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 امللخص
 احلؿُد هلل ويمػك، وؾمالٌم قمغم قمبوده اًمذيـ اصطػك، وسمعُد :

ْرَىاِن اْْلَْصَدِق َوالصَِّراِط الْـُمَحقَِّق اًمبحٌ قمبورة قمـ : دراؾمي وحتؼقؼ ًمرؾموًمي  )البـُ
د سمـ أمحد اعمتقزمِّ  ِفي َمْنِع اْلغُنَِّة ِلْْلَْزَرِق( ذم مسلًمي :  هل، وهـ(3131)تًمؾعالمي حمؿَّ

ن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم اًمالم واًمراء سموًمغـي ٕيب يعؼقب إزرق مـ ـمريؼ إدهموم اًمـق

واعممًمػ ذهى ومقفو إمم مـع وضمف اإلدهموم سموًمغـي ذم  ،هـ(311)تسمـ ازجزري ٓطقبي اًم

ظمالوًمو عمو ذهى إًمقف اعمحررون  ،هـ(3311)تاحلروملم ًمألزرق شمبًعو ًمإلموم اإلزمػمي 

اقمتامد اعممًمػ قمغم  ؾ  ، ويمون ضُم هـ(3311)تىمبؾفام، ظمصقًصو اًمعالمي اعمـصقري 

ا  فيمر ذم اًمـنم مـ اًمطرق، وىمد شمصدى ًميمالم اإلزمػمي ومو ذُ  ىمراء ـمـطو، ومؽتبقا ردًّ

خ وقمغم رؾموًمتف كوسيـ عمذهى اعمـصقري مميديـ ًمف سمؽالم اعمقفل واًمػشـل واًمطب

ى وإضمفقري وهمػمهؿ، وشمعؼبفؿ اعمتقزم ذم رؾموًمي أظمرى ؾمامهو : )اًمشفوب اًمثوىم

 ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى(.

وىمد ىمسؿً قمؿكم إمم : اًمؼسؿ إول : اًمدراؾمي : واؿمتؿؾً قمغم مؼدمي ومتفقد 

وؾمتي مبوطمٌ وظمومتي، سمقـً ذم اعمؼدمي أمهقي اعمقضقع واًمرؾموًمي مع ظمطي اًمبحٌ، 

وذم اًمتؿفقد شمعرضً عمسلًمي : قمؾؿ اًمتحريرات مـ طمقٌ اًمتعريػ واًمـشلة وقمـويي 

ػً  فومقـ أًمػ ومقف، وذيمرت اًمعؾامء سمف مع شمسؿقي أؿمفر م  .وأيمثر مـ قمنميـ ممًمِّ

اعمبحٌ اًمثوين : قمـقان اًمرؾموًمي وصحي  .مًمػؿاعمبحٌ إول : شمرمجي مقضمزة ًمؾ

كسبتفو إمم اعممًمػ. اعمبحٌ اًمثوًمٌ : مقضقع اًمرؾموًمي ومصودرهو ومـفٍ اعممًمػ 

وصػ  ومقفو. اعمبحٌ اًمراسمع : أصؾ اعمسلًمي وأىمقال اًمعؾامء ومقفو. اعمبحٌ اخلومس :

اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي اًمتل شمقومرت ًمدي. اعمبحٌ اًمسودس : مـفجل ذم اًمتحؼقؼ. 

 ووضعً سمعده كامذج عمصقرات اعمخطقط.

 ػفورس.واًماًمؼسؿ اًمثوين : حتؼقؼ اًمـص. صمؿ اخلومتي، 

ٍد وآًمف وصحبف   .أمجعلموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿَّ
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 دقمة امل
م قمغم أذف إكبقوء واعمرؾمؾلم، ؾمقدكو احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمسال

 وكبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم، وسمعد :

ومنن قمؾؿ اًمؼراءات مـ اًمعؾقم اًمتل شمعتؿد قمغم حمض اًمـؼؾ واًمروايي، وٓ يمظمذ 

ومقف سموٕىمقال اعمجردة قمـ إؾموكقد وٓ سموًمعؼؾ واًمؼقوس ... وًمؼد ىموم سمعض اعمعؾِّؿلم 

 مو ٓ كؼؾ ومقف وٓ روايي ... وموكؼمى ًمف مـ معوسيف ذم ؾموًمػ اًمزمـ سمؼراءِة وإىمر
ِ
اء

مـ أزجؿف، وشمصدى ًمف مـ مَجََّد كشوـمف همػم اعملصمقر، وسملمَّ ًمف مو يمظمذ سمف ذم اًمؼراءة 

 .(1) واإلىمراء ومو ٓ يمظمذ سمف ...
وهذه ؾمـٌَّي ضمرت سملم اًمسؾػ وأهؾ اًمػـ ُمْذ ؾموًمػ اًمزمـ، واؾمتؿرت ذم يمؾ قمٍم 

ٓ ُيسؿح ٕطمد  يتالقمى ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمراءًة أو إىمراًء سمام مل يثبً ومل يـؼؾ... سمحقٌ 

ؼ  ومـ هذا اًمؼبقؾ هذه اًمرؾموًمي اًمـػقسي مـ رؾموئؾ اسمـ ازجزري اًمصغػم اعمحؼِّ

د سمـ أمحد اًمشفػم سموعمتقزّم اعمٍمّي  ، اًمتل أًمػفو  هـ(3131)تاًمعالمي اًمشقخ حمؿَّ

. واعمقضقع ممو أصموره زرق عن ورش()منع الغنة في الالم والراء لْل ذم مقضقع :

ًٓ اإلموم مصطػك اإلزمػمي  صمؿ  ، (2) ذم يمتوسمف )سمدائع اًمؼمهون( هـ(3311)تأوَّ

أصموره ذم اشمبوقمف اًمشقخ اعمتقزم ذم قمٍمه، وىمد أصمور اعمقضقع ضجًي ذم أوؾموط ىمراء 

ؼ اعم ٍد ًمف ومعورٍض، وملًمَّػ اعمحؼِّ تقزم هذه مٍم ذم قمٍمه واكؼسؿقا ومقام سمقـفؿ إمم مميِّ

وهل ، (البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق) اًمرؾموًمي سمعـقان :

)الشهاب اًمتل كحـ سمصدد حتؼقؼفو، صمؿ أًمَّػ رؾموًمي أظمرى أوؾمع مـفو سمعـقان : 
                                           

اسمـ جموهد اًمبغدادي مع اسمـ ؿمـبقذ واسمـ مؼسؿ اًمعطور ذم مـجد ىمصي أيب سمؽر  -إن ؿمئً  –اىمرأ ذم ذًمؽ  (3)

 .321-2/321، و11-2/11، وهمويي اًمـفويي : 31اعمؼرئلم ٓسمـ ازجزري، ص

طمسى وضمفي  –مـ أكػس اًمؽتى ذم اًمتحريرات، كبف اعممًمػ ومقف قمغم مو وىمع ذم كنم اسمـ ازجزري مـ ؾمفق  (2)

 سمؽؾقي اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمؾؼراءات وقمؾقمفو سمطـطو، مٍم، ، وطمؼؼ ذم رؾموًمتَل اعموضمستػم -كظر اإلزمػمي 

هـ. وؾمتليت 3121وـمبع سمعـويي احلوضمي : مريؿ سمـً إسمراهقؿ ضمـدزم، مـ دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، قموم

 شمرمجي اإلزمػمي ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل.
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 .(1)خمطقـمتون -طمسى قمؾؿل  –، ويمؾتومهو  الثاقب للغاسق الواقب(
 أىمية الموضوع :

،  –مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم  –راء اًمعنم اًمؽؼمى ًمؾؿقضقع أمهقٌي سموًمغٌي قمـد ىم

طمقٌ يدور كؼوش ذم اعمؾتؼقوت  –قمٍم اإلًمؽؽموكقوت  –ظمصقًصو ذم قمٍمكو 

واعمـتديوت ذم اًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي، ومفـوك مقاومؼ وآظمر معورض ... ، وًمؽؾٍّ وضمفي، 

 وؾمقليت مزيد شمػصقؾ هلذا ذم اعمبحٌ اًمثوًمٌ سمنذن اهلل .

 خطة التحقيق :
 ٌ إمم ىمسؿلم :ىمسؿً اًمبح

 القسم اْلول : الدراسة، وتشتمل على :
 مؼدمي ومتفقد وؾمتي مبوطمٌ وظمومتي :

 : ذم سمقون اعمقضقع وأمهقتف وظمطي اًمتحؼقؼ.مقدمة 

 : ذم اًمتعريػ سمعؾؿ اًمتحريرات وكشلشمف وقمـويي اًمعؾامء سمف.تمهيد 

 : شمرمجي مقضمزة ًمؾؿمًمػ. المبحث اْلول

 حي كسبتفو إمم اعممًمػ.: قمـقان اًمرؾموًمي وص المبحث الثاني

 : مقضقع اًمرؾموًمي ومصودرهو ومـفٍ اعممًمػ ومقفو. المبحث الثالث

 : أصؾ اعمسلًمي وأىمقال اًمعؾامء ومقفو.  المبحث الرابع

 : وصػ اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي. المبحث الخامس

 : مـفجل ذم اًمتحؼقؼ. المبحث السادس

 القسم الثاني : تحقيق النص :
                                           

ؽموكقي أن )اًمؼمهون اعمحؼؼ( مو اعمشفقر ًمدى أهؾ اًمػـ ويمذا ذم أهمؾى اعمشوريموت اًمعؾؿقي ذم اعمقاىمع اإلًمؽ (3)

زال خمطقـمو ... ووضمدت قمـقاكف ذم سمعض اعمشوريموت ضؿـ يمتى اًمتحريرات اعمطبققمي ... ًمؽـ دون أيي 

 معؾقموت قمـ حمؾ اًمطبوقمي وقمومفو ... سمتحؼقؼ أو سمدون حتؼقؼ ... واهلل أقمؾؿ ، يـظر :

http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678 

http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678
http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678
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ىمـل ومقفو وذم همػمهو مـ إقمامل وإىمقال اإلظمالص أؾملل اهلل شمعومم أن يرز

واًمؼبقل، وأن يقومؼـل إلمتومفو ذم أىمرب ومرصي، وهق وزم  ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف، وصغم 

ٍد وقمغم آًمف وصحبف واًمتوسمعلم ومـ شمبعفؿ  اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقِّدكو وكبقِّـو وىمدوشمـو حمؿَّ

 سمنطمسون إمم يقم اًمديـ.
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 :(1)تمهيم : في التعريف بعلم التحريرات ونشأته وعناي  العلماء به
ُر. وهق ذم إصؾ سمؿعـك :  : التحريرات َر ُُيَرِّ ًمغًي : مجع : حترير ، مصدر : طَمرَّ

 ، وظمالف اًمعبد.اًمتخؾقص قمـ اًمرقاًمػؽ مـ إرس، و

 ويطؾؼ )اًمتحرير( ذم اًمؾغي قمغم معون قمدة، مـفو :

 اإلومراد، اًمتـؼقح، اًمتصػقي. ،اإلطمؽوماًمضبط، اًمتدىمقؼ،  اًمتؼقيؿ، ،اًمتفذيى

ِريُر اًمِؽَتوِب  ِؾقُصف سمنىِمومِي طُمُروومِف: حَتْ ِسقـف سمنِصالِح ؾَمؼطِف ،شَمْؼِقيُؿف وََتْ  .(2)وحَتْ

سمقون اعمعـك : واًمتحرير ، إقمتوىمفو: وحترير اًمرىمبي ، شمعققـف وشمعريػف: وحترير اعمبحٌ 

 .(3)حلشق واًمتطقيؾَتؾقي اًمؽالم قمـ ا، وسموًمؽتوسمي

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴿ وورد سًُيو ذم ىمقًمف شمعومم :

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ      ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤٿ  

 . [12]اًمـسوء :  ﴾ڄ  ڄ  ڦ

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ﴿:وذم ىمقًمف شمعومم

ا.. سمؿعـك : اًمتخؾقص قمـ اًم[1]اعمجودًمي :  ﴾ڑ  رق وضمعؾ اإلكسون طمرًّ

 ﴾ھ  ے  ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ   ﴿:وذم ىمقًمف شمعومم

مـ مل شمتؿؾؽف اًمصػوت . سمؿعـك : ظموًمًصو ًمؾعبودة ومػرهًمو هلو، و[11]آل قمؿران : 

 َ  .(4)قمغم اعمؼتـقوت اًمدكققيي هِ اًمذمقؿي مـ احلرص واًمنمَّ

                                           
، مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب 11-13اىمرأ ًمؾتقؾمع ذم هذا اعمقضقع : مؼدمي حمؼؼ اًمروض اًمـضػم، ص (3)

 ؿمحوشمي، اًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم 111-112، اإلموم اعمتقزم، ص11-11اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، ص

 .311-311اًمسؿـقدي، ص

، اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعوريػ ًمؾؿـووي : 31/133:  ، شموج اًمعروس1/331اكظر : ًمسون اًمعرب :  (2)

3/311. 

، شمعريػوت 3/131:  ، اًمؽؾقوت ًمؾؽػقي31/111:  ، شموج اًمعروس1/21شمػسػم اًمطؼمي : اكظر :  (1)

 .3/331:  ، دؾمتقر اًمعؾامء11ازجرضموين، ص

 .3/333اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن : ، 3/313ػم اًمـسػل : ، شمػس3/111اكظر : شمػسػم اسمـ يمثػم :  (1)
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 أما اصطالًحا : 
اعمتؼدملم، مو قمدا مو ُيْسَتَشػ  مـ يمالم  ومؾؿ أضمد ًمف شمعريًػو واضًحو ًمدى أطمٍد مـ

اسمـ ازجزري شمعريًضو ًمف قمـد ذيمره ًمػوئدة ضمفقده ذم يمتوب اًمـنم
(1)

. 

و اعمتلظمرون  واعمعوسون ومتعرضقا ًمتعريػ  -سمعد قمٍم اسمـ ازجزري  –أمَّ

اعمصطؾح سمتعبػمات خمتؾػي، يمؾٌّ طمسى ومفؿف وذوىمف، وىمد ذيمر سمعض اعمعوسيـ أيمثر 

مـ قمنم شمعريػوت
(2)

ًُ أن ويمؾ فو ُيتوج إمم حترير وشمـؼقح، و ، هـو أىمؽمح مـ صَمؿَّ أطمبب

ستػوًدا مـ يمالم اسمـ ازجزري شمعريًػو مُ  -مع اقمؽماذم سمؼؾي سمضوقمتل ذم هذا اعمجول  –

ؾـوه مـ اًمطرق وذيمركوه »طمقٌ ىمول مبقِّـًو وموئدة اًمتحرير :  َّوه وومصَّ ووموئدُة مو قمقَـّ

ًْ ارشمػع ذًمؽ، واًمَِّذيـ مقَّزوا مـ اًمؽتى هق قمدم اًمؽميمقى، ومن َ هنو إذا ُمقَِّزْت وسُمقِـّ

ُرون شهؿ اعمحرِّ
(3). 

ومعؾقٌم أنَّ اسمـ ازجزري ذيمر ذم كنمه طمرووًمو مـ اًمؼراءات ووضمقًهو مـ 

اًمروايوت واًمطرق مل يشتؿؾ قمؾقفو اًمتقسػم وٓ اًمشوـمبقي، وهل مو شمسؿك سمزوائد 

، يمام أن اسمـ مستؼؾيٌ  عؾامء ذم ذًمؽ ممًمػوٌت اًمـنم واًمطقبي قمغم اًمتقسػم واًمشوـمبقي، وًمؾ

ازجزري ىموم سمؽمشمقى سمعض اًمقضمقه طمسى اًمطرق، يملوضمف اًمبدل مع ذات اًمقوء، 

وأوضمف ىمٍم اعمـػصؾ مع اًمسؽً واًمغـي واًمتؽبػم ... وهمػم ذًمؽ مـ إوضمف 

 مـفو ومـع إظمرى ... اًمؽثػمة، طمقٌ أضموز اًمبعَض 

قِمْؾٌؿ سمِـ : »رات اصطالطًمو ، أكَّف : وقمؾقف، أىمؽمح أن يؽقن شمعريػ قمؾؿ اًمتحري

َواَيوِت َوشمَ ـشمَ  ِي ـْؿقِقِز اًمِؼَراَءاِت َوشَمـِْؼقِح اًمرِّ ي سموًمدىمي ذِم ِصحَّ ْفِذيِى اًمط ُرِق، َواًمتََّحرِّ

يمِقِى َواًمتَّْؾِػقِؼ و قَمغم َمَصودِِرَهو إِصقَؾِي، قَمْزِوَهو ًمِـَوىمِؾِقَفو سمَِعْرِضفَ  ْ  .شَمـًْعو ًمِؾؽمَّ

                                           
 ؾمقليت كص يمالمف ىمريًبو. (3)

، ويالطمظ قمؾقف أكف مل يراع ذم ذيمر 11-12اكظر: مؼدمي ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد حمؼؼ اًمروض اًمـضػم، ص (2)

وملم، طمقٌ سمدأ سمتعريػ اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك، صمؿ شمع ريػ اسمـ اًمتعريػوت اًمؽمشمقى اًمزمـل ًمؾؿعرِّ

 .يوًمقؿمف صمؿ اإلزمػمي صمؿ اعمتقزم صمؿ اسمـ ازجزري ... وذم آظمرهو اىمؽمح شمعريًػو مـ قمـده

 .3/313اكظر: اًمـنم:  (1)
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ٌر، يراقمل اعمعـك  –طمسى وضمفي كظري، واهلل أقمؾؿ  –وأرى  أنَّ هذا شمعريٌػ حمرَّ

اًمؾغقّي ًمؾػظ )اًمتحرير(، ؿمومٌؾ ًمؾؼراءات واًمروايوت واًمطرق، ٓ يؼتٍم قمغم 

اًمطرق وقمزوهو قمؿقًمو، وٓ قمغم ـمرق اًمـنم واًمطقبي ظمصقًصو، سمؾ يشؿؾ ـمرق 

ؾ قمغم ذيمر وموئدة هذا اًمتقسػم واًمشوـمبقي، طمقٌ ؿمؿؾفام اًمتحريرات، يمام أكف يشتؿ

 اًمعؾؿ سموظمتصور.

 هذا مو يمون قمؾقف اعمتؼدمقن مـ مػفقم اًمتحريرات وقمؿؾ متققز هلو وشمـؼقحفو.

أمو اعمتلظمرون واعمعوسون ومؽون ؿمغؾفؿ اًمشوهمؾ هق شمصحقح مسور اًمطرق 

وحمووًمي مـع شمريمقى إوضمف اعمعزوة إمم اًمرواة قمـ ـمرىمفؿ طمسى اعمصودر اًمتل 

قذم واعمـصقري واإلزمػمي واعمتقزم ومـ طمذا طمذوهؿ ؾ اًمعَ وردت هلؿ ومقفو، يمعؿ

َف هذا  مـ شمالمذهتؿ، وسمـوًء قمغم مػفقمفؿ ًمؾتحريرات وقمؿؾفؿ ومقفو، ومقؿؽـ أن ُيَعرَّ

 اًمعؾؿ سمام يكم :

َْوضُمِف َوشَمـِْؼقُح اًمط ُرِق َوشَمْصِحقُح َمَسوَراهِتَو سمَِعْزِوَهو ًمِـَوىمِؾِقَفو ـهق : شمَ  ْٕ ْؿقِقُز ا

يمِقِى َواًمتَّْؾِػقِؼ.َوقَمْرِض  ْ َِصقَؾِي َمـًْعو ًمِؾؽمَّ ْٕ  َفو قَمغَم َمَصودِرَهو ا

طمسى مػفقم اعمتؼدملم، وآظمَر طمسى مػفقم  وهبذا كؽقن ىمد مجعـو سملم شمعريٍػ 

 .، واهلل أقمؾؿاعمتلظمريـ واعمعوسيـ

 نشأة علم التحريرات وعناية العلماء بو :
ًمؼراء، ومؼد ؾمبؼفؿ إًمقف اًمػؼفوء مصطؾح )اًمتحريرات( ًمقس ضمديًدا أو خمتًصو سمو

واعمحدصمقن ىمدياًم، وممًمػوهُتؿ َمأْلَى سموؾمتخدامفؿ هلذا اعمصطؾح، ظمصقًصو اًمػؼفوء 

وأهؾ اًمػتقى مـفؿ
(1)

اَء قُمـُقا سمتحرير اًمؼراءات ُمْذ قمفٍد مبؽٍر، وموٕئؿي  . يمام أنَّ اًمؼرَّ

ًمتحريرهو، ومل  اًمؼراء مل خيتوروا مـ إطمرف وإوضمف اًمتل اظمتصقا هبو إٓ كتقجيً 

                                           
، اعمجؿقع ذح 3/311، قمؿدة اًمؼوري : 1/131اكظر: قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم : ومتح اًمبوري :  (3)

، 3/211، مـح ازجؾقؾ : 2/221:  ، سمؾغي اًمسوًمؽ1/112، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ : 3/211اعمفذب : 

 ويمتى اًمػتووى اًمؼديؿي واعمعوسة.
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يمًمِّػ اسمـ جموهد يمتوسمف )اًمسبعي( إٓ ًمؾغرض كػسف، وقمغم اعمـفٍ كػسف مشك همػمه 

مـ اًمؼراء ذم شمآًمقػفؿ، وهق كػسف مـفٍ اًمداين ذم ممًمػوشمف، واًمشوـمبل ذم احلرز، 

وقمؾقف مشك أسمرز ذاح احلرز، وهق مـفٍ اسمـ ازجزري ذم اًمـنم واًمطقبي، ويمذا مـ 

 أشمك سمعدهؿ ...

ؿَّ ٓ أرى صحي اًمؼقل سملنَّ كشلة اًمتحريرات يموكً قمغم يد اإلموم اسمـ ومؿـ صمَ 

ازجزري
(1)

أو اًمشقخ ؿمحوذة اًمقؿـل ،
(2)

 أو همػممهو. ،

وهـوك أقمالم ىمومقا سمجفقد مبوريمي ذم ؾمبقؾ شمـؼقح اًمؼراءات وهتذيبفو وحتريرهو 

همػم أهنؿ مل يشتفروا هبو
(3)

ور ضجًي أمو مـ اؿمتفر سموخلقض ومقفو وأطمقك مسوئؾفو وأصم ،

ذم أوؾموط اًمؼراء اعمتلظمريـ واعمعوسيـ ومفؿ : اإلموم اعمـصقري، واًمعالمي يقؾمػ 

 أومـدي زاده، واإلموم اإلزمػمي، واًمعالمي اعمتقزم، ومـ طمذا طمذوهؿ مـ شمالمذهتؿ...

 ومـفؿ مـ أًمػ ذم حتريرات اًمشوـمبقي ومؼط.

 ومـفؿ مـ أًمػ ذم حتريرات اًمطقبي ومؼط.

 همػم أن أهمؾى ضمفدهؿ يمون مـصبًّو قمغم اًمـنم واًمطقبي. ومـفؿ مـ مجع سمقـفام ...

 وِمن أشهر َمن ألَّف في علم التحريرات :
 هـ(3111)تقذم اًمعالمي اًمشقخ حمؿد سمـ أمحد اًمعَ  .3

(4). 
                                           

، ومؼدمي 111-111، واإلموم اعمتقزم، ص11اكظر : مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب اًمتحرير ًمؾخؾقجل، ص (3)

 .11حتؼقؼ اًمروض اًمـضػم، ص

اًمبدر اعمـػم، يمتوب : اكظر عمو ذهى إًمقف اًمعالمي اًمشقخ إسمراهقؿ اًمسؿـقدي ذم مـظقمتف : اًمدر اًمـظقؿ أو  (2)

، واكظر ًمؾرد قمؾقف : مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب 311اًمسؿـقدي، ص ؿمحوشمياًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم 

( أن كشلهتو يموكً 1، يمام ذهى اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك ذم شملمالشمف )ص11اًمتحرير ًمؾخؾقجل، ص

 ذم اًمؼرن اخلومس اهلجري قمـد فمفقر مجع اًمؼراءات ذم ظمتؿي واطمدة.

حوذة : هق : قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمحوذة اًمقؿـل، مـ أقمالم اًمؼراء ذم اًمؼرن اًمعوذ اهلجري، وًمد سمؿٍم واًمش

 .2/113هـ. اكظر : ظمالصي إصمر : 3111هـ، وشمقذم ذم : 111ذم : 

 يمنماح اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي، وهمػمهؿ يمثػم. (1)

اهر اعمؽؾؾي عمـ رام اًمطرق اعمؽؿؾي ذم قمومل سموًمؼراءات واًمتػسػم، مـ ممًمػوشمف : شمؾخقص اًمـنم، وازجق (1)

 .111، واإلموم اعمتقزم، ص1/1اًمؼراءات اًمعنم، اكظر : إقمالم : 
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هـ(3311)تقري اًمشقخ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمـُص  .2
 (1). 

 هـ(3311)تاًمعالمي مصطػك اإلزمػمي  .1
(2). 

 هـ(3311)تاًمعالمي اًمشقخ يقؾمػ أومـدي زاده  .1
(3). 

ـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبَ  .1  هـ(3311)ت سمعد : وًمقي اًمروملاًمشقخ طمومد سم
(4). 

 هـ(3331)تاًمشقخ اًمسقد هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب  .1
(5). 

                                           
 ؾمتليت شمرمجتف ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل. (3)

 ؾمتليت شمرمجتف ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل. (2)

ؾمػ أومـدي زاده، وًمد ذم : هق : اًمشقخ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ اإلؾمالمبقزم، اًمشفػم سمقق (1)

هـ، مـ ؿمققظمف : قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمـصقري، وواًمده حمؿد سمـ يقؾمػ، ومـ 3311هـ، وشمقذم ذم : 3131

شمالمقذه : مصطػك اإلزمػمي، وقمبد اًمرمحـ إضمفقري، ًمف ممًمػوت يمثػمة، مـفو : آئتالف ذم وضمقه 

قمي رؾموئؾ، مـفو : رؾموًمي ذم سمقون آظمتالف، مطبقع قمغم هومش : زسمدة اًمعرومون ًمؾبوًمقي ضؿـ جمؿق

مراشمى اعمد ذم ىمراءات إئؿي اًمعنمة، ـمبعتفو مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث سمؿٍم، وحتػي اًمطؾبي ذم سمقون 

مدات ـمرق اًمطقبي، مرؿمد اًمطؾبي ذم ىمراءات اًمعنمة، رؾموًمي ذم طمؽؿ اًمؼراءة سموًمؼراءات اًمشقاذ، مطبققمي، 

، إيضوح 3/132، هديي اًمعوروملم : 2/3313شػ اًمظـقن : ذح ـمقبي اًمـنم، خمطقط. شمرمجتف ذم : يم

 .1/321، إقمالم : 1/31، ؾمؾؽ اًمدرر : 3/312اعمؽـقن : 

 .1-1واكظر ًمؼقًمف ذم مـع اًمغـي ًمألزرق : آئتالف ذم وضمقه آظمتالف، ص

مـ  ف : حمؿد أملم أومـدي،هـ، مـ ؿمققظم3311مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم اهلجري، يمون طمقًّو ذم :  (1)

: زسمدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن )ذم اًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرة(، طمؼؼف ذم ممًمػوشمف

م، ومـ رؾموًمتف 3111رؾموًمي اًمديمتقراه : مصطػك آشمقال أىمدمػم اًمؽميمل ذم ضمومعي مرمرة سمنؾمتوكبقل قموم : 

ـ، ومـف أقمودت ـمبعتف ه3211اؾمتؼقً هذه اعمعؾقموت، وـمبع ىمبؾف ذم شمريمقو مع جمؿققمي رؾموئؾ ؾمـي : 

م، يمام طمؼؼف اًمبوطمٌ : حمؿقد ؿمبكم إمحد ذم مرطمؾي 2111مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث سمطـطو قموم : 

اعموضمستػم سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي، وًمف : خمتٍم ذم اًمؼراءات اًمسً، وهل اًمثالث 

 ًمشقاذ.اعمؽؿؾي ًمؾعنم وىمراءات اسمـ حمقصـ واحلسـ اًمبٍمي وإقمؿش مـ ا

إزمػم اًمؽميمقي، ىمدم مـفو هق : أسمق ؿمقبي هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب، مؼرئ مشفقر سمتحريرات اًمطقبي، مـ قمؾامء  (1)

هـ، صمؿ قمود صموكقي إمم شمقكس، وشمقذم هبو ؾمـي : 3333هـ، صمؿ رضمع ًمبالده ؾمـي : 3331إمم شمقكس ؾمـي : 

: ًمديـ اخلؾقجل، ومـ شمالمقذهصالح ا: مصطػك اإلزمػمي، ومصطػك سمـ أمحد سمـ مـ ؿمققظمف هـ،3331

مـ ممًمػوشمف : حترير ـمقبي اًمـنم ذم هـ(، 3223مصطػك طمسـ يمريؿ، وأمحد اًمشؼوكيص اًمؼػمواين )ت سمعد

اًمؼراءات اًمعنم، متريـ اًمطؾبي اًمؼمرة اخلػمة ذم وضمقه ىمراءات إئؿي اًمعنمة، واإلومودة اعمؼـعي ذم ىمراءة إئؿي 

اًمؼوري ذم اظمتالف اعمؼوري وهمػمهو. شمرمجي ًمف شمؾؿقذه اًمشؼوكيص ذم :  إرسمعي، وذح اإلومودة اعمؼـعي، طمصـ

 .11-11، واكظر مؼدمي حمؼؼ اًمعؿدة، ص111-111قمؿدة اًمؼورئلم واعمؼرئلم، ص
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هـ(3313)اًمشقخ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ سمـ قمؿر إضمفقري  .1
(1). 

هـ(3213 ذم : و)يمون طمقًّ ازجؿزوري، حمؿد ًمشقخ ؾمؾقامن سمـ طمسلم سمـ ا .3
 (2)

. 

