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 امللخص

كِيِب  ِرَساَلة   تناول البحث دراسة وحتقيق  م َوقمِف َوالَّتر لِيِط ِِف  ِِف اْلمَدِّ َوالم َوالترخم

ِقَراَءةِ  ، عن ثالث نسخ هـ(1082)تاْلكنايس  يضن بن الَقازيد عبد الرمح يبأل الم

  .خمطوطة

منهج اْلؤلف، وأسلوبه، همة كبعض اجلوانب اْلإىل  الدراسة ِف عرضت  

صحة نسبة الرسالة إىل اْلؤلف، ووصف  ، ومع بيان منهجي ِف التحقيق  ،درهومصا

عرفت لكوين  ،لمؤلفوأرضبت عن تقديم ترمجة ل النسخ اخلطية، ووضع صورها.

 امس والعشون من جملة معهد ت ِف العدد اخلِشَ ن  حققتها و به ِف رسالة سابقة

اإلدغام  يق قحت يف القول الشهري": بعنوان الشاطبي للدراسات القرآنية، اإلمام
 .دراسة وحتقيقا، "البن القاضي الكبري

الرسالة التي أروم نشها حول فتاوى البن القايض وجهت إليه  يدور موضوع 

ومراتب التالوة من حذر من تلميذه الشيخ حممد بن أمحد الفايس حول مراتب اْلد، 

 عل ف التخليط ِف القراءة، والوققاعدة ِف الَّتكيب وووترتيل،  وتوسيط،

 .الت القرائية اْلثارة ِف الرسالةإلشكازمني، وغريها من اتالْلا

راتب اْلد، الوقف عل أحد  ابن القايض، أسئلة ِف: م املفتاحية:الكلمات 

     ِف القراءة. والتخليط اْلتالزمني، التقديم والتأخري، الَّتكيب
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 قدمةامل
َ أَ  َل عَ  م  اَل السر وَ  ة  اَل والصر  ،نِي اْلَ العَ  بِّ رَ  هلل د  مم الَ   َس رم اْل   ِف شم

 هِ ، وعل آلِ نيَ لِ

 سم تَ  مَ لر َس وَ  هِ بِ حم َص وَ 
 . د  عم بَ وَ .يما لِ

 ه  الر وَ تَ  دم قَ ، فَ مِ وم  اليَ إىل زولهِ ن   منذ   ة  لَ امِ َش  اية  عنَب وجلر  عزر  اهللِ اب  تَ كِ  َي ظِ َح  دم قَ لَ  

اهلل   اِب تَ كِ م بِ ايتهِ نَعِ  وهِ ج  و   نم مِ  َك لِ  ذَ ىَل ا إِ مَ وَ  اءةا رَ ، وقِ اا ريِس فم ، وتَ رتيالا تَ  مِ َم تِ باالهم  اس  النر

تَِمِمِهم  رِ وَ ومن ص   العزيز.   تم يَ مِّ ت به س  اختصر  وم  ل  ع   تم رَ هَ ظَ  أنم  اهلل اْلجيدِ  اِب تَ كِ بِ اهم

م  ق  لم َخ ف فيها صنر ،رآنِ وم القعل  بِ  عالج  وكل عامل .الممن علمء اإلسم  صونال ي 

   .حث علوم القرآن ِف العصور األوىلابقر مستت  عرصه، هلذا ملشائكة ِفا قضاي

والتفنن ِف   ،عل حفظه القراء   َص رِ أن َح  ؛بالقرآن الكريم العنايةِ  ورِ من ص  و

  ، طويل ومتشعب  تارخيه، وحكاية نيةعلم القراءات القرآ إىل نشأةمما أدى  قراءته،

 ته ومؤلفاته.شأن ف علر  عِف التر  حثنيَ البا د  يفِ التي ت   إىل بعض اْلداخلِ  التنبيه   يكفي

 هـ(224)ت أبو عبيد القاسم بن سالموصل عددها نحو ثالثني قراءة فقد أ

  الحظَ ثم  إىل نحو مخسني قراءة،فأوصلوها  اءبعض القرر  -فيم بعد-وتوسع فيها 

صحف اْلخلط  ةِ اءَ ِف استنباط احتمالت القرَ  العقلِ  ما راج من إعملِ  العلمء  

 واألركانَ  األصوَل  من شيوخ القراء يضع   شتد إىل شيختعل الاجة ا جمم ؛عثمينال

ِف هذا   التأليف   وعمر  ،السبعة عيسب ِف ت (هـ324)تالقراءة، فاجتهد ابن جماهد  لقبولِ 

السن  ووأبهـ(، 381)ت محد بن السن بن مهران األصبهاينبكر أ وبلف أأ، فالفنِّ 

  معش الطربي  ووأب (،ـه743)ت ييسالقأيب طالب  نومكي ب ،هـ(399)ت بن غلبون

عمر اْلهدوي  العباس أمحد بن ووأب هـ(،444)ت عمرو الداين ووأب هـ(،477)ت

،  هـ( 537)ت عبد اهلل بن شيح  ووأب ،هـ(488ت)السن الرصي ووأب ،(هـ044)ت

  َب تِ ك  ثم  .هـ(338)ت وانتهى ذلك إىل ابن اجلزري  هـ(590)ت الشاطبي القاسم بووأ

أن سارت مدارس   ، ومكي وابن شيحينامرو الد عأيب بع من طريق سءات ال للقرا
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 وابن آجروم  هـ(،690)ت القصاب ناب ،باْلغرب حتديدا أعالمهاورة، ومن مجلة مشه

  اخلراز أبو عبد اهلل و ،الدرر اللوامعصاحب  ( هـ730)ت بريبن وا هـ(،723)ت

ة  اْليمون  حبصا هـ(081)تالفايس قييسال عبد اهلل ووأب مورد الظمآن،صاحب 

وإنشاد  ، تفصيل عقد الدرر  صاحب هـ(919)ت ازي اْلكنايسن غبواة، يد لفر ا 

 هـ(1082)ت أبو زيد عبد الرمحن بن القايض اْلكنايسو  الشيد من ضوال القصيد، 

وأستاذ األساتيذ، كان شيخا حافظا، وحجة   ،وشيخ اْلغرب الشهري ،إمام القراء

 . حتقيق القراءات ردا ِففه، ومقتبو راءِف اإلق ةعخ اجلمجمودا إماما، شي؛ حمققا الفظا

صناعة خاصة ِف العرص العلوي حافظت عل قرائية مدارس  وقد كان هؤالء رواد  

فجر الساطع  ال ك مع تصانيفه الشهرية،  السيم ابن القايض اْلغاربة ِف علم القراءات،

ة  ئم ومقالة األ  ،البرصةقيق قراءة إمام حت وعلم النرصة ِف ، ِف شح الدرر اللوامع 

وغري   وحتقيق الكالم ِف قراءة اإلدغام، يف اهلمزة لمزة وهشام، ختف ِفالم ألع ا 

أحد رسائله الشهرية اْلوسومة  حققتيل أن  عز وجل وقد يرس اهلل ،ذلك من تآليفه

  ريق ط ،القول الشهري ِف حتقيق اإلدغام الكبري أليب عمرو البرصي من طريقيه  :ــب

يقها، مواصلة العناية حتق اف أهدبني من . وكنت سطرتيالدورق طريالسويس و

وقفت له عل هاته بَّتاث ابن القايض اْلخطوط واْلفقود، فكان من ذلك أن 

 طِ ، واخللم نيم اْلتالزمَ  حدِ  عل أ والوقِف  ،اْلدِّ  ِف بيان مراتِب نفيسة سالة الالرِّ 

