ ،تطوط ،بب اغأسانيد .كقد اتفقت كال النسختُت ُب ىذا النص.
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على

كركم أيضان أف ٛتزة كاف ٯتد ،كييشم الَرفٍ ىع من غَت ٫تز ،كقاؿ ابن
ا٢تمز ككاف يتكلم عن ٛتزة فقاؿ ":ي
كاصل ُب كتابو :إف شئت كقفت على اغأل ساكنة ،كإف شئت كقفت كأنت تركـ الضم" .فلم
نعرؼ أم الكتب عن ابن كاصل جاء فيها ىذا الكالـ ،فلما رجعنا إىل كتاب النشر كجدان أف الماـ
ابن اٞتزرم ذكر اسم الكتاب كىو" :كتاب الوق "(ُ).
ّ٥ -تالفتو لبعض العناكين ا٠تاصة بغأصل ،كذكره إايىا ُب كسط الكالـ على ا١تسألة فمثالنُ :ب
بب الدغاـ قاؿ :فثبت عن أيب عمرك مع الدغاـ كعدمو ثالث طرؽ ،كبعدىا ذكر أف الدغاـ مع
ا٢تمز ٦تنوع ،كلو رجعنا إىل اغأصل لوجدان أف الماـ ابن اٞتزرم قاؿ عنها طريق رابعة(ِ).
الفرع اخلامس :ادلصادر الٍب اعتمد عليها اإلمام ادلتويل يف هتذيبو:
كىي نفس ا١تصادر اليت اعتمد عليها الماـ ابن اٞتزرم ُب كتابو النشر ،كسوؼ أقوـ بذكرىا حسب
الًتتيب اغأل بئي:
ُ -كتاب االختيار :لإلماـ أيب دمحم بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط ا٠تيٌاط البغدادم(ْْٔ-
ُْٓق)(ّ).
ِ -كتاب إرشاد ادلبتدي وتذكرة ادلنتهي :لإلماـ أيب العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي
الواسطي(ُِّْٓٓ-ق) ،انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتانية كعشرين طريقان ،كالتفصيل
موجود ُب بب اغأسانيد(ْ).
القراء السبعة وشرح أصوذلم :لإلماـ أيب الطيب عبد ا١تنعم بن غلبوف
ّ -كتاب اإلرشاد يف معرفة ّ
اٟتلب(َّّٖٗٗ-ق) ،انتقى من الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من طريقُت(ٓ).

(ُ) انظر :ا١تتويل ،التهذيب٥ ،تطوط ،بب كق ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز ،ابن اٞتزرم ،النشر ،د.ط .ْٔٓ/ُ ،كقد اتفقت كال
النسختُت ُب ىذا النص.
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ٖٔٗ/ّ ،كإف كانت غَت مقركء هبا ،فاكتفى إمامنا ا١تتويل ب١تقركء بو فقط.
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٖ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٔ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٗ/ُ ،
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ْ -اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات ادلأثورات َبلرواايت ادلشهورات :لإلماـ أيب نصر منصور
بن أٛتد العراقي(َْٓق)(ُ).

ٓ -اإلعالن َبدلختار من رواايت القرآن يف القرآءات السبع :لإلماـ أيب القاسم عبد الرٛتن بن
إٝتاعيل الصفراكم السكندرم(ّْْٓٔٔ-ق)(ِ).

ٔ -كتاب اإلقناع يف القراءات السبع :لإلماـ أيب جعفر أٛتد بن علي بن أٛتد بن خل
الباذش(َُْْٗٓ-ق)(.)2

بن

ٕ -كتاب التبصرة يف القراءات السبع :لإلماـ أيب دمحم مكي بن أيب طالب القيسي(ّٓٓ-
ّْٕق)(.)2

ٖ -كتاب التجريد لبغية ادلريد يف القراءات السبع :لإلماـ أيب القاسم عبد الرٛتن بن عتيق
ا١تعركؼ ببن الفحاـ الصقلي(ُِِْٓٔ-ق) ،انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من اثنتُت
كٜتسُت طريقان(.)1
ٗ -كتاب التذكار يف القراءات العشر :لإلماـ أيب الفتح عبد الواحد بن اٟتسُت بن شيطا (َّٕ-
َْٓق)(.)1

َُ -كتاب التذكرة يف القراءات الثمان :لإلماـ أيب اٟتسن طاىر بن غلبوف عبد ا١تنعم بن عبيد هللا
بن غلبوف اٟتلب(ّٗٗق) :انتقى من الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من أحد عشر طريقان(.)1

ُُ -كتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع :لإلماـ أيب علي اٟتسن بن
خل بن عبد هللا بن بلٌيمة(ُِْْٕٓ-ق).

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٗ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٗ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٖ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٕ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٓ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٕ/ُ ،
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انتقى الماـ ابن اٞتزرم منو ما يقرب على اثنتُت كثالثُت طريقان(.)5
ُِ -كتاب التلخيص يف القراءات الثمان :لإلماـ أيب معشر عبد الكرَل بن عبد الصمد
الطربم(ْٖٕق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم على ما يقرب من سبعة عشر طريقان(.)0
ُّ -كتاب التيسّب حلفظ مذاىب القراء السبعة :لإلماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد
الداٍل(ُّْْْٕ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة عشر طريقان(.)2
ُْ -كتاب جامع البيان يف القراءات السبع :لإلماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد الداٍل(ُّٕ-
ْْْق) :انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ثالثة كعشرين طريقان(.)2

ُٓ -كتاب اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش :لإلماـ أيب اٟتسن على بن دمحم بن فارس
ا٠تياط(ِْٓق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة كثالثُت طريقان(.)1
ُٔ -كتاب اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش وابن زليصن :لإلماـ أيب اٟتسُت نصر بن
عبد العزيز الفارسي.
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة كعشرين طريقان .كطريقو أبو علي ا١تالكي عن
شيوخو كما ُب الركضة(.)1
الع ُروس"( )1لإلماـ أيب معشر عبد الكرَل
ُٕ -كتاب جامع أيب معشر الطربي ادلعروف ب " ُسوق َ
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٕ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٕ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٔ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٓ/ُ ،
(ٕ) كىذا الضبط كما ىو ُب نسخة مكتبة برلُت.
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عبد الصمد الطربم(ْٖٕق) :كقد ذكره ُب أكثر من موضع ُب كتاب النشر(.)5
ب
ُٖ -كتاب الروضة يف القراءات السبع :لإلماـ أيب عمر أٛتد بن دمحم بن عبد هللا بن لي ٌ
الطىلى ىمن ٌكي اغأندلسي(ِْٗق)( :)0بو طريق كاحدة ٥تتارة عن قالوف(.)2
ُٗ -كتاب الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة :لإلماـ أيب علي اٟتسن بن دمحم بن إبراىيم
ا١تالكي(تّْٖق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتاٍل كعشرين طريقان(.)2
َِ -كتاب اجلامع لألداء ،روضة احلفاظ ،بتهذيب األلفاظ يف اختالف األئمة الغرر ،القرأة

اخلمسة عشر(روضة ادلعدل) :لإلماـ الشري أيب إٝتاعيل ا١تعدؿ( :)1انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما

يقرب من ثالث عشرة طريقان(.)1

ُِ -كتاب السبعة :لإلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد(ِِّْْٓ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتس طرؽ(.)1
ِِ -كتاب الشاطبية :كىي منظومة حرز اغأماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع :لإلماـ أيب دمحم
القاسم بن فَته الرعيٍت الشاطب(َّٖٓٓٗ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من تسعة عشر طريقان(.)1
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َِٓ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕ/ُ ،
(ّ) انظر :بب اغأسانيد عن قالوف.

(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.74/ُ ،
(ٓ) موسى بن اٟتسُت بن إٝتاعيل بن موسى الشري  ،أبو إٝتاعيل اٟتسيٍت ا١تصرم ا١تعركؼ ب١تعدؿ،أستاذ عارؼ ألٌ كتاب
الركضة ،قرأ على أٛتد بن نفيس ،كاٟتسُت بن إبراىيم البزاز ،قرأ عليو منصور بن ا٠تَت بن يعقوب بن ٯتال أبو علي اغأحدب.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُّٖ/ِ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.79/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٖ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٔ/ُ ،
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ِّ -كتاب العنوان يف القراءات السبع :لإلماـ أيب طاىر إٝتاعيل بن خل

اغأنصارم

(ُ)

(تْٓٓق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من تسعة طرؽ ،كاغأسانيد قد ذكرىا ُب أصل العنواف
كىو :االكتفاء(.)0

ِْ -كتاب غاية االختصار ،يف قراءات العشر أئمة األمصار :لإلماـ أيب العالء اٟتسن بن أٛتد
بن اٟتسن ا٢تمذاٍل(ٓٔٗ-ْٖٖ( )2ق).

انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتاٍل كأربعُت طريقان(.)2
ِٓ -كتاب الغاية يف القراءات العشر واختيار أيب حامت السجستاين :لإلماـ أيب بكر أٛتد ابن
اٟتسُت بن مهراف(ُِّٖٓٗ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ستة عشر طريقان(.)1

ِٔ -كتاب القاصد يف القراءات السبع :لإلماـ أيب القاسم عبد الرٛتن بن اٟتسن بن سعيد
ا٠تزرجي(تْْٔق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ستة طرؽ ،كالتعويل على النشر ُب ىذه الطرؽ
ت بًًو الٍ يق ٍرآ ىف إً ىىل ابٍ ًن الٍبىػيَ ًاذ ،ىكقىػىرأى
لعدـ ظهور اغأصل بُت أيدينا إىل اآلف .قاؿ الماـ ابن اٞتزرم":قىػىرأٍ ي

(ُ) إٝتاعيل بن خل بن سعيد بن عمراف ،أبو الطٌاىر اغأنصارم ،اغأندلسيٍ ،ب ا١تصرم ،ا١تقرئ مؤل كتاب العنواف ُب
القراءات ،أخذ القراءات عن عبد اٞتبار بن أٛتد الطىرس ً
وسي ،أخذ عنو ٚتاىر بن عبد الرٛتن الفقيو ،كأبو اٟتسُت ا٠تشاب،
ٌ
ىي
ككلده جعفر بن إٝتاعيل ،كغَتىم ،توُب ُب أكؿ احملرـ ،سنة ٜتس كٜتسُت كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ،

ُ ،.ِّٔ/ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْٔ/ُ ،

(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٔ/ُ ،

(ّ) اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد بن دمحم ،أبو العال ا٢تمذاٍل العطار ،اٟتافظ ا١تقرئ ،شيخ أىل ٫تذاف ،كلد سنة ٙتاف
كٙتانُت كأربعمائة ،كارٖتل إىل أصبهاف ،فقرأ هبا القراءات كاٟتديث على أيب علي اٟتداد ،كإىل كاسط ،فقرأ على أيب العز القالنسي،
قرأ عليو أبو أٛتد عبد الوىاب بن سكينة ،كدمحم بن دمحم بن الكاؿ ،لو التصاني ُب اٟتديث كالزىد كالرقائق ،صن كتاب زاد
ا١تسافرُ ،ب ٜتسُت ٣تلدا ،كصن ُب القراءات العشرة ،توُب ُب التاسع عشر من ٚتادل اغأكىل سنة تسع كستُت كٜتسمائة.
انظر :نويهض ،معجم ادلفسرين ،طّ ،ُّٓ/ُ ،ا٠تطيب البغدادم ،اتريخ بغداد وذيولو ،طُ.َُّ/ُ ،

(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٕ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٗ/ُ ،
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ابٍ ين الٍبىػيَ ًاذ ىعلىى الٍ يم ىؤلًٌ ً (.)5
ِٕ -كتاب الكايف يف القراءات السبع :لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن شريح بن أٛتد
الشبيلي(ّْٖٖٕٔ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة عشر طريقان(.)0
ِٖ -كتاب الكامل يف القراءات العشر واألربعْب الزائدة عليها :لإلماـ أيب القاسم يوس

بن

على بن جبارة ا٢تذيل(َّْٗٔٓ-ق).
ٌ

انتقى الماـ ابن اٞتزرم منو ما يقرب من ثالثة كثالثُت كمائة طريق(.)2

ِٗ -كتاب الكفاية الكربى يف القراءات العشر :لإلماـ أيب العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي
الواسطي(ُِّْٓٓ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتس كأربعُت طريقان(.)2
َّ -كتاب الكفاية يف القراءات الست :لإلماـ أيب دمحم عبد هللا بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط
ا٠تياط(ُْْْٔٓ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من سبعة عشر طريقان(.)1
ُّ -كتاب ادلبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن زليصن واختيار خلف واليزيدي:
لإلماـ أيب دمحم عبد هللا بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط ا٠تياط(ُْْْٔٓ-ق) .انتقى منو الماـ
ابن اٞتزرم ما يقرب من اثنتُت كأربعُت طريقان(.)1

ِّ -كتاب اجملتىب :لإلماـ أيب القاسم عبد اٞتبار بن أٛتد الطَرس ً
وسي(َُِّّْ-ق).
ىي

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕ/ُ ،كىو نفس إسناد كتاب التبصرة.
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٔ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٗ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٕ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٖ/ُ ،
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انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم مايقرب من اثٍت عشر طريقان(.)5
علي ابن
ّّ -كتاب ادلستنّب يف القراءات العشر واختيار اليزيدي :لإلماـ أيب طاىر أٛتد بن ٌ
البغدادم(ُِْْٗٔ-ق) .انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من أربعة عشر
عيبيد هللا بن ًس ىوار
ٌ
كمائة طريق(.)0
ّْ -كتاب ادلصباح الزاىر يف القراءات العشر البواىر :لإلماـ أيب الكرـ ا١تبارؾ بن اٟتسن
الشهرزكرم(َِْٔٓٓ-ق) .انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من مائة ككاحد بعد ا١تائة(.)2
ٌ

ّٓ -كتاب ادلفتاح يف القراءات العشر :لإلماـ أيب منصور دمحم بن عبد ا١تل

بن اٟتسُت بن

خَتكف العطار البغدادم(تّٗٓق) .انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتانية عشر طريقان .قرأ
بو ابن اٞتزرم على شيوخو ا١تصريُت"(.)2
ّٔ -كتاب مفردة يعقوب :لإلماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد الداٍل(ُّْْْٕ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم طريقان كاحدة لركح(.)1
ّٕ -كتاب ادلنتهى يف القراءات العشر ،واختيار أيب َْحبرية( ،)1وسالّم
ادلتوكل( )1وأيب حامت السجستاين( ،)5وأيب عبيد(.)2()0

()1

وأيوب بن

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٖ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗ/ُ ،

(ْ) كابن الصائغ ،كأيب دمحم بن البغدادم ،كابن اٞتندم .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٕ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٗ/ُ ،

(ٔ) عبد هللا بن قيس أبو ْترية السكوٍل الكندم اٟتمصي صاحب االختيار ُب القراءة تبعي مشهور ،قرأ على معاذ بن جبل
كركل عنو كعن عمر بن ا٠تطاب ،ركل القراءة عنو يزيد بن قطيب ،كحدث عنو خالد بن معداف ،كقيل مات بعد الثمانُت .انظر:
ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ِْْ/ُ ،

(ٕ) سالـ بن سليماف الطويل أبو ا١تنذر ا١تزٍل موالىم البصرم ٍب الكوُب ثقة جليل كمقرئ كبَت ،أخذ القراءة عرضان عن عاصم بن
أيب النجود ،كأيب عمرك بن العالء ،قرأ عليو يعقوب اٟتضرمي ،كىاركف بن موسى اغأخفش ،مات سنة إحدل كسبعُت كمائة.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.َّٗ/ُ ،

(ٖ) أيوب بن ا١تتوكل اغأنصارم البصرم إماـ ثقة ضابط لو اختيار تبع فيو اغأثر ،قرأ على سالـ كالكسائي ،ركل عنو اختياره دمحم
بن ٭تِت القطيعي كىو أجل أصحابو ،خالد بن إبراىيم ،توُب سنة مائتُت .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ُِٕ/ُ ،
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ّٖ -كتاب ادلوضح يف القراءات العشر :لإلماـ أيب منصور دمحم بن عبد ا١تل

بن اٟتسن بن

خَتكف العطار البغدادم(تّٗٓق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من أربعة عشر طريقان(.)2
ّٗ-كتاب اذلادي يف القراءات السبع :لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن سفياف القَتكاٍل ا١تالكي
(تُْٓ).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة طرؽ(.)1
القراء السبعة :لإلماـ أيب العباس أٛتد بن عمار ا١تهدكم(ت
َْ-كتاب اذلداية إَل مذىب ّ
٨توَْْق) (.)1
ُْ -كتاب الوجيز يف شرح أداء القرأة الثمانية األمصار اخلمسة :لإلماـ أيب علي اٟتسن ابن
علي بن إبراىيم اغأىوازم (ِّْْٔٔ-ق).
انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم طريقُت لركاييت ابن ذكواف عن ابن عامر ،كحفص عن عاصم(.)1
كىناؾ بعض الكتب أشار إليها ابن اٞتزرم ُب نشره دكف أف َيخذ منها طرقان .كا١تهذب غأيب منصور
دمحم بن أٛتد بن علي ا٠تياط(تْٗٗق)( ،)1كا١تفيد لإلماـ أيب نصر أٛتد بن مسركر بن عبد الوىاب
البغدادم(تِْْق)( ،)1كالكنز البن عبد ا١تؤمن(تَْٕق)( ،)52كالشفعة غأيب عبد هللا دمحم بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) سهل بن دمحم بن عثماف بن يزيد أبو حاًب السجستاٍل إماـ البصرة ُب النحو كالقراءة كاللغة كالعركض ،عرض على يعقوب اٟتضرمي،
كىو من جلة أصحابو ،كيقاؿ عرض على سالـ الطويل ،كأيوب بن ا١تتوكل ،ركل القراءة عنو دمحم بن سليماف ا١تعركؼ بلرزدقي ،كعلي بن
أٛتد ا١تسكي ،توُب سنة ٜتس كٜتسُت كمائتُت كيقاؿ سنة ٜتسُت كمائتُت .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.َِّ/ُ ،
(ِ) القاسم بن سالـ.

(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٗ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٔ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٔٔ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٔٗ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٖ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٖ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓ/ُ ،

(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٗ/ُ ،
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بش ٍعلىو(تٔٓٔق)( ،)5كٚتع اغأصوؿ غأيب اٟتسن علي بن أيب دمحم بن
أٛتد بن دمحم ا١توصلي ا١تعركؼ ي
بن أيب سعد الديواٍل(تّْٕق)( ،)0كركضة القرير ُب ا٠تل بُت الرشاد كالتيسَت للديواٍل أيضان(،)2
أيضان( ،)2كعقد الاللئ غأيب حياف دمحم بن يوس اغأندلسي ،كىو نظم ُب كزف الشاطبية كركيها(،)2
كالشرعة لشرؼ الدين ىبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن البارزم(تّٖٕق)( ،)1كالقصيدة
صرية لإلماـ أيب اٟتسن علي بن عبد الغٍت اٟتصرم( ،)1كالتكملة ا١تفيدة ٟتافظ القصيدة لإلماـ أيب
اٟتي ٍ
أيب اٟتسن علي بن إبراىيم الكتاٍل القيجاطي(تِّٕق)( ،)1ككتاب البستاف ليب بكر ابن
()1
القراء لإلماـ أيب اٟتسن علي بن دمحم بن عبد الصمد
كٚتاؿ
،
اٞتندم(تٕٔٗق)
ٌ
السخاكم(تّْٔق)(.)1
وىناك كتب إستعان هبا اإلمام ابن اجلزري وليست من كتب القراءات:
كسوؼ أبدأ بكتب التفسَت تليها كتب الفضائل تليها كتب اٟتديث تليها كتب الفقو تليها كتب
اللغة كختامها كتب الًتاجم كالسَت.
ُ -تفسّب ابن أيب حامت :لإلماـ عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس(َِِّْٕ-ق) (.)52
ِ -تفسّب البغوي :لإلماـ اٟتسُت بن مسعود بن دمحم البغوم(تُٔٓق)(.)55
ّ -الكشاف :لإلماـ ٤تمود بن عمر بن دمحم ،أيب القاسم الز٥تشرم(ّْٕٖٔٓ-ق)(.)50
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٗ/ُ ،

(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٗٓ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٗٓ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٗٓ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٗٔ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٗٔ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٗ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٗ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٕٗ/ُ ،

(َُ) انظر :ابن أيب يعلى ،طبقات احلنابلة.ٓٓ/ِ ،
(ُُ) انظر :ابن ا١تستوُب ،اتريخ إربل.ٖٕ/ِ ،

(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ،ِٗ/ُ ،
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ْ -تفسّب الرازي :لإلماـ دمحم بن عمر بن اٟتسُت ،فخر الدين الرازم(َْْٓٔٔ-ق)(.)5
ٓ -تفسّب ابن كثّب :لإلماـ أيب الفداء ،إٝتاعيل بن عمر ،ابن كثَت(َُْٕٕٕ-ق) (.)0
ٔ -الالحق السابق والناطق الصادق :لإلماـ دمحم بن علي بن عبد الواحد بن النقاش(ِٕٓ-
ّٕٔق)(.)2

كتب الفضائل:

(ْ)

ُ -فضائل القرآن :غأيب عبيد القاسم بن سالـ

ِ -فضائل القرآن :لإلماـ عبد هللا بن سليماف بن اغأشعث بن أيب داكد(.)1
ّ -فضائل القرآن :لإلماـ ا١تظفر بن اٟتسُت أيب منصور اغأرجاٍل(ٔ).
كتب احلديث:
ُ-
ِ-

األوسط :لإلماـ سليماف بن أٛتد بن أيوب الطرباٍل(تَّٔق)(.)1

اجلامع :لإلماـ دمحم بن عيسى بن سورة(َُِِٕٗ-ق)(.)1

ّ -الدعاء :لإلماـ أيب القاسم الطرباٍل .قاؿ الماـ ابن اٞتزرم  ":ىك ىما ىرىكيٍػنىاهي ًُب كًتى ىً
ايب الد ىع ًاء
ًغأًىيب الٍ ىق ً
اس ًم الطَبىػىرًً
اٍلٌ"(ٗ).

ْ-

دالئل النبوة :لإلماـ أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد أيب نعيم اغأصبهاٍل(َّّّْٔ-ق)(َُ).

(ُ) انظر :اٟتموم ،معجم األدَبء ،طُ.ِٖٓٔ/ٔ ،
(ِ) انظر :ا١تزم ،هتذيب الكمال ،طُ. ْٔ/ُ ،

(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ،ِْٔ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٓٔ/ِ ،

(ٓ) عبد هللا بن سليماف بن اغأشعث أبو بكر السجستاٍل البغدادم الماـ ا١تشهور صاحب كتاب ا١تصاح ابن الماـ أيب داكد
داكد صاحب السنن ثقة كبَت مأموف ،ركل عن أيب خالد سليماف بن خالد ،ك اٟتسن بن اغأبح ،كلد سنة ثالثُت كمائتُت كتوُب
سنة ست عشرة كثالٙتائة .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.َِْ/ُ ،

(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ْْٔ/ِ ،مل أجد لو ترٚتة.

(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٔ/ِ ،
(ٖ) انظر :ا١تزيٍت ،احملرر يف أسباب نزول القرآن ،طُ ،ٕٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ُِٓ/ُ ،كىو صاحب اغأكسط.
(َُ) انظر :ابن ا١تربد اٟتنبلي ،تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ  ،طُ ،ِّ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َْٗ/ِ ،
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السنن الكربى :لإلماـ أٛتد بن شعيب بن علي النسائي(َُِّّٓ-ق)(ُ).
و
ًً
قاؿ الماـ ابن اٞتزرم":كقى ٍد ركل الن ً
يح ىع ًن ٍاغأى ىغًٌر.)ِ("...
ص ًح و
َسائي ًُب يسنىنو الٍ يكٍبػىرل إبًً ٍسنىاد ى
ى ىى
ى
ٍاغأى ىغًٌر.)ِ("...
(ّ)
ٓ -شعب اإلميان :لإلماـ أٛتد بن اٟتسُت بن علي أيب بكر البيهقي(تْٖٓق)
اف كىو ال َ ً
ً ً ً
ً ً
يح"(ْ).
صح ي
قاؿ الماـ ابن اٞتزرم ":ىك ىذا ىرىكاهي الٍبىػٍيػ ىهقي ُب يش ىعب ٍالٯتى ى ي ى
ٔ -الشمائل :لإلماـ أٛتد بن عمرك ،أيب بكر بن الضحاؾ بن أيب عاصم الشيباٍل(َِٔ-
ِٕٖق)(ٓ).

ٕ-
ٖ-
ٗ-

الصحيح :لإلماـ دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم البخارم(ُِْٗٓٔ-ق)(ٔ).

الصحيح :لإلماـ مسلم بن اٟتجاج ،أيب اٟتسُت القشَتم(َُِِْٔ-ق)(ٕ):

صحيح ابن خزمية :لإلماـ دمحم بن إسحاؽ بن خزٯتة(ُُِِّّ-ق)(ٖ).

َُ -الصحيح ادلستدرك :لإلماـ دمحم بن عبد هللا،أيب عبد هللا اٟتاكم(َْٓق)(ٗ).
ُُ -عمل اليوم والليلة :لإلماـ النسائي(َُ).

ُِ -الفردوس :لإلماـ شَتكيو بن شهردار بن شَتاكيو(َْْٓٓٗ-ق)(ُُ).

ُّ -ادلسند :لإلماـ دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف ،الشافعي ا١تطلب(ََُِْٓ-ق)(ُِ).
(ُ) انظر :ابن ا١تلقن ،العقد ادلذىب يف طبقات محلة ادلذىب ،طُ.َّْ/ِ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٔ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٓٔ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّ/ُ ،

(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٓٔ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْْٔ/ِ ،

(ٕ) انظر :النيسابورم ،الكُب واألمساء ،طُ.ُٓ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َِٖ/ُ ،

(ٗ) انظر :ابن الغزم ،ديوان اإلسالم ،طُ ،ُّْ/ِ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّْ/ِ ،
(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْْ/ُ ،

(ُُ) انظر :الذىب ،سّب أعالم النبالء ،ط ،ُِٓ/ُْ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْْٔ/ِ ،
(ُِ) انظر :ابن خلكاف ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،طُ ،ُّٔ/ْ ،طْ ،ُٓٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر،
طُ.ِْٗ/ُ ،
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ادلسند :لإلماـ اٟتارث بن دمحم بن أيب أسامة(ُِِٖٖٔ-ق)(ُ).

ُْ -ادلسند الكبّب :لإلماـ أٛتد بن علي بن ا١تثٍت ،أيب يعلى ا١توصلي(ََُِّٕ-ق)(ِ).
ُٓ -ادلعجم الكبّب للطرباين :لإلماـ سليماف بن أٛتد بن أيوب الطرباٍل (تَّٔق)(ّ).

ِٖ -ادلنهاج يف شعب اإلميان :لإلماـ اٟتسُت بن اٟتسن بن دمحم ،أيب عبد هللا اٟتليمي(ّّٖ-
(ْ)
َّْق)
كتب الفقو وأصولو وادلنطق:
ِٗ -البحر :لإلماـ عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن أٛتد بن دمحم ،أيب احملاسن الركايٍل(ُْٓ-
َِٓق)(ٓ).
َّ -البيان  :٭تي بن أيب ا٠تَت بن سامل بن سعيد العمراٍل(ْٖٖٗٓٓ -ق)(ٔ).
ُّ -شرح اجلامع الصغّب :لإلماـ صدر القضاة ،قاؿ عنو صاحب اٞتواىر ا١تضية ":ا ًل ىماـ الٍ ىعامل
صغًَت.)ٕ("....
ىص ىحابػينىا تفقو ىكطلب الٍعلم على ٍاغأىب ذكره َب الٍقنية لىوي شرح ٍ
اٞتى ًامع ال َ
قى ىاؿ أ ٍ

ِّ -شرح ادلنهاج :لإلماـ علي بن عبد الكاُب ،أيب اٟتسن ،تقي الدين السبكي(ّٖٔ-
ٕٔٓق)(ٖ).

ّّ -الفروع :لإلماـ دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفلح(ّٕٔق)(ٗ).
ّْ -ادلغِب :لإلماـ عبد هللا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي(َُِْٓٔ-ق)(َُ).
(ُ) انظر :ا٠تطيب البغدادم ،اتريخ بغداد وذيولو ،طُ ،ُِْ/ٖ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َِ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن ا١تربد اٟتنبلي ،تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ ،طُ ،ّٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُِ/ُ ،
(ّ) سبق ذكره ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّٔ/ُ ،

(ْ) السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،طِ ،ّّْ/ْ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْْ/ِ ،
(ٓ) ابن خلكاف ،وفيات األعيان ،د.ط ،ُٖٗ/ّ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٖ/ِ ،
(ٔ) السبكي ،طبقات الشافعية ،طِ ،ّّٔ/ٕ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٓ/ُ ،

(ٕ) انظر٤ :تي الدين اٟتنفي ،اجلواىر ادلضية ،طُ ،ّٕٔ/ِ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٖ/ِ ،
(ٖ) انظر :ا١تيداٍل ،حلية البشر ،طِ ،ّٖٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْْ/ِ ،

(ٗ) انظر :الصفدم ،أعيان العصر ،طُ ،ِٔٗ/ٓ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْْٓ/ِ ،

(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ْْٗ/ِ ،ابن مفلح ،ادلقصد األرشد ،طُ.ُٓ/ِ ،
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ّٓ -منع ادلوانع يف سلالت مجع اجلوامع :لإلماـ عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب تج الدين
السبكي(ُِٕٕٕٕ-ق)(ُ).

ّٔ -اذلداية :لإلماـ علي بن بكر بن عبد اٞتليل ،ا١ترغيناٍل اٟتنفي(تّٗٓق)(ِ).

ّٕ -ادلنطق :لإلماـ أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ ا١تشهور ببن تيمية(ُِٕٖٔٔ-ق)(ّ) (.)2
(.)2

ّٖ -االرتشاف :لإلماـ أيب حياف اغأندلسي(ْْٕٓٔٓ-ق)(ٓ).

كتب اللغة:

ّٗ -العراب :لإلماـ عبد هللا بن اٟتسُت بن عبد هللا العكربل(ُّٖٓٔٔ-ق)(.)1
النوكم(ُّٕٔٔٔ-ق)(ٕ).
َْ -هتذيب األمساء واللغات :النوكم .٭تي بن ىشرؼ
ٌ

ُْ -التوضيح :لإلماـ عبد هللا بن يوس ٚ ،تاؿ الدين ،ا١تشهور ببن ىشاـ(َُٖٕٕٔ-ق)(ٖ).
ِْ -احلجة:لإلماـ اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار ،أيب علي الفارسي(ِّٖٖٕٕ-ق)(ٗ).
ّْ -اخلصائص :لإلماـ أيب الفتح عثماف بن جٍت(تِّٗق)(َُ).

ْْ -شرح الكافية :لإلماـ دمحم بن عبد هللا بن مال (ََِٕٔٔ-ق)(ُُ).

ْٓ -شرح اذلداية :لإلماـ أيب العباس ا١تهدكم(ُِ).
ِْٔ -
الص َحاح :لإلماـ إٝتاعيل بن ٛتاد ،أيب نصر اٞتوىرم(تّّٗق)(ُ).
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ْٓ/ُ ،ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،طُ. َُْ/ّ ،

(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ٤ ،ِْٔ/ُ ،تي الدين اٟتنفي ،اجلواىر ادلضية ،طُ. ّّٖ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ِْٓ/ُ ،الذىب ،معجم احملدثْب ،طُ. ِٓ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْْٓ/ِ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُْْ/ُ ،

(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُُٔ/ِ ،القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،طُ.ُُٔ/ِ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ِْٗ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُْٗ/ٖ ،

(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ِّْ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُْٕ/ْ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُُْ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُٕٗ/ِ ،
(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ّٕٗ/ُ ،اغأنبارم ،نزىة األلباء يف طبقات األدَبء ،طّ.ِْْ/ُ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ّٕٗ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ِّّ/ٔ ،
(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٕٔ/ُ ،
11

القراب(تُْْق)(ِ).
ْٕ -علل القراءات :لإلماـ أيب دمحم إٝتاعيل بن إبراىيم ٌ

ْٖ -غريب احلديث :لإلماـ عبد هللا بن قتيبة بن مسلم الدينورم(تِٕٔق)(ّ).
ْٗ -الفرخ :لإلماـ صاحل بن إسحاؽ ،أيب عمر اٞترمي(تِِٓق)(ْ).
َٓ -الكافية :البن مال (ٓ).

ُٓ -الكتاب :لإلماـ عمرك بن عثماف بن قنرب(َُُْٖٖ-ق)(ٔ).

ِٓ -ادلفصل :لإلماـ ٤تمود بن عمر بن أٛتد أيب القاسم الز٥تشرم(تِٖٓق) (ٕ).

ّٓ -ادلوضح يف وجوه القراءات :لإلماـ نصر بن علي بن دمحم ا١تعركؼ ببن أيب مرَل(ِٔٓق)(ٖ).
كتب التاريخ:
ْٓ -اتريخ بغداد :لإلماـ أٛتد بن علي بن اثبت ،ا٠تطيب البغدادم(ِّّْٗٔ-ق)(ٗ).

ٓٓ -اتريخ دمشق :لإلماـ علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ،ابن عساكر(ُْٕٗٗٓ-ق)(َُ) .
القراء :لإلماـ أبو عمرك الداٍل(ُُ) .
ٔٓ -اتريخ ّ

ٕٓ -طبقات القراء :لإلماـ دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىب (ّْٕٕٖٔ-ق)(ُِ).
ٖٓ -الكامل :لإلماـ عبد هللا بن عدم أيب أٛتد اٞترجاٍل(ِّٕٕٔٓ-ق)(ُّ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُُِ/ِ ،الذىب ،اتريخ اإلسالم ،طُ.ِْٕ/ٖ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُّّ/ِ ،الذىب ،سّب أعالم النبالء.ُُٓ/ُّ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ْْٕ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُٓٔ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،َْْ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُٖٗ/ّ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّّ/ِ ،

(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُِٔ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُٖ/ٓ ،
(ٕ) انظر :اٟتموم ،معجم األدَبء ،طُ.ِٖٕٔ/ٔ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٖ/ُ ،

(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُٕ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُِٕ/ُ ،
(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ُْٓ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ِّٕ/ْ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّ/ِ ،

(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ّْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ُٕ/ِ ،
(ُّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ّْٓ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.َُّ/ْ ،
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ٗٓ -الوفا :لإلماـ عبد الرٛتن بن علي بن دمحم بن اٞتوزم(َٖٕٓٓٗ-ق)(ُ).
كىناؾ بعض اغأعالـ نقل عنهم الماـ ابن اٞتزرم ُ -ب النشر – دكف عزك ١تصدر معُت

منها:
ُ -الضحاؾ( :تَُِق)(ِ).
ِ٣ -تاىد( :تَُْق)(ّ).
ّ -قتادة( :تُُٖق)(ْ).
ْ -مال بن دينار( :تَُّق)(ٓ).
ٓ -دمحم بن اسحاؽُِٓ( :ق)(ٔ).
ٔ -انفع( :تُٗٔق)(ٕ).
ٕ -ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم( :تُٕٓق)(ٖ).
ٖ -مال (" :تُٕٗق)(ٗ).
ٗ -سيبويو( :تَُٖق)(َُ).
َُ -أبو يوس  :يعقوب بن إبراىيم القاضي (تُِٖق)(ُُ).
ُُ -القاسم بن معن( :تُٖٖق)(ُِ).
الفراء :٭تِت بن زايد بن عبد هللا بن منظور اغأسدم ،أبو زكراي الفراء الكوُب النحوم
ٌُِ -
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ْٓٗ/ِ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ.ُّٔ/ّ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٓٓ/ّ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٓٓ/ّ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّٗ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّٗ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َْٖ/ِ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،

(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،

(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ِّٗ/ُ ،اٞتواىر ا١تضية  ،طُ. َِِ/ِ ،
(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
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(تَِٕق)(ُ).
ُّ -أبو عبيدة( :تَُِق)(ِ).
ُْ -أبو سليماف الداراٍل( :تِّّق)(ّ).
ُٓ -٭تي بن معُت( :تِّّق).
ُٔ -أبو حاًب السجستاٍل( :تِٓٓق)(ْ).
ُٕ -أبو زرعة الدمشقي( :تُِٖق)(ٓ).
ُٖ -ا١تربد( :تِٖٓ)(ٔ).
ُٗ -عبد هللا بن أٛتد( :تَِٗق)(ٕ).
َِ -ثعلب( :تُِٗق)(ٖ).
ُِ -ابن عطاء( :تَّٗق)(.)1
ِِ -الزجاج( :تُُّق)(.)52
ِّ -ابن ا١تنادم أٛتد بن جعفر( :تّّٔق)(.)55
ِْ -يونس بن عبد اغأعلى( :تّْٕق)(.)50
ِٓ -ابٍ ين أى ٍشتى ٍو( :تَّٔق)(ُّ).
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ،ِّٗ/ُ ،سَت أعالـ النبالء ،د.ط.َُِ/ُٖ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،

(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ُّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
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ِٔ : -أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل النٌ ٌحاس (تّّٖق)(.)5
ِٕ -ا٠تطايب( :تّٖٖق)(ِ).
ِٖ -أبو علي اغأصبهاٍل( :تْٔٔق)(ّ).
ِٗ -الغزايل( :تَٓٓق)(ْ).
َّ -ابن عطية( :تُْٓق)(ٓ).
ُّ -ابن خركؼ( :تَٗٔق)(ٔ).
ِّ -ابن اٟتاجب( :تْٔٔق)(ٕ).
العز بن عبد السالـ( :تَٔٔق)(ٖ).
ٌّّ -
ّْ -ابن تيمية( :تِٖٕق)(ٗ).
ّٓ -يعقوب بن جعفر بن أيب كثَت(َُ).

الفرع السادس :مناقشة بعض اآلراء واألحكام الٍب ذكرىا يف كتابو:
ُ -فيما يتعلق بلقراءة بوجو قصر ا١تنفصل ُب ركاية حفص عن عاصم من كتاب الركضة للمالكي
البغدادم من طريق ىزٍر ىعا ىف عن
علي
ٌ
من طريق الويل :قاؿ ا١تصن "كأما حفص فقطع لو بلقصر :أبو ٌ
العز من طريق الفيل عنو ،كىو ا١تشهور عن
عمرك عنو ككذل بن فارس ُب جامعو ،ككذل أبو ٌ
العراقيٌُت من طريق الفيل"ٍ ،ب جاء ُب اٟتاشية كأكرد قوؿ الماـ الزمَتم ُب ىذه ا١تسألة فقاؿ ":قاؿ
الزمَتم :ذكر ُب النشر" :بلقصر ٟتفص من ركضة أيب علي من طريق زرعاف عن عمرك ،كرأيت
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّْٗ/ُ ،

(َُ) يعقوب بن جعفر بن أيب كثَت اغأنصارم ا١تدٍل  ،ركل القراءة عرضا عن سليماف بن مسلم بن ٚتاز ،كانفع بن أيب نعيم،
ركل القراءة عنو عرضان أبو عمر الدكرم  ،علي بن ٛتزة الكسائي .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٖٗ/ِ ،
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للحمامي عن الويل عن الفيل فقط ،كمل يسند ُب النشر
النسخة العتيقة ا١تصححة ذكر فيها القصر ٌ
اٟتمامي بال كاسطة ،كمل يسند ُب النشر أيضان
كتاب الركضة إال الويل ،كنقرأ بو غأف أب علي قرأ على ٌ
اٟتمامي عنو ،كقرأ ا١تعدؿ على
ركضة ا١تع ٌدؿ ،كجامع بن فارس إىل الويل ،مع أف ابن فارس قرأ على ٌ
اٟتمامي عنو" ،ككرر ىذا التعليق ُب الركض النضَت ،كىذا يظهر ميولو إىل قوؿ الماـ
أيب العباس على ٌ
الزمَتم ُب ىذه ا١تسألة.
ِ -فيما يتعلق ٔتد البدؿ ب ػ ػﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱠ(ُ) ،بسورة النجم لألزرؽ قاؿ الماـ ا١تتويل(ِ)":نص
علي استثنائهما(ّ) :ابن سفياف ،كا١تهدكم ،كابن شريح(ْ) ،كعلى استثناء ﱡﭐﱝ ﱞﱠ فقط
مكي ،كمل يستثنهما الداٍل ُب "تيسَته" ،كاستثنا٫تا ُب "جامعو" ،كنص ُب غَت٫تا علي ا٠تالؼ فيهما،
كأجرل ا٠تالؼ فيهما الشاطب ،كأ ٌما صاحب "العنواف" ،ك" الكامل" ،كاغأىوازم ،كأبو معشر ،كابن


بلٌمية ،فلم يستثن أحد منهم ما أيٚتع علي استثنائو من ٨تو:ﱡﭐﲏﱠ ،كال ما اختيل
ﱡﭐﱫﱠ ،كﭐﱡﭐﱝ ﱞﱠ ،كال مثٌل أحد منهم بشيء من ا١تغَت ٨تو :ﱡﭐﱌﱠ ،كﭐﱡﭐﱤﱠ،

فيو من







كﱡﭐﲠ ﲡﱠ  ،كمل يتعرضوا لو ،كمل ينصوا إال على ا٢تمز احملقق ،كال مثٌلوا إال بو ،كىذا صريح،


أك كالصريح ُب االعتداد بلعارض كلو كجو قوم؛ كىو ضع

سبب ا١تد بلتقدـ ،كضعفو بلتغيَت،

كلكن العمل على عدـ االعتداد بلعارض ُب الباب كلو سوم ما استثٌت من ذل ؛ كىو الذم اقتصر
عليو ا١تصن ُب طيبتو ،كقاؿ ُب أصلها" :كبو قرأت كبو آخذ ،كال أمنع االعتداد بلعارض ،كىو
القياس كهللا أعلم".
كىنا يظهر ما ٬تنح إليو الماـ ا١تتويل ُب ىذه ا١تسألة كىو صحة الوجهُت من انحية الركاية،
فبعد أف عرض ا١تسألة جاء ُب اٟتاشية كنظمها ٍب قاـ بلفصل ُب ا١تسألة فقاؿ:
(ُ) اآلية.َٓ :

(ِ) انظر :ا١تتويل ،هتذيب النشر٥ ،تطوط ،ؿ/َْ :د.
(ّ) أم :آالف ٔتوضعي يونس ،كعادان اغأكىل بلنجم.
(ْ) دمحم بن شريح بن أٛتد بن دمحم بن شريح الرعيٍت ،أبو عبد هللا الشبيلي ا١تقرئ اغأستاذ ،مصن كتاب ابن شريح ،الكاُب ُب
القراءات السبع ككتاب التذكَت ،قرأ بلركاايت على ابن نفيس ،كأٛتد بن دمحم القنطرم ،قرأ عليو سبطو حبيب بن دمحم بن حبيب
كأٛتد بن دمحم بن مقداـ ،توُب ُب رابع شواؿ ،سنة ست كسبعُت كأربعمائة ،كلو أربع كٙتانوف سنة ،الذىب ،معرفة القراء الكبار،

طُ ،ِّْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُّٓ/ِ ،
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ؼ ىغأ ٍىزىروؽ
ًك ىُب ىع نادا اغأ ى
يكىل ًخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال ه
فى ىم ٍن قى ىاؿ يي ٍستىػثٍػ ىٌت فى ىذا ًل ٍد ىغ ًام ًو ٍاعػ
ىكىم ٍن قى ىاؿ ىال ىما ٍاعتى َد فً ًيو بً ىعا ًر و
ض

ت ًُب إً ٍد ىغ ًام ًو ىم ىع ىم ًٌد النػ
فىًإ ٍف قيػ ٍل ى

وؿ لىىق ٍد قىاليوا علىى اغأىص ًل م ًٌدهً
أىقي ي
ى
ٍ ى

فىػ ىق ٍد قًي ػ ػ ػ ػ ىل يي ٍستىػثٍػ ىٌت لى ًديٍ ًو ،ىكقًيػ ػ ػ ػ ػ ىػل ىال
تً ىد نادا بًتى ٍح ًري و إً ىىل َ
الالًـ نىػ ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىكى٫تٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػزتيوي ىمٍن ًويىةه ًعٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ىما تىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال

ىانقً ً
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي الٍ ىػم ىال
ض ىم ٍو يج ه
ود ىكىملٍ يىػ ٍر ى
ً
ىس ىهػ ػ ػ ػ ػ ىال
ىكإً ٍد ىغ ياموي ىٍ٬ت ًرل ىعلىى اللَ ٍفظ أ ٍ
ض فً ًيو لًلَ ًذم قىػ ػ ػ ػ ػػد ىأتىَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
تىػنىاقي ى

ً
ت فىػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىنت تىػىرل اٟتىٍيثيَةى افٍػتىػىرقى ٍ
فىأ ى
ًهبمزةً كص ول كىو ي ٍد ًغم م ً
وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
اب لًلَ ًذم فًي ػ ػ ًػو يىػٍبػتى ًدم
ىكىى ىذا ىج ىو ه
ىٍ ى ى ٍ ى ي ى ي ي ي
كى ىذا احتًجاج مع ثػيب ً
فى يكل ًمن الٍو ٍج ىه ٍ ً
ص ػ ػ ػ ػ َح ىٖتىم ػ ػ ػ ىػال".
وت ًرىكايىػ ػ وػة
ُت ى
ىى ٍ ى ه ى ٍ ي
ى ى
ّ -ما يتعلق ْتكم النقل ُب ميم اٞتميع عند كرش:
قاؿ الماـ ابن اٞتزرم( ":الَرابًع) ًميم ا ٍٞتم ًع ،أىَما لًور وش فىػو ً
اض هح ؛ ًغأى َف ىم ٍذ ىىبىوي ًعٍن ىد ا ٍ٢تىٍمىزةً
ي ي ىٍ
ىٍ ى
ً و ً
ً
ً
ً
الصلى ًة ،ىكأىَما ًم ٍن طى ًر ًيق
صلىتيػ ىها بًىوا وك ،فىػلى ٍم تىػ ىق ًع ا ٍ٢تىٍمىزةي بىػ ٍع ىد ىىا ًُب ىم ٍذ ىىبًو إًَال بػى ٍع ىد ىح ٍرؼ ىم ٌد م ٍن أ ٍ
ىج ًل ٌ
ص علىى أى َف م ٍذىبو ع ىدـ ً ً
ا ٍ٢ت ًً
ً
ضى ىى ىذا ًٍ
و
ً
ً
ً
َ
الطٍ ىال ًؽ
ن
يل
ذ
٢ت
ا
ف
إ
ف
،
ز
ا
ٚت
ن
اب
ن
ع
ي
امش
ٍ
َ
ً
ى
َ
ى
ى
َ
ى
الصلىة يمطٍلى نقا ،ىكيم ٍقتى ى
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى ىىي ي ٌ
ى ٌ
اٞتى ٍم ًع .ىكىى ىذا
ضى ىذلً ى النَػ ٍق يل إً ىىل ًمي ًم ٍ
ىع ىد يـ ًصلىتً ىها ًعٍن ىد ا ٍ٢تىٍمىزةً ،ىكنى َ
ضا ىعلىى النَػ ٍق ًل يمطٍلى نقا ،ىكيم ٍقتى ى
ص أىيٍ ن
ًمن الٍم ٍش ىك ًل ىٍٖت ًقي يقو ،فىًإًٍل ىال أ ٍىعلىم لىو نى ًّ ً
اٞتم ًع ًٓتيص ً
وصيَتً ىها بً ىش ٍي وء ،فىأ ٍىرًج يع إًلىٍي ًو ،ىكالَ ًذم
ي ٌ
ي ي
ي
صا ًُب مي ًم ٍى ٍ
ى ي
ً
وصيَتًها ك ٍاغأىخ يذ فًيها ًب ً ً
أيع ًو يؿ علىي ًو ًُب ىذلً ى ع ىدـ النَػ ٍق ًل فًيها ًٓتي ً
لصلىة ،ىك يح َج ًيت ًُب ىذل ى أًٌ
ىٌ ى ٍ
ٌ
ىٍل لى َما ىملٍ
ص ى ى ٍ ى
ى ي
ى ي
ً
ً
ً
صا رج ٍع ي ً
يصولًًو كىم ىذ ًاى ً
ىخ ًذ بًتًٍل ى الٍ ًقىراءىةً،
ىص ىحابًو ،ىكىم ًن ا ٍشتىػىرىؾ ىم ىعوي ىعلىى ٍاغأ ٍ
بأٍ
أىج ٍد لىوي ف ىيها نى ًّ ى ى
ت إ ىىل أ ي ى
ىكىكافىػ ىقوي ىعلىى النَػ ٍق ًل ًُب ًٌ
اّلِلً بٍ ًن عي ىمىر بٍ ًن
اّلِلً بٍ ًن ىس ًامل بٍ ًن ىعٍب ًد َ
الرىكايىًة ،ىكيى ىو الزبىػٍيػ ير بٍ ين ي٤تى َم ًد بٍ ًن ىعٍب ًد َ
ً
ٍ ً
ً
صا
ين ،ىع ٍن أًىيب ىج ٍع ىف ور ًم ٍن ًرىكايىًة ابٍ ًن ىكٍرىدا ىف ،فىػ ىو ىج ٍدتيوي يىػ ٍرًكم النَػ ٍق ىل نى ًّ
ا٠تىطَاب الٍعي ىم ًرم أ ى
ىح يد الرىكاة الٍ ىم ٍش يهور ى
ً
اٞتم ًع ًب ً ً
كأىداء ،كخ َ ً
ش ىك ىغٍيػ يرهي ًم ٍن يرىكاةً النَػ ٍق ًل ىع ٍن ىانفً وع ،يكل يه ٍم ىملٍ يىػ ٍقىرأٍ
س إًَال .ىكىك ىذل ى ىكٍر ه
ىىن ىى
ٌ
ص م ىيم ٍى ٍ
لصلىة لىٍي ى
ًً ًً
ًو
ص ًر٭تنا ًُب ىع ىدًـ ىج ىوا ًز النَػ ٍق ًل ًُب ًمي ًم
ًُب ًميم ٍ
ت نى َ
اٞتى ٍم ًع بًغى ًٍَت صلىة ،ىكىك ىج ٍد ي
ص ىم ٍن يػي ٍعتى ىم يد ىعلىٍيو م ىن ٍاغأىئ َمة ى
ً
ً
صَت إً ىىل ً ً
ً
ً
ً ً
َص
ٍ
الصلىة يدك ىف ىع ىدم ىها ٚتىٍ نعا بىػ ٍ ى
ٌ
ُت الن ًٌ
ب الٍ ىمصَتي إ ىىل ىع ىدـ النَػ ٍق ًل ف ىيها ،ىك ىح يس ىن الٍ ىم ي
اٞتى ٍم ًع .فىػ ىو ىج ى
الس ىك ً ً
اس ًُب ٍاغأىخ ًذ ًب ً ً ً
ً
ً
ُت الٍ ًقيى ً
ىح ندا نىػ ىق ىل
اف ،ىك ىذل ى أًٌ
ٍ
ل ىمٍن ًع النَػ ٍق ًل ف ىيها ىكبىػ ٍ ى
لصلىة ف ىيها يدك ىف ًٍ ٍ
ٌ
ىٍل لى َما ىملٍ أىىر أ ى
ً ً
ىصح ً
ص ىها
اب أًىيب ىج ٍع ىف ور النَػ ٍق ىل ًُب ىغ ًٍَت ًمي ًم ٍ
اٞتى ٍم ًع ىك ىخ َ
صى
ىح يد أ ٍ ى
ىع ٍن أًىيب ىج ٍع ىف ور ىكىال ىع ٍن ىانف وع الَذم يى ىو أ ى
ًبًٍلس ىك ً
ص ىعلىى النَػ ٍق ًل فً ىيها ،ىكٛتىٍ يل ًرىكايىًة الَرا ًكم ىعلىى ىم ٍن ىش ىارىكوي ًُب
ىح ندا ًمٍنػ يه ٍم نى َ
اف ،ىك ىما أًٌ
ٍ
ىٍل ىال أ ٍىعلى يم أ ى
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ً ً
الركاي ًة ،أىك كافىػ ىقو ًُب أ ً
ً
ىصل يم ٍعتىم هد ىعلىٍي ًو كىال ًسيَما ًعٍن ىد التَ ٍش ًكي ً ك ًٍ
ال ٍش ىك ًاؿ،
ٍ
ت ٍل ى ًٌى ى ٍ ى ي
ى
ى
ى
ىص ًل ت ٍل ى الٍقىراءىة أ ٍ ه ى
فىػ ىق ًد ٍاعتىم ىده ىغيػر ك ً
صا يىػ ٍرًجعيو ىف إًلىٍي ًو.)ُ("....
اح ود ًم ٍن أىئً َمتًنىا  -ىرًٛتى يه يم َ
اّلِلي  -لى َما ىملٍ ىً٬ت يدكا نى ًّ
ى ي ٍي ى
فنجد أف الماـ ا١تتويل مل يذكر ىذه ا١تسألة ُب التهذيب رغم أف اغأصل قد ذكرىا كىذا يدؿ
على أف مذىبو فيها عدـ النقل ْتاؿ من اغأحوؿ كىو ا١تعتمد لديو بال خالؼ رغم ما كرد فيها من
خالؼ قد أكرده الماـ ابن اٞتزرم على سبيل العرض ،فلم ينظر إليو الماـ ا١تتويل كمل يذكره.
الفرع السابع :أمهية كتاب "التهذيب" بْب كتب فن القراءات:
إف ا١تتتبع لتاريخ التألي ُب علم القراءات ليدرؾ أ٫تية كتاب "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر":
فإذا نظران إىل الكتب اليت ألفت ُب تلخيص النشر قبلو ٧تد أف كتاب التهذيب ٭تتل ا١ترتبة ا٠تامسة
بينها ،كىي على النحو التايل:
ُ -تقريب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن اٞتزرم.
ِ -تلخيص تقريب النشر ُب القراءات العشر لزكراي اغأنصارم (ِِّٖٗٔ-ق).
ّ -تلخيص النشر حملمد بن أٛتد العوُب(تََُٓق).
ْ -تقريب حصوؿ ا١تقاصد ُب استخراج ما ُب النشر من فوائد ١تصطفى بن عبد الرٛتن
الزمَتم(َُُُٖٕٓٔ-ق).
إال أف التهذيب فاؽ ما قبلو بسبب اطالع مصنفو على ما سبقو من الكتب ال سيما ما
صنفو الزمَتم ُب ىذا ا١تقاـ ،كنسقو الذم يوافق نسق النشر ُب التبويب ،كملحو اليت قاـ بوضعها
للقراء.
على التهذيب سواء كانت ُب صلب النص أـ ُب اٟتاشيىة ٦تا جعل الكتاب مرجعان ٌ
الفرع الثامن :نسخ الكتاب( .وبعده مناذج من مصورات النسخ).
استطعت – بفضل هللا كمنو علي -أف أحصل على مصورتُت من كتاب التهذيب كىي:

النسخة األوَل :نسخة مصورة من دار الكتب ا١تصرية ٖتمل رقم ََُُّْٗٓ/

كىي نسخة كتبت ٓتط النسخ ،كال يوجد عليها اسم انسخها.
كاسم الكتاب ،كاسم مصنفو مثبت على الغالؼ كُب مقدمة الكتاب ،كتريخ نسخها مثبت
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُْٖ/ُ ،
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بلصفحة اغأخَتة كىو يوـ ا٠تميس ا١تبارؾ خامس عشر من شهر ٤ترـ اٟتراـ افتتاح عاـ أل كثالٙتائة
كعشرين َُِّق ،كقد رمزت ٢تا بلرمز (ب).
عدد لواحاهتا (ُٓٓ) لوحة ،كل لوحة ٖتتوم على كجهُت ،كالوجو ٭تتوم على ُِسطران
تقريبان إال آخر لوحة قد احتوت على ُِسطران كىي ا٠تا٘تة ،كيالحظ أف هبا بعض اغأماكن البسيطة
هبا رطوبة٦ ،تا جعل اٟترب حينما زاد أثناء التصوير يظهر كأنو طمس خفي  ،فاستعنت على كتابة
ما أشكل بلنسخة الباكستانية ،كيوجد هبامش ا١تخطوط تعليقات كثَتة كىامة للمصن  ،كيوجد
ب٢تامش أيضان بعض التصحيحات ،كما يوجد على صفحة الغالؼ ،كالصفحة اغأخَتة ختم دار
الكتب كالواثئق القومية.
النسخة الثانية :مصورة من النسخة الباكستانية:

كقد حصلت عليها من مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة ،كالًتاث بدكلة المارات العربية ا١تتحدة-ديب ٖتت
رقم ْٔ ،ِّٕٗ/كىي منسوخة ٓتط النسخ ،كمصححة .يوجد هبامشها بعض التصحيحات،
كالتعليقات ا٢تامة من كالـ ا١تصن كغَته ،كال يوجد عليها اسم انسخها ،كاسم الكتاب كمصنفو
مثبت على صفحة الغالؼ ،كُب ا١تقدمة ،كتريخ نسخها ىو يوـ ا٠تميس ا١تبارؾ ٙتانية عشر خلت
من شعباف ا١تبارؾ الذم ىو من سنة ُِِٖق أل كمائتُت كاثنُت كٙتانُت ،كا١ترموز ٢تا بلرمز (أ).
عدد لوحاهتا َُٕلوحة ،كل لوحة ٖتتوم على كجهُت ،ككل كجو ٭تتوم على ُِسطر
تقريبان إال الصفحة اغأخَتة فقد احتوت على كجو كاحد بو ُٗسطر ،منو سطر بو كلمة (ًب) فقط.
ككال ا١تخطوطتُت هبا تريخ إ٘تاـ الكتاب كىو يوـ الثالاثء اغأصم(ُ) اغأصب(ِ) سنة إحدل
كٙتانُت كمائتُت بعد اغأل من ىجرتو.
كالذم يظهر يل كهللا أعلم أف انسخ كال ا١تخطوطُت كاحد؛ التفاؽ ألفاظ خا٘تة االنتهاء من
ا١تخطوط ،كاالختالؼ فقط ُب تريخ النسخ.