هـ(3211)ت سمعد : راهقؿ اًمَعبِقدي اًمشقخ إسم .1
(3). 

هـ(3221)ت سمعد قذم اعمقفل اًمشقخ مصطػك سمـ قمكم سمـ قمؿر اًمعَ  .31
(4). 

د سمـ حمؿد سمـ ظمؾقؾ اًمطـتدائل )اًمطـطووي( اًمشفػم سموًمطبَّوخ  .33 )ت اًمشقخ حمؿَّ

هـ(3211سمعد 
(5). 

هـ(3211)يمون طمقًّو ذم : اًمشقخ أمحد سمـ أمحد سمـ ذف اإلسمقوري  .32
(6). 

                                           
ومؼقف موًمؽل، مؼرئ مٍمي ؿمفػم، مـ أىمران اإلزمػمي، درس ذم إزهر إمم أن شمقذم، مـ ؿمققظمف : قمبد  (3)

أومـدي زاده، ومـ شمالمقذه : إسمراهقؿ اًمعبقدي، مـ ممًمػوشمف : اعمؾتوّذ ذم رسمف اًمسجوقمل، أمحد اًمبؼري، يقؾمػ 

 .313، اإلموم اعمتقزم، ص1/111إرسمعي اًمشقاّذ. اكظر : إقمالم : 

ققظمف : اًمـقر اعمقفل، مـ هـ، مـ ؿم3311مـ إىمؾقؿ اعمـقومقي سمؿٍم، ووًمد ذم ـمـطو سمعد :  (ازجؿزور) (2)

ـُمبع سمتحؼقؼ اًمشقخ : قمبد اًمرازق سمـ قمكم اعمعوين سمتحرير طمرز إموين، اًمػتح اًمرمحوين ذح يمـز : ممًمػوشمف

  .1/211، ومعجؿ اعممًمػلم: 2/113مقؾمك، سمبقً احلؽؿي ًمإلقمالم واًمـنم، واكظر: هدايي اًمؼورئ : 

،  -سمػتح اًمعلم ويمرس اًمبوء، وىمقؾ : سمضؿ اًمعلم وومتح اًمبوء  –هق : إسمراهقؿ سمـ سمدوي سمـ أمحد اًمَعبِقدي  (1)

ؾ : اؾمؿف : إسمراهقؿ سمـ قمومر سمـ قمكم اًمعبقدي، وٓ يصح، طمقٌ إن إظمػم مـ قمؾامء اًمؼرن احلودي وىمق

هـ. أظمذ 3211هـ. وإول مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم، وووموشمف سمعد : 3113قموذ اهلجري، وووموشمف ذم : 

وهمػممهو. مـ اًمؼراءات قمـ إضمفقري واًمبدري واًمسؿـقدي، وأظمذ قمـف أمحد ؾمؾؿقكي وأمحد اعمرزوىمل 

ممًمػوشمف : اًمتحورير اعمـتخبي قمغم متـ اًمطقبي، وهق شمؾخقص ًمتحريرات اعمـصقري. اكظر : اإلموم اعمتقزم، 

 .221-3/221، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 313ص

مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم اهلجري، مـ ؿمققظمف : واًمده اًمشقخ قمكم سمـ قمؿر، ومـ أؿمفر شمالمقذه : قمكم  (1)

مـ ممًمػوشمف : ومتح اًمؽريؿ اًمرمحـ )أو : اعمـون( ذم حترير أوضمف اًمؼرآن. اكظر : هدايي  سمـ صؼر ازجقهري،

 .313، واإلموم اعمتقزم، ص111-111اًمؼورئ، ص

)اًمطبوخ( كسبي إمم قمؿؾ ضمده اًمذي يمون ـمبوظمو، قمومل ذم اًمتجقيد واًمؼراءات وهمػمهو مـ اًمعؾقم اًمعرسمقي  (1)

حترير أوضمف اًمؼرآن، كظؿ ذم حتريرات اًمطقبي، ومرغ مـف ؾمـي : واًمنمقمقي، مـ ممًمػوشمف : هبي اعمـون ذم 

 .121هـ، وذطمف ًمف : ومتح اًمعكم اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون، خمطقط. اكظر : هدايي اًمؼورىء ، ص : 3211

قمومل مٍمي مؼرئ يمبػم، مـ ممًمػوشمف : همقٌ اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون ذم حتريرات اًمشوـمبقي، وهق ذح عمتـ  (1)

ذم حترير أوضمف اًمؼرآن( ًمؾطبوخ، ـمبع سمتحؼقؼ : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو،  )هبي اعمـون

 وذم مؼدمتفو ًمف شمرمجي مقضمزة، وًمف : ىمطػ اًمزهر قمغم حتػي هذا اًمعٍم حلػص مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم.
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هـ(3111)ت سمعد سمـ ظمؾػ احلسقـل طمسـ ًمشقخ ا .31
(1)

. 

. ممًمػ رؾموًمتـو هذه : )اًمؼمهون(، هـ(3131)تاًمعالمي اًمشقخ اعمتقزم  .31

 وؾمتليت شمرمجتف وممًمػوشمف.

هـ(3111)ت سمعد اًمشقخ حمؿد سمـ حمؿد حمؿد طمسـ هالزم اإلسمقوري  .31
(2). 

هـ(3131)ت وع اًمشقخ كقر اًمديـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمسـ اًمضبَّ  .31
(3). 

هـ(3111)تقمبد اًمرمحـ اخلؾقجل اإلؾمؽـدري اًمشقخ حمؿد سمـ  .31
(4). 

                                           
وقمؾقفو ذح : ، قيمـظقمي إحتوف اًمؼميي سمتحرير اًمشوـمبؾمتليت شمرمجتف ضؿـ شمالمقذ اعمتقزم، ومـ ممًمػوشمف :  (3)

ـقي ًمؾشقخ قمكم حمؿد اًمضبوع )ت ـ اًمؼوصح. هـ(،3111خمتٍم سمؾقغ إم سم  يمالمهو مطبقع ذم ذيؾ رساج اًمؼورئ 

هـ، مـ ؿمققظمف : طمسـ سمـ حمؿد سُمدير ازجُريز، ًمف أيمثر مـ قمنميـ ممًمًػو، ـمبع مـفو : 3111يمون طمقًّو ذم :  (2)

ًمبفجي اًمسـقي سمنمح اًمدرة اًمبفقي، اعمتقن اًمعنمة، مـحي مقزم اًمؼم مـظقمي رسمح اعمريد ذم حتريرات اًمشوـمبقي، ا

ـ مدرؾمي اعمـصقري وأشمبوقمف. اكظر ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ، ص  .113-111وهمػمهو يمثػم، واإلسمقوري م

م، ؿمقخ اًمؼراء وقمؿقم اعمؼورئ 3113هـ =3131م، وشمقذم قموم 3331وًمد سمحل اًمؼؾعي سموًمؼوهرة قموم  (1)

، واًمشقخ قمبد اًمرمحـ  -صفر اعمتقزم  –مـ ؿمققظمف : اًمشقخ طمسـ سمـ ُيقك اًمؽتبل اعمٍميي إؾمبؼ، 

ور، ومهو مـ شمالمذة اعمتقزم، ومـ شمالمذشمف : اًمشقخ إسمراهقؿ قمطقة قمقض، واًمشقخ  طمسلم اخلطقى اًمشعَّ

أمحد قمبد اًمعزيز اًمزيوت، واًمشقخ قمبد اًمعزيز قمققن اًمسقد وهمػمهؿ يمثػم. اكظر : هدايي اًمؼورئ، 

، ورؾموًمي : اًمعالمي قمكم حمؿد اًمضبوع ... وضمفقده وممًمػوشمف ذم قمؾقم 1/21، وإقمالم : 112-131ص

 اًمؼرآن ًمؾديمتقر أذف حمؿد ومماد ـمؾعً.

هذا هق اعمشفقر ذم اؾمؿف، وىمقؾ : اؾمؿف مريمى : حمؿد اًمسعقد ... قمغم مو ظمطف سمـػسف ذم هنويي يمتوسمف  (1)

جل كسبي إمم اخلؾقٍ اًمعريب ًمؽمسمقي ضمده إقمغم حمؿد سمـ قمكم )آهتداء إمم سمقون اًمقىمػ وآسمتداء(، واخلؾق

اخلؾقجل سمف أيوم إيقسمقلم، ويمون شمقمم طمؽؿ اًمقضمف اًمبحري ذم مٍم أيوم قمؿف اعمؼتدر سموهلل اًمعبود ذم 

اًمؼرن اًمثوًمٌ اهلجري، ويمون يعرف سمحويمؿ اإلؾمؽـدريي. ممًمػوشمف شمـقػ قمغم صمالصملم، ـمبع مـفو ذم 

ؽالت وشمقضقح اًمتحريرات ذم اًمؼراءات، حتؼقؼ : أيب اخلػم قمؿر سمـ مومل أسمف، دار اًمتحريرات : طمؾ اعمش

هـ، وىمرة اًمعلم سمتحرير مو سملم اًمسقرشملم سمطريؼتلم، وكظؿ شمقسػم 3123، 3أضقاء اًمسؾػ سموًمريوض، ط

إمر عمو زاده طمػص مـ ـمرق اًمـنم، وذح مؼرب اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، حتؼقؼ : إهيوب ومؽري 

، هدايي اًمؼورئ، 1/111، معجؿ اعممًمػلم : 1/311ق ازجقد، وهمػمهو. اكظر ًمؽممجتف : إقمالم : وظموًمد أسم

، مؼدمي حمؼؼ طمؾ 13-11، مؼدمي حمؼؼل ذح مؼرب اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، ص123-131ص

 .31-33اعمشؽالت ًمف، ص
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هـ(3111)ت ذم طمدود اًمشقخ حمؿد سمـ ضموسمر اعمٍمي  .33
(1). 

هـ(3113)ت اًمشقخ قمومر اًمسقد قمثامن  .31
(2). 

يَّوت .21 (هـ3121)ت اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ أمحد اًمزَّ
(3). 

هـ(3121)تاًمشقخ إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ قمكم ؿمحوصمي اًمسؿـقدي  .23
(4)

. 

                                           
اًمزيوت، ومـ زمالء ؿمقخـو  قمومل معوس، اؿمتفر سمجوسمر اعمٍمي، مـ شمالمذة اًمشقخ : أمحد سمـ قمبد اًمعزيز (3)

هـ، مـ ممًمػوشمف : ىمقاقمد اًمتحرير، وخمتٍمه، وذح 3111قمبد اًمػتوح اعمرصػل، شمقذم ذم طمدود ؾمـي : 

اعمختٍم، مطبققمي سمتصحقح اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض، وًمف : خمتٍم ـمقبي اًمـنم ذم حترير اًمؼراءات. اكظر 

 .313ص، واإلموم اعمتقزم، 112ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ، ص

هـ. مـ ؿمققظمف : قمبده قمكم سمـ ؾمبقع، مهوم سمـ ىمطى، إسمراهقؿ 3113هـ، وشمقذم ذم : 3133وًمد سمؿٍم ذم :  (2)

مرد سمؽر. ومـ شمالمقذه : حمؿد ؾمومل حمقسـ، ىموؾمؿ اًمدضمقي، حمؿقد ؾمقبقيف اًمبدوي، قمبد احلؽقؿ 

مع اًمشقخ اًمزيوت  ظموـمر. ًمف : مـظقمي : شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ ذم أوضمف اًمؼرآن اًمؽريؿ، سموٓؿمؽماك

واًمسؿـقدي، وومتح اًمؼدير ذح شمـؼقح اًمتحرير، ويمقػ يتؾؼك اًمؼرآن؟ يمالمهو مطبقع. اكظر : اإلموم 

 .3/31، احلؾؼوت اعمضقئوت : 311اعمتقزم، ص

م، أرض ذم 33/31/2111هـ = 31/3/3121م، وشمقذم ومجر يقم إطمد : 3111هـ = 3121وًمد ذم :  (1)

وأظمذ اًمؼراءات قمـ اًمشقخ ظمؾقؾ ازجـويـل واًمشقخ قمبد اًمػتوح اهلـقدي،  صغر ؾمـف، وَترج مـ إزهر،

ومـ أسمرز شمالمذشمف : قمبد اًمػتوح اعمرصػل، حمؿقد ؾمقبقيف اًمبدوي، قمبد اًمراومع رضقان اًمنمىمووي، حمؿقد 

قمبد اخلوًمؼ ضمودو، قمبد احلؽقؿ ظموـمر، قمبد احلؽقؿ قمبد اًمؾطقػ، أيؿـ رؿمدي ؾمقيد، حمؿد متقؿ اًمزقمبل 

ثػم، مـ ممًمػوشمف : مـظقمي شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ ذم حترير أوضمف اًمؼرآن اًمعظقؿ مـ ـمريؼ ـمقبي وهمػمهؿ يم

 .113-111اًمـنم، وذح خمتٍم قمؾقفو، يمالمهو مطبقع . اكظر ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص

سمٍَمه ذم اًمعؼد هـ، وَمَؼَد 3121هـ ، وشمقذم هبو ؾمـي : 3111وًمد سمؿديـي ؾمؿـقد حموومظي اًمغرسمقي سمؿٍم ذم :  (1)

اًمثوًمٌ مـ قمؿره، مـ ؿمققظمف : حمؿد أسمق طمالوة اًمسؿـقدي، واًمسقد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد ازجقاد، 

س ذم إزهر مخسي وقمنميـ قموًمو، وأذف قمغم شمسجقالت أؿمفر ىمراء مٍم  وطمـػل سمـ إسمراهقؿ اًمسؼو. درَّ

ه : حمؿد صديؼ اعمـشووي، أمثول : احلٍمي واعمـشووي ومصطػك إؾمامقمقؾ وهمػمهؿ، مـ أسمرز شمالمقذ

قمبد اًمػتوح اعمرصػل، حمؿقد طموومظ  مصطػك إؾمامقمقؾ، حمؿقد ظمؾقؾ احلٍمي، قمبد اًمبوؾمط قمبد اًمصؿد

سمراكؼ، قمطقي ىموسمؾ كٍم، رزق ظمؾقؾ طمبي، حمؿد قمبد اًمدايؿ مخقس، حمؿقد ـمـطووي، قمبد اًمراومع رضقان، 

ؾفو مـظقموت ذم اًمتحريرات، أيمثرهو قمبد اًمرازق مقؾمك، وهمػمهؿ يمثػم. ًمف أيمثر مـ صمالصملم ممًمػو، ضم

مطبقع. يـظر ًمؽممجتف : اًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم ؿمحوصمي اًمسؿـقدي ؾمػمشمف وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات 

 ًمؾديمتقر قمبد اهلل ازجور اهلل.   
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 : ػمهؿ يؼقل اًمعالمي اًمسؿـقديوومقفؿ وذم هم

ـــــي ــــر صـــــقن روايـــ ــــدة اًمتحري  ووموئ

 

 مـــ اخلؾـــط واًمؽميمقـــى ذم اًمطـــرق اًمُعـــال 

ـــف  ـــع يقؾمـــٍػ سم ـــَل اعمـصـــقر م ـــذا قُمـِ  ًم

 

 ٓ  يمــذا اعمتــــــقزم سمعـــــد اإلزمـــػم قَمـــــــــــقَّ

 وهوؿمـــــؿفؿ واًمســـــؿرىمـدي  وقمـــــومرٌ  

 

 وضـــــبوُع راٍض واخلؾقجــــــل  أقمـَؿـــــــــال 

ٌ وـمبــــوُخ واعم   قفــــل  اًمعبقــــدي  وؾمــــومِل

 

 هــالزم وإضمفــقري واإلؾمــؼوُط طمّصــال 

 ًمققؾمــــػ وإمم اًمســــً سمعــــد وشمــــوسمع 

 

ـــٌ أوٓ  ـــوىمل وصموًم ــــقر اًمب  (1)ًمـؿــصـــــــــ

  

 

                           

                                           
 .311-311، و311اًمعالمي إسمراهقؿ اًمسؿـقدي كؼال قمـ اًمبدر اعمـػم، ص (3)
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 املبحث األول 
 (1) ترجم  ةوجزة للمؤلف

 نسبو :اسمو و 
ـ )اعمتقزم( اعمٍمي اًمرضير.، ا(2)حمؿد سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ ؾمؾقامنهق :   ًمشفػم سم

 : مولده
، وىمقؾ : م3312 =هـ 3213 :رب إمحر سموًمؼوهرة ؾمـي سمُخط اًمدَّ  وًمد اعمتقزم

 . -قمغم اظمتالف ذم ذًمؽ  -هـ 3211 ، وىمقؾ : هـ3211

 : دراستو وشيوخو
قي واًمعرسمقي، ديـاًمعؾقم اًم ، ودرسسمعد أن طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿاًمتحؼ سموٕزهر 

وطمػظ اعمتقن إؾموؾمقي ًمؾتجقيد واًمؼراءات  ،مـ قمؾامء إزهر ؾيمجدرس قمغم و

اعمتقاشمرة ، وًمؽـف أظمذ اًمؼراءات واًمرؾمؿ واًمضبط واًمػقاصؾ وهمػمهو مـ اًمعؾقم

 : يمؾ مـقمـ واًمشوذة 

  قينمُ اًمشقخ يقؾمػ اًمؼَمَ  -3
(3). 

 .(4) ي اًمتفوملرِّ اًمد   سمـ حمؿد اًمشقخ أمحد -2
                                           

، ومفرس اًمػفورس ًمؾؽتوين : 2/112، إيضوح اعمؽـقن : 2/111مراضمع شمرمجتف : هديي اًمعوروملم :  (3)

، 133-113، هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص3/233، معجؿ اعممًمػلم : 1/23، إقمالم : 3/111

ـ يمثػمً  ظمػمي ـ ٕا ـبذة.اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات ًمؾديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي، وىمد أومدت م  ا ذم هذه اًم

ذم يمتوسمف : هدايي اًمؼورئ،  ؾمؾسؾي كسبف يمام طمؼؼف ؿمقخـو قمبد اًمػتوح اعمرصػلهذا هق اًمصقاب ذم (2)

 .31-32، واًمديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي ذم رؾموًمتف : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، ص113ص

ل مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم اهلجري، ىمرأ قمؾقف اعمتقزم اًمؼراءات مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرة مـ أو (1)

اًمؼرآن إمم آظمر احلزب اًمسوسمع مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، صمؿ أضموزه سموًمؼراءات اًمعنم مجقعفو. مل أضمد ًمف شمرمجي ذم 

، واإلموم 3131، ت : 3/311مصدر مقصمقق، ويـظر : احلؾؼوت اعمضقئوت ًمؾسقد سمـ أمحد قمبد اًمرطمقؿ : 

 .313-311اعمتقزم ًمؾدورسي، ص

: حمؿد  -همػم اعمتقزم  –مقذ اًمشقخ أمحد ؾمؾؿقكي، ومـ شمالمقذه م ، مـ شمال3312 -هـ 3211شمقذم سمعد ؾمـي  (1)

مؽل كٍم، وحمؿد قمبده اًمرسد، وقمبد اهلل اًمعويدي اًمؽػراوي. اكظر : ومفرس اًمػفورس ًمؾؽتوين : 

 .313-311، واإلموم اعمتقزم ًمؾدورسي، ص3133، ت : 3/311، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 3/111
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 تالميذه :
 سموإلىمراء وموؾمتػود مـف ظمؾؼ يمثػم، ومـ أسمرز شمالمقذه :زم اإلموم اعمتقاؿمتغؾ 

 هـ( 3212 : )ت حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو اًمدمقوـمل -3
 (1). 

 .(2) هـ( 3111احلداد )شمقذم سمعد :  طمسـ سمـ ظمؾػ احلسقـل -2
 هـ( 3111اًمؽبػم )شمقذم سمعد :  طمسـ سمـ حمؿد سُمدير ازجُريز -1

(3). 
 هـ( 3111و ؾمـي يمون طمقًّ ) حمؿد مؽل كٍم ازجريز -1

(4). 
 .(5)هـ( 3133)ت :  أسمق قمقد رضقان سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن اعُمخؾاليت -1
 هـ( 3121)ت :  طمسلم مقؾمك ذف اًمديـ -1

(6). 
                                           

ـ رأ قمغم اعمتقزم سموًمعنم اًمؽؼمى، وؿمقئو مـ اًمؼرآن سموًمؼراءات اًمشوذة شمتؾؿذ قمغم يمبور قمؾامء قمٍمه، وىم (3) سمؿضؿ

حي  اًمػقائد اعمعتؼمة ًمؾؿتقزم وأضموزه هبو، مـ ممًمػوشمف : اًمؽقيمى اًمدري ذم اًمؼراءات اًمعنم اًمزائدة قمغم اًمتقسػم واًمشوـمبقي، وـم

ظقمي ذم يوءات اإلضوومي، وًمف ممًمػوت ذم اًم ػؼف واًمٍمف، مل شمطبع سمعد. شمرمجتف ذم : رب اًمعرش ومقام يروى قمـ ورش، وـم

قمالم :   .321-323، واكظر : اإلموم اعمتقزم، ص1/311ٕا

مـ أضِمؾَّي اًمؼراء سمؿٍم ذم وىمتف، أظمذ قمـف مجوقمي، مـفؿ : اسمـ أظمقف حمؿد سمـ قمكم احلسقـل اعمعروف سموحلداد.  (2)

اعمختقم ذم كثر اًمؾمًمم اعمـظقم  مـ ممًمػوشمف : مـظقمي إحتوف اًمؼميي سمتحرير اًمشوـمبقي، مطبقع. واًمرطمقؼ

، ويـظر : اإلموم اعمتقزم، 111. شمرمجتف ذم : هدايي اًمؼورئ، ص، مطبقع أيضو ؿـل اًمرؾمـقزم ومـًمؾؿت

 .331-333ص

مـ مشوهػم ىمراء اعمحوومؾ ذم وىمتف، أظمذ اًمؼراءات قمـف مجع، مـفؿ : اسمـف طمسـ ازجريز اًمصغػم وقمكم ؾمبقع  (1)

 .321-331، واإلموم اعمتقزم، ص111كظر : هدايي اًمؼورئ، صا وهمـقؿ حمؿد همـقؿ وهمػمهؿ .

أظمذ اًمؼراءات قمـ اًمدري اًمتفومل، صمؿ قمـ اعمتقزم، وىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع سمؿضؿـ اًمشوـمبقي ظمؾؼ  (1)

 .311يمثػم، مـ ممًمػوشمف : هنويي اًمؼقل اعمػقد ذم قمؾؿ اًمتجقيد، مطبقع . اكظر : اإلموم اعمتقزم، ص

ؾ، ويمبور قمؾامء اًمؼراءات وقمؾقمفو، شمؾؼك اًمعؾقم قمغم قمؾامء قمٍمه سموٕزهر، وىمرأ قمؾقف مـ ىمراء اعمحووم (1)

مجوقمي، مـ أضمؾ أقمامًمف يمتوسمي اعمصحػ، ومـ ممًمػوشمف : إرؿمود اًمؼراء واًمؽوشمبلم إمم معرومي رؾمؿ اًمؽتوب 

ؼػالت عمو هـ، ؿمػوء اًمصدور سمذيمر ىمراءات إئؿي اًمسبعي اًمبدور، ومتح اعم3123اعمبلم، ـمبع ذم مٍم قموم 

شمضؿـف كظؿ احلرز واًمدرة مـ اًمؼراءات، يمالمهو طمؼؼ سمجومعي أم اًمؼرى، اًمؼقل اًمقضمقز ذم ومقاصؾ اًمؽتوب 

هـ، وهمػمهو يمثػم. شمرمجتف 3132اًمعزيز قمغم كوفمؿي اًمزهر، ـمبع سمتحؼقؼ اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك قموم

 .1/311، معجؿ اعممًمػلم : 1/21ذم : إقمالم : 

، صمؿ كزل دمشؼ ، ودرس هبو وأظمذ قمـف اًمؼراءات ءات اًمعنم سمؿضؿـ اًمشوـمبقي واًمدرةزم اًمؼراىمرأ قمغم اعمتق (1)

 .321يـظر : اإلموم اعمتقزم، صقمبد اهلل اعمـجد، وشمقذم ذم سمػموت. 
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 .(1)  هـ(3111)ت :  حمؿد همـقؿ ازجـويـلسمـ ظمؾقؾ  -1

 هـ(3111ت : ) سمـ أيب اعمجد ُهـَْقِديسمـ قمبد اًمػتوح  -3
(2). 

 القو :صفاتو وأخ
 كزل سمف. سمسبى مرضٍ  ا ذم صغره ومؾعؾف أرضَّ يمون مبًٍم : وىمقؾ  ، رضيًرايمون 

 عدم اًمتعوزم وطمىِّ سم ُمتَِّصًػو، وتقاضعً ، م، أطمدب اًمظفريمون ىمصػًما ، كوشمئ اًمصدرو

 .اًمعزة اعمحؿقدة، واًمسامطمي واًمعػق و ،وخلؾؼ اًمسوملسماًمظفقر، و

مـ ذًمؽ وصقتف ٓسمـ و ،طمف وومراؾمتفواؿْمُتِفَر قمـ اًمشقخ اعمتقزم مو يدل قمغم صال

اًمؼرآن  فسمتحػقظويي سموًمشقخ قمكم حمؿد اًمضبوع ـعسموًم –اًمشقخ طمسـ اًمؽتبل  –أظمتف 

 .(3)فسمعد مموشم ف إًمقفيمتبؾ يقحت، وؿف اًمؼراءاتقعؾشم، واًمؽريؿ

وقًمو إمم احلؼ متك اؾمتبون ًمف، ومـ ذًمؽ مو كص قمؾقف ذم رؾموًمتف  ويمون اًمشقخ رضمَّ

/أ( مـ رضمققمف قمـ اًمؼراءة سموًمغـي ًمألزرق 21اًمقاىمى، ق)اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ 

وموحلوصؾ : أن اًمغـي مـ ـمريؼ إزرق ممتـعي، ٓ كعؾؿ هلو أصمًرا وٓ »طمقٌ ىمول : 

كدري هلو ظمؼًما ... وإكَّو وإْن يمـَّو ىمرأكو هبو متبًعو هلؿ ومؼد رضمعـو قمـفو شملؾمقًّو سموًمـصقص 

 . ش.اًمـنميي ومو واومؼفو مـ اًمتػحصوت اإلزمػميي ..