 تنيفادة وأجوبة أئلأس  ة عنعبار وهي راءات.لقكيب، والتقديم والتأخري ِف اوالَّتر 

 فقد ظهر انسجام  ف عل أنظار ابن القايض حول كتاب اهلل اْلجيد.  التعر  ِفكثريا 

باقي كتبه، حيث استفاد مما وظفه ِف  ،ِف العناية بالقراءات القرآنية مشوعه الكبري

ادة منها م قى، استالذي حوى مصادر نفيسة ِف القراءات الفجر الساطعالسيم 

ية، وتأثر رآن الكريم أعظم رز ئ أهل القزوفاته ر ِفو ،درر اللوامع ل ا شح ل جيدة

الذي   هـ(1102)ت ة أيب عيل اليويسددل عل ذلك قصي بذلك أهل اْلغرب قاطبة،
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وكانت جنازته من ثم شيع ِف جنازة مهيبة حرضها العام واخلاص،  رتاه فيها.

هـ(1082)سنة  انزماْلشاهد التي مل ير مثلها منذ أ
(1)  . 

 لة حتقيق مجلة من األهداف، أمهها: اساته الر م هترو داف البحث: هأ
  ها للنش ِف حلة قشيبة تليق هبا.حتقيق رسالة جيدة ِف باهبا، وإعداد1

 وبصاحبها عن ثالث نسخ خمطوطة.

العناية بالَّتاث اْلغريب، سيم ما تعلق بالدراسات القرآنية ألعالم كبار  .2

لنا أن  د خاص حق نر هلم س سا بل اريخ اْلغرب؛ ة ِف تدارس قرائية كبريم أسسوا

 نفتخر به.

  وِف  . بيان ما جرى به العمل عند اْلغاربة وما اندثر عندهم ِف جمال القراءات3

ومراتب اْلد الثالث من حذر وتوسط  نحو: الوقف اهلبطي،وط القراءة، ش

مل اْلدرسة راز معامما يسهم ِف إب ه؛، جريا عل عادة ابن القايض ِف رسائلوترتيل

 قراء. ِف اإل ربيةاْلغ

حترير حمل النزاع بني القراء، فلم رأى ابن القايض اختالف علمء القراءات ِف  .4

مر بكتابة رسالة لطيفة حرر فيها اإلشكال، وقلل من حجم  شوط القراءة، ه

 ، دون رد أو نقد اباالختالف الدائر فيه. وذلك بعرض مضامني أهل األداء ِف الب

 يف. أو تضع

 
مم، إمام القراء وعالمة اإلمام اْلقرئ سيدي عبد الرمحن بن القاسم ابن القايض، الفقيه اْلحدث اهل هو (1)

هور ِف العرص العلوي، وشيخ اجلمعة ِف اإلقراء، وصاحب مدرسة خاصة، العامل النحوي، شاْل اْلغرب

الفجر  مشهورة منها: ثرية له مؤلفات ك  ـ(، ه999: )ولد سنة شأ، ندار واْللفايس الكنايس األصل، ااْل

فله  أغ ما ان اخلالف والتشهري واالستحسان و بي  ِف أربع جملدات، وله  الساطع ِف شح الدرر اللوامع

جى العودة إىل: (. ْلزيد التعرف عل حياته ير1082وغريمها كثري )ت مورد الظمآن ِف القرآن مطبوع، 

القراء والقراءات  فم فوق، وانظر:  1/80ية،مصادر كفاية وغنققه من ما ذكره حم ي، ففساطع الفجر ال 

،  البن القايض كبري ال ام القول الشهري ِف حتقيق اإلدغ ظر: وين. 95-94، سعيد أعراب، صباْلغرب 

لدراسات معهد الشاطبي لالعدد اخلامس والعشون، جملة عبد الرحم اإلسمعييل،  دراسة وحتقيق:

 تالميذه.خه، ولة تآليفه وشيورسدت مج . فقد3-265ص لقرآنية،ا
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لقرائي خصوصا، وذلك بمواصلة ي عموما وام اث اإلسالالَّت  خدمة .5

 التنقيب عن نوادره ودرره. 

 املنهج املتبع يف الدراسة: 
،  همنهج نسبة الرسالة إىل اْلؤلف، وذكر قدمت للنص اْلحقق بدراسة وافية عن

ان وع الرسالة، وبيوضكم عرجت عل بيان مه، ومصطلحاته، وأسلوبه، ومصادر

 سخ اخلطية، وصورها. ببيان الن ختمت ذلكثم  قيق.ي ِف التحمنهج

   خطة البحث: اقتضت طبيعة الرسالة تقسيمها إىل مبحثني:
 :ع نقطسبوفيه املبحث األول: قسم الدراسة،   -

 نسبة الرسالة إىل اْلؤلف.  .1

 منهجه.  .2

 مصادره.  .3

 أسلوبه. .4

 .موضوع الرسالة. 5

 ه. لحاتصطم .6

 طية. اخللنسخ وصف ا .7

 . لتحقيقا   ع يفملتباملنهج ا  -
 ويتكون من:  الثاين: قسم التحقيق،القسم    -

 .النص اْلحقق  .1

 وحتتوي عل: ؛الفهارس العلمية .2

 فهرس األعالم الواردة ِف الرسالة. .أ

 فهرس أسمء الكتب الواردة ِف النص.  ب.

 واْلراجع. فهرس اْلصادر  ج.

 ويات. حت. فهرس اْلد
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 (الدراسةاألول )قسم ال
 :يضالقا بن ا  ؤلفاملصحة نسبة الرسالة إىل  .1

توافر من الدالئل ما يكفي لنسبة الرسالة إىل أيب زيد عبد الرمحن بن القايض 

 اْلكنايس، وممن تواتر عل ذكرها، حمققو تراثه، أشري إىل بعضهم: 

عريف التايض ِف سياق لفات ابن القخي ضمن مؤيذكرها أمحد البوش  .1

 يقه.قحتو امع للو ر ا الفجر الساطع ِف شح الدر ْلؤلف ِف دراسة با

، برقم:  رسالة ِف القراءات مفهرس اخلزانة السنية بعنوان: . ذكرها أيضا 2

10420 . 

رسالة ِف اْلد   ونسبها إليه أيضا مفهرس اخلزانة العامة بتطوان بعنوان: .3

بني  موع، مامن جم تقع ض ،881برقم: قراءة لتخليط ِف ال والوقف والَّتكيب وا 

 . 393وص 391ص

، وقد قارنت  الفجر الساطعِف كتابه:  فلؤاْلص و ع نصا موصه. توافق نص4

 بعض نقوله هناك، وأحلت عليها كم سيأيت بيان ذلك.

