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 الشكر

  الةً سى الرٌ  هً ذً ىى  ادً دى عٍ ُب إً  يٌ لى عى  له ضٍ فى  وي لى  افى ن كى مى  لًٌ كي لً  أَكالن ّلًِلًَ ٍبيَ  رً كٍ لش  بً  ـى دَ قى تػى ف أى  أى ٍت إاَل كال يسعي 
 رٍ خً دٌ  يى م ملى ذً الٌ  -حفظو هللا تعاىل-حسُت عبد هللا ىادم  ور/كتي م ا١تشرؼ اغأستاذ الدٌ هً سً أٍ ى رى لى عى كى 
 .-آمُت-اءً زى اٞتى  رى يػٍ  خى ٍتًٌ عى  هللاي  اهي زى جى ، فى ةً الى سى الرٌ  هً ذً ىى  ازً ٧تى ي ًلً يهً جً وٍ تان ُب تػى قٍ كى دان كى هٍ جي 

 اَل دان إً هٍ جي  رٍ خً دَ  تى يت ملى  الٌ ايى يزٍ الً ٔتى  ةً ا١تيٌ العى  ينةً ا١تدً  ةً عى امً ًٞتى  افً نى تً االمٍ كى  رً كٍ الش   صً الً ًٓتى  وي جَ وى تػى ا أى مى كى 
 .ةً يى امً السٌ  ةً الى سى الرًٌ  هً ذً ىى  يقً قً ُب ٖتىٍ  وي تٍ لى ذى بى كى 

 ادً مى تً عٍ ُب ا ةي عى امً اٞتى  وي تٍ رى رَ ا قػى مى  بى سى حى  لً مى ا العى ذى ىى  اجً رى خٍ ُب إً  مى اىى ن سى مى  لًٌ كي لً  وؿه صي وٍ مى  كري كالشٌ 
 ا.هى يػٍ دى لى  ةً يَ مً لٍ العً  لً ائً سى الرٌ 
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 ٤تمود زكي ٤تمود   
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 ملخص

اٟتمد هلل الذم قد شرفا، أىل الكتاب بتباع ا١تصطفى، كأصلي كأسلم على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت 
ه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب القراءات، ىذسيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، 

بً  أىَكؿً  ًمنٍ  هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر"كتاب "  دراسة كٖتقيق كىي عبارة عن  ا١تدًٌ " بى
ب هنىايةً  ًإىلى " كىالقىٍصرً  لإلماـ دمحم ا١تتويل شيخ القراء بلداير ا١تصرية ، "ا٢تىٍمزً  عىلىى الوىٍق ً " بًى
اء كتربز مشكلة البحث ُب عدـ تطرؽ الباحثُت لتحقيق ىذا الكتاب مع أ٫تيتو لقرَ ق(، ُُّّا١تتوُب)

القراءات، كيهدؼ البحث إىل ٖتقيق ىذا ا١تخطوط ٖتقيقان علميان منضبطان لتحقيق الفائدة ا١ترجوة من 
كأما عن منهجي ُب أتليفو، كحىت أانؿ شرؼ خدمة كتاب هللا عٌز كجٌل، كإحياءن للًتاث السالمي، 

ذم نقـو فيو بسًتداد قمت أثناء ٖتقيقي للمخطوط بالعتماد على ا١تنهج التارٮتي؛ الالتحقيق فقد 
ا١تاضي تبعان ١تا تركو من آاثر، أاين كاف نوع ىذه اآلاثر؛ كىو ا١تنهج ا١تستخدـ ُب العلـو التارٮتية، 

، كا١ترموز ٢تا بلرمز)أ( كاغأخالقية، كقمت بعتماد النسخة الباكستانية أصالن غأهنا اغأقدـ من حيث الزمن
، كا١ترموز ٢تا ، ٍب قابلتها مع النسخة اغأخرلةالمالء اٟتديثحسب قواعد  قمت بكتابة النسخة ا١تعتمدةك 

؛ ايت كفق الرسم العثماٍلآلقمت بكتابة ا، ك كأثبت الفركؽ كما كرد من زايدات ُب ا٢تامش ،بلرمز)ب(
مع إثبات اسم  قمت بتخريج اغأايت الكرٯتة الواردة ُب النص،، ك معتمدان على مصح  ا١تدينة اٟتاسويب

ترٚتت قمت بتخريج اغأحاديث الواردة ُب اٞتزء ا١تختار من كتاب التهذيب، ك ، ك اآليةكرقم  ،السورة
كأثبت ، ردة ُب الكتاب كعزكىا إىل مصادرىااقمت بتوثيق النصوص الو ، ك ردة ُب الكتابالألعالـ الو 

كاغأقواس بلشكل الذم من خاللو يتضح النص كييؤمن اللبس، كقمت إبثبات رقم  ،عالمات الًتقيم
؛ حىت يسهل معرفة بداية الصفحة كهنايتها، ا١تخطوطتُتلكل من  فحة ُب صلب النص بُت معقوفتُتالص

كُب هناية البحث توصلت إىل أف ىذا  ،كقمت بعمل فهارس علمية ٗتدـ الكتاب، كتعُت الباحث
الماـ  "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" من مؤلفات الماـ ا١تتويل، كأنو مل ٮترج عن منهجالكتاب

كا١تسائل، إال إنو ُب أغلب ا١تواضع يكتفي بذكر ا١تعتمد فقط، كما أف ىذا  ابن اٞتزرم ُب عرضو لألبواب
الكتاب يسهل على طلبة العلم ٖتصيل ا١تسائل دكف عناء كاستقصاء، كما اقًتح على ا٢تيئات العلمية 

صلى هللا كسلم على من بعثو نوران االىتماـ ب١تخطوطات العلمية، كالعمل على إخراجها ُب أهبى حلة، ك 
 كصحبو أٚتعُت. كىداية للعا١تُت سيدان دمحم كعلى آلو



 ك
 

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 )أ(.   I have written the certified version according to the modern spelling rules 

then compare it with the other version and its symbols with the symbol (. )ب  I 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 

كأصلي  ،دو حى وان أى في كي   وي ن لى كي  يى ملى ، كى دٍ ولى  يي ملى كى  ،دٍ لً يى  م ملى ذً الَ  ،دً مى الصَ  دً رٍ ، الفى دً حى اغأى  دً احً الوى  هللً  اٟتمدي 
 ُت.كأسلم على ا١تبعوث رٛتةن للعلمُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتع

 أما بعد:

على  فقد شرؼ هللا ىذه اغأمة بلقرآف الكرَل، كأنزلو على ٢تجات أك قراءات متعددة؛ تسهيالن 
كىو على النحو  ،علينا أف نقـو بتعريفها ىذه اغأمة، كقبل أف نعرؼ كي  نشأت القراءات كاف لزامان 

 التايل:

 القراءات لغة: 
العرب حوؿ اٞتمع كاالجتماع، ككل شيء القراءات ٚتع قراءة، كمادة قرأ تدكر ُب لساف 
 . (ُ)ٚتعتو فقد قرأتو، كمعٌت قراءة القرآف: أم لفظت بو ٣تموعان 

تعري  علم القراءات اصطالحان: ىو علم يعرؼ منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب هللا، كاختالفهم ُب 
ق، كالبداؿ اٟتذؼ، كالثبات، كالتحري ، كالسكاف، كالفصل، كاالتصاؿ كغَت ذل  من ىيئة النط

 من حيث السماع.
أك يقاؿ: علمه بكيفية أداء كلمات القرآف، كاختالفها، معزكان لناقلو، فخرج اللغة، كالنحو، 

 .(ِ)كالتفسَت

 ام يل ىل ملُّٱآمران إايه بقولو: -ملسو هيلع هللا ىلص -بدأ الوحي ال٢تي بلنزكؿ على رسوؿ هللا١تا ك 
 ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب ربُّٱبتبليغو فقاؿ: -تعاىل  -هللا أمرهك   ،(ّ)َّمم

                                                           

 . ُِٗ/ُ، ّ، طلسان العربانظر: ابن منظور،  (ُ)
 .ّٓٓ/ُ، ُ، طلطائف اإلشارات لفنون القراءاتانظر: القسطالٍل،  (ِ)
 .ُورة العلق، اآلية س (ّ)
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كظل   ،(ُ)َّيك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت
القرآف طواؿ فًتة الرسالة حسب  -عليو السالـ  -يدارسو جربيل -عليو الصالة كالسالـ  – رسوؿ هللا

أمتو القرآف على حرؼ كاحد، فأشفق عليهم  ئى اغأكامر ال٢تية، كقد أيمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب بدئ اغأمر أف ييقرً 
كطلب التيسَت من هللا، فأيمر أف ييقرئ أمتو على سبعة أحرؼ، كبدأ الصحابة ُب التلقي عن رسوؿ هللا، 

 .ُب حفظ القرآف على تدرجكىم 
 عىلىى الى  كىالص ديكرً  اٍلقيليوبً  ًحٍفظً  عىلىى اٍلقيٍرآفً  نػىٍقلً  ُب  ااًلٍعًتمىادى  ًإفَ  ٍبيَ قاؿ الماـ ابن اٞتزرٌم: "

 الَصًحيحً  ًديثً اٟتٍى  فىًفي اغٍأيَمًة، ٢ًتىًذهً  تػىعىاىلى  اّلِلًَ  ًمنى  خىًصيصىةو  أىٍشرىؼي  كىىىًذهً  كىاٍلكيتيًب، اٍلمىصىاًح ً  ًحٍفظً 
ميٍسًلمه  رىكىاهي  اَلًذم

 فىأىٍنًذٍرىيمٍ  قػيرىٍيشو  ُب  قيمٍ : يل  قىاؿى  رىيبًٌ  ًإفَ : قىاؿى  - كىسىَلمى  عىلىٍيوً  اّلَِلي  صىَلى - الَنًبَ  أىفَ  (ِ)
تىلً : فػىقىاؿى  خيبػٍزىةن، يىدىعيوهي  حىىَت  رىٍأًسي يػىثٍػلىغيوا ًإذنا رىبًٌ : لىوي  فػىقيٍلتي  تىًلي ي ى ميبػٍ  الى  ًكتىابن  عىلىٍي ى  كىميٍنزًؿه  ًب ى  كىميبػٍ
ئًمنا تػىٍقرىؤيهي  اٍلمىاءي، يػىٍغًسليوي  ا فىابٍػعىثٍ  كىيػىٍقظىافى، انى ، مىنٍ  أىطىاعى ى  ٔتىنٍ  كىقىاًتلٍ  ًمثٍػلىهيٍم، أىبٍػعىثٍ  جيٍندن  كىأىٍنًفقٍ  عىصىاؾى
 كيلًٌ  ُب  يػىٍقرىءيكهي  بىلٍ  ًبٍلمىاًء، تػيٍغسىلي  صىًحيفىةو  ًإىلى  ًحٍفًظوً  ُب  ٭تىٍتىاجي  الى  اٍلقيٍرآفى  أىفَ  تػىعىاىلى  فىأىٍخبػىرى . عىلىٍي ى  يػينػٍفىقٍ 
ًجيليهيمٍ :"أيَمًتوً  ًصفىةً  ُب  جىاءى  كىمىا حىاؿو  ؼً  كىذىًل ى  ،(ّ)"صيديكرًًىمٍ  ُب  أىانى  الى  اَلًذينى  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًٓتًالى

، ظىٍهرً  عىنٍ  الى  نىظىرنا ًإاَل  كيَلوي  يػىٍقرىءيكنىوي  كىالى  اٍلكيتيبً  ُب  الى  ٭تىٍفىظيونىوي   مىنٍ  ًْتًٍفًظوً  تػىعىاىلى  اّلَِلي  خىصَ  كىلىَما قػىٍلبو
ـى  أىٍىًلوً  ًمنٍ  شىاءى  ليوا لًتىٍصًحيًحوً  ٕتىىَرديكا ثًقىاتو  أىًئَمةن  لىوي  أىقىا  صىَلى - الَنًبًٌ  ًمنى  كىتػىلىَقٍوهي  ًإتػٍقىانًوً  ُب  أىنٍػفيسىهيمٍ  كىبىذى
ٍرفنا - كىسىَلمى  عىلىٍيوً  اّلَِلي  ٍرفنا، حى  ُب  عىلىٍيًهمٍ  دىخىلى  كىالى  حىٍذفنا، كىالى  ًإثٍػبىاتن  كىالى  سيكيوانن  كىالى  حىرىكىةن  ًمٍنوي  يػيٍهًمليوا ملىٍ  حى
 حىًفظى  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  أىٍكثػىرىهي، ظى حىفً  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  كيَلوي، حىًفظىوي  مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ  كىكىافى  كىٍىمه، كىالى  شى    ًمٍنوي  شىٍيءو 
كىسىَلمى  عىلىٍيوً  اّلَِلي  صىَلى - الَنًبًٌ  زىمىنً  ُب  ذىًل ى  كيل   بػىٍعضىوي،

(ْ) –". 

                                                           

 .ٕٔسورة ا١تائدة، اآلية  (ُ)
 (.ِٖٓٔ(، رقم)ُِٕٗ/ُْب بب الصفات اليت ييعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة كأىل النار، ) (ِ)
يقصد اٟتديث الذم ركاه أبو نعيم ُب دالئل النبوة كسيأٌب الكالـ عليو ُب مبحث الكتب اليت أخذ منها الماـ ابن اٞتزرم  (ّ)

 .من كتب القراءاتكليست 
 .ٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
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ُب أكؿ كتابو ُب (ُ)كقاؿ الماـ ابن اٞتزرم: "كقد ذكر الماـ أبو عبيد القاسم بن سالٌـ
ابىةً  ًمنى  فىذىكىرى الصحابة،  من نقل عنهم شيء من كجوه القراءات من (ِ)القراءات  بىٍكرو، أىبى  الَصحى
، ا، كىطىٍلحىةى، كىعىًليًّا، كىعيٍثمىافى، كىعيمىرى يٍػفىةى  مىٍسعيودو، كىاٍبنى  كىسىٍعدن كىغىيػٍريىيم كىحيذى

(ّ) . 
ىل ك١تا توُب النب ملسو هيلع هللا ىلص، كتوىل ا٠تالفة من بعده أبو بكر الصديق، كقاتل الصحابة ُب زمانو أ

الردة، كقتل عدد كبَت من الصحابة أيشَت عليو أف ٬تمع القرآف الكرَل ُب مصح  كاحد، فأمر زيد بن 
حىت  -هنع هللا يضر–اثبت ّتمع القرآف، فجمعو ُب صح  كانت عند أيب بكر حىت تيوُب، ٍب عند عمر 

 .-اهنع هللا يضر-توُب، ٍب عند حفصة
، ككاف ذل  ُب سنة ثالثُت من (ٓ)كأذربيجاف (ْ)ك١تا حضر حذيفة بن اليماف فتح أرمينية

ا٢تجرة النبوية ُب عهد عثماف، فرأل الناسى ٮتتلفوف ُب القراءة ككله منهم ٮتيىٌطيء أخاه، فقاؿ لعثماف 
أدرؾ الناس، فقاـ عثماف هنع هللا يضر بكتابة عدة مصاح  كإرسا٢تا إىل ٚتيع اغأمصار حىت يىنجيوى الناسي من 

 ٌرًدىٍت ىذه ا١تصاح  من الزايدات، كبذل  أيًمنى ا٠تلطي ُب القرآف الكرَل.ىذه الفتنة، كقد جي 
أكؿ من ٚتع القراءات ُب كتاب كاحد؛ أبو عبيد ٍب بدأ بعد ذل  عهد التدكين، كقيل إف 

 فكثرت توالت التآلي ٍب  ،(ٔ)القاسم بن ساٌلـ، كجعلهم ٜتسة كعشرين قارائن مع ىؤالء السبعة
ةيى طاكً نٍ الكوُب نزيل أى  (ٕ)ن تبعو أٛتد بن جبَتكانتشرت، ككاف أكؿ م

، فجمع كتابن ُب القراءات (ُ)
                                                           

 ،أحد اغأعالـ كذك التصاني  الكثَتة ُب القراءات، كالفقو، ، موالىم البغدادم، الماـالقاسم بن سالـ أبو عبيد اغأنصارم (ُ)
 بن أٛتد القراءة عنو ركل ، عن الكسائي، كشجاع بن أيب نصر،كٝتاعان  أخذ القراءة عرضان قاؿ أبو عمرك الداٍل:  ،كالشعر ،كاللغة
 ،ُط ،معرفة القراء الكبار الذىب،انظر:  كمائتُت. كعشرين أربع سنة عبيد، أبو توُب، التغلب يوس  بن كأٛتد إبراىيم،

 .ُٕ/ِ ،ُط ،القراء طبقات يف غاية النهاية اٞتزرٌم، ابن ،َُُ/ُ
 .َٖٓ/ٖ، سّب أعالم النبالءقاؿ الذىب: كلو مصن  ُب القراءات مل أره. انظر: الذىب،  (ِ)
 بتصرؼ. .ٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 مشهورة بلدة كىي -مفتوحة خفيفة كايء النوف ككسر ساكنة كايء ا١تيم ككسر اثنيو كسكوف أيضا، كبكسره أكلو بفتح- أرمينية (ْ)
، معجم البلدان. أنظر: اٟتموم، ا١تيم ككسر ا٢تمزة بفتح قياس غَت على أرمٍت إليها كالنسبة غأذربيجاف، ٤تاذية الوسطى أسيا ُب
 .ُٗٓ،َُٔ/ُ، ِط
، ِ، طمعجم البلدان. انظر: اٟتموم، كجيم ساكنة، كايء ا١توحدة، الباء ككسر الراء، كفتح السكوف، ٍب بلفتح،:أىٍذرىبًيجىاف(ٓ)
ُ/ُِٖ. 
 .خَت الشبيلي: كتاب القراءات ٝتاه ابن (ٔ)

 .ِّ، صُط، ابن خّب اإلشبيلي ةُ سَ رَ هَ ف َ انظر: الشبيلي، 
قراء من كاف من كبار القراء كحذاقهم كمعمريهم، عٍت بلقي ال،  نزيل أنطاكية أٛتد بن جبَت بن دمحم بن جبَت، أبو جعفر الكوُب (ٕ)

 الصغر، إبفادة كالده، فقرأ على كالده.
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، (ْ)صاحب قالوف ا١تالكي (ّ)القاضي إٝتاعيل بن إسحاؽتاله ، ٍب (ِ)ا٠تمس من كل مصر كاحدان 
، (ٔ)ٍب أتى بعده الماـ أبو جعفر الطربم .(ٓ)أل  كتابن ٚتع فيو قراءة عشرين إمامان، منهم ىؤالء السبعة

  (ٕ)فأل  كتابن ٝتاه "اٞتامع" فيو ني ه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلقه  ركل القراءة عنو عرضان  كعبيد هللا بن موسى، ،عن الكسائي، كعن سليم كٝتاعان  ،أخذ القراءة عرضان  قاؿ أبو عمرك الداٍل:
 .توُب سنة ٙتاف كٜتسُت كمائتُت عبد هللا بن صدقة، كدمحم بن العباس بن شعبة، :كثَت منهم
 .ِْ/ُ ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ، ُِِ/ُ ،معرفة القراء الكبارب، الذىانظر: 
 :عدم بن ا٢تيثم قاؿ، ٥تففة كالياء السكوف، ٍب بلفتح:أىٍنطاًكيىة (ُ)
 أنطاكية بٌت من أكؿ أف :التكرييت ا١تتطبب جرير بن ٭تِت كذكر السكندر، بعد الثالث ا١تل  كىو انطيخس أنطاكية بٌت من أكؿ

 كأفامية، كالٌرىا كحلب الالذقية بٌت الذم كىو سلوقوس، بعده فأ٘تها يتمها كمل السكندر موت من السادسة السنة ُب انطيغونيا
 بناءىا سلوقوس كٌمل اليت كىي أنطيوخيا كٝتاىا مدينة أكرنطس هنر على أنطيغونيا ا١تل  بٌت: كتابو من آخر موضع ُب كقاؿ

 ٜتس كعرضها درجة كستوف تسع طو٢تا أنطاكية مدينة :بطليموس كقاؿ أنطاكية، كىي انطيوخوس كلده اسم على كٝتاىا كزخرفها
 من مثلها ملكها بيت اٞتدم، من مثلها يقابلها دقيقة، كثالثُت السرطاف من درجة عشرة اثنيت ٖتت دقيقة كثالثوف درجة كثالثوف
 تزؿ كمل الرابع، القليم ُب كىي ا٠تضيب ك ٌ  فيو ٖتكم اٟتوت، من كنص  درجتاف ٢تا ا١تيزاف، من مثلها عاقبتها بيت اٟتمل،
 ا١تاء كعذكبة ا٢تواء كطيب كاٟتسن بلنزاىة موصوفة كأمهاهتا، البالد أعياف من كىي الشامية، الثغور من العواصم قصبة أنطاكية
 .ِٔٔ/ُ، ِ، طمعجم البلدان. انظر: اٟتموم، ا٠تَت كسعة الفواكو ككثرة
 .مل أعثر على نسخة منو (ِ)
ع ثقة مشهور كبَت، كلد سنة تس إٝتاعيل بن إسحاؽ بن إٝتاعيل بن ٛتاد بن زيد القاضي أبو إسحاؽ اغأزدم البغدادم (ّ)

توُب فجأة ، كابن اغأنبارم ،ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد،  عبيدكعن أٛتد بن سهل عن أيب ،قالوف كتسعُت كمائة، ركل القراءة عن 
غاية . انظر:  ابن اٞتزرم، كقت صالة العشاء اآلخرة من ليلة اغأربعاء لثماف بقُت من ذم اٟتجة سنة اثنتُت كٙتانُت كمائتُت ببغداد

 . مل أعثر على نسخة منو.ُِٔ/ُ، النهاية
قيل: إنو كاف ربيب  قارئ أىل ا١تدينة ُب زمانو ك٨تويهم،؛ رداف بن عيسى الز رىًقي، موىل بٍت زىرةقالوف أبو موسى عيسى بن مينا بن ك  (ْ)

قرأ عليو بشر كثَت منهم ، على انفع حىت مهر كحذؽ انفع، كىو الذم لقبو قالوف ٞتودة قراءتو، كىي لفظة ركمية معناىا جيد، مل يزؿ يقرأ
 . توُب سنة عشرين كمائتُت كلو ني  كٙتانوف سنة، كلداه أٛتد كإبراىيم، كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل، كدمحم بن ىاركف أبو نشيط

 .ُٓٔ/ُ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ّٗ/ُ، معرفة القراء الكبارالذىب، انظر: 
 .منو مل أعثر على نسخة (ٓ)
 كمائتُت، كعشرين أربع سنة طربستاف، آبمل كالتاريخ، كلد كالتفسَت ا١تصنفات صاحب ،جعفر أبو الماـ الطربم جرير بن دمحم (ٔ)

 يونس من انفع، حرؼ د كٝتعخال صاحب الطلحي، الرٛتن عبد بن سليماف على القرآف فقرأ سنة، عشركف كلو العلم، ُب كرحل
 عشر سنة شواؿ، ُب الداجوٍل، توُب أٛتد بن كدمحم ٣تاىد، ابن عنو أخذ القراءات، ُب حسنا كتاب كصن  اغأعلى، عبد بن

 ببغداد.  كثالٙتائة
 .ُّٔ/ِ ،ُط ،وذيولو بغداد اتريخ البغدادم، ا٠تطيب، َُٓ/ُ، معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 

 كىذا العقود، ألفاظ بعد إال «النَػيًٌ » ييذكر كال ثالثة، إىل كاحد من العقد على زاد ما على للداللة «نػىيًٌ » عاجما١ت أكردت (ٕ)
  .كىكذا...  كنػىيًٌ  كتسعوف كنػىيًٌ ، عشركف: ييقاؿ ىذا كعلى النحو، كتب أكردتو ما
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فجمع كتابن ُب اغأحد عشر، كأدخل  (ِ)اجوٍلالماـ أبو بكرو دمحم الدٌ  تاله ٍب ،(ُ)كعشركف قراءة
من اقتصر على ىؤالء السبعة؛  أكؿ (ّ)ٍب جاء بعده الماـ أٛتد بن العباس بن ٣تاىدمعهم أب جعفر، 

 التآلي  ككتاب "الغاية شىٌت   الناس ُب زمانو، كبعده ُب القراءات ، كقد أل(ْ)أم: اغأمصار ا٠تمسة
ُب معرفة مذاىب القراء  ، ك"الرشاد(ٓ)البن مهراف "كاختيار أيب حاًب السجستاٍل ُب القراءات العشر

 ، (ٕ)للخزاعيك"ا١تنتهى"، (ٔ)غلبوف"البن السبعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ِٕٕ/ُ، ُط، معجم الصواب اللغويانظر: أٛتد ٥تتار، 
  نسخة منو. مل أعثر على (ُ)
مشقي، الدٌ  ، قرأ على ىاركف اغأخفشاجوٍل الكبَتملي، الضرير ا١تقرئ، كىو الدٌ اجوٍل دمحم بن أٛتد بن عمر الرٌ أبو بكر الدٌ  (ِ)

ُب القراءات، توُب  صن  كتابن  قدك ، أبو بكر بن ٣تاىد، كعبد هللا بن دمحم القباب اغأصبهاٍلكدمحم بن موسى الصورم، قرأ عليو 
 . فقيل مات سنة أربع كعشرين كثالٙتائة كثالٙتائة،بعد العشرين 

 ،ُط ،اإلشارات لطائف القسطالٍل،، ٕٕ/ِ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٓ/ُ، معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
. مل أعثر على نسخة من الكتاب ا١تذكور للٌداجوٍل، كمل يذكر القسطاٌلٍل ُب اللطائ  أٝتاء القرٌاء الذين ٚتعهم الٌداجواٍل ُٓٓ/ُ

 ُب مصنفو.

، ا١تقرئ اغأستاذ، مصن  كتاب القراءات شيخ العصر أبو بكر البغدادم العطشي ،بن ٣تاىد أٛتد بن موسى بن العباس (ّ)
قرأ عليو ، كس، كقنبل ا١تكيدي بٍ اء بن عى رى عٍ لزَ قرأ القرآف على أيب ا، ، كلد سنة ٜتس كأربعُت كمائتُت، بسوؽ العطش من بغدادالسبعة

معرفة القراء الذىب، . انظر: كعشرين كثالٙتائةتوُب ُب شعباف سنة أربع ، أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم، كصاحل بن إدريس
 .ُّٗ/ُ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُّٓ/ُ، الكبار
 كىي: مكة، كا١تدينة، كالكوفة، كالبصرة، كالشاـ، كقد قامت بطباعتو دار ا١تعارؼ بلقاىرة عدة طبعات بتحقيق: د. شوقي ضي .   (ْ)
أ قر ، مصن  كتاب الغاية، ا١تقرئ، العبد الصاحل ر اغأصبهاٍل، ٍب النيسابورمأٛتد بن اٟتسُت بن مهراف اغأستاذ أبو بك (ٓ)

، كببغداد على أيب اٟتسُت بن بوايف، دم بن طرارة قرأ عليو القراءات ٚتاعة منهم أبو الوفاء مه بدمشق على أيب اٟتسن بن اغأخـر
. انظر: مات ُب شواؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالٙتائة، كلو ست كٙتانوف سنة، كأبو القاسم علي بن أٛتد البسيت ا١تقرئ، شيخ ا٢تذيل
 .ْٗ/ُ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُٓٗ/ُ، معرفة القراء الكبارالذىب، 

   قامت بطباعتو مكتبة دار الصحابة بطنطا، ٖتقيق: ٚتاؿ دمحم شرؼ.
 أيب كالد القراءات، ُب الرشاد كتاب احملقق مؤل  ،ا١تقرئ اٟتلب الطيب أبو ا١تبارؾ، بن غلبوف بن هللا عبيد بن ا١تنعم عبد (ٔ)

 كلده، عليو هللا، قرأ عبد بن كنظي  الرزاؽ، عبد بن إبراىيم على قرأ ،مدة سكنها ا١تصريُت، ُب عداده ،التذكرةمؤل   اٟتسن
 كٙتانُت تسع سنة اغأكىل، ٚتادل ُب ٔتصر كمات رجب، ُب كثالٙتائة تسع سنة ا١تنعم عبد الصقلي، كلد هللا عبد بن كاٟتسن
 .َْٕ/ُ ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن ،ُٗٗ/ُ ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظركثالٙتائة.

 أٛتد أٛتد بشَت: ٖتقيق بطنطا، الصحابة دار العبيدم، فرحاف ساير صالح: بتحقيق حـز ابن دار: من كل بطباعتو تقام
 .السيد حامد بن ٛتدم بن بسم: كٖتقيق دراسة للعسكريُت، القرآف حفظ ُب الدكلية سلطاف اغأمَت جائزة دعبس،

 ، ا١تقرئ مؤل  الواضح ُب القراءات.اعي، أبو الفضل اٞترجاٍلدمحم بن جعفر بن عبد الكرَل بن بديل ا٠تز  (ٕ)
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" البن ُب القراءات السبع دمك"ا٢تا ،(ُ)" لطاىر بن غلبوفُب القراءات الثماف ك"التذكرة
 ك"التبصرة، (ْ)" للطلمنكيُب القراءات السبع ، ك"الركضة(ّ)ك"اجملتىب" للطرسوسي، (ِ)سفياف القَتكاٍل

 ، (ٓ)" ١تكيُب القراءات السبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركل عنو أبو القاسم ، فاؽ، كلقي الكبار، كأخذ عن اٟتسن بن سعيد ا١تطوعي، كأيب علي بن حبشآلُب ا واكاف أحد من جال
 ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ،ُِِ/ُ ،معرفة القراء الكبارالذىب،  .توُب سنة ٙتاف كأربعمائة العالء الواسطي،التنوخي، كأبو 

  مت بطباعتو دار اٟتديث بلقاىرة، ٖتقيق: عبد الرحيم الطرىوٍل.قا .َُٗ/ِ
ُب القراءات، أخذ  التذكرةا١تقرئ، أحد اٟتذاؽ احملققُت، كمصن   بن عبيد بن غلبوف، أبو اٟتسن اٟتلب طاىر بن عبد ا١تنعم (ُ)

قرأ عليو القراءات  القراءات عن كالده، كبرع ُب الفن، كقرأ على دمحم بن يوس  بن هنار، كعلى ابن دمحم بن خيٍشنىاـ ا١تالكي بلبصرة،
كتوُب ٔتصر لعشر مضُت ، كعلمو مع فضلو كصدؽ ٢تجتو، كتبنا عنو كثَتا ،ُب كقتو مثلو، ُب فهمو أبو عمرك الداٍل، كقاؿ: مل نر

 من شواؿ سنة تسع كتسعُت كثالٙتائة، قلت: مات ُب سن الكهولة.
 . ي كغَتىمقلت: كقرأ عليو أيضا، أٛتد بن ببشاذ اٞتوىرم، كأبو عبد هللا دمحم بن أٛتد القزكيٍت، كإبراىيم بن اثبت اغأيٍقًليشً 

بطباعتو اٞتماعة ا٠تَتية لتحفيظ  تقام.ّّٗ/ُ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن  ،َِٕ/ُ ،ُط ،القراء معرفة الذىب، :انظر
 يق: أٯتن رشدم سويد.قالقرآف الكرَل ّتدة، ٖت

مصن  كتاب ا٢تادم ُب القراءات، قرأ القرآف بلركاايت على أيب الطيب بن ، ، ا١تقرئدمحم بن سفياف أبو عبد هللا القَتاكٍل (ِ)
اتفق موت ، قرأ عليو أبو بكر القصرم، كاٟتسن بن علي اٞتلويل، غلبوف، كتفقو على أيب اٟتسن القابسي، كبرع ُب مذىب مال 

 ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظر .ُب صفر سنة ٜتس عشرة كأربعمائةرجوعو من اٟتج، ملسو هيلع هللا ىلص، بعد -ابن سفياف ٔتدينة النب 
. قامت بطباعتو دار عباد الرٛتن بلقاىرة، ٖتقيق: خالد حسن أبو ُْٕ/ِ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن ،ُِِ/ُ ،ُط

 اٞتود.
 أٛتد كأيب العزيز، عبد عدم أيب على قرأ، زمانو ُب ٔتصر القراء شيخ ا١تقرئ، القاسم أبو الطرسوسي أٛتد بن اٞتبار عبد (ّ)

 كآخر بعده، تصدر الذم أخطل، بن اثبت بن كإبراىيم العنواف، مصن  خل  بن إٝتاعيل الطاىر أبو عليو قرأكغَتىم،  السامرم،
مل  .كأربعمائة عشرين سنة اآلخر ربيع غرة ُب توُب، القراءات ُب اجملتٍت كتاب كلو البياز، بن ٭تِت اٟتسُت أبو منو ٝتع أنو ذكر من

 أعثر على نسخة منو. 
 .ّٕٓ/ُ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن  ،ُِّ/ُ ،ُط ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظر
، قرطبة نزيل اٟتافظ، ا١تقرئ ،اغأندلسي فرما١تعا ٭تِت بن لب بن عيسى أيب بن هللا عبد بن دمحم بن أٛتد الطلمنكي عمر أبو (ْ)
 راؾ،ع بن كعمر اغأنطاكي، دمحم بن علي اٟتسن أيب على قرأ كثالٙتائة، كستُت اثنتُت سنة ٝتاعو كأكؿ كثالٙتائة، أربعُت سنة كلد
 كعشرين تسع سنة اٟتجة ذم ُب بو توُب،القرآف علم ُب رأسا ككاف كطائفة، سهل بن هللا عبد عليو قرأ، غلبوف بن الطيب كأيب

 .َُِ/ُ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن  ،ُِٓ/ُ ،ُط ،القراء معرفةالذىب، : انظر.منو نسخة على أعثر مل.  .كأربعمائة
 ،القرطب اغأندلسي ٍب القَتكاٍل ا١تغريب، القيسي دمحم أبو الماـ، ٥تتار بن دمحم بن ٛتوش طالب أيب كاسم طالب أيب بن مكي (ٓ)

 عبد عدم كأيب طاىر، كابنو غلبوف، بن الطيب أيب على القراءات قرأ بلقَتكاف، كثالٙتائة ُتكٜتس ٜتس سنة كلد، ا١تقرئ العالمة
، اثٍل ُب توُب، الكناٍل مطرؼ بن أٛتد بن دمحم عليو قرأ فممن مشهورة، توالي  كلو كثَتة، ٚتاعة عليو قرأ  العزيز،  سبع سنة احملـر
قاـ بطباعة  .َّٗ/ِ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن  ،َِِ/ُ ،ُط ،لكبارا القراء معرفة الذىب،: انظر .كأربعمائة كثالثُت

 كتاب التبصرة دار الصحابة بطنطا، ٖتقيق: ٚتاؿ شرؼ.   
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، ك"الركضة ُب العشرة كاغأعمش" (ُ)للمهدكم"إىل مذاىب القراء السبعة ك"ا٢تداية
ٟتفظ مذاىب القراء  التيسَت"، ك(ّ)أٛتد بن مسركر البغدادم، ك"ا١تفيد" غأيب نصر (ِ)للمالكي
البن شيطا  ُب القراءات العشر" التذكار:، ك(ْ)اٍل، للدٌ "جامع البياف ُب القراءات السبع"، كالسبعة"
  ُب شرح أداء القرأة الثمانية" الوجيز"، ك(ٓ)البغدادم

                                                           

 بن دمحم هللا عبد أيب على ايتبلركا قرأ ،– إبفريقيا بلدة – ا١تهدية أىل من ا١تقرئ ا١تهدكم، العباس أبو عمار بن أٛتد (ُ) 
: منها التوالي  كأل  كغَت٫تا، ا١تقرئ، الطرُب هللا عبد كأبو ا١تالىقي، كليد بن غاًل عنو أخذ الربائي، دمحم بن أٛتد بكر كأيب سفياف،
 .كأربعمائة الثالثُت بعد توُب السبع، القراءات ُب كا٢تداية ا١تشهور، التفسَت
 كا١توجود منو، نسخة على أعثر مل .ِٗ/ُ د.ط، ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن  ،ِِِ/ُ ،ُط ،الكبار القراء معرفة الذىب،:انظر
 .حيدر سعيد حاـز: ٖتقيق بلرايض، الرشد مكتبة بطباعتو قاـ  ،ا١تصنٌ  لنفس شرحو ىو
 . ُب القراءات الركضة، ا١تقرئ ا١تالكي، مصن  كتاب أبو علي البغدادماٟتسن بن دمحم بن إبراىيم  (ِ)

كابن شريح  قرأ عليو أبو القاسم ا٢تذيل، قرأ على أيب أٛتد الفرضي، كأٛتد بن عبد هللا الس وسىٍنًجٍرًدم، كأيب اٟتسن بن اٟتٌمامي،
  .كأربعمائة توُب ُب رمضاف سنة ٙتاف كثالثُت، ابن شريح، الكاُب ُب القراءات السبعصاحب 
كقد قاـ بطباعة الركضة مكتبة  .َِِ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ، ُِِ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب، انظر: 

 العلـو كاٟتكم، ٖتقيق: مصطفى عدانف دمحم سليماف.
 منصور بن دمحم بن منصور على بلركاايت قرأ، ا١تقرئ ا٠تباز البغدادم، نصر أبو الشيخ الوىاب عبد بن مسركر بن أٛتد (ّ)

 ا٠تياط، أٛتد بن دمحم منصور كأبو سوار، بن طاىر أبو عليو قرأ، القطاف إٝتاعيل بن علي اٟتسن كأيب ٣تاىد، ابن صاحب
 مل أعثر على نسخة منو. .ُّٕ/ُ ،َِّ/ُ ،ُط ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظر. كا٢تذيل

، الماـ العلم، ا١تعركؼ ُب زمانو أبيب الصَتُب، كُب بن عمر اغأموم، موالىم القرطب عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيدىو  (ْ)
قرأ بلركاايت على عبد العزيز بن جعفر بن خواشي  كلد سنة إحدل كسبعُت كثالٙتائة،، لنزكلو بدانية زماننا أبيب عمرك الداٍل،

الفارسي، كعلى خل  بن إبراىيم بن خاقاف، كأيب الفتح فارس بن أٛتد، كأيب اٟتسن طاىر بن غلبوف، قرأ عليو أبو داكد سليماف 
ُب القراءات السبع، كطرقها  جامع البيافُب غاية اٟتسن كالتقاف، منها: كتاب  قلت: ككتبو، بن ٧تاح، كأبو عبد هللا دمحم بن مزاحم

توُب اٟتافظ أبو عمرك الداٍل بدانية، يـو االثنُت، منتص  شواؿ سنة أربع ، ا١تشهورة كالغربية، ككتاب إ٬تاز البياف ُب قراءة كرش
 . كأربعُت كأربعمائة، كدفن ليومو بعد العصر

. قاـ بطباعة التيسَت مكتبة َّٓ/ُ د.ط، ،غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ِِٔ/ُ ،ُط ،الكبار القراء معرفة انظر: الذىب،
ٖتقيق: حاًب صاحل الضامن، كجامع البياف قاـ بطباعتو جامعة الشارقة ككانت  -الشارقة -الصحابة بدكلة المارات العربية ا١تتحدة

 .ة جامعة الشارقة، كىناؾ طبعات أخرل، كأفضلها طبععدة رسائل علمية
، مصن  كتاب أبو الفتح بن ًشيطا ىو ا١تقرئ اغأستاذ، عبد الواحد بن اٟتسُت بن أٛتد بن عثماف بن شيطا البغدادم (ٓ)

، قرأ بلركاايت على أيب اٟتسن علي بن يوس  بن العالؼ، كأيب اٟتسن بن ق(َّٕكلد سنة )، التذكار ُب القراءات العشر
ق(، قرأ عليو أبو الفضل دمحم بن دمحم بن الصباغ شيخ سبط ا٠تٌياط، كٝتع منو التذكار اٟتسن َْٓاٟتمامي، توُب ُب صفر سنة )

دين عبد العزيز بن دمحم بن القيبَػٍيًطي، سنة ثالث بن دمحم الباقرجي، أنبأٍل بلكتاب أبو اٟتسن علي بن بػىلىبىاف قاؿ: أان صفي ال
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، (ّ()ِ)ا٠تياط البغدادميب دمحم غأ ، كاٞتامع ُب القراءات العشر كقراءة اغأعمش(ُ)لألىوازم
كأل  كتابو النشر ُب القراءات  (ٓ)بعده الماـ ابن اٞتزرمأتى ،ٍب (ْ)كغَتىم كثَت كالماـ الشاطب

 ،(ٔ)العشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظر. كثالثُت كستمائة، أان أبو نصر عبد الرحيم بن يوس ، أخربان الباقرجي بلكتاب عن ا١تؤل 
 مل أعثر على نسخة منو. .ّْٕ/ُ د.ط، ،النهاية  غاية ابن اٞتزرم، ،ُِّ/ُ ،ُط
 ا١تقرئ، اغأستاذ احملدث. ىوازم كاٝتو اٟتسن بن علي بن إبراىيم، بن يزداد بن ىرمزأبو علي اغأ (ُ)

يب الفرج قرأ ببغداد على أيب حفص الكتاٍل، كأ، كلد سنة اثنتُت كستُت كثالٙتائة، كقدـ دمشق سنة إحدل كتسعُت، فاستوطنها
الذىب، . توُب ُب رابع ذم اٟتجة، سنة ست كأربعُت كأربعمائة قرأ عليو أبو علي غالـ ا٢تراس، كأبو القاسم ا٢تذيل،، الشنبوذم

، ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم،  بن دمحم، َِِ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ِِْ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار
 باعتو دار العرب السالمي، ٖتقيق: دريد حسن أٛتد.. قاـ بطُْٗ/ُ،ُط
 ثقة، نبيل مقرئ كبَت إماـ ،القراءات ُب اٞتامع كتاب صاحب البغدادم ا٠تياط اٟتسن أبو فارس بن علي بن دمحم بن علي (ِ)
 بن السيد كعبد ،سوار بن طاىر أبو عليو قرأ ،ا١ترزبف بن هللا عبد بن كدمحم ،النهركاٍل الفرج يبكأ ،اٟتمامي اٟتسن أيب علي قرأ

 .كأربعمائة ٜتسُت عاـ إىل بقي أظنو: الذىب قاؿ بدراف، بن علي بن كأٛتد ،عتاب
  .ِّٖ/ْ، ُٓ، طاألعالم، الزركلي، ّٕٓ/ُ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)

 ق.ُّْْ-ُّّْاب اٞتامع كأطركحة لنيل درجة الدكتوراة ّتامعة أـ القرل قاـ هبا الباحث: عبد الرٛتن بن دمحم العبيسي كقد قدـ كت
 اغأعالـ أحد الضرير ا١تقرئ الشاطب الرعيٍت القاسم كأبو دمحم أبو الماـ أٛتد بن خل  بن فَتة بن القاسم (ْ)
 النفزم العاص أيب بن دمحم هللا عبد أيب على كأتقنها القراءات ببلده كقرأ كٜتسمائة، كثالثُت ٙتاف سنة آخر ُب كلد
 بلركاايت ليوع قرأ، ىذيل بن اٟتسن أيب على كالقراءات حفظو من التيسَت هبا فعرض، شاطبة من قريبة كىي بلنسية إىل ارٖتل ٍب
 -هللا رٛتو- الشاطب عاش الشافعي، سعد بن الرٛتن عبد القاسم كأبو ،ا١تقدسي يوس  بن عيسى موسى أبو منهم كثَت، عدد
 كٜتسُت ٜتس سنة إىل بقي القاسم، بن دمحم هللا عبد أبو كمنهم الضرير، الكماؿ زكجة منهم أكالدا كخل  سنة، كٜتسُت اثنتُت
 .سنة ٙتانُت من قريبا كعاش البوصَتم، كعن يو،أب عن كركم، كستمائة

كقد أل  الشاطب منظومتو ا١تعرفة ْترز اغأماٍل ككجو التهاٍل، .  َِ/ِ ،ُِّ/ُ ،ُط ،الكبار القراء معرفة الذىب،: انظر   
    ن رشدم سويد كغَت٫تا.كقاـ بطباعتها أكثر من مكتبة منها: دار الغواثٍل، ٖتقيق: دمحم ٘تيم الزعب، كنور ا١تكتبات، ٖتقيق: أٯت

 ليلة ُب كالده لفظ من حققو فيما كلد ا٠تَت، أب يكٌت كتاب النشر، مؤل  اٞتزرم بن يوس  بن علي بن دمحم بن دمحم بن دمحم (ٓ)
 أفرد، بدمشق السورين بُت القصاعُت خط داخل بعمائةكس كٜتسُت إحدل سنة رمضاف شهر من كالعشرين ا٠تامس السبت
 ٚتاعة القراءات عليو قرأكغَتىم،  الطحاف بن إبراىيم بن أٛتد كالشيخ ،السالر بن الوىاب عبد دمحم أيب الشيخ على القراءات
 الشَتازم سليماف نب اٟتسُت بن ٤تمود كالشيخ ،أٛتد بكر أبو ابنو كمصر بلشاـ العشر القراءات عليو كملأ فممن ؛كثَتكف
 بدار كدفن ،شَتاز ٔتدينة كٙتا٪تائة كثالثُت ثالث سنة الربيعُت أكؿ من خلوف ٠تمس اٞتمعة ضحوة -هللا رٛتو- توُبكغَتىم، 
 ٯتكنو مل كمن ،هبا تربكنا كمسها ،كتقبيلها ،ٛتلها إىل كالعواـ كا٠تواص اغأشراؼ تبادر مشهورة جنازتو ككانت ،أنشأىا اليت القرآف
 ،ُِٓ/ِ ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن: انظر  ."السالـ مهاـ من كثَت ٔتوتو اندرس كقد ،هبا تربؾ ٔتن يتربؾ كاف ذل  إىل وصوؿال

 .ِٕ/ُ د.ط، ،العثمانية الدولة علماء يف النعمانية الشقائق زىادىٍه، طاٍشكيرٍبم
ق، كبعدىا طبع عدة ُّْٓٚتادل الثانية سنةٓبدمشق ُب كأكؿ من عٍت بطباعتو: أٛتد دمحم د٫تاف، كطبع ُب مطبعة التوفيق  (ٔ)

شيخ ا١تقارئ بلداير ا١تصرية رٛتو هللا، ٣تمع ا١تل  فهد لطباعة -طبعات منها: دار الكتب العلمية، بتقدَل: علي دمحم الضباع
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مؤل  كتاب  (ِ)، ٍب جاء من بعده خلق كثَتكف كالقسطالٍل(ُ)كاختصره ُب كتابو التقريب 
ُب   الماـ العوُبك ه، كحذك من سبقو٭تذكف حذك  كف، ٍب جاء بعده خلق كثَت (ّ)لطائ  الشارات

ُب عدة كتب منها: تقريب حصوؿ ا١تقاصد ُب  كتابو " تلخيص النشر الكبَت"، كالماـ الزمَتم
، ك٩تتم بتهذيب النشر لإلماـ ا١تتويل موضوع البحث، كمل أطل ُب (ْ)استخراج ما ُب النشر من فوائد

  .(ٓ)ن قبل فال داعي لعادتوىذا ا١تقاـ غأف ا١توضوع قد قتل ْتثان م
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 

 ة.ص  النسخ ا٠تطيا٢تمز كىو ما يعادؿ ثالثُت لوحة من النسخة الباكستانية اآلٌب ذكرىا عند ك 
 أ٫تية القراءات على النحو التايل:  كمن خالؿ االستنباط تظهر لنا

حينما نزؿ الوحي على النب ملسو هيلع هللا ىلص كانت قريشه قبائل متعددة، كفيها ٢تجات ٥تتلفة، ككاف من البدىي 
ذل  على النب صلى هللا  أهنم ال يستطيعوف أف يقرءكا القرآف بلهجة كاحدة لًتػىعىس ًر ذل  عليهم، فشق

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 

 اٟترج عن ىذه اغأمة. علم القراءات، أال كىو: التخفي  كالتسهيل؛ كذل  بغرض رفع
 تبليغو.حرصهم على ، ك -ملسو هيلع هللا ىلص-اغأمر الثاٍل: حرص تلقي الصحابة ىذا العلم من النب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٖتقيق: خالد حسن أبو اٞتود، ك  نسخيت اجملمع كدار ابن ا١تصح  الشري ، ٖتقيق: السامل دمحم ٤تمود الشنقيطي، دار ابن حـز
 ، كىناؾ نسخة قيد الطباعة بتحقيق: أٯتن رشدم سويد.حـز من أحسن النسخ اليت أطلعت عليها

 قاـ بطباعتو دار الكتب العلمية، ٖتقيق: عبد هللا دمحم ا٠تليلي. (ُ)
 عىليٌ  الَتاج بن حيسىٍُت  اٍلمجد بن ٤تيىَمد الصفي بن ٤تيىَمد اٍٞتماؿ بن أىٍٛتد الزين بن اٍلمل  عبد بن بكر أيب بن ٤تيىَمد بن أىٍٛتد (ِ)

 ًُب  كلد. الٌنحاس ٛتيدة بن أىٍٛتد بن بكر أيب الَشٍيخ ابٍنة حليمة كىأمو، ٍلٌ اٌل طى سٍ بلقى  كىيعرؼ الَشاًفًعي اٍلمٍصرًمٌ  اغأىٍصل ٍلٌ اٌل اٍلقىٍسطى 
 النشار ارًمٌ اغٍأٍنصى  قىاسم بن عمر السراج على بلسبع تال، هبىا كىنىشىأ ٔتٍصر كىٙتىىا٪تًائىة كىٜتسُت ًإٍحدىل سنة اٍلقعدىة ًذم عشرم اثىٍل 

قرأ عليو بدر الدين الغزم، عبد القادر زين الدين ا١تصرم ، ا٢تيثمي اٍلغىًٍتٌ  عبد الزين على لقاءان يرجوف الى  اَلذين كىقىاؿى  ًإىلى  كبلثالث
    .ق(ِّٗ، ككانت كفاتو ُب شهر احملـر من سنة ثالث كعشرين كتسعمائة)الشافعي
 .َُٔ/ُ ،ُط ،العاشر القرن أخبار عن السافر النور العىٍيدىريكس، ،َُّ/ِ ،التاسع لقرنا ألىل الالمع الضوء السخاكم،: انظر
 .قاـ بطباعتو ٣تمع ا١تل  فهد لطباعة ا١تصح  الشري ، ٖتقيق: مركز الدراسات القرآنية (ّ)
م، بٞتامعة السالمية كقد حقق مؤخران ُب أكثر من رسالة علمية منها: ما قاـ بو الباحث: علوم بن عبد الرحيم الرداد (ْ)

 ب١تدينة ا١تنورة، ككانت من أكؿ بب فرش اٟتركؼ إىل آخر الكتاب، كذل  لنيل درجة الدكتوراه.
 . بتصرؼ.ُْٓ/ُ، ُ، طلطائف اإلشاراتانظر:  (ٓ)
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علم القراءات من أىم الطرؽ لفهم أحكاـ القرآف الكرَل، فالفقيو حينما يريد أف تاغأمر الثالث: 
يلجأ إىل علم أـ بعد االغتساؿ،  ة،مباشر  انقطاع الدـ بعدىل ىو  اٟتائض يعرؼ حكم ٚتاع ا١ترأة
منهم من قرأ قولو تعاىل  :اء إىل فريقُتـ القرٌ اا٠تالؼ الذم كرد ُب ىذه ا١تسألة، كانقس القراءات فيجد فيو
، (ّ)، كمنهم من قرأ بتخفيفها(ِ)َّخبُّٱشديد كلمةتب ،(ُ)َّخب حب جب هئُّٱبسورة البقرة 
، (ْ)قاؿ إبف اٞتماع يكوف بعد االغتساؿ، كمن خف  يكوف اٞتماع عنده بعد انقطاع الدـ فالذم شدد

 كهبذا يظهر اٟتكم الفقهي.
اغأمر الرابع: اىتماـ السل  بتدكين ىذا العلم اٞتليل، كاغأمثلة كثَتة ُب ىذا ا١تقاـ، ككتاب 

العشر كاغأربعُت الزائدة عليو لإلماـ  النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن اٞتزرٌم، كالكامل ُب القراءات
ا٢تذيل، كالتبصرة لإلماـ مكي بن أيب طالب، كغَتىا ٦تا يدؿ على أ٫تية ىذا العلم بلنسبة للسل  

 الصاحل.
: "خَتكم من تعلم القرآف -ملسو هيلع هللا ىلص -اغأمر ا٠تامس: أف تعلم ىذا العلم ىو امتثاؿ لقوؿ النب 

 .(ٓ)كعلمو"
 بب التنوع ال من بب التضاد. ن: أف اختالؼ القراءات ماغأمر السادس

 الى  اليت أنزؿ القرآف عليها كال نزاع بُت ا١تسلمُت أف اغأحرؼ السبعةقاؿ الماـ ابن تيمية: " 
: مسعود بن اّلِلَ  عبد قاؿ اكم أك متقاربن  بل قد يكوف معناىا متفقان  ،ا١تعٍت كتضاٌده تتضمن تناقض

 .كىتػىعىاؿى  كىىىليَم، أىٍقًبٍل، أىحىدًكيمٍ  ؿً كىقىوٍ  ىيوى  إ٪َتىا
 تػىنػىو عو  ؼالاخت اكىذ ق ،ح ا١تعنيُت كال نَ لك ،خراآل معٌت ىو ليس اأحدى معٌت يكوف كقد

ؼى اخ الى  اييرو كتغ  .(ٔ)"كتناقض تىضىادٌ  ًتالى

                                                           

 .ِِِاآلية:  (ُ)
 ُِٖٔ/ٓ، ُط، النشركىم: ٛتزة، كالكسائي، كخل  العاشر، كشعبة. انظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
، النشرىم: ا١تدنياف، البصرايف، ابن كثَت، ابن عامر، كحفص، كقد عرب عنهم ُب النشر بلفظ الباقوف. انظر: ابن اٞتزرم، ك  (ّ)
 ُِٖٔ/ٓ، ُط
 .ِّٔ/ُ، ُ، طادلوضح يف وجوه القراءات وعللهاانظر: ابن أيب مرَل،  (ْ)
 ( .َِٕٓرقم) ،ُِٗ/ٔ، بب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، اجلامعأخرجو البخارم ُب  (ٓ)
 .ُْٓ/ْ، ُ، طالفتاوى الكربىانظر: ابن تيمية،  (ٔ)
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 .اغأمر السابع: قراءة القرآف بلقراءات خارج الصالة كداخلها يستوايف غأنو كل من عند هللا
 أك العشرة قراءات عندىم ثبتت الذين العراؽ أىل أئمة كاف اك٢تذقاؿ الماـ ابن تيمية: 

ًة، ُب كيقرءكنو الكتب ذل  ُب مىعيوفى ٬تى  بعةالسَ  ىذه كثبوت عشر اغأحد ًة، جكخار  الَصالى  الَصالى
 . همنم أحد ينكره مل ءاالعلم بُت عليو متفق كذل 

نػىبيوذو  ابن ىعل اًلنكار نم كالمو نقل من كمن اضه يع يالقاض ذكره مالذ كىأىَما شى
 مالذ (ُ)

ةً  ُب  لَشوىاذًٌ ب يقرأ كاف  اٍلًقرىاءىاتً  ُب  ذل  كاف فىًإ٪َتىا هيورىةه مش ًضَيةه ق كجرت لو ةً الرَابع ا١تًائة أثناء ُب  الَصالى
نػيبػىيًٌنيوي  اكم ا١تصح  عن ا٠تارجة الَشاَذةً   يكن مل من كلكن ،ةر العش قراءة لعلماءا من أحد ينكر كمل: سى
 ضي بع بو يػىَتًصل كمل ،غَته أك ب١تغرب اًلسالـ بالد من بلد ُب  يكوف كمن عنده تػىثٍػبيتٍ  ملى  أك هًبىا عىاًلمنا
ا اٍلًقرىاءىةى  فىًإفَ  ًبًعٍلًموً  إاَل  يػىٍقرىأى  أىفٍ  لىوي  فػىلىٍيسى  اٍلًقرىاءىاتً  ىىًذهً   عىنٍ  اآٍلًخري  َيىٍخيذيىىا سيَنةه  :ًبتو اثى  ٍبني  زىٍيدي  قىاؿى  كىمى
 .(ِ)اغٍأىَكؿً 

تم الشرع على طائفة معينة أف تقـو بو  اغأمر الثامن: علم القراءات من فركض الكفاية الذم ٭تي
 حىت تسقط الفرضية عن الباقُت.

 اغأمر التاسع: هناية البالغة، ككماؿ العجاز، كغاية االختصار، كٚتاؿ ال٬تاز.
 مقاـ تقـو ًبكىًلمىةو  الَلٍفظً  تػىنػىو عي  كاف إذ ،اآلية ٔتنزلة ةو قراء ل  ك إذاـ ابن اٞتزرم: "قاؿ الم

، تو لىةي  جيًعلىتٍ  كلو آايى  .(ّ)"الَتطويل من ذل  ُب كاف ام ٮت  مل احدهت ىعل آيىةن  لىٍفظو  كيلًٌ  دىالى
ءات دليله، كبرىاف اغأمر العاشر: عدـ تطرؽ التضاد بسبب االختالؼ الوارد ُب أكجو القرا

 .(ْ)ساطع على صدؽ النب ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

مقرئ رحاؿ عارؼ مشهور، ركل القراءة عرضا عن  ،دمحم بن أٛتد بن يوس  بن جعفر أبو الطيب البغدادم غالـ ابن شنبوذ (ُ)
علي بن دمحم بن عبد هللا  ،قرأ عليو دمحم بن جعفر ا١تغازيل، كإدريس بن عبد الكرَل اٟتداد ،أيب اٟتسن دمحم بن أٛتد بن شنبوذأستاذه 
 .  توُب فيما أحسب سنة بضع كٜتسُت كثالٙتائة، الزاىد

 . ِٗ/ِ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
 ا١تصدر السابق. (ِ)
 .ِٓ/ُ، ُ، طنشرالانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 ا١تصدر السابق. (ْ)
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 :فهي على النحو التايل أسباب اختياري للموضوع وأما عن 
ل القراء، جع لدامن أىم ا١تر  هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر كتاب   يعد :أوالً 

  .كا١تتخصصُت ُب ىذا العلم

  العشر ا١تتواترة.القراءات ى لى عى  الكتابً  احتواءي  :اثنياً 

  جي يه ىه ُّٱٱ-اىلى عى تػى - ولوً ُب قى  ا هللاي نى لى خً دٍ يي ، عسى أف العزيزً  هللاً  لكتابً  خدمةه  اثلثاً:
 زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي
كذل  ب١تشاركة ُب ٖتقيق ىذا اٞتزء من الكتاب الذم يتعلق  ،(ُ)َّ يئ ىئ  نئ مئ
 لقرآف الكرَل كالقراءات.ب

 يفه الكتاب اجلزء ادلختار من الصعوَبت الٍب واجهتِب أثناء العمل يف دراسة وحتقيق وأما عن
 : على النحو التايل

كجود بعض السقط ُب النسخة ا١تختارة ٦تا جعلٍت أرجع إىل النسخة الثانية مع مطابقة  أواًل:
 .ادنصهما بلنشر حىت أصل إىل النص الصحيح ا١تر 

كجود بعض ا١تواضع اليت زاد فيها االختصار ٦تا جعلٍت أرجع إىل اغأصل حىت أتبُت ما  اثنياً:
 . ا١تراد

صريح تاستخدامو للضمائر ُب بعض ا١تواضع اليت كاف من ا١تستحب أف يستخدـ فيها ال :اثلثاً 
 أمنان من اللبس، كىذا يظهر أثناء التحقيق إف شاء هللا.

 

  :البحث مشكلة 
مشكلة البحث ُب عدـ االىتماـ هبذا الكتاب الذم ييعد  مرجعان للقرٌاء كاحملررين، فهو هتذيب تربز 

 اء كاحملررين.لكتاب النشر الذم يعترب عمدة القرٌ 
                                                           

 .ِّسورة فاطر، اآلية:  (ُ)
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 :أسئلة البحث

 منو؟ جزء بتحقيق قاـ أك ا١تخطوط ىذا خراجإب أحد قاـ ىل -

 أصلو؟ ا١تختصر صاحب تبويب كافق ىل -

 للكتاب؟ كهتذيب اختصار من بو قاـ ما ٔتثل قبلو أحد قاـ ىل -

 للبياف؟ أـ اغأصل على الزايدة قبيل من ا١تختصر على بو ا٠تاصة اغأبيات لبعض إقحامو ىل -

 : البحث أىداف
 .علمية حلة أهبى ُب الكتاب من ا١تختار اٞتزء إخراج -ُ

 .الكتاب أبصل ٮتل مل ا١تختصر ىذا ُب كرد ما أف على التأكيد -ِ

 كمل اليضاح سبيل على كانت ا١تختصر ُب للمؤل  زايدة من كرد ما أف عي ُب إثباتالس -ّ
 .خدمتو بل اغأصل تضر

 .كالتحريرات القراءات كتب مراجع من مرجعان  يػيعىد   ا١تختصر ىذا أف على التأكيد -ْ

 التبويب حيث من سيما ال اغأصل نطاؽ عن ٮترج مل ا١تختصر صاحب أف على التأكيد -ٓ
 .موضع كاحد، كقد نبهت عليو ُب موضعو  إال ُب

 .حلة أهبى ُب كإخراجو عليو كاٟتفاظ السالمي تراثنا نشر ُب السهاـ -ٔ

 .كالتحريرات القراءات علم طلبة كخاصة للقراء خدمة -ٕ

 :السابقة الدراسات
 اـلإلم" العشر القراءات كخزانة النشر هتذيب" كتاب بتحقيق قاـ من بلفعل كجدت البحث بعد

عبد الباسط حامد دمحم كشهرتو عبد الباسط ىاشم  :لعامل اٞتليل الشيخكىو شيخي الفاضل ا ا١تتويل؛
كبعد التأكد من أف العامل اٞتليل مل ينتو منو بعد قمت كمشرت عن ساعد اٞتد  ،لكنو مل ينتو منو بعد

  راءات.كاالجتهاد لكي أساىم ُب كضع لبنة ُب تراثنا السالمي كال سيما ُب علم الق
  كأما عن الدرسات اليت سبقت الماـ ا١تتويل فهي على النحو التايل:
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 (5)تقريب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن اٞتزرم -ُ 
 (ِ)ق(ِٔٗ-ِّٖ)تلخيص تقريب النشر ُب القراءات العشر لزكراي اغأنصارم -ِ
        (ّ)ق(ََُٓتلخيص النشر  حملمد بن أٛتد العوُب)ت -ّ
١تصطفى بن عبد الرٛتن  يب حصوؿ ا١تقاصد ُب استخراج ما ُب النشر من فوائد تقر  -ْ

 .(ٓ)(ْ)ق(ُُٔٓت)الزمَتم
 :ىيكل البحث

 :مباحثكينقسم إىل ثالثة 

 :األول: التمهيد دلبحثا

نشأة القراءات منذ عصر النبوة إىل عصران اٟتايل، كأ٫تية ك تكلمت فيو عن تعري  القراءات، 
اختيارم ٢تذا ا١توضوع، كمشكلة البحث، كأسئلة البحث، كأىداؼ البحث، القراءات، كأسباب 
 كالدراسات السابقة.

                                                           

 .ـََِْقاـ بطباعتو دار اٟتديث بلقاىرة بتحقيق: الشيخ إبراىيم عطوة سنة (ُ)
 .ْٔ/ّ، ُٓ، طاألعالمانظر: الزركلي،  (ِ)
 تلخيص) ك طوبقبو، ُب( طوط٥ت - العليل كشفاء التسهيل) كتبو من. لتفسَتب عارؼ بلقرآات، عامل: العوُبٌ  أٛتد بن دمحم (ّ)

 الدر) ك ،ىػ َُْٗ سنة أ٧تزه العشر، القراآت ُب صغَت صوفيا، ُب( طوط٥ت - ا١تكللة اٞتواىر) ك اغأزىرية، ُب( طوط٥ت - النشر
 ُب كال٫تا( طوط٥ت - الكرَل القرآف من أمثلة ُب رسالة)ك ،(طوط٥ت - ا١تنشور النهج من العشر القراآت ُب التقطو ١تن ا١تنثور
    .ٗ/ٔ ،ُٓط ، األعالم ،لزركليا: انظر  .(ـ َُْٔ=  ىػ ََُٓ)، توُب سنةاغأزىرية

م، عبد هللا حلمي بن دمحم الشهَت بػػػ ، قرأ على دمحم العشرم الزمَت تءابلقرا عامل: الزمَتم دمحم بن الرٛتن عبد بن مصطفى (ْ)
 بدائع) كشرحو( القرآف كجوه ُب العرفاف عمدة) كتبو من ق(، قرأ عليو أٛتد الرشيدم،ُُٕٔ-َُٖٓيوس  أفندم زاده)

 توُب  (الفوائد من النشر ُب ما ٗتريج ُب ا١تقاصد حصوؿ تقريب)ك ،(العشر طريق من النشر ٖترير)ك ،(الربىاف
 .ُِٔ،ُِٕ، صُ، ط، السالسل الذىبيةسويد، ِّٔ/ٕ ،ُٓط ،األعالم الزركلي، :انظر. ـ ُّْٕ=  ىػ ُُٔٓ  سنة
ذكر مصنفو فهرست آؿ البيت أف البنا الدمياطي صاحب الٖتاؼ لو تلخيصان على النشر موجود ب١تكتبة اغأزىرية بلقاىرة  (ٓ)

 الفهرس، كالعهدة عليو ُب النقل؛ نظران ق. ىكذا جاء ُبُُْٓ-(ُْٓ-ُّٓ)ك-٣ِْْٖٔتاميع([ عركسيٖٗٔ])ُٕ/ُبرقم 
كرجعت  .ْٗ/ُ، ُ، طفهرس سلطوطات التجويدغأف الًتاجم مل تذكر شيئان كهذا عن البنا الدمياطي. انظر: مؤسسة آؿ البيت، 

 إىل ا١تكتبة اغأزىرية فوجدت العنواف كمل أجد الكتاب.
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 :: قسم الدراسةالثاين دلبحثا

 :مطلبْبوتشمل 
 دلللف"التعريف َباألول: " ادلطلب -
 الثاين: "الكتاب" ادلطلب -

  :األول ادلطلب
 :دلللفالتعريف َب

 :ا١تطلب اغأكؿ: التعري  بلماـ ا١تتويل
 كنشأتو. ،كمولده ،واٝت الفرع اغأكؿ:
 ،االجتماعيةك  ،الدينية، ك السياسية احي:و من الن عصر الماـ ا١تتويل الفرع الثاٍل:

 العلمية.ك 
 كتالمذتو. ،الفرع الثالث: شيوخو

 الفرع الرابع: ثناء العلماء عليو كمؤلفاتو.
 كمذىبو الفقهي. وكعقيدت الفرع ا٠تامس:

 اـ ا١تتويل ٔتن قبلو كأتثَته ُب من بعده، ككفاتو.الفرع السادس: أتثر الم
 

 ادلطلب الثاين: "الكتاب":
 كيشمل: 

 اسم الكتاب. اغأكؿ: الفرع
 الفرع الثاٍل: توثيق نسبتو إىل ا١تؤل .

 الفرع الثالث: منهج ا١تصن  ُب الكتاب. 
 الفرع الرابع: منهج ا١تصن  ُب ا١تيزاف.
  .يها الماـ ا١تتويل ُب هتذيبوالفرع ا٠تامس: ا١تصادر اليت اعتمد عل

 مناقشة بعض اآلراء كاغأحكاـ اليت ذكرىا ُب كتابو. الفرع السادس:
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 أ٫تية كتاب "التهذيب" بُت كتب فن القراءات. الفرع السابع:
 نسخ الكتاب. )كبعده ٪تاذج من مصورات النسخ(. الفرع الثامن:
 بياف منهج التحقيق. الفرع التاسع:
 اح االصطالحات كالرموز.إيض الفرع العاشر:

 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.
 .اكن قبلهاالسٌ  إىلمزة ٢تبب نقل حركة اامس: الفرع ا٠ت

 .كغَته ا٢تمزقبل  ت على الساكنكبب السالفرع السادس: 
 : بب كق  ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز.لسابعالفرع ا

 ا١تطلب الثاٍل: ا٠تا٘تة: كٖتوم:
 الفرع اغأكؿ: أىم النتائج كا١تقًتحات.
 الفرع الثاٍل: الفهارس العلمية، كتشمل:

 ت القرآنية.فهرس اآلاي -ُ
 فهرس اغأحاديث. -ِ
 .فهرس اغأبيات الشعرية -ّ
 فهرس اغأعالـ. -ْ
 .فهرس اغأماكن -ٓ
 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. -ٔ
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 دلللفالتعريف َب :األول ادلطلب
 .ونشأتو ،ومولده ،وامس الفرع اغأكؿ:

ا١تصرم ا٠تىٍلوىٌب   (ِ)الشافعي (ُ)يماف الشهَت ب١تتويللماـ دمحم بن أٛتد بن اٟتسن بن سلىو اامسو: 
(ّ) 

 .اغأزىرمٌ 
الدرب اغأٛتر بلقاىرة، كقيل بعد ذل  نطقة ـ(، ٔتُِّٖ-قُِْٖكلد الماـ ا١تتويل سنة )مولده: 
 .(ْ)بسنتُت
 كالشرعية، العربية العلـو من كثَتان  لكحصٌ  الكرَل، القرآف حفظ أف بعد الشري  بغأزىر التحق نشأتو:
 ،(ٖ)رةكالدٌ  ،(ٕ)الشاطبيةك  كالقراءات ،(ٔ)اغأطفاؿ كٖتفة ،(ٓ)اٞتزرية كا١تقدمة التجويد متوف كحفظ
 كغَتىا، كالضبط ،(ُُ)رىٍ الز   ناظمةك كالفواصل،(َُ)كعقيلة أتراب القصائد  كالرسم (ٗ)النشر بةكطيٌ 
 خليفة الشيخ احملقق العالمة سلفو بعد ا١تصرية بلداير كالقراءات القراء مشيخة ىٌل ككي  بلقراء، غلكاشت
 .(ُّ)النبوية ا٢تجرة من كأل  كمائتُت كتسعُت ثالثة ىػ ُِّٗ عاـ ُب (ُِ)الفشٍت

 
                                                           

 .٥ْتطوط، ؽ، الفوائد ادلعتربة موارد الربرة علىا١تتويل، : انظر  (ُ)
 .نسبة إىل ا١تذىب الشافعي الذم كانت منتشران ُب ذل  الوقت  (ِ)
اشتهارىم بًتبية ا١تريدين على طريق ا٠تلوة.  اثنيان: نسبة إىل اغأكؿ: : كٝتيت بذل  غأمرينا٠تلوتية: ىي أحد الطرؽ الصوفية،  (ّ)

 .ُُد.ط، ص ،أضواء على الطريقة اخللوتية، سيٍتانظر: اٟت .شهرىم عمر ا٠تلوٌب، دمحم ا٠تلوٌبرجا٢تا آؿ ا٠تلوٌب كا

 .ٓ، ٥تطوط، ؽ الفوائد ادلعتربة موارد الربرة علىا١تتويل، : انظر  (ْ)
 طبع عدة طبعات منها: طبعة مكتبة ركائع ا١تملكة بتحقيق: أٯتن رشدم سويد. .لإلماـ ابن اٞتزرم  (ٓ)
طبع عدة طبعات منها: ما طبع مع شرحو فتح .ـ(ُْٖٕ-قُُٖٗللشيخ سليماف بن حسُت اٞتمزكرم)كاف حيان عاـ   (ٔ)

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕاغأقفاؿ طبعة دار اٞتناف ببَتكت 
 .طبع عدة طبعات منها: طبعة مكتبة دار ا٢تدل ب١تدينة ا١تنورة، ٖتقيق: دمحم ٘تيم الزعب (ٕ)
 .يق: أٯتن رشدم سويدلإلماـ ابن اٞتزرم. طبع عدة طبعات منها: طبعة مكتبة ابن اٞتزرم بسوراي، ٖتق (ٖ)
 .لإلماـ ابن اٞتزرم. طبع عدة طبعات منها: طبعة دار الغواثٍل للدراسات القرآنية بسوراي، ٖتقيق: دمحم ٘تيم الزعب (ٗ)
 .لإلماـ الشاطب. قاـ بطباعتو دار: نور ا١تكتبات ّتدة، ٖتقيق: أٯتن رشدم سويد (َُ)
 .ع على نفقة قطاع ا١تعاىد اغأزىرية ا١تصرية، ٖتقيق: دمحم الصادؽ قمحاكملإلماـ الشاطب. طبع عدة طبعات منها: ما طب (ُُ)
 .مل أجد لو ترٚتة (ُِ)
 .ِٕٔ/ِ، ُ، طإمتاَُع الُفَضالء بََباِجم القّراء ِفيما بَعَد الَقرن الثاِمن اذِلجري، الربماكم :انظر  (ُّ)
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 عصر اإلمام ادلتويل: الفرع الثاٍل: 
 :السياسية الٍب نشأ فيها ادلللفاحلالة 

عاصر الماـ ر كبَت كفعاؿ ُب ٛتاية العلماء كالعامة من الناس، كٛتاية الرأم، فقد كاف لألزىر دك 
ا١تتويل ثالثة من شيوخ اغأزىر اغأجالء، كقد حدثت ُب عصر كل منهم أحداث سياسية أتٌب على 

 النحو التايل: 
ق(: ُِٕٕ-قُُٖٗالشيخ إبراىيم بن دمحم أٛتد الشافعي الباجورم) ىو الشيخ الباجوري: أواًل:

بشئوف  وقياممع لتالميذه  مدرسان ق(، كظل ُِّٔتوىل الشيخ الباجورم مشيخة اغأزىر ُب عاـ)
أثناء قيامو  يزكر الشيخ الباجورم حاكم مصر (ُ)(قَُِٕ-ُِِٖ)ا١تشيخة، ككاف عباس اغأكؿ

بلدرس فال يلتفت الشيخ عن درسو كال يقـو 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: 
: اتسم الشيخ الباجورم بلوقار كحبو الشديد للعلماء كاحملافظة على  (ِ)رلاوري ادلغاربةثورة بعض  -

أيضان حىت ُب بعض اغأمور اليت ال دخل للشيخ هبا، ففي  كالعواـو العلماء كرامتهم، ككاف يلجأ إلي
كغَتىا، كعلم اٟتاكم بذل ،  (ّ)بعض ٣تاكرم ا١تغاربة على بعض اغأمور كاٞترايةعليو عهده اثر 

 ىذه الثورة كنفاىم عن مصر. كأرسل جنوده فقبضوا على زعماء

ر آنذاؾ زاد الطلب على الشباب حاكم مص (ْ)(ىػُِٕٗ - ُِّٕ)ويف عهد سعيد َبشا -
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 

                                                           

 .ُِٔ/ّ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  :انظر  (ُ)
 .ار اغأزىر من ا١تغاربةأم ٦تن يسكنوف ّتو   (ِ)
 جراايت( ج) الَركىاًتب من كاٞتارم اٍلوكىالىة( اٞتراية)  (ّ)

 االقتصاد علم ًُب ) اٞتراايت كبطاقات، الٌسلع بعض من فىرد كل يستهلكو مىا ٭تدد نظاـ( االقتصاد علم ُب ) ا١تقننات أىك كاٞتراايت
 دمحم/  القادر عبد حامد/  الزايت أٛتد/  مصطفى إبراىيمانظر:  .ًشرىائهىا قح لألفراد اَليًت  الكمية ًفيهىا ٭تدد بطاقات( أىٍيضا
 .ُُٗ/ُ، د.ط، ادلعجم الوسيط، (النجار
 .َُْ/ٔ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  :انظر  (ْ)
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م كقاؿ: إف لألزىر حرمة كأمر التالميذ كاقتحموا اغأزىر كأرادكا القبض على الشباب إال أف الشيخ هنرى
بضرهبم كطردىم، ككانت نتيجة ذل  أف مات أحد ىؤالء ا١تشايخ الذين جاءكا للقبض على الشباب 

 كضاع دمو كتفرؽ.
كفريق من  أىل الشاـغأداء فريضة اٟتج، حدثت مشاجرة بُت فريق من  وحينما ذىب سعيد َبشا -

 من اغأترؾ فاقتحموا اغأزىر أبحذيتهم جنودان  (ُ)بشا الدين من طلبة العلم، فأرسل خَت أىل الصعيد
كأسلحتهم كقاموا بضرب فريق طلبة الصعيد، كإلقاء القبض على ثالثُت منهم، كعلى بعض العلماء 

ف يكونوا ٖتت أفرأل نواب سعيد بشا أف ييوٌلوا أربعة نواب عن الشيخ الباجورم ك  من أىل الصعيد،
: الشيخ أٛتد كيوة العدكم ا١تالكي، الشيخ إٝتاعيل اٟتلب اٟتنفي، الشيخ إمرة الشيخ العركسي كىم

ن اٟتج كعلم ، فلما عاد سعيد بشا م(ِ)خليفة الفشٍت الشافعي، الشيخ مصطفى الصاكم الشافعي
و على حرمة اٞتامع اغأزىر، كأقر ئكطرده من منصبو الجًتا ٔتاحدث قاـ ٔتحاسبة خَت الدين بشا

 .(ّ)مع بقاء الشيخ الباجورم ُب منصبو، كمل يعُت أحدان مكانو حىت لقي هللا تعاىل الوكالء اغأربعة
-قُُِّىو مصطفى بن دمحم بن أٛتد العركسي الشافعي) :مصطفى العروسي اثنياً: الشيخ

اغأزىر بعد كفاة الشيخ الباجورم  ةغأزىر قبلو، توىل مشيخمن شيوخ اه ، ككاف أبوه كجدٌ (ْ)ق(ُِّٗ
ق( على يد ا٠تديوم إٝتاعيل بشا كذل  لظلم ا٠تديوم، كقيل ُِٕٖكًب عزلو عاـ)ق(، ُُِٖسنة)

 .(ٓ)٠توفو من الشيخ أف يقـو بثورة ضده
ق(، ُُّٓ-ُِّْىو الشيخ دمحم بن دمحم أمُت بن دمحم ا١تهدم العباسي) ادلهدي: اثلثاً: الشيخ
خة اغأزىر كٚتع بُت ق(، كظل ُب منصب الفتاء حىت ككلت إليو مشئُِْعاـ) توىل الفتاء

ا١تنصبُت، كقد حدثت ُب عهده الثورة العرابية، كمل يؤيدىا الشيخ ا١تهدم، كطلب منو الثوار أف يصدر 
بعزؿ ا٠تديوم من منصبو فرفض كقاؿ: إف ىذا اغأمر ليس من اختصاصات ا١تفيت، كأف ا٠تليفة ل وى تػٍ فػى 

ة بعد أف حدد قادهتا إقامة الشيخ أٜتدت الثورة العرابي، كبذل  الوحيد ىو صاحب اٟتق ُب ذل 
ـ(، ككاف ُِٖٖ-قُِٗٗكعلم موقفو فيما بعد أعاده إىل منصبو عاـ)ك١تا عاد ا٠تديوم ا١تهدم، 

                                                           

 .مل أجد لو ترٚتة  (ُ)
 .مل أجد للوكالء اغأربعة ترٚتة  (ِ)
 .ُٓ، د.ط، صشيوخ األزىرأشرؼ فوزم،  :انظر  (ّ)
 .ُُّ، صُ، طالنور األهبرالطعمي،  :انظر  (ْ)
 .ٕٓ، د.ط، صشيوخ األزىرأشرؼ فوزم،  :انظر  (ٓ)
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٬تتمع عند الشيخ بعض ا١تفكرين الذين يتكلموف ُب شئوف الدكلة، فحينما علم ا٠تديوم بذل  عنفو، 
أصيب بلشلل، كقد ظل ُب الفتاء ما  حىت مرة أخرل فقدـ الشيخ استقالتو، ٍب أعيد إىل منصبو

، ك٦تا سبق يتضح لنا كمن (ُ)يقرب من اثنتُت كٜتسُت عامان، كُب مشيخة اغأزىر ٙتانية عشر عامان 
خالؿ مؤلفات الماـ ا١تتويل أنو كاف بعيدان عن أمور السياسة رغم اغأحداث اليت مرت من حولو 

أك كاف لو دكر ُب حدث من  مور السياسيةكعاصرىا فلم تذكر أية مصادر أنو كاف مهتمان بغأ
اغأحداث اليت دارت حولو رغم أنو كاف ٬تلس ُب صحن اٞتامع اغأزىر كٯتلي على الطلبة العلم كبعض 
شركح متوف القراءات كشرحو ا١توسـو بلوجوه ا١تسفرة كىو شرح على منت الدرة لإلماـ ابن اٞتزرم 

 .(ِ)أماله على طلبتو ُب صحن اٞتامع اغأزىر
 :احلالة الدينية

ُب  افتتمركز  اُب عصر الماـ ا١تتويل ٬تدر بنا أف ننوه على داينتُت من أكرب الدايانت ُب العامل كانت
تها اغأزىر الشري  ا١ترجع همصر أال ك٫تا: الداينة السالمية ك٘تثل معظم الدكلة ا١تصرية، كُب كاج

تها الكنيسة ا١تصرية، ففي هغأقلية ُب البالد، ككاجالديٍت الرٝتي للبالد، كالداينة ا١تسيحية اليت ٘تثل ا
 على ذل  كانعكس ،حديثة دكلة إنشاء على مصر ُب اٟتكم تولٌيو عقب عملعهد دمحم علي بشا 

 كالواجبات اٟتقوؽ ُب ا١تواطنُت ببقية اغأقباط مساكاة ٨تو النزكع خالؿ من مصر ُب اغأقباط أكضاع
 القيود كألغى ك٘تايزىم، اغأقباط ٘تييز على تؤكد كانت اليت اىرا١تظ غالبية بشا علي دمحم أزاؿ حيث
 . تمة ْترية الدينية طقوسهم ٦تارسة ٢تم ضامنا كالشعائر الطقوس بشأف عليهم تفرض كانت اليت

 أكضاع كشهدت ،كاٞتيش القضاء سل  ُب مرة غأكؿ اغأقباط دخل بشا سعيد عهد كُب
 ُب العامودم كاالرتقاء العددية الزايدة خالؿ من ملحوظان  ٖتسنان  إٝتاعيل ا٠تديوم عهد ُب اغأقباط
 .(ّ)الدكلة كظائ  سٌلم

 
 

                                                           

 .ّٔ، د.ط، صشيوخ األزىرأشرؼ فوزم،  :انظر  (ُ)
 .ُٖٓ،ُٗٓ، صُ، طالوجوه ادلسفرةا١تتويل،  :انظر  (ِ)
 .ٗ، صْ، عُ، طسلسلة البحث الراجعا١تركز االستشارم،  :انظر  (ّ)
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  احلالة االجتماعية:
غَتىا من الدكؿ ٦تا جلب عليها الويالت كمنها: عن عت هبا دكانن تاحتلت مصر مكانة كبَتة ٘ت

مى الناسي ُب عصر الماـ  ا١تتويل ُب ظل ىذه اغأحداث االحتالؿ الربيطاٍل، كالفرنسي، كغَتىا، كقد قيسًٌ
 على الفالحُت، كأصحاب اٟترؼ، كىم اغأكثركف. ساـ: اغأكؿ: ا١تصريوف: كقد اشتملإىل عدة أق

 الثاٍل: اغأتراؾ كىم اغأقلوف، ككانوا ٯتلكوف زماـ اغأمور آنذاؾ.
الثالث: بدك ا١تصريُت: كيتألفوف من ستُت قبيلة، ككاف عددىم ُب عصر دمحم على ٨تو مائة 

   نسمة، كعدادىم ُب الفالحُت، كأىل ا١تدف ا١تستقرين.أل
 الرابع: الرقيق: كقد أد٣تت ىذه الطبقة ُب عصر الماـ ا١تتويل إىل بقية أفراد اجملتمع دكف تفريق.