                                           
مـ مشوهػم ىمراء اعمحوومؾ ذم وىمتف، شمؾؼك مـ اعمتقزم اًمعنم اًمصغرى واًمؽؼمى، وأظمذ اًمعؾقم مـ قمؾامء  (3)

اء وملظمذ قمـف مجوقمي، مـ ممًمػوشمف ذم اًمرد قمغم مـ ىمول سمؿـع مجع اًمؼرآن ذم اعمحوومؾ : قمٍمه، وشمصدر ًمإلىمر

، 2/121هدايي اًمؼراء واعمؼرئلم، واًمؼمهون اًمقىمود، واًمؼسطوس اعمستؼقؿ، يمؾفو مطبقع. اكظر : إقمالم : 

 .1/321معجؿ اعممًمػلم : 

ت، وَترج سموٕزهر، يمون قموسمدا زاهدا ذا ظمؾؼ ىمرأ اًمؼراءات اًمصغرى واًمؽؼمى واًمشوذة قمغم اعمتقزم قمدة ظمتام (2)

طمسـ وشمقاضع ضمؿ، ويمون ظمطقبو سمورقمو وؿموقمرا مبدقمو، وهق آظمر مـ ىمرأ قمغم اعمتقزم، ومـ ؿمققظمف همػم اعمتقزم : 

اًمشقخ قمكم مجعي. ىمرأ قمؾقف ظمؾؼ يمثػم طمتك ىمقؾ : إكف ىمرأ قمؾقف أرسمعامئي ـموًمى، مـفؿ مـ ىمرأ سموًمعنم اًمصغرى، 

نم اًمؽؼمى، مـفؿ : حمؿد حمؿقد رومعً، ومصطػك حمؿد مسعقد اًمرضير، وأمحد قمبد اًمعزيز ومـفؿ مـ ىمرأ سموًمع

اًمزيوت، وهق آظمرهؿ، ًمف رؾموًمي صغػمة ـمبعً سمعـقان : إدًمي اًمعؼؾقي ذم طمؽؿ مجع اًمؼراءات اًمـؼؾقي. واكظر : 

 .3/313، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 323-321اإلموم اعمتقزم، ص

 .311كؼال قمـ ومتح اعمعطل، ص 11م اعمتقزم، صاإلمواكظر اًمؼصي ذم :  (1)
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 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو :
ومتعؾؿ اًمعؾقم اًمنمقمقي،  ،طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿسمعد مو أشمؿ اًمتحؼ اعمتقزم سموٕزهر 

، ومحػظ اعمتقن، واؿمتغؾ سمتؾؼل اًمؼراءات مـؼطع اًمـظػمصمؿ اهتؿ سموًمؼراءات اهتاممو 

 ،ي اًمصغػم()اسمـ ازجزر ـًمؼى ذم زموكف سمو ،وشمؾؼقـفو واًمتلًمقػ ومقفو طمتك وموق أىمراكف

: اكتفً إًمقف مشقخي اعمؼورئ واإلىمراء سموًمديور اعمٍميي ؾمـي و ،)ظمومتي اعمحؼؼلم( ـوسم

 .م3311 =هـ 3211

شمف طمتك أن، طمقوطالب مـذ اًماًمعؾؿقي ًمؼقً ممًمػوشمف قمـويي اًمعؾامء و تفوعمؽوك

 أن اًمؼورئ ٓ يعتؼم ويرى اعمؼرئقناًمعؿؾ قمغم حتريراشمف ذم هموًمى اًمبالد اإلؾمالمقي، و

 .ؾؿتقزموحتريرات ًم اعمتقن اعمعرووميحمقطو سمعؾؿ اًمؼراءات ومتصديو هلو طمتك ُيػظ 

 أثر المتولي وتأثيره في الحياة العلمية حولو :
قموش اعمتقزم ذم اًمؼوهرة، مستقر احلول، ذم ومؽمة مو سمعد آطمتالل اإلكجؾقزي 

 ، وموكتنمتؾحسموعم اذم مٍم شملصمر آضمتامقمقيذم هذه اًمػؽمة شمدهقرت احلقوة وعمٍم، 

وًمقٓ مو ىمقض اهلل عمٍم مـ قمؾامء صوحللم  اًمػسود آضمتامقمل واًمثؼوذم واًمتجوري

 وامل يتلصمرمـ أوًمئؽ إومذاذ اًمذيـ اعمتقزم ويمون  اًمتغرب،مصؾحلم ًمذاسمً ذم 

 ةً ىمراء وًمديـ، ظمصقًصو سمؽتوب اهلل و سميمون مستؿسؽً طمقٌ سمؿقضمي آكحالل؛ 

 و.وشملًمقػً  ىمراءً وإ

، مع ىمراء ـمـطوودائؿ اعمـوفمرة واحلديٌ  ،دائؿ اًمؽمطمول ذم مٍم اعمتقزم   يمونو

 يموًمرد قمغم مـوأًمػ اعممًمػوت اًمؼقؿي ذم اًمرد قمغم سمعض أراء اًمتل حتتوج إمم رد ، 

ن اًمؼراءات إاًمرد قمغم مـ يؼقل وزقمؿ أن اًمضود يموًمظوء اعمعجؿي ذم اًمؾػظ واًمسؿع، 

سمؼقة قمـ اًمؼراءات ذم رؾموًمتف  مـ ذًمؽ اًمدوموع، و ×مل شمؽـ مرويي قمـ رؾمقل اهلل 

.سمعض معوسيف ردا قمغم ، ﴾ٹ  ٹ   ﴿ :)ؾمػقـي اًمـجوة ومقام يتعؾؼ سمؼقًمف شمعومم 

هذه طمقـام أًمػ اًمشقخ اعمتقزم  - لمإمحدي -ومـ ذًمؽ مقىمػف مـ ىمراء ـمـطو 

 وؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ ىمريًبو سمنذن اهلل. (اًمؼمهون إصدق: ) اًمرؾموًمي



 )البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق(للمتولي     دراسة وتحقيق:د.عبد القيوم السندي 

6:7 

 مؤلفاتو :
 رواييوقمؾقمفو، اًمؼراءات  ممًمػوشمف ذممـ  جمؿققمي يمبػمةعمتقزم ظَمؾََّػ اًمشقخ ا

شقاذ وقمؾؿ اًمرؾمؿ واًمػقاصؾ واًمتجقيد درايي، ذم اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم واًمو

لم وىمد ىمورسمً مخس وهمػمهو مـ اًمعؾقم ...أهمؾبفو رؾموئؾ صغػمة ذم اًمتحريرات،

فو مرشمبي قمغم طمروف اًمتفجل مع اًمـت ،(1) وممًمػً  ـووـي  :قمغم اعمطبقع مـفو أو اعمخطقطبقف وهذه قم

وهق  .إحتوف إكوم وإؾمعوف إومفوم ذم اًمقىمػ قمغم اهلؿز حلؿزة وهشوم .3

 .(2)شمقضقح اعمؼوم: ذح قمغم كظؿف 
ـ اًمروايوت )خمطقط .2 ـ اًمؼراءات ويسقغ م  (.إيضوح اًمدٓٓت ذم ضوسمط مو جيقز م

صدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق ) .1  (.رؾموًميوهل هذه اًماًمؼمهون ٕا

 .(3) حتؼقؼ اًمبقون ذم قمد آي اًمؼرآن )خمطقط( .1
 .(4) (سمقًتو311حتؼقؼ اًمبقون ذم اعمختؾػ ومقف مـ آي اًمؼرآن ) .1
 اًمتـبقفوت ذم ذح أصقل اًمؼراءات. .1
 .سمقتًو(، مطبقع مع ذطمف 31شمقضقح اعمؼوم ذم اًمقىمػ قمغم اهلؿز حلؿزة وهشوم ) .1
 هتذيى اًمـنم وظمزاكي اًمؼراءات اًمعنم )خمطقط(. .3

 (.خمطقط،)(5)هر اًمؼالئد ذم مذاهى اًمعنمة ذم يوءات اإلضوومي واًمزوائدضمقا .1

                                           
اكظر مو طمؼؼف اًمديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي ذم اًمبوب اًمثوين مـ رؾموًمتف : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ  (3)

ممًمًػو، وذيمر  13( أن اًمضبوع ذيمر مـفو 311ومو سمعدهو، طمقٌ ذيمر )ذم طموؿمقي ص 311اًمؼراءات، ص

 ممًمػو. 13سلم ممًمًػو إٓ واطمدا، صمؿ ذيمر أؾمامء اًمدورسي سمـػسف أن ممًمػوشمف سمؾغً مخ

ـمبع مع رؾموًمي اًمتؽبػم ًمؾؿتقزم وومتح اعمؾؽ اًمبصػم ًمنمح رؾموًمي اًمتؽبػم عمحؿد ؾمعقدي إسمراهقؿ،  (2)

 م.2111سمتصحقح : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

ـمبع، دون كسبي إمم مـ ـمبع، وحمؾ ـمبوقمتف، همػم أن مؾػف مرومؼ ومقف، ومـف  ذيمر ذم سمعض اعمقاىمع ذم اًمـً أكف (1)

 .محؾتف، واهلل أقمؾؿ 

ـمبعً سمنمح اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض : اعمقضمز اًمػوصؾ ذم قمؾؿ اًمػقاصؾ، وسمنمح اًمشقخ قمبد اًمرازق  (1)

 قمغم مقؾمك : اعمحرر اًمقضمقز ذم قمد آي اًمؽتوب اًمعزيز.

. يمام ؾمامه اًمشقخ ات اإلضوومي واًمزوائد ًمؾؼراء اًمعنمة مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرةأو : كقؾ اعمؼوصد ذم يوء (1)

 .213قمومر قمثامن. اكظر : اإلموم اعمتقزم، ص
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 .)ًمعؾفو مـظقمي(احلسون ذم حترير أوضمف اًمؼرآن  راًمدر .31
 رؾموًمي أطمؽوم اهلؿزشملم ًمؾؼراء اًمسبعي )خمطقـمي(. .33

 رؾموًمي أطمؽوم اهلؿزشملم ًمؾؼراء اًمعنمة )خمطقـمي(. .32
 .(1)(سمقًتو 31رؾموًمي اًمضود ) .31
 مقضمقدةالم و اًمراء قمغم وضمف اإلدهموم اًمؽبػم )رؾموًمي ذم طمؽؿ اًمغـي ذم اًم .31

 .(2)(ذم اًمروض اًمـضػمرمتفو ذم اًمػقز اًمعظقؿ، وسم
 رؾموًمي ذم إدهموموت احلروف اهلجوئقي . .31
ظمالصي ضمفقد اعمتقزم ذم اًمروض اًمـضػم ذم أوضمف اًمؽتوب اعمـػم ) .31

 .(3)وأوؾمع ممًمػوشمف( اًمتحريرات،

 (.ً ذم طمقوة اعممًمػ)ـمبع﴾ ەئ  وئ ﴿ :ؾمػقـي اًمـجوة ومقام يتعؾؼ سمؼقًمف شمعومم  .31

 ذح اًمقاضحي ذم دمقيد ؾمقرة اًمػوحتي . .33

قمبورة قمـ رؾموًمي صغػمة ذم مـع اًمشفوب اًمثوىمى واًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى ) .31

اًمغـي ًمألزرق، مؾخصي مـ اًمؼمهون إصدق، ورد اًمطـطوويلم قمؾقفو، صمؿ شمعؼقى 

 خمطقط(.اعمتقزم ًمردهؿ، 

 اًمضقاسمط اًمؽؼمى ذم حترير اًمؼراءات . .21

 .(4)عجوًمي اًمبديعي اًمغرر ذم أؾموكقد إئؿي اًمؼراء إرسمعي قمنم )مطبقع(اًم .23

سمتحؼقؼ : مجول اًمديـ ـمبع ًمؾؿتقزم، كظؿ سمقًتو، أـمقل  3321قمزو اًمطرق ) .22

 .ضؿـ يمتوب ومريدة اًمدهر(حمؿد ذف، و
                                           

هـ(، سمتحؼقؼ : ومرهمكم 111ـمبعً مع أرضمقزة ذم اًمػرق سملم اًمضود واًمظوء عمحؿد اًمػروظمل إواين )ت (3)

 م.2113ؾمقد قمرسمووي، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، 

 ومو سمعدهو، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد. 331اكظر : اًمروض اًمـضػم، ص (2)

هـ. يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : 3121، 3: ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، طـمبعً سمتحؼقؼ (1)

 م.2111، 3حمؿد إسمراهقؿ ؾمومل، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، ط

 هـ.3111، 2م، ط2111، 3: محد اهلل طموومظ اًمصػتل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، طـمبعً سمتحؼقؼ  (1)



 )البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق(للمتولي     دراسة وتحقيق:د.عبد القيوم السندي 
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ي ذم حترير وضمف اًمتؼؾقؾ ذم إًمػوت اًمتل ىمبؾ ة اًمبفقَّ رَّ ي واًمد  قَّ ـِ اًمػوئدة اًمسَّ  .21

ذم اًمروض سمؽومؾفو مقضمقدة وهل سقد مـ ـمريؼ اًمطقبي اًمـنميي )اًمراء ًمؾ

 (.، ومؾخصفو ذم اًمػقز اًمعظقؿ(1)اًمـضػم

 .(2)ومتح اًمرمحـ ذم دمقيد اًمؼرآن .21

 ومتح اًمرطمقؿ اًمرمحـ )ذح اًمدرر احلسون(. .21

 ومتح اًمؽريؿ ذم دمقيد اًمؼرآن اًمعظقؿ )ًمعؾف خمتٍم مـ ومتح اًمرمحـ(. .21

 سمقًتو، مطبقع(. 313احلؽقؿ ) ومتح اًمؽريؿ ذم حترير أوضمف اًمؼرآن .21

 سمقًتو، مطبقع(. 123ومتح اًمؽريؿ ذم حترير اًمؼرآن اًمعظقؿ ) .23

، وقمؾقفو ذح سمقًتو، مطبقع 223ومتح اعمجقد ذم ىمراءة محزة مـ اًمؼصقد ) .21

 (.عمحؿقد طموومظ سمراكؼ وحمؿد ؾمؾقامن صوًمح سمعـقان : مرؿمد إقمزة، مطبقع

 .(3)ٍميومتح اعمعطل وهمـقي اعمؼري ذم ذح مؼدمي ورش اعم .11

سمقًتو، مطبققمي 112إرسمعي اًمزائدة قمغم اًمعنمة )اًمػقائد اعمعتؼمة ذم إطمرف  .13

 (.سموعمتقن اًمعنمة ًمؾضبوع ضؿـ إحتوف اًمؼمرة

 اًمػقز اًمعظقؿ قمغم متـ ومتح اًمؽريؿ )خمطقط(. .12

 اًمػقز اًمعظقؿ ذم ذح ومتح اًمؽريؿ )خمطقط(. .11

 ط(.سمقًتو، خمطق 23اًمؽقيمى اًمدري ذم ىمراءة أيب قمؿرو اًمبٍمي ) .11

                                           
 ومو سمعدهو، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد. 231اكظر : اًمروض اًمـضػم، ص (3)

هـ، يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : مجول اًمسقد 3121: ومرهمكم ؾمقد قمرسمووي، دار أضقاء اًمسؾػ، ـمبع سمتحؼقؼ (2)

 إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، سمدون شموريخ اًمطبوقمي.، مـ اعمؽتبي  روموقمل

، مـفو : سمتصحقح وشمعؾقؼ : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، ـمبعً ذم طمقوة اعممًمػ، وسمعده قمدة ـمبعوت (1)

م، وأظمرى سمؿراضمعي وشمعؾقؼ : مجول 2111-2111اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

، سمدون شموريخ، وآظمرهو : سمتحؼقؼ اًمشقخ : حمؿد اًمدؾمقىمل 3سمي سمطـطو، طاًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحو

 هـ.3113، 3أملم يمحقؾي، دار اًمسالم ًمؾطبوقمي واًمـنم، ط
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سمقًتو، مطبققمي مع ذح شمؾؿقذه  13اًمؾمًمم اعمـظقم ذم ذيمر مجؾي اعمرؾمقم ) .11

 .(1)طمسـ سمـ ظمؾػ احلسقـل احلداد اعمقؾمقم سموًمرطمقؼ اعمختقم( 

 سمقًتو، مطبقع ذم طمقوة اعممًمػ(. 211مؼدمي روايي ورش )كظؿ،  .11
 مؼدمي ذم يوءات اإلضوومي واًمزوائد )خمطقـمي(. .11
 جمؿقع إحتوف اًمؼمرة سموعمتقن اًمعنمة(.مطبققمي ضؿـ سمقًتو،11أن) مـظقمي .13
 سمقًتو(. 31مـظقمي أن )اعمختٍمة،  .11

صبفوكقي ) .11 صدق ذح اًمضبوع قمؾقفو( 11اعمـظقمي ٕا  .(2) سمقتًو، مطبققمي مع اًمؼقل ٕا

 .(3) و(سمقتً 31مـظقمي اًمتؽبػم ) .13

 سمقًتو، مطبققمي(. 11مـظقمي روايي ىموًمقن ) .12
 ًتو، خمطقـمي(.سمق 31مـظقمي مراشمى شمػخقؿ طمروف آؾمتعالء ) .11

مقارد اًمؼمرة قمغم اًمػقائد اعمعتؼمة )طمؼؼ ذم رؾموًمي اعموضمستػم سمؼسؿ  .11

 اًمؼراءات سمجومعي أم اًمؼرى(.

ـ قمغم همويي اًمبقون خلػلِّ  .11  خمطقط(.سمقتًو، 13)كظؿ ﴾چ﴿:لًمػظتَ  مقاهى اًمرمح

 سمقًتو، خمطقط(. 11اًمـبذة اعمفذسمي ومقام حلػص مـ ـمريؼ اًمطقبي )كظؿ،  .11

 وحتي )مـظقمي(.اًمقاضحي ذم دمقيد اًمػ .11

 اًمقضمقه اعمسػرة ذم اًمؼراءات اًمثالث )ـمبع ذم طمقوة اعممًمػ(. .13

ممًمًػو،  11ومـ ظمالل هذا اًمعرض ًمعـوويـ ممًمػوشمف يتضح أن اعمتقزم أًمػ ذم اًمؼراءات 

                                           
معفو رؾموًمي : إرؿمود احلػمان ًمؾحسقـل، ـمبعً اًمثالصمي سمتصحقح : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي  (3)

 م.2111إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

 م.2111يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : محد اهلل طموومظ اًمصػتل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث،  (2)

: اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي إزهريي ظمؾػ ازجومع  ضؿـ صمالث رؾموئؾ سمتصحقحـمبعً  (1)

 م.2111،  إزهر



 )البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق(للمتولي     دراسة وتحقيق:د.عبد القيوم السندي 
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 وؾمبعي رؾموئؾ ذم قمؾؿ اًمتجقيد، ورؾموًمتون ذم قمؾؿ اًمرؾمؿ، ورؾموًمتون ذم اًمػقاصؾ.

 ومدفنو: وفاتو
م ( 3311 =هـ 3131دي قمنم مـ رسمقع إول ؾمـي )ويقم اخلؿقس احلشمقذم 

 ، سموًمؼرب مـ سموب اًمقداع.سموًمؼوهرةراومي اًمؽؼمى ودومـ سموًمؼَ ، قمـ مخس وؾمتلم ؾمـي
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 املبحث الثاني 
 عنوان الرسال  وصح  نسبتها إلى املؤلف

 .شالغنة لْلزق البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع»قمـقان اًمرؾموًمي هق : 

هؽذا ورد اًمعـقان ذم ومفورس اعمؽتبوت اًمتل شمقضمد هبو اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي، 

 ، سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقيإوىموف  يمزيي ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي سمقزارةيموعمؽتبي اعمر

ومؽتبي إمحدي سمطـطو، ومؽتبي اعمؾؽ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز ازجومعقي سمجومعي أم 

مؽتبي ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ اعمؽرمي اعمعروومي سمؿؽتبي اعمقًمد، و مؽتبي مؽياًمؼرى، و

 ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض.

 مؽتبي مؽي اعمؽرمي.ويمذا ضموء ذم همالف اًمـسخي اخلطقي سمجومعي أم اًمؼرى وكسخي 

 وهق مو ؾمامهو اعممًمػ سمف ذم اعمؼدمي ىموئال : 

 .(1)ش(ْلزرقالبرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة ل)وؾمؿقتفو : »

 /أ(.1ويمذا ؾمامهو ذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق

أمو مو ورد قمغم صػحي همالف اًمـسخي اخلطقي سمؿؽتبي إمحدي سمطـطو مـ زيودة : 

 )هذا اًمؼمهون ... قمغم اًمتامم واًمؽامل(. ومفق شمٍمف مـ اًمؽوشمى دون ؿمؽ.

 أما صحة نسبتها إلى المؤلف :
 ؽ :، ٓ همبور قمؾقف، ومـ إدًمي قمغم ذًم وملمر حمتقم

 .ورود اؾمؿف قمغم صػحي همالف اًمـسخ اعمخطقـمي 

  : أمو سمعد : ومقؼقل اًمبوئس »يمقن اعممًمػ سح سموؾمؿف ذم اعمؼدمي طمقٌ ىمول

د اعمتقزم   .(2) شضمؼم اهلل ىمؾبف اًمؽسػم... –اًمػؼػم إمم رمحي رسمف اًمؼدير حمؿَّ

 أ، طمقٌ 1كسبفو اعممًمػ ًمـػسف ذم رؾموًمتف اًمثوكقي : اًمشفوب اًمثوىمى : ق/

                                           
 /ب.13اًمؼمهون، ق ( 3)

 /أ.11اًمؼمهون، ق ( 2)



 )البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق(للمتولي     دراسة وتحقيق:د.عبد القيوم السندي 
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إين عمو رأيً اًمغـي ًمألزرق قمـ ورش ممـققمي مـ ـمريؼ اًمـنم ضمعؾً ذم ذًمؽ »ىمول : 

 .شرؾموًمي ؾمؿقتفو : اًمؼمهون إصدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق

 (1)كسبفو إًمقف يمؾ مـ شمرضمؿ ًمف. 

أمو مو ورد ذم صػحي اعمعؾقموت قمـ اًمرؾموًمي مـ كسخي اعمؽتبي اعمريمزيي 

وىموف سموًمؼوهرة مـ كسبتفو إمم )إزرق(... ومفق ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي سمقزارة إ

 مـ ؾمفق اعمػفرس.

هـ، يمام سح 21/1/3231هذا، وىمد اكتفك اعممًمػ مـ شملًمقػفو : يقم اخلؿقس 

 /ب.1سمف ذم اًمشفوب اًمثوىمى : ق

 

 

                           

                                           
، مؼدمي حمؼؼ اًمروض 311-311، واإلموم اعمتقزم، ص131اكظر : هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص (3)

 .11، مؼدمي حمؼؼ ومتح اًمرمحـ ذم دمقيد اًمؼرآن، ص11، ص اًمـضػم
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 املبحث الثالث 
 ةوضوع الرسال  وةصادرها وةنهج املؤلف فيها

 :لة ىوموضوع الرسا
إصمبوت قمدم ضمقاز اًمؼراءة سموًمغـي ذم طموًمي إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم 

.  واًمراء ًمروايي ورش مـ ـمريؼ إزرق مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم ًمإلموم اسمـ ازجزريِّ

وقمغم هذا، وموًمرؾموًمي شمتعؾؼ سمعؾؿ اًمتحريرات، وهق قمؾٌؿ ضمؾقٌؾ ... ىَمؾَّ َمـ يتؼـف 

 قمـ اًمؼراء. ِمـ اعمؼرئلم، ومضاًل 

 مصادر المؤلف في الرسالة :
 بدائع البرىان لإلزميري : - 4

هق أول وأيمؼم مرضمع ًمؾرؾموًمي، سمؾ هق اًمبوقمٌ قمغم شملًمقػ هذه اًمرؾموًمي، طمقٌ 

 سح اعممًمػ سمف ذم اعمؼدمي ىموئال :

ًُ قمغم يمتوب )» ( ًمألؾمتوذ اًمعالمي اًمشقخ مصطػك سمـ سمدائع اًمؼمهونصمؿ إين وىمػ

 .(1) ششمعومم ومقضمدت  ومقف مو هذا كصف...اإلزمػمي قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد 
 النشر في القراءات العشر البن الجزري، قال المؤلف : - 5
 .(2)شذم ذيمر اًمطرق قمغم ؾمبقؾ اإلمجول... (اًمـنم)وهذه كبذة مجعتفو مـ »

 منهج المؤلف فيها :
مع أكف ىمرأ سموًمغـي ًمألزرق قمـد ىمٍم اًمبدل ومده  –سمعد اخلطبي  –أومود اعممًمػ 

 شمقؾمط )رء( وشمرىمقؼ اًمراء اعمضؿقمي.

صمؿ اـمَّؾع قمغم يمتوب )سمدائع اًمؼمهون( ًمإلزمػمي اًمذي مـع اًمغـي ًمألزرق مطؾًؼو 

 وظمطَّل اعمـصقري اًمذي ذيمرهو ًمف خمؾًِّطو سملم اًمطرق.

 وذم هذا اًمصدد ذيمر صمالصمي كصقص مـ يمالم اإلزمػمي ذم يمتوسمف اعمذيمقر.

                                           
 /ب.11اًمؼمهون، ق  (3)

 /ب.13اًمؼمهون، ق  (2)
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زري ذم اًمـنم ومؾؿ جيد اًمغـَي ًمألزرق ذم أيِّ ـمريٍؼ مـ صمؿ سملمَّ أكف شمتبَّع يمالم اسمـ ازج

 ًٓ   ومجؿعفو ذم هذه اًمرؾموًمي.ـمرىمف، وشمتبَّع ـمرق اًمـنم إمجو

 صمؿ ذيمر شمسؿقي هذه اًمرؾموًمي.

 صمؿ سمدأ سمذيمر اًمطرق مـ اًمـنم ومراضمعفو ومقف.

ٍ مـ ذًمؽ ـ اًمـنم وشمؽؾؿ قمؾقف، واؾمتـت ـ م  : صمؿ ذيمر طمؽؿ اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقي

 ًمغـي ًمألزرق ذم أيِّ ـمريؼ مـ ـمرىمف.قمدم صمبقت ا

مـ طمقٌ  مراده مـفو صمبقت طمؽؿٍ  صمؿ أردومف سمـصقص مـ يمالم اسمـ ازجزري وأنَّ 

 مجقع ـمرىمف. مـاًمعؿقم ٓ 

 مـ شمقضقحفو 
ٍ
وشمليقًدا ًمذًمؽ ذيمر اصمـل قمنم مقضًعو مـ متـ اًمطقبي مع رء

قمؿقًمو، ٓ وسمقون اعمراد مـفو، وهق أن اسمـ ازجزري أراد ومقفو صمبقت شمؾؽ اًمقضمقه 

 ق يمتوسمف.رُ ـمريؼ مـ ـمُ  صمبقهتو ذم يمؾِّ 

ًٌ ًمقرش مـ طمقٌ اًمعؿقم، وًمؽـ قمغم اًمتقزيع :وقمدمُ  وقمؾقف، وموًمغـيُ   فو صموسم

 ومؾف قمدم اًمغـي ومؼط مـ ـمريؼ إزرق. *

 مـ ـمريؼ اإلصبفوين. –اًمغـي وقمدمفو  –واًمقضمفون  *

 وأظمػما : ذيمر مؾخص يمالمف سمؼقًمف : ومجؾي إمر ....
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 املبحث الرابع
 صل املسأل  وأقوال العلماء فيهاأ

اشمػؼ اًمؼراء اًمعنمة ذم إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم واًمراء، 

 هؾ اإلدهموم ومقفام سمغـي أم سمغػم همـي؟ وًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم يمقػقي اإلدهموم :

 ىمقٓن :

 * ازجؿفقر قمغم أكف سمغػم همـي.

 إمم أكف سمغـي. ثػم مـ إئؿي اًمؼراءيم* وذهى 

 :  ىمول اسمـ ازجزري

و، وهل طمروف وهق اإلدهموم، ومنكف يليت قمـد ؾمتي أطمرف أيًض  وأمو احلؽؿ اًمثوين :»

، مـفو طمرومون سمال همـي، ومهو : اًمالم واًمراء ... هذا هق مذهى ازجؿفقر (يرمؾقن)

اًمعؿؾ قمـد أئؿي إمصور وهق اًمذي قمؾقف  ،ي مـ أئؿي اًمتجقيدؾَّ مـ أهؾ إداء وازجِ 

ذم هذه إقمصور، وهق اًمذي مل يذيمر اعمغورسمي ىموـمبي ويمثػم مـ همػمهؿ ؾمقاه ... 

 .(1)شوذهى يمثػم مـ أهؾ إداء إمم اإلدهموم مع إسمؼوء اًمغـي...
محزة ؿمعبي و:  اًمعنمة مو قمداًمؼراء َمـ أدهمؿفام سموًمغـي، وهؿ اذيمر اسمـ ازجزري صمؿ 

 .(2)معفؿ إزرق قمـفؿ دون ذيمرؼ ذًمؽ ، وأـمؾواًمؽسوئل وظمؾػ اًمعوذ
 :وىمول ذم اًمطقبي 

 يًضوأ ُصْحَبيٍ َوْهَل ًمَِغػْمِ       .:.     َواْدهِمْؿ سماِل هُمـَّي ذم ٍٓم َوَرا  -211
 شُمَرى (3)

                                           
 .2/21اكظر : اًمـنم :  (3)

 .313، اًمتؼريى، ص2/21اكظر : اًمـنم : ( 2)
ظمطل مًزا ًمـوومع، سمتؿققزهو سموحلؿرة، وٓ يصح، ومو أراه إٓ ذم سمعض كسخ اًمطقبي ضمعؾً اهلؿزة مـ )أيضو( ر (1)

ـ اًمطقبي، ص ، سمتصحقح اًمشقخ : متقؿ اًمزقمبل طمػظف اهلل، يمام ذيمر ومضقؾتف ذم احلوؿمقي شمعديؾ سمعض اًمعؾامء 11مطبعقو. اكظر : مت

ـ ازجزري إمم : ) ً اسم ٓ يصح ذًمؽ، طمقدا شمرىضم صحبيوهل ًمغػم ًمبق ي ًمألزرق. و ع اًمـغ ٌ إن ذًمؽ اًمتعديؾ هق ( يمدًمقؾ عـم ق

ي ًمألزرق مع اًمصحبي ًمؽون  ع اًمـغ محديقن ذم ردهؿ قمغم رؾموًمي اعمتقزم، سملن اسـم ازجزري ًمق يمون ىمصد ـم مو اىمؽمطمف اًمؼراء ٕا

ي ًمألزرق. اكظر ردهؿ ذم : اًمشفوب اًمثوىمى :  ً، وشمريمف ًمذًمؽ دًمقؾ صمبقت اًمـغ سمنمؽوكف أن يرمز ًمف سمؽذا ... مع اؾمتؼومي وزن اًمبق

صحي  /أ. ومؽقػ يتصقر21ديؾ. اكظر : اًمشفوب : قـــعذا اًمتـؽ ورد هـل ذًمـقزم ومـؿتـبفؿ اًمـ، وشمعؼ /أ33-/ب31ق: 

 هذا اًمتعديؾ؟!
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قمغم ذًمؽ ذاح  واومؼفو( ذم اًمطقبي رمز ًمؾؽقومقلم مو قمدا طمػًصو، صحبيو)

دون أيِّ شمـبقف قمغم اؾمتثـوء إزرق اًمطقبي
(1).  

ىمقد اإلدهموم ذم اًمالم سموعمـػصؾ رؾماًم ًمؽؾِّ مـ همػم أن اسمـ ازجزري كػسف 

ول ذم ـلم، ىمـؼؼـؿحـل وهمػمه مـ اًمـداكـور اًمـأصمبً اًمغـَي ومقفو، وسملمَّ أن ذًمؽ اظمتق

 :)اًمتـبقف اًمثوًمٌ(

ؿ يمؾَّ مقضٍع، ويـبغل شمؼققده سمام إذا يمون » أـمؾؼ مـ ذهى إمم اًمغـي ذم اًمالم وقمؿَّ

 ،[311]إقمراف: ﴾ې  ې  ى ﴿،[21]اًمبؼرة: ﴾ېئ  ېئ  ىئ ﴿ اًم، كحق :مـػصاًل رؾم

ٿ  ﴿ رؾماًم، كحق : (2)ومو يمون مثؾف ممو صمبتً اًمـقن ومقف، أمو إذا يمون ]متصاًل[

وكحقه ممو طمذومً مـف  ، [13:اًمؽفػ] ﴾ڃ  چ  چ  ﴿، [31:هقد] ﴾ٹ  ٹ 

ظ أيب قمؿرو اًمداين اًمـقن ومنكف ٓ همـي ومقف عمخوًمػي اًمرؾمؿ ذم ذًمؽ، وهذا اظمتقور احلووم

 .(3)شوهمػمه مـ اعمحؼؼلم

ٍص سموٕزرق. ،همػَم أنَّ هذا اًمتؼققَد مطؾٌؼ عُمظِفري اًمغـي  وهمػُم خمَصَّ

وهذا مو يمون ًمدى اعمتؼدملم، وقمؾقف  .(4)وهق مو ذيمره صوطمى اإلحتوف متوًمو

 .(5)مشك قمومي اعمتلظمريـ إمم اًمؼرن اًمثوين قمنم اهلجري

( ىموئاًل :وىمد سح اًمعالمي اإلسمقوري ذم   مـظقمتف )مـحُي ُمقزم اًمؼِمِّ

                                           
 .2/23، ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : 113-3/111يـظر : ذح اًمطقبي ٓسمـ اًمـوفمؿ : ( 3)

 ذم اًمـنم اعمطبقع : )مـػصال(، ويلسموه اًمسقوق.( 2)

 ـمبعي ضمومعي اًمشورىمي. 2/133ضمومع اًمبقون :  ، ويـظر :2/23اًمـنم : ( 1)

 .3/231، وخمتٍم اإلحتوف ًمؾديمتقر ؿمعبون إؾمامقمقؾ : 311-3/311اكظر : إحتوف ومضالء اًمبنم : ( 1)

ًٓ همريًبو ذيمره اعمؼرئ اًمشقخ رطمقؿ سمخش اًمػوين ومتل اًمبويمستوين  (1) ذم رؾموًمتف : اعمفذسمي ذم وضمدت  ىمق

 –أكف ُكِؼَؾ إدهموُم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم : إًمػ »همػمه، وهق : ( مل أضمده قمـد 11وضمقه اًمطقبي )ص
واًمالم واًمراء سموًمغـي ًمؾجؿقع همػِم صحبي، وهق وإن يمون صحقًحو  –، وًمعؾف ؾمبؼ ىمؾٍؿ أو ظمطل مطبعّل يمذا!