تكشف رسالة ابن القايض وهي عبارة عن   :. منهج ابن القاضي يف رسالته 2

ا اْلؤلف، ويمكن  حة سلكهواض المح منهجية قرائية عل مأجوبة حول أسئلة 

 :رصد تلكم اْلعامل كاآليت

دل صنيعه عل عناية   وقد ها حسب موضوعاهتا الدالة،وترتيب ةئلس األ تقديم .1

تيل القراء الكبار بمراتب األداء، فقدم باب اْلد عل باب الوقف، ثم الذر والَّت

 هكذا.عل باب التقديم والتأخري، و 

ن، مع التمييز بني اْلتقدمني واْلتأخري قراء معلا نين اخلالف ب حترير مواط .2

م القراءات، كالتيسري أليب عمرو الداين، وحرز ة ِف علسؤس م درامص عن نقلال
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 األماين للشاطبي، والتكملة اْلفيدة للقيجاطي، والدرر البن بري، وغريهم كثري. 

وما  نا،به العمل عندذكره ما جرى وأهم ما جاء ِف رسالة ابن القايض أيضا  .3

 ه.فاتمؤلأغلب  -كم تقدم-دثر بمغربنا. وهو ما يميز ان

 ن القاضي يف رسالته: ر ابدمصا  .3
توافر البن القايض مصادر متينة ِف علم القراءات، وعلوم القرآن، فقد دل تتبع 

ينقل   النقول التي استقاها من تراث من سبقه عل طرق خمتلفة ِف النقل. فأحيانا

ه. احب صاْلؤلِف، وأحياناا يترصف فيه وينسبه إىلح باسم رصيامالا مع التالنص ك

ة إىل رأي ذلك العَلم اْلشهور، كم صنع مثال مع الشاطبي،  تفي باإلشاركاا ييانوأح

والقيجاطي، وابن بري وغريهم ممن استحرضهم ِف حترير بعض شوط اجلمع ِف 

 عنها:  القراءات، ومن اْلصادر التي ينقل 

ف ؤلاْل باسماْلؤلف بالترصيح  رطبي، فقد التزمسن الق ال أليب اءاألد  ترتيب

َّتتيل ِف مناسبة واحدة، مذاهب القراء ِف الذر وال  سياق بيان ِفنص لد اإيراو

: ِقال أبو السن القرطبي ِف حيث قال:
ِ
ََداء تِيِب األم ِهمم ِِف  » َترم

تِاَلفِ كَِر ِمِن اخم َوَما ذ 

ِذ  َخم تِي األم م َ بِالَّتر طِ َوالتر ِر دم ِل َوالم ِه  َوس  َم َذلَِك َعَل َوجم َ وَ  تَِيارِ خم ااِل إنر َفمَض األم ِذ بِاألم اَل   لِ خم

ومِ  ِه ال لز  َتاَره  الَفِريق  اآلَخر  ، َعَل َوجم ذ  بَِم اخم َخم م  األم لِّ َفِريق  ِمنمه  وز  لِك   .   (1)«َفَيج 

 ومن مصادره أيضا: 

سم الكتاب ِف مطلع أجوبته ف إىل اؤلفقد أشار اْل لداين،عمرو األيب  التيسري

تيسري حجة فقد أثبت اْلحجة، وكفى به بال ىوكف»ا: د، هكذاْل اتبعند بيان مر

 . (2)«برهانا

، حيث أشار ابن القايض إىل رأي الشاطبي حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب 

 
 . (154ص)، داء وبيان اجلمع ِف اإلقراءترتيب األ (1)

 من هذا البحث. (19 صينظر: ) (2)
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ه ِف سلكواألمر نفسه ف. تنبيه لطيل اكتفى بِف اْلسألة، ومل يذكر النص كامال، ب

ابن  ، ومع يدةة اْلف ل كم الت  ي ِفقيجاطال ومعالبن بري،  الدرر اللوامعتعامل مع ال

  للجعربي، فلم ينقل  كنز اْلعاين ِف شح حرز األماينالاجب وابن الصالح، ومع 

اْلحقق »ه: اْلؤلف النص، بل اعتمده ِف مناسبتني، مع وصفه بكونه حمققا، نحو قول

ن  فابال ائية. وإي هي عبارة عن فتوى قرلته الترساانسجاما مع  .(1) «اجلعربي

هم ومصادرهم. مما يدل د ذكر موارالعلمء ِف السطع يضاهي كبار رِف الفجالقايض 

 عل سعة علمه وتوسع مداركه ِف استحضار ذلكم العدد اهلائل من اْلصادر.

 را ِف فتواه:أيضا، واعتمدها مصدومن اْلصادر التي نقل عنها 

ن ِف أكثر م مدهاعت، جلالل الدين السيوطي، فقد نآم القر علو يف اإلتقان 

  ، ( 2)«وقد نقل السيوطي عن اجلعربي» هو عمدته. من ذلك مثال، قوله:ل ؛ بةمناسب

وممن نص عل ذلك »دون ذكر النص، كم استشهد به ِف مناسبة أخرى بقوله: 

 ىدر أخرمصاإذ ينقل عن  (4)«وطيالسي وذكره»، وقوله: (3)«السيوطي ِف إتقانه

شامة ن ابن اجلزري، وأيب ع الين، وبيهقي، والباق وال ي، عرببواسطة السيوطي، كاجل

 وغريهم. 

 اعتمدها اْلؤلف أيضا: ومن اْلوارد التي 

أليب بكر بن األنباري. ومل يرصح اْلؤلف باسم  إيضاح الوقف واالبتداء:

ه  ذهري من نبااألقصود ابن ثم شح م ،«مال يأث »اإليضاح، بل نسب إليه قوال: 

أنني مل أقف عل   هذا، علمريقف غالوِف باري كتابا ألنن االكلمة. وال نعرف الب

 نه. النص مع بحثي الطويل ع

 
 من هذا البحث. (20ص ): نظري  (1)

 . (21ص)، نفسه  (2)

 . (23ص) نفسه،  (3)

 . (26ص) نفسه،  (4)
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، ابن اجلزري، من اْلصادر اْلهمة عند ابن القايض ِف النشر يف القراءات العشر

 َزِري اجلَ ابمن   َنصر َبلم » قال: ح بالنقل عنه من النش حيثرسالته النش. فقد رص

عَ  َبة  َعَل إاِلر َمنم اَل َيلم  َراَءاِت راا ِِف القِ َماهِ د  َعَل َأنره  اَل ي  تم ِديَم ر  َرىَزم  َتقم  . (1) « أ خم

، أليب شامة اْلقديس، وقد نقل عنه املرشد الوجيز إىل علوم الكتاب العزيز 

 بواسطة السيوطي.

