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ABSTRACT 

ه علي آله وصحبمني و األ بسم هللا الرمحن الرحيم . وصلي هللا وسلم وابرك علي نبيه املصطفي
 أزكي التسليم .

الرواة  لقراء وايع مج ،  ني الشاطيب و ابن اجلزريإلمامل هذا البحث عن: التعريفف وبعد
 .هارقطو 

 ا يفميقرأ هب اليت يزر الشاطيب وابن اجل يالقصر من طريقبتناول عن احكام املد و  هذا البحث
 ملداحكام أب طيبةال طريق يتميز من طريق الشاطيبالعامل اإلسالمي وقت احلاضر. مث إن 

من  نيطريقحكام باأل أن يقارن هذه . وأراد الباحثالقصر و التوسط و اإلشباع بني قصروال
 ابب املد و القصر.

In the name of the merciful and God bless him and bless the prophet Mustafa Amin 

and his family and companions purer delivery. 

This study will discuss the biography of al-Imam Syatibi  and Ibnu Jazari all of his 

turuq (ways of reading the al-Qur’an). 

This study contains Mad and Qasa ,law of the corner As-Syatibi and Ibnu Jazari that 

in practice the Islamic world today.  

Besides, tariq Syatibi  is different than  turuq  Taibah for the rules of maad  and qasr. 

The researcher wants to compare these rules with tariq Taibah. . 

This study presents the differences between these two ways of reading the al-Quran, 

and will explain the rules of Maad and Qas 

 

 

 



3 

 

 صفحة اإلقرار
 

( من اآلتية  حممد دارالسالم بن حممدأقرت جامعة املدينة العاملية مباليزاي حبث الطالب ) 
 أمساؤهم:

 

___________________________ 

 المشرف

 

 

 

 

___________________________ 

 الممتحن الداخلي

 

 

 

 

 

__________________________ 

 الممتحن الخارجي

 

 

_____________________________ 
 الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

APPROVAL PAGE 
 

 

 

 The dissertation of ( Mohd Darul Salam bin Mohamad )  has been approved by the  

following: 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Supervisor 

 

 

 

 

___________________________ 

Internal Examiner 

 

 

 

 

 

__________________________ 

External Examiner 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Chairman 

  



5 

 

 

 

 إعالن

 

 

نقل الت قد عزو و هو من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، أقر أبن هذا البحث 
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 جامعة املدينة العاملية 
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة

 (دارالسالم بن حممدحممد حمفوظة )©  2014حقوق الطبع 
 عنوان البحث

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1

بشىت الوسائل وذلك حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث  .2
 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا  .3
 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى. 

 
 حممد دارالسالم بن حممدأّكد هذا اإلقرار: 

 
  _____________                      _____________ 

 التوقيع                                          التاريخ   
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 اإلهداء
 : املتواضع البحث هذا أهدي

 اجلزاء . ين خريعزيه لوالدي الكرمي ، أسأل هللا أن حيفظه وأن يبارك فيه ، وأن جي 
 فقد ، عمرها يف ركيبا أن هللا أسأل ، الكرمية لوالديت أيضا العمل هذا أهدي كما 

 من جيعلين أن هللا وأدعو ، العمل هذا إكمال طريق على يل عون خري دعواهتا كانت
 هبما البارين

 كل أساتذي الذين عّلموين ولو حرفا إىل. 
 ةالتعليمي مسرييت إكمال يف األمل ابب يل فتحت اليت جامعيت إىل.. 
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 وتقديرشكر 

 من لي  ع به وفتح ن  م ما وعلى عونه، وكرمي ، توفيقه حسن ،على وأخرياا  أوالا  الشكر وهلل
 علي   ضُّلهتف وعلى ، هلما ،وفر ج الصعب وذّلل العسري، يّسر أن بعد ، األطروحة هلذه إجناز

 دعمتين اليت احلنون بالقل ذات احلبيبة أمي وأشكر ، العلم طريق يل شّقا كرميني  بوالَدين
 وأمد   ماحسناهت ميزان يف به قاما ما هللا جعل والتعب اجلهد عين خّففت و الصادقة بدعواهتا

 . برمها على ،وأعانين صاحل عمل على عمرمها يف

  احلسييت فريده بنت ص ةالعزيز  يتزوج:  ابجلميل والعرفان ابلشكر أخص أبن ويسرين         
 حيايت طيلة يل عون خري كان  حيث دراسيت إكمال يف يل اومساعدهت املعنوي دعمها على

 .، اجلزاء خري عين هللا فجزاه وعطاء وصرب ودعاء تشجيع من الدراسية

 هذا ازإجن يف وتعاىل نهسبحا هللا بعد والعرفان والشكر الفضل بعظيم أَِدينُ  كما      
 مجند حممد سيد أمحد فضيلة الدكتور السي/  على املشرفني الكرميني إىل  تكميلي  البحث
 منحتينو ي حبث على هماإبشراف تشرفت الذي هللا حفظهما البيومي إبراهيم الدكتور وفضيلة

 يد ومد   . القيمة   ماوآرائه ، وإرشاداهتما ، وتوجيهاهتما ، وجهدمها ، وقتهما من الكثري
 عين هماجيزي أن لقديرا املوىل سائلة األفضل حنو ابلدراسة قدماا  للسري ضجر دون يل العون
 وال.اهتاحسن ميزان يف لهوجع سوء كل  من هللا حفظهما.  هللا شاء إن األجر ويثيبه اجلزاء خري

  القراءات قسمب التدريس هيئة أعضاء من لألخوات شكري تسجيل العجالة هذه يف يفوتين
 هللا فجزاهم ،ةملباركا لعامليةا املدينة جامعةالعلوم االسالمية يف  بكلية واإلداريني األساتذة من
 شكر،ابل بذكرهم اكرةالذ تسعفين مل ممن ، العون يد يل مد من لكل وأتوجه.اجلزاء خري عين

 خالصاا  لالعم هذا كوني أن القدير العلي هللا أسال وختاماا .  اجلزاء خري عين هللا فجزاهم
 رب هلل احلمد أن دعواان آخرو .  اجلنة إىل طريقاا  به يل ويسّهل انفعاا، علماا  جيعله وأن ، لوجه

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى العاملني،
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 يئاتس ومن أنفسنا رشرو  من ابهلل ونعوذ ونستغفره، به ونستعني حنمده هلل احلمد إن

 وحده هللا إال اله ال نأ وأشهد له، هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال هللا يهد من أعمالنا،

 آله وعلى ، ليهع وسالمه هللا صلوات ، ورسوله عبده حممداا  أن وأشهد ، له شريك  ال

 .مجعنيأ وصحبه

ىل نور إاهلية اجل ولقد أنزل هللا كتابه الكرمي إلخراج البشرية من ظلمات اجلهل 

 اهلداية و املعرفة 

فكان مأدبة  اليه أنعم هللا هبا على عباده وتفضل هبا علي خلقه لتكون زادهم يف 

َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َواَل َونُ نَ ّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء وَ      مبدئهم ومعادهم وصدق هللا العظيم  

  هلذا سائل،وم مباحث من به يتصل مبا علم   كل  شرفَ  فإن     1  يَزِيُد الظ اِلِمنَي ِإال  َخَساراا

 لصلتها ، شأان وأجلها قدراا  وأعالها منزلةا  وأرفَ َعَها العلومِ  أشرفَ  الكرمي القرآن علوم كانت

 هم العلوم هذه أهلُ  وكان وسلم، عليه هللا صلى ل،أُرس نيبِّ   أعظمِ  على أُنزِل؛ كتاب    أبعظمِ 

ُلوَن   : تعاىل هللا قال وجل، عز هللا بكتاب علمهم الرتباط الناس؛ أشرف ِإن  ال ِذيَن يَ ت ْ

                                                            
 82سورة اإلسراء، اآلية  1
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لِيُ َوفِّيَ ُهْم  . ِكَتاَب اَّللِ  َوأَقَاُموا الص اَلَة َوأَنْ َفُقوا مم ا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيةا يَ ْرُجوَن جِتَارَةا َلْن تَ ُبورَ 

 2 ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإن ُه َغُفوٌر َشُكورٌ 

ُ َعْنُه، َأن  َرُسوَل اَّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َعْن ُعْثَماَن  َخرْيُُكْم »ْبِن َعف اَن َرِضَي اَّلل 

 3«َمْن تَ َعل َم اْلُقْرآَن َوَعل َمهُ 

ليت قرئ راتن اشهو إن القراءات من طريقني الشاطيب و ابن اجلزوي مها طريقان  امل

أجل  نشر  امج منلرب يمت الدروس وألفت الكتب وأنشئت اهبما يف العامل اإلسالمي. وقد أق

يم يف ل األجر العظة ولنياتر طريقة الشاطيب ليستفيد اإلنسان من خالهلا تعلم هذه الرواية املتو 

نتشر ة الشاطبية ته طريقهذ إحياء اهتمام الناس لتالوة القرآن الكرمي. ويف الوقت احلايل، بدأ

 بعض اويح يفلرت ند الناس، فكانت تقرأ يف الصلوات ايف بالد ماليزاي وحصل القبول ع

 املساجد الكبرية

 

 

 
                                                            

 30-29سورة فاطر اآلية  2

أخرجه اإلمام البخاري من حديث حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخربين علقمة بن مرثد: مسعت سعد بن عبيدة، عن أيب عبد  3
، ) دمشق بريوت: دار ابن كثري، 1، ط اجلامع الصحيحالرمحن السلمي عن عثمان رضي هللا عنه. انظر: البخاري، حممد بن إمساعيل، 

 704: م(، رقم احلديث 4004ه  1241



13 

 

 مشكلة البحث 

ألوجه ا له يقالطر  اهذ إن مث. ،ابب املد والقصر هلما طريقان الشاطبية و ابن اجلزري إن
 وكيف  فماهي؟ .الروايت بني كل القراء أو تتميز اليت املد والقصر أحكام ومن.  املقروء به

 فإن ة،اإلشكالي هذه كل  على وبناءا كم عدد طرق؟؟ابن اجلزري و الشاطيب هو ومن تقرأ؟
 .تعاىل هللا إبذن التساؤالت، هذه كل  إىل التعرف يف يرغب الباحث

 أهداف البحث
 

o رمحة  عاا يفجل طماملتواضع يف خدمة كتاب هللا عز و  ييف املشاركة جبهد رغبيت
 هللا ومغفرته ورضوانه.

o  ملد منحكام اأتربز  زرياجل نبأو الشاطيب املقارنة بني اإلمامني اجلليلني 
 .فائدته  وتوضحه مما جيعل للبحث قيمته ويرسمُ  ،طريقهما

o الشديد هبذين اإلمامني اجلليلني إعجايب. 
o يةالقرآن القراءات خالل وأحكامه من املدود وجوه من وجه إبراز. 

 
 البحث  منهج

 سأقوم ابآليت: 
  صادر وجز ممترمجة موجزة لإلمامني الشاطيب و ابن اجلزري ، وتعريف وضع

 الكتب من أتليفهما.
 لكتاب،ايف  وضع تراجم للقراء العشرة ورواهتم وطرقهم بنفس ترتيب ذكرهم 

 وكذلك لألئمة املختارين. 
 وابن  شاطبيةة الوضع مباحث أنواع املدود وأحكامه من القراء العشرة من طريق

 .نيطريق بني الفرق ذلك بعد مبينا اجلزري
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 د من مجيع املدو  حكامتتبع واستقراء ما أورده اإلمام الشاطيب و ابن اجلزري من ا
 .وضيحالقراء من طريقهما ويقارن بينهما ، وتوضيح ما حيتاج إىل ت

 بن اجلزري اه بني رنتقاأصالا أرجع إليه غالباا مل جعلت كتاب النشر وحرز األماين
 والشاطيب.

  ر اسم يه أذكي وفيج اآلايت القرآنية، إن كان ابحلاشية فهو من خترجيعند ختر
 السورة، مث رقم اآلية. 

 ختريج األحاديث من صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن. 
  أمهية البحث

 
 غريه هبا يزتتم اليت اخلاصة أحواهلما يف املد والقصر  أحكام إبراز. 
 خالل نمابن اجلزري  وطريق الشاطبية طريق بني الفرق جانب توضيح 

 املدو القصر . أحكام عن البحث
  يعطي مما احملققني، وخامتة القراء إمام فهو الكتاب، مؤلف مكانة 

 . القراءات كتب  من غريه علىومنزلة و مزية  مكانة الكتاب
 يف الزائدة وجهابأل واإلحاطة القراءات، علم دراسة يف التعمق يف رغبيت  

 كتب
 " و " الطيبة " . الشاطبية" يف ما على القراءات

 فيه ثوالبح تعاىل هللا كتاب  خدمة خالل من والثواب األجر نيل . 
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 الدراسات السابقة 

ذه ضمن هن درس م ومنهم القراءات. لقد كان من مجلة ما اعتىن به علماء العربية دراسة
وجد وال ت يقني . الطر بني ومل يبني أو يقارن الوجوه املد أصول لكل القراء  ومباحثه ومسائله

ة )ماجستري( جامعي الةرسالدراسات السابقة يف ما اطلعت عليها اليت تتكلم كال طريقني إال 
مام إلابعنوان منهج .من جامعة آل البيت و الباحث: اندر حممد غازي عبد الرحيم عنبتاوي 

ومل   قراءات العشريف كتابه النشر يف ال -(  ه338 حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري)ت
لإلمامني  لطريقني انظرا لقلة الدراسات يف مقارنة بني يبني وجوه اختالف بني الشاطيب .