ً
اغأشهر
(ُ) قاؿ ا٠تليل :إَ٪تا يٝتٌي بذل غأنٌو كاف ال ييسمع فيو صوت مستغيث ،كال حركة قتاؿ ،كال قعقعةي سالح ،غأنَو من ي
اٟتييرًـ .انظر :اٞتوىرم ،الصحاح ،طْ،بب صمم.ُٕٗٔ/ٓ ،
(ِ) الذم تصب فيو الرٛتة .انظر :الشبيلي ،ادلسالك يف شرح موطأ مالك ،طُ.ُِٓ/ْ ،
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صورة صفحة الغالؼ من النسخة (أ)

12

صورة اللوحة اغأكىل من النسخة (أ)

الصفحة اغأكىل من اٞتزء احملقق

11

صورة اللوحة اغأخَتة من النسخة (أ)

صورة صفحة الغالؼ من النسخة (ب)
11

صورة اللوحة اغأكىل من النسخة (ب)

11

الصفحة اغأكىل من اٞتزء احملقق

11

صورة اللوحة اغأخَتة من النسخة (ب)

11

الفرع التاسع :بيان منهج التحقيق:
كاف عملي ُب كتاب "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" على النحو التايل:
ُ -قمت أثناء ٖتقيقي للمخطوط بالعتماد على ا١تنهج التارٮتي؛ الذم نقوـ فيو بسًتداد ا١تاضي
تبعان ١تا تركو من آاثر ،أاين كاف نوع ىذه اآلاثر؛ كىو ا١تنهج ا١تستخدـ ُب العلوـ التارٮتية،
كاغأخالقية(ُ).
ِ -قمت بعتماد النسخة الباكستانية أصالن غأهنا اغأقدـ من حيث الزمن.
ّ -قمت بكتابة النسخة ا١تعتمدة حسب قواعد المالء اٟتديثةٍ ،ب قابلتها مع النسخة اغأخرل،
كأثبت الفركؽ ،كما كرد من زايدات ُب ا٢تامش.
ْ -قمت بكتابة اآلايت كفق الرسم العثماٍل؛ معتمدان على مصح ا١تدينة اٟتاسويب.
ٓ -قمت بتخريج اغأايت الكرٯتة الواردة ُب النص ،مع إثبات اسم السورة ،كرقم اآلية.
ٔ -قمت بتخريج اغأحاديث الواردة ُب اٞتزء ا١تختار من كتاب التهذيب.
ٕ -ترٚتت لألعالـ الواردة ُب الكتاب.
ٖ -قمت بتوثيق النصوص الواردة ُب الكتاب كعزكىا إىل مصادرىا.
ٗ -أثبت عالمات الًتقيم كاغأقواس ،بلشكل الذم من خاللو يتضح النص كييؤمن اللبس.
َُ -قمت إبثبات رقم الصفحة ُب صلب النص بُت معقوفتُت ،حىت يسهل معرفة بداية الصفحة
كهنايتها.
ُُ -عمل فهارس علميةٗ ،تدـ الكتاب ،كتعُت الباحث كىي كالتايل:
 فهرس اآلايت القرآنية اليت كردت ُب اٞتزء احملقق. فهرس اغأحاديث النبوية. فهرس اغأبيات الشعرية. فهرس اغأماكن كالبلداف. فهرس اغأعالـ.(ُ)

انظر :بدكم ،عبد الرٛتن ،مناىج البحث العلمي ،طّ ،صُٗ.
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 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. فهرس ا١توضوعات.الفرع العاشر :إيضاح االصطالحات والرموز:
الفحاـ ،ابن بلٌيمة ،أبو عمرك ال ٌداٍل ،القاسم بن فَته
ا١تغاربة = ابن الباذش ،م ٌكي بن أيب طالب ،ابن ٌ
الشاطب ،أبو عمر الطَلىم ً
نكي ،إٝتاعيل بن خل اغأنصارم ،ابن شريح ،ابن يجبارة ا٢تيذيل ،ابن
ى
سفياف القَتكاٍل ،أبو العباس ا١تهدكم كغَتىم.
العز القالنسيً ،سبط ا٠تيٌاط ،ابن ًشيطا ،ابن فارس ا٠تيٌاط ،أبو العالء
العراقيوف = أبو ٌ
ا٢تمذاٍل ،ابن ًسوار ،أبو الكرـ الشَهرزكرم ،ابن ٣تاىد ،كابن ىخٍيػ يركف البغدادم كغَتىم.
ا١تدنياف = أىبيو ىج ٍع ىفر ىك ىانفً هع.

الٍ ىم ًٌكي = ابٍ ين ىكثًَت.
الش ً
َامي = ابٍ ين ىع ًامر.

ً
الٍب ً
ضىرًمي.
وب ٍ
اٟتى ٍ
ىٍ
ص ًرَايف = أىبيو ىع ٍم ًرك بٍ ين الٍ ىع ىالء ىكيىػ ٍع يق ي
الٍ يكوفًيو ىف = ع ً
اص هم ىكٛتىٍىزةي ىكالٍ ًك ىسائًي كخل العاشر.
ى

مصطلحات التحقيق:

اغأصل(أ) = نسخة بكستاف.
(ب) = نسخة دار الكتب كالواثئق القومية.
ُ/أ (مثالن) = هناية الوجو اغأكؿ من اغأصل.
ُ/ب (مثالن) = هناية الوجو الثاٍل من اغأصل.
ُ/جػ (مثالن) = هناية الوجو اغأكؿ من النسخة ب.
ُ/د (مثالن) = هناية الوجو الثاٍل من النسخة ب.
[ ] = لتخريج رقم الصفحة ،كفركؽ النسخ.
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كﱡ

ﱠ= لآلايت الكرٯتة.


( ) = لثبات ا١تيالد.
ت(كبعدىا رقم) = توُب سنة كذا.
ق = سنة ىجرية.
اىػ = انتهى.
ج = جزء.
ص = صفحة.
ُ(َُٓ/مثالن) = اٞتزء اغأكؿ ،الصفحة َُٓ.
ُب الدراسة( :ح) = ٖتويل السند.
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ادلبحث الثالث :التحقيق:
كيشمل مطلبُت:
ا١تطلب اغأكؿ :النص احملقق :كيشتمل على ٜتسة أبواب:
الفرع اغأكؿ :بب ا١تد كالقصر.
الفرع الثاٍل :بب ا٢تمزتُت من كلمة.
الفرع الثالث :بب ا٢تمزتُت من كلمتُت.
الفرع الرابع :بب ا٢تمز ا١تفرد.
الساكن قبلها.
الفرع ا٠تامس :بب نقل حركة ا٢تمزة إىل ٌ

الفرع السادس :بب السكت على الساكن قبل ا٢تمز كغَته.
الفرع السابع :بب كق ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز.
ا١تطلب الثاٍل :ا٠تا٘تة :كٖتوم:
الفرع اغأكؿ :أىم النتائج كا١تقًتحات.
الفرع الثاٍل :الفهارس العلمية ،كتشمل:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
ٕ-

فهرس اآلايت القرآنية.
فهرس اغأحاديث.
فهرس اغأبيات الشعرية.
فهرس اغأعالـ.
فهرس ا١تصادر كا١تراجع.
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ادلطلب األول :النَّص ادلُ َح َّق ُق
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(ٔ)

[الفرع األول]َ :بب ادل ّد والقصر

ط على ا١ت ٌد الطبيعي ُب حركؼ ا١ت ٌد ،كىي اغأل  ،ككذا الواك الساكنة ا١تضموـ
كا١تد ىنا :ىو زايدة ا١ت ًٌ
ما قبلها ،كالياء الساكنة ا١تكسور ما قبلها ،كال يكوف إال لسبب.
كالقصر :ىو ترؾ تل الزايدة(ِ).
كالسبب :إما لفظي ،أك معنوم.
فاللفظي :إما ٫تز ،أك ساكن.
فا٢تمز :يكوف بعد حرؼ ا١تد كقبلو ،فإف كاف بعده كىو معو ُب كلمة فهو ا١تتصل

ﱿ ﲀ ﱠ(ّ)،


كﱡﭐﱙ

ﱚﱠ(ْ)،كﱡ ﲷﱠ(ٓ) ،كإف كاف حرؼ ا١ت ٌد آخر كلمة كا٢تمز أكؿ أخرل




(ٔ)

فهو ا١تنفصل

٨تو:ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱠ ،


ﱡﭐ ﲌ ﱠ(ٕ) ،ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﱠ (ٖ)،









ﲈﱠ(َُ) ،ﱡﭐ ﲑ [ﲒ](ُُ) ﲓﱠ(ُِ).


٨توﱡﭐ



(ٗ)

ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨﱠ ،ﱡﭐ ﲇ


ﭐ

(ُ) مثبت هبامش ب :كمراتب التجويد :ثالثة :ترتيل ،كتدكير ،كحدير ،كاغأكؿ أًبٌٍ ،ب الثاٍل :فالًتتيل :التؤدة ،كىو مذىب كرش،
كعاصم ،كٛتزة .كاٟتدر :السراع :كىو مذىب ابن كثَت ،كأيب عمرك ،كقالوف.
كالتدكير :التوسط بينهما ،كىو مذىب بن عامر ،كالكسائي ،كىذا ىو الغالب على قراءهتم ،كإال فكل منهم ٬تيز
الثالثة أىػ .كُب اٞتعربم :مذىب عاصم ،كٛتزة ،ككرش :الًتتيل ،كمذىب ابن كثَت ،كأيب عمرك ،كقالوف :اٟتدر ،كمذىب ابن
القراء ٬تيز الثالثة ،كبغأكؿ قاؿ :أبو علي اغأىوازم ُب
عامر ،كالكسائي :التوسط ،كىذا ىو الغالب على قراءهتم ،قاؿ :ككل من ٌ
آخر م ٌده ،كبلثاٍل قاؿ ا٠تاقاٍل ُب قولو:
ً
ض يل لًلى ًذم أ ًيم ٍرىان بًًو ًم ٍن يمكٍثًنىا فً ًيو ىكالٍ ًف ٍك ًر
ىكتىػ ٍرتيلينىا ال يق ٍرآ ىف أىفٍ ى
ص لىنىا فً ًيو إً ٍذ ىديٍ ين الٍعًبى ًاد إً ىىل الٍيي ٍس ًر اىػ.
ىكىم ٍه ىما ىح ىد ٍرىان ىد ٍر ىسنىا فى يمىر َخ ه
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٓ/ُ ،
(ّ) سورة البقرة :اآلية َِ.
(ْ) سورة النساء :اآلية ُْٗ.
(ٓ) سورة النور :اآلية ّٓ.
(ٔ) سورة البقرة :اآلية ْ.
(ٕ) سورة البقرة :اآلية ْ.
(ٖ) سورة البقرة :اآلية ُِ.
(ٗ) سورة البقرة :اآلية ُِٕٓ[ .ب اغأصل أمره إىل هللا ] كا١تثبت اللفظ القرآٍل .
(َُ) سورة البقرة :اآلية ِّٓ.
(ُُ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب.
(ُِ) سورة البقرة :اآلية ِٔ.
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كالساكنٌ :إما أف يكوف الزمان :كىو الذم ال يتغَت ُب حاليو ،أك عارضان :كىو الذم يىع ًرض
(ّ)
(ِ)
(ُ)
ك٨توه ،فالالزـ ٨تو :ﱡﭐ ﱣ ﱠ  ،ك ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱠ  ،عند من أبدؿ  ،كﱡﭐ

للوق





ﱁ ﱠ(ْ) ،كﱡﭐ ﲦ ﱠ (ٓ)،عند من ش ٌدد النوف(ٔ)(ٕ)،ﱡﭐكﭐ ﲚﲛ ﱠ(ٖ)،كﱡﭐ ﲌ ﱠ (ٗ)،






عند من أدغم(َُ)(ُُ) ،ككذا ﱡﭐﱁﱂﱠ(ُِ)،ﱡﭐﱄﱅﱠ(ُّ) ،ﱡﭐ ﱇ ﱈﱠ(ُْ)،






كﱡ

ﲳ ﲴﱠ (ُٓ) ،عند ٛتزة ،ككذاﱡﭐ ﲍ ﲎ ﱠ (ُٔ)،ﱡﭐﲧ ﲨﱠ(ُٕ) ،عند من




عن خالد(ُٖ)(ُٗ) ،ككذاﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ (َِ) ،عند ركيس(ُِ)(ِِ)،


ككذاﱡﱚ ﱛﱠ



(ُ) سورة الفاٖتة :اآلية ٕ.
(ِ) سورة اغأنعاـ :اآلية ُّْ.
(ّ) القراء العشر ٚتيعهم .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ْ) سورة البقرة :اآلية ُ.
(ٓ) سورة اغأنعاـ :اآلية َٖ.
القراء ٚتيعهم إال ىشاما من طريق ابن عبداف عن اٟتيلواٍل ،كال ٌداجوٍل عن أصحابو من ٚتيع طرقو إال ا١تفسر عن زيد عنو.
(ٔ) ٌ
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٗٓ/ِ ،
(ٖ) سورة الزمر :اآلية ْٔ.
(ٗ) سورة اغأحقاؼ :اآلية ُٕ.
(َُ) ىشاـ عن ابن عامر.
(ُُ) انظر:ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٖ/ُ ،
(ُِ) سورة الصافات :اغأية ُ.
(ُّ) سورة الصافات :اغأية ِ.
(ُْ) سورة الصافات :اغأية ّ.
(ُٓ) سورة الذارايت :اآلية ُ.
(ُٔ) سورة ا١ترسالت :اغأية ٓ.
(ُٕ) سورة العادايت :اآلية ّ.
(ُٖ) ركل الدغاـ أبو بكر بن مهراف عن أصحابو عن الوزاف عن خالد.
(ُٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٔ/ُ ،
(َِ) سورة ا١تؤمنوف :اآلية َُُ.
(ُِ) أبو عبد هللا اللؤلؤم ،دمحم بن ا١تتوكل  ،ركيس ا١تقرئ.
قرأ على يعقوب ،كتصدر لإلقراء ،قرأ عليو دمحم بن ىاركف التمار ،كأبو عبد هللا الزبَتم ،الفقيو الشافعي ،توُب بلبصرة سنة ٙتاف
كثالثُت كمائتُت ،الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ُِٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِّْ/ِ ،
(ِِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٔ/ُ ،
(ِّ) سورة البقرة :اآلية ٕٗ.
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ﱡﭐﲻ ﲼﱠ

أدغم عنو(ْ)(ٓ).

(ُ)


[ّٖ/جػ]،

كﱡﭐﳇ

ﳈﱠ (ِ) ،ﱡﱣ ﱤ ﱠ (ّ) ،عند من




كالعارض ٨تو:ﱡﭐﱛﱠ (ٔ) ،كﱡﭐﱕﱠ(ٕ) ،كﱡﭐﱡﱠ (ٖ)[ُْ/أ] ،حالة الوق ،
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
القراء على
فأٚتع
،
الدغاـ
حالة
،
ﱠ
ﲝ
ﲜ
ﭐ
ﱡ
ك
،
ﱠ
ﱽ
ﱼ
ﭐ
ﱡ
،
كﱡﭐﱈﱉ ﱊﱠ
ٌ
الالزـ ،كإف اختلفوا ُب قدر ذل ا١ت ٌد ،كاختلفوا ُب م ٌد النوعُت اآلخرين،
نوعي ا١تتصل ،كذم الساكن ٌ
ٌ
(ُْ)
(ُّ)
ك٫تا :ا١تنفصل[،كذك الساكن العارض ،فأما ا١تتصل]  ،فاتفق العراقيوف إال القليل منهم ،ككثَته
(ُ)
(ُٔ)
(ُٓ)
إفحاش ،نص على ذل ابن ً
و
ابن
ك
،
ا
ط
ي
ش
غَت
من
ا
ع
ب
ش
م
ا
احد
ك
ا
ر
قد
ه
د
م
على
،
ا١تغاربة
ى
ن
ن
ن
ٍ
ٌ
ٌ
ى
ي
ي
ي










(ُ) سورة البقرة :اآلية ُٕٓ.
(ِ) سورة البقرة :اآلية ُٕٗ.
(ّ) سورة اٟتشر :اآلية ُُٗ [.ب اغأصل  ( :إف الذين ) ] كا١تثبت ىو الصحيح.
(ْ) أبو عمرك ،كركيس عن يعقوب.
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٕ،ِّٔ/ُ ،
(ٔ) سورة يس :اآلية َّ.
(ٕ) سورة الفاٖتة :اآلية ٓ.
(ٖ) سورة البقرة :اآلية ْ.
(ٗ) سورة البقرة :اآلية ِ.
(َُ) سورة البقرة :اآلية ِْٕ.
(ُُ) سورة البقرة :اآلية ََِ.
(ُِ) عند أيب عمرك ،كيعقوب.
(ُّ) كمثبت هبامش ب .
(ُْ) العراقيوف كرد ذكرىم ُب النشر هبذه اللفظة ،إحدل كثالثُت مرة ،حسب عدم ٢تا ،كجاءت أٝتاؤىم صر٭تة على النحو التايل :أبو
العز القالنسيً ،سبط ا٠تيٌاط ،ابن ًشيطا ،ابن فارس ا٠تيٌاط ،أبو العالء ا٢تمذاٍل ،ابن ًسوار ،أبو الكرـ ال َشهرزكرم ،ابن ٣تاىد ،كابن
ٌ
ىخٍيػيركف البغدادم ،كىناؾ أصحاب كتب أخرل عن العراقيُت مل أذكرىا ،غأف ابن اٞتزرم مل ٮتًتىا كمآخذ لطرؽ الركاة ،كهللا أعلم.
(ُٓ) ا١تغاربة كرد ذكرىم ُب النشر هبذه اللفظةٙ ،تاف مرات بعد ا١تائة ،حسب عدم ٢تا ،كجاءت على النحو التايل :ابن الباذش،
م ٌكي بن أيب طالب ،ابن الفحاـ ،ابن بلٌيمة ،أبو عمرك ال ٌداٍل ،القاسم بن فَته الشاطب ،أبو عمر الطَلىم ً
نكي ،إٝتاعيل بن خل
ٌ
ى
اغأنصارم ،ابن شريح ،ابن يجبارة ا٢تيذيل ،ابن سفياف القَتكاٍل ،أبو العباس ا١تهدكم .كهللا أعلم.
(ُٔ) مثبت هبامش ب أبيات لصاحب التهذيب ُب متنو ا١توسوـ بعزك الطرؽ ،يذكر فيها الكتب اليت ركت الشباع ُب ا١ت ٌد
القراء فقاؿ:
ا١تتٌصل ٞتميع ٌ
فىػوجو إً ٍشب ً
اع ى ًُب ا١تت ً
َص ًل
ىٍي ى
كا١تهػػد ًكم كأىبو الٍع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػالءً
ى ٍ ى ىي ى
ً
يٍبٌ أىبيو ىعلًٌ وي البىػ ٍغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػدادم
ك ً
ب التًٌ ٍذ ىكا ًر يم ٍستىنً ًَت
ىى
صاح ي

لً يك ًٌل قىا ًر وئ ىرىكاهي ا٢ت ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذًيل
ىكىى ىك ىذا ىم ًٌكي بً ىال ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػر ًاء
يٍب أىبو العًز ىد ىاؾ ا٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػادم
ٌ ي ٌ ىى ى
ًَ ً
السٍب ًط ىاي ىس ًػم ًَتم ،اىػ.
ىكالط ىربم ك ٌ
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(ٔ)
ً (ٓ)
كسب ًط ا٠تيَػ ػاط(ْ) ،كأبو علً
ًسوار(ِ) ،كأبو العًز(ّ)ً ،
كم ًٌكي(ٕ)،
،
ر
ش
ع
ػ
م
أبو
ك
،
م
اد
د
ػ
غ
ػ
ب
ال
ي
ٍ
ى
ى
ى
ىٍ
ٍ
ٌ
ى
ٌ ى
ٌ
ى
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
ذيل كغَتىم،
ك ٍ
ا١ته ىد ًك ٌ
م  ،ك[ا٢تمذاٍل]  ،كا٢تي ٌ
كركل [ا١تصن ](ُُ) أف [مسعود](ُِ) بن يزيد الكندم ،قاؿ :كاف ابن م و
سعود ييقرئ رجالن،
ٌ
(ُ)
الرجل:ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓﲔﱠ (ُّ) ،مرسلةن فقاؿ ابن مسعود :ما ىكذا أقرأنيها
فقرأ ٌ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ. ِْٕ/ُ ،
(ِ) أبو طاىر بن سوار صاحب ا١تستنَت ُب القراءات العشر ،ىو أٛتد بن علي بن عبيد هللا البغدادم ،كلد سنة اثنيت عشرة
علي الشرمقاٍل ،كٚتاعة ،قرأ عليو القراءات أبو علي بن سكرة
كأربعمائة ،كقرأ القر
اءات على عتبة بن عبد ا١تل العثماٍل ،كأيب ٌ
ً
الصدُب ،كأبو دمحم بن سبط ا٠تيٌاط ،كغَت٫تا ،توُب ُب شعباف سنة ست كتسعُت كأربعمائة ببغداد.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ْٕٔ،ْٔٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،د.ط ،غاية النهاية ،ٖٔ/ُ ،ابن سوار ،ادلستنّب يف
القراءات العشر ،طُ.َٓٗ/ُ ،
(ّ) دمحم بن اٟتسُت بن بندار اغأستاذ ،أبو العز الواسطي القالنسي ،مقرئ العراؽ ،كصاحب التصاني .
قرأ بلركاايت ا١تشهورة كالشاذة على أيب علي غالـ ا٢تراس كغَته ،قرأ عليو أبو دمحم سبط ا٠تياط ،كأبو الفتح ا١تبارؾ بن زريق اٟتداد،
كلد سنة ٜتس كثالثُت كأربعمائة ،كتوُب ُب شواؿ سنة إحدل كعشرين كٜتسمائة بواسط .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار،
د.ط ،ِْٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ُٔٗ/ُ ،القالنسي ،الكفاية الكربى يف القراءات العشر ،طُ ،صٗٗ.
(ْ) عبد هللا بن علي بن أٛتد اغأستاذ البارع ،أبو دمحم البغدادم ا١تقرئ النحوم ،سبط أيب منصور ا٠تياط.
كلد سنة أربع كستُت كأربعمائة ،قرأ القراءات على الشري عبد القاىر العباسي ،كأيب طاىر بن سوار ،صن التصاني ا١تليحة ُب
القراءات ،مثل ا١تبهج ،ككتاب القالنسي ،الكفاية ،كغَت ذل  ،قرأ عليو بلركاايت عبد الوىاب بن سكينة كدمحم بن يوس
الغزنوم ،كغَت٫تا ،توُب سبط ا٠تياطُ ،ب ربيع اآلخر ،سنة إحدل كأربعُت كٜتسمائة كصلى عليو الشيخ عبد القادر اٞتيلي .انظر:
الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ِٕٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ّْْ/ُ ،ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراه،
صّّّ.
(ٓ) انظر :ا١تالكي ،الروضة  ،طُ.ّّْ/ُ ،
(ٔ) أبو معشر ،عبد الكرَل بن عبد الصمد بن دمحم بن علي الطربم ا١تقرئ ،القطاف مقرئ أىل مكة ،كمصن التلخيص ،قرأ القراءات
على أيب عبد هللا الكارزيٍت ،كابن نفيس ،قرأ عليو اٟتسن بن خل بن بلًٌيمة ،كإبراىيم بن عبد ا١تل القزكيٍت ،كغَت٫تا ،توُب سنة ٙتاف
كسبعُت كأربعمائة ٔتكة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ِّْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،َُْ/ُ ،الطربم،
التلخيص ،طُ ،صُٖٔ ،سوق العروس٥ ،تطوط ،ؽُِّ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٕ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن أيب طالب ،التبصرة ،طُ ،صٔٔ .
(ٖ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صّْ ،ّٓ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ ُ.ِْٕ/
(ٗ) بُت ا١تعقوفتُت كجد ُب أ ،ب بلداؿ ،كا١تثبت ىو الصحيح .
انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األنصار ،طَُِٔ/ُ ،
طوؼ الدنيا ُب طلب القراءات ،كاٝتو يوس بن علي بن جبارة بن دمحم بن
(َُ) أبو القاسم ا٢تذيل ا١تقرئ اٞتواؿ ،أحد من ٌ
عقيل بن سوادة ا١تغريب البسكرم ،كبسكرة بليدة ب١تغرب ،قرأ ْتراف على أيب القاسم الزيدم ،صاحب النقاش كىو أكرب شيوخو،
كعلى اغأىوازم بدمشق ،ركل عنو إٝتاعيل بن الخشيد ،كأبو العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي ،مات ُب سنة ٜتس كستُت
كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ِّٗ/ُ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ّٕٗ/ِ ،ا٢تذيل ،الكامل،
طُ ،صُِْ.
(ُُ) ما بُت ا١تعقوفتُت مثبت ُب ب.
(ُِ) الذم عند الطرباٍل ُب الكبَت ىو :موسى بن يزيد الكندم ،كليس مسعود بن يزيد الكندم ،كلعل ا١تثبت ىو الصواب ١تا
سيأٌب ُب ٗتريج اٟتديث ،كمل أعثر لو على ترٚتة.
(ُّ) سورة التوبة ،اآلية.َٔ :
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رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقاؿ:كي أقرأكها اي أب عبد الرٛتن ،قاؿ :أقرأنيها
(ِ)
رجاؿ إسناده ثقاة[،ركاه
حديث
،
ﲔﱠ[ ،فم ٌدكىا]
جليل حجةه ،كنص ُب ىذا الباب ،ي
ه
ه
(ْ)
(ّ)
اضل ا١ت ٌد فيو كتفاضلها عندىم ُب
الطرباٍل] ُ ،ب "معجمو الكبَت"  ،كذىب اآلخركف إىل تىػ ىف ي
ً (ٔ)
(ٓ)
ً
ابن
ك
،
َاٍل
د
ال
ك
،
بن ىغ ٍلبيوف
ي
ا١تنفصل ،كاختلفوا على كم مرتبة ىو :فذىب أىبيو اٟتى ىس ًن طىاى ير ي
بىلًٌيمة(ٕ)،
ابن البى ًاذ ًش(ٖ) ،كغَتىم ،إىل أنو على أربع مراتب ،طيوىل ٟتى ٍمىزة ،كلًأل ٍىزىرؽ عن ىكٍر وش،
ك ي
ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕٗ/ّ ،
(ُ) علق عليها ُب حاشية إحدل نسخ النشر :أم غَت ٦تدكدة .انظر :ابن
ٌ
(ِ) ُب ب(فمدىا) ،كا١تثبت كما ُب اٟتديث .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٕ/ُ ،
(ّ) ُب ب(الطربم) ،كا١تثبت ىو الصحيح.
(ْ) أخرجو الطرباٍل ُب معجمو الكبّب.)ٖٕٕٔ( ،ُّٕ/ٗ ،
قاؿ اغألباٍل :أخرجو الطرباٍل ُب " ا١تعجم الكبَت " (ٕٕٖٔ) من طريق سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثٍت موسى
بن يزيد الكندم قاؿ :كاف ابن مسعود يقرئ القرآف رجال ،فقرأ الرجل( :إ٪تا الصدقات للفقراء كا١تساكُت) مرسلة ،فقاؿ ابن
مسعود :ما ىكذا أقرأنيها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ :كي أقرأكها اي أب عبد الرٛتن؟ قاؿ :فذكره .قلت :كىذا إسناد رجالو موثقوف غَت
موسى بن يزيد الكندم ،فإٍل مل أعرفو كال ذكره اٟتافظ ا١تزم ُب شيوخ ابن خراش ُب " التهذيب " ،كقد ذكره ا٢تيثمي ُب "اجملمع "
(ٕ  )ُٓٓ /من طريق الطرباٍل ،لكن كقع فيو " :مسعود بن يزيد الكندم " ،كقاؿ عقبو " :كرجالو ثقات " كُب " ثقات ابن
حباف " (ّ  " : )َِٔ /مسعود بن يزيد ،يركم عن ابن عمر ،ركل عنو دمحم بن الفضل " .قلت :فالظاىر أنو ىو ،كمل يورده
البخارم كابن أيب حاًب ُب كتابيهماٍ .ب رأيت اٟتديث قد أكرده اٟتافظ ابن اٞتزرم ُب "النشر ُب القراءات العشر " (ُ )ُّّ/
إبسناده إىل الطرباٍل[كفيو " :مسعود بن يزيد الكندم " ،فدؿ على أف " موسى " ُب " الطرباٍل " ٤ترؼ من " مسعود " ،كهللا
أعلم .كقاؿ ابن اٞتزرم عقبو" :ىذا حديث جليل ،رجاؿ إسناده ثقات " .كأقوؿ :شهاب بن خراش فيو بعض الكالـ أشار إليو
اٟتافظ بقولو ُب " التقريب " " :صدكؽ ٮتطئ " ،كقاؿ الذىب ُب " الكاش " :كثقو ٚتاعة ،قاؿ ابن ا١تهدم :مل أر أحدان أحسن
كصفا للسنة منو .كقاؿ ابن عدم :لو بعض ما "ينكر" .قلت :فمثلو حسن اٟتديث إف شاء هللا تعاىل ،كاستدؿ بو ابن اٞتزرم
على كجوب مد ا١تتصل ،كذكر أف قصره غَت جائز عند أحد من القراء ،فراجعو إف شئت.
(تنبيو) :كقع ُب " الكبَت "( :فمددىا) كُب "النشر"( :فمدكىا) كُب " اجملمع "( :فمددكىا) ،كلعل الصواب ما أثبتو .انظر:
اغألباٍل ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ،طُ.ِٕٗ/ٓ ،
(ٓ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة يف القراءات الثمان ،طُ.َُٔ/ُ ،
(ٔ) انظر :ال ٌداٍل ،جامع البيان يف القراءات السبع ،طُ.ْٔٔ/ُ ،
(ٕ) اٟتسن بن خل بن عبد هللا بن بلٌيمو ،اغأستاذ أبو علي القَتكاٍل ،ا١تقرئ نزيل السكندرية ،كمصن كتاب ابن بليمة،
تلخيص العبارات ُب القراءات ،كلد سنة سبع أك ٙتاف كعشرين كأربعمائة ،كعٍت بلقراءات ،كتقدـ فيها ،فقرأ بلقَتكاف ،على أيب
بكر القصرم ،كأ ٛتد بن نفيس ،كعبد الباقي بن فارس ،كتصدر لإلقراء مدة ،قرأ عليو أبو العباس أٛتد بن اٟتطيئة ،كعبد
الرٛتن بن خل هللا بن عطية ،كأبو اٟتسن بن عظيمة ،كاٝتو دمحم بن عبد الرٛتن الشبيلي ا١تقرئ ،ك٭تِت بن سعدكف كٚتاعة ،توُب
بلسكندريةُ ،ب اثلث عشر من رجب سنة أربع عشرة كٜتسمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ُِٔ/ُ ،ابن
اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ُُِ/ُ ،ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،د.ط ،صِٔ.
(ٖ) أٛتد بن علي بن أٛتد بن خل أبو جعفر بن الباذش اغأنصارم الغرانطي خطيبها أستاذ كبَت كإماـ ٤تقق ٤تدث ثقة مفنن،
أل كتاب القناع ُب السبع ،كلد سنة إحدل كتسعُت كأربعمائة ،قرأ على أبيو كعبد هللا بن أٛتد ا٢تمداٍل اٞتياٍل ،قرأ عليو أٛتد
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(ِ)
ىخ ىف ً
كلًٍل ىح ٌم ًامي(ُ)ع ًن النَػق ً
ش(ّ) ،ع ًن اب ًن ذى ٍك ىواف(ْ)ً ،م ىن "التًٌ ٍذ ىكا ًر"(ٓ) ،ىك"ال يػم ٍستىنًَت"(ٔ)،
َاش  ،ع ًن اغأ ٍ
ٌ
(ٗ)
(ٖ)
ً (ٕ)
ً ً
للعلى ًوم
ك"ك ىفايىة" أًىيب العًٌز ،كىو من "الرشاد"  ،ى
عن النٌػ ٌقاش(َُ) ،كدكهنا لعاصم(ُ) ،كدكهنا البن عامر(ِ) ،كالكسائي(ّ) ،كخلى (ْ) ،كدكهنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بن علي بن حكيم الغرانطي كأبو دمحم بن عبيد هللا اٟتجرم ،توُب ُب ٚتادل اآلخرة سنة أربعُت كٜتسمائة كقيل سنة ثنتُت كأربعُت
كىو كهل .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ّٖ/ُ ،الزركلي ،األعالم ،طُٓ ،ُّٕ/ُ ،ابن الباذش ،اإلقناع ،طُ،
صِٕٖ.ِِٗ،ُِٗ،َِٗ،ِٖٗ،ِٖٖ،
(ُ) علي بن أٛتد بن عمر بن حفص أبو اٟتسن بن اٟتمامي ،البغدادم ،مقرئ العراؽ ،كمسند اآلفاؽ ،قرأ على النقاش ،كأيب
عيسى بكار كزيد بن علي الكوُب ،قرأ عليو خلق كثَت ،منهم أبو الفتح بن شيطا ،كنصر بن عبد العزيز ،كلد سنة ٙتاف كعشرين
كثالٙتائة ،كتوُب ُب شعباف سنة سبع عشرة كأربعمائة ،كىو ُب تسعُت سنة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار،د.ط ،َُِ/ُ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُِٓ/ُ ،
(ِ) أبو بكر النقاش دمحم بن اٟتسن بن دمحم بن زايد بن ىاركف ا١توصليٍ ،ب البغدادم ا١تقرئ ا١تفسر ،أحد اغأعالـ ،كلد سنة ست
كستُت كمائتُت ،كعٍت بلقراءات من صغره ،فقرأ على اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف الرازم ،سنة ٜتس كٙتانُت ،كعلى إدريس بن
عبد الكرَل ،ركل القراءة عنو عرضا خلق ال ٭تصى عددىم منهم :دمحم بن عبد هللا بن أشتو ،كدمحم بن أٛتد الشنبوذم ،كقاؿ أبو
اٟتسن بن الفضل القطاف :حضرت أب بكر النقاش ،كىو ٬تود بنفسو ُب اثلث شواؿ ،سنة إحدل كٜتسُت كثالٙتائة ،فجعل ٭ترؾ
شفتيوٍ ،ب اندل بعلو صوتو {لً ًمثٍ ًل ىى ىذا فىػ ٍليىػ ٍع ىم ًل الٍ ىع ًامليو ىف} يرددىا ثالاث ٍب خرجت نفسو.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ُٕٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُُٗ/ِ ،
(ّ) ىاركف بن موسى بن شري اغأخفش ،الدمشقي؛ أبو عبد هللا التغلب ،شيخ ا١تقرئُت بدمشقُ ،ب زمانو قرأ على ابن ذكواف،
كأخذ اٟتركؼ عن ىشاـ بن عمار ،قرأ عليو خلق كثَت ،منهم جعفر بن أيب داكد ،كإبراىيم بن عبد الرزاؽ ،توُب ُب صفر ،سنة
اثنتُت كتسعُت كمائتُت ،كلو اثنتاف كتسعوف سنة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ُِْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،
ِ ،ّْٕ/نويهض ،معجم ادلفسرين ،طُ .َٕٗ/ِ ،
(ْ) أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن بشر بن ذكواف الدمشقي أبو عبيدة ،أخذ عن أبيو ،ركل عنو أٛتد بن يزيد اٟتيلٍ ىوًاٍل ،كأبو
سليماف دمحم بن عبد هللا بن سليماف بن الطيب بن يوس السعدم الدمشقي شيخ إبراىيم بن أٛتد الطربم ،أل كتاب أقساـ
القرآف كجواهبا كما ٬تب على قارئ القرآف عند حركة لسانو ،كلد يوـ عاشوراء سنة ثالث كسبعُت كمائة ،توُب يوـ االثنُت لليلتُت
انظر :ابن اٞتزرم،
بقيتا من شواؿ ،كقيل لسبع خلوف منو سنة اثنتُت كأربعُت كمائتُت ،كقد غلط من قاؿ سنة ثالث كأربعُت.
غاية النهاية ،د.ط.ُٕ/ُ ،
(ٓ) مفقود حسب علمي .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٓ/ُ ،
(ٔ) ُ.َٖٓ/
(ٕ) صٗٗ
(ٖ) القالنسي ،إرشاد ادلبتدي وتذكرة ادلنتهي يف القراءات العشر ،رسالة ماجستَت ،صُٖٖ.
(ٗ) عبد هللا بن اٟتسُت بن دمحم بن اٟتسُت الشري أبو دمحم بن أيب عبد هللا العلوم اٟتنبلي إماـ اٞتامع الغريب بواسط مقرئ
مصدر ضابط معركؼ ،أخذ القراءة عن أيب بكر دمحم بن دمحم السكاُب عن إٝتاعيل بن إسحاؽ صاحب قالوف ،كأيب بكر النقاش،
قرأ عليو أبو علي غالـ ا٢تراس ،كأثٌت عليو اٟتافظ أبو العالء ا٢تمذاٍل ،كقد انفرد عن النقاش عن ابن ذكواف بلسكت على الساكن
مطلقا .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْٕ/ُ ،
العز ،كا١تستنَت ،كالتذكار،
(َُ) يرل الباحث بعد االطالع أف طرؽ إشباع النقاش على النحو التايل" :الرشاد" ،الكفاية" ليب ٌ
كا١تصباح ،كقد قمت بنظمها فقلت:
ً
ً
ً
أى ٍشبً ٍع لًنىػ َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
عٌوز كمستن ًَت ت ٍذ ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ور يحًب
ػاش ًم ًن ٍار ىشاد أيب
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(ٓ)
عامة [ّٖ/د] شيوخو ،كذىب ابن ٣تاىد(ٔ) ،كصاحب
على
ا١تصن
أ
ر
ق
كهبذا
،
للباقُت [ُْ/ب]
ٌ
ٌ
"العنواف"(ٕ) ،ك"اجملتىب"(ٖ) كغَتىم ،إىل أنو على مرتبتُت :طوىل ١تن ذكر ،ككسطى ١تن بقي ،كبو كاف
َيخذ ا١تصنٌ غالبان.
(ٗ)
القراء ٣تمعوف على م ٌده مدان مشبعان قدران كاحدان .نعم اختلفت أراء أىل
كأما الالزـ  :فإف ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً
كاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأ لو ًمن الكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
توسيط م ٌود قد تال
قص ور كال
اية بً ىال
ى
أى ٍشبً ٍع لنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػاش بال إنكارم اىػ.
اح ال ٘تيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ًرم
كذا ًم ىن ا١تصبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
(ُ) عاصم بن هبدلة أيب النجود بفتح النوف كضم اٞتيم كقد غلط من ضم النوف أبو بكر اغأسدم موالىم الكوُب اٟتناط ب١تهملة
كالنوف ،شيخ القراء بلكوفة كأحد القراء السبعة ،كيقاؿ أبو النجود اسمأبيو ال يعرؼ لو اسم غَت ذل كهبدلة اسم أمو ،كقيل اسم
أيب النجود عبد هللا ،كىو الماـ الذم انتهت إليو رائسة القراء بلكوفة بعد أيب عبد الرٛتن السلمي ُب موضعو ٚتع بُت الفصاحة
صوت بلقرآف ،قرأ على أيب عبد الرٛتن السلمي ،كزر بن حبيش ،ركل القراءة عنو
كالتقاف كالتحرير كالتجويد ككاف أحسن الناس ن
إٝتاعيل بن ٥تالد ،كاٟتسن بن صاحل ،كحفص بن سليماف ،توُب آخر سنة سبع كعشرين كمائة .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،
د.ط ،ّْٔ/ُ ،ا١تزم ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال طُ.ّْٕ/ُّ ،
(ِ) عبد هللا بن عامر اليحصب إماـ أىل الشاـ ُب القراءة ،عبد هللا بن عامر بن يزيد بن ٘تيم بن ربيعة ،أبو عمراف على اغأصح،
أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء ،كعن ا١تغَتة بن أيب شهاب صاحب عثماف ،كالذم عند ىشاـ كابن ذكواف كالكبار ،أف ابن
عامر إ٪تا قرأ على ا١تغَتة ا١تخزكمي عن عثماف ،كىذا ىو اٟتق ،ركل عنو القراءة عرضا ٭تِت ال ٌذمارم ،قاؿ خالد بن يزيد ا١ترم:
ٝتعت عبد هللا بن عامر يقوؿ :قبض رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -كيل سنتاف ،توُب ابن عامر سنة ٙتاٍل عشرة كمائة .انظر :الذىب ،معرفة
القراء الكبار ،د.ط ،ْٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِْٓ/ُ ،
(ّ) علي بن ٛتزة الكسائي ،الماـ أبو اٟتسن اغأسدم ،موالىم الكوُب ا١تقرئ النحوم ،أحد اغأعالـ ،كلد ُب حدكد سنة عشرين
كمائة ،كٝتع من جعفر الصادؽ ،قرأ القرآف كجوده على ٛتزة :الزايت ،كعيسى بن عمر ا٢تمداٍل ،قرأ عليو أبو عمر الدكرم ،كأبو
اٟتارث الليث ،كقاؿ أبو بكر بن ٣تاىد :توُب برنبويو سنة تسع كٙتانُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،د.ط ،ِٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٓٓ/ُ ،
(ْ) خل بن ىشاـ بن ثعلب بن خل بن ثعلب بن ىشيم بن ثعلب بن داكد بن مقسم بن غالب ،أبو دمحم اغأسدم ،كيقاؿ خل
ً
الصلح بكسر الصاد أحد القراء العشرة ،كأحد
بن ىشاـ بن طالب بن غراب الماـ العلم أبو دمحم البزار بلراء البغدادم ،أصلو من فم ٌ
عرضا عن سليم بن عيسى ،كعبد الرٛتن بن أيب ٛتاد عن ٛتزة ،ركل
الركاة عن سليم عن ٛترة ،كلد سنة ٜتسُت كمائة ،أخذ القرآف ن
كٝتاعا :إدريس بن عبد الكرَل ،كسلمة بن عاصم ،مات ُب ٚتادل اآلخرة سنة تسع كعشرين كمائتُت ببغداد كىو
القراءة عنو ن
عرضا ن
٥تت من اٞتهمية .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ِِٕ/ُ ،نويهض ،معجم ادلفسرين ،طّ.ُْٕ/ُ ،
(ٓ) ابن كثَت ،أبو عمرك ،اغأصبهاٍل.
(ٔ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة  ،طْ ،صُّْ.ُّٔ،ُّٓ،

(ٕ) ؽْ ،االكتفاء يف القراءات السبع ادلشهورة ،طُ ،صِّ .
(ٖ) ليب القاسم عبد اٞتبار بن أٛتد الطىرس ً
وسي شيخ القراء ٔتصر ُب زمانو ،مل أعثر على نسخة منو .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر،
ٌ
ىي
طُ.ِْٖ/ُ،
الكل على مقدار ا١ت ٌد الالزـ ٓتالؼ ا٢تمز؛ غأف الغرض الفصل بُت الساكنُت ،ك٭تصل
(ٗ) مثبت هبامش ب :قاؿ اٞتعربم :كاتفق ٌ
ً
ً
ً ً ً ً
َ
ً
م ُب
م :كا١تد من قىػٍب ًل ال يػم ىسك ًن يدك ىف ىما قى ٍد يم َد ل ٍل ىه ىم ًزات ب ٍستي ىقاف٤ ،تموؿ عليو ،كقاؿ اغأ ٍىى ىواز ٌ
الس ىخا ًك ٌ
ٔتقدار حركة ،كقوؿ ٌ
إيضاحو :قدر اغأل  ،كقاؿ ابن أيب برزة :قدر ألفُت ،كأجرل ال ٌداٍل ُب جامع البياف فيو مراتب ا١ت ٌد ا١تتصل ،فإف كاف ركايةن صَت
فموقوؼ عليو اىػ.
إليو ،أك نظران،
ه
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اغأداء ُب تعيُت ىذا القدر اجملمع عليو ،فاحملققوف منهم :على أنو الشباع ،كاغأكثركف على إطالؽ
٘تكُت ا١ت ٌد فيو ،كقاؿ بعضهم :ىو دكف ما يم َد للهمز ،يعٍت :أنو دكف أعلى ا١تراتب ،كفوؽ التوسط،
(ُ)
ٍب اختلفوا أيضان ُب تفاضل بعض ذل على بعض ،فذىب كثَت إىل أف م ٌد ا١تدغم منو أشبع ٘تكينان
من ا١تظهر(ِ) ،كىذا مذىب ابن ٣تاىد(ّ) فيما ركاه عنو أبوبكر الشذائي(ْ) ،كم ٌكي(ٓ) ،كابن شريح
(ٕ)
(ٔ)
العز ُب "كً ىفايىتًو"(ٖ) ،كذىب
 ،ىكقىبًلىوي ال َداٍل ىك ىج َوىده  ،كذىب بعضهم إىل عكس ذل  ،ذكره أبو ٌ
اٞتمهور إىل التٌ ٍسوية؛ كىو الذم عليو ٚتهور أئمة العراقيٌُت ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أكثر أصحابو
البىػ ٍغ ىد ًاديٌُت(ٗ) ،كا١تصريٌُت(َُ).
كأ ٌما ا١تنفصل :فقرأ بلقصر ابن كثَت (ُُ) ،كأبو جعفر(ُ) ،كاختيلً ى عن قالوف ،كاغأصبهاٍل

(ِ)

(ُ) مثل :طسم عند من أدغم السُت ُب ا١تيم.
(ِ) مثل :طسم عند من أظهر السُت عند ا١تيم؛ كىو ٛتزة ،فمد٫تا سواء ،ك٤تيام عند من أسكن الياء؛ كىو انفع.
(ّ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.َٓٔ/ِ ،

(ْ) أٛتد بن نصر بن منصور بن عبد اجمليد ،أبو بكر الشذائي البصرم.
اغ ًدم ،كأيب بكر بن ٣تاىد ،قرأ عليو أبو الفضل ا٠تز ً
أحد القراء ا١تشهورين ،قرأ على عمر بن دمحم بن نصر ال ىك ً
اعي ،كدمحم بن
يى
ٌ
ً
ً
اٟتسُت بن آذر هبراـ ال ىك ىارزيٍت ،توُب سنة ثالث كسبعُت كثالٙتائة ،أك ُب سنة ست كسبعُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َُٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْْ/ُ ،

(ٓ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صْٕ.

(ٔ) انظر :ابن شريح ،الكايف يف القراءات السبع يف القراءات السبع ،طُ ،صُِٕ.
(ٕ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.َٓٔ/ِ ،

(ٖ) مل أجد ىذا النص ُب النسخة اليت بُت أيدينا ،كال ُب نسخة الرشاد اليت عندم.
(ٗ) مثل :دمحم بن أٛتد بن علي أبو مسلم البغدادم ،ركل عنو اٟتركؼ ،كٝتع منو كتاب السبعة البن ٣تاىد ،كبلغت طرؽ الداٍل
عن أيب مسلم ستُت طريقان ُب جامع البياف كلها ركاية حركؼ.
انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ِٖ/ُ ،

(َُ) مثل :خل

بن إبراىيم بن خاقاف ،عبد ا١تنعم بن غلبوف على قوؿ الذىب ،قاؿ ُب معرفة القراء الكبار ُب ترٚتتو :كالد أيب

اٟتسن مؤل التذكرة عداده ُب ا١تصريُت ،سكنها مدة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ.ُٗٗ/ُ ،

(ُُ) عبد هللا بن كثَت بن ا١تطلب الماـ أبو معبد ،موىل عمرك بن علقمة الكناٍل ال ٌدارم ا١ت ٌكي إماـ ا١تكيٌُت ُب القراءة ،أصلو
فارسي ،ككاف داراي ٔتكة ،كىو العطٌار ،مأخوذ من قولو عطر دارين ،كدارين موضع بنواحي ا٢تند ،قرأ على عبد هللا بن السائب
ا١تخزكمي ،كعلى ٣تاىد كدربس موىل ابن عباس ،قرأ عليو أبو عمرك بن العالء ،كشبل بن عبٌاد ،قلت :فيكوف مولده ظنا ُب سنة
ٜتس كأربعُت كمات شيخو عبد هللا بن السائب -هنع هللا يضر-بعد السبعُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ْٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّْْ/ُ ،
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كحفص(ٓ) ،من طريق عمرك(ٔ)فأ ٌما قالوف:
عن كرش ،كعن البصريُت(ّ) ،كىشاـ من طريق اٟتيٍل ىوًاٍل(ْ)،
ه
فقطع لو بلقصر ابن ٣تاىد(ٕ) ،كابن ًم ٍهىراف(ٖ) ،كابن سوار(ٗ)،
(َُ)
العز ُب "إرشاده"(ُُ) ،كابن فارس ُب "جامعو"(ُِ) ،كاغأىوازم ُب "كجيزه"(ُّ)،
كا١تالكي  ،كأبو ٌ
كسبط ا٠تيٌاط ُب" يمٍب ًه ًج ًو"(ُْ) ،كابن ىخٍيػ يركف(ُٓ) ،كٚتهور العراقيُت ،كصاحب"اجملتىب"(ُ)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ أحد العشرة ،مدٍل مشهور رفيع الذكر ،قرأ القرآف ،على مواله عبد هللا بن عياش بن أيب
ربيعة ا١تخزكمي ،ركل القراءة عنو انفع بن أيب نعيم ،كسليماف بن مسلم بن ٚتاز ،كعيسى بن كرداف ،مات أبو جعفر ب١تدينة سنة
ثالثُت كمائة ،كقيل :سنة اثنتُت كثالثُت ،كقيل :سنة تسع كعشرين ،كقيل :سنة سبع كعشرين ،كقيل :سنة و
ٙتاف كعشرين.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِّٖ/ِ ،
(ِ) دمحم بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن شبيب ،أبو بكر اغأصبهاٍل ،ا١تقرئ شيخ القراء ُب زمانو ،قرأ لورش على عامر اٞترشي،
كسليماف بن أخي الرشديٍت ،قرأ عليو طائفة منهم ،ىبة هللا بن جعفر ،كعبد هللا بن أٛتد ا١تطرز ،توُب ببغداد سنة ست كتسعُت
كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُّٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُٔٗ/ِ ،
(ّ) أبو عمرك ،كيعقوب .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُِٓ/ُ ،
(ْ) أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل أبو اٟتسن ا١تقرئ ،من كبار اٟتذاؽ اجملودين ،قرأ على قالوف ،كعلى خل البزار ،كعلى ىشاـ بن
عمار ،كٚتاعة ،قرأ عليو اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف ،كالفضل بن شاذاف ،قيل :إنو توُب سنة ٜتسُت كمائتُت .انظر :الذىب،
معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْٗ/ُ ،
عرضا
(ٓ) حفص بن سليماف بن ا١تغَتة أبو عمر بن أيب داكد ،اغأسدم ،الكوُب ،الغاضرم ،البزاز ،كيعرؼ ْتفيص ،أخذ القراءة ن
كتلقينا عن عاصم ،ككاف ربيبو ،ابن زكجتو ،كلد سنة تسعُت ،قرأ عليو عمرك بن الصباح ،كعبيد بن الصباح ،توُب ُب سنة ٙتانُت
كمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ْٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِْٓ/ُ ،
(ٔ) عمرك بن الصباح أبو حفص الكوُب ا١تقرئ الضرير ،قرأ على حفص ،ككاف أحذؽ من قرأ عليو ،قرأ عليو علي بن سعيد البزار،
كاٟتسن بن ا١تبارؾ ،توُب سنة إحدل كعشرين كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َُِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية
النهاية ،د.ط.َُٔ/ُ ،
(ٕ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صُّْ.
(ٖ) مل يذكر مراتب ا١تنفصل ُب الغاية كذكرىا ُب ا١تبسوط.
انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط يف القراءات العشر ،د.ط ،صَُِ.
(ٗ) انظر :ادلستنّب ،طُ.َٕٓ/ُ ،
(َُ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ّّْ/ُ ،
(ُُ) صُٕٖ.
(ُِ) ا٠تياط ،اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش ،رسالة دكتوراة ،صُُٗ.
(ُّ) اغأىوازم ،الوجيز ،طُ ،صٔٗ.
(ُْ) صُّّ.
(ُٓ) دمحم بن عبد ا١تل بن اٟتسن بن خَتكف ،اغأستاذ أبو منصور البغدادم ،ا١تقرئ الدبس ،مصن كتاب ا١تفتاح ُب القراءات،
قرأ القراءات ،على عبد السيد بن عتاب ،كعلى جده غأمو أيب الربكات عبد ا١تل بن أٛتد ،قرأ عليو بكتابو ا١تفتاح ،أبو اليمن
الكندم ،ك٭تِت بن اٟتسُت اغأكاٍل ،توُب ُب رجب سنة تسع كثالثُت كٜتسمائة ،عن بضع كٙتانُت سنة .انظر :الذىب ،معرفة
القراء الكبار ،طُ ،ِْٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ُِٗ/ِ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُِٓ/ُ ،
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ك"العنواف"[ِْ/أ](ِ) ،كبعض ا١تغاربة(ّ) ،كقطع لو من طريق اٟتيٍل ىوًاٍل صاحب"التجريد"(ْ)،
ك"التبصرة"(ٓ) ،ك"ا٢تداية"(ٔ) ،كابن بلٌيمة(ٕ) ،ككثَت من ا١تؤلفُت كابٍت[ّٗ/جػ] غلبوف(ٖ)،
ص ٍفرا ًكم(ٗ) ،كىو أحد الوجهُت ُب "التٌػي ًسَت"(َُ) ،ك"ال َش ً
اطبًيٌة"(ُُ) ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب
ٍ
كال َ ى
الفتح(ُِ).
كأ ٌما اغأصبهاٍل :فقطع لو بلقصر أكثر ا١تؤلفُت ،كابن ٣تاىد(ُّ) ،كابن مهراف(ُْ) ،كابن
سوار(ُٓ) ،كصاحب "الركضة"(ُ) ،كأيب العز(ِ) ،كابن فارس(ّ)ً ،
كسبط ا٠تيٌاط(ْ) ،كال ٌداٍل(ٓ) ،كغَتىم،
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) نفس ا١تصدر السابق.
(ِ) ؽْ.
(ّ) كابن شريح ُب كافيو ،كا٢تذيل ُب كاملو ،كاٟترز ،كالتيسَت ،كابن الفحاـ ُب ٕتريده ،كابن بليمة ُب تلخيصو.
(ْ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّٕ.
(ٓ) صٗٔ
(ٔ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صّٓ .كقد أتى اللفظ فيها على العموـ فاندرج معهم قالوف .انظر :ابن اٞتزرم،
النشر ،طُ.ُِٓ/ ُ ،
(ٕ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صٓ.
(ٖ) انظر :طاىر بن غلبوف ،التذكرة ،طُ ،َُٔ/ُ ،عبد ا١تنعم بن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ِٖٗ/ُ ،
(ٗ) عبد الرٛتن بن عبد اجمليد بن إٝتاعيل بن عثماف بن يوس بن حسُت بن حفص أبو القاسم الصفراكم نسبة إىل كادم
كبَتا مفتينا على مذىب مال انتهت
الصفراء بٟتجاز ٍب السكندرم اغأستاذ ا١تقرئ ا١تكثر مؤل كتاب العالف كغَته كاف إماما ن
إليو رائسة العلم ببلده ،مولده أكؿ سنة أربع كأربعُت كٜتسمائة ،كقرأ الركاايت على أٛتد بن جعفر الغافقي كعبد الرٛتن ابن خل
عرضا علي بن موسى بن الدىاف كأبو بكر بن أيب الدر ،مات ُب ربيع اآلخر سنة ست كثالثُت كستمائة.
هللا ،أخذ عنو القراءات ن
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ّّٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،ّّٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ،
ُ .ُِٓ/كمن ا١تعلوـ أف النسخة ا١توجودة لكتاب العالف ىي النسخة اغأمريكية ،كتبدأ من بب الوق على مرسوـ ا٠تط إىل
هناية الكتاب ،كلذل قمت بلتعويل على النشر ُب اٞتزء ا١تفقود.
(َُ) الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صُْٔ.
ً ً
ً ً
ً
ض ىال.
صير ىبد يرهي طىالبنا ٓتيٍلف ًه ىما يػيٍرًكي ى ىد ًّرا ىك٥تيٍ ى
(ُُ) قاؿ الشاطب :فىًإ ٍف يػىٍنػ ىفص ٍل فىالٍ ىق ٍ
انظر :الشاطب ،حرز األماين ووجو التهاين يف القراءات السبع ،طُ ،البيتُٗٔ.
(ُِ) فارس بن أٛتد بن موسى بن عمراف أبو الفتح اٟتمصي الضرير ،نزيل مصر ،اغأستاذ الكبَت الضابط الثقة ،كلد ْتمص سنة
ثالث كثالثُت كثالٙتائة ،كرحل كقرأ على عبد الباقي بن اٟتسن ،كعبد هللا بن اٟتسُت ،قرأ عليو كلده عبد الباقي ،كاٟتافظ أبو
عمرك الداٍل ،توُب ٔتصر سنة إحدل كأربعمائة -رٛتو هللا .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم،

غاية النهاية ،د.ط.ٓ/ِ ،

(ُّ) مل أجد ىذا النص ُب السبعة البن ٣تاىد ،كمن ا١تعلوـ أهنا ليست من الكتب ا١تختارة لألصبهاٍل.

(ُْ) مل َيت ذكر بب ا١تد ُب الغاية ،كإ٪تا أتى ُب ا١تبسوط ،كطريقو التوسط ال القصر .انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صَُِ.

كإف قلنا :إنو من طريق ابن مهراف ،فإثبات القصر من ىذا الطريق يكوف من طريق ابن اٞتزرم ،كتكوف الطريق ُب ىذه اٟتالة طريق أدائية.
(ُٓ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٕٓ/ُ ،
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كغَتىم ،كىو أحد الوجهُت ُب العالف(ٔ) ،نص عليهما ٗتيَتان(ٕ) بعد ذكر القصر.
كأ ٌما أبو عمرك(ٖ) :فقطع لو بلقصر من ركايتيو :ابن مهراف(ٗ) ،كابن سوار(َُ) ،كابن
فارس(ُُ) ،كأبو علي البغدادم(ُِ)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) ُ.ّّْ/

(ِ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صٗٗ ،اإلرشاد ،رسالة ،صُٖٕ.

(ّ) انظر :اٞتامع ،رسالة دكتوراة ،صُُٗ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(ْ) انظر :ادلبهج ،رسالة كتوراة ،صُّّ.

(ٓ) ىذا الوجو قد كرد ُب جامع البياف ،طُ ،ْٖٔ/ُ ،كمن ا١تعلوـ أف جامع البياف ليس من الكتب ا١تختارة لألصبهاٍل.
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،

(ٕ) كيقصد بو التخيَت ا١تقيد بلركاية.
(ٖ) أبو عمرك بن العالء ا١تازٍل ا١تقرئ النحوم البصرم الماـ ،مقرئ أىل البصرة ،اٝتو زبف على اغأصح ،عرض بلبصرة على
٭تِت بن يعمر ،كنصر بن عاصم ،قرأ عليو خلق كثَت؛ منهم :٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدمُ ،كعبد الوارث التنورم ،توُب أبو عمرك سنة
أربع كٜتسُت كمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،ٖٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ِٖٖ/ُ ،

(ٗ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صَُِ.
(َُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٕٓ/ُ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ،

(ُِ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ّّْ/ُ ،
11

عز(ُ) ،كابن خَتكف(ِ) ،كاغأىوازم(ّ) ،كصاحب "العنواف"(ْ) ،كشيخو(ٓ) ،كاغأكثركف ،كىو أحد
كأبو ال ٌ
الوجهُت عند ابن ٣تاىد من جهة الركاية(ٔ) ،كُب "جامع البياف"(ٕ)من قراءتو على أيب الفتح ،كُب
"ا١تبهج" ،ك"التٌذكار" ،إال أنو ٥تصوص بوجو الدغاـ ،نص على ذل  :سبط ا٠تياط(ٖ) ،كابن
شيطا(ٗ) ،كىو الصحيح.
كقطع لو بلقصر من ركاية السوسي فقط :ابن يسفياف(َُ) ،كابن يشىريح(ُُ) ،كا١تهدكم(ُِ)،
(ُْ)
(ُّ)
الشاطب(ُٓ)،
كم ٌكي  ،كصاحب "التيسَت"  ،ك ٌ
(ُٖ)
(ُٔ)(ُٕ)
ص ٍفراكم(ُٗ) ،كغَتىم ،كأحد
[كابن بلٌيمة]
 ،كسائر ا١تغاربة ،ككذا ابنا ىغ ٍلبيوف  ،كال َ
(ُ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صٗٗ.

(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،

(ّ) انظر :اغأىوازم ،الوجيز ،طُ ،صٔٗ .كليس من الكتب ا١تختارة ُب قراءة أيب عمرك.
(ْ) انظر :ابن خل  ،العنوان٥ ،تطوط ،ؽْ.
(ٓ) عبد اٞتبار الطىرس ً
وسي.
ٌ
ىي
(ٔ) أم :ركاية الدكرم عن أيب عمرك.