 : رسالته  أسلوب ابن القاضي يف . 4
فاْلطلع عل  ته، سهولبه و ِف رسالته وضوح أسلو القايضبن هر تفنن امظامن 

ينهج أسلوبا تعليميا بسيطا، بعيدا عن الَّتاكيب اْلعقدة سجل أن الرجل يرسائله 

يقرأ.  واأللفاظ الغريبة، كي ال جيد القارئ صعوبة ِف الفهم، وال يشعر بغريب ما

رغبة  نذلك ع إىلويعمد قصدا، د ذلك ان يقصوال شك أن العالمة ابن القايض ك

مت الدالة ومن السعا لكل وارد. بثرا ومنجعل كتبه موردا م، ليح سليصادقة وارتيا

ده بمصطلحات أهل األداء، خصوصا اْلصطلحات عل بساطة أسلوبه، تقي  

دون  القراءات القرآنية، مع استظهار نصوص العلمء وأقواهلم باقتدار   ة لفنِّ َس اْلؤسِّ 

 . (2)رسائله أيضا ضعه ِف بنيعوهو ص جتريح،قد أو ن

         ع الرسالة:ضو مو . 5
 علمية حقيقية إشكاالت حول تحقيقهاب قمتالتي الرسالة  وعضيدور مو

  عل أحد اْلتالزمني،  والوقف ، اْلدمراتب تتعلق بمفاهيم أدائية، من قبيل: 

 .تأخريديم وال، والتقوالتخليط ِف القراءة بني القراء ،والَّتكيب

 اطالعاا  وأنه مطلع   ،األداء بعلم احبهاعل دراية ص ادجي ئلةألس ودل تأمل ا

من أعالم  أَشم معلَ  أنه   أفاد البحث  و .عل قضايا علم القراءات القرآنيةِ  واسعاا 

 
 .(25ص) نظر:ي  (1)

 (.822ص)ابن القايض، ، لكبريق اإلدغام اي ِف حتقالقول الشهري (2)
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تلميذ  عبد اهلل سيدي حممد بن أمحد الفايس هو الشيخ أال و ؛القراءات القرآنية

 . (1) اْلؤلف ابن القايض

اْلد،  إتقان ة معرفة كيفيِف هر رغبة الطالب اء تظداأل ِب اتِ بمر اْلتعلق  ففي الشق 

  األقص  ذلك عل األخذ مشافهة، وال مشافهَة ِف اْلغرب  لتوقِف  ع علمه بأحكامهم

 اْلؤلف  توجيه أسئلة إىل إىل الطلبة مما دفع .كم يكي اْلؤلف ِف عرص السائل

 .ثنايا الرسالة ِف يأيت مواضحا ك سؤالعل ال   ه ب  فكان جوا  .العالمة ابن القايض

كاجلار دون جمروره، أو الشط دون   اْلتالزمني دِ وقف عل أَح الب يتصل   وأما فيم

نفيس مبحث وهو  واالبتداء حث الوقفامب مما يندرج ِف مسمى وغري ذلك ،جوابه

وهو من مباحث علوم الكتاب، ألفت فيه مؤلفات وصنفت فيه مصنفات، جدا 

يقف عل نافع أنه  ماإلمان ع وقد اشتهرَ  من كالمه. ىلاتع هللد البيان مرا مدخل هام  

فنافع كان يراعي : »هـ(833)ت يزرقال ابن اجل ،بحسب ورود النص عنه ،اْلعنى

اشَّتك  . و(2)«حماسن الوقف واالبتداء بحسب اْلعنى كم ورد عنه النص بذلك

ة  يا اك رونوه ،ينقطع نفسه ألول يقف حيثمحزة، إال أن ااإلمامان ابن كثري و

كان يراعي الوقف عل رؤوس  » :أن ابن كثري دزري تفيابن اجلأخرى عنه حكاها 

  بينم  . (3) «سوى هذه الثالثة اْلتقدمة وال يتعمد ِف أوساط اآلي وقفاا ، اآلي مطلقاا 

تحقيق  اله ألن قراءتَ  :كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل أنهمحزة  اتفقت الرواة عن

ِف ورد ذلك ابن اكل إىل االتمم والقف القارئ إىل و سلغ نفبي  الد الطويل فواْل

الواحدة فلم  ةورسجل كون القرآن عنده كالأوعندي أن ذلك من »قال:  ،اجلزري

، ولذلك آثر وصل السورة بالسورة فلو كان من أجل  معيناا  يكن يتعمد وقفاا 

 
 .(1/98) ،ابن القايض الفجر الساطع، (1)

 . (1/238اجلزري، ) ابن، النش  (2)

 .(238 /1) ،نفسه  (3)
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هبا قوة  بانَ تاس ة لأمث ائل  لسر قدم اوقد .(1) «التحقيق آلثر القطع عل آخر السورة

  ي واقعَ رِّ وَ ا ت  ى حمققة وموثقة توثيقا علميا جيدغة فتوصي  ِف ب اجلواجاء  ثم .سؤاله

لعلمء تكشف اْلستوى العلمي وابن القايض، اْلقرئ العالمة علم القراءات ِف زمن 

قد  و  الباب.ِف هذا القرآنية مسؤولية الفتوى حتملهم توضح و يومئذ، اْلغرب

   .(2) لمءلعا صنصوقا بموث  علمياا  د  ون الرر كيأن  لع لقايضص ابن ارح

     :مصطلحات ابن القاضي . 6
ما  من اْلصطلحات التي يكثر دوراهنا عند ابن القايض حسب تتبعي ْلؤلفاته،

فقد ردد هذا اْلصطلح ِف أغلب رسائله التي وقفت  جرى به العمل القرائي عندنا، 

 د، اْل تبرام ِف التي هي قيق التح موضوع تهلاس ر ِف جاء ان ذلك مثال معليها. وم

نص عل جريان العمل ِف  حيث  ،، والتخليطوالَّتكيب عل اْلتالزمني، الوقفو

ِذ  به عندنا» :عرصه، واندثاره، من ذلك قوله َخم ونص  ،«َوَما َجَرى بِِه الَعَمل  ِمَن األم

م وَ بِنَا رِ غم ا بِمَ َهذَ  َدَثرَ ِد انم َوقَ  »عل اندثار العمل أيضا بقوله:  رِ  مَل َواَل ، ِه َخرَب  َيبمَق لِِذكم

َعَمِل بِ  َوَقدم   »وذكره أيضا ِف جريان العمل بالوقف اهلطبي، ذلك قوله: ، «ِه َنَظر  لِلم

َت َما َجَرى بِِه الَعَمل  ِمَن َوقمِف  مم
َ الترابِِع وَ َعلِ  َبنيم

يِه ِمنم َوقمف 
َبمطِي َكمم فِ   َمعَ  اْلَتمب وعِ اهلم

 َ َباِعهِ  عَ سِ االنر ؤِ ال  َت جابة ابن القايض لاجات عرصه، وأن علم است بنيي. مما «َل اتِّ

لشهري ِف  أيضا ِف باقي تآليفه، ومنها: القول اكم حرض . القراءات لصيق باْلجمع

فقد جرى األخذ عندنا ِف اإلدغام الكبري من » يقول: إذ ،حتقيق اإلدغام الكبري

وما   ن حسا ت واالس  بيان اخلالف والتشهري  كتابه:ان عنو رد ِفو امو، (3) «يقيهطر

وما سكت عنه التنزيل والربهان وما جرى به العمل من   ن أغفله مورد الظمآ 

 
    .(1/238) ،هنفس (1)

 .(1/98)، الفجر الساطع (2)

 . (029ص) القول الشهري ِف حتقيق اإلدغام الكبري، (3)
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. ثم خالفيات الرسم ِف القرآن، وربم خالف العمل النص فخذ بيانه بأوضح بيان 