ارنة تحليلية املقاسة اللدر ابسأقوم إبذن هللا تعاىل يف ابب املد والقصر  الشاطيب و ابن اجلزري
 هلذين الطريقني.
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 احملتوايت
 وخامتة وفصلني مقدمة إىل البحث هذا قسمت

 جومنه لبحث،ا وأهداف البحث، ومشكلة االفتتاحية، على فيشتمل:  املقدمة أما

 .السابقة والدراسات البحث، وأمهية البحث،

 : الفصل األول

 :مباحث ثالثةويشتمل على لإلمامني الشاطيب و اجلزري  التعريف

 اإلمام الشاطيب: األول  املبحث

 اإلمام الشاطيباملطلب األول : 

 ترمجة القراء والرواة عن القراء العشرة: الثاين املطلب

 ثالث : طرق لكل الرواة من اإلمام الشاطيبال املطلب

 سابعات الحرز األماين ووجه التهاين و الدرة املتممه لقراءرابع : ال املطلب

 :  اإلمام ابن اجلزري الثاين املبحث

 : ترمجة اإلمام ابن اجلزري  األول املطلب

 : طرق لكل الرواة من اإلمام ابن اجلزري  الثاين املطلب

 ثالث :  الطيبة النشر من القراءات عشرال املطلب

 وجهرابع :  تعريف املصطلحات  القراءة  الرواية الطريق و الال املطلب
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 : أحكام املد و القصر الثالث املبحث

 : تعريف املد و القصر  األول املطلب

 : تعريف أنواع املد األصلي و الفرعي  الثاين املطلب

 لسكونلوالعارض  واللني املد املتصل املنفصل البدلثالث : تعريف ال املطلب

 رابع : تعريف املد االزم الكلمي و احلريفال املطلب

 :الثاين الفصل

 كتاهبمادراسة مقارنة بني األمامني الشاطيب و إبن اجلزري من  

 ثالثة مباحثعلى ويشتمل 

 بعلسراءات ااين و الدرة املتممه لق:  أحكام املد من حرز األماألول  املبحث

 : املد املنفصل لكل القراء العشرة األول املطلب

 : املد املتصل لكل القراء العشرة الثاين املطلب

 ثالث : املد البدل واللني لكل القراء العشرةال املطلب

 درابع : مواضع االتفاق لكل  القراء العشرة  يف احكام املال املطلب

 :  أحكام املد من الطيبة النشر الثاين املبحث

 : املد املنفصل لكل القراء العشرة األول املطلب

 : املد املتصل لكل القراء العشرة الثاين املطلب
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 ثالث : املد البدل واللني لكل القراء العشرةال املطلب

 د: مواضع االتفاق لكل  القراء العشرة  يف احكام امل رابعال املطلب

شاطيب و إبن مني الاألما :  األسباب االختالف األوجه املد لكل القراء بني الثالث املبحث
 اجلزري

 : األسباب االختالف األوجه املد من االمام الشاطيب األول املطلب

 جلزرين ان االمام اب: األسباب االختالف األوجه مقدار املد م الثاين املطلب

 اخلامتة

 مباحث اربعةويشتمل على 

 أحكام املد يف ذكر ما خالصة :األول املبحث

 والتوصيات البحث نتائج :الثاين املبحث

 صياتالتو :  الثالث املبحث

 الفهارس :الرابع املبحث

 : فهرس القرآنية األول املطلب

 الثاين : فهرس األحاديث املطلب

 املصادر واملراجع الثالث : فهرس املطلب

 الرابع : فهرس املوضوعات املطلب
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 فصل األولال

 ،التعريف لإلمامني الشاطيب وابن اجلزري
 ويشتمل على ثالثة مباحث :

 
   اإلمام الشاطيب     
 اإلمام ابن اجلزري 
 أحكام املد و القصر 
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 األول :  اإلمام الشاطيب املبحث

 األول : ترمجة اإلمام الشاطيب املطلب

 اسمه وكنيته

هو القاسم بن فِ  ريُّة بن خلف بن أمحد، ، ال  رَُّعْي ين الشاطيب االندلسي املقرئ، الضرير. و  
معناه بلغة عجم  -بكسر الفاء وسكون الياء املمدودة، وتشديد الراء املضمومة  –فِ ريُّه 

أحد األعالم .  أَقْ َيال اليمن، أَحُد "ِذي ُرَعنْي ": احلديد. والرَُّعْيين: نسبة إىل  4األندلس
والَقْيل: هو املِلك ِمن ُمُلوك مِحْري. والشاطيب: نسبة إىل شاطبة،  الكبار واملشتهرين يف األقطار

 . حممد القاسم وأاب أاب يكين :وهي مدينة كبرية، يف شرقي األندلس. 

 مولده

سبة إىل طيب: نلشاا .يف مدينة شاطبة ابألندلسولد يف آخر سنة مثان وثالثني ومخسمائة. 
 شرةرابعة عال طبقةال من هو.   وشرقي قرطبة شاطبة، وهي مدينة كبرية، يف شرقي األندلس

 . الصحابة بعد

        شيوخه

 عليهم الشاطيب رمحه هللا : تتلمذ الذين واملشايخ العلماء ومن

                                                            
 ) بريوت لبنان: دار1، ط غاية النهاية يف طبقات القراءابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف،   4

 20ص /2، ج (م 4006ه  1245الكتب العلمية  
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 قرأ 5أبو عبد هللا، حممد بن علي بن حممد بن أيب العاص النفزي الشاطيب 
 شاطبة. ببِلِده القراءات وأتقنها عليه الشاطيبُّ 

 شاطيب  .عرض الالبلنسي هذيل بن علي بن حممد بن علي احلسن، أبو
 "  من حفظه والقراءات ومسع منه احلديث .التيسري"كتاب 

 اب تلشاطيب " كمسع منه االبلنسي،  األموي جعفر بن حممد هللا، عبد أبو
 . يبه "أداب الكاتب البن قتسبويه " و " الكامل للمربد " و " 

  بلنسيي الأبو احلسن، علي بن عبد هللا بن خلف بن النعمة األنصار. 
ح  شر يفأخذ عنه الشاطيب كتاب " رى الظمان" و كتاب " اإلمعان 

 سنن النسائي، وري عنه " شرح اهلداية " للمهدوي.

 وري " صحيح مسلم " عن ثالثة شيوخهم هم :

  علي بن حممد بن هذيل 
  يوسف األشبيلي . بنحممد  عبد هللا أبو 
 أبو حممد عباس بن حممد عباس 

محد بن أطاهر  أيب وسبعني ومخسمائة ،فسمع من اإلمامللحج سنة  اإلمام الشاطيب مث رحل
    (   576)ت  الّسلفيحممد 

 

 

                                                            
أبو عبد هللا، حممد بن علي بن حممد بن أيب العاص النفزي الشاطيب املعروف: ))اببن الاليه((، تويف سنة بضع ومخسني ومخسمائة،  هو  5

النهاية يف طبقات   غايةر ابن اجلزري، طبة . انظه شاكان متصدراا اإلقراء، ديّناا بصرياا ابلرواايت، قرأ الشاطيبُّ عليه القراءات وأتقنها ببِلدِ 
 204ص /2، ج القراء
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       تالميذه

ن لم واستفاد مالعب طال تلقي  القرآن والقراءات عن اإلمام الشاطيب رمحه هللا عدد كبري من
 -علمه ما يليي :

من  وهو ( ه643 )ت.السخاوي الصمد عبد بن حممد بن علي احلسن، أبو -1
 .وأجل أصحاب الشاطيب، الزمه وأخذ عنه القراءات واللغة والنح

 (649ت ) لكيأبو عبد هللا، حممد بن عمر بن يوسف األنصاري القرطيب املا -2
عده بقراء س لإلقرأ على الشاطيب قصيدتيه: ))الالمية((، ))والرائية((، وجل

 ابلفاضلية، ومل يسمع أحٌد من الشاطيب الرائية .
ملصري امري أبو القاسم، السديد، عيسى بن أيب احلرم مّكي بن حسني العا -3

 ه(649)ت  الشافعي 
 تجي يبر الأبو احلسن، علي بن حممد بن موسى بن أمحد اجلمال بن أيب بك -4

 ه(626)ت الشاطيب.
 (628)ت الزبري حممد بن عمر بن حسني الكردي  -5
 (625) ت د حلداعبد الرمحن بن إمساعيل أبو القاسم التونسي املعروف اببن ا -6
 (646)ت عثمان بن عمر بن أبو بكر بن احلاجب   -7
 (649)ت بن اجلميزيعلي بن عبد هللا املعروف اب -8

 عليهمناقب الشاطيب وثناء العلماء 

 وبُعدَ  امسه، شتهرا هبا، لإلقراء وتصدر مصر استوطن(: ))ه 748ت) الذهيب، اإلمام وقال
 أساا ر  لقرين،ا منقطع فنون،ال كثري  ذكياا، عالمة إماماا  وكان النواحي، من الطلبة وقصده صيته،

 ..العلم واسع ابلعربية، بصرياا  للحديث، حافظاا  القراءات، يف
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 ة،الضرور  يهإل تدعو مبا إال أوقاته سائر يف يتكلم وال القول، فضول متجنباا  وكان: ))قال مث
 نمِ  جلساءه نعومي واستكانة، وخضوع حسنة، هيئة يف طهارة على إال لإلقراء جيلس وال

 ((.يتأوه وال ي،يشتك فال الشديدة الِعّلة يعتلّ  وكان والقرآن، العلم يف إال اخلوض

 من آية الفنون، كثري  ء،الذكا يف أعجوبة كبرياا،  إماماا  كان(: ))ه 833ت) اجلزري، ابن وقال
  طاعواالنق والعبادة يةوالوال الزهد مع األدب، يف رأساا ....  القراءات يف غاية هللا، آايت

 يتسابقون الناس فكان لإلقراء، جيلس مث ابلفاضلية، بغلس الصبح يصلي وكان: ))قال مث
 األسبق عليه أيخذ مث فليقرأ، أوالا  جاء من قوله على يزيد ال قعد إذا وكان ليالا، إليه الّسرى

 6(( فاألسبق

 وفاته

تويف رمحه هللا يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة تسعني ومخسمائة هجرية ابلقاهرة، 
 عاش .ودفن ابلقرافة، بني مصر والقاهرة، مبقربة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين

اثنتني ومخسني سنة، وخلف أوالدا منهم زوجة الكمال الضرير، ومنهم  -هللارمحه -الشاطيب 
 7. أبو عبد هللا حممد بن القاسم، بقي إىل سنة مخس ومخسني وستمائة

 

 

 

 

 
                                                            

 23ص  1ابن اجلزري ، مرجع سابق ج 6
 312الذهيب ،مرجع السابق ج/ص  7
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 الثاين : ترمجة القراء والرواة عن القراء العشرة املطلب

 انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم-1

عة القراء السب ة وأحدقراءاملدين إمام أهل املدينة يف البو عبد الرمحن الليثي موالهم، هو ا
 .عابةدق فيه خللاألعالم.أصله من أصبهان، كان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه حسن ا

 .نورةابملدينة امل إلقراءاسة أقرأ انفع الناس دهرا طويال أكثر من سبعني عاما، وانتهت إليه رائ
 نعم ال:ة سّنة. قيل له: قراءة انفع؟ قراءة أهل املدين: ققال مالك بن أنس

 .  وقيل غري ذلك. رمحه هللا تعاىل(ه 170)وقيل  (ه  169 )تويف سنة
 راواي انفع
 زهرة  ىل بينسى( مو امسه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي )أبو مو :  قالون

بلغة  ألن معناهاه قراءت ودةومعلم العربية وقارئ املدينة وحنويّها، لقبه انفع )قالون( جل
تويف سنة  .يدةه (، وختم عليه ختمات عد 150الروم )جيد( قرأ على انفع سنة )

 . ه ( ابملدينة املنورة 220)
 امسه عثمان بن سعيد بن عبد هللا، أبو سعيد املصري، لقبه انفع )ورشا(  ورش :

لبياضه، والورش شيء أبيض يصنع من اللنب، وقيل غري ذلك، وغلب عليه هذا 
ه ( ورحل إىل انفع ابملدينة  110ولد مبصر سنة ) اللقب حىت صار ال يعرف إال به.