(ٕ) لفظ القراءة صراحة جاء من ا١تفردات ال من الداٍل ،جامع البيان ،قاؿ أبو عمرك ال ٌداٍل :كأقرأٍل أبو الفتح ذل بغَت ٘تكُت
زائد ٟتركؼ ا١ت ٌد ،على ما فيهن من ا١ت ٌد الذم ىو صيغتها .انظر :الداٍل ،مفردة أبو عمرو البصري ،طُ ،صْٗ.

(ٖ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صُّّ.

(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(َُ) مل أجد نصان صر٭تان بتخصيص السوسي بلقصر ُب كتاب ا٢تادم ،كمن ا١تعلوـ أنو ليس من الكتب ا١تختارة لركاية السوسي،
كإ٪تا ىو من مآخذ ركاية الدكرم عن أيب عمرك .انظر :القَتكاٍل ،اذلادي ،طُ ،صُُُ.ُُّ،ُُِ،

(ُُ) العبارة اليت كردت ُب الكاُب ،مل ٗتص السوسي كحده بلقصر ،كإ٪تا ذكرت الدكرم أيضان ُب أحد كجهيو.
انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صَِٗ.

(ُِ) مل أعثر على نسخة منو .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(ُّ) انظر :ابن أيب طالب ،التبصرة ،طُ.ٔٗ ،

(ُْ) صُْٔ.
ً
صير ىب ًد يرهي طىالًبنا
(ُٓ) قاؿ الشاطب :فىًإ ٍف يػىٍنػ ىفص ٍل فىالٍ ىق ٍ
انظر :الشاطب ،مًب الشاطبية ،طُ ،البيتُٗٔ.

ً ً
ض ىال.
ٓتيٍلف ًه ىما يػيٍرًكي ى ىد ًّرا ىك٥تيٍ ى

(ُٔ) ساقط من ب.

(ُٕ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صٗ.

(ُٖ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،ِٗٗ،ِٖٗ/ُ ،ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.َُٔ/ُ ،
(ُٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
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الوجهُت(ُ) للدكرم ُب "الكاُب" ،ك"العالف" ،ك"الشاطبية" ،كغَتىا.
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
العز(ٔ)،
بو
أ
ك
،
خَتكف
ابن
ك
،
كي
ال
ا١ت
ك
،
ار
و
س
ابن
:
بلقصر
لو
فقطع
:
كأما يعقوب
ٌ
(ٖ)
(ٕ)
الفحاـ ُب مفردتو(ٗ) ،كال ٌداٍل(َُ) ،كابن
ابن
ك
،
غلبوف
ابن
ك
،
كٚتهور العراقيُت ،كاغأىوازم
ٌ
شريح[ِْ/ب](ُُ) ،كغَتىم ،كىو ا١تشهور عنو .كأ ٌما ىشاـ :فقطع لو بلقصر من طريق ابن
العز(ُّ) ،كقطع لو من طريق اٟتلواٍل :ابن خَتكف(ُْ) ،كابن سوار(ُٓ)،
عن اٟتلواٍل :أبو ٌ
كغَتىم ،كىو ا١تشهور عند العراقيُت عن[ّٗ/د] اٟتيلواٍل ،كال خالؼ عنو من طريق ا١تغاربة ُب ا١تد؛
كىو طريق ال ٌداجوٍل.
(ُ) ىذه العبارة تناقض العبارة اليت قبلها من ٗتصيص السوسيٍ ،ب إيراد الوجو اآلخر للدكرم من نفس الكتب اليت أشار إليها
بلتخصيص ،كهللا أعلم.
(ِ) يعقوب بن إسحاؽ اٟتضرمي ،قارئ أىل البصرة ُب عصره ،الماـ أبو دمحم يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاؽ
موىل اٟتضرميُت ،قرأ القرآف على أيب ا١تنذر ،سالـ بن سليم ،قرأ عليو ركح بن عبد ا١تؤمن ،كدمحم بن ا١تتوكل ركيس ،توُب ُب ذم اٟتجة

سنة ٜتس كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ْٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٖٔ/ِ،
(ّ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٕٓ/ُ ،
(ْ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ّّْ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(ٔ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صٗٗ ،ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صُٕٖ.
(ٕ) انظر :اغأىوازم ،الوجيز ،طُ.ٗٔ ،
(ٖ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.َُٔ/ُ ،

(ٗ) مل يتحدث ابن الفحاـ ُب مفردتو عن بب ا١ت ٌد ا١تنفصل ،كلذا يعوؿ على النشر ،كمذىبو القصر ،خالفان ١تا قالو الزمَتم ُب
البدائع من أف مذىبو التوسط ،قاؿ :كا٠تامس كالسادس :إظهار قيل مع ا١ت ٌد كعدـ الغنة بال ىا ،من ا١تبهج ،كالتذكار ،كغاية أيب
العالء ،ككذا من مفردة ابن الفحاـ على ما كجدان فيها.
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(َُ) انظر :الداٍل ،مفردة يعقوب بن إسحاق احلضرمي ،طُ ،صِْ.
(ُُ) انظر :ابن شريح ،جتريد االختالف ،طُ ،صٗٓ.
(ُِ) دمحم بن أٛتد بن عبداف اٞتزرم ،عرض على أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل عن ىشاـ ،قرأ عليو عبد هللا بن اٟتسُت السامرم كحده،
كذكر أنو كاف لو من السن فوؽ ا١تائة .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْٔ/ِ ،

(ُّ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صٗٗ.
(ُْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِِٓ/ُ ،
(ُٓ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٕٓ/ُ ،
(ُٔ) انظر :اغأىوازم ،الوجيز ،طُ ،صٕٓ.
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البغدادم من طريق ىزٍرىعا ىف
علي
ٌ
كأما حفص فقطع لو بلقصر :أبو ٌ
(ّ)
(ُ)(ِ)
العز من طريق الفيل عنو(ْ)،
بو
أ
كذل
ك
،
جامعو
ُب
فارس
بن
ا
كذل
ك
،
عن عمرك عنو
ٌ
كىو ا١تشهور عند العراقيٌُت من طريق الفيل ،كالباقوف من القراء ٯتدكف ىذا الضرب ،كىم فيو على التفاكت
ُب ا١تراتب كما تقدـ ُب ا١تتصل.
كأما العارض :فيجوز فيو و
وسط ،كالقصر ،كىي أكجو ٗتيَت ،كأ ٌما
كل من ا١ت ٌد ،كالتٌ ٌ
لكل من ال يقٌراءٌ ،
إذا كاف ا٢تمز قبل حرؼ ا١ت ٌد كذل ٨تو :ءادـ ،كأيكىل ،كإٯتاف ،فإف لورش من طريق اغأزرؽ ُب ذل زايدة
و
اختالؼ بُت أىل اغأداء ،فزايدة ا١ت ٌد طريق صاحب "العينواف"(ٓ) ،ك"التٌبصرة"(ٔ) ،ك"ال ىك ًاُب"(ٕ)،
ا١ت ٌد على
ك"ا٢تىػ ًادم"(ٖ) ،ك"ا٢تداية"(ٗ) ،ك"التَ ٍجريًد"(َُ) ،ك" ا٢تذيل ،الكػامػل" ،)ُُ(،ك"الػ يمنتىػ ىهى"(ُِ) ،كمنظومة
ص ًرم"(ُ)(ِ) ،كابن بلٌيمة(ّ) ،كاغأىوازم(ْ) ،كال ٌداٍل من قراءتو علي أيب الفتح(ٓ) ،كابن
"اٟتي ٍ
(ُ) الذم ُب الركضة ىو ركاية القصر من طريق الويل عن حفص .انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ّّْ/ُ ،
(ِ) مثبت هبامش ب :قاؿ الزمَتم :ذكر ُب النشر" :بلقصر ٟتفص من ركضة أيب علي من طريق زرعاف عن عمرك ،كرأيت
للحمامي عن الويل عن الفيل فقط ،كمل يسند ُب النشر كتاب ا١تالكي ،الركضة إال
النسخة العتيقة ا١تصححة ذكر فيها القصر ٌ
اٟتمامي بال كاسطة ،كمل يسند ُب النشر أيضان ركضة ا١تع ٌدؿ ،كجامع بن فارس إىل الويل ،مع
الويل ،كنقرأ بو غأف أب علي قرأ على ٌ
اٟتمامي عنو" اىػ.
اٟتمامي عنو ،كقرأ ا١تعدؿ على أيب العباس على ٌ
أف ابن فارس قرأ على ٌ
(ّ) انظر :ابن فارس ،اجلامع ،رسالة دكتوره ،صُُٗ .كفيو القصر للويل عن حفص.
(ْ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صٗٗ.

(ٓ) ؽْ.
(ٔ) الذم ُب التبصرة ىو ذكره للمراتب الثالثة الواردة ُب البدؿ لورش مفصلة على النحو التايل :ا١تد ،كالتوسط مذىب ا١تصريُت،
كالقصر للبغداديُت .انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صٔٔ.
(ٕ) صَُِ.
(ٖ) صُُٓ.

(ٗ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،صَّ ،ُّ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٔ/ُ ،
(َُ) صُّٕ.
(ُُ) صِِْ.

(ُِ) انظر :ا٠تزاعي ،ادلنتهى ،طُ ،صِّٖ.
كمن ا١تعلوـ أف اٞتزرم مل ينتق منو أم طريق صراحة غَت ما ذكره ا٢تذيل ُب الكامل عن ا٠تزاعي.
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خاقاف(ٔ)،كغَتىم من سائر ا١تغاربة ،كا١تصريُت(ٕ)ٍ ،ب اختلفوا ُب قدر ىذه الزايدة؛ فالشباع ٞتمهور
من ذكران ،ك التوسط لل ٌداٍل ،كاغأىوازم ،كابن بلٌيمة ،كأبو علي ا٢ت ػىَراس(ٖ) ُب ما ركاه عن أيب
عدم(ٗ) ،كذكر أبو شامة أف مكيان ذكر ًّ
كال من الشباع ،كالتوسط ،كذكر ال َسخاكم[ّْ/أ] عنو
الشباع فقط ،كعبارتو ُب "التبصرة" ٖتتمل الوجهُت ،كبلشباع قرأ ا١تصن من طريقو ،ك القصر
لصاحب "التذكرة" ،كالبن بلٌيمة أيضان ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب اٟتسن(َُ)،كأثبت الثالثة صاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ص ًرم ،قرأ على عبد العزيز بن دمحم بن صاحب بن سفياف ،كعلى أيب علي
(ُ) علي بن عبد الغٍت ،أبو اٟتسن الفهرم القَتكاٍل اٟتي ٍ
بن ٛتدكف اٞتلويل ،قرأ عليو أبو داكد سليماف بن ٭تِت ا١تعافرم ،كركل عنو أبو القاسم بن الصواؼ قصيدتو ،توُب بطنجة سنة ٙتاف
كستُت كأربعمائة .انظر :القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،طُ ،َُٔ/ّ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َٓٓ/ُ ،
ً
س ىمد ىؾ ًبلن ٍك ًر.
ص ًرم :ىكإًف تىػتىػ ىق َد ٍـ ى٫تٍىزةه ى٨ت ىو ءى ىامنيوا
قاؿ اٟتي ٍ
ىكأيكح ىى فى ٍام يدد لىٍي ى
ص ًرم ،ادلنظومة احلصرية ،طُ ،البيتّٓ.
(ِ) انظر :اٟتي ٍ

(ّ) الذم ُب التلخيص ىو القصر ،كىو اختيار مصن التلخيص .انظر :ابن بلٌيمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صِٔ.
(ْ) قاؿ اغأىوازم ُب ا١توجز" :إال كرشان عن انفع كحده فإنو يزيد ُب ذل أدٌل مد ،يريد بذل التجويد".
انظر :صٕٔ .كا١توجز ليس من الطرؽ ا١تختارة لورش ،كعليو ٯتكننا أف نقوؿ :إنو من طريق اغأىوازم ،فيكوف التعويل فيو على ما
جاء ُب النشر.
(ٓ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ْٕٗ/ِ ،
(ٔ) نفس ا١تصدر السابق.
(ٕ) كمن ا١تصريُت :أبو العباس ابن نفيس ،أبو جعفر أٛتد بن أسامة التجيب ،كأبو بكر بن أٛتد بن أيب الرجاء ،كمن أصحاب
الفحاـ ،كابن غلبوف كغَتىم.
ا١تصنفات :أبو القاسم الصفراكم صاحب كتاب"العالف" ،ك ٌأما نزالء مصر فمنهم :ابن بلٌيمة ،كابن ٌ
(ٖ) أبو علي غالـ ا٢تراس ىو حسن بن القاسم بن علي الواسطي ا١تقرئ شيخ القراء كمسند العراؽ.
كلد سنة أربع كسبعُت كثالٙتائة كرحل ُب القراءات شرقان كغربن ،كأدرؾ الكبار ،كقرأ على صاحب ابن ٣تاىد ،كىو من الطبقة ا١تارة؛
كإ٪تا أخرتو إىل ىنا غأنو عمر كأتخر موتو كثَتا عن رفقائو ،قرأ بواسط على عبد هللا العلوم صاحب النقاش ،كقرأ ْتراف على أيب
القاسم الزيدم ،قرأ عليو القالنسي ،كأبو اجملد دمحم بن دمحم بن جهور ،توُب يوـ اٞتمعة ،سابع ٚتادل اغأكىل سنة ٙتاف كستُت
كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ِّٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِِٖ/ُ ،
(ٗ) عبد العزيز بن علي بن أٛتد بن دمحم بن إسحاؽ بن الفرج أبو عدم ا١تصرم يعرؼ ببن الماـ ،مقرئ٤ ،تدث ضابط ،شيخ
القراء كمسندىم ٔتصر ،أخذ القراءة عرضان كٝتاعان عن أٛتد بن ىالؿ ،كأيب بكر بن سي  ،ركل عنو القراءة عرضان كٝتاعان :أٛتد
بن علي بن ىاشم ،كأٛتد بن نفيس ،توُب لعشر خلوف من ربيع اغأكؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالث مئة .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية
النهاية ،د.ط.ّْٗ/ُ ،
كيرل الباحث أف الًتاجم مل تذكر قراءة ا٢تراس على أيب عدم ،كإ٪تا ذكرت قراءتو على ابن نفيس ،فالذم يًتجح لدم أف ما ركاه
ا٢تراس عن أيب عدم كاف بواسطة ابن نفيس ،ك٦تا يؤيد ذل ميالد أيب علي ا٢تراس كاف قبل كفاة أيب عدم بسبع سنوات فقط،
٦تا يستحيل معو ٖتمل القراءة ،كهللا أعلم.
(َُ) طاىر بن غلبوف.
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الشاطب ،كقد اتفقوا على
"العالف" ،ك ٌ

استثناءﱡﭐﲏﱠ

كي

كقع(ُ) ،كعلى استثناء ما

كقع[َْ/جػ] ُب ا٢تمز بعد ساكن صحيح ك٫تا من كلمة كاحدة ٨تو:ﱡﭐ ﲌﱠ،كﱡﭐﱫﱠ(ِ)،




كعلى استثناء ما كانت اغأل فيو بعد ا٢تمزة مبدلة من التنوين ُب الوق على ٨تو:ﱡﭐﱣﱤﱠ(ّ).
كاختلفوا ُب ثالث كلمات:


الشاطب(ٓ) ،كنص على
اغأكىل :ﱡﭐﱡﱠ ،فاستثناىا ال ٌداٍل ،كأصحابو(ْ) ،كتبعو على ذل
ٌ
م ٌدىا صاحب "ا٢تادم"(ٔ) ك"العنواف"(ٕ) ك"الكاُب"(ٖ) كىو ظاىر عبارة م ٌكي(ٗ) ،كاغأ ٍىى ىوا ًزم(َُ)،
(ُِ)
ً (ُُ)
ص ًرم(ُّ)؛ غأهنم مل يستثنوىا.
فحاـ  ،كاٟتي ٍ
كا٠تيىزاع ٌي  ،كابن ال ٌ


الثانية :ﱡﭐﱫﱠ أعٍت :ا١تد بعد الالـ ٔتوضعي يونس(ُ).

(ُ) كقد كردت ُب موضعُت :اغأكؿ :سورة النحل ،اآليةُٔ ،كالثاٍلُ :ب سورة فاطر ،اآليةْٓ ،أما يؤاخذكم :فقد كرد ُب أربعة
مواضع ،اغأكؿ كالثاٍل :البقرة ،اآليةِِٓ ،كالثالث كالرابع :ا١تائدة ،اآليةٖٗ.
(ِ) سورة النور ،اآليةّٗ.
(ّ) سورة البقرة  ،اآليةُُٕ.
(ْ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.َْٖ/ِ ،

(ٓ) ُب حرز اغأماٍل ،قاؿ الشاطب :ىكىك َسطىوي قىػ ٍوهـ ىكػ ػػ :ءى ىام ىن ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػؤىال
ًً ً
ً
يل أ ٍىك بػى ٍعػ ػ ػ ػ ػ ىػد ىساكً ون
س ىول ىايء إ ٍسىرائ ى
انظر :الشاطب ،مًب الشاطبية ،طُ ،البيتُِٕ.ُّٕ،

ًء ء ًا٢تةن ءاتىى لًالٯتىػ ػ ػ ػ ً
ػاف يمثًٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىى ى
و
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأىىال.
ص ًح و
يح ىكػ :قيػ ٍرآف ىكىم ٍسئيوالن ٍ
ى

(ٔ) انظر :القَتكاٍل ،اذلادي ،طُ ،صُُٓ .كمن ا١تعلوـ أنو ليس من الكتب ا١تختارة لورش.
(ٕ) ؽْ.
(ٖ) صَُِ.

(ٗ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صٕٔ.
(َُ) سبق الكالـ على مسألة مد البدؿ لورش من ا١توجز لألىوازم.
(ُُ) دمحم بن جعفر بن عبد الكرَل بن بديل ا٠تزاعي ،أبو الفضل اٞترجاٍل ،ا١تقرئ مؤل الواضح ُب القراءات.
كاف أحد من جاؿ ُب اغأفاؽ ،كلقي الكبار ،كأخذ عن اٟتسن بن سعيد ا١تطوعي ،كأيب علي بن حبش ،ركل عنو أبو القاسم
التنوخي ،كأبو العالء الواسطي ،توُب سنة ٙتاف كأربعمائة.

انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِِ/ُ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط ،َُٗ/ِ ،ا٠تزاعي ،ادلنتهى ،طُ،

صِّٖ.

(ُِ) مل أجد ىذا النص ُب التجريد.
اٟترؼ ساكنان كلىي ً ً ً
ً
ص ًر.
س ْتىٍرؼ ا١ت ٌد فىاقٍػىرأٍهي ًبلٍ ىق ٍ
(ُّ) قاؿ اٟتي ٍ
ص ًرم :ىكإف ىكا ىف قىػٍب ىل ا٢تىمزةً ي ى
ىٍ ى
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الثالثة :ﱡﭐﱝ ﱞﱠ(ِ) بلنجم.


نص على استثنائهما :ابن سفياف(ّ) ،كا١تهدكم(ْ) ،كابن شريح(ٓ) ،كعلى استثناء

ﱡﭐﱝ

ﱞﱠفقط مكي(ٔ) ،كمل يستثنهما الداٍل ُب "تيسَته"(ٕ) ،كاستثنا٫تا ُب "جامعو"(ٖ) ،كنص ُب غَت٫تا
علي ا٠تالؼ فيهما ،كأجرل ا٠تالؼ فيهما الشاطب(ٗ) ،كأ ٌما صاحب "العنواف"(َُ) ،ك" الكامل"(ُُ)،
كاغأىوازم(ُِ) ،كأبو معشر(ُّ) ،كابن بلٌيمة(ُْ) ،فلم يستثن أحد منهم ما أيٚتع على استثنائو من


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر :اٟتصرم ،منظومة احلصري ،ذكر ا١تد كالقصر ،طُ ،البيتٗ.

(ُ) اآليةُٓ.ُٗ،
ؼ ىغأ ٍىزىروؽ
(ِ) مثبت هبامػ ػ ػ ػػش بً " :ك ىُب ىع نادا اغأ ى
يكىل ًخ ىال ه
اؿ يي ٍستىػثٍػ ىٌت فى ىذا ًل ٍد ىغ ًام ًو ٍاعػ
فى ىم ٍن قى ى
اؿ ىال ىما ٍاعتى َد فً ًيو بً ىعا ًر و
ض
ىكىم ٍن قى ى
ت ًُب إً ٍد ىغ ًام ًو ىم ىع ىم ًٌد النػ
فىًإ ٍف قيػ ٍل ى
وؿ لى ىق ٍد قىاليوا علىى اغأىص ًل م ًٌدهً
أىقي ي
ى
ٍ ى
ً
ت فىػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىنت تىػىرل اٟتىٍيثيَةى افٍػتىػىرقى ٍ
فىأ ى
اب لًلَ ًذم فًي ػ ػ ًػو يػىٍبػتى ًدم
ىكىى ىذا ىج ىو ه
كى ىذا احتًجاج مع ثػيب ً
وت ًرىكايػى ػ وػة
ىى ٍ ى ه ى ٍ ي
(ّ) انظر :القَتكاٍل ،اذلادي ،طُ ،صُُٔ.

ً
يل يي ٍستىػثٍػ ىٌت لى ًديٍ ًو ،ىكقًيػ ػ ػ ػ ػ ىػل ىال
فىػ ىق ٍد ق ى
تً ىد نادا بًتى ٍح ًري و إً ىىل َ
الالًـ نػى ىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىكى٫تٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػزتيوي ىمٍن ًويىةه ًعٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ىما تىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىانقً ً
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي الٍ ىػم ىال
ض ىم ٍو يج ه
ود ىكىملٍ يػىٍر ى
ً
ىس ىه ىال
ىكإً ٍد ىغ ياموي ىٍ٬ت ًرل ىعلىى اللَ ٍفظ أ ٍ
ض فً ًيو لًلَ ًذم قىػ ػ ػ ػ ػػد ىأتىَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
تىػنىاقي ى
ًهبمزةً كص ول كىو ي ٍد ًغم م ً
وصػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىٍ ى ى ٍ ى ي ى ي ي ي
فى يكل ًمن الٍو ٍج ىه ٍ ً
ص ػ ػ ػ ػ َح ىٖتىم ػ ػ ػ ىػال"
ُت ى
ى ى

(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٔٔ/ُ ،
(ٓ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صُُِ.
(ٔ) قاؿ مكي ُب ابن أيب طالب ،التبصرة :كمل ٯتد ﱡﭐﱝ ﱞﱠ ،كﱡﭐ ﱂ ﱠ  ،كمل يقل ﱡﭐﱝ ﱞﱠ فقط .انظر:
مكي ،التبصرة ،طُ ،صٕٔ.
(ٕ) صُْٖ.
(ٖ) ِ.َْٖ/
ً
اىر بًىق ً
ٚتي ًع الب ػ ػ ػ ً
ػاؿ ىكقىػ َوىال
ػاب قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
(ٗ) قاؿ الشاطب :ىك ىعادان اغأ ى
ٍ
ص ًر ى ى
ابن ىغ ٍلبيو ىف طى ه
يكىل ك ي
ً
ً
ً ً
ً
وف ً
يص ىال.
ىك ىعن يكلٌ ًهم ًب١ت ٌد ىما قىػٍب ىل ىساكً ون ىك ًع ى
الوقٍ ىك ٍج ىهاف أ ٌ
ند يس يك ى
انظر :الشاطب ،الشاطبية ،طُ ،البيتٕٓ.ٕٔ،
(َُ) ابن خل  ،العنوان٥ ،تطوط ،ؽْ.
(ُُ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.َْٔ/ْ ،
(ُِ) انظر :اغأىوازم ،ا١توجز ،طُ ،ص ٕٔ.
(ُّ) الذم ُب التلخيص مازاده يونس بن عبد اغأعلى عن كرش من مد ﱡﭐﱫﱠ ،ﱡﭐﲍ ﲎﱠ ،ﱡﭐ ﳂ ﱠ .انظر:
الطربم ،التلخيص ،طُ ،صُُّٔ ،سوق العروس٥ ،تطوط ،ؽُّّ.
(ُْ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صِٔ.
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فيو من ﱡﭐﱫﱠ ،كﱡﭐﱝ ﱞﱠ  ،كال مثٌل أحد منهم بشيء من

٨تو:ﱡﭐﲏﱠ ،كال ما اختيل
ا١تغَت ٨تو :ﱡﭐﱌﱠ(ُ) ،ك ﱡﭐﱤﱠ(ِ) ،ك ﱡﭐﲠ ﲡﱠ(ّ) ،كمل يتعرضوا لو ،كمل ينصوا إال








(ٓ)

على ا٢تمز احملقق(ْ)/ّْ[،ب] كال مثٌلوا إال بو ،كىذا صريح ،أك كالصريح ُب االعتداد بلعارض
كلو كجو قوم؛ كىو ضع سبب ا١تد(ٔ) بلتقدـ ،كضعفو بلتغيَت ،كلكن العمل على عدـ االعتداد
بلعارض ُب الباب كلو سوم ما استيثٌت(ٕ) من ذل ؛ كىو الذم اقتصر عليو ا١تصن ُب طيبتو(ٖ)،
كقاؿ ُب أصلها(ٗ)" :كبو قرأت كبو آخذ ،كال أمنع االعتداد بلعارض؛ كىو القياس كهللا أعلم".
كاختل

ُب حرؼ ا١تد إذا كقع بعد ٫تزة الوصل حالة االبتدا[َْ/د] ٨تو :ﱡﭐﱒﱠ ،




ﱡﭐﱋ

(ُ) مغَت بلتسهيل.
(ِ) مغَت بلنقل.
(ّ) مغَت بلبداؿ.
(ْ) مثل :ءامن.
(ٓ) أم :عارض التغَت ،كىو ٌإما بلتسهيل ،أك البدؿ ،أك النقل.
(ٔ) سبب ا١تد ىنا :ا٢تمز.
عادا اغأكىل ٦تا كقع فيو حرؼ ا١ت ٌد بعد ا٢تمز ا١تغَت بلنقل ،فلم ٬تز لألزرؽ فيو إال
(ٕ) مثبت هبامش اغأصل" :كاستثٌت بعضهم ن
معتدا هبا ،كذىب بعضهم إىل عدـ استثنائو ،كجرل فيو
القصر ،كعليو كثَت من اٟتذاؽ ،لف إدغاـ التنوين ُب الالـ صَت حركتها ن
على أصل اغأزرؽ ُب عدـ االعتداد بٟتركة ا١تنقولة ،كجعل ا٢تمزة منوية ،ففيو الثالثة ،فإف قلت :ا١ت ٌد بقسميو مبٍت على عدـ
االعتداد ْتركة الالـ ،كالدغاـ مبٍت على االعتداد هبا ،فهو مبٍت على غَت معتد ،كىذا تدافع كتناقض ،فاٞتواب :ال تدافع ،كال
تناقض للمتأمل الفًتاؽ اٟتيثية ،فا١تد على مراعاة اغأصل ،كالدغاـ على مراعات اللفظ ،كما فيو من التخفي  ،كهبذا ٬تاب عمن
أثبت ٫تزة الوصل ُب االبتداء ،لعدـ االعتداد بٟتركة ،كلو الدغاـ لالعتداد هبا ،كالتعويل ُب ٚتيع ذل على الركاية اىػ .ببعض
تصرؼ من غيث النفع.
و
يكىل علىى اغأىص ًل م ًٌدهً
ً
ىس ىه ىال
ىكقي ٍل ىعاد اغأ ى ى
ىكإً ٍد ىغ ياموي ىٍ٬ت ًرل ىعلىى اللَ ٍفظ أ ٍ
ٍ ى
ً
ض فً ًيو لًلَ ًذم قىػ ػ ػ ػ ػػد ىأتىَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ت فىػ ػ ػ ػ ػ ىػال
ىنت تىػىرل اٟتىٍيثيَةى افٍػتىػىرقى ٍ
فىأ ى
تىػنىاقي ى
ًهبمزةً كص ول كىو ي ٍد ًغم م ً
وصػ ػ ػ ػ ػ ىػال اىػ.
اب لًلَ ًذم فًي ػ ػ ًػو يػىٍبػتى ًدم
ىكىى ىذا ىج ىو ه
ىٍ ى ى ٍ ى ي ى ي ي ي
(ٖ) – ..................
يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد لىوي ىكىك ًٌس ٍط ىكنى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأىل
ً
و
ص ٍح
ىال ىع ٍن يمنىػ َوف ىكىال ال َساك ًن ى
كامنى ػ ػ ػ ػ ػ ػػع يػؤ ً
اخ ٍذ ،ىكبً ىعادان االكىل
ى ٍ ٍ يى

ؼ ىم ٌد
ىكأ ٍىزىر هؽ إً ٍف بػى ٍع ىد ى٫تٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وز ىح ٍر ي
فى ٍاآل ىف أيكتيوا إًم ءى ىآمٍنػتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػم ىرأىل
ً و
ىص ٌح
بًك ٍل ىمة ،أ ٍىك ى٫تٍ ًز ىك ٍ
ص ول ًُب اغأ ى
يخ ٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه ىك ىآالى ىف ىكإً ٍس ػ ػ ػ ىػرائًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػال اىػ.

انظر :ابن اٞتزرم ،طيبة النشر ،طُ ،البيتُٓٔ.ُٖٔ،ُٕٔ،ُٔٔ،

(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر يف القراءات العشر ،طُ.ٖٔٗ/ّ ،
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ﱌﱠ



(ِ)
(ُ)
الشاطب(ّ) ،كغَتىم،
فنص على استثنائو كترؾ الزايدة ُب مده :ال ٌداٍل  ،كأبو معشر  ،ك ٌ

كنص على الوجهُت ٚتيعان من ا١تد كتركو :ابن سفياف(ْ) ،كابن شريح(ٓ) ،كمكي ،كقاؿ ُب "التبصرة":
(ٔ)
الفحاـ ،كال ابن بلٌيمة ،كال
"ككال الوجهُت حسن كترؾ ا١تد أقيس"  .كمل يذكره ا١تهدكم ،كال ابن ٌ
صاحب "العنواف" ،كال اغأىوازم ،فيحتمل مده ،كتركو؛ كىو اغأىٍكىىل(ٕ).
ك ٌأما السبب ا١تعنوم :فهو قصد ا١تبالغة ُب النفي ،كمنو ا١ت ٌد للتعظيم(ٖ) ٨تو:ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ،

كﱡ ﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﱠ  ،كىو قد كرد عن أصحاب القصر ُب ا١تنفصل(ٗ) ،نص على ذل  :أبو


معشر(َُ) ،كا٢تذيل(ُُ)،

(ُ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صُْٖ.

(ِ) انظر :الطربم ،التلخيص ،طُ ،صُّٔ.ُْٔ،
(ّ) قاؿ الشاطبً :س ىول ىاي ًء إً ٍسىرائًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػل أ ٍىك بػى ٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد
ً
ً
ض يه ٍم
ص ًل ايت ىكبػى ٍع ي
الو ٍ
ىكىما بػى ٍع ىد ى٫تٍز ى

ً
و
اسأىىال
ص ًح و
يح ىكػ :قيػ ٍرآف ىكىم ٍسئيوالن ٍ
ىساك ون ى
.....................

انظر :الشاطب ،مًب الشاطبية ،طُ ،البيتْٕ.

(ْ) انظر :القَتكاٍل ،اذلادي ،طُ ،صُُٔ.
(ٓ) انظر :الكايف ،صُُِ.

(ٔ) صٕٔ.
(ٕ) غأف الًتؾ ٮترجنا من دائرة االحتماؿ ،كغأهنم مل يذكركه.
"كال ىػمد لًلتػ ٍَع ًظي ًم يػىٍرًكم ا٢ت ػي ػ ػ ػ ػ ىذًيل
(ٖ) مثبت هبامش ب :ى

ىكالطَىًربم ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذا ابٍ ين ًم ٍه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرا ىف يىلً ػ ػ ػ ػ ػػي

م قى ى ً
ًُب ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايىوة ًالبٍ ًن ىكثً وَت ىك ٍحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد يه
لىكً َن ًال ٍزًم ًَت َ
اؿ عٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػدهي
اؿ ًعٍن ىد الطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػربم لًٍلح ً
ً و
ػس إًَال يًٍنػتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػمي
ىكقى ى
ى ى
ى
ضىرمي ىكابٍ ين ىكثػ ػ ػ ػ ػَت لىٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ػجػ ػ ػ ػ ػلى ٍو" اىػ مؤلفو.
ىكىى ىك ىذا ىك ٍجدت ًُب التَػلٍ ًخيص لىوي ًخ ىال ى
ؼ ىمٍنػ ػ ًع النَ ٍش ًر ىحٍي ي
ثأٍ
ىس ػ ػ ى
(ٗ) كىم الذين أشار إليهم ابن اٞتزرم ُب الطيبة بقولو" :بً ٍن ًيل ًٛتان ىع ٍن يخ ٍل ًف ًه ٍم ىدا وع ىٙتً ٍل" ،كىم :قالوف ،ىشاـ ،أبوعمرك ،يعقوب،
حفص ٓتل عنو ،ابن كثَت ،أبو جعفر.
(َُ) الذم ُب التلخيص ىو اختصاص ابن كثَت ،كيعقوب فقطٔ ،ت ٌد التعظيم.
انظر :التلخيص ،طُ ،صُْٔ.
(ُُ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل.ُُْ/ْ ،
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كابن مهراف(ُ) ،كغَتىم ،ككذا استحب بعضهم مد الصوت بال إلو إال هللا؛ ١تا فيو من التدبر،
كعن ابن عمر مرفوعان من قاؿ" :ال(ِ) إلو إال هللا ،كم ٌد هبا صوتو ،أسكنو هللا دار اٞتالؿ ،داران ٝتى هبا
نفسو فقاؿ "ذك اٞتالؿ كالكراـ" ،كرزقو[ْْ/أ] النظر إىل كجهو(ّ) ،كعن و
أنس مرفوعان أيضان من قاؿ:
ال إلو إال هللا كم ٌدىا ىدمت لو أربعة آالؼ ذنب(ْ) ،ككرد مد ا١تبالغة ُب "ال" اليت للتربية عن ٛتزة،
٨تو :ﱡﭐﱅ ﱆﱠ  ،ﱡﭐﱦ ﱧﱠ ،ﱡﭐﱚ ﱛﱠ  ،ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙﱠ  ،نص على ذل لو ُب ا١تستنَت(ٓ)؛ كىو ُب








ا١تبهج(ٔ)(ٕ) من ركاية خل  ،ىكقى ٍد ير ا١ت ٌد ُب ذل كسط ،ال يبلغ الشباع.

فصل

كقد اختلفوا ُب إٟتاؽ حرُب اللُت ك٫تا :الواك ،كالياء ،الساكنتاف ،ا١تفتوح ما قبلهما ْتركؼ ا١تد؛
كذل فيما إذا كقع بعد٫تا ٫تز متصل ،أك ساكن ،فركل اٞتمهور عن كرش من طريق اغأزرؽ زايدة
ا١تد ُب ٨تو:

ﱡ ﲉﱠ



كي

كقع ،ك

ﱡﭐﱸﱠ  ،كﮋﱽﮊ ،كﱡ ﳂﱠ  ،ﱡﭐﲄﱠ






كاختلفوا

(ُ) مل أجد ُب نسخة الغاية ،كا١تبسوط البن مهراف اليت عندم نصان صر٭تان ُب مد التعظيم ،كقد عزاه الزمَتم ُب ٖترير النشر إىل
غاية ابن مهراف فقاؿ :قرأ ابن كثَت ب١تد للتعظيم ُب قولو تعاىل:ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠمن التلخيص ،كغاية ابن مهراف.


انظر :الزمَتم ،حترير النشر ،طُ ،صٖٗ.
(ِ) مثبت هبامش ب" :ذكر االزمَتم أنو مل ٬تد ا١ت ٌد للتعظيم ُب غاية ابن مهراف إال البن كثَت فقط ،كمل ٬تده ُب تلخيص أيب
معشر إال البن كثَت ،كيعقوب فقط" اىػ.
(ّ) انظر :الكناٍل ،تنزيو الشريعة ،طُ.ِّٓ/ِ ،

ىح ًاديثو
ص ًرمٌ ،قى ى
اؿ ا ًل ىماـ أ ٍ
كاٟتديث فيو عباد بن كثَت ،كقد ذكره ُب ىذا الكتاب مرتُت ،اغأيكىل :عباد بن كثَت الثقفي الٍبى ٍ
ىٛتد :أ ى
اؿ ٍ ً
وعة.
كذب .الثاٍل :عباد بن كثَت بن قيس الَرٍملً ٌي الفلسطيٍت ،قى ى
اٟتىاكم :ركل ىعن يس ٍفيىاف الثورل أى ٍشيىاء ىم ٍو ي
ض ى
انظر :الكناٍل ،تنزيو الشريعة ،طُ.َٕ/ُ ،
اؿ نعيم بنيوف فعُت يم ٍهملىة ابٍن ى٘تاـ ،ىكأىظنوي يغنم بن
اؿ ٍ
اٟتىافًظ ابٍن حجر ًُب اللًٌ ىساف :أخرجو ابٍن النجار ًُب الذيل إًَال أىنو قى ى
(ْ) قى ى
ً
ً
اىل أعلم.
اٝتو ىكاسم أىبًيو ،كا ٍٟتىديث ىبطل .انٍتهى ىكهللا تىػ ىع ى
ىسامل ،تصح ٍ
انظر :الكناٍل ،تنزيو الشريعة ،طُ.ِّٓ/ِ ،
(ٓ) مل أجد مد التربئة ٟتمزة ُب ا١تستنَت .قاؿ االزمَتم ُب البدائع" :قاؿ ُب النشر بعد ٘تثيل ال اليت للتربئة :نص على ذل لو :ابن
سوار ُب ا١تستنَت ،قلت :رأيت نسخان كثَتة من ا١تستنَت مل يتعرض لذكر التوسط ُب ىذا النوع إال نسخة كاحدة ،ذكر فيها أكؿ
ا لبقرة ،كقاؿ" :ركل القطاف ،عن ابن سعداف ،عن سليم ،عن ٛتزة التوسط ُب ال ريب ك٨توىا ،فعلى ىذا ال ٬تيئ التوسط من
ا١تستنَت ٠تل  ،كال خالد ،كلكن أنخذ بلتوسط منو اعتمادان على ابن اٞتزرم؛ غأنو عامل بلفن ،ك٭تتمل خطأ ٚتيع ما رأيتو من
النسخ" اىػ .انظر :الزمَتم ،بدائع الربىان٥ ،تطوط ،ؽَُ.
(ٔ) مل أجد ُب ا١تبهج مد التربئة ٠تل .
(ٕ) مثبت هبامش اغأصل" :قولو" :كىو ُب ا١تبهج من ركاية خل  ،زاد عليو االزمَتم :أب معشر ،كأب الكرـ" اىػ.
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(ُ)
ص ًرم(ِ) كأحد الوجهُت
ُب قدر[ُْ/جػ] الزايدة؛ فذىب إىل الشباع فيو ا١تهدكم  ،كىو اختيار اٟتي ٍ
ُب ا٢تادم(ّ) ،كالكاُب(ْ)،
كالشاطبية(ٓ) ،ك٭تتمل ُب التجريد(ٔ) ،كذىب إىل التوسط :مكي(ٕ) ،كال ٌداٍل(ٖ) ،كبو قرأ ال ٌداٍل
(ٗ)
على ابن خاقاف ،كأيب الفتح  ،كىو الوجو الثاٍل ُب الكاُب ،كالشاطبية ،كظاىر التجريد ،كذكره أيضان

اٟتصرم،

كأٚتعوا

على

استثناء

كلمتُت

من

ذل

ك٫تا:ﱡﲯﱠ(َُ)،

كﱡﭐ ﱦ ﱠ (ُُ) ،فلم يزد أحد فيهما ،كاختلفوا ُب ٘تكُت كاك سوءات من ﱡﭐﲈﱠ (ُِ)،




كﱡﭐﱫﱠ(ُّ) ،فنص على استثنائهما ُب ا٢تادم(ُْ) ،كا٢تداية(ُٓ) ،كالكاُب(ُٔ) ،كالتبصرة(ُٕ)،

كاٞتمهور(ُٖ) ،كمل [يستثنهما] (ُٗ) ال ٌداٍل(َِ) ،كنص على ا٠تالؼ [فيها](ُِ) الشاطب(ِِ) ،كينبغي أف
يكوف ا٠تالؼ ىو :التوسط ،كالقصر؛ غأف ركاة الشباع ُب ىذا الباب ٣تمعوف على استثنائهما؛ فعلى
ىذا ال يتأتٌى[ْْ/ب] لورش فيها سول أربعة أكجو كىي :قصر الواك مع ثالثة ا٢تمز :طريق من

ق ٌدمنا ،كالتوسط فيها :طريق ال ٌداٍل ،كذىب آخركف إيل زايدة ا١تد ُبﱡﭐﲉﱠ فقط كي
(ُ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صِّ.
(ِ) انظر :احلصرية ،البيتٖٓ.ٓٗ،
(ّ) صُُٗ.
(ْ) صُِّ.
(ٓ) انظر :البيتُٕٗ.َُٖ،
(ٔ) انظر :صُّٕ.
(ٕ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صٕٔ.
(ٖ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ْٕٗ/ِ ،
(ٗ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ْٖٗ/ِ ،
(َُ) انظر :سورة الكه  ،اآليةٖٓ.
(ُُ) انظر :سورة التكوير ،اآليةٖ.
(ُِ) انظر :سورة اغأعراؼ ،اآليةِٕ.
(ُّ)انظر :سورة اغأعراؼ ،اآليةِٔ.
(ُْ) صُُٗ.
(ُٓ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صّٕ.
(ُٔ) صُِْ.
(ُٕ) صٗٔ.
الفحاـ ،كابن بلٌيمة يدخل احتماالن لعدـ ذكره للمسألة ،فنرجع لألصل كىو القصر .كهللا أعلم.
(ُٖ) كابن ٌ
(ُٗ) كُب اغأصل [يستثنها] كا١تثبت ىو الصحيح من كما ُب النسخة [ب]١تطابقة السياؽ.
(َِ) انظر :الداٍل ،جامع البيان.ْٕٗ/ِ ،
(ُِ) كُب اغأصل [فيها] كا١تثبت ىو الصحيح من كما ُب النسخة [ب]١تطابقة السياؽ.
(ِِ) انظر :الشاطب ،مًب الشاطبية ،البيتُِٖ.
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أٌب ،كقصر

سائر الباب؛ كىذا مذىب طاىر بن غلبوف(ُ) ،كصاحب العنواف(ِ) ،كاجملتىب(ّ) ،كابن بلٌيمة(ْ)،
كا٠تزاعي(ٓ) ،كغَتىم ،كاختل ىؤالء ُب قدر ىذا ا١تد ،فابن بلٌيمة ،كا٠تيزاعي ،كابن غلبوف ،يركف أنو
التوسط ،كبو قرأ الداٍل عليو ،كصاحب اجملتىب ،كالعنواف ،يرايف أنو الشباع ،كاختل أيضان بعض
ا١تصريُت ،كا١تغاربة ُب مد "شيء" كي أتى عن ٛتزة ،فذىب أبو الطيب ابن غلبوف ،كصاحب
العنواف ،كابن بلٌيمة ،كغَتىم إىل مده؛ أمًّ :
مدا متوسطان كىو[ُْ/د] ظاىر نص [طاىر] (ٔ) ابن
السكت؛ صاحب الكاُب(ٕ) ،ك٫تا أيضان ُب التبصرة(ٖ).
غلبوف ،كقرأ بلوجهُت يعٍت ا١ت ٌد ،ك ٌ
السكوف :فهو على أقساـ :الزـ ،كعارض مش ٌدد ،كغَت مش ٌدد ،فال ٌالزـ غَت ا١تشدد:
كأ ٌما ٌ
حرؼ كاحد؛ كىو "عُت" من فاٖتة "مرَل" ،ك"الشورل" ،فاختلفوا ُب إشباعها ،كتوسطها ،كقصرىا
القراء.
لكل ٌ
فاغأكؿ :مذىب ابن ٣تاىد(ٗ) ،كابن بشر اغأنطاكي(َُ)،

(ُ) مل أجد نصان صر٭تان ُب " التذكرة" ٮتصص كلمة شيء فقط ب١تد ،حىت ابن اٞتزرم حينما تكلم عنها قاؿ :كىو ظاىر نص أيب
اٟتسن ابن غلبوف ُب " التذكرة" .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٖٓ،ِٖٓ/ّ ،
(ِ) مل أجد نصان صر٭تان ُب العنواف ،كال االكتفاء ،ٮتصص ىذه الكلمة.
(ّ) مل أجد ُب ا١تبهج مد التربئة ٠تل .
(ْ) مل أجد نصان صر٭تان ٮتصص ىذه الكلمة.
(ٓ) انظر :ادلنتهى ،طُ ،صِّٖ.
كقد ذكر صاحب ا١تنتهى أف ا١ت ٌد ُب "شيء" جاء عن طريق أيب عدم؛ كىو ابن الماـ ا١تعركؼ ،كمن ا١تعلوـ أنو قد قرأ عليو ابن
غلبوف ،كالطرسوسي ،كابن نفيس ،كغَتىم ،فلعل ىذا الذم جعل ابن اٞتزرم يعوؿ على ا١تد ُب "شيء" ،كيقوؿ :إنو ظاىر مذىب
ابن غلبوف ،غأنو كما نعلم أف ابن الماـ أحد اغأسانيد ُب التذكرة عن ابن سي عن اغأزرؽ عن كرش ،ككذل صاحب العنواف
من قراءتو على الطرسوسي عن أيب عدم ،كابن بليمة من قراءتو على ابن نفيس ،كىو عن أيب عدم .كهللا أعلم.
(ٔ) ساقط من ب .
(ٕ) صُِْ.
(ٖ) صٖٔ.ٔٗ،
(ٗ) لعلو يقصد ا١تذىب اغأدائي الذم اشتهر عنو؛ غأٍل مل أجد نصان صر٭تان ُب كتاب السبعة البن ٣تاىد ُب موضعي "مرَل" ،ك"الشورل".
(َُ) علي بن دمحم بن بشر اغأنطاكي(ِّٕٕٗٗ-ق) نزيل اغأندلس ،قرأ على أٛتد بن يعقوب التائب ا١تقرئ ،أيب الطيب
اغأنطاكي ،دمحم بن يعقوب بن اٟتجاج التيمي ا١تعدؿ البصرم يكٌت أب العباس ،قرأ عليو دمحم بن يوس بن دمحم أبو عبد هللا
اغأموم ،موالىم القرطب النجار ،ا١تقرئ خاؿ أيب عمرك الداٍل ،دمحم بن عبد هللا ،أبو عبد هللا بن الصناع ،القرطب ا١تقرئ.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُُٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْٓٔ/ُ ،
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م](ُ)(ِ) ،كاختيار مكي(ّ) ،كالشاطب(ْ) ،كحكاه ال ٌداٍل ُب "جامعو"(ٓ) عن بعض
ك[اغأي ٍذفي ًو ٌ
من ذكران(ٔ) ،كذكره ُب "ا٢تداية"(ٕ) عن كرش كحده؛ يعٍت من طريق اغأزرؽ ،ككاف َيخذ[بو](ٖ) ابن
يسفياف(ٗ) ،كالثاٍل :مذىب ابٍت غلبوف(َُ) ،كأبو علي اغأنطاكي ،كصاحب "العنواف"(ُُ) كابن
(ُْ)
(ُّ)
الشاطبية"[ْٓ/أ](ُٓ)،
كا١تالكي  ،كغَتىم؛ كىو الوجو الثاٍل ُب "جامع البياف"  ،ك" ٌ
العز عن اٞتميع(ُٕ) ،كُب "الكاُب"(ُٖ) عن كرش كحده
كغَتىا ،كأحد الوجهُت ُب "كفاية" أيب ٌ
كىذاف الوجهاف ٥تتاراف للجميع عند ا١تصريُت ،كا١تغاربة ،كمن تبعهم.
(ّ)
(ِ)
(ُ) ً
العز،
كالثالث :مذىب ابن سوار  ،كسبط ا٠تيٌاط  ،كا٢تمذاٍل  ،كىو الوجو الثاٍل عند أيب ٌ
(ُ) دمحم بن علي بن أٛتد بن دمحم أبو بكر اغأذفوم ا١تصرم ،كأذفو -بضم ا٢تمزة كسكوف الذاؿ ا١تعجمة كفاء -مدينة حسنة
بلقرب من أسواف رأيتها ،أستاذ ٨توم مقرئ مفسر ثقة ،كلد سنة أربع كثالٙتائة ،أخذ القراءة عرضان عن ا١تظفر بن أٛتد بن
ٛتداف ،كٝتع اٟتركؼ من أٛتد بن إبراىيم بن جامع ،ركل عنو القراءة دمحم بن اٟتسُت بن النعماف كاٟتسن بن سليماف كعبد اٞتبٌار
بن أٛتد الطىرس ً
وسي ،توُب ٔتصر يوـ ا٠تميس لسبع خلوف من ربيع اغأكؿ سنة ٙتاف كٙتانُت كثالٙتائة ،كقربه ظاىر بلقرافة يزار إىل
ىي
اليوـ .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٖٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُٖٗ/ِ ،

(ِ) بُت ا١تعقوفتُت ُب أ،ب ،بلداؿ ،كىو موافق ١تا ُب معجم البلداف ،كمرشد الزكار إىل قبور اغأبرار.
انظر :اٟتموم ،معجم البلدان ،طِ.ُِٔ/ُ ،

(ّ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صٕٓ.
(ْ) انظر :مًب الشاطبية ،البيتُٕٕ.
(ٓ) ِ.َْٓ/

(ٔ) يقصد :ابن ٣تاىد ،كابن بشر اغأنطاكي.

(ٕ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صِّ.
(ٖ) انظر :بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب.
(ٗ) انظر :ا٢تادم ،طُ ،صُِِ.

(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٖٓ/ّ ،
(ُُ) انظر :ابن خل  ،العنواف ،طُ ،صٕٔ.

(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٖٓ/ّ ،
(ُّ) انظر :الروضة ،طُ.ّّٗ/ُ ،
(ُْ) ِ.َْٓ/
(ُٓ) البيت.ُٕٕ :
(ُٔ) صٕٓ.
(ُٕ) صََُ ،كاللفظ فيو ٤تتمل.
(ُٖ) صُِٗ.
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كاختيار متأخرم العراقيُت(ْ) ،كىو ُب "ا٢تداية" ،ك"ا٢تادم" ،ك"الكاُب" لغَت كرش ،كىو الثاٍل فيو
لورش إال أف القصر لورش من [طريق] (ٓ) اغأزرؽ ٦تا انفرد بو بن شريح(ٔ).
ا١تشدد ُب:ﱡﭐ ﲬ ﱠ ُب القصص(ٕ) ،،كﱡﭐﳊﱠُب فصلت(ٖ)؛ ُب قراءة ابن كثَت
كٌ
الالزـ ٌ
بتشديد النوف ،فيجرم لو فيهما الثالثة ا١تتقدمة على مذىب من تق ٌدـ ،ك٦تن نص على أف ا١ت ٌد فيهما


كا١ت ٌد ُب ﱡﭐﱣﱠ؛ ال ٌداٍل ُب "جامعو" ،كىو ظاىر التيسَت ،كنص ُب جامع[ِْ/جػ]

(ٗ)
شباعا ،كال
[البياف] على التمكُت؛ أم :التوسط فيهما ،كمل يذكر سائر ا١تؤلفُت فيهما إ ن
الساكن العارض(َُ) ٨تو:ﱡﭐﱇﱠ  ،كﱡﭐﱥﱠ (ُُ) حالة
توسطنا ،كأجرل ٚتاعة اغأكجو الثالثة ُب ٌ
يضا :لورش من طريق اغأزرؽ ُب غَت ما ا٢تمز فيو
الوق بلسكاف ،كبلمشاـ فيما يسوغ فيو ،كىي أ ن




متطرؼ ٨تو :ﱡﭐﲉﱠ  ،كﱡﭐﲄﱠ (ُِ) ،فإف القصر ٯتتنع لو ُب ذل  ،كالتحقيق :أف ىذه اغأكجو




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) ق اؿ ابن اٞتزرم" :كمنهم من أجراىا ٣ترل اٟتركؼ الصحيحة ،فلم يزد ُب ٘تكينها على ما فيها ،كىو مذىب أيب طاىر بن
سوار.....اىػ .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ْٖٓ/ّ ،

(ِ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراه ،صّّٔ.

(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ْٖٓ/ّ ،كقد ذكر ا٢تمذاٍل ركاية أخرل فقاؿٝ :تعت أٛتد بن علي اغأصبهاٍل ،يقوؿ:
ٝتعت أٛتد بن الفضل الباطرقاٍل يقوؿٝ :تعت دمحم بن جعفر ا١تقرئ ،اٞترجاٍل يقوؿٝ :تعت أب بكر الشذائي يقوؿٝ :تعت ابن
٣تاىد يقوؿ ُب قولو "كهيعص" :ينبغي أف تلفظ بلكاؼ ،كالعُت ،كالصاد ،بلفظ كاحد ،ىذا على قراءة من أطهر الداؿ من
الصاد عند الذاؿ ،فأما من أدغمها ،فالصاد أطوؿ قليال لعلة الدغاـ اىػ.
انظر :ا٢تمذاٍل ،التمهيد ،طُ ،صَّٓ.
(ْ) قاطبة ،كهبذا يضاؼ إىل ابن سوار ،كسبط ا٠تياط ،كا٢تمذاٍل ،كل من عاصرىم ،أك جاء بعدىم من العراقيُت ،كأيب الكرـ
الشهرزكرم.
(ٓ) كتبت ُب ب "طر" كىو خطأ  ،كا١تثبت ىو الصحيح .
(ٔ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صُِٗ.

(ٕ) اآليةِٕ.
(ٖ) اآليةِٗ.
(ٗ) ُب ب " الباٍل" كىو خطأ  ،كا١تثبت ىو الصحيح .
(َُ) كال ٌداٍلُ :ب جامعو من قراءتو على ابن خاقاف بلشباع ،كالتوسط من قراءتو على عبد العزيز بن جعفر ،كأيب الفتح فارس،
كالقصر من طريق اٟتسن بن سليماف بن ا٠تَت اغأنطاكي.
انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طَُُٓ/ِ ،

(ُُ) سورة غافر ،اآليةّ.
(ُِ) سوة النحل ،اآليةَٔ.
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ال تسوغ إال ١تن ذىب إىل الشباع ُب حركؼ ا١ت ٌد ُب ىذا الباب(ُ) ،كأ ٌما من ذىب إىل القصر :فال
٬توز لو إال القصر(ِ) ،كمن ذىب إىل التوسط :فال يسوغ لو إال التوسط(ّ) ،كالقصر اعتدادان بلعارض
قليال ،ككذا اٟتكم ُب ٨تو:
أك ال[ْٓ/ب] ،كال ٬توز لو الشباع؛ فلذا كاف اغأخذ بو ُب ىذا النوع ن
ﱡﭐﱩ ﱪﱠ(ْ) حالة الدغاـ(ٓ).


فصل
كاذا تغَت سبب ا١تد جاز ا١ت ٌد ،كالقصر(ٔ)(ٕ)؛ مراعاةن لألصل(ٖ) ،أك نظران لًلَفظ(ٗ) ،سواءن كاف السبب
سكوان ،كسواء كاف تغيَت ا٢تمز بُت بُت ،أك و
ْتذؼ ،كا١ت ٌد أكىل فيما بقي؛ لتغيَته أىثػىهر ٨تو ﱡﭐ
٫تزان ،أك
ن
ن
(َُ)
البزم ،كالقصر فيما ذىب أىثػى يرهي ٨توىاُ ،ب قراءة أيب عمرك،
ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ُب ركاية قالوف ،ك ٌ
كإذا قيرئ ُب ىذا ك٨توه لقالوف ،كمن كافقو بتسهيل اغأيكىل :فاغأربعة اغأكجو جائزة ،فمع قصرىا :ا١ت ٌد،


آ

آ

كالقصر ُب ﱡﭐ ُؤَلءﱠ كمع م ٌدىا :كذل  ،إال أف ا١ت ٌد ُبﱡﭐ هاﱠ  ،مع القصر ُب ﱡ ُؤَلءﱠﭐ يضع




(ُُ)



(ُ) كأيب اٟتسن علي بن بشر ،كبعض من َيخذ بلتحقيق ،كإشباع التمطيط من ا١تصريُت ،كأضراهبم.
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٓٔ/ّ ،
(ِ) كىو مذىب أكثر احملققُت ،كاختيار ال ٌداٍل.

انظر :ا١تصدر السابق
يح ،كغَتىم.
(ّ) كأيب بك ور الشذائي ،كابن شيطا ،كابن شر و
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُٖٕٓ/ّ ،

(ْ) سورة الفجر ،اآليةٔ ،الفيل ،اآليةُ.
(ٓ) عند أيب عمرك ،كيعقوب.
(ٔ) ٨تو :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃﭐﱠ ،حالة الوصل.


كل منهما فيما تغَت فيو سببهما؛ غأف ا١ت ٌد يتفاكت
(ٕ) مثبت هبامش اغأصل " :قاعدة :ا١ت ٌد ،كالقصر "كنستعُت" ،ضداف ،ك٬توز ه
طوالن ،كتوسطان ،فيما تغَت من سبب القصر كقفان ،كال يتفاكت فيما تغَت فيو سبب ا١ت ٌد ك ػ ػ ػ ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﭐﱠ كصالن ،ك ٌأما القصر فال
يتفاكت اىػ.