  عل  يادات الز ِف الرز من بيان اخلالف والتشهري وما وقع  :ورد أيضا ِف كتاب

إىل غري ذلك من تآليفه،   .(1) اليهت عوقف يبه التغلب كتحيث ذكره ِف أ .سري تي ال 

العمل القرائي  ف ففيه غنية. ومن ثم ،ِف شح الدرر اللوامع  الفجر الساطع السيم 

 الناس بكتاب اهلل اْلجيد.  ومعرفة عناية مؤش هام ْلعرفة واقع علم القراءات،
 : مجيلة نسخ خمطوطة  ثى ثاللع لةسا لر ت ا حقق  طية:نسخ اخلوصف ال. 7
اْلد والوقف والَّتكيب والتخليط ِف القراءة. هكذا ورد رسالة ِف  ن:ا خة تطو س ن 

الكريم الزوادي  عبد نسخت بخط الناسخ امة بتطوان.ذكرها ِف فهرس اْلكتبة الع

 13ِف كل كلمة  .339إىل  391 ةحفتبتدئ من الص 881برقم: ضمن جمموع

ت بكت، حمل وسطت بخط مغريب كتب مة،لك 16و  12 بني اسطر مكل سطرا، وِف 

هبا  ،اسم الناسخ: عبد الكريم الزوادي عليها األمحر، كتبفيها العناوين باللون 

  تعليقات ِف اهلامش.

 ومما كتب بعض الطلبة حفظه اهلل يسأل شيخنا ابن القايض...  مطلعها: 

 الته فص ت اروايبسبع ات لصالة سبع آيوكمن يقرأ الفاحتة ِف ا آخرها: 

 م. السالا وفيهوال حمظور صحيحة، 

 يتوي عل، 10420برقم:  تقع ضمن جمموع 1رقم:  نسخة اخلزانة احلسنية 

 هي األخرية ِف اْلجموع. كتبت رسالته ِف اْلد والوقف و ،لوحة البن القايض 12

ت تعليقاعليها محر، العناوين باللون األ افيه ضح، لونتووا بخط مغريب مجيل

مخس صفحات  من  ونتكت الناسخ.النسخ، واسم تاريخ  نية مال خ .راكاتواستد

 كلمة تقريبا.  12سطرا، وِف كل سطر  23ِف كل صفحة  ،ونصف

 
ما جرى به مجع عل عمل بأنه ي ،ابن زهرامعة تعليم العايل بجذ الستاأ يى،أبو ي تور حممدأفادين الدك  وقد (1)

 قرائي عند العالمة ابن القايض.العمل ال
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ضمن جمموع كتب بخط مغريب مجيل جدا واضح 2نسخة اخلزانة احلسنية رقم:

ت يضم رسائل يتكون من ثمن لوحانت فيها العناوين باللون األمحر. ومقروء لو

ق ِف ثالث تحقيع الوايض موضبن القهم رسالة اردات تتصراءالقِف  نفيسة

البن  عن نسخة تطوان والسنية بذكر صاحب األسئلة اْلوجهةز لوحات، تتا

، وهو شيخ الناسخ كم جاء ِف سيايت التعريف به القايض وهو حممد بن أمحد الفايس

 لقايض أيضا. لظاهر أنه تلميذ ابن امطلع الرسالة. وا

  عن بيان هاء التنبيه ِف  ارةبع صف وهي  لوحتني ونتقع ِف ف  لثانيةة اسالالر أماو 

ِف آل عمران والنساء، عند القراء السبع وقد أجاد وأفاد ِف   (نتم ها) :قوله تعاىل

لوحة عبارة عن شح بعض شواهد ِف والرسالة الثالثة أيضا  بياهنا اْلؤلف.

نصف عبارة عن  و ةلوح ِف قعت ،وطاْلخطر آخ لرابعة ِفالرسالة اأما الشاطبية. و

 لعامل دمشقي كم ِف ثنايا اْلخطوط. ل تالوة القرآن.فض ِف بالكتدمة مق

 التحقيق: املتبع يف  نهج  امل
 قام منهجي ِف حتقيق رسالة ابن القايض وفق خطوات واضحة، أذكرها كاآليت:

 فع. انش عن ، بطريق األزرق برواية ورختريج اآليات القرآنية-

النقل، مع عزو النص   ري ِفحوالت  ة،سالالواردة ِف الر ألقوالوا النقولتوثيق -

 إىل صاحبه قدر اْلستطاع، فإن مل أقف عل األصل أحلت عليه بالواسطة.

ختصصهم. فإن كان العلم م الواردين ِف الرسالة من مصادر ترمجة األعال-

ات طبقعدت إىل  ا،رسن مفاكوإن  مشهورا ِف القراءات، عدت إىل طبقات القراء،

 ين وهكذا. رسفاْل

ثالث نسخ   عتمدة ِف التحقيق، وقد اعتمدتة اْلخلطيسخ االن بني ابلةاْلق-

 . خطية، ومل أجعل أحدها أصال

 رمزت لنسخة تطوان ب: ط. ونسخة اخلزانة السنية ب: ح.  الرموز:
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 مناذج من صور النسخ املعتمدة

 من:ط ة ي نالثا ةصفحال                                             .ط:ن م الصفحة األوىل
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 من:ح. الصفحة األوىل
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 .األخرية من:حالصفحة  



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ون  ر والعش اسعتالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا ا هد اإلمام جملة مع

393 

 .2األوىل والثانية من: ح  الصفحة  
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 .2ح  الصفحة األخرية من:
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 (التحقيق) القسم الثاني
 النص احملقق

 َ َ  (2)نا(ال)ومو انَ دِ يِّ  َس َل عَ   اهلل لر َص وَ ، (1) (وحده) هلل د  مم الم  مر حم 
  هِ بِ حم َص وَ ) هِ آلِ وَ  د 

(لِ َم َتسم لَ َوَس   . (3)  يما

) د  )َوَبعم
   ؛(4) 

 ل  أَ سم يَ  ،وهو شيخي حممد بن أمحد الفايس اهلل  ه  ظَ فِ َح  (5)ةِ بَ لَ الطر  ض  عم بَ  َب تَ ا كَ مِمر وَ 

  بن   (6) (شيخنا سيدي عبد الرمحن ر الفهامةعالمة البحالعامل ال اهلمماإلمام الشيخ )

 .(8) ( نيآم) هِ ا بِ نَعَ فَ نَ وَ  اهلل  ه  مِحَ رَ  .(7) ايِض القَ 

سيدنا وموالنا حممد  لصالة والسالم علبعد المد هلل وا السؤالنص )

×) (9)  . 