 8.ه ( 197تويف ورش رمحه هللا مبصر سنة ) . فعرض عليه القرآن عدة ختمات
 

 

 

 ابن كثري املكي - 2 

                                                            
ابن اجلزري ، حممد بن حممد ،حتبري التيسري يف القراءات العشر، دراسة وحتقيق، د. أمحد حممد مفلح القضاة، ط األوىل )دار الفرقان  8

 (503 - 502: 1) ، وغاية النهاية106م (، ص  2000 -ه  1421ومجعية احملافظة على القرآن الكرمي، فرع الزرقاء، 
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( للهجرة ولقي كثريا من 45ولد مبكة عام )عبد هللا بن كثري، أبو معبد املكي الداري،  هو
كان فصيحا بليغا مفّوها، ذا سكينة ووقار، عاملا ابلعربية، ومل يزل هو اإلمام  . الصحابة

ه ( مبكة، قال  120تويف ابن كثري رمحه هللا سنة ) . اجملتمع عليه يف القراءة مبكة حىت مات
 . حضرت جنازة ابن كثري الداري سنة عشرين ومائة :9 سفيان بن عيينة

 ابن كثري املكي راواي
 رئ مكة زة، مقيب بأمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أ هو :البزي

ه ( مبكة  205نة )وفاته: تويف البزي س ه (. 170ومؤذن املسجد احلرام ولد سنة )
 .وله مثانون سنة

 هو حممد بن عبد الرمحن بن خالد املخزومي موالهم، أبو عمر املكي، شيخ :  قنبل
ه )قنبل( ألنه من أهل بيت مبكة يعرفون ابلقنابلة، ولد القراء ابحلجاز يف زمانه، لقب

تويف سنة إحدى وتسعني ومائة مبكة رمحه هللا عن ست وتسعني و  ه (. 195سنة )
 10. سنة

 
   أبو عمرو البصري  -3

العلم مام الكبري و . اإل صريزاّبن بن العالء ابن العراين بن عبد هللا التميمي املازين الب هو
و ر وبقي أبو عم .لهجرة  لالشهري، يف علم القراءات واللغة العربية. ولد مبكة سنة مثان وستني

 ة.يقرئ الناس ويعلمهم حىت كانت وفاته سنة أربع ومخسني ومائة ابلكوف

 

 

                                                            
9  

 (166 - 165 ص:ج2، وغاية النهاية )106ابن اجلزري، حتبري التيسري، ص  10
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 البصريراواي أيب عمرو 
 لدوري ي، واحفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدوري النحو  هو: الدوري

بت كبري ث، ثقة مانهنسبة إىل الدور، موضع ببغداد، إمام القراءة وشيخ الناس يف ز 
  . ه ( رمحه هللا 240وفاته: تويف سنة ).  ضابط

 مقرئ  الّرّقي. صاحل بن زايد بن عبد هللا الرستيب، أبو شعيب السوسي هو: السوسي
  11ه ( وقد قارب السبعني. 261تويف يف أول سنة ). و  ضابط حمرر ثقة

 
 عبد هللا بن عامر الشامي - 4

  اشيخ القراء هبلشام و اهل هو عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم اليحصيب، أبو عمران، إمام أ
وهي اليوم  . حاب(ا )ر هلمولده يف السنة الثامنة للهجرة ويف ضيعة يقال . أحد من التابعني

ق دهرا هل دمشني أبعاش ابن عامر  . بلدة صغرية اتبعة حملافظة املفرق يف مشال األردن
م اجلامع ان إماكيث  حطويال، نذر نفسه للقرآن والعلم والدعوة، وتوىل عددا من املناصب، 

شق يوم م بده هللاتويف ابن عامر رمح بدمشق وهو الذي كان انظرا على عمارته حىت فرغ.
علم والعطاء لة ابلافنت حعاشوراء سنة مثان عشرة ومائة، بعد أن بلغ مائة وعشر سنوات، كا

 .ري اجلزاءلمني خملسرمحه هللا رمحة واسعة وأجزل له األجر واملثوبة وجزاه عن اواخلري.
 

 راواي ابن عامر الشامي
 

  إمام أهل دمشق بن عمار بن نصري بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، الدمشقي، هشام
كان فصيحا عالمة واسع الرواية، خطيبا .   وخطيبهم، ومقرئهم ومفتيهم وحمّدثهم

 مفوها، رزق كرب السن وصحة العقل والرأي، ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث
 .  ، رمحه هللا12ه ( بدمشق  245تويف سنة ) .

                                                            
 108 - 107ابن اجلزري، حتبري التيسري، ص  11

 (356 - 355: 2، وغاية النهاية )109ابن اجلزري، حتبري التيسري، ص  12
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   عمرو القرشي الفهري : عبد هللا بن أمحد بن بشر بن ذكوان، أبو ابن ذكوان
الدمشقي، اإلمام األستاذ الشهري، الراوي الثقة شيخ اإلقراء ابلشام وإمام جامع 

كتاب أقسام القرآن وجواهبا، ما جيب على قارئ القرآن عند   مؤلفاتهومن .  دمشق
 . 13 ه ( بدمشق 242حركة لسانه. تويف رمحه هللا سنة )

 
 عاصم الكويف - 5
 احلّناط، الكويف والهمأيب الّنجود )بفتح النون(، أبو بكر األسدي م -هبدلة -عاصم بنهو  

ويد وكان والتج حريرمجع بني الفصاحة واإلتقان والت. شيخ اإلقراء ابلكوفة وأحد السبعة
لسماوة وهو يريد ابلكوفة وقيل اب -ه  127تويف آخر سنة .  أحسن الناس صوات ابلقرآن

 . الشام ودفن هبا

 الكويفراواي عاصم 

   :ولكنهطويال رعمّ  . أبو بكر بن عياش بن سامل الكويف األسدي احلّناطشعبة ، 
 ةالسن ةوكان من أئم مال،قطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني، وكان إماما كبريا عاملا عا

 .  (، رمحه هللا1ه ( ابلكوفة ) 194ه ( وقيل سنة ) 193تويف سنة ) .
 بن سليمان بن املغرية، أبو عمر األسدي الكويف الغاضري البزاز، يعرف ب  حفص

الناس تالوة، ونزل بغداد فأقرأ هبا،  )حفيص( وهو الذي أخذ قراءة عاصم على
تويف  أقرأ الناس دهرا، وكان يف القراءة ثقة ثبتا ضابطا هلا. وجاور مبكة فأقرأ هبا أيضا.

 . رمحه هللا 14كان قد انهز التسعني من العمر ه ( وقيل غري ذلك، و  180سنة )

 

                                                            
 108ري، ص ابن اجلزري، حتبري التيس 13
 11ابن اجلزري، حتبري التيسري، ص  14
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   محزة بن حبيب الزايت الكويف - 6

ي لكويف، التيمزايت اة الاإلمام العلم واحلافظ احلجة، أبو عمارة محزة بن حبيب بن عمار هو  
تاذا كبريا كان أسه فوتتلمذ على يديه خلق ال حيصون، وكتب له التوفيق يف حيات . موالهم

ة هجري ( 80)ة زة سنمحلد هنض حبق العلم، فأقرأ الناس القرآن وعلمهم مما علمه هللا تعاىل.و 
 يفه عاش أن فيكون قد أدرك عصر الصحابة، وال يستبعد أن يكون رأي بعضهم، وحسبه

قي لم الناس حىت ، ويعلرآنابخلري، ونشأ ابلكوفة. بقي محزة يقرئ الق تلك القرون املشهود هلا
ة وجزاه واسع ه هللا رمحةه (، مبدينة حلوان، يف آخر سواد العراق، رمح 156ربه مرضيا، سنة )

  . عن القرآن وأهله خري اجلزاء
 راواي محزة الكويف

 
 بن هشام بن ثعلب ابن خلف، أبو حممد األسدي البغدادي البزار، أحد  خلف

 150ولد سنة ).  القراء العشرة املعروفني، وأحد الرواة عن سليم عن محزة الزايت
ه ( وعرف منذ صغره ابلذكاء والنباهة، فقد أمت حفظ القرآن وهو ابن عشر سنني 

لعلماء املتقنني وهذا يعين (، وهي سّن مبكرة، حفظ القرآن عندها كثري من ا3)
 . أمهية العناية ابلصغار ليحفظوا ويتقنوا، ألن أذهاهنم أقدر على احلفظ واالستظهار

. رمحه هللا رمحة واسعة وجزاه 15ه  وهو خمتف من اجلهمية  229ويف ببغداد سنة ت
 . عن اإلسالم والقرآن خري اجلزاء

 الكويف. إمام يف القراءة ثقة خالد بن خالد، أبو عيسى الشيباين موالهم، الصرييف 
 16ه ( 220تويف ابلكوفة سنة ).  عارف حمقق أستاذ

  
 

 الكسائي - 7
                                                            

 (274: 1ابن اجلزري، غاية النهاية ) 15
 ،111ابن اجلزري، حتبري التيسري، ص  16
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علي بن محزة بن عبد هللا بن هبمن بن فريوز األسدي موالهم، وهو من أوالد الفرس من هو  
ألف الكسائي كتبا كثرية .  سواد العراق. أبو احلسن الكسائي، نسبة إىل كساء أحرم فيه

منها: كتاب معاين القرآن، وكتاب القراءات، والعدد واختالفهم فيه، والنوادر الكبري، والنوادر 
األوسط، والنوادر األصغر، وكتااب يف النحو، وكتاب اهلجاء، ومقطوع القرآن وموصوله، 
واملصادر، واحلروف، واهلاءات، وكتاب أشعار. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر يف النحو 

(، 4ه ( بقرية )أرنبوية( من قرى الري ) 189تويف رمحه هللا سنة ).  ل على الكسائيفهو عيا
وكان بصحبة هارون الرشيد، متوجهني إىل خراسان، ومات معه أيضا حممد بن احلسن 
الشيباين صاحب أيب حنيفة، فأسف الرشيد لذلك وقال: دفنا الفقه والنحو ابلرّي، وكان 

 17. وفاتهالكسائي قد بلغ السبعني عند 
 راواي الكسائي

  رض على ع .  الليث بن خالد البغدادي، ثقة معروف حاذق ضابطأبو احلارث

 ه ( 240وفاته: تويف سنة ) الكسائي، وهو من جلة أصحابه
  لدوري وي، واحفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدوري النح هو: الدوري

بت كبري ث، ثقة مانهنسبة إىل الدور، موضع ببغداد، إمام القراءة وشيخ الناس يف ز 
ي، أيب عمرو البصر  ، وهو الراوي عن ه ( رمحه هللا 240وفاته: تويف سنة ).  ضابط

 . تقدمت ترمجته
 
 

   . أبو جعفر يزيد بن القعقاع - 8

                                                            
 (540: 1ابن اجلزري، غاية النهاية ) 17
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يزيد بن القعقاع املخزومي، أبو جعفر املدين القارئ، أحد القراء العشرة، اتبعي مشهور  هو 
هو من التابعني، أيت به إىل أم سلمة وهو صغري، فمسحت على رأسه ودعت له  .كبري القدر

املدينة يف ه (، وكان إمام أهل  63ابلربكة، أقرأ الناس يف املدينة قبل وقعة احلرّة، واحلرّة سنة )
كان أبو جعفر رجال صاحلا عابدا زاهدا كثري العبادة، كان  . القراءة، كان ثقة قليل احلديث

يصوم يوما ويفطر يوما يرّوض نفسه على العبادة، وكان يصلي يف الليل أربع تسليمات يقرأ 
 يف كل ركعة ابلفاحتة وسورة من طوال املفصل، ويدعو عقيبها لنفسه وللمسلمني ولكل من

 18.تويف رمحه هللا ابملدينة يف خالفة مروان سنة ثالثني ومائة. قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله

 راواي أيب جعفر املدين

   راو و حاذق  مام مقرئعيسى بن وردان املدين، أبو احلارث احلذاء. إ:  بن وردانا
 ابملدينة بعد سنة تويف . ه ( 160وفاته: تويف ابملدينة يف حدود سنة ) .حمقق ضابط

 .ه ( 170)
 سليمان بن مسلم بن مجّاز، أبو الربيع الزهري، موالهم املدين.مقرئ جليل ابن مجّاز :

 19 ه ( 170تويف ابملدينة بعد سنة ) ضابط.
 