 ككاف التقسيم السابق على ثالث طبقات: 
 اغأغنياء، كأغلبهم من اغأتراؾ.جزء من  الطبقة اغأكىل: اٟتكاـ، ك

 ة: كىم الطبقة ا١تتوسطة اٟتاؿ، كىم أغلب اغأغنياء، كعلماء اغأزىر.الطبقة الثاني
 الطبقة الثالثة: الفالحوف كالعماؿ، كىم أغلبية الشعب.

مل تؤثر عليو موجة عدـ نية اليت مشلت علماء اغأزىر كاليت كقد كاف الماـ ا١تتويل من الطبقة الثا
  .لتعليم، كالتصني نشغل بلعلم، كاااالستقرار ا١تستمر للبالد ؛ غأنو 

كقد أتثر ب١توجة الفكرية الصوفية اليت كاف عليها أغلب علماء عصره من رجاؿ اغأزىر 
كليس كما يفعل البعض ُب ىذا الزماف من  ؛الشري ؛ من الورع كالزىد ا١تقيد بلشرع اٟتني 

 .(ُ)فة لدل اٞتميعك اٞتهاالت ا١تعر 
 :احلالة العلمية

كخصصنا ىنا اغأزىر نظران غأف الماـ ا١تتويل  -مية اليت مر هبا اغأزىر الشري إف الناظر إىل ا١تراحل العل
، فكما جد أف الفًتة اليت نشأ فيها الماـ ا١تتويل كانت فًتة ذىبيةلي ،-عمود من أعمدة اغأزىر ا١تربزين

حو كىي على الن ،(ِ)أسلفنا أنو عاصر جهابذة شيوخ اغأزىر، ككانت علي عهدىم هنضة علمية كبَتة
                                                           

 . بتصرؼ.ٓٔ،ٔٔ،ٕٔ،ٖٔ،ٗٔ،َٕ،ُٕ، صُ، طوجهوده اإلمام ادلتويل، انظر: الدكسرم (ُ)
 .ِٓ،ٕٓ،ّٔ، د.ط، صشيوخ األزىرانظر: أشرؼ فوزم،  (ِ)
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 التايل:
كلقد ترؾ  ،كانت ُب عهد الشيخ الباجورم، كىو من أئمة العصر ُب ىذا الزمافادلرحلة األوَل: 

 :(ُ)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 -ّ
 مصرمطبعة  ق،َُِّ بوالؽقامت بطباعتو مطبعة حاشية على قصيدة الربدة للبوصَتم. -ْ

 بعةا١تط ق،َُّٖ ا١تيمنية بعةا١تط ،الربدة على االزىرم خالد الشيخ شرح هبامشها ق،َُّْ
 .(ّ)قُُُّ الشرفية بعةا١تط ق،َُّٖ زىريةاغأ
 جوىرة التوحيد(. حاشية على منت اٞتوىرة أٝتاىا)ٖتفة ا١تريد على -ٓ
مطبعة  قامت بطباعتو ا١تذكورة اٞتوىرة كب٢تامش، اٍلقٌ اللٌ  الدين لربىاف التوحيد جوىرة على ا١تريد ٖتفة
 .(ْ)قَُُّ زىريةغأاق، َُّٔ ا١تيمنية ق،ُِٕٗ النيل كادم بعةمطق، ُِّٗ بوالؽ
 ؽنور ا١ت السلم منت على حاشية.كغَتىا من ا١تصنفات ،حاشية على منت السلم ُب ا١تنطق -ٔ
 تقرير كمعها ق،ُِِٖ الكاستلية بعةا١تطقامت بطباعتو  السلم منت هبامشها( منطق) خضرلألل

 ا١تيمنية بعةا١تط ق،َُّْ ا٠تَتية بعةا١تط ق،ُِٕٗ ك ق،ُِٖٔ بوالؽمطبعة  ،نبايبلا الشيخ
 .(ٓ)قَُّٖ االزىرية ا١تط ق،َُّٔ

 االستعارات ُب السمرقندية منت على اشيةح-حاشية على منت السمرقندية ُب علم البياف -ٕ
  .(ٔ)قُِّْ ا١تيمنية بعةا١تطقامت بطباعتو  -(بالغة)

                                                           

 .ُٓ،ِٓ، د.ط، صشيوخ األزىرانظر: أشرؼ فوزم،  (ُ)
 ـ.ُُٔٗقامت بطباعتو مطبعة مصر (ِ)
 . َٕٓ/ِ ط،.د ،العربية ادلطبوعات معجم إلياف، بن يوس : انظر (ّ)
 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةنظر: يوس  بن إلياف، ا (ْ)
 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةانظر: يوس  بن إلياف،  (ٓ)
 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةانظر: يوس  بن إلياف،  (ٔ)
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( توحيد) للسنوسي كالعقائد الرباىُت أـ على الباجورم حاشيةحاشية على منت السنوسية. -ٖ
 ك ق،ََُّ مصر ق،ُِّٗ بوالؽ ، قامت بطباعتو مطبعةجهورمغأي ا اٛتد الشيخ تقرير هبامشها
 ك ق،ُِّٖ ك ق،ُِٕٗ مصر حجر طبع نبايبلا الشيخ تقرير هبامشها ق،َُِّ ك ق،َُُّ
 .(ُ)قُُّٖ ك ق،َُُّ ك ق،َُّٕ ك ق،َُّْ ك ق،ُِٖٗ ك ق،ُِٖٗ

 ك ق،ُِٕٔ بوالؽقامت بطباعتو مطبعة  حاشية على ا١تواىب اللدنية على الشمائل احملمدية. -ٗ
 .(ِ)قَُّّ ك ق،َُّٗ نيةا١تيم بعةا١تط ق،َُُّ مصطفى دمحم بعةمط ق،َُِّ
 ا١تعركؼ العمرم عيسى البن الًتصي  على شرح كىوفتح ا٠تبَت اللطي  ُب علم الصرؼ. -َُ

 .(ّ)قُُّّ مصرك  ق،ُِّّ كق، َُُّ ا١تيمنة بعةا١تطقامت بطباعتو ( صرؼ) ب١ترشدم
رؾ لنا مكتبة رائعة كلقد ت ،ُب عهد الشيخ العركسي: ككاف الشيخ يكرب العلم كالعلماءادلرحلة الثانية: 

 :(ْ)منهاُب العلم 
 مسائل) بسم( ِٖٕ: ٔ)برقم: اغأزىرية ُب٥تطوط  أحكاـ ا١تفاكهات ُب أنواع الفنوف ا١تتفرقات. -ُ

 .(ا١تفاكهات أحكاـ
  ،اغأزىرية ١تكتبة. يوجد منو نسخة ٥تطوطة باغأنوار البهية ُب أحقية مذىب الشافعية -ِ

، كقد َِىػ، عدد اغأكراؽ:  ُُِٖرجب  ِٓريخ النسخ: ت، (ِِّْٕ) :عاـ ،(ّّّ) :خاص
 حصلت على نسخة منو.

 العقود الفرائد ُب بياف معاٍل العقائد. -ّ
 لة.الفوائد ا١تستحسنة فيما يتعلق بلبسملة كاٟتمد -ْ
 كغَتىا من ا١تصنفات. ،القوؿ الفصل ُب مذىب ذكم الفضل -ٓ

 .ُب عهد الشيخ ا١تهدملثالثة: اادلرحلة 
زىر على اختالفها، كاىتم غأالشيخ ا١تهدم بتعديالت ذىبية ُب ٚتيع اجملاالت ا٠تاصة بقاـ 

                                                           

 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةانظر: يوس  بن إلياف،  (ُ)
 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةإلياف،  انظر: يوس  بن (ِ)
 .َٕٓ/ِ، د.ط، معجم ادلطبوعات العربيةانظر: يوس  بن إلياف،  (ّ)
 .ٕٓ، د.ط، صشيوخ األزىرانظر: أشرؼ فوزم،  (ْ)
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بلطالب كاختيار الكفاءات اليت تقـو بلتدريس كترؾ لنا من كتب الًتاث عدة مصنفات ىامة 
 :(ُ)منها
 الفقو اٟتنفي. ُبرسالة ُب ٖتقيق ما استًت من تلفيق  -ُ
 ىب اٟتنفية.رسالة ُب مسألة اٟتراـ على مذ -ِ
 .(ٙتانية أجزاء)الفتاكل ا١تهدية ُب الوقائع ا١تصرية  -ّ

كهبذا يتضح لنا أف عصر الماـ ا١تتويل كاف العصر الذىب ُب فنوف التآلي  رغم ما كقع فيو من 
  أحداث.

، كسوؼ أقـو بذكرىم حسب الماـ ا١تتويل على عدد من الشيوخ  قرأ : شيوخو الفرع الثالث:
    بئي:الًتتيب اغأل

ما بُت  ؛كالتجويد ،حيث تلقى عنو معظم علم القراءات: (ِ)الشيخ أمحد الدري التِّهامي -ُ
 ،ـُِٖٓ-قُِٔٗ، كاف حيان أسانيده من طريقو كجيل   ،كانتفع بو كثَتان ، كغَت ذل  ور،نثمك  ـ،منظو 
 ق(.ُِْٓ)ت بعد(ّ)أٛتد سلمونو على قرأ

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

  : قرأ عليو خلق كثَت منهم:تالمذتو
 .(ٓ)الشيخ أٛتد شلب -
 .(ٔ)الشيخ حسن عطية -

                                                           

 .ّٔ، د.ط، صشيوخ األزىرانظر: أشرؼ فوزم،  (ُ)
 .َُْ، صُ، طوجهوده اإلمام ادلتويلالدكسرم،  نظر:ا .ـَُٖٔ-قُِٕٕمن تالمذتو أيضان: دمحم عبده السرسي كاف حيان  (ِ)
 بو فلي سلمونو أٛتد الشيخ كأماشيوخو:  عنحينما تكلم  الوىاب عبد بن دمحم السالـ شيخ ابن حسن بن الرٛتن عبدقاؿ  (ّ)

 اٞتزرية كشرح اطبيةالش من كثَتا عليو كقرأت كالفادات القراءات ُب الطويل اليد لو متواضع ا٠تلق حسن رجل كىو كثَت اختصاص
، قرأ القراءات السبع على سليماف ا١تذىب مالكي كىو كأفاد، كأجاد القرآف من كثَتا عليو كقرأت اغأنصارم زكراي السالـ لشيخ

 ق(. ُِّٕبن مصطفى البيباٍل ا١تالكي، إبراىيم العبيدم ا١تالكي اغأزىرم)كاف حيان سنة
 .ُُْ، صُ، طالسالسل الذىبية، سويد، ٖٔ/ُ، ُط ،ّبىممشاىّب علماء صلد وغانظر: ابن عبد الوىاب، 

 .َُُص ،ُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهانظر: الدكسرم،  كمل أعثر لو على ترٚتة كافية. ،من الذين قرءكا على أٛتد سلمونة (ْ)
 مل أعثر لو على ترٚتة.   (ٓ)
 مل أعثر لو على ترٚتة.   (ٔ)
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 .(ُ)خل  اٟتسيٍت حسنالشيخ  -
 .(ِ)اٞتريسي حسن بن دمحم بديرالشيخ  -
 .(ّ)ـَُِٗ-قُّّٖالشيخ عبد الرٛتن ا٠تطيب الشعار، كاف حيان سنة  -
 .(ْ)ىنيدم الشيخ عبد الفتاح -
 (ٓ)الشيخ ٤تَمد البنا -
 .(ٔ)الشيخ ٤تَمد مغريب -
 .(ٕ)الشيخ مصطفى شلب -

 :ثناء العلماء عليو: الفرع الرابع
رابع أربعة اقتفى أثرىم ُب كتابو  (ٖ)جعلو الشيخ خل  اٟتسيٍتمن العلماء من أثٌت على مؤلفاتو، فقد 

كخا٘تة احملققُت "أف ذكر الماـ الداٍل كغَته قاؿ:  معجز الثقلُت" بعد "سعادة الدارين ُب بياف عد آم
 .(ٗ)"العالمة الشيخ دمحم ا١تتويل

                                                           

 .ُُّ، صُ، طودهاإلمام ادلتويل وجهانظر : الدكسرم،  (ُ)
ـ، قرأ على الدرم التهامي القراءات العشر الصغرل، كعلى الماـ ا١تتويل العشر الكربل، قرأ ُٖٖٖ-قَُّٓكاف حيان سنة   (ِ)

انظر: الدكسرم، ـ(.  ُُٗٗ-قُّّٖـ(، كعلي سبيع)كاف حيان ُِٗٗ-قُّْٖعليو ابنو حسن بن حسن اٞتريسي)كاف حيان 
 .َُِ،َُِ،ُُِ،ُِِ، صُ، طوجهوده اإلمام ادلتويل

 .  ٕ/ُ، ُ، طالعشر القراءات يف النشر : ابن اٞتزرم،انظر (ّ)
، قرأ على الماـ ا١تتويل القراءات العشر الكربل كغَتىا، قرأ عليو الشيخ دمحم بن ٤تمود رفعت القراءات (ـَُٖٖ-قُِٕٗ) كلد سنة (ْ)

 .ـَُٓٗ-قُّٗٔكغَت٫تا، توُب ُب السبع، كالشيخ أٛتد عبد العزيز الزايت القراءات العشر الكربل 
دمحم بن عبد الرٛتن البنا الدمياطي، قرأ على ا١تتويل القراءات العشر ٔتضمن الطيبة، قرأ عليو دمحم بن دمحم بن حسُت  (ٓ)

ـ(، كدمحم بن خليل بن إبراىيم القاكقجي، لو مصنفات عدة منها: الكوكب الدرم ُب القراءات العشر الزائدة ُٖٔٗاغأنباٍل)ت
 ـ(. ُٕٖٓ-قُِِٗكالشاطبية، توُب ُب ) ،التيسَتعلى 

 .ُِٖ،ُِٗ، صُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهانظر: الدكسرم، 
 مل أعثر لو على ترٚتة.   (ٔ)
 مل أعثر لو على ترٚتة.   (ٕ)
الماـ ا١تتويل، قرأ عليو ابن أخيو دمحم بن علي ، قرأ  القراءات العشر على ٖٖٓ -قَُّّ، كاف حيان حسن بن خل  اٟتسيٍت (ٖ)

. انظر:     اٟتسيٍت ا١تعركؼ بٟتداد، كلو عدة تصاني  منها: اٖتاؼ الربية بتحرير الشاطبية، الرحيق ا١تختـو ُب نثر اللؤلؤ ا١تنظـو
 .ُُٖ،ُُٗ، صُطاإلمام ادلتويل وجهوده الدكسرم، 

 .ِ، صُ، طالثقلْب آي معجز عد بيان يف الدارين سعادةانظر: اٟتداد،  (ٗ)
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: " اغأستاذ العامل العالمة، اٟترب البحر (ُ)قاؿ عنو الشيخ الضباعكمنهم من أثٌت على شخصو: 
 .(ّ)حملققُتكقد لقب ُب زمانو ببن اٞتزرم الصغَت، كخا٘تة ا .(ِ)ا١تتقن الضابط الفهامة، احملقق ا١تدقق،

 : (ْ)لإلماـ ا١تتويل مصنفات كثَتة منها: مللفاتو
 .(ٔ)كىشاـ (ٓ)إٖتاؼ اغأانـ شرح توضيح ا١تقاـ ُب أحكاـ الوق  ٟتمزة -
 .(ٕ)ركاايتال من ضابط ما ٬توز من القراءات كيسوغ ُب نشرلمن كالـ ا إيضاح الدالالت -
 .(ٖ)ؽالربىاف اغأصدؽ كالصراط احملقق ُب منع الغنة لألزر  -
 .(ٗ)ٖتقيق البياف ُب عد آم القرآف -
 التنبيهات ُب شرح أصوؿ القراءات. -

                                                           

، قرأ ىػُُّّ كعاـ ىػََُّ عاـ بُت ما مصر ُب كلد بلضباع ا١تلقب إبراىيم بن حسن بن ٤تَمد بن علي الشيخ العالمة ىو (ُ)
 الشيخكغَتىم، قرأ عليو  الكتب ٭تِت بن حسن الشيخ، ك سكرمال منصور بن ٤تَمد بن أٛتد الشيخ على عاصم عن حفص بركاية
 الشريد إنشاء، القصيد مقصود إىل ا١تريد إرشادعطوه كغَتىم، لو مصنفات كثَتة منها:  عوض إبراىيم الشيخ، ك التيجي حامد أٛتد
انظر:   .ا٢تجرة من كأل  ائةكثالٙت كسبعُت ستة ىػ ُّٕٔ عاـ ٨تو ُب مصر ُب - هللا رٛتو - توُبكغَتىا،  القصيد معاٍل من

 .ِّٔ/ِ، إمتاع الفضالءالربماكم، 
 .ُٔٔص، ُط، فتح ادلعطي وغنية ادلقري يف شرح مقدمة ورش ادلصريانظر: ا١تتويل،  (ِ)
 .ّٗ، صُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهانظر:  (ّ)
 .ِٖٔ/ِ، ُ، طثاِمن اذِلجريإمتاَُع الُفَضالء بََباِجم القرّاء ِفيما بَعَد الَقرن ال، الربماكمانظر:  (ْ)
 ،السبعة القراء أحد الزايت التميمي ربعي بن عكرمة آؿ موىل الكوُب عمارة أبو الماـ، إٝتاعيل بن عمارة بن حبيب بن ٛتزة (ٓ)
 عبد بن كدمحم أعُت، بن كٛتراف اغأعمش؛ على عرضا القرآف رأكق بعضهم، رأل فلعلو بلسن الصحابة كأدرؾ ٙتانُت، سنة كلد
 .    كمائة كٜتسُت ست سنة ٛتزة مات عيسى، بن كسليم الكسائي عليو قرأ ليلى، أيب بن الرٛتن

 .ُِٔ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ،ٔٔ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
 ، أبو الوليد السلمي، كيقاؿ الظفرم الدمشقي.رةىشاـ بن عمار بن نصَت بن ميس (ٔ)

كأيوب بن ، شيخ أىل دمشق كمفتيهم، كخطيبهم كمقرئهم ك٤تدثهم، كلد سنة ثالث كٜتسُت كمائة، قرأ القرآف على عراؾ بن خالد
، سنة ٜتس كأربعُت كمائتُت، اٍل وى لٍ أٛتد بن يزيد اٟتي ك  ،قرأ عليو أبو عبيد مع تقدمو ،كغَت٫تا ،٘تيم  . مات ُب آخر احملـر
قاـ بطباعة الٖتاؼ مكتبة  .ّْٓ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُُٓ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:

 الصحابة بطنطا.
علي يد: دمحم عبد اٞتليل، كحظيت َُّّتريخ النسخ:، ْٖٗٗتوجد منو نسخة خطية ٔتكتبة ا١تل  سعود بلرايض برقم  (ٕ)

 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.
 ، كطبعتو دار ا١تعارؼ بلرايض.-رٛتو هللا -كقـا بشرحو الشيخ عبد الرزاؽ موسى .َُْٔمكتبة الرايض برقم يوجد منو نسخة ٥تطوطة ُب (ٗ)
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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 
مصورتُت من الكتاب، اغأكىل: مصورة دار الواثئق النشر لإلماـ ابن اٞتزرم، كقد حصلت على 

ا١تصرية، الثانية: مصورة من النسخة الباكستانية، حصلت عليها من مركز ٚتعة ا١تاجد لحياء 
 ، كما زاؿ قيد الدراسة.-ديب-المارات العربية ا١تتحدة -الًتاث
 ٟتمزة كىشاـ. توضيح ا١تقاـ ُب أحكاـ الوق  -
 ب العشرة ُب ايءات الضافة كالزكائد.جواىر القالئد ُب مذاى -

: أف للمتويل مصن  بسم نيل ا١تقاصد ُب ايءات الضافة (ِ)ذكر الشيخ عامر ُب فتح القدير
 كالزكائد للقراء العشرة من طريق الشاطبية كالدرة مرتبان على ترتيب سور القرآف.

 .(ّ)تهر كالركض النضَتكتاب ُب التحريرات مل يش  الدرر اٟتساف ُب ٖترير أكجو القرآف. - 
 .(ْ)رجزية ُب بياف أكجو التكبَت، من طريق اًلماـ ابن كثَت -
 .(ٓ)رجزية ُب بياف ما خال  فيو قالوف كرشان من طريق الشاطبية -
 .(ٔ)رجزية ُب بياف مآخذ أكجو القراءات، كىي ا١تعركفة "بعزك الطرؽ" -
 .(ٕ)عشرةرسالة ُب ا٢تمزتُت من كلمة كمن كلمتُت للقراء ال -

 .(ٖ)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: 
                                                           

 .ِّٗ، صُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهانظر: الدكسرم،  (ُ)
 .ّّ، د.ط، صشرح فتح القديرانظر: عامر،  (ِ)
 .ِْٗص ،ُ، ط وجهوده اإلمام ادلتويلانظر: الدكسرم،  (ّ)
 اعتو مكتبة دار الصحابة بطنطا.قاـ بطب (ْ)
 .ِّٕص ،ُط ، وجهودهادلتويل  اإلمام الدكسرم،انظر: (ٓ)
 ضمن كتاب فريدة الدىر للشيخ/ دمحم إبراىيم دمحم سامل. -اغأزىر الشري : درب اغأتراؾ-قاـ بطباعتو دار البياف العريب (ٔ)
 الدكسرم،: انظر. ٔٗت السالمية بلرايض ٖتت رقم يوجد منو نسخة ٥تطوطة ُب مركز ا١تل  فيصل للبحوث كالدراسا (ٕ)

 .ِٔٗص ،ُط ، وجهوده ادلتويل اإلمام
 .ّّ، د.ط، صشرح فتح القديرانظر: عامر،  (ٖ)
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ا١تسمى الفوز العظيم الذم نيفة تيسر يل ٚتعها بعد الفراغ من كتايب ىذه ٖتقيقات شريفة، كتقييدات مي 
كضعتو على نظمي ا١تسمى بفتح الكرَل، فمزجتو هبا ُب كتاب يرجع إليو، كسفر يعتمد عليو، كٝتيتو 

"فرغ من تبيضو : ، قاؿ الشيخ عامر السيد عثماف(ُ)الركض النضَت ُب أكجو الكتاب ا١تنَت
  (ِ)"قُُِٗسنة
 .(ّ){سفينة النجاة فيما يتعلق بقولو تعاىل: }حىاشى ّلًِلًَ  -
 .كمذاىب الغنة عنو (ْ)الشهاب الثاقب "الغاسق الواقب" ُب بياف طرؽ اغأزرؽ -
 .(ٓ)فتح الرٛتن ُب ٕتويد القرآف -
 .(ٔ)فتح الكرَل ُب ٖترير أكجو القرآف العظيم من طريق الزمَتم -
 .(ٕ)فتح اجمليد ُب قراءة ٛتزة من طريق القصيد -
كتاب ُب مقدمة كرش ا١تصرم، من ٥تطوط ا١تكتبة اغأزىرية، مكتوب كىو   فتح ا١تعطي كغنية ا١تقرم. -

 .(ٖ)على 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  (ُ)
 بطنطا، كقد حصلت على نسخة من الرسالة نفسها من الباحث جزاه هللا عنا خَتان(.بطباعتو دار الصحابة 

 .ّّ، د.ط، صشرح فتح القديرانظر: عامر،  (ِ)
 تفرد بذكره الربماكم كمل أجده. .ِٗٔ/ِ، ُ، طإمتاع الفضالءانظر: الربماكم،  (ّ)
 قرأ لإلقراء، كجلس اغأداء، عنو كأتقن طويلة، مدة كرشا لـز، ا١تصرم ٍب ا١تدٍل، يسار بن عمرك بن يوس  اغأزرؽ يعقوب أبو (ْ)

 .  كمائتُت اغأربعُت حدكد ُب توُب ا١تعافرم، سهل بن كمواس النحاس، هللا عبد بن إٝتاعيل عليو
قاـ بطباعة الشهاب الثاقب مكتبة أكالد  .َْٕ/ِ ،غاية النهايةابن اٞتزرم،   ،َُٔ/ُ ،معرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:
 لشيخ للًتاث ٖتقيق: اندر بن دمحم غازم العنبتاكم.ا
 وجهوده ادلتويل اإلمام الدكسرم،: انظر .ِّٕٕٗ، رقم خاص:ُُِِيوجد منو نسخة ٥تطوطة ب١تكتبة اغأزىرية، رقم عاـ: (ٓ)
 .َّٓص ،ُط ،
 .سامل دمحم إبراىيم دمحم/ يخللش الدىر فريدة كتاب ضمن -اغأتراؾ درب: الشري  اغأزىر-العريب البياف دار بطباعتو قاـ (ٔ)
 قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا. (ٕ)
 .ُ، ٥تطوط، ؽفتح ادلعطيانظر: ا١تتويل،  (ٖ)
 ـ.َُِْمطبوع عدة طبعات منها: طبعة مكتبة الصحابة بطنطا، ككانت الطبعة اغأكىل سنة  (ٗ)
 .ّّ، د.ط، صشرح فتح القديرانظر: عامر،  (َُ)
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 .(ُ)الفوز العظيم شرح فتح الكرَل -
كىو شرح ٥تتصر على نظم فتح الكرَل ضمنو الماـ ا١تتويل ٖتريرات الماـ الزمَتم، كما كقع 

-ك( ٖٖ)-ٕتويد[ُٓٓ]ُُّ/ُ/ُٖ)إ٧تليزم ُٖ/ُخدآتش/بتنو ، لو من أصوؿ)٥تطوط(
  (ِ)ك(ََُ)-[or.14.108]ُْٖ-ُّٖ، جامعة)ليدف كيتكاـ(.ْْٕ/ِبركؾ ـ -قَُِٗ

 .(ّ)ر البصرمالكوكب الدرم ُب قراءة أيب عم -
 .(ْ)اللؤلؤ ا١تنظـو ُب بياف ٚتلة من ا١ترسـو -
 .(ٓ)منظومة دالية ُب أكجو )اآلف( لورش -
 .(ٔ)ورش أطوؿ من السابقةمنظومة دالية ُب أكجو )اآلف( ل -
 حفصان عن عاصم الكوُب. (ٕ)منظومة ُب بياف ماخال  فيو كرش ا١تصرل -
 موارد الربرة على الفوائد ا١تعتربة. -

 .(ٖ)وشرح للفوائد ا١تعتربة فرغ منو سنة أل  كمأتُت كأربع كتسعُتكى 
 .(ُ)الواضحة ُب ٕتويد الفاٖتة -

                                                           

ضمن ُُٓير أكجو القرآف العظيم توجد منو نسخة ٥تطوطة ُب مكتبة جامعة أـ القرل برقم شرح لفتح الكرَل ُب ٖتر  (ُ)
 .ِْٖص ،ُ، ط وجهوده اإلمام ادلتويلانظر: الدكسرم،  (.ٓٗ-٣ُٓتموع)

 . َُٓ، صٖ، طسلطوطات القراءات والتجويدانظر: فهرس آؿ البيت،  (ِ)
لكنها انقصة. انظر: ُْٔٔة جامعة ا١تل  سعود بلرايض ٖتت رقممنظومة من ْتر الرجز توجد منها نسخة خطية ُب مكتب (ّ)

 .ِّٖ، صُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهالدكسرم، 
طبع عدة طبعات منها: ما طبع مع شرحو الرحيق ا١تختـو للشيخ خل  اٟتسيٍت موجود ضمن اغأعما الكاملة للشيخ خل   (ْ)

 بسوراي. اٟتسيٍت قاـ بطباعتو دار الغواثٍل للدراسات القرآنية
 قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا ضمن ٥تتصر بلوغ اغأمنية للشيخ دمحم علي الضباع. (ٓ)
 قاـ بطباعتو دار الصحابة بطنطا. (ٔ)
 ٜتس سنة حدكد ُب ختمات، عدة انفع على دهكجوٌ  القرآف قرأ ا١تقرئ، ا١تصرم سعيد أبو بورش ا١تلقب سعيد بن عثماف (ٕ)

 كتسعُت سبع سنة ٔتصر كرش توُب اغأزرؽ، يعقوب كأبو طيبة، أيب بن كداكد اٟتافظ، صاحل بن أٛتد عليو قرأ كمائة، كٜتسُت
قاـ بطباعة منظومة كرش:  .َِٓ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ،ُٗ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  . انظر:كمائة

 ابة بطنطا.دار الصح
 كقد حصلت على نسخة منها ُب مكتبيت ا٠تاصة. .ُِِٖتوجد منو نسخة ٥تطوطة ٔتكتبة الرايض برقم  (ٖ)
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 .(0)ا١تتواترةالوجوه ا١تسفرة ُب القراءات الثالث  -
، علماء اغأزىر غالبك  أشعرم العقيدةكاف الماـ ا١تتويل  :الفرع اخلامس: عقيدتو ومذىبو الفقهي

 و ُب مطلع كتابو الركض النضَت كىو، كيظهر ذل  من كالمو عن نفسككاف شافعيان، زاىدان كرعان 
ٖتقيقات على نظمو ا١توسـو بػػػػ)فتح الكرَل(، قاؿ رٛتو هللا:" فيقوؿ العبد الفقَت الضعي ، ا١تلتجي 

 .(ّ) "إىل ربو اللطي : دمحم ا١تتويل الشافعي ا٠تلوٌب..
  بعده: نه يف مأتثر اإلمام ادلتويل مبن قبلو وأتثّب  الفرع السادس:

إف ا١تتتبع ١تصنفات الماـ ا١تتويل ٬تد أنو قد أتثر بعدد من العلماء اغأكابر الذين صنفوا قبلو ُب ىذا 
 الفن منهم:

فنجد جل منظومات  ه(:09ٓاإلمام أبو دمحم القاسم بن فّبه بن أمحد الرعيِب الشاطيب)ت -ُ
ـ الشاطب منظومتو حرز اغأماٍل ككجو الماـ ا١تتويل على ْتر الطويل الذم عليو نظم الما

التهاٍل)الشاطبية(، كما ٕتد أيضان عزكبة اغألفاظ اليت يستخدمها الماـ ا١تتويل ُب ا١تنظومات كسهولتها 
لتسهيل الوصوؿ إىل ا١تراد، ٕتدىا عند الماـ الشاطب ُب منظوماتو فمثالن يقوؿ الماـ الشاطب ُب 

 مطلع حرز اغأماٍل:
  ُب النظم أكال           تبارؾ رٛتاانن رحيمان كموئال.بدأت ببسم هللا

 كحينما تذىب بنظرؾ إىل منظومة كرش لإلماـ ا١تتويل ٕتده يقوؿ ُب مطلعها:
 بدأت ببسم هللا كاٟتمد سائال           صالة كتسليمان على أشرؼ ا١تال.

 كيقوؿ ُب منظومتو ُب قراءة الماـ ٛتزة من طريق الشاطبية:
 د اي من للكتاب قد أنزال        على ا١تصطفى من ب٢تداية أرسال.ل  اٟتم

فنجد من خالؿ مطلع ا١تنظومتُت السابقتُت لإلماـ ا١تتويل ظهور ركح الماـ الشاطب ُب نظمو 
 ٦تا يدؿ على أتثره البالغ هبذا العامل اٞتليل.

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

 .َّٖص ،ُ، طاإلمام ادلتويل وجهودهانظر: الدكسرم،  قاـ بشرحو الشيخ الضباع كمل أعثر على نسخة منو. (ُ)
 نسق نفس على فيو سار اٞتزرم، ابن لإلماـ ا١تضية الدر ١تنت ر٥تتص شرح كىو للعشر، ا١تتممة الثالثة القراءات ُب مصن  (ِ)

  .، ٍب توالت الطبعات منها: مكتبة دار الصحابة بطنطا.(ـُٖٖٓ-قَُِّ) سنة اغأكىل الطبعة  طبع كقد الدرة، أبواب
 .َِٔ، صُ، ط وجهوده اإلمام ادلتويلانظر: الدكسرم، 

 .ُ، رسالة، صالروض النضّبانظر: ا١تتويل،  (ّ)
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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 

ك الطرؽ، كقاؿ ُب شرحو على منظومة فتح الكرَل الواردة ُب كتاب النشر ُب منظومتو ا١تعركفة بعز 
 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، 

 تو: "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر".كٝتي
 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 
 اايت.الدالالت ُب ضابط ما ٬توز من القراءات، كيسوغ من الرك 

كالثاٍل كالثالث: من أصوؿ ىذا النظم "بدائع الربىاف"، "كعمدة العرفاف"، كال٫تا ُب ٖترير الطيبة 
 .(ُ)مأل هللا قربه نوران كلقاه نضرةن كسركران"-أتلي  اغأستاذ العالمة مصطفى بن عبد الرٛتن الزمَتم

النص السابق ُب الركض : كىذا كاضح جلي يظهر من اإلمام مصطفى بن عبد الرمحن اإلزمّبي -ّ
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 

: النشر ُب ذكر: الزمَتم قاؿمعرض الكالـ عن قصر ا١تنفصل ُب ركاية حفص عن عاصم:" 
 ا١تصححة العتيقة النسخة كرأيت عمرك، عن زرعاف طريق من علي أيب ركضة من ٟتفص بلقصر"

 الويل، إال الركضة كتاب النشر ُب يسند كمل فقط، الفيل عن الويل عن للحٌمامي القصر فيها ذكر
 بن كجامع ا١تعٌدؿ، ركضة أيضان  لنشرا ُب يسند كمل كاسطة، بال اٟتٌمامي على قرأ علي أب غأف بو كنقرأ
 اٟتٌمامي على العباس أيب على ا١تعدؿ كقرأ عنو، اٟتٌمامي على قرأ فارس ابن أف مع الويل، إىل فارس
 .(ِ)أتثره البالغ بلماـ الزمَتم" يظهر كىذا النضَت، الركض ُب التعليق ىذا ككرر ،"عنو

  على كثَت ٦تن جاء بعده فمثالن:لقد أثر الماـ ا١تتويل بعده: أما أتثّبه يف من
: أحد تالميذ الماـ ا١تتويل، فقد أتثر بلماـ ا١تتويل أتثَتان كبَتان، كيظهر حسن بن خلف احلسيِب -ُ

                                                           

 .ٗص، ماجستَت ، رسالةالروض النضّبانظر: ا١تتويل،  (ُ)
 .َْؽ، ، ٥تطوطالتهذيبانظر: ا١تتويل،  (ِ)
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 ، كىو نظم ُب ٖتريرات الشاطبية: (ُ)ذل  من خالؿ مصنفاتو فيقوؿ مثالن ُب مقدمة إٖتاؼ الربية
 بلحساف أف يتقبال.كفيو كثَتان قد أتيت بلفظو     عسى هللا 

" كٝتاه "الرحيق ا١تختـو بشرح اللؤلؤ  قاـ بشرح بعض مؤلفات الماـ ا١تتويل مثل:"اللؤلؤ ا١تنظـو
"، كغَتىا من الكتب  .(ِ)ا١تنظـو

: صاحب كتاب هناية القوؿ ا١تفيد ُب علم التجويد كالذم نقل كثَتان من ا١تباحث دمحم مكي نصر -ِ
. كىناؾ الكثَت كالكثَت ٦تن أتثر هبذا (ّ)التفخيم كالًتقيق كغَتىا من اغأبوابكأقواؿ الماـ ا١تتويل فيو ك

 اٟترب عمدة من تال.
 :وفاتو
، كثالٙتائة كأل  من ا٢تجرة من شهر ربيع اغأكؿ عاـ ثالثة عشرُب اٟتادل عشر  الماـ ا١تتويلتوُب 

 .(ْ)كدفن بلقرافة الكربل بلقاىرة
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .قامت بطباعتو دار الفكر (ُ)
 .ُْٓ، صُ، طاإلمام ادلتويلانظر: الدكسرم،  (ِ)
 .َُّ، صُ، طِناية القول ادلفيدانظر: اٞتريسي،  (ّ)
 فسٌميت نزلوىا ا١تعافر من بطن: كقرافة ا١تعافر، من كائل بن سي  بن غصن لبٍت كانت مصر من بلفسطاط قطعة أرض :القىرىافىةي  (ْ)

 طولوف، ابن مثل: لألكابر كترب للصاٟتُت، كمشاىد قائمة، كسوؽ كاسعة، ك٤تاؿٌ  جليلة، أبنية كهبا مصر أىل مقربة اليـو كىي هبم،
 الشافعية للفقهاء مدرسة ُب عنو، هللا رضي الشافعي، إدريس ابن دمحم هللا عبد أيب الماـ قرب كهبا كجالؿ، عظمة على تدؿٌ  كا١تاذرائي
 .ُّٕ/ْ، ِ، طمعجم البلدانا١تواسم.انظر: ايقوت اٟتموم،  أايـ ُب كمتفٌرجاهتم كمصر القاىرة أىل نزه من كىي
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 ادلطلب الثاين: "الكتاب":                               
 كيشمل: 

 اسم الكتاب. اغأكؿ: الفرع
 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. 
 ادس: مناقشة بعض اآلراء كاغأحكاـ اليت ذكرىا ُب كتابو.الفرع الس

 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"
ىذا كتاب  أما النسخة "الباكستانية" فجاء عنواف الكتاب على الصفحة اغأكىل منها: "
 .-آمُت -"هتذيب النشر ُب القراءات العشر للعبد الفقَت دمحم ا١تتويل ا١تصرم الشافعي عفى هللا عنو

، جاء اسم الكتاب كىو "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" :كُب الصفحة الثانية منها
 ل  تبعان لكالـ ا١تصن .كذ

 :توثيق نسبتو إَل ادلللف الفرع الثاين:
هتذيب النشر كخزانة  " يسمى أٚتعت كل ا١تصادر اليت ترٚتت لإلماـ ا١تتويل أف لو كتاب لقد

ذكره الشيخ عامر عثماف شيخ ا١تقارئ  كمنها ماالقراءات العشر"، كأف ىذا الكتاب ُب فن القراءات، 
اًجم الفيضىالء إمتاىعي ، كالربماكم ُب كتابو"(ُ)تابو "شرح تنقيح التحرير"بلداير ا١تصرية ُب ك  القرٌاء بًتى

، كاسم الكتاب مثبت على النسخ اليت كقفت عليها، كما أيثبت (ِ)"ا٢ًتجرم الثاًمن القىرف بىعدى  ًفيما
 بن أٛتد عليها اسم ا١تؤل  أيضان، ٦تا ال يدع ٣تاالن للش  ُب صحة نسبة الكتاب إىل الماـ دمحم

 تويل شيخ القرٌاء، كهللا أعلم.ا١ت
  :منهج ادلصنف يف الكتاب الفرع الثالث:

نستطيع أف نقوؿ: إف ا١تصٌن  قد قسم ا١تادة العلمية اليت كردت ُب كتاب هتذيب النشر إىل ٜتسة 
 الفكرة -بعد ٛتد هلل كالصالة -كقد تضمنت، كقبل أف يبوب بدأ ٔتقدمة كعادة ا١تصنفُت، أقساـ

فلما كانت ا٢تمم ُب ىذا العصر تقصر عن مطالعة  " اغأساسية اليت من أجلها قاـ هبذا العمل فقاؿ:
كتاب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ اٟتافظ أيب ا٠تَت دمحم بن اٞتزرم الشافعي قدس هللا سره، كنور 

، خراج فوائدهقربه؛ أحببت أف أ٠تصو ُب ىذا ا١تصن ؛ ليقرب على الطالب تناكؿ مقاصده، كاست
با، كلطيبتو مقٌرب، كٝتيتو  القراءات كخزانة النشر "هتذيب فجاء ْتمد هللا غأصلو مهٌذب، كلتقريبو ميذىىًٌ

                                                           

 .ّّانظر: عامر، فتح القدير، ص (ُ)
 .ِٗٔ/ِ، ُ، طإمتاع الفضالءانظر: الربماكم،  (ِ)
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العشر"، جعلو هللا إليو من أحب اغأعماؿ، كنفع بو كما نفع أبصلو ُب اٟتاؿ كا١تئاؿ، كعلى هللا قصد 
 .(5)السبيل، كىو حسب كنعم الوكيل"

تضمن ىذا القسم بب ذكر اغأسانيد، كفيو شرع ا١تصن  بذكر القراء العشرة كركاهتم كي :ألولالقسم ا
مل ما كرد من ٣تموع ، ٍب بعد ذل  ٬تي ةكطرقهم مع ذكر اغأسانيد كالطرؽ ا٠تاصة بكل راكو على حد

 الطرؽ لكال الراكيُت عن الماـ.
كىو  -ر دكرىا ُب القرآف الكرَلكيتضمن ذكر ا٠تالؼ بُت القراء ُب اٟتركؼ اليت يكث :ينالقسم الثا

بباب االستعاذة كمنتهيان بذكر  ائن مبوبن حسب ترتيب أصلو، مبتد -ما يعرؼ عند القراء بغأصوؿ
 ايءات الزكائد.

كيتضمن ىذا القسم ذكر ا٠تالؼ بُت القراء ُب اٟتركؼ اليت يقل دكرىا ُب القرآف  :ثالثالقسم ال
مرتبان على سور القرآف مبتدأ بسورة البقرة كمنتهيان  -"فرش اٟتركؼ"كىو ما يعرؼ بُت القراء بػػػ -الكرَل

 بسورة الناس.
 كاغأحكاـ ا٠تاصة بو ٍب بعد ذل  ٮتتم بلدعاء. ،كعمن ركم ،ذكر بب التكبَتك  ٍب جاء بعد ذل 

 :منهج ادلصنف يف ادليزان الفرع الرابع:
 ، كمآخذ:اسن٤تنستطيع أف نقسم ا١تالحظات على منهج ا١تصن  إىل قسمُت: 

 : فهى على النحو التايل:احملاسنأما 
عنايتو البالغة ُب احملافظة على عدـ ا٠تركج عن مضموف اغأصل حىت ال ٭تدث اللبس، على سبيل  -ُ

 ا١تثاؿ: 
طلق أ ند من أدغم". فلوع، َّ من ُّٱُب بب ا١تد حينما كاف يتكلم عن ا١تد الالـز فقاؿ: "ك -أ

 ختل  اٟتكم.اللفظ كمل يقيده بلدغاـ ال
ُب نفس ا١تسألة السابقة أراد أف ينبو على أف العارض للسكوف ٬توز فيو كجو الشباع كمرتبة  -ب

، فقاؿ: "كالعارض ٨تو العباد، كنستعُت حالة الوق ". فلو مل ينص على الوق  ال لتبس اغأمر الالـز
 الوصل. وكدخل مع

العزك فيقوؿ: "فأما ا١تتصل فاتفق العراقيوف إال القليل منهم على مده قدران كاحدان دقة اللفظ ُب  - ِ
مشبعان من غَت إفحاش، نص على ذل  ابن شيطا، كابن سوار، كأبو العز......". فيالحظ ىنا دقة 

                                                           

 .ِ، ٥تطوط، ؽهتذيب النشرا١تتويل، انظر:  (ُ)
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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 

فقولو: "كىو ا١تشهور عند العراقيُت عن اٟتلواٍل"، فيو بيافه عن مدل قوة  لعراقيُت عن اٟتلواٍل.عند ا
 ىذا الوجو.

القطع الداؿ على اليقُت ٦تا ٬تعل القارئ ُب حالة اطمئناف كرسوخ أقداـ من انحية الوجو ا١تذكور،  -ْ
 اجوٍل.غاربة ُب ا١تد، كىو طريق الدٌ فيقوؿ مثالن: ُب نفس ا١تسألة السابقة: كال خالؼ عنو من طريق ا١ت

النشر إرادة الفائدة للقارئ فمثالن: حينما  إدراجو لبعض أبياتو بعد أف انتهى من تلخيص نص  -ٓ
ك أ ،سابق بدؿه  الكلمةىل ىذه إذا انضم إك " قاؿ: لألزرؽ كاف يتكلم عن كلمة آالف ٔتوضعي يونس

قد نظمت ما ك  ،"بلتأمل أتصليدرؾ ٦تا  فاٟتكم ،(ِ)َّجهُّ،(ُ)َّخف حف ُّٱػ ك  ،الحق
  :فقلت لألزرؽ الكلمةيتعلق هبذه 

ٌب  عٍ ي مى ًإ٢تىً  دت  مً ػى ح"       رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ النَ كى  حً تٍ لفى بً  وثً ػػػػػػػػػػػعي بػٍ لػػػػمى ى افى طى صٍ على الػػػػػػمي      رً ىٍ الدَ  دى مى  صىالى
ا دي عٍ بػى كى  ابو حى صٍ أى كى  ؿو كىآ   لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ مً ػال ؽً رى زٍ لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍلى  فى الى آ ُب  رى رَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ػى ت     لذً الَ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى

  ...........إىل آخر اغأبيات.
 أما ا١تآخذ على منهج ا١تصٌن : فهي مالحظات بسيطة كىي على النحو التايل:

، ففي بب اغأسانيد مثالن: عندما كاف يتكلم عن طرؽ ُب بعض ا١تواضع عدـ الدقة ُب مسألة العد -ُ
عنو اٍل عن ىشاـ فقاؿ: فمن أربع طرؽ، كحينما كصل إىل الطريق الثانية قاؿ: الثانية وى لٍ ابن عبداف عن اٟتي 

 .(ّ)حدل عشر طريقان عن ابن نفيسإطريق ابن نفيس من عشر طرؽ، كبعد أف عدىا قاؿ: فصار 
: فنجده مثالن ُب بب الوق  على للبساالختصار ُب مواضع كاف ٬تب اليضاح فيها لتنجنب ا -ِ

                                                           

 .ُٓانطر: سورة يونس، اآلية (ُ)
 .ّٓانظر: سورة يونس، اآلية (ِ)
 ، ٥تطوط، بب اغأسانيد. كقد اتفقت كال النسختُت ُب ىذا النص.التهذيبا١تتويل،  انظر: (ّ)
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 ابن كقاؿ ز،٫ت غَت من الرٍَفعى  كييشم ٯتد، كاف ٛتزة أف أيضان  كريكم"ا٢تمز ككاف يتكلم عن ٛتزة فقاؿ:
". فلم الضم ترـك كأنت كقفت شئت كإف ساكنة، اغأل  على كقفت شئت إف: كتابو ُب كاصل

نعرؼ أم الكتب عن ابن كاصل جاء فيها ىذا الكالـ، فلما رجعنا إىل كتاب النشر كجدان أف الماـ 
 .(ُ)اٞتزرم ذكر اسم الكتاب كىو: "كتاب الوق "ابن 
بغأصل، كذكره إايىا ُب كسط الكالـ على ا١تسألة فمثالن: ُب  ٥تالفتو لبعض العناكين ا٠تاصة -ّ

بب الدغاـ قاؿ: فثبت عن أيب عمرك مع الدغاـ كعدمو ثالث طرؽ، كبعدىا ذكر أف الدغاـ مع 
 .(ِ)، كلو رجعنا إىل اغأصل لوجدان أف الماـ ابن اٞتزرم قاؿ عنها طريق رابعةا٢تمز ٦تنوع

 اعتمد عليها اإلمام ادلتويل يف هتذيبو:ادلصادر الٍب  ع اخلامس:ر الف
كسوؼ أقـو بذكرىا حسب ، كىي نفس ا١تصادر اليت اعتمد عليها الماـ ابن اٞتزرم ُب كتابو النشر

 :الًتتيب اغأل  بئي
 
-ْْٔ: لإلماـ أيب دمحم بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط ا٠تيٌاط البغدادم)كتاب االختيار -ُ

  .(ّ)ق(ُْٓ
: لإلماـ أيب العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي دلبتدي وتذكرة ادلنتهيكتاب إرشاد ا -ِ

، كالتفصيل ق(، انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتانية كعشرين طريقان ُِٓ-ّْٓالواسطي)
 .(ْ)موجود ُب بب اغأسانيد

عم بن غلبوف : لإلماـ أيب الطيب عبد ا١تنكتاب اإلرشاد يف معرفة القّراء السبعة وشرح أصوذلم -ّ
 .(ٓ)ق(، انتقى من الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من طريقُتّٖٗ-َّٗاٟتلب)

                                                           

. كقد اتفقت كال ْٓٔ/ُ، د.ط، لنشرا، ٥تطوط، بب كق  ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز، ابن اٞتزرم، التهذيبا١تتويل،  انظر: (ُ)
 النسختُت ُب ىذا النص.

 . كإف كانت غَت مقركء هبا، فاكتفى إمامنا ا١تتويل ب١تقركء بو فقط.ٖٗٔ/ّ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ْٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ٖٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ٕٗ/ُ، ُ، طالنشر انظر: ابن اٞتزرم، (ٓ)
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 منصور نصر أيب لإلماـ: بلطيف العبارة يف القراءات ادلأثورات َبلرواايت ادلشهورات ةر اإلشا -ْ
  .(ُ)(قَْٓ)العراقي أٛتد بن

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

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

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

بن عتيق لإلماـ أيب القاسم عبد الرٛتن  :كتاب التجريد لبغية ادلريد يف القراءات السبع- ٖ   
الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من اثنتُت  و، انتقى منق(ُٔٓ-ِِْا١تعركؼ ببن الفحاـ الصقلي)

 . (1)كٜتسُت طريقان 
-َّٕبن اٟتسُت بن شيطا ): لإلماـ أيب الفتح عبد الواحد كتاب التذكار يف القراءات العشر -ٗ

 .(1)ق(َْٓ
: لإلماـ أيب اٟتسن طاىر بن غلبوف عبد ا١تنعم بن عبيد هللا كتاب التذكرة يف القراءات الثمان -َُ

 . (1)انتقى من الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من أحد عشر طريقان : ق(ّٗٗبن غلبوف اٟتلب)
: لإلماـ أيب علي اٟتسن بن السبع كتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات -ُُ

 .(قُْٓ-ِْٕيمة)خل  بن عبد هللا بن بلٌ 

                                                           

 .ّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ٖٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .َٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ٕٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ٖٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ّٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
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 . (5)انتقى الماـ ابن اٞتزرم منو ما يقرب على اثنتُت كثالثُت طريقان 
: لإلماـ أيب معشر عبد الكرَل بن عبد الصمد كتاب التلخيص يف القراءات الثمان -ُِ

 (.قْٖٕالطربم)
 . (0)لى ما يقرب من سبعة عشر طريقان انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ع

: لإلماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد كتاب التيسّب حلفظ مذاىب القراء السبعة -ُّ
 ق(.ْْْ-ُّٕالداٍل)

 . (2)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة عشر طريقان 
-ُّٕ)الداٍل سعيد بن عثماف عمرك أيب لإلماـ: كتاب جامع البيان يف القراءات السبع -ُْ
 . (2)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ثالثة كعشرين طريقان : (قْْْ
: لإلماـ أيب اٟتسن على بن دمحم بن فارس كتاب اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش -ُٓ

 ق(.ِْٓا٠تياط)
 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة كثالثُت طريقان 

بن : لإلماـ أيب اٟتسُت نصر جلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش وابن زليصنكتاب ا  -ُٔ
 عبد العزيز الفارسي.

كطريقو أبو علي ا١تالكي عن انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة كعشرين طريقان. 
 .(1)شيوخو كما ُب الركضة

لإلماـ أيب معشر عبد الكرَل  (1)"وسرُ وق العَ سُ  "كتاب جامع أيب معشر الطربي ادلعروف ب    -ُٕ
                                                           

 .ِٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ٕٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ٖٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ُٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ٖٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ٕٓ/ُ، ُ، طرالنشانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 كىذا الضبط كما ىو ُب نسخة مكتبة برلُت. (ٕ)
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 .(5)ره ُب أكثر من موضع ُب كتاب النشر: كقد ذكق(ْٖٕعبد الصمد الطربم)

: لإلماـ أيب عمر أٛتد بن دمحم بن عبد هللا بن ليٌب كتاب الروضة يف القراءات السبع -ُٖ
 .(2)بو طريق كاحدة ٥تتارة عن قالوف: (0)ق(ِْٗ)ي اغأندلسينكٌ مى لى الطى 

: لإلماـ أيب علي اٟتسن بن دمحم بن إبراىيم كتاب الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة -ُٗ
 ق(.ّْٖا١تالكي)ت

 . (2)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتاٍل كعشرين طريقان 
كتاب اجلامع لألداء، روضة احلفاظ، بتهذيب األلفاظ يف اختالف األئمة الغرر، القرأة  -َِ

الماـ ابن اٞتزرم ما  وانتقى من :(1): لإلماـ الشري  أيب إٝتاعيل ا١تعدؿادلعدل( اخلمسة عشر)روضة
  .(1)يقرب من ثالث عشرة طريقان 

 ق(.ِّْ-ِْٓ: لإلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد)كتاب السبعة  -ُِ
 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتس طرؽ

ي منظومة حرز اغأماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع: لإلماـ أيب دمحم : كىكتاب الشاطبية -ِِ
 ق(. َٗٓ-ّٖٓالقاسم بن فَت ه الرعيٍت الشاطب)

 . (1)و الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من تسعة عشر طريقان انتقى من

                                                           

 .َِٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ُٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 انظر: بب اغأسانيد عن قالوف. (ّ)
 .74/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ْ)
 كتاب أٌل  عارؼ ب١تعدؿ،أستاذ ا١تعركؼ ا١تصرم إٝتاعيل اٟتسيٍت أبو الشري ، موسى بن إٝتاعيل بن اٟتسُت بن موسى (ٓ)

 اغأحدب. علي أبو ٯتال بن يعقوب بن ا٠تَت بن منصور عليو البزاز، قرأ إبراىيم بن كاٟتسُت نفيس، بن أٛتد على قرأ الركضة،
 .ُّٖ/ِانظر: ابن اٞتزرم، غاية النهاية، د.ط، 

 .79/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ُٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
 .ُٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
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 (ُ): لإلماـ أيب طاىر إٝتاعيل بن خل  اغأنصارمكتاب العنوان يف القراءات السبع -ِّ
 ق(.ْٓٓ)ت

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

: لإلماـ أيب العالء اٟتسن بن أٛتد كتاب غاية االختصار، يف قراءات العشر أئمة األمصار -ِْ
 ق(.ٗٔٓ-ْٖٖ) (2)بن اٟتسن ا٢تمذاٍل
 . (2)ا يقرب من ٙتاٍل كأربعُت طريقان الماـ ابن اٞتزرم م وانتقى من

بن ا: لإلماـ أيب بكر أٛتد كتاب الغاية يف القراءات العشر واختيار أيب حامت السجستاين -ِٓ
 ق(.ُّٖ-ِٓٗاٟتسُت بن مهراف)

 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ستة عشر طريقان 
قاسم عبد الرٛتن بن اٟتسن بن سعيد : لإلماـ أيب الكتاب القاصد يف القراءات السبع -ِٔ

 ق(.ْْٔا٠تزرجي)ت
الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ستة طرؽ، كالتعويل على النشر ُب ىذه الطرؽ  وانتقى من
 كىقػىرىأى  اٍلبػىَياًذ، اٍبنً  ًإىلى  اٍلقيٍرآفى  ًبوً  قػىرىٍأتي بُت أيدينا إىل اآلف. قاؿ الماـ ابن اٞتزرم:" لعدـ ظهور اغأصل

                                                           

ا١تقرئ مؤل  كتاب العنواف ُب  ،١تصرمٍب ا ،اىر اغأنصارم، اغأندلسيإٝتاعيل بن خل  بن سعيد بن عمراف، أبو الطٌ  (ُ)
أخذ عنو ٚتاىر بن عبد الرٛتن الفقيو، كأبو اٟتسُت ا٠تشاب، ، يوسً سي رى ار بن أٛتد الطى أخذ القراءات عن عبد اٞتبٌ  ،القراءات

، سنة ٜتس كٜتسُت كأربعمائة، اعيل، كغَتىمككلده جعفر بن إٝت ، ُ، طمعرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، توُب ُب أكؿ احملـر
 . ُْٔ/ُ، د.ط، غاية النهايةاٞتزرم، .، ابن ِّٔ/ُ
 .ْٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 ٙتاف سنة كلد ٫تذاف، أىل شيخ ا١تقرئ، اٟتافظ ،العطار ا٢تمذاٍل العال أبو دمحم، بن أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن (ّ)

 القالنسي، العز أيب على فقرأ كاسط، كإىل اٟتداد، علي أيب على كاٟتديث القراءات هبا فقرأ أصبهاف، إىل كارٖتل كأربعمائة، كٙتانُت
 زاد كتاب صن  كالرقائق، كالزىد اٟتديث ُب التصاني  لو الكاؿ، بن دمحم بن كدمحم سكينة، بن الوىاب عبد أٛتد بوأ عليو قرأ

 . كٜتسمائة كستُت تسع سنة اغأكىل ٚتادل من عشر التاسع ُب توُب العشرة، القراءات ُب كصن  ٣تلدا، ٜتسُت ُب ا١تسافر،
 .َُّ/ُ ،ُط ،وذيولو بغداد اتريخ البغدادم، طيبا٠ت ،ُّٓ/ُ ،ّط ،ادلفسرين معجم نويهض،: انظر
 .ٕٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ٖٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
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اٍلميؤىلًٌ ً  عىلىى ٍلبػىَياذً ا اٍبني 
(5). 

لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن شريح بن أٛتد  كتاب الكايف يف القراءات السبع: -ِٕ
 ق(.ْٕٔ-ّٖٖالشبيلي)

 . (0)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة عشر طريقان 
أيب القاسم يوس  بن : لإلماـ كتاب الكامل يف القراءات العشر واألربعْب الزائدة عليها -ِٖ

 ق(.ْٓٔ-َّٗعلٌى بن جبارة ا٢تذيل)
 . (2)كمائة طريقكثالثُت  ةانتقى الماـ ابن اٞتزرم منو ما يقرب من ثالث

: لإلماـ أيب العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي كتاب الكفاية الكربى يف القراءات العشر -ِٗ
 ق(.ُِٓ-ّْٓالواسطي)

 . (2)ب من ٜتس كأربعُت طريقان انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقر 
: لإلماـ أيب دمحم عبد هللا بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط كتاب الكفاية يف القراءات الست -َّ

 ق(.ُْٓ-ْْٔا٠تياط)
 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من سبعة عشر طريقان 

: اختيار خلف واليزيديكتاب ادلبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن زليصن و  -ُّ
ق(. انتقى منو الماـ ُْٓ-ْْٔلإلماـ أيب دمحم عبد هللا بن علي بن أٛتد ا١تعركؼ بسبط ا٠تياط)

 .(1)ابن اٞتزرم ما يقرب من اثنتُت كأربعُت طريقان 
 ق(.َِْ-ُّّسيوًسي)القاسم عبد اٞتبار بن أٛتد الطَرى : لإلماـ أيب كتاب اجملتىب -ِّ

                                                           

 .كىو نفس إسناد كتاب التبصرة.ُٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ٕٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ُٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ٕٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ٖٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ّٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
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 . (5)ن اٞتزرم مايقرب من اثٍت عشر طريقان انتقى منو الماـ اب
بن ا: لإلماـ أيب طاىر أٛتد بن علٌي كتاب ادلستنّب يف القراءات العشر واختيار اليزيدي -ّّ
ق(. انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من أربعة عشر ْٔٗ-ُِْ)ار البغدادمٌ وى بيد هللا بن سً عي 
 . (0)طريق ائةكم
: لإلماـ أيب الكـر ا١تبارؾ بن اٟتسن يف القراءات العشر البواىر كتاب ادلصباح الزاىر -ّْ

 . (2)ما يقرب من مائة ككاحد بعد ا١تائة ق(. انتقى منو الماـ ابن اٞتزرمَٓٓ-ِْٔالشهرزكرٌم)
بن  : لإلماـ أيب منصور دمحم بن عبد ا١تل  بن اٟتسُتكتاب ادلفتاح يف القراءات العشر -ّٓ

قرأ عشر طريقان.  ةق(. انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٙتانيّٗٓتخَتكف العطار البغدادم)
 .(2)"بو ابن اٞتزرم على شيوخو ا١تصريُت

 ق(.ْْْ-ُّٕماـ أيب عمرك عثماف بن سعيد الداٍل)لإل كتاب مفردة يعقوب: -ّٔ
 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم طريقان كاحدة لركح

 وأيوب بن  (1)وسالّم ،(1)أيب حَبْريةت العشر، واختيار نتهى يف القراءاكتاب ادل -ّٕ
  .(2)(0)وأيب عبيد ،(5)وأيب حامت السجستاين (1)ادلتوكل

                                                           

 .ُٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ِٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .َٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ِٕ/ُ، ُ، طالنشرلصائغ، كأيب دمحم بن البغدادم، كابن اٞتندم. انظر: ابن اٞتزرم، كابن ا  (ْ)
 .ٖٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 جبل بن معاذ على قرأ مشهور، تبعي القراءة ُب االختيار صاحب اٟتمصي الكندم السكوٍل ْترية أبو قيس بن هللا عبد (ٔ)

. انظر: الثمانُت بعد مات كقيل ،معداف بن خالد عنو كحدث ،قطيب بن يزيد عنو القراءة ركل ا٠تطاب، بن عمر كعن عنو كركل
 .ِْْ/ُ، غاية النهايةابن اٞتزرم، 

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

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

 .(2)أربعة عشر طريقان  انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من
 : لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن سفياف القَتكاٍل ا١تالكيكتاب اذلادي يف القراءات السبع-ّٗ
 (.ُْٓ)ت

 . (1)انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم ما يقرب من ٜتسة طرؽ
: لإلماـ أيب العباس أٛتد بن عمار ا١تهدكم)ت كتاب اذلداية إَل مذىب القّراء السبعة-َْ
  .(1) ق(٨َْْتو
بن ا: لإلماـ أيب علي اٟتسن كتاب الوجيز يف شرح أداء القرأة الثمانية األمصار اخلمسة -ُْ

 ق(.ْْٔ-ِّٔ) علي بن إبراىيم اغأىوازم
 .(1)عن عاصم، كحفص عن ابن عامر انتقى منو الماـ ابن اٞتزرم طريقُت لركاييت ابن ذكواف

كا١تهذب غأيب منصور شره دكف أف َيخذ منها طرقان.  كىناؾ بعض الكتب أشار إليها ابن اٞتزرم ُب ن
 ، كا١تفيد لإلماـ أيب نصر أٛتد بن مسركر بن عبد الوىاب(1)ق(ْٗٗ)تعلي ا٠تياطدمحم بن أٛتد بن 

، كالشفعة غأيب عبد هللا دمحم بن (52)(قَْٕ)تكالكنز البن عبد ا١تؤمن، (1)ق(ِْْ)تالبغدادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٟتضرمي، يعقوب على كالعركض، عرض كاللغة كالقراءة النحو ُب البصرة إماـ السجستاٍل حاًب أبو يزيد بن عثماف بن دمحم بن سهل (ُ)
 بن كعلي بلرزدقي، ا١تعركؼ سليماف بن دمحم عنو القراءة ا١تتوكل، ركل بن كأيوب الطويل، سالـ على عرض كيقاؿ أصحابو، جلة من كىو
 .  َِّ/ُ ،النهاية غاية اٞتزرم، ابن: انظر. كمائتُت ٜتسُت سنة كيقاؿ كمائتُت كٜتسُت ٜتس سنة سكي، توُبا١ت أٛتد
  . القاسم بن سالـ (ِ)
  . ّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
  . ٖٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
  . ٔٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
  . ٗٔ/ُ، ُ، طالنشرن اٞتزرم، انظر: اب (ٔ)
  . َٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
  . ْٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
  . ٖٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
  . ْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
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، كٚتع اغأصوؿ غأيب اٟتسن علي بن أيب دمحم بن (5)(قٔٓٔ)تولى عٍ أٛتد بن دمحم ا١توصلي ا١تعركؼ بشي 
، (2)للديواٍل أيضان  ، كركضة القرير ُب ا٠تل  بُت الرشاد كالتيسَت(0)(قّْٕ)تبن أيب سعد الديواٍل

 ،(2)ركيها، كعقد الاللئ غأيب حياف دمحم بن يوس  اغأندلسي، كىو نظم ُب كزف الشاطبية ك (2)أيضان 
، كالقصيدة (1)ق(ّٖٕ)تعبد الرحيم بن إبراىيم بن البارزمكالشرعة لشرؼ الدين ىبة هللا بن 

اٟتيٍصرية لإلماـ أيب اٟتسن علي بن عبد الغٍت اٟتصرم
كالتكملة ا١تفيدة ٟتافظ القصيدة لإلماـ أيب  ،(1)
ككتاب البستاف ليب بكر ابن ، (1)ق(ِّٕ)تأيب اٟتسن علي بن إبراىيم الكتاٍل القيجاطي

ء لإلماـ أيب اٟتسن علي بن دمحم بن عبد الصمد ا، كٚتاؿ القرٌ (1)ق(ٕٔٗ)تاٞتندم
 .(1)ق(ّْٔ)تالسخاكم

 :القراءات كتب من وليست اجلزري ابن اإلمام وىناك كتب إستعان هبا
تليها كتب  كتب الفقو  تليهاكتب اٟتديث   تليهاكتب الفضائل   تليهاكسوؼ أبدأ بكتب التفسَت 

 .اللغة كختامها كتب الًتاجم كالسَت
 .(52) ق(ِّٕ-َِْ: لإلماـ عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس)أيب حامتتفسّب ابن  -ُ

 .(55)ق(ُٔٓلإلماـ اٟتسُت بن مسعود بن دمحم البغوم)تتفسّب البغوي:  -ِ
 .(50)ق(ّٖٓ-ْٕٔ: لإلماـ ٤تمود بن عمر بن دمحم، أيب القاسم الز٥تشرم)الكشاف -ّ

                                                           

 .ْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
  . ٓٗ/ُ، ُ، طنشرالانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
  . ٓٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
  . ٓٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
  . ٔٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
  . ٔٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
  . ٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
  . ٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
  . ٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
  . ٓٓ/ِ، طبقات احلنابلةانظر: ابن أيب يعلى،  (َُ)
  . ٕٖ/ِ، اتريخ إربلانظر: ابن ا١تستوُب،  (ُُ)
   .ِٗ،ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُِ)
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 .(5)ق(َٔٔ-ْْٓالرازم) : لإلماـ دمحم بن عمر بن اٟتسُت، فخر الدينتفسّب الرازي -ْ
 .(0) ق(ْٕٕ-َُٕ)إٝتاعيل بن عمر، ابن كثَت أيب الفداء، : لإلماـتفسّب ابن كثّب -ٓ
-ِٕٓ: لإلماـ دمحم بن علي بن عبد الواحد بن النقاش)الالحق السابق والناطق الصادق -ٔ

 .(2)ق(ّٕٔ
  :كتب الفضائل

  (ْ): غأيب عبيد القاسم بن سالـفضائل القرآن -ُ
 .(1): لإلماـ عبد هللا بن سليماف بن اغأشعث بن أيب داكدئل القرآنفضا -ِ
 .(ٔ)منصور اغأرجاٍل لإلماـ ا١تظفر بن اٟتسُت أيب :فضائل القرآن -ّ

 :كتب احلديث
 . (1)ق(َّٔ: لإلماـ سليماف بن أٛتد بن أيوب الطرباٍل)تاألوسط -ُ
 .(1)ق(ِٕٗ-َُِ: لإلماـ دمحم بن عيسى بن سورة)اجلامع -ِ
الإلماـ أيب القاسم الطرباٍل. قاؿ الماـ ابن اٞتزرم:" :الدعاء -ّ  الد عىاءً  ًكتىايبىً  ُب  رىكىيٍػنىاهي  كىمى
  .(ٗ)"الطَبػىرىاٍلًٌ  اٍلقىاًسمً  غًأىيب 
. (َُ)ق(َّْ-ّّٔنعيم اغأصبهاٍل) ماـ أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد أيب: لإلدالئل النبوة -ْ

                                                           

  . ِٖٔٓ/ٔ، ُ، طمعجم األدَبءانظر: اٟتموم،  (ُ)
   . ْٔ/ُ، ُ، طكمالهتذيب الانظر: ا١تزم،  (ِ)
   .ِْٔ،ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
  . ْٔٓ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 داكد أيب الماـ ابن ا١تصاح  كتاب صاحب ا١تشهور الماـ البغدادم السجستاٍل بكر أبو اغأشعث بن سليماف بن هللا عبد (ٓ)

 كتوُب كمائتُت ثالثُت سنة كلد، اغأبح بن اٟتسن ك ،خالد بن سليماف خالد أيب عن ركل مأموف، كبَت ثقة السنن صاحب داكد
   .َِْ/ُ، غاية النهاية. انظر: ابن اٞتزرم، كثالٙتائة عشرة ست سنة
 .رٚتةت لو أجد مل . ْْٔ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
  . ِْٔ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
  . ّ/ُ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ٕٓ/ُ، ُط، احملرر يف أسباب نزول القرآنانظر: ا١تزيٍت،  (ٖ)
 .اغأكسط صاحب كىو . ُِٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
  . َْٗ/ِ، ُ، طلنشر، ابن اٞتزرم، اِّ/ُ، ُ، طتذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ انظر: ابن ا١تربد اٟتنبلي،  (َُ)
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 .(ُ)ق(َّّ-ُِٓالنسائي): لإلماـ أٛتد بن شعيب بن علي السنن الكربى
 .(ِ)..."اغٍأىغىرًٌ  عىنً  صىًحيحو  إبًًٍسنىادو  اٍلكيبػٍرىل سينىًنوً  ُب  الَنسىاًئي   رىكىل كىقىدٍ قاؿ الماـ ابن اٞتزرم:"

 .(ِ)..."اغٍأىغىرًٌ 
 (ّ)ق(ْٖٓبكر البيهقي)ت لإلماـ أٛتد بن اٟتسُت بن علي أيب: شعب اإلميان -ٓ

االماـ ابن اٞتزرم:"   قاؿ ٯتىافً  شيعىبً  ُب  ًقي  اٍلبػىيػٍهى  رىكىاهي  كىذى  .(ْ)"الَصًحيحي  كىىيوى  اٍلً
-َِٔبكر بن الضحاؾ بن أيب عاصم الشيباٍل) أٛتد بن عمرك، أيب: لإلماـ الشمائل -ٔ

 . (ٓ)ق(ِٕٖ
 .(ٔ)ق(ِٔٓ-ُْٗ: لإلماـ دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم البخارم)الصحيح -ٕ
  :(ٕ)ق(ُِٔ-َِْاٟتسُت القشَتم) : لإلماـ مسلم بن اٟتجاج، أيبالصحيح -ٖ
 . (ٖ)ق(ُُّ-ِِّ: لإلماـ دمحم بن إسحاؽ بن خزٯتة)صحيح ابن خزمية -ٗ
 .(ٗ)ق(َْٓعبد هللا اٟتاكم) أيبماـ دمحم بن عبد هللا،لإلالصحيح ادلستدرك:  -َُ
 .(َُ): لإلماـ النسائيعمل اليوم والليلة -ُُ
 .(ُُ)ق(َٗٓ-ْْٓ: لإلماـ شَتكيو بن شهردار بن شَتاكيو)الفردوس -ُِ
 .(ُِ)ق(َِْ-َُٓبن إدريس بن العباس بن عثماف، الشافعي ا١تطلب) : لإلماـ دمحمادلسند -ُّ

                                                           

 .  َّْ/ِ، ُ، طالعقد ادلذىب يف طبقات محلة ادلذىبانظر: ابن ا١تلقن،  (ُ)
 .  ِٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .  ّٔٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .  ّ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .  ّٔٓ/ُ، ُ، طلنشراانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .  ْْٔ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 . ُٓ/ُ ،ُطالكُب واألمساء، النيسابورم، انظر:  (ٕ)
 . َِٖ/ُ ،ُطالنشر، ابن اٞتزرم، انظر:  (ٖ)
 . ُّْ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ُّْ/ِ ،ُطديوان اإلسالم، ابن الغزم، انظر:  (ٗ)
 . ِْْ/ُ ،ُط، النشرابن اٞتزرم، انظر:  (َُ)
 . ْْٔ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ُِٓ/ُْ، ط، سّب أعالم النبالءالذىب،  انظر: (ُُ)
، ابن اٞتزرم، النشر، ُٓٓ/ُ، ْ، طُّٔ/ْ ،ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  انظر: (ُِ)
 . ِْٗ/ُ، ُط
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  .(ُ)ق(ِِٖ-ُٖٔ: لإلماـ اٟتارث بن دمحم بن أيب أسامة)ادلسند
 .(ِ)(قَّٕ-َُِيعلى ا١توصلي) إلماـ أٛتد بن علي بن ا١تثٍت، أيب: لادلسند الكبّب -ُْ
 .(ّ)ق(َّٔ)ت : لإلماـ سليماف بن أٛتد بن أيوب الطرباٍلادلعجم الكبّب للطرباين -ُٓ
-ّّٖعبد هللا اٟتليمي) ماـ اٟتسُت بن اٟتسن بن دمحم، أيب: لإلادلنهاج يف شعب اإلميان -ِٖ
    (ْ)(قَّْ

 :وأصولو وادلنطق كتب الفقو

-ُْٓاحملاسن الركايٍل) بن إٝتاعيل بن أٛتد بن دمحم، أيب : لإلماـ عبد الرٛتنالبحر -ِٗ
  .(ٓ)ق(َِٓ
 .(ٔ)(قٖٓٓ -َْٖٗت بن سامل بن سعيد العمراٍل): ٭تي بن أيب ا٠ت البيان -َّ
 اٍلعىامل اًلمىاـ: لإلماـ صدر القضاة، قاؿ عنو صاحب اٞتواىر ا١تضية:" شرح اجلامع الصغّب   -ُّ
ابػي  قىاؿى    .(ٕ)...."الَصًغَت اٞتٍىاًمع شرح لىوي  اٍلقنية َب ذكره اغٍأىب على اٍلعلم كىطلب تفقو نىاأىٍصحى
-ّٖٔاٟتسن، تقي الدين السبكي) إلماـ علي بن عبد الكاُب، أيب: لشرح ادلنهاج -ِّ
 .(ٖ)ق(ٕٔٓ
 .(ٗ)ق(ّٕٔ: لإلماـ دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفلح)الفروع -ّّ
 .(َُ)ق(َِٔ-ُْٓبن قدامة ا١تقدسي) : لإلماـ عبد هللا بن أٛتدادلغِب -ّْ

                                                           

 . َِ/ُ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ُِْ/ٖ، ُ، طاتريخ بغداد وذيولوا٠تطيب البغدادم،  انظر: (ُ)
 . ُِ/ُ ،ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ّٔ/ُ ،ُ، طتذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظابن ا١تربد اٟتنبلي،  انظر: (ِ)
 . ُّٔ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، سبق ذكره (ّ)
 . ّْْ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ّّْ/ْ، ِ، ططبقات الشافعية الكربىالسبكي،  (ْ)
 . ِْٖ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ُٖٗ/ّ، د.ط، وفيات األعيانابن خلكاف،  (ٓ)
 . ِْٓ/ُ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ّّٔ/ٕ، ِ، ططبقات الشافعيةالسبكي،  (ٔ)
 . ِْٖ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ّٕٔ/ِ، ُ، طاجلواىر ادلضيةانظر: ٤تي الدين اٟتنفي،  (ٕ)
 . ّْْ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ّٖٓ/ُ، ِ، طشرحلية البانظر: ا١تيداٍل،  (ٖ)
 . ْْٓ/ِ، ُ، طالنشر، ابن اٞتزرم، ِٗٔ/ٓ، ُ، طأعيان العصرانظر: الصفدم،  (ٗ)
 . ُٓ/ِ، ُط، ادلقصد األرشد، ابن مفلح، ْْٗ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
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ن عبد الكاُب تج الدين : لإلماـ عبد الوىاب بن علي بمنع ادلوانع يف سلالت مجع اجلوامع -ّٓ
 .(ُ)ق(ُٕٕ-ِٕٕالسبكي)
 .(ِ)ق(ّٗٓ: لإلماـ علي بن بكر بن عبد اٞتليل، ا١ترغيناٍل اٟتنفي)تاذلداية -ّٔ
 .(2) (ّ)ق(ِٖٕ-ُٔٔ: لإلماـ أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ ا١تشهور ببن تيمية)ادلنطق -ّٕ
(2). 

:كتب اللغة  
 .(ٓ)ق(ْٕٓ-ْٓٔ)يحياف اغأندلس : لإلماـ أيباالرتشاف -ّٖ
  .(1)ق(ُٔٔ-ّٖٓالعراب: لإلماـ عبد هللا بن اٟتسُت بن عبد هللا العكربل) -ّٗ
 .(ٕ)(قٕٔٔ-ُّٔ)النوكمٌ رؼ النوكم. ٭تي بن شى : هتذيب األمساء واللغات -َْ
 . (ٖ)ق(ُٕٔ-َٖٕ: لإلماـ عبد هللا بن يوس ، ٚتاؿ الدين، ا١تشهور ببن ىشاـ)التوضيح -ُْ
 .(ٗ)ق(ّٕٕ-ِٖٖعلي الفارسي) اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار، أيباـ :لإلماحلجة -ِْ
 .(َُ)ق(ِّٗتالفتح عثماف بن جٍت) : لإلماـ أيباخلصائص -ّْ
  .(ُُ)(قِٕٔ-ََٔلإلماـ دمحم بن عبد هللا بن مال ) :شرح الكافية -ْْ
 .(ُِ)ا١تهدكم : لإلماـ أيب العباسشرح اذلداية -ْٓ
 .(ُ)(قّّٗتنصر اٞتوىرم) بن ٛتاد، أيب: لإلماـ إٝتاعيل اححَ الصِ  -ْٔ

                                                           

 .  َُْ/ّ، ُ، طلشافعيةطبقات ا، ابن قاضي شهبة، ْٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .  ّّٖ/ُ، ُ، طاجلواىر ادلضية، ٤تي الدين اٟتنفي، ِْٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .  ِٓ/ُ، ُ، طمعجم احملدثْبالذىب،  ،ِْٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 . ْْٓ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 . ُْْ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ُُٔ/ِ، ُط ،إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، ُُٔ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ُْٗ/ٖ، ُٓ، طاألعالم، الزركلي ،ِْٗ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
 .ُْٕ/ْ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  ،ِّْ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
 .ُٕٗ/ِ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  ،ُُْ/ُ، ُ، طالنشرزرم، انظر: ابن اٞت (ٗ)
 .ِْْ/ُ، ّط، زىة األلباء يف طبقات األدَبءناغأنبارم،  ،ّٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
 .ِّّ/ٔ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  ،ّٕٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُُ)
 .ْٕٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُِ)
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 .(ِ)ق(ُْْدمحم إٝتاعيل بن إبراىيم القرٌاب)ت : لإلماـ أيبعلل القراءات -ْٕ
 .(ّ)ق(ِٕٔلإلماـ عبد هللا بن قتيبة بن مسلم الدينورم)ت :غريب احلديث -ْٖ
 .(ْ)ق(ِِٓعمر اٞترمي)ت : لإلماـ صاحل بن إسحاؽ، أيبالفرخ -ْٗ
        .(ٓ)ال : البن مالكافية -َٓ
 .(ٔ)ق(َُٖ-ُْٖ: لإلماـ عمرك بن عثماف بن قنرب)الكتاب -ُٓ
  .(ٕ) ق(ِٖٓ)تالز٥تشرم القاسم أيب أٛتد بن عمر بن ٤تمود: لإلماـ ادلفصل -ِٓ
 .(ٖ)ق(ِٔٓ: لإلماـ نصر بن علي بن دمحم ا١تعركؼ ببن أيب مرَل)ادلوضح يف وجوه القراءات -ّٓ

 :كتب التاريخ
 .(ٗ)ق(ّْٔ-ِّٗلإلماـ أٛتد بن علي بن اثبت، ا٠تطيب البغدادم) :اداتريخ بغد -ْٓ
 . (َُ)ق(ُٕٓ-ْٗٗلإلماـ علي بن اٟتسن بن ىبة هللا، ابن عساكر) :اتريخ دمشق -ٓٓ
 . (ُُ): لإلماـ أبو عمرك الداٍلاءالقرّ  اتريخ -ٔٓ
  .(ُِ)(قْٖٕ-ّٕٔ) الذىب : لإلماـ دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتازطبقات القراء -ٕٓ
 .(ُّ)ق(ّٓٔ-ِٕٕأٛتد اٞترجاٍل) : لإلماـ عبد هللا بن عدم أيبالكامل -ٖٓ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِْٕ/ٖ، ُ، طاتريخ اإلسالم، الذىب، ُُِ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ُُٓ/ُّ، سّب أعالم النبالء، الذىب، ُّّ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ُٔٓ/ُ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  ،ْْٕ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ُٖٗ/ّ، ُٓ، طاألعالمالزركلي،  ،َْْ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ِّّ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ُٖ/ٓ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، ، ُِٔ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ِٕٖٔ/ٔ، ُ، طمعجم األدَبءانظر: اٟتموم،  (ٕ)
 .ّْٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
 .ُِٕ/ُ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، ، ُٕ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
 .ِّٕ/ْ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، ، ُْٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
 .ُّ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُُ)
 .ُٕ/ِ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ّْ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُِ)
 .َُّ/ْ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، ، ّْٓ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُّ)
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 .(ُ)(قٕٗٓ-َٖٓلإلماـ عبد الرٛتن بن علي بن دمحم بن اٞتوزم)  :الوفا -ٗٓ
دكف عزك ١تصدر معُت  – ُب النشر - ابن اٞتزرم اغأعالـ نقل عنهم الماـكىناؾ بعض 

 منها:
 .(ِ)ق(َُِالضحاؾ: )ت -ُ
 .(ّ)ق(َُْد: )ت٣تاى -ِ
 .(ْ)ق(ُُٖقتادة: )ت -ّ
 .(ٓ)ق(َُّمال  بن دينار: )ت -ْ
 .(ٔ)ق(ُِٓدمحم بن اسحاؽ: ) -ٓ
 .(ٕ)ق(ُٗٔانفع: )ت -ٔ
 .(ٖ)ق(ُٕٓا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم: )ت -ٕ
 .(ٗ)ق(ُٕٗمال : ")ت -ٖ
 .(َُ)ق(َُٖسيبويو: )ت -ٗ
 .(ُُ)(قُِٖت) يعقوب بن إبراىيم القاضي أبو يوس : -َُ
 .(ُِ)ق(ُٖٖالقاسم بن معن: )ت -ُُ
النحوم  الكوُب الفراء زكراي أبو اغأسدم، منظور بن هللا عبد بن زايد بن ٭تِتالفرٌاء:  -ُِ

                                                           

 .ُّٔ/ّ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، ، ْٗٓ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .َٓٓ/ّ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .َٓٓ/ّ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ُّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ُّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .َْٖ/ِ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
 . َِِ/ِ، ١ُتضية ، ط، اٞتواىر اِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُُ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُِ)
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 .(ُ)(قَِٕت)
 .(ِ)ق(َُِأبو عبيدة: )ت -ُّ
 .(ّ)(قِّّتأبو سليماف الداراٍل: ) -ُْ
 (.قِّّت٭تي بن معُت: ) -ُٓ
 .(ْ)ق(ِٓٓأبو حاًب السجستاٍل: )ت -ُٔ
 .(ٓ)ق(ُِٖأبو زرعة الدمشقي: )ت -ُٕ
 .(ٔ)(ِٖٓا١تربد: )ت -ُٖ
 .(ٕ)ق(َِٗعبد هللا بن أٛتد: )ت -ُٗ
 .(ٖ)ق(ُِٗثعلب: )ت -َِ
 .(1)ق(َّٗابن عطاء: )ت -ُِ
 .(52)ق(ُُّالزجاج: )ت -ِِ
 .(55)ق(ّّٔابن ا١تنادم أٛتد بن جعفر: )ت -ِّ
 .(50)ق(ّْٕيونس بن عبد اغأعلى: )ت -ِْ
 .(ُّ)ق(َّٔ)ت :أىٍشتىوٍ  اٍبني  -ِٓ

                                                           

 .َُِ/ُٖ، سَت أعالـ النبالء، د.ط، ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (َُ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشر، انظر: ابن اٞتزرم (ُُ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُِ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُّ)
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 .(5)ق(ّّٖ)ت أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل الٌنٌحاس : -ِٔ
 .(ِ)ق(ّٖٖا٠تطايب: )ت -ِٕ
 .(ّ)(قْٔٔتأبو علي اغأصبهاٍل: ) -ِٖ
 .(ْ)ق(َٓٓالغزايل: )ت -ِٗ
 .(ٓ)ق(ُْٓابن عطية: )ت -َّ
 .(ٔ)ق(َٗٔابن خركؼ: )ت -ُّ
 .(ٕ)ق(ْٔٔابن اٟتاجب: )ت -ِّ
 .(ٖ)ق(َٔٔلسالـ: )تبن عبد ا العزٌ  -ّّ
 .(ٗ)ق(ِٖٕابن تيمية: )ت -ّْ
  .(َُ)يعقوب بن جعفر بن أيب كثَت -ّٓ

 :مناقشة بعض اآلراء واألحكام الٍب ذكرىا يف كتابو الفرع السادس:
من كتاب الركضة للمالكي  حفص عن عاصم فيما يتعلق بلقراءة بوجو قصر ا١تنفصل ُب ركاية -ُ

 عن زىٍرعىافى  طريق من البغدادمٌ  عليٌ  أبو: بلقصر لو فقطع حفص ماكأمن طريق الويل: قاؿ ا١تصن "
 عن ا١تشهور كىو عنو، الفيل طريق من العزٌ  أبو ككذل  جامعو، ُب فارس بن ككذل  عنو عمرك
 قاؿ، ٍب جاء ُب اٟتاشية كأكرد قوؿ الماـ الزمَتم ُب ىذه ا١تسألة فقاؿ:""الفيل طريق من العراقٌيُت
 كرأيت عمرك، عن زرعاف طريق من علي أيب ركضة من ٟتفص بلقصر: "النشر ُب ذكر: الزمَتم

                                                           

 .ّّٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ّ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ْ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٓ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٔ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٕ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٖ)
 .ّْٗ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
 نعيم، أيب بن كانفع ،ٚتاز بن مسلم بن سليماف عن عرضا القراءة ركل ، ا١تدٍل اغأنصارم كثَت أيب بن جعفر بن يعقوب (َُ)

 .ّٖٗ/ِ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم،  .الكسائي ٛتزة بن علي،  الدكرم عمر أبو عرضان  عنو القراءة ركل



 

12 
 

 النشر ُب يسند كمل فقط، الفيل عن الويل عن للحٌمامي القصر فيها ذكر ا١تصححة العتيقة النسخة
 أيضان  النشر ُب يسند كمل كاسطة، بال اٟتٌمامي على قرأ علي أب غأف بو كنقرأ الويل، إال الركضة كتاب
 على ا١تعدؿ كقرأ عنو، اٟتٌمامي على قرأ فارس ابن أف مع الويل، إىل فارس بن كجامع ا١تعٌدؿ، ةركض
ككرر ىذا التعليق ُب الركض النضَت، كىذا يظهر ميولو إىل قوؿ الماـ  ،"عنو اٟتٌمامي على العباس أيب

    الزمَتم ُب ىذه ا١تسألة.