ا هَ ظَ فِ َح  مم ك  ت  ادَ يَ ِس  ول  ق  تَ   ما   ، ه  ري  ِب عم تَ  َض امِ وَ الغَ  انَ بَ أَ وَ  ،ه  ري  بِ حَتم  َف ارِ عَ اْلم  انَ زَ  نم ا مَ نَ دَ يِّ َس 

   : ا هَ نم مِ ؛  ور  أم   ةِ در ِف عِ  اهلل 

َ  ،اءا دَ ا أَ هَ نمقِ تم ن   مم لَ فَ  ما كم ا ح  اهَ نَمم لِ عَ  نم إِ ا وَ إنر فَ  : دِّ مَ ـ الم  ب  اتِ رَ مَ 
وه  ت   رم رر قَ  اْلِ

 م  ك  ظَ فِ َح  (10) 

َ غَ  اهلل   رر ا مَ مَ  ريم
  نر أَ  نم مِ  مم ك  حِ َشم  ِِف  وه  م  تم بَ ثم أَ وَ  ة 

َ َ َل عَ  ف  قر وَ تَ يَ  اءَ دَ األم  اَل وَ  ةا هَ افَ َش م   ذِ خم  األم

 
 .2ح :نزيادة م ما بني قوسني (1)

 . 2بني قوسني سقطت من: ح ما (2)

 . 2و 1حسقطت من:  بني قوسني ما (3)

 ط.  و 2ح سقط من:ما بني قوسني  (4)

 .انواإلخ 2:ح ِف (5)

 ط. و 1ني سقط من: حبني قوس ما (6)

 (. 2/296) سلوة األنفاسترمجته ِف:  نظروا أبقى اهلل وجوده. 2:حِف  (7)

 ما بني قوسني سقط من: ط. (8)

 .2 قوسني زيادة من: حبنيا م (9)

 : قررتم.2ِف ح (10)
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ةِ ألَ سم  اْلم ِِف  ةَ هَ افَ َش م  
ِ  عَ ِِف  انَبِ رِ غم مَ بِ  (1)  َ  انَ كَ  ث  يم َح وَ  ،ه  لَ بم ي قَ الذِ ا وَ نَ رصم  ذَ كَ  ر  مم األم

 َم فَ  َك لِ

 . ؟هِ يم لَ عَ  ل  ور عَ م  ـالم 

 ا: ه  نـ  م  و  
َ كَ  :ني   م  ز  ال  ت  م  ـل  ا د  ح  ى أ  ل  ع   ف  ق  و  ال   م ل، واهِ ورِ ر  جَمم  ونَ د   ارِّ اجلم ، هِ ابِ وَ َج  ونَ د   طِ شر

( يفم النر) ِف رم وَح 
ا مِمر  َك لِ ى ذَ نَعم مَ  ِفا مَ وَ  ،اهَ مِ اسم  ونَ ا د  اهِتَ وَ َخ أَ وَ  نر إِ وَ  ،هِ ولِ خ  دم مَ  نَ ود   (2) 

 :نم مِ  (وَ ه  ) :ةِ مَ لِ  كَ َل عَ  ف  قم وَ ى الم نَعم مَ ـا الم ذَ هَ  نم مِ وَ  .هِ مِ زِ اَل م   رِ كم ذِ  بِ الر إِ  اه  نَعم مَ  م  تِ يَ  ال

  .ه  وَ حم نَ وَ  ،[137البقرة:] ﴾      ڳ  ڳ  ڳ﴿ 

 ا:  ه  نـ  م  و  
  ڇ  ڇ     ڇ ﴿ :و  حم نَ  نم مِ ( إالر ) :َل عَ  ِف قم وَ الم كَ  :د   ـم  ى ال  ل  ع   ف  ق  و   ال  يف   ع  ن  م  ـال   ه  ج  و  

 . [65ثر:]اْلد ﴾ ڍ

 ا:  ه  نـ  م  و  
 [16لبقرة:]ا ﴾ھ﴿ :َل عَ  ِف قم وَ الم كَ  ا  فق   و  إال   ب  ه  ذ   ي  ال   اء  ر  ق  ال   ض  ع  بـ  

ةَ زَ مم ِلَ 
 ثم  مِ َل عَ  ه  ف  قم وَ  وم  ل  عم مَ وَ  .هِ ِس فم نَ  ِف رم  الَ ِِف  (4)يئِ اَس الكِ بِ ى تَ ؤم ي   مر ث   ،(3)

 نم أَ ) َل عَ وَ  هِ لِ

  ةَ زَ مَحم  يردف عليه مر ث   ،(5) ش  رم وَ لِ  (َل وَص ي  
  .لِ قم النر رِ أخ  تَ وَ  دِّ مَ ـالم  مِ د  قَ تَ لِ

 
 : مسألة.2ِف ح (1)

 لنداِء.: ا2بني قوسني ِف ح ما (2)

السبعة، أحد القراء لوِف التميمي، الزيات رة ام الرب، أبو عمل اإلماة بن إسمعيرب بن عممحزة بن حبي (3)

خذ القراءة عرضا عن سليمن أ  م،ن يكون رأى بعضه أهـ(، أدرك الصحابة بالسن، ويتمل 80سنة ) ولد

 زري، ابن اجل ، غاية النهايةترمجته ِف: نظر ي .هـ(156القراء )ت  مراتباألعمش وغريه. وهو السادس ِف 

(1/237-236). 

والهم، أبو السن الكسائي، أخذ القراءة عرضا وز األسدي مبد اهلل بن هبمن بن فري بن ع عيل بن محزة (4)

عيال عل  ع مرات، قال عنه الشافعي: من أراد أن يتبحر ِف النحو فهوربأ عن محزة الزيات، عرض عليه

 .(100-1/197)، نهايةغاية النظر ترمجته ِف:  يهـ( 189)ت الكسائي،

نافع ورشا لبياضه، والورش يشء أبيض يصنع من  لقبه ، أبو سعيد اْلرصي، بد اهللن بن سعيد بن ععثم (5)

غاية نظر ترمجته ِف: يهـ(. 197)ت ختمت عدة عل نافع ضعر، اللبن، شيخ القراء واْلحققني بمرص

 .(1/114) النهاية،
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 وم قَ  نم مِ  ﴾ڈ  ﴿  :َل عَ وَ 
 .[107]البقرة: ﴾ڈ  ڎ  ڎ  ڌ﴿: اىَل عَ تَ  هِ لِ

  هِ يم لَ عَ  ف  وقَ ي   ه  نر إِ فَ 
 (1) فيها قَ فَ تر ا امَ وَ  دِّ مَ ـمل اِِف  اكِ َِّتَ شم ااِل  لِ جم أِلَ  ةَ زَ مم حَ ى بِ تَ ؤم ي   مر ث   ،ش  رم وَ لِ

ِ  نَ مِ    .امِ غَ دم اإلم

ى تَ ؤم ي   مر ث   (3) ةا يَ ونِ ال  قَ وَ  تاا كم َس  (2)فلَ خِلَ  [246]البقرة: ﴾ې   ې  ۉ ﴿ :َل عَ وَ 

   .(4) د  الر خَ بِ 

أكرمكم اهلل  ،كمم عل يم  رِ كَ ) : ِِف َم كَ ، هِ لِ ثم مِ  َل عَ  ةَ زَ مَحم  ف  قم وَ  اا ضيم أَ  وم  ل  عم مَ وَ 

 هِ يفِ  فردواْل ِف رم لَ ا دَ عم بَ  امَ  نر أَ  َح َض فاتر  (5) (ا وجودكمنوحفظ علي)، كمقاوأب