 

  يعقوب بن إسحاق احلضرمي - 9

                                                            

 18  ،3ط  اجلنايب،، حتقيق: د. أمحد نصيف قراءات القراء املعروفني برواايت الرواة املشهوريناالندرايب، أمحد بن أيب عمر (
 48 - 47م(.ص  1986 -ه  1407مؤسسة الرسالة، 

 113حتبري التيسري، مرجع سابق ص ،  19
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البصرة يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي البصري، أبو يوسف، وأبو حممد قارئ أهل هو 
هو قارئ معّمر عاش  . 20  ومقرئهم وإمامهم الذي متسكوا بقراءته بعد أيب عمرو بن العالء

مثانيا ومثانني سنة، ومن عجيب املوافقات أن أابه وجّده وجد أبيه عاش كل منهم مثانيا 
(.قضى زمانه يف طلب العلم وتعليمه، فكان جيود بوقته يف تعلم مسائل العلم 4ومثانني سنة )

ء حصل ولكثرة من لقي من العلماء والفضال . وتتبع دقائقه وأخذه عن الشيوخ والعلماء
علما كثريا غزيرا يف كثري من جوانب املعرفة فصار إماما يف القراءات والعربية والفقه، وكان من 

تويف يعقوب سنة  . أعلم أهل زمانه مبذاهب النحاة يف القرآن الكرمي ووجوه االختالف فيه
القرآن ه ، وله من العمر مثان ومثانون سنة، رمحه هللا رمحة واسعة وجزاه عن اإلسالم و  205

 خري اجلزاء.
 

 راواي يعقوب البصري
 رئ ويس مقروف بر حممد بن املتوكل اللؤلؤي، أبو عبد هللا البصري، املع: رويس

ن م، وهو خذ القراءة عرضا عن يعقوب احلضرمي. أ  حاذق ضابط مشهور جليل
 .  (ه 238تويف ابلبصرة سنة ) . أحذق أصحابه، ختم عليه عدة ختمات

 نحوي.ري الاملؤمن، أبو احلسن اهلذيل، موالهم، البص روح بن عبد: هو روح 
ويف ت.  هعرض على يعقوب، وهو من جلة أصحاب مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور.

  . ه ( 235ه ( أو ) 234سنة )
 

   خلف بن هشام البزار - 10
 

خلف بن هشام بن ثعلب ابن خلف، أبو حممد األسدي البغدادي البزار، أحد القراء العشرة 
ه ( وعرف منذ صغره  150ولد سنة ).  املعروفني، وأحد الرواة عن سليم عن محزة الزايت

(، وهي سّن مبكرة، حفظ 3ابلذكاء والنباهة، فقد أمت حفظ القرآن وهو ابن عشر سنني )

                                                            
 135االندرايب، مرجع سابق، ص  20
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القرآن عندها كثري من العلماء املتقنني وهذا يعين أمهية العناية ابلصغار ليحفظوا ويتقنوا، ألن 
ف من اجلهمية ه  وهو خمت 229ويف ببغداد سنة ت . أقدر على احلفظ واالستظهارأذهاهنم 

 . . رمحه هللا رمحة واسعة وجزاه عن اإلسالم والقرآن خري اجلزاء21
 

 راواي خلف
  روزي مثوب املإسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا، أبو يعق : هوسحاقإ 

 286سنة ) تويف .قراءةثقة، كان قّيما ابلالبغدادي، ورّاق خلف وراوي اختياره عنه، 
 ه (
 إدريس بن عبد الكرمي احلداد، أبو احلسن البغدادي، إمام ضابط متقن ثقة :إدريس 

 .22 ه ( 292تويف يوم األضحى سنة ) .
 

 
 
 

   الثالث : طرق لكل الرواة من اإلمام الشاطيب املطلب
 

يف    كل راوحد لالرواة علي طريق وااقتصر اإلمام الشاطي و ابن اجلزري يف ذكر طرق 
ائدة معرفة ف. ومن بريكتاهبما حرز األماين و الدرة اتكاال علي ذكرها يف التيسري و التح

 الطرق عدم الرتكيب يف الوجوه املروية عن أصحاهبا.
 

 قالون .1
 23.من طريق ايب نشيط حممد بن هاورن 

                                                            

 (274: ص1غاية النهاية  مرجع سابق ج،  21

 114ابن اجلزري، مرجع سابق ، ص  22
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 ورش  .2
 األزرق يوسف يعقوب أيب طريق  من. 
 البزي .3
 أيب ربيعة حممد بن اسحاق  طريق  من 
 قنبل .4
 بكر أمحد بن جماهد أيبطريق  من 
 الدوري .5
 الزعراء عبد الرمحن بن عبدوسأيب  طريق  من 
 السوسي .6
 أيب عمران موسي بن جرير طريق  من 
 هشام .7
 احلسن امحد بن يزيد احللواين أيب طريق  من 
 ابن ذكوان .8
 عبد هللا هارون بن موسي األخفش  أيب طريق  من 
 شعبة .9
 زكراي حيي بن آدم الصلحي أيب طريق  من 

 حفص .10
 حممد عبيد بن الصباح أيب طريق  من 

 خلف .11
 كرمي ن عبد البأمحد بن عثمان بن براين عن أيب احلسن  إدريس   أيب طريق  من

 احلداد 
 خالد .12

                                                                                                                                                                          
    72ص م (1120 –ه  1432) مدار للوطن النشر  2،ط  األصول النريات يف القراءاتأماين بنت حممد عاشور ،  23
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 بكر بن شاذان اجلوهر . أيب طريق  من 
 أبو احلارث .13
 عبدهللا حممد بن حيي  البغدادى أيب طريق  من 

 الدوري .14
 النصييب الفضل جعفر بن حممد أيب طريق  من 

 24ابن وردان .15
 الفضل بن شاذان  طريق  من 

 ابن مجّاز .16
 أيوب اهلامشي أيب طريق  من 

 رويس .17
 النخاس ابخلاء املعجمة عن التمار عنه أيب طريق  من 

 روح .18
 ابن وهب طريق  من 

 اسحاق  .19
 السوسنجزد طريق  من 

 ادريس .20
 25الشطي عنه  طريق  من 

 

 بعت الساالدرة املتممه لقراءا منظومة  حرز األماين و الرابع : املطلب

 القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز)) قصيدة املنظومة املؤلفات هذه أحسن من وإن     
 مجعت اليت البليغة العجيبة القصيدة تلك – هللا رمحه – الشاطيب القاسملإلمام أيب  (( السبع

                                                            
 73مرجع سابق ص 24

 8ص ) بدون الناشر واتريخ(حل املشكالت وتوضيع التحريرات يف القراءات،اخلليجي،حممد عبدالرمحن، 25
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 ومحزة،  وعاصم،  عامر وابن،  عمرو وأيب،  كثري  وابن،  انفع السبعة القراء عن تواتر ما
لكل راو طريق واحد ومجلة الطرق بعدد الرواه اربعة عشرة طريقا ويعترب طريق  . والكسائي،

الشاطبية هو طريق عامه املسلمني يف بالد املشرق واملغرب يسلكونه يف قراءهتم ويستدلون به 
  .ويقرءون مبضمونه النه ايسر كثريا

 األماين حرز بقصيدته الركبان سارت ولقد -:الكبار القراء معرفة كتابه  يف الذهيب احلافظ قال
 هلا وخضع حيصون، ال خلق وحفظهما والرسم، القراءات يف اللتني القصائد أتراب وعقيلة
 تلقاها الصعب؛لذا وسهل أوجز و أبدع فلقد القراء، وحذاق البلغاء، وكبار الشعراء، فحول

 26األعصار سائر يف العلماء

 اشتهرت ولكنها ((السبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز)) هو األصلي وامسها   
 رمحه الشاطيب اإلمام اختصر وقد ،27بيتاا  1173 أبياهتا عدد بلغ. لناظمها نسبة ابلشاطبية

الداين الذي ألفه اإلمام أبو عمرو عثمان بن سعيد  السبع القراءات يف التيسري كتاب   هللا
 أوهلا تكن مل إن القراءات علم يف نظمت اليت القصائد أوائل من هي ه(. 444املتويف )سنة 

 اجلزري ابن العالمة قال كما  املتواترة، السبع القراءات حوت أهنا عن .وفضالا  اإلطالق، على
 البلغاء عجز اليت الالمية خصوصاا  ذلك، يف هللا آاته ما مقدار علم قصيدته على وقف ومن:

 ما وبني بينها قابل أو منواهلا على نظم من إال مقدارها يعرف ال فإنه معارضتها عن بعده من
 .طريقها على نظم

 بالد كلالفن، هذا يف غريه لكتاب أعلمه ال ما والقبول الشهرة من الكتاب هذا رزق ولقد 
 منه. خيلو اإلسالم

                                                            
 312ص  1مرجع سابق ج 26

مكتبة )  األوىلط   حممد متيم الزعيب، حتقيق د.  منظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبعالشاطيب ، القاسم بن فريه ،  27
 94ص  ( املدينه املنورة-داراهلدي
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 الدرة املتممه لقراءات السابع منظومة

 بن حممد اخلري أيب الدين مشس اإلمام نظم املروية الثالث القراءات يف املضية الدرة منظومة
 وقافية وزن على المية قصيدة. هي  (ه  833 ت) الشافعي اجلزري ابن يوسف بن حممد

  وهو للعشرة، املكملة الثالث القراءات يف التيسري حتبري كتاب  مضمن فيها نظم الشاطبية،
 الذي الوجه علىاملتممة ملا جاء يف الشاطبية  الثالث القراءات اجلزري ابن فيه مجع كتاب

 طريق من العشر القراءاتلذلك مسي . مجع عليه اإلمام الداين القراءات السبع يف التيسري
 28ابلقراءات العشر الصغري  ألن طرقها أقل من طرق الطيبة والدرة الشاطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ص  /1ج   (م1999 – ه 0142) جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  1،ط  فن الرتتيل وعلومهالطويل ، أمحد بن أمحد ، 28

105 . 
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 اجلزريالثاين :  اإلمام ابن  املبحث

 األول  : ترمجة اإلمام ابن اجلزري املطلب

 

 اسمه وكنيته

 الشريازي العمري الدمشقي اجلزري يوسف بن علي بن حممد بن حممد بن حممد:   هو
 . 29اجلزري اببن أشتهر.  اخلري، أبو وكنيته .الشافعي

 مولده

 داخل م1350 نوفمرب 30 املوافق ه  751 سنة رمضان 25 السبت ليلة اجلمعة يوم ولد
 ولداا، يرزق مل سنة أربعني ومكث اتجراا  أبوه كان  الشام بدمشق السورين بني القصاعني خط
 صالة عدب هذا حممد ابنه له فولد ، عاملاا  ولداا  يرزقه أن هللا وسأل زمزم، ماء من وشرب فحج

 وصلى ،عاماا  عشر ثةثال ابن وهو وأكمله القرآن حفظ وفيها الشام، دمشق يف نشأ .الرتاويح
 .ليغب فصيحاا  ومحرة، وبياض ومال، ثراء صاحب كان.  عشر أربعة ابن وهو به

 شيوخه

قه واألصول ث والفديإلبن اجلزري عدد كبري من الشيوخ ممن تلقى عنهم القراءات وكذلك احل
 نزرا يسريا منهم على سبيل ذكرهم ال حصرهم :.سأذكر 

 منهم : اْلقرَاَءات افراداا  ابن اجلزري  َأخذ

 (    ه 782) ت  الش ْيخ أيب حُمَم د عبد اْلَوه اب اْبن السالر. 

                                                            
بريوت  –،  بدون سنة الطبع) دار الكتب العلمية احلفاظ للذهيب ذيل طبقاتالسيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أبو بكر،انظر:   29

 206ص   1(  ج
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 (ه     782) ت  الش ْيخ َأمْحد بن ِإبْ رَاِهيم الط ح ان. 
 ه     (.775بن احلسن السالمي) ت الش ْيخ َأمْحد بن َرَجب 
 اجلزري مجعا للسبعة .ن بليه اعقرأ  ( 773) ت  احْلََمِويّ  بن عبدهللا الش ْيخ ِإبْ رَاِهيم 
 ه   ( 776 الش ْيخ أيب اْلَمَعايل حُمَم د بن َأمْحد بن اللبان ) ت 
 َأ عليه مبضمن الت  ْيِسري َوقَ رَ (  ه  785أبو عبد هللا حُمَم د بن َصاحل اخلَِْطيب )ت

 َواْلَكايف.
 اْلقرَاَءات لإلثينجلزري ابن امجع ( ه   769بكر عبد هللا بن اجلندي. )ت  والش ْيخ أب 

 .عليه  عشر
  قرأ عليه ختمة  ه  ( 776أبو عبد هللا حُمَم د بن عبد الرمحن بن علي الص اِئغ )ت

 .ن " ابلقراءات السبع مجعا مبضمن "الشاطبية" و"التيسري" و"العنوا
  َِسنْي الكفري احْلََنف      (ه  776) ّي.الَقاِضي أيب يُوُسف َأمْحد بن احلُْ
  أ عليه ابن اجلزري مبضمن ه   ( .قر 788)  اْلَقَرِوي بن حممد عبد اْلَوه ابالش ْيخ

 اإلعالن .
 