نص ":(ِ)قاؿ الماـ ا١تتويل بسورة النجم لألزرؽ، (ُ)َّ ٌّ ٰى ُّٱبػػػػ ٔتد البدؿ فيما يتعلق -ِ
 فقط ٌَّّ ٰىُّٱ ءاستثنا ىكعل ،(ْ)كابن شريح ،ا١تهدكمك  ،ابن سفياف :(ّ)علي استثنائهما

، نص ُب غَت٫تا علي ا٠تالؼ فيهماك  "،جامعو"كاستثنا٫تا ُب  "،تيسَته"يستثنهما الداٍل ُب  كمل ،مكي
 بنكا ،بو معشرأك  م،اغأىواز ك  "،الكامل "ك "،لعنواف"اا صاحب مٌ أك  ،الشاطب ماه٠تالؼ فيا لر أجك 
ل  فيو من كال ما اختي  ،َّينُّٱ:من ٨تو ئوٚتع علي استثناأي حد منهم ما أفلم يستثن  ة،ميبلٌ 
 ،َّرئُّٱٱك ،َّحنُّٱ :د منهم بشيء من ا١تغَت ٨توحأل كال مثٌ  ،ٌَّّ ٰىُّٱٱك ،َّزبُّٱ
 ،كىذا صريح بو،ال إ الو كال مثٌ  ،ا٢تمز احملقق ىعل الإكمل ينصوا  ،كمل يتعرضوا لو ،َّجت هبُّٱك

 ،كضعفو بلتغيَت ،كىو ضع  سبب ا١تد بلتقدـ ؛بلعارض كلو كجو قوم أك كالصريح ُب االعتداد
كىو الذم اقتصر  ؛كلكن العمل على عدـ االعتداد بلعارض ُب الباب كلو سوم ما استثٌت من ذل 

كىو  ،منع االعتداد بلعارضأكال  ،خذآكبو قرأت كبو " :كقاؿ ُب أصلها ،توبُب طيعليو ا١تصن  
   ."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 (ُ)
 .  /دَْ، ٥تطوط، ؿ: ذيب النشرهتانظر: ا١تتويل،  (ِ)
 أم: آالف ٔتوضعي يونس، كعادان اغأكىل بلنجم. (ّ)
ابن شريح، الكاُب ُب  ١تقرئ اغأستاذ، مصن  كتاب، أبو عبد هللا الشبيلي ادمحم بن شريح بن أٛتد بن دمحم بن شريح الرعيٍت (ْ)

قرأ عليو سبطو حبيب بن دمحم بن حبيب ، القنطرمقرأ بلركاايت على ابن نفيس، كأٛتد بن دمحم ، ككتاب التذكَت القراءات السبع
 ،معرفة القراء الكبار الذىب،  ،توُب ُب رابع شواؿ، سنة ست كسبعُت كأربعمائة، كلو أربع كٙتانوف سنة، كأٛتد بن دمحم بن مقداـ

 .ُّٓ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ِّْ/ُ، ُط
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ىٍزرىؽو      ًكُبى عىادنا اغأيكىلى خً      ؼه غأى  ٌتى لىًدٍيًو، كىًقيػػػػػػػػػػلى الى لى ييٍستػىثػٍ ػػػػػػػػفػىقىٍد ًقيػػػػػػػػػػػػػالى
ادنا بًتىٍحرًي و ًإىلى الاَلـً نػىقىػػػػػػػػػػػ      ا ًلٍدغىاًمًو اٍعػ      ًتدى  ػػػػػالى ػػػػػػػػػفىمىٍن قىاؿى ييٍستػىثٍػٌتى فىذى
ٍػػػػػػػػػػػػػػزىتيوي مىٍنوً        ػػػالى ػػػػػػػػػيىةه ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػدىمىا تىػػػػػػػػػػػكىمىٍن قىاؿى الى مىا اٍعتىَد ًفيًو ًبعىاًرضو       كى٫تى
ًقًض مىٍوجيوده كىملٍى يػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الٍػمىالى        فىًإٍف قػيٍلتى ُب ًإٍدغىاًمًو مىعى مىدًٌ النػ        انى
 الى ػػػػػػػػػرًل عىلىى الَلٍفًظ أىٍسهى أىقيوؿي لىقىٍد قىاليوا عىلىى اغأىٍصًل مىدًًٌه      كىًإٍدغىاميوي ٬تىٍ      
 ػػػػػػالى ػػػػػػفىأىنتى تػىرىل اٟتىٍيًثَيةى افػٍتػىرىقىٍت فىػػػػػػػػػػػالى       تػىنىاقيضى ًفيًو لًَلًذم قىػػػػػػػػػػد أتىىَمػػػػػػػػػػػ     
تىًدم       هًبىٍمزىًة كىٍصلو       ا جىوىابه لًَلًذم ًفيػػػػػًو يػىبػٍ  ػػػػػػالى ػػػػػػػػػػكىىيوى ييٍدًغمي ميوًصػػػػ كىىىذى
     ." ػػػػػػػالى ا اٍحًتجىاجه مىٍع ثػيبيوًت رًكىايىػػػػةو       فىكيل  ًمنى اٍلوىٍجهىٍُتً صىػػػػػػػػَح ٖتىىم   كىىىذى
 ما يتعلق ْتكم النقل ُب ميم اٞتميع عند كرش:  -ّ

بىوي  غًأىفَ  ؛ فػىوىاًضحه  ًلوىٍرشو  أىَما ٞتٍىٍمًع،ا ًميمي ( الرَاًبعي )ماـ ابن اٞتزرم:"قاؿ ال  ا٢ٍتىٍمزىةً  ًعٍندى  مىٍذىى
ا ا ا٢ٍتىٍمزىةي  تػىقىعً  فػىلىمٍ  ًبوىاكو، ًصلىتػيهى ًبوً  ُب  بػىٍعدىىى لىًة، أىٍجلً  ًمنٍ  مىدٌو  حىٍرؼً  بػىٍعدى  ًإاَل  مىٍذىى  طىرًيقً  ًمنٍ  كىأىَما الصًٌ
َازو، اٍبنً  عىنً  ا٢ٍتىامًشًيًٌ  بىوي  أىفَ  عىلىى نىصَ  ا٢ٍتيذىيلَ  فَ فىإً  ٚتى ـي  مىٍذىى لىةً  عىدى ا كىميٍقتىضىى ميٍطلىقنا، الصًٌ ؽً  ىىذى  اٍلًٍطالى
ـي   كىىىذىا. اٞتٍىٍمعً  ًميمً  ًإىلى  النَػٍقلي  ذىًل ى  كىميٍقتىضىى ميٍطلىقنا، النَػٍقلً  عىلىى أىٍيضنا كىنىصَ  ا٢ٍتىٍمزىًة، ًعٍندى  ًصلىًتهىا عىدى
 كىاَلًذم إًلىٍيًو، فىأىٍرًجعي  ًبشىٍيءو، ًٓتيصيوًصَيًتهىا اٞتٍىٍمعً  ًميمً  ُب  نىصًّا لىوي  أىٍعلىمي  الى  فىًإٌٍلً  ٖتىًٍقيقيوي، ٍشكىلً اٍلمي  ًمنى 
ـي  ذىًل ى  ُب  عىلىٍيوً  أيعىوًٌؿي  ا النَػٍقلً  عىدى لىًة، ًفيهىا كىاغٍأىٍخذي  ًٓتيصيوًصَيًتهىا ًفيهى  ملىٍ  لىَما أىٌٍلً   ى ذىلً  ُب  كىحيَجيًت  ًبلصًٌ
اًىبً  أيصيولًوً  ًإىلى  رىجىٍعتي  نىصًّا ًفيهىا لىوي  أىًجدٍ  اًبًو، كىمىذى  اٍلًقرىاءىًة، بًًتٍل ى  اغٍأىٍخذً  عىلىى مىعىوي  اٍشتػىرىؾى  كىمىنً  أىٍصحى
 ٍبنً  عيمىرى  ٍبنً  اّلِلًَ  عىٍبدً  ٍبنً  سىاملًً  ٍبنً  اّلِلًَ  عىٍبدً  ٍبنً  ٤تيىَمدً  ٍبني  الز بػىيػٍري  كىىيوى  الٌرًكىايىًة، ُب  النَػٍقلً  عىلىى كىكىافػىقىوي 
، الر كىاةً  أىحىدي  اٍلعيمىرًم   ا٠تٍىطَابً   نىصًّا النَػٍقلى  يػىٍرًكم فػىوىجىٍدتيوي  كىٍردىافى، اٍبنً  رًكىايىةً  ًمنٍ  جىٍعفىرو  أىيب  عىنٍ  اٍلمىٍشهيورًينى
لىةً  اٞتٍىٍمعً  ًميمى  كىخىصَ  كىأىدىاءن، ، عىنٍ  النَػٍقلً  ريكىاةً  ًمنٍ  كىغىيػٍريهي  كىٍرشه  كىكىذىًل ى . ًإاَل  سى لىيٍ  ًبلصًٌ ًفعو  يػىٍقرىأٍ  ملىٍ  كيل هيمٍ  انى
ـً  ُب  صىر٭تنا اغٍأىًئَمةً  ًمنى  عىلىٍيوً  يػيٍعتىمىدي  مىنٍ  نىصَ  كىكىجىٍدتي  ًصلىةو، ًبغىٍَتً  اٞتٍىٍمعً  ًميم ُب   ًميمً  ُب  النَػٍقلً  جىوىازً  عىدى

ـً  ًإىلى  اٍلمىًصَتي  فػىوىجىبى . اٞتٍىٍمعً  لىةً  ًإىلى  اٍلمىًصَتي  كىحىسينى  ًفيهىا، النَػٍقلً  عىدى ًمهىا ديكفى  الصًٌ  الَنصًٌ  بػىٍُتى  ٚتىٍعنا عىدى
ٍنعً  ا النَػٍقلً  ًلمى لىةً  اغٍأىٍخذً  ُب  اٍلًقيىاسً  كىبػىٍُتى  ًفيهى ٍسكىاًف، ديكفى  ًفيهىا ًبلصًٌ ا رى أى  ملىٍ  لىَما أىٌٍلً  كىذىًل ى  اٍلً  نػىقىلى  أىحىدن
ًفعو  عىنٍ  كىالى  جىٍعفىرو  أىيب  عىنٍ   كىخىَصصىهىا اٞتٍىٍمعً  ًميمً  غىٍَتً  ُب  النَػٍقلى  جىٍعفىرو  أىيب  أىٍصحىابً  أىحىدي  ىيوى  اَلًذم انى

ٍسكىاًف، ا أىٍعلىمي  الى  أىٌٍلً  كىمىا ًبٍلً  ُب  شىارىكىوي  مىنٍ  عىلىى الرَاًكم ةً رًكىايى  كىٛتىٍلي  ًفيهىا، النَػٍقلً  عىلىى نىصَ  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدن
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ٍشكىاًؿ، الَتٍشًكي ً  ًعٍندى  ًسَيمىا كىالى  عىلىٍيوً  ميٍعتىمىده  أىٍصله  اٍلًقرىاءىةً  تًٍل ى  أىٍصلً  ُب  كىافػىقىوي  أىكٍ  الٌرًكىايىًة، تًٍل ى   كىاٍلً
هي  فػىقىدً  ديكا ملىٍ  لىَما - اّلَِلي  رىًٛتىهيمي  - أىًئَمًتنىا ًمنٍ  كىاًحدو  غىيػٍري  اٍعتىمىدى  .(ُ)...."إًلىٍيوً  يػىٍرًجعيوفى  نىصًّا ٬تًى

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 

 بن اٞتزرم على سبيل العرض، فلم ينظر إليو الماـ ا١تتويل كمل يذكره.خالؼ قد أكرده الماـ ا
 

 :أمهية كتاب "التهذيب" بْب كتب فن القراءات الفرع السابع:
ذيب النشر كخزانة القراءات العشر": إف ا١تتتبع لتاريخ التألي  ُب علم القراءات ليدرؾ أ٫تية كتاب "هت

 ا٠تامسةيص النشر قبلو ٧تد أف كتاب التهذيب ٭تتل ا١ترتبة فإذا نظران إىل الكتب اليت ألفت ُب تلخ
 :كىي على النحو التايلبينها، 
 .تقريب النشر ُب القراءات العشر لإلماـ ابن اٞتزرم -ُ
 .ق(ِٔٗ-ِّٖ) تلخيص تقريب النشر ُب القراءات العشر لزكراي اغأنصارم -ِ
 .ق(ََُٓتٛتد العوُب)حملمد بن أتلخيص النشر   -ّ
ب حصوؿ ا١تقاصد ُب استخراج ما ُب النشر من فوائد ١تصطفى بن عبد الرٛتن تقري -ْ

 .ق(ُُٕٔ-َُٖٓ)الزمَتم
إال أف التهذيب فاؽ ما قبلو بسبب اطالع مصنفو على ما سبقو من الكتب ال سيما ما 

، كنسقو الذم يوافق نسق النشر ُب التبويب، كملحو اليت قاـ بوضعها صنفو الزمَتم ُب ىذا ا١تقاـ
 على التهذيب سواء كانت ُب صلب النص أـ ُب اٟتاشيىة ٦تا جعل الكتاب مرجعان للقرٌاء.

 
 .نسخ الكتاب. )وبعده مناذج من مصورات النسخ( الفرع الثامن:

 أف أحصل على مصورتُت من كتاب التهذيب كىي: -بفضل هللا كمنو علي –استطعت 
 ُُّْ/ََٗٓ رقم ملٖت ا١تصرية الكتب دار من مصورة نسخة: األوَل النسخة
 . انسخها اسم عليها يوجد كال النسخ، ٓتط كتبت نسخة كىي

مثبت  نسخها كتريخ مقدمة الكتاب، مثبت على الغالؼ كُب كاسم الكتاب، كاسم مصنفو

                                                           

 .ُْٖ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ُ)
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 كثالٙتائة أل  عاـ افتتاح اٟتراـ ٤تـر شهر من عشر خامس ا١تبارؾ ا٠تميس يـو ىوبلصفحة اغأخَتة ك 
 .(ب) بلرمز ٢تا رمزت كقد ق،َُِّ كعشرين

 ان سطر ُِ على ٭تتوم كالوجو كجهُت، على ٖتتوم لوحة كل ،لوحة( ُٓٓ) لواحاهتا عدد
 البسيطة اغأماكن بعض هبا أف كيالحظ ا٠تا٘تة، كىي ان سطر ُِ على احتوت قد لوحة آخر إال تقريبان 
ة كتاب على تاستعنف خفي ، طمس كأنو يظهر أثناء التصوير زاد حينما اٟترب جعل ٦تا رطوبة، هبا

 كيوجد للمصن ، كىامة كثَتة تعليقات ا١تخطوط هبامش كيوجد الباكستانية، بلنسخة ما أشكل
 دار ختم اغأخَتة على صفحة الغالؼ، كالصفحةكما يوجد  التصحيحات، بعض أيضان  ب٢تامش
 .القومية كالواثئق الكتب

 :الباكستانية النسخة من مصورة: الثانية النسخة
 ٖتت ديب-ا١تتحدة العربية المارات بدكلة كالًتاث للثقافة، ا١تاجد ٚتعة مركز من عليها حصلت كقد
 ،بعض التصحيحات هبامشها وجدي .كمصححة النسخ، ٓتط منسوخة كىي ،ِّٕٗ/ْٔ رقم
كاسم الكتاب كمصنفو  انسخها، اسم عليها يوجد كال كغَته، ا١تصن  كالـ منا٢تامة  التعليقاتك 

 خلت عشر ٙتانية ا١تبارؾ ا٠تميس يـو  ىو نسخها كتريخ ،كُب ا١تقدمة ،غالؼمثبت على صفحة ال
  .(أ) بلرمز ٢تا كا١ترموز كٙتانُت، كاثنُت كمائتُت أل  قُِِٖ سنة من ىو الذم ا١تبارؾ شعباف من

 سطرُِ على ٭تتوم كجو ككل كجهُت، على ٖتتوم لوحة كل لوحة،َُٕ لوحاهتا عدد
 .فقط( ًب) كلمة بو سطر منو سطر،ُٗ بو كاحد كجو على احتوت فقد ةاغأخَت  الصفحة إال تقريبان 

 إحدل سنة (ِ)اغأصب (ُ)اغأصم الثالاثء يـو كىو الكتاب إ٘تاـ تريخ هبا ا١تخطوطتُت ككال
 .ىجرتو من اغأل  بعد كمائتُت كٙتانُت

 من نتهاءاال خا٘تة ألفاظ التفاؽ كاحد؛ ا١تخطوطُت كال انسخ أف أعلم كهللا يل يظهر كالذم
 .النسخ تريخ ُب فقط كاالختالؼ ا١تخطوط،
  

         
 

                                                           

 اغأشهير من غأنَو سالح، قعقعةي  كال قتاؿ، حركة كال مستغيث، صوت فيو سمعيي  ال كاف غأنٌو بذل  يٝتيًٌ  إ٪َتا: ا٠تليل قاؿ (ُ)
 .ُٕٔٗ/ٓبب صمم، ،ْط ،الصحاح. انظر: اٞتوىرم، اٟتيريـً 
 .ُِٓ/ْ، ُ، طادلسالك يف شرح موطأ مالكانظر: الشبيلي،  .الذم تصب فيو الرٛتة (ِ)
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 صورة صفحة الغالؼ من النسخة )أ(
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 صورة اللوحة اغأكىل من النسخة )أ(

 
 

 غأكىل من اٞتزء احملققالصفحة ا                                     
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 من النسخة )أ( ةصورة اللوحة اغأخَت 
 

 
 صورة صفحة الغالؼ من النسخة )ب(
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 صورة اللوحة اغأكىل من النسخة )ب(
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 الصفحة اغأكىل من اٞتزء احملقق
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 صورة اللوحة اغأخَتة من النسخة )ب(
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 بيان منهج التحقيق: الفرع التاسع:
 ُب كتاب "هتذيب النشر كخزانة القراءات العشر" على النحو التايل:كاف عملي 

قمت أثناء ٖتقيقي للمخطوط بالعتماد على ا١تنهج التارٮتي؛ الذم نقـو فيو بسًتداد ا١تاضي  -ُ
تبعان ١تا تركو من آاثر، أاين كاف نوع ىذه اآلاثر؛ كىو ا١تنهج ا١تستخدـ ُب العلـو التارٮتية، 

 .(ُ)كاغأخالقية
 غأهنا اغأقدـ من حيث الزمن. الباكستانية أصالن نسخة القمت بعتماد  -ِ
 ،، ٍب قابلتها مع النسخة اغأخرلةحسب قواعد المالء اٟتديث قمت بكتابة النسخة ا١تعتمدة -ّ

 كأثبت الفركؽ، كما كرد من زايدات ُب ا٢تامش.
 دينة اٟتاسويب.معتمدان على مصح  ا١ت؛ ايت كفق الرسم العثماٍلآلقمت بكتابة ا -ْ
 كرقم اآلية. ،مع إثبات اسم السورة قمت بتخريج اغأايت الكرٯتة الواردة ُب النص، -ٓ
 قمت بتخريج اغأحاديث الواردة ُب اٞتزء ا١تختار من كتاب التهذيب. -ٔ
 ردة ُب الكتاب.اترٚتت لألعالـ الو  -ٕ
 ردة ُب الكتاب كعزكىا إىل مصادرىا.اقمت بتوثيق النصوص الو  -ٖ
 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.
 كىي كالتايل: تعُت الباحثك عمل فهارس علمية، ٗتدـ الكتاب،  -ُُ
 ردت ُب اٞتزء احملقق.فهرس اآلايت القرآنية اليت ك  -
 فهرس اغأحاديث النبوية. -
 فهرس اغأبيات الشعرية. -
 فهرس اغأماكن كالبلداف. -
 فهرس اغأعالـ. -

                                                           
 .ُٗ، صّ، طمناىج البحث العلمي: بدكم، عبد الرٛتن، انظر  (ُ)
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 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. -
 فهرس ا١توضوعات. -
 

 :إيضاح االصطالحات والرموز الفرع العاشر:
يمة، أبو عمرك الٌداٍل، القاسم بن فَته ابن الباذش، مٌكي بن أيب طالب، ابن الفٌحاـ، ابن بلٌ  = ا١تغاربة

نًكي، إٝتاعيل بن خل  اغأنصارم، ابن شريح، ابن جيبارة ا٢تيذيل، ابن  الشاطب، أبو عمر الطَلىمى
 كغَتىم. سفياف القَتكاٍل، أبو العباس ا١تهدكم

 عالءال أبو ا٠تٌياط، فارس ابن ًشيطا، ابن ا٠تيٌاط، ًسبط القالنسي، العزٌ  أبووف = العراقي  
يػٍريكف كابن ٣تاىد، ابن الَشهرزكرم، الكـر أبو ًسوار، ابن ا٢تمذاٍل،   كغَتىم. البغدادم خى

ًفعه  جىٍعفىر أىبيوا١تدنياف =       .كىانى
  كىًثَت. اٍبني  =  اٍلمىكًٌي  
  .عىاًمر اٍبني =  الَشاًمي  
ءً  ٍبني  عىٍمرًك أىبيو=  اٍلبىٍصراًَيفً    .ٍضرىًمي  اٟتٍى  كىيػىٍعقيوبي  اٍلعىالى
 .العاشر كخل  كىاٍلًكسىاًئي   كىٛتىٍزىةي  عىاًصمه =  اٍلكيوًفي وفى 

 مصطلحات التحقيق:
 = نسخة بكستاف. )أ(اغأصل

 )ب( = نسخة دار الكتب كالواثئق القومية.
 الوجو اغأكؿ من اغأصل.هناية /أ )مثالن( = ُ
                                                     الوجو الثاٍل من اغأصل.هناية /ب )مثالن( = ُ
 الوجو اغأكؿ من النسخة ب.هناية /جػ )مثالن( = ُ
 الوجو الثاٍل من النسخة ب.هناية /د )مثالن( = ُ

 ] [ = لتخريج رقم الصفحة، كفركؽ النسخ.
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 = لآلايت الكرٯتة.َّ   ُّك
 ) (  = لثبات ا١تيالد.

 ت)كبعدىا رقم( = توُب سنة كذا.
 جرية.ق = سنة ى
 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:
 : بب ا١تد كالقصر.الفرع اغأكؿ

 الفرع الثاٍل: بب ا٢تمزتُت من كلمة.
 الفرع الثالث: بب ا٢تمزتُت من كلمتُت.

 الفرع الرابع: بب ا٢تمز ا١تفرد.
 .اكن قبلهاالسٌ  إىلمزة ٢تبب نقل حركة االفرع ا٠تامس: 
 .كغَته ا٢تمزقبل  ت على الساكنكبب السالفرع السادس: 

 كىشاـ على ا٢تمز. الفرع السابع: بب كق  ٛتزة
 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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 ادلَُحقَّقُ  النَّص  ادلطلب األول: 

 
 
 

 
 

 



 

11 
 

 (ٔ)َبب ادلّد والقصر: [الفرع األول]
الساكنة ا١تضمـو  الواك اغأل ، ككذاُب حركؼ ا١تٌد، كىي  كا١تد  ىنا: ىو زايدة ا١تطًٌ على ا١تٌد الطبيعي

 ما قبلها، كالياء الساكنة ا١تكسور ما قبلها، كال يكوف إال لسبب.
  .(ِ)كالقصر: ىو ترؾ تل  الزايدة  
 .معنوم لفظي، أكسبب: إما كال  
 فاللفظي: إما ٫تز، أك ساكن.  

 ُّٱو٨ت ا١تتصل فا٢تمز: يكوف بعد حرؼ ا١تد كقبلو، فإف كاف بعده كىو معو ُب كلمة فهو  
كاف حرؼ ا١تٌد آخر كلمة كا٢تمز أكؿ أخرل   كإف ،(ٓ)َّمض ُّك،(ْ)َّيي  ىيُّٱك ،(ّ)َّ اك يق

َّ  ىي مي ٱُّٱفهو ا١تنفصل ٨تو:
 يل ُّٱ،(ٗ)َّىئ نئ مئ ُّٱ ،(ٖ)َّ خس حس ُّٱ،(ٕ)َّ من ُّٱ ،(ٔ)

ٱ .(ُِ)َّمي (ُُ)[زي] ري ُّٱ  ،(َُ)َّام

                                                           

ب كرش، : كمراتب التجويد: ثالثة: ترتيل، كتدكير، كحدير، كاغأكؿ أًٌب، ٍب الثاٍل: فالًتتيل: التؤدة، كىو مذىهبامش بمثبت  (ُ)
 بن كثَت، كأيب عمرك، كقالوف.اكاٟتدر: السراع: كىو مذىب  كعاصم، كٛتزة.

 كالتدكير: التوسط بينهما، كىو مذىب بن عامر، كالكسائي، كىذا ىو الغالب على قراءهتم، كإال فكل منهم ٬تيز
بن اعمرك، كقالوف: اٟتدر، كمذىب بن كثَت، كأيب االثالثة أىػ. كُب اٞتعربم: مذىب عاصم، كٛتزة، ككرش: الًتتيل، كمذىب 

عامر، كالكسائي: التوسط، كىذا ىو الغالب على قراءهتم، قاؿ: ككل من القرٌاء ٬تيز الثالثة، كبغأكؿ قاؿ: أبو علي اغأىوازم ُب 
 ُب قولو: آخر مٌده، كبلثاٍل قاؿ ا٠تاقاٍل

 ميٍكًثنىا ًفيًو كىاٍلًفٍكرً  كىتػىٍرتًيلينىا القيٍرآفى أىٍفضىلي لًلىًذم     أيًمٍرانى بًًو ًمنٍ 
 ىػ.اكىمىٍهمىا حىدىٍرانى دىٍرسىنىا فىميرىَخصه   لىنىا ًفيًو ًإٍذ دىٍيني اٍلًعبىاًد ًإىلى اٍلييٍسًر 

 .ِْٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِ)
 . َِ اآلية: سورة البقرة (ّ)
 .  ُْٗ اآلية :سورة النساء (ْ)
 . ّٓ اآلية :سورة النور (ٓ)
 .ْ اآلية البقرة:سورة  (ٔ)
 .ْ اآلية البقرة:سورة  (ٕ)
 .ُِ اآلية البقرة:سورة  (ٖ)
 ]ُب اغأصل أمره إىل هللا [ كا١تثبت اللفظ القرآٍل . .ِٕٓية آلا :سورة البقرة (ٗ)
 .ِّٓية آلا :سورة البقرة (َُ)
 .ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب (ُُ)
 .ِٔاآلية  :سورة البقرة (ُِ)
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كالساكن: إٌما أف يكوف الزمان: كىو الذم ال يتغَت ُب حاليو، أك عارضان: كىو الذم يىعًرض 
 ُّٱك، (ّ)عند من أبدؿ،  (ِ)َّ حن جن ُّٱ ك، (ُ)َّ ّٰ ُّٱ للوق  ك٨توه، فالالـز ٨تو:

 ،(ٗ)َّ من ُّٱك،(ٖ)َّ هئ مئ  ٱكُّٱ،(ٕ)(ٔ)عند من شٌدد النوف،(ٓ)َّ مث ُّٱك ،(ْ)َّ خل
 ُّك ،(ُْ)َّمم خم ُّٱ ،(ُّ)َّ جم يل ُّٱ،(ُِ)َّ مل خل ُّٱ، ككذا (ُُ)(َُ)عند من أدغم
عند من  ،(ُٕ)َّمج حجُّٱ،(ُٔ)َّ ىن نن ُّٱككذا عند ٛتزة، ،(ُٓ)َّجض مص
َّٰذ ييُّككذا، (ِِ)(ُِ)سعند ركي ،(َِ)َّ مع جع مظ ُّٱ، ككذا(ُٗ)(ُٖ)عن خالد

                                                           

 .ٕاآلية  :ٖتةسورة الفا (ُ)
 .ُّْاآلية  :سورة اغأنعاـ (ِ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  .القراء العشر ٚتيعهم (ّ)
 .ُاآلية  :سورة البقرة (ْ)
 .َٖاآلية  :سورة اغأنعاـ (ٓ)
 .ا١تفسر عن زيد عنو لواٍل، كالٌداجوٍل عن أصحابو من ٚتيع طرقو إالالقرٌاء ٚتيعهم إال ىشاما من طريق ابن عبداف عن اٟتي  (ٔ)
  .ُٓٗ/ِ ،ُط ،النشرابن اٞتزرم، ظر: ان (ٕ)
 .ْٔاآلية : سورة الزمر (ٖ)
 .ُٕاآلية  :سورة اغأحقاؼ (ٗ)
 ىشاـ عن ابن عامر. (َُ)
 .ِّٖ/ُ ،ُط ،النشر ،اٞتزرم ابنظر:ان (ُُ)
 .ُاغأية  :سورة الصافات (ُِ)
 .ِاغأية  :سورة الصافات (ُّ)
 .ّاغأية  :سورة الصافات (ُْ)
 .ُاآلية  :سورة الذارايت (ُٓ)
 .ٓاغأية  :سورة ا١ترسالت (ُٔ)
 .ّاآلية  :سورة العادايت (ُٕ)
 اف عن أصحابو عن الوزاف عن خالد.ركل الدغاـ أبو بكر بن مهر  (ُٖ)
 .ِّٔ/ُ ،ُط ،النشرابن اٞتزرم،  ظر:ان (ُٗ)
 .َُُاآلية  :سورة ا١تؤمنوف (َِ)
 .وكل ، ركيس ا١تقرئدمحم بن ا١تت ،أبو عبد هللا اللؤلؤم (ُِ)

قرأ على يعقوب، كتصدر لإلقراء، قرأ عليو دمحم بن ىاركف التمار، كأبو عبد هللا الزبَتم، الفقيو الشافعي، توُب بلبصرة سنة ٙتاف 
 .ِّْ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٔ/ُ، ، د.طمعرفة القراء الكبار  ، الذىب، كثالثُت كمائتُت

 .ِّٔ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ِِ)
 .ٕٗاآلية  :سورة البقرة (ِّ)
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عند من  ،(ّ)َّ رئ ُّّٰ ،(ِ)َّمك  لكُّٱ، ك[جػ/ّٖ] (ُ)َّجغ معُّٱ
 .(ٓ)(ْ)أدغم عنو

َّٰذُّٱكالعارض ٨تو:

َُُّّّٱك ،(ٕ)َّجيُّٱك ،(ٔ)

حالة الوق ،   ،/أ[ُْ](ٖ)
، فأٚتع القرٌاء على (ُِ)حالة الدغاـ ، (ُُ)َّ حب جب ُّٱك ،(َُ)َّيف  ىفُّٱ ،(ٗ)َّيم ممىمُّٱك

، كإف اختلفوا ُب قدر ذل  ا١تٌد، كاختلفوا ُب مٌد  النوعُت اآلخرين، نوعٌي ا١تتصل، كذم الساكن الاٌلـز
نهم، ككثَته إال القليل م (ُْ)، فاتفق العراقيوف (ُّ)]كذك الساكن العارض، فأما ا١تتصل[ك٫تا: ا١تنفصل،

، على مٌده قدران كاحدان ميٍشبىعان (ُٓ)ا١تغاربة
، نٌص على ذل  ابني ًشيطىا (ُٔ) من غَت إفحاشو

 كابني ، (ُ)
                                                           

  .ُٕٓاآلية  :سورة البقرة (ُ)
 .ُٕٗاآلية  :سورة البقرة (ِ)
 ] ُب اغأصل : ) إف الذين ( [ كا١تثبت ىو الصحيح..ُٗاآلية  اٟتشر:سورة  (ّ)
 كركيس عن يعقوب. أبو عمرك، (ْ)
 .ِّٔ،ِّٕ/ُ ،ُط ،النشر ابن اٞتزرم، نظر:ا (ٓ)
 .َّاآلية  :سورة يس (ٔ)
 .ٓاآلية  :سورة الفاٖتة (ٕ)
 .ْاآلية  :سورة البقرة (ٖ)
 .ِاآلية  :سورة البقرة (ٗ)
 .ِْٕاآلية  :سورة البقرة (َُ)
  .ََِاآلية  :سورة البقرة (ُُ)
 عند أيب عمرك، كيعقوب. (ُِ)
هبامش ب.كمثبت  (ُّ)

ىم صر٭تة على النحو التايل: أبو ؤ كثالثُت مرة، حسب عدم ٢تا، كجاءت أٝتاإحدل  ،هبذه اللفظة النشرالعراقيوف كرد ذكرىم ُب  (ُْ)
ن ابك  ابن ٣تاىد، هرزكرم،وار، أبو الكـر الشَ اط، أبو العالء ا٢تمذاٍل، ابن سً يطا، ابن فارس ا٠تيٌ بط ا٠تيٌاط، ابن شً العٌز القالنسي، سً 

 كهللا أعلم.، كىناؾ أصحاب كتب أخرل عن العراقيُت مل أذكرىا، غأف ابن اٞتزرم مل ٮتًتىا كمآخذ لطرؽ الركاة، كف البغدادمري يػٍ خى 
ٙتاف مرات بعد ا١تائة، حسب عدم ٢تا، كجاءت على النحو التايل: ابن الباذش،  هبذه اللفظة، النشرا١تغاربة كرد ذكرىم ُب  (ُٓ)

ابن الفٌحاـ، ابن بلٌيمة، أبو عمرك الٌداٍل، القاسم بن فَته الشاطب، أبو عمر الطَلىمىنًكي، إٝتاعيل بن خل  مٌكي بن أيب طالب، 
 اغأنصارم، ابن شريح، ابن جيبارة ا٢تيذيل، ابن سفياف القَتكاٍل، أبو العباس ا١تهدكم. كهللا أعلم.

 الطرؽ، يذكر فيها الكتب اليت ركت الشباع ُب ا١تدٌ  أبيات لصاحب التهذيب ُب متنو ا١توسـو بعزك بامش هبمثبت   (ُٔ)
  

 قاؿ: فا١تٌتصل ٞتميع القرٌاء 
 فػىوىٍجوي ًإٍشبىاًع ى ًُب ا١تَتًصًل    ًلكيلًٌ قىارًئو رىكىاهي ا٢تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىيل 

ًء    كىىىكىذىا مىكًٌي بً  كىا١تٍهػػدىًكم    الى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءً كىأىبيو اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
ٌ أىبيو الًعٌز ىىدىاؾى ا٢تىػػػػػػػػػػػاًدم اًدم     ٍبي ٌ أىبيو عىلًٌيو البػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ٍبي
ٍبًط ايى سىػًمًَتم،   ىػ.اكىصىاًحبي التًٌٍذكىاًر ميٍستىًنًَت    كىالَطربىًم كالسًٌ
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ارًسوى 
اًدمٌ ػػ، كأبو عىًلٌي البػىغٍ (ْ)اطػػػكًسٍبًط ا٠تيَ  ،(ّ)، كأبو الًعزٌ (ِ) ، كمىكًٌي(ٔ)ٍعشىرػػكأبو مى  ،(ٓ)دى

(ٕ) ،
  كغَتىم،(َُ)كا٢تيذيلٌ  ،(ٗ)ك]ا٢تمذاٍل[، (ٖ)كا١تٍهدىًكمٌ 

سعودو ييقرئ رجالن، كاف ابن م قاؿ: بن يزيد الكندٌم، (ُِ)]مسعود[ أف (ُُ)]ا١تصن [كركل 
َّميني  زي ريُّٱفقرأ الٌرجل:

نيها أفقاؿ ابن مسعود: ما ىكذا أقر  (ُ)مرسلةن  ،(ُّ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ِْٕ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُ)
، كلد سنة اثنيت عشرة بن علي بن عبيد هللا البغدادم ىو أٛتدُب القراءات العشر،  ا١تستنَتأبو طاىر بن سوار صاحب  (ِ)

قرأ عليو القراءات أبو علي بن سكرة ، رمقاٍل، كٚتاعةكأربعمائة، كقرأ القراءات على عتبة بن عبد ا١تل  العثماٍل، كأيب علٌي الش
 . توُب ُب شعباف سنة ست كتسعُت كأربعمائة ببغداد، كغَت٫تا، الصدُب، كأبو دمحم بن ًسبط ا٠تٌياط

 يف ادلستنّب سوار، ابن، ٖٔ/ُ، غاية النهاية د.ط، ابن اٞتزرم،، ْٔٔ،ْٕٔ/ُ د.ط، ،معرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:
 .َٗٓ/ُ ،ُط ،العشر ءاتالقرا
 دمحم بن اٟتسُت بن بندار اغأستاذ، أبو العز الواسطي القالنسي، مقرئ العراؽ، كصاحب التصاني . (ّ)

، قرأ عليو أبو دمحم سبط ا٠تياط، كأبو الفتح ا١تبارؾ بن زريق اٟتداد، قرأ بلركاايت ا١تشهورة كالشاذة على أيب علي غالـ ا٢تراس كغَته
 ،معرفة القراء الكبار  الذىب،  . انظر:كتوُب ُب شواؿ سنة إحدل كعشرين كٜتسمائة بواسط، الثُت كأربعمائةكلد سنة ٜتس كث

 .ٗٗص ،ُط ،العشر القراءات يف الكربى الكفاية، القالنسي، ُٗٔ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ، ِْٔ/ُ د.ط،
 ا١تقرئ النحوم، سبط أيب منصور ا٠تياط. البغدادماغأستاذ البارع، أبو دمحم  عبد هللا بن علي بن أٛتد (ْ)

قرأ القراءات على الشري  عبد القاىر العباسي، كأيب طاىر بن سوار، صن  التصاني  ا١تليحة ُب  كلد سنة أربع كستُت كأربعمائة،
كغَت ذل ، قرأ عليو بلركاايت عبد الوىاب بن سكينة كدمحم بن يوس   الكفاية،القالنسي، ككتاب  ،ا١تبهجالقراءات، مثل 

. انظر: توُب سبط ا٠تياط، ُب ربيع اآلخر، سنة إحدل كأربعُت كٜتسمائة كصلى عليو الشيخ عبد القادر اٞتيلي، كغَت٫تا، الغزنوم
 ،هدكتورا رسالة ،ادلبهج ،، ا٠تياطّْْ/ُ د.ط، ،غاية النهايةم، ابن اٞتزر ، ِٕٓ/ُ د.ط، ،معرفة القراء الكبار الذىب،
 .ّّّص
  .ّّْ/ُ، ُ، ط الروضةا١تالكي، انظر:  (ٓ)
قرأ القراءات ، أىل مكة، كمصن  التلخيصا١تقرئ، القطاف مقرئ  بن دمحم بن علي الطربم عبد الكرَل بن عبد الصمدأبو معشر،  (ٔ)

توُب سنة ٙتاف  قرأ عليو اٟتسن بن خل  بن بلًٌيمة، كإبراىيم بن عبد ا١تل  القزكيٍت، كغَت٫تا،، على أيب عبد هللا الكارزيٍت، كابن نفيس
 الطربم،، َُْ/ُ د.ط، ،ايةغاية النه، ابن اٞتزرم، ِّْ/ُ د.ط، ،معرفة القراء الكبارالذىب،  . انظر:كسبعُت كأربعمائة ٔتكة

 .ِْٕ/ُ ،ُط ،النشرابن اٞتزرم،  ،ُِّؽ ٥تطوط، ،العروس وقسُ  ،ٖٔص ،ُ، طالتلخيص
 . ٔٔ، صُ، طالتبصرة ابن أيب طالب، انظر:  (ٕ)
 .ِْٕ/ُ ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، ّْ،ّٓ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، انظر:  (ٖ)
.ا١تثبت ىو الصحيح، ب بلداؿ، ك أ بُت ا١تعقوفتُت كجد ُب (ٗ)

 َِٔ/ُ ،ُط ،األنصار أئمة العشرة قراءات يف االختصار غاية ا٢تمذاٍل،: انظر
ا١تقرئ اٞتواؿ، أحد من طٌوؼ الدنيا ُب طلب القراءات، كاٝتو يوس  بن علي بن جبارة بن دمحم بن  أبو القاسم ا٢تذيل (َُ)

قرأ ْتراف على أيب القاسم الزيدم، صاحب النقاش كىو أكرب شيوخو، ، ، كبسكرة بليدة ب١تغربعقيل بن سوادة ا١تغريب البسكرم
تُت مات ُب سنة ٜتس كس ركل عنو إٝتاعيل بن الخشيد، كأبو العز دمحم بن اٟتسُت القالنسي، كعلى اغأىوازم بدمشق،

، الكاملا٢تذيل، ، ّٕٗ/ِ د.ط، ،غاية النهاية ابن اٞتزرم، ،ِّٗ/ُ،د.ط ،معرفة القراء الكبار، . انظر: الذىبكأربعمائة
 .ُِْص ،ُط
 ما بُت ا١تعقوفتُت مثبت ُب ب. (ُُ)
الصواب ١تا  الطرباٍل ُب الكبَت ىو: موسى بن يزيد الكندم، كليس مسعود بن يزيد الكندم، كلعل ا١تثبت ىو الذم عند (ُِ)

 سيأٌب ُب ٗتريج اٟتديث، كمل أعثر لو على ترٚتة.
  .َٔ، اآلية: التوبةسورة  (ُّ)
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 مي  زي ريُّٱأقرأكها اي أب عبد الرٛتن، قاؿ: أقرأنيها  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ:كي 
]ركاه إسناده ثقاة،  ىذا الباب، رجاؿي ، حديثه جليله حجةه، كنص  ُب(ِ)]فمٌدكىا[ ،َّني
فيو كتفاضلها عندىم ُب تػىفىاضيل ا١تٌد كذىب اآلخركف إىل ، (ْ)"معجمو الكبَت" ، ُب(ّ)الطرباٍل[

فذىب أىبيو اٟتىسىًن طىاًىري بني غىٍلبيوفا١تنفصل، كاختلفوا على كم مرتبة ىو: 
 كابني ،(ٔ)كالَداٍل ، (ٓ)

بىلًٌيمة
(ٕ) ، 

كابني البىاًذشً 
كًلألىٍزرىؽأربع مراتب، طيوىل ٟتىٍمزىة،  كغَتىم، إىل أنو على، (ٖ)

  ، عن كىٍرشو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ُٕٗ/ّ ،ُط، النشر ابن اٞتزرٌم، . انظر:: أم غَت ٦تدكدةالنشرعلق عليها ُب حاشية إحدل نسخ  (ُ)
 .ِْٕ/ُ ،ُط ،النشرابن اٞتزرم، : انظر .)فمدىا(، كا١تثبت كما ُب اٟتديثب ُب (ِ)
 .)الطربم(، كا١تثبت ىو الصحيحب ُب (ّ)
 (.ٕٕٖٔ، )ُّٕ/ٗ، معجمو الكبّبأخرجو الطرباٍل ُب  (ْ)

شهاب بن خراش حدثٍت موسى  ( من طريق سعيد بن منصور حدثنإٕٖٔأخرجو الطرباٍل ُب " ا١تعجم الكبَت " ) قاؿ اغألباٍل:
ابن  اء كا١تساكُت( مرسلة، فقاؿل: )إ٪تا الصدقات للفقر رجال، فقرأ الرج قاؿ: كاف ابن مسعود يقرئ القرآف بن يزيد الكندم

قلت: كىذا إسناد رجالو موثقوف غَت  أقرأكها اي أب عبد الرٛتن؟ قاؿ: فذكره. ، قاؿ: كي مسعود: ما ىكذا أقرأنيها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
اجملمع " لتهذيب "، كقد ذكره ا٢تيثمي ُب "خراش ُب " اذكره اٟتافظ ا١تزم ُب شيوخ ابن  يزيد الكندم، فإٍل مل أعرفو كال موسى بن

" ثقات ابن "، كقاؿ عقبو: " كرجالو ثقات " كُب  يو: " مسعود بن يزيد الكندم( من طريق الطرباٍل، لكن كقع فُٓٓ/  ٕ)
و، كمل يورده قلت: فالظاىر أنو ى ن عمر، ركل عنو دمحم بن الفضل ".مسعود بن يزيد، يركم عن اب ( : "َِٔ/  ّحباف " )
( ُّّ/ ُ" )ُب القراءات العشر  النشر"رأيت اٟتديث قد أكرده اٟتافظ ابن اٞتزرم ُب  م كابن أيب حاًب ُب كتابيهما. ٍبالبخار 

كهللا  ،أف " موسى " ُب " الطرباٍل " ٤ترؼ من " مسعود " مسعود بن يزيد الكندم "، فدؿ علىكفيو: " ]إبسناده إىل الطرباٍل
يو كأقوؿ: شهاب بن خراش فيو بعض الكالـ أشار إل ىذا حديث جليل، رجاؿ إسناده ثقات "." عقبو: اٞتزرمن ابأعلم. كقاؿ 

أحسن  : مل أر أحدان ": كثقو ٚتاعة، قاؿ ابن ا١تهدمكقاؿ الذىب ُب " الكاش   ،" صدكؽ ٮتطئ " اٟتافظ بقولو ُب " التقريب ":
استدؿ بو ابن اٞتزرم ك ، قلت: فمثلو حسن اٟتديث إف شاء هللا تعاىل ."رينك"كصفا للسنة منو. كقاؿ ابن عدم: لو بعض ما 

 فراجعو إف شئت. ،كذكر أف قصره غَت جائز عند أحد من القراء ،ا١تتصل على كجوب مد
 .  انظر:، كلعل الصواب ما أثبتو" اجملمع ": )فمددكىا( ": )فمدكىا( كُبالنشرىا( كُب ": كقع ُب " الكبَت ": )فمدد)تنبيو(
 .ِٕٗ/ٓ، ُ، طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىااغألباٍل، 

 .َُٔ/ُ، ُ، طيف القراءات الثمان التذكرةابن غلبوف، انظر:  (ٓ)
 .ْٔٔ/ُ، ُ، طيف القراءات السبع جامع البيانانظر: الٌداٍل،  (ٔ)
 ابن بليمة، ، ا١تقرئ نزيل السكندرية، كمصن  كتاب ، اغأستاذ أبو علي القَتكاٍلاٟتسن بن خل  بن عبد هللا بن بٌليمو (ٕ)

كلد سنة سبع أك ٙتاف كعشرين كأربعمائة، كعٍت بلقراءات، كتقدـ فيها، فقرأ بلقَتكاف، على أيب ، ُب القراءات تلخيص العبارات
 ٛتد بن نفيس، كعبد الباقي بن فارس، كتصدر لإلقراء مدة، قرأ عليو أبو العباس أٛتد بن اٟتطيئة، كعبد بكر القصرم، كأ

الرٛتن بن خل  هللا بن عطية، كأبو اٟتسن بن عظيمة، كاٝتو دمحم بن عبد الرٛتن الشبيلي ا١تقرئ، ك٭تِت بن سعدكف كٚتاعة، توُب 
، ابن ُِٔ/ُ، د.ط، معرفة القراء الكبار، انظر: الذىب .عشرة كٜتسمائةبلسكندرية، ُب اثلث عشر من رجب سنة أربع 

 .ِٔ، د.ط، صتلخيص العبارات، ابن بليمة، ُُِ/ُ، د.ط، غاية النهايةاٞتزرم، 
خطيبها أستاذ كبَت كإماـ ٤تقق ٤تدث ثقة مفنن،  أبو جعفر بن الباذش اغأنصارم الغرانطي أٛتد بن علي بن أٛتد بن خل  (ٖ)

قرأ عليو أٛتد ، كلد سنة إحدل كتسعُت كأربعمائة، قرأ على أبيو كعبد هللا بن أٛتد ا٢تمداٍل اٞتياٍل، أل  كتاب القناع ُب السبع
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ٌماًميٌ  كلًٍلحى
، عًن ابًن ذىٍكوىاف(ّ)عًن اغأىٍخفىشً  ،(ِ)عًن النَػَقاشً (ُ)

، (ٔ)"الػميٍستىًنَت"، كى (ٓ)"تًٌٍذكىارً ال"، ًمنى (ْ)
للعىلىًوم ،(ٖ)"الرشاد" كىو من،(ٕ)أىيب الًعزًٌ  "ًكفىايىةً "ك

(ٗ)  
كدكهنا  ،(ْ) ، كخلى (ّ)، كالكسائي(ِ)، كدكهنا البن عامر(ُ)كدكهنا لعاصم ،(َُ)عن النٌػٌقاش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادل اآلخرة سنة أربعُت كٜتسمائة كقيل سنة ثنتُت كأربعُت بن علي بن حكيم الغرانطي كأبو دمحم بن عبيد هللا اٟتجرم، توُب ُب ٚت
 ،ُط، اإلقناع ، ابن الباذش،ُّٕ/ُ، ُٓ، طاألعالم، الزركلي، ّٖ/ُ د.ط، ،غاية النهاية. انظر: ابن اٞتزرم، كىو كهل

 . ِٕٖ،ِٖٖ،ِٖٗ،َِٗ،ُِٗ،ِِٗص
مقرئ العراؽ، كمسند اآلفاؽ، قرأ على النقاش، كأيب ، بن حفص أبو اٟتسن بن اٟتمامي، البغدادم علي بن أٛتد بن عمر (ُ)

كلد سنة ٙتاف كعشرين ز، زيالعيطا، كنصر بن عبد قرأ عليو خلق كثَت، منهم أبو الفتح بن ش عيسى بكار كزيد بن علي الكوُب،
  .سبع عشرة كأربعمائة، كىو ُب تسعُت سنة كثالٙتائة، كتوُب ُب شعباف سنة

 .ُِٓ/ُ د.ط، ،غاية النهاية، ابن اٞتزرم ،َُِ/ُد.ط،،معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
كلد سنة ست ، ، ٍب البغدادم ا١تقرئ ا١تفسر، أحد اغأعالـبن ىاركف ا١توصلي دمحم بن اٟتسن بن دمحم بن زايدأبو بكر النقاش  (ِ)

كستُت كمائتُت، كعٍت بلقراءات من صغره، فقرأ على اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف الرازم، سنة ٜتس كٙتانُت، كعلى إدريس بن 
كقاؿ أبو أشتو، كدمحم بن أٛتد الشنبوذم، دمحم بن عبد هللا بن :ركل القراءة عنو عرضا خلق ال ٭تصى عددىم منهمعبد الكرَل،

اٟتسن بن الفضل القطاف: حضرت أب بكر النقاش، كىو ٬تود بنفسو ُب اثلث شواؿ، سنة إحدل كٜتسُت كثالٙتائة، فجعل ٭ترؾ 
ا فػىٍليػىٍعمىًل اٍلعىاًمليوفى{ يرددىا ثالاث ٍب خرجت نفسو   .شفتيو، ٍب اندل بعلو صوتو }ًلًمٍثًل ىىذى

 .ُُٗ/ِ د.ط، ،غاية النهاية ابن اٞتزرم، ،ُٕٔ/ُ د.ط، ،معرفة القراء الكبارىب، انظر: الذ
ذكواف، أبو عبد هللا التغلب، شيخ ا١تقرئُت بدمشق، ُب زمانو قرأ على ابن ؛ اغأخفش، الدمشقي ىاركف بن موسى بن شري  (ّ)

توُب ُب صفر، سنة ، كإبراىيم بن عبد الرزاؽ، منهم جعفر بن أيب داكد قرأ عليو خلق كثَت،، كأخذ اٟتركؼ عن ىشاـ بن عمار
، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِْ/ُ، معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، .اثنتُت كتسعُت كمائتُت، كلو اثنتاف كتسعوف سنة

.َٕٗ/ِ، ُ، طسرينمعجم ادلف، نويهض، ّْٕ/ِ
كأبو  ،اٍل وى لٍ اٟتي أبو عبيدة، أخذ عن أبيو، ركل عنو أٛتد بن يزيد  بن ذكواف الدمشقي عبد هللا بن أٛتد بن بشرأٛتد بن  (ْ)

أل  كتاب أقساـ س  السعدم الدمشقي شيخ إبراىيم بن أٛتد الطربم،سليماف دمحم بن عبد هللا بن سليماف بن الطيب بن يو 
توُب يـو االثنُت لليلتُت  ،كلد يـو عاشوراء سنة ثالث كسبعُت كمائةو، القرآف كجواهبا كما ٬تب على قارئ القرآف عند حركة لسان

، انظر: ابن اٞتزرم      .سنة ثالث كأربعُت كقد غلط من قاؿ ،كقيل لسبع خلوف منو سنة اثنتُت كأربعُت كمائتُت ،بقيتا من شواؿ
 .ُٕ/ُ د.ط، ،غاية النهاية

 .ِْٓ/ُ ،ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: نظر. امفقود حسب علمي (ٓ)
(ٔ) ُ/َٖٓ. 
 ٗٗص (ٕ)
 .ُٖٖ، رسالة ماجستَت، صإرشاد ادلبتدي وتذكرة ادلنتهي يف القراءات العشرالقالنسي،  (ٖ)
إماـ اٞتامع الغريب بواسط مقرئ  أبو دمحم بن أيب عبد هللا العلوم اٟتنبلي بن اٟتسُت الشري عبد هللا بن اٟتسُت بن دمحم  (ٗ)

أيب بكر النقاش، ك  ،ل بن إسحاؽ صاحب قالوفمصدر ضابط معركؼ، أخذ القراءة عن أيب بكر دمحم بن دمحم السكاُب عن إٝتاعي
كأثٌت عليو اٟتافظ أبو العالء ا٢تمذاٍل، كقد انفرد عن النقاش عن ابن ذكواف بلسكت على الساكن  ،ا٢تراس أبو علي غالـ قرأ عليو
 .ُْٕ/ُ، د.ط، غاية النهاية. انظر: ابن اٞتزرم، مطلقا
، كالتذكار، ا١تستنَتك ليب العٌز،  الكفاية"، "الرشاد"ش على النحو التايل: يرل الباحث بعد االطالع أف طرؽ إشباع النقا (َُ)

 كا١تصباح، كقد قمت بنظمها فقلت: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو حيًب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشو ًمًن اٍرشىاًد أيب            أىٍشًبٍع لًنػىقَ                ًعزٌو كمستنًَت تًٍذكى
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كصاحب  ،(ٔ)٣تاىد بناكذىب شيوخو،  /د[ّٖ] ، كهبذا قرأ ا١تصٌن  على عاٌمة(ٓ)/ب[ُْ] للباقُت
كبو كاف  ،١تن بقي ىككسط ،١تن ذكر طوىل :نو على مرتبتُتأ إىل ،كغَتىم (ٖ)"اجملتىب"ك، (ٕ)"العنواف"
 .  غالبان خذ ا١تصنٌ َي

ىل أ ءراأاختلفت  كاحدان. نعمان قدر  عان بمش ه مدان مدٌ  ى٣تمعوف عل ءاف القرٌ إف :(ٗ)ما الالـزأك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدٌو قد تال كال توسيطً  صرو قًبالى              ايةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكفرأ لو ًمنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاق             
 ىػ.أىٍشًبٍع لنقػػػػػػػػػػػػػػػاشو بال إنكارم اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًم            اًح ال ٘تيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػكذا ًمنى ا١تصب             

بفتح النوف كضم اٞتيم كقد غلط من ضم النوف أبو بكر اغأسدم موالىم الكوُب اٟتناط ب١تهملة  عاصم بن هبدلة أيب النجود (ُ)
كقيل اسم  ،لو اسم غَت ذل  كهبدلة اسم أموأبيو ال يعرؼ ، كيقاؿ أبو النجود اسمالسبعةشيخ القراء بلكوفة كأحد القراء  ،كالنوف

أيب النجود عبد هللا، كىو الماـ الذم انتهت إليو رائسة القراء بلكوفة بعد أيب عبد الرٛتن السلمي ُب موضعو ٚتع بُت الفصاحة 
ركل القراءة عنو حبيش،  ، كزر بنقرأ على أيب عبد الرٛتن السلمي كالتقاف كالتحرير كالتجويد ككاف أحسن الناس صوتن بلقرآف،

، غاية النهاية. انظر:  ابن اٞتزرم، توُب آخر سنة سبع كعشرين كمائة، حفص بن سليمافك  ،كاٟتسن بن صاحل ،إٝتاعيل بن ٥تالد
 .ّْٕ/ُّ ،ُط هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ، ا١تزم،ّْٔ/ُد.ط، 

،إماـ أىل الشاـ ُب القراءة، عبد هللا بن عامر بن يزيد بن ٘تيم بن ربيعة، أبو عمراف على اغأصح عبد هللا بن عامر اليحصب (ِ)

ىشاـ كابن ذكواف كالكبار، أف ابن  كالذم عند كعن ا١تغَتة بن أيب شهاب صاحب عثماف، أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء،
خالد بن يزيد ا١ترم:  قاؿمارم،الذٌ ركل عنو القراءة عرضا ٭تِت ، كىذا ىو اٟتقعامر إ٪تا قرأ على ا١تغَتة ا١تخزكمي عن عثماف، 
معرفة انظر: الذىب، . توُب ابن عامر سنة ٙتاٍل عشرة كمائةكيل سنتاف، -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝتعت عبد هللا بن عامر يقوؿ: قبض رسوؿ هللا 

 .ِْٓ/ُ د.ط، ،غاية النهاية ابن اٞتزرم، ،ْٔ/ُ د.ط، ،القراء الكبار
أحد اغأعالـ، كلد ُب حدكد سنة عشرين ، الماـ أبو اٟتسن اغأسدم، موالىم الكوُب ا١تقرئ النحوم ،الكسائي علي بن ٛتزة (ّ)

بو عمر الدكرم، كأبو قرأ عليو أ، كعيسى بن عمر ا٢تمداٍل ،قرأ القرآف كجوده على ٛتزة: الزايت، كمائة، كٝتع من جعفر الصادؽ
 . كقاؿ أبو بكر بن ٣تاىد: توُب برنبويو سنة تسع كٙتانُت اٟتارث الليث،
 .ّٓٓ/ُ د.ط، ،غاية النهاية ابن اٞتزرم، ،ِٕ/ُ ط،د.، معرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 

كيقاؿ خل   ،دمحم اغأسدمأبو  ،خل  بن ىشاـ بن ثعلب بن خل  بن ثعلب بن ىشيم بن ثعلب بن داكد بن مقسم بن غالب (ْ)
حد أك  ،لح بكسر الصاد أحد القراء العشرةفم الصًٌ بن ىشاـ بن طالب بن غراب الماـ العلم أبو دمحم البزار بلراء البغدادم، أصلو من 

، ركل كعبد الرٛتن بن أيب ٛتاد عن ٛتزة ،أخذ القرآف عرضنا عن سليم بن عيسى ،كلد سنة ٜتسُت كمائة، كاة عن سليم عن ٛترةالر 
كسلمة بن عاصم، مات ُب ٚتادل اآلخرة سنة تسع كعشرين كمائتُت ببغداد كىو  ،إدريس بن عبد الكرَل :القراءة عنو عرضنا كٝتاعنا

 . ُْٕ/ُ، ّ، طمعجم ادلفسرين، نويهض، ِِٕ/ُ، د.ط، غاية النهايةاٞتزرم،  . انظر: ابن٥تت  من اٞتهمية
 ابن كثَت، أبو عمرك، اغأصبهاٍل. (ٓ)
 .ُّْ،ُّٓ،ُّٔ، صْ، ط السبعةابن ٣تاىد، انظر:  (ٔ)
 . ِّص، ُط، ادلشهورة السبع القراءات يف االكتفاء، ْؽ (ٕ)
 ،النشر ابن اٞتزرم،انظر: . مل أعثر على نسخة منو ،شيخ القراء ٔتصر ُب زمانوليب القاسم عبد اٞتٌبار بن أٛتد الطىرىسيوًسي  (ٖ)
 .ِْٖ/ُ،ُط
بت هبامش ب: قاؿ اٞتعربم: كاتفق الكٌل على مقدار ا١تٌد الالـز ٓتالؼ ا٢تمز؛ غأف الغرض الفصل بُت الساكنُت، ك٭تصل مث (ٗ)

َكًن ديكفى مىا   قىٍد ميَد لًٍلهىمىزًاًت ًبٍسًتيقىاًف، ٤تموؿ عليو، كقاؿ اغأىٍىوىازًٌم ُب ٔتقدار حركة، كقوؿ الٌسخىاًكٌم: كا١تد  ًمن قػىٍبًل الػميسى 
مراتب ا١تٌد ا١تتصل، فإف كاف ركايةن صَت  فيو جامع البيافإيضاحو: قدر اغأل ، كقاؿ ابن أيب برزة: قدر ألفُت، كأجرل الٌداٍل ُب 

 إليو، أك نظران، فموقوؼه عليو اىػ.  
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طالؽ إ ىكثركف علكاغأ ،شباعنو الأ ىعل :فاحملققوف منهم ،ليوُت ىذا القدر اجملمع عيُب تع ءدااغأ
، ؽ التوسطو كف ،ا١تراتب أعلى دكف أنو  :يعٍت ،لهمزل دَ ا مي م ىو دكف :كقاؿ بعضهم، فيو ٘تكُت ا١تدٌ 

 ع ٘تكينان بشأمنو  (ُ)ا١تدغم ف مدٌ أ ىلٍب اختلفوا  أيضان ُب تفاضل بعض ذل  على بعض، فذىب كثَت إ
 كابن شريح ،(ٓ)يكمكٌ  ،(ْ)يئبوبكر الشذاأعنو  هفيما ركا (ّ)بن ٣تاىداكىذا مذىب  ،(ِ)من ا١تظهر

هدى وَ جى اٍل كى الدَ  وي لى بً قى كى  ،(ٔ)
"وتً ايى فى كً "ُب  العزٌ  بوأ ذكره ، لعكس ذإىل كذىب بعضهم  ،(ٕ)

كذىب  ،(ٖ)
صحابو أكثر أ ى علاٍلالدٌ  أكبو قر  ،ُتيٌ ة العراقأئمكىو الذم عليو ٚتهور  ؛ةويسٍ التٌ  ىلإاٞتمهور 

ُتيٌ ادً دى غٍ البػى 
 .(َُ)ُتريٌ صكا١ت ،(ٗ)
 (ِ)صبهاٍلكاغأ ف،عن قالو   ى لً كاختي  ،(ُ)جعفر بوأك  ،(ُُ) كثَتبلقصر ابن  أ فقر  :ا ا١تنفصلمٌ أك 

                                                           

 : طسم عند من أدغم السُت ُب ا١تيم.مثل (ُ)
 مثل: طسم عند من أظهر السُت عند ا١تيم؛ كىو ٛتزة، فمد٫تا سواء، ك٤تيام عند من أسكن الياء؛ كىو انفع. (ِ)
 .َٔٓ/ِ، ُ، طجامع البيانانظر: الداٍل،  (ّ)
 البصرم. أبو بكر الشذائيأٛتد بن نصر بن منصور بن عبد اجمليد،  (ْ)

ي، كدمحم بن اعً زى ، كأيب بكر بن ٣تاىد، قرأ عليو أبو الفضل ا٠تي مدً اغً الكى شهورين، قرأ على عمر بن دمحم بن نصر اء ا١تأحد القرٌ 
 . توُب سنة ثالث كسبعُت كثالٙتائة، أك ُب سنة ست كسبعُت، يًٍت زً ارى اٟتسُت بن آذر هبراـ الكى 

 .ُْْ/ُ، د.ط، ية النهايةغا، ابن اٞتزرم، َُٖ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب،  
 .ْٕ، صُ، طالتبصرةانظر: مكي،  (ٓ)
 . ُِٕص ،ُط، يف القراءات السبع يف القراءات السبع الكايف ابن شريح،انظر:  (ٔ)
 .َٔٓ/ِ، ُ، طجامع البيانالداٍل، انظر:  (ٕ)
 اليت عندم.  الرشادمل أجد ىذا النص ُب النسخة اليت بُت أيدينا، كال ُب نسخة  (ٖ)
البن ٣تاىد، كبلغت طرؽ الداٍل  السبعةمثل: دمحم بن أٛتد بن علي أبو مسلم البغدادم، ركل عنو اٟتركؼ، كٝتع منو كتاب  (ٗ)

 كلها ركاية حركؼ.   جامع البيافعن أيب مسلم ستُت طريقان ُب 
 . ِٖ/ُ، ُ، طجامع البيانانظر: الداٍل، 

 أيب كالدُب ترٚتتو:  معرفة القراء الكباربوف على قوؿ الذىب، قاؿ ُب مثل: خل  بن إبراىيم بن خاقاف، عبد ا١تنعم بن غل (َُ)
 .ُٗٗ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  :انظر. مدة سكنها ا١تصريُت، ُب عداده التذكرة مؤل  اٟتسن
أصلو ، ُت ُب القراءةإماـ ا١تكيٌ  يارم ا١تكٌ عبد هللا بن كثَت بن ا١تطلب الماـ أبو معبد، موىل عمرك بن علقمة الكناٍل الدٌ  (ُُ)

قرأ على عبد هللا بن السائب ار، مأخوذ من قولو عطر دارين، كدارين موضع بنواحي ا٢تند، فارسي، ككاف داراي ٔتكة، كىو العطٌ 
قلت: فيكوف مولده ظنا ُب سنة  قرأ عليو أبو عمرك بن العالء، كشبل بن عبٌاد،، ٣تاىد كدربس موىل ابن عباس ا١تخزكمي، كعلى

 . بعد السبعُت-هنع هللا يضر-ٜتس كأربعُت كمات شيخو عبد هللا بن السائب 
 .ّْْ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ، ْٗ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  :انظر
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اٍل وى لٍ اٟتي  من طريق  كىشاـ ،(ّ)كعن البصريُت ،عن كرش
كحفصه  ،(ْ)

 :ا قالوفمٌ أف(ٔ)من طريق عمرك ،(ٓ)
افرى هٍ كابن مً  ،(ٕ)٣تاىدبن ابلقصر  لو فقطع

  ،(ٗ)بن سواراك  ،(ٖ)
 ،(ُّ)"كجيزه"ُب  ىوازمكاغأ ،(ُِ)"وجامع"كابن فارس ُب  ،(ُُ)"رشادهإ"ُب  العزٌ  بوأك ، (َُ)كا١تالكي
"وً جً هً بٍ مي "ُب اطا٠تيٌ  كسبط

كفري يػٍ خى  كابن ،(ُْ)
 ،(ُ)"ىباجملت"كصاحب ،ُتيالعراق كٚتهور ،(ُٓ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد العشرة، مدٍل مشهور رفيع الذكر، قرأ القرآف، على مواله عبد هللا بن عياش بن أيب  يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ (ُ)
أبو جعفر ب١تدينة سنة مات ، ركل القراءة عنو انفع بن أيب نعيم، كسليماف بن مسلم بن ٚتاز، كعيسى بن كردافربيعة ا١تخزكمي، 

 .  ثالثُت كمائة، كقيل: سنة اثنتُت كثالثُت، كقيل: سنة تسع كعشرين، كقيل: سنة سبع كعشرين، كقيل: سنة ٙتافو كعشرين
 .ِّٖ/ِ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،   ،َْ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:
قرأ لورش على عامر اٞترشي، ، ، ا١تقرئ شيخ القراء ُب زمانوب، أبو بكر اغأصبهاٍلبن إبراىيم بن شبي دمحم بن عبد الرحيم (ِ)

كتسعُت توُب ببغداد سنة ست ، قرأ عليو طائفة منهم، ىبة هللا بن جعفر، كعبد هللا بن أٛتد ا١تطرز، كسليماف بن أخي الرشديٍت
 .ُٗٔ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُّٓ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب، انظر:  .كمائتُت

  .ُِٓ/ُ ،ُط ،النشرابن اٞتزرم، أبو عمرك، كيعقوب. انظر:  (ّ)
قرأ على قالوف، كعلى خل  البزار، كعلى ىشاـ بن ، ر اٟتذاؽ اجملودينا١تقرئ، من كبا أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل أبو اٟتسن (ْ)

 الذىب، . انظر: إنو توُب سنة ٜتسُت كمائتُت :قيل، قرأ عليو اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف، كالفضل بن شاذاف، عمار، كٚتاعة
 .ُْٗ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُِٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار

كيعرؼ ْتفيص، أخذ القراءة عرضنا  ،البزاز ،الغاضرم ،الكوُب ،اغأسدم ،حفص بن سليماف بن ا١تغَتة أبو عمر بن أيب داكد (ٓ)
ح، توُب ُب سنة ٙتانُت عبيد بن الصبا ، ك عمرك بن الصباحقرأ عليو  ،ابن زكجتو، كلد سنة تسعُت ،ككاف ربيبو ،كتلقينا عن عاصم

 .ِْٓ/ُ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،   ،ْٖ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبار الذىب،  . انظر:كمائة
قرأ عليو علي بن سعيد البزار، ، قرأ على حفص، ككاف أحذؽ من قرأ عليو، أبو حفص الكوُب ا١تقرئ الضرير عمرك بن الصباح (ٔ)

غاية ابن اٞتزرم، ، َُِ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب، . انظر: توُب سنة إحدل كعشرين كمائتُت، كاٟتسن بن ا١تبارؾ
 .َُٔ/ُ، د.ط، النهاية
 .ُّْ، صْ، طالسبعةابن ٣تاىد، انظر:  (ٕ)
 . ا١تبسوطراتب ا١تنفصل ُب الغاية كذكرىا ُب مل يذكر م (ٖ)

 .َُِ، د.ط، صيف القراءات العشر ادلبسوطانظر: ابن مهراف، 
 .َٕٓ/ُ، ُ، طادلستنّبانظر:  (ٗ)
 .ّّْ/ُ ،ُط ،الروضةا١تالكي، انظر:  (َُ)
 .ُٕٖص (ُُ)
 .ُُٗ، رسالة دكتوراة، صاجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمشا٠تياط،   (ُِ)
 .ٔٗ، صُ، طالوجيزغأىوازم، ا (ُّ)
  .ُّّص (ُْ)
، مصن  كتاب ا١تفتاح ُب القراءات، دمحم بن عبد ا١تل  بن اٟتسن بن خَتكف، اغأستاذ أبو منصور البغدادم، ا١تقرئ الدبس (ُٓ)

قرأ عليو بكتابو ا١تفتاح، أبو اليمن ، ت، على عبد السيد بن عتاب، كعلى جده غأمو أيب الربكات عبد ا١تل  بن أٛتدقرأ القراءا
معرفة . انظر: الذىب، توُب ُب رجب سنة تسع كثالثُت كٜتسمائة، عن بضع كٙتانُت سنة الكندم، ك٭تِت بن اٟتسُت اغأكاٍل،

 . ُِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، ُِٗ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ِْٕ/ُ، ُ، طالقراء الكبار
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 ،(ْ)"التجريد"صاحب اٍل وى لٍ لو من طريق اٟتي كقطع  ،(ّ)كبعض ا١تغاربة ،(ِ)/أ[ِْ]"عنوافال"ك
 ،(ٖ)غلبوف /جػ[ّٗ]كابٍت ككثَت من ا١تؤلفُت ،(ٕ)يمةكابن بلٌ  ،(ٔ)"ا٢تداية"ك ،(ٓ)"التبصرة"ك

ماكً رى فٍ كالصَ 
يب أاٍل على الدٌ أ كبو قر  ،(ُُ)"ةيٌ بً اطً الشَ "ك ،(َُ)"َتسً يٍ التػٌ "حد الوجهُت ُب أكىو  ،(ٗ)

  .(ُِ)الفتح
كابن  ،(ُْ)كابن مهراف ،(ُّ)كابن ٣تاىد  ،كثر ا١تؤلفُتأ فقطع لو بلقصر :صبهاٍلا اغأمٌ أك 
 ،كغَتىم ،(ٓ)اٍلكالدٌ  ،(ْ)اطبط ا٠تيٌ كسً  ،(ّ)بن فارساك ، (ِ)عزٌ يب الأك  ،(ُ)"الركضة"كصاحب  ،(ُٓ)سوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفس ا١تصدر السابق. (ُ)
 . ْؽ (ِ)
 ، كابن الفحاـ ُب ٕتريده، كابن بليمة ُب تلخيصو.التيسَتكابن شريح ُب كافيو، كا٢تذيل ُب كاملو، كاٟترز، ك  (ّ)
 .ُّٕ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، انظر:  (ْ)
 ٗٔص (ٓ)
. كقد أتى اللفظ فيها على العمـو فاندرج معهم قالوف. انظر: ابن اٞتزرم، ّٓ، صُ، طشرح اذلدايةهدكم، ا١تانظر:  (ٔ)

 .ُِٓ/ ُ، ُ، طالنشر
 .ٓ، صُ، طتلخيص العباراتابن بليمة، انظر:   (ٕ)
 .ِٖٗ/ُ، ُ، طاإلرشادبن غلبوف، ، عبد ا١تنعم َُٔ/ُ، ُ، طالتذكرةبن غلبوف، انظر: طاىر  (ٖ)
نسبة إىل كادم  رٛتن بن عبد اجمليد بن إٝتاعيل بن عثماف بن يوس  بن حسُت بن حفص أبو القاسم الصفراكمعبد ال (ٗ)

اب العالف كغَته كاف إماما كبَتنا مفتينا على مذىب مال  انتهت الصفراء بٟتجاز ٍب السكندرم اغأستاذ ا١تقرئ ا١تكثر مؤل  كت
إليو رائسة العلم ببلده، مولده أكؿ سنة أربع كأربعُت كٜتسمائة، كقرأ الركاايت على أٛتد بن جعفر الغافقي كعبد الرٛتن ابن خل  

. ت ُب ربيع اآلخر سنة ست كثالثُت كستمائةما، أخذ عنو القراءات عرضنا علي بن موسى بن الدىاف كأبو بكر بن أيب الدر، هللا
، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، ّّٕ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ّّٕ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار انظر: الذىب، 

إىل كمن ا١تعلـو أف النسخة ا١توجودة لكتاب العالف ىي النسخة اغأمريكية، كتبدأ من بب الوق  على مرسـو ا٠تط  .ُِٓ/ُ
 ُب اٞتزء ا١تفقود. النشرهناية الكتاب، كلذل  قمت بلتعويل على 

 .ُْٔص ،ُ، طالتيسّبالداٍل،  (َُ)
  .رًّا كى٥تيٍضىالى دى ٍرًكي ى يػي الًبنا     ًٓتيٍلًفًهمىا طى ًدريهي بى قاؿ الشاطب: فىًإٍف يػىنػٍفىًصٍل فىاٍلقىٍصري  (ُُ)

 .ُٗٔالبيت، ُ، طقراءات السبعحرز األماين ووجو التهاين يف الالشاطب، انظر: 
اغأستاذ الكبَت الضابط الثقة، كلد ْتمص سنة  مصر،نزيل  الضرير، فارس بن أٛتد بن موسى بن عمراف أبو الفتح اٟتمصي (ُِ)

كاٟتافظ أبو  ،قرأ عليو كلده عبد الباقي، كعبد هللا بن اٟتسُت ،نثالث كثالثُت كثالٙتائة، كرحل كقرأ على عبد الباقي بن اٟتس
ابن اٞتزرم،  ، ُِِ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  . انظر:رٛتو هللا-توُب ٔتصر سنة إحدل كأربعمائة ، عمرك الداٍل
 .ٓ/ِ د.ط، ،غاية النهاية

 ا ليست من الكتب ا١تختارة لألصبهاٍل. البن ٣تاىد، كمن ا١تعلـو أهن السبعة مل أجد ىذا النص ُب (ُّ)
 . َُِ، د.ط، صادلبسوط ، كطريقو التوسط ال القصر. انظر: ابن مهراف، ا١تبسوطمل َيت ذكر بب ا١تد ُب الغاية، كإ٪تا أتى ُب  (ُْ)

  ىذه اٟتالة طريق أدائية.بن مهراف، فإثبات القصر من ىذا الطريق يكوف من طريق ابن اٞتزرم، كتكوف الطريق ُباكإف قلنا: إنو من طريق 
 .َٕٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، انظر:  (ُٓ)
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 .بعد ذكر القصر (ٕ)ان يَت نص عليهما ٗت ،(ٔ)عالفوجهُت ُب اللحد اأكىو  ،كغَتىم
كابن  ،(َُ)كابن سوار ،(ٗ)ابن مهراف :لو بلقصر من ركايتيو فقطع :(ٖ)عمرك بوأا مٌ أك 
  ،(ُِ)علي البغدادم بوأك  ،(ُُ)فارس

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) ُ/ّّْ. 
 . ُٖٕ، رسالة، صاإلرشاد، ٗٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، انظر:  (ِ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، ُُٗانظر: اٞتامع، رسالة دكتوراة، ص (ّ)
 .ُّّ، رسالة كتوراة، صادلبهجانظر:  (ْ)
 ليس من الكتب ا١تختارة لألصبهاٍل. جامع البياف، كمن ا١تعلـو أف ْٖٔ/ُ، ُ، طجامع البيافوجو قد كرد ُب ىذا ال (ٓ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ٔ)
 كيقصد بو التخيَت ا١تقيد بلركاية. (ٕ)
عرض بلبصرة على ، و زبف على اغأصحاٝت، أبو عمرك بن العالء ا١تازٍل ا١تقرئ النحوم البصرم الماـ، مقرئ أىل البصرة (ٖ)

توُب أبو عمرك سنة  ، كعبد الوارث التنورم،ُقرأ عليو خلق كثَت؛ منهم: ٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدم، ٭تِت بن يعمر، كنصر بن عاصم
 .ِٖٖ/ُ، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ٖٓ/ُ، معرفة القراء الكبارب، . انظر: الذىأربع كٜتسُت كمائة

 .َُِ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، انظر:  (ٗ)
 .َٕٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، انظر:  (َُ)
 .ِِٓ/ُ،ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُُ)
 .ّّْ/ُ، ُ، طالروضةا١تالكي،   انظر:  (ُِ)
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حد أكىو  ،كثركفكاغأ ،(ٓ)كشيخو ،(ْ)"العنواف"كصاحب  ،(ّ)ىوازمكاغأ ،(ِ)بن خَتكفاك  ،(ُ)عزٌ بو الأك 
كُب  ،يب الفتحأعلى تو ءمن قرا(ٕ)"جامع البياف"كُب  ،(ٔ)بن ٣تاىد من جهة الركايةاالوجهُت عند 

بن اك  ،(ٖ)سبط ا٠تياط :ذل  ىنص عل ،دغاـنو ٥تصوص بوجو الأال إ ،"ذكارالتٌ "ك ،"ا١تبهج"
  .صحيحالىو ، ك (ٗ)شيطا

يحرى ن شي ابك  ،(َُ)فيافبن سي ا :كقطع لو بلقصر من ركاية السوسي فقط
 ،(ُِ)كا١تهدكم ،(ُُ)

 ،(ُٓ)اطبكالشٌ  ،(ُْ)"التيسَت"كصاحب  ،(ُّ)يكمكٌ 
وفبي لٍ غى  ككذا ابنا ،كسائر ا١تغاربة ،(ُٕ)(ُٔ)[يمةكابن بلٌ ]

 د أحك  ،كغَتىم ،(ُٗ)راكمفٍ كالصَ  ،(ُٖ)
                                                           

 .ٗٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، انظر:  (ُ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ِ)
 . كليس من الكتب ا١تختارة ُب قراءة أيب عمرك.ٔٗ، صُ، طالوجيزاغأىوازم، انظر:  (ّ)
 .ْؽ، ٥تطوط، العنوانانظر: ابن خل ،  (ْ)
 عبد اٞتٌبار الطىرىسيوًسي. (ٓ)
 أم: ركاية الدكرم عن أيب عمرك. (ٔ)
، قاؿ أبو عمرك الٌداٍل: كأقرأٍل أبو الفتح ذل  بغَت ٘تكُت جامع البيانن ا١تفردات ال من الداٍل، لفظ القراءة صراحة جاء م (ٕ)

 .ْٗ، صُ، طمفردة أبو عمرو البصريزائد ٟتركؼ ا١تٌد، على ما فيهن من ا١تٌد الذم ىو صيغتها. انظر: الداٍل، 
 . ُّّ، رسالة دكتوراة، صادلبهجانظر:  (ٖ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ٗ)
مل أجد نصان صر٭تان بتخصيص السوسي بلقصر ُب كتاب ا٢تادم، كمن ا١تعلـو أنو ليس من الكتب ا١تختارة لركاية السوسي،  (َُ)

 .ُُُ،ُُِ،ُُّ، صُ، طاذلاديالقَتكاٍل، انظر: كإ٪تا ىو من مآخذ ركاية الدكرم عن أيب عمرك. 
 السوسي كحده بلقصر، كإ٪تا ذكرت الدكرم أيضان ُب أحد كجهيو.  العبارة اليت كردت ُب الكاُب، مل ٗتص (ُُ)

 .َِٗ، صُ، طالكايفانظر: ابن شريح، 
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، منو. انظر:  مل أعثر على نسخة (ُِ)
 .ٗٔ، ُ، طالتبصرةابن أيب طالب، انظر:  (ُّ)
 .ُْٔص (ُْ)
. دى ٍرًكي ى يػي الًبنا     ًٓتيٍلًفًهمىا طى ًدريهي بى قاؿ الشاطب: فىًإٍف يػىنػٍفىًصٍل فىاٍلقىٍصري  (ُٓ)  رًّا كى٥تيٍضىالى

 .ُٗٔ، البيتُ، طمًب الشاطبيةانظر: الشاطب، 
 ساقط من ب. (ُٔ)
 .ٗ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، انظر:  (ُٕ)
 .َُٔ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف، ، ِٖٗ،ِٗٗ/ُ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، انظر:  (ُٖ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُٗ)
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 ا.كغَتى ،"الشاطبية"ك ،"عالفال"ك ،"الكاُب"للدكرم ُب  (ُ)الوجهُت
 ،(ٔ)بو العزٌ أك  ،(ٓ)كابن خَتكف ،(ْ)كيالكا١ت ،(ّ)ابن سوار :فقطع لو بلقصر :(ِ)ما يعقوبأك 

كابن  ،(َُ)اٍلكالدٌ  ،(ٗ)اـ ُب مفردتوكابن الفحٌ  ،(ٖ)كابن غلبوف ،(ٕ)ىوازمغأكا ،كٚتهور العراقيُت
بن اقطع لو بلقصر من طريق ف :ا ىشاـمٌ كأ .كىو ا١تشهور عنو ،كغَتىم ،(ُُ)/ب[ِْ]شريح

 ،(ُٓ)كابن سوار ،(ُْ)فابن خَتك  :ق اٟتلواٍليكقطع لو من طر  ،(ُّ)بو العزٌ أ :عن اٟتلواٍل
 ؛ُب ا١تد ةكال خالؼ عنو من طريق ا١تغارب ،لواٍلاٟتي  /د[ّٗ]العراقيُت عن دكىو ا١تشهور عن ،غَتىمك 

  .اجوٍلق الدٌ يكىو طر 
                                                           

ىذه العبارة تناقض العبارة اليت قبلها من ٗتصيص السوسي، ٍب إيراد الوجو اآلخر للدكرم من نفس الكتب اليت أشار إليها  (ُ)
 بلتخصيص، كهللا أعلم. 