 تَ سم م   ريم  غَ  ه  لَ  وِف ق  وم مَ ـال ِب َس حَ بِ  ف  نَ أم تَ سم م  
ِ غَ  ِب َس حَ بِ  ف  نَ أم  .  ةا دَ احِ وَ  ةا عَ فم د   هِ ريم

 ا: ه  نـ  م  و  
 اءَ رَ قِ  يِّ  أَ ِِف  اءَش أهيا  َك ل  سم ن يَ أَ  ئِ ارِ لقَ ل نر أ ل  وق  ن لم هَ  :ط  س  و  التـ  و   تيل  والرت   ر  د  احل  

 ة 

ِ َل عَ وَ  ؟اَل  وم أَ  عِ بم السر  نَ مِ  اءَ َش    نم مِ  ِب اتِ رَ اْلم  ِب َس حَ بِ  يعِ مِ جَ لم لِ  د  اْلمَ  لِ هَ فَ  ،ةِ ازَ َج  اإلم
ا مَ  ةِ بَ سم نِ

ِ غَ وَ  ر  دم َح  نم مِ  ه  لكَ َس   ؟اَل  وم أَ  هِ ريم

 : اه  نـ  م  و  
 وم قَ  نم مِ  ﴾ۓ﴿  :ك :د  ح  وا ف  ر  ا يف ح  ه  ل   ك    ب  ات  ر  م  ـل  ب   ان  ي  اإلتـ  

  : ه  اؤ  نَثَ  لر َج  هِ لِ

 :تعاىل من قوله ﴾ ڭ     ڭ   ﴿ :و [73]البقرة: ﴾ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ﴿

 
 . 1سقطت من: ح سنيما بني قو (1)

كبري، أحد القراء العشة، وأحد   ء البغدادي، ثقةبالرابو حممد البزار أن خلف م بن ثعلب بالف بن هشخ (2)

ليم عن محزة،  .(249-1/246)، غاية النهايةظر ترمجته ِف: نيهـ( 229سنة: ) توِف  الرواة عن س 

 قالون يقق  نالون، ألبق القراء كخلف وخالدعند اهلمز عادة القراء اْلغاربة أن يشبهوا حتقيق  جرت (3)

 زيات معروف متداول.الرم ِفنا عندوهذا يوجد  ،اهلمزة

، ممن روى القراءة بأرسها. هنخالد بن عيسى الكوِف، عرض عل محزة وهو من كبار أصحابه اْلكثرين ع  (4)

مزة روايتهم عن محزة ِف تسهيل اهل خلف وخالد ِف وقد اتفق(. 1/248) ،النهاية غاية  ترمجته ِف:ينظر 

 .[60قرة:الب] ﴾ھ﴿له تعاىل: وِف ق

 . 2قوسني سقطت من: حبني  ما (5)
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  ڭ  ڭ ﴿ ﴾ ڭ ﴿ : و [185آل عمران:]   ﴾ ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ﴿

 ا: ه  نـ  م  و  ؛ ريها كثهبِش وَ  ،[7:مرانع آل] ﴾ ۇ  ۇ  ڭ
ى طَ سم الو   م  در قَ ت   لم هَ فَ  ، ير  ص  الب  ي و  ك   امل   ه  ب   ص  ت  ي    ال   ر  خ  ت   و   مد  ال   م  د  ق  ا تـ  ذ  إ  

ِ  نَ مِ  نَ كر مَ تَ ي  لِ   فَ تِ اسم  دَ عم بَ  هِ بِ  انِ يَ تم اإلم
ِ
 ا: ه  نـ  م  و  ؟ ِب اتِ رَ اْلَ  (1)اء

  مم ت  لم صر فَ  -اهلل  م  ك  ظَ فِ َح - مم ت  نمك   دم قَ  : يب  ك  الرت   
  نم ا أَ نَهم رِ  كَ َم بِ  ناا َس َح  يالا ِص فم تَ  (2) يهِ فِ

مم ك  ابِ وَ  َج ِِف  َك لِ ذَ  َت بِ ثم ن  
 ة  وَ دم الق   م  ت  نم أَ فَ ) ،مم ك  نمعَ  ه  انَ ذم َخ  أَ يَم فِ  ة  دَ اعِ قَ  َل عَ  ونَ ك  نَ لِ  (3)

َ ِِف  ع  جِ رم اْلَ  م  ك  يم لَ إِ وَ   أَ  .هِ لِّ ك   رِ مم  األم
 اْلَ  نم مِ ا نَيم لَ ا عَ ويض  فِ

ِ
  مم ت  نم أَ وَ  ، اش  طَ عِ  ن  حم نَفَ  ضاا يم فَ  اء

( مم ك  اَل ع   يم  دِ ي   اهلل وَ  ،ود  ر  و  
 (4).   

 : ( 5)(و  ه  و    خ  ي  لش  ل   اب  و  ال   وه  ل  تـ  يـ  و   ه  ل  ام  ك  ب  )  ال  ؤ  ى الس  ه  تـ  انـ  

 . [األجوبة]
د  هلل (ه  دَ حم وَ )  الـَحمم

 . (7) مد وآله وصحبه(وصل اهلل عل سيدنا حم ) :(6) 

َ  ص  نَ  َ  ل  أهم  هِ يم لَ عَ  صر ي نَ الذِ  اِب وَ اجلم  دَ األم
ِ
 رَ مَ ـالم  نَ مِ  در ب  اَل  ه  نر أَ  ةا بَ اطِ قَ  اء

 ِب اتِ

 وَ ه   ذم إِ  اناا هَ رم ب   هِ ى بِ فَ كَ وَ  ، ةَ جر حَ ـمَ الم  َح َض وم أَ  دم قَ فَ  ةا جر ح   ريِ ِس يم التر بِ ى فَ كَ وَ  ،(8) سِ مم خَ ـالم 

َ  عِ اَل وَ  وع  ب  تم مَ ـالم وَ  م  در قَ م  ـالم  ِ غَ  رِ كم ذِ بِ  ةَ ربم هِ ريم
 (9). 

 
 هكذا وردت ِف األصل. (1)

 .به ِف ط: (2)

 يت بيان ذلك. أ، وسيالفجر الساطعسألة ِف ْلاته فصل ابن القايض ِف ها (3)

 .2من: حبني قوسني سقط  ما (4)

 .2ح: سقط منقوسني  بني ما (5)

 .2ح  :بني قوسني سقط من ما (6)

 .2ح :من  زيادةبني قوسني ما (7)

 ْلد،ا تكشف مراتب القراء ِفأليب عبد اهلل القييس،  اْليمونة الفريدة،ن القايض نصوصا نقلها من رد ابأو (8)

 . م  ــــاعِ زَ  ادَ  زَ َم ــَل  ـك   عم دَ  ة  رَ ــَط  ـ َس ـ +++ م   ة  َس مم ـَخ دِّ  اْلَ ِِف  رِ ـــمك ذِّ ـال لِ ــم هأَ  ب  ــِاترَ ـمَ      : فقال

 (.2/98)ابن القايض، ، ساطعالفجر الظر: ني

ِف   فهو الجة أليب عمرو الداين بالتيسرين القايض مرتب اْلد عند أهل األداء ِف مخس، ومثل ـم ابـحس (9)