       تالميذه

 منهمو  واحد، كتاب  مبضمن قرأ من منهم وعدداا، كثرة  حيصون ال مجاعة  القراءات عنه أخذ
 :العشر القراءات عليه كمل  فممن كتاب،  من أكثر مبضمن قرأ من

َسنْي َفمن كمل َعَلْيِه  اْلقرَاَءات اْلعْشر اِبلش ام ومصر ابْنه أَبُو بكر َأمْحد. َوالش ْيخ حَمُْمود بن احلُْ
ريَازِّي. َوالش ْيخ أَبُو بكر بن مصبح احْلََمِوّي. َوالش ْيخ جنيب الد ين عبد هللا بن  بن ُسَلْيَمان الشِّ

َهِقّي. َوالش ْيخ َأمْحد بن حَمْمُ  ود بن َأمْحد احلَِْجازِي الض رِير. واحملب حُمَم د قطب بن احْلسن اْلبَ ي ْ
بن َأمْحد بن اهلائم. َوالش ْيخ اخلَِْطيب ُمؤمن بن َعلّي بن حُمَم د الرُّوِمي. َوالش ْيخ يُوُسف بن 
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َأمْحد بن يُوُسف احلبشي. َوالش ْيخ َعلّي بن ِإبْ رَاِهيم بن َأمْحد الص احِلِي. َوالش ْيخ َعلّي بن 
نْي بن َعلّي اليزدي. َوالش ْيخ ُموَسى اْلكْرِدي. َوالش ْيخ َعلّي بن حُمَم د بن َعلّي نَِفيس. ُحسَ 

 . 30َوالش ْيخ َأمْحد بن َعلّي بن ِإبْ رَاِهيم الرماين

 مؤلفاته

راءات هو لم القن عألف ابن اجلزري من كتااب أكثر من علم من العلوم اإلسالمية وإن كا
 ا:فاته منهأذكر بعض مؤل كتاابا،  التسعني مصنفاته عدد جتاوز العلم اشتهر به .

 مطبوع العشر، القراءات يف النشر تقريب. 
 مطبوع التجويد، علم يف التمهيد. 
 مطبوع العشر، القراءات يف النشر طيبة. 
 عمطبو  جلزرية،ا ابملقدمة املشهورة يعلمه، أن القرآن قارئ على فيما املقدمة. 
 مطبوع الطالبني، ومرشد املقرئني منجد. 
 مطبوع العشر، القراءات يف النشر 
 القراءات أصول 
 العشرة على الزايدة يف املهرة عانةإ 
 املقري أمحد أرجوزة يف شرح اإلدغام، أحكام يف اإلعالم 
 لقرآنا يف ملشكلةا املسائل من مسألة أربعني ضمنها أرجوزة وهي اجلزرية، األلغاز 

 

 
                                                            

 ، ) دار الفكر( ص ه    علي حممد الضباع حتقيق ، النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد ، ابن اجلزري 30
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 وفاته

 وثالثني ثالث سنة الربيعني أول من خلون خلمس اجلمعة يوم ضحوة تعاىل، هللا رمحه تويف
 اثنني عن هبا أنشأها اليت القرآن بدار ودفن.  شرياز مبدينة اإلسكافيني بسوق مبنزله ومثامنائة
 الكرمي القرآن عن وجزاه ومثواه، منزله اجلنة وجعل عنه، ورضي تعاىل، هللا رمحه سنة ومثانني

 31املخلصني الصاحلني به جيزي ما خري

 الثاين  : طرق لكل الرواة من اإلمام ابن اجلزري املطلب

 الطرق مجع طريق، وهي لغة: السبيل واملذهب، 

واصطالحا هي الرواية عن الرواة عن أئمة القرآن وإن سفلوا، فتقول مثال: هذه قراءة انفع من 
لفرضي، وال يقال رواية انفع  رواية قالون من طريق أيب نشيط من طريق بن بواين  من طريق ا

  .32كما ال يقال قراءة قالون وال طريق قالون كما ال يقال رواية أيب نشيط

 .33 ومن أعظم فوائد معرفة الطرق، حتقيق اخلالف، وعدم الّتخليط، والرتكيب مبا مل يقرأ به

 40قا عن طري 80م الطيبة فتصبح الطرق عنهذكرها ابن اجلزري يف يف  رالعش القراء أما
 قراء . 10راو عن  20طريق عن 

                                                            
-ه   1417السعودية  -) مكتبة العلوم واحلكم 1، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي ، ط  طبقات املفسريناألدنه وي ،أمحد بن حممد ، 31

 321/411-320/ ص   1جم (1998

 –)دار الكتب العلمية  2حتقيق الشيخ أنس مهرة ، ط ، شرح طيبة النشر يف القراءات ، ابن اجلزري ، حممد بن حممد بن يوسف 32
 14ص  1ج   م (  2000 -ه   1420بريوت 

 -ه   1417بريوت  –، الطبعة األوىل، )  دار اجليل اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشرد.حممد حممد حممد سامل حميسن ،  33
 . 15/ ص  1ابن اجلزري، املرجع السابق  جانظر  53/ ص  1م ( ج  1997
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 : بيان الطرق الثمانني إبجيازهذا 

   قالون.1

 من طريقني ومها انفع نقلت روايته عن 
 و (ه 344ت  )ابن بواين من طريقني( ه 258ت )أيب نشيط  طريق 

 .ه( 340ت قبل )القزّاز 
  ر بن حممد جعف( و ه  289ت ) ابن مهران احللواين من طريقني ومهاطريق

 .  ( 290ت يف حدود )

     ورش .2

 من طريقني ومها انفع نقلت روايته عن 
 ت ) اس إمساعيل النحّ  من طريقني ( ه 240ت يف حدود ) األزرق طريق

 . (ه  307ت )ابن سيف  و (سنة بضع ومثانني ومائتني
 قبيل ت)ابن جعفر هبة هللا  من طريقنيه( 296ت ) األصبهاين طريق 

 ( .ه   371ت  ) املطّوعي و ه( 350

    .البزي3

  ومها من طريقني ابن كثرينقلت روايته عن 
  النّقاش و  (ه 374ت ) ابن بنان نيطريقمن ( ه 294ت ) طريق أيب ربيعة

 . (ه 351ت )
  بعد  ت) أمحد بن صاحلني  طريقمن  ( ه  301ت )طريق ابن احلباب

 (.ه  349ت  )عبد الواحد البغدادي و( 350
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      قنبل .4

  من طريقني ابن كثرينقلت روايته عن 
 احل بن صطريق  من طريقني ومها (ه 324ت )البغدادي  طريق ابن جماهد

 بن محد عبد هللاأيب أطريق  وه( 380ت يف حدود ) حممد بن املبارك
 (386ت  )احلسني السامري

  ت ) ج القاضيطريق أيب الفر  من طريقني ومها (ه  328ت ) بن شنبوذطريق
  (. ه 388ت ) طريق أيب الفرج حممد بن أمحد الّشطوي و  (ه 390

  الّدوري . 5

  من طريقني أيب عمرونقلت روايته عن 
 ه( 280 ضعت سنة ب ) طريق أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس الدقاق 

طريق و  .ه(320ت بعد ) أيب العّباس حممد بن يعقوبطريق  طريقني ومها
 (. ه 324ت )البغدادي  ابن جماهد

  احلسن بن  العباس أيبطريق  طريقني ومها (ه 303ت )طريق أمحد بن فرح
 ن أيب باللب القاسم زيد بن علي أيبطريق ( و ه 371ت ) سعيد املّطّوعي

  ( .ه  358ت )

 . السوسي6

  من طريقني أيب عمرونقلت روايته عن 
  طريق عبد  من طريقني ومها (ه  316ت )طريق أيب عمران موسى بن جرير

طريق أيب علي احلسني بن حبش  ( وه 386ت )هللا بن احلسني السامرّي 
 .(ه  373ت )
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  من طريقني  ه (300ت يف حدود )طريق أيب عيسى بن موسى بن مجهور
مد بن أمحد بن طريق حم و (ه  370ت ) طريق أمحد بن نصر الشذائي ومها

 34(.ه 388ت ) إبراهيم الشنبوذيّ 

    هشام. 7

  من طريقنيابن عامر نقلت روايته عن 
 حممد »ريق ط من طريقني ومها(  ه 250ت ) طريق أمحد بن يزيد احللواين

  احلسني أيب عبد هللاطريق  و ت بعد الثالمثائة« بن أمحد اخلزرجي
 (.ه300ت يف حدود )
  ريق زيد بن ط من طريقني ومها( ه 324ت ) يب بكر حممد الّداجوينأطريق

 370 ت) أمحد بن نصر الّشذائي طريقو ه( 358ت ) باللعلي بن أيب 
 (ه

 . ابن ذكوان8

  من طريقني ابن عامرنقلت روايته عن 
 (ه 351ت ) النّقاش طريق من طريقني ومها(  ه292ت ) طريق األخفش 

 ( .ه  341ت ) طريق ابن األخرم
 روهو: أبو بك طريق الّرملي، من طريقني ومها (ه  307ت )  طريق الّصوري 

 ( .ه  371ت )« املطّوعي»طريق  ( وه  324ت ) الّداجوين

 شعبة .9
                                                            

 -ه   1424القاهرة –،الطبعة: األوىل )دار البيان العرىب  فريدة الدهر يف أتصيل ومجع القراءاتحممد إبراهيم حممد سامل، 34
 10ص  1ج م ( 2003
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  من طريقني عاصمنقلت روايته عن 
 ت يف ) دونطريق أيب مح من طريقني ومها (ه  203ت  ) طريق حيىي بن آدم

 (.ه  261ت ) طريق شعيب بن أيب أيوب وه (240 حدود
 از أبو عمرو الرزّ طريق  من طريقني ومها (ه 243ت  ) طريق حيىي العليمي

حلسن وهو أبو ا طريق ابن خليع ه(360 ت يف حدود )عثمان بن أمحد
 أيب بكر الواسطي وذلك بوسطاة  (ه  356ت )علي بن حممد 

 (.ه 323ت )

   حفض .10

   من طريقني« عاصم»نقلت روايته عن 
 طاهر عبد  يبأطريق  من طريقني ومها  (ه 335ت ) طريق عبيد بن الصباح

ت  )البصري طريق أيب احلسن اهلامشيو ( ه  349ت ) أيب هاشمالواحد بن 
 ( .ه  368

  احلسن طريق أيب من طريقني ومها (ه  221ت ) طريق عمرو بن الصباح 
ن محيد جعفر أمحد بأيب »طريق ه ( 290 ت يف حدود) زرعان البغدادي

 ( . ه  289ت  ) الفيل

    خلف .11

  35من أربع طرق« محزة»نقلت روايته عن 
  ه 344ابن بواين ت 
 دأبو علي أمحد بن عبيد هللا بن محدان ت يف حدو « ابن صاحل 
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 ه 371ت « املطّوعي 
 ه  354، وهو: أبو بكر حممد بن احلسن ت «ابن مقسم 

 .أربعتهم عن إدريس عن خلف

 . خاّلد    12

  من أربع طرق« محزة»نقلت روايته عن  
 ه(250ت قريبا من )أيب حممد القاسم الوزّان الكويف 
  (ه  249ت )أيب عبد هللا حممد بن اهليثم 
  (ه  252ت )أيب داود سليمان بن عبد الرمحن الطلحي 
  (ه  186ت )أيب بكر بن شاذان البغدادي 

   .خاّلدأربعتهم عن 

      أبو احلارث. 13

 من طريقني الكسائيته عن نقلت رواي 
  أيب»طريق  اومهمن طريقني (  ه  288ت  ) حممد بن حيىي البغدادي»طريق 

سن أمحد أيب احل»طريق  ه( و 310ت ) إسحاق إبراهيم بن زايد القنطري
 ( ت بعد الثالمثائة) بن احلسن البّطي

  ريق ط ومهامن طريقني ( ه  270ت  )سلمة بن عاصم البغدادي»طريق
ن الفرج يب الفرج حممد بأطريق  و (ه  291ت ) أمحد بن حيىي ثعلب»

      .( الثالمثائةت قبيل ) الغساين

    الّدوري. 14
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  من طريقني ومها الكسائينقلت روايته عن 
 حممد كر أيب بطريق   من طريقني ومها( ه 307ت ) طريق جعفر النصييب

عمر  أيبيق طر   ه(340 املتوىف سنة بضع)، بن علي بن احلسن بن اجللندا
 ه(.330بعد  )ت عبد هللا بن أمحد بن ديزويه