(ٖ) كونو مدًّا الزمان.
(ٗ) كىو انفتاح حرؼ ا١تيم حاؿ الوصل.
(َُ) سورة البقرة ،اآليةُّ.
(ُُ) مثبت هبامش اغأصل " :قولو :يضع إىل آخره ،ال يلزـ منو منع اغأخذ بو بعد ثبوت الركاية بو ،كإال المتنع القصر ُب
ﱡﭐﲪﱠ  ،لألزرؽ ،عن كرش ،كُب ٨توه كقفان ٟتمزة من بب أ ٍىكىىل؛ غأهنما ال يرايف ُب ا١تنفصل إال الشباع ،كال امتنع أيضان قصر
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بعتبار أف سبب االتصاؿ كلو تغَت أقول من االنفصاؿ ،كإذا قيرئ ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱠ(ُ) غأيب عمرك،
كقالوف ،ككذا اغأصبهاٍل ُب كجو[ِْ/د] إثباتو اغأل  ،فمن مد ا١تنفصل عنهم جاز لو ُب


ﱡﭐﱱﱠ  :كجهاف لتغَت ا٢تمز ،كمن قصره :فال ٬توز لو إال القصر فيهما ،كال ٬توز م ٌد ﱡﭐ َهاﱠ ،

منﭐﱡﭐﱱﱠ  ،كقصر ﱡﭐ َهاﱠ  ،من ﱡﭐﱲ ﱠ إذ ال كجو لو ،كمىت اجتمع سبباف ،قوم ،كضعي ،
عيمل بلقوم ،كألغي الضعي

٨تو:ﱡﭐﲣ ﲤﱠ  ،ﭐﱡﭐﱔ

ﱕﱠ (ّ) ،فال ٬توز فيو التوسط،

(ِ)



كال القصر لورش من طريق اغأزرؽ ،كإذا كق [لو](ْ) على ٨تو :ﱡﭐﲆﱠ(ٓ) ،كﱡﲤﱠ(ٔ)،

(ٕ)
صال؛ كق كذل  ،كمن ركل التوسط؛ كق
كﱡﭐﲩﱠ  ،فمن ركل عنو ا١ت ٌد ك ن
ركل القصر؛ كق بلثالثة اغأكجو ،كالركـ فيما[ْٔ/أ] يسوغ فيو من ذل كالوصل ،كإذا قرئﱡﭐ
(ٗ)
(ٖ)
ﱫ ﱠ ُب موضعي يونس ١تن مذىبو النقل إببداؿ ٫تزة الوصل أىلًفان ،جاز ا١ت ٌد ،كالقصر؛ اعتدادان
بغأصل ،كالعارض ،ك٬تور كل منهما أيضانٟ :تمزة إف كق بلنقل ،لكن اغأزرؽ عن كرش لو حكم
آخر من حيث كقوع كل من اغألفُت بعد ٫تز  ،إال أف ا٢تمزة اغأيكىل٤ :تققة ،كالثانية :مغَتة بلنقل،
كقد اختلفوا ُب إبداؿ ٫تزة الوصل اليت نشأت عنها اغأل اغأكىل ،كُب تسهيلها بُت بُت ،فمنهم من
رأل إبدا٢تا الزمان ،كمنهم من رأل تسهيلها الزمان ،كمنهم من رأل جواز٫تا ،فعلى القوؿ بلزكـ البدؿ:
يلتحق بباب حرؼ ا١ت ٌد الواقع بعد ٫تز ،كيصَت حكمها حكم "آمن" فيجرم لو فيها ا١ت ٌد ،كالتوسط،

ب١ت ٌد ،كبو ،كمن





كالقصر ،كعلى القوؿ ّتواز البدؿ :يلتحق بباب ﱡﭐﱆﱠ (َُ) ،كﱡﭐﱃﱠ (ُ) لألزرؽ ،فيجرم




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حرؼ ا١ت ٌد الالزـ ،الذم ىو أقول عند تغَت سببو٨ ،تو :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﭐﱠ  ،مع م ٌد ا١تنفصل ،مع أنو مل يقل بذل أح هد ،على أف
اعتبار العارض ٮترجو من بب ا١تتصل إىل بب الطبيعي ،كما ال ٮتفى ،كهبذا تتجلى ل الشبهة ،فيبقى ما كرد على ما كرد" اىػ.
(ُ) سورة النساء ،اآليةَُٗ.
(ِ) سورة ا١تائدة ،اآليةِ.
(ّ) سورة يوس  ،اآليةُٔ.
(ْ) ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب.
(ٓ) سورة اغأنعاـ ،اآليةٓ ،كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف أربع عشرة مرة.
(ٔ) سورة الكه  ،اآليةُّ ،كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف سبع مرات.
(ٕ) سورة آؿ عمراف ،اآليةُْ.
(ٖ) اآلية ُٓ.ُٗ،
(ٗ) كنافع ،كابن كرداف.
(َُ) سورة البقرة ،اآليةٔ.
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فيها حكم االعتداد بلعارض فىػييقصر مثل :ﱡﭐﱃﱠ ،كعدـ االعتداد[ّْ/جػ] بو فيمد كػ
ﱆﱠ  ،كال يكوف من بب "آمن" ،كشبهو؛ فلذل ال ٬ترل فيها على ىذا التقدير توسط،
ﱡ



كتظهر فائدة ىذين التقديرين ُب اغأل اغأخرل ،فإذا قيرئ ب١ت ٌد ُب اغأكىل :جاز ُب الثانية ا١ت ٌد،
كالتوسط ،كالقصر ،فا١ت ٌد على تقدير عدـ االعتداد بلعارض فيها ،كعلى تقدير لزكـ البدؿ ُب اغأكىل أك
على تقدير جوازه فيها إف مل يعتد بلعارض ،كىذا ُب "التبصرة"(ِ) ،ك"الشاطبية"(ّ) ،ك٭تتمل من
"التجريد"(ْ) ،كالتوسط ُب الثانية مع م ٌد اغأكىل هبذين التقديرين ،كىو ُب "التيسَت"(ٓ)،
ك"الشاطبية"(ٔ) ،كالقصر ُب الثانية[ْٔ/ب] مع م ٌد اغأكىل على تقدير االعتداد بلعارض ُب الثانية،
كعلى تقدير لزكـ البدؿ ُب اغأكىل ،كىذا ُب "ا٢تداية"(ٕ) ،ك"الكاُب"(ٖ) ،ك"الشاطبية"(ٗ) ،ك٭تتمل من
"تلخيص العبارات"(َُ) ،ك"التجريد"(ُُ) ،ك"الوجيز"(ُِ) ،ك٬توز أف يكوف على تقدير جواز البدؿ ُب
اغأكىل ،كعدـ االعتداد فيهما بلعارض؛ كىذا على مذىب من قصر البدؿ كطاىر بن غلبوف(ُّ)،
كإذا قيرئ بلتوسط ُب اغأكىل جاز ُب الثانية التوسط كالقصر  ،كٯتتنع مدىا من أجل الًتكيب فتوسط
اغأكىل على تقدير لزكـ البدؿ ،كتوسط الثانية؛ على تقدير عدـ االعتداد بلعارض فيها ،كىذا طريق
ابن خاقاف ،كىو أيضانُ :ب "التيسَت" ،كٮترج من "الشاطبية" ،كيظهر من "تلخيص العبارات"،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) سورة ىود ،اآليةِٕ.
(ِ) صٖٕ.
(ّ) البيتْٕ.
(ْ) صُّٕ.

(ٓ) قاؿ أبو دمحم ا١تالىقي " :كاعلم أف اغأل اليت تقصر من ﱡﭐﱫﱠ  ،ىي اليت بعد الالـ ،دكف اليت بعد ا٢تمزة ،نص عليو الماـ


ابن شريحُ ،ب الكاُب ُب القراءات السبع ،كمن ذل  :اغأل ا١تبدلة من التنوين ُب الوق ٨تو ،ﱡﲢﱠ ،كﱡﭐﳓﱠ ،كﭐﱡﭐﲝﱠ،


ذكر اٟتافظ ُب جامع البياف ،كغَته ترؾ الزايدة .انظر :ا١تالقي ،الدر النثّب ،د.ط.ِّٔ/ِ ،

(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٖٕ/ّ ،

(ٕ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صّٗ.
(ٖ) صُُِ.
(ٗ) البيتُِٗ.
(َُ) صِٖ.ِٗ،
(ُُ) صُّٖ.
(ُِ) صَِٓ.

(ُّ) انظر :التذكرة.َُٗ،َُٖ/ُ ،
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ك"الوجيز" ،كقصر الثانية على تقدير االعتداد بلعارض فيها ،كعلى تقدير لزكـ البدؿ ُب اغأكىل؛ كىو
ُب "جامع البياف"(ُ) ،كٮترج من "الشاطبية" ،ك٭تتمل من "تلخيص ابن بلٌيمة ،ك"الوجيز"[ّْ/د]،
كإذا قيرئ بقصر اغأكىل :جاز ُب الثانية القصر ليس إال؛ غأف قصر اغأكىل إ ٌما أف يكوف على تقدير
لزكـ البدؿ؛ فيكوف على مذىب من مل ير ا١ت ٌد بعد ا٢تمز؛ كطاىر بن غلبوف ،فعدـ جوازه ُب الثانية
أكىل ،كإ ٌما أف يكوف على تقدير جواز البدؿ ،كاالعتداد معو بلعارض؛ كظاىر ما ٮترج من
و
كحينئذ يكوف االعتداد بلعارض ُب الثانية أكىل ،كأحرل ،فيمتنع إذان مع قصر اغأكىل م ٌد
"الشاطبية"،
الثانية ،كتوسطها ،فإف كق جازت اغأكجو الثالثة ا١تمتنعة حالة الوصل إما على[ْٕ/أ] تسهيل ٫تزة
الوصل ،فيظهر لو ثالثة أكجو ُب اغأل الثانية :ا١ت ٌد؛ كىو ظاىر كالـ الشاطب(ِ) ،ك"كامل"
ا٢تذيل(ّ) ،ك٭تتمل من "العنواف"(ْ) ،كالتوسط طريق أيب الفتح فارس؛ كىو ُب "التيسَت" ،كظاىر كالـ
كالـ الشاطب ،كالقصر؛ كىو غريب ُب طريق اغأزرؽ؛ غأف أب اٟتسن بن غلبوف ،كابن بلٌيمة؛ اللٌ ىذيٍ ًن
ظاىر من
ركاي عنو القصر ُب بب "ءامن"؛ مذىبهما ُب ٫تزة الوصل :البداؿ ،ال التسهيل ،كلكنو ه
الشاطب ،ي٥ترج من اختياره ،ك٭تتمل احتماالن قواين من "العينواف" ،كهللا أعلم.
كالـ ٌ
بدؿ سابق ،أك الحق ،كػﱡﭐﱺﱻﱠ ،كﱡﭐﳗﱠ(ٓ)،
كإذا انضم إىل ىذه الكلمة ه


كﱡﭐﳗﱠ(ٓ) ،فاٟتكم يدرؾ ٦تا أتصل بلتأمل ،كقد نظمت ما يتعلق هبذه الكلمة لألزرؽ
فقلت:
ً
ً
ص ىالًٌب ىم ىد ال َد ٍى ًر
"حػىمدت إً ى٢تي ىم ٍع ى

ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
صطىىفى الػ ػ ىػمٍبػعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوث ًبل ىفٍت ًح ىكالنَ ٍ
على الػ ػ ػ يػم ٍ

ً
ً
ت إًبٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ىاؿ أىَكوؿ
لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍألىٍزىرؽ إً ٍف أىلٍىزٍم ى

ًآبىال ىف ثىػلًٌػ ػ ػ ػثٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي ىكػ ءى ىامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىن ًُب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٌذ ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر[ْْ/جػ]

و
صح و
اب ىكبىػ ٍع يد فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذا الَ ًذل
ىكآؿ ىكأى ٍ ى

ص ػ ػ ػ ٍر إً ٍف يٕتى ًٌوٍزهي يم ٍل ًح ػ نق ػ ػا
ىكيمػ ػ ػ ػ ػ َد أىيك اقٍ ي

ً
ً ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل
تػى ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرىر ًُب آىال ىف لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػألىٍزىرؽ الػم ٍ

بًب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اب آءىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتي ٍم ىك ًآب ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنتي ٍم فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاد ًر
ى

(ُ) ِ.َْٖ/
ُت ىالوـ يم ىس َك ون ىكى٫تٍىزةً ًاال ٍستً ٍف ىه ًاـ فى ٍام يد ٍدهي يمٍب ًدنال"
ص ول بػى ٍ ى
"كإًف ى٫تٍيز ىك ٍ
(ِ) كىو ا١تقصود بقولو :ى
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٖٕ/ّ ،
(ْ) ؽٔ.
(ٓ) سورة يونس ،اآليةّٓ.
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ص ػ ػهر لً ىعػ ػ ػا ًر و
ض
ص ػ ػ ػ ػ ػ ول ىكقى ٍ
فى ىم هد ىعلىى أى ٍ

ً ً ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ًد ىؽ الٍ ًفػ ػ ػ ػ ٍكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىكىال ىك ٍجػ ػ ػ ػ ػ ػوى للتٌػ ػ ػ ػ ػ ٍوسيط ىاي ى

ً
كما ىكىم ػ ػدهي
فىػتىػ ٍوسيطيوي ىٍ٬ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل ليػ ػ ػ ػ ػ ػ يز ن
كًُب الثَ ً
ث يم ٍع ًطينا يح ٍك ىم ءى ىامنيوا
اف ثىػلَ ٍ
ى
فىأىَكنال إً ٍف ٘تىٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يد ٍد ىجػ ػ ىو نازا فىػ ىق ًٌد ًر ٍاع

ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ول ًُب اغأى ًخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًَت بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىال ني ٍك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ت ىد نادا ًأبى ٍ

ىك ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٌوٍز بًًو اغأى ٍمػ ػ ػ ػىريٍ ًن ىم ػ ػ ػ ٍع ىم ًٌد أىَكوؿ

ليػ ػ ػ ػزكمػ ػ ػا كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع تىػو ًس ً
ظ ًبلٍ ىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍخػ ػ ػ ػ ًر
يط ػ ػ ػ ػ ػ ًو ىٍٖتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ي ن ىى ٍ ٍ

كإً ٍف لًلًز وكـ فىػهو مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍذىب قى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اص ور
ى ي ٍى ى ى ي

و
ً
ً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
فى ىكٍي ى ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىالوـ م ٍن ىم ػ ػ ػ ػ ػ ًزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ىعلىى قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ىٖتىتَػ ػ ػ ىم ًعٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد الٍ ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍوًـ ىاي أىٍك ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ال َد ٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ً
ًُب اغأىَكًؿ كالتَػ ػركً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
استىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٍػرب
يب ًُب الثَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف فى ٍ
ى ٍ
ث ىعلىى ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌود فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًذل ًستىػ ػ ػ ػةه ىٍٕت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل
ىكثػىلًٌ ٍ

ىكىما ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىز أى ٍف يػي ٍعتىػ ػ ػ َد فً ًيو بً ىعا ًر و
ض

ص ًر ا ٍ٢تىٍمىز ٍاعتً ىد نادا بً ىع ػ ػ ػ ػا ًر و
ض
ىكإً ٍف تىػ ٍق ي
ً ً
صػ ػ ػ ًر أىَكوؿ
ص ير ىم ٍع قى ٍ
ىكم ٍن ٍبىَ ف ىيها ال ىق ٍ

ًً
اد هـ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىكإًَال لىػ ػ ػ ػ ىكػا ىف اغأى ٍمػ ػ ػ ػ ير فيو تى ى
كك ًس ٍط ىك ىذا اقٍصر ًعٍن ىد تىػو ًس ً
يط أىَكوؿ
ىى ٌ
ٍ
يٍ
ً (ِ)
ىكىم ػ ػ ػ ػ ػ ػد ىؾ ىال نما إً ٍف تيػ ىو ًٌس ٍط ( يمىرٌكبنا)

كما ع ٍك ً
كما لً ىذ ىاؾ بى ٍل
س ذل ىٍ٬ت ًرل لييز ن
ىى ى ي
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍرتىػ ىها
فىًإف ىرَكٍب ى
ت ءى ىامنتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم ىكقى ى
كإًف ك َس َ ً
ث كًُب ًَ ً
صىرا
الالـ فىاقٍ ي
طت ثػىلٌ ٍ ى
ى ى
ً
صىرنٍػ يه ىما
ىكإًف ىم ىدد َ
ت ٍام يد ٍد في ًه ىما ىكاقٍ ي

ىكإف تىًق نفا ًُب الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َالًـ تىػثٍلًيػ ػثنا ٍاعتىًرب
ىعلىى الٍ ىم ًٌد ىم ٍع تىػ ٍو ًسي ًط ءىا ىمنتي يم فىػ ػ ػ ىد ٍع

صػ ػ ػ ػ ػر ىعلىى ال ػ ػ ػ ػو ٍج ًه ػ ػ ػ ػػػ ً
ُت ىاي ( يم ٍعتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلىى)(ُ) الٍ ىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ًر
ىكقى ٍ ه
ى
ً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىكإً ٍف ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ًرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا ىر ى
ت فى ٍامنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍع س ىول ال ىق ٍ
اعٍي ػ ػ ػ ى
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يدًـ أى ٍف ىٍ٬تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل
ى٥تىػ ػ ػ ػافىةى ىٍ٤تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يذكًر التَ ى
ً
ىحػ ػ ػ ػ ػ ػىرل لًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىمػ ػ ػ ػ ػ ٍن يػى ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ًرم[ْٕ/ب]
فى ىال هـ بًو أىٍكىىل ىكأ ٍ

كي٬تتىػنىب َ ً
يب ًُب الػ ػ ػ ػ ػ ًٌذكً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر لًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍألى ٍجػ ػ ػ ػ ػ ًر
الًتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىٍ ي

يى يك ػ ػ ػ ػو يف بًتىػ ٍقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًدي ػ ػ ًر اٞتػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىوا ًز لً ىم ٍن يػي ٍق ًرم[ْْ/د]

استى ػ ػ ػ ٍق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل
صنرا ىكالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َال ىـ ىبل ىق ٍ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر فى ٍ
فى يم َد اقٍ ي
ً
و ً
صػ ػ ػ ػ ًر
ىعلىى ىغ ًٍَت ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌد ىك ٌس ػ ػ ػ ػطىػ ػ ػ ػ ٍن ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍع سػ ػ ػ ػ ىول ال ىق ٍ

كم َد فىػ ىق ً ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ص ػ ػ ػ ػ ٍر ت ٍس ػ ػ ػ ػ ىعػ ػ ػةه ىاي أى ىخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا الٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىع ٍ
ٌ
ىي
ً
صػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىعلىى ىما ىم ى
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى ًُب اٟتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالىتىيػٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًن س ىول ال ىق ٍ
ً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًادًـ ًُب اغأى ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىكىما الٍ ىمٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يع إَال للتَ ى

(ُ) ُب اغأصل "معتال" ،كا١تثبت أكىل لغة .غأف أصلو :اعتلى يعتليٍ ،اعتى ًل ،اعتًالءن ،فهو يم و
عتل ،كا١تفعوؿ يمعتلنى (للمتع ًٌدم).
انظر :أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،طُ.ُْٓٔ/ِ ،

(ِ) ُب اغأصل (مركب) كا١تثبت الصحيح للوزف ،كا١تنظومة على ْتر الطويل.
.
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كىل إًذنا تً ٍس ىعةه تيػىرل
فىًفى اٟتػى ػ ػ ػ ػ ػ ػالىًة اغأي ى
ىكإًف تىػٍبػتىػ ػ ػ ػ ًدل ًم ىنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىكبىػ ٍع يد ىكػ ءىايىوة

ً
ص ٍر ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َدهي ىك ًٌسطىٍنػ يه ىما
ىكًُب البى ىدؿ اقٍ ي

كك ًسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍط لًًال ٍستً ٍفه ًاـ ك َ ً
صىرف
الالـ ىكاقٍ ي
ىى ٌ
ى ى
ص ًر ًاال ٍستً ٍف ىه ًاـ ًُب َ
ص يرىىا
الالًـ قى ٍ
ىكىم ٍع قى ٍ

ىك ًع ٍش يرك ىف ًُب اغأي ٍخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرل يم ىك َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلىػ ػةه ىٍٕت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرل

ىعلىى ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٌد ى٫تٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وز فىاقٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرأ َ
ص ًر
الال ىـ ًبلٍ ىق ٍ

ص ػ ػ ٍد ًر
ىكيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد ي٫تىا أىيٍضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا تىعً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػش ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاملى ال َ
لًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىالوـ ىكىك ًٌسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍط فًي ًه ػ ػ ػ ػ ػ ىما بػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىدالن تىػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ًرل

ً
ث ىاي أيَمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةى ا٠تىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىكًُب البىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ًؿ التَػثٍليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

كىكالٍم ًٌد ًُب ما مَر تىس ًهيليهم كقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػص ًر ىالوـ م ػ ػ ػ ػ ػع التَػثٍلًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ث ًُب بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد وؿ ىٍ٬ت ػ ػ ػ ػ ًرل[ْٓ/جػ]
ٍ
ى ى
ى ى ٍ ي ى
ى ى
ند أيكًىل النػهى كشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ً
ً
اى يدهي نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػص الٍ يم ىح ًٌق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًق ًُب النَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍش ًر
ىى
ص َح ع ى ٍ ى
فىػ ىه ىذا الَذل قى ٍد ى
ً
ً
الو يجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوهً تىػ ٍريكػ ػ ػ ػوي ا ٍكػ
ىكتىػ ٍوجي ػ ػ ػ ػوي ىىاتي ى ي
مت ىس ػ ػ ػ ٍرىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ندا
يت يحبًّا ٍبيَ ىسلَ ي
صلَ ي
ىك ى

الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍع ًر
تًىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءن ًٔتػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىم َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدتػ ػ ػوي أىَكىؿ ًٌ

ض ًر(ُ)"
صطىىفى الٍ يم ٍختى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ًر ىخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ير بىًٌت النَ ٍ
ىعلىى الٍ يم ٍ

القراء
(ُ) مثبت هبامش ب بعد انتهاء ا١تنت":قاؿ ابن القاصح :تفريع :اعلم أف لورش ُب "آالف" ستة أكجو؛ غأف ٫تزة الوصل لكل ٌ
فيها كجهاف :التسهيل ،كالبدؿ ،ككرش من ٚتلتهم ،فيكوف لو فيها كجهاف ،كلو ُب حرؼ ا١تد الواقع بعد ٫تز اثبت ،أك مغَت :ثالثة
أكجو ،ا١تد ،كالقصر ،كالتوسط ،فنأخذ اغأكجو الثالثة مع إبداؿ ٫تزة الوصل ،كمع تسهيلها أيضان ،فيكوف اجملموع :ستة أكجو على
رأم من مل يستثن "آالف" اىػ.
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[الفرع الثاين]َ :بب اذلمزتْب من كلمة
كأتتى الثانية منهما متحركة[ْٖ/أ] ،كساكنة[ ،فإف] (ُ) كانت متحركة :فتكوف مفتوحة ،كمكسورة،
٨تو :ﱡﭐﱆﱠ

(ِ)

كمضمومة ،كال أتتى اغأيكىل منهما إال مفتوحة ،فالضرب اغأىَكؿ؛ ا١تفتوحتاف
(ّ)
فسهل الثانية منهما بُت بُت :ابن كثَت ،كأبو عمرك ،كأبو جعفر  ،كقالوف ،كركيس،
،
،ﱡﭐﱃﱠ
ٌ
اٞتماؿ(ْ)ٖ :تقيقها،
كىشاـ من طريق ابن عبداف ،عن اٟتيلواٍل ،كركل اٟتيلواٍل عنو أيضان من طريق ٌ
سهلها اغأصبهاٍل ،عن كرش ،كاختيل عن اغأزرؽ عنو ،فسهلها عنو بُت بُت صاحب "العنواف"(ٓ)،
ك ٌ




ك"الػ يمجتىب"(ٔ) ،كالتٌذكرة(ٕ) ،كابن بلٌيمة(ٖ) ،كاغأىوازم(ٗ) ،كغَتىم(َُ) ،كأبد٢تا عنو ألفان :صاحب
"التيسَت"(ُُ) ،ك"ا٢تى ًادل"(ُِ) ،ك"ا٢تداية"(ُّ) ،كم ٌكي(ُْ) ،كابن ال ىف ٌحاـ(ُٓ) ،كابن الباذش(ُٔ)،
(ُٕ)
الشاطبية"(ُٖ) ،ك"العالف"(ُٗ) ،كغَتىا(َِ).
قوؿ عامة ا١تصريُت ،كالوجهاف ُب "الكاُب"  ،ك" ٌ
(ُ) ُب ب "فا" ،كىو خطأ كا١تثبت ىو الصحيح .
(ِ) سورة البقرة ،اآليةٔ.
(ّ) سورة ىود ،اآليةِٕ.
(ْ) اٟتسُت بن علي بن ٛتاد بن مهراف الرازم ،اغأزرؽ ا١تقرئ ،رفيق اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف ُب القراءة على اٟتيلواٍل،
ىع ٌمر كأقرأ الناس ،كسكن قزكين ،كنيتو أبو عبد هللا ،كقد قرأ أيضا على دمحم بن إدريس الدنداٍل؛ صاحب نصَت ،قرأ عليو ٚتاعة
منهم ابن شنبوذ ،كأٛتد بن دمحم الرازم نزيل اغأىواز ،كأبو بكر النقاش ،كاٟتسن بن سعيد ا١تطوعي ككاف ٤تققان لقراءة ابن عامر،
توُب ُب حدكد ثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ.ُّٕ/ُ ،
(ٓ) ؽٓ.
(ٔ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٕٗ/ّ ،
(ٕ) ُ.ُُُ/
(ٖ) صِٕ.
(ٗ) الذم ُب الوجيز ،كا١توجز؛ ىو قراءة ىذا الباب هبمزة كاحدة ٦تدكدة ،إال أف ابن كثَت أقصرىم مدًّا.
انظر :اغأىوازم ،الوجيز ،طُ ،صٖٗ ،ادلوجز ،طُ ،صٕٕ.
(َُ) كابن شريح .انظر :الكايف ،طُ ،صُِِ.
(ُُ) صُْٗ.
(ُِ) صُِْ.
(ُّ) صْْ.
(ُْ) صٖٕ.
(ُٓ) صُُِ.
(ُٔ) انظر :اإلقناع ،طُ ،صِِٓ.
(ُٕ) صُِِ.
(ُٖ) انظر :البيتْٖ.
(ُٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٖٖ/ّ ،
(َِ) انظر :ابن الباذش ،اإلقناع ،طُ ،صِِٓ.
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كإذا أيبدلت ألفان ،ككاف بعدىا ساكن ،يم َد للساكنُت ٨تو :ﱡﭐﱆﱠ  .كإف مل يكن ساكن :يم ٌد
قى ٍد ىر أىلً و فقط ٨تو:ﱡﭐﱃﱠ ،كالباقوف بلتحقيق.
ص ىل بُت ا٢تمزتُت أبل أبو عمرك ،كأبو جعفر ،كقالوف ،كاٟتيلواٍل عن[ْٓ/د] ىشاـ ،كال
ىكفى ى
(ُ)
ص ول(ِ) ،كخال الصوًرم(ّ) ،عن ابن ذكواف ،أصلو،
ييزاد على ما فيها من ا١ت ٌد  ،كالباقوف بغَت فى ٍ


فسهل الثانية من ﱡﭐﱾﱠ ُب السراء(ْ) ،كأٚتعوا على عدـ الفصل ُب قولو تعاىل:
ٌ
(ٔ)
(ٓ)
سهلها الباقوف(ٕ) بُت بُت  ،ككذل مل
ﲱﱠ ُب الزخرؼ  ،كح ٌققها منهم :الكوفيوف ،كركح  ،ك ٌ
يبد٢تا أح هد عن اغأزرؽ؛ بل اتفقوا فيها على بُت بُت ،كاختلفوا ُب إسقاط ا٢تمزة اغأيكىل؛ كىي ٫تزة
االستفهاـ ،كُب إثباهتا[ْٖ/ب] ُب ٜتسة مواضع من ىذا الضرب :اغأىَكؿ :أف [يؤٌب أحد](ٖ) ُب آؿ
عمراف ،فقرأه ابن كثَت هبمزتُت مفتوحتُت على االستفهاـ ،كىو على أصلو ُب التسهيل بُت بُت،
ﱡﭐﲰ





كالباقوف هبمزة كاحدة على ا٠ترب .الثاٍل:ﱡﭐ ﱺﱠ ُب اغأعراؼ(ٗ) ،كطو(َُ) ،كالشعراء(ُُ) ،قرأ
كركيس ،كاغأصبهاٍل ،عن كرش ،كافقهم قينبل(ُِ) من طريق ابن
حفص،
بلخبار،
ه
ه


(ُ) أم :القصر ٔتقدار حركتُت.
(ِ) كىم :ابن كثَت ،ككرش ،كابن ذكواف ،كعاصم ،كٛتزة ،كالكسائي ،كيعقوب ،كخل ؛ ككل حسب مذىبو ُب الثانية.
(ّ) دمحم بن موسى بن عبد الرٛتن ،أبو العباس الصورم ا١تقرئ.
قرأ على ابن ذكواف ،كعلى عبد الرزاؽ بن حسن الماـ ،عن أيوب بن ٘تيم ،قرأ عليو أبو بكر دمحم بن أٛتد الداجوٍل.
كاٟتسن بن سعيد ا١تطوعي كآخركف ،قاؿ أبو الفضل ا٠تزاعي :توُب سنة سبع كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُْٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٖٔ/ِ ،
(ْ) سورة السراء ،اآليةُٔ.
(ٓ) اآليةٖٓ.
(ٔ) ركح بن عبد ا١تؤمن ،أبو اٟتسن ا٢تذيل موالىم البصرم النحوم كذا نسبو ٚتاعة اٟتفاظ كاحملدثُت كقاؿ اغأىوازم ىو ابن عبد
ا١تؤمن بن عبدة بن مسلم مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور ،عرض على يعقوب اٟتضرمي كىو من جلة أصحابو كركل اٟتركؼ عن
أٛتد بن موسى  ،عرض عليو الطيب بن اٟتسن بن ٛتداف القاضي ،كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل ،مات سنة أربع أك ٜتس كثالثُت
كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ، ْٗ/ُ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٖٓ/ُ ،
(ٕ) كىم :ا١تدنياف ،كا١ت ٌكي ،كالبصرم ،كالشامي ،كركيس ،كأبو جعفر.
(ٖ) جاء ُب ب(َيٌب) كىو خطأ ،كا١تثبت ىو الصحيح.
(ٗ) اآليةُِّ.
(َُ) اآليةُٕ.
(ُُ) اآليةْٗ.
(ُِ) قنبل مقرئ أىل مكة؛ ىو أبو عمر دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن خالد بن سعيد بن جرجة ا١تخزكمي ،موالىم ا١تكي ،كلد
سنة ٜتس كتسعُت كمائة ،كجود القراءة على أيب اٟتسن القواس كأخذ القراءة عن البزم أيضان ،قرأ عليو خلق كثَت ،منهم أبو بكر
بن ٣تاىد ،كأبو اٟتسن بن شنبوذ ،توُب سنة إحدل كتسعُت كمائتُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ.ُّّ/ُ ،
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٣تاىد(ُ)؛ ُب طو ،كالباقوف بالستفهاـ ُب الثالثة ،كحقق منهم الثانية ُب الثالثةٛ :تزة ،كالكسائي،
كخل  ،كشعبة ،كركح ،كالشذائي عن ال َدا يجوٍل عن ىشاـ ،كالباقوف بلتسهيل بُت بُت ،كمل يدخل
أح هد بُت ا٢تمزتُت ألفان ،كال أبدؿ الثانية ألفان ،ىكاختيلً ى عن قينبل ُب اغأعراؼ حالة الوصل :فأبدؿ
اغأيكىل منهما كاكان من غَت يخل  ،كسهل الثانية بُت بُت من طريق ابن ٣تاىد(ِ) ،كحققها كصالن :من
طريق ابن ىشنىػبيوذ(ّ) ،فإذا ابتدأ :حقق اغأيكىل ،كسهل الثانية من غَت خالؼ ،ككذل اٟتكم عنو ُب
ﱡﱢﱣ ﱤﱠ.



الثالثة :ﱡﭐﲭ ﲮﱠ ُب فصلت(ْ) ،قرأه ب٠ترب قينبل ،كىشاـ ،كركيس ٓتالؼ عنهم ،أ ٌما


قينبل فركاه عنو ب٠ترب :ابن[ْٔ/جػ] ي٣تاىد من طريق صاحل(ٓ)(ٔ) ،كركاه عنو بالستفهاـ :ابن شنبوذ(ٕ)،

كال َس ىامًٌرم(ٖ)(ٗ) ،عن ابن ٣تاىد عنو ،كأ ٌما ىشاـ :فركاه عنو ب٠ترب :اٟتيلواٍل من طريق ابن
(َُ)
اٞتماؿ ،عن اٟتيلواٍل ،ككذا ركاه صاحب "ا١تبهج"،
عبداف؛ كىو طريق صاحب "التجريد"  ،عن ٌ
(ُ)
اٞتماؿ ،عن اٟتيلواٍل(ِ) إٌال من طريق "التجريد" ،ككذا
:
بالستفهاـ
عنو
اه
ك
كر
،
ال ٌداجوٍل عنو
ٌ
(ُ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صُِْ .كللعلم أف اللفظ جاء ُب السبعة عن ابن كثَت بكمالو ،كٗتصيصو ُب النشر
بقنبل من طريق ابن ٣تاىد نظران غأف السبعة ليست من الطرؽ ا١تختارة للبزم.
(ِ) قاؿ ابن ٣تاىد" :كقاؿ يل قنبل عن القواس مثل ركاية البزم ،عن أيب الخريط ،غَت أنو كاف يهمز بعد الواك" :قاؿ فرعوف:
كءامنتم بو"  ،كأحسبو كىم اىػ .انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صَِٗ.

(ّ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ُٓٔ/ِ ،

(ْ) اآليةْْ.
(ٓ) صاحل بن دمحم بن ا١تبارؾ بن إٝتاعيل أبو طاىر ا١تؤدب البغدادم مقرئ حاذؽ متصدر ،قرأ على أيب بكر أٛتد بن موسى بن
٣تاىد ،قرأ عليو الفرج بن عمر الواسطي ،مات فيما أحسب ُب حدكد الثمانُت كثالٙتائة.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّّْ/ُ ،

(ٔ) النص الذم كرد ُب كتاب السبعة مل ٮتصص صاحل بن دمحم ،كإ٪تا جاء اٟتكم عامان البن كثَت ،كعلى ىذا تكوف طريقة أدائية
من طريق ابن اٞتزرم إبسناده إىل ابن ٣تاىد.
(ٕ) انظر :التلخيص ،طُ ،صّٕٗ.
(ٖ) عبد هللا بن اٟتسُت بن حسنوف ،أبو أٛتد السامرم البغدادم ا١تقرئ ،مسند القراء ،بلداير ا١تصرية.
قاؿ أبو عمرك الداٍل :أخذ القراءة عرضا عن أٛتد بن سهل اغأيشناٍل ،كابن ٣تاىد كابن شنبوذ ،ركل عنو القراءة ُب كقت حفظو
كضبطو شيخنا فارس بن أٛتد ،كدمحم بن اٟتسُت بن النعماف ،توُب أبو أٛتد سنة ست كٙتانُت كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُْٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْٓ/ُ ،

(ٗ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صْْٕ ،ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صُْٔ.
(َُ) صَِّ.
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ال ٌداجوٍل(ّ) إٌال[ْٗ/أ] من طريق "ا١تبهج" ،كأ ٌما ركيس :فركاه عنو ب٠ترب :أبو الطٌيب(ْ) ،كركاه عنو
(ٕ)(ٖ)
بالستفهاـ :النٌخاس(ٓ)(ٔ) ،كابن ً
ً
م(ٗ)(َُ) ،ككذل الباقوف(ُُ) ،كحقق ا٢تمزة
ر
ى
و
اٞت
ك
،
سم
ق
م
ٍ
ىٍ ى ٌ
الثانية :ركح ،كالكوفيوف ٌإال حفصان ،كالباقوف ٦تن قرأ بالستفهاـ :بلتسهيل ،كىم على أصو٢تم إٌال ابن
ذكواف ،فنص لو ٚتهور ا١تغاربة ،كبعض العراقيُت ،على إدخاؿ اغأل  ،كسيأٌب ٖتقيق ذل

ُب:ﱡﭐﲿ

ﳀﱠ(ُِ).


الرابع:ﱡﭐﳈ ﳉ

ﱠ ُب اغأحقاؼ(ُّ) ،قرأه بلخبار :انفع ،كأبو عمرك ،كالكوفيوف،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) صِٕٔ.

(ِ) انظر :الطربم ،التلخيص ،طُ ،صّٕٗ.

(ّ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ ،ِْْ/ِ ،جامع ابن فارس ،رسالة دكتوراه ،صٕٓٓ.
(ْ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار.ْٖٔ/ِ ،

(ٓ) عبد هللا بن اٟتسن بن سليماف أبو القاسم بن النخاس ،البغدادم ا١تقرئ.
قرأ على دمحم بن ىاركف التمار ،صاحب ركيس ،قرأ عليو أبو اٟتسن اٟتمامي ،كدمحم بن اٟتسُت بن آذر هبراـ ،كأبو العالء دمحم بن
علي الواسطي كغَتىم ،كقاؿ ا٠تطيب :كلد سنة تسعُت كمائتُت ،ككاف ثقة ،توُب سنة ٙتاف كستُت كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة
القراء الكبار ،طُ ،ُِٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْْ/ُ ،

(ٔ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ ،ّٖٔ/ْ ،ابن الفحاـ ،مفردة يعقوب ،طُ ،صِّٔ.
عرضا عن كالده أيب
(ٕ) أٛتد بن دمحم بن اٟتسن بن يعقوب بن مقسم العطار شيخ مقرئ متصدر معركؼ ضابط ،أخذ القراءة ن
بكر ،قرأ عليو أٛتد بن دمحم بن أٛتد اٟتدادم ،منصور بن أٛتد العراقي ،قاؿ ا٠تطيب البغدادم :حدثٍت اغأزىرم قاؿ :سنة ٙتانُت
كثالٙتائة فيها مات أبو اٟتسن بن مقسم ،كمولده سنة ست كتسعُت كمائتُت.
انظر :ا٠تطيب البغدادم ،اتريخ بغداد وذيولو ،طُ ،ُْٗ/ٓ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َُُ/ُ ،

(ٖ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ ،ّٖٔ/ْ ،ابن مهراف ،الغاية ،طُ ،د.ط ،صُٓ.ُُٕ ،

(ٗ) علي بن عثماف بن حبشاف اٞتوىرم مقرئ مصدر ،قرأ على الزبَت بن أٛتد الزبَتم صاحب ركح ،كعلى دمحم بن ىاركف التمار
صاحب ركيس ،كدمحم بن يعقوب ا١تعدؿ ،كقرأ على ابن ٣تاىد ،قرأ عليو اغأستاذ أبو اٟتسُت علي بن دمحم ا٠تبازم كركل اٟتركؼ
عنو علي بن دمحم بن جعفر شيخ شيخ طاىر بن غلبوف.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ٓٓٔ/ُ ،

(َُ) انظر :مفردة يعقوب للداٍل ،طُ ،صٖٓ ،ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ّٖٓ/ْ ،

القراء ،كاللفظ ُب النشر":ككذل قرأ الباقوف" ،كىو أكضح .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٖٕ/ّ ،
(ُُ) أم :بقي ٌ
(ُِ) سورة القلم ،اآليةُْ.
(ُّ) سورة اغأحقاؼ ،اآليةَِ.
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كالباقوف بالستفهاـ ،كىم على أصو٢تم إٌال أف ال ٌداجوٍل ،عن ىشاـ من طريق النَػ ٍهىرىكًاٍل :ييسهل
الثانية ،كال يػ ٍف ً
صل ،كالػ يم ىف ًٌس ير :٭تقق ،كيفصل(ُ).
ى
ا٠تامسﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ُب نوف ،فقرأه ب٠ترب :اٟتًٍرًميٌاف ،كأبو عمرك ،كالكسائي ،كخل ،
كحفص ،كالباقوف :بالستفهاـ ،كحقق ا٢تمزتُت منهمٛ :تزة ،كشعبة ،كركح ،كحقق اغأيكىل ،كسهل
الثانية :ابن عامر ،كأبو جعفر ،كركيس ،كفصل بينهما بغأل  :أبو جعفر ،كاٟتيلواٍل ،عن ىشاـ،
كاختيل ُب ذل عن ابن ذكواف ُب [ىذا ا١توضع](ِ) كُب حرؼ فصلت(ّ) ،فنص لو على الفصل
فيهما :م ٌكي(ْ) ،كابن شريح[ْٔ/د](ٓ) ،كابن سفياف(ٔ) ،كا١تهدكم(ٕ) ،كأبو الطٌيب ابن غلبوف(ٖ)،
غلبوف(ٖ) ،كغَتىم ،ككذل ذكر ا٢تمذاٍل(ٗ) ،عن ابن اغأخرـ ،كالصورم؛ كىو الذم يعطيو نصوص
اغأئمة عن ابن ذكواف(َُ)؛ كابن ٣تاىد(ُُ) ،كالنٌقاش(ُِ)،


(ُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ِْٓ،ِْْ/ِ ،
(ِ) جاء ُب ب" :ىذه ا١تواضع" ،كىو خطأ ،كا١تثبت ىو الصحيح.
(ّ) أم :ﱡﭐﲭ ﲮﱠ
(ْ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صِّٕ.ّْٔ،
(ٓ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صَُٓ.َْٓ،
(ٔ) انظر :اذلادي ،طُ ،صْْٗ.ّٖٓ،
(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٖٗ/ّ ،
(ٖ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.َٖٗ،ْٖٗ/ِ ،
(ٗ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِِٓ،ِِْ/ُ ،
(َُ) ىذه العبارة ،كالتفصيل الذم أتى بعدىا؛ ىي نفس العبارة اليت كردت ُب كتاب القناع ُب ىذين ا١توضعُت.
انظر :ابن الباذش ،اإلقناع ،طُ ،صِِٔ.ِِٕ،
(ُُ) انظر :السبعة ،طْ ،صٕٔٓ.ْٕٔ،
(ُِ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صْْٕ ،ْْٖ،ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صَِّ.ِّٔ،
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كابن شنبوذ(ُ) ،كابن عبد الرزاؽ(ِ)(ّ) ،كالتائب(ْ) ،كأيب طاىر ابن إيب ىاشم(ٓ) ،كابن
أشتو(ٔ) ،ك الشذائي[ْٗ/ب](ٕ) ،كا٠تزاعي(ٖ) ،ك ال َدارقيطٍت(ٗ) ،كاغأىوازم(َُ)،

(ُ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ .َُٔٓ،ُِٓٔ/ْ ،كللعلم أف إسناد ابن شنبوذ موجود بٞتامع ،كقد أتى لفظ ال ٌداٍل ُب الكلمتُت
بلعموـ عن ابن ذكواف ،فيدخل ابن شنبوذ ضمنان ،كمن ا١تعلوـ أنو ليس من الطرؽ ا١تختارة من جامع البياف البن ذكواف.كهللا أعلم.
(ِ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ .َُٔٓ،ُِٓٔ/ْ ،أقوؿ :كللعلم إف إسناد ابن عبد الرزاؽ موجود بٞتامع ،كقد أتى لفظ
ال ٌداٍل ُب الكلمتُت بلعموـ عن ابن ذكواف ،فيدخل ابن عبد الرزاؽ ضمنان ،كمن ا١تعلوـ أنو ليس من الطرؽ ا١تختارة من جامع
البياف البن ذكواف .كهللا أعلم.
(ّ) إبراىيم بن عبد الَرزَاؽ بن اٟتسن اغأنطاكي ،ا١تقرئ أبو إسحاؽ(تّّٖ ىػ).
فقيو ،مقرئ كبَت ،قرأ علي :ىاركف بن موسى اغأخفش ،كأٛتد بن أيب رجاء ،كقينبيل ،كعثماف بن يخَرزاذٌ ،كغَتىم .كعلى كالده،
كعلي بن عبد
كتاب ُب القراءات الثَماف ،ىك ىًٝت ىع :أب أيمية
كصنَ
ن
الطرسوسي ،كدمحم بن إبراىيم الص ٌ
ورم ،كيزيد بن عبد الصمدٌ ،
ٌ
ً
كعلي بن
علي بن ىحبىش الدينورم ،كأبو طاىر دمحم بن اٟتسن
العزيز
ٌ
اغأنطاكيٌ ،
ٌ
البغوم .قرأ عليو ،أبو اٟتسن بن ب ٍشر ،كأبو ٌ
إٝتاعيل البصرم ،كأبو الطٌيٌب عبد ا١تنعم بن غلبيوف .انظر :الذىب ،اتريخ اإلسالم ،طُ.ُْٕ/ٕ ،
(ْ) أٛتد بن يعقوب التائب ا١تقرئ أبو الطيب اغأنطاكي ،رأل أٛتد بن جبَت ،كحضر ٣تلسو مرات ،كمل يقرأ عليو.
كقرأ على صاحبو عبيد هللا بن صدقةٓ ،تمس ركاايت ،كعلى دمحم بن حفص ا٠تشاب صاحب السوسي ،قاؿ الداٍل :لو كتاب
حسن ُب القراءات ،أخذ عنو القراءة علي بن دمحم بن بشر اغأنطاكي نزيل اغأندلس ،كعبد هللا بن عمر البغدادم ،توُب أبنطاكية
سنة أربعُت كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َُٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُُٓ/ُ ،
(ٓ) عبد الواحد بن عمر بن دمحم بن أيب ىاشم كاسم أيب ىاشم يسار ككنية عبد الواحد أبو طاىر.
كاف من أعلم الناس ْتركؼ القرآف ككجوه القراءات ،كلو ُب ذل تصاني عدة ،حدث عن أيب بكر بن أيب ٣تاىد ،كأيب مزاحم
ا٠تاقاٍل ،قرأ عليو ،أبو اٟتسن اٟتمامي ،أبو الفرج النهركاٍل ،كغَتىم ،توُب ُب سنة تسع كأربعُت كثالث مائة .انظر :ا٠تطيب
البغدادم ،اتريخ بغداد ،طُ ،ِّٓ/ُِ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُّٓ/ُ ،

(ٔ) دمحم بن عبد هللا بن أشتو أبو بكر اغأصبهاٍل ،ا١تقرئ النحوم أحد اغأئمة ،قرأ القرآف على ابن ٣تاىد ،كدمحم بن يعقوب
ا١تعدؿ ،كدمحم بن أٛتد بن اٟتسن الكسائي ،كطائفة ،كصن ُب القراءات .قاؿ أبو عمرك الداٍل :ضابط مشهور ،ثقة عامل بلعربية،
بصَت ب١تعاٍل حسن التصني  ،صاحب سنة ،ركل عنو ٚتاعة من شيوخنا ،كٝتع منو عبد ا١تنعم بن غلبوف ،كخل بن إبراىيم،
كعبد هللا بن دمحم بن أسد اغأندلسي ،كآخركف ،توُب ٔتصر ُب شعباف سنة ستُت كثالٙتائة ،كلو كتاب احملرب ككتاب ا١تفيد ُب الشاذ.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُُٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُْٖ/ِ ،

(ٕ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُّٓٔ/ْ ،
(ٖ) انظر :ادلنتهى ،طُ ،صٓٔٓ.َٖٔ،

(ٗ) علي بن عمر أبو اٟتسن الدارقطٍت البغدادم ا١تقرئ ،اٟتافظ أحد اغأعالـ ،كصاحب التصاني  ،قرأ القرآف على أيب بكر
النقاش ،كأيب اٟتسُت بن بوايف ،ركل عنو عدد كثَت منهم العالمة ،أبو حامد السفراييٍت ،كأبو عبد هللا اٟتاكم ،توُب ُب اثمن ذم
القعدة ،سنة ٜتس كٙتانُت كثالٙتائة ،كلو ٙتانوف سنة.
انتظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٕٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ٖٓٓ/ُ ،

(َُ) انظر :اغأىوازم ،الوجيز ،طُ ،صُِّ.
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كٚتاعة كثَتكف(ُ) ،كقد نص على ترؾ الفصل البن ذكواف غَت من ذكران(ِ) ،كبلوجهُت قرأ
ا١تصنٌ .
(ْ)
(ّ)
الضرب الثاٍل :أف تكوف الثانية مكسورة ٨تو:ﱡﭐﲑﱠ ،ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ،كﱡ ﲆ ﲇ


ﲈﱠ

(ٓ)




فسهل الثانية منهما بُت بُت :اٟتجازيوف(ٔ) ،كأبو عمرك ،كركيس ،كالباقوف بلتحقيق ،كركل

أبو الطٌيب(ٕ) ،عن ركيس ٖتقيقﱡﭐﱗ ﱘﱠ ُب اغأنعاـ خاصة(ٖ)،


(ٗ)

كنص ا٢تمذاٍلُ ،ب غايتو

على التخيَت لو فيو ،كاختيل عن ىشاـ أيضان ُبﱡﭐﲑ ﲒﱠ ُب فصلت ،فركاه عنو ٚتهور
ا١تغاربة بلتسهيل ،ك٦تن نص عليو صاحب "التيسَت"(َُ) ،ك"الكاُب"(ُُ) ،ك"ا٢تادم"(ُِ)،
ك"التبصرة"(ُْ) ،ك"تلخيص العبارات"(ُٓ) ،كابنا غلبوف(ُٔ) ،كصاحب "ا١تبهج"(ُٕ) ،ك"العنواف"(ُٖ)،
من ركل تسهيلو فصل بغأل  ،كٚتهور العراقيُت عنو على التحقيق ،ك٦تن نص عليو(ُٗ):


(ُ)

ابن شيطا

(ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
الفحاـ(ٔ)،
كابن سوار  ،كابن فارس  ،كأبو ٌ
العز  ،كا١تالك ٌي  ،كابن ٌ

(ُ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صّْٗ .ّْْ،كقاؿ ُب سورة القلم" :هبمزة كاحدة ٦تدكدة على االستفهاـ".

(ِ) كقد نص عليهم ُب النشر بقولو :كابن شيطا ،كابن سوار ،كأيب العز ،كأيب علي ا١تالكي ،كابن الفحاـ الصقلي ،كغَتىم اىػ.
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٖٗ/ّ ،

(ّ) سورة فصلت ،اآليةٗ.
(ْ) سورة مرَل ،اآليةٔٔ.
(ٓ) سورة النمل ،اآليةِٔ ،كقد كرد ُب أربعة مواضع من ىذه السورة.
(ٔ) انفع ،ابن كثَت ،أبو جعفر.
(ٕ) غالـ ابن شنبوذ ،تقدمت ترٚتتو.
(ٖ) اآليةُٗ.
(ٗ) ُ.ِِٕ/
(َُ) صَُٓ.
(ُُ) صِِّ.
(ُِ) صُُِٓ.ُِٔ،
(ُّ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صْٔ.ْٕ،
(ُْ) صٕٗ.ِّٕ،
(ُٓ) صِٕ.
(ُٔ) انظر :طاىر ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ ،ُُِ/ُ ،عبد ا١تنعم ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ِّٔ،ِّٓ/ُ ،
(ُٕ) صَِٖ.
(ُٖ) ؽٓ.
(ُٗ) أم٦ :تن نص عليو كجهان كاحدان على أصلو ،كمل يذكر عنو فيو تسهيالن.
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(ٕ)
الشاطب(ٖ) ،كالصفراكم(ٗ) ،كال ٌداٍل ُب "جامع البياف"(َُ)،
كا٢تمذاٍل  ،كنص على ا٠تالؼ فيو؛ ٌ
كفصل بغأل بُت ا٢تمزتُت ُب ٚتيع الباب؛ أبو عمرك ،كأبو جعفر ،كقالوف ،كاختيل عن ىشاـ؛
فركل عنو الفصل ُب اٞتميع اٟتلواٍل من طريق ابن عبداف ،من طريق[ْٕ/جػ] صاحب "التيسَت"؛ من
(ُِ)
(ُُ)
اٞتماؿ ،عن
قراءتو على أيب الفتح  ،كمن طريق أيب ٌ
العز ؛ صاحب "الكفاية" ،كمن طريق ٌ
اٟتيلواٍل ،ك ىو الذم ُب "التجريد"(ُّ) عنو ،كىو ا١تشهور عن اٟتيلواٍل ،عند ٚتهور العراقيُت؛ كابن
(ُٓ)
(ُْ)
ا١تالكي(ُٔ) ،كابن شيطا(ُٕ) ،كغَتىم(ُٖ)؛ كىو طريق الشذائي،
ك
،
]
/أ
َٓ
[
فارس
ابن
ك
،
سوار
ٌ
عن ال ٌداجوٍل كما ىو ُب "ا١تبهج"(ُٗ) ،كغَته(َِ) ،عليو نص ال ٌداٍل عن ال ٌداجوٍل(ُِ) ،كبو قطع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٗٔ/ّ ،
(ِ) قاؿ صاحب ا١تستنَت :أنو سيذكرىا ُب موضعها ،كمل أجدىا ُب سورة فصلت كما قاؿ.
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ .ٖٕٗ/ّ ،النص الذم جاء ُب اٞتامع ،كالتبصرة البن فارس غَت صريح.
(ْ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صِٕٕ.
(ٓ) الذم ُب الركضة ىو قراءة ىذا ا١توضع هبمزتُت ٤تققتُت من غَت إدخاؿ .انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ُٖٓ/ُ ،
(ٔ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُِِ.
(ٕ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِِٕ/ُ ،
(ٖ) انظر :البيتُٖٗ.
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٕٗ/ّ ،
(َُ) ِ.ُٓٔ/
(ُُ) صُْٗ.َُٓ،
(ُِ) على أف يكوف من طريق اٟتلواٍل .انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُُٔ.
(ُّ) إال الداجوٍل عن ىشاـ .انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُِِ.
(ُْ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ِ،طُ.ُِٕ/،
(ُٓ) انظر :اٞتامع ،صّّّ.
(ُٔ) تقدـ الكالـ على ركضة ا١تالكي صِٓ.

(ُٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٕٗ/ّ ،

(ُٖ) انظر :الشهرازكرم ،ادلصباح ،طُ.ّْٓ/ُ ،
(ُٗ) صَِٔ.

(َِ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ّٕٗ/ْ ،
(ُِ) النص الذم جاء صراحة عن الداجوٍل ُب جامع البياف مقيد بػ ػ ػ ػﱡﭐﱿﱠ ،كيستثٌت موضع
ﲀﱠ ؛ فيقرأه بنونُتﱡﭐﲩ ﭐﲀﱠ.


انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُٖٓ/ِ ،
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النمل ﭐاآليةٕٔ:ﱡﱿ

ا٢تمذاٍل من طريق اٟتيلواٍل ،كال ٌداجوٍل(ُ)؛ كىو أحد الوجهُت ُب "الشاطبية"(ِ) ،كركم ترؾ الفصل؛
ال ٌداجوٍل عند العراقيُت ،كغَتىم؛ كصاحب "ا١تستنَت"(ّ) ،ك"اٞتامع"(ْ) ،ك"التبصرة"(ٓ) ،ك"الركضة"،
ك"التجريد"(ٔ) ،ك"الكفاية الكربل"(ٕ) ،كغَتىم(ٖ)؛ كىو الصحيح من طريق زيد عنو ،كىو
اٞتماؿ عن اٟتيلواٍل(ٗ) ،كذىب آخركف عن ىشاـ من طريق اٟتيلواٌل إيل
الذم ُب "ا١تبهج" من طريق ٌ

التفصيل؛ ففصلوا بغأل
ﱒ ﱓﱠ

ُب مرَل(ُُ)،



ُب سبعة مواضع خاصة
كﱡﭐﱎ ﱏﱠ

ﱡﭐﲲﱠ كﱡﭐﲓ


ُب الشعراء(ُِ)،



ﲔﱠ ُب اغأعراؼ(َُ)،

كﱡﭐ

كﱡﭐﱲﱠ

ُب

كﱡﭐﱺﱠ

(ُّ)،





ُب فصلت؛كىو الذم ُب "ا٢تداية"(ُٓ) ،ك"ا٢تادم"(ُٔ)،ك"الكاُب"(ُٕ) ،ك"تلخيص العبارات"(ُٖ)،
ك"التبصرة"(ُٗ)،ك"العنواف"(َِ) ،كىو الوجو الثاٍل ُب "الشاطبية"؛ كبو قرأ ال ٌداٍل علي أيب اٟتسن(ُِ).
كاختيل بُت االستفهاـ ،كا٠ترب ُب مواضع؛ كىو على قسمُت :مفرد ،كمكرر ،فا١تفرد ٜتسة أحرؼ:
(ُ) كىو ا١تشهور عن ىشاـ ُب ىذا الباب .انظر :غاية االختصار ،طُ.ِّٖ/ُ ،
(ِ) انظر :البيتُٔٗ.
(ّ) ِ.ُِٕ/
(ْ) صّّّ.
(ٓ) صٕٗ.
(ٔ) صُِِ.
(ٕ) صُُٔ.

(ٖ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صُّٕ.
(ٗ) غأف الفصل قد أتى من طريق الشذائي عن اٟتلواٍل ،كاغأخفش.
انظر :ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صَِٔ.

(َُ) اآليةُٖ.ُُّ،
(ُُ) اآليةٔٔ.
(ُِ) اآليةُْ.
(ُّ) سورة يوس  ،اآليةَٗ.
(ُْ) اآليةِٓ.ٖٔ،
(ُٓ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صْٕ.
(ُٔ) صُِٓ.ُِٔ،
(ُٕ) صِِّ.
(ُٖ) صِٕ.
(ُٗ) صٕٗ.
(َِ) ؽٓ.
(ُِ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ .ُٓٔ/ِ ،الذم ُب جامع البياف من التفصيل؛ جاء من طريق اٟتيلواٍل عن ىشاـ.
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اغأكؿ:ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴﱠُب اغأعراؼ؛ قرأه ب٠ترب؛ ا١تدنياف(ُ) ،كحفص.


الثاٍل:

ﱡﲓ

ﲔ ﲕﱠفيها أيضان؛ قرأه ب٠ترب اٟتجازيوف ،كحفص.


الثالث:ﱡﭐﱺﱻﱠُب يوس ؛ قرأه ب٠ترب؛ ابن كثَت ،كأبو جعفر.