قارئ أىل البصرة ُب عصره، الماـ أبو دمحم يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاؽ ، يعقوب بن إسحاؽ اٟتضرمي (ِ)
توُب ُب ذم اٟتجة  قرأ عليو ركح بن عبد ا١تؤمن، كدمحم بن ا١تتوكل ركيس، قرأ القرآف على أيب ا١تنذر، سالـ بن سليم،، موىل اٟتضرميُت
 .ّٖٔ/ِ، د.ط،غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ْٗ/ُ، ُ، طالقراء الكبارمعرفة . انظر: الذىب، سنة ٜتس كمائتُت

 .َٕٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، انظر:  (ّ)
 .ّّْ/ُ، ُ، طالروضةا١تالكي،   انظر:  (ْ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ٓ)
 .ُٕٖ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، ، ٗٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، انظر:  (ٔ)
 .ٔٗ، ُ، طالوجيزاغأىوازم، انظر:  (ٕ)
 .َُٔ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف، انظر:  (ٖ)
، كمذىبو القصر، خالفان ١تا قالو الزمَتم ُب النشرمل يتحدث ابن الفحاـ ُب مفردتو عن بب ا١تٌد ا١تنفصل، كلذا يعوؿ على  (ٗ)

، كالتذكار، كغاية أيب ا١تبهج١تٌد كعدـ الغنة بال ىا، من البدائع من أف مذىبو التوسط، قاؿ: كا٠تامس كالسادس: إظهار قيل مع ا
 العالء، ككذا من مفردة ابن الفحاـ على ما كجدان فيها. 

 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرانظر: ابن اٞتزرم، 
 .ِْ، صُ، طمفردة يعقوب بن إسحاق احلضرميالداٍل، انظر:  (َُ)
 . ٗٓ، صُ، طجتريد االختالفابن شريح،  انظر: (ُُ)
 كحده،ىشاـ، قرأ عليو عبد هللا بن اٟتسُت السامرم  عن أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل علىٛتد بن عبداف اٞتزرم، عرض بن أدمحم  (ُِ)

 .ْٔ/ِ، د.ط، غاية النهايةابن اٞتزرم، . انظر:  كذكر أنو كاف لو من السن فوؽ ا١تائة
 .ٗٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر  (ُّ)
 .ِِٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر  (ُْ)
 .َٕٓ/ُ، ُ، طادلستنّب ابن سوار، : انظر  (ُٓ)
 .ٕٓ، صُ، طالوجيزاغأىوازم، : انظر  (ُٔ)
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  افى عى رٍ من طريق زى  البغدادمٌ  بو عليٌ أ :ما حفص فقطع لو بلقصرأك 
 ،(ْ)من طريق الفيل عنو بو العزٌ أككذل   ،(ّ)بن فارس ُب جامعواككذل   ،(ِ()ُ)عن عمرك عنو

التفاكت  على وكىم في ،ٯتدكف ىذا الضرب اءكالباقوف من القر  ،ُت من طريق الفيليٌ العراق دكىو ا١تشهور عن
 . ُب ا١تراتب كما تقدـ ُب ا١تتصل

ا مٌ أك  ،َتيكجو ٗتأكىي  ،كالقصر ،طوسٌ كالتٌ  ،من ا١تدٌ  كلٌ   اء،رٌ من القي  فيجوز فيو لكلو  :ما العارضأك 
 ةزرؽ ُب ذل  زايدغأف لورش من طريق اإف كإٯتاف، ،ىلك أي ك  ،دـءا :كذل  ٨تو دٌ ذا كاف ا٢تمز قبل حرؼ ا١تإ
 ،(ٕ)"اُب الكى "ك ،(ٔ)"ةبصر التٌ "ك ،(ٓ)"نوافالعي "طريق صاحب  ا١تدٌ  ، فزايدةداءغأىل اأبُت  اختالؼو  ىعل دٌ ا١ت
"ىهى نتػى مي ػال"ك ،(ُُ)،"لػماػا٢تذيل، الك "ك ،(َُ)"دريً جٍ التَ "ك ،(ٗ)"ا٢تداية"ك ،(ٖ)"مادً ػػػ٢تى ا"ك

  ةكمنظوم ،(ُِ)
 
 
كابن  ،(ٓ)يب الفتحأو علي ءتاٍل من قراكالدٌ  ،(ْ)مكاغأىواز  ،(ّ)ةيمكابن بلٌ  ،(ِ)(ُ)"مرً صٍ اٟتي "

                                                           

 .ّّْ/ُ، ُ، طالروضةىو ركاية القصر من طريق الويل عن حفص. انظر: ا١تالكي،  الركضةالذم ُب  (ُ)

من طريق زرعاف عن عمرك، كرأيت : "بلقصر ٟتفص من ركضة أيب علي النشر مثبت هبامش ب: قاؿ الزمَتم: ذكر ُب (ِ)
إال  الركضةا١تالكي، كتاب   ُب النشرالنسخة العتيقة ا١تصححة ذكر فيها القصر للحٌمامي عن الويل عن الفيل فقط، كمل يسند 

ويل، مع الويل، كنقرأ بو غأف أب علي قرأ على اٟتٌمامي بال كاسطة، كمل يسند ُب النشر أيضان ركضة ا١تعٌدؿ، كجامع بن فارس إىل ال
 أف ابن فارس قرأ على اٟتٌمامي عنو، كقرأ ا١تعدؿ على أيب العباس على اٟتٌمامي عنو" اىػ.   

 . كفيو القصر للويل عن حفص.ُُٗ، رسالة دكتوره، صاجلامع: ابن فارس، انظر  (ّ)
 .ٗٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر  (ْ)
 .ْؽ (ٓ)
ثة الواردة ُب البدؿ لورش مفصلة على النحو التايل: ا١تد، كالتوسط مذىب ا١تصريُت، ىو ذكره للمراتب الثال التبصرةالذم ُب  (ٔ)

 .ٔٔ، صُ، طالتبصرةكالقصر للبغداديُت. انظر: مكي، 
 .َُِص (ٕ)
 .ُُٓص (ٖ)
 .ِْٔ/ُ، ُ، طالنشر ، ابن اٞتزرم،َّ،ُّ، صشرح اذلدايةا١تهدكم، انظر:  (ٗ)
 .ُّٕص (َُ)
 .ِِْص (ُُ)
 .ِّٖ، صُ، طادلنتهىانظر: ا٠تزاعي،  (ُِ)

 عن ا٠تزاعي. ُب الكاملا٢تذيل  كمن ا١تعلـو أف اٞتزرم مل ينتق منو أم طريق صراحة غَت ما ذكره 
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مهور ٞتشباع لاف ؛الزايدةٍب اختلفوا ُب قدر ىذه  ،(ٕ)ا١تصريُتك  ،ا١تغاربةكغَتىم من سائر ،(ٔ)خاقاف
يب أُب ما ركاه عن  (ٖ)سارَ ػػ٢تى بو علي اأك  ة،يمبن بلٌ اك  ،ىوازماغأك  ،اٍلتوسط للدٌ لك ا ،من ذكران
 وعن /أ[ّْ]اكمخكذكر السَ  ،التوسطك  ،شباعلمن ا ذكر كالًّ  ان ف مكيأ ةبو شامأكذكر  ،(ٗ)عدم
ك القصر  ،  من طريقونا١تص قرأ كبلشباع ،ٖتتمل الوجهُت "ةالتبصر "كعبارتو ُب  ،شباع فقطلا

صاحب  الثالثةثبت أك ،(َُ)يب اٟتسنأ ىاٍل علالدٌ  أبو قر ك  أيضان، ةيمالبن بلٌ ك  ،"التذكرة"لصاحب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كعلى أيب علي  ،بن دمحم بن صاحب بن سفياف، قرأ على عبد العزيز مرً صٍ أبو اٟتسن الفهرم القَتكاٍل اٟتي  ،علي بن عبد الغٍت (ُ)
كركل عنو أبو القاسم بن الصواؼ قصيدتو، توُب بطنجة سنة ٙتاف  ،بن ٛتدكف اٞتلويل، قرأ عليو أبو داكد سليماف بن ٭تِت ا١تعافرم

 .َٓٓ/ُد.ط،  ،غاية النهاية، ابن اٞتزرم، َُٔ/ّ، ُ، طإنباه الرواة على أنباه النحاة. انظر: القفطي، كستُت كأربعمائة
 . رً كٍ لن  بً  ؾى د  مى  سى يٍ د لى دي امٍ فى  ىى كحً أي كى         واني امى ءى  وى ٨تى  ةه زى ٫تىٍ  ـٍ دَ قى تػى ف تػى إً كى قاؿ اٟتيٍصرًم: 

 . ّٓ، البيتُ، طادلنظومة احلصريةانظر: اٟتيٍصرًم،  (ِ)
 .ِٔص ،ُط، العبارات صتلخي ،يمةبلٌ  ابنالذم ُب التلخيص ىو القصر، كىو اختيار مصن  التلخيص. انظر:  (ّ)
 قاؿ اغأىوازم ُب ا١توجز: "إال كرشان عن انفع كحده فإنو يزيد ُب ذل  أدٌل مد، يريد بذل  التجويد".  (ْ)

طريق اغأىوازم، فيكوف التعويل فيو على ما  . كا١توجز ليس من الطرؽ ا١تختارة لورش، كعليو ٯتكننا أف نقوؿ: إنو منٕٔانظر: ص
 .النشرجاء ُب 

 . ْٕٗ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر  (ٓ)
 نفس ا١تصدر السابق. (ٔ)
كمن ا١تصريُت: أبو العباس ابن نفيس، أبو جعفر أٛتد بن أسامة الت جيب، كأبو بكر بن أٛتد بن أيب الرجاء، كمن أصحاب  (ٕ)

 م الصفراكم صاحب كتاب"العالف"، كأٌما نزالء مصر فمنهم: ابن بلٌيمة، كابن الفٌحاـ، كابن غلبوف كغَتىم.ا١تصنفات: أبو القاس
 ا١تقرئ شيخ القراء كمسند العراؽ. علي غالـ ا٢تراس ىو حسن بن القاسم بن علي الواسطي أبو (ٖ)
كىو من الطبقة ا١تارة؛  ٣تاىد،كقرأ على صاحب ابن  ،كأدرؾ الكبار ،كغربن  لد سنة أربع كسبعُت كثالٙتائة كرحل ُب القراءات شرقان ك 

كقرأ ْتراف على أيب ، قرأ بواسط على عبد هللا العلوم صاحب النقاش، كإ٪تا أخرتو إىل ىنا غأنو عمر كأتخر موتو كثَتا عن رفقائو
توُب يـو اٞتمعة، سابع ٚتادل اغأكىل سنة ٙتاف كستُت  ،رأ عليو القالنسي، كأبو اجملد دمحم بن دمحم بن جهورق ،القاسم الزيدم

 .ِِٖ/ُد.ط،  ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ، ِّٖ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، كأربعمائة
شيخ  ،دث ضابط٤ت ،مقرئ ،ا١تصرم يعرؼ ببن الماـ عدم عبد العزيز بن علي بن أٛتد بن دمحم بن إسحاؽ بن الفرج أبو (ٗ)

أٛتد  :كٝتاعان  ، ركل عنو القراءة عرضان أيب بكر بن سي ك ، عن أٛتد بن ىالؿ كٝتاعان  ، أخذ القراءة عرضان القراء كمسندىم ٔتصر
غاية ابن اٞتزرم، . انظر: كؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالث مئةتوُب لعشر خلوف من ربيع اغأ ،أٛتد بن نفيسك  ،بن علي بن ىاشم

 . ّْٗ/ُ، د.ط، النهاية
أف ما ركاه  فالذم يًتجح لدمكيرل الباحث أف الًتاجم مل تذكر قراءة ا٢تراس على أيب عدم، كإ٪تا ذكرت قراءتو على ابن نفيس، 

بواسطة ابن نفيس، ك٦تا يؤيد ذل  ميالد أيب علي ا٢تراس كاف قبل كفاة أيب عدم بسبع سنوات فقط،  ا٢تراس عن أيب عدم كاف
 ٦تا يستحيل معو ٖتمل القراءة، كهللا أعلم.

 طاىر بن غلبوف. (َُ)

http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=75397
http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=75397
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استثناء ما  ىكعل ،(ُ)كي  كقع َّينُّٱاستثناء ىاتفقوا علكقد  ،اطبكالشٌ  ،"عالفلا"
 ،(ِ)َّزبُّٱك،َّمن ُّٱ:٨تو ةكاحد ةمن كلم اُب ا٢تمز بعد ساكن صحيح ك٫ت /جػ[َْ]كقع
 .(ّ)َّرئ ّٰ ُّٱ:٨تو ىالتنوين ُب الوق  عل من ةمبدل ا٢تمزةبعد  واغأل  فيت كانا  استثناء م ىكعل

  :ُب ثالث كلمات فواختلاك 

 ىكنص عل ،(ٓ)اطبذل  الشٌ  ىعل وكتبع ،(ْ)صحابوأك  ،اٍلالدٌ ىا استثناف ،َُُّّّٱ :كىلغأا
كاغأىٍىوىازًم ،(ٗ)يمكٌ  ةكىو ظاىر عبار  (ٖ)"الكاُب"ك (ٕ)"عنواف"الك (ٔ)"ا٢تادم"ىا صاحب مدٌ 

(َُ)، 
يٌ اعً زى ا٠تي ك 

 . مل يستثنوىا غأهنم ؛(ُّ)مرً صٍ كاٟتي  ،(ُِ)اـفحٌ الكابن  ،(ُُ)
 .(ُ)يونس يوضعٔتالالـ  ا١تد بعد :عٍتأ َّزبُّٱ الثانية:

                                                           

 أربعة ، أما يؤاخذكم: فقد كرد ُبْٓ، كالثاٍل: ُب سورة فاطر، اآليةُٔكقد كردت ُب موضعُت: اغأكؿ: سورة النحل، اآلية (ُ)
 .ٖٗ، كالثالث كالرابع: ا١تائدة، اآليةِِٓمواضع، اغأكؿ كالثاٍل: البقرة، اآلية

 .ّٗالنور، اآلية سورة (ِ)
 .ُُٕالبقرة ، اآلية سورة (ّ)
 .َْٖ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر  (ْ)
ػػػػػػػ (ٓ) ػػػػ: ءىامىنى ىى  ػػػػػػػػػػػػػػػؤيالى       ًء ءىا٢ًتىةن ءىاتىى ًلالٯتىػػػػػػػػػاًف ميثًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ُب حرز اغأماٍل، قاؿ الشاطب: كىكىَسطىوي قػىٍوـه كى

ًء ًإٍسرىائًيلى أىٍك بػىٍعػػػػػػػػػػدىسىاًكنو                                            .صىًحيحو كىػ: قػيٍرآفو كىمىٍسئيوالن اٍسػػػًسوىل ايى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىالى
 .ُِٕ،ُّٕالبيت، ُ، طمًب الشاطبيةانظر: الشاطب، 

 . كمن ا١تعلـو أنو ليس من الكتب ا١تختارة لورش.ُُٓ، صُ، طاذلادي: القَتكاٍل، انظر  (ٔ)
 .ْؽ (ٕ)
 .َُِص (ٖ)
 .ٕٔ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر  (ٗ)
 وجز لألىوازم.سبق الكالـ على مسألة مد البدؿ لورش من ا١ت (َُ)
 ، ا١تقرئ مؤل  الواضح ُب القراءات.دمحم بن جعفر بن عبد الكرَل بن بديل ا٠تزاعي، أبو الفضل اٞترجاٍل (ُُ)

ركل عنو أبو القاسم ، وعي، كأيب علي بن حبشكاف أحد من جاؿ ُب اغأفاؽ، كلقي الكبار، كأخذ عن اٟتسن بن سعيد ا١تط
  .توُب سنة ٙتاف كأربعمائة التنوخي، كأبو العالء الواسطي،

، ُ، طادلنتهىا٠تزاعي، ، َُٗ/ِ د.ط، ،غاية النهايةابن اٞتزرم،  ،ُِِ/ُ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:

 .ِّٖص
 .التجريدمل أجد ىذا النص ُب  (ُِ)
 . رً صٍ قى لٍ بً  هي أٍ رى اقػٍ فى  ا١تدًٌ  ؼً رٍ ًْتى  سى يٍ لى كى     اكنان سى  اٟترؼي  مزةً ا٢تى  لى بٍ قػى  افى ف كى إً كى م: قاؿ اٟتيٍصرً  (ُّ)
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  .لنجمب (ِ)ٌَّّ ٰىُّٱ :الثالثة
 ٰىُّٱ ءاستثنا ىكعل ،(ٓ)كابن شريح ،(ْ)ا١تهدكمك  ،(ّ)ابن سفياف :استثنائهما ىنص عل

نص ُب غَت٫تا ك  ،(ٖ)"جامعو" كاستثنا٫تا ُب ،(ٕ)"تيسَته"يستثنهما الداٍل ُب  كمل ،(ٔ)مكي فقطٌَّّ
 ،(ُُ)"الكامل "ك ،(َُ)"لعنواف"اا صاحب مٌ أك  ،(ٗ)الشاطب ماها٠تالؼ في لر أجك ، علي ا٠تالؼ فيهما

و من ئاستثنا ىٚتع علأي حد منهم ما أفلم يستثن  ،(ُْ)ةميبلٌ  بنكا ،(ُّ)بو معشرأك  ،(ُِ)ماغأىواز ك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗ، البيتُ، ذكر ا١تد كالقصر، طمنظومة احلصريانظر: اٟتصرم،  
 .ُٓ،ُٗاآلية (ُ)
ىٍزرىؽو         فػىقى  (ِ) ؼه غأى  ٍد ًقيلى ييٍستػىثٍػٌتى لىًدٍيًو، كىًقيػػػػػػػػػػلى الى مثبت هبامػػػػػػػػش ب:  " ًكُبى عىادنا اغأيكىلى ًخالى

ادنا بًتىٍحرًي و ًإىلى الاَلـً نػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػالى                                ا ًلٍدغىاًمًو اٍعػ      تًدى  فىمىٍن قىاؿى ييٍستػىثٍػٌتى فىذى
مىا تىػػػػػػػػػػػػػػالى كىمىٍن قىاؿى الى مىا اٍعتى                                ٍػػػػػػػػػػػػػػزىتيوي مىٍنًويىةه ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  َد ًفيًو ًبعىاًرضو       كى٫تى
ًقًض مىٍوجيوده كىملٍى يػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الٍػمى                                 الى فىًإٍف قػيٍلتى ُب ًإٍدغىاًمًو مىعى مىدًٌ النػ        انى
 أىقيوؿي لىقىٍد قىاليوا عىلىى اغأىٍصًل مىدًًٌه      كىًإٍدغىاميوي ٬تىٍرًل عىلىى الَلٍفًظ أىٍسهىالى                               
 ػػػػػػػد أتىىَمػػػػػػػػػػػػػػػػػالى فىأىنتى تػىرىل اٟتىٍيًثَيةى افٍػتػىرىقىٍت فىػػػػػػػػػػػالى       تػىنىاقيضى ًفيًو لًَلًذم قىػػػ                              
تىًدم       هًبىٍمزىًة كىٍصلو كىىيوى ييٍدًغمي ميوًصػػػػػػػػػػالى                                ا جىوىابه لًَلًذم ًفيػػػػػًو يػىبػٍ  كىىىذى
ا اٍحًتجىاجه مىٍع ثػيبيوًت رًكىايىػػػػةو       فى                                "كىىىذى ػػػػػػػالى  كيل  ًمنى اٍلوىٍجهىٍُتً صىػػػػػػػػَح ٖتىىم 

 .ُُٔ، صُ، طاذلادي: القَتكاٍل، انظر  (ّ)
 .ِٔٔ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر  (ْ)
 .ُُِ، صُط، الكايف: ابن شريح، انظر  (ٓ)
فقط. انظر:  ٌَّّ ٰىُّٱ، كمل يقل َّ مل ُّٱ، كٌَّّ ٰىُّٱ: كمل ٯتد التبصرة ابن أيب طالب، قاؿ مكي ُب  (ٔ)

 .ٕٔ، صُ، طالتبصرة، مكي
 .ُْٖص (ٕ)
(ٖ) ِ/َْٖ. 
يًع البىػػػػػػػاًب قىػػػػػػػػػػػػاؿى كىقػىَوالى  (ٗ)  قاؿ الشاطب: كىعىادان اغأيكىلى كابني غىٍلبيوفى طىاًىره     بًقىٍصًر ٚتًى

. كىعىن كيلًًٌهم ًب١تدًٌ مىا قػىٍبلى سىاًكنو    كىًعندى سي                      الى  كيوًف الوىٍقً  كىٍجهىاًف أيصًٌ
 .ٕٓ،ٕٔ، البيتُ، طالشاطبيةانظر: الشاطب، 

 .ْ، ٥تطوط، ؽالعنوانابن خل ،  (َُ)
 .َْٔ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر: (ُُ)
 .ٕٔ، ص ُ: اغأىوازم، ا١توجز، طانظر (ُِ)
 . انظر:َّ حق ُّٱ،َّىن  ننُّٱ،َّزبُّٱالذم ُب التلخيص مازاده يونس بن عبد اغأعلى عن كرش من مد  (ُّ)

 .ُّّؽ ٥تطوط، ،وق العروسسُ ، ُّٔ، صُ، طالتلخيص الطربم،
 .ِٔ، صُ، طتلخيص العباراتانظر: ابن بليمة،  (ُْ)
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حد منهم بشيء من أل كال مثٌ  ،ٌَّّ ٰىُّٱك ،َّزبُّٱل  فيو من ختي كال ما ا ،َّينُّٱ:٨تو
 الإكمل ينصوا  ،رضوا لوكمل يتع  ،(ّ)َّجت هبُّٱ ك ،(ِ)َّرئُّٱ ك ،(ُ)َّحنُّٱ :ا١تغَت ٨تو

 (ٓ)أك كالصريح ُب االعتداد بلعارض ،كىذا صريح بو،ال إ الو كال مثٌ  /ب[ّْ]،(ْ)ا٢تمز احملقق ىعل
كلكن العمل على عدـ االعتداد  ،كضعفو بلتغيَت ،بلتقدـ  (ٔ)كىو ضع  سبب ا١تد ؛كلو كجو قوم

  ،(ٖ)توبُب طي اقتصر عليو ا١تصن  كىو الذم ؛من ذل  (ٕ)ثٌتبلعارض ُب الباب كلو سوم ما استي 
 ".كىو القياس كهللا أعلم ؛منع االعتداد بلعارضأكال  ،خذآكبو قرأت كبو " :(ٗ)كقاؿ ُب أصلها

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

 مغَت بلتسهيل. (ُ)
 مغَت بلنقل. (ِ)
 مغَت بلبداؿ. (ّ)
 مثل: ءامن. (ْ)
 أم: عارض التغَت، كىو إٌما بلتسهيل، أك البدؿ، أك النقل. (ٓ)
 ١تد ىنا: ا٢تمز.سبب ا (ٔ)
مثبت هبامش اغأصل: "كاستثٌت بعضهم عادنا اغأكىل ٦تا كقع فيو حرؼ ا١تٌد بعد ا٢تمز ا١تغَت بلنقل، فلم ٬تز لألزرؽ فيو إال  (ٕ)

ا هبا، كذىب بعضهم إىل عدـ استثنائو، كجرل فيو  القصر، كعليو كثَت من اٟتذاؽ، لف إدغاـ التنوين ُب الالـ صَت حركتها معتدن
أصل اغأزرؽ ُب عدـ االعتداد بٟتركة ا١تنقولة، كجعل ا٢تمزة منوية، ففيو الثالثة، فإف قلت: ا١تٌد بقسميو مبٍت على عدـ  على

االعتداد ْتركة الالـ، كالدغاـ مبٍت على االعتداد هبا، فهو مبٍت على غَت معتد، كىذا تدافع كتناقض، فاٞتواب: ال تدافع، كال 
اٟتيثية، فا١تد على مراعاة اغأصل، كالدغاـ على مراعات اللفظ، كما فيو من التخفي ، كهبذا ٬تاب عمن تناقض  للمتأمل الفًتاؽ 

أثبت ٫تزة الوصل ُب االبتداء، لعدـ االعتداد بٟتركة، كلو الدغاـ لالعتداد هبا، كالتعويل ُب ٚتيع ذل  على الركاية اىػ. ببعض 
 تصرؼ من غيث النفع.
 كىقيٍل عىادو اغأيكىلى عىلىى اغأىٍصًل مىدًًٌه      كىًإٍدغىاميوي ٬تىٍرًل عىلىى الَلٍفًظ أىٍسهىالى                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػالى فىأىنتى تػىرىل اٟتىٍيًثَيةى افٍػتػىرىقىٍت فىػػػػػػػػػػػالى       تػىنىاقيضى ًفيًو لًَلًذم قىػػػػػػػػػػد أتىىَمػػ                                  
تىًدم       هًبىٍمزىًة كىٍصلو كىىيوى ييٍدًغمي ميوًصػػػػػػػػػػالى اىػ.                                   ا جىوىابه لًَلًذم ًفيػػػػػًو يػىبػٍ  كىىىذى

   
ٍػػػػػػػػػػػػػػػزو حىٍرؼي  – (ٖ)  مىدٌ ..................              كىأىٍزرىؽه ًإٍف بػىٍعدى ٫تى

تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         نىػػػػػػػػػػػػػػأىل   فىاآٍلفى أيكتيوا ًإم ءىآمىنػٍ ٍط كى  ػػػػػػٍم رىأىلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد لىوي كىكىسًٌ
 الى عىٍن مينػىَوفو كىالى الَساًكًن صىٍح     ًبًكٍلمىةو، أىٍك ٫تىًٍز كىٍصلو ُب اغأىصىحٌ        
ىفى كىًإٍسػػػػػػػرىائًيػػػػػػػػػػػػػ        ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كىآالى كىل    خي  ػػػػػػػػػػالى  اىػ. كىاٍمنىػػػػػػػػػػػػػٍع يػيؤىاًخٍذ، كىًبعىادان اال 

 . ُٓٔ،ُٔٔ،ُٕٔ،ُٖٔ، البيتُ، ططيبة النشرانظر: ابن اٞتزرم، 
 .ٖٗٔ/ّ، ُ، طالنشر يف القراءات العشرانظر: ابن اٞتزرم،  (ٗ)
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 ،كغَتىم ،(ّ)اطبكالشٌ  ،(ِ)كأبو معشر ،(ُ)اٍلالدٌ  ه:كترؾ الزايدة ُب مد وفنص على استثنائ  َّحن
 ":التبصرة"كقاؿ ُب  ،كيمك  ،(ٓ)كابن شريح ،(ْ)ابن سفياف :كنص على الوجهُت ٚتيعان من ا١تد كتركو

كال  ،مةيكال ابن بلٌ  ،اـكال ابن الفحٌ  ،ا١تهدكم هكمل يذكر  .(ٔ)"سيقأككال الوجهُت حسن كترؾ ا١تد "
  .(ٕ)ىلى كٍ كىو اغأى  ؛كتركو، فيحتمل مده اغأىوازم،كال  "،العنواف"صاحب 
 ،َّرن مم ام يلُّٱ:٨تو (ٖ)لتعظيمل كمنو ا١تدٌ  ،فهو قصد ا١تبالغة ُب النفي :ا السبب ا١تعنومكأمٌ 

أبو  :نص على ذل  ،(ٗ)صحاب القصر ُب ا١تنفصلأكىو قد كرد عن  ،َّ خم حم جم هل ُّٱك
  ،(ُُ)كا٢تذيل ،(َُ)معشر

                                                           

 .ُْٖ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر (ُ)
 .ُّٔ،ُْٔ، صُ، طالتلخيص: الطربم، انظر (ِ)
ًء ًإٍسرىائًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أىٍك بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قاؿ الشاطب:  (ّ) ػ: قػيٍرآفو كىمىٍسئيوالن اٍسأىالى سىاًكنو            ًسوىل ايى  صىًحيحو كى

 كىمىا بػىٍعدى ٫تىًٍز الوىٍصًل ايًت كىبػىٍعضيهيٍم            .....................                      

 .ْٕ، البيتُ، طمًب الشاطبيةانظر: الشاطب، 
 .                      ُُٔ، صُ، طاذلادي: القَتكاٍل، انظر (ْ)
 .                      ُُِ، صالكايف: انظر  (ٓ)
         .              ٕٔص (ٔ)
 غأف الًتؾ ٮترجنا من دائرة االحتماؿ، كغأهنم مل يذكركه.                      (ٕ)

ا اٍبني ًمٍهػػػػػ (ٖ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ػػػػػػػػػػرىافى يىلًػػػػػػػػػػػيمثبت هبامش ب: "كىالػمىد  لًلتَػٍعًظيًم يػىٍرًكم ا٢تيػػػػػػػػػػذىيل      كىالَطربىًم كى

ثً                           هي       ًُب غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىةو اًلٍبًن كى هي لىًكَن اًلٍزًمًَتَم قىاؿى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  َتو كىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًميكىقىاؿى ًعٍندى الطَػػػػػػػػػػػػػػػربىًم لًٍلحىضىرىمً                           ثًػػػػػػػػػَتو لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى ًإاَل يًنػٍ  ي    كىاٍبني كى

ػػػػػػػػػلىٍو" اىػ مؤلفو.                         ؼى مىٍنػػػًع الَنٍشًر حىٍيثي أىٍسػػػػػجى ا كىٍجدت  ًُب التَػٍلًخيص لىوي    ًخالى  كىىىكىذى

ٍل"، كىم: قالوف، ىشاـ، أبوعمرك، يعقوب، ٙتىً عو دىا ًفًهٍم لٍ ٍن خي عى ان ًٛت  يل ٍن بً ليهم ابن اٞتزرم ُب الطيبة بقولو: "كىم الذين أشار إ (ٗ)
 حفص ٓتل  عنو، ابن كثَت، أبو جعفر.

 الذم ُب التلخيص ىو اختصاص ابن كثَت، كيعقوب فقط، ٔتٌد التعظيم.  (َُ)

 .ُْٔ، صُ، طالتلخيص: انظر

 .ُُْ/ْ، الكامل، ا٢تذيل: انظر  (ُُ)
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 ،١تا فيو من التدبر ؛الصوت بال إلو إال هللا استحب بعضهم مد اككذ ،كغَتىم ،(ُ)هرافمكابن 
 اٝتى هب ران اد ،ٞتالؿا راو هللا دنسكأ ،صوتو اهب دٌ كم ،لو إال هللاإ (ِ)ال" :كعن ابن عمر مرفوعان من قاؿ

 :مرفوعان أيضان من قاؿ كعن أنسو  ،(ّ)النظر إىل كجهو /أ[ْْ]كرزقو "،ذك اٞتالؿ كالكراـ"نفسو فقاؿ 
، عن ٛتزة ةيلترب لاليت  "ال"ككرد مد ا١تبالغة ُب  ،(ْ)ذنب آالؼىا ىدمت لو أربعة لو إال هللا كمدٌ إ ال
كىو ُب  ؛(ٓ)ُب ا١تستنَت لو نص على ذل  ،َّىي مي خيُّٱ ،َّٰذ ييُّٱ،َّنئ مئُّٱ ،َّحم جمُّٱ ٨تو:
 .ال يبلغ الشباع ،ذل  كسطُب  ا١تدٌ  ري دٍ قى كى  ، لمن ركاية خ (ٕ)(ٔ)ا١تبهج
 فصل

 ؛ا١تفتوح ما قبلهما ْتركؼ ا١تد ،الساكنتاف ،كالياء ،الواك :حرُب اللُت ك٫تا ٟتاؽإكقد اختلفوا ُب 
فركل اٞتمهور عن كرش من طريق اغأزرؽ زايدة  ،أك ساكن ،ز متصل٫تكذل  فيما إذا كقع بعد٫تا 

 كاختلفوا  َّيكُّٱ ،َّحق ُّك ،ژيفژك ،َّمثُّٱ ك ،عكي  كق َّمم ُّ :ا١تد ُب ٨تو

                                                           

إىل  النشرالبن مهراف اليت عندم نصان صر٭تان ُب مد التعظيم، كقد عزاه الزمَتم ُب ٖترير  ا١تبسوطمل أجد ُب نسخة الغاية، ك  (ُ)
  .مهراف ابن كغاية التلخيص، منَّ رن مم ام يل ُّٱ:تعاىل قولو ُب للتعظيم ب١تد كثَت ابن قرأغاية ابن مهراف فقاؿ: 

 .ٖٗ، صُ، طحترير النشرم، انظر: الزمَت 

مثبت هبامش ب: "ذكر االزمَتم أنو مل ٬تد ا١تٌد للتعظيم ُب غاية ابن مهراف إال البن كثَت فقط، كمل ٬تده ُب تلخيص أيب  (ِ)
 معشر إال البن كثَت، كيعقوب فقط" اىػ. 

 .ِّٓ/ِ ،ُ، طتنزيو الشريعة، الكناٍلانظر:  (ّ)
اًديثو   :قىاؿى اًلمىاـ أىٍٛتد ،ٌ اٍلبىٍصرًم كره ُب ىذا الكتاب مرتُت، اغأيكىل: عباد بن كثَت الثقفيكاٟتديث فيو عباد بن كثَت، كقد ذ  أىحى

 .يىاف الثورل أىٍشيىاء مىٍوضيوعىةركل عىن سيفٍ  :قىاؿى اٟتٍىاًكم ،عباد بن كثَت بن قيس الَرٍمًلٌي الفلسطيٍتالثاٍل:  كذب.
 .َٕ/ُ، ُ، طتنزيو الشريعةانظر: الكناٍل، 

اـ، كىأىظنوي يغنم بن  :قىاؿى اٟتٍىاًفظ اٍبن حجر ُب اللًٌسىاف (ْ) أخرجو اٍبن النجار ُب الذيل ًإاَل أىنو قىاؿى نعيم بنيوف فعُت ميٍهملىة اٍبن ٘تى
ًطل ،تصح  اٍٝتو كىاسم أىبًيو ،سىامل  انٍتهى كىهللا تػىعىاىلى أعلم. .كاٟتٍىًديث بى
  .ِّٓ/ِ ،ُط ،تنزيو الشريعة، الكناٍلانظر: 
بعد ٘تثيل ال اليت للتربئة: نص على ذل  لو: ابن  النشر. قاؿ االزمَتم ُب البدائع: "قاؿ ُب ا١تستنَتمل أجد مد التربئة ٟتمزة ُب  (ٓ)

مل يتعرض لذكر التوسط ُب ىذا النوع إال نسخة كاحدة، ذكر فيها أكؿ  ا١تستنَت، قلت: رأيت نسخان  كثَتة من ا١تستنَتسوار ُب 
لبقرة، كقاؿ: "ركل القطاف، عن ابن سعداف، عن سليم، عن ٛتزة التوسط ُب ال ريب ك٨توىا، فعلى ىذا ال ٬تيئ التوسط من ا
٠تل ، كال خالد، كلكن أنخذ بلتوسط منو اعتمادان على ابن اٞتزرم؛ غأنو عامل بلفن، ك٭تتمل خطأ ٚتيع ما رأيتو من  ١تستنَتا

 .  َُ، ٥تطوط، ؽدائع الربىانبالنسخ" اىػ.  انظر: الزمَتم، 
 مد التربئة ٠تل . ا١تبهجمل أجد ُب  (ٔ)
" اىػ.  ١تبهجامثبت هبامش اغأصل: "قولو: "كىو ُب  (ٕ)  من ركاية خل ، زاد عليو االزمَتم: أب معشر، كأب الكـر
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لوجهُت حد اأك  (ِ)مرً صٍ كىو اختيار اٟتي  ،(ُ)فيو ا١تهدكم إىل الشباع فذىب ؛الزايدة [جػ/ُْر]ُب قد
  ،(ْ)كالكاُب ،(ّ)ُب ا٢تادم

اٍل كبو قرأ الدٌ  ،(ٖ)الٌداٍلك  ،(ٕ)كيم :كذىب إىل التوسط ،(ٔ)ك٭تتمل ُب التجريد، (ٓ)ةكالشاطبي
كذكره أيضان  ،ىر التجريداكظ ة،كالشاطبي ،كىو الوجو الثاٍل ُب الكاُب ،(ٗ)الفتح أيبك  ،بن خاقافا ىعل

  ،(َُ)َّخسُّا:ن ذل  ك٫تكلمتُت معلى استثناء   ٚتعواأك  ،اٟتصرم

 ،(ُِ)َّامُّٱت من اءسو  كاختلفوا ُب ٘تكُت كاك ،أحد فيهمايزد فلم  ،(ُُ)َّ مئ ُّٱك
 ،(ُٕ)كالتبصرة ،(ُٔ)كالكاُب ،(ُٓ)كا٢تداية ،(ُْ)هما ُب ا٢تادمفنص على استثنائ ،(ُّ)َّزبُّٱك

ف أكينبغي  ،(ِِ)الشاطب (ُِ)[فيها]كنص على ا٠تالؼ  ،(َِ)اٍلالدٌ  (ُٗ) [امهنيستث]كمل  ،(ُٖ)كاٞتمهور
فعلى  ؛امشباع ُب ىذا الباب ٣تمعوف على استثنائهلغأف ركاة ا ؛كالقصر ،التوسط :يكوف ا٠تالؼ ىو

طريق من  :قصر الواك مع ثالثة ا٢تمز :ىيكجو ك أربعة ألورش فيها سول /ب[ْْ]ىيتأتٌ ىذا ال 
قصر ك  ،ٌبأفقط كي  َّممُّٱيل زايدة ا١تد ُبإخركف آذىب ك  ،اٍلطريق الدٌ  :التوسط فيهاك  ،مناقدٌ 

                                                           

 .ِّ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر  (ُ)
 .ٖٓ،ٗٓ، البيتاحلصرية: انظر  (ِ)
 .ُُٗص  (ّ)
 .ُِّص (ْ)
 .ُٕٗ،َُٖ: البيتانظر (ٓ)
 .ُّٕ: صانظر (ٔ)
 .ٕٔ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ٕ)
 .ْٕٗ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ٖ)
 .ْٖٗ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ٗ)
 .ٖٓسورة الكه ، اآليةانظر:  (َُ)
 .ٖسورة التكوير، اآليةانظر:  (ُُ)
 .ِٕيةسورة اغأعراؼ، اآلانظر:  (ُِ)
 .ِٔسورة اغأعراؼ، اآليةانظر: (ُّ)
 .ُُٗص (ُْ)
 .ّٕ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ُٓ)
 .ُِْص (ُٔ)
 .ٗٔص (ُٕ)
 كابن الفٌحاـ، كابن بلٌيمة يدخل احتماالن لعدـ ذكره للمسألة، فنرجع لألصل كىو القصر. كهللا أعلم.  (ُٖ)
 ُب النسخة ]ب[١تطابقة السياؽ.  كُب اغأصل ]يستثنها[ كا١تثبت ىو الصحيح من كما (ُٗ)
 .ْٕٗ/ِ، جامع البيان: الداٍل، انظر  (َِ)
 كُب اغأصل ]فيها[ كا١تثبت ىو الصحيح من كما ُب النسخة ]ب[١تطابقة السياؽ.  (ُِ)
 .ُِٖ، البيتمًب الشاطبية: الشاطب، انظر  (ِِ)
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  ،(ْ)يمةبلٌ  كابن ،(ّ)جملتىباك  ،(ِ)صاحب العنوافك  ،(ُ)ىذا مذىب طاىر بن غلبوفك  ؛سائر الباب
نو أيركف  ،ابن غلبوفك  ،اعيز ا٠تي ك  ،يمةبن بلٌ فا ،ىذا ا١تد رُب قد ؤالءى اختل ك  ،ىمغَت ك  ،(ٓ)اعيز ا٠تك 

بعض  يضان أاختل  ك  ،شباعلنو اأيرايف  ،كالعنواف ،كصاحب اجملتىب ،الداٍل عليو أبو قر ك  ،التوسط
احب صك  ،الطيب ابن غلبوف أبوفذىب  ،عن ٛتزة أتىكي    "ءشي"ة ُب مد با١تغار ك  ،ُتا١تصري
ابن  (ٔ) [اىرط]ظاىر نص  [د/ُْ]ىوك  ا متوسطان مدًّ  :مأ ؛مده إىل غَتىمك  ،ةميبن بلٌ اك  ،افالعنو 
  .(ٖ)ُب التبصرة يضان أك٫تا  ،(ٕ)صاحب الكاُب ؛كتالسٌ ك  ،لوجهُت يعٍت ا١تدٌ ب أقر ك  ،غلبوف

 :ـ غَت ا١تشدداٌلز فال ،دغَت مشدٌ ك  ،دعارض مشدٌ ك  ،الـز ـ:قساأفهو على  :كوفا السٌ مٌ أك 
قصرىا ك  ،توسطهاك  ،شباعهاإفاختلفوا ُب  "،الشورل"ك "،مرَل"من فاٖتة  "عُت" كىو ؛احدحرؼ ك 
 ء.الكل القرٌ 
  ،(َُ)نطاكيغأابن بشر اك  ،(ٗ)بن ٣تاىدا مذىب :فاغأكؿ 
 
 

                                                           

ابن اٞتزرم حينما تكلم عنها قاؿ: كىو ظاىر نص أيب " ٮتصص كلمة شيء فقط ب١تد، حىت التذكرة مل أجد نصان صر٭تان ُب " (ُ)
 . ِٖٓ،ّٖٓ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ". انظر: التذكرة اٟتسن ابن غلبوف ُب "

 مل أجد نصان صر٭تان ُب العنواف، كال االكتفاء، ٮتصص ىذه الكلمة.  (ِ)
 مد التربئة ٠تل . ا١تبهجمل أجد ُب  (ّ)
 الكلمة. مل أجد نصان صر٭تان ٮتصص ىذه (ْ)
 .ِّٖ، صُ، طادلنتهى: انظر  (ٓ)

أف ا١تٌد ُب "شيء" جاء عن طريق أيب عدم؛ كىو ابن الماـ ا١تعركؼ، كمن ا١تعلـو أنو قد قرأ عليو ابن  ا١تنتهىكقد ذكر صاحب 
ظاىر مذىب غلبوف، كالطرسوسي، كابن نفيس، كغَتىم، فلعل ىذا الذم جعل ابن اٞتزرم يعوؿ على ا١تد ُب "شيء"، كيقوؿ: إنو 

عن ابن سي  عن اغأزرؽ عن كرش، ككذل  صاحب العنواف  التذكرةابن غلبوف، غأنو كما نعلم أف ابن الماـ أحد اغأسانيد ُب 
 من قراءتو على الطرسوسي عن أيب عدم، كابن بليمة من قراءتو على ابن نفيس، كىو عن أيب عدم. كهللا أعلم.

 ساقط من ب . (ٔ)
 .ُِْص (ٕ)
 .ٖٔ،ٗٔص (ٖ)
 البن ٣تاىد ُب موضعي "مرَل"، ك"الشورل". السبعةلعلو يقصد ا١تذىب اغأدائي الذم اشتهر عنو؛ غأٍل مل أجد نصان صر٭تان ُب كتاب  (ٗ)
الطيب  أيب ،ئأٛتد بن يعقوب التائب ا١تقر ، قرأ على نزيل اغأندلس ق(ّٕٕ-ِٗٗ)علي بن دمحم بن بشر اغأنطاكي (َُ)

دمحم بن يوس  بن دمحم أبو عبد هللا ، قرأ عليو دمحم بن يعقوب بن اٟتجاج التيمي ا١تعدؿ البصرم يكٌت أب العباس، اغأنطاكي
 . أبو عبد هللا بن الصناع، القرطب ا١تقرئ ،دمحم بن عبد هللا، اغأموم، موالىم القرطب النجار، ا١تقرئ خاؿ أيب عمرك الداٍل

 .ْٔٓ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُُٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارب، : الذىانظر
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عن بعض  (ٓ)"جامعو"اٍل ُب حكاه الدٌ ك ، (ْ)الشاطبك  ،(ّ)اختيار مكيك  ،(ِ)(ُ)[مٌ وً في ذٍ غأي ا]ك
بن ا (ٖ)]بو[َيخذكاف ك  ،اغأزرؽيعٍت من طريق  ؛عن كرش كحده (ٕ)"ا٢تداية"ذكره ُب ك  ،(ٔ)من ذكران

كابن  (ُُ)"العنواف"صاحب ك  ،نطاكيغأبو علي اأك  ،(َُ)مذىب ابٍت غلبوف :الثاٍلك  ،(ٗ)فيافسي 
 ،(ُٓ)/أ[ْٓ]"اطبيةالشٌ "ك ،(ُْ)"جامع البياف"ىو الوجو الثاٍل ُب ك  ؛غَتىمك  ،(ُّ)الكي١تاك 
عن كرش كحده  (ُٖ)"الكاُب"ُب ك  ،(ُٕ)عن اٞتميع يب العزٌ أ "كفاية"حد الوجهُت ُب أك  ،غَتىاك 
  .تبعهمكمن  ،ا١تغاربةك  ،ُت٥تتاراف للجميع عند ا١تصري ىذاف الوجهافك 

  ،يب العزٌ أىو الوجو الثاٍل عند ك  ،(ّ)اٍلذا٢تمك  ،(ِ)اطبط ا٠تيٌ سً ك  ،(ُ)مذىب ابن سوار :الثالثك        
                                                           

مدينة حسنة  -بضم ا٢تمزة كسكوف الذاؿ ا١تعجمة كفاء-كأذفو  ،ا١تصرم دمحم بن علي بن أٛتد بن دمحم أبو بكر اغأذفوم (ُ)
عن ا١تظفر بن أٛتد بن  أستاذ ٨توم مقرئ مفسر ثقة، كلد سنة أربع كثالٙتائة، أخذ القراءة عرضان  ،اف رأيتهابلقرب من أسو 

ار ركل عنو القراءة دمحم بن اٟتسُت بن النعماف كاٟتسن بن سليماف كعبد اٞتبٌ ، كٝتع اٟتركؼ من أٛتد بن إبراىيم بن جامع ،ٛتداف
كقربه ظاىر بلقرافة يزار إىل  ،٠تميس لسبع خلوف من ربيع اغأكؿ سنة ٙتاف كٙتانُت كثالٙتائةتوُب ٔتصر يـو ا، يوسً سي رى بن أٛتد الطى 

 . ُٖٗ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُٖٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار . انظر: الذىب، اليـو
 كار إىل قبور اغأبرار. بُت ا١تعقوفتُت ُب أ،ب، بلداؿ، كىو موافق ١تا ُب معجم البلداف، كمرشد الز  (ِ)

 .ُِٔ/ُ، ِ، طمعجم البلدانانظر: اٟتموم، 
 .ٕٓ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر  (ّ)
 .ُٕٕ، البيتمًب الشاطبية: انظر  (ْ)
(ٓ) ِ/َْٓ. 

 يقصد: ابن ٣تاىد، كابن بشر اغأنطاكي. (ٔ)
 .ِّ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٕ)
 .: بُت ا١تعقوفتُت سقط من بانظر (ٖ)
 .ُِِ، صُ: ا٢تادم، طانظر (ٗ)
 .ْٖٓ/ّ، ُ، طالنشر: ابن اٞتزرم، انظر (َُ)
 .ٕٔ، صُانظر: ابن خل ، العنواف، ط (ُُ)
 .ْٖٓ/ّ، ُ، طالنشر: ابن اٞتزرم، انظر (ُِ)
 .ّّٗ/ُ، ُ، طالروضة: انظر  (ُّ)
(ُْ) ِ/َْٓ. 
 .ُٕٕالبيت:  (ُٓ)
 .ٕٓص (ُٔ)
 ، كاللفظ فيو ٤تتمل.ََُص (ُٕ)
 .ُِٗص (ُٖ)
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ىو الثاٍل فيو ك  ،لغَت كرش "الكاُب"ك "،ا٢تادم"ك "،ا٢تداية"ىو ُب ك  ،(ْ)العراقيُت متأخرماختيار ك 
  .(ٔ)ن شريحو بزرؽ ٦تا انفرد بغأا (ٓ) [طريق]ف القصر لورش من أال إلورش 
ة ابن كثَت ءُب قرا ؛(ٖ)ُب فصلتَّحلُّٱك ،،(ٕ)ُب القصص َّ مخ ُّٱ:دد ُبـز ا١تشٌ الاٌل ك 

فيهما   ف ا١تدٌ أ٦تن نص على ك  ،ـدمة على مذىب من تقدٌ قفيهما الثالثة ا١تتلو فيجرم  ،بتشديد النوف
 [جػ/ِْ]نص ُب جامعك  ،ىو ظاىر التيسَتك  "،وجامع"اٍل ُب الدٌ  ؛َُّّّٰٱُب  كا١تدٌ 

ال ك  ،اشباعن إمل يذكر سائر ا١تؤلفُت فيهما ك  ،التوسط فيهما :مأ التمكُت؛ ىعل (ٗ) [البياف]
حالة  (ُُ)َّزئُّٱك ،َّخمُّٱ:٨تو (َُ)اكن العارضكجو الثالثة ُب السٌ غأٚتاعة ا لجر أك  ،اتوسطن 
٢تمز فيو ا زرؽ ُب غَت ماغألورش من طريق ا :ايضن أ يىك  ،فيو غا يسو مفي كبلمشاـ بلسكاف،الوق  

كجو غأف ىذه اأ :التحقيقك  ،تنع لو ُب ذل ٯتف القصر إف  ،(ُِ)َّيكُّٱك  ،َّممُّٱ :متطرؼ ٨تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .ّّٔ، رسالة دكتوراه، صادلبهجانظر:  (ِ)
كاية أخرل فقاؿ: ٝتعت أٛتد بن علي اغأصبهاٍل، يقوؿ: . كقد ذكر ا٢تمذاٍل ر ْٖٓ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)

ٝتعت أٛتد بن الفضل الباطرقاٍل يقوؿ: ٝتعت دمحم بن جعفر ا١تقرئ، اٞترجاٍل يقوؿ: ٝتعت أب بكر الشذائي يقوؿ: ٝتعت ابن 
أطهر الداؿ من  ٣تاىد يقوؿ ُب قولو "كهيعص": ينبغي أف تلفظ بلكاؼ، كالعُت، كالصاد، بلفظ كاحد، ىذا على قراءة من

 الصاد عند الذاؿ، فأما من أدغمها، فالصاد أطوؿ قليال لعلة الدغاـ اىػ.
 .َّٓ، صُانظر: ا٢تمذاٍل، التمهيد، ط

قاطبة، كهبذا يضاؼ إىل ابن سوار، كسبط ا٠تياط، كا٢تمذاٍل، كل من عاصرىم، أك جاء بعدىم من العراقيُت، كأيب الكـر  (ْ)
 الشهرزكرم.

 "طر" كىو خطأ ، كا١تثبت ىو الصحيح .كتبت ُب ب  (ٓ)
 .ُِٗ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر  (ٔ)
 .ِٕاآلية (ٕ)
 .ِٗاآلية (ٖ)
 ُب ب " الباٍل" كىو خطأ ، كا١تثبت ىو الصحيح .  (ٗ)
فتح فارس، كالٌداٍل: ُب جامعو من قراءتو على ابن خاقاف بلشباع، كالتوسط من قراءتو على عبد العزيز بن جعفر، كأيب ال (َُ)

 ا٠تَت اغأنطاكي.كالقصر من طريق اٟتسن بن سليماف بن 
 َُٓ/ِ، ُ، طجامع البيانانظر: الداٍل، 

 . ّسورة غافر، اآلية (ُُ)
 .َٔسوة النحل، اآلية (ُِ)
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فال  :القصر إىلا من ذىب مٌ أك  ،(ُ)ُب ىذا الباب شباع ُب حركؼ ا١تدٌ لىل اإال ١تن ذىب إغ ال تسو 
بلعارض اعتدادان القصر ك ، (ّ)ال التوسطإ لو غفال يسو  :التوسط إىلمن ذىب ك  ،(ِ)ال القصرإ٬توز لو 

 :٨تو ُب ككذا اٟتكم ،بو ُب ىذا النوع قليالن  غأخذفلذا كاف ا ؛شباعلال ٬توز لو اك  ،/ب[ْٓ]ال كأ
 .(ٓ)دغاـلحالة ا (ْ)َّرب يئُّٱ

 فصل
كاف السبب   ءن سوا ،(ٗ)فظلَ لً  ان ك نظر أ ،(ٖ)لألصل مراعاةن ؛ (ٕ)(ٔ)كالقصر ،اذا تغَت سبب ا١تد جاز ا١تدٌ ك 
 ُّٱو ٨ت ره ثػى أى َته يلتغ ي؛ا بقمكىل فيكا١تٌد أ ،ك ْتذؼو ، أ ا٢تمز بُت بُتَتكاف تغي  ءن سواك  ،سكوانن  كأ ،٫تزان 

 ،يب عمركأة ءُب قرا ،٨توىا هي ري ثػى أى القصر فيما ذىب ك  ،مالبزٌ ك  ،ُب ركاية قالوف (َُ)َّ نب مب زب
 ،ا١تدٌ  :فمع قصرىا جائزة،كجو اغأ فاغأربعة :كىلغأي ل ايمن كافقو بتسهك  ،٨توه لقالوفىذا ك ُب  ئر ذا قي إك 
ٓء   ُّٱ القصر ُبك  ٓء  ُّمع القصر ُب  ،َّها ٱُُّب ف ا١تدٌ أال إ ،كذل   :ىامع مدٌ ك  َُّؤَلا  (ُُ)يضع ٱَُّؤَلا

                                                           

 كإشباع التمطيط من ا١تصريُت، كأضراهبم.  كبعض من َيخذ بلتحقيق،كأيب اٟتسن علي بن بشر،  (ُ)
 .ٖٔٓ/ّ، ُ، طرالنشابن اٞتزرم، انظر: 
 كىو مذىب أكثر احملققُت، كاختيار الٌداٍل.  (ِ)

 انظر: ا١تصدر السابق
، كغَتىم. (ّ)  كأيب بكرو الشذائي، كابن شيطا، كابن شريحو

 ٕٖٓ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر: 
 .ُ، الفيل، اآليةٔ، اآليةالفجرة ر سو  (ْ)
 عند أيب عمرك، كيعقوب. (ٓ)
 الة الوصل.، حَّٱىل مل خل ٨ُّتو:  (ٔ)
مثبت هبامش اغأصل: " قاعدة: ا١تٌد، كالقصر "كنستعُت"، ضداف، ك٬توز كله منهما فيما تغَت فيو سببهما؛ غأف ا١تٌد يتفاكت  (ٕ)

كصالن، كأٌما القصر فال َّٱىل مل خل ُّٱطوالن، كتوسطان، فيما تغَت من سبب القصر كقفان، كال يتفاكت فيما تغَت فيو سبب ا١تٌد كػػػػػػ 
 ت اىػ.يتفاك 
 كونو مدًّا الزمان.   (ٖ)
 كىو انفتاح حرؼ ا١تيم حاؿ الوصل. (ٗ)
 .ُّ، اآليةالبقرةة ر سو  (َُ)
مثبت هبامش اغأصل: " قولو: يضع  إىل آخره، ال يلـز منو منع اغأخذ بو بعد ثبوت الركاية بو، كإال المتنع القصر ُب  (ُُ)
؛ غأهنما ال يرايف ُب ا١تنفصل إال الشباع، كال امتنع أيضان قصر ، لألزرؽ، عن كرش، كُب ٨توه كقفان ٟتمزة من بب َّمحُّٱ أىٍكىلى
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 ،يب عمركغأ (ُ)َّ مت زت ُّٱ ئر ذا قي إك  ،نفصاؿالقول من األو تغَت صاؿ ك ف سبب االتأبعتبار 
فمن مد ا١تنفصل عنهم جاز لو ُب  ،ل غأثباتو اإ [د/ِْ]صبهاٍل ُب كجوغأكذا اك  ،قالوفك 
 ، ََّهاُّٱ ال ٬توز مدٌ ك  ،ال القصر فيهماإفال ٬توز لو  :من قصرهك  ، ا٢تمزجهاف لتغَتك  : َّزتُّٱ
 ،ضعي ك  ،قوم ،افباجتمع سب مىتك  ،ذ ال كجو لوإ َّ متُّٱمن  ، ََّهاُّٱ قصرك  ، َّزتُّٱٱمن
 ،فال ٬توز فيو التوسط ،(ّ)َّجي  يهُّٱٱ،(ِ)َّمت ختُّٱ:الضعي  ٨تو يلغأك  ،بلقوم لمعي 
 ،(ٔ)َّمتُّك ،(ٓ)َّىلُّٱ :على ٨تو (ْ)[لو]ذا كق إك  ،زرؽغأالقصر لورش من طريق اال ك 
كمن  ،كبو ،كق  ب١تدٌ  ؛ركل التوسط منك  ،كق  كذل ؛ صالن ك  فمن ركل عنو ا١تدٌ  ،(ٕ)َّجحُّٱك

 ُّٱئذا قر إك  ،الوصلكيسوغ فيو من ذل    /أ[ْٔ]كالرـك فيما ،كجوغأكق  بلثالثة ا ؛ركل القصر
 ان اعتداد ؛القصرك  ،جاز ا١تدٌ ، فان لً أى ٫تزة الوصل  إببداؿ (ٗ)١تن مذىبو النقل (ٖ)ُب موضعي يونسَّ زب
زرؽ عن كرش لو حكم غألكن ا ،ف كق  بلنقلإمزة ٟت :يضان أ٬تور كل منهما ك  ،العارضك  ،بغأصل

 ،بلنقل ةمغَت  :الثانيةك  ،٤تققة :كىلغأي ا٢تمزة ا ،  إال أفبعد ٫تز اغألفُت خر من حيث كقوع كل من آ
فمنهم من  ،ها بُت بُتلُب تسهيك  ،كىلغأل  اغأعنها ا نشأت٫تزة الوصل اليت  بداؿإقد اختلفوا ُب ك 
 :القوؿ بلزـك البدؿ ىفعل ،جواز٫تاأل منهم من ر ك  ،ها الزمان لتسهي نهم من رألمك  ،الزمان أل إبدا٢تا ر 

 ،التوسطك  ،جرم لو فيها ا١تدٌ يف "من"آصَت حكمها حكم يك  ،الواقع بعد ٫تز يلتحق بباب حرؼ ا١تدٌ 
 فيجرم لألزرؽ، (ُ)َّىلُّٱك ،(َُ)َّحمُّٱ يلتحق بباب :القوؿ ّتواز البدؿ ىعلك  ،القصرك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الذم ىو أقول عند تغَت سببو، ٨تو:  مع مٌد ا١تنفصل، مع أنو مل يقل بذل  أحده، على أف  ،َّٱىل مل خلُّٱحرؼ ا١تٌد الالـز
 ل  الشبهة، فيبقى ما كرد على ما كرد" اىػ. اعتبار العارض ٮترجو من بب ا١تتصل إىل بب الطبيعي، كما ال ٮتفى، كهبذا تتجلى 

 .َُٗ، اآليةالنساءة ر سو  (ُ)
 .ِا١تائدة، اآليةة ر سو  (ِ)
 .ُٔيوس ، اآليةة ر سو  (ّ)
 ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب. (ْ)
 ، كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف أربع عشرة مرة.ٓاغأنعاـ، اآليةة ر سو  (ٓ)
 اللفظ ُب القرآف سبع مرات. ، كقد كرد ىذاُّالكه ، اآليةة ر سو  (ٔ)
 .ُْآؿ عمراف، اآليةة ر سو  (ٕ)
 .ُٓ،ُٗاآلية  (ٖ)
 كنافع، كابن كرداف. (ٗ)
 .ٔسورة البقرة، اآلية (َُ)
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 ُّكػ بو فيمد   [/جػّْ]عدـ االعتدادك ، َّىلُّٱ :مثل رقصيي فيها حكم االعتداد بلعارض فػى 

 ،فلذل  ال ٬ترل فيها على ىذا التقدير توسط و؛شبهك  "،من"آ بب كال يكوف من ،َّحم
 ،ا١تدٌ  الثانيةجاز ُب  :كىلغأا ُب ب١تدٌ  ئر قي  ذاإف ،خرلغأل  اغأُب ا يندة ىذين التقدير ئتظهر فاك 
ك أكىل غأا لزـك البدؿ ُب تقدير ىكعل ،بلعارض فيها ـ االعتداددير عدتق ىعل فا١تدٌ  ،القصرك  ،التوسطك 
 ٭تتمل منك  ،(ّ)"يةبالشاط"ك ،(ِ)"التبصرة"ىذا ُب ك  ،عتد بلعارضف مل يإتقدير جوازه فيها  ىعل
 ،(ٓ)"التيسَت"ىو ُب ك  ،نريذين التقديهبكىل غأا ية مع مدٌ التوسط ُب الثانك  ،(ْ)"التجريد"
 ،الثانيةتقدير االعتداد بلعارض ُب  ىكىل علغأا مع مدٌ  /ب[ْٔ]القصر ُب الثانيةك  ،(ٔ)"الشاطبية"ك
مل من ت٭تك  ،(ٗ)"الشاطبية"ك ،(ٖ)"الكاُب"ك ،(ٕ)"ا٢تداية"ىذا ُب ك  ،كىلغأعلى تقدير لزـك البدؿ ُب اك 
تقدير جواز البدؿ ُب  ىف يكوف علأ٬توز ك  ،(ُِ)"الوجيز"ك ،(ُُ)"التجريد"ك ،(َُ)"اتتلخيص العبار "
 ،(ُّ)البدؿ كطاىر بن غلبوف صرمذىب من ق ىكىذا عل ؛عدـ االعتداد فيهما بلعارضك  ،كىلغأا
جاز ُب الثانية التوسط كالقصر ، كٯتتنع مدىا من أجل الًتكيب فتوسط كىل غأتوسط ُب الب ئر ذا قي إك 

كىذا طريق  ،على تقدير عدـ االعتداد بلعارض فيها ؛الثانيةتوسط ك  ،تقدير لزـك البدؿ ىعل اغأكىل
 "،تلخيص العبارات"كيظهر من  ية"،الشاطب"ٮترج من ك  "،التيسَت"ُب  :يضان أكىو  ،ابن خاقاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٕسورة ىود، اآلية (ُ)
 .ٖٕص (ِ)
 .ْٕالبيت (ّ)
 .ُّٕص (ْ)
، دكف اليت بعد ا٢تمزة، نص عليو الماـ ، ىي اليت بعد الالـَّزبُّٱقاؿ أبو دمحم ا١تالىقي: " كاعلم أف اغأل  اليت تقصر من  (ٓ)

 ،َّحبُّٱٱك، َّحنُّٱك ،َّحتُّابن شريح، ُب الكاُب ُب القراءات السبع، كمن ذل : اغأل  ا١تبدلة من التنوين ُب الوق  ٨تو، 
 .ِّٔ/ِ، د.ط، الدر النثّب، كغَته ترؾ الزايدة. انظر: ا١تالقي، جامع البيافذكر اٟتافظ ُب 

 .ُٕٖ/ّ، ُ، طالنشر : ابن اٞتزرم،انظر  (ٔ)
 .ّٗ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر  (ٕ)
 .ُُِص (ٖ)
 .ُِٗالبيت (ٗ)
 .ِٖ،ِٗص (َُ)
 .ُّٖص (ُُ)
 .َِٓص (ُِ)
 .َُٖ،َُٗ/ُ، التذكرة: انظر (ُّ)
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كىو  ؛كىلغألزـك البدؿ ُب ااالعتداد بلعارض فيها، كعلى تقدير على تقدير  الثانية ركقص ز"،يالوج"ك
 [،د/ّْز"]الوجي"ك ،يمةتلخيص ابن بلٌ "٭تتمل من ك  "،الشاطبية"ٮترج من ك  ،(ُ)"جامع البياف"ُب 
ف يكوف على تقدير أ امٌ إكىل غأف قصر اغأ ؛الإجاز ُب الثانية القصر ليس  :اغأكىل بقصر ئر ذا قي إك 

 الثانيةعدـ جوازه ُب ف ،اىر بن غلبوفطك  ؛بعد ا٢تمز ١تدٌ ا فيكوف على مذىب من مل ير ؛لزـك البدؿ
؛ كظاىر ما ٮترج من االعتداد معو بلعارضك  ،يكوف على تقدير جواز البدؿ فأا مٌ إك  أكىل،

 مدٌ  كىلغأمع قصر ا ذان إفيمتنع  ل،حر أك  أكىل، ُب الثانية "الشاطبية"، كحينئذو يكوف االعتداد بلعارض
 ةتسهيل ٫تز  /أ[ْٕ]علىإما الوصل  ةلحا ا١تمتنعة الثالثةكجو غأف كق  جازت اإف ،توسطهاك  ،الثانية
 "مل"كاك ،(ِ)ىو ظاىر كالـ الشاطبك  ؛ا١تدٌ  :الثانيةل  غأكجو ُب اأ ثالثةفيظهر لو  ،الوصل
ظاىر كالـ ك  "،سَتيالت"كىو ُب  ؛يب الفتح فارسأالتوسط طريق ك  ،(ْ)"العنواف"٭تتمل من ك  ،(ّ)ا٢تذيل

 نً يٍ ذى لٌ لا ؛مةيبن بلٌ اك  ،ن غلبوفن بساٟت أبف غأ ؛زرؽغأا كىو غريب ُب طريق ؛القصرك  ،كالـ الشاطب
من   لكنو ظاىره ك  ،ال التسهيل ،بداؿلا :الوصل ةمذىبهما ُب ٫تز  "؛منءا"ركاي عنو القصر ُب بب 

  .علمأهللا ك "،نوافالعي "من  قواين  ٭تتمل احتماالن ك  ،رج من اختياره٥تي  ،اطبكالـ الشٌ 

 ،(ٓ)َّجهُّٱك ،َّىثيثُّٱػك  ،ك الحقأ ،سابق بدؿه  الكلمةىل ىذه إذا انضم إك 
 رؽز لأل الكلمةقد نظمت ما يتعلق هبذه ك  ،بلتأمل أتصليدرؾ ٦تا  فاٟتكم ،(ٓ)َّجهُّٱك

  :فقلت
  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ النَ كى  حً تٍ لفى بً  وثً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بػٍ لػػػػمى ى افى طى صٍ على الػػػػػػمي      رً ىٍ الدَ  دى مى  ٌب الى صى  عٍ ي مى ًإ٢تىً  دت  مً ػى ح"
ا دي عٍ بػى كى  ابو حى صٍ أى كى  ؿو كىآ   لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ مً ػال ؽً رى زٍ لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍلى  فى الى آ ُب  رى رَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ػى ت     لذً الَ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
  /جػ[ْْ]رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ذًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػ الُب  نى ػػػػػػػػػػػػػامى ػ ءى كى   وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثٍ ػػػػػػػلًٌ ثػى  فى الى آبً      ؿو كَ أى  اؿى دى ػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ إً  تى مٍ زى لٍ أى  فٍ إً  ؽً رى زٍ أٍلى ػػػػػػػػػػػػػلً 
  رً ادٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   مٍ نتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى آبً كى  مٍ تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنءى آ ابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى بً      ا ػػػػقن ػػحً لٍ مي  هي زٍ وًٌ ٕتيى  فٍ إً  رٍ ػػػػػػصي اقٍ  كي أى  دَ ػػػػػػػػػمي كى 

                                                           

(ُ) ِ/َْٖ. 
اـً فى  (ِ) ـو ميسىَكنو    كى٫تىٍزىًة ااًلٍسًتٍفهى "كىو ا١تقصود بقولو: "كىًإف ٫تىٍزي كىٍصلو بػىٍُتى الى ٍدهي ميٍبًدالن  اٍمدي
 .ِٕٖ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر  (ّ)
 .ٔؽ (ْ)
 .ّٓسورة يونس، اآلية (ٓ)
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  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ػػػػػػػفً الٍ  ًدؽى اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى ايى  يطً سً وٍ ػػػػػػػػػػلتٌ لً  وى ػػػػػػػػػػػجٍ كى  الى كى       ضو ارً ػػػػػعى لً  ره ػػػػصٍ قى كى  لو ػػػػػػػػػػصٍ أى  ىلى عى  ده مى فى 
  رً دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى الٍ  (ُ)(لىىػػػػػػػػػػػػػػتى عٍ مي )ايى  ُتً ػػػػػػػػػهً جٍ وى ػػػػػػػػال ىلى عى  ره ػػػػػػػػػصٍ قى كى       هي د  ػػػػمى ا كى كمن زي ػػػػػػػػػػػػلي  لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٬تىٍ  وي يطي سً وٍ تػى فػى 
  رً ػػػػػػػػػػػػػػصٍ ل القى وى سً  عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى امٍ فى  تى ػػػػػػيٍ اعى ا رى ػػػػػػػػػػػػػػػػن ضارً ػػػػػػػػػػػػػعى  فٍ إً كى      وا ني امى ءى  مى كٍ ا حي ين طً عٍ مي  ثٍ لَ ثػى  افً  الثَ ُب كى 
  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  ني الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  َتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخً غأى  اُب  لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ أبًى  اادن دى تً        اعٍ  رً دًٌ قى فػى  اازن وى ػػػجى  دٍ دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘تىٍ  فٍ إً  الن كَ أى فى 
 ل رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٬تىٍ  فٍ أى  ـً دي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى التَ  كرً ذي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٤تىٍ  ةى افى ػػػػػػػ٥تىى        ضو ارً عى بً  يوً فً  دَ ػػػػػتى عٍ يػي  فٍ أى  زى اػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى مى كى 
  رً ػػػػػػػخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لٍ بً  ظى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٖتىٍ  وً ػػػػػػػػػػيطً سً وٍ تػى  عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا كى ػػػػػكمن زي ػػػػػػػػلي        ؿو كَ أى  دًٌ مى  عٍ ػػػػػػمى  نً يٍ رى ػػػػػػػمٍ غأى ا وً بً  زٍ وًٌ ػػػػػػػػػػػػػجى كى 
  /ب[ْٕ]مرً دٍ ػػػػػػػػػػػيى  نٍ ػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػل لً رى ػػػػػػػػػػػأىحٍ  كى ىلى كٍ أى  وً بً  ـه الى فى        ضو ارً ػػػػػػػػعى بً  اادن دى تً اعٍ  زى مٍ ا٢ٍتى  رً صي قٍ تػى  فٍ إً كى 
  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ ػػػػػػػػػػػقى  ىلى عى  دو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيزً ػػػػػػػػػػمى  نٍ مً  ـو الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   ى يٍ كى فى        رو اصً ػػػػػػػػػػػػقى  بي ىى ذٍ ػػػػػػػػػػػػػمى  وى هٍ فػى  كـو زي لً لً  فٍ إً كى 
  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ الدَ  دى ػػػػػػػػػػػػػػحى كٍ أى  ايى  ـً وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى الٍ  دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ عً  مى ٖتىىتَػػػػػػ       ؿو كَ أى  رً ػػػػػصٍ قى  عٍ مى  ري صٍ ا القى يهى فً  ٍبىَ  نٍ مً كى 
  ػػػرٍبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اسٍ فى  افً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الثَ ُب  يبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً ٍر ػػػالتَ كى  ؿً كَ غأى  اُب        ـه ادي ػػػػػػػػػػػػػصى تى  يوً فً  ري ػػػػػػػمٍ غأى ا افى ػكى ػػػػػػػػلى  اَل إً كى 
  لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٕتىٍ  ةه ػػػػػػػتى سً  لذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  دٌو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ىلى عى  ثٍ لًٌ ثػى كى       أىَكؿو  يطً سً وٍ تػى  دى نٍ عً  رٍ صي ا اقٍ ذى كى   طٍ سًٌ كى كى 
ا(بن كًٌ رى مي ) طٍ سًٌ وى تػي  فٍ إً  امن الى  ؾى د  ػػػػػػػػػػػػمى كى 

 رً ػػػػػػػػػجٍ أٍلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً ذًٌ ػػػػػػػػػ الُب  يبي ػػػػػػػػػػػػػػكً الًتَ  بي نى تػى ٬تيٍ كى       (ِ)
 [د/ْْ]مرً قٍ يػي  نٍ مى لً  ازً وى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتى  رً ػػػػيدً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى بً  وفي ػػػػػػػػكي يى      بىلٍ  اؾى ذى لً  اكمن زي لي ل رً ٬تىٍ  لذً  سي كٍ ا عى مى كى 
 لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ ػػػػػػتى اسٍ فى  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ لقى بى  ـى اَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا كى رن صي اقٍ  دَ مي فى    ا   هى تػى رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى قى كى  مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتي امى ءى  تى بٍ كَ ف رى إً فى 
  رً ػػػػػػػصٍ ل القى وى ػػػػػػػسً  عٍ ػػػػػػػػػػػػمى  نٍ ػػػػػػػطى ػػػػػػػػسًٌ كى  دٌو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ٍَتً غى  ىلى عى       ارى صي اقٍ فى  ـً  الاَلً ُب كى  ثٍ لًٌ ثػى  طتَ سَ ف كى إً كى 
 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٍ عى ػػػػػػػػػػػػػػالٍ ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى أى  ايى  ةه ػػػػػعى ػػػػػػػػسٍ تً  رٍ ػػػػػػػػصًٌ قى فػى  دَ مي كى   ا    مى هي نػٍ رى صي اقٍ ا كى مى يهً فً  دٍ دي امٍ  تَ ددى ف مى إً كى 
  رً ػػػػػػػػػصٍ ل القى وى سً  نً ػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى الى ػػػػػػػػػػػػػػ اٟتى ُب  ىػػػػػػػػػػػػػػػػضى ا مى مى  ىلى عى       رب تى ا اعٍ ثن ػػػيلً ثٍ تػى  ـً اَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الا ُب ًقفن ف تى إكى 
 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ غأى  اُب  ـً ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى لتَ  لً اَل إ عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مى ا الٍ مى كى        عٍ دى ػػػػػفى  مي نتي مى ءىا طً يسً وٍ تػى  عٍ مى  دًٌ مى الٍ  ىلى عى 

                                                           

، فهو اعًتالءن، اٍعتىًل، يعتلي، اعتلىُب اغأصل "معتال"، كا١تثبت أكىل لغة. غأف أصلو:  (ُ)  .(للمتعدًٌم) ميعتلنى كا١تفعوؿ ميعتلو
 .ُْٔٓ/ِ، ُ، طادلعاصرة العربية اللغة معجم، عمر اٟتميد عبد ٥تتار أٛتدانظر: 
 ُب اغأصل )مركب( كا١تثبت الصحيح للوزف، كا١تنظومة على ْتر الطويل. (ِ)
. 
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 لرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٕتىٍ  ةه ػػػلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ كى مي  لرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ اغأي  ُب  كفى ري شٍ عً كى        لرى تػي  ةه عى سٍ ا تً ذن إً  كىلى غأي ا ةً الى ػػػػػػػػػػػػػاٟتى  ىفً فى 
  رً صٍ قى لٍ بً  ـى الاَل  أرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقٍ فى  زو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٫تىٍ  دًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لىى عى         ةو ايى ػ ءى كى   دي عٍ بػى ا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهى مً  لدً ػػػػػػػتى بػٍ ف تػى إً كى 
 رً دٍ ػػػػالصَ  املى ػػػػػػػػػػػش سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً ا تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ضيٍ أى ا ٫تيى دَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي كى     ا   مى هي نػٍ طى سًٌ كى  هي دَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  رٍ صي قٍ ا ؿً دى  البى ُب كى 
 لرً دٍ ػػػػػػػػػػػتى  الن دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى مى ػػػػػػػػػػيهً فً  طٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسًٌ كى كى  ـو الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ف      رى صي اقٍ كى  ـً الاَل كى  اـً هى فٍ تً سٍ اًل لً  طٍ ػػػػػػػػػػػػػسًٌ كى كى 
 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا٠تى  ةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ أي  ايى  ثي ػػػػػػػػػػػػػيلً ثٍ التػَ  ؿً دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البى ُب كى ا     ىى ري صٍ قى  ـً  الاَل ُب  اـً هى فٍ تً سٍ ااًل  رً صٍ قى  عٍ مى كى 
 [/جػْٓ]لرً ػػػػػػػػ٬تىٍ  ؿو دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى ُب  ثً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلً ثٍ التػَ  عى ػػػػػػػػػػمى  ـو الى  رً     صٍ ػػػػػػػػػػػػػػػقى م كى هي يلي هً سٍ تى  رَ مى  ا مى ُب  دًٌ مى الٍ كى كى 
  رً شٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النَ ُب  قً ػػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ حى مي الٍ  ص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  هي دي اىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى كى       ىهى  النػ  ىًل كٍ أي  ندى عً  حَ صى  دٍ قى  لذً الَ  اذى هى فػى 
 رً عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشًٌ  ؿى كَ أى  وي ػػػػػدت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهَ ا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔتى  ءن اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى تً ػ      اكٍ  وي ػػػػػػػكي ٍر تػى  وهً ػػػػػػػػػػػػػجي الوي  ي ى اتً ىى  وي ػػػػػػػػيجً وٍ تػى كى 
رً ضٍ النَ  بىًٌت  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػيخى  ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػتى خٍ مي الٍ  ىفى طى صٍ مي الٍ  ىلى عى  ا     دن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى رٍ ػػػػػػػسى  متي لَ سى  ا ٍبيَ بًّ حي  يتي لَ صى كى 

(ُ)"  

                               
 
 
 

 
  

                                                           

مثبت هبامش ب بعد انتهاء ا١تنت:"قاؿ ابن القاصح: تفريع: اعلم أف لورش ُب "آالف" ستة أكجو؛ غأف ٫تزة الوصل لكل القرٌاء  (ُ)
رش من ٚتلتهم، فيكوف لو فيها كجهاف، كلو ُب حرؼ ا١تد الواقع بعد ٫تز اثبت، أك مغَت: ثالثة فيها كجهاف: التسهيل، كالبدؿ، كك 

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.  