  طريقني  من (ه  310ت ) سعيد بن عبد الرحيم الضريرعثمان أيب طريق
ريق أمحد ط (وه  349ت ) طريق أيب طاهر عبد الواحد بن أيب هاشم ومها

 (ه  370ت ) بن نصر الشذائي

 . ابن وردان  15

  من طريقني ومهايب جعفر أنقلت روايته عن 
 أمحد بن  طريق أيب بكر طريقني ومها (ه 290ت ) طريق الفضل بن شاذان

د بن أيب بكر حممد بن أمح طريقني ومها (ه 312ت ) حممد بن شبيب
 املتوىف سنة بضع وثالثني وثالمثائة هارون

  يب احلسن أطريق  ه (350ت يف حدود )طريق هبة هللا بن جعفر البغدادي
مد بن أمحد  عبد هللا حمأيبطريق  و  (ه 417ت  )علي بن أمحد احلمامي

 (وثالمثائة.ت بعد التسعني ) احلنبلي
 . ابن مجّاز  16

  من طريقني ومها أيب جعفرنقلت روايته عن 
  أيب عبد  من طريقني ومها طريق (219ت )أيب أيوب اهلامشي طريق

سني بن علي  عبد هللا احلأيبطريق  (ه  253ت ) هللا حممد بن رزين
 (ه 307ت)األزرق 
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  عبد يبأطريق  من طريقني ومها (ه 246ت )طريق احلافظ الّدوري 
 لنّفاحاطريق ابن و  (ه 314ت ) هللا جعفر بن عبد هللا بن هنشل

 ه  314ابحلاء املهملة ت 

 . رويس  17

 من أربع طرق وهي يعقوب نقلت روايته عن 
 (ه  380ت ) طريق بن مقسم 
  ( ه350ت سنة بضع )طريق أيب الطيب حممد بن أمحد البغدادي 
  املتوىف  -جمةباخلاء املعقاسم عبد هللا بن احلسن الّنخاسأيب الطريق

 ه 368
 ربعني األ املتوىف يف حدود طريق أيب احلسن علي بن عثمان اجلوهري

 وثالمثائة
رة، عد عشأيب بكر حممد بن هارون التّمار املتوىف بوأربعتهم عن 

 .وثالمثائة
 .روح18

  من طريقني ومها يعقوبنقلت روايته عن 
 من طريقني ه(270ت يف حدود ) طريق أيب بكر حممد بن وهب 

 عّدلملا و مثائةاملتوىف قبيل العشرين وثال محزة بن علي البصري ومها
 مثائةوثال املتوىف بعد العشرين وهو: أبو العباس حممد بن يعقوب

 من طريقني ومها املتوىف سنة بضع وثالمثائة طريق أيب عبد هللا الزبريي 
  ه 340ت )طريق أيب احلسن علي بن عثمان بن حبشان اجلوهري 

 . وقد تقّدم ضمن طرق قنبل (ه 328ت )طريق ابن شنبوذ (
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 . إسحاق   19

  من الطرق اآلتية خلف البّزارنقلت روايته عن 
 بن حلسن ااأيب املتوىف بعد التسعني ومائتني، و  طريق جنله محد بن إسحاق

 .ةالمثائ وثعثمان النجار املعروف ابلربصاطي، املتوىف يف حدود الستني
  بن عبد هللا   طريق أيب احلسن حممد(ه 286ت ) عن إسحاقالطريق الثاين 

بد د بن عأمح أبو احلسنعروف اببن أيب عمر، وقد أخذ عن ابن أيب عمر امل
  البغدادير بن شاذان بن عبد هللابك. و (ه   402 )تنجردي هللا السوس

 . (ه   405ت )

 .إدريس21

  من أربع طرق خلف البّزارنقلت روايته عن 
  حدود  وىف يفاملت هيم بن احلسني املعروف ابلّشّطيإسحاق إبراأيب طريق

 السبعني وثالمثائة
  م ضمن طرق ني وثالمثائة، وقد تقده  إحدى وسبع 371ت  املطّوعيطريق

 ورشاألصبهاين عن 
 أيب احلسنطريق   (ه 368ت ) طريق أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي 

، وقد تقدم ضمن طرق   (ه 344 )ت أمحد بن عثمان بن جعفر بن بواين
 36.قالون
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 املطلب الثالث :  الطيبة النشر من القراءات عشر

هي قصيدة من حبر الرجز يف القراءات العشر لالمام حممد بن اجلزري  النشرالطيبة منظومة 
من الشعر فهي 37بيتا  5101النشر يف القراءات العشر يف  رمحه هللا تعاىل نظم فيها كتابه

مل خمتصرة جدا مجع فيها صاحبها مجيع القراءات املتواترة عن النيب عليه الصالة والسالم 
طرقها ويبلغ عدد يكتف ابلطرق املوجودة يف الشاطبية والدرة بل زاد عليها طرقا أخرى كثرية 

 وأقصد ،  كتااب  58 على ومنظومته النشر اجلزري ابن فبىن. طريقا عن االئمة العشرة 980
 38ذاته حبد  كتااب  أعتربها مل اليت شروحها دون األمهات الكتاب العدد هبذا

 

 

 وجه  ال واملطلب الرابع :  تعريف املصطلحات  القراءة  الرواية الطريق 

 وعاصم انفع كقراءة  الرواة عليه أمجع مما العشرة القراء من األئمة ألحد نسب ما هي:  لقراءةا
 39وغريمها

                                                            
املدينة املنورة -) مكتبة داراهلدي 2،حتقيق حممد متيم الزعيب، ط طيبة النشر يف القراءات العشر،  بن يوسف حممدحممد بن ،  ابن اجلزري  37

 103م( ص 1994-ه1414
-ه5143  معروفة غير اسم النشر) 2أمين بقلة ،تسهيل علم القراءات اجلامع لكل من طريقي الشاطبية و الدرة والطيبة ،ط  38
 332ص  1( ج 2014-ه1435(2014م

 بيروت )1 ط والدرة، الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور الغني، عبد بن الفتاح عبد لقاضي،ا 39

 محمد شعبان. د: حقيقت عشر، ألربعة القراءات في البشر فضالء اتحاف والدمياطي،.  10 ص ،(ه 1201 العلمية، الكتب دار: لبنان

 46 ص/1 ج ،(م 1185 ه 1205 الكتب، عالم: لبنان بيروت) ،1 ط إسماعيل،
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 عاصم، عن وحفص انفع، عن ورش كرواية  القارئ، اإلمام عن للراوي ينسب ما هي:  الرواية
 40 أكثر أو شخص بواسطة عنه أخذ ولو

 لمث نزل، وإن الراوي من لآلخذ ينسب ما:  األول أمرين أحد ابلطريق يقصد:  لطريقا
:  الثاين. و فصح عن الصباح بن عبيد أو ورش، عن األصبهاين أو ورش، عن األزرق طريق

 . يبةط وطريق والدرة، الشاطبية كطريق  القراءات، تلقي قراءة على يطلق ما

الوجه : هو ما خيري فيه القارئ ابإلتيان أبي وجه من أوجه القراءة اجلائزة يف الكلمة فالبدل 
ابلقصر أو ابلتوسط أو ابملد أو هبم  أبن أييت إما لورش فيه ثالثة أوجه فالقارئ خمريمثال 

 41مجبعا.

 
 
 
 

 املبحث الثالث : أحكام املد و القصر
 املطلب األول  : تعريف املد و القصر

 42املّد لغة: الزايدة،
 43واصطالحا: إطالة زمن الصوت حبرف املّد عند مالقاة مهز، أو سكون 

                                                            
 وسنة الطبعة رقم لبنان بيروت )،الطالبين ومرشد المقرئين منجد يوسف، بن علي بن محمد بن محمد بن محمد الجزري، ابن 40

 1 ص ،(معروفة غير النشر

م(    1999-ه  2014الرابض  -) مكتبة التوبة1ط الضياء االمع بيان رواية ورش عن انفع  احلراابي ،د.حممد بن عوض زايد ،  41
 18ص

-)مكتبة السوادي للتوزيع  4، ط  الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبععبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد ،  ، القاضي 42
 72ص 1م ( ج 1992 -ه   1412

 169ص  1حممد حممد حممد سامل حميسن ، مرجع سابق ج  43
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 ُحوٌر َمْقُصوراٌت يف اخْلِيامِ القصر لغة: احلبس واملنع، ومنه قوله تعاىل: 
أى حمبوسات  44

معناه ىف اصطالح القراء: إثبات حرف املد أو اللني من غري زايدة  اصطالحا: فيها
 حروف. حقيقة املد حتققه أبى مقدار ولو حركتني، وحقيقة القصر عدم املد مطلقا.45عليه

الياء الساكنة املكسور ما قبلها. مث املّد ثالثة وهي: األلف، وال يكون ما قبلها إال مفتوحا.
 قبلها.الواو الساكنة املضموم ما و 

 املطلب الثاين  : تعريف أنواع املد األصلي و الفرعي
لذي لطبيعي: هو ااملّد ابضا ينقسم املّد إىل قسمني: أصلّي، وفرعّي:فاملّد األصلّي، ويسّمى أي

و هّد الفرعّي: ن.واملسكو ال يتوقف مّده على سبب من سبيب املّد الفرعي، ومها: اهلمز، أو ال
 من مهز أو سكون.وينقسم سّتة أقسام وهي: الذي يتوّقف مّده على سبب

 46.العارض للسكون .سادسااللنيخامسا  البدل .رابعا الالزم . اثلثااملتصل .اثنيااملنفصل أوال
 نللسكو  عارضوال وللني البدلو املنفصل و املطلب الثالث : تعريف املد املتصل 

 تعريف املد املتصل
يف كلمة واحدة حنو: والسماء، وهنيئا، والنبوءة، تعريفه: أن يقع اهلمز بعد حرف املد واللني 

 . مسى متصال: التصال حرف اهلمز حبرف املد ىف كلمة واحدة 47.وجآء
 تعريف املد املنفصل

مسى منفصال:  . هو أن يقع حرف املد ىف هناية الكلمة وحرف اهلمز ىف بداية الكلمة الثانية
لف حنو: األمثلة:األ . النفصال السبب، وهو اهلمز عن حرف املد؛ وألن كال منهما ىف كلمة

 َمبا أُْنزَِل ِإلَْيك 
 قاُلوا أَنُ ْؤِمنُ  .الواو حنو:48

 َويف أَنْ ُفِسُكمْ .الياء حنو: 49
50. 

                                                            
 72سورة الرمحن اآلية  44

  94م ( ص 2003 -ه   4241املنصورة  –)دار الوفاء  3،ط  التجويدالقول السديد يف علم أبو الوفا ، على هللا بن علي ،  45
 169ص  1حممد حممد حممد سامل حميسن، مرجع سابق ج  46
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  واللني تعريف املد البدل

هو أن يتقدم اهلمز على حرف املد ىف كلمة وال يعقب حرف املد مهز أو سكون.فإذا وقع 
نتج عن  ، ألنه غالبا ما يكون قدحرف من حروف املد الثالثة نسميه مّد بدلاهلمز قبل 

، والعرب تكره )إبحدى احلركات الثالث( واألخرى ساكنة اجتماع مهزتني: أوالمها متحركة
ل األخرية منهما حرف مد مناسبا حلركة األويل، فإن كانت مفتوحة اجتماع مهزتني، فنبد

ن كانت مضمومة حنو )آمن( إذ أصلها )أأمن( وأبدلت الثانية ألفا مدية، وإ ألفا لنا الثانيةأبد
 مكسورةحنو )أومن( إذ أصلها )أؤمن( وأبدلت الثانية واوا مدية. وإن كانت  أبدلنا الثانية واوا

الياء: . 53أُوتُوا  الواو: 52 آَمُنوااأللف: األمثلة مع أحرف املد:. 51ايءأبدلنا الثانية 

 ِإمياانا
 .55 مّد اللني: هو الواو، والياء الساكنتان، املفتوح ما قبلهماأما  54

  تعريف املد العارض للسكون

مسى عارضا: لعروض حرف املد بعروض .أن أيتى بعد حرف املد أو اللني ساكن حال الوقف
الياء:  58َوما َيْشُعُرونَ الواو:  57َورَأَْيَت الن اسَ   األلف: األمثلة: .56 للحركة وقفاالسكون 

 َ59لِْلُمت ِقني 

                                                                                                                                                                          
 13سورة البقرة اآلية  49
 21سورة الذارايت اآلية  50
 172القاهرة بدون التاريخ النشر ( ص   –، )دار اإلميان  قرآنامليزان يف أحكام جتويد الالعبد ،فرايل زكراي،  51
 3سورة العصر اآلية  52
 4اآلية  البينةسورة  53
 4اآلية  الفتح سورة 54
 170ص  1حممد حممد حممد سامل حميسن، مرجع سابق ج  55