فيو عن[ْٕ/د] ابن ذكواف فركاه عنو ب٠ترب؛

الرابع :ﱡ ﱑ ﱒ ﱓﱠ ُب مرَل ،كاختيل
الصورم] (ِ)(ّ) ،من ٚتيع طرقو(ْ) ،غَت الشذائي؛ كىو الذم عليو ٚتهور العراقيُت من طريقيو ،كابن
[ ٌ
اغأخرـ ،عن اغأخفش من طريق "التبصرة"(ٓ) ،ك"ا٢تادم"(ٔ) ،ك"ا٢تداية"(ٕ) ،ك"تلخيص[َٓ/ب]
العبارات"(ٖ) ،ك"الكاُب"(ٗ) ،كابٍت غلبوف(َُ) ،كٚتهور ا١تغاربة ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب الفتح ،كأيب
اٟتسن(ُُ) ،كركاه النٌقاش ،عن اغأخفش بالستفهاـ ،ككذا الشذائي ،عن الصورم؛ كىو ُب
"التجريد"(ُِ) ،ك"ا١تبهج"(ُّ) ،ك" ا٢تذيل ،الكامل"(ُ) ،ك"غاية" ابن مهراف(ِ) ،كالوجهاف ُب


(ُ) انفع ،كأبوجعفر.
(ِ) بُت ا١تعقوفتُت ُب أ،ب؛ الصواؼ ،كىو خطأ ،كالصحيح ا١تثبت ،كما ُب النشر.
(ّ) دمحم بن موسى بن عبد الرٛتن ،أبو العباس الصورم ا١تقرئ.
قرأ على ابن ذكواف ،كعلى عبد الرزاؽ بن حسن الماـ ،عن أيوب بن ٘تيم ،قرأ عليو أبو بكر دمحم بن أٛتد الداجوٍل.
كاٟتسن بن سعيد ا١تطوعي كآخركف ،قاؿ أبو الفضل ا٠تزاعي :توُب سنة سبع كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُْٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٖٔ/ِ ،
(ْ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صِْٗ ،ا١تالكي ،الروضة ،طُ ،ُٖٖ/ُ ،القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صِِّ .أما
بلنسبة "للمبهج" ،فوجدت فيو اآلٌب " :ركل الوليد بن مسلم ،كالشنبوذم عن اغأعمش "إذا ما مت"[ مرَلٔٔ] هبمزة مفردة
مكسورة على ا٠ترب ،كحقق ا٢تمزتُت فيها الباقوف ،كأما كتاب ا١تصباح فوجدت فيو اآلٌب" :اغأخفش إال النقاش ،كالبلخي،
كالعراقي ،عن ابن اغأخرـ ،عنو ،عن ابن ذكواف ،عن ابن عامر ،كاغأخفش ،عن ىشاـ:ﱡ ﱑ ﱒ ﱓﱠ من مرَل ،هبمزة مكسورة
على ا٠ترب ،................ .الباقوف على أصو٢تم ُب ا٢تمزتُت ،كأما بلنسبة لتلخيص أيب معشر :فقد كرد فيو ا٠تالؼ عن
ا١تطوعي ،عن الصورم ،عن ابن ذكواف.
انظر :ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صُٓٔ ،الشهرازكرم ،ادلصباح ،طُ ،ّْٓ/ُ ،الطربم ،التلخيص ،طُ ،صِّّ.
(ٓ) صٕٗ.
(ٔ) صُِْ.
(ٕ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صُِْ.
(ٖ) صِٕ.
(ٗ) صُّٓ.
(َُ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،ِّٔ/ُ ،ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُُِ/ُ ،
(ُُ) انظر :ال ٌداٍل ،مفردة عبد هللا بن عامر الشامي ،طُ ،صّٖ.
(ُِ) صِِٔ.
(ُّ) صُٓٔ.
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الشاطبية"(ّ) ،ك"العالف"(ْ)،
" ٌ
كظاىر "التيسَت"(ٓ) ،كنص عليهما ُب "ا١تفردات" ،ك"جامع البياف"(ٔ) ،كبالستفهاـ قرأ ال ٌداٍل على
عبد العزيز الفارسي(ٕ)؛ كبو قرأ الباقوف ُب ا١تواضع ُب اغأربعة .ا٠تامس :ﱡﭐﲘ ﲙﱠ ُب


(ٖ)
الواقعة ؛ ركاه شعبة بالستفهاـ ،كقرأه الباقوف ب٠ترب .كا١تكرر من االستفهامُت أحد عشر موضوعان
ُب تسع سورُ :ب الرعد ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﳟﱠ(ٗ) ،كُب السراء ﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ ُب


ا١توضعُت(َُ) ،كُب ا١تؤمنوف ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﳟﱠ(ُُ) ،كُب
ﱾ ﱿ ﱠ(ُِ) ،كُب العنكبوت
ﲥﲦ ﲧ
ﲞﲟﲠﲡﲢ

النمل ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﱠ(ُّ)،كُب السجدة ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ(ُْ) ،كُب الصافات
ﲣﱠُب ا١توضعُت(ُٓ) ،كُب

الواقعة ﱡ ﳇﳈ ﳉ ﳊ

ﱡﭐ

ﳋ ﳌ ﱠ(ُٔ)،


كُب النازعات ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ(ُٕ) ،فقرأ ابن عامر ،كأبو جعفر؛ بلخبار ُب اغأكؿ،
كاالستفهاـ ُب الثاٍل[ْٖ/جػ] ُب الرعد ،كموضعي السراء ،كُب ا١تؤمنوف ،كالسجدة ،كالثاٍل من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) صّٖٕ.
(ِ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صُِٔ.
(ّ) انظر :البيتٖٓٔ.
(ْ) كقد كرد فيو االستفهاـ ،كا٠ترب عن ابن عامر ،كللعلم أنو ليس من الطرؽ ا١تختار البن ذكواف.
انظر :الصفراكم ،اإلعالن٥ ،تطوط ،ؽِٔ.
(ٓ) صّٗٓ.
(ٔ) ِ .ُٕٓ/أما ا٠ترب فغَت كاضح ُب نص اٞتامع.
(ٕ) انظر :الداٍل ،مفردة ابن عامر ،طُ ،صّٖ.
(ٖ) اآليةٔٔ.
(ٗ) اآليةٓ.
(َُ) اآليةْٗ.ٖٗ،
(ُُ) اآليةِٖ.
(ُِ) اآليةٕٔ.
(ُّ) اآليةِٖ.ِٗ،
(ُْ) اآليةَُ.
(ُٓ) اآليةُٔ.ّٓ،
(ُٔ) اآليةْٕ.
(ُٕ) اآليةَُ.ُُ،
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"كالصافات" ،كانفع ،كالكسائي ،كيعقوب؛ ُب ا١تواضع الستة بلعكس .كأ ٌما موضع النمل؛ فقرأه
ا١تدنياف بلخبار ُب اغأكؿ ،كاالستفهاـ ُب الثاٍل[ُٓ/أ] ،كابن عامر ،كالكسائي بلعكس مع زايدة
نوف ُب الثاٍل؛ فيقوالف "إننا ١تخرجوف" ،كأ ٌما موضع العنكبوت؛ فقرأه اٟتجازيوف ،كابن عامر،
كيعقوب ،كحفص بلخبار ُب اغأكؿ ،كأ ٌما ا١توضع اغأكؿ من كالصفات؛ فقرأه ابن عامر بلخبار ُب
اغأكؿ ،كاالستفهاـ ُب الثاٍل ،كا١تدنياف كالكسائي ،كيعقوب بلعكس ،ك ٌأما موضع الواقعة؛ فقرأه
ا١تدنياف ،كالكسائي ،كيعقوب؛ بالستفهاـ ُب اغأكؿ ،كالخبار ُب الثاٍل ،كأ ٌما موضع النازعات؛ فقرأه
أبو جعفر بغأخبار ُب اغأكؿ ،كاالستفهاـ ُب الثاٍل ،كانفع ،كابن عامر ،كالكسائي ،كيعقوب
بلعكس ،كالباقوف بالستفهاـ ُب اغأكؿ ،كالثاٍل من كل ا١تواضع ،كأٚتعوا على االستفهاـ ُب اثٍل
العنكبوت ،كأ ٌكؿ الواقعة ،ككل من استفهم ُب ىذه ا١تواضع فهو على أصلو إال إف أكثر الطرؽ عن
ىشاـ على الفصل بغأل ُب ىذا الباب؛ كبذل قطع لو صاحب "التيسَت"(ُ)  ،ك"الشاطبية"(ِ)،
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
العز(ٕ) ،كا٢تمذاٍل(ٖ)،
كسائر ا١تغاربة  ،كأكثر ا١تشارقة ؛ كابن شيطا  ،كابن سوار  ،كأيب ٌ
كغَتىم(ٗ) ،كذىب آخركف إىل إجراء(َُ) ا٠تالؼ عنو ُب ذل كما ىو مذىبو ُب سائر ىذا الضرب
منهم:
سبط ا٠تيٌاط(ُُ) ،كا٢تيذيل(ُِ) ،كالصفراكم(ُّ) ،كغَتىم(ُ) ،كاختيل

ُبﱡﭐ ﲄ ﲅﱠ ُب يس(ِ)؛

(ُ) صُْٗ .َُٓ،كىو من قراءتو على أيب اٟتسن بن غلبوف.
(ِ) انظر :البيتّٕٗ.



(ّ) انظر :ابن سفياف ،اذلادي ،طُ ،صّٕٔ ،ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صّٕٓ ،ّٖٓ،مكي ،التبصرة ،طُ ،صِْٓ.
(ْ) كمن أىل ا١تشرؽ :ابن مهراف ،ابن شيطا ،أبو العالء ا٢تمذاٍل ،ا٠تزاعي ،الشهرزكرم ،ابنا غلبوف ،ابن ٣تاىد ،ابن فارس ،أبو
علي ا١تالكي ،أبو العز ،ابن فارس ،سبط ا٠تياط ،الصفراكم.
(ٓ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َّٗ/ّ ،

(ٔ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ِِٕ/ِ ،
(ٕ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صَُِ.

(ٖ) انظر :غاية االختصار.ِّٔ،ِّٓ،ِّْ،ِّّ،ِِّ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ّٔٗ،ِٔٗ/ِ ،
(َُ) ُب ب " إجرا"  ،كا١تثبت ىو الصحيح .

(ُُ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صُٕٓ .كىذا خاص بطريقي اٟتلواٍل ،كال ٌداجوٍل عن ىشاـ
(ُِ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ِّٕ/ْ ،
(ُّ) انظر :اإلعالن٥ ،تطوط ،ؽَٕ.
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جعفر بفتح ا٢تمزة[ْٖ/د] الثانية [فيلحق عنده بضرب ا٢تمزة ا١تفتوحة ،كالباقوف يكسركهنا](ّ) فيلحق
عندىم هبذا الضرب ،كأٚتعوا على قراءتو بالستفهاـ؛ كىم على أصو٢تم.
توضيح[ُٓ/ب]:
أصحاب التفصيل عن ىشاـ يفصلوف بُت ا٢تمزتُت ُب ا١تكرر ،كال يفصلوف ُب ىذا اٟترؼ كنظائره.
كاختل ُب ﱡﭐ أىئً ٌمة ﱠ حيث كقع(ْ)؛ فسهل ا٢تمزة الثانية اٟتجازيوف ،كأبو عمرك ،كركيس ،كاختلفوا
عنهم ُب كيفية تسهيلها؛ فاٞتمهور على أهنا يٕتعل بُت بُت؛ كعلى ىذا نص ابن سوار(ٓ) كا٢تذيل(ٔ)،
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
العز
بو
أ
ك
،
سفياف
ابن
ك
،
ا١تهدكم
ك
،
اط
ا٠تي
كسبط
،
اٍل
ذ
م
ا٢ت
ك
،
الفحاـ
ابن
ك
،
كا١تالكي
ٌ
ٌ
(ُْ)
(ُّ)
الشاطب(ُٓ) ،كغَتىم(ُٔ) ،كىذا معٌت قوؿ صاحب
ُب "كفايتو"  ،كم ٌكي ُب "تبصرتو"  ،ك ٌ
"التيسَت"(ُٕ) ،ك"التذكرة"(ُٖ) ،كغَت٫تا(ُٗ) بياء ٥تتلسة الكسرة ،كمعٌت قوؿ ابن مهراف :هبمزة كاحدة غَت


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ا٠تزاعي ،ادلنتهى ،طُ ،صّْْ.

(ِ) اآليةُٗ.
(ّ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب.
(ْ) كىو ُب ٜتسة مواضع:التوبة ،اآليةُِ ،اغأنبياء ،اآلية ّٕ ،القصص ،اآليةٓ ،ُْ،السجدة ،اآليةِْ.
(ٓ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ُٕٓ/ِ ،
(ٔ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ّٕٓ/ْ ،

(ٕ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ُٖٕ/ُ ،

(ٖ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صِِّ.
(ٗ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِِٖ/ُ ،

(َُ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراه ،صَِٔ.

(ُُ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صْٕ ،ِّٔ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُِٗ/ّ ،

(ُِ) الذم ُب ا٢تادم ىو جعلها ايء ،كذكر أف البعض يزعم أهنا بُت بُت .انظر :ابن سفياف ،اذلادي ،طُ ،صّْٓ.
(ُّ) صُُٖ.
(ُْ) صِِٔ.
(ُٓ) انظر :البيتُٗٗ.
(ُٔ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ٕٔٓ/ِ ،
(ُٕ) صَِّ.
(ُٖ) ِ.ّٓٔ/
(ُٗ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ٕٔٓ/ِ ،
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(ِ)
(ُ)
العز ُب إرشاده(ّ)،
٦تدكدة  ،كذىب اآلخركف إىل جعلها ايء خالصة؛ نص عليو ابن شريح  ،كأبو ٌ
كسائر الواسطيُت(ْ)  ،كنقلو صاحب "الكنز"(ٓ) عن ٚتاعة(ٔ) ،كفصل بغأل أبو جعفر ُب كجو
تسهيلو؛ كافقو اغأصبهاٍل ،عن كرش ُب ا١توضع الثاٍل من القصص(ٕ) ،كُب موضع السجدة(ٖ)،
العز(ٗ) ،كقطع بو
كاختل عن ىشاـ؛ فركل ا١تد عنو من طريق ابن عبداف كغَته عن اٟتيلواٍل أبو ٌ
للحلواٍل ٚتهور العراقيُت؛ كابن سوار(َُ) ،كابن شيطا(ُُ) ،كابن فارس(ُِ) ،كغَتىم(ُّ) ،كقطع بو
ي
(ُٓ)
(ُْ)
من طرقو ا٢تمذاٍل  ،كُب "التيسَت" من قراءتو على أيب الفتح؛ يعٍت من غَت طريق ابن عبداف،
(ُٕ)
من طريق ابن عبداف فلم يقرأ عليو إال بلقصر؛ كما صرح بو ُب "جامع البياف"(ُٔ) ،كُب "التجريد"

(ُ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صِِٓ.
(ِ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صَُٔ.

(ّ) صَّٓ.
(ْ) كابن مؤمن أيب دمحم عبد هللا بن مؤمن ،كالديواٍل ،كابن يزريق اٟتداد ،كيوس بن يعقوب ،كأصحاب أيب العز ،كإبراىيم بن
سعيد أبو إسحاؽ الضرير ،كدمحم بن غدير الواسطي ،كغَتىم.
(ٓ) عبد هللا بن عبد ا١تؤمن بن الوجيو ،ىبة هللا٧ ،تم الدين ،أبو دمحم الواسطي ،اغأستاذ العارؼ احملقق الثقة ا١تشهور ،كاف شيخ
العراؽ ُب زمانو ،كلد سنة إحدل كسبعُت كستمائة ،كقرأ بلكثَت على الشيوخ فبواسط على أٛتد كدمحم ابٍت غزاؿ بن مظفر ،توُب -
رٛتو هللا تعاىل -ببغداد ُب العشرين من شواؿ أك القعدة سنة أربعُت كسبعمائة كدفن ٔتقربة الشونيزية كشيعو خلق كثَت كمل ٮتل
بعده بلعراؽ مثلو .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِْٗ/ُ ،

(ٔ) ابن الوجيو ،الكنز ،طُ. ِٕٓ/ُ ،
(ٕ) اآليةُْ.
(ٖ) اآليةِْ.

(ٗ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُُٖ.

(َُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ُٕٓ/ِ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕٗ/ّ ،

(ُِ) الذم ُب اٞتامع ىو قراءهتا هبمزتُت ٤تققتُت كمل يذكر الدخاؿ .انظر :اجلامع ،رسالة دكتوراه ،صّّٕ.
(ُّ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.ِِٖ/ُ ،
(ُْ) ا١تصدر السابق.
(ُٓ) صَِّ.
(ُٔ) ّ.ُُْٕ/
(ُٕ) صِِّ.
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(ُ)
سول بينو
من قراءتو على عبد الباقي ؛ يعٍت[ْٗ/جػ] من طريق ٌ
اٞتماؿ ،عن اٟتيلواٍل ،كُب ا١تبهج ٌ
كبُت سائر الباب؛ فيكوف لو من طريق الشذائي ،عن اٟتيلواٍل ،كال ٌداجوٍل[ِٓ/أ] ،كغَت٫تا(ِ) ،كركل
القصر ابن سفياف(ّ) ،كا١تهدكم(ْ) ،كابن شريح(ٓ) ،كابنا غلبوف(ٔ)،

كم ٌكي(ٕ) ،كصاحب "العنواف"(ٖ) ،كٚتهور ا١تغاربة؛ كبو قرأ ال ٌداٍل من طريق ابن عبداف ،كُب
(ٗ)
اٞتماؿ؛ كىو ُب "ا١تبهج" من غَت طريقو(َُ).
يق
ر
ط
غَت
من
"التجريد"
ٌ
الضرب الثالث :ا٢تمزة ا١تضمومة؛ ككقعت ُب ثالثة مواضع ُب "آؿ

عمراف":ﭐ

كُب ص:ﱡﭐﲈﱠ (ُِ) ،كُب القمرﱡﭐﳊﱠ (ُّ)؛ فسهلها اٟتجازيوف ،كأبو عمرك ،كركيس ،كفصل


بُت ا٢تمزتُت :أبو جعفر ،كاختيل
أيب نشيط كاٟتلواٍل الداٍل
قراءتو على أيب الفتح ،كقطع لو



عن قالوف ،كأيب عمرك ،كىشاـ ،أ ٌما قالوف؛ فركل عنو ا١تد من طريق
ُب جامعو من قراءتو على أيب اٟتسن كأيب نشيط من
بو ُب "التيسَت"(ُْ) ،ك"الشاطبية"(ُٓ) ،ك"ا٢تادم"(ُٔ) ،ك"ا٢تداية"(ُ)،

(ُ) عبد الباقي بن فارس بن أٛتد ،أبو اٟتسن اٟتمصيٍ ،ب ا١تصرم ا١تقرئ .جود القراءات على كالده ،كقرأ لورش على عمر بن عراؾ،
كعلى قسيم بن مطَت الظهراكم ،كجلس لإلقراء ،كعمر دىرا .قرأ عليو القراءات أبو القاسم بن الفحاـ ،كأبو علي بن بليمة ،كٚتاعة توُب

ُب حدكد ا٠تمسُت كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ِّٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.طّٕٓ/ُ ،
(ِ) انظر :ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراه ،صَِٔ.
(ّ) انظر :اذلادي ،طُ ،صّْٓ.

(ْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٕٗ/ّ ،
(ٓ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صَُٔ.

(ٔ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،ٕٔٓ/ِ ،ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ّٓٔ/ِ ،
(ٕ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صِِٔ.
(ٖ) ؽّٕ.
(ٗ) صِِّ.
(َُ) صَِٔ.
(ُُ) اآليةُٓ.
(ُِ) اآليةٖ.
(ُّ) اآليةِٓ.
(ُْ) صَُٓ.
(ُٓ) انظر :البيتََِ.
(ُٔ) صُِْ.
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ك"الكاُب"(ِ) ،ك"التبصرة"(ّ) ،ك"تلخيص العبارات"(ْ)،
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
العز(ٖ) ،كابن
كركاه عنو من الطريقُت صاحب "التذكرة"  ،كا١تالكي  ،كابن سوار  ،كابو ٌ
مهراف(ٗ) ،كا٢تمذاٍل(َُ) ،كسبط ا٠تيٌاط ُب "ا١تبهج"(ُُ).

(ُِ)
للحلواٍل فقط ،كاٞتمهور على الفصل من الطريقُت؛ كبو قرأ
كأ ٌما ُب "الكفاية" فقطع بو ي
صاحب "التجريد" على الفارسي(ُّ) ،كا١تالكي(ُْ) ،كركم عنو القصر من الطريقُت ابن الفحاـ ُب
"ٕتريده"؛ من قراءتو على عبد الباقي(ُٓ) ،كركاه ال ٌداٍل ُب "اٞتامع"(ُٔ) ،من طريق اٟتلواٍل كبو قرأ على
للدكرم عنو من طريق ابن
أيب الفتح كأما أبو عمرك فركل عنو الفصل الداٍل ُب جامع البياف كنص عليو
ٌ
فىػىرح؛ الصفراكم(ُٕ)،
(ِ)

(ُ)
(ُٖ)
العز
كللسوسي من طريق ابن حبش  ،ابن سوار  ،كأبو ٌ

[ْٗ/د] ،كصاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ِ) صِِِ.
(ّ) صٖٕ.
(ْ) صِٖ.

(ٓ) ُ.ُُّ/
(ٔ) انظر :الروضة ،طُ ،َِّ،َُٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ٕ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْٓٓ/ُ ،
(ٖ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُّٗ.
(ٗ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صُِْ.ُِٓ،
(َُ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِّٕ/ُ ،
(ُُ) صُِِ.
(ُِ) انظر :ا٠تياط ،الكفاية٥ ،تطوط ،ؽٖ  .كنسخة الكفاية اليت بُت أيدينا كىي نسخة دار الكتب ا١تصرية هبا نقص يبدأ من
بعد اغأسانيد إىل ايءات الزكائد ،ككذا ُب الفرش ،بعض السور غَت موجودة.
(ُّ) صُِِ.
(ُْ) انظر :الروضة ،طُ.َِِ/ُ ،
(ُٓ) صُِِ.
(ُٔ) ِ.ُٓٗ/
(ُٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ُٖ) اٟتسُت بن دمحم بن حبش ،أبو علي الدينورم ،ا١تقرئ.
قرأ القراءات على أيب عمراف موسى بن جرير الرقي ،كالعباس بن الفضل الرازم ،قرأ عليو ٚتاعة ،منهم دمحم بن ا١تظفر بن حرب
الدينورم ،كأبو العالء دمحم بن علي الواسطي ،كدمحم بن جعفر ا٠تزاعي ،توُب سنة ثالث كسبعُت كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة
القراء الكبار ،طُ ،ُِٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َِٓ/ُ ،
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"التجريد"(ّ) ،كغَت كاحد(ْ) كالوجهاف لو أيضان ُب "الكاُب"(ٓ)،
ك"التبصرة"(ٔ) ،كقطع بو[ِٓ/ب] ابن بلٌيمة(ٕ) ،كا٢تمذاٍل(ٖ) ،كركل القصر عن أيب عمرك:
ٚتهور العراقيُت ،كا١تغاربة ،كغَتىم ،كىو الذم ُب "التيسَت"(ٗ) ،كذكر الوجهُت :ا١تهدكم(َُ) ،كأبو
الكرـ(ُُ) ،كالشاطب(ُِ) ،كالصفراكم(ُّ).
كأ ٌما ىشاـ فا٠تالؼ عنو ُب ا١تواضع الثالثة على ثالثة أكجو:

أحدىا :التحقيق مع ا١تد ُب الثالثة ،كىذا أحد كجهي "التيسَت"(ُْ) ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب
(ُٓ)
عز أيضان ،ككذا ُب الكامل"(ُٔ) ،كُب
الفتح من طريق ابن عبداف عن اٟتيلواٍل ،كُب "كفاية" أيب ال ٌ
"التجريد"(ُٕ) ،من طريق اٞتماؿ ،كقطع بو ابن سوار(ُٖ) ،
(ُٗ)
للحلواٍل.
،
كا٢تمذاٍل
ي

اثنيها :التحقيق مع القصر ُب الثالثة؛ كىذا أحد كجهي "الكاُب"(َِ)  ،كبو قطع اٞتمهور من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ .ْٓٓ/ُ ،كمذىبو الفصل أبل .
(ِ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُّٗ.
(ّ) صُِِ.
(ْ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.ِّٕ/ُ ،
(ٓ) صِِِ.
(ٔ) صٖٕ.
(ٕ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صِٖ.
(ٖ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِّٕ/ُ ،
(ٗ) صَُٓ.
(َُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ُِ) انظر :البيتََِ.
(ُّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٓ/ّ ،
(ُْ) صَُٓ.
(ُٓ) صُّٖ.
(ُٔ) ْ.ُّٖ،َّٖ/
(ُٕ) صُِِ.
(ُٖ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ّٓٓ/ُ ،
(ُٗ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِّٕ/ُ ،
(َِ) صِِِ.
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طريق ال ٌداجوٍل؛ كابن سوار(ُ)  ،كا١تال ػ ػكي؛ كصاحب الركض ػ ػ ػ ػة(ِ) ،كصاحب "التجريد"(ّ) ،كأيب
الع ػ ػ ػٌز(ْ) ،كا٢تمػ ػذاٍل(ٓ) ،كسبػ ػ ػط ا٠تيٌاط(ٔ)،
كغَتىم(ٕ) ،كبذل قرأ الباقوف.

اثلثها :القصر مع التحقيق ُب "آؿ عمراف" ،كا١ت ٌد مع التسهيل ُب اآلخرين؛ كىو الوجو الثاٍل
ُب "التيسَت"(ٖ) ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب اٟتسن ،كىو ُب "التذكرة" ،ك"ا٢تادم" ،ك"ا٢تداية"،
ك"التبصرة" ،ك"تلخيص العبارات" ،ك"العنواف" ،كٚتهور ا١تغاربة؛ كىو الثاٍل ُب "الكاُب" ،كالثالثة ُب

"الشاطبية" ،كاختيل ُب ﱡﭐﲧ ﲨﱠُب الزخرؼ(ٗ)؛ فقرأه ا١تدنياف إبسكاف الشُت كزايدة ٫تزة
٫تزة مضمومة مسهلة قبلها ،كفصل بُت ا٢تمزتُت بغأل  :أبو جعفر ،كاختيل عن قالوف؛ فركاه ب١تد
٦تن ركل ا١تد ُب أخواتو؛ ال ٌداٍل من قراءتو على أيب الفتح من[َٓ/جػ] طريق أيب نشيط ،كابن مهراف
من الطريقُت ،كقطع بو ُب "ا١تبهج"(َُ)؛ ليب نشيط ،ككذل ا٢تذيل من ٚتيع طرقو(ُُ)؛ كبو
(ُِ)
اٟتمامي ،كركل عنو القصر كل من
يق
ر
ط
َت
غ
من
اٍل
و
للحل
ار
و
س
ن
ب
ا
ك
،
العز
قطع[ّٓ/أ] أبو ٌ
ٌ
قصر ُب أخواتو ،كمل يذكر ُب "ا٢تادم"(ُّ)،


ك"ا٢تداية"(ُْ) ،ك"التبصرة"(ُٓ) ،ك"الكاُب"(ُٔ) ،ك"التلخيص"(ُ) ،ك"غاية االختصار"(ِ)،
(ُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ّٓٓ/ُ ،
(ِ) ُ.َِِ/
(ّ) صُِِ.
(ْ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُّٖ.
(ٓ) انظر :غاية االختصار ،طُ .ِّٕ/ُ ،كالذم فيها ىو الدخاؿ مع التسهيل.
(ٔ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صُِِ.
(ٕ) انظر :الطربم ،التلخيص ،طُ ،صُُٕ.
(ٖ) صَُٓ.
(ٗ) اآليةُٗ.
(َُ) صُِِ.
(ُُ) ْ.ُّٖ/
(ُِ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ.َِٖ ،
(ُّ) صْٖٗ .ْٗٗ،الذم قرأ بو ىو هبمزتُت :اغأكىل ٤تققة ،كالثانية ملينة من غَت إدخاؿ ،كىذا ال ينفي صحة الوجهُت.
(ُْ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صَٕٓ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٖٗ/ّ ،
(ُٓ) صّّّ.
(ُٔ) صَُٖ.
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ك"التذكرة"(ّ) ،كأكثر ا١تؤلفُت سواه ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب اٟتسن؛ كىو ُب "ا١تبهج" ،ك"ا١تستنَت"،
ك"الكفاية" ،كغَتىا عن أيب نشيط(ْ) ،كقطع بو سبط ا٠تيٌاط ُب " كفايتو" من الطريقُت(ٓ) ،كالوجهاف
ٚتيعان عن أيب نشيط ُب "التيسَت" ،ك"الشاطبية"،ك"العالف"(ٔ) ،كغَتىا(ٕ) ،كالباقوف هبمزة كاحدة
مفتوحة ٤تققة ،كفتح الشُت.

فصل:
القراء اتفقوا على تسهيل ٫تزة الوصل؛
كاذا دخلت ٫تزة االستفهاـ على ٫تزة كصل مفتوحة؛ فإف ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) صَُْ.َِْ،
(ِ) ُ.ِّٖ/
(ّ) ِ.ْْٓ/
(ْ) انظر :ا١تالكي ،الروضة  ،طُ.َٗٔ/ِ ،
(ٓ) انظر :الكفاية٥ ،تطوط ،فرش سورة الزخرؼ.
(ٔ) ؽّٗ.
(ٕ) انظر :ابن الباذش ،اإلقناع ،طُ ،صِّٓ.
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كذل

ُب ثالث [كلمات]

(ُ)

ُب ستة مواضع كىي

ﱡ ﱋ ﱌﱠ

ُب موضعي اغأنعاـ(ِ)،

كﱡﭐﱫ ﱬﱠ ُب موضعي يونس(ّ) ،كﱡﭐﲘ ﲙﱠ هبا(ْ)أيضان ،ك ﱡﭐﱬ ﱭ ﱠ ُب النمل(ٓ)،
للساكنُت ،كبو قرأ ال ٌداٍل على
كاختلفوا ُب كيفية التسهيل؛ فاٞتمهور على إبدا٢تا ألفان خالصة؛ فيمد ٌ
أيب اٟتسن؛ كىو طريق "التذكرة"(ٔ) ،ك"ا٢تادم"(ٕ) ،ك"ا٢تداية"(ٖ) ،ك"الكاُب"(ٗ) ،ك"التبصرة"(َُ)،
ك"التجريد"(ُُ) ،ك"الركضة"(ُِ) ،ك"ا١تستنَت"(ُّ) ،ك"التٌذكار"(ُْ) ،ك"الرشادين"(ُٓ)،
ك"الغايتُت"(ُٔ) ،كغَت ذل (ُٕ) ،كاآلخركف على تسهيلها بُت بُت ،مع إٚتاعهم على عدـ الفصل؛
(ُٗ)
كىو مذىب صاحب "العنواف"(ُٖ) ،ك"اجملتىب" ،كبو قرأ ال ٌداٍل على شيخو ،كىو اغأىٍك ىجوي [عنده]






(ُ)

ُب غَت "اٞتامع" ،كالوجهاف ُب "التيسَت" ،ك"الشاطبية"(َِ) ،ك"العالف"(ُِ) ،ك"جامع البياف"
(ُ) ُب اغأصل ،ك"ب "" :كلم أتت" .كا١تثبت أكىل للسياؽ.
(ِ) اآليةُّْ.ُْْ،
(ّ) اآليةُٓ.ُٗ،
(ْ) اآليةٗٓ.
(ٓ) اآليةٗٓ.
(ٔ) ُ.ُُٓ/
(ٕ) صُُٕ.

(ٖ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صُّ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،
(ٗ) صُِٔ.ُِٕ،
(َُ) صُٕ.
(ُُ) صُّٔ.

(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،

(ُّ) ُ ،َٖٓ/ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،
(ُْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،

(ُٓ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ ،َُٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،

(ُٔ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ ،ِِٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،
(ُٕ) انظر :ابن كجيو ،الكنز ،طُ.ِٕٖ/ُ ،
(ُٖ) ؽٔ.
(ُٗ) بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب .
(َِ) انظر :البيتِٗ.ّٗ،

(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم،النشر ،طُ.َٗٗ/ّ ،
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[َٓ/د] ،ككذا اٟتكم ُب

ﱡﭐﱙ ﱚﱠ

(ِ)

ُب يونس

ُب قراءة من استفهم؛ كىو أبو عمرك ،كأبو

جعفر ،كأ ٌما إذا كانت ا٢تمزة الثانية[ّٓ/ب] ساكنة ٨تو :ﱡﭐﲷﱠ(ّ)،كﱡﭐﱮﱠ(ْ)،ﱡﭐﱒﱠ(ٓ)،


ك[إٯتاف](ٔ) كﱡﭐﱋ ﱌﱠ (ٕ) فإف ا٢تمزة الثانية منهما تبدؿ ُب ذل كلو حرؼ مد من جنس ما


القراء ،كهللا أعلم.
قبلها إبداالن الزمان ٞتميع ٌ

[الفرع الثالث]َ :بب اذلمزتْب من كلمتْب
ك٫تا على ضربُت :متفقتُت ،ك٥تتلفتُت؛ فا١تتفقتاف :تتفقاف بلفتح ٨توﱡﭐﲥ ﲦ ﱠ(ٖ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) ِ. ِْٓ/
(ِ) اآليةُٖ.
(ّ) سورة اغأعراؼ ،اآليةّٗ.
(ْ) سورة آؿ عمراف ،اآليةّٕ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ٜتسة مواضع.
(ٓ) سورة البقرة ،اآليةِّٖ.

(ٔ) الذم ُب القرآف "إبٯتاف" ،كىو مطابق ١تا ُب النشر .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُٖٗ/ّ ،
(ٕ) سورة يونس ،اآليةُٓ.
(ٖ) سورة النساء ،اآليةٓ.
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كﱡﭐﲮ

ﲯ ﱠ(ُ) ،كﱡﭐﲉ ﲊ ﲋﱠ(ِ) ،كبلكسر ٨تو:ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱠ(ّ)،






كﱡﭐ ﱽ ﱾ

ﱿﱠ(ْ) ،كﱡ ﱕ ﱖ ﱗﱠ(ٓ) ،كبلضم قولو :ﱡﭐﲅﲆ ﲇﱠ(ٔ) ،فأسقط اغأيكىل منهما ُب اغأقساـ
الثالثة :أبو عمرك ،كقنبل؛ من أكثر طرؽ ابن شنبوذ(ٕ) ،كركيس من طريق أيب الطٌيب(ٖ) ،كافقهم ُب
ا١تفتوحتُت خاصة؛ قالوف ،كالبٌزم ،كسهال اغأيكىل من ا١تكسورتُت ،كا١تضمومتُت؛ بُت بُت ،كاختيل
عنهما ُب ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ ُب يوس (ٗ) ،كعن قالوف ُب ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ (َُ)،




ﱠ(ُُ)ُ ،ب اغأحزاب ٌ ،أما
(ُّ)
فيهاٚ :تهور ا١تغاربة(ُِ) ،كسائر العراقيُت
طريق القناع(ُْ) ،كغَته(ُٓ)،
ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ



كﱡ ﭐ ﲊ ﲋ ﲌ

فأبدؿ ا٢تمزة اغأيكىل منهما كاكان ،كأدغم الواك اليت قبلها
عن قالوف ،كالبزم؛ كىذا ىو ا١تختار ،كبو قرأ ا١تصن

كذكره أبو حياف(ُٔ)(ُٕ) ،كسهل ا٢تمزة اغأيكىل منهما بُت بُتٚ :تاعة(ُ) ،كذكره م ٌكي(ِ) أيضان،
(ُ) سورة النساء ،اآليةّْ.
(ِ) سورة اٟتجر ،اآليةُٔ.
(ّ) سورة البقرة ،اآليةُّ.
(ْ) سورة السجدة ،اآليةٓ.
(ٓ) سورة اغأحزاب ،اآليةِّ.
(ٔ) سورة اغأحقاؼ ،اآليةِّ.
(ٕ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ ،ٓٓٔ/ُ ،الطربم ،التلخيص ،طُ ،صُْٕ .كىو أحد اغأقواؿ ُب ا١تستنَت عن ابن شنبوذ.
(ٖ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ٗ) سورة يوس  ،اآليةّٓ.
(َُ) سورة اغأحزاب ،اآليةَٓ.
(ُُ) سورة اغأحزاب ،اآليةّٓ.
(ُِ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ ،ّّٗ/ْ ،ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُُِ.
(ُّ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُٖٗ ،إرشاد أيب العز ،رسالة ماجستَت ،صِّٖ.
(ُْ) صِّٔ.
(ُٓ) انظر :غاية االختصار ُ.ِّٗ/
(ُٔ) دمحم بن يوس بن علي بن حياف ،العالمة اغأكحد أثَت الدين ،أبو حياف اغأندلسي اٞتياٍل الغرانطي ،ا١تقرئ النحوم ،كلد سنة
كٜتسُت كستمائة ،ككتب العلم سنة سبعُت ،قرأ القراءات بلسكندرية ،على عبد النصَت ا١تريوطي ،صاحب الصفراكم ،كبلقاىرة على
أيب طاىر إٝتاعيل بن ىبة هللا ا١تليجي ،صاحب أيب اٞتود ،توُب سنة ٜتس كأربعُت كسبعمائة بلقاىرة كدفن بًتبتو بلربقية.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ّٖٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٖٓ/ِ ،
(ُٕ) انظر :أبو حياف ،البحر احمليط ،د.ط.ِّٕ/ُ ،
521

كىو الوجو الثاٍل من "الشاطبية"(ّ) ،كمل [يذكره](ْ) صاحب "العنواف"(ٓ) عنهما ،كذكر عنهما ًّ
كال من
الوجهُت :ابن بلٌيمة(ٔ) ،كأ ٌما ﱡ ﲩ ﲪﱠ  ،كﱡﭐﲊ ﲋ ﲌﱠ فالصحيح فيهما :الدغاـ لقالوف،
كسهل الثانية منهما ُب اغأقساـ الثالثة :أبو جعفر ،كركيس من غَت طريق أيب[ُٓ/جػ] الطٌيب،
(ٖ)
(ٕ)
فأما قنبل :فركل عنو اٞتمهور
،
]
كرش
عن
اغأزرؽ
ك
قنبل
عن
اختل
ك
[
،
كاغأصبهاٍل عن كرش
ٌ
من طريق ابن ٣تاىد :تسهيل الثانية فيها بُت بُت ،كىو الذم مل يذكر عنو العراقيوف(ٗ) ،كال صاحب
"التيسَت"[ْٓ/أ](َُ) غَته ،ككذا ذكره ابن سوار عنو من طريق ابن شنبوذ(ُُ) ،كركل عنو عامة
ا١تصريُت(ُِ) ،كا١تغاربة؛ إبدا٢تا مدان خالصان؛ كىو الذم ُب "ا٢تادم"(ُّ) ،ك"ا٢تداية"(ُْ)،
ك"التجريد"(ُٓ)،


كأحد الوجهُت ُب "التبصرة"(ُٔ) ،ك"الكاُب"(ُٕ) ،ك"الشاطبية"(ُٖ) ،كركل ابن شنبوذ إسقاط
اغأيكىل كما تقدـ .كأ ٌما اغأزرؽ؛ فركل عنو إبداؿ ا٢تمزة حرؼ م ٌد؛ ٚتهور ا١تصريُت ،كمن أخذ عنهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صَُٔ.
(ِ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صُِْ.
(ّ) انظر :البيتَِٓ.
(ْ) ُب ب من غَت ىاء ،كالزايدة يقتضيها السياؽ.
(ٓ) بل ذكره ،كىو الذم مل يذكر ُب العنواف سواه ،كقد ذكره ابن اٞتزرم ُب كتابو ٖتفة الخواف ُب ا٠تل بُت الشاطبية كالعنواف،
كمل يذكر غَته .انظر :ابن خل  ،العنوان٥ ،تطوط ،ؽٔ ،ابن اٞتزرم ،حتفة اإلخوان يف اخللف بْب الشاطبية والعنوان٣ ،تلة
الماـ الشاطب ،عّ ،صّْٔ.
(ٔ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صَُٔ.
(ٕ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.ِّٗ/ُ ،
(ٖ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب .
(ٗ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ٓٓٔ/ُ ،
(َُ) صُُٓ.
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ّ ،
(ُِ) كابن خاقاف .انظر :ابن كجيو ،الكنز ،طُ.ِٔٔ/ُ ،
(ُّ) صُِٖ.
(ُْ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صْٔ ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٗ/ّ ،
(ُٓ) صِٔ.ِٕ،
(ُٔ) صّٖ.
(ُٕ) صِٔ.
(ُٖ) انظر :البيتَِٔ.
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(ِ)
(ُ)
الفحاـ(ّ) ،ككذا
من ا١تغاربة؛ كىو الذم قطع بو غَت كاحد منهم؛ كابن سفياف  ،كا١تهدكم  ،كابن ٌ
ُب "التبصرة"(ْ) ،ك"الكاُب"(ٓ) ،كمل يذكره ال ٌداٍل ُب "التيسَت" ،كذكره ُب "جامع البياف"(ٔ) ،كغَته عن
ا١تصريُت ،كركل عنو تسهيلها بُت بُت كثَت منهم :كطاىر ابن غلبوف(ٕ) ،كابن بليمة(ٖ) ،كصاحب
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
الشاطب
"العنواف"  ،كىو الذم ُب "التيسَت"  ،كذكر الوجهُت م ٌكي  ،كابن شريح  ،ك ٌ

كغَتىم(ُّ) ،كذىب كثَت من الػ يمسهلُت إىل إبداؿ الثانية؛ ايء مكسورة ُب ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱠ(ُْ)،


ﱡﱷﱸ[ﱹ](ُٓ)ﱠ ،كذكر صاحب "التيسَت" أنو قرأ بو علي ابن خاقاف(ُٔ)،


كُب "جامعو"" :أنو كاف َيخذ بو ابن ىالؿ(ُٕ)،كابن [ٛتداف](ُٖ)(ُٗ) ،كابن أسامة(ُ) ،كأف
(ُ) انظر :اذلادي ،طُ ،صُِٕ.
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِْٗ/ّ ،
(ّ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُُِ.
(ْ) صّٖ.
(ٓ) صِٔ.
(ٔ) ِ.ِٓٔ/
(ٕ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُُٕ،ُُٔ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صِٗ.
(ٗ) ؽٔ.
(َُ) صُُٓ.ُِٓ،
(ُُ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صّٖ.
(ُِ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صِِّ.ِِٓ،ِِْ،
(ُّ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُّٓ/ِ ،
(ُْ) سورة البقرة ،اآليةُّ.
(ُٓ) ُب ب أراد كا١تثبت ىو الصحيح .
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٗٓ/ّ ،
(ُٔ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صُُٓ.
(ُٕ) أٛتد بن عبد هللا بن دمحم بن ىالؿ أبو جعفر اغأزدم ا١تصرم ،أحد اغأئمة القراء ٔتصر .قرأ على أبيو كعلى إٝتاعيل بن عبد
هللا النحاس ،قرأ عليو ا١تظفر بن أٛتد أبو غاًل ،كدمحم بن أٛتد بن أيب اغأصبغ ،توُب ُب ذم القعدة سنة عشر كثالٙتائة .انظر:
الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُْٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْٕ/ُ ،
(ُٖ) ُب أ ،ب "ابن ٛتدكف" ،كىو خطأ ،كا١تثبت ىو الصحيح كما ُب النشر ،كجامع البياف.
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٗٓ/ّ ،
(ُٗ) مظفر بن أٛتد بن ٛتداف أبو غاًل ا١تصرم ،ا١تقرئ النحوم ،أجل أصحاب أٛتد بن ىالؿ ،كأضبطهم.
قاؿ أبو عمرك الداٍل :قرأ عليو دمحم بن علي اغأدفوم ،كدمحم بن خراساف الصقلي ،كعامة أىل مصر ،توُب ُب ربيع اغأكؿ ،سنة
ثالث كثالثُت كثالٙتائة ،كلو مصن ُب اختالؼ السبعة.
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النٌحاس ركاه أداءن ،كعليو مشيخة ا١تصريُت(ِ) ،كذكر فيهما كال من التسهيل ،كالياء ا١تكسورة؛ ابن
بلٌيمة(ّ) ،كصاحب التذكرة"(ْ).
كا١تختلفتاف؛ على ٜتسة أقساـ؛ أف تكوف اغأيكىل مفتوحة ،كالثانية مكسورة
ﲫ ﱠ(ٓ) ،أك تكوف اغأيكىل مفتوحة ،كالثانية مضمومة؛

٨تو:ﱡﭐﲩ ﲪ

كىوﱡﭐ ﱐ ﱑ[ُٓ/د] ﱒ

ﱠ(ٔ) ،أك

تكوف اغأكىل مضمومة ،كالثانية مفتوحة ٨تو ﱡﭐﲠﲡﲢ ﱠ [ْٓ/ب](ٕ) ،أك تكوف اغأيكىل مكسورة،


كالثانية مفتوحة

٨توﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ

ﱠ(ٖ) ،أك تكوف اغأيكىل مضمومة ،كالثانية مكسورة ٨تو

ﱡﭐﱕ ﱖﱠ (ٗ) ،فقرأ اٟتجازيوف ،كأبو عمرك ،كركيس ،بتسهيل الثانية بُت بُت ُب القسم اغأكؿ،
كالثاٍل ،كإببدا٢تا كاكان ٤تضة ُب الثالث ،كايءن ُب الرابع ،كاختيل عنهم ُب ا٠تامس :فذىب بعضهم إىل
القراء قدٯتان؛ كىو الذم ُب "الرشاد"(َُ)،
أف الثانية تبدؿ كاكان خالصة؛ كىو مذىب ٚتهور ٌ
(ُُ)
العز ،قاؿ ال ٌداٍل ُب "جامعة"" :كىو مذىب أكثر أىل اغأداء" ،قاؿ :ككذل
ك"الكفاية" غأيب ٌ
حكى أبو طاىر ابن أيب ىاشم أنو قرأ على ابن ٣تاىد ،قاؿ :كبذل قرأت أان على أكثر شيوخي،
[كقاؿ ُب غَته كبذل قرأت على عامة شيوخي](ُِ) الفارسي ،كا٠تاقاٍل ،كابن غلبوف(ُ) ،كذىب


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َُّ/ِ ،
(ُ) أٛتد بن أسامة بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن أيب السمح التجيب ا١تصرم ،قرأ على إٝتاعيل بن عبد هللا النحاس لورش ،كركل
القراءة عن أبيو عن يونس ،ككاف عارفنا هبا قيما ،قرأ عليو دمحم بن النعماف ،كخل بن إبراىيم بن خاقاف ،كعبد الرٛتن بن يونس ،ذكر
اٟتافظ أبو عمرك الداٍل أنو توُب سنة اثنتُت كأربعُت كثالٙتائة كقد بلغ مائة كعشر سنُت ،كذكر اٟتافظ أبو عبد هللا الذىب عن أيب
القاسم بن الطحاف أنو ركل عنو كذكره ُب ترٮتو فقاؿ :توُب ُب شهر رجب سنة ست كٜتسُت كثالٙتائة قاؿ ككأف ىذا أصح.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٖ/ُ ،
(ِ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُّٓ/ِ ،
(ّ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صِٗ.
(ْ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُُٕ،ُُٔ/ُ ،
(ٓ) سورة البقرة ،اآليةُّّ.
(ٔ) سورة ا١تؤمنوف ،اآليةْْ.
(ٕ) سورة البقرة ،اآليةُّ.
(ٖ) سورة البقرة ،اآليةِّٓ.
(ٗ) سورة البقرة ،اآليةُِْ .كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.
(َُ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صُِِ.
(ُُ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُُُ.
(ُِ) ساقط من ب .
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القراء حديثان ،كحكاه ابن ٣تاىد نصان عن
بعضهم إيل أهنا يٕتعل بُت ا٢تمزة ،كالياء؛ كىو مذىب ٚتهور ٌ
اليزيدم ،عن أيب عمرك  ،كركاه الشذائي ،عن ابن ٣تاىد أيضان؛ كبو قرأ ال ٌداٍل علي أيب الفتح ،قاؿ:
"كأخربٍل بو عبد الباقي ابن اٟتسن أنو قرأ كذل على شيوخو؛ كبو قطع م ٌكي(ِ) ،كا١تهدكم(ّ) ،كابن
سيفاف(ْ) ،كصاحب "العنواف"(ٓ) ،كأكثر ا١تؤلفُت؛ كصاحب "الركضة"(ٔ) ،ك"ا١تبهج"(ٕ)،
ك"الغايتُت"(ٖ) ،ك"التلخيص"(ٗ) ،كنص على الوجهُت ُب "التذكرة"(َُ) ،ك"التيسَت"(ُُ)،
ك"الكاُب"(ُِ) ،ك"الشاطبية"(ُّ) ،ك"تلخيص العبارات"(ُْ) ،كصاحب "التجريد" ُب آخر "فاطر"،
كقاؿ :إنو قرأ بلتسهيل على الفارسي ،كعبد الباقي(ُٓ) ،كالباقوف ٭تققوف ُب ٚتيع الباب.
تنبيهات[ٓٓ/أ]
اغأكؿ :اختل بعض أىل اغأداء ُب تعيُت إحدل ا٢تمزتُت الساقطة؛ فذىب أبو الطٌيب ابن
(ُٔ)
اٟتمامي](ُٕ) فيما حكاه أبو
اٟتسن
بو
أ
ك
،
غلبوف فيما حكاه [ِٓ/جػ] [عنو صاحب "التجريد"
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ْْٓ/ِ ،
(ِ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صْٖ.
(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِّٗ/ّ ،
(ْ) انظر :اذلادي ،طُ ،صُِٕ.ُِٖ،
(ٓ) ؽٕ.
(ٔ) ُ.َُِ/
(ٕ) صِِِ.ِِّ،

(ٖ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صُِٔ ،ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.ِِْ/ُ ،
(ٗ) صُٕٔ.
(َُ) ُ.ُُٗ،ُُٖ/
(ُُ) صُّٓ.
(ُِ) صِِٔ.ِِٕ،
(ُّ) انظر :البيتُِِ.ُُِ،َُِ،َِٗ،
(ُْ) صَّ.

(ُٓ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صِّٗ.
(ُٔ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُُِ.

(ُٕ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب ،كا١تثبت ىو الصحيح كىو مطابق ١تا ُب النشر.
انظر:ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّّٗ/ّ ،
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العز(ُ) إىل أف الساقطة ىي الثانية ،كذىب سائر أىل اغأداء إيل أهنا اغأيكىل ،فعلى اغأىَكؿ يكوف ا١تد
ٌ
من قبيل ا١تتصل ،كيكوف على الثاٍل من قبيل ا١تنفصل.
الثاٍل :إذا أبدلت الثانية من ا١تتفقتُت مدان ،ككقع بعده ساكن؛ زيد ُب ا١تد اللتقاء الساكنُت،

فإف مل يكن بعده ساكن؛ مل يزد على ما فيو؛ فالساكن ٨تو ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱠ  ،كغَت الساكن


٨تو:

(ِ)

فإف كانت اٟتركة عارضة؛ جاز ا١ت ٌد ،كالقصر؛ نظران إيل اغأصل كاللفظ؛

ﱡ ﭐ ﲘ ﲙ ﲚﱠ ،


فالوجهاف لكل من اغأزرؽ ،كقنبل ُب ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘﱠ (ّ) ،كلألزرؽ ُبﱡﭐﱷ ﱸ ﱹﱠ(ْ) ،




كﱡﲩ ﲪ ﲫ ﱠ(ٓ)  ،الثالث :إذا كقع بعد الثانية من ا١تفتوحتُت أل ُب مذىب ا١تبدلُت أيضان؛
كذل ُبﱡﭐﲉ ﲊ ﲋﱠ(ٔ)  ،كﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ (ٕ) ،فهل تبدؿ الثانية فيهما كسائر الباب ،أك








تيسهل من أجل اغأل بعدىا؛ خالؼ حكاه ال ٌداٍل ،عن أصحابو(ٖ)ٍ ،ب فيهما بعد البدؿ كجهاف:
للساكنُت ،كالثاٍل :أف ال ٖتذؼ ،كيزاد ُب ا١تد فتفصل تل الزايدة بُت الساكنُت.
أف يٖتذؼ ٌ

الرابع :أف ما ذيكر من خالؼ ُب ٗتفي إحدل ا٢تمزتُت ُب ىذا الباب إ٪تا ىو ُب حالة
القراء إال ما َيٌب ُب كق ٛتزة،
الوصل ،فإذا كقفت على اغأيكىل ،أك بدأت بلثانية حققت ٞتميع ٌ
كىشاـ ،كهللا أعلم.







(ُ) انظر :إرشاد أيب العز ،رسالة ماجستَت ،صُِٖ.
(ِ) سورة الزخرؼ ،اآليةْٖ.
(ّ) سورة اغأحزاب ،اآليةِّ.
(ْ) سورة النور ،اآليةّّ.
(ٓ) سورة اغأحزاب ،اآليةَٓ.
(ٔ) سورة اٟتجر ،اآليةُٔ.
(ٕ) سورة القمر ،اآليةُْ.

(ٖ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.َّٓ/ِ ،
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[الفرع الرابع]َ :بب اذلمز ادلفرد[/00ب]
فالساكن يكوف فاءن من الفعل ،كعينان ،كالمان ٨تو
كىو علي ضربُت :ساكن ،كمتحرؾ؛ ٌ
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ
(ِ)
(ُ)
ﱎ ﮊ ،كﮋ ﭐ ﱪ ﮊ  ،كﮋ يرؤىايﮊ )،كﮋﲨﮊ  ،كﮋ ﱔ ﱕ ﱖﮊ ،كﮋ ﭐﱓﮊ ،
ﮋﭐ

(ُ) سورة البقرة ،اآلية ّ.
(ِ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ّٕ.
(ّ) مثاؿ ليس ُب القرآف ،كالذم فيو الرؤاي ا١تضافة.
(ْ) سورة ا١تائدة ،اآلية َُُ.
(ٓ) سورة التوبة ،اآلية ْٗ.
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(ُ)

ﭐﱓﮊ ،
(ِ)

(ّ)

(ٓ)

(ْ)

(ٔ)

(ٕ)

كﮋﭐﱦﮊ ،كﮋﭐﳃﮊ ،كﮋﱑﱒﮊ ،كﱣﭐﲢﱢ ،كﱣﭐﲠﲡﱢ ،كﮋمأكلﮊ ،

كﱣﭐ ﲝ ﱢ(ٖ)،كﱣﭐ ﲸ ﲹ ﱢ(ٗ) ،كﱣﭐ ﲚ ﲛﱢ (َُ) ،فقرأ أبو جعفر[ِٓ/د] ٚتيع ذل


بلبداؿ؛ كذل ْتسب ما قبلو ،كاستثٌت من ذل ﱣﲀ ﱢ(ُُ)،ﱣﭐﳐﱢ(ُِ) ،كاختيل
ﱣﭐﲼﱢُ ،ب يوس (ُّ)؛ فركل عنو ٖتقيقها :ابن ًسوار من الركايتُت(ُْ) ،كركل ا٢تيذيل إبدا٢تا من
(ُٓ)
العز من طريق
ا٢تامشي عن ابن ٚتاز كركل ٖتقيقها من طريق ابن شبيب ،عن ابن كرداف  ،ككذا أبو ٌ
عنو

النهراكاٍل(ُٔ) عنو(ُٕ) ،كقطع لو بلتحقيق ا٢تمذاٍل(ُٖ) ،كأطلق ا٠تالؼ عنو ابن مهراف(ُٗ) ،كإذا أبدؿ
(ُ) سورة ىود ،اآلية ٗٗ.
(ِ) سورة البقرة ،اآلية ُٕ.
(ّ) سورة اٟتجر ،اآلية ْٗ.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية ِّٖ.
(ٓ) سورة البقرة ،اآلية ِِِ.
(ٔ) سورة طو ،اآلية ُِّ.
(ٕ) يقصد اليواء كما ٬تيئ منو؛ كمئواىم ،كمئول.
(ٖ) سورة السراء ،اآلية ُْ.
(ٗ) سورة النساء ،اآلية ُّّ.
(َُ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ُٕ.
(ُُ) سورة البقرة ،اآلية ّّ.
(ُِ) سورة اٟتجر ،اآلية ُٓ .كا١توضع الثاٍل ُب سورة القمر ،اآلية ِٖ.
(ُّ) اآلية ّٔ.
(ُْ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْْٕ/ُ ،
(ُٓ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ِِٔ/ْ ،

(ُٔ) عبد ا١تل بن بكراف أبو الفرج النهركاٍل ،ا١تقرئ القطاف ،من جلة شيوخ ا١تقارئ ،قرأ على زيد بن علي الكوُب ،كأيب بكر
النقاش ،كىبة هللا بن جعفر ،قرأ عليو اٟتسن بن دمحم ا١تالكي ،كاٟتسن بن علي بن عبد هللا العطار ،توُب ُب رمضاف سنة أربع
كأربعمائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،َِٖ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْٕٔ/ُ ،

(ُٕ) انظر :إرشاد أيب العز ،رسالة ماجستَت ،صُٖٔ.
(ُٖ) الذم ُب غاية االختصار ىو التخفي

الع ىم ًرم ،كاٟتيلواٍل ،إال أف اٟتيلواٍل استثٌت أربعة أفعاؿ من بب النبأ ،ذكر
من ركاية ي

منها" :كنبئنا" بيوس  .انظر :غاية االختصار ،طُ.ُٗٓ/ُ ،

(ُٗ) انظر :الغاية ،طُ ،صْٗ.
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(ُ)
ب الواك اي ،كأدغمها ُب الياء بعدىا ،ككذا
ل
ػ
ق
:
منو
جاء
كما
،
ا٢تمزة من ﮋ يرٍؤىايﮊ ،كﱣﭐ ﱣ ﱢ
ى
ى
ى
أدغم ﱣﭐﲭﱢ (ِ)ُ،ب مرَل(ّ) ،كإذا أبدؿ ﱣﭐﱆﱢ(ْ)  ،كﱣﭐ ﱑ ﱢ (ٓ) ،ىٚتى ىع بُت الواكين ،كافقو


اغأصبهاٍل على إبداؿ ذل كلو إٌال أنو مل يدغم ما جاء من ﱣﭐ ﱣ ﱢ  ،كاستثٌت من ذل ٜتسة


أٝتاء ،كٜتسة أفعاؿ؛ فاغأٝتاء ﱣﭐﱯﱢ (ٔ)،


(ٕ)

كﱣﭐﱬﱢ  ،كﱣﭐ ﱑ ﱢ ،

كقع(ٖ) ،ﱣﭐﲭﱢُب مرَل،كﮋالكأسﮊ(ٗ)،كﱣﭐﱖﱢ(َُ)حيث كقع ،كاغأفعاؿ

كﱣﲟﱢ ﭐ ﭐحيث
(ُُ)

ﱣﭐ ﱦ ﱢ

كما

منو ٨توﱣﭐﱂﱢ(ُِ) ،كﱣﳁ ﱢ(ُّ)،
كﱣﳒ

(ُْ)

ﳓﱢ

،كﮋ

ﳃﮊكما جاء من لفظو

ﳀ ﳁﱢ(ُٔ) ،كﱣﭐ ﲌﱢ (ُٕ)كما جاء منو ٨تو

ﱣﭐ ﳔ ﱢ

٨توﱣﭐﲀﱢ
(ُٖ)


،كﱣﭐﲝ ﱢ

(ُٗ)



 ،ﱣﳐﱢ،

،ﱣﭐﲉﱢ

(ُ) سورة النساء ،اآلية َٔ .ا١توضع الثاٍل؛ بسورة الصافات ،اآلية َُٓ ،كالثالث؛ بسورة الفتح ،اآلية ِٕ.
(ِ) ُب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت ىو الصحيح للٌفظ القرآٍل.
(ّ) اآلية ْٕ.
(ْ) سورة اغأحزاب ،اآلية ُٓ .كقد كرد ُب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت ىو الصحيح للفظ القرآف.
(ٓ) سورة ا١تعارج ،اآلية ُّ.
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية ُٕٕ .كا١توضع الثاٍل؛ سورة اغأحزاب ،اآلية ُٖ.
(ٕ) سورة البقرة ،اآلية ُٕٕ.ُِْ،
(ٖ) سورة الرٛتن ،اآلية ِِ ،سورة الواقعة ،اآلية ِّ ،سورة فاطر ،اآلية.ِْ ،
(ٗ) يقصد ما ٬تيئ منو؛ ككأس ،ككأس.
(َُ) معرفان كاف أك منكران أك مضافان للضمَت.
(ُُ) كقد كرد ىذا الفعل ُب ستة مواضع ُب القرآف.
(ُِ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ِٓ.
(ُّ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ْٗ ،الكه  ،اآلية ْٖ.
(ُْ) سورة السراء ،اآلية َُْ.
(ُٓ) سورة يوس  ،اآلية ّٕ.
(ُٔ) سورة النجم ،اآلية ّٔ.
(ُٕ) سورة النحل ،اآلية ٖٗ.
(ُٖ) سورة القيامة ،اآلية ُٖ.
(ُٗ) سورة السراء ،اآلية ُْ ،كموضعي العلق ،اآلية ُ.ّ،
(َِ) سورة الكه  ،اآلية َُ.
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(َِ)


،ﭐﱡﭐ

(ُ)

،ﱣﭐ ﱆ ﱢكﱣﱑﱢ

ككافقو اغأزرؽ على إبداؿ ما كقعت ا٢تمزة فيو "فاء" من الفعل فقط،

كاستثٍت من ذل ما جاء من بب اليواء ٨توﭐﱡﭐ ﲱ ﱠ[ٔٓ/أ] (ِ) ،كﭐﱡﭐ ﱇ ﱠ(ّ)ﱣﭐ ﱆ ﱢ كمل


يبدؿ ٦تا جاء عُت الفعل سول ﱡﱓﱠ  ﭐﱡ ﲯﱠ(ْ) ،كﱡﭐ ﳄ ﱠ (ٓ) ،كاختيل
ُب إبداؿ ا٢تمز الساكن على ما تقدـ يمبىينان ُب بب الدغاـ الكبَت ،كأٚتع ركاة البدؿ على استثناء


عن أيب عمرك

ٜتس عشرة كلمة؛ كىو ما كاف سكونو للجزـ ،كىوﭐﱡﭐ ﲹ ﱠ(ٔ) ُب عشرة مواضع ،كﭐﱡﭐ ﱐ ﱠ(ٕ) ُب

(ٖ)
نسأٍ ىىاﱠ (ٗ) ،ﭐﱡ ﱏ ﱐ ﱠ ،كﱣﭐﲿ ﳀ ﳁﱢ ،أك لألمر؛
ثالثة[ّٓ/جػ] ،كﮋتى يسؤﮊ ُب ثالثة ك ﱡﭐ نى ى


كىو ﭐﱣﭐﲀﱢ ،كﱡﭐﲃﱠ ُب ا١توضعُت(َُ) ،كﱣﭐﲝ ﱢ ُب ثالثة ،ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﱠ ،ككذا
(ُُ)