ًمؽـ مجفقر أهؾ إداء وضمؾَّي أئؿي اًمتجقيد قمغم اإلدهموم اًمؽومؾ سمال همـي، وقمؾقف اًمعؿؾ قمـد أئؿي 

 ش!.صورإم
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ـــ -13 ــؼ وهم ــؼ اظمــػ صم ـــ مـخـ ـــغض يؽ  ي

 

 (1)ًٓمو ورا ٓ صحبي اًمقو دع شمصـ 

 وأراه سمذًمؽ مقاومًؼو عمو ذم كنم اسمـ ازجزري وـمقبتف متوًمو دون أي ىمقٍد.

وخ، يموعمـصقري، واعمقفل، واًمعبقدي، واًمطبَّ -أمو أصحوب اًمتحريرات اعمتلظمرون

 ومؼد أظمذوا سموًمغـي ًمألزرق ومقفام. -همػمهؿواخلؾقجل و

همػم أهنؿ ىمقدوهو سمقضمقه، واظمتؾػقا ذم اًمتؼقد، ومؿـفؿ مـ اؾمتثـك اًمغـي ذم شمؾؽ 

 اًمقضمقه اطمتامٓ، ومـفؿ مـ ىمطع سموٓؾمتثـوء ذم شمؾؽ اًمقضمقه.

 :  ومذهى اًمعالمي اعمـصقري *

 وهل : ،(2)وضمفإمم أن اًمغـي شمثبً ومقفام ًمألزرق، مع اطمتامل آؾمتثـوء ذم صمالصمي أ
(، وشمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي، وشمقؾمط اًمبدل.

ٍ
ء  ىمول ذم حتريراشمف : مد )َرْ

. وىمول شُيتؿؾ َتصقص وضمف اًمغـي سمؽمىمقؼ اًمراء[31]اًمبؼرة:﴾ٺ ٺ ٺ﴿»

ُيتؿؾ َتصقص وضمف اًمغـي »:[21]اًمبؼرة:﴾ڈڎ ڎ﴿ذم ىمقًمف شمعومم :

 .(3)شموًميًمألزرق سموًمطقيؾ ذم اًمبدل مـ اًمؽومؾ مع شمقؾمط )رء( واًمػتح واإل

ويملنَّ ىمقًمف سمـ )اطمتامل آؾمتثـوء( يمون كؼطي اكطالق عمـ أشمك سمعده مـ اعمؼرئلم، 

يموعمقفل واًمطبَّوخ واخلؾقجل وهمػمهؿ، طمقٌ ىمطعقا سموٓؾمتثـوء ذم إوضمف اًمثالصمي 

 اعمذيمقرة ذم ىمقًمف.

 :  يؼقل اًمعالمي اًمطبوخ *

 إن َمدَّ ذا وَمصٍؾ وطمػٌص ىموسا  :..    ويِن وراــفَ ــَـّ ًٓمو آصبَ ـــــَمو همَ  - 13

                                           
 .321اكظر : مـحي مقزم اًمؼم ضؿـ اعمتقن اًمعنمة ًمإلسمقوري، ص (3)

ذهى اًمشقخ »مل يذيمر اًمعالمي اًمضبوع هذا آؾمتثـوء قمـد ذيمره عمذهى اعمـصقري سمؾ أـمؾؼ ًمف، طمقٌ ىمول :  (2)

ًمغـي مع سمؼوء ا –أي : اًمالم واًمراء  –ومقفام  –أي : اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ  –اعمـصقري إمم إدهمومفام 

. واًمصقاب 11اعمطؾقب ذم سمقون اًمؽؾامت اعمختؾػ ومقفو قمـ أيب يعؼقب، صش. ًمألزرق، واًمصقاب شمريمفو

 ذيمر هذا اًمتؼققد هبذا آطمتامل اعمذيمقر ذم يمالم اعمـصقري.

، وىمد رد اعمتقزم قمغم هذا اًمؼقل سملن اًمؼرآن ٓ يؼرأ سموٓطمتامل. 13-11صاكظر : حترير اًمطرق واًمروايوت، (1)

 /أ.1-/ب1اًمشفوب اًمثوىمى : قاكظر : 
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ـُط سمدٓ أو َر أشمـؿَّ   .:.   يموًمسؽً وآزرُق إن ومخؿ ضؿَّ  - 11  را أو ُيَقؾمِّ

 ذم ذح اًمبقً اًمثوين :  ىمول ؿمورطمف اإلسمقوري  

و إذا ومخؿ قمغم إصبفوين، أي  : أكف مل يغـ أيًض  وىمقًمف : )وإزرق( معطقٌف »

 ،[331]اًمبؼرة: ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ ﴿ ًمف شمعومم :اًمراء اعمضؿقمي يمام ذم كحق ىمق

اًمغـي ومؼط، ومفذه صمالصمي  فو، وقمغم شمػخقؿفو : قمدمُ وقمدمُ  ومعغم شمرىمقؼ مو ذيمر : اًمغـيُ 

فو ... إمم أن ىمول : أي : أن وقمدمُ  أوضمف قمغم شمرىمقؼ اعمـصقسمي، وقمغم شمػخقؿفو : اًمغـيُ 

 إزرق مـع اًمغـي قمـد صمالصمي أىمسوم :

 اًمراء اعمضؿقمي يمام شمؼدم. شمػخقؿ اْلول :

 شمقؾمط اًمبدل ... الثاني :

: ه، وقمغم وضمقدهو )ؿَمْقًئو( ومد   شمقؾمطُ : مد )رء( .... ومعغم قمدم اًمغـي  الثالث :

 .(1)شاًمتقؾمط ومؼط..

 ذم مـظقمي مؼرب اًمتحرير :ويؼقل اًمعالمي اخلؾقجل  *

 امْ ــَوهمُ  – 13
ٍ
ــَي اًمالِم َوَراء َْزَرٍق إْن َمــدَّ ؿَم   :..  ـو ــــــــَعــــَ ــَـّ  وـــــو َوَمعَ ـئً ـقْ ـِٕ

ًْ َوشَمْقؾِمقَط اًْمَبَدْل  - 11  َوإَْصَبَفويِن قِمـَْد َمدِّ َمو اْكَػَصْؾ    .:.   شَمْػِخقَؿ َرا ُضؿَّ

 ووضحف ذم ذطمف ىموئال :

 أمر سمؿـع اًمغـي ًمألزرق ذم اًمالم واًمراء ذم صمالصمي أطمقال :»

( ،  اْلول :
ٍ
ء ( : اًمغـي وقمدمفو. وًمف مع مده قمـد مد )َرْ

ٍ
ء ومؾف مع شمقؾمط )َرْ

 .[13،321]اًمبؼرة: ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿ قمدمفو، يمآيي :

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴿ مـعفو مع شمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي، ومػل ىمقًمف شمعومم : الثاني :

 : قمدم اًمغـي مع اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ، صمؿ اًمغـي مع اًمؽمىمقؼ ٓ همػم.[31]اًمبؼرة: ﴾ ٺ

ڎ ڎڈ   ﴿ مـعفو قمـد شمقؾمط اًمبدل، ومػل ىمقًمف شمعومم : الثالث :

                                           
 .11-11همقٌ اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون، ص( 3)
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: ىمٍم اًمبدل، ومده مع اًمغـي وقمدمفو، صمؿ [21]اًمبؼرة:﴾ڑ ڈ ژ ژڑ

 .(1)ششمقؾمطف مع قمدمفو

ـوء ذم وضمفل : شمقؾمط اًمبدل وشمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي * ؾمتث  . (2) واًمعبقدي ىمطع سمٓو

ي ذم اًمالم واًمراء ًمألزرق مـ طمقٌ همػَم أنَّ هذا آؾمتثـوء ٓ يمصمُِّر ذم صمبقت اًمغـ

 اًمعؿقم... وقمؾقف يموكً ىمراءهُتؿ وإىمراُؤهؿ ًمتالمذهتؿ...

 .سملكف ىمرأ هبو قمغم مجقع ؿمققظمف –يمام ؾمبؼ، وؾمقليت  –كػسف سح وطمتك اعمتقزم 

 : ومفق  -طمسى قمؾؿل ، واهلل أقمؾؿ  – و مطؾؼوً فَ عَ ـَ مَ  ـْ مَ  ُل و أوَّ أمَّ  *

 هـ(3311) اًمعالمي اًمشقخ يقؾمػ أومـدي زاده
ؿمقخ اًمعالمي مصطػك  - (3)

وشمبعف ذم ذًمؽ اإلزمػمي، وؾمتليت كصقص اإلزمػمي مـ سمدائعف ىمريًبو ذم  -إزمػمي

 .(4) متـ اًمرؾموًمي

 اعمذيمقرة ذم اًمـنم. إزرِق  ِق رُ مـ ـمُ  وطمجتف : قمدم ورود ذًمؽ ذم ـمريٍؼ 

هـ(3331)وهق ىمقل اًمعالمي هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب 
 (5). 

 أي   رْ ثَ ؛ ومل يُ ؿا ذم قمٍمههلذا اًمقضمف مل يشتفر يمثػمً  ء إقمالمهمٓأن مـع  همػم

 اعمـصقريَّ  ؿُ فِ تَّ مـعفو، وصور يَ واعمتقزم اًمشقخ شملصمر سمف  ، صمؿَّ طمقًمف ىمبؾ اعمتقزم كؼوش

كصَّ قمغم ذًمؽ ذم رؾموًمتف اعمقؾمعي ذم سموًمضعػ ذم معرومي إؾموكقد، يمام وأشمبوقَمف 

  .(6) اًمقاىمى()اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ  اعمقضقع كػسف
                                           

 .331-331ذح مؼرب اًمتحرير، ص (3)

 .11-11اكظر : اًمتحورير اعمـتخبي قمغم متـ اًمطقبي، ص( 2)
 .1اكظر : آئتالف ذم وضمقه آظمتالف، ص( 1)

. أمو مـ يؼقل : إن اإلزمػمي 1ن، ص، وقمؿدة اًمعرومون ذم حترير أوضمف اًمؼرآ11اكظر : سمدائع اًمؼمهون، ص( 1)

 هق أول مـ مـع اًمغـي ًمإلزمػمي وملراه يمالًمو همػم دىمقؼ، واهلل أقمؾؿ.

 /أ.1اكظر : متريـ اًمطؾبي اًمؼمرة اخلػمة ذم وضمقه ىمراءات إئؿي اًمعنمة ًمف : ق( 1)

 /أ .21اكظر : اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى، ق( 1)
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  .(1)وؾمقليت ىمريًبو شمٍمُيف ذم هذه اًمرؾموًمي
ح سمف ذم روضتف ىموئاًل :  وكضقػ إًمقف مو سَّ

و إَْزَرُق قمـ َوْرٍش ومال هُمـََّي ًمف َأْصاًل، وإمم ذًمؽ اإلؿمورُة سمؼقًمِـو: )َوٓ هُمـٌَّي » وَأمَّ

) ـْ أَْزَرٍق ىمَط  قَم
ـ شموسمعف مِمَّ  أَْي: (2) ـ حتريِر اًمط ُرِق.ظِمالومًو ًمؾَؿـُْصقريِّ وَم ْت مِهَّتُف قم  ـ ىمٍَُمَ

قَؿَي،  وَمبَْؾُغ اًمؼقِل : ـِ سَمؾِّ ـَ : اًمتَّْقسػِم، واًمشوـمبقَِّي، وشَمْؾِخقِص اسم أنَّ ـمريَؼ إَْزَرِق ِم

وإرؿموِد أيب اًمطَّقِِّى، واًمتَّْجِريِد، واهِلداَيِي، واًمؽوِمِؾ، واًمُعـقاِن، واعُمْجَتَبك، وشَمْذيِمَرِة 

ـِ هَمؾْ  ااسم ِة، واًمؽوذِم، وـمريِؼ أيب َمعنَمٍ ذم همػِم اًمتَّْؾِخقِص، وىمراءِة اًمدَّ  ينِّ ُبقٍن، واًمتَّْبٍِمَ

ـِ ظموىموَن  ـِ هَمْؾُبقٍن وأيب اًمَػْتِح واسم مَ -قمغم اسم . ومل َيْذيُمْر ذم اًمـَّنْمِ اًمُغـََّي رأؾًمو -يمام شمَؼدَّ

ـَ اًمؽوِمِؾ؛ ومذيمرهو مـف ًمَقرٍش  شإَزَرِق قمـف ؾِمَقىوهمػِمه ِمـ هذه اًمط ُرِق إَِّٓ ِم
(3)

. 

ٌٍ مـ اًمزمـاًمشقخ وقمـد مو أصمور  وأطمقوهو  ،اعمتقزم هذه اعمسلًمي سمعد ىمرٍن وصمؾ

أصمور سمذًمؽ وسمدأ ُيؼرُئ هبو شمالمذشمف وُيوول إىمـوع همػمه سموإلىمراء هبو ... وداومع قمـفو، 

ه قمـ قؼوم ىمراُء اًمؼوهرة وـمـطو يداومعقن قمـ اًمقضمف اًمذي شمؾؼَّ وم ،ذم ىمراء مٍم ضجيً 

اإلزمػمي، مع أن اعمتقزم ًمقس يقؾمػ أومـدي وشمؾؿقذه  ىمبَؾ  ؿمققظمفؿ، ومل يؿـعف أطمدٌ 

فامإًمق ًمف ؾمـدٌ 
(4)

ومهو ىموئالن سموًمغـي  ،(5)اًمعبقديووعمـصقري سمسمؾ ؾمـده يتصؾ  ،

                                           
 /أ.3اكظر : اًمؼمهون إصدق، ق (3)
 وسمقتف سمتاممف ومو ىمبؾف مـ متـ ومتح اًمؽريؿ :( 2)

 .... صمؿ ٓ.......................  .:.   ............................... - 13

 الـوهذا قمغم مو اظمتػم ذم اًمـشـر يو وم  شمغـ ؾمقى مو يمون سموًمؼطع رؾمؿـف .:. - 12

 الــــــىمـط وموقمؼـ وٓ همـــي قمـ أزرق  .:.   وإٓ ومفؿ ىمد أـمؾؼقهو وقمؿؿـقا  – 11

  .311اًمروض اًمـَّضػم:  (1)

ًٓ مجقاًل ًمؾعالمي يقؾمػ أومـدي زاده سمخصقص اًمتؼقد سمام أظمذ سمف ؿمققخ اًمسـد، ومفق قمـد مو  (1) هـو أذيمر ىمق

: [ ىمول1-2]اًمبؼرة :  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پپ ﴿ :اًمثالصمي ٕيب قمؿرو ذم ىمقًمف شمعوممذيمر إوضمف 

ًَ أنَّ وسمؼل وضمٌف مل كلظمذ سمف .» .. وإكام مل كلظمذ سمف عمو ىمول اإلموم اًمـقيري ذم ذطمف ًمؾطقبي ... ، وىمد قمروم

مسؾؽـو إظمُذ سموًمعزيؿي ٓ سموًمرظمصي، وإنَّ ؾَمـََدَكو يـتفل إًمقف، ومؾام مـعف ومل يلظمذ سمف مل كلظمذ أيًضو، واًمعفدُة 

 . 1-1آئتالف ذم وضمقه آظمتالف قمغم هومش زسمدة اًمعرومون، صش. قمؾقف

 .333-311كظر : ؾمـد اعمتقزم ذم : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، صا( 1)
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 .ًمألزرق يمام شمؼدم

اء سمالده، واؿمتفر مذهبف اعمتقزم  ومع ذًمؽ ... ومؼد شمغؾَّى قمغم ظمصقمف مـ ىمرَّ

 وُمـَِعً اًمغـُي ًمألزرق، ى اعمشورىمي قمؼم شمالمذشمف، وشمالمذة شمالمذشمف،ذم اعمسلًمي ًمد

 .(1)ًٓ ٓ إمم اًمؼوئؾ هبو أوَّ كػسف طمتك صور حترير اعمسلًمي مـسقسًمو إمم اعمتقزم 

وىمد يؽقن ًمسؾطي ؿمقخ إزهر ذم أيومف دوٌر ذم كنم مذهبف وشمغؾقبف قمغم 

قمٍمه اًمعالمي مصطػك ظمصقمف، وممَّو يدل قمغم ذًمؽ هق شمليقد ؿمقخ إزهر ذم 

ًمؾؿتقزم ووىمقومف سمجوكبف ومجعف ًمؼراء اًمؼوهرة وإىمـوقمفؿ سمام شمراءى  (2)اًمعرود 

 ... يمام ؾمقتبلم مـ شمؼريظف قمغم هذه اًمرؾموًمي اًمتل أصمبت ف ذم هنويتفو. ًمؾؿتقزم 

/أ( سمعد مو ذيمر 1-/ب1ذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق وأسح مـ ذًمؽ ىمقًمف 

 :اًمؼمهون وؾمبى شملًمقػف هلو ىمول 

 سموًمؼوهرة طمرؾمفو اهلل ومورشمضقهو ومل »
ِ
ًْ شمؾؽ اًمرؾموًمُي قمغم أقمقون اًمؼراء صمؿ قُمِرَض

يـؽروا ؿمقًئو مـفو، ورضمع يمؾٌّ مـفؿ قمامَّ يمون قمؾقف مـ إصمبوت اًمغـَّي ًمألزرق، صمؿ ؿَمذَّ 

أطمُدهؿ ومرضمع قمـ ذًمؽ، ومسلًمُتف قمـ ؾمبى رضمققمف، ومؾؿ ُيِػْد ؿمقًئو، وأسمك إٓ مو يمون 

ًُ إمرَ  متع اهلل  -إمم ؿمقخ اإلؾمالم ... ؿمقخ ازجومع إزهر ... ، وملمر  قمؾقف، ومرومع

ًْ هذه اًمرؾموًمُي سمؿجؾسف  -اعمممـلم سمطقى طمقوشمف   وىمد ىُمِرَئ
ِ
اء سمجؿع أيموسمر اًمؼرَّ

 احلؼِّ  كٍمةَ  امَّ ضمعؾ اهلُلـاًمنميػ وهؿ يستؿعقن إًمقفو، وموكحطَّ رأيف ورأهيؿ قمؾقفو، وًمَ 

 ًمديف أكشد ًمسون احلول يؼقل سملم يديف : مقل قمغم يديف يمام هق ديدكف واعموءُ 

 ُي إَمويِن ـوَيـــَوِمـَْؽ شُمـَوُل همَ     .:.   وِت ازِجـَوِن ـــضَمـَوسُمَؽ ِمثُؾ َروَض  

ـَ اعمؽورِم ذم ُذَراهَ   ب   .:.     وـــــطمؾؾً ِم ًَ يموًمسَّ  ِع اعمََثويِن ــومػقفو أك

ومال زاًمً
(3)

مْحَـ ُكْعَؿك   شىمطقوُمفو أسمـًدا دوايِن  ًمديَؽ    .:.     مـ اًمرَّ

                                           
 .311-313اكظر ًمؾتػصقؾ : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، ص (3)

 ؾمتليت شمرمجتف ذم هنويي اًمرؾموًمي قمـد شمؼريظف ًمرؾموًمي اعمتقزم. (2)

 .مؽتبي مؽي اعمؽرمي ذم كسخي ضمومعي أم اًمؼرى : )ومال زًمً(، واعمثبً مـ كسخي (1)
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اء سمعده :  هذا، وممَـّ أيَّد مذهى اعمتقزم ذم اعمسلًمي اعمذيمقرة مـ مشوهػم اًمؼرَّ

اًمعالمي اًمشقخ قمكم سمـ حمؿد اًمضبوع
(1)

حمؿد ضموسمر اعمٍمي سمـ واًمشقخ حمؿد  ،

هـ شمؼريًبو(3111)ت
(2)

، واًمشقخ أمحد هـ(3113)ت :  قُمثامنسمـ واًمعالمي اًمشقخ قمومر  ،

يَّ  هـ(3121)ت: وِت اًمزَّ
(3)

َؿـ قديِّ  ، هـ(3121)ت : واًمعالمي اًمشقخ إسمراهقؿ اًمسَّ
(4)

، 
 وهمػمهؿ.

 رد الطنطاويين على رسالة المتولي :
سمعد مو اشمػؼ ىمراء اًمؼوهرة قمغم مـع اًمغـي ًمألزرق ذم جمؾس ؿمقخ إزهر سمؾغ ذًمؽ 

اء إمحديلم وملكؽروا قمغم اعمتقزم، وأقمظؿقا اًمؼقؾ واًمؼول، وسمع ثقا إًمقف ورىمًي ومقفو اًمؼرَّ

إصمبوت اًمغـي ًمألزرق قمغم مو ذهى إًمقف اعمـصقري واعمقفل واًمطبوخ وهمػمهؿ... 

ومرومعفو اعمتقزم إمم ؿمقخ إزهر، وملمر إظمػُم سملن شُمرؾمؾ رؾموًمُتف إمم إمحديلم 

و أن يلظمذوا هبو أو يرد وا قمؾقفو ...  وُيطؾى مـفؿ ىمراءهُتو قمغم أقمقون ىمرائفؿ، ومنمَّ

 هـ.3231ذم قموم : ويمون ذًمؽ 

 ، ىذا ملخصو :(5)وبعد سنتين من الزمن أرسلوا إليو ردَّىم عليها
* ؾمؾَّؿـو أن اًمغـي مل شمذيمر ذم ـمريؼ مـ اًمطرق اعمذيمقرة ًمألزرق، ًمؽـ ٓ كسؾؿ 

 قمدم ورودهو قمـف ذم همػمهو، ٕهنو وردت ذم اعمستـػم واإلىمـوع.

                                           
 .11اعمطؾقب ذم اًمؽؾامت اعمختؾػ ومقفو ٕيب يعؼقب، صاكظر رؾموًمتف :  (3)

 ( :32وهق اًمؼوئؾ ذم رؾموًمتف ىمقاقمد اًمتحرير )ص (2)

َـّ قَمغَم َمو يَموَن سمِوًمَؼْطِع َرؾْمُؿُف  - 21 ـْ َأْزَرٍق ىَمط  ًمِْؾَؿاَل    .:.    َوهَم َٓ هُمـٌَّي قَم  َو

 .ومو سمعدهو 3/331، وومريدة اًمدهر : 1-3قاقمد اًمتحرير ًمف، صواكظر : ذح خمتٍم ىم

ـِْؼقُح ومتِح اًمؽريؿ: اًمبقتون :  (1) ، وومريدة اًمدهر : 11، وذُح شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ، ص31 -31يـظر : شَم

 ومو سمعدهو. 3/133

 .   312، واًمبدُر اعمُـػم : اًمبقً : 1يـظر يمتوسمف : ذُح خمتٍَم ىمقاقمِد اًمتحرير: ( 1)

وًمي اإلموم اعمتقزم اعمرؾمؾي إمم إمحديلم مقضمقدة سمرمتفو يمؿؾخص ًمرؾموًمتـو هذه )اًمؼمهون( ذم مؼدمي رؾم (1)

-/أ1/أ( هـو خموومي اًمتطقيؾ، ويؾقفو ردهؿ هلو )ق : 1-2)اًمشفوب اًمثوىمى(، ومل أكؼؾ رؾموًمي اعمتقزم )ق : 

 /ب(، وأذيمر هـو مؾخص ردهؿ دون اًمتؼقد سمتعبػمهؿ.31
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قرة ذم اًمـنم؟  وٓ يصح * هؾ حترم اًمؼراءة سمام صح ذم همػم شمؾؽ اًمطرق اعمذيم

 مـع اًمغـي ًمألزرق إٓ إن صمبً اًمتحريؿ أو احلؽؿ سمػسود اعمستـػم واإلىمـوع وشمؽذيبفام.

* يمقن اًمغـي ممتـعي ذم وضمف يمذا وضموئزة ذم وضمف يمذا ... هذا مـ كصقص أظمر 

 ىموم هبو اعمحررون يموًمشقخ اعمقفل واًمػشـل واًمطبوخ واعمـصقري وإضمفقري ....

نم مـ كؼؾ اًمغـي قمـ درج ذم اًمطقبي قمغم مو درج قمؾقف ذم اًمـ* اسمـ ازجزري 

ا ذم ـمرىمف عمو شمرضمح قمـده واشمضح ًمف مـ وإن مل يؽـ اعمستـػم مذيمقرً  اعمستـػم ...

 صحي روايتقف.

* ًمق أكف درج ذم ـمقبتف قمغم مو درج قمؾقف ذم اًمـنم مـ كؼؾ اًمغـي قمـ اعمستـػم عمـ 

ؽـ مع رمز اًمذيـ ٓ يغـقن، وهق مم ذيمر ٕصمبً رمز إزرق ذم سمقً اًمطقبي مع

)وهل ًمغػم صحبي ضمقدا شمرى(، ومؽمك اًمرمز سمال اؾمتؼومي اًمقزن، ومؽون يؼقل : 

 رضورة دًمقؾ قمغم أن اًمغـي صموسمتي ًمف ووردت ذم ـمريؼ مـ اًمطرق مل كطؾع قمؾقف.

* ذم شمسؾقؿ أن اًمغـي مل شمرد ذم ـمريؼ مـ اًمطرق مع قمدم آـمالع قمغم اًمؽتى 

 طرق إىمدام قمغم جمفقل!اًمتل مـفو شمؾؽ اًم

* مو ذيمره اعمقفل يميده ىمقل اعمـصقري، وأمو مبوًمغي اإلزمػمي ذم اًمرد قمؾقف ومال 

 اقمتبور هبو، ومنن اعمـصقري شمقسمع قمغم مو ذيمره، ومو شمقسمع اإلزمػمي!

* اعمـصقري طموومظ عمو ذيمر ... ومـ طمػظ طمجي قمغم مـ مل ُيػظ، واإلزمػمي 

 بوت اًمغـي ًمألصبفوين مع اعمد.ذيمر أؿمقوء مل يتبعف ومقفو أطمد، يمنصم

ْؾُؿتَِّؼلَم( يثبً اًمغـي ًمـوومع  * يمالم صوطمى اإلحتوف ذم ىمقًمف شمعومم : )ُهًدى ًمِّ

طمقٌ مل خيصفو سملطمد راويقف، وًمق يموكً ممتـعي ًمألزرق ًمعزاهو ًمألصبفوين وىموًمقن 

 ومؼط، يمام قمزى اإلموًمي ومقف ًمألزرق ومؼط، ويمام قمزى اًمغـي سمعد حلػص ومؼط.

ـصقري ًمؾغـي ذم وضمقه ًمألزرق سموطمتامل ... آطمتامل ًمقس وصػو * َتصقص اعم

 ًمؾغـي، ومفل صموسمتي سموًمـص، وآطمتامل إكام هق وصػ ًمتخصقصفو سموًمطقيؾ.
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* اًمؼقل سملن اًمؽومؾ ٓ همـي ومقف ًمألزرق يمام ذم اًمـنم ... دقمقى سمال دًمقؾ، ومنن 

سمعد آـمالع يمون دًمقؾفو اـمالع اعمدقمل قمغم اًمؽومؾ وموعمـصقري أطمؼ أن يتبع، طمتك 

قمغم اًمؽومؾ ًمتؼقيي ىمقًمف سموًمتؾؼل اًمصحقح ومتوسمعي اعمحرريـ. وإن يمون دًمقؾفو قمبورة 

اًمـنم ومفق ًمقس سمؼوـمع ذم كػل اًمغـي قمـ إزرق، إذ ُيتؿؾ أن يؽقن ذم اًمؽومؾ أن 

همػم أيب اًمؼوؾمؿ روى اًمغـي قمـ ورش مـ روايتقف أو مـ روايي إزرق ومؼط يمام يدل 

. وىمقًمف ًمالم واًمراء قمـ يمؾ مـ اًمؼراء ...: وىمد وردت اًمغـي مع اقمؾقف ىمقًمف ذم اًمـنم 

سمعد : وىمرأت هبو مـ روايي ىموًمقن ... ٓ يدل قمغم كػل اًمغـي ًمألزرق وإٓ دل قمغم 

 كػقفو مـ همػم مـ ذيمرهؿ ...

ًمقسقا ذم ـمريؼ إزرق... هذا ٓ يؿـع صحي  : وأن صوطمى اعمستـػم ...* ىمقًمف 

ده ٕصمبً ذم سمقً اًمطقبي ـؿ قمــؾفـي كؼـٓ ىمقة طمجًمق ـر، وكؼؾفؿ قمـد صوطمى اًمـش

 رمز إزرق...

* ىمقًمف : مل يذيمر اًمغـي مـ اإلىمـوع رأؾًمو : قمدم ذيمره هلو مـ اإلىمـوع ٓ يدل قمغم 

 قمدم صحتفو.