 106مرجع سابق ص أبو الوفا،  56
 2اآلية النصر   سورة 57
 65اآليةالنمل   سورة 58



53 

 

 املطلب الرابع : تعريف املد االزم الكلمي و احلريف
أصليا بعد أحد حروف املد املد احلاصل من وقوع حرف ساكن سكوان  واملّد الالزم: هو

وإن كان يف كلمة فهو كلمي ، وإن كان يف صال ، فإن كان يف كلمة فهو كلمي ، بشرط االت
 .60حرف من حروف الفواتح فهو حريف

 وينقسم املّد الالزم أربعة أقسام:
 حريف خمّفف. - 4 -حريف مثّقل - 3 -كلمي خمّفف  - 2 -كلمي مثّقل  - 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 24اآلية القلم   سورة 59
م (  1995 -ه  1415االردن-للنشر والتوزيع -)دارالنفائس 1،ط  الواضح يف أحكام التجويدالقضاة ، حممد عصام مفلح ،  60
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 فصل الثاينال
 
 

ن  ي مجلزر الشاطيب و إبن امامني دراسة مقارنة بني اإل
 ،كتاهبما

 ويشتمل على ثالثة مباحث :
 

   هممملتاأحكام املد من حرز األماين و الدرة 
 بعلقراءات الس

 أحكام املد من الطيبة النشر 
 ء قرااألسباب االختالف األوجه املد لكل ال

 بني األمامني الشاطيب و إبن اجلزري
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 بعت الساقراءالاألماين و الدرة املتممه األول :  أحكام املد من حرز  املبحث

 األول : املد املنفصل لكل القراء العشرة  املطلب

فيه القصر حركتني قوال واحدا،  و أبو جعفر ويعقوب املد املنفصل: أّن للسوسي وابن كثري
، وأن لباقي داره أربع حركاتقم والتوسط أي مبده حركتني  وأن لقالون والدوري فيه القصر

غري ورش ومحزة التوسط أربع حركات، وأن خلف العاشر ،الكسائي و مثل ابن عامرالقراء 
 .61قوال واحدا لورش ومحزة املد ست حركات

    املطلب الثاين : املد املتصل لكل القراء العشرة

ميدونه املد املتصل: أن ورشا ومحزة ميدانه مّدا مشبعا مبقدار ست حركات، وأن ابقي القراء 
الكسائي وأبو وعاصم و  مرو وابن عامرهم ابن كثري و أبو ع مّدا متوسطا مبقدار أربع حركات
 62، اإلمام الشاطيبوهو الذي كان يقرئ به .جعفر ويعقوب  وخلف العاشر

 املطلب الثالث : املد البدل واللني لكل القراء العشرة

القصر و التوسط  جتوز فيه األوجه الثالثةمجيع القراء العشرة قراء بقصر البدل غري ورش أنه 
استثىن من حرف املد الواقع بعد اهلمز احملقق أو احملقق أو املغري الذي جتوز فيه األوجه واملد.و 

عت حيث وق (ِإْسرائِيلَ )قاعدتني عامتني، فأما الكلمتان: الثالثة لورش كلمتني خمصوصني و 
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ال يُؤاِخذُُكُم )، (ال تُؤاِخْذان )تصرفت حنوحيث وقعت وكيف (ويُؤاِخذُ )يف القرآن الكرمي، 
إال القصر كسائر  (يُؤاِخذُ )وألف  (ِإْسرائِيلَ ). فليس يف ايء (َلْو يُؤاِخُذ اَّلل ُ الن اسَ وَ )، (اَّلل ُ 

 63.القراء، وهذا مذهب مجيع أهل األداء عن ورش

 اللنيف و حر 

بني فتح  رف لنيقع حو : هي الواو والياء الساكنتان املفتوح ماقبلهما ،فإذا  اللنيحروف 
ركات حست د امل لتوسط وغري ورش.أما ورش  قراء ابالقصر جلميع القراء  ومهزة فمقدار

 وصال ووقفا حنو ) السوء ( )شيئا ()شيء (وله مستثنيات :

 «من قوله تعاىل: « موئال ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئالا َبْل هَلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ
« املوءودة». 64

َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ من قوله تعاىل: 
أي عدم املّد  -.فليس فيهما سوى القصر65

 .«وال، ووأد»كباقي القراء. وذلك لعروض سكوهنما ألهنما من:   -ابلكلية
  ه تعاىل: من قول« سواهتما، سوءاتكم« واو»يف فَ َلم ا ذاقَا الش َجَرَة َبَدْت هَلُما

َسْوآهُتُما
 اي َبيِن آَدَم َقْد أَنْ َزْلنا َعَلْيُكْم لِباساا يُوارِي َسْوآِتُكمْ  . وقوله تعاىل:66


 68.وسط اللني مع توسط البدلولورش إثبات حرف اللني مع تثليث البدل وت.67

 د  امل املطلب الرابع : مواضع االتفاق لكل  القراء العشرة  يف احكام

                                                            
 76القاضي ، مرجع سابق ص 63
 58سورة الكهف اآلية  64
 8سورة التكوير اآلية  65
 22سورة األعراف اآلية  66

 26اآلية سورة األعراف  67

  120م ( ص0112 –ه  1432) مدار للوطن النشر  2،ط  األصول النريات يف القراءاتأماين بنت حممد عاشور ،  68
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دون ابملد ع هم ميلسباممة لقراءات مجيع القراء من طريق الشاطبية والقراءات الصغري املت
 حريفو أ ثّقلمحريف أو  كلمي خمّفف  أو كلمي مثّقلسواء   املّد الالزمست حركات يف 

توسط وال وللني العارض هم يقرءون ابلقصر ونالعارض للسك مد . وكذلك يفخمّفف
 واإلشباع قوال واحدا.

 املبحث الثاين :  أحكام املد من الطيبة النشر

    املطلب األول : املد املنفصل لكل القراء العشرة

 املّد املنفصل على مثان مراتب:
والتوسط.الثانية: األوىل: قالون، واألصبهاين، وأبو عمرو، ويعقوب ابلقصر، وفويق القصر، 

األزرق، ومحزة، ابإلشباع فقط.الثالثة: ابن كثري، وأبو جعفر، ابلقصر فقط.الرابعة: هشام، 
ابلقصر، والتوسط.اخلامسة: ابن ذكوان، ابلتوسط، واإلشباع.السادسة: شعبة، ابلتوسط، 
وفويق التوسط.السابعة: حفص، ابلقصر، والتوسط، وفويق التوسط.الثامنة: الكسائي، 

 69لف العاشر، ابلتوسط فقط.وخ
 املطلب الثاين : املد املتصل لكل القراء العشرة

 املّد املتصل على أربع مراتب:
أي  األوىل: قالون، واألصبهاين، وابن كثري، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، بفويق القصر

الثالثة: ابن  . ، والتوسط، واإلشباع.الثانية: األزرق، ومحزة، ابإلشباع فقطبثالثة حركات
عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ابلتوسط، واإلشباع.الرابعة: عاصم، ابلتوسط، وفويق 

 70. التوسط، واإلشباع
 املطلب الثالث : املد البدل واللني لكل القراء العشرة

                                                            
 172ص  1حممد حممد حممد سامل حميسن، مرجع سابق ج  69
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ُهْم ُذرِّي  تُ ُهْم إبِِميان  حنو قوله تعاىل: « إميان»و«أويت»و « ءادم»حنو:  مّد البدل  َوات  بَ َعت ْ
يقرأه ابلقصر، والتوسط، واإلشباع. وأن ابقي القراء يقرءونه ابلقصر  أن األزرق عن ورش.71

يف مّد البدل أصلني  ائلون ابلتوسط، واإلشباع لألزرقوقد استثىن علماء القراءات الق  فقط.
 مطردين، وكلمة اتفاقا، وأصال مطردا، وثالث كلمات اختالفا.أّما األصالن املطردان اتفاقا:

فحكمها القصر إمجاعا،  .«دعاء»فأحدمها: أن تكون األلف مبدلة من التنوين وقفا حنو: 
يح متصل حنو: واألصل الثاين املطرد اتفاقا: أن يكون قبل اهلمزة ساكن صح .ألهنا غري الزمة

وأّما الكلمة املستثناة ابتفاق  . فحكمها القصر إمجاعا، حلذف صورة اهلمزة رمسا.«القرآن»
واألصل املطرد املختلف فيه: حرف كيف وقعت،فحكمها القصر إمجاعا، « يؤاخذ»فهي: 

 جه املّد يف هذه احلالةو  72«ائتوين»املّد الواقع بعد مهزة الوصل، يف حالة االبتداء، حنو: 
وجود حرف مّد بعد مهزة حمققة لفظا، وإن عرضت ابتداء.ووجه القصر كون مهزة الوصل 

 73عارضة، واالبتداء هبا عارض، فلم يعتّد ابلعارض. والوجهان صحيحان

 حريف اللني على مذهبني:      
 التوسط، واإلشباع لألزرق .أي عدم املّد ابلكلية ع القراء عدا األزرقاألول: القصر جلمي

َبْل من قوله تعاىل: « موئال»إحلاقا هلما حبروف املّد ملا فيهما من خفاء، سوى كلمتني ومها: 
ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئالا   َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ من قوله تعاىل: « املوءودة»و. 74هَلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ

واختلف أيضا عن  .ء كباقي القرا  -أي عدم املّد ابلكلية -فليس فيهما سوى القصر 75
يف  على هذا ال يتأتى لورش من طريق األزرق «سواهتما، سوءاتكم« واو»يف « األزرق»

                                                            
 21سورة الطور اآلية  71

 4سورة األحقاف اآلية  72
 176ص 1مرجع سابق ج ، حممد حممد حممد سامل حميسن 73
 58سورة الكهف اآلية  74
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لرابع التوسط فيهما قصر الواو مع الثالثة يف البدل، واي:سوى أربعة أوجه وه« سوءات»
 76.طريق الداين

 ملدااحكام املطلب الرابع : مواضع االتفاق لكل  القراء العشرة  يف 

 «ّد بله حرف مقإن كان «: ص»، «ق»، «ملا»أو يف حرف حنو « ءاآلن»، «احلاّقة
 .لقراءيع احكمه يف هذه احلالة إشباع املّد مبقدار سّت حركات جلمف ولني
 :عص، : كهيمن قوله تعاىل« عني»وإن كان السكون الزما وقبله حرف لني حنو

 .قراءوتوسطه، ومّده، لكل الفحكمه يف هذه احلالة جواز قصره،  :عسق
  ّني،  ولوإن كان السكون عارضا حالة الوقف:فإّما أن يكون قبله حرف مد 
 سطه، از قصره، وتو وحكمه يف هذه احلالة جو «.للمتقني»نستعني، « الرحيم» حنو:      
 .ومّده، لكل القراء      
  هذه فحكمه يف«البيت، خوف»حنو: وإن كان قبل السكون العارض حرف لني 

 احلالة جواز قصره، وتوسطه، ومّده، لكل القراء
 

  الشاطيب ومامنيإلاني ف األوجه املد لكل القراء باملبحث الثاين :  األسباب االختال
 إبن اجلزري

 طيباملطلب األول : األسباب االختالف األوجه املد من االمام الشا

لكل ذكر اإلمام الشاطيب طرقا كما ذكر يف كتاب التيسري ومن اجل ذلك لكل امام راواين و 
راو طريق واحد ومجلة الطرق بعدد الرواه اربعة عشرة طريقا ويعترب طريق الشاطبية هو طريق 
عامه املسلمني يف بالد املشرق واملغرب يسلكونه يف قراءهتم ويستدلون به ويقرءون مبضمونه 

                                                                                                                                                                          
 8سورة التكوير اآلية  75
 178ص 1، مرجع سابق ج حممد حممد حممد سامل حميسن 76
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كما يف طريق الطيبة على سبيل مثال كمد .واألوجه مد املوجوده ليس كثري  يسر كثرياالنه ا
من رواية ابن ذكوان من طريقة الشاطبية أنه قراء ابلتوسط أما من طريقة الطيبة أنه املنفصل 

 زاد ايل وجهني مها التوسط و اإلشباع بست حركات .