كﱣﭐ ﱑ ﱢ ،ككذاﱡﭐ ﲭ ﱠُب مرَل ،كﱡﭐﱊﱠ ُب ا١توضعُت

ﱣﭐ ﱆ

 ،كﱡﭐﲊﱠ

ُب اٟترفُت(ُِ)حاؿ سكونو ،ككافقو قالوف على إبداؿﱡﭐﱯﱠ(ُّ) ،كﱡﭐﱲﱠ(ُْ)(ُٓ)،
كاختيل

(ِ)
(ُ)
(ُٕ)
(ُٔ)
السبط ُب
عنو ُب ذل ؛ فركاه أبو نشيط  ،فيما قطع بو ابن سوار  ،كا٢تمذاٍل  ،ك ٌ

(ُ) سورة الكه  ،اآلية ُٔ.
(ِ) سورة السجدة ،اآلية ُٗ.
(ّ) سورة الكه  ،اآلية ُٔ.
(ْ) سورة اٟتج ،اآلية ْٓ.
(ٓ) سورة يوس  ،اآلية ُّ.ُٕ،ُْ،
(ٔ) سورة النساء ،اآلية ُّّ.
(ٕ) سورة الشعراء ،اآلية ْ.
(ٖ)يقصد :تسؤىم ،تسؤكمُ ،ب ثالثة مواضعُ :ب آؿ عمراف ،اآلية َُِ ،كا١تائدة ،اآلية َُُ ،كالتوبة ،اآليةَٓ.
(ٗ) سورة البقرة ،اآلية َُٔ.
(َُ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ُُُ ،الشعراء ،اآلية ّٔ.
(ُُ) سورة البلد ،اآلية َِ ،ا٢تمزة ،اآليةُٖ .ب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت ىو الصحيح للفظ القرآٍل.
(ُِ) سورة البقرة ،اآلية ْٓ.
(ُّ) سورة النجم ،اآلية ُّٓ .ب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت ىو الصحيح للفظ القرآٍل.
(ُْ) سورة التوبة ،اآلية َٕ ،اٟتاقة ،اآلية ٗ.
(ُٓ) كتبت ُب اغأصل بلتاء ا١تربوطة كىو خطأ.
(ُٔ) أم :كجو البداؿ.
(ُٕ) أبو نشيط دمحم بن ىاركف ا١تركزم ،قرأ على قالوف ،ككاف من أجل أصحابو ،قرأ عليو أبو حساف ،أٛتد بن دمحم بن أيب
اغأشعث العنزم ،كغَته ،توُب سنة ٙتاف كٜتسُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،
د.ط.ِِٕ/ِ ،
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"كفايتة"(ّ) ،كغَتىم(ْ) ،ككذا ركل ابن مهراف(ٓ) ،عن اٞتماؿ(ٔ) ،كغَته عن اٟتيلواٍل؛ كىي طريق
ً (ٕ)(ٖ)
العلىوم(ٗ) عن اٟتيلواٍل ،كاٞتمهور عن قالوف ب٢تمز ؛ كىو الذم مل تذكر ا١تغاربة،
ك
،
الطىىربم
ى
كا١تصريوف عنو سواه(َُ) ،ككافقو الكسائي ،كخل
ﱣﭐﱑﱢ(ُُ) كي

على

إبداؿﱡﭐﳄﱠ 

 ،كشعبة على إبداؿ

كقع ،كأدغمﱡﭐﲭﱠ  ُب مرَل بعد البداؿ؛ قالوف ،كابن ذكواف؛ موافقة ليب

جعفر ،ك٫تز ٛتزة ،كيعقوب ،كخل  ،كحفصﱡﭐ ﱊ ﱠ ُب ا١توضعُت؛ موافقة غأيب عمرك ،ك٫تز
عاصم

ﱡﭐ ﲸ

ﲹﱠ ُب الكه (ُِ) ،كاغأنبياء(ُّ) ،ك ٫تز ابن كثَتﱡﭐ[ ﲭ]

(ُ)

ﱠ

ُب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َُٖ/ِ ،
(ِ) انظر :غاية االختصار ،طُ.َٓٗ/ِ ،
(ّ) انظر :كفاية الست ٥تطوط ،بب فرش اٟتركؼ ،سورة التوبة.
(ْ) انظر :ا١توجز ،صَٔ.
(ٓ) أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف اغأستاذ أبو بكر اغأصبهاٍلٍ ،ب النيسابورم ا١تقرئ ،العبد الصاحل ،مصن كتاب الغاية ،قرأ
بدمشق على أيب اٟتسن بن اغأخرـ ،كببغداد على أيب اٟتسُت بن بوايف ،قرأ عليو القراءات ٚتاعة منهم أبو الوفاء مهدم بن طرارة
شيخ ا٢تذيل ،كأبو القاسم علي بن أٛتد البسيت ا١تقرئ ،قاؿ اٟتاكم :قرأت ببخارل على ابن مهراف كتاب الشامل لو ُب القراءات،
كمات ُب شواؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالٙتائة ،كلو ست كٙتانوف سنة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٗٓ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْٗ/ُ ،
(ٔ) اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف الرازم اٟتماؿ ،أبو علي ا١تقرئ ،ركل عن سهل بن عثماف ،كعبد ا١تؤمن بن علي الزعفراٍل،
كيعقوب بن ٛتيد بن كاسب ،كعيٍت بلقراءات ،فقرأ على اغأٛتدين بن قالوف كاٟتلواٍل ،قرأ عليو ابن ٣تاىد ،كابن شنبوذ ،توُب ُب
رمضاف سنة تسع كٙتانُت كمائتُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُّٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُِٔ/ُ ،
(ٕ) إبراىيم بن أٛتد أبو إسحاؽ الطربم ،ا١تالكي ا١تقرئ ،ا١تعدؿ ،بغدادم مشهور ثقة ،كلد سنة أربع كعشرين كثالٙتائة ،قرأ
القرآف على أٛتد بن عثماف بن بوايف ،كأٛتد بن عبد الرٛتن الويل ،كأيب بكر النقاش ،قرأ عليو اٟتسن بن علي العطار ،كاٟتسن بن
أيب الفضل الشرمقاٍل ،توُب سنة ثالث كتسعُت كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َُِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ْ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َُٖ/ِ ،
اٞتماؿ ،عن اٟتلواٍل ،ب٢تمز ُب ا١تؤتفكات ،كا١تؤتفكة،
(ٗ) ىذا الطريق قد كرد ُب الرشاد غأيب العز للعلوم ،عن النقاش ،عن ٌ
كأما الكفاية فقد جاء فيها التخفي للعلوم ،لكن السناد الذم أشار إليو ابن اٞتزرم ُب النشر ،كالذم فيو طريق العلوم؛ ليس
موجودان ُب الكفاية اليت بُت أيدينا ،كإ٪تا ىو ُب الرشاد ،كعليو فيقبل الطريق ثقة بنقل الماـ ابن اٞتزرم لو؛ غأف مؤل الكفاية،
كالرشاد كاحد .انظر :إرشاد أيب العز ،رسالة ماجستَت ،صّْٓ ،الكفاية ،طُ ،صُْٖ.
(َُ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صُٓٓ.
(ُُ) سورة الرٛتن ،اآليةِِ.
(ُِ) اآلية ْٗ.
(ُّ) اآلية ٔٗ.
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النجم(ِ) ،كالباقوف ُب ذل بغَت ٫تز .الضرب الثاٍل :ا١تتحرؾ ،كينقسم إىل ما قبلو متحرؾ ،كساكن؛
فالذم قبلو متحرؾ منو؛ ما يكوف مفتوحان ،كقبلو ضم ،فإف كاف "فاءن" من الفعل أبدلو أبو

جعفر[ٔٓ/ب] ،ككرش ٨توﱡﭐ ﲓ ﱠ(ّ) )،كﱡﭐﳉﱠ(ْ) كﱡﭐﲋﱠ(ٓ) ،كاختيل
ُبﱡﭐ ﲄ ﲅ ﱠ(ٔ)؛ فركم ابن شبيب من طريق ابن العالؼ(ٕ) ،كغَته ،كابن ىاركف(ٖ) من
الشطى ًوم(ٗ)،كغَته،كال٫تا عن الفضل(َُ)؛ ٖتقيق ا٢تمز فيو(ُُ) ،ككذا ركل الرىاكم(ُِ) عن
طريق ى
عن ابن كرداف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) ُب ب ضيز كا١تثبت ىو الصحيح.
(ِ) اآلية ِِ.
(ّ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ٕٓ.
(ْ) سورة النور ،اآلية ّْ.
(ٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُْٓ.
(ٔ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُّ.
(ٕ) علي بن دمحم بن يوس أبو اٟتسن بن العالؼ البغدادم ،ا١تقرئ من كبار أئمة اغأداء.
قرأ على النقاش ،كابن أيب ىاشم ،قرأ عليو اٟتسن بن دمحم صاحب ا١تالكي ،كأبو الفتح بن شيطا ،كلد سنة عشر كثالٙتائة ،كمات
سنة ست كتسعُت كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َِّ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ٕٕٓ/ُ ،

(ٖ) أٛتد بن دمحم بن عثماف بن شبيب ،أبو بكر الرازم ،نزيل مصر ،عرض القرآف على أٛتد بن أيب سريج ،كالفضل بن شاذاف،
كموسى بن دمحم بن ىاركف ،قرأ عليو أبو الفرج الشنبوذم ،كأبو العباس أٛتد بن دمحم العجلى ،توُب ٔتصر ،سنة اثنيت عشرة
كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُِٓ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َٖ/ُ ،

(ٗ) دمحم بن أٛتد بن إبراىيم أبو الفرج الشنبوذم البغدادم ،ا١تقرئ غالـ بن شنبوذ ،قرأ عليو كعلى ابن ٣تاىد ،كإبراىيم نفطويو،
قرأ عليو أبو العالء دمحم بن علي الواسطي ،كدمحم بن اٟتسُت الكارزيٍت ،توُب أبو الفرج الشنبوذمُ ،ب صفر سنة ٙتاف كٙتانُت
كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٖٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط. َٓ/ِ ،

(َُ) الفضل بن شاذاف ،أبو العباس الرازم ،ا١تقرئ ،أحد اغأعالـ ،كشيخ القراء بلرم ،قرأ على أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل ،كدمحم بن عيسى

اغأصبهاٍل ،قرأ عليو أٛتد بن دمحم بن عثماف بن شبيب ،كابنو العباس بن الفضل الرازيوف ،مات ُب حدكد التسعُت كمائتُت.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُّٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َُ/ِ ،

(ُُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْْٖ/ُ ،

(ُِ) اٟتسُت بن علي بن عبيد هللا بن دمحم الشيخ ،أبو علي الرىاكم السلمي ،أستاذ حاذؽ شيخ القراءة بدمشق مع اغأىوازم،
قرأ على أيب الصقر رٛتة بن دمحم بن أٛتد الكفرتوثي عن قراءتو على إدريس اٟتداد ،كقرأ على اٟتسن بن سعيد البزاز ،قرأ عليو أبو
حافال ،مات ُب شهر رمضاف سنة أربع عشرة كأربعمائة بدمشق.
كتاب ن
علي اٟتسن بن القاسم غالـ ا٢تراس ،كصن ُب القراءات ن
ً ً ً
م.
حي من م ٍذحج ،ىكالنٌ ٍسبىة إلىٍيهم يرىىا ًك ٌ
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط .َٓ/ّ ،كرىا بضم الراء :ه
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الفضل ،كسائر الركاة بلبداؿ؛ كابن ٚتاز ،كاختيل [ّٓ/د] عن كرش ُبﱡﭐ ﱘ ﱠ(ُ) فاغأصبهاٍل
(ّ)
(ِ)
عنو بلتحقيق ،كاغأزرؽ بلبداؿ ،كأبدؿ اغأصبهاٍلﱡﭐ ﱴﱠ  ،كﱡﭐ ﲋ ﱠ كىو ٦تا كقع عينان




من الفعل ،كالباقوف بلتحقيق ُب ذل كلو ،كمنو ما يكوف مفتوحان كقبلو كسر؛ فأبدؿ ا٢تمزة من ذل
(ْ)

ُبﱡﭐﲺ ﲻ ﱠ

ايءن؛ أبو جعفر
ا١تزمل(ٔ) ،كﱡﭐﱿﱠ ُب الكوثر(ٕ) ،كﱡﭐ ﱌ ﱠحيث كقع(ٖ) ،كﱡﭐ ﲩ ﱠ ُب اغأعراؼ(ٗ)،




حيث كقع،

كﱡ ﭐ ﱴ

ﱠ ُب ا١تل

(ٓ)





 ،كﱡﭐﱝﱠ ُب

كالنشقاؽ(َُ) ،كﱡﭐﳆﱠُب النحل(ُُ)،


كالعنكبوت(ُِ) ،كﱡﭐﲔﱠ ُب النساء(ُّ)،

كﱡﭐ ﲑ ﱠ 

ﱠ(ُٓ) ،كﱡﭐ ﱆ ﱠ(ُٔ) ،كﱡﭐ ﲞ ﱠ(ُٕ) ،


(ُٗ)

ﱠ ُب التوبة





ُب اٞتن(ُْ) ،ككذا يبد٢تا

(ُٖ)

كﱡ ﭐ ﱹ ﱠ



كتثنيتهما ،كاختل

ُبﱡﭐﱕ

عنو ُب

ﱡﲌ

فقطع لو بلبداؿ ا٢تمذاٍل من ركاية ابن كرداف(ُ) ،كا٢تذيل من الركايتُت ،كمل يذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر :القيسي ،توضيح ادلشتبو ،طُ.ِّّ/ْ ،

(ُ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ْْ ،يوس  ،اآلية َٕ.
(ِ) سورة النجم ،اآلية ُُ.
(ّ) سورة القصص ،اآلية َُ.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية ِْٔ ،النساء ،اآلية ّٖ.
(ٓ) اآلية ْ.
(ٔ) اآلية ٔ.
(ٕ) اآلية ّ.
(ٖ) سورة اغأنعاـ ،اآلية َُ ،الرعد ،اآلية ِّ ،اغأنبياء ،اآلية ُْ.
(ٗ) اآلية َِْ.
(َُ) اآلية ُِ.
(ُُ) اآلية ُْ.
(ُِ) اآلية ٖٓ.
(ُّ) اآلية ِٕ.
(ُْ) اآلية ٖ.
(ُٓ) سورة العلق ،اآلية ُٔ.
(ُٔ) سورة اٟتاقة ،اآلية ٗ .ا١تثبت ىو لفظ القرآف.
(ُٕ) سورة البقرة ،اآلية ِٗٓ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب ٙتانية مواضع.
(ُٖ) سورة البقرة اآلية ِْٗ . .كقد كرد ىذا اللفظ ُب سبعة مواضع
(ُٗ) اآلية َُِ.
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(ِ)
العز ،كال ابن سوار من الركايتُت
فيهما ٫تزان إال من طريق النهركاٍل عن ابن كرداف  ،كمل يذكر فيها أبو ٌ

إبداالن(ّ) ،ككافقو اغأصبهاٍل عن كرش ُبﱡﭐﱴﱠ ،،كﱡﭐﱝ ﱠ ،كﱡﭐ ﲑ ﱠ  ،كزاد فأبدؿ


ﱡﭐ

ﲭ ﱠﭐ حيث كقع مسبوقان بلفاء ٨توﱡﭐﱶ ﱷ ﱸﱠ(ْ) ،كاختل عنو فيما ٕتردعنها ٨تو
اٟتمامي عن ىبة هللا(ٓ) ،كا١تطًٌَو ًعي(ٔ)؛ كال٫تا عنو البداؿ فيها،
ﳒ ﳓﭐﱠ،فركل ٌ
كبو قطع ُب "الكامل"(ٕ) ،ك"التجريد"(ٖ) ،كذكر صاحب "ا١تبهج"(ٗ) أنو قرأ على الشري بلوجهُت
ﱡﭐ ﳑ





ُبﭐﱡﭐ ﲓ [ٕٓ/أ]ﲔ ﱠ(َُ) ،كسائر الركاة بلتحقيق عن ىبة هللا عنو ،كاختص اغأزرؽ بلبداؿ
ُبﱡﲓ ﱠ حيث كقع

(ُُ)

كمنو ما يكوف مضمومان بعد كسر كبعده كاك؛ فأبو جعفر ٭تذؼ ا٢تمزة

كيضم ما قبلها ٨توﱡﭐ ﲹﱠ(ُِ)  ،كﱡﭐﲬﱠ(ُّ) ،كﱡﭐ ﱏﱠ(ُْ)،


كﱡﭐ ﱏ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ُِِ/ُ ،

(ِ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ .ِِّ/ْ ،كقد كرد ا٢تمز فيو من طريق اٟتمامي.

(ّ) انظر :إرشاد أيب العز ،رسالة ماجستَت ،صُِٕ ،ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْٖٔ/ُ ،
(ْ) سورة النجم ،اآلية ٓٓ.
(ٓ) ىبة هللا بن جعفر بن دمحم بن ا٢تيثم ،أبو القاسم البغدادم ا١تقرئ ،أحد من عٍت بلقراءات كتبحر فيها ،قرأ على أبيو ،كعلى
دمحم بن عبد الرحيم اغأصبهاٍل ،كأيب ربيعة دمحم بن إسحاؽ بن أعُت ،كأيب عبد الرٛتن اللهب ،كأٛتد بن فرح كٚتاعة ،قرأ عليو عبد
ا١تل بن بكراف النهركاٍل كعلي بن عمر اٟتمامي كٚتاعة ،كبقي فيما أحسب إىل حدكد ا٠تمسُت كثالٙتائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٕٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.َّٓ/ِ ،

(ٔ) اٟتسن بن سعيد بن جعفر ا١تطوعي ،أبو العباس العباداٍل ،ا١تقرئ ا١تعمر.
نزيل اصطخر ،كلد ُب حدكد سنة سبعُت كمائتُت ،ككاف أحد من عٍت هبذا الفن كتبحر فيو ،كلقي الكبار ،كأكثر الرحلة ُب
اغأقطار ،قرأ على إدريس بن عبد الكرَل اٟتداد ،كدمحم بن عبد الرحيم اغأصبهاٍل ،قرأ عليو أبو الفضل دمحم بن جعفر ا٠تزاعي ،كأبو
اٟتسُت علي بن دمحم ا٠تبازم ،توُب سنة إحدل كسبعُت كثالٙتائة كقد جاكز ا١تائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٕٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط. ُِّ/ُ ،

(ٕ) ْ. َِّ/
(ٖ) صُِٗ .
(ٗ) صَُٗ .
(َُ) سورة القلم ،اآلية ٔ.
(ُُ) سورة البقرة ،اآلية َُٓ ،النساء ،اآلية ُٓٔ ،اٟتديد ،اآلية ِٗ.
(ُِ) سورة البقرة ،اآلية ُْ ،كقد كرد ىذا اللفظ ُب سبعة مواضع.
(ُّ) سورة ا١تائدة ،اآلية ٗٔ.
(ُْ) سورة يس ،اآلية ٔٓ.
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ﱠ(ُ) [ْٓ/جػ] ،كﱡﭐﱫ ﱬ ﱠ(ِ) ،كافقو انفع علىﱡﭐﲬﱠ(ّ) ُب ا١تائدة ،كاختيل عن ابن
كرداف ُب ﱡﭐﲽﱠ ُب الواقعة ،فركاه عنو ب٢تمز ابن الع ٌالؼ ،كالنهركاٍل من طريق "الرشاد"(ْ)،


(ٔ)
(ٓ)
العز ُب إرشاده من
بو
أ
ك
،
ازم
و
ى
اغأ
قطع
كبو
،
"
الكفاية
"
يق
ر
ط
من
اٟتنبلي
ك
،
ك"غاية" ا٢تمذاٍل
ٌ
غَت طريق ىبة هللا(ٕ)؛ كىو ٓتالؼ ما قاؿ ُب "الكفاية" ،كبٟتذؼ قطع ابن مهراف(ٖ) ،كا٢تذيل(ٗ)،
كغَت٫تا(َُ) ،كنص لو على ا٠تالؼ ابن سوار(ُُ)،

كمل ٮتتل

(ُِ)

عن ابن ٚتاز

(ُّ)

ﱡﭐﲚﱠ ُب التوبة



ُب حذفو ،كالباقوف ب٢تمز ككسر ما قبلو ُب ٚتيع الباب إال

فإف عاصمان قرأه ب٢تمز ككسر ا٢تاء ،كالباقوف بلضم من غَت ٫تز ،كمنو

ما يكوف مضمومان بعد فتح كبعده كاك؛ كىو ﱡﭐ ﲊ ﲋﱠ(ُْ) ،


(ُٓ)



كﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱠ



فحذؼ

أبو جعفر من ىذه اغأحرؼ الثالثة فقط ،كالباقوف ب٢تمز ُب ذل  ،كمنو ما تكوف ا٢تمزة فيو مكسورة
بعد كسر كبعدىا ايء؛ فأبو جعفر ٭تذفها ُبﱡﭐﲤﱠ(ُٔ) ،ﱡﭐﱇ ﱠ ُب البقرة(ُ)  ،كاٟتج(ِ) ،






(ُ) سورة التوبة ،اآلية ّٕ.
(ِ) سورة التوبة ،اآلية ْٔ.
(ّ) ُب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت اللفظ القرآٍل.
(ْ) صُُٕ.
(ٓ) ُ.ُِٔ/
(ٔ) صٕٖ.
(ٕ) أم :من قراءة أيب العز على اغأىوازم.
(ٖ) انظر :الغاية ،د.ط ،صْٗ.

(ٗ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ .ُِّ/ْ ،كىي ركاية الفضل عن أيب جعفر.
(َُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْٕٔ/ِ ،

(ُُ) انظر :ا١تصدر السابق.
(ُِ) سليماف بن مسلم بن ٚتاز كقيل :سليماف بن سامل بن ٚتاز بٞتيم كالزام مع تشديد ا١تيم أبو الربيع الزىرم موالىم ا١تدٍل
مقرئ جليل ضابط ،عرض على أيب جعفر ،كشيبةٍ ،ب عرض على انفع ،كأقرأ ْترؼ أيب جعفر ،كانفع عرض عليو إٝتاعيل بن
جعفر ،كقتيبة بن مهراف ،كقيل مات بعد السبعُت كمائة .
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط٤ ،ُّٓ/ُ ،تيسن ،معجم حفاظ القرآن ،طُ.ُِٔ/ُ،

(ُّ) اآلية َّ.
(ُْ) سورة التوبة ،اآلية َُِ.
(ُٓ) سورة الفتح ،اآلية ِٓ.
(ُٔ) سورة الكه  ،اآليةُّ.
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كالباقوف ب٢تمز ،كمنو ما تكوف ا٢تمزة فيو مفتوحة بعد فتح؛ فاتفق ا١تدنياف على تسهيلها بُت بُت
(ّ)

ﱫﱠ

ﱠ(ٕ)،

 

حيث كقعت بعد ٫تزة االستفهاـ ٨توﱡﭐ ﲐ ﱠ(ْ)(ٓ) ،كﱡﭐ ﱍ ﱠ(ٔ) ،
كﱡ ﭐ

ﱏ

ﱠ

(ٖ)

ُبﱡﭐ

كﱡﭐ ﲥ

،

كﱡﭐ ﱁ ﱠ [ٕٓ/ب](ٗ)  ،كركم بعضهم عن اغأزرؽ إبدا٢تا ألفان ،ك٘تد للساكنُت؛ كىو أحد
الوجهُت ُب "التبصرة"(َُ) ،ك"الشاطبية"(ُُ) ،ك"العالف"(ُِ) ،كعند ال ٌداٍل ُب غَت "التيسَت"(ُّ) ،كقرأ


الكسائي ْتذؼ ا٢تمزة ،كالباقوف ب٢تمز ،كاختص اغأصبهاٍل بتسهيل ا٢تمزة الثانية ُب

ﱡﭐ ﱕ

ﱖ ﱠ (ُْ) ،كﱡﭐ ﱔ ﱠ(ُٓ) ،ﱡﭐ ﱨ ﱠ(ُٔ) ،ﭐﱡﭐ ﱖ ﱠ(ُٕ)[ْٓ/د] ،ﭐﱡﭐ ﳭ ﱠ(ُٖ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) اآلية ِٔ.
(ِ) اآلية ُٕ.
(ّ) سورة النساء ،اآلية ُٔ .كقد كردت ُب ستة مواضع؛ ُب ٜتس آايت.
(ْ) سورة اغأنعاـ ،اآلية َْ.ْٕ،
(ٓ) مثبت هبامش بُ ":ب جامع البياف ،قرأ انفع؛ أرأيتكم ،كأرأيت  ،كأرأيت ،كأرأيتم ،كأفرأيتم ،كأفرأيت ،كما أشبهو ،إذا كاف أكلو
٫تزة االستفهاـ بتسهيل ا٢تمزة الثانية اليت بعد الراء؛ فيكوف بُت ا٢تمزة كاغأل  ،كقد اختل تراجم أصحابو ُب ىذه العبارة عنو
فقاؿ :أبو داككد ،كأبو اغأزىر ،كأبو يعقوب اغأزرؽ عن كرش إذا اجتمعا ُب أرأيت ألفاف؛ ٫تز اغأكؿ كسهل الثاٍل من غَت ترؾ
ا٢تمزة ،كقاؿ اغأصبهاٍل عن أصحابو ،كذ ل كلو ٦تدكدا ليس فيو نربة ،كقاؿ القاضي ،كا١تدٍل ،كالقطرم ،كالكسائي ،كاٟتلواٍل،
كالعثماٍل ،كسائر أصحاب قالوف عنو٦ :تدكد غَت مهموز ،كقاؿ أبو عبيد عن إٝتاعيل :يسقط ا٢تمزة ك٬تعل خلفان منها ألفان ،كقاؿ
أبو عمرك عنو :بغَت ٫تز ،كقاؿ ا١تسيب كقوؿ قالوف ،كقاؿ :أان دمحم بن أٛتد عن ٣تاىد عن أصحابو عن انفع بلل على مقدار
م ٌدات ا٢تمزة اىػ.
(ٔ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ْٔ .كقد كرد ُب أربعة عشر موضعان.
(ٕ) سورة الشعراء ،اآلية ٕٓ .كقد كرد ُب سبعة مواضع.
(ٖ) سورة الكه  ،اآلية ّٔ .كقد كرد ُب ستة مواضع.
(ٗ) سورة مرَل ،اآلية ٕٕ .كقد كرد ُب أربعة مواضع.
(َُ) صٕٖ.
(ُُ) انظر :البيتّٖٔ.
(ُِ) انظر :ابن اٞتزرم،النشر ،طُ.ٗٓٔ/ّ ،
(ُّ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.َُّٖ،َُّٕ/ّ ،
(ُْ) سورة السراء ،اآلية َْ.
(ُٓ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ٕٗ ،النحل ،اآلية ْٓ.
(ُٔ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ٗٗ ،يوس  ،اآلية َُٕ.
(ُٕ) سورة السراء ،اآلية ٖٔ.
(ُٖ) سورة يونس ،اآلية ِْ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب ستة مواضع.
515

ﱡﭐ ﲈ

ﱠ(ُ)،

كﱡ ﭐ ﲏ

كﱡﭐ ﲲ ﱠ(ْ)،

كﱡﭐﲩ

ﱠ(ِ)  ،كسهل ا٢تمزة من كأف كي


أتت

٨توﱡﭐ ﳅ

ﲪ ﱠ(ٓ) ،كمن ﱡﭐﱉ ﱠ(ٔ) ،كﱡﭐ ﲑ ﱠ(ٕ) ،كمن

ﲺﱠ  ،ﱡﭐﲽ ﲾﲿ ﱠ





ُب يوس

(ٖ)

ﱠ(ّ)،

ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ

(ٗ)

،كﱡﭐ ﲎ ﲏ ﱠ ،كﱡﭐ ﳚ ﳛ

ﱠ ُب

النمل(َُ) ،كﱡﭐ ﱸ ﱠ  ُب القصص(ُُ) ،كﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ ُب ا١تنافقُت(ُِ) ،كمنﱡﭐ ﱶﱠ  ُب
اغأعراؼ(ُّ)،
كاختيل عنو ُب حرؼ إبراىيم(ُْ) فركم ابن سوار ،كصاحب التجريد ،كغَت٫تا؛ ٖتقيق ا٢تمزة فيو(ُٓ)،
(ُٔ)
العز التحقيق(ُٕ) ،كُب
كركل ا٢تذيل ،كا٢تمذاٍل ،كغَت٫تا؛ تسهيلها  ،كُب بعض نسخ كفاية أيب ٌ

كنص علي الوجهُت ُب "ا١تبهج"(ُٖ) ،كاختيل عن البٌزم ُب تسهيل ﱡﭐﱛﱠ ُب
التسهيلٌ ،
البقرة(ُٗ) ،فركل اٞتمهور عن أيب ربيعة عنو التسهيل؛ كبو قرأ ال ٌداٍل من طريقو(ُ) ،كركم صاحب


(ُ) سورة اغأنبياء ،اآلية َٓ.
(ِ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ُٖ.
(ّ) سورة البقرة ،اآلية َُُ.
(ْ) سورة القصص ،اآلية ِٖ.
(ٓ) سورة النساء ،اآلية ّٕ .كقد كقد كرد ىذا اللفظ ُب تسعة مواضع.
(ٔ) سورة يونس ،اآلية ٕ .كقد أتت ُب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت اللفظ القرآٍل.
(ٕ) سورة اٟتج ،اآلية ُُ.
(ٖ) سورة يوس  ،اآلية ْ.
(ٗ) سورة النمل ،اآلية َْ.
(َُ) اآلية ْْ.
(ُُ) – اآلية ُّ.
(ُِ) اآلية ْ.
(ُّ) اآلية ُٕٔ.
(ُْ) اآلية ٕ.

(ُٓ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ ،ْٖٗ/ُ ،كفيو ٗتصيص موضع اغأعراؼ ،ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُِٗ.
(ُٔ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ ،ِِٗ/ْ ،غاية االختصار ،طُ.ُِٓ،ُِْ/ُ ،
(ُٕ) النسخة اليت اعتمدانىا ُب توثيق النص فيها التحقيق.
(ُٖ) صُُٗ.
(ُٗ) سورة البقرة ،اآلية َِِ.
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"التجريد" عنو التحقيق من قراءتو على الفارسي(ِ)؛ كبو قرأ ال ٌداٍل من طريق ابن اٟتباب ،كمل يذكر ابن

مهراف عن أيب ربيعة سواه ،كاختص أبو جعفر ْتذؼ ا٢تمزة من ﱡﭐ ﱈ ﱠُب يوس (ّ).

كأ ٌما ا١تتحرؾ الساكن ما قبلو؛ فمنوﱡﭐ ﱡ ﱠ(ْ) ،ﱡﭐ ﲝ ﱠ(ٓ) ،على قراءة ا١ت ٌد؛ فسهل






ا٢تمزة بُت بُت فيهما :أبو جعفر ،كمنوﱡﭐ ﲌ ﱠ(ٔ) ،فقرأ ا١تدنياف ،كأبو عمرك بتسهيل ا٢تمزة بُت
بُت ،كاختيل عن كرش؛ فورد عن اغأزرؽ ثالثة أكجو؛ اغأكؿ[ٖٓ/أ] :حذؼ اغأل فيأٌب هبمزة
مسهلة بعد ا٢تاء؛ كىو الذم ُب "التيسَت"(ٕ) ،كأحد الوجهُت ُب "الشاطبية"(ٖ) ،ك"العالف(ٗ).
الثاٍل :إبداؿ ا٢تمزة ألفان ٦تدكدة للساكنُت؛ كىو ُب "ا٢تادم"(َُ) ،ك"ا٢تداية"(ُُ) ،كالثاٍل من
الشاطبية" ،ك"العالف".
" ٌ
الثالث :إثبات اغأل  ،كتسهيل ا٢تمزة؛ كىو الذم ُب "التبصرة"(ُِ) ،ك"الكاُب"(ُّ)،
ك"العنواف"(ُْ) ،ك"التجريد"(ُٓ) ،ك"التلخيص"(ُٔ) ،ك"التذكرة(ُٕ)؛ كعليو[ٓٓ/جػ] ٚتهور ا١تصريُت،
كا١تغاربة ،ككرد عن اغأصبهاٍل كجهاف :أحد٫تا :حذؼ اغأل كالوجو اغأكؿ عن اغأزرؽ؛ كىو طريق






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صِّٗ ،الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُِٗ/ِ ،

(ِ) الذم ُب التجريد ىو التسهيل عن الفارسي ،كغَته بلتحقيق .انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُٕٗ.
(ّ) اآلية ُّ.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية َْ.
(ٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُْٔ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب ستة مواضع.
(ٔ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ٔٔ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب ٙتانية مواضع.
(ٕ) صِِٓ.
(ٖ) انظر :البيتٗٓٓ.
(ٗ) ؽْٗ.
(َُ) صِٖٕ.
(ُُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ّٗٔ/ّ ،
(ُِ) صُُّ.ُُْ،
(ُّ) صٕٕ.
(ُْ) انظر :ا١تخطوط ،فرش سورة آؿ عمراف.
(ُٓ) صَِّ.
(ُٔ) صِّّ.
(ُٕ) ِ.ِٖٗ/
512

(ُ)
اٟتمامي من ٚتهور طرقو؛ عن ىبو هللا عنو(ِ) ،كالثاٍل :إثباهتا كقالوف ،كمن
ا١تطوعي عنو  ،كطريق ٌ
معو؛ كىو الذم ركاه النهركاٍل من طرقو عن ىبة هللا ،ككذ ركل صاحب "التجريد" عن الفارسي(ّ)،
اٟتمامي عنو ،ككذا ابن مهراف(ْ) ،كغَته(ٓ) ،عن ىبة هللا أيضان ،كالباقوف بلتحقيق ،كحذؼ قنبل
عن ٌ

من طريق ابن ٣تاىد اغأل (ٔ) ،كالباقوف بلثبات ،كمنوﱡﭐ ﱲ ﱠ ُب اغأحزاب(ٕ) ،كاجملادلة(ٖ)،
كموضعي الطالؽ(ٗ)؛ فابن عامر ،كالكوفيوف بثبات ايء ساكنة ،كالباقوف ْتذفها ،كاختل عن ىؤالء
ُب ٖتقيق ا٢تمزة ،كتسهيلها ،كإبد٢تا؛ فيعقوب ،كقالوف ،كقنبل بتحقيقها ،كأبو جعفر ،ككرش بتسهيلها
بُت بُت ،كاختيل عن أيب عمرك ،كالبزم؛ فقطع ٢تما العراقيوف قاطبة بلتسهيل كذل ؛ كىو ُب

"الرشاد"(َُ) ،ك"الكفاية"(ُُ) ،ك"ا١تستنَت"(ُِ) ،ك"الغايتُت"(ُّ) ،ك"ا١تبهج"(ُْ) ،ك"التجريد"(ُٓ)،
ك"الركضة"(ُٔ)؛ كقطع ٢تما ا١تغاربة قاطبة إببداؿ ا٢تمزة ايء ساكنة؛ فيمد قبلها للساكنُت؛ كىو الذم
ُب "التيسَت"(ُٕ) ،ك"ا٢تادم"(ُٖ) ،ك"ا٢تداية"(ُٗ) ،ك"التبصرة"(ُ) ،ك"التذكرة"(ِ) ،ك"الكاُب"(ّ)،
(ُ) بلنسبة للمبهج ،فالذم فيو ىو إثبات اغأل كتليُت ا٢تمز بعدىا عن انفع بكمالو ،كأما ا١تصباح فقاؿ :مهموز مقصور بوزف
ىعنتم حيث كاف .انظر :ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراه ،صّّْ ،الشهرزكرم ،ادلصباح ،طُ.ْْٗ/ِ ،
(ِ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ّٖ/ِ ،
(ّ) النص الذم ُب التجريد مل يرد فيو ٗتصيص ،كإ٪تا أتى لنافع بكمالو.
(ْ) انظر :الغاية ،د.ط ،صٖٔ.

(ٓ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ٖٓٗ/ِ ،

(ٔ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،ص َِٕ.
(ٕ) اآلية ْ.
(ٖ) اآلية ِ.
(ٗ) اآلية ْ.
(َُ) صْٗٗ.
(ُُ) صِٕٓ.
(ُِ) ِ.ُّٕ/

(ُّ) انظر :غاية االختصار ،طُ ،ُٕٔ/ِ ،غاية ابن مهران ،د.ط ،صُُِ ،ادلبسوط ،د.ط ،صّٓٓ.
(ُْ) صٖٗٔ.
(ُٓ) صِٖٗ.
(ُٔ) ِ.ٖٓٓ/
(ُٕ) صُْٔ.
(ُٖ) صْْٔ.

(ُٗ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صّْٕ.
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ك"تلخيص[ٖٓ/ب] العبارات"(ْ) ،كالوجهاف ُب "الشاطبية"(ٓ) ،ك"العالف"(ٔ) ،ككذا ُب "جامع
البياف"(ٕ)؛ كبلتسهيل قرأ على أيب الفتح ،كبلبداؿ قرأ على أيب اٟتسن ،كعبد العزيز الفارسي،
كمنوﱡﭐ ﱂ ﱠ ُب التوبة(ٖ) ،فأبو جعفر ،كاغأزرؽ؛ بلبداؿ مع الدغاـ ،كمنو ﱡﭐ ﲠﱠ،

كﱡﲡﱠ(ٗ) ،كﱡﭐ ﲧ ﱠ(َُ)  ،كﱡﱩﱠ(ُُ)  ،كﱡﭐﳠﱠ(ُِ)  ،فاختيل
فركل ىبة هللا ،كا٢تذيل[ٓٓ/د] ،عن ابن شبيب ،كال٫تا عن ابن كرداف؛ بلدغاـ كذل  ،ككذل


 

 

ُب ذل عن أيب جعفر،

ركل ا٢تامشي من طريق اٞتوىرم ،كال ٌدكرم؛ كال٫تا عن ابن ٚتٌاز ،كالباقوف ب٢تمز(ُّ)،

كمنوﱡﭐﱸﱠ

ُب آؿ عمراف ،كا١تائدة؛ فركاه ابن ىاركف ،كا٢تذيل(ُْ) من ركاية ابن كرداف بالدغاـ؛ كىي ركاية
الدكرم ،ك غَته عن ابن ٚتٌاز ،كالباقوف ب٢تمز؛ كبو قطع ابن سوار ،كغَته ،عن أيب جعفر(ُٓ)  ،كمنو






ﱡﭐﱐ ﱑﱠ،ﱡﭐﱇ ﱈﱠ،ﱡﱍ ﱎ ﱏ ﱠ ،ﱡﭐﲥ

ﲦ ﲧ ﱠُب يوس



(ُٔ)

،ﱡﭐ

ﱼ ﱽ ﱠ ُب الرعد(ُٕ)؛ فأبو ربيعة عن البزم ينقل ا٢تمزة مع إبدا٢تا إلفان إىل مكاف الياء ،كأتخَت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) صَّٖ.
(ِ) ِ.ََٓ/
(ّ) صُّٔ.
(ْ) صُّٔ.
(ٓ) انظر :البيتٓٔٗ.
(ٔ) ؽْٕ.
(ٕ) ْ.ُْْٖ/
(ٖ) اآلية ّٕ.
(ٗ) سورة النساء ،اآلية ْ .كقد كرد لفظ ىنيئان ُب ثالثة مواضع أخر :الطور آيةُٗ ،اٟتاقةآيةِْ ،ا١ترسالت آيةّْ.
(َُ) سورة النساء ،اآلية ُُِ..
(ُُ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ُٗ .كقد كرد لفظ برئ ُب ٙتانية مواضع أخر :اغأنعاـ ،آيةٖٕ ،اغأنفاؿ ،آيةّْ ،التوبة ،آيةّ ،يونس
،آيةُْ ،ىود ،آيةّٓ ،ْٓ،الشعراء ،آيةُِٔ ،اٟتشر ،آيةُٔ.
(ُِ) سورة يونس ،اآلية ُْ.
(ُّ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ُِّ/ْ ،
(ُْ) ا١تصدر السابق.
(ُٓ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صُُْ.
(ُٔ) اآلية َٖ.َُُ ،ٖٕ ،
(ُٕ) اآلية ُّ.
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الياء إىل مكاف ا٢تمزة ،كبو قرأ ال ٌداٍل على عبدالعزيز الفارسي ،عن النقاش ،عن أيب ربيعة(ُ) ،كركل
عنو ابن اٟتباب ب٢تمز كاٞتماعة ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب اٟتسن ،كأيب الفتح؛ كىو الذم مل يذكر

ا١تهدكم ،كسائر ا١تغاربة عن البزم سواه،

كمنوﱡﭐﱡ ﱠ

ُب البقرة(ِ) ،كالزخرؼ(ّ) ،كﱡﭐﲡﱠ ُب

اٟتجر(ْ)؛ فأبو جعفر ْتذؼ ا٢تمزة كتشديد الزام ،كالباقوف ب٢تمز من غَت تشديد ،ك بقيت كلمات
تلحق هبذا الباب كىيﱡﭐ ﲷ ﱠ(ٓ) ،ك ما جاء من لفظو

كﱡﭐ ﲑ ﱠ(ٖ)،

كﱡﭐ ﲋ ﱠ



٨توﱡﭐﱧ ﱠ

(ٔ)
  

،كﱡﭐ ﳂ ﱠ(ٕ)،

 ،حيث كقع[ٗٓ/أ](ٗ) ،فنافع ب٢تمز ،كالباقوف بغَت ٫تز ،كتقدـ
كﱡ ﭐ ﳀ ﱠ

ُب التوبة(َُ)،

كتقدـ ترؾ ا٢تمز لقالوف ُبﱡﭐﱕﱠ  ،كﱡﭐﲊ ﲋﱠ  كصالن،
كﱡﭐﱂﱠ  ُب اغأحزاب(ُُ) ؛ فابن كثَت ،ك البصرايف ،كابن عامر ،كشعبة؛ هبمزة مضمومة ،كالباقوف


بغَت ٫تز فيهما ،كﱡﭐﲪﱠ ُب يونس(ُِ) ،كاغأنبياء(ُّ) ،كالقصص(ُْ) ،فقنبل هبمزة مفتوحة بعد

الضاد ،كالباقوف بلياء ،كﱡﭐﲶﱠ ُب ىود(ُٓ) ،فأبو عمرك ب٢تمز بعد الداؿ ،كالباقوف بلياء،
كﱡﭐﱑﱠ ُب حرُب مل[ٔٓ/جػ] يكن(ُٔ) ،فنافع ،كابن ذكواف هبمزة مفتوحة بعد الياء ،كالباقوف
بتشديد الياء من غَت ٫تز ،كما بقى ٦تا يتعلق هبذا الباب يذكر ُب موضعو إف شاء هللا تعاىل .
تنبيهان
(ُ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صِّّ.
(ِ) اآلية َِٔ.
(ّ) اآلية ُٓ.
(ْ) اآلية ْْ.
(ٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ٖٔ .كقد كرد ُب ثالثُت موضعان.
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية ُّٔ ،ا١تائدة ،اآلية ْْ.
(ٕ) سورة البقرة ،اآلية ُٔ .كقد كرد ُب تسعة مواضع.
(ٖ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُُِ .كقد كرد ُب ثالثة مواضع.
(ٗ) سورة العنكبوت ،اآلية ِٕ ،اٟتديد ،اآلية ِٔ.
(َُ) سورة التوبة ،اآلية َُٔ.
(ُُ) سورة اغأحزاب ،اآلية ُٓ.
(ُِ) سورة يونس ،اآلية ٓ.
(ُّ) اآلية ْٖ.
(ُْ) اآلية ُٕ.
(ُٓ) اآلية ِٕ.
(ُٔ) سورة البينة ،اآلية ٔ.ٕ،
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أ ٌك٢تما :إذ لقيت ا٢تمزة الساكنة ساكنان فحركت غأجلو كقولو ُب اغأنعاـ
ﲇ ﱠ(ُ) ،كُب الشورل ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ(ِ)؛حققت ُب مذىب من يبد٢تا ،كمل تبدؿ ٟتركتها ،فإف
فإف في ً
الساكن ُب الوق عليها دكنو؛ أبدلت لسكوهنا؛ كذل ُب مذىب أيب جعفر،
صلىت من ذل
ٌ
كاغأصبهاٍل عن كرش.
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ



اثنيهما :إذا قصد الوق علىﱡﭐﱲﱠ  ُب مذىب من يسهل ا٢تمزة بُت بُت؛ فإف كق
بلركـ مل يكن فرؽ بُت الوق  ،كالوصل ،كإف كق بلسكوف؛ كق بياء ساكنة ،ككذل الوق على

ﱡﭐﱲﱠ(ّ)،كﱡﭐ ﱏ ﱠ على مذىب من ركل البدؿ عن اغأزرؽ؛ فإنو يوق عليو بُت بُت؛ كذل


كذل من اجتماع ثالث سواكن ظواىر؛ كىو غَت موجود ُب كالـ العرب ،كهللا تعاىل أعلم.

(ُ) اآلية ّٗ.
(ِ) اآلية ِْ.
(ّ) سورة ا١تائدة ،اآلية ُُٔ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ٜتسة مواضع.
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الساكن قبلها
الفرع اخلامسَ :بب نقل حركة اذلمزة إَل ّ
ك ىو نوع من ٗتفي ا٢تمز ا١تفرد؛ اختص بو كرش من[ٗٓ/ب] طريقيو؛ كذل إف كاف
الساكن آخر الكلمة ،كمل يكن حرؼ م ٌد ،ككاف ا٢تمز أكؿ الكلمة اغأيخرل؛ سواء كاف ذل الساكن
(ُ)
كة ا٢تمزة ،ك تسقط ا٢تمزة ٨توﱡ ﳉ ﳊ ﳋﱠ  ،
تنوينان ،أك الـ تعري و  ،أك غَت ذل ؛ فيتحرؾ ْتر
(ِ)

ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏﭐ ﲐ ﲑ ﱠ

(ّ)

،ﱡ ﭐ ﲩ ﲪ ﲫﱠ

،ﱡ ﭐ ﲑ ﲒ

ﭐ ﲓ ﱠ(ْ)،

كﱡﭐ ﱆ

ﱠ(ٓ) ،كﱡﭐ ﲇ ﱠ(ٔ)  ،كﱡﭐ ﱖ ﱠ (ٕ) ،كﱡﭐ ﲍ ﱠ(ٖ)  ،كﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠ(ٗ) ،




ﱠ(َُ)  ،كﱡﭐ ﲃ ﲄﱠ(ُُ) ،كﱡﭐ ﲑ ﲒﭐ ﲓ ﱠ(ُِ)،




كﱡ ﭐ ﱈ ﱉ

(ُّ)

ﱡﭐ ﲪﲫﲬ ﲭ ﱠ



،كﱡﭐ ﲱ

ﲲ ﱠ(ُْ) ،كﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱠ(ُٓ)  ،كاختيل
اٟتاقة(ُٔ)؛ فركل اٞتمهور عنو إسكاف ا٢تاء ،كٖتقيق ا٢تمزة؛ ك ىذا الذم قطع بو غَت كاحد من طريق
اغأزرؽ ،كمل يذكر ُب "التيسَت"(ُٕ) غَته ،كذكره ُب غَته(ُٖ) ،كبو قرأ على ا٠تاقاٍل(ُٗ)  ،كأيب الفتح،
عنو ُب حرؼ كاحد[ٔٓ/د]؛



كىوﱡﭐ ﲐ ﲑﲒ ﱠ







(ُ) سورة البقرة ،اآلية ّٔ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ثالثة مواضع.
(ِ) سورة ىود ،اآلية ُ.ِ،
(ّ) سورة البقرة ،اآلية ِٖٔ.
(ْ) سورة القارعة ،اآلية ُُ ،التكاثر ،اآلية ُ.
(ٓ) سورة البقرة ،اآلية ْٗ.
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية ُُ.
(ٕ) سورة النساء ،اآلية ِٖ.
(ٖ) سورة طو ،اآلية ُِ.
(ٗ) سورة البقرة ،اآلية ِٔ.
(َُ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ِٔ.
(ُُ) سورة الرٛتن ،اآلية ْٓ.
(ُِ) سورة العنكبوت ،اآلية ُ.ِ،
(ُّ) سورة الضحى ،اآلية ُُ ،الشرح ،اآلية ُ.
(ُْ) سورة البقرة ،اآلية ُْ.
(ُٓ) سورة ا١تائدة ،اآلية ِٕ.
(ُٔ) اآلية ُٗ.َِ،
(ُٕ) صُٕٓ.
(ُٖ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُِٔ،ُُٔ/ِ ،
(ُٗ) كىو أحد الذين عناىم ال ٌداٍل ُب التيسَت بقولو" :كبذل قرأت على مشيخة ا١تصريُت.
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ُب

غلبوف؛ كبو قرأ صاحب "التجريد"(ُ) على ابن نفيس ،كعلى عبد الباقي ،عن ابن عراؾ(ِ) ،كمن طريق
اغأصبهاٍل أيضان لغَت خل عنو ،كرجحو الشاطب(ّ) ،كغَته ،كركل النقل ٚتاعة(ْ)؛ كبو قرأ غَت كاحد
من طريق اغأصبهاٍل؛ كىو ظاىر نصوص العراقيُت لو ،كذكره بعضهم عن اغأزرؽ(ٓ) ؛ كبو قرأ صاحب
"التجريد" على عبد الباقي عن أبيو من طريق ابن ىالؿ ،كقاؿ م ٌكي(ٔ) :كتركو؛ أم :النقل أحسن،








كسول بينهما ا١تهدكم(ٕ) ،ككافقو على النقل ُبﱡﭐ ﲃ ﲄﱠ ﱠفقط؛ ركيس ،ككافقو على
كأقولٌ ،

ﱡﭐ ﱫ ﱠ ُب موضعي يونس؛ قالوف ،كابن كرداف ،كاختيل عن ابن كرداف ُبﱡﭐ ﱫ ﱠ ُب بقي
القرآف؛ فركل النهركاٍل من ٚتيع طرقو ،كابن ىاركف من غَت طريق ىبة هللا ،كغَت٫تا؛ النقل
(ٖ)
الوراؽ(ٗ) ،كابن العالؼ عن أصحاهبم عنو بلتحقيق(َُ)،
ك
،
اف
ر
مه
ابن
ك
،
هللا
ىبة
اه
ك
ر
ك
،
فيو[َٔ/أ]
ٌ
نص لو على الوجهُت غَت كاحد(ُُ) ،كاتفق ا١تدنيٌاف ،كالبصرايف ُبﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱠ على نقل حركة
ك ٌ
ا٢تمزة ا١تضمومة بعد الالـ ،كإدغاـ التنوين قبلها حالة الوصل ،كاختيل عن قالوف ُب ٫تز الواك اليت
بعد الالـ؛ فركل عنو ٫تزىا؛ ٚتهور ا١تغاربة ،كمل يذكر ال ٌداٍل عنو ،كال ابن مهراف ،كال ا٢تيذيل من ٚتيع

(ُ) ص ُّٖ .كقرأ صاحب التجريد على عبد الباقي بنقل اٟتركة ٢تاء السكت؛ من طريق أصحاب ابن ىالؿ.
(ِ) عمر بن دمحم بن عراؾ بن دمحم أبو حفص اٟتضرمي ا١تصرم الماـ أستاذ ُب قراءة كرش ،قرأ على ٛتداف بن عوف ،كعبد
اٟتميد بن مسكُت ،قرأ عليو تج اغأئمة ،أٛتد بن علي بن ىاشم ،كأبو الفتح فارس بن أٛتد ،كٚتاعة ،توُب ُب سنة ٙتاف كٙتانُت
كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٗٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ٕٓٗ/ُ ،

(ّ) انظر :البيتِّْ.

(ْ) انظر :الداٍل ،مفردة انفع ،طُ ،صّٖ.

(ٓ) انظر :ا١تصدر السابق ،الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُِٔ/ِ ،
(ٔ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صّٗ.

(ٕ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ِٖٗ/ّ ،

(ٖ) انظر :ا٢تمذاٍل ،غاية االختصار ،طُ.َِْ،َِّ/ُ ،
الوراؽ اغأصبهاٍل ،مقرئ معركؼ ضابط ،أخذ القراءة عرضان عن علي بن اٟتسن
(ٗ) منصور بن دمحم أبو القاسم بن السندم ٌ
الشمشاطي ،كدمحم بن جعفر اغأصبهاٍل ،تال عليو أبو الفضل ا٠تزاعي ،كأٛتد بن دمحم ا١تلنجي ،قاؿ أبو عبد هللا اٟتافظ :كىو قدَل
ا١توت ،مل يطل عمره.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُّْ/ِ ،

(َُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٓٔ/ُ ،
(ُُ) انظر :ا١تصدر السابق.
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الطرؽ سواه(ُ) ،كبو قطع ُب "ا٢تادم"(ِ) ،ك"ا٢تداية"(ّ) ،ك"التبصرة"(ْ) ،ك"الكاُب"(ٓ) ،ك"التذكرة"(ٔ)،
ك"التذكرة"(ٔ) ،ك"التلخيص"(ٕ) ،ك"العنواف"(ٖ) [ٕٓ/جػ] ،كغَتىا من طريق أيب نشيط(ٗ) ،كركاه عنو
(َُ)
العز(ُُ) ،كا٢تمذاٍل(ُِ)،
عنو أيضان ٚتهور العراقيُت من طريق اٟتيلواٍل؛ كبو قطع لو ابن سوار  ،كأبو ٌ
السبط(ُّ) ،كركل عنو بغَت ٫تز؛ أىل العراؽ من طريق أيب نشيط؛ كصاحب "التذكار"(ُْ)،
ك ٌ
ك"ا١تستنَت"(ُٓ) ،ك"الكفاية"(ُٔ) ،ك"الرشاد"(ُٕ) ،كغاية "االختصار"(ُٖ) ،ك"ا١توضح"،
ك"ا١تبهج"(ُٗ) ،ك"الكفاية" ُب الست(َِ) ،ك"ا١تصباح"(ُِ) ،كغَتىم ،كركاه صاحب "التجريد" عن
اٟتيلواٍل(ِِ) ،كالباقوف بكسر التنوين كإسكاف الالـ كٖتقيق ا٢تمزة بعدىا؛ ىذا حكم الوصل ،ك ٌأما
حكم االبتداء :فيجوز ُب مذىب البصريُت ،كأيب جعفر ،كقالوف إذا مل يهمز الواك ثالثة أكجو:
(ُ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ ،ُُِٔ/ْ ،ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صَِْ.
(ِ) صُُّ.

(ّ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ. ٖٗٓ/ّ ،
(ْ) صّٗ.
(ٓ) صّٕ.
(ٔ) ِ.َٕٓ/
(ٕ) صُِْ.

(ٖ) ابن خل  ،العنوان ،طُ ،صِّٗ.

(ٗ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صّْٕ.

(َُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْٔٓ/ِ ،
(ُُ) انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صِِٗ.
(ُِ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ٔٔٗ/ِ ،
(ُّ) ا٠تياط ،ادلبهج ،طُ.َّٖ/ِ ،

(ُْ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ٖٗٓ/ّ ،
(ُٓ) ِ .ْٔٓ/كيالحظ طريق أيب نشيط فإنو ب٢تمز.
(ُٔ) صِِٗ .كيالحظ طريق اٟتلواٍل ،كأٛتد بن صاحل فإنو ب٢تمز.
(ُٕ) انظر :إرشاد أيب العز ،صّٕٓ.
(ُٖ) انظر :القالنسي ،اإلرشاد ،رسالة ماجستَت ،صّٕٓ.

(ُٗ) ِ .َّٖ/كيالحظ طريق اٟتلواٍل ،كأبو سليماف ،كالقاضي؛ ٚتاعتهم عن قالوف ب٢تمز.
(َِ) فرش سورة النجم .كيالحظ طريق اٟتلواٍل ،فإنو ب٢تمز.
(ُِ) ِ.ٕٖٖ/
(ِِ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّٖ.ُّٓ،
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أحدىا :أليوىل إبثبات ٫تزة الوصل ،كضم الالـ بعدىا؛ ك ىو الذم مل ينص ابن سوار [على سواه](ُ)،
سواه](ُ) ،ك مل يظهر من عبارة أكثر ا١تؤلفُت غَته ،كىو أحد الثالثة ُب "التيسَت" ،ك"التذكرة"،
(ِ)
الشاطبية ،كغَتىا ،كأحد[َٔ/ب] الوجهُت
العز ،ك"العالف"  ،ك" ٌ
ك"غاية" ا٢تمذاٍل ،ك"كفاية" أيب ٌ
الوجهُت ُب "التبصرة" ،ك"التجريد" ،ك"الكاُب" ،ك"الرشاد" ،ك"ا١تبهج" ،ك"الكفاية".
وىل بضم الالـ ،كحذؼ ٫تزة الوصل قبلها؛ اكتفاءن بتل اٟتركة ،كىو الوجو الثاٍل ُب
الثاٍل :لي ى
الكتب ا١تتقدمة ،كىذاف الوجهاف جائزاف ُب كل ما ينقل إليو من المات التعري ؛ ك٫تا ُب

ﱡﭐﳕ

ﳖﱠ(ّ)ﭐللجميع.


الثالث :اغأيكىل برد الكلمة إىل أصلها؛ فتأٌب هبمزة الوصل ،كإسكاف الالـ ،كٖتقيق ا٢تمزة
ا١تضمومة بعدىا؛ كىذا منصوص عليو ُب "التيسَت" ،ك"التٌذكرة" ،ك"الغاية" ،ك"الكفاية" ،ك"العالف"،
ك"الشاطبية" ،كٕتوز ىذه اغأكجو الثالثو عن قالوف ُب كجو ٫تز الواك إال أف الوجو الثالث[ٕٓ/د]؛
كىو االبتداء بغأصل يتحد ،إذ ال ٬توز ٫تز الواك معو ،كىذه اغأكجو ىي أيضان ُب الكتب ا١تذكورة إال
أف صاحب "الكاُب" مل يذكر ىذا الثالث عن أيب عمرك ،كذكره لقالوف صاحب "التبصرة" ،كقد كرد
النقل فيما إذا كاف من كلمة كاحدة ُب كلمات ٥تصوصة كىي:
بلنقل ابن كثَت،ﱡﭐﲊﱠ كما جاء من لفظو أمران ٨تو

ﱡﭐﲌﱠ

كي

كقع(ْ)؛ فقرأه

ﱡﭐﲣ ﲤﱠ  ،كﱡﭐ ﲛ ﱠ  ،كﱡﭐ

بلنقل ،كملء ُب

ﲱ ﱠ  ،إذا كاف قبل السُت فاءن ،أك كاكان ،فابن كثَت ،كالكسائي ،كخل
قولوﱡﭐﲺ ﲻﱠ(ٓ) ،فاختيل فيو عن ابن كرداف ،كاغأصبهاٍل عن كرش؛ فركاه بلنقل النهركاٍل،
(ٔ)
العز ُب "الرشاد"(ٕ)،
عن ابن كرداف؛ كبو قطع لو ا٢تمذاٍل كركاه من الطريق ا١تذكورة ؛ أبو ٌ
ك"الكفاية"(ٖ) ،كابن سوار ُب "ا١تستنَت"(ٗ)،

(ُ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب .
(ِ) ؽّْ.
(ّ) سورة اٟتجرات ،اآليةُُ.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية ُٖٓ.
(ٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُٗ.

(ٔ) انظر :غاية االختصار ،طُ.َِٓ/ُ ،
(ٕ) صِٕٔ.
(ٖ) صُّْ.
(ٗ) ِ.ٖٔ/
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كقطع لألصبهاٍل فيو بلنقل ا٢تذيل(ُ)؛ كىي ركاية مسركر ،كالنهركاٍل عنو ،كىو نص
نصان عن اغأصبهاٍل(ِ) ،كسائر الركاة عنهما بغَت
ابن[ُٔ/أ] سوار عن النهركاٍل عنو ،ككذا ركاه ال ٌداٍل ٌ
بغَت نقل ،كﱡﭐ ﲸ ﲹﱠ (ّ) ،فقرأه بلنقل ا١تدنياف إال أف أب جعفر أبدؿ من التنوين ألفان،
كالباقوف بعدـ النقل ُب الكلمات اغأربع.