* ىمقًمف : وىمد سموًمغ اإلزمػمي ... : ٓ وضمف عمبوًمغتف وٓ اقمتبور هبو ومنن اعمـصقري 

 اًمغـي...ىمد شمقسمع قمغم مو ذيمره مـ صمبقت 

* ىمقًمف : ًمؼؾـو هبو ًمشعبي أيضو ... : هذا همػم ٓزم، إذ يؿؽـ أن يؽقن ًمشعبي 

اًمغـي وقمدمفو ًمؽـف شمرضمح قمـد اسمـ ازجزري قمدم اًمغـي ومذيمره ذم اًمطقبي، وأىمقاًمف ذم 

 اًمـنم شمػقد ذًمؽ...

* ىمقًمف : وخلرضمـو قمـ ـمريؼ اًمؽتوب .... ًمقس اًمالزم اخلروج قمـ ـمريؼ 

إكام هق اًمتؾػقؼ وإدظمول مو ًمقس مـ اًمطريؼ ومقفو وطمقٌ يموكً اًمؽتوب، سمؾ اًمالزم 

اًمغـي مـؼقًمي سمسـد صحقح قمـ يمتوب صحقح ومال رضر ذم ذًمؽ، سمؾ قمغم مو ذيمره 

 اعمـصقري أهنو مـ اًمؽومؾ، سمؾ ٓ ظمروج وٓ شمؾػقؼ ...
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* ىمقًمف : وسموزجؿؾي ... : يمػوكو ذيمرهو ذم اًمـصقص اًمٍمُيي مـ اًمؽتى اعمتداوًمي 

ػشـل وإحتوف اًمبـو وحتريرات اعمقفل وذح اسمـ اًمـوفمؿ وحتريرات يمتحريرات اًم

 اعمـصقري واًمطبوخ وكصقصفؿ مذيمقرة ذم ممًمػوهتؿ ...

مو ردَّ سمف إمحديقن قمغم رؾموًمي اإلموم اعمتقزم. وعمو وصؾ ردهؿ قمـده  ىذا ملخص

)ق :  الشهاب الثاقب للغاسق الواقبىموم سموًمتعؼقى قمؾقف، وهق مو يسؿك سمـ : 

 إمم هنويي اًمرؾموًمي. /ب(31

 خالصة القول :
أن اًمؼراء اًمطـطوويلم ذهبقا إمم إظمذ سمؼقل اًمعالمي اعمـصقري، وهق إصمبوت 

 اًمغـي ذم اًمالم واًمراء ًمألزرق، وًمؽـ سمؼققد وذوط.

وذهى اًمعالمي اعمتقزم وأشمبوقمف إمم مـع اًمغـي ًمألزرق مطؾًؼو ... وهق مو ذهى إًمقف 

ه وشمؾؿقذه اًمعالمي اإلزمػمي وأشمبوقمفام، وهق ىمقٌل ًمف ىمبؾف اًمعالمي يقؾمػ أومـدي زاد

 .قمؾؿواهلل أوضمفي مـ طمقٌ اًمطرق ... 
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 املبحث الخاةس 
 ووصفها املخطوطنسخ 

 للرسالة عدة نسخ مخطوطة، منها :
 اْلولى : نسخة مكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجامعة أم القرى :

، ذم جمؿققمي أوهلو : 2-131خطقـموت، اًمؼرآن واًمتجقيد، سمرىمؿ : ىمسؿ اعم

: ، سمخط11 - 21ؼع ذم شمسع أوراق مـ اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى ًمؾؿتقزم، شم

اًمـسخ، اًمـوؾمخ : حمؿد متقزم، ويمتى ظمطل مـ ىمبؾ اعمػفرس : متقزم أزهري، حمؿد 

ير ... ومؽقػ يؽقن سمـ قمبد اهلل اًمرضير، واًمشقخ حمؿد اعمتقزم هق ممًمػفو، وهق رض

 هق كوؾمخفو ؟

: ذم طمقوة اعممًمػ ً كسخوًمعؾفو واًمـسخي ضمقدة ويمومؾي وواضحي، 

، وذم آظمرهو شمؼريظ ًمشقخ ازجومع إزهر اًمعالمي اًمشقخ مصطػك هـ3231

 اًمعرود ذم ًمقطمي يمومؾي. 

ومـ هذه اًمـسخي مصقرة مقؽروومقؾؿقي ذم مؽتبي ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد 

 .(1)31111ريوض سمرىمؿ : اإلؾمالمقي سموًم

 وًمؽقهنو أىمدم اًمـسخ إرسمع ضمعؾُتفو أصال ًمؾتحؼقؼ.

 نسخة مكتبة اْلحمدي بطنطا : الثانية :
، 31ذم  33أوراق، سمؿؼوس  1شمؼع ذم  ، 13كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو سمرىمؿ : 

وىمد شمػضؾ  ، سمخط اًمـسخ، مل يسجؾ اؾمؿ كوؾمخفو وٓ شموريخ كسخفو.31اعمسطرة 

صقرهتو مشؽقًرا زمقكم وصديؼل إخ اًمػوضؾ إؾمتوذ اًمديمتقر ؾمومل قمكم سمنرؾمول م

 )ط(.  ـقمبد اًمػتوح هالل، قمؿقد يمؾقي اًمؼرآن اًمؽريؿ سمطـطو. وهل اًمتل أرمز هلو سمـ

 نسخة مكتبة مكة المكرمة، المعروفة بمكتبة المولد : الثالثة :
                                           

 .311عمتقزم، صاكظر : اإلموم ا (3)
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 31 اًمتػسػم، شمؼع ذم 11ضؿـ جمؿققمي ومقفو صمالث رؾموئؾ ًمؾؿتقزم، سمرىمؿ : 

، سمخط : 21، مسطرهتو : 1 -3ًمقطمي، أوهلو : اًمؼمهون إصدق، مـ اًمؾقطمي رىمؿ : 

كسخ ضمقد واضح ومؼروء، كوؾمخفو : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو، شموريخ اًمـسخ : 

هـ، ويموكً مؾؽو إلسمراهقؿ اًمرزاز، وهق اًمذي يمتى قمغم ـمرهتو : 1/1/3231

قمؾقفو سمعد مو اكتفقً مـ حتؼقؼ  كسخي ٓ يقضمد مثؾفو إٓ ىمؾقؾ مضبقـمي. وىمد قمثرت

وىمد شمػضؾ قمكم إخ اعمتـ، ومع ذًمؽ ىمؿً سمؿؼوركتفو مع إصؾ، وأصمبً ومقارىمفو، 

 اًمعزيز اًمشقخ يقؾمػ اًمصبحل سمتصقيرهو ضمزاه اهلل ظمػما. وهل اًمتل رمزت هلو سمـ )م(.

نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية التابعة لوزارة  الرابعة :
 :(1)صريةالم اْلوقاف

اعمسؿك سموعمؽتبي اعمريمزيي ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي اًمتوسمعي ًمقزارة إوىموف 

، اًمؼرآن، اًمؼراءات  11سمرىمؿ : سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقي، إهداء مؽتبي إمحدي سمطـطو 

واًمتجقيد، يمتى اؾمؿ اعممًمػ قمغم صػحي اعمعؾقموت : إزرق، وهق ظمطل. وىمد 

 سمؿقىمع اعمؽتبي اعمريمزيي. ورمزت هلو سمـ )ز(. اؾمتػدت مـ إًمقاح اًمثالصمي اًمتل كنمت

 

 

                           

                                           
 .(www.awkafmanuscripts.org) اكظر : مقىمع وزارة إوىموف اعمٍميي (3)
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 املبحث السادس 
 ةنهجي في التحدقيق

  َّاًمـص ًُ ًٓ مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى كسخ اًمتل ضمعؾتفو أصاًل  –أو

 وقمالموت اًمؽمىمقؿ احلديثي اعمتبعي.مع مراقموة ىمقاقمد اًمرؾمؿ اإلمالئل  – ًمؾتحؼقؼ ًمِؼَدِمفو

 سمقـفو وسملم سمؼقي اًمـسخ ، وأذت إمم اًمػروق سمقـفو ذم احلقار.ىمور ًُ  ك

  مـ إًمقاح اًمثالصمي اًمتل وضمدهتو مـشقرة  –اؾمتػدُت مـ اًمـسخي اًمراسمعي

 وىموسمؾتفو سموٕصؾ. -مـفو 

  إن وضمدت  زيودًة ذم همػم إصؾ شمؼتيض إصمبوهَتو ذم اًمـص أصمبت فو ذم اًمصؾى

 ؾقؼ قمؾقفو ذم احلوؿمقي.سمقضعفو سملم احلوسشملم ] [ مع اًمتع

  ًأيوت اًمؼرآكقي سمروايي اإلموم طمػص مـ سمركومٍ اعمصحػ أصمب

 اإلًمؽؽموين اًمصودر مـ جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ سموعمديـي اعمـقرة.

 .قمزوُت أيوت اًمؼرآكقي إمم ؾمقرهو مع رىمؿ أيوت 

 .اًمـصقص اعمـؼقًمي قمغم مصودرهو إصقؾي ًُ  ىموسمؾ

 سموعم ًُ وم  صطؾحوت اًمقاردة ذم صمـويو اًمرؾموًمي.قمرَّ

 .سموًمؽتى اعمذيمقرة ذم اًمـص ًُ وم  قمرَّ

  ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم صمـويو اًمـص اعمحؼؼ سموإلجيوز مو قمدا اًمؼراء ًُ شمرمج

 اًمعنمة ورواهتؿ ًمشفرهتؿ ويمثرة مو يمتى قمـفؿ.

  ٍمؼدمي مبسطي ًمؾرؾموًمي ًمبقون أمهقتفو، وظمطي اًمبحٌ، ومـف ًُ قمؿؾ

 . مقضمزة ًمؾؿمًمػ  اًمتحؼقؼ، مع شمرمجي

 .يمتبً ظمومتي ًمؾبحٌ ًمذيمر أسمرز مو اؿمتؿؾ قمؾقف 

 اًمػفورس اًمالزمي ًُ  ، وهل :(1)قمؿؾ

                                           
كظًرا ًمؽؼم طمجؿ اًمبحٌ وذوط اعمجالت اًمعؾؿقي ًمـنم اًمبحقث ومؼد ايمتػقً سمػفرس اعمصودر واعمراضمع،  (3)

 وومفرس اعمقضققموت.
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 .ومفرس أيوت اًمؼرآكقي 

 .ومفرس إسمقوت 

 .ومفرس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ 

 .ومفرس اًمؽتى اعمذيمقرة ذم اًمـص اعمحؼؼ 

 .ومفرس اعمراضمع واعمصودر 

 .ومفرس اعمقضققموت 
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 نماذج النسخ الخطي  للرسال 

 ًمقطمي اًمغالف مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى

 اًمؾقطمي إومم مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى



 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

6<< 

 اًمؾقطمي إظمػمة مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى

 صػحي اًمعـقان مـ كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو
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 اًمقرىمي إومم مـ كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو

 ي مؽتبي إمحدي سمطـطواًمقرىمي إظمػمة مـ كسخ
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 اًمغالف مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد(ًمقطمي 

 اًمؾقطمي إومم مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد( 
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 اًمؾقطمي إظمػمة مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد(

 

 
                            

 

 

 



 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

736 

 ص املحدقق[ن]ال

ـْ شَمَشوُء ! (1)َدٰى ُهَداك ، َو]آَيوشمِؽ[َربِّ إنَّ اهلُ   ُكقٌر هَتِْدي هِبَو َم

  ﴾ى ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې   ې  ې  ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

و اًمؾفؿَّ أركو احلؼَّ طمؼًّ
ـتجـَّبف (2) ـتَّبعف، وأركو اًمبوـمؾ سموـمال وم  سمرمحتؽ يو أرطمؿ اًمرامحلم. (3)وم

الة احلؿد هلل محَد مـ ذح اهلُل صدره ًمإلؾمالم ومفق قمغم ك قٍر مـ رسمِّف، واًمصَّ

الم قمغمٰ  أيب اًمؼوؾمؿ ؾمقِّدكو واًمسَّ
ٍد وقمغمٰ  (4) كظؿـو اهلل ذم  ،(5)آًمف وصحبف وؾمؾَّؿ حمؿَّ

و سمعد :  ؾمؾؽفؿ، وأوموض قمؾقـو مـ كقرهؿ، أمَّ

ضمؼم اهلل ىمؾبف اًمؽسػم  – محمَّد المتوليومقؼقل اًمبوئس اًمػؼػم إمم رمحي رسمف اًمؼدير 

 /أ[ : 11] - (6)سمجوه كبقف اًمبشػم اًمـذير

 : –وومؼـل اهلل وإيوك عمرضوشمف  –اقمؾؿ أظمل 

ي ـــويمــقن اًمسـل اًمــوم (7)يــــوًمغـف سمــؾَّ ـَؿ يمـقـظـرآَن اًمعـرأُت اًمؼـل ىمـِّأك

                                           
سخ، وذم )م( ضبطفو سم  (3) ـ سمؼقي اًـم ً م صؾ : )وايوكؽ( ! واعمثب  ؽرس اًمتوء )آيوشمِؽ( قمطًػو قمغم : )اهلدى(.ذم ٕا

 يمؾؿي : )طمؼو( : ًمقسً ذم : )م( . (2)

 ذم سمؼقي اًمـسخ : )ومـجتـبف( .( 1)

 ذم سمؼقي اًمـسخ زيودة : )ومقٓكو(.( 1)

 ىمقًمف : )وؾمؾؿ( ًمقس ذم سمؼقي اًمـسخ.( 1)

قف قمدم ضمقازه ًمعدم صمبقشمف ذم ظمؼٍم ( وإن يمون خمتؾًػو ومقف سملم اًمعؾامء إٓ أن اًمراضمح وماًمدقموء سمـ )ضموه اًمـبل  (1)

، سمؾ وٓ قمـ أطمد مـ اًمتوسمعلم رمحفؿ اهلل. اكظر  وٓ قمـ أطمد مـ أصحوسمف  وٓ أصمٍر صحقٍح قمـ اًمـبل 

ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء، مجع وشمرشمقى : اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمرزاق ًمؾتػصقؾ : 

 .هـ3132، قموم 3رف سموًمريوض، ط، ـمبعي مؽتبي اعمعو111-3/113اًمدويش : 

)اًمغـي( : ًمغي : صقت خيرج مـ اخلقشقم. واصطالطمو : صقت أهمـ مريمى ذم ضمسؿ طمرذم اًمـقن واعمقؿ  (1)

، هدايي اًمؼوري 11مطؾؼو. اكظر ًمتػوصقؾ أيمثر : مرؿمد اًمؼورئ إمم حتؼقؼ معومل اعمؼورئ ٓسمـ اًمطحون، ص

ؾؿ اًمتجقيد ًمؾديمتقر قمؿر ظمؾقػي اًمشوجيل، ، اعمعجؿ اًمتجقيدي ٕؿمفر أًمػوظ قم311ًمؾؿرصػل، ص

، 211، معجؿ مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات اًمؼرآكقي ًمؾديمتقر قمبد اًمعكم اعمسئقل، ص312-313ص

 2/111ل ضقء قمؾؿ اعمصطؾح احلديٌ ًمؾديمتقر محدي صالح اهلدهد : ـراءات ومـؿ اًمؼـوت قمؾـمصطؾح

 ومو سمعدهو.
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قمـد ىمٍم  (3)إزرق (2)قمـد مالىموهتام اًمالم واًمراء ًمقرش مـ ـمريؼ (1)واًمتـقيـ

 (5)مده، وقمـد شمرىمقؼدون  ﴾ڳ  ﴿ ده، دون شمقؾمطف، وقمـد شمقؾمط :ــوم ،(4)اًمبدل

 .(7)اقمتامًدا قمغم مو وىمع ذم يمالم سمعضفؿ واؿمتفر(6)اًمراء اعمضؿقمي دون شمػخقؿفو
                                           

ـ ا (3) ي( : هل اًمتل شمؽقن ظموًمقي م قن اًمسويـم ً. )اًـم ( : ًمغي : اًمتصقي قـي حلريمي، وشمؽقن صموسمتي ظمطًّو وًمػظًو، ووصال ووىمًػو. و)اًمـت

ؾمؿ وصال وًمػظو، وشمػورىمف ظمطو ووىمػو. اكظر : اًمرقمويي عمؽل،  ي زائدة شمؾحؼ آظمر ٓا ، هدايي 212واصطالطمو : كقن ؾمويـم

 .211، و11-12، اعمعجؿ اًمتجقيدي ًمؾشوجيل، ص311اًمؼوري، ص

سبقؾ. واصطالطًمو : مو كسى مـ اخلالف إمم اًمـوىمؾ قمـ اًمراوي وإن ؾمػؾ، مثال : )اًمطريؼ( : ًمغي : اًم (2)

ىمراءة قموصؿ سمروايي طمػص مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ اًمصبوح، وىمراءة كوومع سمروايي ورش مـ ـمريؼ إزرق... 

، معجؿ 1-3، اًمبدور اًمزاهرة ًمؾؼويض، 1-1، اإلضوءة ًمؾضبوع، ص3/111اكظر : ًمطوئػ اإلؿمورات ًمؾؼسطالين : 

ٌ : 211صطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات اًمؼرآكقي، صم  .2/211، مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات ذم ضقء قمؾؿ اعمصطؾح احلدي

سموٕزرق، شمقذم ذم طمدود ؾمـي : هق : أسمق يعؼقب يقؾمػ سمـ قمؿرو سمـ يسور اعمدين صمؿ اعمٍمي، اًمشفػم  (1)

راء سمؿٍم، ويمون ىمد هـ ، يمون حمؼؼو صمؼي ذا ضبط وإشمؼون، وهق اًمذي ظمؾػ ورؿمو ذم اًمؼراءة واإلىم211

ًُ كوزٓ مع ورش ذم اًمدار ومؼرأُت قمؾقف قمنميـ ظمتؿًي مـ طمدٍر وحتؼقٍؼ.  ٓزمف مدة ـمقيؾي، وىمول : يمـ

 .2/112، همويي اًمـفويي : 3/111شمرمجتف ذم : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

تلم ، يؿد سمؼدر طمريم﴾ڄ ﴿ ،﴾حئ ﴿ ،﴾ڦ﴿ :ن يتؼدم اهلؿز قمغم طمرف اعمد، كحقمد )اًمبدل( : هق أ (1)

قمـد مجقع اًمؼراء مو قمدا ورؿمو، ومؾف ومقف اًمؼٍم واًمتقؾمط واًمطقل مـ ـمريؼ إزرق ومؼط، وطمؽؿ مده 

، اعمعجؿ اًمتجقيدي، 111، هدايي اًمؼورئ، ص311، و21ازجقاز. اكظر : اإلضوءة ًمؾضبوع، ص

 .ومو سمعدهو 3/111، مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات : 211ص

ًمعورضي اعمتضودة، )اًمؽمىمقؼ( : ًمغي : اًمتـحقػ. واصطالطمو : اًمؽمىمقؼ واًمتػخقؿ : صػتون مـ اًمصػوت ا (1)

كحقل ذم ضمسؿ احلرف قمـد اًمـطؼ سمف سمحقٌ ٓ يؿتؾئ اًمػؿ سمصداه. وهق ضد اًمتػخقؿ واًمتغؾقظ. 

و)اًمتػخقؿ( : ًمغي : اًمتعظقؿ واًمتسؿلم. واصطالطمو : ؾمؿـ ذم ضمسؿ احلرف قمـد اًمـطؼ سمف سمحقٌ يؿتؾئ 

، اًمـنم : 11-11، مرؿمد اًمؼورئ، ص313اكظر : اًمتحديد ًمؾداين، ص اًمػؿ سمصداه. ويرادومف : اًمتغؾقظ.

، مصطؾحوت 311-311، هدايي اًمؼورئ، ص11، اإلضوءة، ص12، اًمتؿفقد ٓسمـ ازجزري، ص2/11

، معجؿ مصطؾحوت قمؾؿ 31، و11ومو سمعدهو، اعمعجؿ اًمتجقيدي، ص 2/112قمؾؿ اًمؼراءات : 

 .312، و313اًمؼراءات اًمؼرآكقي، 

 ًمقىمققمفو سمعد يمرسة متصؾي، وهق مو ىمول ومقف اإلموم اًمشوـمبل ذم احلرز :   ژٺ     ٺژ  كحق : (1)

 مسؽـي يوء أو اًمؽرس مقصال         ورىمؼ ورش يمؾ راء وىمبؾفو  -111         

 َرىمِّ ـواًمراء قمـ ؾمؽقن ي -113: وىمول اسمـ ازجزري ذم اًمطقبي
ٍ
 ْؾَؿٍي ًمألزرقــ يمِ ـرٍة مـأو يمس         ِؼ ــوء

 .13، وحتريرات اعمـصقري، ص3: إرؿمود اًمطؾبي إمم ؿمقاهد اًمطقبي ًمؾؿـصقري، ص اكظر( 1)
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ًُ قمغم يمتوب مصطػك سمـ  ًمألؾمتوذ اًمعالمي اًمشقخ (سمدائع اًمؼمهون) صُمؿَّ إين وىمػ

 كصف : ومقضمدت  ومقف مو هذا (1) شمعوممرمحف اهلل قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اإلزمػمي
 – (2)قريـصـؿــل اًمـعــي –خ ـر اًمشقـًؼو. وذيمـؾـطـًمألزرق مي ـــع اًمغـؿتــوشم»

ش، ـوطمـل ومـطـق ظمـوه ،(3)لـفوكـبـر إصـذيمـؿ يـؾ ًمألزرق، وًمـومــ اًمؽـي مـــغـاًم

ريٍؼ ـُط ـمـؾـق ظمـوه ، (4)ؿستـػمـي ًمألزرق مـ اًمــاًمغـ/ب[ 11] وً ـضـر أيــوذيم

                                           
 ذم سمؼقي اًمـسخ : )رمحي اهلل شمعومم قمؾقف(. ( 3)

واإلزمػمي : هق : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمَـَْؿـِل اإلزمػمي اًمرومل احلـػل، كزل مٍم وشمعؾؿ 

هـ ، مـ ؿمققظمف : يقؾمػ أومـدي 3311و شمقذم ؾمـي : ذم ضمومع إزهر، وومقف ىمرأ اًمؼراءات وأىمرأ، وومقف

، واًمسقد هوؿمؿ اعمغريب اإلزمػمي. ًمف -ؿمورح اًمدرة  -زاده، ومـ شمالمذشمف : حمؿد اعمـػم اًمسؿـقدي 

ممًمػوٍت قمدة، ضُمؾ فو ذم اًمتحريرات، مـفو : إحتوف اًمؼمرة سمام ؾمؽً قمـف كنم اًمعنمة )مطبقع(، سمدائع 

ضمقه اًمؼرآن )مطبقع(، قمؿدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن )مطبقع( وهمػمهو. شمرمجتف ذم : يمشػ اًمؼمهون قمغم قمؿدة اًمعرومون ذم و

قمالم 2/111، هديي اًمعوروملم : 2/3112  : اًمظـقن   .32/211  :  معجؿ اعممًمػلم ، 1/211  : ، ٕا

مؼرئ  هق : اًمعالمي قمكم سمـ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل اعمـصقري، وًمد سمؿٍم ذم أواؾمط اًمؼرن احلودي قمنم، (2)

كحقي، مٍمي إصؾ، ؿمقخ اًمؼراءات سمؤؾمتوكي سمؽميمقو، مـ ؿمققظمف : ؾمؾطون سمـ أمحد اعمزاطمل، قمكم 

اًمشؼمامؾز، حمؿد اًمبؼري، ومـ شمالمقذه : أمحد طمجوزي، أمحد سمـ قمكم اعمـقـل، يقؾمػ أومـدي زاده. شمقذم 

د اًمطقبي )مطبقع(، وحترير هـ ، مـ ممًمػوشمف : إرؿمود اًمطؾبي سمشقاه3311ذم مديـي أؾمؽدار سمؽميمقو ؾمـي : 

اًمطرق واًمروايوت ذم اًمؼراءات اعمعروف سمتحريرات اعمـصقري )مطبقع(، رد اإلحلود ذم اًمـطؼ سموًمضود، 

، ؾمؾؽ 112، 131، 3/212، إيضوح اعمؽـقن : 3/111أًمػقي ذم اًمـحق. شمرمجتف ذم : هديي اًمعوروملم : 

 .1/311، معجؿ اعممًمػلم : 1/212، إقمالم : 1/31اًمدرر : 

إصبفوين، يمون إمومو ذم  -وًٓء  –هق : أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿمبقى إؾمدي  (1)

روايي ورش، ضوسمًطو هلو مع اًمثؼي واًمعداًمي. ىمرأ قمغم مجوقمي مـ أصحوب ورش وأصحوب أصحوسمف، صمؿ 

 ـمريؼف، وًمذًمؽ كزل سمغداد، وأظمذهو اًمـوس قمـف طمتك صور أهؾ اًمعراق ٓ يعرومقن روايي ورش مـ همػم

ًْ إًمقف دون ذيمر أطمٍد مـ ؿمققظمف. شمقذم سمبغداد ؾمـي  هـ. ىمول أسمق قمؿرو اًمداين: هق إموم قمٍمه ذم  211كسب

، همويي اًمـفويي : 3/111روايي ورش مل يـوزقمف ذم ذًمؽ أطمد مـ كظرائف. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

2/311-311. 

هـ(. ـمبع 111موم أيب ـموهر أمحد سمـ قمكم اسمـ ؾمقار اًمبغدادي )تاعمستـػم ذم اًمؼراءات اًمعنم، شملًمقػ : اإل( 1)

سمتحؼقؼ : د/قمامر سمـ أملم اًمددو، مـ دار اًمبحقث ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽماث سمديب، دوًمي 

وهق رؾموًمي قمؾؿقي شمؼدم هبو اًمبوطمٌ سمجومعي سمغداد ًمـقؾ هـ، 3121، قموم : 3اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، ط

ـ دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، ط درضمي اًمديمتقراه.  م.2131، 3يمام ـمبع سمتحؼقؼ : د/قمثامن حمؿقد همزال م
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وًمق يموكً  ،(2)اًمطقبياعمستـػم ًمقسً مـ ـمريؼ  ٕن ـمريَؼ إزرق مـ ،(1)ريٍؼ ـسمط

 .(4)اًمطرق ذم اًمـنم (3) مـ ـمريؼ اًمطقبي ًمذيمره ذم سمحٌ
 (6)ومؼط قمـ ىمراءة اسمـ ؾمقار (5)اًمغـي ذم اعمستـػم مـ ـمريؼ اًمـفرواين وأيًضو :

قمـف، ومل يؽـ ذم اعمستـػم ـمريؼ اًمـفرواين ذم ـمريؼ إزرق،  (7)أيب قمكم اًمعطور قمغمٰ 

وًمقن ومؼط، ومل يؼرأ اسمـ ؾمقار قمغم أيب قمكم سمؾ هق ذم ـمريؼ اإلصبفوين، وروايي ىم

 .(8)ش اًمعطور ـمريؼ إزرق. وَمُعِؾَؿ مـ ذًمؽ أكَّف ٓ همـَي ًمألزرق ذم اعمستـػم أصال!
 .(9)شوأمو إزرق قمـ ورش : ومال همـي ًمف أصال»وىمول ذم مقضع آظمر : 

                                           
ظمؾط اًمطرق سمعضفو سمبعض، ظمطل وممـقع، وىمقؾ : طمرام أو مؽروه أو معقى، قمغم شمػصقؾ ذم ذًمؽ، اكظر  (3)

، ذح اًمدرة 3/211، مجول اًمؼراء ًمؾسخووي : 11، مـجد اعمؼرئلم، ص3/31ًمؾتػصقؾ : اًمـنم : 

، 11-11، همقٌ اًمـػع ًمؾصػوىمز، ص3/111، ًمطوئػ اإلؿمورات ًمؾؼسطالين : 3/311ي : ًمؾـقير

 .3/311إحتوف ومضالء اًمبنم ًمؾدمقوـمل : 
 متـ ـمقبي اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم )اًمؽؼمى( خلومتي اعمحؼؼلم اإلموم اسمـ ازجزري، مطبقع ومتداول.( 2)

 ذم )م( يملهنو : )مبحٌ(.( 1)

 عنم خلومتي اعمحؼؼلم اإلموم اسمـ ازجزري، مطبقع ومتداول.اًمـنم ذم اًمؼراءات اًم( 1)

هق : احلوومظ أسمق اًمػرج قمبد اعمؾؽ سمـ سمؽران سمـ قمبد اهلل اًمـفرواين اًمؼطون، مؼرئ طموذق صمؼي، أظمذ  (1)

اًمؼراءات قمرًضو قمـ زيد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمؽقذم، وأيب سمؽر اًمـؼوش، وهبي اهلل سمـ ضمعػر وهمػمهؿ، وىمرأ 

سـ سمـ ىموؾمؿ اعمعروف سمغالم اهلراس، وهمػمه،  أًمػ ذم اًمؼراءات يمتوسمو، وقمؿر دهرا، قمؾقف أسمق قمكم احل

، 3/111، همويي اًمـفويي : 2/111هـ. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 111واؿمتفر ذيمره، شمقذم ؾمـي : 

 .13-3/11، آظمتقور : 11، اًمؽػويي اًمؽؼمى، ص331اإلرؿمود، ص

 سمـ قمبقد اهلل سمـ قمؿر سمـ ؾمقار اًمبغدادي احلـػل، ممًمػ : اعمستـػم، إموم هق : اإلموم أسمق ـموهر أمحد سمـ قمكم (1)

يمبػم حمؼؼ صمؼي، ىمرأ قمغم : احلسـ سمـ أيب اًمػضؾ اًمنممؼوين، واحلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمعطور، وقمكم سمـ 

بط م، وىمرأ قمؾقف : أسمق قمكم سمـ ؾمؽرة اًمصدذم ؿمقخ اسمـ اًمبوذش، وأسمق حمؿد ؾمحمؿد سمـ ومورس اخلقوط وهمػمه