 زريبن اجلام ملد من االمااملطلب الثاين : األسباب االختالف األوجه مقدار ا

من  طرقا أخرى كثرية  االمام ابن اجلزري زاد ومن أسباب اإلختالف األوجه مقدار املد هي 
 ابن فبىن.  طريقا عن االئمة العشرة 980طرقها ويبلغ عدد  الطرق املوجودة يف الشاطيب

 فاختال نم لأق ريقنيالط نيب تاالختالفا إن.  كتااب  58 على ومنظومته النشر اجلزري
 ىدع ما ذاوه ورش نع قواألزر  بهايناألص يطريق نيب يتال تخلالفاا نع لينق ما إال راوينيال
 اإلختالفاتا هذه وسبب ،غريمها من رأكث الطريقني هذه بني ربالكب زالتميي إىل زرياجل ناب

 يعود وهو لورش يعودان ماأهن مع الطريقني بني ويديةالتج مواألحكا تيف االقرتاان ريةبالك
 ابختيارات طالبه وأقرأ يزيد رمبا بل التابعني من بعنيس لىع عومس قرأ انفع أن هو لنافع

 انفع من عهامس واقرتاانت بقراءة قاألزر  رأأق مث ورش شيوخه، من تلقياته على مبنية عديدة
  77. أبخري األصبهاين وأقرأ

 

  

 

 

                                                            
  معروفة غير اسم النشر) 2،ط  تسهيل علم القراءات اجلامع لكل من طريقي الشاطبية و الدرة والطيبةأمين بقلة ، 77

 82(ص 2014م-ه1435
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 اخلامتة

 : مباحث أربعة على ويشتمل

 

 املد أحكام يف ذكر ما خالصة 
 والتوصيات البحث نتائج 
 واملراجع املصادر 
 املوضوعات فهرس 
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 أحكام املد يف ذكر ما خالصة :األول املبحث

زري ابن اجلو الشاطيب  املد و القصر بني اإلمامني أحكام إبراز البحث هذا يف الباحث حاول
 :يلي ما ىعل اخلالصة هذه اشتمل وقد. ابن اجلزري الطرق عنالطرق الشاطيب  هبا يتميز اليت

 املقدمة

 وأمهية ث،البح ومنهج البحث، وأهداف البحث، ومشكلة االفتتاحية، الكلمة وفيها

 السابقة. والدراسات البحث،

 األول   الفصل

املد يف ي وتعر ابن اجلزر بني اإلمامني الشاطيب و  التعريف فيه تناولت فقد األول الفصل وأما
 . منهما يتفرع وما والقصر

 الثاين الفصل

ب واسبا ابن اجلزريو املد من طريقني الشاطيب  أحكام فيه تناولت فقد الثاين الفصل وأما
 هما.عدد طرق منت هو إمنا بينهما اخلالف مدار أن إىل وتواصلت. اإلختالف األوجه فيه

 والتوصيات البحث نتائج :الثاين املبحث

 :اآلتية األمور يف البحث نتائج تتخلص

 

o ماإلما اختاره .اطبية الش من طريق اكثر تتميزاملد والقصر يف طريق الطيبة  أحكام إن 
 ق الشاطبية.يالنشر أكثر طرقا من طر  كتابه  من اجلزري ابن
o تصل.ل و املد املنفصامل أحكام أبرزها طريق الطيبة و الشاطبية طريقبني  فروق وهناك 
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o  ة ن طريقنه ماملنقول عطرق الطيبة مسيت ابلقراءات العشر الكربي بسبب كثرة
 الشاطبية و الدرة.

o دث اخللط حيىت ال رى،حالقراءة سنة متبعة.عليه أن يلتزم هبا وال خيتلطها برواية أخ
 والتلفيق يف أحكام املد بني طريقني ألن ذلك كذب يف الرواية.

 التوصيات

 التوصيات من ةمجل لدي إليها، التوصل مت اليت والنتائج املوضوع هذا يف البحث بعد

 :فيما أوجزها

 من واهلدف رالس ألن التوجيه بعلم القراءات علم طالب يهتم أن أيضا أوصي (1
 .القراءات االختالف هذه

 يأوص أانف. الطيبة بني طريقني الشاطبية و جدا كثرية  لنا رويت اليت الطرق وإن (2
 الختالفا لنا ويكشف الطرق هذه لدراسة املقارن ابلبحث ابحث أييت أبن

 .بينها

 .وراء القصد  منوهللا أمتين من املويل العلي القدير أن ينال هذا البحث قبول اجلميع
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 األول : فهرس القرآنية املطلب

 الصفحة رقم األية السورة األية عدد
 51 4  البقرة مبا أُْنزَِل ِإلَْيكَ  1
 52 13 البقرة قاُلوا أَنُ ْؤِمنُ  2
 56 22 األعراف ماْوآهتُُ سَ  ماالش َجَرَة َبَدْت هلَُ فَ َلم ا ذاقَا  3
 56 26 ألعرافا  يُوارِي باساا لِ ْم كُ اي َبيِن آَدَم َقْد أَنْ َزْلنا َعَليْ  4
 11 82 اإلسراء ُمْؤِمِننيَ َرمْحٌَة لِلْ ٌء وَ َفاشِ  َونُ نَ ّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهوَ  5
ُدوا بل  6  56 58 الكهف ِئالا  َموْ نِهِ ُدو  ِمنْ هَلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ
 52 65 النمل َوما َيْشُعُرونَ  7
ُلوَن ِكَتاَب اَّلل ِ  8  12 30-29 فاطر َة اُموا الص اَل قَ أَ وَ  ِإن  ال ِذيَن يَ ت ْ
 52 21 الذارايت َويف أَنْ ُفِسُكمْ  9

ُهْم ُذرِّي  تُ ُهْم إبِِ  10  58 21 الطور ن  مياَوات  بَ َعت ْ
 51 72 الرمحن َمْقُصوراٌت يف اخْلِيامِ ُحوٌر  11
 53 24 القلم لِْلُمت ِقنيَ  12
 56 8 رالتكوي َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ  12
 52 2 رالنص َورَأَْيَت الن اسَ  13
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 الثالث : فهرس املصادر واملراجع املطلب

 الكرمي القرآن 
  مكتبة  1ط،لقراءاالنهاية يف طبقات غاية ، حممد بن حممد بن يوسف، ابن اجلزري(

 ه (1351ابن تيمية 
 ، د.قدراسة وحتقي ،شرحتبري التيسري يف القراءات العابن اجلزري ، حممد بن حممد ، 

رآن الكرمي، لى القفظة عمفلح القضاة، ط األوىل )دار الفرقان ومجعية احملا أمحد حممد
 م (. 2000 -ه  1421فرع الزرقاء، 

 قيق ،حت تراءاشرح طيبة النشر يف القمد بن حممد بن يوسف ، ابن اجلزري ، حم
 م ( 2000 -ه   1420بريوت  –)دار الكتب العلمية  2الشيخ أنس مهرة ، ط 

  ، حتقيق ، عشرت الطيبة النشر يف القراءاابن اجلزري ، حممد بن حممد بن يوسف
 م(1994-ه1414املدينة املنورة -) مكتبة داراهلدي 2حممد متيم الزعيب، ط

  ،د لي حممق ع، حتقي النشر يف القراءات العشرابن اجلزري ، حممد بن حممد
 .الضباع، ) دار الفكر(

  ، ر الوفاء )دا 3 ،ط دالقول السديد يف علم التجويأبو الوفا ، على هللا بن علي– 
 م (  2003 -ه   1424املنصورة 

  ، مدار للوطن  ) 2،ط  األصول النريات يف القراءاتأماين بنت حممد عاشور
 م (2011 –ه  1432النشر 

 ، رة و الد بيةتسهيل علم القراءات اجلامع لكل من طريقي الشاطأمين بقلة
 (2014م-ه1435  اسم النشر غري معروفة) 2،ط  والطيبة

 ، ي ، ط  اخلز ن صاحل، حتقيق سليمان ب املفسرينطبقات األدنه وي ،أمحد بن حممد
 م (1998-ه   1417السعودية  -) مكتبة العلوم واحلكم 1
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  ،ت: دار ابن كثري ، )دمشق بريو 1، ط اجلامع الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعيل
 م(2002-ه 1423، 

 املشهورين لرواةايت اقراءات القراء املعروفني بروا ،االندرايب، أمحد بن أيب عمر، 
 .(م 1986 -ه  1407مؤسسة الرسالة،  )3ط  حتقيق: د. أمحد نصيف اجلنايب،

 ،اءات،لقر حل املشكالت وتوضيع التحريرات يف ااخلليجي،حممد عبدالرمحن( 
 بدون الناشر واتريخ(

  
  ، 1ط   انفع رش عنالضياء االمع بيان رواية و احلراابي ،د.حممد بن عوض زايد (

 م( 1999-ه  1420الرابض  -مكتبة التوبة
 مكتبة  1سبع، طت الاحلسيين ،خالد بن حممد احلفظ ،املنح اإلهلية يف مجع القراءا(

 م(1998 –ه 1419املدينة املنورة  -دارالزمان
  ،ن حممد . شعباديق: ، حتقاحتاف فضالء البشر يف القراءات ألربعة عشرالدمياطي

 م(، 1185ه  1205لبنان: عامل الكتب، ، )بريوت 1إمساعيل، ط 
 ،لذهيباظ لذيل طبقات احلفالسيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أبو بكر  ،

 بريوت ( –بدون سنة الطبع) دار الكتب العلمية 
  ، اءات السبعالقر  ين يفمنظومة حرز األماين ووجه التهاالشاطيب ، القاسم بن فريه 

 ( نورةدينه املامل-مكتبة داراهلدي)  األوىلط   حممد متيم الزعيبحتقيق د. ، 
 ، هد لطباعة مللك فع ا) جمم ط األوىل ، فن الرتتيل وعلومهالطويل ، أمحد بن أمحد

 (م1999 –ه  1420املصحف الشريف 
  ،ن القاهرة بدو  –ميان اإل ، )دار امليزان يف أحكام جتويد القرآنالعبد ،فرايل زكراي

 التاريخ النشر (
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  ملتواترة منعشر اءات الالبدور الزاهرة يف القراالفتاح بن عبد الغين، القاضي، عبد 
 ه(، 1201ية، ) بريوت لبنان: دار الكتب العلم1، ط طريقي الشاطبية والدرة

 يفلشاطبية االوايف يف شرح عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد ،  ، القاضي 
 م ( 1992 -ه   1412-)مكتبة السوادي للتوزيع   4، ط القراءات السبع

  ، 4،ط يةلشاطباالوايف يف شرح القاضي ، عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد 
 م ( 1992 -ه   1412)مكتبة السوادي للتوزيع 

  ، ارالنفائس)د 1،ط  الواضح يف أحكام التجويدالقضاة ، حممد عصام مفلح- 
 م (1995 -ه  1415االردن-للنشر والتوزيع

  ، عشرات اللقراءاهلادي شرح طيبة النشر يف اد.حممد حممد حممد سامل حميسن ،
 م ( 1997 -ه   1417بريوت  –الطبعة األوىل، )  دار اجليل 

 دار ) ألوىلاطبعة: ال، فريدة الدهر يف أتصيل ومجع القراءات،حممد إبراهيم حممد سامل
 ( م 2003 -ه   1424القاهرة –البيان العرىب 

  
 
    

 

 

 

 

 

 فهارس املوضوعات
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 املوضوع الصفحة
 ملخص البحث 2

 اإلهداء 8
 شكر وتقدير 9

 املقدمة 10
 االفتتاحية 11
 البحث مشكلة 13
 البحث أهداف 13
 البحث منهج 13
 البحث أمهية 14
 السابقة الدراسات 15
 احملتوايت 16
 لإلمامني الشاطيب وابن اجلزري التعريف: األول الفصل 19
 :  اإلمام الشاطيباألول  املبحث 20
 : ترمجة اإلمام الشاطيب األول املطلب 20
 شرة : ترمجة القراء والرواة عن القراء الع الثاين املطلب 24
 ثالث : طرق لكل الرواة من اإلمام الشاطيبال املطلب 32
راءات ه لقملتممرابع : حرز األماين ووجه التهاين و الدرة اال املطلب 34

 السبع
 :  اإلمام ابن اجلزري الثاين املبحث 37
 : ترمجة اإلمام ابن اجلزري  األول املطلب 37
 ري: طرق لكل الرواة من اإلمام ابن اجلز   الثاين املطلب 40
 ثالث :  الطيبة النشر من القراءات عشرال املطلب 49
 الوجه   يق والطر  رابع :  تعريف املصطلحات  القراءة  الروايةال املطلب 49
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 : أحكام املد و القصر الثالث املبحث 50
 : تعريف املد و القصر  األول املطلب 50
 : تعريف أنواع املد األصلي و الفرعي  الثاين املطلب 51
رض العاو للني و تعريف املد املتصل واملنفصل والبدل املطلب الثالث :  51

 للسكون
 رابع : تعريف املد االزم الكلمي و احلريف ال املطلب 53
ي من  جلزر إبن ا دراسة مقارنة بني األمامني الشاطيب و: الثاين الفصل 61

 كتاهبما
قراءات مه لاملتم :  أحكام املد من حرز األماين و الدرةاألول  املبحث 61

 السبع 
 : املد املنفصل لكل القراء العشرة األول املطلب 55
 : املد املتصل لكل القراء العشرة الثاين املطلب 55
 ة ثالث : املد البدل واللني لكل القراء العشر ال املطلب 55
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