تنبيهات

أك٢تما :إذا ابتدئ لألزرؽ ٨تو اغأكىل ،كاغأخرة بلالـ ،كاعتدادان بلعارض مل ٬تز فيو إال القصر.
اثنيهما :إذا كاف قبل الـ التعري ا١تنقوؿ إليها حرؼ م ٌد ،أك ساكن غَته مل ٬تز إثبات حرؼ ا١ت ٌد،

الساكن ٨توﱡﭐﱒﱓﱠ(ْ) ،ﱡﭐﳋﳌﱠ(ٓ)،
كال ردكا سكوف ٌ
ﱖ ﱗ ﱠ(ٕ) ،ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﱠ(ٖ) ،كﱡﭐ ﱙ ﱚﱠ(ٗ)،ﱡﱔﱕﱠ(َُ).
كﱡﭐﱤ ﱥ



ﱚﱠ(ٗ)،ﱡﱔﱕﱠ(َُ).

(ُ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ُِٓ/ْ ،

(ِ) انظر :الداٍل ،مفردة انفع ،طُ ،صِٔ.
(ّ) سورة القصص ،اآليةّْ.
(ْ) سورة اغأعراؼ ،اآلية َُٓ.
(ٓ) سورة النساء ،اآلية ّٖ.
(ٔ) سورة البقرة  ،اآلية ُٕ.
(ٕ) سورة اغأنعاـ  ،اآلية َُّ.
(ٖ) – سورة اٞتن  ،اآلية ٗ.
(ٗ) – سورة الزمر  ،اآليةٗٔ.
(َُ) سورة اٟتجر  ،اآلية ّ.
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ﱠ(ٔ)،

ﱡﭐ ﱕ



[الفرع السادس]َ :بب السكت على الساكن[/05ج ] قبل اذلمز وغّبه
(ُ)
الساكن قبل ا٢تمز على مذاىب :فركل بعضهم عنو
ى
عل
السكت
ٌ
اختيل عن ٛتزة ُب ٌ
السكت على الـ التعري حيث أتت ،كالياء من ﱡﭐ ﲉ ﱠ كي كقع؛ كىذا مذىب صاحب
"الكاُب"(ِ)  ،كأيب اٟتسن من طريق ال ٌداٍل(ّ)  ،كمذىب أيب الطيب عبد ا١تنعم ،كابن بلٌيمة ،كأحد
الشاطبية(ْ) ،كبو ذكر ال ٌداٍل أنو قرأ على أيب اٟتسن ابن غلبوف ،إال أ ٌف ركايتو
ا١تذىبُت ُب "التيسَت" ،ك ٌ








ُب "التذكرة" ،كإرشاد أيب الطٌيب عبد ا١تنعم ،كتلخيص ابن بلٌيمة ىو ا١ت ٌد ُب ﱡﭐ ﲉ ﱠ على الـ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
السكت،
مل
ت
٭ت
٣تاىد
ن
ب
ا
عن
فيو
حكاه
ما
كذا
ك
،
البياف
جامع
ُب
كنصو
،
حسب
التعري
ي
ٌ




كا١ت ٌد ُب ﱡﭐ ﲉ ﱠ(ٖ) كهللا أعلم[ .كركل]

(ٗ)



بعضهم ىذا ا١تذىب عن ٛتزة من ركاية خل
(ُُ)

كىي طريق م ٌكي(َُ) ،كأيب الطٌيب بن غلبوف؛ إال أنو

ذكر أيضان

م ٌدﱡﭐﲉﱠ

فقط؛
كما

الساكن ا١تنفصل غَت
السكت على الـ التعري  ،كﱡﭐ ﲉ ﱠ ك ٌ
كركل آخركف عن ٛتزة من ركايتيو ٌ
حرؼ ا١ت ٌد؛ كىو مذىب صاحب "العنواف"(ُِ) ،ك"اجملتىب"(ُّ) ،ك"جامع البياف"(ُ)،
(ُ) السكت :ىو عبارة عن قطع الصوت زمنان ىو دكف زمن الوق عادة من غَت تنفس.
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُُٔٔ/ّ ،

(ِ) صْٓ.

(ّ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صَِٕ.
(ْ) انظر :البيتِِٖ.

(ٓ) يقصد السكت .انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صّٓ ،ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ِْٔ/ُ ،
(ٔ) أم :فقط ال غَت.
انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،َِٓ/ِ ،ابن غلبوف ،اإلرشاد ،َٓٗ/ُ ،ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،صٓٔ.
(ٕ) ِ.ُٖٔ/

(ٖ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ُٔٗ/ِ ،
(ٗ) ُب ب كركاه  ،كا١تثبت ىو الصحيح ١تناسبة السياؽ.
(َُ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صُْٓ.
(ُُ) الضمَت يعود على ابن غلبوف.

(ُِ) انظر :العنوان ،طُ ،صُِٖ.

(ُّ) انظر :ا١تصدر السابق ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ََُٕ/ّ ،
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(ِ)
الركايتُت ُب الكامل(ّ) ،إال أف صاحب
كُب "التجريد" من قراءتو على الفارسي ،كإحدل ٌ
"العنواف" ذكر م ٌدﱡﭐ ﲉ ﱠ(ْ) كركل بعضهم ىذا ا١تذىب من ركاية خل فقط؛ كىذا مذىب أيب
الشاطبية"(ٓ) ،ك"التيسَت" من طريق أيب الفتح(ٔ) ،كُب
الفتح ،كطريق ابن شريح ،كىو الذم ُب " ٌ
"التٌجريد" من قراءتو على عبد الباقي عن أبيو عن عبد الباقي ا٠تيرساٍل(ٕ) ،كأيب أٛتد(ٖ) ،إال أف

السكت فيو ،كُب الـ
صاحب "الكاُب" حكى ا١ت ٌد ُبﭐﱡﭐ ﲉ ﱠ ُب أحد الوجهُت ،كذكر عن خالد ٌ
السكت على ا١تنفصل[ٖٓ/د] ،كا١تتصل
التعري كما تقدـ ،كركل آخركف عن ٛتزة من الركايتُت ٌ
ٚتيعان ما مل يكن حرؼ م ٌد ،كىذا مذىب صاحب "ا١تستنَت"(ٗ) ،كابن مهراف صاحب "الغاية"(َُ)،
(ُِ)
(ُُ)
السبط(ُّ) ،كٚتهور العراقيُت ،كقاؿ ا٢تمذاٍل أنو
ك
،
العز
يب
أ
ك
،
كا١تالكي صاحب "الركضة"
ٌ
ٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) ِ.ُٕٔ/
(ِ) صُّْ.
(ّ) ْ.َْْ/

(ْ) انظر :العنوان ،طُ ،صُّٕ.
(ٓ) انظر :البيتِِٕ.
(ٔ) الطريق ا١تختار ُب التيسَت ٠تل  :ىو طريق ابن غلبوف ،كطريق خالد :ىو أبو الفتح ،كالنص الذم ُب التيسَت قد كرد على
العموـ ٠تل من غَت ٗتصيص.
(ٕ) عبد الباقي بن اٟتسن بن أٛتد بن السقا ،أبو اٟتسن ا٠تراساٍل ٍب الدمشقي ،ا١تقرئ أحد اٟتذاؽ.
قرأ على دمحم بن سليماف بن ذكواف البعلبكي ،كنظي بن عبد هللا اٟتلب ،قرأ عليو فارس بن أٛتد كٚتاعة ،كركل عنو علي بن داكد
ا١تقرئ ،كتوُب عبد الباقي بعد سنة ٙتانُت كثالٙتائة ،بلسكندرية أك ٔتصر.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،َُِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٓٔ/ُ ،
السامرم .كقد كرد ىذا االسم-أبو أٛتدُ -ب النشر هبذه الطريقة ُب ٜتسة مواضع؛ ُب موضعُت قصد فيهما
(ٖ) يقصدٌ :
السامرم؛ ا١توضع اغأكؿ :حينما كاف يتكلم عن أسانيد ابن كثَت ،كذكره ،كذكر كفاتو .ا١توضع الثاٍل :حينما كاف يتكلم عن
ً
اٟتيس ٍ ً
وخ ًاٍل
التكبَت ،كأحكامو .ا١توضع الثالثُ :ب سورة ا١تزمل حينما تكلم على ما انفرد بو أىبيو أ ٍ
ُت الٍبى ٍ
ص ًرم ا ٍٞتي ى
ىٛتى ىد ىعٍب يد ال َس ىالـ بٍ ين ٍ ى
ىٛتى ىد بٍ ين ي٤تى َم ًد
من كسر النوف ُب قولو"فكي تتقوف" ،ا١توضع الرابع :حينما كاف يتكلم عن أمور تتعلق ٓتتم القرآف ،قاؿ :أ ىىان أىبيو أ ٍ
ىٛتى ىد بٍ ين ىع ًدم .يقصد ابن القطاف
بٍ ًن ىعلً ًٌي بٍ ًن ي٤تى َم ًد بٍ ًن ىعٍب ًد َ
وؼ ،ا١توضع ا٠تامسُ :ب نفس الباب قاؿ :أ ىىان أىبيو أ ٍ
اّلِلً الٍ ىم ٍك يف ي
اٟتافظ.
(ٗ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ََُٖ/ّ ،
(َُ) انظر :ابن مهراف ،ادلبسوط ،د.ط ،صَُُ ،الغاية ،د.ط ،صَٓ.
(ُُ) ُ.ّّٓ/
(ُِ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صُٖٓ.
(ُّ) انظر :ادلبهج.ُْٕ/ُ ،
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اختيارىم(ُ)،
كىو ُب " الكامل"(ِ) ،كركاه أبو بكر النقاش ،عن إدريس عن خل  ،كركل آخركف مع ما
السكت من الركايتُت على حرؼ ا١تد ا١تنفصل أيضان؛ كىذا مذىب ا٢تمذاٍل صاحب "غاية
تقدـ ٌ
االختصار"(ّ) ،كغَته ،كذكره صاحب "التجريد" من قراءتو على عبد الباقي ٠تالد(ْ) ،كمنهم من
السبط على الشري عن
أطلق ذل ُب ا١تنفصل ،كا١تتصل؛ كىذا مذىب أيب بكر الشذائي؛ كبو قرأ ٌ
(ٓ)
السكت عن خالد مطلقان؛ كىذا
عدـ
ىل
إ
ٚتاعة
كذىب
،
ا
يض
أ
"
الكامل
"
ُب
كىو
؛
الكارزيٍت
ن
ٌ
مذىب أيب الفتح فارس ،كم ٌكي ،كشيخو أيب الطيب ،كابن[ِٔ/أ] شريح ،كذكره صاحب "التيسَت"
عن أيب الفتح(ٔ) ،كالشاطب كغَته ،كىو أحد طرؽ "الكامل" ،كىو طريق أيب علي العطٌار(ٕ) ،كابن
(ُُ)
(َُ)
(ٖ)(ٗ)
لسكت مطلقان عن ٛتزة؛
ا
عدـ
ىل
إ
خرف
آ
كذىب
،
خالد
عن
،
اف
الوز
عن
،
[البخًتم]
ٌ
ٌ
(ُ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِٔٓ/ُ ،
(ِ) ْ.َْْ/
(ّ) ُ.ِٔٓ/
(ْ) صُّٗ.
(ٓ) دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن آذر هبراـ الكارزيٍت ،أبو عبد هللا الفارسي ا١تقرئ ،مسند القراء ُب زمانو.
تنقل ُب البالد كجاكر ٔتكة ،كعاش تسعُت أك دكهنا ،قرأ القراءات على اٟتسن بن سعيد ا١تطوعي ،كىو آخر من قرأ ُب الدنيا عليو،
قرأ عليو أبو القاسم ا٢تذيل ،كأبو علي غالـ ا٢تراس ،كاف حيا ُب سنة أربعُت كأربعمائة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،ُِِ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُِّ/ِ ،
(ٔ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صَِٕ.
(ٕ) اٟتسن بن علي بن عبد هللا أبو علي العطار ا١تقرئ ا١تؤدب ،ا١تعركؼ بغأقرع ،كالد فاطمة بنت اغأقرع ،صاحبة ا٠تط الفائق،
من كبار القراء ببغداد ،قرأ عليو أبو طاىر بن سوار كغَتهٝ ،تع من عيسى بن الوزير ،كأيب حفص الكتاٍل ،كقرأ القراءات على أيب
الفرج النهركاٍل ،كأيب إسحاؽ إبراىيم بن أٛتد الطربم ،كأيب اٟتسن اٟتمامي ،كقد حدث عنو أبو بكر ا٠تطيب ،كقاؿ :مل يكن بو
أبس ،توُب سنة سبع كأربعُت كأربعمائة.انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،َِّ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِِْ/ُ ،
(ٖ) بُت ا١تعقوفتُت ُب اغأصل بٟتاء ،كا١تثبت ىو الصحيح.
عرضا عن القاسم بن يزيد الوزاف ،أخذ
(ٗ) عبد الرٛتن بن الفضل بن اٟتسن بن البخًتم العجلي البغدادم مقرئ ،ركل القراءة ن
القراءة عنو عرضان كلده أبو بكر أٛتد ا١تعركؼ بلويل .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٕٔ/ُ،
(َُ) القاسم بن يزيد بن كليب ،أبو دمحم الوزاف اغأشجعي ،موالىم الكوُب ،حاذؽ جليل ضابط مقرئ مشهور ،عرض على خالد
كىو من جلٌة أصحابو ،كجعفر بن دمحم بن ا٠تشكٍت ،ركل القراءة عنو قاسم ا١تطرز ،كأبو علي اٟتسن بن اٟتسُت الصواؼ ،توُب
قريبنا من سنة ٜتسُت كمائتُت .انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِٓ/ِ ،
(ُُ) خالد بن خالد كقيل :ابن عيسى أبو عيسى كقيل :أبو عبد هللا الشيباٍل ،موالىم الصَتُب الكوُب اغأحوؿ ا١تقرئ صاحب
سليم ،أقرأ الناس مدة ،كحدث عن زىَت بن معاكية ،كاٟتسن بن صاحل بن حي ،قرأ عليو دمحم بن شاذاف اٞتوىرم كدمحم بن ا٢تيثم
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مذىب ا١تهدكم(ُ) ،كابن سفياف(ِ) ،كىو الذم ُب "غاية ابن مهراف ،كاختيل عن ابن ذكواف،
السكت ،كعدمو؛ صاحب "ا١تبهج" على ما كاف من
كحفص ،كإدريس؛ فأ ٌما ابن ذكواف؛ فركل عنو ٌ
(ّ)
السكت صاحب "الرشاد"(ْ) ،كا٢تمذاٍل(ٓ)؛ كال٫تا من
عنو
ركل
ك
،
كلمة ،ككلمتُت ،غَت ا١ت ٌد
ٌ
(ٔ)
خصو ب١تنفصل ،كالـ التعري ،
اٍل
ذ
ا٢تم
ف
أ
ال
إ
،
طريق العلوم ،عن النقاش[ ،عن اغأخفش]
ٌ
ٌ

كﱡﭐ

العز ُب ذل مع أنو مل يقرأ هبذه الطريق إال عليو،
ﲉ ﱠ ،كجعلو دكف سكت ٛتزة ،كخال أب ٌ
السكت من ىذه الطرؽ
كركاه ا٢تذيل من طريق[ٗٓ/جػ] اٞتيبٍت عن ابن اغأخرـ ك ٌ
خصو بلكلمتُت ،ك ٌ
مع التوسط ،إال من "الرشاد"؛ فإنو مع ا١ت ٌد(ٕ) ،كسائر طرؽ عن ابن ذكواف على عدـ السكت.
السكت عن عيبىػٍي ود عنو؛ فركل عنو أبو طاىر بن
كأ ٌما حفص :فاختىل أ
ي
صحاب اغأيشناٍل ُب ٌ
اٟتمامي عنو؛ على ما كاف من كلمة ،ككلمتُت غَت
السكت ٓتيل ؛ فركاه
ا١تالكي ،عن ٌ
أيب ىاشم ٌ
ٌ
ا١ت ٌد(ٖ) ،كركاه صاحب "التجريد" ،عن الفارسي ،عن اٟتمامي؛ على ا١تنفصل ،كالـ التعري ،
(ٗ)(َُ)
السكت إال مع ا١ت ٌد؛ غأنو كرد من
يكوف
ال
ك
،
كت
الس
عدـ
ى
عل
اٞتمهور
ك
،
كﱡﲉ ﱠ الغَت
ٌ
ٌ
طريق اغأيشناٍل؛ كليس لو إال ا١ت ٌد.
(ُ)
ً (ُُ)
السكت عنو على ا١تنفصل ،كالـ التعري ،
وايف
ب
ابن
ك
،
الشطٌي
كأ ٌما إدريس :فركل ٌ
ي
ٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قاضي عكربا ،كدمحم بن ٭تِت ا٠تنيسي ،كالقاسم بن يزيد الوزاف ،كىو أنبل أصحابو ،كحدث عنو أبو زرعة ،كأبو حاًب ككاف صدكقا،
توُب سنة عشرين كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء ،طُ ،ُِْ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِْٕ/ُ ،
(ُ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ََُٗ/ّ ،
(ِ) انظر :اذلادي ،صُِٗ.
(ّ) انظر :ادلبهج.ُْٕ/ُ ،
(ْ) صُٖٓ.
(ٓ) انظر :غاية االختصار ،طُ. ِٔٓ/ُ ،
(ٔ) ما بُت ا١تعقوفتُت  .ساقط من ب .
(ٕ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صُٕٖ .
(ٖ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ّّٓ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ.ُّٗ ،
(َُ) مثبت هبامش ب" :ككذا ٮتتص بلبسملة بُت السورتُت اىػ .كيرل الباحث أنو يقصد السكت؛ غأف أصحاب السكت
ٟتفص من أصحاب البسملة بُت السورتُت.
(ُُ) أٛتد بن دمحم بن الشطي مقرئ تال بلسبع على أبيو ،قرأ عليو أبو ا١تعايل دمحم بن أٛتد اٟتبيت صاحبنا كعلي بن إبراىيم
الصاٟتي كدمحم بن اغأعمى كأقرأ بلصاٟتية مدة ،كمات سنة ست كسبعُت كسبعمائة.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُُٕ/ُ ،
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الست(ِ) ،ك"غاية االختصار"[ِٔ/ب] ،ك" الكامل" ،كركاه
كﱡﲉ ﱠ ٌ
نص عليو ُب "الكفاية" ُب ٌ
نص عليو ُب "ا١تبهج"(ّ) ،كاختيل عن حفص
ا١تطوعي على ما كاف من كلمة ،ككلمتُت؛ غَت ا١ت ٌد؛ ٌ

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
ﱴ ﱶ ﱠ ُب
ﱡ ﱣ ﱠ ُب القيامة  ،كﱡﭐ ﱵ
 ،كﱡﭐﲼﱠ ُب يس  ،كﱡﭐ ﱢ
ُب ﱡﭐﲷﱠ ُب الكه
(ٕ)
السكت(ٖ) على اغأل
؛
يقُت
ر
الط
من
عنو
ُت
ي
اق
ر
الع
بعض
ك
،
بة
ر
ا١تغا
ٚتهور
ل
فرك
؛
التطفي
ٌ

من التنوين ُب ﱡﭐﲷﱠ ،كعلى أل

ا١تبدلة

ﱴ ﱶ ﱠكىو الذم ُب
ﱡ ﱣ ﱠ ،كالـﱡﭐ ﱵ
ﱡﭐﲼﱠ ،كنوف ﱡﭐ ﱢ

"الشاطبية"(ٗ) ،ك"ا٢تادم"(َُ) ،ك"ا٢تداية"(ُُ) ،ك"التيسَت"(ُِ) ،ك"الكاُب"(ُّ) ،ك"التبصرة"(ُْ)،
ك"التلخيص"(ُٓ) ،ك"التٌذكرة"(ُٔ) ،كغَتىا(ُٕ) ،كركل الدراج ُب اغأربعة كالباقُت؛ ا٢تذيل(ُٖ) ،كابن
مهراف ،كغَت كاحد من العراقيُت ،كركل عنو كالًّ من الوجهُت ابن الفحاـ ُب "ٕتريده"؛ فركل عنو
السكت ُب
السكت ُبﱡﭐﲷﱠ كﱡﭐﲼﱠ عن عمرك ،كركل الدراج عن عبيد ،كركل ٌ
ٌ
ﱴ ﱶ ﱠ من قراءتو على الفارسي ،عن عمرك ،كمن قراءتو على عبد الباقي ،عن عبيد
ﱣ ﱠ  ،كﱡ ﭐ ﱵ
ﱡﭐ ﱢ
ﱡ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) أٛتد بن عثماف بن بوايف ،أبو اٟتسُت مقرئ أىل بغداد ُب كقتو ،قرأ على إدريس بن عبد الكرَل اٟتداد ،كأٛتد بن دمحم بن
اغأشعث العنزم ،قرأ عليو إبراىيم بن عمر البغدادم ،كأبو اٟتسن علي بن دمحم بن العالؼ ،كلد سنة ستُت كمائتُت ،كمات سنة
أبع كأربعُت كثالٙتائة .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُٔٔ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ٕٗ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َُُّ/ّ ،
(ّ) ُ.ُْٖ/
(ْ) اآلية ُ.
(ٓ) اآلية ِٓ.
(ٔ) اآلية ِٕ.
(ٕ) اآلية ُْ.
(ٖ) مثبت هبامش ب" :ٮتتص ب١تد.
(ٗ) انظر :البيتَّٖ.ُّٖ،
(َُ) صّٔٗ.
(ُُ) انظر :ا١تصدر السابق.
(ُِ) صّْٕ.
(ُّ) صُِٗ.
(ُْ) صِٖٓ.
(ُٓ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صُُْ.
(ُٔ) ِ.ُِْ/
(ُٕ) انظر :كتاب ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ.ِِٖ/ِ ،
(ُٖ) جاء ُب الكامل أف حفصان قرأ ُب "بل راف" بلظهار .انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ُِّ/ْ ،
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فقط[ٗٓ/د] ،كركل الدراج من قراءتو على ابن نفيس من طريق عبيد(ُ) ،كا١تالكي من طريق عمرك،
كعبيد ٚتيعان(ِ) ،كاتفق صاحب "ا١تستنَت" ،ك"ا١تبهج" ،ك"الرشاد" على الدراج ُب

ﱡﭐﲷﱠ

السكت ُب القيامة ،كالظهار ُب التطفي  ،كا١تراد بلظهار :السكت؛ فإف صاحب
كﱡﭐﲼﱠ ك ٌ
(ّ)
نص عليو ُب "الكفاية" لو ،كمل يذكر
"
ا١تبهج
"
صاحب
ك
،
صرح بذل ُب "كفايتو"
ٌ
"الرشاد" ٌ
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
ﱡﱣﱠ 
السكت ُبﱡﭐﲷﱠ كالظهار ُب ﱡﭐ ﱢ
"
غايتو
"
ُب
اٍل
ذ
ا٢تم
كركل
،
سواه
ٌ
ﱴ ﱶ ﱠ(ٕ) ككاف أبو جعفر يسكت على حركؼ ا١تعجم اليت ُب فواتح السور.
كﱡ ﭐ ﱵ

تنبيو
لو كق ١تن مذىبو السكت غَت ٛتزة على ما فيو ا٢تمز متطرؼ بعد الساكن ا١تسكوت
عليو[ّٔ/أ]؛ تعُت الركـ ،فإف كق بلسكوف امتنع السكت؛ للتقاء الساكنُت ،كعدـ االعتماد ُب
ا٢تمز على شئ.

(ُ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صِٔٓ.ّّٔ،ُّّ،ِْٗ،
(ِ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ٖٗٔ،ُٕٗ،ّٖٖ،ِٖٖ،ّٕٓ/ِ ،
(ّ) صُُّ.ُّٔ،
(ْ) انظر :كفاية الست سلطوط ،بب فرش سورة القيامة ،ا١تطففُت.
(ٓ) ِ.ِٓٓ/
(ٔ) ُ.ُٕٔ/
(ٕ) ُ.ُٔٗ/
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خامتة
بلسماع ،كالنقل؛ فال ٬توز إال فيما صحت الركاية بو ١تعٌت مقصود لذاتو ،كحكي
السكت مقيد ٌ
ابن سعداف(ُ) ،عن أيب عمرك ،كا٠تزاعي ،عن ابن ٣تاىد أنو جائز ُب رؤكس اآلم مطلقان حالة الوصل؛
لقصد البياف ،كٛتل بعضهم اٟتديث الوارد؛ كىو قوؿ أـ سلمة رضى هللا عنها كاف النب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:
بسمميحرلا نمحرلا هللا ٍ ،ب يق على ذل  ،كإذا صح ٛتىٍ يل ذل ؛ جاز كهللا أعلم(ِ).

(ُ) دمحم بن سعداف الكوُب النحوم ا١تقرئ الضرير ،أبو جعفر ،قرأ على سليم ك٭تِت اليزيدم ،كإسحاؽ ا١تسيب ،قرأ عليو دمحم بن
أٛتد بن كاصل ،كىو أنبل أصحابو ،كجعفر بن دمحم اغأدمي ،توُب سنة إحدل كثالثُت كمائتُت ،الذىب ،معرفة القراء الكبار،
ُ ،ُِٕ/ابن اٞتزرم ،غاية النهاية.ُّْ/ِ ،
(ِ) قاؿ اغألباٍل ُب إركاء الغليل( :حديث أـ سلمة " :أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ َب الصالة بسمميحرلا نمحرلا هللا   ،كعدىا آية ".
صحيح أخرجو أبو داكد (ََُْ) ،كعند البيهقى (ِ ،)ْْ/كالًتمذل (ِ ،)ُِٓ/كَب " الشمائل " (ِ ،)ُُّ/كالدارقطٌت
(ُُٖ) ،كاٟتاكم (ِ ُِّ/ػ ِِّ) ،كأٛتد (ٔ ،)َِّ/كأبو عمرك الداٌل َب " القراآت " (ؽ ٔ )ِ/ٖ ، ُ/من طرؽ عن ٭تِت
بن سعيد اغأمول قاؿ :حدثنا ابن جريج عن عبد هللا بن أىب مليكة عنها " أهنا سئلت عن قراءة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :كاف يقطع
قراءتو آية آية :بسم هللا الرٛتن الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،الرٛتن الرحيم .مال يوـ الدين ".
كقاؿ الدارقطٌت " :إسناد صحيح ،ككلهم ثقات " .كقاؿ اٟتاكم " :صحيح على شرط الشيخُت " .ككافقو الذىىب .انظر :اغألباٍل،
إرواء الغليل ،طِ.ٓٗ/ِ ،
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(ٔ)

[الفرع السابع]َ :بب وقف محزة وىشام على اذلمز

اعلم أف ٟتمزة مذىبان ُب الوق على ا٢تمز اختص بو دكف غَته ،كا٢تمز َيٌب ساكنان ،كمتحركان؛
فالساكن َيٌب متطرفان(ِ) ،كمتوسطان(ّ)؛ فا١تتطرؼ َيٌب الزمان(ْ) ،كعارضان ُب الوق ؛ فالالزـ ال َيٌب
ٌ
الساكن العارض َيٌب قبلو اٟتركات الثالث ،فالذم قبلو ضم ٨توﱡﭐ ﱈ ﱉﱠ (ٓ)،
قبلو مضموـ ،ك ٌ
كالذم[َٔ/ج] قبلو كسر مثلﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ(ٔ) ،كالذم قبلو فتح ٨توﱡﭐ ﲙ ﱠ(ٕ) ،كا١تتوسط ينقسم

إىل :متوسط بنفسو ،كمتوسط بغَته؛ فا١تتوسط بنفسو؛ َيٌب قبلو ضم ٨توﱡﭐ ﲉ ﱠ(ٖ) ،ككسر


ﲯ ﱠ(ٗ) ،كفتح ٨توﱡﭐ ﳕ ﱠ(َُ) ،كا١تتوسط بغَته يكوف ْترؼ ،كبكلمة ٨توﱡﭐ ﱇ ﱠ(ُُ)،




كﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ(ُِ) ،


كﱡﭐ ﲚ ﲛ

ﱠ(ُّ)  ،ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ(ُ)  ،كٗتفي


 

(ُ) كىو ُب النشر"بب الوق على ا٢تمز" كلعل الذم دعا ا١تصن
قائم عليهما كالشتهاره هبما.

٨توﱡﭐ



ىذه اغأنواع إببدالو

إىل استبدالو بسم"بب كق ٛتزة كىشاـ" نظران غأف الباب

(ِ) كىو ما ينقطع الصوت عليو .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طَُُِٔ/ْ ،
(ّ) كىو ما مل ينقطع الصوت عليو .انظر :ا١تصدر السابق.
(ْ) الذم ال يتغَت ُب حاليو ،كَيٌب قبلو مفتوح مثل :اقرأ ،كمكسور مثل :نبئ ،كمضموـ مثل :مل يسؤ؛ كىو مثل ليس ُب القرآف.
انظر :ا١تصدر السابق.
(ٓ) سورة النساء ،اآلية ُٕٔ.
(ٔ) سورة القصص ،اآلية َّ.
(ٕ) سورة العنكبوت ،اآلية َِ.
(ٖ) سورة البقرة ،اآلية ِِّ.
(ٗ) سورة اٟتج ،اآلية ْٓ .كقد كرد ُب اغأصل بغَت كاك ،كا١تثبت اللفظ القرآٍل.
(َُ) سورة النساف ،اآلية ٓ.
(ُُ) سورة الكه  ،اآلية ُٔ.
(ُِ) سورة يوس  ،اآلية ٗٓ.
(ُّ) سورة يوس  ،اآلية َٓ.ْٓ،
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أىل اغأداء ُب كسر ا٢تاء،

ض ًّما فواك ،كإف كسران فياء ،كإف فتحان فأل  ،كاختىل
ْتركة ما قبلو إ ٍف ى
كضمها منﱡﭐ ﲀ ﱠ ،ﱡﭐ ﳐ ﱠ إذا كق بلبداؿ؛ فكاف بعضهم َيخذ بلكسر؛


كىو مذىب ابن ٣تاىد(ِ) ،كابٍت غلبوف(ّ) ،كمن تبعهم ،ككاف اٞتمهور يبقوهنا على ضمتها؛
كىو[ّٔ/ب] اختيار ابن مهراف(ْ) ،كم ٌكي(ٓ) ،كا١تهدكم(ٔ) ،كابن سفياف(ٕ) ،كقاؿ أبو اٟتسن ابن
غلبوف كال الوجهُت حسن؛ ك٫تا ُب"التيسَت"(ٖ) ،ك"الشاطبية"(ٗ) ،ك"الكاُب"(َُ) ،كأ ٌما ا١تتحرؾ فينقسم
إىل ما قبلو ساكن ،كمتحرؾ؛ ككل منهما ينقسم إىل متطرؼ ،كمتوسط؛ فا١تتطرؼ الساكن ما قبلو
يكوف ذل الساكن ألفان ،كيكوف ايءن ،ككاكان زائدتُت(ُُ) ،كيكوف غَت ذل  ،فالل

٨توﱡﲮﱠ(ُِ) ،


(ُٓ)
(ُْ)
(ُّ)
ﲡ
كﱡﭐ
ﲠﱠ كﱡﭐﲸ ﲹﱠ  ،ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ  ،كٗتفي ىذا القسم؛ أف ييبدؿ ألفان
و
للساكنُت ،فإف قدرت اغأكىل
من جنس ماقبلو ،ك٬تتمع حينئذ ألفاف؛ فيجوز أف ٖتذؼ إحدا٫تا ٌ
٤تذكفة؛ قصرت ،كإف قدرت الثانية؛ جاز ا١ت ٌد ،كالقصر ،ك٬توز أف يبقيهما للوق  ،ك٘تد لذل مدان
 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) سورة البقرة ،اآلية ِّٖ.

(ِ) انظر :ابن ٣تاىد ،السبعة ،طْ ،صُِّ.

(ّ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.َُٓ/ُ ،
(ْ) انظر :الغاية ،د.ط ،صَٓ.

(ٓ) ذكر مكي ُب التبصرة أف ا٢تمزة إذا سكنت كانكسر ما قبلها؛ أبدلت ايء حاؿ الوق عند ٛتزة.
انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صْٗ.

(ٔ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صَٕ.
(ٕ) انظر :اذلادي ،طُ ،صَُْ.

(ٖ) صُّٔ.
(ٗ) انظر :البيتِْْ.ِْٔ،ِْٓ،
(َُ) صِّ.
(ُُ) ُب ب زيدتُت كا١تثبت ىو الصحيح .
(ُِ) سورة النساء ،اآلية ّْ.
(ُّ) سورة البقرة ،اآلية ُّ.
(ُْ) سورة اغأعراؼ ،اآلية َٓ .كقد كرد ُب أربعة مواضع.
(ُٓ) سورة اٟتجرات ،اآليةُُ.
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طويالن ،كأجاز بعضهم التوسط .كالياء ،كالواك الزائدتف ٨توﱡﭐﱂﱠ(ُ)،كﱡﭐﱩﱠ(ِ)،

كﱡ ﭐ ﲫ

ﱠ(ّ) ،كﱡﭐﱬﱠ(ْ)؛ ٗتفيفو أف يبدؿ أيضان من جنس الزائد فيو ،كإف كاف الساكن غَت ذل




٨توﱡﭐ

٨توﱡﭐﲭﱠ(ٓ) ،كﱡﭐﲺﱠ(ٔ) ،كﱡﭐ ﲸ ﲹ ﱠ،كﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ(ٕ) من الساكن [َٔ/د]




[َٔ/د] الصحيح ،ك٨توﱡﭐ ﲇ ﱠ(ٖ) ،كﱡﭐ ﱟﱠ(ٗ) ،كﱡﭐ ﲦﱠ (َُ) ،كمن ﱡﭐ ﱇ ﱠ(ُُ) ٦ ،تا
 

ىو حرؼ مد أصلي ،ك٨توﭐ ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ(ُِ)  ،كﱡﭐ ﲇ ﲈﲉ ﱠ(ُّ) ،






كﱡ ﭐ ﱠ ﱡ

ﱠ(ُْ) ؛ ٦تا ىو حرؼ لُت؛ فتخفيفو أف تنقل حركة ا٢تمز إىل ذل الساكن ،ك٭ترؾ بو ٍب ٭تذفو ،كقد


أجرل بعض أىل اغأداء الياء ،كالواك اغأصليتُت ٣ترل الزائد؛ فأخذ فيهما بلدغاـ أيضان؛ كىو أحد
"الشاطبية" ،ك"التيسَت" ،ك"التبصرة" ،ك"الكاُب" ،كغَتىا ،كبو قرأ ال ٌداٍل على أيب الفتح،
الوجهُت ُب ٌ
كخصو ابن بلٌيمة بػﱡﲉﱠ كﱡﭐ ﱸ ﱠ(ُٓ) ،كﱡﭐ ﲯ ﱠ(ُٔ)فقط(ُٕ)؛ فلم ٬تعلو مطردان.
ٌ






كا١تتطرؼ ا١تتحرؾ ما قبلو؛ ىو الساكن العارض ا١تتطرؼ ،كتقدـ حكم ٗتفيفو ساكنان،
الساكن ما قبلو؛
كسيأٌب[ْٔ/أ] حكم ٗتفيفو بلركـ ،كبتباع الرسم إف شاء هللا تعاىل ،كا١تتوسط ٌ
يكوف أيضان على قسمُت :متوسط بنفسو ،كبغَته؛ فا١تتوسط بنفسو :يكوف كذل
الساكن قبلو ألفان
ٌ
(ُ) سورة التوبة ،اآلية ّٕ.
(ِ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ُٗ .كقد كرد ُب تسعة مواضع.
(ّ) سورة النور ،اآلية ّٓ .على قراءة من ٫تز.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية ِِٖ.
(ٓ) سورة النحل ،اآلية ٓ.
(ٔ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُٗ.
(ٕ) سورة النمل ،اآلية ِٓ.
(ٖ) سورة ىود ،اآلية ٕٕ ،العنكبوت ،اآلية ّّ.
(ٗ) سورة الزمر ،اآلية ٗٔ ،الفجر ،اآلية ِّ.
(َُ) سورة القصص ،اآلية ٕٔ.
(ُُ) سورة البقرة ،اآلية ْٗ.
(ُِ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُِٖ.
(ُّ) سورة البقرة ،اآلية َِ.
(ُْ) سورة اغأنبياء ،اآلية ٕٕ.ْٕ،
(ُٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ْٗ ،ا١تائدة ،اآلية َُُ .كقد جاء ُب اغأصل بغَت كاؼ ،كا١تثبت لفظ القرآف.
(ُٔ) سورة الكه  ،اآلية ٖٓ.
(ُٕ) انظر :التلخيص.ّٗ،ّٖ ،
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أيضان ،كيكوف ايء زائدة ،كمل َيت منو ُب القرآف ك هاك زائدة ،كيكوف غَت ذل ؛ فاغأل
ﱍ ﱠ(ُ)،ﭐﱡﭐﲵﱠ(ِ) ،كﱡﭐﱸﱠ ،كٗتفيفو بُت بُت ،كالياء الزائدة ٨توﱡﭐﲡﱠ(ّ)،
ﱎ
ﱡﭐ

٨تو



كﱡ ﭐ ﲠ

ﱠ(ْ)،

كﱡ ﭐ ﲡ ﱠ

كٗتفيفو بلدغاـ ،كغَت ذل



صحيحان ،كيكوف ايء ،كاكان أصليُت ٨توﱡﭐ ﲯ ﱠ(ٓ) ،كﱡﭐ ﱵ ﱠ(ٔ)،

من الساكن؛ يكوف أيضان

كﱡ ﭐ ﲌ ﱠ

كﱡﭐﲝﱠ(ٕ)  ،كﱡﭐ ﱑ ﱠ(ٖ) ُ ،ب قراءتو ،ك٨توﱡﭐ ﱄ ﱠ(ٗ)  ،كﱡﭐ ﲧ ﱠ(َُ)،






ﱠ(َُ) ،كﱡﭐ ﱰ ﱠ كﱡﭐ ﲯ ﱠ؛ كٗتفيفو أيضان بلنقل كما تقدـ ُب ا١تتطرؼ ،كا١تتوسط ،ك٬توز ُب

الياء ،كالواك اغأصليُت الدغاـ أيضان ،كا١تتوسط بغَته يكوف الساكن قبلو متصال بو رٝتان ،كمنفصالن
عنو؛ فا١تتصل يكوف ايء النداء ٨تو ﭐﱡ ﭐ ﱿ ﱠ ،كﱡﭐ ﲌ ﱠ  ،كىاء التنبيو من ﱡﭐ ﱫ ﱠ  ،كﱡﭐ


ﲌ ﱠ(ُُ) ﭐ [ُٔ/جػ] ،كالـ التعري
 



٨تو ﱡﭐ ﲇ ﱠ ،كﱡﭐ ﱆ ﱠ  ،كىذا من ا١تتوسط بزائد،


كسيأٌب الكالـ عليو ،كا١تنفصل رٝتان؛ يكوف الساكن قبلو صحيحان ،كحرؼ لُت ،كحرؼ مد؛
فالصحيح ٨توﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ  ،ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱠ  ،ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﱠ  ،كحرؼ اللُت ٨توﱡﭐ






ﲱ ﲲ ﱠ ،كﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱠ ،كاختيل ُب تسهيلو ،كٖتقيقو؛ فذىب كثَت إىل تسهيلو؛ كتسهيلو إ٪تا


يكوف بلنقل ،كركاه منصوصان أبو سلمة(ُِ) ﭐ عن رجالو الكوفيُت ،كىذا مذىب ا١تالكي صاحب




(ُ) سورة اغأنفاؿ ،اآلية ّْ.
(ِ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ُُٔ.
(ّ) سورة النساء ،اآلية ُُِ.
(ْ) سورة النساء ،اآلية ْ .كقد كرد ُب أربعة مواضع.
(ٓ) سورة السراء ،اآلية ّْ .كقد كرد ُب أربعة مواضع.
(ٔ) سورة اغأنعاـ ،اآلية ُُّ ،إبراىيم ،اآلية ُّٕ.
(ٕ) سورة البقرة ،اآلية ٕٔ .كقد كرد ُب أحد عشر موضعان .كىذه ا١تواضع على قراءة من ٫تز.
(ٖ) سورة اغأخالص ،اآلية ْ.
(ٗ) سورة ا١تل  ،اآلية ِٕ.
(َُ) سورة يوس  ،اآلية َُُ.
(ُُ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ٔٔ.
عرضا عن اٟتسن بن
(ُِ) عبد الرٛتن بن إسحاؽ ،أبو سلمة الكوُب ا١تعركؼ ببن أيب الركس مقرئ معركؼ ،أخذ القراءة ن
عرضا :أٛتد بن نصر الشذائي ،كدمحم بن أٛتد بن علي الباىلي كصاحل بن إدريس،
عمركيو ،كسليماف الضب ،ركل القراءة عنو ن
كقاؿ كاف ال يقصدٍل غَت قراءة ٛتزة.
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(ُ)
العز ُب "إرشاده"(ِ)ﭐ ،كا٢تذيل(ّ)،
"الركضة" ﭐ ،كأبو ٌ






كأحد الوجهُت ُب "الشاطبية"(ْ)  ،كذكره ابن شريح ُب "كافيو"(ٓ)  ،كبو قرأ على صاحب
خصوا
"الركضة" ،كاستثنوا من ذل ميم[ْٔ/ب] اٞتمع فلم ٬تز أحد منهم النقل فيها ،كىؤالء قد ٌ
التسهيل هبذا النوع كحده من ا١تنفصل ،كإال فمن عم تسهيل ٚتيع ا١تنفصل متحركان ،كساكنان كما
سيأٌب من مذىب العراقيُت فإنو سهل ىذا القسم أيضان ،كركل آخركف ٖتقيقو ،كجاء أيضان منصوصان
عن ٛتزة من طريق ابن كاصل(ٔ) ،عن خل ؛ كىو مذىب كثَت من الشاميُت(ٕ) ،كأىل الغرب قاطبة،
كمل ٬تز ال ٌداٍل ىغٍيػىرهي؛ كىو مذىب أيب الفتح ،كطاىر ابن غلبوف ،كأيب إسحاؽ الطربم ،كابن سفياف،
كي ،كسائر من حقق ا١تتصل خطًّا ،كحرؼ ا١تد يكوف ألفان ،كيكوف ايء ،ككاكان؛ فاغأل ٨توﱡﭐﱘ
كم ٌ






ﱙﱠ ،كالياء ،كالواك

٨توﱡﱴ ﱵ



ﱠ(ٖ)،

ﱷﱠ(ٗ)،

كﱡﭐﱶ

ﱩﱠ(َُ) ،
ﱪ

كﱡ ﭐ ﱨ



كﱡﭐﲁ ﲂﱠ(ُُ) ،كﱡﭐﲏ ﲐﱠ(ُِ) ،ﱡﭐﱨ ﱩ ﱠ(ُّ)،ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱠ(ُ) ،فإف بعض من












ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ّٔٓ/ُ ،

(ُ) صُِّ.ِِّ،
(ِ) صُِٖ.

(ّ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ّْْ،ّّْ/ْ ،
(ْ) انظر :البيتِِٕ.
(ٓ) صّٔ.
(ٔ) دمحم بن أٛتد بن كاصل ،أبو العباس البغدادم ،ا١تقرئ ،قرأ القرآف على دمحم بن سعداف ا١تقرئ ،صاحب سليم.
قاؿ أبو عمرك الداٍل :كىو أجل أصحابو ،قلت :كٝتع من خل بن ىشاـ ،كأٛتد بن حنبل ،كسلمة بن عاصم ،كغَتىم ،قاؿ
الداٍل :ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا ،أٛتد بن بوايف ،كدمحم بن أٛتد الرامي ،كابن ٣تاىد ،كموسى بن عبيد هللا ا٠تاقاٍل ،توُب ُب

ٚتادل اآلخرة ،سنة ثالث كسبعُت كمائتُت .انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُْٗ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية،
د.ط.ُٗ/ِ ،

(ٕ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُٕٓ/ُ ،
(ٖ) سورة النساء ،اآلية ٕٗ ،النحل ،اآلية ِٖ.
(ٗ) سورة ىود ،اآلية ُّ.
(َُ) سورة البقرة ،اآلية ِّٓ.
(ُُ) سورة اٞتن ،اآلية َِ.
(ُِ) سورة الصافات ،اآلية ّٔ .كقد جاء لفظ لتاركوا بغَت الـ ،كا١تثبت لفظ القرآف.
(ُّ) سورة سبأ ،اآلية ِٓ.
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من خف ا٢تمز بعد الساكن الصحيح بلنقل خف ىذا النوع أيضان؛ فجعلو بُت بُت بعد اغأل ،
كنقل حركتو ،كأدغم بعد الياء ،كالواك؛ كىو مذىب أيب طاىر ابن أيب ىاشم ،كابن[ُٔ/د] مقسم،
كابن مهراف ،كأيب العباس ا١تطٌوعي ،كابن شيطا ،كابن ٣تاىد فيما حكاه عنو مكي ،كغَتىم؛ كعليو
العز(ِ)  ،كمل يذكر ا٢تمذاٍل غَته(ّ) ؛ كبو قرأ صاحب
أكثر العراقيُت؛ كىو مقتضى ما ُب "كفاية" أيب ٌ
"ا١تبهج" على الشري  ،عن ال ىك ىارًزيٍت ،عن ا١تطٌوعي(ْ) ،كاٞتمهور على التحقيق ُب ىذا النوع ،كُب
كل ما كقع ا٢تمز فيو متحركان منفصالن؛ كبو قرأ ابن سوار على غَت ابن شيطا ،كصاحب "ا١تبهج" على
الشري  ،عن الكارزيٍت ،عن أيب بكر الشذائي ،كركاه أبو إسحاؽ الطٌربم(ٓ) ،كال ٌداٍل من ٚتيع طرقو.
كأ ٌما ا١تتوسط ا١تتحرؾ كقبلو[ٓٔ/أ] متحرؾ؛ فهو أيضان على قسمُت :متوسط بنفسو ،كمتوسط بغَته؛
فا١تتوسط بنفسو :يكوف مفتوحان ،أك مكسوران ،أك مضمومان بعد اٟتركات الثالث؛ فيحصل من ذل






تسع صور؛ فا١تفتوح بعد ضم ٨توﱡﭐﲋﱠ :يبدؿ كاكان ،كا١تفتوح بعد كسر ٨توﱡﭐﱝﱠ :يبدؿ ايء ،
كا١تفتوح بعد فتح ،كا١تكسور بعد كسر ،كا١تضموـ بعد ضم ،كا١تكسور بعد فتح ،كا١تضموـ بعد فتح


٨توﱡﭐ ﲣ ﱠ (ٔ)  ،كﱡﭐ ﲊ ﱠ ،كﱡﭐ ﱓ ﱠ  كﱡﭐ ﱵ ﱠ (ٕ)  ،ك[ﭐ ﲯ]




(ٖ)



بُت بُت ُب الصور ا٠تمس ،كا١تكسور بعد الضم ٨توﱡﭐ ﱰ ﱠ(ٗ)  ،كا١تضموـ بعد الكسر ٨تو




يسهل

يطفا،ﱡﭐ

ﱃ ﱠ(َُ)  ،يسهل بُت بُت أيضان فيهما ،كأجاز بعضهم أيضان ُب ا١تكسور بعد ضم أف يبدؿ كاكان،
(ُُ)
العز(ُِ) ،الشاطب ،كغَتىم ،ككافق
كُب ا١تضموـ بعد كسر أف يبدؿ ايء حكاه الداٍل  ،كأبو ٌ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) سورة البقرة ،اآلية ِٕٓ.

(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َُّٗ/ْ ،

(ّ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِٓٔ،ِٓٓ/ُ ،

(ْ) انظر :ادلبهج ،رسالة دكتوراه ،صِٖٓ.َِٔ،ِٓٗ،
(ٓ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َْٓ/ُ ،
(ٔ) سورة ا١تائدة ،اآلية ٖ.
(ٕ) سورة الرعد ،اآلية ِِ ،القصص ،اآلية ْٓ.
(ٖ) مثبت هبامش اغأصل ،كسقط من ب.
(ٗ) سورة البقرة ،اآلية َُٖ.
(َُ) سورة التوبة ،اآلية ِّ.
(ُُ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صُٓٔ.
(ُِ) الذم ُب الكفاية :التغَت من جنس اٟتركة .انظر :القالنسي ،الكفاية ،طُ ،صَٗ.
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(ُ)
العز ُب
ا٢تمذاٍل على جواز البداؿ ُب ا١تضمومة بعد كسر فقط ُب فاء الفعل ،كالمو ،كحكاه أبو ٌ
ىذا النوع خاصة عن الواسطيُت ،كالبغداديُت ،كحكى بُت بُت عن أىل الشاـ ،كمصر ،كالبصرة،
كحكى أبو حياف عن اغأخفش البداؿ ُب النوعُتٍ ،ب قاؿ[ِٔ/جػ] :كعنو ُب ا١تضمومة ا١تكسور ما
قبلها من كلمة أخرل؛ التسهيل بُت بُت(ِ) ،كاٞتمهور على إلغاء مذىب اغأخفش ُب النوعُت ،كىو
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
ابٍت
مذىب صاحب "العنواف"  ،ك"اجملتىب"  ،ك"التجريد"  ،كا١تهدكم  ،كابن سوار  ،ك ى
غلبوف(ٖ)؛ كىو منسوب إىل أيب اٟتسن اغأخفش ،كا١تتوسط بغَته يكوف متصالن رٝتان ،كمنفصالن؛
فا١تتصل يكوف بدخوؿ حرؼ من حركؼ ا١تعاٍل عليو كحركؼ العط  ،كحركؼ اٞتر ،كالـ االبتداء،
ك٫تز االستفهاـ ،ك غَت ذل ؛ كىو ا١تعرب عنو[ٓٔ/ب] ب١تتوسط بزائد ،كأتٌب ا٢تمزة فيو مفتوحة،
كمكسورة ،كمضمومة ،كَيٌب قبل كل من ىذه اٟتركات كسر ،كفتح؛ فيصَت ست [صور] (ٗ)؛ اغأيكىل:

٨توﱡﭐ ﲁﱠ(َُ) ،ﱡﭐ ﲓ ﱠ(ُُ)  ،ﱡﭐ ﲝ ﱠ(ُِ)  ،ﱡﭐ ﲚ ﱠ(ُّ)  ،الثانية٨ :تو ﱡ ﱗﱠ(ُْ)،










ﱔ ﱠ (ُٓ)  ،ﱡﭐ ﱆ ﱠ (ُٔ)  ،ﱡﭐ ﳅ ﱠ(ُٕ)  ،ﱡﭐ ﱳ ﱠ(ُٖ) ،الثالثة٨ :تو ﱡﭐ ﱴ ﱠ(ُٗ) ،


 





  

(ُ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِٕٓ،ِٓٔ/ُ ،
(ِ) انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َُٓٔ/ْ ،
(ّ) صٗٗ .
(ْ) ا١تصدر السابق .
(ٓ) صَُّ.
(ٔ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ.ُٔ،َٔ ،
(ٕ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َُٓ/ُ ،
(ٖ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُٓٔ،ُٓٓ/ُ ،
(ٗ) اغأصل بلسُت كمثبت ىو الصحيح كما ُب ب .
(َُ) سورة غافر ،اآلية ُِ ،التغابن ،اآلية ٔ.
(ُُ) سورة القلم ،اآلية ٔ.
(ُِ) سورة النساء ،اآلية ُُ.ُِ،
(ُّ) سورة البقرة ،اآلية ّْ .كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.
(ُْ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ْْ.
(ُٓ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ٕٗ ،النحل ،اآلية ْٓ.
(ُٔ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ُُٕ .كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.
(ُٕ) سورة البقرة ،اآلية َُُ .كقد كرد ُب أحد عشر موضعان.
(ُٖ) سورة النازعات ،اآلية ِٕ.
(ُٗ) سورة اٟتجر ،اآلية ٕٗ.
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ﱹ ﱠ(ُ) ،ﱡﭐ ﱁ ﱠ(ِ)،




الرابعة٨ :تو ﱡﭐ ﲡ ﱠ(ّ) ،ﱡﭐﱵﱠ(ْ) ،ﱡﭐ ﳟ ﱠ(ٓ) ،ﱡﭐ ﳛ ﱠ(ٔ).






ا٠تامسة:ﱡﭐ ﱜﱠ(ٕ) ،ﱡﭐ ﱯ ﱠ(ٖ) .








السادسة٨ :تو ﭐﱡﭐ ﱩ ﱠ(ٗ)  ،ﱡﭐ ﳍﱠ (َُ)  ،ﱡﭐ ﳊ ﱠ (ُُ)  ،كأتٌب ا٢تمزة أيضان بعد اغأل










من

ايء النداء ٨تو ﱡﭐ ﱿ ﱠ كىاء التنبيو من ﱡﭐ ﲌ ﱠ ،كﱡﭐ ﱫ ﱠ فتبدؿ ُب الصورة اغأكىل ايء،
كتسهل بُت بُت ُب الصور الباقية ،ك أتٌب ا٢تمزة أيضان بعد الـ التعري ٨تو

ﱡﭐﲇ ﱠ ،ﱡﭐ ﱖﱠ



فتنتقل حركة ا٢تمز إليها عند من أجاز ٗتفي ىذا النوع؛ كىم اٞتمهور؛ كعليو العراقيوف قاطبة ،كأكثر
ا١تصريُت ،كا١تغاربة؛ كىو مذىب أيب الفتح؛ كبو قرأ ال ٌداٍل عليو(ُِ)  ،ككذا صاحب "التجريد" على
الفارسي(ُّ)  ،كيركل منصوصان عن ٛتزة ،كذىب كثَت إىل الوق عليو بلتحقيق؛ كىو مذىب إبٍت
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
غلبوف  ،كم ٌكي  ،كاختيار صاحل بن إدريس  ،كغَته من أصحاب بن ٣تاىد ،ككرد منصوصان










(ُ) سورة الطور ،اآلية ُِ.
(ِ) سورة قريش ،اآلية ُ.
(ّ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ُِٖ.
(ْ) سورة البقرة ،اآلية ِٔ.
(ٓ) سورة السراء ،اآلية ْٗ.
(ٔ) سورة السراء ،اآلية ْٗ.
(ٕ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ّٖ.
(ٖ) سورة اغأعراؼ ،اآلية ّٗ.
(ٗ) سورة النمل ،اآلية ُٔ.ِْ،
(َُ) سورة ا١تائدة ،اآلية ُّ.
(ُُ) سورة القمر ،اآلية ِٓ.

(ُِ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ََٔ/ِ ،

(ُّ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّْ.
(ُْ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُٕٓ/ُ ،

(ُٓ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صُُِ.
(ُٔ) صاحل بن إدريس أبو سهل البغدادم ا١تقرئ ،أحد اٟتذاؽ ،قرأ على ابن ٣تاىد كغَته ،قرأ عليو عبد ا١تنعم بن غلبوف ،كعلي
بن دمحم اغأنطاكي ،توُب سنة ٜتس كأربعُت كثالٙتائة ،كلو ني كأربعوف سنة.
انظر :الذىب ،معرفة القراء الكبار ،طُ ،ُُٕ/ُ ،ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ِّّ/ُ ،
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أيضان[ِٔ/د] عن ٛتزة؛ كبو قرأ صاحب "التجريد" على عبد الباقي(ُ)،


(ِ)
الشاطبية"(ّ)  ،ك"الكاُب"(ْ)  ،ك"ا٢تداية"(ٓ) ،
كذكر الوجهُت ٚتيعان صاحب "التيسَت"  ،ك" ٌ
ك"التلخيص" ،كاختار(ٔ) ُب "ا٢تداية" ُب مثل ﭐﱡﭐ ﲌﱠ كﱡﭐ ﱗ ﱠ التحقيق(ٕ)  ،كُب غَته










التخفي  ،كقاؿ ُب "الكاُب" :التسهيل أحسن إال ُب مثل
انفصاؿ ا١تد ،كهللا أعلم.

ﱡﭐ ﲌ ﱠ ﱡﭐ ﱗ ﱠ

ككأهنما ٟتظا

كا١تنفصل من ا١تتوسط بغَته؛ يكوف أيضان متحركان بٟتركات الثالث؛ كأتٌب قبل كل اٟتركات الثالث

فتبلغ تسع صور أيضان :اغأيكىل :مفتوحة بعد ضم

(ٖ)

٨توﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ



الثانية[ٔٔ/أ] :مفتوحة بعد

كسر ٨تو ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﱠ(ٗ)  ،الثالثة :مفتوحة بعد فتح ٨توﱡﭐ ﲲ ﲳ ﱠ(َُ)  ،الرابعة :مكسورة
  

 

بعد ضم ٨توﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱠ(ُُ)  ،ا٠تامسة :مكسورة بعد كسر ٨تو ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ(ُِ) ،
 



السادسة :مكسورة بعد فتح ٨تو ﱡﭐ ﱥ ﱦﱠ(ُّ)  ،السابعة :مضمومة بعد ضم ٨تو






ﱡﭐ ﱺ

ﱻ ﱠ(ُْ)  ،الثامنة :مضمومة بعد كسر ٨تو ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ(ُٓ)  ،التاسعة :مضمومة بعد فتح
   

٨تو ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱠ(ُٔ)؛ فخف

   

ىذا القسم من خف

ا١تتوسط ا١تنفصل الواقع بعد حركؼ ا١تد

(ُ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّْ.
(ِ) صُٕٔ.
(ّ) انظر :البيتِْٖ.ِْٗ،
(ْ) انظر :البيتِْٖ.ِْٗ،

(ٓ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صٕٓ.
(ٔ) ُب ب كاختيار  ،كا١تثبت ىو الصحيح ١تناسبة السياؽ.
(ٕ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صٖٓ .

(ٖ) صّٔ.
(ٗ) سورة آؿ عمراف ،اآلية ٕٗ.
(َُ) سورة البقرة ،اآلية ٕٓ.
(ُُ) سورة البقرة ،اآلية ُِٕ.
(ُِ) سورة النور ،اآلية ّّ.
(ُّ) سورة البقرة ،اآلية َِْ.
(ُْ) سورة التكوير ،اآلية ُّ.
(ُٓ) سورة النساء ،اآلية ُْ .كقد كرد ىذا اللفظ ُب ثالثة مواضع أخر :النحل ،آيةْٖ ،النمل ،آيةّٖ ،القصص ،آيةٕٓ.
(ُٔ) سورة النحل ،اآلية َُِ.
511

من العراقيُت(ُ)  ،كٗتفيفو كتخفي ا١تتوسط بنفسو من ا١تتحرؾ بعد متحرؾ؛ فيبدؿ ا١تفتوح بعد ضم
كاكان ،كبعد كسر ايءن ،كييسهل بُت بُت ُب الصور السبع الباقية ،ك٬ترم لبعضهم إبداؿ ا١تكسور بعد
ضم ،كا١تضموـ بعد كسر ُب كجو البداؿ ْتركة ما قبلو كما تقدـ.
   