 .3/31، واًمغويي : 2/313هـ . اكظر : اعمعرومي : 111اخلقوط، وأسمق اًمؽرم اًمشفرزوري وهمػمهؿ، شمقذم ؾمـي : 

هق : اإلموم أسمق قمكم احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمعطور اًمبغدادي، اعممدِّب، اعمعروف سموٕىمرع، ؿمقخ ضمؾقؾ  (1)

اهقؿ سمـ أمحد اًمطؼمي، وأيب احلسـ سمـ احلاممل موهر صمؼي، ىمرأ قمغم : أيب اًمػرج اًمـفرواين، وأيب إؾمحوق إسمر

ـ ؾمقار، شمقذم ؾمـي : وهمػمهؿ،  ـ . اكظر : اعمعرومي : 111وىمرأ قمؾقف أسمق ـموهر اسم  .3/221، اًمغويي : 2/133ه

سمٌمء مـ اظمتالف ذم اًمعبورة مـ  21سمدائع اًمؼمهون قمغم قمؿدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن ًمإلزمػمي، ص (3)

 دل قمغم اظمتالف اًمـسخ طمقٌ إن اعمطبقع مـ كسخي واطمدة ومؼط.طمقٌ اًمـؼص واًمزيودة ممو ي

 .21اًمبدائع، ص (1)



 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

73: 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ﴿:  وىمول ذم حترير ىمقًمف شمعوممٰ 

 : -سمعد أن ذيمر أوضمف إزرق  – [11]اًمبؼرة: ﴾ڳ   

 .(2)اكتفك. ش(1) ﴾ں  ں  ﴿ /أ[ أكف ًمقس ًمف اًمغـي ذم كحق :13وىمد قمرومً ]»
 ًُ  (4)ذم أطمؽوم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ومؾؿ أضمدهو (اًمـنم)يمالم  (3)وىمد شمتبع

 اًمطرق. (5)وردت قمـ إزرق ذم ـمريٍؼ مـ اًمطرق اًمتل ىمدمفو ذم سمحٌ

ذم ذيمر اًمطرق قمغم ؾمبقؾ اإلمجول، وذم طمؽؿ  (نماًمـ)وهذه كبذة مجعُتفو مـ 

، اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ قمـد اًمالم واًمراء مع سمقون اعمراد مـ يمالمف سمتقومقؼ اهلل شمعوممٰ 

قُتفو :  .شاًمؼمهون إصدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق» وؾمؿَّ

 ويمرمف. آملم.واهللَ أؾملُل أن يػتح هبو قمغم مـ اـمَّؾع قمؾقفو يمؾَّ مغؾٍؼ سمؿـِّف 
قمغم ظمؾػ  (6)، وىمراءة اًمداين(اًمتقسػم)، و(اًمشوـمبقيومفل شمرضمع إمم :) أمو ـمرىمف :

وـمريؼ اًمداين قمـ  ،(10)(اًمؽومؾ)و ،(9)(اعمجتبك)و،(8)(اهلدايي)،و(7)سمـ إسمراهقؿ

                                           
 .11طمقثام وردت، وأول مقاضعفو : اًمبؼرة : ( 3)

 .11اًمبدائع، ص (2)

 اًمؼوئؾ : هق اعمتقزم. (1)

 أي : اًمغـي. (1)

 ذم )م( يملهنو : )مبحٌ(. (1)
ىمرأ قمغم قمبد اًمعزيز سمـ ضمعػر  هـ،113ل، وًمد ذم : هق : أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ قمثامن اًمداين اًمؼرـمب (1)

سمـ ظمقاؾمتك اًمػورد، وظمؾػ سمـ إسمراهقؿ سمـ ظموىمون، وأيب اًمػتح ومورس، وىمرأ قمؾقف أسمق سمؽر اسمـ اًمػصقح، 

صوطمى ممًمػوت ؿمفػمة، مـفو : ضمومع اًمبقون، واًمتقسػم، واعمؼـع ذم رؾمؿ اعمصحػ، وهمػمهو اًمؽثػم، شمقذم 

 .3/111، وهمويي اًمـفويي : 133-3/111ي اًمؼراء اًمؽبور: هـ(. اكظر : معروم111ؾمـي : )

، إؾمتوذ اًمضوسمط ذم ىمراءة ورش اعمٍمي هق : ظمؾػ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اسمـ ظموىمون أسمق اًمؼوؾمؿ اخلوىموين (1)

وهمػمهو، ىمرأ قمغم أمحد سمـ أؾمومي اًمتجقبل، وأمحد سمـ حمؿد سمـ أيب اًمرضموء، وحمؿد سمـ قمبد اهلل اعمعوومري، ىمرأ 

هـ. 112وومظ أسمق قمؿرو اًمداين، وقمؾقف اقمتؿد ذم ىمراءة ورش ذم اًمتقسػم وهمػمه، موت سمؿٍم ؾمـي : قمؾقف احل

 .3/213، همويي اًمـفويي : 3/111اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

هـ ، واًمؽتوب مػؼقد، وذطمف ًمؾؿمًمػ كػسف مطبقع 111ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ قمامر اعمفدوي شمقذم : سمعد  (3)

 .3/11هـ. واكظر : اًمـنم : 3131، قموم 3ؾمعقد طمقدر، مـ مؽتبي اًمرؿمد سموًمريوض، طسمتحؼقؼ : د/طموزم 

ـ قمؿر اًمطرؾمقد، كزيؾ مٍم، شمقرم هبو ؾمـي :  (1) ـ أمحد سم نم : 121ًمإلموم أيب اًمؼوؾمؿ قمبد ازجبور سم  .3/13هـ . اكظر : اًـم

 اًمؼوؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ ذم اًمؼراءات اًمعنم وإرسمعلم اًمزائدة قمؾقفو، شملًمقػ : اإلموم أيباًمؽومؾ  (31)

هـ ، وهق مطبقع مـ ممؾمسي 111ضمبورة سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ اهلذزم اعمغريب كزيؾ كقسوسمقر، شمقرم هبو ؾمـي : 

 .3/13هـ . واكظر : اًمـنم : 3123، قموم : 3ؾمام ًمؾـنم واًمتقزيع سمؿٍم، ط
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 .(3)(شمؾخقص اًمعبورات)و ،(2)(اًمتجريد)/ب[، و13] (1)أيب اًمػتح
، (6)(اًمتذيمرة)و مـ ـمريؼ اًمداين، (5)وـمريؼ ـموهر سمـ همؾبقن ،(4)وـمريؼ أيب معنم

 .(10)أيب اًمطقى (إرؿمود)و ،(9)(اًمتبٍمة)و ،(8)(اًمؽوذم)و ،(7)(اًمعـقان)و
                                           

اًمؽبػم اًمضوسمط اًمثؼي، وًمد هق : ومورس سمـ أمحد سمـ مقؾمك أسمق اًمػتح احلؿيص اًمرضير، كزيؾ مٍم، إؾمتوذ  (3)

هـ ، ىمرأ قمغم قمبد اًمبوىمل سمـ احلسـ، وحمؿد سمـ احلسـ أيب ـموهر إكطويمل، وأيب اًمػرج 111سمحؿص ؾمـي : 

ل ذم اًمؼراءات اًمثامن. شمقذم سمؿٍم  اًمشـبقذي، ىمرأ قمؾقف وًمده اًمبوىمل، واحلوومظ أسمق قمؿرو اًمداين. ًمف : اعمـَشَّ

 .2/1، همويي اًمـفويي : 2/131ؽبور : هـ . اكظر : معرومي اًمؼراء اًم113ؾمـي : 

شملًمقػ : اإلموم أيب اًمؼوؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر قمتقؼ سمـ ظمؾػ اًمصؼكم اعمعروف سموسمـ اًمػحوم، ؿمقخ  (2)

 .3/11هـ. اكظر : اًمـنم : 131اإلؾمؽـدريي، وشمقرم هبو ؾمـي : 

قاري اًمؼػمواين كزيؾ اإلؾمؽـدريي، سمـ سمؾقؿي اهل  قمكم احلسـ سمـ ظمؾػ سمـ قمبد اهللشملًمقػ : اإلموم اعمؼرئ أيب (1)

 .3/12هـ. اكظر : اًمـنم : 131وشمقرم هبو ؾمـي : 

هق : قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمصؿد سمـ حمؿد أسمق معنم اًمطؼمي، ؿمقخ أهؾ مؽي، إموم قمورف حمؼؼ أؾمتوذ  (1)

ان، وأيب قمبد اهلل اًم ؽورزيـل، وأيب يمومؾ صمؼي صوًمح، ىمرأ قمغم أيب اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيدي سمَِحرَّ

اًمػضؾ قمبد اًمرمحـ سمـ احلسـ اًمرازي، وىمرأ قمؾقف احلسـ اسمـ سمؾقؿي، وإسمراهقؿ سمـ قمبد اعمؾؽ اًمؼزويـل، 

وقمبد اهلل سمـ مـصقر سمـ أمحد اًمبغدادي، مـ ممًمػوشمف : اًمتؾخقص ذم اًمؼراءات اًمثامن، مطبقع، وؾمقق 

هـ. اكظر : اعمعرومي: 113سمؿؽي ؾمـي :  اًمعروس، خمطقط، واًمرؿمود ذم ذح اًمؼراءات اًمشوذة، وهمػمهو، شمقذم

 .3/113، واًمغويي : 2/321-311

هق : ـموهر سمـ قمبد اعمـعؿ سمـ قمبقد اهلل سمـ همؾبقن أسمق احلسـ احلؾبل، كزيؾ مٍم، أؾمتوذ قمورف وصمؼي ضوسمط  (1)

وطمجي حمرر، ممًمػ اًمتذيمرة ذم اًمؼراءات اًمثامن، مطبقع، مـ ؿمققظمف : واًمده، وقمبد اًمعزيز سمـ قمكم، 

سمـ يقؾمػ سمـ هنور احلرشمؽل وهمػمهؿ، مـ شمالمذشمف : احلوومظ أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين، وأسمق  وحمؿد

: هـ. اكظر111ـل، شمقذم سمؿٍم ؾمـي : اًمػضؾ قمبد اًمرمحـ اًمرازي وأسمق قمبد اهلل حمؿد اسمـ أمحد اًمؼزوي

 .3/111، اًمغويي : 2/113اعمعرومي : 
 .3/11ؼ، واكظر : اًمـنم : ًمطوهر سمـ همؾبقن اعمذيمقر ذم اًمتعؾقؼ اًمسوسم (1)

: اإلموم أيب اًمطوهر إؾمامقمقؾ سمـ ظمؾػ سمـ ؾمعقد سمـ قمؿران إكصوري إكدًمز إصؾ، صمؿ  شملًمقػ (1)

 .3/11هـ. اكظر : اًمـنم : 111، شمقرم سمؿٍم ؾمـي :  اعمٍمي، اًمـحقي اعمؼرئ

ؿمبقكم، شمق (3) ل ٕا ـ أمحد اًمرقمـق ـ ذيح سم نم : 111ؾمـي :  سملؿمبقؾقفرم شملًمقػ : اإلموم أيب قمبد اهلل حمؿد سم  .3/11هـ. اكظر : اًـم

. هـ111شملًمقػ : اإلموم أيب حمؿد مؽل سمـ أيب ـموًمى اًمؼقز اًمؼػمواين صمؿ إكدًمز، شمقرم سمؼرـمبي ؾمـي :  (1)

 .3/11اكظر : اًمـنم : 

ل، كزيؾ احلؾب -واًمد اإلموم ـموهر اسمـ همؾبقن  -: أيب اًمطقى قمبد اعمـعؿ سمـ قمبد اهلل سمـ همؾبقن  شملًمقػ (31)

 .3/11، اًمـنم : 3/111هـ، اكظر : همويي اًمـفويي : 131مٍم، شمقرم هبو ؾمـي : 
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 وأما حكم النون الساكنة والتنوين مع الالم والراء :
: ومنكف يليت قمـد ؾمتي  –وهق اإلدهموم  –وأمو احلؽؿ اًمثوين »:  (اًمـنم)ومؼول ذم 

فو : طمرومون سمال همـي، ومهو : اًمالم واًمراء، مـ ،)يرمؾقن( أطمرف، وهل : طمروف :

ٿ    ﴿ ،(2) ﴾ ڃڃ  ﴿،[2]اًمبؼرة:﴾ ڀڀ  ﴿،(1)﴾ ڭڭ ڭ  ﴿كحق : 

مـ أئؿي (3)هذا هق مذهى ازجؿفقر مـ أهؾ إداء وازِجؾَّي ، [21]اًمبؼرة:﴾ٿ

اًمتجقيد، وهذا اًمذي قمؾقف اًمعؿؾ قمـد أئؿي إمصور ذم هذه إقمصور، وهق اًمذي مل 

، (اًمتقسػم/أ[ يمصوطمى )12ػٌم مـ همػمهؿ ؾمقاه، ]ىموـمبًي ويمث يذيمر اعمغورسميُ 

 ،(5)[(اهلدايي)، ]و(اًمتبٍمة)و ،(4)(اهلودي)و(، اًمؽوذم)و(،اًمعـقان)و(،اًمشوـمبقي)و

 .(6)ش، وهمػمهؿ(اًمتذيمرة)، و(اًمتجريد)، و(شمؾخقص اًمعبورات)و

 .(اهلودي)يمؾ  هذه اًمؽتى ذم ـمريؼ إزرق إٓ : 

، ومنكف ذيمر (اًمؽومؾ)مـف ؿمقًئو ذم أصحوب اًمغـي ؾمقى ومو سمؼل مـ ـمرىمف مل يذيمر 

 .(8)يمام يليت (7)مـف اًمغـي ًمقرش مـ همػم ـمريؼ إزرق

صمؿ سملمَّ 
 سموًمغـي مـ همػم ازجؿفقر سمؼقًمف : (10) ]أظمذيـ[ (9)

                                           
 .211و 21وردت ذم مقضعلم مـ ؾمقرة اًمبؼرة، أيي :  (3)

 .1مـ مقاضعفو ؾمقرة اًمبؼرة، أيي :  (2)

، ضَمالٓ وضَمالًمي، ومفق : ضَمؾقؾ، يؼول : ىمقٌم ضِمؾٌَّي  (1) : قمظامء ؾمودة.  -سمؽرس ازجقؿ  –)ازِجؾَّي( : مـ : ضَمؾَّ جَيِؾ 

 ، مودة : )ضمؾ(.3211اكظر : اًمؼومقس اعمحقط، ص
هـ، اكظر : 131شملًمقػ : اإلموم اًمػؼقف أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ ؾمػقون اًمؼػمواين اعموًمؽل، شمقرم سموعمديـي ؾمـي :  (1)

 .3/11اًمـنم : 

 زيودة مـ )ط(، واًمـنم اعمطبقع . (1)

 .2/21اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم :  (1)

 .111اكظر : اًمؽومؾ، ص( 1)

 ضؿـ يمالم اسمـ ازجزري أيت مـ اًمـنم ىمريًبو.( 3)

 أي : اسمـ ازجزري.( 1)

 ذم إصؾ : )إظمذين(، ؾمفق مـ اًمـوؾمخ، واعمثبً )ط( و)م(.( 31)
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اًمغـي، ورووا ذًمؽ قمـ  (1)وذهى يمثػم مـ أهؾ إداء إمم اإلدهموم مع إسمؼوء»

اسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، واسمـ قمومر، وقموصؿ، وأيب أئؿي اًمؼراءات يمـوومع، و (2) ]أيمثر[

 ضمعػر، ويعؼقب وهمػمهؿ، وهل روايي أيب اًمػرج اًمـفرواين قمـ : كوومع، وأيب ضمعػر،
/ب[ اسمـ ؾمقار 12واسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، واسمـ قمومر، كص قمغم ذًمؽ : أسمق ـموهر ]

َ اًمطؼم»قمـ ؿمقخف أيب قمكم اًمعطور قمـف، وىمول ومقف :  (اعمستـػم)ذم  ي  وظَمػمَّ
قمـ  (3)

ىموًمقن مـ ـمريؼ احلؾقاينِّ 
 . ش(4)

 .شيمذًمؽ (6)قمـ اًمسقد وأيب زيد (5)وذيمر أسمق احلسـ اخلقوط»ىمول : 

 [(8) وشـؼـواًمـ (7) ودـؿــ ]طمـور قمـطـل اًمعـل قمؾـأسم ٰك ـرأُت قمؾـوىم»ول : ـؿ ىمـصم
                                           

 ذم )م( : )سمؼوء(. (3)

 ذم إصؾ : )يمثػم(، واعمثبً مـ : )ط(، و)م(، واًمـنم اعمطبقع، وهق اًمصقاب. (2)
هـ، ىمرأ قمغم اسمـ 121هق : أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ إؾمحوق اًمطؼمي اعموًمؽل اًمبغدادي، وًمد ؾمـي :  (1)

هـ. اكظر : 111سمقيون وأمحد اًمقزم وأيب سمؽر اًمـؼوش، وىمرأ قمؾقف أسمق قمكم إهقازي وهمػمه، شمقذم ؾمـي : 

 .1-3/1ور. اكظر : اًمغويي : . مـ ممًمػوشمف ذم اًمؼراءات يمتوب : آؾمتبص2/133معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

هق : أسمق احلسـ أمحد سمـ يزيد، اًمصػور احلُْؾَقاين، ىمرأ قمغم ىموًمقن وهشوم سمـ قمامر وظمؾػ وهمػمهؿ، وىمرأ  (1)

. ىمول اسمـ 3/111هـ. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 211قمؾقف اًمػضؾ سمـ ؿموذان وهمػمه، شمقذم ؾمـي : 

 .311-3/311وموئتلم. اًمغويي : ازجزري : وأطمسى أكف شمقذم ؾمـي : كقػ ومخسلم 

هق : أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس اخلقوط اًمبغدادي، مـ شمالمذة أيب اًمػرج اًمـفرواين، وأيب  (1)

احلسـ احلاممل، ومـ ؿمققخ أيب ـموهر اسمـ ؾمقار، ممًمػ يمتوب : ازجومع ذم اًمؼراءات، ىمول اًمذهبل : أفمـف 

 .3/111، واًمغويي : 2/311ي : هـ . اكظر : اعمعروم111سمؼل إمم سمعد : 

هق : أسمق زيد ؾمعقد سمـ أوس إكصوري اًمـحقي، مـ ضمؾي أصحوب أيب قمؿرو ويمؼمائفؿ، ومـ أقمقون أهؾ  (1)

هـ ، وهق راسمع اًمرواة 231هـ ، وشمقذم سموًمبٍمة ؾمـي : 321اًمـحق واًمؾغي واًمشعر وكبالئفؿ، وًمد ؾمـي : 

 .3/111(. اكظر : اًمغويي : 3/211) اًمستي قمـ أيب قمؿرو قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم :

هق : أسمق احلسـ محود سمـ أمحد سمـ محود اًمؽقذم اًمرضير، ىمرأ قمغم : اًمؼوؾمؿ سمـ أمحد اخلقوط، وحمؿد سمـ  (1)

احلسلم سمـ قمكم اًمؽقذم، وىمرأ قمؾقف اًمؼويض حمؿد سمـ قمبد اهلل ازجعػل، وزيد سمـ قمكم، وأسمق سمؽر اًمشذائل، 

إقمشك ذم روايي ؿمعبي قمـ قموصؿ قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم وأسمق سمؽر سمـ مفران. وهق أطمد ـمرق 

 .3/211(، مل يذيمر اسمـ ازجزري شموريخ وٓدشمف وٓ ووموشمف. اكظر : اًمغويي : 122، 3/111)

هق : أسمق سمؽر حمؿد سمـ احلسـ سمـ حمؿد اعمقصكم اًمـؼوش، كزيؾ سمغداد، اإلموم اًمعؾؿ، ممًمػ يمتوب ؿمػوء  (3)

هـ ، وهق أطمد ـمريؼل هورون 113هـ، وشمقذم ؾمـي : 211رس، وًمد ؾمـي : اًمصدور ذم اًمتػسػم، مؼرئ مػ

(، وأطمد ـمرق إقمشك 3211إظمػش ذم روايي اسمـ ذيمقان قمـ اسمـ قمومر قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم : )

 .2/331، واًمغويي : 2/113(. واكظر : اعمعرومي : 3/121ذم روايي ؿمعبي قمـ قموصؿ قمـده )
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 .(2)شسمتبؼقي اًمغـي أيًضو (1)

 .(4)ضمعػرقمـ اًمـفرواين قمـ أيب  (إرؿموده)ذم  (3)ورواه أسمق اًمعز

 (7)أمحد سمـ صوًمح (6)قمـ اًمسقد، و]قمـ[ (5)قمـ اسمـ طمبش (اًمؽػويي)وزاد ذم 

  .(9)قمـ ىمـبؾ (8)قمـ ىموًمقن، وقمـ كظقػ
                                           

 ؛ وذم )ط( و)م( : )محود اًمـؼوش(، واعمثبً مـ اعمستـػم واًمـنم اعمطبققملم.ذم إصؾ : )مجود اًمـؼوش( (3)

 .113-3/111اكظر اًمـؼقل اعمذيمقرة ذم : اعمستـػم :  (2)

هق : أسمق اًمعز حمؿد سمـ احلسلم سمـ سمـدار اًمقاؾمطل اًمؼالكز، ؿمقخ اًمعراق، ومؼرئ اًمؼراء سمقاؾمط، مـ  (1)

هـ . مـ ممًمػوشمف : إرؿمود 123هـ ، وشمقذم هبو ؾمـي : 111:  شمالمذة أيب اًمؼوؾمؿ اهلذزم، وًمد سمقاؾمط ؾمـي

اعمبتدي وشمذيمرة اعمـتفل ذم اًمؼراءات اًمعنم، مـ مطبققموت ضمومعي أم اًمؼرى سمتحؼقؼ : قمؿر محدان 

هـ، ويمتوب : اًمؽػويي اًمؽؼمى ذم اًمؼراءات اًمعنم، ـمبع سمؿراضمعي : مجول اًمديـ 3111اًمؽبقز، قموم : 

، 2/132م. واكظر ًمؽممجتف : اعمعرومي : 211اث سمطـطو، مٍم، قموم : حمؿد ذف سمدار اًمصحوسمي ًمؾؽم

 .11-11، ومؼدمي حمؼؼ اإلرؿمود، ص2/323واًمغويي : 

 .311اكظر : إرؿمود اعمبتدي وشمذيمرة اعمـتفل ٕيب اًمعز اًمؼالكز، ص (1)

مقؾمك سمـ ضمرير هق : احلسلم سمـ حمؿد سمـ طمبش أسمق قمكم اًمديـقري، طموذق ضوسمط متؼـ، ىمرأ قمغم أيب قمؿران  (1)

اًمرىمل، واًمعبوس اسمـ اًمػضؾ اًمرازي، وأيب سمؽر سمـ جموهد وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف حمؿد سمـ اعمظػر اًمديـقري، 

وأسمق اًمػضؾ اخلزاقمل، وأسمق اًمعالء حمؿد سمـ قمكم اًمقاؾمطل، متؼدم ذم قمؾؿ اًمؼراءات مشفقر سموإلشمؼون صمؼي 

 .3/211هـ . اكظر : اًمغويي : 111قذم ؾمـي : ملمقن، ويمون يلظمذ زجؿقع اًمؼراء سموًمتؽبػم ذم مجقع اًمسقر. شم

 زيودة مـ )ط( واًمـنم اعمطبقع.( 1)

هـ ، ىمرأ قمغم ورش وىموًمقن، وًمف 311أمحد سمـ صوًمح اإلموم احلوومظ أسمق ضمعػر اعمٍمي، وًمد ؾمـي : هق :  (1)

حلسـ قمـ يمؾ مـفام روايي، روى قمـف اًمؼراءة أمحد سمـ حمؿد سمـ طمجوج اًمرؿمجقـل واحلسـ سمـ أيب مفران وا

 .3/12هـ . اكظر : اًمغويي : 213سمـ قمكم سمـ موًمؽ إؾمـوين، شمقذم ؾمـي : 
كظقػ سمـ قمبد اهلل أسمق احلسـ اًمؽرسوي احلؾبل، كزيؾ دمشؼ، مؼرئ يمبػم مشفقر، أظمذ اًمؼراءة هق :  (3)

قمرًضو قمـ أمحد سمـ حمؿد اًمقؼطقـل، ومقؾمك سمـ ضمرير اًمـحقي، وأيب اًمعبوس إؿمـوين وهمػمهؿ، ىمول اسمـ 

زري : وىمراءشمف قمغم ىمـبؾ حتتؿؾ، وىمرأ قمؾقف قمبد اًمبوىمل سمـ احلسـ، وقمبد اعمـعؿ سمـ همؾبقن، وأسمق قمكم ازج

 .2/112اًمرهووي. اكظر : اًمغويي : 

وروى أمحد سمـ صوًمح »، وكص يمالمف ومقف : 11اًمؽػويي اًمؽؼمى ٕيب اًمعز اًمؼالكز، ص : اكظر (1)

قد إدهمومفو وشمبؼقي اًمغـي، اًمبوىمقن يدهمؿقن واًمسقؾمـجردي قمـ زيد قمـ إؾمامقمقؾ واسمـ طمبش قمـ اًمس

 ومل أضمد ومقف ذيمر كظقػ قمـ ىمـبؾ إٓ قمـد ذيمر اًمغـي ذم طمرف اًمقاو، واهلل أقمؾؿ.ش. وُيذومقن اًمغـي
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وقمـ اًمسقد،  ،(2)قمـ قمقسك سمـ وردان شهمويتف»ذم  (1)ورواه احلوومظ أسمق اًمعالء

قمـ واكػرد سمتبؼقي اًمغـي  ،(4)قمـ كوومع، وقمـ اًمـفرواين قمـ اًمقزيدي (3)وقمـ اعمسقبل

 .(6)قمـ اسمـ ذيمقان ذم اًمراء ظموصي (5)اًمصقري

اًمقضمفلم قمـ همػم أيب ضمعػر  -/أ[ 11] (اًمغويي)صوطمى  - (7)وأـمؾؼ اسمـ مفران

  .(8)شإن اًمصحقح قمـ أيب قمؿرو إفمفور اًمغـي»ومحزة واًمؽسوئل وظمؾػ، وىمول : 
                                           

هـ، مـ شمالمذة 133هق : احلسـ سمـ أمحد سمـ احلسـ اهلؿذاين اًمعطور أسمق اًمعالء، إموم اًمعراىمقلم، وًمد ؾمـي :  (3)

وقمـدي أكف ذم اعمشورىمي يمليب قمؿرو اًمداين ذم اعمغورسمي، سمؾ هذا أوؾمع »اسمـ ازجزري : أيب اًمعز اًمؼالكز. ىمول 

هـ، ًمف ممًمػوت يمثػمة، ويمتوسمف : همويي آظمتصور ذم ىمراءات اًمعنمة أئؿي 111شمقذم ذم ؾمـي : ش. روايي مـف سمؽثػم

، 3ًمؽريؿ سمجدة، طإمصور ـمبع سمتحؼقؼ : د/أذف حمؿد ومماد ـمؾعً مـ ازجامقمي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن ا

 .211-3/211، واًمغويي : 3112-1/3111هـ. وشمرمجتف ذم : اعمعرومي : 3131قموم : 

 أطمد راويل أيب ضمعػر اعمدين. (2)

حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد أسمق قمبد اهلل اعمسقبل اعمدين، مؼرئ قمومل مشفقر ضوسمط صمؼي، أظمذ اًمؼراءة هق :  (1)

حمؿد ـل مقؿقكي سمـً أيب ضمعػر، وهمػمهؿ، روى اًمؼراءة قمـف قمرًضو قمـ أسمقف قمـ كوومع، وقمـ أمحد وصموسمً اسم

ـ اًمصؼر، روى قمـف مسؾؿ وأسمق داود ذم يمتوسمقفام، شمقذم ذم ؾمـي :  ـ اًمػرج وقمبد اهلل سم  .2/13هـ. اكظر: اًمغويي : 211سم

 ُيقك سمـ اعمبورك سمـ اعمغػمة أسمق حمؿد اًمعدوي اًمبٍمي اعمعروف سموًمقزيدي، كحقي مؼرئ صمؼي قمالميهق :  (1)

أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ أيب قمؿرو، وقمـ محزة، روى اًمؼراءة قمـف أوٓده حمؿد وقمبد اهلل وإسمراهقؿ ، يمبػم

وإؾمامقمقؾ وإؾمحوق، وأسمق قمؿر اًمدوري، وأسمق ؿمعقى اًمسقد، وًمف اظمتقور ظموًمػ ومقف أسمو قمؿرو ذم 

 .2/111هـ. اكظر : اًمغويي : 212طمروف يسػمة، وًمف قمدة شمصوكقػ، شمقذم سمؿرو ؾمـي : 

حمؿد سمـ مقؾمك سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق اًمعبوس اًمصقري اًمدمشؼل، مؼرئ مشفقر ضوسمط صمؼي، أظمذ هق :  (1)

اًمؼراءة قمـ اسمـ ذيمقان، وقمبد اًمرزاق سمـ طمسـ اإلموم، وروى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ أمحد اًمداضمقين، 

 .2/213هـ . اكظر : اًمغويي : 111واحلسـ سمـ ؾمعقد اعمطققمل، موت ؾمـي : 

 .311-3/311ٓظمتصور : يـظر : همويي ا (1)

هق : أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ مفران اإلصبفوين اًمـقسوسمقري، صوطمى ممًمػوت يمثػمة، وًمد ذم :  (1)

هـ، ويمتوسمف : اًمغويي ذم اًمؼراءات اًمعنم مطبقع سمتحؼقؼ : حمؿد همقوث ازجـبوز، 133هـ، وشمقذم ذم ؾمـي : 211

 .11-3/11، وهمويي اًمـفويي : 111-2/112هـ. واكظر ًمؽممجتف : اعمعرومي : 3111، قموم : 3ط

إدهموم اًمـقن واًمتـقيـ قمـد اًمالم واًمراء : مؽل، »يمالمف ومقف :  وكص !مل أضمد اًمـص ذم همويي اسمـ مفران (3)