 

551 
 

 َبب اذلمزتْب من كلمة: [الفرع الثاين]

 ،مكسورةك  ،توحةففتكوف م :كانت متحركة  (ُ) [فإف] ،ساكنةك  ،[/أْٖ]الثانية منهما متحركة أتتىك
 (ِ)َّحمُّٱ :ا١تفتوحتاف ٨تو ؛ؿكَ غأى فالضرب ا ،ال مفتوحةإكىل منهما غأي ا أتتىال ك  ،مضمومةك 
 ،ركيسك  ،قالوفك  ، بو جعفرأك  ،عمرك بوأك  ،ابن كثَت :ل الثانية منهما بُت بُتفسهٌ  ،(ّ)َّىلُّٱ،
 ،ٖتقيقها :(ْ)اؿمن طريق اٞتمٌ  يضان ألواٍل عنو اٟتي  لكرك  ،لواٍلعن اٟتي  ،افابن عبد طريقـ من شاىك 
 ،(ٓ)"العنواف"صاحب  بُت عنو بُتل  عن اغأزرؽ عنو، فسهلها اغأصبهاٍل، عن كرش، كاختي لها سهٌ ك 
صاحب  :لفان أبد٢تا عنو أك  ،(َُ)غَتىمك  ،(ٗ)ىوازمغأكا ،(ٖ)مةيابن بلٌ ك  ،(ٕ)ذكرةالتٌ ك  ،(ٔ)"جتىبمي ػال"ك
 ،(ُٔ)ابن الباذشك  ،(ُٓ)اـحٌ ابن الفى ك ، (ُْ)يمكٌ ك  ،(ُّ)"ا٢تداية"ك ،(ُِ)ل"ادً ا٢تى "ك ،(ُُ)"التيسَت"

  .(َِ)اغَتىك  ،(ُٗ)"عالفلا"ك ،(ُٖ)"اطبيةالشٌ "ك ،(ُٕ)"الكاُب"الوجهاف ُب ك  ،قوؿ عامة ا١تصريُت
                                                           

 أ كا١تثبت ىو الصحيح .، كىو خطُب ب "فا" (ُ)
 .ٔسورة البقرة، اآلية (ِ)
 .ِٕسورة ىود، اآلية (ّ)
لواٍل، بن العباس بن أيب مهراف ُب القراءة على اٟتي  رفيق اٟتسن، ،  اغأزرؽ ا١تقرئاٟتسُت بن علي بن ٛتاد بن مهراف الرازم (ْ)
صاحب نصَت، قرأ عليو ٚتاعة  ؛كقد قرأ أيضا على دمحم بن إدريس الدنداٍل، اس، كسكن قزكين، كنيتو أبو عبد هللار كأقرأ النمٌ عى 

لقراءة ابن عامر،  كاٟتسن بن سعيد ا١تطوعي ككاف ٤تققان  ،منهم ابن شنبوذ، كأٛتد بن دمحم الرازم نزيل اغأىواز، كأبو بكر النقاش
 .ُّٕ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارب، . انظر: الذىتوُب ُب حدكد ثالٙتائة

 .ٓؽ (ٓ)
 .ٕٖٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر (ٔ)
(ٕ) ُ/ُُُ. 
 .ِٕص (ٖ)
 ، كا١توجز؛ ىو قراءة ىذا الباب هبمزة كاحدة ٦تدكدة، إال أف ابن كثَت أقصرىم مدًّا. ُب الوجيزالذم  (ٗ)

 .ٕٕ، صُ، طادلوجز، ٖٗ، صُ، طالوجيز اغأىوازم، انظر: 
 .ُِِ، صُ، طالكايفكابن شريح. انظر:  (َُ)
 .ُْٗص (ُُ)
 .ُِْص (ُِ)
 .ْْص (ُّ)
 .ٖٕص (ُْ)
 .ُُِص (ُٓ)
 .ِِٓ، صُ، طاإلقناع: انظر (ُٔ)
 .ُِِص (ُٕ)
 .ْٖانظر: البيت (ُٖ)
 .َٖٖ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُٗ)
 .ِِٓ، صُ، طاإلقناعانظر: ابن الباذش،  (َِ)
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 دٌ مي  :ف مل يكن ساكنإك  .َّحمُّٱ :ُت ٨توساكنلل دَ مي  ،كاف بعدىا ساكنك  ،لفان ألت بدأي ذا إك 
  .الباقوف بلتحقيقك  ،َّىلُّٱ:فقط ٨تو  و لً أى  رى دٍ قى 

ال ك  ،ـاشى [د/ْٓ]لواٍل عنكاٟتي  ،قالوفك  ،بو جعفرأك  ،بو عمركأ أبل بُت ا٢تمزتُت  لى صى فى كى 
 ،صلوأ ،عن ابن ذكواف ،(ّ)م  ورً خال  الص  ك  ،(ِ)لو صٍ الباقوف بغَت فى ك  ،(ُ)ما فيها من ا١تدٌ  ىزاد عليي 

  مسُّٱ :تعاىل وعدـ الفصل ُب قول ىٚتعوا علأك  ،(ْ)اءسر لُب اَّىقُّٱ ل الثانية منفسهٌ 

كذل  مل ك ، بُت بُت  (ٕ)لها الباقوفسهٌ ك  ،(ٔ)ركحك  ،الكوفيوف :قها منهمحقٌ ك  ،(ٓ)ُب الزخرؼَّحص
ىي ٫تزة ك  ؛كىلغأي سقاط ا٢تمزة اُب إكاختلفوا  ،بُت بُتى بل اتفقوا فيها عل ؛زرؽغأعن ا حده أيبد٢تا 

ؿ آُب  (ٖ)[حدأؤٌب ي]ف أ :ؿكَ غأى ا :من ىذا الضرب عُب ٜتسة مواض /ب[ْٖ]ثباهتاإُب ك  ،االستفهاـ
 ،صلو ُب التسهيل بُت بُتأكىو على  االستفهاـ،على  مفتوحتُت هبمزتُته ابن كثَت أفقر  ،عمراف

 أقر  ،(ُُ)الشعراءك ، (َُ)كطو ،(ٗ)عراؼاغأُب  َّىث ُّٱ:الثاٍل .ا٠ترب ىعل ةكاحد ةكالباقوف هبمز 
 من طريق ابن  (ُِ)بلنكافقهم قي  ،عن كرش ،صبهاٍلغأاك  ،كركيسه  ،حفصه  بلخبار،

                                                           

       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. (ّ)

 د الداجوٍل.قرأ على ابن ذكواف، كعلى عبد الرزاؽ بن حسن الماـ، عن أيوب بن ٘تيم، قرأ عليو أبو بكر دمحم بن أٛت
 . كاٟتسن بن سعيد ا١تطوعي كآخركف، قاؿ أبو الفضل ا٠تزاعي: توُب سنة سبع كثالٙتائة

 .ِٖٔ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُْٓ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
 .ُٔسورة السراء، اآلية (ْ)
 .ٖٓاآلية (ٓ)
موالىم البصرم النحوم كذا نسبو ٚتاعة اٟتفاظ كاحملدثُت كقاؿ اغأىوازم ىو ابن عبد  أبو اٟتسن ا٢تذيل ،ركح بن عبد ا١تؤمن (ٔ)

ا١تؤمن بن عبدة بن مسلم مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب اٟتضرمي كىو من جلة أصحابو كركل اٟتركؼ عن 
، مات سنة أربع أك ٜتس كثالثُت اٟتلواٍل كأٛتد بن يزيد ،لطيب بن اٟتسن بن ٛتداف القاضيأٛتد بن موسى ، عرض عليو ا

 .ِٖٓ/ُد.ط،  ،غاية النهاية، ابن اٞتزرم،  ْٗ/ُ،ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:. كمائتُت
 كىم: ا١تدنياف، كا١تٌكي، كالبصرم، كالشامي، كركيس، كأبو جعفر. (ٕ)
 ( كىو خطأ، كا١تثبت ىو الصحيح.جاء ُب ب)َيٌب (ٖ)
 .ُِّاآلية (ٗ)
 .ُٕاآلية (َُ)
 .ْٗاآلية (ُُ)
كلد ، موالىم ا١تكي ،ىو أبو عمر دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن خالد بن سعيد بن جرجة ا١تخزكمي ؛قنبل مقرئ أىل مكة (ُِ)

قرأ عليو خلق كثَت، منهم أبو بكر  ،قواس كأخذ القراءة عن البزم أيضان سنة ٜتس كتسعُت كمائة، كجود القراءة على أيب اٟتسن ال
 . ، توُب سنة إحدل كتسعُت كمائتُتبن ٣تاىد، كأبو اٟتسن بن شنبوذ

 . ُّّ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
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 ة، كالكسائي،ٛتز  الثالثة:ُب  الثانيةكحقق منهم  الثالثة،ُب الباقوف بالستفهاـ ك  ،ُب طو ؛(ُ)٣تاىد
كمل يدخل  بُت، الباقوف بلتسهيل بُتك  ،ىشاـعن  وٍلجي اي عن الدَ ئكالشذا ،كركح ة،كشعب ، لكخ
بدؿ أف :الوصل ةعراؼ حالغأنبل ُب اعن قي   ى لً اختي كى  ،لفان أ الثانيةبدؿ أكال  ،لفان أُت ا٢تمزتُت ب حده أ
من  :ها كصالن قكحق ،(ِ)طريق ابن ٣تاىدمن بُت بُت  الثانيةكسهل  ،ل من غَت خي  منهما كاكان  كىلغأي ا

وذبي نػى طريق ابن شى 
 ككذل  اٟتكم عنو ُب ،من غَت خالؼ الثانيةكسهل ، كىلغأي حقق ا ابتدأ:ذا إف ،(ّ)

  .َّرئ ُِّّّٰ
ا مٌ أ ،كركيس ٓتالؼ عنهم ،كىشاـ ،نبله ب٠ترب قي أقر  ،(ْ)ُب فصلت َّحس جسُّٱ الثالثة:

  ،(ٕ)ذشنبو  ابن :كركاه عنو بالستفهاـ ،(ٔ)(ٓ)اىد من طريق صاحل٣تي  [جػ/ْٔ]ن: ابنبل فركاه عنو ب٠تربقي 
مرًٌ امى السَ ك 

لواٍل من طريق ابن اٟتي : فركاه عنو ب٠ترب :ا ىشاـمٌ أك  ،عن ابن ٣تاىد عنو ،(ٗ)(ٖ)
 "،ا١تبهج"ككذا ركاه صاحب  ،لواٍلعن اٟتي  ،اؿعن اٞتمٌ  ،(َُ)"التجريد"كىو طريق صاحب  ؛عبداف
ككذا  "،التجريد"من طريق  اٌل إ (ِ)لواٍلعن اٟتي  ،اؿاٞتمٌ  :كركاه عنو بالستفهاـ ،(ُ)اجوٍل عنوالدٌ 

                                                           

 النشر  عن ابن كثَت بكمالو، كٗتصيصو ُب  السبعة. كللعلم أف اللفظ جاء ُب ُِْ، صْ، طالسبعةابن ٣تاىد، : انظر  (ُ)
 ليست من الطرؽ ا١تختارة للبزم. السبعةبقنبل من طريق ابن ٣تاىد نظران غأف 

يهمز بعد الواك: "قاؿ فرعوف:  قاؿ ابن ٣تاىد: "كقاؿ يل قنبل عن القواس مثل ركاية البزم، عن أيب الخريط، غَت أنو كاف (ِ)
 .َِٗ، صْ، طالسبعةابن ٣تاىد، كءامنتم بو" ، كأحسبو كىم اىػ. انظر: 

 .ُٔٓ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر  (ّ)
 .ْْاآلية (ْ)
١تؤدب البغدادم مقرئ حاذؽ متصدر، قرأ على أيب بكر أٛتد بن موسى بن ا صاحل بن دمحم بن ا١تبارؾ بن إٝتاعيل أبو طاىر (ٓ)

 .  ٣تاىد، قرأ عليو الفرج بن عمر الواسطي، مات فيما أحسب ُب حدكد الثمانُت كثالٙتائة
 .ّّْ/ُ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 

ٟتكم عامان البن كثَت، كعلى ىذا تكوف طريقة أدائية مل ٮتصص صاحل بن دمحم، كإ٪تا جاء االسبعة النص الذم كرد ُب كتاب  (ٔ)
 من طريق ابن اٞتزرم إبسناده إىل ابن ٣تاىد.

 .ّٕٗ، صُ: التلخيص، طانظر  (ٕ)
 مسند القراء، بلداير ا١تصرية.ا١تقرئ،  أبو أٛتد السامرم البغدادم ،عبد هللا بن اٟتسُت بن حسنوف (ٖ)

ركل عنو القراءة ُب كقت حفظو  شناٍل، كابن ٣تاىد كابن شنبوذ،قاؿ أبو عمرك الداٍل: أخذ القراءة عرضا عن أٛتد بن سهل اغأي 
 .توُب أبو أٛتد سنة ست كٙتانُت كثالٙتائة، كضبطو شيخنا فارس بن أٛتد، كدمحم بن اٟتسُت بن النعماف

 .ُْٓ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُْٖ/ُ، ُ، طرفة القراء الكبارمعالذىب،  انظر: 
 .ُْٔ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، ، ْْٕ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر  (ٗ)
 .َِّص (َُ)
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كركاه عنو  ،(ْ)يببو الطٌ أ :فركاه عنو ب٠ترب :ا ركيسمٌ أك  "،ا١تبهج"من طريق  /أ[ْٗ]اٌل إ (ّ)جوٍلاالدٌ 
مٌ رً ىى وٍ اٞتى ك ، (ٖ)(ٕ)سمقٍ كابن مً  ،(ٔ)(ٓ)خاسالنٌ : بالستفهاـ

، كحقق ا٢تمزة (ُُ)ككذل  الباقوف ،(َُ)(ٗ)
بن ا اٌل إصو٢تم أكىم على  ،بلتسهيل :بالستفهاـ أ٦تن قر  كالباقوفالثانية: ركح، كالكوفيوف إاٌل حفصان، 

 حفُّٱ:ُبٌب ٖتقيق ذل  أكسي ،ل غأدخاؿ اإعلى  ،ُتكبعض العراقي ا١تغاربة،فنص لو ٚتهور  ،ذكواف
 .(ُِ)َّخف

 وف،الكوفيك ، كبو عمر أك  ،انفع بلخبار:ه أقر  ،(ُّ)حقاؼغأُب اَّ جل مكُّٱ:الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .ِٕٔص (ُ)
 .ّٕٗ، صُ، طالتلخيص: الطربم، انظر (ِ)
 .ٕٓٓ، رسالة دكتوراه، صسجامع ابن فار ، ِْْ/ِ، ُ، طادلستنّب ابن سوار، : انظر (ّ)
 .ْٖٔ/ِ، غاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر (ْ)
 ا١تقرئ. اس، البغدادمخعبد هللا بن اٟتسن بن سليماف أبو القاسم بن الن (ٓ)

ليو أبو اٟتسن اٟتمامي، كدمحم بن اٟتسُت بن آذر هبراـ، كأبو العالء دمحم بن قرأ على دمحم بن ىاركف التمار، صاحب ركيس، قرأ ع
معرفة . انظر: الذىب، كقاؿ ا٠تطيب: كلد سنة تسعُت كمائتُت، ككاف ثقة، توُب سنة ٙتاف كستُت كثالٙتائة، علي الواسطي كغَتىم

 .ُْْ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٖ/ُ، ُ، طالقراء الكبار
 .ِّٔ، صُ، طمفردة يعقوب، ابن الفحاـ، ّٖٔ/ْ، ُ، طالكاملانظر: ا٢تذيل،  (ٔ)
شيخ مقرئ متصدر معركؼ ضابط، أخذ القراءة عرضنا عن كالده أيب  أٛتد بن دمحم بن اٟتسن بن يعقوب بن مقسم العطار (ٕ)

قاؿ: سنة ٙتانُت  حدثٍت اغأزىرم، قاؿ ا٠تطيب البغدادم: منصور بن أٛتد العراقي ،د اٟتدادمبن دمحم بن أٛت بكر، قرأ عليو أٛتد
  .كثالٙتائة فيها مات أبو اٟتسن بن مقسم، كمولده سنة ست كتسعُت كمائتُت

 .َُُ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُْٗ/ٓ، ُط، اتريخ بغداد وذيولو ،ا٠تطيب البغدادم انظر:
 . ُُٕ، ُٓ، د.ط، صُ، طالغاية، ابن مهراف، ّٖٔ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل، : انظر (ٖ)
كعلى دمحم بن ىاركف التمار  ،علي بن عثماف بن حبشاف اٞتوىرم مقرئ مصدر، قرأ على الزبَت بن أٛتد الزبَتم صاحب ركح (ٗ)

اغأستاذ أبو اٟتسُت علي بن دمحم ا٠تبازم كركل اٟتركؼ ابن ٣تاىد، قرأ عليو  ىكقرأ عل ،كدمحم بن يعقوب ا١تعدؿ ،صاحب ركيس
   .طاىر بن غلبوف عنو علي بن دمحم بن جعفر شيخ شيخ

 .ٔٓٓ/ُ د.ط، ،غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
 . ّٖٓ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل، ، ٖٓ، صُ: مفردة يعقوب للداٍل، طانظر  (َُ)
 .  ٕٖٖ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، قرأ الباقوف"، كىو أكضح. انظر:  :"ككذل النشرأم: بقي القرٌاء، كاللفظ ُب  (ُُ)
 .ُْسورة القلم، اآلية (ُِ)
 .َِسورة اغأحقاؼ، اآلية (ُّ)
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سهل يي  :اٍل كى رى هٍ عن ىشاـ من طريق النػَ  ،جوٍلاف الدٌ أ اٌل إصو٢تم أعلى  ، كىمبالستفهاـ الباقوفك 
 .(ُ)يفصلك ، ٭تقق :ري سًٌ فى مي ػالك  ،لصً فٍ كال يػى  الثانية،

 ،كخل  الكسائي،ك  ،كبو عمر أك  ،افيٌ مً رٍ اٟتً  :ب٠ترب هأقر ف ،ُب نوفَّحق مف خف حفُّٱا٠تامس
كسهل  ،كىلغأي كحقق ا ،كركح ة،كشعب ة،ٛتز  :كحقق ا٢تمزتُت منهم ،بالستفهاـ :الباقوفك  ،كحفص
 ،عن ىشاـ ،لواٍلاٟتي ك  أبو جعفر، بغأل :كفصل بينهما  ،كركيس ،جعفر بوأك  ،ابن عامر الثانية:

الفصل  ىفنص لو عل ،(ّ)فصلت ؼكُب حر  (ِ)[ىذا ا١توضع]ُب بن ذكواف ال  ُب ذل  عن اختي ك 
 ،(ٖ)بن غلبوفايب بو الطٌ أك  ،(ٕ)ا١تهدكمك  ،(ٔ)كابن سفياف ،(ٓ)[د/ْٔ]يحر بن شاك  ،(ْ)يمكٌ  :فيهما
كىو الذم يعطيو نصوص  ؛كالصورم ،خـرغأعن ابن ا ،(ٗ)اٍلذكذل  ذكر ا٢تمك  ،كغَتىم ،(ٖ)غلبوف
 ،(ُِ)قاشالنٌ ك  ،(ُُ)كابن ٣تاىد؛  (َُ)عن ابن ذكواف اغأئمة

  

                                                           

 . ِْْ،ِْٓ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ُ)
 جاء ُب ب: "ىذه ا١تواضع"، كىو خطأ، كا١تثبت ىو الصحيح. (ِ)
 َّحس جسُّٱأم:  (ّ)
 .ِّٕ،ّْٔ، صُط ،التبصرة، : مكيانظر (ْ)
 .َُٓ،َْٓ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ٓ)
 .ْْٗ،ّٖٓ، صُ، طاذلادي: انظر (ٔ)
 . ٖٖٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر (ٕ)
 . ْٖٗ،َٖٗ/ِ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر  (ٖ)
 .ِِْ،ِِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر  (ٗ)
 ىا؛ ىي نفس العبارة اليت كردت ُب كتاب القناع ُب ىذين ا١توضعُت. ىذه العبارة، كالتفصيل الذم أتى بعد (َُ)

 .ِِٔ،ِِٕ، صُ، طاإلقناعانظر: ابن الباذش، 
 .ٕٔٓ،ْٕٔ، صْ، طالسبعة: انظر (ُُ)
 .َِّ،ِّٔ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، ، ْْٕ،ْْٖ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر (ُِ)
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كابن  ،(ٓ)مشايب ىإيب طاىر ابن أك  ،(ْ)كالتائب ،(ّ)(ِ)الرزاؽ عبدكابن  ،(ُ)كابن شنبوذ 
  ،(َُ)ىوازماغأك  ،(ٗ)طٍتقي ار ك الدَ  ،(ٖ)ا٠تزاعيك  ،(ٕ)/ب[ْٗ]ذائيك الش ،(ٔ)شتوأ

                                                           

. كللعلم أف إسناد ابن شنبوذ موجود بٞتامع، كقد أتى لفظ الٌداٍل ُب الكلمتُت ُِٔٓ،َُٓٔ/ْ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُ)
 البن ذكواف.كهللا أعلم. جامع البيافبلعمـو عن ابن ذكواف، فيدخل ابن شنبوذ ضمنان، كمن ا١تعلـو أنو ليس من الطرؽ ا١تختارة من 

علم إف إسناد ابن عبد الرزاؽ موجود بٞتامع، كقد أتى لفظ . أقوؿ: كللُِٔٓ،َُٓٔ/ْ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ِ)
جامع الٌداٍل ُب الكلمتُت بلعمـو عن ابن ذكواف، فيدخل ابن عبد الرزاؽ ضمنان، كمن ا١تعلـو أنو ليس من الطرؽ ا١تختارة من 

 البن ذكواف. كهللا أعلم. البياف
 (.ىػ ّّٖ)تقرئ أبو إسحاؽإبراىيم بن عبد الَرزَاؽ بن اٟتسن اغأنطاكي ، ا١ت (ّ)

، قرأ علي: ىاركف بن موسى اغأخفش، كأٛتد بن أيب رجاء، كقينبيل، كعثماف بن خيَرزاٌذ، كغَتىم. كعلى كالده ،فقيو، مقرئ كبَت
عى: أب أيمية الطرسوسٌي، كدمحم بن إبراىيم الص ورٌم، كيزيد بن عبد الصمد، كعلٌي بن عبد كى ، كصَن  كتابن ُب القراءات الَثماف ٝتًى

العزيز البغوٌم. قرأ عليو، أبو اٟتسن بن ًبٍشر، كأبو علٌي بن حىبىش الدينورم، كأبو طاىر دمحم بن اٟتسن اغأنطاكٌي، كعلٌي بن 
 .ُْٕ/ٕ ،ُ، طاتريخ اإلسالم ،الذىبانظر:  وف.إٝتاعيل البصرم، كأبو الطٌٌيب عبد ا١تنعم بن غلبي 

 ، رأل أٛتد بن جبَت، كحضر ٣تلسو مرات، كمل يقرأ عليو.أٛتد بن يعقوب التائب ا١تقرئ أبو الطيب اغأنطاكي (ْ)
قاؿ الداٍل: لو كتاب ، كعلى دمحم بن حفص ا٠تشاب صاحب السوسيكقرأ على صاحبو عبيد هللا بن صدقة، ٓتمس ركاايت، 

توُب أبنطاكية  أخذ عنو القراءة علي بن دمحم بن بشر اغأنطاكي نزيل اغأندلس، كعبد هللا بن عمر البغدادم، حسن ُب القراءات،
 .ُُٓ/ُ، د.ط، ة النهايةغاي، ابن اٞتزرم، َُٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، سنة أربعُت كثالٙتائة

 كاسم أيب ىاشم يسار ككنية عبد الواحد أبو طاىر. عبد الواحد بن عمر بن دمحم بن أيب ىاشم (ٓ)
اىد، كأيب مزاحم أيب بكر بن أيب ٣ت، حدث عن كاف من أعلم الناس ْتركؼ القرآف ككجوه القراءات، كلو ُب ذل  تصاني  عدة

. انظر: ا٠تطيب سنة تسع كأربعُت كثالث مائةتوُب ُب ، قرأ عليو، أبو اٟتسن اٟتمامي، أبو الفرج النهركاٍل، كغَتىم، ا٠تاقاٍل
 .ُّٓ/ُ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، ِّٓ/ُِ، ُ، طاتريخ بغدادالبغدادم، 

قرأ القرآف على ابن ٣تاىد، كدمحم بن يعقوب ، ، ا١تقرئ النحوم أحد اغأئمةأبو بكر اغأصبهاٍلأشتو دمحم بن عبد هللا بن  (ٔ)
قاؿ أبو عمرك الداٍل: ضابط مشهور، ثقة عامل بلعربية،  ن  ُب القراءات.ا١تعدؿ، كدمحم بن أٛتد بن اٟتسن الكسائي، كطائفة، كص

ركل عنو ٚتاعة من شيوخنا، كٝتع منو عبد ا١تنعم بن غلبوف، كخل  بن إبراىيم، ، ي ، صاحب سنةبصَت ب١تعاٍل حسن التصن
 . توُب ٔتصر ُب شعباف سنة ستُت كثالٙتائة، كلو كتاب احملرب ككتاب ا١تفيد ُب الشاذ، ن دمحم بن أسد اغأندلسي، كآخركفكعبد هللا ب

 .ُْٖ/ِ، د.ط، غاية النهايةن اٞتزرم، ، ابُُٖ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
 .ُّٔٓ/ْ، ُ، طجامع البيانانظر: الداٍل،  (ٕ)
 .ٓٔٓ،َٖٔ، صُ، طادلنتهى: انظر  (ٖ)
رأ القرآف على أيب بكر ق ،ا١تقرئ، اٟتافظ أحد اغأعالـ، كصاحب التصاني  علي بن عمر أبو اٟتسن الدارقطٍت البغدادم (ٗ)

توُب ُب اثمن ذم  ركل عنو عدد كثَت منهم العالمة، أبو حامد السفراييٍت، كأبو عبد هللا اٟتاكم،، النقاش، كأيب اٟتسُت بن بوايف
 . القعدة، سنة ٜتس كٙتانُت كثالٙتائة، كلو ٙتانوف سنة

 .ٖٓٓ/ُ، د.ط، ية النهايةغا، ابن اٞتزرم، ُٕٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانتظر: الذىب، 
 .ُِّ، صُ، طالوجيزاغأىوازم، : انظر (َُ)



 

505 
 

 أبلوجهُت قر ك  ،(ِ)واف غَت من ذكرانترؾ الفصل البن ذك ىكقد نص عل ،(ُ)عة كثَتكفاٚتك 
 ٌن .صا١ت

 يل ىل ُّك،(ْ)َّ ىه مه جه ُّٱ،(ّ)َّريُّٱ:وف الثانية مكسورة ٨توف تكأ :الضرب الثاٍل 

ركل ك  ،بلتحقيق الباقوفك  ،ركيسك  ،بو عمركأك  ،(ٔ)فو ياٟتجاز  :فسهل الثانية منهما بُت بُت (ٓ)َّام
 (ٗ)ُب غايتو ،اٍلذكنص ا٢تم ،(ٖ)اصةنعاـ خغأُب ا َّمي خيُّٱعن ركيس ٖتقيق ،(ٕ)يببو الطٌ أ
 فركاه عنو ٚتهور ،لتفصُب  َّزي ريُّٱُب يضان أل  عن ىشاـ اختي ك  ،َت لو فيوخيالت ىعل

 ،(ُِ)"ا٢تادم"ك ،(ُُ)"الكاُب"ك ،(َُ)"التيسَت"نص عليو صاحب  ٦تنك  ،ا١تغاربة بلتسهيل
 ،(ُٖ)"العنواف"ك ،(ُٕ)"ا١تبهج"صاحب ك  ،(ُٔ)وفبابنا غلك  ،(ُٓ)"تلخيص العبارات"ك ،(ُْ)"التبصرة"ك

 :(ُٗ)٦تن نص عليوك  ،التحقيق ىُت عنو عليالعراق رهو كٚت ،بغأل من ركل تسهيلو فصل 
 ،(ٔ)اـالفحٌ ابن ك  ،(ٓ)يٌ ا١تالكك  ،(ْ)بو العزٌ أك  ،(ّ)ابن فارسك  ،(ِ)ن سواركاب (ُ)ابن شيطا 

                                                           

 . كقاؿ ُب سورة القلم: "هبمزة كاحدة ٦تدكدة على االستفهاـ".ّْٗ،ّْْ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، : انظر (ُ)
اـ الصقلي، كغَتىم اىػ. بقولو: كابن شيطا، كابن سوار، كأيب العز، كأيب علي ا١تالكي، كابن الفحلنشر اكقد نص عليهم ُب  (ِ)

 .ّٖٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، انظر: 
 .ٗسورة فصلت، اآلية (ّ)
 .ٔٔسورة مرَل، اآلية (ْ)
 ، كقد كرد ُب أربعة مواضع من ىذه السورة.ِٔسورة النمل، اآلية (ٓ)
 انفع، ابن كثَت، أبو جعفر. (ٔ)
 غالـ ابن شنبوذ، تقدمت ترٚتتو. (ٕ)
 .ُٗاآلية (ٖ)
(ٗ) ُ/ِِٕ. 
 .َُٓص (َُ)
 .ِِّص (ُُ)
 .ُُِٓ،ُِٔص (ُِ)
 .ْٔ،ْٕ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ُّ)
 .ٕٗ،ِّٕص (ُْ)
 .ِٕص (ُٓ)
 .ِّٓ،ِّٔ/ُ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، ، عبد ا١تنعم ُُِ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف، : طاىر انظر (ُٔ)
 .َِٖص (ُٕ)
 .ٓؽ (ُٖ)
 مل يذكر عنو فيو تسهيالن.أم: ٦تن نص عليو كجهان كاحدان على أصلو، ك  (ُٗ)
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 ،(َُ)"جامع البياف"اٍل ُب الدٌ ك  ،(ٗ)الصفراكمك  ،(ٖ)اطبالشٌ  ؛ا٠تالؼ فيو ىعلنص ك  ،(ٕ)اٍلذكا٢تم
عن ىشاـ؛  ل اختي ك ، قالوفك  ،بو جعفرأك  ،بو عمركأ ؛بُت ا٢تمزتُت ُب ٚتيع الباب بغأل فصل ك 

من  "؛التيسَت"صاحب  [جػ/ْٕ]من طريق ،بن عبدافامن طريق  فركل عنو الفصل ُب اٞتميع اٟتلواٍل
عن  ،اؿمن طريق اٞتمٌ ك  "،الكفاية"صاحب ؛ (ُِ)يب العزٌ أمن طريق ك  ،(ُُ)يب الفتحأ ىو علءتقرا
كابن   ؛ُتيٚتهور العراقعند  ،لواٍلىو ا١تشهور عن اٟتي ك  ،عنو (ُّ)"التجريد"ك ىو الذم ُب  ،لواٍلاٟتي 
 ،يئىو طريق الشذاك  ؛(ُٖ)غَتىمك  ،(ُٕ)ابن شيطاك  ،(ُٔ)ا١تالكيٌ ك  ،(ُٓ)[/أَٓ]ابن فارسك  ، (ُْ)سوار
كبو قطع  ،(ُِ)اجوٍلاٍل عن الدٌ عليو نص الدٌ  ،(َِ)غَتهك  ،(ُٗ)"ا١تبهج"اجوٍل كما ىو ُب عن الدٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٔٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر (ُ)
 .: أنو سيذكرىا ُب موضعها، كمل أجدىا ُب سورة فصلت كما قاؿا١تستنَتقاؿ صاحب  (ِ)
 البن فارس غَت صريح. التبصرة. النص الذم جاء ُب اٞتامع، ك ٕٖٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  :انظر (ّ)
 .ِٕٕ، صُ، طالكفاية ،القالنسي :انظر (ْ)
 .ُٖٓ/ُ، ُ، طالروضةا١تالكي، . انظر: ىو قراءة ىذا ا١توضع هبمزتُت ٤تققتُت من غَت إدخاؿ الركضةالذم ُب  (ٓ)
 .ُِِ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، : انظر (ٔ)
 .ِِٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٕ)
 .ُٖٗ: البيتانظر (ٖ)
 .ٕٖٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ٗ)
(َُ) ِ/ُٓٔ. 
 .ُْٗ،َُٓص (ُُ)
 .ُُٔ، صُ، طالكفايةالقالنسي، على أف يكوف من طريق اٟتلواٍل. انظر:  (ُِ)
 .ُِِ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، إال الداجوٍل عن ىشاـ. انظر:  (ُّ)
 .ُِٕ،/ُط ِ،ادلستنّبابن سوار، انظر:  (ُْ)
 .ّّّانظر: اٞتامع، ص (ُٓ)
 .ِٓي صتقدـ الكالـ على ركضة ا١تالك (ُٔ)
 .ٕٖٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،انظر:  (ُٕ)
 .ّْٓ/ُ، ُ، طادلصباحانظر: الشهرازكرم،  (ُٖ)
 .َِٔص (ُٗ)
 .ّٕٗ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، :انظر (َِ)
 يقُّ:ٕٔاآليةٱالنمل، كيستثٌت موضع َّيقُّٱمقيد بػػػػػػػ جامع البيافالنص الذم جاء صراحة عن الداجوٍل ُب  (ُِ)

 . َّاكٱٱ جحٱُّ؛ فيقرأه بنونُتَّاك
 .ُٖٓ/ِ، ُ، طجامع البيانانظر: الداٍل،      
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 ؛ركم ترؾ الفصلك  ،(ِ)"الشاطبية" حد الوجهُت ُبأكىو  ؛(ُ)اجوٍلالدٌ ك  ،لواٍلاٍل من طريق اٟتي ذا٢تم
  "،الركضة"ك ،(ٓ)"ةر صبالت"ك ،(ْ)"اٞتامع"ك ،(ّ)"ا١تستنَت"كصاحب ؛  غَتىمك  ،ُتياجوٍل عند العراقالدٌ 

ىو ك  ،ىو الصحيح من طريق زيد عنوك  ؛(ٖ)غَتىمك  ،(ٕ)ل"الكفاية الكرب "ك ،(ٔ)"يدر التج"ك
يل إ ٌلالو خركف عن ىشاـ من طريق اٟتي آذىب ك  ،(ٗ)لواٍلاؿ عن اٟتي طريق اٞتمٌ من  "ا١تبهج"الذم ُب 
 ُّٱ، ك(َُ)عراؼغأُب ا َّني  ميُّٱك َّخصُّٱل  ُب سبعة مواضع خاصة غأففصلوا ب ؛التفصيل

َّىثُّٱك ،(ُِ)ُب الشعراءَّىن منُّٱك ،(ُُ)ُب مرَلَّىه مه

ُب َّمتُّٱك ،(ُّ)
 ،(ُٖ)"تلخيص العبارات"ك ،(ُٕ)"الكاُب"ك،(ُٔ)"مادا٢تك" ،(ُٓ)ة"يادا٢ت"ىو الذم ُب ك ؛فصلت ُب
 .(ُِ)يب اٟتسنأاٍل علي الدٌ  أكبو قر  "؛الشاطبية"ىو الوجو الثاٍل ُب ك  ،(َِ)"العنواف"ك،(ُٗ)"التبصرة"ك

  :حرؼأفا١تفرد ٜتسة  ر،كمكر  ،مفرد :كىو على قسمُت ؛ا٠ترب ُب مواضعك  ،بُت االستفهاـ  لكاختي 
                                                           

 . ِّٖ/ُ، ُ، طغاية االختصاركىو ا١تشهور عن ىشاـ ُب ىذا الباب. انظر:  (ُ)
 . ُٔٗانظر: البيت (ِ)
(ّ) ِ/ُِٕ . 
 . ّّّص (ْ)
 .ٕٗص (ٓ)
 .ُِِص (ٔ)
 .ُُٔص (ٕ)
 .ُّٕ، صْط ،السبعة ابن ٣تاىد،: انظر (ٖ)
 من طريق الشذائي عن اٟتلواٍل، كاغأخفش.  غأف الفصل قد أتى (ٗ)

 .َِٔ، رسالة دكتوراة، صادلبهجانظر: ا٠تياط، 
 .ُٖ،ُُّاآلية (َُ)
 .ٔٔاآلية (ُُ)
 .ُْاآلية (ُِ)
 .َٗسورة يوس ، اآلية (ُّ)
 .ِٓ،ٖٔاآلية (ُْ)
 .ْٕ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ُٓ)
 .ُِٓ،ُِٔص (ُٔ)
 .ِِّص (ُٕ)
 .ِٕص (ُٖ)
 .ٕٗص (ُٗ)
 .ٓؽ (َِ)
 من التفصيل؛ جاء من طريق اٟتيلواٍل عن ىشاـ. جامع البياف. الذم ُب ُٔٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُِ)
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  .حفصك  ،(ُ)ا١تدنياف ؛ربه ب٠تأقر  ؛عراؼغأُب اَّجض مص خصُّٱ:كؿغأا

  .حفصك  ف،ه ب٠ترب اٟتجازيو أقر  ؛يضان أفيها َّىي ني  ميُّ :الثاٍل

  .بو جعفرأك  ،ابن كثَت ؛ربه ب٠تأقر  ؛ُب يوس َّىثيثُّٱ:الثالث

 ؛ربعنو ب٠ت هابن ذكواف فركا [د/ْٕ]ل  فيو عناختي ك  ،ُب مرَلَّىه مه جه ُّ :الرابع
ابن ك  ،ُت من طريقيويىو الذم عليو ٚتهور العراقك  ؛يئاذغَت الش ،(ْ)من ٚتيع طرقو ،(ّ)(ِ) ورم [الصٌ ]
 /ب[َٓ]تلخيص"ك ،(ٕ)"ا٢تداية"ك ،(ٔ)"ا٢تادم"ك ،(ٓ)ة"التبصر " قخفش من طريغأعن ا ،خـرغأا

يب أك  ،يب الفتحأاٍل على الدٌ  أكبو قر  ،كٚتهور ا١تغاربة ،(َُ)غلبوف كابٍت ،(ٗ)"الكاُب"ك ،(ٖ)"العبارات
 كىو ُب  ؛رمو عن الص   ،يئككذا الشذا ،بالستفهاـخفش غأعن ا ،قاشكركاه النٌ  ،(ُُ)اٟتسن
كالوجهاف ُب  ،(ِ)ابن مهراف "غاية"ك ،(ُ)"ا٢تذيل، الكامل "ك ،(ُّ)"جهبا١ت"ك ،(ُِ)"التجريد"

                                                           

 انفع، كأبوجعفر. (ُ)
 .النشربُت ا١تعقوفتُت ُب أ،ب؛ الصواؼ، كىو خطأ، كالصحيح ا١تثبت، كما ُب  (ِ)
 ا١تقرئ. دمحم بن موسى بن عبد الرٛتن، أبو العباس الصورم (ّ)

 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

 .ِٖٔ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُْٓ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارذىب، انظر: ال
. أما ِِّ، صُ، طالكفايةالقالنسي، ، ُٖٖ/ُ، ُ، طالروضة ا١تالكي،، ِْٗ، صُ، طاإلرشاد ابن غلبوف،: انظر (ْ)

[ هبمزة مفردة ٔٔذا ما مت"] مرَلبلنسبة "للمبهج"، فوجدت فيو اآلٌب: " ركل الوليد بن مسلم، كالشنبوذم عن اغأعمش "إ
مكسورة على ا٠ترب، كحقق ا٢تمزتُت فيها الباقوف، كأما كتاب ا١تصباح فوجدت فيو اآلٌب: "اغأخفش إال النقاش، كالبلخي، 

، عنو، عن ابن ذكواف، عن ابن عامر، كاغأخفش، عن ىشاـ: من مرَل، هبمزة مكسورة َّىه مه جه ُّكالعراقي، عن ابن اغأخـر
................، الباقوف على أصو٢تم ُب ا٢تمزتُت، كأما بلنسبة لتلخيص أيب معشر: فقد كرد فيو ا٠تالؼ عن على ا٠ترب.

 ا١تطوعي، عن الصورم، عن ابن ذكواف. 
 .ِّّ، صُ، طالتلخيص، الطربم، ّْٓ/ُ، ُ، طادلصباح، الشهرازكرم، ُٓٔ، رسالة دكتوراة، صادلبهجانظر: ا٠تياط، 

 .ٕٗص (ٓ)
 .ُِْص (ٔ)
 .ُِْ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، انظر:  (ٕ)
 .ِٕص (ٖ)
 .ُّٓص (ٗ)
 .ُُِ/ُ، ُ، طالتذكرة ابن غلبوف،، ِّٔ/ُ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (َُ)
 .ّٖ، صُ، طمفردة عبد هللا بن عامر الشاميالٌداٍل، انظر:  (ُُ)
 .ِِٔص (ُِ)
 .ُٓٔص (ُّ)
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  ،(ْ)"لعالف"اك ،(ّ)"اطبيةالشٌ "
 ىاٍل علالدٌ  أكبالستفهاـ قر  ،(ٔ)"جامع البياف"ك "،ا١تفردات"كنص عليهما ُب  ،(ٓ)"التيسَت"كظاىر 

ُب َّخئ حئُّٱ :ا٠تامس .ربعةغأقوف ُب ا١تواضع ُب االبا قرأ كبو ؛(ٕ)عبد العزيز الفارسي
 حد عشر موضوعان أكا١تكرر من االستفهامُت  .ربه الباقوف ب٠تأكقر  ،ركاه شعبة بالستفهاـ ؛(ٖ)الواقعة

ُب َّ مئ هي مي خي حي ُّٱ اءسر لا كُب ،(ٗ)َّمئ خص حص مس ُّٱُب الرعد  :ُب تسع سور
 يف ىف يث ُّٱ لمكُب الن ،(ُُ)َّمئ ٰى ين ىن نن من ُّٱكُب ا١تؤمنوف  ،(َُ)ا١توضعُت
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ كُب العنكبوت ،(ُِ)َّ يق ىق
َّ  حج مثهت

 ُّٱ كُب الصافات ،(ُْ)َّ حف جف مغ جغ مع ُّٱ كُب السجدة،(ُّ)

 ،(ُٔ)َّ مل خل  حل جل لكمك ُّ كُب الواقعة ،(ُٓ)ُب ا١توضعُتَّخت  حت جت هب مب خب
َّجضحض مص خص حص مس ُّٱُب النازعات ك 

 ،كؿغأُب ا بلخبار ؛بو جعفرأك  ،بن عامرا أفقر ، (ُٕ)
 من كالثاٍل ،كالسجدة ،كُب ا١تؤمنوف اء،سر لا يكموضع ،ُب الرعد [جػ/ْٖ]كاالستفهاـ ُب الثاٍل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّٖٕص (ُ)
 .ُِٔط، ص، د.ادلبسوطابن مهراف، : انظر (ِ)
 .ٖٓٔ: البيتانظر  (ّ)
 كقد كرد فيو االستفهاـ، كا٠ترب عن ابن عامر، كللعلم أنو ليس من الطرؽ ا١تختار البن ذكواف.  (ْ)

 .ِٔ، ٥تطوط، ؽاإلعالنانظر: الصفراكم، 
 .ّٗٓص (ٓ)
 . أما ا٠ترب فغَت كاضح ُب نص اٞتامع.ُٕٓ/ِ (ٔ)
 .ّٖ، صُ، طمفردة ابن عامر: الداٍل، انظر  (ٕ)
 .ٔٔاآلية (ٖ)
 .ٓاآلية (ٗ)
 .ْٗ،ٖٗاآلية (َُ)
 .ِٖاآلية (ُُ)
 .ٕٔاآلية (ُِ)
 .ِٖ،ِٗاآلية (ُّ)
 .َُاآلية (ُْ)
 .ُٔ،ّٓاآلية (ُٓ)
 .ْٕاآلية (ُٔ)
 .َُ،ُُاآلية (ُٕ)
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ه أفقر  ؛موضع النمل امٌ أك  .ُب ا١تواضع الستة بلعكس ؛كيعقوب، كالكسائي ،كانفع "،كالصافات"
ي بلعكس مع زايدة ئكالكسا ،ابن عامرك  ،/أ[ُٓ]كاالستفهاـ ُب الثاٍل ،كؿغأُب ا بلخبارا١تدنياف 

 ،كابن عامر ،وفه اٟتجازيأفقر  ؛ا موضع العنكبوتمٌ أك  "،رجوف١تخننا "إفيقوالف  ؛نوف ُب الثاٍل
خبار ُب له ابن عامر بأفقر  ؛الصفاتك كؿ من ا ا١توضع اغأمٌ أك  ،كؿُب اغأ بلخباركحفص  ،كيعقوب

فقرأه  ؛ا موضع الواقعةكأمٌ  ،كيعقوب بلعكس ،يئياف كالكسانكا١تد ،كاالستفهاـ ُب الثاٍل ،كؿاغأ
ه أفقر  ؛ا موضع النازعاتمٌ أك  ،الثاٍلُب خبار كال ،كؿبالستفهاـ ُب اغأ ؛كيعقوب ،كالكسائي ،افينا١تد
كيعقوب  ،يئكالكسا ،بن عامراك  ،كانفع ،كاالستفهاـ ُب الثاٍل ،كؿبو جعفر بغأخبار ُب اغأأ

االستفهاـ ُب اثٍل  ىٚتعوا علأك  ،كالثاٍل من كل ا١تواضع ،كؿُب اغأـ بالستفهاكالباقوف  ،بلعكس
كثر الطرؽ عن أف إال إصلو أ ىعلا١تواضع فهو  استفهم ُب ىذه ككل من ،لواقعةاؿ كٌ أك  ،العنكبوت
 ،(ِ)"الشاطبية"ك ، (ُ)"التيسَت"كبذل  قطع لو صاحب  ؛بغأل  ُب ىذا البابالفصل  ىىشاـ عل

 ،(ٖ)اٍلذكا٢تم ،(ٕ)يب العزٌ أك  ،(ٔ)كابن سوار ،(ٓ)كابن شيطا  ؛(ْ)كثر ا١تشارقةأك  ،(ّ)كسائر ا١تغاربة
ُب ذل  كما ىو مذىبو ُب سائر ىذا الضرب  ا٠تالؼ عنو (َُ)ءجراإ ىلإخركف آكذىب  ،(ٗ)كغَتىم
  :منهم

 ؛(ِ)ُب يسَّمل يك ُّٱل  ُبكاختي  ،(ُ)كغَتىم ،(ُّ)كالصفراكم ،(ُِ)ذيلكا٢تي  ،(ُُ)اطسبط ا٠تيٌ 
                                                           

 . كىو من قراءتو على أيب اٟتسن بن غلبوف.ُْٗ،َُٓص (ُ)
 .ّٕٗ: البيتانظر  (ِ)
 .ِْٓ، صُ، طالتبصرة، ، مكيّٕٓ،ّٖٓ، صْ، طالسبعةابن ٣تاىد، ، ّٕٔ، صُ، طاذلادي: ابن سفياف، انظر  (ّ)
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.
 .َّٗ/ّ، ُ، طشرالن ابن اٞتزرم،: انظر (ٓ)
 .ِِٕ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٔ)
 .َُِ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ٕ)
 .ِِّ،ِّّ،ِّْ،ِّٓ،ِّٔ/ُ، غاية االختصار: انظر (ٖ)
 .ِٗٔ،ّٗٔ/ِ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر  (ٗ)
 .( ُب ب " إجرا" ، كا١تثبت ىو الصحيح َُ)
 . كىذا خاص بطريقي اٟتلواٍل، كالٌداجوٍل عن ىشاـُٕٓراة، ص، رسالة دكتو ادلبهج: انظر (ُُ)
 .ِّٕ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل، : انظر (ُِ)
 .َٕ، ٥تطوط، ؽاإلعالن: انظر (ُّ)
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 فيلحق (ّ)[ايكسركهن كالباقوف ا١تفتوحة، ا٢تمزة بضرب عندهفيلحق ] الثانية [د/ْٖ]جعفر بفتح ا٢تمزة
  .كىم على أصو٢تم ؛وا على قراءتو بالستفهاـٚتعأك  ،ضربهبذا ال معندى

 :/ب[ُٓ]توضيح

  .ىذا اٟترؼ كنظائره لوف ُبصال يفك  ر،مزتُت ُب ا١تكر ا٢تلوف بُت صصحاب التفصيل عن ىشاـ يفأ
كاختلفوا  ،ركيسك  ،بو عمركأك  ،فسهل ا٢تمزة الثانية اٟتجازيوف ؛(ْ)حيث كقعَّ ةمٌ ئً أى  ُّٱل  ُب تكاخ

 ،(ٔ)يلذكا٢ت (ٓ)ىذا نص ابن سوار ىكعل ؛عل بُت بُتهنا ٕتي أ ىفاٞتمهور عل ؛سهيلهاعنهم ُب كيفية ت
 بو العزٌ أك  ،(ُِ)كابن سفياف ،(ُُ)كا١تهدكم ،(َُ)اطكسبط ا٠تيٌ  ،(ٗ)اٍلذمكا٢ت ،(ٖ)كابن الفحاـ ،(ٕ)كا١تالكي
كىذا معٌت قوؿ صاحب  ،(ُٔ)كغَتىم ،(ُٓ)اطبكالشٌ  ،(ُْ)"تبصرتو"ي ُب كمكٌ  ،(ُّ)"كفايتو"ُب 
غَت مزة كاحدة هب :بن مهرافاقوؿ  ٌتكمع ،الكسرةبياء ٥تتلسة  (ُٗ)كغَت٫تا ،(ُٖ)"التذكرة"ك ،(ُٕ)"التيسَت"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّْْ، صُ، طادلنتهى: ا٠تزاعي، انظر (ُ)
 .ُٗاآلية (ِ)
 ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب.  (ّ)
 .ِْ، السجدة، اآليةٓ،ُْ، القصص، اآليةّٕ، اآلية ، اغأنبياءُِكىو ُب ٜتسة مواضع:التوبة، اآلية (ْ)
 .ُٕٓ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٓ)
 .ّٕٓ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل،: انظر (ٔ)
 .ُٕٖ/ُ، ُ، طالروضة ا١تالكي،: انظر (ٕ)
 .ِِّ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، : انظر (ٖ)
 .ِِٖ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٗ)
 .َِٔ، رسالة دكتوراه، صادلبهج: انظر (َُ)
 .ُِٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، ْٕ،ِّٔ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ُُ)
 .ّْٓ، صُ، طاذلاديالذم ُب ا٢تادم ىو جعلها ايء، كذكر أف البعض يزعم أهنا بُت بُت. انظر: ابن سفياف،  (ُِ)
 .ُُٖص (ُّ)
 .ِِٔص (ُْ)
 .ُٗٗ: البيتانظر (ُٓ)
 .ٕٓٔ/ِ، ُ، طاإلرشاد وف،ابن غلب: انظر (ُٔ)
 .َِّص (ُٕ)
(ُٖ) ِ/ّٓٔ. 
 .ٕٓٔ/ِ، ُ، طاإلرشاد ابن غلبوف،: انظر (ُٗ)
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 ،(ّ)رشادهإُب  العزٌ  كأبو ،(ِ)نص عليو ابن شريح ؛صةلاخايء  اهلجع ىلإخركف آلكذىب ا ،(ُ)٦تدكدة
ُب كجو  جعفر بوأ بغأل كفصل  ،(ٔ)عن ٚتاعة (ٓ)"نزالك"كنقلو صاحب  ، (ْ)ُتيسطاالو  رئكسا

 ،(ٖ)كُب موضع السجدة ،(ٕ)عن كرش ُب ا١توضع الثاٍل من القصص ،صبهاٍلو اغأفقكا ؛تسهيلو
كقطع بو  ،(ٗ)بو العزٌ أ لواٍلعنو من طريق ابن عبداف كغَته عن اٟتي  ا١تد لفرك  ؛ختل  عن ىشاـاك 
كقطع بو  ،(ُّ)كغَتىم ،(ُِ)كابن فارس ،(ُُ)كابن شيطا ،(َُ)كابن سوار  ؛ُتيٚتهور العراق لواٍلللحي 

 ،بدافعيعٍت من غَت طريق ابن  ؛يب الفتحأتو على اءمن قر  (ُٓ)"التيسَت"كُب  ،(ُْ)اٍلذممن طرقو ا٢ت
 (ُٕ)"التجريد"كُب  ،(ُٔ)"جامع البياف"كما صرح بو ُب   ر؛ال بلقصإعليو  أمن طريق ابن عبداف فلم يقر 

                                                           

 .ِِٓ، د.ط، صادلبسوط ابن مهراف،: انظر (ُ)
 .َُٔ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ِ)
 .َّٓص (ّ)
إبراىيم بن عقوب، كأصحاب أيب العز، ك مؤمن، كالديواٍل، كابن زيريق اٟتداد، كيوس  بن ي أيب دمحم عبد هللا بنكابن مؤمن   (ْ)

 ، كغَتىم.دمحم بن غدير الواسطي، كسعيد أبو إسحاؽ الضرير
كاف شيخ   ،ذ العارؼ احملقق الثقة ا١تشهوراغأستا ،أبو دمحم الواسطي ،٧تم الدين ،ىبة هللا ،عبد هللا بن عبد ا١تؤمن بن الوجيو (ٓ)

-توُب ، العراؽ ُب زمانو، كلد سنة إحدل كسبعُت كستمائة، كقرأ بلكثَت على الشيوخ فبواسط على أٛتد كدمحم ابٍت غزاؿ بن مظفر
خلق كثَت كمل ٮتل   ببغداد ُب العشرين من شواؿ أك القعدة سنة أربعُت كسبعمائة كدفن ٔتقربة الشونيزية كشيعو -رٛتو هللا تعاىل

 .ِْٗ/ُ، د.ط، غاية النهاية. انظر: ابن اٞتزرم، بعده بلعراؽ مثلو
 . ِٕٓ/ُ، ُ، طالكنزابن الوجيو،  (ٔ)
 .ُْاآلية (ٕ)
 .ِْاآلية (ٖ)
 .ُُٖ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ٗ)
 .ُٕٓ/ِ، ُ، طادلستنّب ابن سوار،: انظر (َُ)
 .ُٕٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ُُ)
 .ّّٕ، رسالة دكتوراه، صاجلامعالذم ُب اٞتامع ىو قراءهتا هبمزتُت ٤تققتُت كمل يذكر الدخاؿ.  انظر:  (ُِ)
 .ِِٖ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر (ُّ)
  .ا١تصدر السابق (ُْ)
 .َِّص (ُٓ)
(ُٔ) ّ/ُُْٕ. 
 .ِِّص (ُٕ)
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 وبين لكُب ا١تبهج سوٌ  ،واٍللعن اٟتي  ،اؿمن طريق اٞتمٌ  [/جػْٗ]يعٍت ؛(ُ)عبد الباقي ىعل توءمن قرا
 لكرك  ،(ِ)٫تاَت كغ ،/أ[ِٓ]جوٍلاكالدٌ  ،لواٍلعن اٟتي  ،يئفيكوف لو من طريق الشذا ؛ر البابئكبُت سا

  ،(ٔ)كابنا غلبوف ،(ٓ)حيكابن شر  ،(ْ)مكا١تهدك  ،(ّ)القصر ابن سفياف
كُب  ،اٍل من طريق ابن عبدافالدٌ  أقر  كبو ؛كٚتهور ا١تغاربة ،(ٖ)"العنواف"كصاحب  ،(ٕ)يكمكٌ 

  .(َُ)ومن غَت طريق "ا١تبهج"كىو ُب  ؛اؿاٞتمٌ  من غَت طريق (ٗ)"التجريد"
ٱ":ؿ عمراف"آمواضع ُب  ةككقعت ُب ثالث ؛ةما٢تمزة ا١تضمو  :ضرب الثالثال
َّامُّٱ:كُب ص

َّحلُّٱمركُب الق ،(ُِ)

كفصل  ،كركيس ،بو عمركأك  ،اٟتجازيوففسهلها  ؛(ُّ)
طريق  نم عنو ا١تد لفرك  ؛ا قالوفمٌ أ ،كىشاـ ،يب عمركأك  ،ل  عن قالوفكاختي  ،جعفر أبو :ا٢تمزتُت بُت
 اٟتسن كأيب نشيط من  يبأ ىتو علءمن قرا كاٟتلواٍل الداٍل ُب جامعو يب نشيطأ

 ،(ُ)"يةادا٢ت"ك ،(ُٔ)"ا٢تادم"ك ،(ُٓ)ة"الشاطبي"ك ،(ُْ)"التيسَت"كقطع لو بو ُب  ،الفتحأيب على قراءتو 

                                                           

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

 ّٕٓ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ِّٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، كد ا٠تمسُت كأربعمائةُب حد
 .َِٔ، رسالة دكتوراه، صادلبهج: ا٠تياط، انظر (ِ)
 .ّْٓ، صُ، طاذلادي: انظر (ّ)
 .ُٕٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ْ)
 .َُٔ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ٓ)
 .ّٔٓ/ِ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف، ، ٕٓٔ/ِ، ُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (ٔ)
 .ِِٔ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ٕ)
 .ّٕؽ (ٖ)
 .ِِّص (ٗ)
 .َِٔص (َُ)
 .ُٓاآلية (ُُ)
 .ٖاآلية (ُِ)
 .ِٓاآلية (ُّ)
 .َُٓص (ُْ)
 .ََِ: البيتانظر (ُٓ)
 .ُِْص (ُٔ)
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  ،(ْ)"العبارات تلخيص"ك ،(ّ)"التبصرة"ك ،(ِ)"الكاُب"ك
بن اك  ،(ٖ)كابو العزٌ  ،(ٕ)كابن سوار ،(ٔ)كا١تالكي ،(ٓ)"التذكرة"كركاه عنو من الطريقُت صاحب 

  .(ُُ)"ا١تبهج"اط ُب كسبط ا٠تيٌ  ،(َُ)اٍلذكا٢تم ،(ٗ)مهراف
 أكبو قر  ؛فصل من الطريقُتلالى كاٞتمهور ع ،لواٍل فقطفقطع بو للحي  (ُِ)ة"يالكفا"ا ُب مٌ أك 
طريقُت ابن الفحاـ ُب المن  ركركم عنو القص ،(ُْ)كا١تالكي ،(ُّ)الفارسي ىعل "التجريد"صاحب 

من طريق اٟتلواٍل كبو قرأ على ، (ُٔ)"اٞتامع"اٍل ُب كركاه الدٌ  ،(ُٓ)عبد الباقي ىتو علءمن قرا "؛ٕتريده"
من طريق ابن عنو  كنص عليو للدكرمٌ الفصل الداٍل ُب جامع البياف  عنو الفتح كأما أبو عمرك فركلأيب 
  ،(ُٕ)الصفراكم ؛حرى فػى 

كصاحب  ،[د/ْٗ] (ِ)بو العزٌ أك ، (ُ)ن سواربا ،(ُٖ)حبش ناب كللسوسي من طريق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َٓٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ُ)
 .ِِِص (ِ)
 .ٖٕص (ّ)
 .ِٖص (ْ)
(ٓ) ُ/ُُّ. 
 .َٓٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، ، َُٖ،َِّ/ُ، ُ، طالروضة: انظر (ٔ)
 .ْٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٕ)
 .ُّٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ٖ)
 .ُِْ،ُِٓ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، : انظر (ٗ)
 .ِّٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (َُ)
 .ُِِص (ُُ)
. كنسخة الكفاية اليت بُت أيدينا كىي نسخة دار الكتب ا١تصرية هبا نقص يبدأ من ٖ، ٥تطوط، ؽالكفايةانظر: ا٠تياط،  (ُِ)

 بعد اغأسانيد إىل ايءات الزكائد، ككذا ُب الفرش، بعض السور غَت موجودة. 
 . ُِِص (ُّ)
 . َِِ/ُ، ُ، طالروضة :انظر (ُْ)
 . ُِِص (ُٓ)
(ُٔ) ِ/ُٓٗ . 
 . َٓٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ُٕ)
 اٟتسُت بن دمحم بن حبش، أبو علي الدينورم، ا١تقرئ. (ُٖ)

قرأ عليو ٚتاعة، منهم دمحم بن ا١تظفر بن حرب ، قرأ القراءات على أيب عمراف موسى بن جرير الرقي، كالعباس بن الفضل الرازم
معرفة . انظر: الذىب، توُب سنة ثالث كسبعُت كثالٙتائة، كدمحم بن جعفر ا٠تزاعي الدينورم، كأبو العالء دمحم بن علي الواسطي،

 .َِٓ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٖ/ُ، ُ، طالقراء الكبار
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  ،(ٓ)"الكاُب"ُب  يضان أكالوجهاف لو  (ْ)كغَت كاحد ،(ّ)"التجريد"
 :كيب عمر أعن  ركركل القص ،(ٖ)اٍلذكا٢تم ،(ٕ)يمةابن بلٌ  /ب[ِٓ]كقطع بو ،(ٔ)ة"التبصر "ك
بو أك  ،(َُ)مك ا١تهد :كذكر الوجهُت ،(ٗ)"التيسَت" كىو الذم ُب ،كغَتىم ،ةكا١تغارب ،ُتيعراقالٚتهور 
  .(ُّ)كالصفراكم ،(ُِ)الشاطبك  ،(ُُ)الكـر

 :كجوأعلى ثالثة  ا ىشاـ فا٠تالؼ عنو ُب ا١تواضع الثالثةمٌ أك 
يب أاٍل على الدٌ  أكبو قر  ،(ُْ)"التيسَت"حد كجهي أكىذا  ،التحقيق مع ا١تد ُب الثالثة :احدىأ

كُب  ،(ُٔ)"الكاملُب ككذا  ،يضان أ عزٌ يب الأ (ُٓ)"كفاية"كُب  ،واٍللالفتح من طريق ابن عبداف عن اٟتي 
 ، (ُٖ)بن سواراكقطع بو  ،من طريق اٞتماؿ ،(ُٕ)"التجريد"

 .اٍلو لللحي  ، (ُٗ)اٍلذكا٢تم 
بو قطع اٞتمهور من ك  ، (َِ)"الكاُب"حد كجهي أكىذا  ؛التحقيق مع القصر ُب الثالثة: يهاناث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كمذىبو الفصل أبل . .ْٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّب ابن سوار،: انظر (ُ)
 .ُّٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ِ)
 .ُِِص (ّ)
 .ِّٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، رانظ (ْ)
 .ِِِص (ٓ)
 .ٖٕص (ٔ)
 .ِٖ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، : انظر (ٕ)
 .ِّٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٖ)
 .َُٓص (ٗ)
 .َٓٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (َُ)
 .َٓٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ُُ)
 .ََِ: البيتانظر (ُِ)
 .َٓٗ/ّ، ُ، طالنشرنظر: ابن اٞتزرم، ا (ُّ)
 .َُٓص (ُْ)
 .ُّٖص (ُٓ)
(ُٔ) ْ/ُّٖ،َّٖ. 
 .ُِِص (ُٕ)
 .ّٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ُٖ)
 .ِّٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ُٗ)
 .ِِِص (َِ)
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يب أك  ،(ّ)"يدر التج"صاحب ك  ،(ِ)ةػػػػػػػػصاحب الركضك  ؛كيػػػػا١تالك  ، (ُ)كابن سوار  ؛اجوٍلطريق الدٌ 
  ،(ٔ)اطط ا٠تيٌ ػػػػػسبك  ،(ٓ)اٍلذػػػكا٢تم ،(ْ)زٌ ػػػػػػالع

 .الباقوف أقر  كبذل  ،(ٕ)غَتىمك 
ىو الوجو الثاٍل ك  ؛خرينآلمع التسهيل ُب ا ا١تدٌ ك  "،ؿ عمراف"آالقصر مع التحقيق ُب  :اثلثها

 "،ا٢تداية"ك "،ا٢تادم"ك ة"،التذكر " ىو ُبك  ،يب اٟتسنأ على ٍلاالدٌ  أكبو قر  ،(ٖ)"التيسَت"ُب 
الثالثة ُب ك  "،الكاُب"ثاٍل ُب ىو الك  ة؛كٚتهور ا١تغارب "،العنواف"ك "،تلخيص العبارات"ك "،التبصرة"ك
زايدة ٫تزة الشُت ك  إبسكافاف نيه ا١تدأفقر  ؛(ٗ)ُب الزخرؼَّمج حجُّٱل  ُب اختي ك  "،الشاطبية"

ه ب١تد كار ف ؛قالوف عن ل اختي ك  ،بو جعفرأ :بغأل بُت ا٢تمزتُت  كفصل ،٫تزة مضمومة مسهلة قبلها
ابن مهراف ك  ،يب نشيطأطريق  [/جػَٓ]يب الفتح منأاٍل من قراءتو على الدٌ  ؛تواخو أ٦تن ركل ا١تد ُب 

و بك  ؛(ُُ) من ٚتيع طرقويلكذل  ا٢تذك  ،يب نشيطل ؛(َُ)"ا١تبهج "ُب بو قطعك  ُت،من الطريق
كركل عنو القصر كل من  ،اميطريق اٟتمٌ  َتغسوار للحلواٍل من  نباك  ،(ُِ)بو العزٌ أ /أ[ّٓ]قطع

  ،(ُّ)"ا٢تادم"يذكر ُب مل ك  ،خواتوأقصر ُب 
 ،(ِ)"غاية االختصار"ك ،(ُ)"التلخيص"ك ،(ُٔ)"الكاُب"ك ،(ُٓ)ة"التبصر "ك ،(ُْ)"ا٢تداية"ك

                                                           

 .ّٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّب ابن سوار،: انظر (ُ)
(ِ) ُ/َِِ. 
 .ُِِص (ّ)
 .ُّٖ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ْ)
 . كالذم فيها ىو الدخاؿ مع التسهيل.ِّٕ/ُ، ُ، طغاية االختصار :انظر (ٓ)
 .ُِِ، رسالة دكتوراة، صادلبهج: انظر (ٔ)
 .ُُٕ، صُ، طالتلخيص: الطربم، انظر (ٕ)
 .َُٓص (ٖ)
 .ُٗاآلية (ٗ)
 .ُِِص (َُ)
(ُُ) ْ/ُّٖ. 
 .َِٖ، ُ، طالكفاية: القالنسي، انظر (ُِ)
 ذم قرأ بو ىو هبمزتُت: اغأكىل ٤تققة، كالثانية ملينة من غَت إدخاؿ، كىذا ال ينفي صحة الوجهُت. . الْٖٗ،ْٗٗص (ُّ)
 . َٖٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، َٕٓ، صُ، طشرح اذلداية: ا١تهدكم، انظر (ُْ)
 . ّّّص (ُٓ)
 .َُٖص (ُٔ)
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 "،ا١تستنَت"ك "،هجبا١ت "ىو ُبك  ؛يب اٟتسنأاٍل على الدٌ  أكبو قر  ،لفُت سواهؤ ا١تكثر أك  ،(ّ)ة"التذكر "ك
الوجهاف ك  ،(ٓ)من الطريقُت "كفايتو  " اط ُبا٠تيٌ  طبقطع بو سك  ،(ْ)نشيط أيبكغَتىا عن  "،الكفاية"ك

الباقوف هبمزة كاحدة ك  ،(ٕ)غَتىاك  ،(ٔ)"عالفلا"ك"،الشاطبية"ك "،التيسَت"يب نشيط ُب أعن  ٚتيعان 
  .فتح الشُتك  ،مفتوحة ٤تققة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : فصل
 ؛لاء اتفقوا على تسهيل ٫تزة الوصف القرٌ إف ؛اذا دخلت ٫تزة االستفهاـ على ٫تزة كصل مفتوحةك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َُْ،َِْص (ُ)
(ِ) ُ/ِّٖ. 
(ّ) ِ/ْْٓ. 
 .َٔٗ/ِ، ُ، ط الروضةا١تالكي، : انظر (ْ)
 ، ٥تطوط، فرش سورة الزخرؼ.الكفاية: انظر (ٓ)
 .ّٗؽ (ٔ)
 .ِّٓ، صُ، طاإلقناع: ابن الباذش، انظر (ٕ)
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 ،(ِ)نعاـغأُب موضعي ا َّحن جن ُّستة مواضع كىي ُب  (ُ)مات[كل]ذل  ُب ثالث ك 
 ،(ٓ)ُب النمل َّ نب مبُّٱك  ،يضان أ(ْ)هباَّخئ حئُّٱك ،(ّ)نسُب موضعي يو َّمب زبُّٱك

اٍل على الدٌ  أكبو قر  ،اكنُتفيمد للسٌ  ؛صةلخا لفان أا ٢تداإبفاٞتمهور على  ؛ة التسهيليكاختلفوا ُب كيف
 ،(َُ)"التبصرة"ك ،(ٗ)"الكاُب"ك ،(ٖ)"ا٢تداية"ك ،(ٕ)"ا٢تادم"ك ،(ٔ)ة"التذكر "ىو طريق ك  ؛يب اٟتسنأ
 ،(ُٓ)"رشادينلا"ك ،(ُْ)"كارذ التٌ "ك ،(ُّ)"ا١تستنَت"ك ،(ُِ)"الركضة"ك ،(ُُ)"التجريد"ك
 ؛ٚتاعهم على عدـ الفصلإمع  ،خركف على تسهيلها بُت بُتآلكا ،(ُٕ)غَت ذل ك  ،(ُٔ)"الغايتُت"ك
  (ُٗ)[عنده] وي جى كٍ كىو اغأى  ،اٍل على شيخوالدٌ  أبو قر ك  "،اجملتىب"ك ،(ُٖ)"وافعنال"ىو مذىب صاحب ك 

 (ُ)"جامع البياف"ك ،(ُِ)"الفعال"ك ،(َِ)"الشاطبية"ك "،التيسَت" ُب الوجهافك  "،اٞتامع"ُب غَت 

                                                           

 ُب اغأصل، ك"ب ": "كلم أتت". كا١تثبت أكىل للسياؽ.   (ُ)
 .ُّْ،ُْْاآلية (ِ)
 .ُٓ،ُٗاآلية (ّ)
 .ٗٓاآلية (ْ)
 .ٗٓاآلية (ٓ)
(ٔ) ُ/ُُٓ. 
 .ُُٕص (ٕ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  ،ُّ، صُ، طاذلداية شرحا١تهدكم، : انظر (ٖ)
 .ُِٔ،ُِٕص (ٗ)
 .ُٕص (َُ)
 .ُّٔص (ُُ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشر : ابن اٞتزرم،انظر (ُِ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، َٖٓ/ُ (ُّ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم، :انظر (ُْ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، َُٗ/ُ، ُ، طالتذكرة ابن غلبوف،: انظر (ُٓ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، ِِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر (ُٔ)
 .ِٖٕ/ُ، ُ، طالكنز: ابن كجيو، انظر  (ُٕ)
 .ٔؽ (ُٖ)
 بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب . (ُٗ)
 .ِٗ،ّٗ: البيتانظر (َِ)
 .َٗٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،: انظر (ُِ)
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 بوكأ ،عمرك أبو ىوك  ؛من استفهمقراءة ُب  (ِ)ُب يونس َّيي ىيُّٱُب اٟتكم ككذا  [،د/َٓ]
 ،(ٓ)َّمهُّٱ،(ْ)َّىبُّٱك،(ّ)َّمضُّٱ :ساكنة ٨تو /ب[ّٓ]ذا كانت ا٢تمزة الثانيةإا مٌ أك  ،جعفر
حرؼ مد من جنس ما  وذل  كل ف ا٢تمزة الثانية منهما تبدؿ ُبإف (ٕ)َّحن جنُّٱك (ٔ)]إٯتاف[ك

  .علمأهللا ك ،اءميع القرٌ ٞت الزمان  بداالن إقبلها 
 

       
 

                           
 
 
 

 
 
 

 ْب من كلمتْبتَبب اذلمز : [الفرع الثالث]
 ،(ٖ)َّ مث هتُّٱوتتفقاف بلفتح ٨ت :فا١تتفقتاف ؛٥تتلفتُتك  ،متفقتُت :٫تا على ضربُتك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) ِ/ِْٓ . 
 .ُٖاآلية (ِ)
 .ّٗسورة اغأعراؼ، اآلية (ّ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ٜتسة مواضع.ّٕسورة آؿ عمراف، اآلية (ْ)
 .ِّٖسورة البقرة، اآلية (ٓ)
 .ُٖٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم، . انظر:النشرالذم ُب القرآف "إبٯتاف"، كىو مطابق ١تا ُب  (ٔ)
 .ُٓسورة يونس، اآلية (ٕ)
 .ٓاآلية سورة النساء، (ٖ)
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 ىق يف ُّٱك ،(ّ)َّ نب مب زبُّٱ:بلكسر ٨توك  ،(ِ)َّزن رن ممُّٱك ،(ُ)َّ خس  حسُّٱك

قساـ غأكىل منهما ُب اغأي سقط اأف ،(ٔ)َّيل ملىلُّٱ :كبلضم قولو ،(ٓ)َّخي حي جي ُّك ،(ْ)َّيق
كافقهم ُب  ،(ٖ)يبيب الطٌ أكركيس من طريق  ،(ٕ)طرؽ ابن شنبوذكثر أمن  ؛قنبلك  ،بو عمركأ :ثةالثال
ل  تي اخك  ،بُت بُت ؛ومتُتما١تضك  ،كىل من ا١تكسورتُتاغأي  سهالك  ،مزٌ كالب ،قالوف ؛ُت خاصةتا١تفتوح

 من زن رن ُّٱك ،(َُ)َّ جخ مح جح ُّٱُب  كعن قالوف ،(ٗ)ُب يوس َّ يم ىم ُّٱعنهما ُب 
َّ
اليت قبلها دغم الواك أك  ،كان كا كىل منهماغأي ا٢تمزة ا بدؿأف َّ يم ىم ُّٱأٌما ، ُب اغأحزاب ، (ُُ)
بو قرأ ا١تصن  ك  ،ا١تختار ىذا ىوك  ؛مز كالب ،عن قالوف (ُّ)ُتيسائر العراقك  ،(ُِ)ةبغار ا١ت ٚتهور :فيها

 ، (ُٓ)، كغَته(ُْ)طريق القناع
 
 ،يضان أ (ِ)يذكره مكٌ ك  ،(ُ)ٚتاعة :كىل منهما بُت بُتغأي سهل ا٢تمزة اك  ،(ُٕ)(ُٔ)بو حيافأذكره ك 

                                                           

 .ّْسورة النساء، اآلية (ُ)
 .ُٔسورة اٟتجر، اآلية (ِ)
 .ُّسورة البقرة، اآلية (ّ)
 .ٓسورة السجدة، اآلية (ْ)
 .ِّسورة اغأحزاب، اآلية (ٓ)
 .ِّسورة اغأحقاؼ، اآلية (ٔ)
 عن ابن شنبوذ. ستنَتا١ت . كىو أحد اغأقواؿ ُبُْٕ، صُ، طالتلخيص، الطربم، ٔٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّب : ابن سوار، انظر (ٕ)
 .ِّٗ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر  (ٖ)
 .ّٓسورة يوس ، اآلية (ٗ)
 .َٓسورة اغأحزاب، اآلية (َُ)
 .ّٓسورة اغأحزاب، اآلية (ُُ)
 .ُُِ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، ، ّّٗ/ْ، ُ، طالكامل: ا٢تذيل، انظر (ُِ)
 .ِّٖ، رسالة ماجستَت، صد أيب العزإرشا، ُٖٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ُّ)
 .ِّٔص (ُْ)
 .ِّٗ/ُ: غاية االختصار انظر (ُٓ)
كلد سنة ، ، ا١تقرئ النحومدمحم بن يوس  بن علي بن حياف، العالمة اغأكحد أثَت الدين، أبو حياف اغأندلسي اٞتياٍل الغرانطي (ُٔ)

قرأ القراءات بلسكندرية، على عبد النصَت ا١تريوطي، صاحب الصفراكم، كبلقاىرة على ، ، ككتب العلم سنة سبعُتكستمائة كٜتسُت
 . ة كدفن بًتبتو بلربقيةتوُب سنة ٜتس كأربعُت كسبعمائة بلقاىر  ،أيب طاىر إٝتاعيل بن ىبة هللا ا١تليجي، صاحب أيب اٞتود

 .ِٖٓ/ِد.ط،  ،غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ّٕٖ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
 .ِّٕ/ُ، د.ط، البحر احمليطانظر: أبو حياف،  (ُٕ)
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 من ذكر عنهما كالًّ ك  ،عنهما (ٓ)"العنواف"صاحب  (ْ)[يذكره]مل ك  ،(ّ)"الشاطبية"ىو الوجو الثاٍل من ك 
 ،دغاـ لقالوفلا :فالصحيح فيهما َّمن زن رنُّٱك ،َّمح جح ُّا مٌ أك  ،(ٔ)يمةابن بلٌ  :الوجهُت

 ،يبطٌ ال [جػ/ُٓ]يبأكركيس من غَت طريق  ،بو جعفرأ :قساـ الثالثةغأل الثانية منهما ُب اسهك 
عنو اٞتمهور  لرك ف :قنبل افأمٌ  ،(ٖ)[عن كرش كاختل  عن قنبل كاغأزرؽ]  ،(ٕ)صبهاٍل عن كرشكاغأ

ب حاال صك  ،(ٗ)يذكر عنو العراقيوفىو الذم مل ك  ،تسهيل الثانية فيها بُت بُت :من طريق ابن ٣تاىد
ركل عنو عامة ك  ،(ُُ)ابن سوار عنو من طريق ابن شنبوذ ذكره كذاك  ،غَته (َُ)/أ[ْٓ]"َتالتيس"

 ،(ُْ)"يةداا٢ت"ك ،(ُّ)"ا٢تادم"كىو الذم ُب  ؛خالصان  ان مد٢تا ادبإ ؛غاربةا١تك  ،(ُِ)ُتا١تصري
  ،(ُٓ)"التجريد"ك

سقاط إركل ابن شنبوذ ك  ،(ُٖ)"الشاطبية"ك ،(ُٕ)"الكاُب"ك ،(ُٔ)"التبصرة"حد الوجهُت ُب أك 
خذ عنهم أكمن  ،ُتا١تصري ٚتهور ؛مدٌ  حرؼ بداؿ ا٢تمزةإل عنو ك فر  ؛زرؽا اغأمٌ أك  .كىل كما تقدـاغأي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .َُٔ، صُ، طتلخيص العباراتابن بليمة، : انظر (ُ)
  .ُِْ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ِ)
  .َِٓ: البيتانظر (ّ)
  ُ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،  (ٓ)

، ٣تلة ْب الشاطبية والعنوانحتفة اإلخوان يف اخللف ب، ابن اٞتزرم، ٔ، ٥تطوط، ؽالعنوانابن خل ،  :انظر كمل يذكر غَته.
 .ّْٔ، صّالماـ الشاطب، ع

 .َُٔ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، : انظر (ٔ)
  .ِّٗ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر (ٕ)
  ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب . (ٖ)
  .ٔٓٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٗ)
  .ُُٓص (َُ)
  .ِّٗ/ّ، ُ، طالنشر، : ابن اٞتزرمانظر (ُُ)
  .ِٔٔ/ُ، ُ، طالكنزكابن خاقاف.  انظر: ابن كجيو،  (ُِ)
  .ُِٖص (ُّ)
  .ِْٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،، ْٔ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ُْ)
  .ِٔ،ِٕص (ُٓ)
  .ّٖص (ُٔ)
  .ِٔص (ُٕ)
  .َِٔ: البيتانظر (ُٖ)
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كذا ك  ،(ّ)اـابن الفحٌ ك  ،(ِ)ا١تهدكمك  ،(ُ)ن سفيافكاب  ؛بو غَت كاحد منهم عكىو الذم قط ؛من ا١تغاربة
غَته عن ك  ،(ٔ)"جامع البياف"ذكره ُب ك  "،التيسَت"اٍل ُب مل يذكره الدٌ ك  ،(ٓ)"الكاُب"ك ،(ْ)"التبصرة"ُب 
صاحب ك  ،(ٖ)ابن بليمةك  ،(ٕ)كطاىر ابن غلبوف  :ركل عنو تسهيلها بُت بُت كثَت منهم، ك ُتا١تصري
 اطبالشٌ ك  ،(ُِ)ابن شريحك  ،(ُُ)يمكٌ ذكر الوجهُت ك  ،(َُ)"التيسَت"ُب ىو الذم ك  ،(ٗ)"العنواف"
 ،(ُْ)َّ نب مب زبُّٱمكسورة ُب  ءاي ؛ةبداؿ الثانيإ ىلإسهلُت مي ػكثَت من ال  ذىبك  ،(ُّ)غَتىمك 
  ،(ُٔ)بن خاقافابو علي  أقر  نوأ "التيسَت"ذكر صاحب ك  ،َّ (ُٓ)[نث] مث زثُّ

ف أك  ،(ُ)ةسامأكابن  ،(ُٗ)(ُٖ)[فاٛتد]ابن ك ،(ُٕ)الؿن ىببو ا ذخَي نو كافأ" :"جامعو"ُب ك 
                                                           

  .ُِٕ، صُ، طاذلادي :انظر (ُ)
  .ِْٗ/ّ، ُ، طالنشر زرم،ابن اٞت :انظر (ِ)
  .ُُِ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ،  :انظر (ّ)
  .ّٖص (ْ)
  .ِٔص (ٓ)
(ٔ) ِ/ِٓٔ.  
  .ُُٔ،ُُٕ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف،  :انظر (ٕ)
  .ِٗ، صُ، طتلخيص العباراتابن بليمة، : انظر (ٖ)
  .ٔؽ (ٗ)
  .ُُٓ،ُِٓص (َُ)
  .ّٖ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ُُ)
  .ِِّ،ِِْ،ِِٓ، صُ، طالكايف: ابن شريح، رانظ (ُِ)
  .ُّٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُّ)
  .ُّسورة البقرة، اآلية (ُْ)
 ُب ب أراد كا١تثبت ىو الصحيح . (ُٓ)

  .ِٓٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  انظر:
  .ُُٓ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  : انظر (ُٔ)
قرأ على أبيو كعلى إٝتاعيل بن عبد  أبو جعفر اغأزدم ا١تصرم، أحد اغأئمة القراء ٔتصر. أٛتد بن عبد هللا بن دمحم بن ىالؿ (ُٕ)