(ُ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.ْٗٗ/ُ ،
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فصل
ركل سليم عن ٛتزة أنو كاف يتبع ُب الوق على ا٢تمز خط ا١تصح ؛ أم :أنو إذا خف
ا٢تمز ُب الوق راعى ُب ذل التخفي ما كافق خط ا١تصح العثماٍل اجملمع على اتباعو دكف ما
خالفو؛ كذل بشرط أف يصح كجهو ُب العربية ،كإف كاف ما خالفو أقيس ،كقد أخذ قوـ من ا١تغاربة
هبذا النوع[ّٔ/جػ] من التخفي كال ٌداٍل ،كأيب الفتح(ُ) ،كم ٌكي(ِ) ،كابن شريح(ّ)،
الشاطب(ْ)  ،كدمحم بن كاصل(ٓ) ،كمن تبعهم من ا١تتأخرين؛ كىذا ىو ا١تسمى عندىم بلتخفي
ك ٌ




الرٝتي ،كال يظهر فائدة ىذا التخفي
ﲭ ﱠ(ٔ) ٬توز فيو الوق

فيو الرٝتي القياسي ففي قولو تعاىل

إال فيما خال

بياء كاحدة مشددة على الرسم ،ككذل



ﱡﭐ ﲬ

ﱡﭐ ﱆ ﱠ ،ﱡﭐ ﱑ ﱠ

بواك

مشددة ،ككذل ٬توز عند بعضم ُب ﱡﭐ يرٍؤىاي ﱠ مضمومة الراء حيث[ٔٔ/ب] كقع ،ككذل ٬توز
الوق على ﱡﭐ ﲟ ﱠ(ٕ) كﱡﭐ ﲲ ﲳ ﱠ (ٖ) أبل من أجل كتابتهما كذل ؛ كىو مسموع،




كركاه ا٢تمذاٍل
ككذل

يوق

(ٗ)





،

على



كعلىﱡﭐﲝﱠ
ﱡﭐ ﲼ ﱠ

،

(ُِ)


كﱡﭐ كفؤاًﱠ

(َُ)



كﱡ ﭐ ﲊ ﱠ 



(ُّ)

(ُ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ٕٕٓ/ِ ،
(ِ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صٗٗ.ََُ،
(ّ) انظر :ابن شريح ،الكايف  ،طُ ،صّٓ.
(ْ) انظر :البيتِْْ.
(ٓ) انظر :الداٍل ،جامع البيان ،طُ.ٕٖٓ/ِ ،
(ٔ) سورة مرَل ،اآلية ْٕ.
(ٕ) سورة العنكبوت ،اآلية َِ ،النجم ،اآلية ْٕ ،الواقعة ،اآلية ِٔ.
(ٖ) سورة اغأحزاب ،اآلية َِ.
(ٗ) انظر :غاية االختصار.ُِٓ/ُ ،
(َُ) ُب ب بغَت ٫تز.
(ُُ) سورة اغأنفاؿ ،اآلية ّْ .
(ُِ) سورة يوس  ،اآلية ٖٓ .
(ُّ) سورة النحل ،اآلية ْٖ .
(ُْ) سورة طو ،اآلية ُٖ .
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بلواك ،كعلى ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱠ (ُُ) كذل ،


كﱡﭐ ﱱ ﱠ(ُْ) ،ك ﱡﭐ ﲂ ﱠ(ُ)،

ﱠ مواضع النمل الثالثة(ِ) ،كا١توضع اغأكؿ ُب

كﱡ ﭐ ﲑ



ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱠ(ّ) ،ك

ﱡﭐ ﲹ

ﱠ(ْ)،

كﱡﭐ ﲴ ﱠ(ٓ) ،ك ﱡﭐ ﲖ ﱠ (ٔ)،ك ﱡﭐ ﱺ ﱠ إببراىيم (ٕ) ،كالتغابن(ٖ) ،كﱡﭐﱱﱲ ﱠ  ُب ص




بلواك اتباعا للرسم ،ككذاﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱠ  ُب ص(َُ)،
رٝتها كذل ،

ككذاﱡﭐ ﳔ ﳕﱠ 

( ٗ)

ُب اغأنعاـ

(ُِ)

كﱡﭐ ﲶ ﲷ

ﱠ ُب القيامة


(ُّ)

كﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ





(ُُ)



ُب كجو

ُب الشورل،

كﱡﭐﲣﱠ ُب ىود(ُْ) ،كﱡﭐ ﱛ ﱠ ُب إبراىيم(ُٓ) كغافر(ُٔ) ،كﱡﭐ ﲷ ﱠ ُب الركـ(ُٕ)،

كﱡﭐ

ُب الدخاف(َِ)،

كﱡﭐ









ﱏ ﱠ  ُب غافر(ُٖ) ،كﱡﭐ ﱖ ﱠ  ُب الصافات(ُٗ)،
(ُِ)

ﲟﱠ

ُب ا١تمتحنة ،كﱡﭐ ﲬ ﱠ  فطوعت(ِِ) ،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ُ) سورة طو ،اآلية ُُٗ .
(ِ) سورة النمل ،اآلية ِٗ. ّٖ،ِّ،
(ّ) سورة ا١تؤمنوف ،اآلية ُ .
(ْ) سورة النور ،اآلية ٖ .
(ٓ) سورة الفرقاف ،اآلية ٕٕ .
نشأي"
(ٔ) سورة الزخرؼ ،اآلية ُٖ  .على قراءة "يى ى
(ٕ) اآلية ٗ .
(ٖ) اآلية ٓ .
(ٗ) اآلية ٕٔ .
(َُ) اآلية ُِ .
(ُُ) اآلية ُّ .
(ُِ) اآلية ْٗ .
(ُّ) اآلية ُّ .
(ُْ) اآلية ٕٖ .
(ُٓ) اآلية ُِ .
(ُٔ) اآلية ْٕ .
(ُٕ) اآلية ُّ .
(ُٖ) اآلية َٓ.
(ُٗ) اآلية َُٔ .
(َِ) اآلية ّّ .
(ُِ) اآلية ْ .
(ِِ) أم :سورة ا١تائدة ،اآلية ِٗ.
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كﱡ ﭐ ﲩ ﲪ ﱠ



كﱡ ﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ



ُب

(ِ)

ا١تائدة(ُ)،ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﱠ ُب الشورل


ﱤﱠ
كﱡﭐﲢ ﲣ

كالشعراء

(ُُ)



،ﱡﭐ ﱊ

ﱋ ﱠ ُب اٟتشر(ّ) ،ككذا قولو


ُب الزمر(ْ) ،كﱡﭐ ﳪ ﳫ ﳬ ﱠ ُب طو(ٓ) ،ك[ﱡﭐﱽ ﱾﱠ](ٔ)ُ ،ب الكه (ٕ)،


ﲤﱠ ُب الشعراء(ٖ)،

كﱡﭐﲲﱠ

ُب فاطر(ٗ)،



ُب كجو رسم ىذه ا١تواضع السبعة بلواك ،ككذل يوق

ﳈ ﱠ  ُب اغأنعاـ(ُِ)[ّٔ/د] ،ك ﱡﭐ ﱙ ﱚﱠ ُب يونس


(ُْ)

النحل
ﱠ



ﱡﭐ ﱣ

،ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ

ﱠ ُب طو(ُٓ)،


كﱡﲂ

ﱠ ُب اغأنعاـ(َُ)،

بليا اتباعا للرسم
(ُّ)

ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ

كﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ



ﲹ ﱠ(ُٗ) ،


كﱡﭐ ﱏ ﱠ



ُب الشورل(ُٔ)،
على ٨تو

ﱡﭐ

بواك كاحدة على اٟتذؼ مع ضم ما قبلها ككذل يوق

(ُ) اآلية ّّ.
(ِ) اآلية َْ .
(ّ) اآلية ُٕ .
(ْ) اآلية ّْ .
(ٓ) اآلية ٕٔ .
(ٔ) بُت ا١تعقوفتُت جاء ُب اغأصل ك "ب"" :جزاء احملسنُت" ،كا١تثبت ىو الصحيح.
(ٕ) اآلية ٖٖ .
(ٖ) اآلية ُٕٗ .
(ٗ) اآلية ِٖ .
(َُ) اآلية ٓ .
(ُُ) اآلية ٔ .
(ُِ) اآلية ّْ .
(ُّ) اآلية ُٓ .
(ُْ) اآلية َٗ .
(ُٓ) اآلية َُّ .
(ُٔ) اآلية ُٓ .
(ُٕ) اآلية ُٔ .
(ُٖ) أم :سورة الركـ ،اآلية ٖ .
(ُٗ) سورة البقرة ،اآلية ُْ.
(َِ) سورة البقرة ،اآلية ُْ.
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ُب
ﱡﭐ

ُب الركـ(ُٕ) ،ككذاﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱠ فيها(ُٖ) على كجو رٝتو بلياء ،ككذل يوق
(َِ)

ُبﱡﭐﳆ ﳇ

ﱡﭐ ﲄ ﱠ(ُ)،


ﱡﭐ ﱇ



ﱠ(ِ)،




كﱡﭐﲤ

ﱠ(ّ)  ،كﱡﭐﱗﱠ(ْ)،




(ٓ)

كﱡﭐﱞﱠ



كﱡﭐﱞﱠ(ٓ) ،كﱡﭐﳆ ﱠ ،كﱡﭐ ﲯﱠ(ٔ) بٟتذؼ اتباعان[ٕٔ/أ] للرسم ،ككذا يوق بلياء






بلياء على ٨توﱡﭐﲤﱠ(ٕ) من كل ما كقعت ا٢تمزة [فيو](ٖ) مضمومة بعد كسر اتباعا للرسم؛
صح النص فيو عن أىل اغأداء ،كذىب
فيتحد مع مذىب اغأخفش ،ككل ىذا لو كجو ُب العربية ،ك ٌ
اٞتمهور إىل التخفي القياسي دكف العمل بلتخفي الرٝتي؛ كىو الذم ذكره ابن شيطا ،كابن
(َُ)
(ٗ)
العز(ُُ)  ،كسبط ا٠تيٌاط(ُِ)  ،كأبو الكرـ(ُّ)  ،كا٢تمذاٍل(ُْ) ،
بو
أ
ك
،
فارس
بن
اٟتسن
بو
أ
ك
،
سوار
ٌ
كصاحب العنواف  ،كاجملتىب ،كالتذكرة ،كالتجريد ،كا٢تادم ،كا٢تداية ،كا١تالكي(ُٓ) ،كغَتىم.




 

 

 

 





(ُ) سورة البقرة ،اآلية ٓٔ ،اغأعراؼ.ُٔٔ ،
(ِ) سورة البقرة ،اآلية ِٔ ،اٟتج.ُٕ ،
(ّ) سورة الكه  ،اآلية ُّ .كقد كرد ُب ستة مواضع أخر :ص ،آيةُٓ ،الطور ،آيةَِ ،الرٛتن ،آيةْٓ ،ٕٔ،الواقعة ،آيةُٔ،
آيةُٔ ،النساف ،آيةُّ.
(ْ) سورة اٟتجر ،اآلية ٓٗ.
(ٓ) سورة يوس  ،اآلية ٕٗ ،القصص ،اآلية ٖ.
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية ِٕٗ ،الصافات ،اآلية ٓٔ.
(ٕ) سورة اغأعلى ،اآلية ٔ.
(ٖ) ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب .
(ٗ) انظر :ابن سوار ،ادلستنّب.َُٓ/ُ ،،

(َُ) انظر :جامع اخلياط ،رسالة دكتوراه ،صُّٖ.
(ُُ) انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صِٖ.
(ُِ) انظر :ادلبهج ،طُ.َِٔ،ِٓٗ/ُ ،
(ُّ) انظر :ادلصباح ،طُ.ّّٖ/ُ ،

(ُْ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِْٔ/ُ ،

(ُٓ) انظر :ا١تالكي ،الروضة ،طُ.ِْٗ/ُ ،
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تنبيهات :
اغأكؿ٬ :توز الركـ ،كالمشاـ فيما مل تبدؿ ا٢تمزة ا١تتطرفة فيو حرؼ مد؛ كذل
الساكن ٨تو
أحدىا :ما ألقى فيو حركة ا٢تمز على ٌ
(ُ)

ﱍ ﱠكﱡﭐ ﲇ ﱠ



أربعة أنواع:

ﱡﭐ ﲭ ﱠ  ،كﱡﭐﱬ ﱠ كﱡﭐ ﱰ ﱠ  كﱡﭐ ﱌ


 .

الثانية :ما أبدلت ا٢تمزة فيو حرفان كأدغم فيو ما قبلو
ﲉﱠ كﱡﭐ ﱇ ﱠ عند من ركل فيو الدغاـ.

٨توﱡﭐﱬﱠ كﱡﭐ ﱩ ﱠ  ك٨توﱡﭐ


الثالث :ما أبدلت فيو ا٢تمزة ا١تتحركة كاكان ،أك ايءن ْتركة نفسها على التخفي
ﱡ ﲑ ﱠ،كﱡﭐ ﱛ ﱠ ك ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﱠﱡﭐ ﱰﱠ .

الرٝتي

٨تو ﭐ



الرابع :ما أبدلت فيو ا٢تمزة ا١تكسورة بعد الضم كاكان ،أك ا١تضمومة بعد كسر ايء ،كذل على

مذىب اغأخفش ٨تو كﱡﭐ ﲟ ﱠ ،كﱡﭐ ﲏ ﱠ(ِ) أ ٌما ما[ْٔ/جػ] ييبدؿ حرؼ مد؛ فال ركـ فيو ،كال


كال إمشاـ ٨تو

ﱡ ﭐ ﲝ ﱠ  كﱡ ﭐ ﳃ ﱠ



ﭐﭐ

ك٨توﱡﭐ ﲇ ﱠ  ،كﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠ  كﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ  ك٨تو

ﱡﭐ ﲹﱠ كﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱠ كﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱠ.

الثاٍل٬ :توز الركـ ُب ا٢تمزة ا١تتحركة ا١تتطرفة إذا كقعت بعد متحرؾ ،أك بعد اغأل

إذا كانت

مضمومة ،أك مكسورة كما سيأٌب ُب ببو؛ كذل ٨تو ﱡﭐ ﲇ ﱠ ،كﱡﭐ ﲖ ﱠ ،كﱡﭐ ﱑ ﱠ،



كﱡﭐ ﱣ ﱠ ،كﱡﭐ ﲟ ﱠ كﱡﭐ ﱄ[ٕٔ/ب] ﱅ ﱠ ،كﱡﭐ ﱝ ﱠ كﱡﭐ ﲟ ﱠ ،كﱡﭐ ﱮ ﱠ


كﱡﭐ ﲸ ﲹ ﱠ فإف يرمت حركة ا٢تمزة ىس َهلت بُت بُت؛ كىذا مذىب أيب الفتح ،كال ٌداٍل ،كصاحب
(ٔ)
(ٓ)
"التجريد"(ّ)  ،كا٢تمذاٍل(ْ) ً ،
القراء إىل ترؾ الركـ؛ كىو
كسبط ا٠تيٌاط  ،ك ٌ
الشاطب  ،كذىب أكثر ٌ
العز ،كابن الباذش ،كغَتىم ،كضع
كىو مذىب ا١تهدكم ،كابن يسفياف ،كصاحب "العنواف" ،كأيب ٌ




 



(ُ) سورة ىود ،اآلية ٕٕ ،العنكبوت ،اآلية ّّ.
(ِ) سورة يونس ،اآلية ْ .كقد كرد ُب القرآف ُب ٙتانية مواضع.
(ّ) صُِّ.
(ْ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ِْٗ/ُ ،
(ٓ) انظر :ادلبهج ،طُ.ُِٔ/ُ ،
(ٔ) انظر :البيتِِٓ.
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ىذا القوؿ الشاطب(ُ) ،كمن تبعو ،كالصواب صحة الوجهُت؛ فقد ذكر ال ٌداٍل النص على الركـ ،كركاه
كركم أيضان أف ٛتزة كاف ٯتد ،كييشم الَرفٍ ىع من غَت ٫تز ،كقاؿ
أبو بكر بن اغأنبارم فيما رسم بلياء ،ي
ابن كاصل ُب كتابو(ِ) :إف شئت كقفت على اغأل ساكنة ،كإف شئت كقفت كأنت تركـ الضم،
ص ٌورت ا٢تمزة فيو كاكان ،أك ايء دكف ما صورت فيو ألفا؛ كىو اختيار
كذىب بعضهم إىل جوازه فيما ي
مكي ،كابن شريح ،كغَته.






















(ُ) انظر :البيتِّٓ.
(ِ) يقصد "كتاب الوق ".
انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ . َُٗٔ/ْ ،كىذا من ا١تواضع اليت كاف ينبغي على صاحب التهذيب أف ال ٮتتصر فيها ،كيذكر
فيها اسم الكتاب.
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فصل
كاختيل عن ىشاـ من طريق اٟتيلواٍل ُب تسهيل ا٢تمزة ا١تتطرفة كقفان؛ فركل ٚتهور الشاميُت،
كا١تصريُت ،كا١تغاربة قاطبة؛ تسهيل ا٢تمز(ُ) ُب ذل كلو على ٨تو ما سهلو [ٛتزة] (ِ) من غَت فرؽ؛ كىي
ركاية ال ٌداٍل(ّ) ،كابن سفياف(ْ) ،كا١تهدكم(ٓ)[ ،كابٍت](ٔ) غلبوف(ٕ) ،كمكي(ٖ) ،كابن شريح(ٗ) ،كابن
بلٌيمة(َُ) ،كصاحب "العنواف"(ُُ) ،ك"اجملتىب"(ُِ) ،كغَتىم ،كركل[ْٔ/د] صاحب "التجريد"(ُّ)،
ك"اٞتامع"(ُْ) ،ك"ا١تستنَت"(ُٓ) ،ك"التذكار" ،ك"ا١تبهج"(ُٔ) ،ك"الرشاد"(ُٕ) ،كسائر العراقيُت ،كغَتىم عن
ىشاـ من ٚتيع طرقو التحقيق كسائر القراء ،كهللا أعلم.

(ُ) مثبت هبامش ب :ٮتتص ب١تد.
(ِ) ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب .
(ّ) انظر :الداٍل ،التيسّب ،طُ ،صَُٔ.
(ْ) انظر :اذلادي ،طُ ،صُّٗ.
(ٓ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صٔٓ.
(ٔ) ُب اغأصل ،ب" :ابن" بغَت ايء ،كُب النشر مثبتة الياء؛ كىو الصحيح ليناسب السياؽ.
(ٕ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُْٕ/ُ ،
(ٖ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صُُُ.
(ٗ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صُّ.
(َُ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صّْ.
(ُُ) صٗٗ.
(ُِ) ا١تصدر السابق ،ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.َُُّ/ْ ،
(ُّ) كىي ركاية اٟتلواٍل ،كالداجوٍل على كجو ا١تد ،كأما ما ذكره صاحب التجريد من الشباع ُب الضربُت عن ىشاـ؛ تعقبو
الماـ ابن اٞتزرم ُب نشره؛ أبنو ٥تال لسائر الناس.
(ُْ) كىي ركاية اٟتلواٍل ،كالداجوٍل على كجو ا١تد.
(ُٓ) كىي ركاية اٟتلواٍل على كجهو القصر ،كالداجوٍل على كجو ا١تد.
انظر :ابن سوار ،ادلستنّب ،طُ.َٖٓ،َٕٓ/ُ ،
(ُٔ) كمذىبو التوسط ُب ا١تنفصل من طريقي اٟتلواٍل ،كالداجوٍل .انظر :ادلبهج ،طُ.ِْٔ/ُ ،
(ُٕ) كمذىبو التوسط على ما ُب النشر من طريقي اٟتلواٍل ،كالداجوٍل ،كأما لفظة الرشاد فتحتمل التوسط ،كفويق التوسط.
انظر :ابن غلبوف ،اإلرشاد ،طُ ،صُٕٖ.
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خامتة
يف ذكر مسائل من اذلمز
مسألة:

ﱡﭐ ﱈ ﱉ

ﱠ

٬توز فيو :أربعة أكجو؛ ٗتفي ا٢تمزة ْتركة ما قبلها على تقدير[ٖٔ/أ] إسكاهنا؛ فتبدؿ كاكان
ساكنة ،كٗتفيفها ْتركة نفسها على مذىب التميميُت؛ فتبدؿ كاكان مضمومة ،فإف سكنت للوق ٌاٖتد
مع الوجو قبلو ،كيتحد معهما كجو الرسم ،كإف كق بلشارة :جاز الركـ ،كالمشاـ ،كالتسهيل بُت
بُت ،على تقدير ركـ حركة ا٢تمزة ،كيتحد معو اتباع الرسم على مذىب مكي ،كابن شريح ،ككذا
اٟتكم ُبﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ إال أف ٛتزة يبدؿ ا٢تمزة اغأيكىل منو كاكان ،كىشامان ٭تققها ،كٕترم ىذه

اغأربعة ُبﱡﭐ ﲼ ﱠ ،كﱡﭐ ﱱ ﱠ ،ك٨تو٫تا ٦تا رسم بلواك ،كيزاد عليها كجو خامس؛ كىو إبدا٢تا
ألفان على التخفي القياسي.
مسألة :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ  ،كﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱠ(ُ) ،ك٨توه ٦تا كقعت ا٢تمزة فيو مكسورة بعد
كسر؛ ٬توز فيو :ثالثة أكجو؛ إبداؿ ا٢تمزة ايء ساكنة على القياس ،كايء مكسورة على مذىب
التميميُت؛ فإف كق بلسكوف؛ فهو موافق ١تا قبلو لفظان ،كإف كق بلشارة؛ كق بلركـ ،كالتسهيل
بُت بُت؛ على ركـ حركة ا٢تمزة ،أك اتباع الرسم على مذىب مكي ،كابن شريح ،كٕتيء ىذه اغأكجو
الثالثة فيما رسم بلياء ٦تا كقعت ا٢تمزة مكسورة بعد فتح؛ كىو ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ  ،كيزاد عليها


التخفي القياسي؛ كىو إبدا٢تا ألفان[ٓٔ/جػ].
مسألة :ﱡﭐ ﱆ ﱠ  ،كﱡﭐ ﱑ ﱠ  ،ﱡﭐ ﲭ ﱠ ُب مرَل؛ فيهن كجهاف صحيحاف :أحد٫تا:




إبداؿ ا٢تمزة من جنس ما قبلها من غَت إدغاـ ،كالثاٍل :البداؿ مع الدغاـ ،كرجح الظهار صاحب
"الكاُب"(ِ) ،ك"التبصرة(ّ) ،كمل يذكر ُب "ا٢تداية" ،ك"ا٢تادم"(ْ) ،ك"تلخيص العبارات"(ٓ)،
(ُ) سورة :عبس ،اآليةّٕ.
(ِ) صِّ.
(ّ) صْٗ.
(ْ) صُّٗ.
(ٓ) صّٖ .كقاؿ :كىو أسد ١تذىبو.
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ك"التجريد"(ُ) سواه ،كرجح الدغاـ صاحب "التذكرة"(ِ) ،كال ٌداٍل ُب "جامع البياف"[ٖٔ/ب](ّ)؛
(ٓ)
(ْ)
الشاطبية"(ٔ) ،كأ ٌما ﱡﭐ ﱣ ﱠ كرؤاي ؛
كىو الذم ُب "العنواف"  ،كالوجهاف ُب "التيسَت"  ،ك" ٌ
مضموـ الراء؛ فأٚتعوا على إبداؿ ا٢تمزة منو كاكان ،كاختلفوا ُب جواز قلب الواك ،كإدغامها ُب الياء؛
فأجازه ا٢تذيل(ٕ) ،كا٢تمذاٍل(ٖ) ،كغَت٫تا ،كضعفو ابن شريح(ٗ).


مسألة:

ﱡﭐ ﱘ ﱙ

ﱚﱠ 


ك٨توه؛ فيو :تسعة أكجو؛ إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع ا١تد ،كالتوسط ،كالقصر ،كتسهيلها بُت بُت،
بلركـ مع ا١تد ،كالقصرٍ ،ب إبدا٢تا ايء اتباعان للرسم مع ا١تد كالتوسط كالقصر مع السكوف كالقصر مع

الركـ  ،كجاز ُب ما رسم بلواك من ٨توﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕﱠ  ،كﱡﭐ ﲞ ﲟ ﱠ مع تل التسعة ثالثة
أكجو أخرل؛ كىي ا١تد ،كالتوسط ،كالقصر مع إمشاـ حركة الواك؛ فيصَت إثٍت عشر كجهان إال أف ٛتزة
يسهل ا٢تمزة اغأيكىل من

اغأكجو

أيضان ُبﱡﭐ ﱽ

ﱡﲟ ﱠ

بُت بُت على أصلو ،كىشاـ ُب كجو ٗتفيفو ٭تققها ،كأتٌب لو ىذه

ﱾﱠ على رٝتو بلواك ،كأ ٌما ٛتزة فهو عنده كػﱡﭐ ﱣﱠﭐﱡﱤﱠ فيسهل

بُت بُت مع ا١تد ،كالقصر ،كانفرد صاحب "ا١تبهج" بوجو آخر ُب مثل ىذا؛ كىو اٟتذؼ ،كأطلقو عن
ٛتزة بكمالو؛ كىو كجو صحيح كرد بو النص عن ٛتزة من ركاية [الضب](َُ)(ُُ) ،كلو كجو؛ كىو

(ُ) صُّّ.
(ِ) ُ.ُْٗ/
(ّ) ِ.ٖٓٔ/
(ْ) صٔٗ.
(ٓ) صُّٔ.
(ٔ) انظر :البيتِّٔ.
(ٕ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ِْٔ/ْ ،
(ٖ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ُِٓ/ُ ،
(ٗ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صِّ.
(َُ) كرد ُب اغأصل ،ك ب "العتب"؛ كىو خطأ ،كالصحيح ا١تثبت .انظر :ابن اٞتزرم ،النشر ،طُ.ُُُٖ/ْ ،
قاؿ سبط ا٠تياط ُب كتابو االختيار بعد ذكر مسألة اٟتذؼ ُب دعاءن ،كنداءن كقفان عن الضب :كركل خل عن سليم عن ٛتزة ترؾ
ا٢تمز ُب ٚتيع ذل مستمران على أصل الباب كا١تذىب .انظر :ا٠تياط ،االختيار ،د.ط ،صِِٓ.
(ُُ) سليماف بن ٭تِت بن أيوب بن الوليد بن أبف ،أبو أيوب التميمي البغدادم ا١تعركؼ بلضب ككقع ُب مفردة اغأىوازم ٟتمزة
٭تِت بن الوليد بن أبف كىو خطا مقرئ كبَت ثقة ،كلد سنة مائتُت ،عرض على الدكرم ،كرجاء بن عيسى ،كإبراىيم بن زرىب كذا
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إجراء ا١تنصوب[ٓٔ/د] ٣ترل ا١ترفوع ،كاجملركر؛ كىو لغة معركفة؛ فتبدؿ ا٢تمزة فيو ألفان ٍب ٖتذؼ
للساكنُت ،ك٬توز معو ا١تد ،كالقصر ،ككذل التوسط كما تقدـ؛ كىو ىنا أكىل منو ُب ا١تتطرؼ؛ غأف
ٌ
اغأل ا١ترسومة ىنا ٖتتمل أف تكوف أل البنية ،كٖتتمل أف تكوف صورة ا٢تمزة ،كٖتتمل أف تكوف
أل التنوين؛ فعلى تقدير أف تكوف أل البنية كأل التنوين ،فتأٌب بقدر ألفُت؛ كىو التوسط على أف
تكوف صورة ا٢تمزة[ٗٔ/أ]؛ فال بد من أل البنية ،كأل التنوين؛ فيأٌب بقدر ثالث ألفات؛ كىو ا١تد
الطويل ،كعلى أف تكوف أل التنوين؛ فالبد من أل البنية؛ فتأٌب بقدر ألفُت أيضان؛ فال كجو للقصر
إال أف يقدر اٟتذؼ اعتباطان ،أك يراد كتابة الصورة ،أك ٬ترم ا١تنصوب ٣ترل غَته لفظان ،كلوال صحتو
ركايةن لكاف ضعيفان(ُ).
مسألة:

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ

(ِ)


 

فيو النقل مع إسكاف الباء؛ كىو القياس ،كذكر فيو ا٢تمذاٍل

كجهان آخر؛ كىو ا٠تبا بغأل  ،كلو كجو ُب العربية(ّ).




(ْ)
ﱡﱠ  

مسألة :ﱡﭐ ﱠ ك



فيهما النقل على القياس؛ كىو الذم ُب "العنواف"(ٓ) ،كاختيار ا١تهدكم(ٔ) ،كمذىب طاىر ابن

غلبوف(ٕ) ،كإبداؿ ا٢تمزة كاكان مع إسكاف الزام ،كالفاء على الرسم كرجحو ُب "الكاُب"(ٖ)،
ك"التبصرة"(ٗ)؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ذكر ا٢تذيل ،كالصواب أنو قرأ على رجاء عنو ،كركل القراءة عن خل  ،ركل القراءة عنو أٛتد بن عبد هللا بن ا٠تش  ،كأٛتد بن
دمحم اغأدمي ،مات سنة إحدل كتسعُت كمائتُت.
انظر :ابن اٞتزرم ،غاية النهاية ،د.ط.ُّٕ/ُ ،

(ُ) انظر :ا٠تياط ،ادلبهج ،رسالة دكتوراة ،صُِٔ.
(ِ) سورة النمل ،اآلية ِٓ.

(ّ) انظر :غاية االختصار ،طُ.ُِٓ/ُ ،
(ْ) كتبت اآليتاف على مصح كرش ب٠تط ا١تغريب.
(ٓ) صٕٗ.
(ٔ) انظر :ا١تهدكم ،شرح اذلداية ،طُ ،صٖٔ.
(ٕ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُُٓ/ُ ،
(ٖ) صّْ.
(ٗ) صُٔٓ.
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كىو ظاىر "التيسَت"(ُ) ،ك"الشاطبية"(ِ) ،كطريق أيب الفتح ،كمن تبعو ،كمذىب عامة أىل
االداء كما ُب "جامع" ال ٌداٍل.
مسألة:

ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱠ





فيو لو تسهيل ا٢تمزة ا١تضمومة بُت بُت على القياس ،كإبدا٢تا كاكان على الرسم مع ا١تد ،كالقصر
السكت ،كتركهما ُب اغأكىل؛ بثٍت عشر
فيهما ،كأتٌب ىذه اغأربعة على كل من النقل ،ك ٌ
كجهان[ٔٔ/جػ] ،كَيٌب على كل منها السكوف اجملرد ُب ا٢تاء ،كالركـ ،كالمشاـ عند من ٬تيز٫تا ُب ىاء
الكناية كما سيأٌب؛ فتبلغ ستة كثالثُت كجهان.
مسألة :ﱡﭐ ﲋ ﱠ (ّ) ﱡﭐ ﱫ ﱠ(ْ)ﱡﭐﲒﱠ(ٓ) ك٨توه لو فيها :التسهيل بُت بُت ،ككذا




 

ككذا اٟتذؼ كقراءة أيب جعفر؛ نص عليو ا٢تذيل(ٔ)  ،كغَته ،كنص صاحب "التجريد" عليو ُب


ﱡﭐ ﲂ

ﳇﱠ(ٕ) كقياسو :ﱡﭐ ﲭ ﱠ؛ كىو موافق للرسم ،كالوجهاف ُب ركس(ٖ).




مسألة:



ﱡﭐ ﲹ

ﱠ


ك٨توه[ٗٔ/ب] ٦تا كقعت ا٢تمزة فيو مضمومة بعد كسر ،كقبل كاك؛ فيو ثالثة أكجو :تسهيل
ا٢تمزة بينها كبُت الواك ،كإبدا٢تا ايء مضمومة ،كحذفها مع ضم ما قبلها.
مسألة:

ﱡﭐﲤﱠ 


ك٨توه ٦تا كقعت ا٢تمزة فيو مكسورة ،بعد كسر ،كقبل ايء؛ فيو التسهيل بُت بُت ،كاٟتذؼ.

(ُ) صِِٖ.
(ِ) انظر :البيتَْٔ.ُْٔ،
(ّ) سورة التوبة ،اآلية َُِ.
(ْ) سورة الفتح ،اآلية ِٓ.
(ٓ) سورة اغأحزاب ،اآلية ِٕ.

(ٔ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ِْٗ/ْ ،

(ٕ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّٓ.
(ٖ) يقصد لفظ  :رءكس ،كىو ُب موضعُت ُب القرآف الكرَل ،البقرة ،آيةِٕٗ ،الصافات ،آيةٓٔ.
512

مسألة:

ﱡﭐﱰﱠﱡﭐﲽ

ﱠ


فيو تسهيل ا٢تمزة بينها ،كبُت الياء على مذىب سيبويو ،كإبداؿ ا٢تمزة كاكان على مذىب
العز ،كجاء منصوصان عن خالد الطبيب(ُ).
اغأخفش؛ نص عليو ا٢تذيل ،كأبو ٌ


مسألة :ﱡﭐﲇﱠ ك


ﱡﭐﱢﱠ 


ك٨توه فيو كجهاف :أحد٫تا التحقيق مع السكت؛ كىو مذىب طاىر ابن غلبوف(ِ) ،كابن
شريح(ّ) ،كابن بلٌيمة(ْ) ،كصاحب "العنواف"(ٓ) ،كغَتىم عن ٛتزة ،كطريق أيب الطيب ابن غلبوف،
كمكي عن خل  ،كالثاٍل :النقل(ٔ)؛ كىو مذىب أيب الفتح ،كا١تهدكم ،كابن شريح أيضان ،كاٞتمهور،
الساكتُت على الـ التعرؼ كصالن؛ منهم
كاٞتمهور ،ككال٫تا ُب "التيسَت" ،ك"الشاطبية" ،كاٟتاصل أف ٌ
من ينقل ُب الوق  ،كمنهم من ال ينقل ،فأبقوه على حالو كما لو كصل ،كأ ٌما من اليسكت فإهنم
٣تمعوف على النقل.
مسألة:

ﱡﱫﱠ 

ُب اغأكىل(ٕ) التحقيق ،كبُت بُت مع ا١تد[ٔٔ/د] ،كالقصر ،كُب الثانية(ٖ)ا٠تمسة ا١تعركفة؛
صارت ٜتسة عشر؛ لكن ٯتتنع منها كجهاف ُب كجو بُت بُت ك٫تا :مد اغأكىل ،كقصر الثانية،
كعكسو؛ لتصادـ ا١تذىبُت ،كال٬تيئ فيو السكت؛ غأف ركاة السكت فيو ٣تمعوف على ٗتفيفو كقفان.
مسألة:

ﱡﭐﲬ ﲭﱠ





ُب ا١تضمومة اغأكىل :التحقيق ،كالتسهيل[َٕ/أ] على السكت ُب الساكن قبلها ،كتركو،
كل ففي ا١تضمومة الثانية التسهيل بُت ا٢تمزة ،كالواك ،كإبدا٢تا ايء
كتسهيلها فقط على النقل ،كعلى وٌ
(ُ) انظر :ا٢تذيل ،الكامل ،طُ.ِّْ/ْ ،

(ِ) انظر :ابن غلبوف ،التذكرة ،طُ.ُٕٓ/ُ ،
(ّ) انظر :ابن شريح ،الكايف ،طُ ،صّٔ.

(ْ) انظر :ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،طُ ،صُْ.
(ٓ) انظر :االكتفاء ،طُ ،صْٕ.

(ٔ) انظر :مكي ،التبصرة ،طُ ،صُُِ.
(ٕ) يقصد  :ىا.
(ٖ) يقصد  :ؤالء.
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و
حينئذ عشرة أكجو :اغأكؿ :السكت مع ٖتقيق الثانية ،كتسهيل الثالثة بُت بُت من
٤تضة؛ فيجوز فيو
"العنواف" ٟتمزة ،كمن "الكاُب" ،ك"الشاطبية" ،ك"التيسَت" ٠تل  ،كطريق أيب الفتح عنو ،الثاٍل :مثلو
مع إبداؿ الثالثة ايء على مذىب اغأخفش؛ كىو اختيار ال ٌداٍل ُب كجو السكت ،كُب "الشاطبية"،
ك"التيسَت" ٠تل .
الثالث :عدـ السكت مع ٖتقيق اغأكىل ،كالثانية ،كتسهيل الثالثة بُت بُت من "ا٢تداية"،
ك"التذكرة" ٟتمزة ،كمن "التبصرة" ،ك"الكاُب" ،ك"الشاطبية" ،ك"التيسَت" ،ك"تلخيص ابن بلٌيمة"
٠تالد ،الرابع :مثلو مع إبداؿ الثالثة ايء من "الشاطبية" ،ك"التيسَت" ٠تالد ،كاختيار الداٍل ُب كجو
عدـ السكت ،ا٠تامس :السكت مع تسهيل الثانية ،كالثالثة بُت بُت من "التجريد" ٟتمزة ،كطريق أيب
الفتح ٠تل  ،ككذا ُب "الشاطبية" ،ك"التيسَت" ،السادس :مثلو مع إبداؿ الثالثة ايء؛ كىو اختيار
ال ٌداٍل ُب كجو السكت أيضان ،كُب "الشاطبية" ،ك"التيسَت" .السابع :عدـ السكت مع تسهيل الثانية،
كالثالثة بُت بُت؛ كىو ُب "التجريد" ٟتمزة[ٕٔ/جػ] كطريق أيب الفتح عنو ،كاختيار صاحب "ا٢تداية"
الشاطبية" ،ك"التيسَت" .الثامن :مثلو
ٟتمزة ،كُب "تلخيص ابن بلٌيمة ،كطريق أيب الفتح ٠تالد ،كُب " ٌ
مع إبداؿ الثالثة ايء؛ كىي اختيار ال ٌداٍل ُب كجو عدـ السكت ،كُب "الشاطبية" ،ك"التيسَت" .التاسع:
النقل مع تسهيل الثانية[َٕ/ب] ،كالثالثة بُت بُت؛ كىو ُب "الركضة" ،ك"الشاطبية" ،كمذىب ٚتهور
العراقيُت .العاشر :مثلو مع إبداؿ الثالثة ايء؛ كىو ُب "الكفاية [الكربل]" (ُ) ،ك"غاية ا٢تمذاٍل،
العز عن أىل كاسط ،كبغداد ،كالنقل ُب اغأكىل مع تسهيل الثانية ال يوافق؛ غأف من
كحكاه أبو ٌ
خف اغأكىل يلزمو أف ٮتف الثانية بطريق اغأىٍكىىل؛ غأهنا متوسطة صورة؛ فهي أحرل بذل من
ا١تبتدئة(ِ).
مسألة :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﱠ  :فيو أربعة أكجو :أحدىا :التحقيق مع عدـ السكت للجمهور،


كالثاٍل مع السكت غأيب بكر الشذائي ،كا٢تذيل؛ كبو قرأ صاحب "ا١تبهج" على أيب الفضل ،كصاحب
"التجريد" على عبد الباقي ُب ركاية خالد(ّ) ،كالثالث :النقل غأكثر العراقيُت ،كالرابع :الدغاـ؛ كىو
جائز من طرؽ أكثرىم ،كهللا ا١توفق 
(ُ) ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب . .

(ِ) انظر:ابن اٞتزرم،النشر ،طُ.ُُّٖ،ُُّٕ،ُُّٔ/ْ ،
(ّ) انظر :ابن الفحاـ ،التجريد ،طُ ،صُّٗ.
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ادلطلب الثاين :اخلامتة:
كٖتوم:
الفرع األول :نتائج التحقيق والدراسة ،وبعض االقَباحات

:

مايتعلق بكتاب "هتذيب النشر" لإلماـ ا١تتويل ،رٛتو هللا:
ُ -يػي ىعد كتاب التهذيب من الكتب ا٢تامة اليت ٚتعت بُت علمي الدراية كالركاية حيث ٚتع
مصنفو بُت دفتيو ما كرد من قراءات كما كرد من الطرؽ اليت أتت منها مع ما زاده من ملح زانت
الكتاب ،كىذا كاضح جلي من خالؿ قراءة أبواب الكتاب ،كما ثبت ُب اٟتاشية من ٖتريرات ىامة
على ا١تسائل.
ِ -كتاب هتذيب كخزانة القراءات العشر أحد مؤلفات الماـ ا١تتويل كذل اثبت ُب مقدمة
الكتب حيث قاؿ" :قاؿ الفقَت دمحم ا١تتويل الشافعي ا٠تلوٌب أحسن هللا عواقبو كبلغو ُب الدارين
مآربو ،"...كاسم الكتاب مثبت على النسخ اليت كقفت عليها ،كما أيثبت عليها اسم ا١تؤل أيضان،
القراء.
٦تا ال يدع ٣تاالن للش ُب صحة نسبة الكتاب إىل الماـ دمحم بن أٛتد ا١تتويل شيخ ٌ

ِ -أف ما كرد ُب ىذا الكتاب ىو ا١تقركء بو ُب ىذا الزماف غالبان.
ّ -مل يقم أحد بتحقيق ىذا الكتاب من قبل إال أف شيخي الفاضل /عبد الباسط حامد
دمحم ،كشهرتو عبد الباسط ىاشم أكش على إخراج الكتاب كلكنو مل ٮترج حىت االف.
ْ -اقتصر الماـ ا١تتويل على التصريح ب١تعتمد من القراءات كاغأكجو ُب أغلب مواضع
الكتاب.
ٓ -قاـ بًتتيب كتاب التهذيب كًتتيب كتاب النشر من حيث اغأبواب كتسميتها ،إال أنو
خال ُب جزء يسَت ُب تسمية بعض اغأبواب كمخالفتو ُب تسمية بب الوق على
ا٢تمز ،كٝتاه :بب"كق ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز ،كلعل ىذا بسبب شهرة الباب
عنهما.
ب – ما يتعلق بعلم القراءات عامة:

ُ -ال ش أف ىذا العصر عصر ا١تتخصصُت ُب ىذا العلم ،ك١تا كانت ا١تخطوطات
السالمية يصعب اٟتصوؿ عليها بسبب تبعثرىا ُب بالد شىت ،كبعد أف ٬توب الباحث البالد
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للحصوؿ على مصورة من ٥تطوط يريده رٔتا ال يتاح لو ذل  .فبناء على ما سبق أقًتح إنشاء ىيئة
عا١تية ٥تتصة بعلم القراءات كالتجويد كرسم ا١تصح كضبطو كعلومو اغأخرل ،مع تكلي فريق
ْتث على أعلى مستول للقياـ ّتلب ا١تتفرؽ ُب شىت البالد من ىذا العلم كجعلو ُب مكاف ك و
احد
حىت يتسٌت لطالب العلم اٟتصوؿ على ما يريد بطريقة سهلة ميسرة ،كيتجو كل الناس من شىت
بقاع اغأرض إىل ىذه ا٢تيئة حىت يوزع ا٠تَت ُب ٚتيع البالد ،كينتشر ىذا العلم.
بعض االقًتاحات:
ُ -كما أنصح إبنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية ٭تمل جل ما صن
مقابل شئ بسيط يساعد على تطوير ا١تشركع.

ُب ىذا العلم كلو

ِ -القياـ بتدريب الطلبة أثناء قيامهم ُب الدراسة ا١تنهجية على كيفية التحقيق كالتألي ،
ككيفية التعامل مع كتب الًتاث.
ّ -أنصح كل من يدرس ُب ىذا اجملاؿ كليس لو بع غَت البحث العلمي أف يتجو إىل
متخصص ُب ىذا العلم من علماء القراءات ،الذين تلقوه ركاية كمشافهة حىت ينَت لو الطريق ،كهللا
ا١توفق.
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الفرع الثاين :الفهارس العلمية:
كتشمل:
ُ-

فهرس اآلايت القرآنية.

ِ-

فهرس اغأحاديث.

ّ-

فهرس اغأبيات الشعرية.

ْ-

فهرس اغأعالـ.

ٓ-

فهرس اغأماكن.

ٔ-

فهرس ا١تصادر كا١تراجع
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َص ِل
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م وقص رت ها

ث أبو العِز ه
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 وو ِس ط لِِالستِفه ِام و َالالِم واقصرن لِ الم ووس ط فِي ِهما ب دالً ت د ِرى
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 -24احلداد ،حممد خلف احلسيين ،سعادة الدارين يف بيان عد آي معجز الثقلني ،ط،1
1343ه1924-م.
 -25احلسيين ،عفيف حسين الدين القامسي ،أضواء على الطريقة اخللوتية( ،د.ط ،د.م ،د.ن).
 -26احلص ِري ،علي بن عبد الغين ،املنظومة احلصرية ،تقيق:توفيق بن أمحد العبقري ،ط ،1مصر:
مكتبة أوالد الشيخ1423 ،ه2002 -م.
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 -27احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ،معجم األدَبء ،تقيق :إحسان
عباس ،ط ،1بريوت :دار الغرب السالمي 1414 ،ه 1993 -م.
 -28اخلزاعي ،حممد بن جعفر ،املنتهى ،تقيق :عبد الرحيم الطرهوين ،ط ،1القاهرة :دار احلديث،
2009م.
 -29اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي ،اتريخ بغداد وذيوله ،دراسة
وتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 .ه.
 -30ابن خلف ،إمساعيل بن خلف ،العنوان يف القراءات السبع ،تقيق :خالد حسن أبو اجلود،
ط ،1مكتبة :المام البخاري1429 ،ه2008-م.
 -31اخلياط ،عبد هللا بن علي بن أمحد ،املبهج َّف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن
واختيار خلف واليزيدي  ،تقيق :عبد العزيز بن انصر السرب ،رسالة دكتوراة .السعودية  :جامعة
المام حممد بن سعود السالمية1405-1404 ،ه.
 -32اخلياط ،علي بن حممد بن علي بن فارس ،اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش،
دراسة وتقيق :عبد الرمحن بن حممد العبيسي ،رسالة دكتوراة ،جامعة أم القرى1434-1433 ،ه.
 -33ابن خري ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي ،فهرست ابن خري اإلشبيلي،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1998-م.
 -34الداين ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ،جامع البيان يف القراءات السبع،
جمموعة رسائل علمية ،ط ،1المارات العربية املتحدة ،جامعة الشارقة2007،م.
 -35الداين ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ،مفردة عبد هللا بن عامر الشامي،
تقيق :د.حامت صاحل الضامن ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه.
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 -36الداين ،عثمان بن سعيد ،التيسري يف القراءات السبع ،ط ،1المارات-الشارقة :مكتبة
الصحابة2008 ،م.
 -37الداين ،عثمان بن سعيد ،مفردة أبو عمرو البصري ،تقيق :د.حامت الضامن ،ط ،1دار ابن
اجلوزي1432 ،ه.
 -38الداين ،عثمان بن سعيد ،مفردة يعقوب بن إسحاق احلضرمي ،تقيق :د.حامت الضامن،
ط ،1دار ابن اجلوزي1429 ،ه.
 -39الدوسري ،إبراهيم بن سعيد بن محد ،اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات ،ط،1
السعودية-الرايض :مكتبة الرشد1420 ،ه1999-م.
 -40الذهب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،سري أعالم النبالء،
د.ط ،القاهرة :دار احلديث1427 ،ه 2006-م.
 -41الذهب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات

املشاهري َواألعالم ،تقيق :د .بشار عواد معروف ،ط ،1دار الغرب السالمي( .د.م)2003 ،م.
 -42الذهب ،مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  ،الذهب ،معرفة القراء الكبار،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،ه 1997 -م.
 -43الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،األعالم ،ط ،15دار :العلم
للماليني2002 .م(.د.م).
 -44سبط اخلياط ،عبد هللا بن علي بن أمحد بن عبد هللا ،املبهج يف القراءات الثمان وقراءة
األعمش وابن حميصن ،تقيق :د.خالد حسن أبو اجلود ،ط ،1دار :عباد الرمحن ،ابن حزم،
1433ه2012-م.
235

 -45سبط اخلياط ،حممد بن عبد هللا بن علي بن أمحد ،القالنسي ،الكفاية يف القراءات الست،
خمطوط ،نسخة :مكتبة طلعت بدار الكتب املصرية ،تت رقم (177قراءات)
 -46السبكي ،تج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،طبقات الشافعية ،تقيق :د .حممود حممد
الطناحي ،د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط ،2هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 .ه ( .د.م).
 -47السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد ،الضوء الالمع
ألهل القرن التاسع ،بريوت :منشورات دار مكتبة احلياة( ،د.ن ،د.ت).
 -48ابن سوار ،أمحد بن علي بن عبيد هللا ،املستنري يف القراءات العشر ،تقيق :الدكتور عمار
أمني الددو ،ط ،1المارات العربية املتحدة ،دار البحوث والدراسات السالمية وإحياء الرتاث،
1426ه2005-م.
 -49سويد ،أمين رشدي ،السالسل الذهبية َبألسانيد النشرية من شيوخي إَل احلضرة النبوية،
ط ،1جدة :دار نور املكتبات1428 ،ه2007 -م.
 -50الشاطب ،القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد ،حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع،
تقيق :د.أمين رشدي سويد،ط ،1جدة :دار نور املكتبات1429،ه2008-م.
 -51ابن شريح ،حممد بن شريح بن أمحد بن حممد ،الكايف يف القراءات السبع ،دراسة وتقيق:
سامل بن غرم هللا بن حممد الزهراين ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى1419 ،ه.
 -52ابن شريح ،حممد بن شريح بن أمحد ،جتريد االختالف ،تقيق :د .عمار أمني الددو ،ط،1
المارات العربية املتحدة  ،جائزة ديب للقرآن الكرمي2011 ،م.
 -53الشهرزوري ،املبارك بن احلسن ،املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر ،تقيق :عبد
الرحيم الطرهوين،ط ،1دار الكتب العلمية1429 ،ه2008 -م.
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 -54صاحل ،أشرف فوزي ،شيوخ األزهر ،د.ط ،القاهرة -املهندسني :الشركة العربية للنشر
والتوزيع1997 ،م.
 -55الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك ،أعيان العصر وأعوان النصر ،تقيق :الدكتور علي
أبو زيد ،الدكتور نبيل أبو عشمة ،الدكتور حممد موعد ،الدكتور حممود سامل حممد ،ط ،1لبنان-
بريوت :دار الفكر املعاصر ،سوراي -دمشق :دار الفكر 1418 ،ه 1998 -م.
 -56الصفراوي ،عبد الرمحن بن إمساعيل ،اإلعالن َبملختار من رواايت القرآن يف القراءات
السبع ،خمطوط .ن :جامعة (برنستون) يف الوالايت املتحدة األمريكية.
 -57طاشكربي زاده ،أمحد بن مصطفى بن خليل ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية،
د.ط ،بريوت :دار الكتاب العريب( ،د.ن).
 -58الطع ِمي ،حمي الدين ،النور األهبر يف طبقات شيوخ اجلامع األزهر ،ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412ه1992 -م.
 -59ابن عبد الوهاب ،عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد هللا بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
حسن بن حممد ،مشاهري علماء جند وغريهم ،ط ،1طبع على نفقة املؤلف إبشراف دار اليمامة
للبحث والرتمجة والنشر ،الرايض1392 ،ه 1972 /م.
 -60عثمان ،عامر السيد ،شرح فتح القدير ،القاهرة :مطابع شركة الشمريل(.د.ن ،د.ت ).
-61أبو العز ،القالنسي ،إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر ،رسالة ماجستري ،كلية
اللغة العربية( ،اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى1404،ه.
 -62أبو علي البغدادي ،احلسن بن حممد بن إبراهيم ،الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة ،دراسة
وتقيق :د.مصطفى عدانن حممد سليمان ،ط ،1مكتبة العلوم واحلكم1424 ،ه2004/م.
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 -63علي ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد  ،ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم ،تقيق :د .عبد هللا
أمحد سليمان احلمد ،ط ،1الرايض :دار العصمة1409 ،ه.
 -64عمر ،أمحد خمتار ،معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،ط ،1القاهرة :عامل الكتب،
1429ه2008-م.
 -65العيدروس ،حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا ،النور السافر عن أخبار القرن
العاشر ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،ه.
 -66ابن الغزي ،مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن ،ديوان اإلسالم ،تقيق :سيد كسروي
حسن ،ط ،1لبنان -بريوت :دار الكتب العلمية 1411 ،ه 1990 -م.
 -67ابن غلبون ،طاهر بن عبد املنعم بن عبيد ،التذكرة يف القراءات الثمان ،تقيق :أمين رشدي
سويد ،ط ،1السعودية :اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي1991 ،م.
 -68ابن غلبون ،عبد املنعم بن عبيد هللا ،كتاب اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة ،تقيق:
د.بسم بن محدي بن حامد السيد ،ط ،1جائزة األمري سلطان يف حفظ القرآن للعسكريني،
2011م.
 -69أبو الفتح ،حممد بن حممد بن علي بن مهام تقي الدين ،املعروف ببن ا ِلمام ،سالح امللمن يف
الدعاء والذكر ،تقيق :حميي الدين ديب مستو ،ط ،1دمشق – بريوت ،دار ابن كثري 1414 ،ه
1993م -70ابن الفحام ،عبد الرمحن بن عتيق ،كتاب التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع ،تقيق:
د.ضاري إبراهيم العاصي الدوري ،ط ،1عمان :دار عمار2002 ،م.
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 -71ابن الفحام ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن عتيق بن خلف ،مفردة يعقوب ،تقيق :إيهاب
أمحد فكري ،خالد حسن أبو اجلود ،ط ،1الرايض :دار أضواء السلف1428 ،ه 2007-م.
 -72فرجاين ،خريي أبو العزامي ،مالمح تطور االقتصاد املصرى َّف ظل التحوالت السياسية
واالقتصادية ،مركز الدراسات االقتصادية واالسرتاتيجية ،د.ط (د.م  ،د.ن).
 -73القسطالين ،أمحد بن حممد بن أيب بكر ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،تقيق :مركز
الدراسات القرآنية ،ط ،1جممع امللك فهد لطباعة املصحف1432 ،ه.
 -74القفطي ،مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،تقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،ط 1406 ،1ه 1982 -م(.د.م).
 -75القالنسي ،حممد بن احلسني بن بندار ،الكفاية الكربى يف القراءات العشر ،مراجعة وتعليق:
مجال حممد شرف ،ط ،1مصر -طنطا :دار الصحابة للرتاث(.د.ن).
 -76القالنسي ،حممد بن احلسني بن حممد بن بندار ،إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات
العشر ،تقيق ودراسة :عمر محدان الكبيسي ،رسالة ماجستري ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى
1404-1403ه.
 -77القريواين ،حممد بن سفيان ،اَلادي يف القراءات السبع ،تقيق :د.خالد حسن أبو اجلود،
ط ،1القاهرة :دار عباد الرمحن2001 ،م.
 -78القيسي ،مكي بن أيب طالب بن محوش بن خمتار ،التبصرة يف القراءات السبع ،تقيق :مجال
الدين حممد شرف ،ط ،1مصر :دار الصحابة للرتاث1427 ،ه2006-م.
 -79كحالة ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين ،معجم املللفني ،بريوت :مكتبة املثىن ،
دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ن).
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 -80مؤسسة آل البيت ،فهرس خمطوطات القراءات ،ط ،1األردن :مجعية عمال املطابع العمالية
1406،ه1986-م.
 -81املالقي ،عبد الواحد بن حممد ،الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت
اشتمل عليها كتاب التيسري ،تقيق :أمحد عبد هللا أمحد املقرئ ،د.ط1411،ه1990-م( ،د.م).
 -82ابن املربد احلنبلي ،يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي ،تذكرة
احلفاظ وتبصرة األيقاظ  ،تقيق :جلنة خمتصة من احملققني إبشراف :نور الدين طالب ،ط ،1سوراي:
دار النوادر 1432 ،ه  2011 -م.
-83املتويل ،حممد بن أمحد ،هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر ،خمطوط ،ن :دار الكتب
املصرية.
 -84املتويل ،حممد بن أمحد ،فتح املعطي وغنية املقري يف شرح مقدمة ورش املصري ،تقيق:
زيدان أبو املكارم حسن ،ط ،1مصر-القاهرة :مطبعة السعادة1366 ،ه1947-م.
 -85املتويل ،موارد الربرة على الفوائد املعتربة ،خمطوط ،مكتبة جامعة الرايض ،تت رقم.2812
 -86ابن جماهد ،أمحد بن موسى بن العباس ،كتاب السبعة يف القراءات ،تقيق :د.شوقي ضيف،
ط ،4القاهرة :دار املعارف2010 ،م.
 -87حمي الدين احلنفي ،عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،اجلواهر املضية يف طبقات
احلنفية ،ط ،1كراتشي :مري حممد كتب خانه  (.د.ن).
 -88حميسن ،حممد حممد حممد سامل ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ،ط ، ،1دار اجليل –
بريوت1412 ،ه1992-م.
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 -89املزيين ،خالد بن سليمان ،احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة
األسباب رواية ودراية  ،ط ،1اململكة العربية السعودية -الدمام :دار ابن اجلوزي 1427 ،ه -
2006م.
 -90ابن املستويف ،املبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي ا ِإلربلي ،تريخ أربل ،تقيق:
سامي بن سيد مخاس الصقار ،د.ط ، ،العراق :دار الرشيد للنشر1980 ،م.
 -91أبو معشر الطربي ،عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد بن علي ،التلخيص يف القراءات
الثمان ،دراسة وتقيق :حممد حسن عقيل موسى ،ط ،1السعودية :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي-جدة1412 ،ه1992/م.
 -92أبو معشر الطربي ،عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد بن عليُ ،سوق العروس ،خمطوط ،ن:

دار الكتب املصرية ،رقم (  )609قراءات.

 -93ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ،العقد املذهب يف
طبقات محلة املذهب ،تقيق :أمين نصر األزهري  -سيد مهين ،ط ،1لبنان -بريوت :دار الكتب
العلمية 1417 ،ه  1997 -م.
 -94ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ،لسان العرب ،ط ،3بريوت-
دار صادر 1414 ،ه .
 -95املهدوي ،أمحد بن عمار ،شرح اَلداية ،تقيق :حازم سعيد حيدر ،ط ،1الرايض :مكتبة
الرشد1415 ،ه.
 -96ابن مهران ،أمحد بن احلسني ،الغاية يف القراءات العشر ،اعتىن وعلق عليه :مجال الدين حممد
شرف ،دار الصحابة للرتاث-مصر-طنطا( ،د.ن ،د.ت).
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 -97ابن مهران ،أمحد بن احلسني ،املبسوط يف القراءات العشر ،تقيق :سبيع محزة حاكمي،
مطبوعات :جممع اللغة العربية بدمشق( ،د.ن ،د.ت).
 -98امليداين ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار ،حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر،
ط ،2تقيق :حممد هبجة البيطار  -من أعضاء جممع اللغة العربية ،بريوت :دار صادر1413 ،ه -
1993م.
 -99انصر الدين ،حممد بن عبد هللا (أيب بكر) بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي
الشافعي ،توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم ،تقيق :حممد نعيم
العرقسوسي ،ط ،1مؤسسة الرسالة – بريوت1993 ،م.
 -100نور الدين ،علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن ابن عراق الكناين ،تنزيه الشريعة املرفوعة
عن األخبار الشنيعة املوضوعة ،ط1399 ،1ه.
 -101نويهض ،عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر»،
ط 1409 ،3ه 1988 -م.
 -102النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،الكىن واألمساء ،تقيق :عبد الرحيم
حممد أمحد القشقري ،ط ،1اململكة العربية السعودية -املدينة املنورة :عمادة البحث العلمي بجلامعة
السالمية1404 ،ه 1984-م.
 -103اهلذيل ،يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة ،الكامل يف القراءات العشر
واألربعني الزائدة عليها ،تقيق :مجال بن السيد رفاعي الشايب ،ط ،1مصر :مؤسسة مسا للنشر
والتوزيع1428 ،ه2007-م.
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 -104اهلذيل ،يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة  ،الكامل يف القراءات
اخلمسني ،تقيق :أ.د عمر يوسف عبد الغين محدان ،تغريد حممد عبد الرمحن محدان ،ط ،1املدينة
املنورة ،جامعة طيبة ،بتمويل من كرسي الشيخ عبد هللا مجيل للقراءات القرءانية1436 ،ه2015-م.
 -105اهلمذاين ،احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد ،غاية االختصار يف قراءات العشرة
أئمة األنصار ،تقيق :أشرف حممد فؤاد طلعت ،ط ،1السعودية :اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي-جدة1414-ه1994-م.
 -106ابن الوجيه ،عبد هللا بن عبد املؤمن ،الكنز يف القراءات العشر ،تقيق :د.خالد أمحد
املشهداين ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية1425 ،ه2004-م.
 -107ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان ،ط ،2دار
صادر-بريوت1995 ،م.
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