( ىمريبي مـ كؼؾ 11وقمبورشمف ذم اعمبسقط )ص .31-31اًمغويي، صش. ويزيد، وظمؾػ، اسمـ يمثػم سموًمقضمفلم

ٌ ىمول ومقف : اسمـ ازجزري ـ قمـد اًمالم واًمراء سمغػم همـي، يدهمؿ أسمق ضمعػ»، طمق قي قن واًمـت ـ يمثػم سمروايي اهلوؿمؿل وظمؾػ اًـم ر واسم

ٓئؾ يطقل ذيمرهو ف قمؾقف ؿمقاهد ود ي، وًمف ومقف وقـم ـ أيب قمؿرو خمتؾًػو قمـف، واًمصحقح قمـف إفمفور اًمـغ  ش.وروي ذًمؽ قم
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قمل (1)(اعمبفٍ)ورواه صوطمى  قمـ اعمطقِّ
قمـد اًمراء، وقمـ  (3)قمـ أيب سمؽر (2)

 سمقضمفلم، ىمول : (5)قمـ أيب سمؽر ]ومقفام[ (4)ياًمشـبقذ

 . شوىمرأُت قمغم ؿمقخـو اًمنميػ سموًمتبؼقي ومقفام قمـدمهو»

 . شوظمػمَّ اًمبزي  سملم اإلدهموم واإلفمفور ومقفام قمـدمهو»ىمول : 

 .(6)شوسموًمقضمفلم ىمرأُت »ىمول : 
قمـ همػم محزة واًمؽسوئل وظمؾػ وهشوم،  (اًمؽومؾ)ورواه أسمق اًمؼوؾمؿ اهلذزم ذم 

 .(7)ًمػضؾ قمـ أيب ضمعػر، وقمـ ورش همػم إزرقوقمـ همػم ا

قمـ اسمـ طمبش قمـ اًمسقد، وقمـ  (اعمـتفٰك )ذم  (8)وذيمره أسمق اًمػضؾ اخلزاقمل

                                           
هـ، وشمقذم 111ي : وط، وًمد ؾمـهق : أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ أمحد اًمبغدادي ؾمبط أيب مـصقر اخلق (3)

اعمبفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن وىمراءة إقمؿش واسمـ حمقصـ واظمتقور ظمؾػ »، مـ ممًمػوشمف :  هـ113ؾمـي:

، وىمد طمؼؼف اًمبوطمٌ : قمبد اًمعزيز سمـ كوس اًمسؼم ذم مرطمؾي اًمديمتقراه ذم يمؾقي أصقل اًمديـ شواًمقزيدي

هـ، وـمبع سمدار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 3111-3111سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض، قموم : 

اًمؼراءات اًمسبع اعمبفٍ ذم »هـ، سمتحؼقؼ ؾمقد يمرسوي طمسـ ذم صمالصمي أضمزاء سمعـقان : 3121سمػموت قموم : 

قمؿش ويعؼقب وظمؾػ ـ وٕا ـ حمقص  .3/111، واًمغويي : 2/111شمرمجتف ذم : اعمعرومي : ش. اعمتؿؿي سموسم

ًمػضؾ سمـ ؿموذان اعمطققمل اًمبٍمي، ممًمػ يمتوب : هق : أسمق اًمعبوس احلسـ سمـ ؾمعقد سمـ ضمعػر سمـ ا (2)

معرومي اًمالموت وشمػسػمهو، ىمرأ قمغم حمؿد سمـ يعؼقب اعمعدل، واسمـ ؿمـبقذ، واسمـ جموهد، ىمرأ قمؾقف أسمق 

اًمػضؾ حمؿد سمـ ضمعػر اخلزاقمل، وأسمق احلسلم قمكم سمـ حمؿد اخلبوزي، وحمؿد سمـ احلسلم اًمؽورزيـل،  شمقذم 

 .231-231/ 3، واًمغويي : 2/131اكظر : اعمعرومي : هـ وىمد ضمووز اعموئي. 113ؾمـي : 

 هق : ؿمعبي سمـ قمقوش، أطمد راويل قموصؿ. (1)

ـ إسمراهقؿ اًمشـبقذي اًمشطقي اًمبغدادي، وًمد ؾمـي :  (1) ـ أمحد سم ـ جموهد، وأيب 111هق : أسمق اًمػرج حمؿد سم ـ اسم هـ، أظمذ اًمؼراءة قم

ـؼوش، وأيب احلسـ سـم ؿمـبقذ، وإًمقف كسى ًمؽثرة مالزم هقازي، وأسمق اًمعالء حمؿد سـم قمكم سمؽر اًم تف ًمف، ىمرأ قمؾقف أسمق قمكم ٕا

ل، شمقذم ؾمـي :  ـ احلسلم اًمؽورزـي  .2/11، واًمغويي : 2/111هـ. اكظر : اعمعرومي : 133اًمقاؾمطل، وحمؿد سم

 زيودة مـ )ط(، واًمـنم اعمطبقع. (1)

 .111-3/112اكظر اًمـؼقل ذم : اعمبفٍ :  (1)

 .111اكظر : اًمؽومؾ، ص (1)

هق : أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ قمبد اًمؽريؿ اخلزاقمل ازجرضموين، اإلموم احلوذق، أظمذ اًمؼراءة قمـ  (3)

احلسـ سمـ ؾمعقد اعمطققمل واسمـ طمبش وحمؿد سمـ قمقسك اعممدب، وروى اًمؼراءة قمـف أسمق اًمعالء اًمقاؾمطل 

 .2/311اًمغويي :  هـ. اكظر :113وهمػمه، مـ ممًمػوشمف : اعمـتفك، وهتذيى إداء، واًمقاضح، شمقذم ذم :  
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/ب[ وقمـ 11] ،(2)قمـ ىمـبؾ، وقمـ طمػص مـ همػم ـمريؼ زرقمون (1)اسمـ جموهد

 .(3)احلؾقاين قمـ هشوم، وقمـ اًمصقري قمـ اسمـ ذيمقان

ذم اًمالم  (4)ـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذقمـ ىمـبؾ م (ضمومع اًمبقون)وذيمره اًمداين ذم 

قمـ اًمبزي وىمـبؾ ذم اًمالم واًمراء، وقمـ  (6)قمـ أيب رسمقعي (5)ظموصي، وقمـ اًمزيـبل

قين (7)أيب قمقن  (8)قمـ احلؾقاين قمـ ىموًمقن، وقمـ إصبفوين قمـ ورش، وقمـ اًمشؿ 
                                           

هق : أمحد سمـ مقؾمك أسمق سمؽر اسمـ جموهد اًمتؿقؿل اًمبغدادي، ممًمػ يمتوب اًمسبعي، وًمد سمغداد ؾمـي :  (3)

هـ ، ىمرأ قمغم قمبد اًمرمحـ سمـ قمبدوس، وىمـبؾ اعمؽل، وقمبد اهلل اسمـ يمثػم اعممدب وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف 211

اعمطققمل، واسمـ ظموًمقيف اًمـحقي، وحمؿد سمـ  أمحد سمـ كٍم اًمشذائل، وأسمق قمكم اًمػورد، واحلسـ سمـ ؾمعقد

 .312-3/311هـ . اكظر : همويي اًمـفويي : 121احلسـ اًمـؼوش وهمػمهؿ، شمقذم ذم ؾمـي : 

زرقمون سمـ أمحد سمـ قمقسك أسمق احلسـ اًمطحون اًمدىموق اًمبغدادي، قمرض قمغم قمؿرو سمـ اًمصبوح وهق هق :  (2)

ؿد سمـ ضمعػر اًمؼالكز، ويمون مشفقًرا ذم مـ ضمؾي أصحوسمف اًمضوسمطلم ًمروايتف، قمرض قمؾقف قمكم سمـ حم

 .3/211أصحوب قمؿرو. اكظر : اًمغويي : 

 .211اكظر : اعمـتفك، ص( 1)
حمؿد سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ اًمصؾً سمـ ؿمـبقذ، أسمق احلسـ اًمبغدادي، معوس اسمـ جموهد، أظمذ اًمؼراءة هق :  (1)

وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف أمحد سمـ كٍم  قمـ إسمراهقؿ احلريب، وأمحد سمـ إسمراهقؿ، وأمحد سمـ سمشور إكبوري

يمون يرى ضمقاز اًمؼراءة سموًمشوذ،  اًمشذائل، وإدريس سمـ قمكم اعممدب، واحلسـ اسمـ ؾمعقد اعمطققمل وهمػمهؿ،

 .11-2/12هـ. اكظر : اًمغويي : 123شمقذم ؾمـي : وموؾمتتقى قمـف، 

ؼرئ حمؼؼ ضوسمط ًمؼراءة م حمؿد سمـ مقؾمك سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن، أسمق سمؽر اًمزيـبل اهلوؿمؿل اًمبغدادي،(  هق : 1)

اسمـ يمثػم، أظمذ اًمؼراءة قمـ أيب رسمقعي وؾمعدان سمـ يمثػم ازجّدي، وىمـبؾ وهمػمهؿ، وروى اًمؼراءة قمـف أمحد سمـ 

هـ . 133قمبد اًمعزيز سمـ سمدهـ، وأمحد سمـ كٍم اًمشذائل، وحمؿد سمـ أمحد اًمشـبقذي وهمػمهؿ، شمقذم ؾمـي : 

 .213-2/211اكظر : اًمغويي : 

حوق سمـ وهى أسمق رسمقعي اًمرسمعل اعمؽل اعممدب، ممذن اعمسجد احلرام، مؼرئ ضمؾقؾ حمؿد سمـ إؾمهق :  (1)

وأىمرأ اًمـوس ذم طمقوهتام، روى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ اًمصبوح، ضوسمط، أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ اًمبزي وىمـبؾ، 

 .2/11هـ . اكظر : اًمغويي : 211وحمؿد سمـ قمقسك سمـ سمـدار، وقمبد اهلل سمـ أمحد اًمبؾخل، موت ؾمـي : 

حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمقن، أسمق قمقن اًمسؾؿل اًمقاؾمطل، مؼرئ حمدث، قمرض قمغم أمحد سمـ يزيد هق :  (1)

احلؾقاين قمـ ىموًمقن، وقمغم ىمـبؾ سمـ قمبد اًمرمحـ، وأيب قمؿر اًمدوري، قمرض قمؾقف أمحد سمـ ؾمعقد اًمقاؾمطل، 

ل، اكظرهو ذم : اًمغويي : هـ، وذم ووموشمف أىمقا211وإسمراهقؿ سمـ حمؿد كػطقيف، وأسمق احلسـ احلذاء، شمقذم ىمبؾ : 

2/223. 

حمؿد سمـ طمبقى أسمق ضمعػر اًمشؿقين اًمؽقذم، مؼرئ ضوسمط مشفقر، أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ أيب هق :  (3)

 .331-2/331يقؾمػ إقمشك، وهق أضمؾ أصحوسمف وأطمذىمفؿ. اكظر : اًمغويي : 
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 .(3)قمـ هشوم (2)قمـ أيب سمؽر، وقمـ إسمراهقؿ سمـ قمبود (1)قمـ إقمشٰك 
 . اكتفك.(5)ش(4)قمـ روح (ضمقزهو)ورواه إهقازي ذم  

 : ومؾقسً ذم ـمرق إزرق. واعمبفٍ ،(6)اسمـ مفران وهمويي، اعمستـػمأمو 

 وأمو همػمهو مـ اًمؽتى اًمتل ذيمر مـفو اًمغـي ومفل ومقفو زجامقمي خمصقصلم، وًمقس
 ومقفؿ إزرق.

 ومظفر مـ ذًمؽ أكف ٓ همـي ًمألزرق ذم ـمريؼ مـ اًمطرق.

 /أ[ : 11سمعد ذًمؽ ] (7)وىمقًمف

« ًْ و وأداًء قمـ أهؾ  -أي اًمغـُي مع اًمالم واًمراء  - وصح مـ ـمريؼ يمتوسمـو كصًّ

 .(8)شاحلجوز واًمشوم واًمبٍمة وطمػص
 :(9)َأْيًضو شُمَرٰى  ُصْحبَيٍ َوْهَل ًمَِغػْمِ  : ويمذا ىمقًمف ذم اًمطقبي

وردت  (10)معـوه : أهنو صمبتً قمـ همٓء مـ هذه اًمؽتى اعمذيمقرة ومؼط، ]ٓ أهنو[

 .(11)، يمام ىمد ُيتقهؿذم يمؾ ـمريؼ مـ ـمرىمفؿ
                                           

اءة قمرًضو قمـ أيب سمؽر يعؼقب سمـ حمؿد سمـ ظمؾقػي أسمق يقؾمػ إقمشك اًمتؿقؿل اًمؽقذم، أظمذ اًمؼرهق :  (3)

ؿمعبي وهق أضمؾ أصحوسمف، روى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ طمبقى اًمشؿقين، وحمؿد سمـ هموًمى اًمصػمذم، وأمحد 

 .2/111هـ . اكظر : اًمغويي : 211وهمػمهؿ، شمقذم ذم طمدود :  سمـ ضمبػم

. زاق إكطويملإسمراهقؿ سمـ قمبود اًمتؿقؿل اًمبٍمي، ىمرأ قمغم هشوم، وىمرأ قمؾقف إسمراهقؿ سمـ قمبد اًمرق : ــه (2)

 .3/31اكظر : اًمغويي : 

 ، ـمبعي ضمومعي اًمشورىمي.113-2/111اكظر : ضمومع اًمبقون :  (1)

 .31اكظر : اًمقضمقز ، ص( 1)

 .21-2/21اًمـنم : ( 1)

هـ، 133: اإلموم أيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ مفران آصبفوين صمؿ اًمـقسوسمقرى، شمقذم هبو ؾمـي :  ػـشملًمق (1)

 .3/31اكظر : اًمـنم : 

 أي : اسمـ ازجزري.( 1)

 .2/21اًمـنم :  (3)

 .11متـ اًمطقبي، سموب أطمؽوم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ، مـ اًمبقً رىمؿ :  (1)

 ذم إصؾ : )ٕهنو(، واعمثبً مـ )ط(، وهق اًمصقاب طمسى اًمسقوق. (31)

 .2/21، اًمـنم : 3/111، ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : 113-3/111اكظر : ذح اًمطقبي ٓسمـ اًمـوفمؿ :  (33)
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 :(1)وكظػم هذا ذم يمالمف يمثػم، ومؿـ ذًمؽ ىمقل اًمطقبي

اَط َمْع         َ اَط ِزْن ظُمْؾًػو اًمرسِّ رِسَ
(2): 

 .(4)ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد، و)اًمصود( مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ (3)ـ )اًمسلم(ـوم

َٓ      وىمقًمف : ٍز ـَمقِّ  :(5)ومِْد َوِمْز ظُمْؾًػوضُمْد           إِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمْبَؾ مَهْ

ومؼط ٓسمـ ذيمقان مـ ـمريؼ اًمصقري، واًمتقؾمط واًمطقل مـ  (6)وموًمتقؾمط

 .(7)ـمريؼ إظمػش

ـْ ظُمْؾِػِفْؿ ] ... َوىَمٍْمُ اعمْـَػِصْؾ        ..      وىمقًمف : ـْ زِم مِحًك قَم  :(8)/ب[ 11سمِ
واعمد وموعمد ومؼط هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، واًمؼٍم واعمد مـ ـمريؼ احلؾقاين، 

 .(9)ومؼط حلػص مـ ـمريؼ قمبقد، واًمؼٍم واعمد مـ ـمريؼ قمؿرو
 :(10)َوِمْثُؾُف ظُمْؾُػ ِهَشوٍم ذِم اًمطََّرْف  وىمقًمف :

ومؼط هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، واًمتحؼقؼ واًمتسفقؾ مـ  -سمؼووملم  -وموًمتحؼقؼ 

 .(11)ـمريؼ احلؾقاين

 :(12)َواًمثَّو ًَمـَو َواخْلُْؾُػ ِمْؾ  وىمقًمف :
                                           

 ذم )ط( و)م( : )ىمقًمف ذم اًمطقبي(.( 3)

 .332اًمطقبي، ؾمقرة أم اًمؼرآن، مـ اًمبقً :  (2)
 .[1-1]اًمػوحتي :  ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ﴿ ( مطؾًؼو، كحق ىمقًمف شمعومم : ڤذم يمؾؿي ) (1)

 .3/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .312اًمطقبي، سموب اعمد واًمؼٍم، مـ اًمبقً :  (1)

 أي : ذم اعمد اعمتصؾ واعمـػصؾ. (1)

 .3/131اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .311اًمطقبي، سموب اعمد واًمؼٍم، مـ اًمبقً :  (3)

 .131-3/133اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .211اًمطقبي، سموب وىمػ محزة وهشوم قمغم اهلؿز، مـ اًمبقً : ( 31)
 .3/131اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (33)

 .213اًمطقبي، ومصؾ شموء اًمتلكقٌ، مـ اًمبقً :  (32)



 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

74: 

 .(1)ذيمقان مـ ـمريؼ إظمػش، واإلفمفور مـ ـمريؼ اًمصقريوموإلدهموم ٓسمـ 

ـِ َهْى ظُمْؾًػو وىمقًمف :  :(2)زِم ِدي

وموًمػتح ومؼط ًمؾبزي مـ ـمريؼ اسمـ احلبوب، واًمػتح واإلؾمؽون مـ ـمريؼ أيب 

 .(3)رسمقعي

 :(4)ُيقؾُمَػ ِزْن ظُمْؾًػو          َوَكْرشَمْع َيتَِّؼل   وىمقًمف :

 ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ، (6))يتؼل( ، واحلذف ذم(5)وموإلصمبوت ذم )كرشمع(
 .(7)/أ[ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد11واًمعؽس ]

قْمَراِف ًَمَدٰى  وىمقًمف : َٓ  :(8)/ ظُمْؾٌػ  يمِقُدوِن ا

وموإلصمبوت ذم احلوًملم هلشوم مـ ـمريؼ احلؾقاين، وذم اًمقصؾ ومؼط مـ ـمريؼ 

 .(9)اًمداضمقين

قـتْ َؾ ومَ ــِريـْضِمب   ..............    ............. وىمقًمف :  ِؿ ُدْم َوْهَل َوَراـُح ازْجِ

ًزا سمَِؽرْسٍ ُصْحَبْف                 ظُمْؾُػ ؿُمْعَبفْ       وَمووْمَتْح َوِزْد مَهْ
ِ
 :(10)يُمالًّ َوطَمْذُف اًْمَقوء

 .(11)ومنصمبوت اًمقوء ًمشعبي مـ ـمريؼ اًمعؾقؿل، وطمذومفو مـ ـمريؼ ُيقك سمـ آدم
                                           

 .3/113اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (3)

 .111اًمطقبي، سموب مذاهبفؿ ذم يوءات اإلضوومي، مـ اًمبقً :  (2)

 .2/312اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

ذم مجقع اًمـسخ، وذم اعمتـ  . وىمقًمف : )وكرشمع( يمذا111اًمطقبي، سموب مذاهبفؿ ذم اًمزوائد، مـ اًمبقً :  (1)

 اعمتداول سمتصحقح اًمشقخ متقؿ اًمزقمبل : )يرشمع( سموًمقوء.

 .[32يقؾمػ : ] ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ﴿ مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

 .[11يقؾمػ : ] ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ﴿ مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

 .2/331اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : ( 1)

 .131-131قبي، سموب مذاهبفؿ ذم اًمزوائد، مـ اًمبقً : اًمط( 3)

 .2/321اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : ( 1)

 .111-111اًمطقبي، سموب ومرش احلروف، ؾمقرة اًمبؼرة، مـ اًمبقتلم :  (31)

 .2/311اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (33)
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ٍز ِزْن سمُِخْؾٍػ  َوِمقَؽوِئقَؾ ٓ                      وىمقًمف : َيوَء سَمْعَد مَهْ
(1): 

 .(2)ومنصمبوت اًمقوء ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد، وطمذومفو مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ

ا                     وىمقًمف : ًَ ايْمرِسَ قَمؿَّ َوَضؿ  اًمتَّو ًَمَدى اخْلُْؾِػ  َهْق
(3): 

 .(5)هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، وومتحفو مـ ـمريؼ احلؾقاين (4)ومضؿفو

 :(6)ضُمْد ظُمْؾَػ  َوْصُؾ اْصَطَػٰك  : وىمقًمف

 (8)ًمقرش مـ ـمريؼ إصبفوين، وىمطعفو مـ ـمريؼ إزرق (7)ومقصؾ اهلؿزة

 /ب[. إمم همػم ذًمؽ ...11]
قمـ همٓء اًمرواة، مع أكف ٓسمد مـ اًمتقزيع  (9)وموكظر إمم هذه اإلـمالىموت

 اعمذيمقر، وٓ ُيعرف ذًمؽ إٓ سمتتبع اًمطرق واؾمتؼرائفو وممورؾمي اًمؽتى.

وٓ ؿمؽ أن إـمالىمف ذم مسلًمتـو هذه مـ هذا اًمؼبقؾ، ومنن يمالًّ مـ اًمغـي وقمدِمفو 

ًٌ يؼقـًو قمـ ورش، ًمؽـ قمغم اًمتقزيع، ومؾف :  صموسم

 قمدم اًمغـي ومؼط مـ ـمريؼ إزرق.

 واًمقضمفون مـ ـمريؼ إصبفوين.

                                           
 .111اًمطقبي، سموب ومرش احلروف، ؾمقرة اًمبؼرة، مـ اًمبقً :  (3)

 .2/311: ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : اكظر  (2)

 .113، مـ اًمبقً : اًمطقبي، ؾمقرة يقؾمػ  (1)

[ مع يمرس اهلوء واهلؿز اًمسويمـ سمقـفام : 21]يقؾمػ :  ﴾ڀ  ڀ  ڀ ﴿ أي : ضؿ اًمتوء مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

) ًَ (، ومثؾفو قمـ احلؾقاين وًمؽـ سمػتح اًمتوء : )ِهْئ ًُ  .)ِهْئ

 .2/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .331اًمطقبي، ؾمقرة اًمصووموت، مـ اًمبقً :  (1)
 .[311اًمصووموت : ] ﴾ی  ی  جئ  حئ ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم : (ی) مـ يمؾؿي : (1)

 .2/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (3)
 يميد ذًمؽ مو ىموًمف اًمشقخ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل ذم مـظقمتف )مؼرب اًمتحرير( : (1)

قَِّبْف  َوسَمْعَد َذا وَمننَّ   – 1 ـَ اًمطَّ  ذو ُمْطَؾَؼوٍت أْن شُمَؼقَّْد َواضِمَبفْ               َمْت

 .11واكظر ذح مؼرب اًمتحرير، ص
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وًمق يمون يمالمف هـو قمغم قمؿقمف ًمؼرئ هبو مـ ـمريؼ اعمغورسمي ىموـمبي، ويمثػٍم مـ 

طمى اًمتقسػم، واًمشوـمبقي، واًمعـقان، واًمؽوذم، واهلودي، واًمتبٍمة، همػمهؿ يمصو

واهلدايي، وشمؾخقص اًمعبورات، واًمتجريد، واًمتذيمرة، وهمػمهؿ، مع أكف كؼؾ اشمػوىمفؿ 

قمغم شمريمفو، ومقحصؾ طمقـئذ ذم يمالمف شمعورض، ومقبطؾ آطمتجوج سمف، وشمعظؿ  /أ[11]

 إطمقال دون سمعض. احلجي قمغم مـ ادَّقموهو ًمألزرق مـ طمقٌ إكف خيصفو سمبعض

ـْ ىَمٍَمَ اعمـػصَؾ حلػٍص ]وٓ قمـد مـ  وأيًضو : ًمق يمون يمذًمؽ، مل متتـع ذم ـمريِؼ َم

وهمػم ذًمؽ، مع أكف ظمالف إصمر،  (1)أظمذ سموإلدهموم اًمؽبػم ٕيب قمؿرو ويعؼقب[

أن  (2)ومقضمى اعمصػم إمم اًمتخصقص اًمسوسمؼ، وإمم ]أكف ٓ همـي ًمألزرق اًمبتي، وإمم[

ًْ مـ   جمؿقع اًمطرق ٓ مـ مجقعفو.مراده صح

َؾ ىمقًَمف ـْ شملمَّ وَم
  سمعد ذًمؽ : (3)

وىمرأُت هبو مـ روايي ىموًمقن واسمـ يمثػم وهشوم وقمقسك سمـ وردان وروح »

ـوه. (5) شوأداًء ...»مع ىمقًمف ومقام ؾمبؼ :  ،(4)شوهمػمهؿ  إمم آظمره ... قمرف طمؼقؼي مو ىمؾ

طؾؼ قمغم اعمؼقَّد، يمام ذم ىمقًمف أن ذم يمالمف مطؾًؼو ومؼقًَّدا، ومقحؿؾ اعم ومجؾي إمر :

واظمتؾػ قمـ اًمدوري قمـ اًمؽسوئل ذم اًمقوء، ومروى قمـف أسمق »/ب[ : 11سمعد ذًمؽ ]

قمثامن اًمرضير اإلدهموم سمغػم همـي يمروايي ظمؾػ قمـ محزة، وروى قمـف ضمعػر سمـ حمؿد 

 .(7)شاًمغـي يموًمبوىملم، وأـمؾؼ اًمقضمفلم ًمف صوطمى اعمبفٍ (6)شمبؼقي

 ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ :ومل يلظمذوا ذم ىمقًمف شمعومم عمؼقد.وُيؿؾ قمغم اىموًمقا : 

                                           
 زيودة مـ )ط(، وىمد يمتبفو كوؾمخ )م( صمؿ ؿمطبفو. (3)

 زيودة مـ )ط( و)م(. (2)

 أي : ىمقل اسمـ ازجزري. (1)

 .2/21اًمـنم :  (1)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (1)

 بؼقي(.ذم )ط( و)م( : )سمت (1)

 .213، واًمروض اًمـضػم، ص3/111، واكظر : اعمبفٍ : 21-2/21اعمرضمع اًمسوسمؼ :  (1)
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 :(1)وكحقه ًمؾدوري إٓ سمقضمفل [31]اًمبؼرة :

 اًمغـي مع ومتح اًمسلم مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ حمؿد.

 .(2)وقمدم اًمغـي مع إموًمي اًمسلم مـ ـمريؼ أيب قمثامن اًمرضير

ـ سمصدده  َّوه  –وإذا ىموًمقا سموحلؿؾ ذم مثؾ هذا، ومال ؿمؽ أكف ومقام كح  .طمرٰى وأ أوممٰ  -عمَِو سمقَـّ

ًْ مـ ـمريؼ يمتوسمـو ...» وإكام أقمود اًمـصَّ صموكًقو سمؼقًمف : إمم آظمره...  (3)شوصح

 /أ[ ىمبؾ ذًمؽ :11ًمُقعؾَؿ أن ىمقًمف ]

شوىمد وردت اًمغـُي مع اًمالم واًمراء قمـ يمؾ مـ اًمؼراء»
(4)

. ًمقس مـ ـمريؼ يمتوسمف، 

 واهلل أقمؾؿ.

 وذم هذا اًمؼدر يمػويي، ومـ يمون قمـده رٌء ومعؾقف اًمبقون.

د وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾَّؿ، واحلؿد هلل ربِّ اًمعوعملموَصغمَّ   اهللُ قَمغَم ؾمقِّدكو حمؿَّ
(5). 

(6) هذه اًمـبذة يقم اخلؿقس، وهق اًمثومـ قمنم
(7)

 ×مـ ؿمفر مقًمد اًمـبل 
 أًمػ وموئتلم وصمالصمي وصمامكلم، وصغم اهلل .... م 3231ؾمـي 

                           

                                           
 ذم )ط( و)م( : )سمقضمفلم(. (3)

 .3/113اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (2)

 .2/21اًمـنم :  (1)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (1)

 ف وصحبف واحلؿد هلل قمغم ذًمؽ(.قمبورة اًمتؽؿؾي ذم )ط( و)م( : )وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقف وطمبقبف وقمغم آًم (1)
ذم )ط( : )متً سمحؿده وقمقكف(. وًمقس ومقفو شموريخ آكتفوء مـفو. وذم : )م( : )متً هذه اًمـبذة يقم إطمد  (1)

اًمسودس مـ رسمقع إول ؾمـي : ؾمبع وصمامكلم سمعد إًمػ واعموئتلم قمغم يد حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو همػر اهلل 

 واعمسؾؿلم، آملم، واحلؿد هلل وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف هلام وواًمدهيام ومـ دقمو هلام

 وصحبف، آملم يو أهلل.