. انظر: توُب ُب ذم القعدة سنة عشر كثالٙتائة، قرأ عليو ا١تظفر بن أٛتد أبو غاًل، كدمحم بن أٛتد بن أيب اغأصبغ، هللا النحاس
 .ْٕ/ُ، د.ط، ة النهايةغاي، ابن اٞتزرم، ُْٓ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب، 

 .جامع البياف، ك النشرُب أ، ب "ابن ٛتدكف"، كىو خطأ، كا١تثبت ىو الصحيح كما ُب  (ُٖ)
  .ِٓٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  انظر:
 مظفر بن أٛتد بن ٛتداف أبو غاًل ا١تصرم، ا١تقرئ النحوم، أجل أصحاب أٛتد بن ىالؿ، كأضبطهم. (ُٗ)

ليو دمحم بن علي اغأدفوم، كدمحم بن خراساف الصقلي، كعامة أىل مصر، توُب ُب ربيع اغأكؿ، سنة قاؿ أبو عمرك الداٍل: قرأ ع
 . السبعةثالث كثالثُت كثالٙتائة، كلو مصن  ُب اختالؼ 
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 ناب ؛ا١تكسورة ءالياك  ،هيلسكذكر فيهما كال من الت ،(ِ)ُتعليو مشيخة ا١تصريك  ءن،ادأحاس ركاه النٌ 
 .(ْ)"صاحب التذكرةك  ،(ّ)يمةبلٌ 

 مح جحُّٱ:الثانية مكسورة ٨توك  ،كىل مفتوحةتكوف اغأي  أف ؛اـقسأٜتسة  ىعل ؛ا١تختلفتافك 

ك أ ،(ٔ)َّ مه [/دُٓ]جه ين ُّٱكىو ؛الثانية مضمومةك  ،كىل مفتوحةك تكوف اغأي أ، (ٓ)َّ جخ
 ،كىل مكسورةك تكوف اغأي أ ،(ٕ)/ب[ْٓ]َّ حتهبجتُّٱالثانية مفتوحة ٨تو ك  ،كىل مضمومةغأتكوف ا

الثانية مكسورة ٨تو ك  ،كىل مضمومةتكوف اغأي أك  ،(ٖ)َّ نئ مئ  زئُّٱالثانية مفتوحة ٨توك 
 ،كؿقسم اغأالبتسهيل الثانية بُت بُت ُب   ،ركيسك  ،بو عمركأك  ،اٟتجازيوف أفقر  ،(ٗ)َّحي جيُّٱ
بعضهم إىل فذىب  :ل  عنهم ُب ا٠تامساختي ك  ،ُب الرابع ءن ايك  ،٤تضة ُب الثالث ان كاك ٢تا ابدإبك ،الثاٍلك 

 ،(َُ)"رشادال"ىو الذم ُب ك  ؛قدٯتان  ءاالقرٌ  ٚتهورأف الثانية تبدؿ كاكان خالصة؛ كىو مذىب 
ككذل   :قاؿ "،اغأداءىل أكثر أكىو مذىب " ":جامعة"اٍل ُب قاؿ الدٌ  ،يب العزٌ غأ (ُُ)"يةافالك"ك
 ،كثر شيوخيأ لىان عأت أكبذل  قر  :قاؿ ،ابن ٣تاىد ىعل أنو قر أ ىاشم يبأبو طاىر ابن أ ىحك
كذىب  ،(ُ)ابن غلبوفك  ،ا٠تاقاٍلك  ،الفارسي (ُِ)[ت على عامة شيوخيأكبذل  قر  كقاؿ ُب غَته]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . َُّ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب،  انظر:
 كركل لورش، النحاس هللا عبد بن إٝتاعيل على قرأ ،ا١تصرم التجيب السمح أيب بن الرٛتن دعب بن أٛتد بن أسامة بن أٛتد (ُ)

 ذكر يونس، بن الرٛتن كعبد اقاف،خ بن إبراىيم بن كخل  النعماف، بن دمحم عليو قرأ قيما، هبا عارفنا ككاف يونس، عن أبيو عن القراءة
 أيب عن الذىب هللا عبد أبو اٟتافظ كذكر سنُت، كعشر مائة بلغ كقد كثالٙتائة كأربعُت اثنتُت سنة توُب أنو الداٍل عمرك أبو اٟتافظ
 .أصح ذاى ككأف قاؿ كثالٙتائة كٜتسُت ست سنة رجب شهر ُب توُب: فقاؿ ترٮتو ُب كذكره عنو ركل أنو الطحاف بن القاسم

 . ّٖ/ُ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
  .ُّٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر  (ِ)
  .ِٗ، صُ، طتلخيص العباراتابن بليمة، : انظر (ّ)
  .ُُٔ،ُُٕ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف، : انظر (ْ)
 .ُّّسورة البقرة، اآلية (ٓ)
 .ْْسورة ا١تؤمنوف، اآلية (ٔ)
 .ُّقرة، اآليةسورة الب (ٕ)
 .ِّٓسورة البقرة، اآلية (ٖ)
 . كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.ُِْسورة البقرة، اآلية (ٗ)
 .ُِِ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (َُ)
 .ُُُ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ُُ)
  ساقط من ب . (ُِ)
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عن  حكاه ابن ٣تاىد نصان ك  ،حديثان  ءاالقرٌ  كىو مذىب ٚتهور ء؛الياك  ،عل بُت ا٢تمزةهنا ٕتي أيل إبعضهم 
 :قاؿ ،يب الفتحأاٍل علي الدٌ  أكبو قر  ؛يضان أبن ٣تاىد اعن  ،يئركاه الشذاك  ،يب عمرك أعن  ،اليزيدم

ابن ك  ،(ّ)ا١تهدكمك  ،(ِ)يبو قطع مكٌ ك  و؛شيوخ ىكذل  عل  أنو قر أعبد الباقي ابن اٟتسن  وخربٍل بأك "
 ،(ٕ)"ا١تبهج"ك ،(ٔ)"الركضة"كصاحب   ؛كثر ا١تؤلفُتأك  ،(ٓ)"العنواف"صاحب ك  ،(ْ)سيفاف
 ،(ُُ)"التيسَت"ك ،(َُ)"التذكرة"الوجهُت ُب  ىكنص عل ،(ٗ)"التلخيص"ك ،(ٖ)"الغايتُت"ك
 "،فاطر"خر آُب  "التجريد"صاحب ك  ،(ُْ)"تلخيص العبارات"ك ،(ُّ)"الشاطبية"ك ،(ُِ)"الكاُب"ك
  .٭تققوف ُب ٚتيع الباب الباقوفك  ،(ُٓ)عبد الباقيك  ،الفارسي ىل علبلتسهي أنو قر إ :قاؿك 

 [/أٓٓ]تنبيهات
بن ايب بو الطٌ أفذىب  ؛ا٢تمزتُت الساقطة لحدإُت يُب تعاغأداء ىل أاختل  بعض  :كؿغأا

بو أفيما حكاه  (ُٕ)[اميبو اٟتسن اٟتمٌ أك  ،(ُٔ)"التجريد"عنو صاحب /جػ[ ]ِٓ]غلبوف فيما حكاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ْْٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُ)
 .ْٖص ،ُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ِ)
 .ِّٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ّ)
 .ُِٕ،ُِٖ، صُ، طاذلادي: انظر (ْ)
 .ٕؽ (ٓ)
(ٔ) ُ/َُِ. 
 .ِِِ،ِِّص (ٕ)
 .ِِْ/ُ، ُ، طغاية االختصار، ا٢تمذاٍل، ُِٔ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، : انظر (ٖ)
 .ُٕٔص (ٗ)
(َُ) ُ/ُُٗ،ُُٖ. 
 .ُّٓص (ُُ)
 .ِِٔ،ِِٕص (ُِ)
 .َِٗ،َُِ،ُُِ،ُِِ: البيتانظر (ُّ)
 .َّص (ُْ)
 .ِّٗ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، : انظر (ُٓ)
 .ُُِ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ،  :انظر (ُٔ)
 . النشرما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب، كا١تثبت ىو الصحيح كىو مطابق ١تا ُب  (ُٕ)

 .ّّٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،انظر:
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 يكوف ا١تد  ؿكَ فعلى اغأى  ،كىلهنا اغأي أ يلء إادىل اغأأر ئكذىب سا ،ف الساقطة ىي الثانيةأ ىلإ (ُ)العزٌ 
  .الثاٍل من قبيل ا١تنفصل ىعليكوف ك  ،من قبيل ا١تتصل
 ،الساكنُت اللتقاءزيد ُب ا١تد  ؛ككقع بعده ساكن، بدلت الثانية من ا١تتفقتُت مدان أذا إ :الثاٍل

 غَت الساكنك  ،َّ نب مب زبُّٱفالساكن ٨تو  ؛ما فيو ىد علمل يز  ؛ف مل يكن بعده ساكنإف
 ؛اللفظك  صلاغأ يلإ نظران  ؛القصرك  ،ا١تدٌ  زجا ؛ف كانت اٟتركة عارضةإف ، (ِ)َّمئ خئ حئ ُّٱ :٨تو

 ،(ْ)َّنث مث زثُّٱُب لألزرؽك  ،(ّ)َّمي خي حيُّٱقنبل ُب ك  ،زرؽفالوجهاف لكل من اغأ
 ؛يضان أل  ُب مذىب ا١تبدلُت أُت تذا كقع بعد الثانية من ا١تفتوحإ :الثالث ،(ٓ)َّ جخ مح جحُّك

ك أ ،الباب ئرفهل تبدؿ الثانية فيهما كسا، (ٕ)َّ مت خت حت ُّٱك ،(ٔ)َّزن رن ممُّٱكذل  ُب
 :جهافك  ٍب فيهما بعد البدؿ ،(ٖ)صحابوأعن  ،اٍلخالؼ حكاه الدٌ  ؛ل  بعدىاجل اغأأسهل من تي 
  .لزايدة بُت الساكنُتيزاد ُب ا١تد فتفصل تل  اك  ،ف ال ٖتذؼأ :الثاٍلك  ،اكنُتذؼ للسٌ ف ٖتي أ

٪تا ىو ُب حالة إ حدل ا٢تمزتُت ُب ىذا البابإ ٗتفي كر من خالؼ ُب ف ما ذي أ :الرابع
 ،ُب كق  ٛتزة ٌبما َي الإ ءاٞتميع القرٌ  حققت ت بلثانيةأك بدأ ،كىلاغأي  ىذا كقفت علإف ،الوصل
  .علمأكهللا  ،اـشىك 












                                                           

 .ُِٖص، رسالة ماجستَت، إرشاد أيب العز: انظر (ُ)
 .ْٖسورة الزخرؼ، اآلية (ِ)
 .ِّسورة اغأحزاب، اآلية (ّ)
 .ّّسورة النور، اآلية (ْ)
 .َٓسورة اغأحزاب، اآلية (ٓ)
 .ُٔسورة اٟتجر، اآلية (ٔ)
 .ُْسورة القمر، اآلية (ٕ)
 .َّٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ٖ)
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 /ب[00]اذلمز ادلفردَبب : [الفرع الرابع]

 ٱژ ٨تو مان كال ،نان يكع ،لعفمن ال ءن كن يكوف فاا فالسٌ  ؛متحرؾك  ،ساكن :ىو علي ضربُتك   

ژ من
ژ رب ٱ  ژك،(ُ)

ژايى ؤ ري ژك ،(ِ)
ژمجژك،(ّ)

ژحي جي يه ژك ،(ْ)
ژىهٱ ژك،(ٓ)

(ٔ)، 

                                                           

 .ّ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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ژىهٱ
(ُ)، 

ژمئٱژك
(ِ)

ژمقٱژك،
ژجهمهژك،(ّ)

ِّهبجتّٰٱك،(ٓ)ِّحتّٰٱك،(ْ)
ژمأكلژك،(ٔ)

(ٕ)، 

ٚتيع ذل   [د/ِٓ]بو جعفرأ أفقر  ،(َُ)ِّهئ مئ ّٰٱك ،(ٗ)ِّ مظ حط ّٰٱك،(ٖ)ِّ حب ّٰٱك
ل  عنو اختي ك  ،(ُِ)ِّخمّٰٱ،(ُُ)ِّ اكّٰمن ذل   كاستثٌت و،كذل  ْتسب ما قبل ؛داؿببل
٢تا من ابدإذيل ركل ا٢تي ك  ،(ُْ)الركايتُت من وارابن سً  :عنو ٖتقيقها فركل ؛(ُّ)ُب يوس ،ِّجغّٰٱ

من طريق  بو العزٌ أكذا ك  ،(ُٓ)ن ابن كردافع ،ابن شبيبا٢تامشي عن ابن ٚتاز كركل ٖتقيقها من طريق 
بدؿ أذا إك  ،(ُٗ)طلق ا٠تالؼ عنو ابن مهرافأك  ،(ُٖ)اٍلذا٢تم قطع لو بلتحقيقك  ،(ُٕ)عنو (ُٔ)اٍلك االنهر 

                                                           

 .ٗٗسورة ىود، اآلية  (ُ)
 .ُٕسورة البقرة، اآلية  (ِ)
 .ْٗسورة اٟتجر، اآلية  (ّ)
 .ِّٖسورة البقرة، اآلية  (ْ)
 .ِِِسورة البقرة، اآلية  (ٓ)
 .ُِّية سورة طو، اآل (ٔ)
 يقصد اليواء كما ٬تيئ منو؛ كمئواىم، كمئول. (ٕ)
 .ُْسورة السراء، اآلية  (ٖ)
 .ُّّسورة النساء، اآلية  (ٗ)
 .ُٕسورة اغأنعاـ، اآلية  (َُ)
 .ّّسورة البقرة، اآلية  (ُُ)
 .ِٖ. كا١توضع الثاٍل ُب سورة القمر، اآلية ُٓسورة اٟتجر، اآلية  (ُِ)
 .ّٔاآلية  (ُّ)
 .ْْٕ/ُ، ُ، طادلستنّب ابن سوار،  :انظر (ُْ)
 .ِِٔ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  :انظر (ُٓ)
بكر  قرأ على زيد بن علي الكوُب، كأيب، ، من جلة شيوخ ا١تقارئعبد ا١تل  بن بكراف أبو الفرج النهركاٍل، ا١تقرئ القطاف (ُٔ)
توُب ُب رمضاف سنة أربع  كاٟتسن بن علي بن عبد هللا العطار،، قرأ عليو اٟتسن بن دمحم ا١تالكي نقاش، كىبة هللا بن جعفر،ال

 .ْٕٔ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، َِٖ/ُ، ُ، طمعرفة القراء. انظر: الذىب، كأربعمائة
 .ُٖٔ، رسالة ماجستَت، صإرشاد أيب العز: انظر  (ُٕ)
لذم ُب غاية االختصار ىو التخفي  من ركاية العيمىرًم، كاٟتيلواٍل، إال أف اٟتيلواٍل استثٌت أربعة أفعاؿ من بب النبأ، ذكر ا (ُٖ)

 .ُٓٗ/ُ، ُ، طغاية االختصار. انظر: منها: "كنبئنا" بيوس 
 .ْٗ، صُ، طالغاية: انظر (ُٗ)
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ككذا  ،بعدىا ءدغمها ُب الياأك  ،الواك اي بى لى قػى  :كما جاء منو ،(ُ)ِّ ّٰ ّٰٱك ، ژايى ؤٍ ري ژا٢تمزة من 
كافقو  ،ينبُت الواك  عى ٚتىى ،(ٓ)ِّ جه ّٰٱك ، (ْ)ِّحمّٰٱبدؿ أذا إك  ،(ّ)ُب مرَل،(ِ)ِّجسّٰٱدغم أ
ستثٌت من ذل  ٜتسة اك  ،ِّ ّٰ ّٰٱمن  ءنو مل يدغم ما جاأ اٌل إبداؿ ذل  كلو إ ىصبهاٍل علاغأ
ِّيبّٰٱ فاغأٝتاء ؛فعاؿأكٜتسة  ،ٝتاءأ

ٱِّمبّٰك ، ِّ جه ّٰٱك ،(ٕ)ِّمبّٰٱك ،(ٔ) حيث ٱ
ژالكأسژك،مرَل ُبِّجسّٰٱ ،(ٖ)كقع

ما ك  (ُُ)ِّ مئ ّٰٱفعاؿ كاغأ ،كقع  حيث(َُ)ِّحيّٰٱك،(ٗ)
 ،(ُّ)ِّ مفّٰك ،(ُِ)ِّملّٰٱ٨تو ومن

 ،ِّخمّٰ ،ِّاكّٰٱجاء من لفظو ٨تو كماژمق ژك،(ُْ)ِّحن جنّٰك
 ُّٱٱ،(َِ)ِّممّٰٱ، (ُٗ)ِّ حبّٰٱك،(ُٖ)ِّ خن ّٰٱمنو ٨تو  ءما جاك (ُٕ) ِّمن ّٰٱك ،(ُٔ)ِّمف خف

                                                           

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



 

521 
 

 ،من الفعل فقط" ءفا"بداؿ ما كقعت ا٢تمزة فيو إ ىلزرؽ عغأككافقو ا ِّجهّٰكِّ حم ّٰٱ،(ُ)
/أ[ٔٓ]َّ حص ٱُّٱ٨تو ءيوامن بب ال ءاستثٍت من ذل  ما جاك 

مل ك  ِّ حم ّٰٱ(ّ)َّ خم ُّٱٱك ،(ِ)
يب عمرك أل  عن اختي ك  ،(ٓ)َّ جك ُّٱك ،(ْ)َّخس ٱُّ َّىهُّ لعُت الفعل سو  ءيبدؿ ٦تا جا

استثناء  ىالبدؿ عل ةٚتع ركاأك  ،دغاـ الكبَتُب بب ال ينان بى قدـ مي تما  ىبداؿ ا٢تمز الساكن علإُب 
ُب  (ٕ)َّ ين ُّٱٱك ،ُب عشرة مواضع (ٔ)َّ مظ ُّٱٱىوك  ،ـز ىو ما كاف سكونو للجك  ؛ٜتس عشرة كلمة

َّاىى أٍ نسى نى  ُّٱ ك (ٖ)ُب ثالثة ژؤسي تى ژك ،[جػ/ّٓ]ثالثة
 ؛مرك لألأ ،ِّمف خف حفّٰٱك ،َّ ين ىن ُّٱ،(ٗ)

 حم ّٰٱكذا ك  ،َّ رن مم ُّٱ ،ُب ثالثة ِّ حبّٰٱك ،(َُ)ُب ا١توضعُتَّىكُّٱك ،ِّاكّٰٱٱىوك 

 َّرنُّٱك ،(ُُ)ُب ا١توضعُت َّيمُّٱك ،ُب مرَلَّ جس ُّٱكذاك  ،ِّ جه ّٰٱك

 ،(ُٓ)(ُْ)َّمتُّٱك ،(ُّ)َّيبُّٱبداؿإ ىعل قالوف وكافقك  و،سكون حاؿ(ُِ)ُب اٟترفُت
ُب  طبكالسٌ  ،(ِ)اٍلذكا٢تم ،(ُ)ابن سوارفيما قطع بو  ،(ُٕ)بو نشيطأ (ُٔ)فركاه ؛ل  عنو ُب ذل اختي ك 

                                                           

 .ُٔسورة الكه ، اآلية  (ُ)
 .ُٗسورة السجدة، اآلية  (ِ)
 .ُٔسورة الكه ، اآلية  (ّ)
 .ْٓسورة اٟتج، اآلية  (ْ)
 .ُّ،ُْ،ُٕسورة يوس ، اآلية  (ٓ)
 .ُّّسورة النساء، اآلية  (ٔ)
 .ْسورة الشعراء، اآلية  (ٕ)
 . َٓ، كالتوبة، اآليةَُُ، كا١تائدة، اآلية َُِ ثالثة مواضع: ُب آؿ عمراف، اآلية يقصد: تسؤىم، تسؤكم، ُب(ٖ)
 . َُٔسورة البقرة، اآلية  (ٗ)
 . ّٔ، الشعراء، اآلية ُُُسورة اغأعراؼ، اآلية  (َُ)
 . ُب اغأصل بغَت كاك، كا١تثبت ىو الصحيح للفظ القرآٍل.ٖ، ا٢تمزة، اآليةَِسورة البلد، اآلية  (ُُ)
 .ْٓرة البقرة، اآلية سو  (ُِ)
 . ُب اغأصل بغَت كاك، كا١تثبت ىو الصحيح للفظ القرآٍل.ّٓسورة النجم، اآلية  (ُّ)
 . ٗ، اٟتاقة، اآلية َٕسورة التوبة، اآلية  (ُْ)
 كتبت ُب اغأصل بلتاء ا١تربوطة كىو خطأ.  (ُٓ)
 أم: كجو البداؿ.  (ُٔ)
قرأ عليو أبو حساف، أٛتد بن دمحم بن أيب ، قرأ على قالوف، ككاف من أجل أصحابو، دمحم بن ىاركف ا١تركزم أبو نشيط (ُٕ)

، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىب، . انظر: توُب سنة ٙتاف كٜتسُت اغأشعث العنزم، كغَته،
 .ِِٕ/ِد.ط، 



 

521 
 

 كىي طريق ؛واٍللن اٟتي عكغَته  ،(ٔ)عن اٞتماؿ ،(ٓ)بن مهرافاكذا ركل ك  ،(ْ)غَتىمك  ،(ّ)"كفايتة"
مربىً الطى 

وملى العى ك  ،(ٖ)(ٕ)
 ،ا١تغاربة ىو الذم مل تذكرك  ؛ كاٞتمهور عن قالوف ب٢تمز ،لواٍلعن اٟتي  (ٗ)

بداؿ إ علىشعبة ك  ، َّجكُّٱبداؿإ ىكخل  عل ،يئككافقو الكسا ،(َُ)ا١تصريوف عنو سواهك 
يب موافقة ل ؛ابن ذكوافك  ،قالوف ؛بداؿلُب مرَل بعد ا َّجسُّٱدغمأك  ،كي  كقع (ُُ)ِّجهّٰٱ

٫تز ك  ،يب عمركموافقة غأ ؛ُب ا١توضعُت َّ يم ُّٱحفصك  ،خل ك  ،يعقوبك  ،٫تز ٛتزةك  ،جعفر
ُب  َّ (ُ) [جس ]ُّٱك ٫تز ابن كثَت ،(ُّ)ءنبياغأكا ،(ُِ)ُب الكه َّمظ حط ُّٱم صعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َُٖ/ِ، ُ، طادلستنّب، ابن سوار: انظر (ُ)
 .َٗٓ/ِ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ِ)
 .: كفاية الست ٥تطوط، بب فرش اٟتركؼ، سورة التوبةانظر  (ّ)
 .َٔ: ا١توجز، صانظر  (ْ)
قرأ  مصن  كتاب الغاية،، العبد الصاحل اغأستاذ أبو بكر اغأصبهاٍل، ٍب النيسابورم ا١تقرئ، أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف (ٓ)

، كببغداد على أيب اٟتسُت بن بوايف قرأ عليو القراءات ٚتاعة منهم أبو الوفاء مهدم بن طرارة ، بدمشق على أيب اٟتسن بن اغأخـر
لو ُب القراءات،  قاؿ اٟتاكم: قرأت ببخارل على ابن مهراف كتاب الشامل ، كأبو القاسم علي بن أٛتد البسيت ا١تقرئ، شيخ ا٢تذيل

 . كمات ُب شواؿ سنة إحدل كٙتانُت كثالٙتائة، كلو ست كٙتانوف سنة
 .ْٗ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُٓٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 

ركل عن سهل بن عثماف، كعبد ا١تؤمن بن علي الزعفراٍل، ، اٟتسن بن العباس بن أيب مهراف الرازم اٟتماؿ، أبو علي ا١تقرئ (ٔ)
توُب ُب  قرأ عليو ابن ٣تاىد، كابن شنبوذ،، فقرأ على اغأٛتدين بن قالوف كاٟتلواٍل، كيعقوب بن ٛتيد بن كاسب، كعيٍت بلقراءات

 . رمضاف سنة تسع كٙتانُت كمائتُت
 .ُِٔ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُّٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارب، انظر: الذى

قرأ ، كلد سنة أربع كعشرين كثالٙتائة، ، ا١تعدؿ، بغدادم مشهور ثقةإبراىيم بن أٛتد أبو إسحاؽ الطربم، ا١تالكي ا١تقرئ (ٕ)
قرأ عليو اٟتسن بن علي العطار، كاٟتسن بن ، رآف على أٛتد بن عثماف بن بوايف، كأٛتد بن عبد الرٛتن الويل، كأيب بكر النقاشالق

 . توُب سنة ثالث كتسعُت كثالٙتائة أيب الفضل الشرمقاٍل،
 .ْ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، َُِ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 

 .َُٖ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر  (ٖ)
غأيب العز للعلوم، عن النقاش، عن اٞتٌماؿ، عن اٟتلواٍل، ب٢تمز ُب ا١تؤتفكات، كا١تؤتفكة،  الرشادىذا الطريق قد كرد ُب  (ٗ)

و طريق العلوم؛ ليس ، كالذم فيالنشر ُب ابن اٞتزرمفقد جاء فيها التخفي  للعلوم، لكن السناد الذم أشار إليو  الكفايةكأما 
، الكفاية، كعليو فيقبل الطريق ثقة بنقل الماـ ابن اٞتزرم لو؛ غأف مؤل  الرشاداليت بُت أيدينا، كإ٪تا ىو ُب  الكفايةموجودان ُب 

 .ُْٖ، صُ، طالكفاية، ّْٓ، رسالة ماجستَت، صإرشاد أيب العزكاحد. انظر: الرشاد ك 
 .ُٓٓ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر (َُ)
 .ِِسورة الرٛتن، اآلية (ُُ)
 .ْٗة اآلي (ُِ)
 .ٔٗاآلية  (ُّ)
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 ؛ساكنك  ،ما قبلو متحرؾ ىلإكينقسم  ،ا١تتحرؾ :الضرب الثاٍل .الباقوف ُب ذل  بغَت ٫تزك  ،(ِ)النجم
بو أبدلو أمن الفعل ءن" فا"ف كاف إف ،ضم وقبلك  ،ما يكوف مفتوحان  ؛منو متحرؾ وفالذم قبل
بن كرداف ال  عن كاختي  ،(ٓ)َّزنُّٱك (ْ)َّجلُّٱك (،(ّ)َّ مي ُّٱككرش ٨تو ،[/بٔٓ]جعفر
 من (ٖ)كابن ىاركف ،هكغَت  ،(ٕ)فركم ابن شبيب من طريق ابن العالؼ ؛(ٔ)َّ مل يك ُّٱُب

عن  (ُِ)ىاكمالر   لككذا رك  ،(ُُ)ٖتقيق ا٢تمز فيو ؛(َُ)كال٫تا عن الفضل،كغَته،(ٗ)موً طى الشى  طريق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُب ب ضيز كا١تثبت ىو الصحيح. (ُ)
 .ِِاآلية  (ِ)
 .ٕٓسورة آؿ عمراف، اآلية  (ّ)
 .ّْسورة النور، اآلية  (ْ)
 .ُْٓسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٓ)
 .ُّسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٔ)
 بن العالؼ البغدادم، ا١تقرئ من كبار أئمة اغأداء. علي بن دمحم بن يوس  أبو اٟتسن (ٕ)

كلد سنة عشر كثالٙتائة، كمات  كأبو الفتح بن شيطا،ا١تالكي،   قرأ عليو اٟتسن بن دمحم صاحب  قرأ على النقاش، كابن أيب ىاشم،
 . سنة ست كتسعُت كثالٙتائة

 .ٕٕٓ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، َِّ/ُ، ُ، طالكبار معرفة القراءانظر: الذىب، 
عرض القرآف على أٛتد بن أيب سريج، كالفضل بن شاذاف، ، ، نزيل مصرأٛتد بن دمحم بن عثماف بن شبيب، أبو بكر الرازم (ٖ)

توُب ٔتصر، سنة اثنيت عشرة  كأبو العباس أٛتد بن دمحم العجلى،، قرأ عليو أبو الفرج الشنبوذم  كموسى بن دمحم بن ىاركف،
 .كثالٙتائة

 .َٖ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُِٓ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
 كإبراىيم نفطويو،،  قرأ عليو كعلى ابن ٣تاىد، ، ا١تقرئ غالـ بن شنبوذدمحم بن أٛتد بن إبراىيم أبو الفرج الشنبوذم البغدادم (ٗ)
توُب أبو الفرج الشنبوذم، ُب صفر سنة ٙتاف كٙتانُت  أبو العالء دمحم بن علي الواسطي، كدمحم بن اٟتسُت الكارزيٍت، عليوقرأ 

 . َٓ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُٖٔ/ُ، ُ، طعرفة القراء الكبارم. انظر: الذىب، كثالٙتائة
قرأ على أٛتد بن يزيد اٟتلواٍل، كدمحم بن عيسى ، ، ا١تقرئ، أحد اغأعالـ، كشيخ القراء بلرمأبو العباس الرازم ،الفضل بن شاذاف (َُ)

 . مات ُب حدكد التسعُت كمائتُت، أٛتد بن دمحم بن عثماف بن شبيب، كابنو العباس بن الفضل الرازيوفأ عليو قر  ،اغأصبهاٍل
 .َُ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُّٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 

 .ْْٖ/ُ ،ُط ،ادلستنّبابن سوار، : انظر (ُُ)
أستاذ حاذؽ شيخ القراءة بدمشق مع اغأىوازم،  ،ىاكم السلميأبو علي الر   ،ن دمحم الشيخاٟتسُت بن علي بن عبيد هللا ب (ُِ)

قرأ عليو أبو ، سعيد البزاز كقرأ على اٟتسن بن ،الصقر رٛتة بن دمحم بن أٛتد الكفرتوثي عن قراءتو على إدريس اٟتداد قرأ على أيب
، مات ُب شهر رمضاف سنة أربع عشرة كأربعمائة بدمشق  .  علي اٟتسن بن القاسم غالـ ا٢تراس، كصن  ُب القراءات كتابن حافالن

 .مٌ اكً ىى : حيه من مٍذحج، كىالنًٌٍسبىة إًلىٍيًهم ري بضم الراءكرىا  .َٓ/ّ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
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صبهاٍل غأفا (ُ)َّ مي ُّٱكرش ُبعن  [د/ّٓ]ل كاختي  ز،كابن ٚتا  ؛بداؿكسائر الركاة بل ،الفضل
 كىو ٦تا كقع عينان  (ّ)َّ زن ُّٱك ،(ِ)َّىت ُّٱصبهاٍلبدؿ اغأأك  ،ؿبدازرؽ بلكاغأ ،عنو بلتحقيق
كلو، كمنو ما يكوف مفتوحان كقبلو كسر؛ فأبدؿ ا٢تمزة من ذل    كالباقوف بلتحقيق ُب ذل  ،من الفعل
(ْ)َّ مع جعُّٱجعفر ُب بوأ ايءن؛ (ٓ)ُب ا١تل َّ ىت ُّٱك ،يث كقعح 

 ُب َّٰىُّٱك ،
 ،(ٗ)عراؼغأُب ا َّ جح ُّٱك ،(ٖ)حيث كقعَّ حن ُّٱك، (ٕ)ُب الكوثر َّيقُّٱك، (ٔ)ا١تزمل
  ،(ُُ)ُب النحلَّخكُّٱك ،(َُ)نشقاؽلكا

 جيُّٱككذا يبد٢تا ُب ،(ُْ)ُب اٞتن َّ ري ُّٱك ،(ُّ)ُب النساءَّنيُّٱك ،(ُِ)كالعنكبوت

َّ
(ُٖ)َّ نث ُّٱك ،(ُٕ)َّ خب ُّٱك، (ُٔ)َّ حم ُّٱك ،(ُٓ)  منُّ كاختل  عنو ُب ،امكتثنيته 
(ُٗ)ُب التوبة َّ

 كمل يذكر  ،كا٢تذيل من الركايتُت ،(ُ)بن كردافاكاية اٍل من ر ذبداؿ ا٢تملفقطع لو ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِّّ/ْ، ُط ،توضيح ادلشتبو، لقيسياانظر: 
 .َٕ، يوس ، اآلية ْْسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُ)
 .ُُسورة النجم، اآلية  (ِ)
 .َُسورة القصص، اآلية  (ّ)
 .ّٖ، النساء، اآلية ِْٔسورة البقرة، اآلية  (ْ)
 .ْاآلية  (ٓ)
 .ٔاآلية  (ٔ)
 .ّاآلية  (ٕ)
 .ُْ، اغأنبياء، اآلية ِّ، الرعد، اآلية َُسورة اغأنعاـ، اآلية  (ٖ)
 .َِْاآلية  (ٗ)
 .ُِاآلية  (َُ)
 .ُْاآلية  (ُُ)
 .ٖٓاآلية  (ُِ)
 .ِٕاآلية  (ُّ)
 .ٖاآلية  (ُْ)
 .ُٔسورة العلق، اآلية  (ُٓ)
 ا١تثبت ىو لفظ القرآف. .ٗسورة اٟتاقة، اآلية  (ُٔ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب ٙتانية مواضع.ِٗٓسورة البقرة، اآلية  (ُٕ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب سبعة مواضع .ِْٗقرة اآلية سورة الب (ُٖ)
  .َُِاآلية  (ُٗ)
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بن سوار من الركايتُت ا كال ،بو العزٌ أكمل يذكر فيها  ،(ِ)هركاٍل عن ابن كردافنمن طريق ال الإ فيهما ٫تزان 
 ُّٱبدؿ أكزاد ف ،َّ ري ُّٱك ،َّ ٰىُّٱك ،،َّىتُّٱكرش ُب عنصبهاٍل اغأ وككافق ،(ّ)بداالن إ

 مم ُّٱ ٨توٕتردعنها  فيماكاختل  عنو  ،(ْ)َّمث زث رثُّٱحيث كقع مسبوقان بلفاء ٨توٱَّ جس
  ،بداؿ فيهاكال٫تا عنو ال  ؛(ٔ)يعً وًٌ كا١تطَ  ،(ٓ)امي عن ىبة هللااٟتمٌ  لفرك ،َّٱحن جن

نو قرأ على الشري  بلوجهُت أ (ٗ)"ا١تبهج"كذكر صاحب  ،(ٖ)"التجريد"ك ،(ٕ)"الكامل"كبو قطع ُب 
بداؿ زرؽ بلاغأختص كا ،كسائر الركاة بلتحقيق عن ىبة هللا عنو ،(َُ)َّ ني[/إٔٓ] مي ُّٱٱُب
فأبو جعفر ٭تذؼ ا٢تمزة  ؛كمنو ما يكوف مضمومان بعد كسر كبعده كاك (ُُ)حيث كقعَّ ميُُّب

 ىن ُّٱك ،(ُْ)َّىن ُّٱك ،(ُّ)َّمخُّٱك ،(ُِ)َّمظ ُّٱكيضم ما قبلها ٨تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ُِِ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ُ)
 كقد كرد ا٢تمز فيو من طريق اٟتمامي. .ِِّ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، :انظر  (ِ)
  .ْٖٔ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، ، ُِٕ، رسالة ماجستَت، صإرشاد أيب العز: انظر (ّ)
 .ٓٓسورة النجم، اآلية  (ْ)
أحد من عٍت بلقراءات كتبحر فيها، قرأ على أبيو، كعلى ، ا١تقرئ ىبة هللا بن جعفر بن دمحم بن ا٢تيثم، أبو القاسم البغدادم (ٓ)

قرأ عليو عبد ، دمحم بن إسحاؽ بن أعُت، كأيب عبد الرٛتن اللهب، كأٛتد بن فرح كٚتاعةاغأصبهاٍل، كأيب ربيعة  دمحم بن عبد الرحيم
 . كثالٙتائةكبقي فيما أحسب إىل حدكد ا٠تمسُت، ا١تل  بن بكراف النهركاٍل كعلي بن عمر اٟتمامي كٚتاعة

 .َّٓ/ِ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُٕٕ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب،   
 ، ا١تقرئ ا١تعمر.اٟتسن بن سعيد بن جعفر ا١تطوعي، أبو العباس العباداٍل (ٔ)

نزيل اصطخر، كلد ُب حدكد سنة سبعُت كمائتُت، ككاف أحد من عٍت هبذا الفن كتبحر فيو، كلقي الكبار، كأكثر الرحلة ُب 
قرأ عليو أبو الفضل دمحم بن جعفر ا٠تزاعي، كأبو  قرأ على إدريس بن عبد الكرَل اٟتداد، كدمحم بن عبد الرحيم اغأصبهاٍل،، غأقطارا

 .توُب سنة إحدل كسبعُت كثالٙتائة كقد جاكز ا١تائة اٟتسُت علي بن دمحم ا٠تبازم،
 . ُِّ/ُ، د.ط، غاية النهاية ، ابن اٞتزرم،ُٕٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب،   
(ٕ) ْ/َِّ                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            ُِٗص (ٖ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                 َُٗص (ٗ)
 .ٔسورة القلم، اآلية  (َُ)
 .ِٗ، اٟتديد، اآلية ُٓٔ، النساء، اآلية َُٓة سورة البقرة، اآلي (ُُ)
 ، كقد كرد ىذا اللفظ ُب سبعة مواضع.ُْسورة البقرة، اآلية  (ُِ)
 .ٗٔسورة ا١تائدة، اآلية  (ُّ)
 .ٔٓسورة يس، اآلية  (ُْ)
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َّ
ل  عن ابن كاختي  ،ُب ا١تائدة (ّ)َّمخُّٱكافقو انفع على ،(ِ)َّ مب زبُّٱك، [جػ/ْٓ] (ُ)

 ،(ْ)"رشادال"ق كالنهركاٍل من طري ،ؼاٌل عابن الفركاه عنو ب٢تمز  ،ُب الواقعة َّمغُّٱكرداف ُب 
رشاده من إُب  بو العزٌ أك  ،ىوازمكبو قطع اغأ ،(ٔ)"الكفاية"كاٟتنبلي من طريق  ،(ٓ)اٍلذا٢تم "غاية"ك

 ،(ٗ)كا٢تذيل ،(ٖ)كبٟتذؼ قطع ابن مهراف "،الكفاية"كىو ٓتالؼ ما قاؿ ُب  ؛(ٕ)غَت طريق ىبة هللا
  ،(ُُ)كنص لو على ا٠تالؼ ابن سوار ،(َُ)كغَت٫تا

ال إكالباقوف ب٢تمز ككسر ما قبلو ُب ٚتيع الباب  ،ُب حذفو (ُِ)ٚتازبن ان كمل ٮتتل  ع
(ُّ)ُب التوبة َّمئُّٱ

كمنو  ،٫تز كالباقوف بلضم من غَت ،قرأه ب٢تمز ككسر ا٢تاء فإف عاصمان  
فحذؼ  (ُٓ)َّ زب رب ُّٱك ،(ُْ)َّزن رن ُّٱكىو  ؛بعد فتح كبعده كاك ما يكوف مضمومان 

مزة فيو مكسورة كمنو ما تكوف ا٢ت ،كالباقوف ب٢تمز ُب ذل  ،حرؼ الثالثة فقطبو جعفر من ىذه اغأأ
(ُ)ُب البقرةَّ خمُّٱ ،(ُٔ)َّمتُّٱذفها ُب٭تعفر جبو أف ؛ءايبعد كسر كبعدىا 

(ِ)كاٟتج ،
، 

                                                           

 .ّٕسورة التوبة، اآلية  (ُ)
 .ْٔسورة التوبة، اآلية  (ِ)
 ُب اغأصل بغَت كاك، كا١تثبت اللفظ القرآٍل. (ّ)
 .ُُٕص (ْ)
(ٓ) ُ/ُِٔ. 
 .ٕٖص (ٔ)
 أم: من قراءة أيب العز على اغأىوازم. (ٕ)
 .ْٗ، د.ط، صالغاية: انظر (ٖ)
 . كىي ركاية الفضل عن أيب جعفر.ُِّ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل، : انظر (ٗ)
 .ْٕٔ/ِ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (َُ)
 : ا١تصدر السابق.انظر  (ُُ)
موالىم ا١تدٍل  كقيل: سليماف بن سامل بن ٚتاز بٞتيم كالزام مع تشديد ا١تيم أبو الربيع الزىرم سليماف بن مسلم بن ٚتاز (ُِ)

إٝتاعيل بن انفع عرض عليو ك  ،كأقرأ ْترؼ أيب جعفر ،ٍب عرض على انفع ،كشيبة ،مقرئ جليل ضابط، عرض على أيب جعفر
 .  مات بعد السبعُت كمائة كقيل  كقتيبة بن مهراف، ، جعفر

 .ُِٔ/ُ،ُ، طمعجم حفاظ القرآن، ٤تيسن، ُّٓ/ُ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
 .َّاآلية  (ُّ)
 .َُِسورة التوبة، اآلية  (ُْ)
 .ِٓسورة الفتح، اآلية  (ُٓ)
 .ُّسورة الكه ، اآلية (ُٔ)
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 ُّٱفاتفق ا١تدنياف على تسهيلها بُت بُت ُب ؛كمنو ما تكوف ا٢تمزة فيو مفتوحة بعد فتح ،كالباقوف ب٢تمز

 هت ُّٱك ، (ٔ)َّ خن ُّٱك ،(ٓ)(ْ)َّ ٰى ُّٱوحيث كقعت بعد ٫تزة االستفهاـ ٨ت (ّ)َّ زب

َّ
  ،(ٖ)َّ ىن ُّٱك ،(ٕ)
(ٗ)/ب[ٕٓ] َّ خل ُّٱك

حد أكىو  ؛ك٘تد للساكنُت ،لفان أبدا٢تا إزرؽ كركم بعضهم عن اغأ ،
 أكقر  ،(ُّ)"التيسَت"ٍل ُب غَت لٌداكعند ا ،(ُِ)"عالفال"ك ،(ُُ)"الشاطبية"ك ،(َُ)"التبصرة"الوجهُت ُب 

 جي ُّٱصبهاٍل بتسهيل ا٢تمزة الثانية ُب ختص اغأاك  ،كالباقوف ب٢تمز ،ي ْتذؼ ا٢تمزةئالكسا

 ،(ُٖ)َّ مل ُّٱٱ،[د/ْٓ](ُٕ)َّ حي ُّٱٱ،(ُٔ)َّ ىئ ُّٱ ،(ُٓ)َّ يه ُّٱك ،(ُْ)َّ حي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٔاآلية  (ُ)
 .ُٕاآلية  (ِ)
 . كقد كردت ُب ستة مواضع؛ ُب ٜتس آايت.ُٔسورة النساء، اآلية  (ّ)
 .َْ،ْٕسورة اغأنعاـ، اآلية  (ْ)
، قرأ انفع؛ أرأيتكم، كأرأيت ، كأرأيت، كأرأيتم، كأفرأيتم، كأفرأيت، كما أشبهو، إذا كاف أكلو جامع البيافمثبت هبامش ب:" ُب  (ٓ)

بتسهيل ا٢تمزة الثانية اليت بعد الراء؛ فيكوف بُت ا٢تمزة كاغأل ، كقد اختل  تراجم أصحابو ُب ىذه العبارة عنو ٫تزة االستفهاـ 
فقاؿ: أبو داككد، كأبو اغأزىر، كأبو يعقوب اغأزرؽ عن كرش إذا اجتمعا ُب أرأيت ألفاف؛ ٫تز اغأكؿ كسهل الثاٍل من غَت ترؾ 

ل  كلو ٦تدكدا ليس فيو نربة، كقاؿ القاضي، كا١تدٍل، كالقطرم، كالكسائي، كاٟتلواٍل، ا٢تمزة، كقاؿ اغأصبهاٍل عن أصحابو، كذ
كالعثماٍل، كسائر أصحاب قالوف عنو: ٦تدكد غَت مهموز، كقاؿ أبو عبيد عن إٝتاعيل: يسقط ا٢تمزة ك٬تعل خلفان منها ألفان، كقاؿ 

دمحم بن أٛتد عن ٣تاىد عن أصحابو عن انفع بلل  على مقدار  أبو عمرك عنو: بغَت ٫تز، كقاؿ ا١تسيب كقوؿ قالوف، كقاؿ: أان
 مٌدات ا٢تمزة اىػ.

 . كقد كرد ُب أربعة عشر موضعان.ْٔسورة اغأنعاـ، اآلية  (ٔ)
 . كقد كرد ُب سبعة مواضع.ٕٓسورة الشعراء، اآلية  (ٕ)
 . كقد كرد ُب ستة مواضع.ّٔسورة الكه ، اآلية  (ٖ)
 كقد كرد ُب أربعة مواضع. .ٕٕسورة مرَل، اآلية  (ٗ)
 .ٕٖص (َُ)
 .ّٖٔ: البيتانظر (ُُ)
 .ٔٓٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،: انظر (ُِ)
 .َُّٕ،َُّٖ/ّ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُّ)
 . َْسورة السراء، اآلية  (ُْ)
 . ْٓ، النحل، اآلية ٕٗسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُٓ)
 . َُٕ، يوس ، اآلية ٗٗسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُٔ)
 . ٖٔسورة السراء، اآلية  (ُٕ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب ستة مواضع.ِْسورة يونس، اآلية  (ُٖ)
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 ،(ّ)َّ حك ُّٱتت ٨توأكي    كأفن  كسهل ا٢تمزة م ،(ِ)َّ ين ُّٱك ،(ُ)َّ ام ُّٱ
 مظ حط  مضُّٱكمن  ،(ٕ)َّ ري ُّٱك ،(ٔ)َّ ىمُّٱكمن  ،(ٓ)َّ مح  جحُّٱك ،(ْ)َّ خص ُّٱك

ُب َّ حي جي ُّٱك،(ٗ)َّ ين ىن ُّٱك،(ٖ)ُب يوس  َّ حفجف مغُّٱ ،َّجع
ُب  َّرث ُّٱكمن ،(ُِ)ُب ا١تنافقُتَّ مس خس ُّٱك ،(ُُ)ُب القصص َّ مث ُّٱك ،(َُ)النمل
 ، (ُّ)عراؼغأا

 ،(ُٓ)ٖتقيق ا٢تمزة فيو ؛اكغَت٫ت ،كصاحب التجريد ،فركم ابن سوار (ُْ)براىيمإؼ ر حعنو ُب  ل كاختي 
كُب  ،(ُٕ)التحقيق يب العزٌ أض نسخ كفاية عكُب ب ،(ُٔ)يلهاهتس ؛كغَت٫تا ،اٍلذكا٢تم ،يلذا٢ت لكرك 
ُب  َّٰذُّٱتسهيل  م ُبزٌ ل  عن البكاختي  ،(ُٖ)"ا١تبهج"علي الوجهُت ُب  كنصٌ  ،هيلسالت

كركم صاحب  ،(ُ)واٍل من طريقالدٌ  أكبو قر  ؛ة عنو التسهيليب ربيعأعن  راٞتمهو  لك فر  ،(ُٗ)البقرة
                                                           

 . َٓسورة اغأنبياء، اآلية  (ُ)
 . ُٖسورة اغأعراؼ، اآلية  (ِ)
 . َُُسورة البقرة، اآلية  (ّ)
 . ِٖسورة القصص، اآلية  (ْ)
 ُب تسعة مواضع. كقد كرد ىذا اللفظ  . كقدّٕسورة النساء، اآلية  (ٓ)
 أتت ُب اغأصل بغَت كاك، كا١تثبت اللفظ القرآٍل.  . كقدٕسورة يونس، اآلية  (ٔ)
 . ُُسورة اٟتج، اآلية  (ٕ)
 . ْسورة يوس ، اآلية  (ٖ)
 . َْسورة النمل، اآلية  (ٗ)
 . ْْاآلية  (َُ)
 . ُّاآلية  – (ُُ)
 . ْاآلية  (ُِ)
 . ُٕٔاآلية  (ُّ)
 . ٕاآلية  (ُْ)
 . ُِٗ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، ، كفيو ٗتصيص موضع اغأعراؼ، ْٖٗ/ُ، ُ، طادلستنّببن سوار، ا: انظر (ُٓ)
 . ُِْ،ُِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار، ِِٗ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  : انظر  (ُٔ)
 
 النسخة اليت اعتمدانىا ُب توثيق النص فيها التحقيق.  (ُٕ)
 . ُُٗص (ُٖ)
 . َِِسورة البقرة، اآلية  (ُٗ)
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كمل يذكر ابن  ،طريق ابن اٟتباباٍل من الدٌ  أكبو قر  ؛(ِ)تو على الفارسيءقراعنو التحقيق من  "التجريد"
  .(ّ)ُب يوس َّ مم ُّٱبو جعفر ْتذؼ ا٢تمزة من أكاختص  ، ربيعة سواهيبأمهراف عن 

فسهل  ؛ة ا١تدٌ ءقرا ىعل ،(ٓ)َّ حب ُّٱ ،(ْ)َّ ُّ ُّٱفمنو ؛ما قبلو ا ا١تتحرؾ الساكنمٌ أك 
 بتسهيل ا٢تمزة بُت كبو عمر أك  ،ا١تدنياف رأفق ،(ٔ)َّ من ُّٱكمنو ،بو جعفرأ :فيهما بُت ا٢تمزة بُت
ٌب هبمزة أل  فيغأحذؼ ا :/أ[ٖٓ]كؿاغأ ؛كجوأثالثة  زرؽعن اغأ وردف ؛رشك ل  عن كاختي  بُت،

  .(ٗ)عالفال"ك ،(ٖ)"الشاطبية"حد الوجهُت ُب أك  ،(ٕ)"التيسَت"كىو الذم ُب  ؛مسهلة بعد ا٢تاء
كالثاٍل من  ،(ُُ)"يةادا٢تك" ،(َُ)"ا٢تادم"كىو ُب  ؛ُتن٦تدكدة للساك لفان أبداؿ ا٢تمزة إ :الثاٍل

  ".عالفال"ك "،اطبيةالشٌ "
 ،(ُّ)"الكاُب"ك ،(ُِ)ة"التبصر "كىو الذم ُب  ؛٢تمزةكتسهيل ا ، لثبات اغأإ :الثالث

 ،ُتيا١تصر ٚتهور  [جػ/ٓٓو]عليك  ؛(ُٕ)ذكرةتال"ك ،(ُٔ)"التلخيص"ك ،(ُٓ)"التجريد"ك ،(ُْ)"العنوافك"
كىو طريق  ؛رؽز اغأ اغأصبهاٍل كجهاف: أحد٫تا: حذؼ اغأل  كالوجو اغأكؿ عن ككرد عن ،كا١تغاربة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ُِٗ/ِ، ُ، طجامع البيان، الداٍل، ِّٗ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  :انظر (ُ)
 .ُٕٗ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، ىو التسهيل عن الفارسي، كغَته بلتحقيق.  انظر:  التجريدالذم ُب  (ِ)
 . ُّاآلية  (ّ)
 . َْسورة البقرة، اآلية  (ْ)
  ستة مواضع.. كقد كرد ىذا اللفظ ُبُْٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٓ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب ٙتانية مواضع.ٔٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٔ)
 .ِِٓص (ٕ)
 .ٗٓٓ: البيتانظر (ٖ)
 .ْٗؽ (ٗ)
 .ِٖٕص (َُ)
 .ّٔٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  :انظر (ُُ)
 .ُُّ،ُُْص (ُِ)
 .ٕٕص (ُّ)
 .فرش سورة آؿ عمرافخطوط، انظر: ا١ت (ُْ)
 .َِّص (ُٓ)
 .ِّّص (ُٔ)
(ُٕ) ِ/ِٖٗ. 
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كمن  ،الوفقهتا كاثبإ :كالثاٍل ،(ِ)عن ىبو هللا عنو ؛وٚتهور طرقمن  اميكطريق اٟتمٌ  ،(ُ)عنو ا١تطوعي
، (ّ)ركل صاحب "التجريد" عن الفارسي ككذ ىبة هللا، كىو الذم ركاه النهركاٍل من طرقو عن ؛معو

كحذؼ قنبل  ،كالباقوف بلتحقيق ،يضان أعن ىبة هللا ، (ٓ)، كغَته(ْ)ابن مهرافامي عنو، ككذا عن اٟتمٌ 
، (ٖ)كاجملادلة ،(ٕ)اغأحزاب ُبَّ مت ُّٱبلثبات، كمنو كالباقوف ،(ٔ)ل اىد اغأمن طريق ابن ٣ت

كاختل  عن ىؤالء  ،اكالباقوف ْتذفه ،ساكنةء كالكوفيوف بثبات اي ،فابن عامر ؛(ٗ)الطالؽ كموضعي
ككرش بتسهيلها  ،بو جعفرأك  ،حقيقهاكقنبل بت ،كقالوف ،فيعقوب ؛بد٢تاإك  ،كتسهيلها ،ُب ٖتقيق ا٢تمزة

كىو ُب  ؛اطبة بلتسهيل كذل قفقطع ٢تما العراقيوف  ؛كالبزم، كيب عمر أل  عن كاختي  بُت، بُت
 ،(ُٓ)"التجريد"ك ،(ُْ)"ا١تبهج"ك ،(ُّ)"ُتتيالغا"ك ،(ُِ)"ا١تستنَت"ك ،(ُُ)"الكفاية"ك ،(َُ)"رشادال"
كىو  الذم  ؛فيمد قبلها للساكنُت ؛ساكنة ء٢تمزة ايبداؿ اإباطبة قكقطع ٢تما ا١تغاربة  ؛(ُٔ)"الركضة"ك
 ،(ّ)اُب"الك"ك ،(ِ)ة"التذكر "ك ،(ُ)"التبصرة"ك ،(ُٗ)"ا٢تداية"ك ،(ُٖ)"ا٢تادم"ك ،(ُٕ)"التيسَت" ُب

                                                           

بلنسبة للمبهج، فالذم فيو ىو إثبات اغأل  كتليُت ا٢تمز بعدىا عن انفع بكمالو، كأما ا١تصباح فقاؿ: مهموز مقصور بوزف  (ُ)
 .ْْٗ/ِ، ُ، طادلصباح، الشهرزكرم، ّّْ، رسالة دكتوراه، صادلبهجىعنتم حيث كاف. انظر: ا٠تياط، 

 .ّٖ/ِ، ُ، طادلستنّب: ابن سوار، انظر (ِ)
 مل يرد فيو ٗتصيص، كإ٪تا أتى لنافع بكمالو. التجريدُب الذم النص  (ّ)
 .ٖٔ، د.ط، صالغاية: انظر  (ْ)
 .ٖٗٓ/ِ، ُ، طالروضةا١تالكي، : انظر  (ٓ)
 .َِٕ، ص ْ، طالسبعةابن ٣تاىد، : انظر (ٔ)
 . ْاآلية  (ٕ)
 . ِاآلية  (ٖ)
 . ْاآلية  (ٗ)
 . ْٗٗص (َُ)
 . ِٕٓص (ُُ)
(ُِ) ِ/ُّٕ . 
 . ّٓٓ، د.ط، صادلبسوط، ُُِ، د.ط، صغاية ابن مهران، ُٕٔ/ِ، ُ، طاالختصار غاية: انظر (ُّ)
 . ٖٗٔص (ُْ)
 . ِٖٗص (ُٓ)
(ُٔ) ِ/ٖٓٓ . 
 . ُْٔص (ُٕ)
 . ْْٔص (ُٖ)
 . ّْٕ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، انظر:  (ُٗ)
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جامع "كذا ُب ك  ،(ٔ)"عالفال"ك ،(ٓ)"الشاطبية"الوجهاف ُب ك  ،(ْ)"العبارات /ب[ٖٓ]تلخيصك"
 ،عبد العزيز الفارسيك  ،نيب اٟتسأ ىعل أبداؿ قر كبل ،تحفاليب أ ىعل أكبلتسهيل قر  ؛(ٕ)"البياف
 ،َّهب ُّٱ ومنك  ،دغاـؿ مع اللبداب ؛زرؽاغأ، ك رعفج بوأف ،(ٖ)ُب التوبة َّ مل ُّٱمنوك 
(ُُ)َّيئُّك ،(َُ)َّ حج ُّٱك ،(ٗ)َّجتُّك (ُِ)َّهئُّٱك ،  ،يب جعفرأل  ُب ذل  عن فاختي  ،
كذل  ك  ،دغاـ كذل بل ؛كال٫تا عن ابن كرداف  ،شبيب نباعن  ،[د/ٓٓ]ا٢تذيلك  ،ىبة هللا لفرك 
 َّمثُّٱمنوك  ،(ُّ)الباقوف ب٢تمزك ٚتٌاز، بن اكال٫تا عن   ؛كرمالدٌ ك  ،ا٢تامشي من طريق اٞتوىرم لرك 
(ُْ)ا٢تذيلك  ،فركاه ابن ىاركف ؛ا١تائدةك  ،ؿ عمرافآُب 

 ىي ركاية ك  ؛من ركاية ابن كرداف بالدغاـ 
(ُٓ)جعفريب أعن  ه،كغَت  ،سواربو قطع ابن ك  ؛الباقوف ب٢تمزك  ،ازبن ٚتٌ اعن  هك غَت  ،الدكرم

منوك  ،

 ُّٱ،(ُٔ)ُب يوس َّ حج مث  هتُّٱ ،َّ ىن من خنُّ،َّمم خمُّٱ،َّجه ينُّٱ
خَت كأت ء،مكاف اليا ىلإ لفان إبدا٢تا إم ينقل ا٢تمزة مع ز عة عن البربي بوأف؛ (ُٕ)ُب الرعدَّ يف ىف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . َّٖص (ُ)
(ِ) ِ/ََٓ . 
 . ُّٔص (ّ)
 . ُّٔص (ْ)
 . ٓٔٗ: البيتانظر (ٓ)
 . ْٕؽ (ٔ)
(ٕ) ْ/ُْْٖ.  
 . ّٕاآلية  (ٖ)
 .ّْا١ترسالت آية، ِْ، اٟتاقةآيةُٗ. كقد كرد لفظ ىنيئان ُب ثالثة مواضع أخر: الطور آيةْسورة النساء، اآلية  (ٗ)
 ..ُُِسورة النساء، اآلية  (َُ)
، يونس ّ، آية، التوبةّْاغأنفاؿ، آية، ٖٕ. كقد كرد لفظ برئ ُب ٙتانية مواضع أخر: اغأنعاـ، آيةُٗسورة اغأنعاـ، اآلية  (ُُ)

 .ُٔ، اٟتشر، آيةُِٔ، الشعراء، آيةّٓ،ْٓ، ىود، آيةُْ،آية
 .ُْسورة يونس، اآلية  (ُِ)
 .ُِّ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل، : انظر (ُّ)
 ا١تصدر السابق. (ُْ)
 .ُُْ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ُٓ)
 .َُُ، ٕٖ، َٖاآلية  (ُٔ)
 .ُّاآلية  (ُٕ)
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ركل ك  ،(ُ)يب ربيعةأعن  ،عن النقاش ،عبدالعزيز الفارسي ىاٍل علالدٌ  أكبو قر  ،مكاف ا٢تمزة ىلإالياء 
ىو الذم مل يذكر ك  ؛يب الفتحأك  ،يب اٟتسنأ ىاٍل علالدٌ  رأقو كب، عنو ابن اٟتباب ب٢تمز كاٞتماعة

ُب  َّجتُّٱك ،(ّ)ؼالزخر ك  ،(ِ)ُب البقرة َّ ُُّّٱمنوك  ،ر ا١تغاربة عن البزم سواهئكسا ،كما١تهد
يت كلمات قبك  ،مز من غَت تشديدب٢تالباقوف ك  ،تشديد الزامبو جعفر ْتذؼ ا٢تمزة ك أف؛ (ْ)راٟتج

َّ  نئُّٱ٨تو ك ما جاء من لفظو ،(ٓ)َّ مض ُّٱىيتلحق هبذا الباب ك 
(ٔ)

   ،(ٕ)َّ حق ُّٱك، 
تقدـ ك  ،الباقوف بغَت ٫تزك  ،ب٢تمز فنافع ،(ٗ)/أ[ٗٓ]حيث كقع ، َّ زن ُّٱك ،(ٖ)َّ ري ُّٱك
، (َُ)ُب التوبة َّ خف ُّٱك ،كصالن  َّزن رنُّٱك ،َّجيُّٱتقدـ ترؾ ا٢تمز لقالوف ُبك 
الباقوف ك  ،هبمزة مضمومة ؛شعبةك  ،ابن عامرك  ،رايفصك الب ،كثَتفابن   ؛ (ُُ)حزابغأُب ا َّملُّٱك

زة مفتوحة بعد مفقنبل هب ،(ُْ)القصصك  ،(ُّ)ءنبياكاغأ ،(ُِ)ُب يونسَّمحُّٱك ،بغَت ٫تز فيهما
 ء،الباقوف بلياك  ،د الداؿمز بعبو عمرك ب٢تأف ،(ُٓ)ُب ىودَّخضُّٱك ء،الباقوف بلياك  ،الضاد
كالباقوف  ،ابن ذكواف هبمزة مفتوحة بعد الياءك  ،فنافع ،(ُٔ)يكن [جػ/ٔٓ]ُب حرُب مل َّجهُّٱك

 .ف شاء هللا تعاىلإ وا يتعلق هبذا الباب يذكر ُب موضعما بقى ٦تك  ،من غَت ٫تز ءاليا بتشديد
 بيهاننت

                                                           

 .ِّّ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر (ُ)
 .َِٔاآلية  (ِ)
 .ُٓاآلية  (ّ)
 .ْْاآلية  (ْ)
 . كقد كرد ُب ثالثُت موضعان.ٖٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٓ)
 . ْْ، ا١تائدة، اآلية ُّٔسورة البقرة، اآلية  (ٔ)
 . كقد كرد ُب تسعة مواضع.ُٔسورة البقرة، اآلية  (ٕ)
 . كقد كرد ُب ثالثة مواضع.ُُِسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٖ)
 . ِٔ، اٟتديد، اآلية ِٕسورة العنكبوت، اآلية  (ٗ)
 . َُٔسورة التوبة، اآلية  (َُ)
 . ُٓسورة اغأحزاب، اآلية  (ُُ)
 . ٓسورة يونس، اآلية  (ُِ)
 . ْٖاآلية  (ُّ)
 . ُٕاآلية  (ُْ)
 . ِٕاآلية  (ُٓ)
 . ٔ،ٕسورة البينة، اآلية  (ُٔ)
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  ىل مل يك ُّٱنعاـ كقولو ُب اغأ  جلوغأفحركت  مزة الساكنة ساكنان ذ لقيت ا٢تإ :٢تماكٌ أ

ف فإ ،مل تبدؿ ٟتركتهاك  ،حققت ُب مذىب من يبد٢تا؛(ِ)َّ زب رب يئ ُّٱُب الشورل ك  ،(ُ)َّ يل
 ،يب جعفرأكذل  ُب مذىب  ؛بدلت لسكوهناأ ؛  عليها دكنواكن ُب الوقت من ذل  السٌ لى صً ف في فإ
  .عن كرش ٍلبهاصكاغأ

ف كق  فإ ؛ُب مذىب من يسهل ا٢تمزة بُت بُت َّمتُّٱىذا قصد الوق  علإ :اثنيهما
 ىككذل  الوق  عل ،ساكنة بياء كق  ؛ف كق  بلسكوفإك  ،الوصلك  ،بلرـك مل يكن فرؽ بُت الوق 

ذل  ك  ؛ُت بُتبق  عليو و و ينإف ؛زرؽمذىب من ركل البدؿ عن اغأ ىعل َّ ىن ُّٱك،(ّ)َّمتُّٱ
  .علمأكهللا تعاىل  ،ىو غَت موجود ُب كالـ العربك  ؛ذل  من اجتماع ثالث سواكن ظواىرك 

                    
 

  

                                                           

 . ّٗاآلية  (ُ)
 . ِْاآلية  (ِ)
 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ٜتسة مواضع.ُُٔة سورة ا١تائدة، اآلي (ّ)
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 اكن قبلهاالسّ  إَلمزة ذلحركة اَبب نقل الفرع اخلامس: 
ف كاف إذل  ك  ؛وطريقي /ب[ٗٓ]منختص بو كرش ا ؛ك ىو نوع من ٗتفي  ا٢تمز ا١تفرد

كاف ذل  الساكن   ءسوا ؛خرلكؿ الكلمة اغأي أز مكاف ا٢تك  ،مل يكن حرؼ مدٌ ك  ،خر الكلمةآ نالساك
،(ُ)َّخل حل جل ُّك تسقط ا٢تمزة ٨تو ،فيتحرؾ ْتركة ا٢تمزة ؛ك غَت ذل أ ،ك الـ تعري و أ ،تنوينان 

 حم ُّٱك  ،(ْ)َّ مي ٱ  زي ري ُّٱ، (ّ)َّجخ مح جح ُّٱ، (ِ)َّ ري ٰى ٱين ىن ٱُّٱ

َّ
 ىم مم ُّٱك ،(ٗ)َّ ىم مم ُّٱك ،(ٖ)َّ نن ُّٱك ،(ٕ)َّ حي ُّٱك ،(ٔ)َّ يل ُّٱك ،(ٓ)
َّ
(َُ)

  حص ُّٱك،(ُّ)َّ جس مخمحجخ ُّٱ ،(ُِ)َّ مي ٱزي ري ُّٱك ،(ُُ)َّيك ىك ُّٱك ،
ُب   َّ زيري ٰى ُّٱكىو [؛د/ٔٓ]ل  عنو ُب حرؼ كاحداختي ك  ،(ُٓ)َّ مث زث ُّٱك ،(ُْ)َّ خص
(ُٔ)اٟتاقة

غَت كاحد من طريق  وقطع ب الذم ك ىذا ؛ٖتقيق ا٢تمزةك  ،سكاف ا٢تاءإاٞتمهور عنو  لفرك  ؛
(ُٗ)ا٠تاقاٍل ىعل أكبو قر  ،(ُٖ)ذكره ُب غَتهك  ،غَته (ُٕ)"سَتيالت"مل يذكر ُب ك  ،زرؽاغأ

 ،تحلفيب اأك  ،
                                                           

 . كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف ُب ثالثة مواضع.ّٔسورة البقرة، اآلية  (ُ)
 . ُ،ِسورة ىود، اآلية  (ِ)
 . ِٖٔسورة البقرة، اآلية  (ّ)
 . ُ، التكاثر، اآلية ُُسورة القارعة، اآلية  (ْ)
 . ْٗسورة البقرة، اآلية  (ٓ)
 . ُُورة البقرة، اآلية س (ٔ)
 . ِٖسورة النساء، اآلية  (ٕ)
 . ُِسورة طو، اآلية  (ٖ)
 . ِٔسورة البقرة، اآلية  (ٗ)
 . ِٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (َُ)
 . ْٓسورة الرٛتن، اآلية  (ُُ)
 . ُ،ِسورة العنكبوت، اآلية  (ُِ)
 . ُ، الشرح، اآلية ُُسورة الضحى، اآلية  (ُّ)
 . ُْة سورة البقرة، اآلي (ُْ)
 . ِٕسورة ا١تائدة، اآلية  (ُٓ)
 . ُٗ،َِاآلية  (ُٔ)
 . ُٕٓص (ُٕ)
 . ُُٔ،ُِٔ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُٖ)
 بقولو: "كبذل  قرأت على مشيخة ا١تصريُت.  التيسَتكىو أحد الذين عناىم الٌداٍل ُب  (ُٗ)
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كمن طريق  ،(ِ)عن ابن عراؾ ،عبد الباقي ىعلك  ،ابن نفيس ىعل (ُ)"التجريد"صاحب  أكبو قر  ؛وفبغل
(ّ)الشاطب وكرجح ،لغَت خل  عنو يضان أصبهاٍل اغأ

(ْ)ركل النقل ٚتاعةك  ،غَتهك  ،
غَت كاحد  أكبو قر  ؛

(ٓ)زرؽكذكره بعضهم عن اغأ ،ُت لويىو ظاىر نصوص العراقك  ؛صبهاٍلمن طريق اغأ
صاحب  أكبو قر  ؛

 ،حسنأنقل ال :مأ ؛تركوك  :(ٔ)يقاؿ مكٌ ك  ،يو من طريق ابن ىالؿبأ عبد الباقي عن ىعل د"التجري"
 ىككافقو عل ،ركيس ؛فقطَّ َّيك ىك ُّٱالنقل ُب ىككافقو عل ،(ٕ)بينهما ا١تهدكم لكسوٌ  ل،قو أك 
ُب بقي  َّ زب ُّٱكرداف ُببن ال  عن اختي ك  ،ابن كردافك  ،قالوف ؛ُب موضعي يونسَّ زب ُّٱ
النقل  ؛غَت٫تاك  ،من غَت طريق ىبة هللا ىاركفابن ك  ،فركل النهركاٍل من ٚتيع طرقو ؛فآالقر 
 ،(َُ)بلتحقيق صحاهبم عنوأكابن العالؼ عن  ،(ٗ)اؽالورٌ ك  ،ابن مهرافك  ،ركاه ىبة هللاك  ،(ٖ)/أ[َٔ]فيو
نقل حركة  ىعل َّ ٌّ ٰى ُّٱبصرايف ُبالك  ،اففق ا١تدنيٌ تكا ،(ُُ)الوجهُت غَت كاحد ىللو ع نصٌ ك 

اليت  عن قالوف ُب ٫تز الواك ل اختي ك  ،الوصل دغاـ التنوين قبلها حالةكإ ،ا٢تمزة ا١تضمومة بعد الالـ
يع ذيل من ٚتال ا٢تي ك  ،ال ابن مهرافك  ،اٍل عنومل يذكر الدٌ ك  ،ا١تغاربة ٚتهور ؛عنو ٫تزىا لفرك  ؛بعد الالـ

                                                           

 السكت؛ من طريق أصحاب ابن ىالؿ.على عبد الباقي بنقل اٟتركة ٢تاء  التجريد. كقرأ صاحب ُّٖص  (ُ)
قرأ على ٛتداف بن عوف، كعبد ، عمر بن دمحم بن عراؾ بن دمحم أبو حفص اٟتضرمي ا١تصرم الماـ أستاذ ُب قراءة كرش (ِ)

 توُب ُب سنة ٙتاف كٙتانُت، قرأ عليو تج اغأئمة، أٛتد بن علي بن ىاشم، كأبو الفتح فارس بن أٛتد، كٚتاعة اٟتميد بن مسكُت،
 .ٕٗٓ/ُ، د.ط، غاية النهايةابن اٞتزرم،   ،ُٗٗ/ُ ،ُط ،معرفة القراء الكبارالذىب،  . انظر:كثالٙتائة

 .ِّْ: البيتانظر (ّ)
 .ّٖ، صُ، طمفردة انفع: الداٍل، انظر (ْ)
 .ُِٔ/ِ، ُ، طجامع البيان: ا١تصدر السابق، الداٍل، انظر  (ٓ)
 .ّٗ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر  (ٔ)
 .ِٖٗ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  :رانظ  (ٕ)
 .َِّ،َِْ/ُ، ُ، طغاية االختصار: ا٢تمذاٍل، انظر (ٖ)
سن عن علي بن اٟت مقرئ معركؼ ضابط، أخذ القراءة عرضان  ،منصور بن دمحم أبو القاسم بن السندم الورٌاؽ اغأصبهاٍل (ٗ)

قاؿ أبو عبد هللا اٟتافظ: كىو قدَل  ، كأٛتد بن دمحم ا١تلنجي ،تال عليو أبو الفضل ا٠تزاعي، كدمحم بن جعفر اغأصبهاٍل، الشمشاطي
 . مل يطل عمره ،ا١توت

 .ُّْ/ِ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
 .َٔٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (َُ)
 .: ا١تصدر السابقانظر  (ُُ)
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 ،(ٔ)"التذكرة"ك ،(ٓ)"الكاُب"ك ،(ْ)"التبصرة"ك ،(ّ)"ا٢تداية"ك ،(ِ)"ا٢تادم"قطع ُب  وكب ،(ُ)الطرؽ سواه
كركاه عنو  ،(ٗ)نشيطيب أكغَتىا من طريق  ،[جػ/ٕٓ] (ٖ)"العنواف"ك ،(ٕ)"التلخيص"ك ،(ٔ)"التذكرة"ك

 ،(ُِ)اٍلذكا٢تم ،(ُُ)بو العزٌ أك  ،(َُ)سوار نكبو قطع لو اب ؛لواٍلُت من طريق اٟتي يٚتهور العراق يضان أعنو 
 ،(ُْ)"التذكار"كصاحب   ؛يب نشيطأىل العراؽ من طريق ؛ أغَت ٫تزبكركل عنو  ،(ُّ)الٌسبطك 
 "،ا١توضح"ك ،(ُٖ)"االختصار"غاية ك  ،(ُٕ)"رشادال"ك ،(ُٔ)"الكفاية"ك ،(ُٓ)"نَتستا١ت"ك
 عن "التجريد"كركاه صاحب ، غَتىمك  ،(ُِ)"ا١تصباح"ك ،(َِ)الست ُب فاية"الك"ك ،(ُٗ)"ا١تبهج"ك
أٌما ك  ،ىذا حكم الوصل ؛ٖتقيق ا٢تمزة بعدىاك  سكاف الالـإك  الباقوف بكسر التنوينك  ،(ِِ)لواٍلاٟتي 

 :كجوأثالثة  ذا مل يهمز الواكإ قالوفك  ،يب جعفرأك  ،ُتفيجوز ُب مذىب البصري :ءحكم االبتدا
                                                           

 .َِْ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، ، ُُِٔ/ْ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُ)
 .ُُّص (ِ)
 . ٖٓٗ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر (ّ)
 .ّٗص (ْ)
 .ّٕص (ٓ)
(ٔ) ِ/َٕٓ. 
 .ُِْص (ٕ)
 .ِّٗ، صُ، طالعنوانابن خل ،  (ٖ)
 .ّْٕ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  :انظر (ٗ)
 .ْٓٔ/ِ، ُ، طدلستنّبا ابن سوار،: انظر (َُ)
 .ِِٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، : انظر (ُُ)
 .ٗٔٔ/ِ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ُِ)
 .َّٖ/ِ، ُ، طادلبهجا٠تياط،  (ُّ)
 .ٖٓٗ/ّ، ُ، طالنشر: ابن اٞتزرم، انظر (ُْ)
 كيالحظ طريق أيب نشيط فإنو ب٢تمز.  .ْٓٔ/ِ (ُٓ)
  فإنو ب٢تمز.كيالحظ طريق اٟتلواٍل، كأٛتد بن صاحل. ِِٗص (ُٔ)
 .ّٕٓ: إرشاد أيب العز، صانظر (ُٕ)
 .ّٕٓ، رسالة ماجستَت، صاإلرشاد: القالنسي، انظر (ُٖ)
 . كيالحظ طريق اٟتلواٍل، كأبو سليماف، كالقاضي؛ ٚتاعتهم عن قالوف ب٢تمز.َّٖ/ِ (ُٗ)
 فرش سورة النجم. كيالحظ طريق اٟتلواٍل، فإنو ب٢تمز. (َِ)
(ُِ) ِ/ٕٖٖ. 
 .ُّٖ،ُّٓ، صُ، طالتجريدالفحاـ،  ابن :انظر (ِِ)
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 ،(ُ)[سواه ىلع]مل ينص ابن سوار  ك ىو الذم ؛ضم الالـ بعدىاك  ،ثبات ٫تزة الوصلإب وىللي أ :ىاأحد
 "،التذكرة"ك "،سَتيالت"ثة ُب ثالالحد أكىو  ،كثر ا١تؤلفُت غَتهأك مل يظهر من عبارة  ،(ُ)[سواه
الوجهُت  /ب[َٔ]دحأك  ،غَتىاك  ،اطبيةالشٌ "ك ،(ِ)"عالفال"ك ،يب العزٌ أ "كفاية"ك ،اٍلذا٢تم" غاية"ك

  ".يةافالك"ك "،ا١تبهج"ك "،رشادال"ك "،الكاُب"ك "،التجريد"ك "،التبصرة"الوجهُت ُب 
جو الثاٍل ُب و ال وىك  ،بتل  اٟتركة ءن اكتفا ؛حذؼ ٫تزة الوصل قبلهاك  ،بضم الالـ وىلى لي  :الثاٍل
 منُّٱك٫تا ُب  ؛من المات التعري  وليإف الوجهاف جائزاف ُب كل ما ينقل ىذاك  ،الكتب ا١تتقدمة

  .للجميعٱ(ّ)َّهن
ٖتقيق ا٢تمزة ك  ،سكاف الالـإك  ،ٌب هبمزة الوصلتأف ؛صلهاأ ىلإ الكلمةكىل برد غأي ا :الثالث
 "،عالفال"ك "،يةافالك"ك "،الغاية"ك "،ذكرةالتٌ "ك "،التيسَت"ىذا منصوص عليو ُب ك  ؛ا١تضمومة بعدىا

 ؛[د/ٕٓ]ف الوجو الثالثأال إالثو عن قالوف ُب كجو ٫تز الواك كجو الثكٕتوز ىذه اغأ "،الشاطبية"ك
ال إ ةُب الكتب ا١تذكور  يضان أكجو ىي غأكىذه ا ،٬توز ٫تز الواك معوال ذ إ يتحد، صلبغأ ءىو االبتداك 
كقد كرد  "،التبصرة"ذكره لقالوف صاحب ك  ،يب عمركأمل يذكر ىذا الثالث عن  "الكاُب"ف صاحب أ

ه أفقر  ؛(ْ)عكي  كق َّمنُّٱ :ىيمن كلمة كاحدة ُب كلمات ٥تصوصة ك ذا كاف إالنقل فيما 
 ُّٱك ،َّ هئ ُّٱك ،َّمت ختُّٱ٨تو  مران أ وفظمن ل ءما جاك َّرنُّٱ،كثَت  بلنقل ابن
 ُب لءمك  ،خل  بلنقلك  ،يائسكالك ،ن كثَتابف كان،ك كا، أذا كاف قبل السُت فاءن إ ،َّ حص
 ،اٍلفركاه بلنقل النهرك  ؛عن كرش ٍلبهاصكاغأ ،ل  فيو عن ابن كرداففاختي   ،(ٓ)َّمع جعُّٱقولو

 ،(ٕ)"رشادال"ُب  بو العزٌ أ ؛(ٔ)ةطريق ا١تذكور الاٍل كركاه من ذكبو قطع لو ا٢تم ؛عن ابن كرداف
  ،(ٗ)"نَتتا١تس"بن سوار ُب كا ،(ٖ)"الكفاية"ك

                                                           

 ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب . (ُ)
 .ّْؽ (ِ)
 .ُُسورة اٟتجرات، اآلية (ّ)
 .ُٖٓسورة البقرة، اآلية  (ْ)
 .ُٗسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٓ)
 .َِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٔ)
 .ِٕٔص (ٕ)
 .ُّْص (ٖ)
(ٗ) ِ/ٖٔ. 
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 ىو نصك  ،النهركاٍل عنوك  ،ركاية مسركركىي  ؛(ُ)ا٢تذيل لصبهاٍل فيو بلنقكقطع لأل
كسائر الركاة عنهما بغَت  ،(ِ)صبهاٍلاغأ عن نٌصان اٍل كذا ركاه الدٌ ك  ،سوار عن النهركاٍل عنو /أ[ُٔ]ناب

 ،لفان أبدؿ من التنوين أب جعفر أف أال إا١تدنياف  ه بلنقلأفقر  ،(ّ)َّمظ حط ُّٱك، نقلبغَت 
  .ربعبعدـ النقل ُب الكلمات اغأ لباقوفاك 

 تنبيهات
 .ال القصرإفيو  زمل ٬ت بلعارض ان اعتدادك  ،بلالـ ةخر غأاك  ،كىلغأ٨تو ا زرؽلأل ئذا ابتدإ :ام٢تأك 
 ،ثبات حرؼ ا١تدٌ إ زمل ٬ت ك ساكن غَتهأ ،ليها حرؼ مدٌ إكاف قبل الـ التعري  ا١تنقوؿ ذا  إ :اثنيهما

 جي ُّٱ ،(ٔ)َّ زئ رئُّٱك ،(ٓ)َّملخلُّٱ ،(ْ)َّىهمهُّٱ٨تواكن سكوف السٌ  كارد الك 

َّيهجيُّ،(ٗ)َّيي ىي ُّٱك ،(ٖ)َّ مب خب  حبُّٱ ،(ٕ)َّ خي  حي
(َُ). 