/ب( 1يمتى كوؾمخ إصؾ أوٓ : )اًمسوسمع قمنم( صمؿ قمدًمف إمم : )اًمثومـ قمنم(، وذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق (1)

اًمعنمون مـ ؿمفر  ويمون اًمػراغ مـ شمؾؽ اًمرؾموًمي يقم اخلؿقس وهق»سمعد مو ذيمر شملًمقػف ًمؾؼمهون ىمول : 

 ...ش.ؾمـي صمالث وصمامكلم وموئتلم سمعد إًمػ ملسو هيلع هللا ىلص مقًمد اًمـبل 
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 هر[]تدقريظ شيخ الجاةع األز 
 ٱ ٻ ٻ

ىمول ؿمقخ اإلؾمالم وشموج اًمعؾامء إقمالم ذو اعمؼوم إكقر ؿمقخ ازجومع إزهر : 

سمعد  -متع اهلل اعمممـلم سمطقى طمقوشمف  - (1)اًمسقد مصطػك سمـ اًمسقد حمؿد اًمعرود

ًْ هذه اًمرؾموًمي سمؿجؾسف اًمنميػ، وأقمقون اًمؼراء يستؿعقن إًمقفو،  (2)]أن[ ىُمرَئ

 و كصف :واكحط رأيف ورأهيؿ قمؾقفو، م

 احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده :

اًمصقاب : مو شمضؿـتف هذه اًمرؾموًمي مـ مـع اًمغـي مع اًمالم واًمراء ًمألزرق قمـ »

ورش، وهق اًمذي ٓ ُيػفؿ مـ قمبورة اًمـنم ؾمقاه، وهق سيح كص قمبورة اإلزمػمي 

ول ذم ؾمقرة اًمبؼرة : /أ[ طمقٌ ىم13] (سمدائع اًمؼمهون)ذم يمتوسمف  -حمرر اًمطقبي  -

وأمو إزرق قمـ »وىمول أيضو ذم مقضع آظمر :  .(3)شومتـع اًمغـي ًمألزرق مطؾؼو»

ک  ک  ک  ک     ﴿ : وىمول ذم حترير ىمقًمف شمعوممٰ  .(4)شورش ومال همـي ًمف أصال

وىمد »:  -سمعد أن ذيمر أوضمف إزرق  - [11]اًمبؼرة:﴾گ  گ  گ  گ   

وىمول أيًضو ذم حترير ىمقًمـف  .(6)ش(5) ﴾ ں  ں﴿ قمرومً أكف ًمقس ًمف اًمغـي ذم كحق :

 ﴾ھ   ے ﴿ إمم ىمقًمف :...﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ ڃ ﴿ : شمعوممٰ 

                                           
هـ ، ومؼقف 3211هـ ، وشمقذم ذم : 3231هق : مصطػك سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ مقؾمك اًمعرود، وًمد ذم :  (3)

هـ ، وشمؿ قمزًمف مـ ىمبؾ 3233ؿموومعل مٍمي، ممـ شمقمم مشقخي إزهر سمعد إسمراهقؿ اًمبوضمقري ذم قموم : 

هـ، وىمد شمقمم ىمبؾف أسمقه ويمذا ضمده مشقخي إزهر، مـ ممًمػوشمف : كتوئٍ 3231ي إؾمامقمقؾ ذم : اخلديق

، معجؿ 1/211إومؽور اًمؼدؾمقي، يمشػ اًمغؿي ذم شمؼققد معوين أدقمقي ؾمقد إمي. اكظر : إقمالم : 

 .(www.dar-alifta.org/)، ومقىمع دار اإلومتوء اعمٍميي 211-32/211اعممًمػلم : 

 ل يؼتضقفو اًمسقوق.زيودة مـ (2)

 .21سمدائع اًمؼمهون، ص (1)

 .21اًمبدائع، ص (1)

 .11طمقثام وردت، وأول ورودهو : اًمبؼرة :  (1)

 .11سمدائع اًمؼمهون، ص( 1)
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ويصح ًمقرش يمؾ اًمقضمقه سمحسى اًمؽميمقى ؾمقى وضمقه اًمغـي »:  [232]اًمبؼرة:

ر ـصـدال واًمؼـي مع اإلسمــق اًمغــدا وهـو واطمـفـدم، وإٓ وضمــؼـو شمـألزرق يمؿـًم

 ؾػظف.اكتفك سم .(1) شًمألصبفوين

 

 وصىل اهلل ىلع سيدنا حمهد وىلع آهل وصحبه وسلم
 واحلهد هلل رب العاملني

 آنني آنني.
 
 

                           

                                           
. وىمقًمف : )وإٓ وضمفو ... إصبفوين( هؽذا اًمعبورة ذم اعمخطقط، واًمصقاب مو ذم 13سمدائع اًمؼمهون، ص (3)

و إصبفوين ومؾف ـر. وأمـؾ : )إٓ( ... )... واًمؼصـقاو ىمبـرف اًمـذف طمـقع : )إٓ( سمحــبـؿطـع اًمـدائـاًمب

 ؾمبعي أوضمف ...(. ومؾقتـبف.
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 خاتم ال
 .أسأل اهلل حسنها بفضله وننِّه

َـّ قمكمَّ سموٓكتفوء مـ دراؾمي  وسمعد، وملمحد اهلل ؾمبحوكف وشمعومم وأؿمؽره قمغم أن م

ؾي اعمتعؾؼي سمتحريرات اًمطقبي ذم اًمؼراءات اًمعنم ... واًمتل وحتؼقؼ هذه اًمرؾموًمي ازجؾق

إصمبوت مـع اًمغـي مـ ـمريؼ إزرق ًمروايي ورش قمـ كوومع ذم )اؿمتؿؾً قمغم حمووًمي 

وىمد أراد اًمعالمي  (طموًمي إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم واًمراء ...

عمـصقري ومـ شمبعف مـ شمؼققد مو ذهى إًمقف اًمعالمي ا يثبً أنَّ  أنْ شمعومم اعمتقزم 

صحقح، وومقف ظمؾط ـمريؼ  همػمُ  اإلدهموم سموًمغـي ًمألزرق ذم سمعض إوضمف ... أمرٌ 

سمطريؼ، مبـلٌّ قمغم قمدم معرومي اًمطرق اًمتل ذيمرهو اسمـ ازجزري ذم يمتوسمف اًمـنم ذم 

 اًمؼراءات اًمعنم ... 

)سمدائع قمغم مو ذهى إًمقف اًمعالمي اإلزمػمي ذم يمتوسمف اعممًمػ  اقمتامد ويمون ضمؾ  

 اًمؼمهون( ومو ذيمره اسمـ ازجزري ذم سمحٌ اًمطرق ... 

أن يمالَم اسمـ ازجزري ذم اًمطقبي مطؾٌؼ ُيتوج إمم شمؼققد، وًمف كظوئر يمثػمة ذم اقمتؼم و

مـ متـ اًمطقبي وسملم أهنو ًمقسً قمغم  متـققميً  يمالمف، وذم هذا اًمصدد ذيمر أمثؾيً 

 إـمالىمفو سمؾ هل مؼقدة قمـد ازجؿقع ...

هق مو يمون ؾموئًدا سملم اًمؼراء واعمؼرئلم  -إصمبوت اًمغـي ًمألزرق  –واًمقضمف اعمذيمقر 

ىمبؾ قمٍم اسمـ ازجزري وسمعده، مل يؿـعف أطمٌد إمم أن ضموء قمٍم اًمعالمي اعمـصقري 

 ... وأشمبوقمف ومؼقدوه سمبعض اًمقضمقه

 اًمغـيَ  ـ مـعَ صمؿ أشمك اًمعالمي يقؾمػ أومـدي زاده وشمؾؿقذه اًمعالمي اإلزمػمي مَ 

ًمقػف هذه اًمرؾموًمي، وأراد أن اعمتقزم مـ ظمالل شملده اًمعالمي و أيَّ ًمألزرق مطؾًؼو، وهق م

ؿع مؼرئل قمٍمه قمؾقف، واؾمتعون ذم شمـػقذ مو ذهى إًمقف سمؿشقخي إزهر ... إٓ أن جُي 

ـ مل يلظمذ سمؼقًمف، سمؾ قمورضف ذم ذًمؽ، ظمصقًصو مـ اعمؼرئلم مـ اًمؼوهرة وهمػمهو مَ 
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مو أصمور همضى اًمشقخ اعمتقزم ومرومع  ـمـطو اًمذيـ شمصدوا ًمؾرد قمؾقف سمرؾموًمي، وهق ىمراءُ 

 قمؾقفؿ. ػ رؾموًمي أظمرى ذم اًمردِّ إمر إمم ؿمقخ ازجومع إزهر وأًمَّ 

إظمذ سمام ذهى إًمقف اًمعالمي اعمتقزم مـ مـع اًمغـي  :ويالطمظ ذم هذه إيوم 

 ًمألزرق مطؾًؼو ذم أهمؾى اًمبؾدان اًمنمىمقي.

ًمؼقل، سمؾ يؼرئ قمغم أكف يقضمد مـ اعمؼرئلم ذم قمٍمكو مـ ٓ يلظمذ هبذا اهمػم 

 واهلل أقمؾؿ.وًمؽٍؾ وضمفي،  مذهى اعمـصقري ومـ ىمبؾف،

 هذا، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.
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 املراجعفهرس املصادر و
بوقمي اعمصحػ : جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمط قذم، إصدارروايي اإلموم طمػص سمـ ؾمؾقامن اًمؽسم، القرآن الكريم .3

 اًمنميػ سموعمديـي اعمـقرة.

، شملًمقػ : قمبد اهلل سمـ حمؿد اإلؾمالمبقزم اًمشفػم سمققؾمػ زاده، ـمبعي االئتالف في وجوه االختالف .2

 م.2111مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، قموم : 

دراؾمي وحتؼقؼ ، شملًمقػ : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ اإلزمػمي، إتحاف البررة بما سكت عنو نشر العشرة .1

ـ أسمق ازجقد، دار أضقاء اًمسؾػ، اًمريوض، ط: ظمو  هـ.3123، قموم : 3ًمد طمس

ؿمعبون . حتؼقؼ : د، شملًمقػ : أمحد سمـ حمؿد اًمبـو اًمدمقوـمل، إتحاف فضالء البشر بالقراءات اْلربعة عشر .1

زهريي، ط –حمؿد إؾمامقمقؾ، ـمبعي قمومل اًمؽتى   هـ.3111، 3مؽتبي اًمؽؾقوت ٕا

حمؿد ؾمبط اخلقوط، حتؼقؼ : قمبد اًمعزيز سمـ كوس اًمسؼم،  ػ : أيب، شملًمقر في القراءات العشراالختيا .1

 هـ.3131ط : 

، شملًمقػ : قمبد اًمػتوح سمـ هـقدي، حتؼقؼ : قمؿر مومل أسمف اْلدلة العقلية في حكم جمع القراءات النقلية .1

 اعمراـمل اًمـقجر، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث، سمدون شموريخ.

هـ(، إقمداد : 3311)تسمـ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل اعمـصقري ، شملًمقػ : قمكم إرشاد الطلبة إلى شواىد الطيبة .1

ـ حمؿد ذف، ـمبعي دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو،   م.2111مجول اًمدي

، شملًمقػ : أيب اًمعز حمؿد سمـ احلسلم اًمقاؾمطل إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر .3

 هـ.3111، 3طاًمؼالكز، حتؼقؼ : قمؿر محدان اًمؽبقز، اًمػقصؾقي مؽي اعمؽرمي، 

، 3: قمكم حمؿد اًمضبوع، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث سموًمؼوهرة، ط اإلضاءة في بيان أصول القراءة، تأليف .1

 هـ.3121قموم : 

ـون، ط اْلعالم .31 ـ اًمزريمكم، ـمبعي دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، سمػموت، ًمب  م.3131، 1: ظمػم اًمدي

سمـ ؾمعقد سمـ محد اًمدورسي، مؽتبي ، شملًمقػ : د. إسمراهقؿ اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءات .33

 . م3111هـ =  3121 – 3اًمريوض، ط  –اًمرؿمد 

 = يمشػ اًمظـقن. إيضاح المكنون .32

اإلزمػمي، ، شملًمقػ : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ بدائع البرىان على عمدة العرفان في وجوه القرآن .31

 هـ.3121، قموم : 3إقمداد وشمؼديؿ : مريؿ إسمراهقؿ ضمـدزم، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط

هـ، مصطػك 3111، 3، شملًمقػ : قمبد اًمػتوح اًمؼويض، ط البدور الزاىرة في القراءات العشر .31

 اًمبويب وأوٓده، مٍم.

هـ 3131 -، شملًمقػ: أمحد اًمصووي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت بلغة السالك ْلقرب المسالك .31

 م، اًمطبعي: إومم، حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمسالم ؿموهلم.3111 -
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، شملًمقػ : حمؿد مرشمه احلسقـل اًمزسمقدي، دار اًمـنم: دار جواىر القاموس تاج العروس من .31

 اهلدايي، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم.

 م.3113، 3، شملًمقػ : قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك، طالمتواترةتأمالت حول تحريرات العلماء في القراءات  .31

ؼ : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، ، شملًمقػ : إسمراهقؿ اًمعبقدي، حتؼقالتحارير المنتخبة على متن الطيبة .33

 م.2111، 3مؽتبي قمبود اًمرمحـ سمؿٍم، ط

هموكؿ ىمدوري احلؿد، دار . قػ : أيب قمؿرو اًمداين، حتؼقؼ : د، شملًمالتحديد في اإلتقان والتجويد .31

 هـ.3123، 3قمامر إردن، ط

 سمـ ؾمؾقامن اعمـصقري، شملًمقػ : قمكم تحرير الطرق والروايات المعروف بـ )تحريرات المنصوري(، .21

 م. 2133، 3ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، ازجقزة، مٍم، ط. حتؼقؼ : د

 هـ.3111، 3، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، ط: علي بن محمد الجرجاني التعريفات .23

، شملًمقػ: إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمدمشؼل أسمق اًمػداء، دار اًمـنم: دار القرآن العظيم تفسير .22

 .3113 -سمػموت  -اًمػؽر 

، شملًمقػ : ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ ازجزري، تقريب النشر في القراءات العشر .21

 . م 2111هـ =  3121 –اًمؼوهرة  –حتؼقؼ: إسمراهقؿ قمطقة قمقض، دار احلديٌ 

 ، شملًمقػ : اًمسقد هوؿمؿ اعمغريب، خمطقط.تمرين الطلبة البررة الخيرة في وجوه قراءات اْلئمة العشرة .21

هـ. 3111، 3، شملًمقػ : اسمـ ازجزري، حتؼقؼ : قمكم طمسلم اًمبقاب، طعلم التجويد التمهيد في .21

 هـ، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.3111، 3وحتؼقؼ : د/هموكؿ ىمدوري احلؿد، ط

، كظؿ : أمحد قمبد اًمعزيز اًمزيوت، ضؿـ جمؿققمي رؾموئؾ سمضبط وحتؼقؼ : تنقيح فتح الكريم .21

 هـ.3121، 3اث سمطـطو، طحمؿقد قمبد اًمػتوح أسمق يمؾقب، دار اًمصحوسمي ًمؾؽم

، شملًمقػ: حمؿد قمبد اًمرؤوف اعمـووي، دار اًمػؽر اعمعوس ، دار التوقيف على مهمات التعاريف .21

 ، اًمطبعي: إومم، حتؼقؼ: د. حمؿد رضقان اًمدايي.3131 -سمػموت ، دمشؼ  -اًمػؽر 

 -دار اًمػؽر شملًمقػ : حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(، .23

 .3111 –سمػموت 

اًمبوطمثلم، ـمبعي ، شملًمقػ : أيب قمؿرو اًمداين، حتؼقؼ : جمؿققمي مـ جامع البيان في القراءات السبع .21

ٌ اًمعؾؿل، ضمومعي اًمشورىمي، ط  هـ.3123، قموم : 3يمؾقي اًمدراؾموت اًمعؾقو واًمبح

اًمبقاب، مؽتبي  طمسلم قمكم. يب احلسـ اًمسخووي، حتؼقؼ : د: أ، شملًمقػجمال القراء وكمال اإلقراء .11

 هـ. 3113، 3اًمؽماث سمؿؽي اعمؽرمي، ط

، شملًمقػ : اًمسقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمرطمقؿ، مـ الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات .13

  هـ.3121سمؿحوومظي اًمبقشي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي قموم :  مطبققموت ازجؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ
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ختور قمغم اًمدر اعمختور، شملًمقػ: اسمـ قموسمديـ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم ، رد اعمحاشية ابن عابدين .12

 م.2111 -هـ 3123سمػموت،  –

، شملًمقػ : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات .11

 هـ.3123، 3اإلؾمؽـدري، حتؼقؼ : أسمق اخلػم قمؿر مومل أسمف اعمراـمل، أضقاء اًمسؾػ، اًمريوض، ط

نم: دار صودر صة اْلثر في أعيان القرن الحادي عشرخال .11  سمػموت.  -، شملًمقػ: اعمحبل، دار اًـم

، شملًمقػ : اًمؼويض قمبد اًمـبل سمـ قمبد دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون .11

ب 2111 -هـ 3123، 3اًمرؾمقل إمحد كؽري، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـون، سمػموت، ط م، قمرَّ

 ي : طمسـ هوين ومحص.قمبوراشمف اًمػورؾمق

يب ـموًمى اًمؼقز اًمؼػمواين، ، شملًمقػ : مؽل سمـ أالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة .11

 هـ، دار قمامر إردن.3131، 1أمحد طمسـ ومرطموت، ط .: دحتؼقؼ

، شملًمقػ : حمؿد اعمتقزم، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ الروض النضير في تحرير أوجو الكتاب المنير .11

 هـ.3121دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، قموم :  أسمق ازجقد،

شملًمقػ : طمومد سمـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبوًمقي، مؽتبي أوٓد اًمشقخ  زبدة العرفان في وجوه القرآن، .13

 م.2111ًمؾؽماث، ـمبعي قموم : 

مصطػك حتؼقؼ : طمومد سمـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبوًمقي، ، شملًمقػ : زبدة العرفان في وجوه القرآن .11

 .م3111ؽميمل، رؾموًمي اًمديمتقراه ذم ضمومعي مرمرة سمنؾمتوكبقل قموم : آشمقال أىمدمػم اًم

 ، دار اعمعورف، اًمؼوهرة.2ؿمقىمل ضقػ، ط. دشموًمقػ : أيب سمؽر اسمـ جموهد اًمبغدادي، حتؼقؼ :  السبعة، .11

، شملًمقػ : أيب اًمػضؾ حمؿد ظمؾقؾ اعمرادي، دار اًمؽتوب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر .13

 اإلؾمالمل، اًمؼوهرة.

، ًمعومر قمثامن وأمحد اًمزيوت وإسمراهقؿ رح تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجو القرآن العظيمش .12

 هـ.3121، 2اًمسؿـقدي، مطوسمع اًمنمـمي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط

، شملًمقػ : أسمق اًمؼوؾمؿ اًمـقيقري، حتؼقؼ : اًمشقخ قمبد اًمراومع اًمنمىمووي، مـ شرح الدرة المضية .11

 هـ.3133، 3عمديـي اعمـقرة، طمطبققموت ازجومعي اإلؾمالمقي سمو

، شملًمقػ: اسمـ اًمـوفمؿ )ؿمفوب اًمديـ أيب سمؽر أمحد سمـ حمؿد شرح طيبة النشر في القراءات العشر .11

ؿمعبون حمؿد إؾمامقمقؾ، مؽتبي اًمػقصؾقي، مؽي  .حتؼقؼ: أ.د -ـ حمؿد سمـ ازجزري ( سمـ حمؿد سم

 هـ.3112، 3اعمؽرمي، ط

د سمـ حمؿد سمـ ضموسمر اعمٍمي، حمؿ ، شملًمقػ:شرح مختصر طيبة النشر في تحرير القراءات .11

 ، ظمؾػ ضمومع إزهر.: قمبد اًمػتوح اًمؼويض، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماثشمصحقح

، شملًمقػ : حمؿد سمـ حمؿد ضموسمر اعمٍمي، مراضمعي : قمبد شرح مختصر قواعد التحرير لطيبة النشر .11

 هـ.3121، 3اًمػتوح اًمؼويض، راضمع ـمبوقمتف : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو، ط
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قؼ : إهيوب ، شملًمقػ : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل، حتؼشرح مقرب التحرير للنشر والتحبير .11

 هـ.3111، 3ومؽري، وظموًمد أسمق ازجقد، اعمؽتبي اإلؾمالمقي سموًمؼوهرة، ط

 ، شملًمقػ : حمؿد اعمتقزم، خمطقط.الشهاب الثاقب للغاسق الواقب .13

ـ .د، شملًمقػ : السمنودي، سيرتو وجهوده في علم القراءات شحاتةالعالمة إبراىيم بن علي  .11 قمبد اهلل سم

.هـ، وزار3111، 3حمؿد ازجور اهلل، ط وىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي، دوًمي اًمؽقًي  ة ٕا

أذف حمؿد ومماد .، شملًمقػ : دالعالمة علي محمد الضباع، جهوده ومؤلفاتو في علوم القرآن .11

 هـ. 3121، 1ـمؾعً، مؽتبي اإلموم اًمبخوري ًمؾـنم واًمتقزيع مٍم، ط

شملًمقػ : إزمػمي، مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ، حتؼقؼ :  عمدة العرفان في تحرير أوجو القرآن، .13

 . حمؿد حمؿد ضموسمر، وقمبد اًمعزيز اًمزيوت، مؽتبي ازجـدي، اًمؼوهرة

، شملًمقػ: سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد اًمعقـل، دار إطمقوء اًمؽماث عمدة القاري شرح صحيح البخاري .12

 سمػموت. -اًمعريب 

اًمرزاق  قمبد .شؼوكيص اًمؼػمواين، حتؼقؼ : دمحد اًمشملًمقػ : أمحد سمـ أ ، مقرئينـارئين والـدة القـعم .11

 هـ .3121، 3سمرسور، دار اسمـ طمزم، ط

عالء اهلؿذاين اًمعطور، حتؼقؼ : ، شملًمقػ : أيب اًمغاية االختصار في قراءات العشرة أئمة اْلمصار .11

  هـ.3131، 3مـشقرات ازجامقمي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمجدة، طأذف حمؿد ومماد ـمؾعً، مـ .د

، شملًمقػ : أيب سمؽر اسمـ مفران اًمـقسوسمقري، حتؼقؼ : حمؿد همقوث ازجـبوز، الغاية في القراءات العشر .11

 هـ.3111، 3ط

، شملًمقػ : ؿمؿس اًمديـ حمؿد اسمـ ازجزري، قمـل سمـنمه : ج غاية النهاية في طبقات القراء .11

 هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت.3113، 3هـ مصقرة مـ ط3112، 1سمرضمسؽمارس، ط

شملًمقػ : أمحد سمـ ذف اإلسمقوري، حتؼقؼ : مجول اًمديـ حمؿد  الرحمن على ىبة المنان، غيث .11

 هـ.3121ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ـمبعي قموم : 

اًمؼورئ شملًمقػ : قمكم اًمـقري اًمصػوىمز، قمغم هومش : رساج  غيث النفع في القراءات السبع، .13

ـ اًمؼوصح سمتصحقح : قمكم حمؿد اًمضبوع، ـم سم  هـ.3113بعي دار اًمػؽر، قموم : اعمبتدي 

، مجع وشمرشمقى : اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمرزاق فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .11

 هـ.3132، قموم 3، ـمبعي مؽتبي اعمعورف سموًمريوض، ط111-3/113اًمدويش : 

قؼ: سمػموت، حتؼ -، شملًمقػ: اسمـ طمجر اًمعسؼالين، دار اعمعرومي فتح الباري شرح صحيح البخاري .11

 حمى اًمديـ اخلطقى.

شملًمقػ : حمؿد أمحد اعمتقزم، حتؼقؼ : ومرهمكم ؾمقد قمرسمووي، أضقاء  فتح الرحمن في تجويد القرآن، .13

 هـ.3121، 3اًمسؾػ، ط
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شملًمقػ : ؾمؾقامن ازجؿزوري، حتؼقؼ : قمبد  الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز اْلماني، .12

 هـ.3131، 3واًمـنم، ط اًمرازق قمكم مقؾمك، ـمبعي سمقً احلؽؿي ًمإلقمالم

حتؼقؼ : ، شملًمقػ : حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم، فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري .11

 م.3111هـ = 3111، 3زيدان أسمق اعمؽورم طمسـ، مطبعي اًمسعودة سمؿٍم، مؽتبي اًمؼوهرة، ط

، قموم : 3مل، ط، شملًمقػ : حمؿد إسمراهقؿ حمؿد ؾموفريدة الدىر في تأصيل وجمع القراءات العشر .11

 هـ، دار اًمبقون اًمعريب، اًمؼوهرة.3123

، شملًمقػ : قمبد احلل اًمؽتوين، حتؼقؼ : فهرس الفهارس واْلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات .11

 هـ، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت.3112، 2اًمديمتقر إطمسون قمبوس، ط

حتؼقؼ اًمؽماث ذم ، شملًمقػ : حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسمودي، حتؼقؼ : مؽتى القاموس المحيط .11

 هـ.3111، 2ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت، ًمبـون، ط

، كظؿ : حمؿد سمـ حمؿد ضموسمر اعمٍمي، مراضمعي : قمبد اًمػتوح اًمؼويض، راضمع قواعد التحرير .11

 هـ.3121، 3ـمبوقمتف : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو، ط

أيب اًمؼوؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ حمؿد ، شملًمقػ : الكامل في القراءات العشر واْلربعين الزائدة عليها .13

هـ(، حتؼقؼ وشمعؾقؼ : مجول اًمسقد روموقمل اًمشويى، ممؾمسي ؾمام ًمؾـنم 111اعمغريب اهلذزم )ت

 هـ.3123، قموم 3واًمتقزيع، ط

، شملًمقػ: مصطػك سمـ قمبداهلل اًمؼسطـطقـل اًمرومل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .11

 .3112 - 3131 -سمػموت  -احلـػل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

، شملًمقػ : أيب اًمعز اًمؼالكز، مراضمعي وشمعؾقؼ : مجول اًمديـ الكفاية الكبرى في القراءات العشر .11

 م.2111، 3حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ط

شملًمقػ: أيب اًمبؼوء أيقب سمـ مقؾمك  ،)معجؿ ذم اعمصطؾحوت واًمػروق اًمؾغقيي( الكليات .13

ل اًمؽػقي، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  هـ . ، حتؼقؼ: قمدكون درويش وحمؿد اعمٍمي.3131 احلسـق

 -شملًمقػ: حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي، دار اًمـنم: دار صودر  لسان العرب، .12

 سمػموت، اًمطبعي: إومم.

شملًمقػ : ؿمفوب اًمديـ اًمؼسطالين، حتؼقؼ : اًمشقخ قمومر اًمسقد  لطائف اإلشارات لفنون القراءات، .11

 هـ.3112بقر ؿموهلم، اًمؼوهرة، قمثامن واًمديمتقر قمبد اًمص

محزة ، شملًمقػ : أيب سمؽر اسمـ مفران اًمـقسوسمقري، حتؼقؼ : ؾمبقع المبسوط في القراءات العشر .11

 هـ.3113، 2طمويمؿل، دار اًمؼبؾي ًمؾثؼوومي اإلؾمالمقي سمجدة، وممؾمسي قمؾقم اًمؼرآن سمػموت، ط
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شملًمقػ : ؾمبط اخلقوط ، المبهج في القراءات السبع المتممة بابن محيصن واْلعمش ويعقوب وخلف .11

قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ أمحد اًمبغدادي، حتؼقؼ : ؾمقد يمرسوي طمسـ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، 

 هـ.3121، 3ط

قمكم حمؿد شملًمقػ : أسمق اًمؼوؾمؿ اًمشوـمبل، شمصحقح :  متن الشاطبية )حرز اْلماني ووجو التهاني(، .11

 م.3111هـ = 3111: اًمضبوع، مطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، ـمبعي قموم 

، شملًمقػ: اسمـ ازجزري، شمصحقح : حمؿد متقؿ اًمزقمبل، مؽتبي متن طيبة النشر في القراءات العشر .11

 .م3111هـ = 3131، 3دار اهلدى، ضمدة، ط 

 = اًمروض اًمـضػم. متن فتح الكريم .13

 ، شملًمقػ : حمؿد سمـ حمؿد هالزم اإلسمقوري، مراضمعي وضبط :المتون العشرة في فن القرآن الكريم .11

 هـ.3122، قموم : 3مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ط

 م.3111 -سمػموت  -، شملًمقػ: ذف اًمديـ اًمـقوي، دار اًمػؽر المجموع شرح المهذب .31

ؿمعبون . شملًمقػ : أمحد اًمبـو، اظمتصور : د ،مختصر إتحاف فضالء البشر بالقراءات اْلربعة عشر .33

 هـ.3113، 3ط حمؿد إؾمامقمقؾ، دار اسمـ طمزم، سمػموت،

شملًمقػ : أيب اًمؼميموت قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿقد  مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي( .32

 اًمـسػل، ضؿـ مؽتبي ازجومع اًمؽبػم ًمؽتى اًمؽماث اإلًمؽؽموكقي.

طموشمؿ صوًمح . اسمـ اًمطحون اًمساميت، حتؼقؼ : أ.دشملًمقػ :  مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، .31

 م.2111، قموم : 3اًمشورىمي، ط-مؽتبي اًمصحوسمي، اإلموراتاًمضومـ، 

، شملًمقػ : اإلموم أيب ـموهر أمحد سمـ قمكم اسمـ ؾمقار اًمبغدادي، حتؼقؼ المستنير في القراءات العشر .31

: د/قمامر أملم اًمددو، مـ مـشقرات دار اًمبحقث ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽماث، 

 هـ.3121 ، قموم :3اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، ديب، ط

محدي صالح اهلدهد، . ، شملًمقػ : دمصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث .31

 هـ.3121، قموم : 3دار اًمبصوئر سموًمؼوهرة، ط

، شملًمقػ: قمكم حمؿد اًمضبوع، حتؼقؼ : محد المطلوب في الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب .31

ْػتِل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث،   .م2111، 3طاهلل طموومظ اًمصَّ

 : شملًمقػ : قمؿر رضو يمحوًمف، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمبـون. معجم المؤلفين .31

هـ، 3113، 3قمؿر ظمؾقػي اًمشوجيل، ط. ، شملًمقػ : دالمعجم التجويدي ْلشهر ألفاظ علم التجويد .33

 همراس ًمؾـنم واًمتقزيع، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

قمبد اًمعكم اعمسئقل، دار اًمسالم . ، شملًمقػ : دا يتعلق بومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وم .31

 هـ.3123، قموم : 3ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط
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ًمديـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل، ، شملًمقػ : ؿمؿس امعرفة القراء الكبار على الطبقات واْلعصار .11

 هـ اؾمتوكبقل.3131، 3ـمقور آًمتل ىمقٓج، ط .: دحتؼقؼ

 -أسمق اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد ، دار اًمـنم: دار اعمعرومي  شملًمقػ: المفردات في غريب القرآن، .13

 ًمبـون، حتؼقؼ: حمؿد ؾمقد يمقالين.
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