َّيهجيُّ،(ٗ)َّيي
(َُ). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِٓ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، :انظر (ُ)
 .ِٔ، صُ، طمفردة انفع: الداٍل، انظر (ِ)
 .ّْسورة القصص، اآلية (ّ)
 .َُٓسورة اغأعراؼ، اآلية  (ْ)
 .ّٖسورة النساء، اآلية  (ٓ)
 .ُٕسورة البقرة ، اآلية  (ٔ)
 .َُّسورة اغأنعاـ ، اآلية  (ٕ)
 .ٗسورة اٞتن ، اآلية  – (ٖ)
 .ٗٔسورة الزمر ، اآلية – (ٗ)
 .ّاآلية سورة اٟتجر ،  (َُ)
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 غّبهو  اذلمزقبل  [ج /05]ت على الساكنكَبب الس: [الفرع السادس]

فركل بعضهم عنو  :مذاىب ىاكن قبل ا٢تمز علالسٌ  ىعل (ُ)تكل  عن ٛتزة ُب السٌ اختي 
ىذا مذىب صاحب ك  ؛كي  كقعَّ مم ُّٱمن  ءالياك  ،تتأالـ التعري  حيث  ىالسكت عل

 حدأك  ،يمةابن بلٌ ك  ،يب الطيب عبد ا١تنعمأكمذىب  ،(ّ)اٍلمن طريق الدٌ  نيب اٟتسأك  ،(ِ)"الكاُب"
(ْ)اطبيةالشٌ ك  "،التيسَت"ذىبُت ُب ا١ت

ركايتو  فٌ أال إ ،يب اٟتسن ابن غلبوفأعلى  أنو قر أاٍل بو ذكر الدٌ ك  ،
الـ  ىعل َّ مم ُّٱُب  يمة ىو ا١تدٌ بن بلٌ اتلخيص ك  ،يب عبد ا١تنعميب الطٌ أرشاد إك  ة"،التذكر "ُب 

(ٓ)التعري 
حسبي  

(ٕ)كنصو ُب جامع البياف ،(ٔ)
 ،كتمل السٌ ت٣تاىد ٭ت نباككذا ما حكاه فيو عن  ،

 ؛بعضهم ىذا ا١تذىب عن ٛتزة من ركاية خل  فقط (ٗ) [لكرك ] .علمأهللا ك(ٖ)َّ مم ُّٱُب  ا١تدٌ ك 
 كما َّممُّٱمدٌ  يضان أذكر  (ُُ)نوأال إ ؛يب بن غلبوفالطٌ  أيبك  ،(َُ)يىي طريق مكٌ ك 

صل غَت فاكن ا١تنالسٌ ك  َّ مم ُّٱك ،الـ التعري  ىكت علخركف عن ٛتزة من ركايتيو السٌ آكركل 
  ،(ُ)"جامع البياف"ك ،(ُّ)"اجملتىب"ك ،(ُِ)"العنواف"ىو مذىب صاحب ك  ؛حرؼ ا١تدٌ 

                                                           

 السكت: ىو عبارة عن قطع الصوت زمنان ىو دكف زمن الوق  عادة من غَت تنفس.  (ُ)
 ُٔٔ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  انظر:
 .ْٓص (ِ)
 .َِٕ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  :انظر (ّ)
 .ِِٖ: البيتانظر (ْ)
 .ِْٔ/ُ، ُ، طلتذكرةاابن غلبوف، ، ّٓ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، يقصد السكت. انظر:  (ٓ)
 أم: فقط ال غَت.  (ٔ)

 .ٓٔ، صتلخيص العبارات ابن بليمة، ، َٗٓ/ُ، اإلرشاد ابن غلبوف، ، َِٓ/ِ، التذكرةابن غلبوف، : انظر
(ٕ) ِ/ُٖٔ. 
 .ُٗٔ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ٖ)
 .ُب ب كركاه ، كا١تثبت ىو الصحيح ١تناسبة السياؽ (ٗ)
 .ُْٓ، صُ، طبصرةالت ،: مكيانظر (َُ)
 الضمَت يعود على ابن غلبوف. (ُُ)
 .ُِٖ، صُ، طالعنوان: انظر (ُِ)
 .ََُٕ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : ا١تصدر السابق، انظر (ُّ)
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ف صاحب أ الإ ،(ّ)الكاملكايتُت ُب الرٌ  لحدإك  ،الفارسي ىتو علءمن قرا (ِ)"التجريد"ُب ك 
يب أكىذا مذىب  ؛ركل بعضهم ىذا ا١تذىب من ركاية خل  فقطك  (ْ)َّ مم ُّٱمدٌ ذكر  "العنواف"

 ُب ك  ،(ٔ)يب الفتحأمن طريق  "التيسَت"ك ،(ٓ)"اطبيةالشٌ "ىو الذم ُب ك  ،طريق ابن شريحك  ،الفتح
ف أال إ ،(ٖ)ٛتدأيب أك  ،(ٕ)رساٍلالباقي ا٠تي بيو عن عبد أعبد الباقي عن  ىو علءتمن قرا "جريدالتٌ "

ُب الـ ك  ،كت فيوذكر عن خالد السٌ ك  ،حد الوجهُتأ ُب َّ مم ُّٱٱُب ا١تدٌ  ىحك "الكاُب"صاحب 
 [، كا١تتصلد/ٖٓ]ا١تنفصل ىكت علخركف عن ٛتزة من الركايتُت السٌ آكركل  ،التعري  كما تقدـ

 ،(َُ)"الغاية"ابن مهراف صاحب ك  ،(ٗ)"ا١تستنَت"مذىب صاحب  اكىذ ،ما مل يكن حرؼ مدٌ  ٚتيعان 
نو أاٍل مذا٢تكقاؿ  ،ُتيٚتهور العراقك  ،(ُّ)بطالسٌ ك  ،(ُِ)يب العزٌ أك  ،(ُُ)ة"الركض"ا١تالكي صاحب ك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) ِ/ُٕٔ. 
 .ُّْص (ِ)
(ّ) ْ/َْْ.  
 .ُّٕ، صُ، طالعنوان: انظر (ْ)
 .ِِٕ: البيتانظر  (ٓ)
قد كرد على  التيسَت يق ابن غلبوف، كطريق خالد: ىو أبو الفتح، كالنص الذم ُب٠تل : ىو طر  التيسَتالطريق ا١تختار ُب  (ٔ)

 العمـو ٠تل  من غَت ٗتصيص.
 اٟتذاؽ. ٍب الدمشقي، ا١تقرئ أحد عبد الباقي بن اٟتسن بن أٛتد بن السقا، أبو اٟتسن ا٠تراساٍل (ٕ)

قرأ عليو فارس بن أٛتد كٚتاعة، كركل عنو علي بن داكد ، قرأ على دمحم بن سليماف بن ذكواف البعلبكي، كنظي  بن عبد هللا اٟتلب
 . كتوُب عبد الباقي بعد سنة ٙتانُت كثالٙتائة، بلسكندرية أك ٔتصر ا١تقرئ،

 .ّٔٓ/ُ، د.ط، غاية النهايةم، ، ابن اٞتزر َُِ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 
ُب النشر هبذه الطريقة ُب ٜتسة مواضع؛ ُب موضعُت قصد فيهما  -أبو أٛتد-يقصد: الٌسامرم. كقد كرد ىذا االسم (ٖ)

السامرم؛ ا١توضع اغأكؿ: حينما كاف يتكلم عن أسانيد ابن كثَت، كذكره، كذكر كفاتو. ا١توضع الثاٍل: حينما كاف يتكلم عن 
ـً ٍبني اٟتٍيسىٍُتً اٍلبىٍصرًم  اٞتٍيوخىاٍل  أحكامو. ا١توضع الثالث: ُب سورة ا١تزمل حينما تكلم على ما انفرد بو التكبَت، ك   أىبيو أىٍٛتىدى عىٍبدي الَسالى

دى ٍبني ٤تيىَمًد أىانى أىبيو أىٍٛتى : من كسر النوف ُب قولو"فكي  تتقوف"، ا١توضع الرابع: حينما كاف يتكلم عن أمور تتعلق ٓتتم القرآف، قاؿ
م. يقصد ابن القطاف ٍبني عىدً  أىانى أىبيو أىٍٛتىدى  ، ا١توضع ا٠تامس: ُب نفس الباب قاؿ:٤تيىَمًد ٍبًن عىٍبًد اّلِلًَ اٍلمىٍكفيوؼي  ٍبًن عىًليًٌ ٍبنً 
 اٟتافظ.

 .ََُٖ/ّ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم،: انظر  (ٗ)
 .َٓ، د.ط، صلغايةا، َُُ، د.ط، صادلبسوطابن مهراف، : انظر (َُ)
(ُُ) ُ/ّّٓ. 
 .ُٖٓ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (ُِ)
 .ُْٕ/ُ، ادلبهج: انظر (ُّ)
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 ،(ُ)اختيارىم
خركف مع ما آكركل  ،دريس عن خل إعن  ،بو بكر النقاشأكركاه  ،(ِ)"الكامل "ىو ُب ك  
غاية "اٍل صاحب ذا٢تمكىذا مذىب  ؛يضان أحرؼ ا١تد ا١تنفصل  ىعل كت من الركايتُتتقدـ السٌ 
كمنهم من  ،(ْ)عبد الباقي ٠تالد ىتو علءمن قرا "التجريد"ذكره صاحب ك  ،غَتهك  ،(ّ)"االختصار

الشري  عن  ىبط علالسٌ  أو قر بك  ؛يئيب بكر الشذاأكىذا مذىب  ؛ا١تتصلك  ،طلق ذل  ُب ا١تنفصلأ
كىذا  ؛عن خالد مطلقان كت عدـ السٌ  ىلإكذىب ٚتاعة  ،يضان أ "الكامل "كىو ُب  ؛(ٓ)يٍتز الكار 

 "التيسَت"ذكره صاحب ك  ،شريح /أ[ِٔ]ابنك  ،يب الطيبأ وكشيخ ،يمكٌ ك  ،يب الفتح فارسأمذىب 
بن اك  ،(ٕ)ارالعطٌ يب علي أكىو طريق  "،الكامل"حد طرؽ أكىو  ،غَتهك  الشاطبك  ،(ٔ)يب الفتحأعن 
 ؛عن ٛتزة كت مطلقان لسٌ عدـ ا ىلإخرف آكذىب  ،(ُُ)عن خالد ،(َُ)افعن الوزٌ  ،(ٗ()ٖ)[ًتمخالب]

                                                           

 .ِٓٔ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر  (ُ)
(ِ) ْ/َْْ. 
(ّ) ُ/ِٔٓ. 
 .ُّٗص (ْ)
 ا١تقرئ، مسند القراء ُب زمانو. دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن آذر هبراـ الكارزيٍت، أبو عبد هللا الفارسي (ٓ)

، آخر من قرأ ُب الدنيا عليو تنقل ُب البالد كجاكر ٔتكة، كعاش تسعُت أك دكهنا، قرأ القراءات على اٟتسن بن سعيد ا١تطوعي، كىو
 . كاف حيا ُب سنة أربعُت كأربعمائة اس،قرأ عليو أبو القاسم ا٢تذيل، كأبو علي غالـ ا٢تر 

 .ُِّ/ِ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُِِ/ُ، ُ، طمعرفة القراءانظر: الذىب، 
 .َِٕ، صُ، طالتيسّبالداٍل، : انظر (ٔ)
، كالد فاطمة بنت اغأقرع، صاحبة ا٠تط الفائق، اٟتسن بن علي بن عبد هللا أبو علي العطار ا١تقرئ ا١تؤدب، ا١تعركؼ بغأقرع (ٕ)

قرأ عليو أبو طاىر بن سوار كغَته، ٝتع من عيسى بن الوزير، كأيب حفص الكتاٍل، كقرأ القراءات على أيب ، من كبار القراء ببغداد
كقد حدث عنو أبو بكر ا٠تطيب، كقاؿ: مل يكن بو ، بن أٛتد الطربم، كأيب اٟتسن اٟتماميالفرج النهركاٍل، كأيب إسحاؽ إبراىيم 
 .ِِْ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، َِّ/ُ، ُ، طمعرفة القراء.انظر: الذىب، أبس، توُب سنة سبع كأربعُت كأربعمائة

 بُت ا١تعقوفتُت ُب اغأصل بٟتاء، كا١تثبت ىو الصحيح. (ٖ)
مقرئ، ركل القراءة عرضنا عن القاسم بن يزيد الوزاف، أخذ  الرٛتن بن الفضل بن اٟتسن بن البخًتم العجلي البغدادمعبد  (ٗ)

 .ّٕٔ/ُ، د.ط،ايةغاية النه. انظر: ابن اٞتزرم، كلده أبو بكر أٛتد ا١تعركؼ بلويل القراءة عنو عرضان 
حاذؽ جليل ضابط مقرئ مشهور، عرض على خالد ، موالىم الكوُب ،أبو دمحم الوزاف اغأشجعي ،القاسم بن يزيد بن كليب (َُ)

توُب ، كأبو علي اٟتسن بن اٟتسُت الصواؼ ،طرزركل القراءة عنو قاسم ا١ت، كجعفر بن دمحم بن ا٠تشكٍت ،كىو من جٌلة أصحابو
 .ِٓ/ِ، د.ط، غاية النهاية. انظر: ابن اٞتزرم، قريبنا من سنة ٜتسُت كمائتُت

، موالىم الصَتُب الكوُب اغأحوؿ ا١تقرئ صاحب خالد بن خالد كقيل: ابن عيسى أبو عيسى كقيل: أبو عبد هللا الشيباٍل (ُُ)
أقرأ الناس مدة، كحدث عن زىَت بن معاكية، كاٟتسن بن صاحل بن حي، قرأ عليو دمحم بن شاذاف اٞتوىرم كدمحم بن ا٢تيثم ، سليم
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 ،وافل  عن ابن ذكاختي ك  ،غاية ابن مهراف"ىو الذم ُب ك  ،(ِ)ابن سفيافك  ،(ُ)مذىب ا١تهدكم
ما كاف من  ىعل "ا١تبهج"صاحب  ؛عدموك  ،كتفركل عنو السٌ  ؛ا ابن ذكوافمٌ أف ؛دريسإك  ،حفصك 

كال٫تا من   ؛(ٓ)اٍلذكا٢تم ،(ْ)"رشادال"ت صاحب كركل عنو السٌ ك  ،(ّ)غَت ا١تدٌ  ،كلمتُتك  ،كلمة
 ُّٱك ،الـ التعري ك  ،فصلنو ب١تخصٌ اٍل ذا٢تم فٌ أال إ ،(ٔ)[خفشعن اغأ] ،عن النقاش ،طريق العلوم
 ،ال عليوإهبذه الطريق  أنو مل يقر أُب ذل  مع  ب العزٌ أكخال   ،جعلو دكف سكت ٛتزةك  ،َّ مم

كت من ىذه الطرؽ السٌ ك  ،لكلمتُتبو خصٌ ك  ـرخبٍت عن ابن اغأاٞتي  [جػ/ٗٓ]كركاه ا٢تذيل من طريق
  .عدـ السكت ىابن ذكواف علعن ر طرؽ ئكسا ،(ٕ)نو مع ا١تدٌ إف "؛رشادال"ال من إ ،سطو الت مع

بو طاىر بن أفركل عنو  ؛عنو دو يٍ بػى كت عن عي  ُب السٌ ٍلشنااغأي  صحابي أل  فاختى  :ا حفصمٌ أك 
كلمتُت غَت ك  ،ما كاف من كلمة ىعل ؛امي عنوعن اٟتمٌ  ،فركاه ا١تالكيٌ  ؛ل كت ٓتي يب ىاشم السٌ أ
  ،كالـ التعري  ،ا١تنفصل ىعل ؛عن اٟتمامي ،عن الفارسي "،التجريد"ركاه صاحب ك  ،(ٖ)١تدٌ ا
من  دكر و نغأ ؛مع ا١تدٌ  الإكت ال يكوف السٌ ك  ،كتعدـ السٌ  ىكاٞتمهور عل ،(َُ)(ٗ)الغَت َّ ممُّك

  .ال ا١تدٌ إكليس لو  ؛اٍلنشطريق اغأي 
 ،الـ التعري ك  ،ا١تنفصل ىكت عنو علالسٌ  (ُ)وايفابن بي ك  ،(ُُ)يطًٌ الشٌ  فركل :دريسإا مٌ أك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرعة، كأبو حاًب ككاف صدكقا، قاضي عكربا، كدمحم بن ٭تِت ا٠تنيسي، كالقاسم بن يزيد الوزاف، كىو أنبل أصحابو، كحدث عنو أبو 
 .ِْٕ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُِْ/ُ، ُ، طمعرفة القراء . انظر: الذىب،توُب سنة عشرين كمائتُت

 .ََُٗ/ّ ،ُط ،النشر ابن اٞتزرم، :انظر (ُ)
 .ُِٗ، صاذلادي :انظر (ِ)
 .ُْٕ/ُ، ادلبهج :انظر (ّ)
 .ُٖٓص (ْ)
 . ِٓٔ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٓ)
 .ما بُت ا١تعقوفتُت . ساقط من ب  (ٔ)
 . ُٕٖ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (ٕ)
 .ّّٓ/ُ، ُط ،الروضة ا١تالكي،: انظر (ٖ)
 .ُّٗ ،ُ، طالتجريدابن الفحاـ،  :انظر (ٗ)
حاب السكت مثبت هبامش ب: "ككذا ٮتتص بلبسملة بُت السورتُت اىػ. كيرل الباحث أنو يقصد السكت؛ غأف أص (َُ)

 ٟتفص من أصحاب البسملة بُت السورتُت.
بن إبراىيم  صاحبنا كعلي تال بلسبع على أبيو، قرأ عليو أبو ا١تعايل دمحم بن أٛتد اٟتبيت أٛتد بن دمحم بن الشطي مقرئ (ُُ)

   . ة ست كسبعُت كسبعمائةكأقرأ بلصاٟتية مدة، كمات سن الصاٟتي كدمحم بن اغأعمى
  . ُُٕ/ُ د.ط، ،غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
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كركاه  "،الكامل "ك ،/ب[ِٔ]"االختصارغاية "ك ،(ِ)تُب السٌ  "الكفاية"عليو ُب  نصٌ  َّ ممُّك
 ل  عن حفصاختي ك  ،(ّ)"ا١تبهج"عليو ُب  نصٌ  ؛غَت ا١تدٌ  ؛كلمتُتك  ،ما كاف من كلمة ىا١تطوعي عل

ُب َّ رث يتىتُّٱك، (ٔ)ُب القيامةَّ ّٰ ُُِّّّٱك ،(ٓ)ُب يسَّجغُّٱك ،(ْ)ُب الكه َّمضُّٱُب 
ل  ا١تبدلة اغأ ىعل (ٖ)تكالسٌ  ؛ُت عنو من الطريقُتيبعض العراقك  ،ٚتهور ا١تغاربة لفرك  ؛(ٕ)في طالت

ىو الذم ُب ك َّ رث يتىتُّٱالـك  ،َّ ّٰ ُُِّّّٱ نوفك  ،َّجغُّٱل  أ ىكعل ،َّمضُّٱمن التنوين ُب 
 ،(ُْ)"التبصرة"ك ،(ُّ)"الكاُب"ك ،(ُِ)"التيسَت"ك ،(ُُ)"ا٢تداية"ك ،(َُ)"ا٢تادم"ك ،(ٗ)"الشاطبية"
ابن ك  ،(ُٖ)ا٢تذيل ؛ربعة كالباقُتدراج ُب اغأكركل ال ،(ُٕ)غَتىاك  ،(ُٔ)"ةذكر التٌ "ك ،(ُٓ)"التلخيص"ك

فركل عنو  "؛ٕتريده"من الوجهُت ابن الفحاـ ُب  ركل عنو كالًّ ك  ،ُتيغَت كاحد من العراقك  ،مهراف
  ُُِّّّٱت ُب كركل السٌ ك  ،دراج عن عبيدكركل ال ،عن عمرك َّجغُّٱك َّمضُّٱكت ُبالسٌ 
كمن قراءتو على عبد الباقي، عن عبيد  ،عن عمرك ،الفارسي ىتو علءمن قرا َّ رث يتىتُّٱك ،َّ ّٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرأ على إدريس بن عبد الكرَل اٟتداد، كأٛتد بن دمحم بن ، مقرئ أىل بغداد ُب كقتو أبو اٟتسُت ،أٛتد بن عثماف بن بوايف (ُ)
كلد سنة ستُت كمائتُت، كمات سنة ، ليو إبراىيم بن عمر البغدادم، كأبو اٟتسن علي بن دمحم بن العالؼقرأ ع اغأشعث العنزم،

 .ٕٗ/ُ، د.ط، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُٔٔ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، أبع كأربعُت كثالٙتائة
 .َُُّ/ّ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  :انظر (ِ)
(ّ) ُ/ُْٖ. 
 .ُاآلية  (ْ)
 .ِٓاآلية  (ٓ)
 .ِٕاآلية  (ٔ)
 .ُْاآلية  (ٕ)
 مثبت هبامش ب: "ٮتتص ب١تد. (ٖ)
 .َّٖ،ُّٖ: البيتانظر  (ٗ)
 .ّٔٗص (َُ)
 : ا١تصدر السابق.انظر (ُُ)
 .ّْٕص (ُِ)
 .ُِٗص (ُّ)
 .ِٖٓص (ُْ)
 .ُُْ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، : انظر (ُٓ)
(ُٔ) ِ/ُِْ. 
 .ِِٖ/ِ، ُ، طاإلرشاد ، ابن غلبوف: كتاب انظر (ُٕ)
 .ُِّ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، أف حفصان قرأ ُب "بل راف" بلظهار. انظر:  الكاملجاء ُب  (ُٖ)
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 ،ا١تالكي من طريق عمركك  ،(ُ)بن نفيس من طريق عبيدا ىتو علءمن قرا[، كركل الدراج د/ٗٓفقط]
 َّمضُّٱ دراج ُبال ىعل "رشادال"ك ج"،ا١تبه"ك "،ا١تستنَت"اتفق صاحب ك  ،(ِ)عبيد ٚتيعان ك 

 ف صاحبإف القيامة، كالظهار ُب التطفي ، كا١تراد بلظهار: السكت؛ ُب كتالسٌ ك  َّجغُّٱك
كمل يذكر  ،لو "يةافالك"عليو ُب  نصٌ  "ا١تبهج"صاحب ك  ،(ّ)"يتوافك"ح بذل  ُب صرٌ  "رشادال"

(ٔ)َّ ّٰ ُُِّّّٱظهار ُب كال (ٓ)َّمضُّٱكت ُبالسٌ  "غايتو"اٍل ُب ذكركل ا٢تم ،(ْ)سواه
  .السور ححركؼ ا١تعجم اليت ُب فوات ىر يسكت علبو جعفأككاف  (ٕ)َّ رث يتىتُّٱك
 
 

 تنبيو
ن ا١تسكوت كا ما فيو ا٢تمز متطرؼ بعد الس ىكق  ١تن مذىبو السكت غَت ٛتزة عللو 

كعدـ االعتماد ُب  ،الساكنُت ءللتقا ؛ف كق  بلسكوف امتنع السكتإف ،تعُت الرـك ؛/أ[ّٔ]عليو
 لى شئ.ا٢تمز ع

 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .ِٔٓ،ِْٗ،ُّّ،ّّٔ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ،  :انظر (ُ)
 .ّٕٓ،ِٖٖ،ّٖٖ،ُٕٗ،ٖٔٗ/ِ، ُ، طالروضةا١تالكي، : انظر (ِ)
 .ُُّ،ُّٔص (ّ)
 ، بب فرش سورة القيامة، ا١تطففُت.وطكفاية الست سلط: انظر  (ْ)
(ٓ) ِ/ِٓٓ. 
(ٔ) ُ/ُٕٔ. 
(ٕ) ُ/ُٔٗ. 
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 خامتة
حكي ك  ،مقصود لذاتو ١تعٌت ال فيما صحت الركاية بوإفال ٬توز  ؛النقلك  ،ماعالسكت مقيد بلسٌ 

 ؛حالة الوصل م مطلقان آلس اؤك نو جائز ُب ر أبن ٣تاىد اعن  ،ا٠تزاعيك  ،يب عمركأعن  ،(ُ)ابن سعداف
 : يقوؿالنب ملسو هيلع هللا ىلصـ سلمة رضى هللا عنها كاف أكىو قوؿ  ؛ٛتل بعضهم اٟتديث الواردك  ،لقصد البياف

  .(ِ)علمأجاز كهللا  ؛ذل  لي ذا صح ٛتىٍ إك  ،ذل  ىعل  ٍب يق ،بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قرأ عليو دمحم بن  قرأ على سليم ك٭تِت اليزيدم، كإسحاؽ ا١تسيب،، النحوم ا١تقرئ الضرير، أبو جعفر دمحم بن سعداف الكوُب (ُ)
، معرفة القراء الكبار  ، الذىب، توُب سنة إحدل كثالثُت كمائتُت كجعفر بن دمحم اغأدمي،، أصحابوأٛتد بن كاصل، كىو أنبل 

 .ُّْ/ِ، غاية النهاية،  ابن اٞتزرم، ُِٕ/ُ
  .آية " كعدىا ،)حديث أـ سلمة: " أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ َب الصالة بسمميحرلا نمحرلا هللا  قاؿ اغألباٍل ُب إركاء الغليل:  (ِ)

كالدارقطٌت  ،(ُُّ/ِكَب " الشمائل " ) ،(ُِٓ/ِكالًتمذل ) ،(ْْ/ِالبيهقى ) دنكع ،(ََُْأخرجو أبو داكد ) صحيح
( من طرؽ عن ٭تِت ِ/ٖ ، ُ/ٔكأبو عمرك الداٌل َب " القراآت " )ؽ  ،(َِّ/ٔكأٛتد ) ،(ِِّػ  ُِّ/ِكاٟتاكم ) ،(ُُٖ)

عبد هللا بن أىب مليكة عنها " أهنا سئلت عن قراءة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: كاف يقطع بن سعيد اغأمول قاؿ: حدثنا ابن جريج عن 
  الرٛتن الرحيم. مال  يـو الدين ". ،قراءتو آية آية: بسم هللا الرٛتن الرٛتن الرحيم. اٟتمد هلل رب العا١تُت 

انظر: اغألباٍل،   صحيح على شرط الشيخُت ". ككافقو الذىىب. كقاؿ اٟتاكم: " ككلهم ثقات ".، كقاؿ الدارقطٌت: " إسناد صحيح
 .ٗٓ/ِ، ِ، طإرواء الغليل
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 (ٔ)على اذلمز ىشامَبب وقف محزة و : [الفرع السابع]

 ؛متحركان ك  ،ٌب ساكنان كا٢تمز َي ،ا٢تمز اختص بو دكف غَته ىُب الوق  عل ٟتمزة مذىبان ف أاعلم 
ٌب فالالـز ال َي ؛ُب الوق  عارضان ك  ،(ْ)ٌب الزمان فا١تتطرؼ َي ؛(ّ)متوسطان ك ، (ِ)ٌب متطرفان اكن َيفالسٌ 

 ،(ٓ)َّىم مم ُّٱضم ٨تو الذم قبلوف ،ٌب قبلو اٟتركات الثالثاكن العارض َيالسٌ ك  ،قبلو مضمـو
توسط ينقسم ا١تك  ،(ٕ)َّ خئ ُّٱفتح ٨توكالذم قبلو  ،(ٔ)َّ ّٰ ِّ ُّٱقبلو كسر مثل [ج/َٔ]كالذم
 ُّٱكسر ٨توك  ،(ٖ)َّ مم ُّٱٌب قبلو ضم ٨توَي ؛توسط بنفسوفا١ت ؛بغَته كمتوسط ،متوسط بنفسو :ىلإ

،(ُُ)َّ خم ُّٱبكلمة ٨توك  ،ا١تتوسط بغَته يكوف ْترؼك  ،(َُ)َّ من ُّٱفتح ٨توك ، (ٗ)َّ خس

َّ  هئ مئ ُّٱك ،(ُِ)َّ حئ جئ ُّٱك 
(ُّ)

 بدالو نواع إبكٗتفي  ىذه اغأ ،(ُ)َّ مه جه ُّٱ ،

                                                           

كىو ُب النشر"بب الوق  على ا٢تمز" كلعل الذم دعا ا١تصن  إىل استبدالو بسم"بب كق  ٛتزة كىشاـ" نظران غأف الباب  (ُ)
 قائم عليهما كالشتهاره هبما.

 َُِٔ/ْ، ُ، طالنشر ابن اٞتزرم، كىو ما ينقطع الصوت عليو. انظر: (ِ)
 . انظر: ا١تصدر السابق.كىو ما مل ينقطع الصوت عليو (ّ)
الذم ال يتغَت ُب حاليو، كَيٌب قبلو مفتوح مثل: اقرأ، كمكسور مثل: نبئ، كمضمـو مثل: مل يسؤ؛ كىو مثل ليس ُب القرآف.  (ْ)

 انظر: ا١تصدر السابق.
 .ُٕٔسورة النساء، اآلية  (ٓ)
 .َّة القصص، اآلية سور  (ٔ)
 .َِسورة العنكبوت، اآلية  (ٕ)
 .ِِّسورة البقرة، اآلية  (ٖ)
 . كقد كرد ُب اغأصل بغَت كاك، كا١تثبت اللفظ القرآٍل.ْٓسورة اٟتج، اآلية  (ٗ)
 .ٓسورة النساف، اآلية  (َُ)
 . ُٔسورة الكه ، اآلية  (ُُ)
 . ٗٓسورة يوس ، اآلية  (ُِ)
 . َٓ،ْٓسورة يوس ، اآلية  (ُّ)
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 ء،ُب كسر ا٢تا ءدااغأىل أل  كاختى  ،ل أف ف فتحان إك  ،ءفيا ان ف كسر إك  ،ا فواكمًّ ضى  فٍ إْتركة ما قبلو 
 ؛خذ بلكسرفكاف بعضهم َي ؛بداؿذا كق  بلإ َّ خم ُّٱ، َّ اك ُّٱضمها منك 

 
 ؛ضمتها ىعل ايبقوهنككاف اٞتمهور  ،من تبعهمك  ،(ّ)ابٍت غلبوفك  ،(ِ)٣تاىدكىو مذىب ابن 

 نبو اٟتسن ابأكقاؿ  ،(ٕ)كابن سفياف ،(ٔ)مك كا١تهد ،(ٓ)يكمكٌ  ،(ْ)مهراف ناختيار اب /ب[ّٔ]ىوك 
ا ا١تتحرؾ فينقسم مٌ أك  ،(َُ)"الكاُب"ك ،(ٗ)"الشاطبية"ك ،(ٖ)"التيسَتُب"ك٫تا  ؛حسن غلبوف كال الوجهُت

ما قبلو ن كالسا  تطرؼفا١ت ؛كمتوسط ، متطرؼإىلككل منهما ينقسم  ؛كمتحرؾ ،ما قبلو ساكن ىلإ
(ُِ)َّحس٨ُّتول  الف ،ل ذ كيكوف غَت ،(ُُ)دتُتئزا ان كاك ك  ءن،ايكيكوف  ،لفان أساكن ذل  ال فو يك  ،
(ُّ)َّجتهبُّٱك  لفان أبدؿ ف يي أ ؛كٗتفي  ىذا القسم ،(ُٓ)َّ لك خك حك جك ُّ ،(ُْ)َّمظ حطُّٱك 

كىل ف قدرت اغأإف ،نُتاك٫تا للسٌ احدإ ٖتذؼ فأ فيجوز ؛لفافأ مع حينئذو تك٬ت ،من جنس ماقبلو
   مدان ذلك٘تد ل ،هما للوق قيف يبأك٬توز  ،كالقصر، جاز ا١تدٌ  ؛ف قدرت الثانيةإك  ،قصرت ة؛٤تذكف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ِّٖسورة البقرة، اآلية  (ُ)
 . ُِّ، صْ، طالسبعةابن ٣تاىد، : انظر (ِ)
 . َُٓ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف،  : انظر (ّ)
 . َٓ، د.ط، صالغاية: انظر (ْ)
 أف ا٢تمزة إذا سكنت كانكسر ما قبلها؛ أبدلت ايء حاؿ الوق  عند ٛتزة. التبصرة ذكر مكي ُب  (ٓ)

 . ْٗ، صُط، التبصرة ، انظر: مكي
 . َٕ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٔ)
 . َُْ، صُ، طاذلادي: انظر (ٕ)
 . ُّٔص (ٖ)
 . ِْْ،ِْٓ،ِْٔ: البيتانظر (ٗ)
 . ِّص (َُ)
 . ُب ب زيدتُت كا١تثبت ىو الصحيح  (ُُ)
 . ّْسورة النساء، اآلية  (ُِ)
 . ُّسورة البقرة، اآلية  (ُّ)
 كرد ُب أربعة مواضع.. كقد َٓسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُْ)
 .ُُسورة اٟتجرات، اآلية (ُٓ)
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 جخ ُّٱك ،(ِ)َّيئُّٱك،(ُ)َّملُّٱك الزائدتف ٨توكالوا ،كالياء .م التوسطضهعبجاز أك يالن، طو 
َّ
(ّ)

 ُّٱذل  ٨تو َتغكإف كاف الساكن  فيو، ائدز من جنس ال يضان أف يبدؿ أٗتفيفو  ؛(ْ)َّمبٱُّك ،

 [د/َٔ] الساكنمن  (ٕ)َّ مئ زئ ُّٱك،َّ مظ حط ُّٱك ،(ٔ)َّجع ُّٱك ،(ٓ)َّجس ُّٱ٨تو
(ُُ)َّ خم ُّٱ كمن ،(َُ)َّمث ٱُّٱك ،(ٗ)ٍَّّ ُّٱك ،(ٖ)َّ يل ُّٱك٨تو ،الصحيح [د/َٔ] ٦تا  ،

(ُِ)َّ هئ مئ خئ ُّٱ ٱ٨توك  ،صليأىو حرؼ مد     ُّ َّ ُّٱك ،(ُّ)َّ ممام يل ُّٱك ،
َّ
(ُْ)

 دكق ،ٍب ٭تذفوبو  ك٭ترؾ ،ذل  الساكن ىلإا٢تمز  ةف تنقل حركأفو يفتخف ؛ىو حرؼ لُت ٦تا ؛
ان؛ كىو أحد يضأدغاـ خذ فيهما بلأف ؛دئُت ٣ترل الزايتلصكالواك اغأ ء،داء الياىل اغأأجرل بعض أ

 ،يب الفتحأ لىاٍل عالدٌ  أكبو قر ، ىاكغَت  لكاُب"،الوجهُت ُب "الٌشاطبية"، ك"التيسَت"، ك"التبصرة"، ك"ا
(ُٕ)فقط(ُٔ)َّ خس ٱُّك ،(ُٓ)َّ مث ُّٱك َّممُّػب ةيمبن بلٌ او كخصٌ 

 ان.علو مطرد٬تفلم ؛ 

 ،ساكنان  كتقدـ حكم ٗتفيفو ،العارض ا١تتطرؼىو الساكن  ؛ا١تتحرؾ ما قبلو كا١تتطرؼ
 ؛اكن ما قبلوكا١تتوسط السٌ  ،ف شاء هللا تعاىلإتباع الرسم كب ،بلرـك وحكم ٗتفيف /أ[ْٔ]ٌبأكسي

 لفان ألو باكن قيكوف كذل  السٌ  :فا١تتوسط بنفسو ؛كبغَته ،وسمتوسط بنف :قسمُت ىعل يضان أيكوف 
                                                           

 . ّٕسورة التوبة، اآلية  (ُ)
 . كقد كرد ُب تسعة مواضع.ُٗسورة اغأنعاـ، اآلية  (ِ)
 . على قراءة من ٫تز.ّٓسورة النور، اآلية  (ّ)
 . ِِٖسورة البقرة، اآلية  (ْ)
 . ٓسورة النحل، اآلية  (ٓ)
 . ُٗسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٔ)
 . ِٓسورة النمل، اآلية  (ٕ)
 . ّّ، العنكبوت، اآلية ٕٕسورة ىود، اآلية  (ٖ)
 . ِّ، الفجر، اآلية ٗٔسورة الزمر، اآلية  (ٗ)
 . ٕٔسورة القصص، اآلية  (َُ)
 . ْٗسورة البقرة، اآلية  (ُُ)
 . ُِٖسورة آؿ عمراف، اآلية  (ُِ)
 . َِسورة البقرة، اآلية  (ُّ)
 . ْٕ،ٕٕسورة اغأنبياء، اآلية  (ُْ)
 . كقد جاء ُب اغأصل بغَت كاؼ، كا١تثبت لفظ القرآف. َُُ، ا١تائدة، اآلية ْٗسورة آؿ عمراف، اآلية  (ُٓ)
 .ٖٓسورة الكه ، اآلية  (ُٔ)
 .ّٖ،ّٗ: التلخيص، انظر (ُٕ)
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  و  ٨تلفاغأ ؛ذل كيكوف غَت  ،زائدة ف كاكه آت منو ُب القر َيمل ك  ة،كيكوف ايء زائد ،يضان أ
  ،(ّ)َّجتُّٱ٨تو، كٗتفيفو بُت بُت، كالياء الزائدة َّمثُّٱك ،(ِ)َّحضُّٱٱ،(ُ)َّ منخنُّٱ

 يضان أيكوف  ؛كغَت ذل  من الساكن ،دغاـبل وٗتفيفك  َّ جت ُّٱك ،(ْ)َّ هب ُّٱك
  َّ من ُّٱك ،(ٔ)َّ يت ُّٱك ،(ٓ)َّ خس ُّٱُت ٨تويصلأ ، كاكان يكوف ايءك  ،صحيحان 

 ،(َُ)َّ حج ُّٱك ،(ٗ)َّ يل ُّٱك٨تو ،توءقراُب  ،(ٖ)َّ جه ُّٱك ،(ٕ)َّحبُّٱك
َّ
ك٬توز ُب  ،كا١تتوسط ،قدـ ُب ا١تتطرؼتبلنقل كما  يضان أكٗتفيفو  ؛َّ خس ٱُّك َّ رت ُّٱك ،(َُ)
 كمنفصالن  ،رٝتان و ه يكوف الساكن قبلو متصال ببغَت  كا١تتوسط ،يضان أدغاـ ُت اليلصكالواك اغأ ،الياء
 ُّٱك ،َّ زب ُّٱمن  وبينالت ءكىا ،َّ من ُّٱك  ،َّ يق ٱٱُّٱء ٨تولنداا ءفا١تتصل يكوف اي ؛عنو
(ُُ)َّ من  زائد،كىذا من ا١تتوسط ب، َّ حم ُّٱك، َّ يل ُّٱكالـ التعري  ٨تو ، [جػ/ُٔ] ٱ
 ؛كحرؼ مد ،كحرؼ لُت ،صحيحان يكوف الساكن قبلو  ؛ان رٝت كا١تنفصل ،ويالكالـ عل ٌبأكسي

 ُّٱكحرؼ اللُت ٨تو ،َّ ني مي ُّٱ ،َّ ىف يث ُّٱ، َّ مل خل َُّّٱ ىم مم ُّٱفالصحيح ٨تو

 ا٪تإكتسهيلو  ؛تسهيلوىل إفذىب كثَت  ؛كٖتقيقو ،تسهيلول  ُب كاختي  ،َّ مث زث ُّٱك ،َّ خص حص
(ُِ)ةسلم وبأ ه منصوصان كركا ،يكوف بلنقل ب صاح يكىذا مذىب ا١تالك ،ُتيعن رجالو الكوف ٱ

                                                           

 . ّْسورة اغأنفاؿ، اآلية  (ُ)
 . ُُٔسورة اغأعراؼ، اآلية  (ِ)
 . ُُِسورة النساء، اآلية  (ّ)
 . كقد كرد ُب أربعة مواضع.ْاء، اآلية سورة النس (ْ)
 . كقد كرد ُب أربعة مواضع.ّْسورة السراء، اآلية  (ٓ)
 .ُّٕ، إبراىيم، اآلية ُُّسورة اغأنعاـ، اآلية  (ٔ)
 . كقد كرد ُب أحد عشر موضعان. كىذه ا١تواضع على قراءة من ٫تز.ٕٔسورة البقرة، اآلية  (ٕ)
 .ْسورة اغأخالص، اآلية  (ٖ)
 .ِٕرة ا١تل ، اآلية سو  (ٗ)
 .َُُسورة يوس ، اآلية  (َُ)
 .ٔٔسورة آؿ عمراف، اآلية  (ُُ)
ا١تعركؼ ببن أيب الركس مقرئ معركؼ، أخذ القراءة عرضنا عن اٟتسن بن  أبو سلمة الكوُب ،عبد الرٛتن بن إسحاؽ (ُِ)

 ،كدمحم بن أٛتد بن علي الباىلي كصاحل بن إدريس ،أٛتد بن نصر الشذائي :ركل القراءة عنو عرضنا ،سليماف الضبك  ،عمركيو
 . كقاؿ كاف ال يقصدٍل غَت قراءة ٛتزة
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(ّ)كا٢تذيل ، ٱ(ِ)"رشاده"إُب  بو العزٌ أك  ، ٱ(ُ)"ةالركض"
، 

صاحب  ىعل رأقبو ك  ،(ٓ)"كافيو"ُب  حريشكذكره ابن  ،(ْ)ة"الشاطبي"الوجهُت ُب  أحدك  
وا كىؤالء قد خصٌ  ،حد منهم النقل فيهاز أ٬تفلم اٞتمع  /ب[ْٔ]من ذل  ميم اكاستثنو  ة"،الركض"

كما   كساكنان  ،تسهيل ٚتيع ا١تنفصل متحركان ال فمن عم إك  ،حده من ا١تنفصلالتسهيل هبذا النوع ك 
 منصوصان  كجاء أيضان  ،خركف ٖتقيقوآكركل  ،نو سهل ىذا القسم أيضان إٌب من مذىب العراقيُت فأسي

(ٔ)عن ٛتزة من طريق ابن كاصل
 ،ىل الغرب قاطبةأك  ،(ٕ)ُتيكىو مذىب كثَت من الشام ؛عن خل  ،

 ،كابن سفياف ،يب إسحاؽ الطربمأك  ،كطاىر ابن غلبوف ،يب الفتحأكىو مذىب  ؛هي رى يػٍ اٍل غى كمل ٬تز الدٌ 
 ميُّٱفاغأل  ٨تو ان؛كاك ك  ،كيكوف ايء ،لفان أيكوف  كحرؼ ا١تد ،اكسائر من حقق ا١تتصل خطًّ  ،يكمكٌ 

 ،(َُ)َّربيئ ىئ ُّٱك ،(ٗ)َّزث  رثُّٱك ،(ٖ)َّ يت ىت٨ُّتوكالواك  ،كالياء ،َّىي
ف بعض من إف ،(ُ)َّ نئ مئ ُّٱ،(ُّ)َّ يئ ىئُّٱ ،(ُِ)َّٰى ينُّٱك ،(ُُ)َّمك لكُّٱك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّٓٔ/ُ، د.ط، غاية النهايةانظر: ابن اٞتزرم، 
 .ُِّ،ِِّص (ُ)
 .ُِٖص (ِ)
 .ّّْ،ّْْ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  :انظر (ّ)
 .ِِٕ: البيتانظر (ْ)
 .ّٔص (ٓ)
 ، ا١تقرئ، قرأ القرآف على دمحم بن سعداف ا١تقرئ، صاحب سليم.أبو العباس البغدادم ،دمحم بن أٛتد بن كاصل (ٔ)

قاؿ ، ، كسلمة بن عاصم، كغَتىمقاؿ أبو عمرك الداٍل: كىو أجل أصحابو، قلت: كٝتع من خل  بن ىشاـ، كأٛتد بن حنبل
توُب ُب  ،الداٍل: ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا، أٛتد بن بوايف، كدمحم بن أٛتد الرامي، كابن ٣تاىد، كموسى بن عبيد هللا ا٠تاقاٍل

، لنهايةغاية ا،  ابن اٞتزرم، ُْٗ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبار. انظر: الذىب، ٚتادل اآلخرة، سنة ثالث كسبعُت كمائتُت
 .ُٗ/ِد.ط، 

 . ُٕٓ/ُ، ُ، طالتذكرة ابن غلبوف،: انظر (ٕ)
 .ِٖ، النحل، اآلية ٕٗسورة النساء، اآلية  (ٖ)
 .ُّسورة ىود، اآلية  (ٗ)
 .ِّٓسورة البقرة، اآلية  (َُ)
 .َِسورة اٞتن، اآلية  (ُُ)
 آف.. كقد جاء لفظ لتاركوا بغَت الـ، كا١تثبت لفظ القر ّٔسورة الصافات، اآلية  (ُِ)
 . ِٓسورة سبأ، اآلية  (ُّ)



 

511 
 

 ،ل بُت بعد اغأفجعلو بُت  ؛من خف  ا٢تمز بعد الساكن الصحيح بلنقل خف  ىذا النوع أيضان 
 ،مقسم [د/ُٔ]بناك  ،يب ىاشمأيب طاىر ابن أكىو مذىب  ؛كالواك ء،دغم بعد الياأك  ،كنقل حركتو
كعليو  ؛كغَتىم ،حكاه عنو مكيكابن ٣تاىد فيما  ،كابن شيطا ،وعييب العباس ا١تطٌ أك  ،كابن مهراف

(ِ)يب العزٌ أ ة"كفاي"ما ُب  ىكىو مقتض ؛ُتيكثر العراقأ
(ّ)اٍل غَتهذكمل يذكر ا٢تم ،

صاحب  أكبو قر  ؛
كُب   ،التحقيق ُب ىذا النوع ىكاٞتمهور عل ،(ْ)وعيعن ا١تطٌ  ،يٍتزً ارى عن الكى  ،الشري  ىعل "ا١تبهج"

 ىعل "ا١تبهج"كصاحب  ،يطاشغَت ابن  ىعل ابن سوار أكبو قر  ؛منفصالن  كل ما كقع ا٢تمز فيو متحركان 
 و.اٍل من ٚتيع طرقكالدٌ  ،(ٓ)ربمكركاه أبو إسحاؽ الطٌ  ،يئيب بكر الشذاأعن  ،عن الكارزيٍت ،الشري 

 ؛كمتوسط بغَته ،متوسط بنفسو :قسمُت ىعل فهو أيضان  ؛متحرؾ /أ[ٓٔ]ا ا١تتوسط ا١تتحرؾ كقبلومٌ كأ
فيحصل من ذل   ؛بعد اٟتركات الثالث ان ك مضمومأ ان،سور ك مكأ ،يكوف مفتوحان  :فا١تتوسط بنفسو

ايء ، يبدؿ  :َّٰىُّٱا١تفتوح بعد كسر ٨توك  ان،يبدؿ كاك  :َّزنُّٱفا١تفتوح بعد ضم ٨تو ؛تسع صور
ا١تضمـو بعد فتح ك  ،فتح دا١تكسور بعك  ،ا١تضمـو بعد ضمك  ،كسركا١تكسور بعد   ،كا١تفتوح بعد فتح

َّ  يت  ُّٱك َّ ىه  ُّٱك ،َّ رن ُّٱك ،(ٔ)َّ خت ُّٱ٨تو
(ٕ)

يسهل   (ٖ)[خس  ٱ]ك ،
(ٗ)َّ رت ُّٱا١تكسور بعد الضم ٨توك  ،بُت بُت ُب الصور ا٠تمس  ُّٱ،ا١تضمـو بعد الكسر ٨تو يطفاك  ،

(َُ)َّ ىل   ان،اك ك ؿ بديف أا١تكسور بعد ضم  ُب بعضهم أيضان  زجاأك  ،فيهما يسهل بُت بُت أيضان  ،
، الشاطب، كغَتىم، ككافق (ُِ)، كأبو العزٌ (ُُ)أف يبدؿ ايء حكاه الداٍلبعد كسر  ُب ا١تضمـوك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٕٓسورة البقرة، اآلية  (ُ)
 .َُّٗ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر (ِ)
 .ِٓٓ،ِٔٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ّ)
 .ِٖٓ،ِٗٓ،َِٔ، رسالة دكتوراه، صادلبهج: انظر  (ْ)
 .َْٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٓ)
 .ٖسورة ا١تائدة، اآلية  (ٔ)
 .ْٓ، القصص، اآلية ِِسورة الرعد، اآلية  (ٕ)
 مثبت هبامش اغأصل، كسقط من ب. (ٖ)
 .َُٖسورة البقرة، اآلية  (ٗ)
 .ِّسورة التوبة، اآلية  (َُ)
 .ُٓٔ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  :انظر (ُُ)
 .َٗ، صُ، طالكفايةالقالنسي، التغَت من جنس اٟتركة. انظر:  :الكفايةالذم ُب  (ُِ)
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ُب  حكاه أبو العزٌ ك  ،الموك  ،الفعلاء ا١تضمومة بعد كسر فقط ُب فُب على جواز البداؿ  (ُ)ا٢تمذاٍل
 ،البصرةك  ،مصرك  ،ىل الشاـأبُت بُت عن  ىكحك ،ُتيكالبغداد ،ُتيىذا النوع خاصة عن الواسط

عنو ُب ا١تضمومة ا١تكسور ما ك  :[/جػِٔ]ٍب قاؿ ،بداؿ ُب النوعُتخفش الأبو حياف عن اغأ ىكحك
 ىوك  ،خفش ُب النوعُتمذىب اغأ ءلغاإ ىعلكاٞتمهور  ،(ِ)التسهيل بُت بُت ؛قبلها من كلمة أخرل
 ابٍتى ك  ،(ٕ)ابن سوارك  ،(ٔ)ا١تهدكمك  ،(ٓ)"التجريد"ك ،(ْ)"اجملتىب"ك ،(ّ)"العنواف"مذىب صاحب 

 ؛منفصالن ك  ،رٝتان  ا١تتوسط بغَته يكوف متصالن ك  ،خفشاٟتسن اغأ يبأ ىلإكىو منسوب  ؛(ٖ)غلبوف
 ء،الـ االبتداك  ،حركؼ اٞترك  ،كحركؼ العط فا١تتصل يكوف بدخوؿ حرؼ من حركؼ ا١تعاٍل عليو  

 ،ٌب ا٢تمزة فيو مفتوحةكأت ،ب١تتوسط بزائد /ب[ٓٔ]ىو ا١تعرب عنوك  ؛ك غَت ذل  ،٫تز االستفهاـك 
 :كىلاغأي  ؛(ٗ) [ور]صفيصَت ست  ؛فتحك  ،ٌب قبل كل من ىذه اٟتركات كسركَي ،مضمومةك  ،مكسورةك 
(ُُ)َّ مي ُّٱ، (َُ)َّلك ُّٱ٨تو (ُِ)َّ حب ُّٱ ، (ُّ)َّ مئ ُّٱ ،   ،(ُْ)َّخي ٨ُّتو  :الثانية ،
(ُٓ)َّ يه (ُٔ)َّ حم ُّٱ ،   ،(ُٗ)َّ ىت ُّٱ٨تو  :الثالثة ،(ُٖ)َّ نت ُّٱ ،(ُٕ)َّ حك ُّٱ، 

                                                           

 .ِٔٓ،ِٕٓ/ُ، ُ، طة االختصارغاي: انظر (ُ)
 .َُٔٓ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، : انظر (ِ)
 . ٗٗص (ّ)
 ا١تصدر السابق . (ْ)
 .َُّص (ٓ)
 .َٔ،ُٔ، ُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٔ)
 .َُٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ٕ)
 .ُٓٓ،ُٔٓ/ُ، ُ، طالتذكرة ابن غلبوف،: انظر (ٖ)
 ثبت ىو الصحيح كما ُب ب .اغأصل بلسُت كم (ٗ)
 .ٔ، التغابن، اآلية ُِسورة غافر، اآلية  (َُ)
 .ٔسورة القلم، اآلية  (ُُ)
 .ُُ،ُِسورة النساء، اآلية  (ُِ)
 . كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.ّْسورة البقرة، اآلية  (ُّ)
 .ْْسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُْ)
 .ْٓ، النحل، اآلية ٕٗسورة اغأعراؼ، اآلية  (ُٓ)
 . كقد كرد ُب ٜتسة مواضع.ُُٕغأعراؼ، اآلية سورة ا (ُٔ)
 . كقد كرد ُب أحد عشر موضعان.َُُسورة البقرة، اآلية  (ُٕ)
 .ِٕسورة النازعات، اآلية  (ُٖ)
 .ٕٗسورة اٟتجر، اآلية  (ُٗ)
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  ،(ِ)َّ خل ُّٱ ،(ُ)َّ نث

  .(ٔ)َّ حي ُّٱ ،(ٓ)َّ مئ ُّٱ ،(ْ)َّيتُّٱ ،(ّ)َّ جت ُّٱ٨تو  :الرابعة

(ٖ)َّ يب ُّٱ ،(ٕ)َّٰر ُّٱ:ا٠تامسة .

ل  من بعد اغأ يضان أٌب ا٢تمزة كأت ،(ُُ)َّ حل ُّٱ ،(َُ)َّهل ُّٱ ،(ٗ)َّ يئ ُّٱٱ٨تو :السادسة 
 ء،كىل اياغأ ةصور الفتبدؿ ُب  َّ زب ُّٱك ،َّ من ُّٱمن  والتنبي ءىاك  َّ يق ُّٱ٨تو  ءالندا ءاي
 َّحي ُّٱ، َّ يلُّٱبعد الـ التعري  ٨تو  يضان أٌب ا٢تمزة ك أت ،تسهل بُت بُت ُب الصور الباقيةك 

كثر أك  ،العراقيوف قاطبة وكعلي ؛ىم اٞتمهورك  ؛از ٗتفي  ىذا النوعجأليها عند من إفتنتقل حركة ا٢تمز 
 ىعل "التجريد"كذا صاحب ك  ،(ُِ)واٍل عليالدٌ  أبو قر ك  ؛تحفيب الأكىو مذىب  ؛ا١تغاربةك  ،ُتا١تصري
(ُّ)الفارسي

 ٍتبإكىو مذىب  ؛الوق  عليو بلتحقيق ىلإذىب كثَت ك  ،عن ٛتزة كل منصوصان ري ك  ،
(ُْ)غلبوف

(ُٔ)دريسإكاختيار صاحل بن  ،(ُٓ)يمكٌ ك  ،
 كرد منصوصان ك  ،صحاب بن ٣تاىدأكغَته من  ،

                                                           

 .ُِ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  (ُُ)
 .ََٔ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ُِ)
 .ُّْ، صُ، طالتجريدفحاـ، ابن ال :انظر (ُّ)
 .ُٕٓ/ُ، ُ، طالتذكرة ابن غلبوف، :انظر (ُْ)
 .ُُِ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ُٓ)
كعلي ، قرأ عليو عبد ا١تنعم بن غلبوف قرأ على ابن ٣تاىد كغَته،، ا١تقرئ، أحد اٟتذاؽ صاحل بن إدريس أبو سهل البغدادم (ُٔ)

 . توُب سنة ٜتس كأربعُت كثالٙتائة، كلو ني  كأربعوف سنة، بن دمحم اغأنطاكي
 .ِّّ/ُ، د.ط، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، ُُٕ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارانظر: الذىب، 



 

511 
 

(ُ)عبد الباقي ىعل "التجريد"صاحب  أكبو قر  ؛عن ٛتزة [د/ِٔ]يضان أ
،  

 ،(ٓ)"ا٢تداية"ك ،(ْ)"الكاُب"ك ،(ّ)"اطبيةالشٌ "ك ،(ِ)"التيسَت"صاحب  ذكر الوجهُت ٚتيعان ك 
(ٕ)التحقيق َّ خي ُّٱك َّمن ُّٱٱُب مثل "ا٢تداية"ُب  (ٔ)اركاخت "،التلخيص"ك

كُب غَته  ،
 اظهنما ٟتأكك  َّ خي ُّٱ َّ من ُّٱال ُب مثل إحسن أهيل سالت ":الكاُب"قاؿ ُب ك   ،يخفالت
  .علمأكهللا  ،صاؿ ا١تدانف

 ٌب قبل كل اٟتركات الثالثكأت ؛بٟتركات الثالث متحركان  يضان أيكوف  ؛كا١تنفصل من ا١تتوسط بغَته
(ٖ)َّ نن من ُّٱمفتوحة بعد ضم ٨تو :كىلاغأي  :ضان يأور صتسع  فتبلغ مفتوحة بعد  :/أ[ٔٔ]الثانية 

(ٗ)َّ مي زي ُّٱكسر ٨تو  (َُ)َّ مص خص ُّٱ٨تومفتوحة بعد فتح  :الثالثة ،  مكسورة  :الرابعة ،
(ُِ)َّ ىل مل يك ُّٱكسر ٨تو ا٠تامسة: مكسورة بعد   ،(ُُ)َّ ىل مل ُّٱضم  ٨تو بعد  ، 

(ُّ)َّمئ زئ ُّٱمكسورة بعد فتح ٨تو  :السادسة    ىث  ُّٱمضمومة بعد ضم ٨تو  :السابعة ،

(ُْ)َّ يث   (ُٓ)َّ ىف يث ىث ُّٱمضمومة بعد كسر ٨تو  :الثامنة ،   مضمومة بعد فتح  :التاسعة ،
ىذا القسم من خف  ا١تتوسط ا١تنفصل الواقع بعد حركؼ ا١تد  فخف  ؛(ُٔ)َّ مي خي ُّٱ٨تو 

                                                           

 .ُّْ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ،  :انظر (ُ)
 .ُٕٔص (ِ)
 .ِْٖ،ِْٗ: البيتانظر (ّ)
 .ِْٖ،ِْٗ: البيتانظر (ْ)
 .ٕٓ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٓ)
 ، كا١تثبت ىو الصحيح ١تناسبة السياؽ. ُب ب كاختيار  (ٔ)
 . ٖٓ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٕ)
 .ّٔص (ٖ)
 .ٕٗسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٗ)
 .ٕٓسورة البقرة، اآلية  (َُ)
 .ُِٕسورة البقرة، اآلية  (ُُ)
 .ّّسورة النور، اآلية  (ُِ)
 .َِْسورة البقرة، اآلية  (ُّ)
 .ُّسورة التكوير، اآلية  (ُْ)
 .ٕٓ، القصص، آيةّٖ، النمل، آيةْٖكقد كرد ىذا اللفظ ُب ثالثة مواضع أخر: النحل، آية .ُْسورة النساء، اآلية  (ُٓ)
 .َُِسورة النحل، اآلية  (ُٔ)
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(ُ)ُتيمن العراق   فيبدؿ ا١تفتوح بعد ضم  ؛ا١تتوسط بنفسو من ا١تتحرؾ بعد متحرؾ في كتخ  ٗتفيفوك  ،
بداؿ ا١تكسور بعد إك٬ترم لبعضهم  ،سهل بُت بُت ُب الصور السبع الباقيةيي ك  ءن،بعد كسر ايك ، كاكان 
 كما تقدـ.  بداؿ ْتركة ما قبلوكا١تضمـو بعد كسر ُب كجو ال ،ضم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْٗٗ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، : انظر (ُ)
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 لصف
ذا خف  إنو أ :م؛ أا٢تمز خط ا١تصح  ىعل ق نو كاف يتبع ُب الو أ ركل سليم عن ٛتزة

اتباعو دكف ما  ى  العثماٍل اجملمع علُب ذل  التخفي  ما كافق خط ا١تصح ىا٢تمز ُب الوق  راع
خذ قـو من ا١تغاربة أكقد  ،قيسأ وف كاف ما خالفإك  ،ف يصح كجهو ُب العربيةأكذل  بشرط  ؛خالفو

 ،(ّ)شريح بناك  ،(ِ)يمكٌ ك  ،(ُ)يب الفتحأك  ،اٍلالتخفي  كالدٌ من  [جػ/ّٔ]هبذا النوع
(ْ)اطبالشٌ ك  

 ىم بلتخفي  عند ىكىذا ىو ا١تسم ؛خرينأكمن تبعهم من ا١تت ،(ٓ)بن كاصلدمحم ك ،
 مخ ُّٱتعاىل  وخال  فيو الرٝتي القياسي ففي قولال فيما إىذا التخفي   ةدئكال يظهر فا ،الرٝتي

بواك  َّ جه ُّٱ، َّ حم ُّٱذل  كك  ،الرسم ىعل ةبياء كاحدة مشدد وز فيو الوق ٬ت (ٔ)َّ جس

ككذل  ٬توز  ،كقع /ب[ٔٔ]حيث ءمضمومة الراَّ ايى ؤٍ ري  ُّٱ كذل  ٬توز عند بعضم ُبك  ،مشددة
 ،ىو مسموعك  ؛جل كتابتهما  كذل أل  من أب (ٖ)َّ مص خص ُّٱك (ٕ)َّ مب ُّٱ ىالوق  عل
مذاٍل٢تكركاه ا

(ٗ)
ً ُّٱ، ك َّحبُّٱىكعل ، 

 
َّكفؤا

(َُ)
، كذل  (ُُ)َّ ين ىن ُّٱ ىكعل ،واكبل 

  ،(ُ)َّ مك ُّٱك  ،(ُْ)َّ زت ُّٱك (ُّ)َّ رن ُّٱك (ُِ)َّ جغ ُّٱ ىيوق  عل ككذل 
                                                           

 .ٕٕٓ/ِ، ُ، طع البيانجام: الداٍل، انظر (ُ)
 .ٗٗ،ََُ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ِ)
 .ّٓ، صُ، طالكايف : ابن شريح، انظر (ّ)
 .ِْْ: البيتانظر (ْ)
 .ٖٕٓ/ِ، ُ، طجامع البيان: الداٍل، انظر (ٓ)
 .ْٕسورة مرَل، اآلية  (ٔ)
 .ِٔ، الواقعة، اآلية ْٕ، النجم، اآلية َِسورة العنكبوت، اآلية  (ٕ)
 .َِاغأحزاب، اآلية  سورة (ٖ)
 .ُِٓ/ُ: غاية االختصار، انظر (ٗ)
 .ُب ب بغَت ٫تز (َُ)
 . ّْسورة اغأنفاؿ، اآلية  (ُُ)
 . ٖٓسورة يوس ، اآلية  (ُِ)
 . ْٖسورة النحل، اآلية  (ُّ)
 . ُٖسورة طو، اآلية  (ُْ)
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  ،(ْ)َّ مظ ُّٱك  ،(ّ)َّ مل خل ُّٱكؿ ُب غأا١توضع اك ، (ِ)مواضع النمل الثالثةَّ ري ُّٱك
إببراىيم َّ ىث ُّٱك ،(ٔ)َّ يي ُّٱك  ،(ٓ)َّ جض ُّٱك

(ٗ)ُب ص َّ زتمتُّٱك ،(ٖ)التغابنك ، (ٕ)
 

ُب كجو  (ُُ)مةاُب القيَّ  مض خض ُّٱك ،(َُ)ُب ص َّ ىئ نئ ُّٱكذاك  ،للرسم اتباعابلواك 
 ،ُب الشورل (ُّ)َّ مب خب حب ُّٱك (ُِ)نعاـغأُب ا َّمن خن ُّٱكذاك  ،رٝتها كذل 

(ُٓ)براىيمإُب  َّ ٰذ ُّٱك ،(ُْ)ودُب ى َّختُّٱك
 ُّٱك ،(ُٕ)ُب الرـك َّ مض ُّٱك ،(ُٔ)ركغاف 

 ُّٱك ،(َِ)ُب الدخاف َّ  مح جح ُّٱك ،(ُٗ)ُب الصافات َّ حي ُّٱك ،(ُٖ)ُب غافر َّ ىن
(ِِ)فطوعت َّ مخ ُّٱك ،ةنمتحُب ا١ت (ُِ)َّ مب

ُب  َّ ىب نب مب  زب ُّٱك ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ُُٗسورة طو، اآلية  (ُ)
 . ِٗ،ِّ،ّٖسورة النمل، اآلية  (ِ)
 . ُية سورة ا١تؤمنوف، اآل (ّ)
 . ٖسورة النور، اآلية  (ْ)
 . ٕٕسورة الفرقاف، اآلية  (ٓ)
 . على قراءة "يىنشىأي" ُٖسورة الزخرؼ، اآلية  (ٔ)
 . ٗاآلية  (ٕ)
 . ٓاآلية  (ٖ)
 . ٕٔاآلية  (ٗ)
 . ُِاآلية  (َُ)
 . ُّاآلية  (ُُ)
 . ْٗاآلية  (ُِ)
 . ُّاآلية  (ُّ)
 . ٕٖاآلية  (ُْ)
 . ُِاآلية  (ُٓ)
 . ْٕاآلية  (ُٔ)
 . ُّاآلية  (ُٕ)
 .َٓاآلية  (ُٖ)
 . َُٔاآلية  (ُٗ)
 . ّّاآلية  (َِ)
 . ْاآلية  (ُِ)
 .ِٗأم: سورة ا١تائدة، اآلية  (ِِ)
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 ّٰ ُّٱ، ككذا قولو (ّ)ُب اٟتشرَّ جن  يم  ُّٱ،(ِ)ُب الشورلَّ حب جب ُّٱ،(ُ)ا١تائدة

 ،(ٕ)ُب الكه  ،(ٔ)[َّىق يفُّٱ]ك ،(ٓ)ُب طوَّ مك لك هش ُّٱك، (ْ)ُب الزمر َّ رئ
 ،(َُ)نعاـغأُب اَّ مكُّك ،(ٗ)فاطرُب  َّخصُّٱك ،(ٖ)ءالشعرا ُبَّمت خت حتُّٱك
 لك خكُّٱاتباعا للرسم ُب كذل  يوق  بلياك  ،ا١تواضع السبعة بلواكىذه ُب كجو رسم  (ُُ)الشعراءك 

 (ُّ)ُب يونسَّيي ىي ُّٱك  ،[د/ّٔ](ُِ)نعاـغأُب ا َّ مك
ُب  َّ مت زت رت ُّٱ

 ُّٱ ،(ُٔ)لر و ُب الش َّ حن جن مم ُّٱك ،(ُٓ)ُب طوَّ مل يك ىك ُّٱ،(ُْ)النحل
 ُّٱ٨تو  ىككذل  يوق  عل ،كجو رٝتو بلياء ىعل (ُٖ)فيهاَّ يب ىب ُّٱككذا ،(ُٕ)ُب الرـك َّ

ككذل  يوق  اٟتذؼ مع ضم ما قبلها  ىبواك كاحدة عل (َِ)َّ ىن ُّٱك ،(ُٗ)َّ مظ

                                                           

 .ّّ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  (ُٕ)
، اآلية  (ُٖ)  . ٖأم: سورة الرـك
 .ُْسورة البقرة، اآلية  (ُٗ)
 .ُْسورة البقرة، اآلية  (َِ)
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َّ  خم  ُّٱ ،(ُ)َّ يك ُّٱ
(ِ)

َّ  متُّٱك ،
(ّ)

 (ٓ)ٌَُّّّٱك ،(ْ)َّخيُّٱك ،

(ٓ)ٌَُّّّٱك ذا يوق  بلياء كك  ،للرسم /أ[ٕٔ]بٟتذؼ اتباعان  (ٔ)َّخس ُّٱك ،َّ خكُّٱك،
(ٕ)َّمتُّٱبلياء على ٨تو  ؛مومة بعد كسر اتباعا للرسممض (ٖ)[فيو]من كل ما كقعت ا٢تمزة  

كذىب  ء،داىل اغأأعن فيو  النص صحٌ ك  ،كل ىذا لو كجو ُب العربيةك  ،خفشفيتحد مع مذىب اغأ
ابن ك  ،ىو الذم ذكره ابن شيطاك  ؛القياسي دكف العمل بلتخفي  الرٝتي  يخفتال ىلإاٞتمهور 
(َُ)بو اٟتسن بن فارسأك  ،(ٗ)سوار

 (ُُ)بو العزٌ أك  ،
 (ُِ)طاط ا٠تيٌ بكس ، (ُّ)بو الكـرأك  ،

  ،(ُْ)اٍلذكا٢تم ،
(ُٓ)١تالكيكا ،كا٢تداية ،كا٢تادم ،كالتجريد ،كالتذكرة ،اجملتىب، ك  كصاحب العنواف

 .غَتىمك  ،
 

 
 
 
 

                                                           

 .ُٔٔ، اغأعراؼ، ٓٔورة البقرة، اآلية س (ُ)
 .ُٕ، اٟتج، ِٔسورة البقرة، اآلية  (ِ)
، ُٔ، الواقعة، آيةْٓ،ٕٔ، الرٛتن، آيةَِ، الطور، آيةُٓ. كقد كرد ُب ستة مواضع أخر: ص، آيةُّسورة الكه ، اآلية  (ّ)
 .ُّ، النساف، آيةُٔآية
 .ٓٗسورة اٟتجر، اآلية  (ْ)
 .ٖاآلية  ، القصص،ٕٗسورة يوس ، اآلية  (ٓ)
 .ٓٔ، الصافات، اآلية ِٕٗسورة البقرة، اآلية  (ٔ)
 .ٔسورة اغأعلى، اآلية  (ٕ)
 . ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من ب  (ٖ)
 .َُٓ/ُ،، ادلستنّب ابن سوار، : انظر (ٗ)
 .ُّٖ، رسالة دكتوراه، صجامع اخلياط: انظر (َُ)
 .ِٖ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، : انظر (ُُ)
 .ِٗٓ،َِٔ/ُ، ُ، طادلبهج: انظر (ُِ)
 .ّّٖ/ُ، ُ، طادلصباح: انظر (ُّ)
 .ِْٔ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ُْ)
 .ِْٗ/ُ، ُ، طالروضة ا١تالكي،: انظر (ُٓ)
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 : تنبيهات
 :نواعأربعة أكذل   ؛فيما مل تبدؿ ا٢تمزة ا١تتطرفة فيو حرؼ مد اـمشكال ،٬توز الرـك :كؿاغأ

 حن ُّٱك َّ رت ُّٱكَّ مبُّٱك، َّ جس ُّٱ اكن ٨توالسٌ  ىمز عللقى فيو حركة ا٢تأما  :حدىاأ
.(ُ)َّ يل ُّٱكَّ خن

 ُّٱ٨توك  َّ يئ ُّٱك َّمبٱ٨ُّتو دغم فيو ما قبلوأك ان بدلت ا٢تمزة فيو حرفأما  :الثانية

 .دغاـعند من ركل فيو ال َّ خم ُّٱك َّمم
ٱ  الرٝتي ٨تويفلتخا ىركة نفسها علْت ءن اي ك، أان بدلت فيو ا٢تمزة ا١تتحركة كاك أما  :الثالث

.َّرت ُّٱَّ  لك خك ُّٱك  َّ ٰذ ُّٱك،َّ ري ُّ

 ىكذل  عل ،ا١تضمومة بعد كسر ايءان، أك كاك فيو ا٢تمزة ا١تكسورة بعد الضم  بدلتأما  :الرابع
كال  و،فال رـك في ؛بدؿ حرؼ مديي  [جػ/ْٔ]ام امٌ أ (ِ)َّ ين ُّٱك ،َّ مب ُّٱخفش ٨تو كمذىب اغأ

ٱ ٱك٨تو  َّ ّٰ ِّ ُّٱك َّ ىم مم ُّٱك ،َّ يل ُّٱك٨تو َّ مق ُّٱك َّ حب ُّٱمشاـ ٨تو إكال 

 .َّ خي حي ُّٱك َّ ٰى ٰر ُّٱك َّمظ ُّٱ
ل  إذا كانت أك بعد اغأ ،ا١تتطرفة إذا كقعت بعد متحرؾ ٬توز الرـك ُب ا٢تمزة ا١تتحركة :الثاٍل 
،َّ جه ُّٱك، َّ يي ُّٱك ،َّ يل ُّٱكذل  ٨تو  و؛أك مكسورة كما سيأٌب ُب بب ،مضمومة

 َّ ىب ُّٱك ،َّ مب ُّٱك َّ ٰى ُّٱك ،َّ جم [/بٕٔ]يل ُّٱك َّ مب ُّٱك  ،َّ ّٰ ُّٱك 
كصاحب  ،اٍلكالدٌ  ،يب الفتحأكىذا مذىب  ؛لت بُت بُتهَ مت حركة ا٢تمزة سى ف ري إف َّ مظ حط ُّٱك
(ٓ)اطبط ا٠تيٌ كسً  ،(ْ)اٍلذكا٢تم ،(ّ)"التجريد"

(ٔ)اطبكالشٌ  ،
 كىو  ؛ترؾ الرـك ىلإ ءاكثر القرٌ أكذىب  ،

كضع   ،كغَتىم ذش،كابن البا ،يب العزٌ أك  "،العنواف" كصاحب ،فيافبن سي اك  ،كىو مذىب ا١تهدكم
                                                           

 .ّّ، العنكبوت، اآلية ٕٕسورة ىود، اآلية  (ُ)
 . كقد كرد ُب القرآف ُب ٙتانية مواضع.ْسورة يونس، اآلية  (ِ)
 .ُِّص (ّ)
 .ِْٗ/ُ، ُ، طرغاية االختصا: انظر (ْ)
 .ُِٔ/ُ، ُ، طادلبهج: انظر (ٓ)
 .ِِٓ: البيتانظر (ٔ)
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(ُ)ىذا القوؿ الشاطب
كركاه  ،الرـك ىاٍل النص علفقد ذكر الدٌ  ؛كالصواب صحة الوجهُت ،كمن تبعو ،

كقاؿ  ،من غَت ٫تز عى فٍ شم الرَ كيي  ،دٯتف ٛتزة كاف أ كم أيضان كري  ء،ارم فيما رسم بليابنأبو بكر بن اغأ
 ،نت ترـك الضمأكقفت ك  تف شئإك  ،ل  ساكنةاغأ ىكقفت عل تف شئإ :(ِ)بوبن كاصل ُب كتاا

كىو اختيار  ؛لفاأدكف ما صورت فيو  ءاي كأ ان،رت ا٢تمزة فيو كاك وٌ صي  اجوازه فيم ىلإكذىب بعضهم 
 .كغَته ،بن شريحاك  ،مكي







































                                                           

 .ِّٓ: البيتانظر (ُ)
 . يقصد "كتاب الوق " (ِ)

.  كىذا من ا١تواضع اليت كاف ينبغي على صاحب التهذيب أف ال ٮتتصر فيها، كيذكر َُٔٗ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  انظر:
 فيها اسم الكتاب.
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 فصل
 ،ٚتهور الشاميُت لفرك  ؛ة كقفان فطر لواٍل ُب تسهيل ا٢تمزة ا١تتل  عن ىشاـ من طريق اٟتي كاختي 
كىي  ؛من غَت فرؽ (ِ) [ٛتزة] ٨تو ما سهلو ىُب ذل  كلو عل (ُ)تسهيل ا٢تمز ؛كا١تغاربة قاطبة ،كا١تصريُت
بن اك  ،(ٗ)كابن شريح ،(ٖ)كمكي ،(ٕ)غلبوف (ٔ)[كابٍت] ،(ٓ)كا١تهدكم ،(ْ)فكابن سفيا ،(ّ)اٍلركاية الدٌ 

 ،(ُّ)"التجريد"صاحب  [د/ْٔ]لكرك  ،كغَتىم ،(ُِ)"اجملتىب"ك ،(ُُ)"العنواف"كصاحب  ،(َُ)يمةبلٌ 
كغَتىم عن  ،ر العراقيُتئكسا ،(ُٕ)"الرشاد"ك ،(ُٔ)"ا١تبهج"ك "،التذكار"ك ،(ُٓ)"ا١تستنَت"ك ،(ُْ)"اٞتامع"ك

  .علمأكهللا  ء،ر القرائالتحقيق كسا ىشاـ من ٚتيع طرقو
  

                                                           

 .ب١تد مثبت هبامش ب: ٮتتص (ُ)
  .ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب  (ِ)
 .َُٔ، صُ، طالتيسّبالداٍل،  : انظر (ّ)
 .ُّٗ، صُ، طاذلادي: انظر (ْ)
 .ٔٓ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٓ)
 .مثبتة الياء؛ كىو الصحيح ليناسب السياؽ النشرُب اغأصل، ب: "ابن" بغَت ايء، كُب  (ٔ)
 .ُْٕ/ُ، ُ، طكرةالتذ ابن غلبوف، : انظر (ٕ)
 .ُُُ، صُ، طالتبصرة، : مكيانظر (ٖ)
 .ُّ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ٗ)
 .ّْ، صُ، طتلخيص العبارات ابن بليمة، : انظر (َُ)
 .ٗٗص (ُُ)
 .َُُّ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،  ا١تصدر السابق، (ُِ)
من الشباع ُب الضربُت عن ىشاـ؛ تعقبو  التجريدحب كىي ركاية اٟتلواٍل، كالداجوٍل على كجو ا١تد، كأما ما ذكره صا (ُّ)

 .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 (ُٓ)

 .َٕٓ،َٖٓ/ُ، ُ، طادلستنّبابن سوار، انظر: 
 .ِْٔ/ُ، ُ، طادلبهج. انظر: كمذىبو التوسط ُب ا١تنفصل من طريقي اٟتلواٍل، كالداجوٍل (ُٔ)
فتحتمل التوسط، كفويق التوسط. الرشاد من طريقي اٟتلواٍل، كالداجوٍل، كأما لفظة النشر كمذىبو التوسط على ما ُب   (ُٕ)

 .ُٕٖ، صُ، طاإلرشادابن غلبوف، انظر: 
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 متةاخ
 ل من اذلمزيف ذكر مسائ

َّ ىم مم ُّٱ :لةأمس 

 تبدؿ كاكان ف ؛هنااسكإ /أ[ٖٔ]تقدير ىٗتفي  ا٢تمزة ْتركة ما قبلها عل ؛أربعة أكجو :فيو٬توز 
د ت للوق  اٖتٌ نسك ، فإفمضمومة فتبدؿ كاكان  ؛ُتيمذىب التميم ىكٗتفيفها ْتركة نفسها عل ،ساكنة

بُت  كالتسهيل ،مشاـكال ،جاز الرـك :ف كق  بلشارةإك  ،كيتحد معهما كجو الرسم ،مع الوجو قبلو
ككذا ، كابن شريح ،مذىب مكي ىسم علاتباع الر  كيتحد معو ، على تقدير رـك حركة ا٢تمزة،بُت

كٕترم ىذه  ،ىشامان ٭تققهاك  ،ان منو كاك  ىلك ٛتزة يبدؿ ا٢تمزة اغأي ف أال إ َّ جه ين ىن ُّٱاٟتكم ُب
بدا٢تا إكىو  ؛كيزاد عليها كجو خامس ،ك٨تو٫تا ٦تا رسم بلواك ،َّ زت ُّٱك ،َّ جغ ُّٱاغأربعة ُب

  .التخفي  القياسي لىع لفان أ

٦تا كقعت ا٢تمزة فيو مكسورة بعد   هو ك٨ت ،(ُ)َّ ىه مه ُّٱك  ،َّ ّٰ ِّ ُّٱ :مسألة
مذىب  ىمكسورة عل ءايك  ،القياس ىساكنة عل ءبداؿ ا٢تمزة ايإ ؛ثالثة أكجو :٬توز فيو ؛كسر

كالتسهيل  ،كق  بلرـك ؛ف كق  بلشارةإك  ،١تا قبلو لفظان  افقفهو مو  ؛ف كق  بلسكوفإف ؛التميميُت
جو ء ىذه اغأك يكٕت ،بن شريحاك  ،مكيمذىب  ىك اتباع الرسم علأ ،رـك حركة ا٢تمزة ىعل ؛بُت بُت

كيزاد عليها  ،َّ مك لك خك ُّٱكىو  ؛الثالثة فيما رسم بلياء ٦تا كقعت ا٢تمزة مكسورة بعد فتح
  .[جػ/ٓٔ]لفان أبدا٢تا إكىو  ؛التخفي  القياسي

 :حد٫تاأ :فيهن كجهاف صحيحاف ؛ُب مرَل َّ جس ُّٱ ،َّ جه ُّٱك ،َّ حم ُّٱ :مسألة
ظهار صاحب لكرجح ا ،دغاـبداؿ مع الال :كالثاٍل ،دغاـإمن غَت  بداؿ ا٢تمزة من جنس ما قبلهاإ
 ،(ٓ)"تلخيص العبارات"ك ،(ْ)"ا٢تادم"ك "،ا٢تداية"كمل يذكر ُب  ،(ّ)التبصرة"ك ،(ِ)"الكاُب"

                                                           

 .ّٕسورة: عبس، اآلية (ُ)
 .ِّص (ِ)
 .ْٗص (ّ)
 .ُّٗص (ْ)
 . كقاؿ: كىو أسد ١تذىبو.ّٖص (ٓ)
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 ؛(ّ)/ب[ٖٔ]"جامع البياف"اٍل ُب كالدٌ  ،(ِ)"التذكرة"دغاـ صاحب كرجح ال ،سواه (ُ)"لتجريدا"ك
؛ كرؤاي َّ ّٰ ُّٱا مٌ أك  ،(ٔ)"اطبيةالشٌ "ك ،(ٓ)"التيسَت"كالوجهاف ُب  ،(ْ)"العنواف"كىو الذم ُب 
 ء؛امها ُب اليادغإك  ،قلب الواك زُب جوا ااختلفو ك  ان،بداؿ ا٢تمزة منو كاك إ لىٚتعوا عأف ء؛مضمـو الرا

  .(ٗ)بن شريحاكضعفو  ،اكغَت٫ت ،(ٖ)اٍلذكا٢تم ،(ٕ)جازه ا٢تذيلأف

َّيي ىي مي ُّٱ: مسألة

 ،كتسهيلها بُت بُت ،كالقصر ،كالتوسط ،مع ا١تد لفان أبداؿ ا٢تمزة إ ؛كجوأتسعة  :فيو ؛ك٨توه 
لرسم مع ا١تد كالتوسط كالقصر مع السكوف كالقصر مع ٍب إبدا٢تا ايء اتباعان ل ،كالقصر ،بلرـك مع ا١تد

مع تل  التسعة ثالثة  َّ مب خب ُّٱك ، َّمن خن حن ُّٱمن ٨تو بلواك ما رسم كجاز ُبالرـك ، 
 ةف ٛتز أال إ عشر كجهان  ٍتثإفيصَت  ؛مشاـ حركة الواكإكالقصر مع  ،توسطلكا ،كىي ا١تد ؛خرلأكجو أ
ىذه ٌب لو كأت ،٭تققها فويفكىشاـ ُب كجو ٗت ،صلوأ ىبُت بُت عل  َّ مبُّكىل من سهل ا٢تمزة اغأي ي
فيسهل  َّرئُّٱَّّٰ ُّٱكػعنده   هوفا ٛتزة مٌ أك  ،بلواكرٝتو  ىعل َّىق  يف ُّٱُب يضان أكجو اغأ

طلقو عن أك  ،كىو اٟتذؼ ؛خر ُب مثل ىذاآبوجو  "ا١تبهج"كانفرد صاحب  ،ركالقص ،بُت بُت مع ا١تد
كىو  ؛كلو كجو ،(ُُ()َُ)ضب[ال]من ركاية  ؛ كىو كجو صحيح كرد بو النص عن ٛتزةكمالوبٛتزة 

                                                           

 .ُّّص (ُ)
(ِ) ُ/ُْٗ. 
(ّ) ِ/ٖٓٔ. 
 .ٔٗص (ْ)
 .ُّٔص (ٓ)
 .ِّٔ: البيتانظر (ٔ)
 .ِْٔ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، : انظر (ٕ)
 .ُِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ٖ)
 .ِّ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ٗ)
 .ُُُٖ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم، . انظر: ب "العتب"؛ كىو خطأ، كالصحيح ا١تثبت كرد ُب اغأصل، ك (َُ)

قاؿ سبط ا٠تياط ُب كتابو االختيار بعد ذكر مسألة اٟتذؼ ُب دعاءن، كنداءن كقفان عن الضب: كركل خل  عن سليم عن ٛتزة ترؾ 
 .ِِٓ، د.ط، صختياراالا٢تمز ُب ٚتيع ذل  مستمران على أصل الباب كا١تذىب. انظر: ا٠تياط، 

البغدادم ا١تعركؼ بلضب ككقع ُب مفردة اغأىوازم ٟتمزة  أبو أيوب التميمي ،سليماف بن ٭تِت بن أيوب بن الوليد بن أبف (ُُ)
كإبراىيم بن زرىب كذا  ،كرجاء بن عيسى ،قة، كلد سنة مائتُت، عرض على الدكرم٭تِت بن الوليد بن أبف كىو خطا مقرئ كبَت ث
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 ٖتذؼ ٍب لفان أفتبدؿ ا٢تمزة فيو  ؛ةركفكىو لغة مع ؛كاجملركر ،ا١ترفوع ل٣تر  [د/ٓٔ]ا١تنصوب اءجر إ
ف غأ ؛منو ُب ا١تتطرؼ كىلأكىو ىنا  ؛ككذل  التوسط كما تقدـ ،كالقصر ،معو ا١تد ك٬توز ،ُتناكللسٌ 
ف تكوف أكٖتتمل  ،ف تكوف صورة ا٢تمزةأكٖتتمل  ،ةينل  البأف تكوف أىنا ٖتتمل  ةل  ا١ترسوماغأ
ف أ ىكىو التوسط عل ؛لفُتأٌب بقدر أفت، فعلى تقدير أف تكوف أل  البنية كأل  التنوين ؛ل  التنوينأ

كىو ا١تد  ؛لفاتأٌب بقدر ثالث أفي ؛كأل  التنوين ،ل  البنيةأفال بد من  ؛/أ[ٗٔ]تكوف صورة ا٢تمزة
و للقصر فال كج ؛يضان ألفُت أفتأٌب بقدر  ؛ل  البنيةأفالبد من  ؛كعلى أف تكوف أل  التنوين ،الطويل

كلوال صحتو  ،غَته لفظان أك ٬ترم ا١تنصوب ٣ترل  ،ك يراد كتابة الصورةأ ،ف يقدر اٟتذؼ اعتباطان أال إ
  .(ُ)لكاف ضعيفان  ركايةن 

(ِ)َّ مئ زئ ُّٱ :مسألة اٍل ذكذكر فيو ا٢تم ،كىو القياس ؛اءبسكاف الإفيو النقل مع  
كلو كجو ُب العربية ،ل بغأ اكىو ا٠تب ؛خرآ كجهان 

(ّ)
.  

َُّّك َّ ُّٱ :مسألة
(ْ)



كمذىب طاىر ابن  ،(ٔ)مك كاختيار ا١تهد ،(ٓ)"العنواف"كىو الذم ُب  ؛فيهما النقل على القياس
 ،(ٖ)"الكاُب"كالفاء على الرسم كرجحو ُب  ،سكاف الزامإمع  بداؿ ا٢تمزة كاكان إك  ،(ٕ)غلبوف
  ؛(ٗ)"التبصرة"ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأٛتد بن  ،ركل القراءة عنو أٛتد بن عبد هللا بن ا٠تش  ،كركل القراءة عن خل  ،كالصواب أنو قرأ على رجاء عنو ،ذكر ا٢تذيل
 . مات سنة إحدل كتسعُت كمائتُت ،دمحم اغأدمي

 .ُّٕ/ُ، د.ط، هايةغاية النانظر: ابن اٞتزرم، 
 .ُِٔ، رسالة دكتوراة، صادلبهج: ا٠تياط، انظر  (ُ)
 .ِٓسورة النمل، اآلية  (ِ)
 .ُِٓ/ُ، ُ، طغاية االختصار: انظر (ّ)
 كتبت اآليتاف على مصح  كرش ب٠تط ا١تغريب. (ْ)
 .ٕٗص (ٓ)
 .ٖٔ، صُ، طشرح اذلدايةا١تهدكم، : انظر (ٔ)
 .ُُٓ/ُ ،ُ، طالتذكرة ابن غلبوف،: انظر (ٕ)
 .ّْص (ٖ)
 .ُٔٓص (ٗ)
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ىل أىب عامة كمذ ،كمن تبعو ،يب الفتحأكطريق  ،(ِ)"الشاطبية"ك ،(ُ)"التيسَت"كىو ظاىر 
  .اٍلالدٌ  "جامع"ُب كما ء  االدا

 َّ ين ىن ُّٱ :مسألة
كالقصر  ،على الرسم مع ا١تد بدا٢تا كاكان إك  ،فيو لو تسهيل ا٢تمزة ا١تضمومة بُت بُت على القياس

عشر  ٍتثب ؛كىلكتركهما ُب اغأ ،كتكالسٌ  ،ربعة على كل من النقلٌب ىذه اغأكأت ،فيهما
مشاـ عند من ٬تيز٫تا ُب ىاء كال ،كالرـك ،ٌب على كل منها السكوف اجملرد ُب ا٢تاءكَي ،[جػ/ٔٔ]كجهان 
  .فتبلغ ستة كثالثُت كجهان  ؛اية كما سيأٌبنالك

(ّ)َّ زن ُّٱ :مسألة ككذا  ،التسهيل بُت بُت :ك٨توه لو فيها(ٓ)َّزيُّٱ(ْ)َّ زب ُّٱ
(ٔ)ذيلنص عليو ا٢ت ؛يب جعفرأة ءككذا اٟتذؼ كقرا

 مك ٱُّٱعليو ُب  "التجريد"كنص صاحب  ،كغَته ،

  .(ٖ)سك كالوجهاف ُب ر  ،كىو موافق للرسم ؛َّ جس ُّٱ: قياسوك  (ٕ)َّلك

َّ مظ ُّٱ :مسألة

تسهيل  :كجوأفيو ثالثة  ؛كقبل كاك ،بعد كسر مضمومة وا٢تمزة في٦تا كقعت  /ب[ٗٔ]ك٨توه
   .ها مع ضم ما قبلهافكحذ ،مضمومة ءبدا٢تا ايإك  ،ا٢تمزة بينها كبُت الواك

َّمتُّٱ :لةأمس

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

                                                           

 .ِِٖص (ُ)
 .َْٔ،ُْٔ: البيتانظر (ِ)
 .َُِسورة التوبة، اآلية  (ّ)
 .ِٓسورة الفتح، اآلية  (ْ)
 .ِٕسورة اغأحزاب، اآلية  (ٓ)
 .ِْٗ/ْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، :انظر (ٔ)
 .ُّٓ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، : انظر (ٕ)
 .ٓٔ، الصافات، آيةُِٕٗب القرآف الكرَل، البقرة، آيةيقصد لفظ : رءكس، كىو ُب موضعُت  (ٖ)
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َّ مغُّٱَّرتُّٱ :لةأمس

مذىب  ىعل ان بداؿ ا٢تمزة كاك إك  ،ويمذىب سيبو  ىعل ءكبُت اليا ،فيو تسهيل ا٢تمزة بينها
  .(ُ)خالد الطبيب عن ان صكجاء منصو  ،بو العزٌ أك  ،نص عليو ا٢تذيل ؛خفشاغأ

َُِّّّٱك َّيلُّٱ :مسألة

بن اك  ،(ِ)كىو مذىب طاىر ابن غلبوف ؛مع السكت قحد٫تا التحقيأ :ك٨توه فيو كجهاف
 ،يب الطيب ابن غلبوفأكطريق  ،كغَتىم عن ٛتزة ،(ٓ)"العنواف"كصاحب  ،(ْ)ةيمكابن بلٌ  ،(ّ)شريح
، كاٞتمهور ،ضان أي كابن شريح ،كا١تهدكم ،يب الفتحأ كىو مذىب ؛(ٔ)لقالن :كالثاٍل ،مكي عن خل ك 

هم نم؛ الن كص ـ التعرؼال ىعل ُتتاكف السٌ أكاٟتاصل  "،الشاطبية"ك "،التيسَت"ا ُب ٫تكال، ك كاٞتمهور
هنم إف ا من اليسكتمٌ أك  ،كصل حالو كما لو ىعل هو قبأف ،كمنهم من ال ينقل ، قمن ينقل ُب الو 

  .٣تمعوف على النقل

َّزبُّ :مسألة
 ؛ا٠تمسة ا١تعركفة(ٖ)كُب الثانية ،كالقصر ،[د/ٔٔ]كبُت بُت مع ا١تد ق،يقالتح (ٕ)ىلك غأُب ا 

 ،الثانيةىل، كقصر ك مد اغأ: تنع منها كجهاف ُب كجو بُت بُت ك٫تاٯتلكن  ؛صارت ٜتسة عشر
 ٣تمعوف على ٗتفيفو كقفان.لسكت فيو اركاة ف غأ ؛ئ فيو السكتيكال٬ت ،ُتلتصادـ ا١تذىب ؛كعكسو

 َّجس  مخُّٱ: مسألة

 و،كترك ،على السكت ُب الساكن قبلها /أ[َٕ]كالتسهيل ،التحقيق :كىلا١تضمومة اغأُب 
 ءبدا٢تا ايإك  ،كالواك ،لتسهيل بُت ا٢تمزةا ضمومة الثانيةا١تففي كلٌو كعلى   ،كتسهيلها فقط على النقل

                                                           

 .ِّْ/ْ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  :انظر (ُ)
 .ُٕٓ/ُ، ُ، طالتذكرةابن غلبوف،  :انظر (ِ)
 .ّٔ، صُ، طالكايف: ابن شريح، انظر (ّ)
 .ُْ، صُ، طتلخيص العباراتابن بليمة، : انظر (ْ)
 .ْٕ، صُ، طاالكتفاءانظر:  (ٓ)
 .ُُِ، صُ، طلتبصرةا، : مكيانظر (ٔ)
 يقصد : ىا. (ٕ)
 يقصد : ؤالء. (ٖ)
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ثالثة بُت بُت من كتسهيل ال ،الثانية قيقالسكت مع ٖت :كؿاغأ و:كجأعشرة  فيجوز فيو حينئذو  ؛ةض٤ت
مثلو : الثاٍل ،يب الفتح عنوأكطريق  ،٠تل  "التيسَت"ك "،الشاطبية"ك "،الكاُب"كمن  ،ٟتمزة "العنواف"

 "،طبيةشاال"كُب  ،اٍل ُب كجو السكتىو اختيار الدٌ ك  ؛خفشمذىب اغأ ىعل ءبداؿ الثالثة ايإمع 
  .٠تل  "التيسَت"ك

 "،ا٢تداية"تسهيل الثالثة بُت بُت من ك  ،انيةالثك  ،كىلعدـ السكت مع ٖتقيق اغأ :الثالث
 "يمةتلخيص ابن بلٌ "ك "،التيسَت"ك "،الشاطبية"ك "،الكاُب"ك "،التبصرة"من ك  ،ٟتمزة "التذكرة"ك

 اٍل ُب كجولدكاختيار ا ،٠تالد "التيسَت"ك "،شاطبيةلا"من  ءبداؿ الثالثة ايإمثلو مع  الرابع: ،٠تالد
يب أ قطريك  ،ٟتمزة "التجريد"الثالثة بُت بُت من ك  ،تسهيل الثانيةالسكت مع  :ا٠تامس ،عدـ السكت
يار تىو اخك  ء؛بداؿ الثالثة ايإمثلو مع  :السادس "،التيسَت"ك "،الشاطبية"كذا ُب ك  ،الفتح ٠تل 

 ،عدـ السكت مع تسهيل الثانية :السابع ".التيسَت"ك "،الشاطبية"ُب ك  ،يضان أاٍل ُب كجو السكت الدٌ 
 "ا٢تداية"اختيار صاحب ك  الفتح عنو، يبأكطريق  [جػ/ٕٔ]ٟتمزة "التجريد"ىو ُب ك  ؛بُت الثالثة بُتك 

مثلو  :الثامن ".التيسَت"ك "،اطبيةالشٌ "ُب ك  ،٠تالدالفتح أيب طريق ك  ،يمةبن بلٌ اتلخيص "ُب ك  ،ٟتمزة
 :التاسع ".سَتالتي"ك "،الشاطبية"ُب ك  ،اٍل ُب كجو عدـ السكتيار الدٌ تىي اخك  ء؛بداؿ الثالثة ايإمع 

مذىب ٚتهور  ك  ة"،الشاطبي"ك ة"،الركض"كىو ُب  ؛بُت بُت ةكالثالث ،/ب[َٕ]الثانيةالنقل مع تسهيل 
 ،ٍلاذا٢تم ةغاي"ك ،(ُ) "[الكربل] ةالكفاي"ىو ُب ك  ؛ايء ةبداؿ الثالثإمثلو مع  :العاشر  .ُتيالعراق

ف من غأ ؛ال يوافق ةع تسهيل الثانيكىل مكالنقل ُب اغأ ،بغدادك  ،ىل كاسطأ  نع بو العزٌ أكحكاه 
حرل بذل  من أفهي  ؛صورة هنا متوسطةغأ ؛ىلى كٍ بطريق اغأى  ةف ٮتف  الثانيأكىل يلزمو خف  اغأ
  .(ِ)ئةا١تبتد

 ،تحقيق مع عدـ السكت للجمهورال :حدىاأ و:كجأ ةربعأفيو  :َّ خس حس ُّٱ :مسألة
كصاحب  ،يب الفضلأ ىعل "ا١تبهج"صاحب  رأقكبو  ؛كا٢تذيل ،يئيب بكر الشذاكالثاٍل مع السكت غأ

كىو  ؛دغاـال :كالرابع ،ُتيالعراق كثرغأالنقل  :كالثالث ،(ّ)ركاية خالدد الباقي ُب بعلى ع "التجريد"
كهللا ا١توفق، كثرىمأمن طرؽ  جائز

                                                           

 . ما بُت ا١تعقوفتُت سقط من ب .  (ُ)
 .ُُّٔ،ُُّٕ،ُُّٖ/ْ، ُ، طالنشرابن اٞتزرم،:انظر (ِ)
 .ُّٗ، صُ، طالتجريدابن الفحاـ، : انظر (ّ)
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 :اخلامتة: ادلطلب الثاين
  :كٖتوم

 : ق والدراسة، وبعض االقَباحاتنتائج التحقيالفرع األول: 

 " لإلماـ ا١تتويل، رٛتو هللا:النشر مايتعلق بكتاب "هتذيب
حيث ٚتع  الدراية كالركاية علمي يػيعىد  كتاب التهذيب من الكتب ا٢تامة اليت ٚتعت بُت -ُ

مصنفو بُت دفتيو ما كرد من قراءات كما كرد من الطرؽ اليت أتت منها مع ما زاده من ملح زانت 
، كىذا كاضح جلي من خالؿ قراءة أبواب الكتاب، كما ثبت ُب اٟتاشية من ٖتريرات ىامة الكتاب

 .على ا١تسائل
كتاب هتذيب كخزانة القراءات العشر أحد مؤلفات الماـ ا١تتويل كذل  اثبت ُب مقدمة  -ِ

و ُب الدارين "قاؿ الفقَت دمحم ا١تتويل الشافعي ا٠تلوٌب أحسن هللا عواقبو كبلغ الكتب حيث قاؿ:
 أيضان، ا١تؤل  اسم عليها أيثبت كما عليها، كقفت اليت النسخ على مثبت الكتاب كاسم، مآربو..."

 .القرٌاء شيخ ا١تتويل أٛتد بن دمحم الماـ إىل الكتاب نسبة صحة ُب للش  ٣تاالن  يدع ال ٦تا
 .أف ما كرد ُب ىذا الكتاب ىو ا١تقركء بو ُب ىذا الزماف غالبان  -ِ
أحد بتحقيق ىذا الكتاب من قبل إال أف شيخي الفاضل/ عبد الباسط حامد مل يقم  -ّ

 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.
من حيث اغأبواب كتسميتها، إال أنو  النشرتاب ككًتتيب    كتاب التهذيبقاـ بًتتيب   -ٓ

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. 
 :ما يتعلق بعلم القراءات عامة –ب 
، ك١تا كانت ا١تخطوطات ُب ىذا العلم ال ش  أف ىذا العصر عصر ا١تتخصصُت -ُ

السالمية يصعب اٟتصوؿ عليها بسبب تبعثرىا ُب بالد شىت، كبعد أف ٬توب الباحث البالد 
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قًتح إنشاء ىيئة أللحصوؿ على مصورة من ٥تطوط يريده رٔتا ال يتاح لو ذل . فبناء على ما سبق 
كعلومو اغأخرل، مع تكلي  فريق  عا١تية ٥تتصة بعلم القراءات كالتجويد كرسم ا١تصح  كضبطو

ْتث على أعلى مستول للقياـ ّتلب ا١تتفرؽ ُب شىت البالد من ىذا العلم كجعلو ُب مكاف كاحدو 
حىت يتسٌت لطالب العلم اٟتصوؿ على ما يريد بطريقة سهلة ميسرة، كيتجو كل الناس من شىت 

 ينتشر ىذا العلم.بقاع اغأرض إىل ىذه ا٢تيئة حىت يوزع ا٠تَت ُب ٚتيع البالد، ك 
 بعض االقًتاحات:

كما أنصح إبنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية ٭تمل جل ما صن  ُب ىذا العلم كلو   -ُ
 مقابل شئ بسيط يساعد على تطوير ا١تشركع.

القياـ بتدريب الطلبة أثناء قيامهم ُب الدراسة ا١تنهجية على كيفية التحقيق كالتألي ،  -ِ
 .ثالًتا ككيفية التعامل مع كتب

يدرس ُب ىذا اجملاؿ كليس لو بع غَت البحث العلمي أف يتجو إىل من أنصح كل  -ّ
، كهللا  لو الطريقَتالعلم من علماء القراءات، الذين تلقوه ركاية كمشافهة حىت ينىذا متخصص ُب 

  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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 فهرس اآلايت القرآنية

 
 الصفحة                                                                                                سورة البقرة                      

 103 .................................................................................................... ، 171 البقرة ( رئ ّٰ ٱ )

 90 ...........................................................................................  175 البقرة ( جغ معٱ )

 90 ....................................................................................................  175 البقرة (مك  لكٱ )

 114 ...........................................................................................................   6 البقرة ( حمٱ )

 90 .......................................................................................................  200 البقرة ( حب جب )

 150 ..............................................................................................................  259 البقرة ( خب )

 112 ................................................................................................  31 البقرة ( نب مب زب )

 26 ............................................................................................................ ...  222 البقرة( حت )

 176 ..............................................................................................................  108 البقرة ( رت )

 150 ..............................................................................................................  249 البقرة ( نث )

 141 ...............................................................................................   133 ةالبقر( جخ مح جح )

 182 .........................................................................................................  14 البقرة ( خس حس )

 151 ............................................................................................................  14 البقرة ( خص حص )

 159 .........................................................................................................  14 البقرة( مظ )

 157 ..............................................................................................................  61 البقرة ( حق )

 173 ............................................................................................................  20 البقرة ( اك يق )

 144 ............................................................................................................... 33 ةالبقر ( اك )

 177،153 ..................................................................................................  101 البقرة ( حك )

 182 .............................................................................................................  65 البقرة ( يك )

 الصفحة                      سورة الفاتحة                                                                                                    

 91 ........................................................................................................... ، 5 الفاتحة ، (جيٱ)

 90 ............................................................................................................  7 الفاتحة ،(ّٰ)

 112 .........................................................................................................  7 الفاتحة ، (ّٰ)
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 الصفحة                                                                                                سورة البقرة                      

 159 ....................................................................................................... 36 البقرة ( خل حل جل )

 159 ..............................................................................................................  94 البقرة ( يل )

 142 ................................................................................................................ ، 2 البقرة ( حم جم )

 118 ...........................................................................................................   6 البقرة ( حم )

 182 .........................................................................................................  62 البقرة ( خم )

 171 ...............................................................................................................  232 البقرة ( مم )

 88 ...................................................................................................................  20 البقرة ( مم )

 159 ............................................................................................................  62 البقرة ( ىم مم )

 125 ..............................................................................................................  2 البقرة ( يم ممىم )

 177،  88 ..............................................................................................  26 البقرة ( ري ٰى ين )

 144 .....................................................................................................  283 البقرة ( مه جه )

 137 .............................................................................................................. 283 البقرة ( مه )

 163 ..........................................................................................................  71 البقرة ( زئ  رئ )

 144 ................................................................................................................  71 البقرة ( مئ )

 177 .................................................................................................................  34 البقرة ( مئ )

 175، 88 ..................................................................................................  275 البقرة ( نئ مئ )

 175، 88 .................................................................................................  235 البقرة ( يئ ىئ )

 90 .................................................................................................  179 البقرة ( ٰذ يي )

 173 .................................................................................................................  49 البقرة ( خم ٱ)

 147 ........................................................................................................  54 البقرة ( رن ٱ)

 174 ................................................................................................................  67 البقرة ( حبٱ)

 138 .................................................................................................  31 البقرة ( نب مب زبٱ)

 172 ...............................................................................................................  228 البقرة ( مبٱ)

 154 ...................................................................................................... 220 البقرة  ( ٰذٱ)

 143 .................................................................................................  31 البقرة ( نب مب زب)

 145 ............................................................................................................  177 البقرة ( مب)

 172 ........................................................................................................  13 البقرة ( حت  هبجت)
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 الصفحة                                                                                                سورة البقرة                      

 145 ..............................................................................................................   177 البقرة( يب)

 119 ...........................................................................................................  123 البقرة ( ىث)

 183 ..............................................................................................................   297 البقرة( خس)

ا)  146 ...............................................................................................................   106 البقرة( نس أ ه 

 141 ..........................................................................................................  142 البقرة ( حي جي)

 141 ................................................................................................  23 البقرة ( نئ مئ  زئ)

 157 ............................................................................................................  136 البقرة ( نئ)

 149 .......................................................................................................  264 البقرة (مع جع )

 
 الصفحة        سورة آل عمران                                                                                                                

 148 ..............................................................................................   13 عمران آل( مل يك ٱ)

 113 ......................................................................................................... 14 عمران آل ( جح )

 173 .........................................................................................................   49 عمران آل( مث )

 159 ........................................................................................................  62 عمران آل ( ىم مم )

 174،154 .................................................................................................  66 عمران آل ( من )

 157 ..........................................................................................................   68آن عمر آل ( مض )

 137 ............................................................................................................  73 عمران آل ( رب )

 144 .........................................................................................................  73 عمران آل ( ىب )

 179 ....................................................................................................  97 عمران آل ( مي زي )

 177، 173 ....................................................................................  128 عمران آل ( هئ مئ خئ )

 148 .......................................................................................................   145 عمران آل ( زنٱ)

 154 .....................................................................................................  146 عمران آل ( حب ٱ)

 146 ........................................................................................................ ،20 عمران آل ( رئ )
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 الصفحة                                                                                                        سورة النساء                    

 173 ................................................................................................................... 4 النساء  ( هب )

 156 ...................................................................................................................   4 النساء( جت )

 138 ..............................................................................................................  5 النساء ( خس  حس)

 177 .............................................................................................................  11 النساء ( حب )

 159 .............................................................................................................  28 النساء ( حي )

 179 .....................................................................................................  41 النساء ( ىف يث ىث )

 172،138 .............................................................................................  43 النساء ( من زن رن )

 175  .....................................................................................................  97 النساء ( يت ىت )

 113 ....................................................................................................  109 النساء( مت زت )

 156 ............................................................................................................  112 النساء ( جت )

 173 ..............................................................................................................   112 النساء( حج )

 146 ................................................................................................................  133 النساء ( مظ )

 88 ............................................................................................................. 149 النساء (يي  ىي )

 171 ..........................................................................................................  176 النساء ( ىم مم)

 
 الصفحة                                                                 سورة المائدة                                                         

 113..........................................................................................................  2 المائدة ( مت خت )

 176................................................................................................................. 8 المائدة ( خت )

 144،146 .......................................................................................................  101 المائدة( مج)

 159...........................................................................................................  27 المائدة ( مث زث )

 178...............................................................................................................  31 المائدة ( حق )

 178...............................................................................................................  31 المائدة ( هل)

 151..........................................................................................................  69 المائدة ( مخٱ)

 158...............................................................................................................  116 المائدة ( مت)

 
 الصفحة         سورة األنعام                                                                                                                 

 182،113   .........................................................................................................  5 األنعام ( مك)
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 الصفحة         سورة األنعام                                                                                                                 

 172 ................................................................................................................  19 األنعام ( يئ )

 124 ....................................................................................................  19 األنعام ( مي خي )

 182 .................................................................................................  34 األنعام ( مك لك خك )

 152 .............................................................................................................  40 األنعام ( ٰى )

 152 ..............................................................................................................  46 األنعام ( خن )

 144 ..............................................................................................................   71 األنعام( هئ )

 89 .............................................................................................................. 80 األنعام ( مث )

 145 .............................................................................................................  94 األنعام ( مف )

 181 .................................................................................................  94 األنعام ( من خن حن )

 163 ...........................................................................................  103 األنعام ( خي  حي جي )

 174 ..............................................................................................................  113 األنعام ( يت )

 136، 89 ......................................................................................  143   األنعام ( حن جن ٱ )

 
 الصفحة                                                                                                سورة األعراف                      

 153 ...........................................................................................................  18 األعراف ( ين ٱ)

 108 ........................................................................................................  26 األعراف ( زبٱ )

 108 .........................................................................................................  27 األعراف( ام)

 178 ...........................................................................................................   38 األعراف( ٰر)

 178 ........................................................................................................  39 األعراف ( يب )

 177 ............................................................................................................  44 األعراف ( مي )

 177 ............................................................................................................  44 األعراف ( خي)

 145 ...........................................................................................................  52 األعراف ( ملٱ)

 126 ......................................................................................  81 األعراف ( جض مص خص)

 126 ..........................................................................................................   81 األعراف ( ني  مي)

 137 .............................................................................................................  93 األعراف ( مض)

 146 ...........................................................................................................  111 األعراف ( ىك)

 126 ..................................................................................................  113 األعراف ( ىي ني  مي)
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 الصفحة                                                                                                سورة األعراف                      

 173 .........................................................................................................  116األعراف ( حض )

 163 ................................................................................................  150 األعراف ( ىه مه )

 
 الصفحة                                                                                   سورة األنفال                                     

ٱ180، 173 ...................................................................................................   34األنفال  (منخن)ٱٱٱٱ

 156 .................................................................................................................   43ألنفال اَّيئُّ

 
 الصفحة                      سورة التوبة                                                                                                    

 152 ........................................................................................................   30 التوبة( مئ) 

 177 ..............................................................................................................  32 التوبة ( ىل ) 

 151 ............................................................................................................  37 التوبة ( ىن ) 

 156 ............................................................................................................   37 التوبة ( مل ) 

 144 ..................................................................................................   49 التوبة( حي جي يه ) 

 124 ............................................................................  60 التوبة ( ني مي  زي ريٱ ) 

 151 ......................................................................................................... 64 التوبة َّ مب زبُّٱ

 147 .....................................................................................................  70 التوبة ( مت) 

 157 ............................................................................................................  106 التوبة ( خف ) 

 152 .......................................................................................................  120 التوبة ( زن رن ) 

 147  .............................................................................................................  120 التوبة ( من ) 

 

 الصفحة                                   سورة يونس                                                                                       

 137 ....................................................................................................... 15 يونس ( حن جنٱ )

 136، 113 ،104 ،53....................................................................................  51 يونس ( مب زبٱ)

 113، 104........................................................................................................  91 يونس ( زب )

 115، 53 .................................................................................................  53 يونس ( جه)

 136 .........................................................................................................  59 يونس ( خئ حئ)

 137 ............................................................................................................  81 يونس ( يي ىي)
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 الصفحة                                   سورة يونس                                                                                       

 153 ................................................................................................................  42 يونس ( هئ)

 

 الصفحة                                                                                                                            سورة هود 

 159 ....................................................................................................  1 هود ( ري ٰى ٱين ىن ٱ)

 157 .................................................................................................................  27 هود ( خض)

 175 .....................................................................................................  31 هود ( زث  رث )

 114 ...................................................................................................................  72 هود ( ىل )

 183، 173...........................................................................................................  77 هود ( يل )

 181 ...................................................................................................................  87 هود ( خت)

 144 .................................................................................................................  99 هود ( ىه )

 

 الصفحة                                                                                                                         سورة يوسف

 146 ............................................................................................................... 13 يوسف ( جك)

 113 ....................................................................................................  16 يوسف ( جي  يه )

 154 ..............................................................................................................  31 يوسف ( مم )

 144 ................................................................................................................. 36 يوسف ( جغٱ)

 146 .............................................................................................................  37 يوسف ( حل)

 171 ......................................................................................................   54 يوسف ( هئ مئ )

 138 ......................................................................................................... 53 يوسف ( يم ىم )

 171 .........................................................................................................  59 يوسف ( حئ جئ )

 180 ..............................................................................................................   85 يوسف ( جغ)

 157 .......................................................................................................  87  يوسف ( مم خم)

 157 ...................................................................................................  87 يوسف ( ىن من خن)

 126 .........................................................................................................  90 يوسف ( ىثيثٱ)

 126 ...............................................................................................................   90 يوسف ( ىث)

 182 ...........................................................................................................   97 يوسف( ٌّٱ)

 157 .............................................................................................  110 يوسف ( حج مث  هتٱ)
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 الصفحة       سورة الرعد                                                                                                                   

 157 ........................................................................................................   31 الرعد( يف ىف )

 

 الصفحة                                         سورة إبراهيم                                                                                

 182 ..................................................................................................................  9 إبراهيم ( ىث )

 183، 181................................................................................................   21 إبراهيم ( ٰذ )

 

 الصفحة       سورة الحجر                                                                                                                   

 193 ......................................................................................................  3 الحجر ( جي يه)

 157 ...............................................................................................................   44 الحجر( جت)

 144 .................................................................................................................. 49 الحجر ( مق )

 144 ...........................................................................................................    51 الحجر ( خم)

 143 .................................................................................................... 61 الحجر  ( زن رن ممٱ)

 177 ..............................................................................................................   79 الحجر( ىت )

 182 .......................................................................................................   95 الحجر( خي)

 

 الصفحة             سورة النحل                                                                                                              

 173 ..................................................................................................................  5 النحل ( جس)

 149 ...........................................................................................................  41 النحل ( خك)

  ..................................................................................................  90 النحل ( مت زت رت ،)

 112 ...............................................................................................................  60 النحل ( يك ،)

 103 ............................................................................................................... 61 النحل ( ين ،)

 146 .................................................................................................................  98 النحل ( من)

 

 الصفحة                       سورة اإلسراء                                                                                                 

 146، 144..........................................................................................................  14 اإلسراء ( حب)

 174 ............................................................................................................   34 اإلسراء( خس )

 153 ..........................................................................................   4 يوسف( جع مظ حط  مض)
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 153 ............................................................................................... 40 اإلسراء ( حي جي )

 178، 177.............................................................................  49 اإلسراء ( مئ هي مي خي حي )

 119 ...........................................................................................................  61 اإلسراء ( ىق )

 153 ..........................................................................................................   68 اإلسراء( حي ٱ)

 146 ......................................................................................................   104 اإلسراء( حن جن)

 

 الصفحة                                                                                          سورة الكهف                               

 146 ...........................................................................................................  10 الكهف ( رن مم )

 171، 146........................................................................................................   16 الكهف( خم )

 146 .............................................................................................................  16 الكهف ( ىن ٱ)

 146 .........................................................................................................  16 الكهف ( ين ىن )

 152 ...............................................................................................................  31 الكهف ( مت)

 113 .........................................................................................................  31 الكهف ( ىن )

 221،215...............................................................................................  88 الكهف (  ىق  يف)

 181 ..................................................................................................... 94 الكهف ( مظ حط)

 

 الصفحة                                                                                                  مريم                         سورة 

 126، 123................................................................................................... 66 مريم ( ىه مه جه )

 180 .................................................................................................................  74 مريم ( جس )

 152 ..............................................................................................................  77 مريم ( خل )

 

 الصفحة                                                                                                                       سورة طه        

 144 ............................................................................................................  132 طه ( جت هب )

 180 ...............................................................................................................  18 طه ( زت )

 181 ........................................................................................................  76 طه ( مك لك هش )

 182 ....................................................................................................  130 طه ( مل يك ىك )

 159 ..................................................................................................................   21 طه( نن)
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 الصفحة                                                                                                               سورة األنبياء             

 173 .....................................................................................................  77، 74 األنبياء ( ُّ َّ)

 140 .................................................................................................. ، 99 األنبياء ( جت هب)

 153 ...............................................................................................................   50 األنبياء( ام)

 

 الصفحة                                                                            سورة الحج                                                 

 153 ...............................................................................................................  11 الحج ( ري ٱ)

 171، 146 .........................................................................................................  45 الحج ( خس ٱ)

 

 الصفحة       سورة المؤمنون                                                                                                               

 180 ...........................................................................................................  1 المؤمنون ( مل خل ٱ)

 128 .....................................................................  82 المؤمنون ( مئ ٰى ين ىن نن من ٱ)

 141 ................................................................................................  44 المؤمنون ( مه جه ين ٱ)

 89 ............................................................................................. ٱ 101 المؤمنون ( مع جع مظ ٱ)

 

 الصفحة              سورة النور                                                                                                              

 180 ..................................................................................................................  8 النور ( مظٱٱ)

 143 ......................................................................................................  33 النور ( نث مث زثٱٱ)

 179 ....................................................................................................   33 النور( ىل مل يكٱٱ)

 88 ...............................................................................................................  35 النور ( ىي مي ٱٱ)ٱ

 172 ..................................................................................................................  35 النور ( جخٱٱ)

 103 ............................................................................................................ ، 39 النور ( زبٱٱٱ)

                        148 .................................................................................................................   43 النور( جل ٱ)

 

 الصفحة            سورة الفرقان                                                                                                              

 180 ..............................................................................................................  77 الفرقان ( جض ٱ)

 

 الصفحة              سورة الشعراء                                                                                                          

 146 ..................................................................................................................   4 الشعراء( ين ٱ)

 126 ............................................................................................................  41 الشعراء ( ىن من ٱ)
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 152 ...........................................................................................................   75 الشعراء( هت ٱ)

 182 ...........................................................................................    197 الشعراء( مت خت حتٱ)

 

 الصفحة          سورة النمل                                                                                                                  

 178 ...............................................................................................................  16 النمل ( يئ ٱ)

 188، 173 ..............................................................................................  25 النمل ( مئ زئ )

 153 ......................................................................................................   44النمل ( حي جي )

 153 ........................................................................................................  40 النمل ( ين ىن )

 136 .............................................................................................................  59 النمل ( نب مب)

 125 ....................................................................................   67 النمل( يق ىق يف ىف يث )

 

 الصفحةالقصص                                                                                                                      سورة 

 149 ..............................................................................................................   10 القصص( زن )

 111 ...........................................................................................................  27 القصص ( مخ )

 163 ..................................................................................................   34 القصص( مظ حط )

 171 .......................................................................................................  30 القصص ( ّٰ ِّ )

 153 ............................................................................................................ 31 القصص  ( مث )

 173 ..............................................................................................................  76 القصص ( مث )

 153 ..........................................................................................................   82 القصص( خص )

 

 الصفحة      سورة العنكبوت                                                                                                                

 157 ......................................................................................................... 27 العنكبوت ( زن )

 180، 171 ...................................................................................................... 20 العنكبوت ( خئ )

 159 .............................................................................................  1،2 العنكبوت ( مي ٱزي ري )

 

 الصفحة        سورة الروم                                                                                                                   

 182 ........................................................................................................  8 الروم ( يب ىب )

 181 ..............................................................................................................  13 الروم ( مض )

 182 ..................................................................................................  16 الروم ( خم حم )
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 الصفحة  السجدة                                                                                                                       سورة 

 138 ......................................................................................................  5 السجدة ( يق ىق يف)

 128 ....................................................................................  10 السجدة ( حف جف مغ جغ مع )

 

 الصفحة                                                                                                                      األحزابسورة 

 155 ...............................................................................................................  4 األحزاب( مت )

 158 ..............................................................................................................   51 األحزاب( مل)

 145 .............................................................................................................  51 األحزاب ( حم)

 138 ...................................................................................................  32 األحزاب ( خي حي جي)

 

 الصفحة         سورة سبأ                                                                                                                     

 175 ...........................................................................................................   52 سبأ( يئ ىئ )

 

 الصفحة                                                                                                                            سورة فاطر

 182 ...............................................................................................................   28 فاطر( خص)

 28 ..................................................................................................... ، 32 فاطر (جي يه ىه ُّٱ

 

 الصفحة                                                    سورة يس                                                                         

 168 .................................................................................................................   52 يس ( جغ)

 130 ..........................................................................................................  19 يس ( مل يك)

 184 .............................................................................................................. 56 يس ( ىن)

 

 الصفحة      سورة الصافات                                                                                                                 

 89 .................................................................................................... 1 الصافات ( مل خل ٱ ٱ)،

 89 ......................................................................................................... الصافات ( جم يل ٱ)

 89 ....................................................................................................... 3 الصافات ( مم خم ٱ)

 128 ............................................................................. 16 الصافات ( خت  حت جت هب مب خبٱ) 2
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 126 ..............................................................................................................  52 الصافات ( متٱ)

 181 .........................................................................................................  106 الصافات ( حي ٱ)

           

     

 الصفحة                                                                                                                        الزمرسورة 

 181 ................................................................................................... 34الزمر   َّ رئ ّٰ ُّٱ

 89 .......................................................................................................64الزمر  َّ هئ مئ)

                                       163 .................................................................................................... 69الزمر  َّ يي ىي ُّٱ  

 

           

 الصفحة                                                                                                                    غافر        سورة 

 181 .................................................................................................................  50 غافر ( ىن )

 

 

 

 الصفحة     سورة فصلت                                                                                                                    

 123 ..................................................................................................................   9 فصلت ( ري)

 111 .................................................................................................................  29 فصلت َّحلُّٱ

 120 ................................................................................................  44 فصلت ( حس جس )

 

 الصفحة                                                                        سورة الشورى                                              

 158 ..................................................................................................... 24 الشورى ( زب رب يئ )

 181 ............................................................................................... 13 الشورى ( مب خب حب )

 183 ..................................................................................................  40 الشورى ( حب جب )

 184 ...............................................................................................  51 الشورى ( حن جن مم )

 

 الصفحة                                                      سورة الزخرف                                                                

 119 ................................................................................................  58 الزخرف ( حص  مسٱ )

 181 ...........................................................................................................  18 الزخرف ( يي )

 135 ...............................................................................................  19 الزخرف ( مج حج)
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 143 ................................................................................................   84 الزخرف ( مئ خئ حئ)

 

 

              

 الصفحة                                                   سورة الدخان                                                                      

 181 ................................................................................................................ 33الدخان  (  جح)

   

 الصفحة      سورة األحقاف                                                                                                                 

 89 ............................................................................................................. 17 األحقاف ( من )

 121 .................................................................................................... 20 األحقاف ( جل مك)

 

 الصفحة          سورة الفتح                                                                                                                  

 152 ............................................................................................................  25 الفتح( زب رب )

 

 الصفحة                                                         سورة الحجرات                                                             

 174 .............................................................................................  11 الحجرات ( لك خك حك جك )

 163 .................................................................................................... 11 الحجرات ( هن من)

 الصفحة       سورة الذاريات                                                                                                                

 89 ...................................................................................................... 1 الذاريات ( جض مص )

          

 الصفحة       سورة الطور                                                                                                                   

 156 .................................................................................................................... 19طورال (هب)

 182 ................................................................................................................   20 طورال(مت)

 177 .................................................................................................................. 21لطورا (نث)

  

 الصفحة                                                                                                           سورة النجم                

 149 ................................................................................................................  11 النجم ( ىت )

 148 ...............................................................................................................  22 النجم ( جس )

 146 ............................................................................................................ 36 النجم  ( مف خف حف)

 71 ...........................................................................................................  50 النجم ( ٌّ ٰى )
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 الصفحة                                                                                                           سورة النجم                

 147 ............................................................................................................  53 النجم ( يب)

 

 الصفحة        سورة القمر                                                                                                                   

 144 ................................................................................................................. 28 القمر ِّخمّٰٱ

 178 ..................................................................................................................  25 القمر ( حل)

 

 الصفحة                                                        سورة الرحمن                                                                

 182، 159 ............................................................................................. 54 الرحمن  ( يك ىك )

 148 ..............................................................................................................  22 الرحمن ( جه )

 

 الصفحة         سورة الواقعة                                                                                                                

 128 ................................................................................   47 الواقعة( مل خل  حل جل لكمك )

 128 ...................................................................................................   66 الواقعة ( خئ حئ)

 

 الصفحة       سورة الحشر                                                                                                                   

 181 .................................................................................................  17 الحشر ( جن  يم )

 90 ......................................................................................................  19 الحشر ( رئ ّٰ)

 

 الصفحة  الممتحنة                                                                                                                     سورة 

 181 ..............................................................................................................   4 الممتحنة( مب )

 

 الصفحة                                   سورة المنافقون                                                                                   

 153 ...................................................................................................   4 المنافقون( مس خس )

 

 الصفحة                       سورة الملك                                                                                                    

 149 ..................................................................................................................  4 الملك ( ىت )

 174 ...............................................................................................................  27 الملك ( يل )

 120 ............................................................................................  16-15 الملك ( رئ ِّّٰ )

 

 الصفحة      سورة القلم                                                                                                                   
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 151 ...................................................................................................................  6 القلم ( مي )

 121 .........................................................................................................  14 القلم (حق مف خف حف)

 

 الصفحة                                                                                      سورة الحاقة                                    

 147 ...............................................................................................................   9 الحاقة( حم )

 159 ........................................................................................................  19 الحاقة ( ريزي ٰى )

 

 الصفحة                  سورة الجن                                                                                                          

 163 .....................................................................................................  9 الجن ( مب خب  حب)

 175 ..............................................................................................................  20 الجن ( مك لك)

 

                    الصفحة                                                                                                                        المزمل سورة

 149 .................................................................................................................. 6 المزمل ( ٰىٱ)

 

 الصفحة    القيامة                                                                                                                      سورة 

 181 ........................................................................................................  13 القيامة ( مض خض )

 146 .................................................................................................................   18 القيامة( خن )

 168 ..............................................................................................................  27 القيامة ( ّٰ ُِّّ)

 

 الصفحة                                                                                       سورة اَلنسان                                 

 175 .................................................................................................................  5 اإلنسان ( من )

 

 الصفحة     سورة المرسالت                                                                                                                

 89 ...................................................................................................  5 المرسالت ( ىن نن )

 

 الصفحة      سورة النازعات                                                                                                                

 128 ..............................................................................  10 النازعات (ٱ حضٱ جض مص خص حص مس )

 

 الصفحة                                                                              سورة التكوير                                           

 108 ............................................................................................................ 8 التكوير ( مئ ) 

 179 ...................................................................................................... 13 التكوير ( يث  ىث)
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 الصفحة       سورة عبس                                                                                                                   

 186 ...........................................................................................................  37 عبس ( ىه مه)

 

 الصفحة       سورة المطففين                                                                                                                

 168 ...........................................................................................................   14 المطففين ( رث يتىت)

 

 الصفحة                                                                                سورة األعلى                                         

 183 ..............................................................................................................   6 األعلى( مت)

 

 الصفحة           سورة الفجر                                                                                                                

 112 ............................................................................................................. 6 الفجر ( رب يئ )

 

 الصفحة                                         سورة الضحى                                                                                

 159 ............................................................................................................. 11 الضحى محجخ )

 

 

 الصفحة                                     سورة الشرح                                                                                     

 159 ............................................................................................................... ، 1الشرح ( جس مخ

 

 الصفحة                                       سورة العلق                                                                                     

 17 .........................................................................................................................  1 قلالع ( حب)

 

 الصفحة                                                                                                      سورة البينة                        

 158 ................................................................................................................... 6 البينة ( جه)

 

 الصفحة                                                                                                                 سورة العاديات        

 89 .................................................................................................  3 العاديات ( مج حج )

 

 الصفحة                                                                                                                 القارعة         سورة 

 159 ..........................................................................................................  11 القارعة  زي ري )

 

 الصفحة         سورة الهاكم                                                                                                                  
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 159 .................................................................................................................. 1 الهاكم ( مي ٱ )

 

 الصفحة                                                                                                                         سورة قريش  

 177 ..............................................................................................................   ،1 قريش (خل )

 

 الصفحة                                                                                                                        سورة اإلخالص

 174 .........................................................................................................  4 اإلخالص ( جه )
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 فهرس األحاديث
 
 الصفحة                                         احلديث                                         م   

 19                                   .........يل  ق ال   ر يبِ   ِإنَ : ق ال   - و س َلم   ع ل ي هِ  اّلَِل   ص َلى - الَنِبَ  أ نَ     1  

ِجيل ه م       2   19                                                                                           .ص د ورِِهم   يف  أ ان 

 27                                                         "خريكم من تعلم القرآن وعلمه".     3 

     93           .َّميني  زي ريُّٱسعود  ي قرئ رجالً، فقرأ الر جل:كان ابن م     4 
 108                                           .له إال هللاإ ال" :وعن ابن عمر مرفوعاً من قال    5 
 108        .ذنب آالفها هدمت له أربعة له إال هللا ومد  إ ال :مرفوعاً أيضاً من قال وعن أنس    6 
 170           .ذلك ىعل فث يق ،بسم هللا الرمحن الرحيم :كان النب صلى هللا عليه وسلم يقول    7 
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 فهرس األبيات الشعرية
 الصفحة      البحر                                                                     البيت        
ِبع  لِن  َق                             اش  ِمِن ار ش اِد أيب -  95          الرجز                      ار  ح ِب         ِعز   ومستنرِي ِتذ ك               أ ش 
ِه       - ه          ال    أ ق ول  ل ق د  ق ال وا ع ل ى األ ص ِل م دِ  ِظ أ س     72          الرجز      و ِإد غ ام ه  جي  رِى ع ل ى الَلف 
 48          الطويل       بدأت ببسم هللا يف النظم أوال           تبارك رمحاانً رحيماً وموئ                 ال.  -
  48        الطويل        بدأت ببسم هللا واحلمد سائال           صالة وتسليماً على أشرف املال -
اِدي          ث َ   -    92          الرجز     ث   أ ب و الِعز  ه                         د اك  اهل            اِدي      أ ب و ع لِ ي  الب  غ                              د 

يت م د  الَده  -  ح  ِمدت  ِإهلِ ي م ع  ص ال 
 
 ص ط ف ى امل

  54          الطويل  رِ ِبلف ت ِح و الَنصب  ع  وِث ِر     على امل
أ ال   - ئ والً اس  ر ائِي    ل  أ و  ب ع          د         س اِكن  ص ِحيح  ك  : ق  ر آن  و م س  ِء ِإس   104         الطويل   ِسو ى اي 

ر ائِيل  أ و  ب  ع           د س اِكن       ص ِحيح  ك  : ق  ر آن  - ِء ِإس  ئ والً اس       ِسو ى اي   104         الطويل             أ ال  و م س 

ن  ع  إاَل لِلَتص  اِدِم يف األ م   د ع        و م ا م ع  ت  و ِسيِط ء ام نت م  ف  ع ل ى ال م دِ  -    118         الطويل        رِ ال م 

 73           الطويل              ال  ي ق     د أت  َم ت  ن اق ض  ِفيِه لَِلذِ      ف أ نت  ت  ر ى احل ي ِثَية  اف  ت  ر ق ت  ف            ال    -

 106       الطويل         ال  ف أ نت  ت  ر ى احل ي ِثَية  اف  ت  ر ق ت  ف            ال        ت  ن اق ض  ِفيِه لَِلِذي ق           د أت  َم                 -

ِقِض م و ج  ف ِإن  ق  ل ت   -    72          الطويل                ه  ال  م ال  ود  و مل   ي  ر ض   يف ِإد غ اِمِه م ع  م دِ  الن         ان 

هِ و ق ص  ر  ع ل ى ال د ه        ز وًما و م  ِسيط ه  جي  رِى لف  ت  و   - رِ  نِي اي  )م ع تل ى( ال قو ج   117        الطويل       د 

رِيك  ِإىل  الاَلِم ن  ق                          ال   ف م ن   - اًدا بِت ح  ا ِلد غ اِمِه اع        ِتد  ت  ث  ىن  ف ذ   72         الطويل      ق ال  ي س 

ب اِعك  يف املَتِصِل           - ه  ِإش   92           الرجز           ِلك لِ  ق ارِئ  ر و اه  اهل                           ذ يل      ف  و ج 

لق ص      ر ت  ه ا      ف م َد اق ص رًا     م  و ق صف ِإن ر َكب ت  ء ام نت                 -  117         الطويل                   رِ و ال        اَلم  ب 
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ِدر ه  ط الًِبا       ِب ل ِفِهم ا  -            99         الطويل            ي  ر ِويك  د رًّا و خم  ض ال  ف ِإن  ي  ن  ف ِصل  ف ال ق ص ر  ب 

ر ون  يف  ف ِفى احل    - ع ة  ت  ر ى       و ِعش   118        الطويل    رِى  جت   ل    ة   م ك مَ ر ى   األ خ  ال ِة األ وىل  ِإًذا ِتس 

ص   ه  لِلت    و ج  اِرض       و ال  ف م د  ع ل ى أ ص    ل  و ق ص    ر  ِلع      -  117         الطويل      رِ ل ِف ك   اِدق  ا و ِسيِط اي 

ا اَلِذى ق د  ص َح ِعند  أ و ىِل الن    - رِ النَ   ِق يف ص  ال م ح ق  ن     اِهد ه  ه ى      و ش  ف  ه ذ   118        الطويل    ش 

ِبع  لنق               اش  بال إنكاريكذا ِمن    -  95        الرجز        املصب                 اِح ال مت                         ارِي            أ ش 

 106       الرجز              ال  ع ن  م ن  َون  و ال  الَساِكِن ص ح      ِبِكل م ة ، أ و  مه  ِز و ص ل  يف األ ص ح   -

ثِ  - ه        يف غ                                      اي ة  اِلب ِن ك  ه  ل ِكَن اِلز ِمرِيَي ق ال  ِعن                       د   107      الرجز          ري  و ح                     د 

ن  ث  ل ِ       ث    ه  ك   ء ام  أ َول    آبِ لِ             أل  ز ر ِق ِإن  أ ل ز م ت  ِإب                 د ال   -  116     الطويل             رِ ل  ذ ِك  ن  يف اال 

ن  َد ل ه  و و س ِ م                 - ن  أ وت وا                أ ى   ط  ك  ت     ف اآل   107       الرجز               م  ر أ ىِإي ء آم ن  

 106     الرجز                                                    مه                 ز  ح ر ف  م د   و أ ز ر ق  ِإن  ب  ع د   -

ا اَلِذى   - ن  لِ ت  ح           و آل  و أ ص ح اب  و ب  ع د  ف ذ   116    الطويل        رِىال ِمص  أل  ز ر ِق َرر  يف آال 

ت    - ِر   مه      ز  ف اق   د ِ ع ل ى م       ا و ب  ع د  ك   ء اي ة              ِدى ِمنه  و ِإن ت  ب                118الطويل          ر أ الاَلم  ِبل ق ص 

و  ء ام ن وا        - رِ          و ِإن ت  ت  ق َدم  مه  ز ة  حن   103    الطويل         و أ وِحى  ف ام د د ل ي س  م د ك  ِبلن ك 

اًدا ِبع  و ِإن  ت  ق ص ِر اهل    - ز  اع ِتد  رِي     م ن  ي     ر ى لِ م  بِِه أ و ىل  و أ ح   ف ال    اِرض        م   117    الطويل     د 

 117الطويل           رِ  صى الق  و  سِ  نِ     يت  ال    احل  يف  ىض  ا م  م   ىل  ع        رب ت  ا اع  ثً  يلِ ث  ت    مِ اَل   الا يف ِقفً ن ت  إو   -

و  م    - ه ب  ق  و ِإن  لِِلز وم  ف  ه  م  ِمن  ف ك ي ف  لِ    اِصر        ذ   117    الطويل      ِر    م           زِي   د  ع ل ى ق  ص    ال 

 118    الطويل      ع   ة  اي  أ خ ا ال   ع ص  ِر    ه م ا      و م َد ف  ق صِ     ر  ِتس  و ِإن م د دَت ام د د  ِفيِهم ا و اق ص ر ن    -
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ت  ثَ      يِب يف الو التَ   ر ِك   يف األ َولِ  اد م              ر  ِفيِه ت ص  و ِإاَل ل         ك  ان  األ م   -  117    الطويل      رب ِ    اِن ف اس 

و  م              ذ   - م  ِمن  م  زِي    ه ب  و ِإن  لِِلز وم  ف  ه   117    الطويل     ِر ق            ص      د  ع ل ى ق     اِصر        ف ك ي ف  لِ ال 
ِم ف اق ص ر ا      ع ل   -  117    الطويل  ِر سِ  ط ن  م ع  ِس و ى الق صد   و  ى غ ري ِ م  و ِإن و َسطَت ث  لِ ث  و يف الاَلِ

رِ            و ت  ر تِيل ن ا الق ر آن  أ ف ض ل  لِل ِذي      - ِثن ا ِفيِه و ال ِفك   88الطويل                    أ ِمر ان  ِبِه ِمن  م ك 
 118    الطويل       ع رِ      ه  أ َول  الشِ     دت            اًء مب ا م هَ و ت  و ِجي        ه  ه اتِيك  الو ج              وِه ت  ر ك        ه  اك        تِف                   -

 117     الطويل      ِر ل ف خ   ظ  بِ يِط ِه ت     ع  ت  و سِ أ َول        ل ز وًما و م    و ج              و ِز  بِِه األ م        ر ي ِن م       ع  م د ِ  -

ت ِنرِي     - اِر م س  ب ِط اي  س  ِمرِيي                        و ص اِحب  التِ ذ ك              92      الرجز و الَطرب ِي والسِ 

َ س َلمت  س   - ي ر  ب ىِن الَنض ِر    ًدا       ر م  و ص َليت  ح بًّا ث  ت  اِر خ   118   الطويل ع ل ى ال م ص ط ف ى ال م خ 

يِع الب        اِب ق             ال  و ق  َوال       و ع اداً األ وىل  وابن  غ ل ب ون  ط اِهر       - ِر مجِ   105الطويل            ِبق ص 

ه اِن أ صِ ال       و ع ن ك لِ ِهم ِبملدِ  م ا ق  ب ل  س اِكن      -    106الطويل             و ِعند  س ك وِن الو ق ِف و ج 

ِل اق ص   - ِر        دَ م  و   َده  و سِ ط ن  ه م ا       ر  م  و يف الب د   118   الطويل  مه  ا أ ي ض   ًا ت عِ   ش س  امل  الَص  د 

م  ء ام ن وا      و ِإن   - ِر  ا ر اع  ع  اِرض ً و يف الثَاِن ث  َلث  م ع ِطًيا ح ك  ن ع  ِسو ى الق ص   117  الطويل ي       ت  ف ام 

ف  أل  ز ر ق       ف  ق د  ِقي - ت  ث  ىن  ل ِدي ِه، و ِقي          ل  ال          ِويف  ع اًدا األ وىل  ِخ             ال   72الطويل            ل  ي س 
                    49الطويل         عسى هللا بلحسان أن يتقبال                   وفيه كثرياً قد أتيت بلفظه     -
 94   الرجز          واق                        رأ له ِمن  الكف                        ايِة ِبال              قصر  وال توسيِط مد   قد تال - 

ثِ         ري  ل ي                         س  ِإاَل يِ  -  ت                    ِمي     و ق ال  ِعن د  الطَ               رب ِي لِل ح ض ر ِمي    و اب ن  ك   107   الرجز     ن  

ِه      و ِإد غ ام ه  جي  رِى ع ل   - ه ال        ى الو ق ل  ع اد  األ وىل  ع ل ى األ ص ِل م دِ  ِظ أ س   106  الطويل    َلف 

ال م دِ  يف م   - م  م  ع  التَ ث ِليو ك  ِهيل ه م و ق   ص     ِر ال                    118     رِى          الطويل         د ل  جي       ِث يف ب  ا م َر ت س 
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ا اب ن  ِمه                ر ان  ي لِ           ي    و ال م د  لِلتَ ع ِظيِم ي  ر ِوي اهل           ذ يل      -  107    الرجز        و الَطرب ِي ك                   ذ 
ِء    - ا م كِ ي ِبال  ِم                            ر اءِ            و امله   د ِوي  و أ ب و ال ع                    ال   92   رجزال                 و ه ك ذ 

                              107الطويل                                      و م ا ب  ع د  مه  ِز الو ص ِل ايِت و ب  ع ض ه م               -

 117  الطويل  ذ وِر الَتصاد ِم أ ن  جي     رِى           خم         اف ة  حم     و م ا ج                  از  أ ن  ي  ع ت      َد ِفيِه ِبع اِرض       -

 117  و اِز ِلم ن  ي  ق رِي        الطويل  ِدي    ِر اجل       ون  بِت  ق     و م ا ع ك س  ِذى جي  رِى ل ز وًما ِلذ اك  ب ل      ي ك   -

آِبم        ا      بِب        و م          َد أ و  اق ص       ر  ِإن  جت  و ِز ه  م ل ِح  ًق    -  116   الطويل    اد ِر              نت م   ف             اِب آء ن        ت م  و 

ًبا(      و  و م     - ًما ِإن  ت  و سِ ط  )م ر كِ   117   الطويللِ     أل  ج   ِر            ذ ِِك    رِ   يب  يف ال        جي  ت  ن ب  الرَتِك د ك  ال 

ه اِم يف الاَلِم ق ص ر ه ا      - ِتف  ِر ااِلس   117   الطويل      ِر     ي     اخل   ة  أ َم     ث  اي  و يف الب     د ِل التَ ث لِ و م ع  ق ص 

وىل     - ، و ِبع اداً اال  ن              ع  ي  ؤ اِخذ   105   الطويل                      ال         و ِإس        ر ائِي    خ ل                    ف  و آال  ن        و ام 

ا الق ص ر  م ع  ق ص   ِر أ َول        و ِمن   - َ ِفيه   117   الطويل   ت  تَ م  ِعن  د  ال ق  و ِم اي  أ و ح د  الَده  ِر          ث 

 72الطويل              و مه                ز ت ه  م ن وِي ة  ِعن                  د م ا ت                        ال       و م ن  ق ال  ال  م ا اع ت َد ِفيِه ِبع اِرض    -

م ا ح د ر ان  د ر س ن ا ف م ر َخص     - رِ       و م ه   88الطويل                   ل ن ا ِفيِه ِإذ  د ي ن  ال ِعب اِد ِإىل  ال ي س 

ت ِدي      و ه   - ا ج و اب  لَِلِذي ِفي     ِه ي  ب   ِغم  م وِص            ذ  ز ِة و ص ل  و ه و  ي د   106   الطويل      ال        هِب م 

ِ ص         َح ت  م        ال   -  ه ني  ِتج اج  م ع  ث  ب وِت رِو اي     ة        ف ك ل  ِمن  ال و ج  ا اح   72الطويل                و ه ذ 

ا و ج دت  يف التَ ل ِخيص ل ه      - ِر ح ي ث    و ه ك ذ  ف  م ن    ِع الَنش   107    الرجز         أ س      ج          ل ه   ِخال 

 104    الطويل               اِن م ث ِ                                            ال  و و َسط ه  ق  و م  ك     : ء ام ن  ه                       ؤ ال        ِء ء اهِل ًة ء ات ى ِلالمي    -

ا اق ص ر  ِعن د  ت  و ِسيِط أ َول        -   117   الطويل و ث  لِ ث  ع ل ى م     د   فِذى ِست    ة  جت        رِى        و و سِ ط  ك ذ 
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اِم و الاَلِم و  و و سِ              ط   - ه  ِتف  م  و و س  ط  ِفيهِ اق ص ر ن    لِ         ِلاِلس  رِى م ا ب     ال       118   الطويل            د الً ت      د 
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 .م1990 - ه 1410 ، الرشد

 املزي، الكلب القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين مجال ، الرمحن عبد بن يوسف احلجاج، أبو -3
 ه1400 الرسالة، مؤسسة: بريوت ،1ط عواد، بشار. د: تقيق ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب

 .م1980 –

 يف احمليط البحر األندلسي، الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان، أبو -4
 .ه1420 ، الفكر دار: الناشر بريوت،  ط،.د مجيل، حممد صدقي: تقيق ،التفسري

 صاحل حامت.د: تقيق ،املشهورة السبع القراءات يف االكتفاء سعيد، بن خلف بن إمساعيل -5
 .م2005  نينوى،: دار املتحدة، العربية المارات ،1ط الضامن،

 .عمران خ د ابش،: ن خمطوط، ،العنوان سعيد، بن خلف بن إمساعيل -6

 خري ابن فَ َهَرَسةُ  األموي، اللمتوين خليفة بن عمر بن خري بن حممد بكر أبو الشبيلي، -7
 .م1998/ه 1419. العلمية الكتب دار: بريوت -لبنان ،1ط منصور، فؤاد حممد: تقيق اإلشبيلي،

 األمصار أئمة الثمانية الَقَرَأةِ  أداء شرح يف الوجيز إبراهيم، بن علي بن احلسن األهوازي، -8
 .م2002 السالمي، العرب دار ،1ط أمحد، حسن دريد.د: تقيق ،اخلمسة
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 اجلوزي، ابن دار ،1ط الضامن، حامت. د: تقيق ،الوجيز إبراهيم، بن علي بن احلسن األهوازي، -9
 .ه1430

 الصحيحة األحاديث سلسلة آدم، بن نايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممد األلباين، -10
 (. ت.د)  املعارف، مكتبة ،1ط ،وفوائدها فقهها من وشيء

 فريد أمحد: تقيق ،السبع القراءات يف اإلقناع خلف، بن أمحد بن علي بن أمحد الباذش، ابن -11
 .م1999 العلمية، الكتب دار: بريوت ،1ط املزيدي،

 هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع إمساعيل، بن حممد البخاري، -12
 .ه1422 النجاة، طوق دار الناصر، انصر بن زهري حممد: تقيق ،1ط ،وأايمه وسننه وسلم عليه

 .م1977 املطبوعات، وكالة: الكويت ،3ط ،العلمي البحث مناهج الرمحن، عبد بدوي، -13

 القّراء بََتاِجم الُفَضالء إمتاَعُ  علي، مقبول بن سليمان بن حسني أمحد بن إلياس الربماوي، -14
 - ه  1421 والتوزيع، والنشر للطباعة العاملية الندوة دار ،1ط ،اَِلجري الثاِمن الَقرن بَعدَ  ِفيما

 .م 2000

 القراءات يف اإلشارات بلطيف العبارات تلخيص هللا، عبد بن خلف بن احلسن ، بل يمة ابن -15
 .1988 القرآن، علوم مؤسسة:بريوت القبلة، دار: جدة ،1حاكم،ط محزة سبيع: تقيق ،السبع

 أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن -16
 .م1987 - ه 1408 العلمية، الكتب دار ،1ط ،الكربى الفتاوى حممد، بن القاسم

 الرءوف عبد طه: عليه وعلق له وقدم راجعه ،املفيد القول ِناية نصر، مكي حممد اجلريسي، -17
 .م1999 -ه1420 الصفا، مكتبة: القاهرة ،1ط سعد،
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 الشاطبية بني اخللف يف اإلخوان حتفة. يوسف بن حممد بن حممد بن حممد ، اجلزري ابن -18
 .ه1428 ،3ع الشاطب، المام جملة.  اجلود أبو خالد: تقيق ،والعنوان

 عمر: تقيق ،املفهمة احلواشي يوسف، بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد اجلزري، ابن -19
 .م2006 -ه1426 والنشر، للطباعة واجلايب اجلف ان ،1ط معصراين، الرزاق عبد

 علي: تقيق ،العشر القراءات يف النشر يوسف، بن حممد بن حممد  بن حممد اجلزري، ابن -20
 .م1998-ه1418 العلمية، الكتب دار: بريوت ،1ط الضباع، حممد

 يف النهاية غاية اجلزري، ابن  يوسف، بن علي   بن حمم د بن حمم د بن حمم د اجلزري ، ابن -21
 .ه 1351 ،1ط برجسرتاسر،.ج: تقيق ،القراء طبقات

: تقيق ،العشر القراءات يف النشر يوسف، بن علي   بن حمم د بن حمم د بن حمم د اجلزري ، ابن -22
 الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: املنورة املدينة ،1ط اجلكين، حممود حممد السامل

 .ه1435

: تقيق ،العشر القراءات يف النشر طيبة يوسف، بن حممد بن حممد بن حممد اجلزري، ابن -23
-ه1433 القرآنية، للدراسات الغواثين دار: حلبوين-دمشق مصححة،1ط الزعب، متيم حممد

 .م2012

 ،1ط ،الثقلني معجز آي عد بيان يف الدارين سعادة احلسيين، خلف حممد احلداد، -24
 .م1924-ه1343

 (.ن.د م،.د ط،.د) ،اخللوتية الطريقة على أضواء القامسي، الدين حسين عفيف احلسيين، -25

: مصر ،1ط العبقري، أمحد بن توفيق:تقيق ،احلصرية املنظومة الغين، عبد بن علي احل ص رِي، -26
 .م2002 -ه1423 الشيخ، أوالد مكتبة
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 إحسان: تقيق ،األدَبء معجم هللا، عبد بن ايقوت هللا عبد أبو الدين شهاب احلموي، -27
 .م1993 - ه  1414 السالمي، الغرب دار: بريوت ،1ط عباس،

 احلديث، دار: القاهرة ،1ط الطرهوين، الرحيم عبد: تقيق ،املنتهى جعفر، بن حممد اخلزاعي، -28
 .م2009

 دراسة ،وذيوله بغداد اتريخ  مهدي، بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد البغدادي، اخلطيب -29
 .ه1417. العلمية الكتب دار: بريوت ،1ط عطا، القادر عبد مصطفى: وتقيق

 اجلود، أبو حسن خالد: تقيق ،السبع القراءات يف العنوان خلف، بن إمساعيل خلف، ابن -30
 .م2008-ه1429 البخاري، المام: مكتبة ،1ط

 حميصن وابن األعمش وقراءة الثمان القراءات َّف املبهج أمحد، بن علي بن هللا عبد اخلياط، -31
 جامعة:  السعودية. دكتوراة رسالة السرب، انصر بن العزيز عبد: تقيق ، واليزيدي خلف واختيار

 .ه1405-1404 السالمية، سعود بن حممد المام

 ،األعمش وقراءة العشر القراءات يف اجلامع فارس، بن علي بن حممد بن علي اخلياط، -32
 .ه1434-1433 القرى، أم جامعة دكتوراة، رسالة العبيسي، حممد بن الرمحن عبد: وتقيق دراسة

 ،اإلشبيلي خري ابن فهرست األموي، خليفة بن عمر بن خري بن حممد بكر أبو خري، ابن -33
 .م1998-ه1419 العلمية، الكتب دار: بريوت ،1ط

 ،السبع القراءات يف البيان جامع عمر، بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الد اين، -34
 .م2007الشارقة، جامعة املتحدة، العربية المارات ،1ط علمية، رسائل جمموعة

 ،الشامي عامر بن هللا عبد مفردة عمر، بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الد اين، -35
 .ه1432 اجلوزي، ابن دار ،1ط الضامن، صاحل حامت.د: تقيق
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 مكتبة: الشارقة-المارات ،1ط ،السبع القراءات يف التيسري سعيد، بن عثمان الداين، -36
 .م2008 الصحابة،

 ابن دار ،1ط الضامن، حامت.د: تقيق ،البصري عمرو أبو مفردة سعيد، بن عثمان الداين، -37
 .ه1432 اجلوزي،

 الضامن، حامت.د: تقيق ،احلضرمي إسحاق بن يعقوب مفردة سعيد، بن عثمان الداين، -38
 .ه1429 اجلوزي، ابن دار ،1ط

 ،1ط ،القراءات علم يف وجهوده املتويل اإلمام محد، بن سعيد بن إبراهيم الدوسري، -39
 .م1999-ه1420 الرشد، مكتبة: الرايض-السعودية

از، بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس الذهب، -40  ،النبالء أعالم سري ق امي 
 .م2006-ه 1427 احلديث، دار: القاهرة ط،.د

از، بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس الذهب، -41  َوَوفيات اإلسالم اتريخ ق امي 
 .م2003 ،(م.د. )السالمي الغرب دار ،1ط معروف، عو اد بشار. د: تقيق ،َواألعالم املشاهري

 ،الكبار القراء معرفة الذهب، ، عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أيب الدين مشس الذهب، -42
 .م1997 -ه  1417 العلمية، الكتب دار: بريوت ،1ط

 العلم: دار ،15ط ،األعالم فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري الزركلي، -43
 (.م.د.)م2002. للماليني

 وقراءة الثمان القراءات يف املبهج، هللا عبد بن أمحد بن علي بن هللا عبد اخلياط، سبط -44
 حزم، ابن الرمحن، عباد: دار ،1ط اجلود، أبو حسن خالد.د: تقيق ،حميصن وابن األعمش
 .م2012-ه1433
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 ،الست القراءات يف الكفاية القالنسي، أمحد، بن علي بن هللا عبد بن حممد اخلياط، سبط -45
 (قراءات177) رقم تت املصرية، الكتب بدار طلعت مكتبة: نسخة خمطوط،

 حممد حممود. د: تقيق ،الشافعية طبقات الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تج السبكي، -46
 (.م.د. )ه 1413. والتوزيع والنشر للطباعة هجر ،2ط احللو، حممد الفتاح عبد. د الطناحي،

 الالمع الضوء حممد، بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد السخاوي، -47
 (.ت.د ن،.د) احلياة، مكتبة دار منشورات: بريوت ،التاسع القرن ألهل

 عمار الدكتور: تقيق ،العشر القراءات يف املستنري هللا، عبيد بن علي بن أمحد سوار، ابن -48
 الرتاث، وإحياء السالمية والدراسات البحوث دار املتحدة، العربية المارات ،1ط الد دو، أمني

 .م2005-ه1426

 ،النبوية احلضرة إَل شيوخي من النشرية َبألسانيد الذهبية السالسل رشدي، أمين سويد، -49
 .م2007 -ه1428 املكتبات، نور دار: جدة ،1ط

 ،السبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز أمحد، بن خلف بن فريه بن القاسم الشاطب، -50
 .م2008-ه1429املكتبات، نور دار: جدة ،1سويد،ط رشدي أمين.د: تقيق

: وتقيق دراسة ،السبع القراءات يف الكايف حممد، بن أمحد بن شريح بن حممد شريح، ابن -51
 .ه1419 القرى، أم جامعة ماجستري، رسالة الزهراين، حممد بن هللا غرم بن سامل

 ،1ط الد دو، أمني عمار. د: تقيق ،االختالف جتريد أمحد، بن شريح بن حممد شريح، ابن -52
 .م2011 الكرمي، للقرآن ديب جائزة ، املتحدة العربية المارات

 عبد: تقيق ،البواهر العشر القراءات يف الزاهر املصباح احلسن، بن املبارك الشهرزوري، -53
 .م2008 -ه1429 العلمية، الكتب دار ،1الطرهوين،ط الرحيم
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 للنشر العربية الشركة: املهندسني -القاهرة ط،.د ،األزهر شيوخ فوزي، أشرف صاحل، -54
 .م1997 والتوزيع،

 علي الدكتور: تقيق ،النصر وأعوان العصر أعيان أيبك، بن خليل الدين صالح الصفدي، -55
 -لبنان ،1ط حممد، سامل حممود الدكتور موعد، حممد الدكتور عشمة، أبو نبيل الدكتور زيد، أبو

 .م1998 - ه  1418 الفكر، دار:  دمشق -سوراي املعاصر، الفكر دار: بريوت

 القراءات يف القرآن رواايت من َبملختار اإلعالن إمساعيل، بن الرمحن عبد الصفراوي، -56
 .األمريكية املتحدة الوالايت يف( برنستون) جامعة: ن. خمطوط ،السبع

ي -57   ،العثمانية الدولة علماء يف النعمانية الشقائق خليل، بن مصطفى بن أمحد ز اد ه ، طاش ك رب 
 (.ن.د) العريب، الكتاب دار: بريوت ط،.د

 اجليل، دار: بريوت ،1ط ،األزهر اجلامع شيوخ طبقات يف األهبر النور الدين، حمي الط ع ِمي، -58
 .م1992 -ه1412

 بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد بن هللا عبد بن اللطيف عبد بن الرمحن عبد الوهاب، عبد ابن -59
 اليمامة دار إبشراف املؤلف نفقة على طبع ،1ط ،وغريهم جند علماء مشاهري حممد، بن حسن

 .م1972/  ه 1392 الرايض، والنشر، والرتمجة للبحث

 (.د.ت  ،ن.د.)الشمريل شركة مطابع: القاهرة ،القدير فتح شرح السيد، عامر عثمان، -60

 كلية  ماجستري، رسالة ،العشر القراءات يف املنتهي وتذكرة املبتدي إرشاد القالنسي، العز، أبو-61
 .ه1404القرى، أم جامعة: السعودية العربية اململكة) العربية، اللغة

 دراسة ،عشرة اإلحدى القراءات يف الروضة إبراهيم، بن حممد بن احلسن البغدادي، علي أبو -62
 .م2004/ه1424 واحلكم، العلوم مكتبة ،1ط سليمان، حممد عدانن مصطفى.د: وتقيق
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 هللا عبد. د: تقيق ،ووفياهتم العلماء مولد اتريخ ذيل ، حممد بن أمحد بن العزيز عبد علي، -63
 .ه1409 العصمة، دار: الرايض ،1ط احلمد، سليمان أمحد

 الكتب، عامل: القاهرة ،1ط ،العريب املثقف دليل اللغوي الصواب معجم خمتار، أمحد عمر، -64
 .م2008-ه1429

 القرن أخبار عن السافر النور هللا، عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين حمي الع ي د ر وس، -65
 .ه1405 العلمية، الكتب دار: بريوت ،1ط ،العاشر

 كسروي  سيد: تقيق ،اإلسالم ديوان الرمحن، عبد بن حممد املعايل أبو الدين مشس الغ زي، ابن -66
 .م1990 - ه  1411 العلمية، الكتب دار: بريوت -لبنان ،1ط حسن،

 رشدي أمين: تقيق ،الثمان القراءات يف التذكرة عبيد، بن املنعم عبد بن طاهر غلبون، ابن -67
 .م1991 الكرمي، القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية: السعودية ،1ط سويد،

: تقيق ،السبعة األئمة عن القراءات يف اإلرشاد كتاب هللا، عبيد بن املنعم عبد غلبون، ابن -68
 للعسكريني، القرآن حفظ يف سلطان األمري جائزة ،1ط السيد، حامد بن محدي بن بسم.د

 .م2011

 يف امللمن سالح اِلم ام، ببن املعروف الدين، تقي   مهام بن علي بن حممد بن حممد الفتح، أبو -69
 ه 1414 ، كثري  ابن دار بريوت، – دمشق ،1ط مستو، ديب الدين حميي: تقيق ،والذكر الدعاء

 م1993-

: تقيق ،السبع القراءات يف املريد لبغية التجريد كتاب عتيق، بن الرمحن عبد الفحام، ابن -70
 .م2002 عمار، دار: عمان ،1ط الدوري، العاصي إبراهيم ضاري.د
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 إيهاب: تقيق ،يعقوب مفردة خلف، بن عتيق بن بكر أيب بن الرمحن عبد الفحام، ابن -71
 .م2007- ه1428 السلف، أضواء دار: الرايض ،1ط اجلود، أبو حسن خالد فكري، أمحد

 السياسية التحوالت ظل َّف املصرى االقتصاد تطور مالمح العزامي، أبو خريي فرجاين، -72
 (.ن.د ، م.د) ط.د واالسرتاتيجية، االقتصادية الدراسات مركز ،واالقتصادية

 مركز: تقيق ،القراءات لفنون اإلشارات لطائف بكر، أيب بن حممد بن أمحد القسطالين، -73
 .ه1432 املصحف، لطباعة فهد امللك جممع ،1ط القرآنية، الدراسات

 حممد: تقيق ،النحاة أنباه على الرواة إنباه يوسف، بن علي احلسن أبو الدين مجال القفطي، -74
 (.م.د.)م1982 - ه  1406 ،1ط إبراهيم، الفضل أبو

: وتعليق مراجعة ،العشر القراءات يف الكربى الكفاية بندار، بن احلسني بن حممد القالنسي، -75
 (.ن.د.)للرتاث الصحابة دار: طنطا -مصر ،1ط شرف، حممد مجال

 القراءات يف املنتهي وتذكرة املبتدي إرشاد بندار، بن حممد بن احلسني بن حممد القالنسي، -76
 القرى أم جامعة: املكرمة مكة ماجستري، رسالة الكبيسي، محدان عمر: ودراسة تقيق ،العشر

 .ه1403-1404

 اجلود، أبو حسن خالد.د: تقيق ،السبع القراءات يف اَلادي سفيان، بن حممد القريواين، -77
 .م2001 الرمحن، عباد دار: القاهرة ،1ط

 مجال: تقيق ،السبع القراءات يف التبصرة خمتار، بن محوش بن طالب أيب بن مكي القيسي، -78
 .م2006-ه1427 للرتاث، الصحابة دار: مصر ،1ط شرف، حممد الدين

 ، املثىن مكتبة: بريوت ،املللفني معجم الغين، عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر كحالة،  -79
 (.ن.د) العريب، الرتاث إحياء دار
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 العمالية املطابع عمال مجعية: األردن ،1ط ،القراءات خمطوطات فهرس البيت، آل مؤسسة -80
 .م1986-ه1406،

 مقفالت وحل مشكالت شرح يف النمري والعذب النثري الدر حممد، بن الواحد عبد املالقي، -81
 (. م.د) م،1990-ه1411ط،.د املقرئ، أمحد هللا عبد أمحد: تقيق ،التيسري كتاب  عليها اشتمل

 تذكرة الصاحلي، اهلادي عبد ابن حسن بن أمحد بن حسن بن يوسف احلنبلي، املربد ابن -82
: سوراي ،1ط طالب، الدين نور: إبشراف احملققني من خمتصة جلنة: تقيق ، األيقاظ وتبصرة احلفاظ

 .م 2011 - ه  1432 النوادر، دار

 الكتب دار: ن خمطوط، ،العشر القراءات وخزانة النشر هتذيب أمحد، بن حممد املتويل،-83
 .املصرية

: تقيق ،املصري ورش مقدمة شرح يف املقري وغنية املعطي فتح أمحد، بن حممد املتويل، -84
 .م1947-ه1366 السعادة، مطبعة: القاهرة-مصر ،1ط حسن، املكارم أبو زيدان

 .2812رقم تت الرايض، جامعة مكتبة خمطوط، ،املعتربة الفوائد على الربرة موارد املتويل، -85

 ضيف، شوقي.د: تقيق القراءات، يف السبعة كتاب  العباس، بن موسى بن أمحد  جماهد، ابن -86
 .م2010 املعارف، دار: القاهرة ،4ط

 طبقات يف املضية اجلواهر القرشي، هللا نصر بن حممد بن القادر عبد احلنفي، الدين حمي -87
 (.ن.د.)  خانه كتب  حممد مري: كراتشي  ،1ط ،احلنفية

 – اجليل دار ، ،1ط ،التاريخ عرب القرآن حفاظ معجم سامل، حممد حممد حممد حميسن، -88
 .م1992-ه1412 بريوت،
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 دراسة التسعة الكتب خالل من القرآن نزول أسباب يف احملرر سليمان، بن خالد املزيين، -89
 -ه  1427 اجلوزي، ابن دار: الدمام -السعودية العربية اململكة ،1ط ، ودراية رواية األسباب
 .م2006

: تقيق أربل، تريخ ،اإِلربلي اللخمي موهوب بن املبارك بن أمحد بن املبارك املستويف، ابن -90
 .م1980 للنشر، الرشيد دار: العراق ، ط،.د الصقار، مخاس سيد بن سامي

 القراءات يف التلخيص علي، بن حممد بن الصمد عبد بن الكرمي عبد الطربي، معشر أبو -91
 القرآن لتحفيظ اخلريية اجلماعة: السعودية ،1ط موسى، عقيل حسن حممد: وتقيق دراسة ،الثمان
 .م1992/ه1412 جدة،-الكرمي

: ن خمطوط، ،العروس وقسُ  علي، بن حممد بن الصمد عبد بن الكرمي عبد الطربي، معشر أبو -92
 .قراءات( 609)  رقم املصرية، الكتب دار

 يف املذهب العقد املصري، الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن -93
 الكتب دار: بريوت -لبنان ،1ط مهين، سيد - األزهري نصر أمين: تقيق ،املذهب محلة طبقات
 .م 1997 - ه  1417 العلمية،

 -بريوت ،3ط ،العرب لسان الدين، مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد منظور، ابن -94
 .ه  1414 صادر، دار

 مكتبة: الرايض ،1ط حيدر، سعيد حازم: تقيق ،اَلداية شرح عمار، بن أمحد املهدوي، -95
 .ه1415 الرشد،

 حممد الدين مجال: عليه وعلق اعتىن ،العشر القراءات يف الغاية احلسني، بن أمحد مهران، ابن -96
 (.ت.د ن،.د) طنطا،-مصر-للرتاث الصحابة دار شرف،
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 حاكمي، محزة سبيع: تقيق ،العشر القراءات يف املبسوط احلسني، بن أمحد مهران، ابن -97
 (.ت.د ن،.د) بدمشق، العربية اللغة جممع: مطبوعات

  ،عشر الثالث القرن اتريخ يف البشر حلية البيطار، إبراهيم بن حسن بن الرزاق عبد امليداين، -98
 - ه 1413 صادر، دار: بريوت ،العربية اللغة جممع أعضاء من - البيطار هبجة حممد: تقيق ،2ط

 .م1993

 الدمشقي القيسي جماهد بن أمحد ابن حممد بن( بكر أيب) هللا عبد بن حممد الدين، انصر -99
 نعيم حممد: تقيق ،وكناهم وألقاهبم وأنساهبم الرواة أمساء ضبط يف املشتبه توضيح الشافعي،

 .م1993 بريوت، – الرسالة مؤسسة ،1ط العرقسوسي،

 املرفوعة الشريعة تنزيه الكناين، عراق ابن الرمحن عبد بن علي بن حممد بن علي الدين، نور -100
 .ه1399 ،1ط ،املوضوعة الشنيعة األخبار عن

 ،«احلاضر العصر وحىت اإلسالم صدر من» املفسرين معجم نويهض، عادل نويهض، -101
 .م1988 - ه  1409 ،3ط

 الرحيم عبد: تقيق ،واألمساء الكىن القشريي، احلسن أبو احلجاج بن مسلم النيسابوري، -102
 بجلامعة العلمي البحث عمادة: املنورة املدينة -السعودية العربية اململكة ،1ط القشقري، أمحد حممد

 .م1984-ه 1404 السالمية،

 العشر القراءات يف الكامل سوادة، بن عقيل بن حممد بن جبارة بن علي بن يوسف اهلذيل، -103
 للنشر مسا مؤسسة: مصر ،1ط الشايب، رفاعي السيد بن مجال: تقيق ،عليها الزائدة واألربعني
 .م2007-ه1428 والتوزيع،
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 القراءات يف الكامل ، سوادة بن عقيل بن حممد بن جبارة بن علي بن يوسف اهلذيل، -104
 املدينة ،1ط محدان، الرمحن عبد حممد تغريد محدان، الغين عبد يوسف عمر د.أ: تقيق ،اخلمسني

 .م2015-ه1436 القرءانية، للقراءات مجيل هللا عبد الشيخ كرسي  من بتمويل طيبة، جامعة املنورة،

 العشرة قراءات يف االختصار غاية حممد، بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين، -105
 القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية: السعودية ،1ط طلعت، فؤاد حممد أشرف: تقيق ،األنصار أئمة

 .م1994-ه1414-جدة-الكرمي

 أمحد خالد.د: تقيق ،العشر القراءات يف الكنز املؤمن، عبد بن هللا عبد الوجيه، ابن -106
 .م2004-ه1425 الدينية، الثقافة مكتبة ،1ط املشهداين،

 دار ،2ط ،البلدان معجم هللا، عبد بن ايقوت هللا عبد أبو الدين شهاب احلموي، ايقوت -107
 .م1995 بريوت،-صادر

 

 

 

 

 

 

 

 