 . هذا الباب
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َ ا نَ مِ  ل  مَ العَ  هِ بِ  ىرَ ا َج مَ وَ   مَ دَ الق   نَ مِ  د  َح أَ  مِ الَ ِف كَ  تم َس يم لَ فَ  ،ةِ الثَ الثر بِ  ذِ خم ألم
ِ
  ، (1)اء

 دَ وَ ، ةا هَ افَ َش م  وَ  اءا دَ أَ  ون  ك  تَ ها نَ يم بَ  ة  قَ رِ فم التر وَ 
 اِت كَ رَ الَ وَ  وِف ر  الم  بِ  اوهَ ر  در قَ  مم هن   وم كَ  ه  يل  لِ

   .يهِ فِ  ةَ دَ ائِ فَ  اَل  فَ الر إِ وَ 

م ا وَ نَبِ رِ غم مَ ا بِ ذَ هَ  رَ ثَ دَ انم  دِ قَ وَ    َق بم يَ  مَل
 اَل وَ ، رَب  َخ  هِ رِ كم ذِ لِ

 ونَ ق  رِّ فَ وا ي  ار  َص فَ  .ر  ظَ نَ  هِ بِ  لِ مَ عَ لم  لِ

  ةِ ير النِّ بِ َم ه  نَيم بَ 
 ذَ  مم ه  نما عَ نَ ذم َخ أَ  ن  حم نَ فَ  يِق قِ حم التر  مِ دَ عَ لِ

ِ غَ  نم مِ  َك لِ َ  اع  بَ تِّ ااِل وَ  ،يق  رِ فم تَ  ريم  م  تر حم 

  َق بم يَ  مم لَ فَ  ب  اجِ وَ 
  جر تَ احم  اذَ هِبَ وَ  .انِ فَ رم العِ  مِ دَ عَ بِ  ايهَ فِ  ةِ قَ رِ فم التر  رِ ذ  عَ َت لِ  َك لِ ذَ وَ  .ال  جَمَ  لِ قم عَ لم لِ

ي  بِ اطِ الشر 
ِ تَ بَ تَ رم مَ بِ  هِ بِ  (3) ( حني قرأ) (2)  طقَ فَ  نيم

يرَبِ عم اجلَ  ق  قِّ حَ م  ـ ال هِ ــيم لَ ـَع در رَ وَ  .(4) 
 َم بِ  (5) 

هِ دِ لر ـَقـم  ي ـف
  ةِ ـَل  ـعِ ـِب اَب ـــَجأَ وَ  عَ ــَب تر ــم  ال  َف ــالَ ــَخ دم ــَقـَف إالر وَ  ،(7) ريِ ــ ِس ـم ي التر  (6) 

 
ي من صنيع إنم ه اء، والتي اشتهر هبا العمل عندناء الثالث عند القريرى ابن القايض أن مراتب األدا (1)

مرو الداين، ومكي القييس، واْلهدوي، وابن  كأيب ع قدماءاء الكبار من الا القرومل ينص عليه  ْلتأخرينا

. ينظر: قبل يمونة الفريدةْلاكم استشهد بأبيات  القيجاطي،. وقد حكى نصا نفيسا عن شيح وغريهم

 (.1/316) النش،

ة بن أيب القاسم خل (2)   ين ِف اهلل أحد ْلشتهر، ويل شاطبي الرضيرللرعيني اف بن أمحد اهو أبو القاسم بن فرِي 

ببلده القراءات، ثم رحل فأخذ عن ابن هذيل ببلنسية،  هـ(، وقرأ588ار ولد بشاطبة األندلس)األقط

التهاين ِف القراءات السبع،  ز األماين ووجهسن ابن النعمة، ومن تآليفه: حرل اوعن الصدِف، وعن أيب 

غاية  ته ِف:نظر ترمجي ـ(.ه590القرآن، )ت عد آي ظمة الزهر ِفا لرسم، ونلقصائد ِف اوعقيلة أتراب ا

 (.2/20، )النهاية

 وط.1ح من: سقطبني قوسني  ما (3)

ولذلك مل » ك ِف قصيدته، فقال:ه عل أن الشاطبي مل يذكر ذلبنمل أستبن النص جيدا، إال ان ابن اجلزري  (4)

نظر: ي .«داءاْلشافهة ِف األحتكمه  اجعل ذلك مم بل ؛عليهتا وال نبه يذكر ِف قصيدته ِف الرضبني تفاو

 .(1/333) ،النش

سلفي لاإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس العالمة األستاذ أبو حممد الربعي هو  (5)

ين ِف شح يقة السلف: حمقق حاذق ثقة كبري، له مصنفات عدة أشهرها: كنز اْلعابفتحتني نسبة إىل طر

 ،ِف طبقات القراء غاية النهاية ظر ترمجته ِف:نيـ( ه732اإلجازة، )تاطبية بوى الش، ورينرز األماح

(1/25). 

 .غري واضحة ِف: ط (6)

التسمية، ونقل نصا عن السخاوي ذهب  مطلقة حتتمل التفاوت و اعلق اجلعربي عل عبارة الشاطبي بأهن (7)

نظر: ي .اقنيووسطى للب ،محزةلورش و طوىل ن اْلدما النوع تبتني ِف هذل مرفيه الشاطبي إىل االقتصار ع

 .(2/340)، ومنهجه ِف الكنزاجلعربي 
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َ  صلاح .هِ لِ قم نَبِ  (1)اْل َتأثِّرِ    م  هَل  وَ  ،(2) ة  وَ دم الق   م  ه  وا وَ ذ  َخ ا أَ ذَ كَ  ةِ ير النِّبِ  ق  رم الفَ  ب  جَيِ  رِ مم األم

 َ  .ر  جم األم

رَ رر قَ تَ وَ  مَ لِ ع   دم قَ وَ  .(4) × هِ يِ دم هَ  اع  بَ اتِّ  ب  اجِ الوَ  وَ ىَل وم األَ فَ  (3) ِف قم وَ ال  م  كم ح   امر أَ وَ 
(5)  

َ أَ  وم  ل  عم مَ وَ  .(6) اآلِي  وسِ ؤ   ر  َل عَ  ف  قِ يَ  انَ كَ  × ه  نر أَ  ا هَ لَ بم قَ  امَ ا وَ هَ دَ عم  بَ َم بِ  ة  قَ لِّ عَ تَ ا م  هنر

م ا (7) (نَ مِ ) ِ غَ وَ  ولِ ع  فم مَ ـالم وَ  لِ اعِ والفَ  ،هِ ابِ وَ َج وَ  طِ لشر  ذَ  ريم
  ل  دَ ا أَ ذَ هَ فَ  .وم  ل  عم مَ  وَ ا ه  مِمر  َك لِ

 .ه  لَ  َل  أصم اَل  اس  النر هف  لر كَ َت ا يَ مَ  لر ك   نر أَ وَ  ازِ وَ اجلَ  َل عَ  يل  لِ دَ 

َ  ه  نر أَ ي رَبِ عم اجلَ  نِ عَ  ( 8) يوطِ ي  الس   َل قَ نَ  دم قَ وَ   كَ  لِّ ك   َل صم وَ  ز  وِّ جي 
 آنِ رم الق   نَ ا مِ هَ لَ صم فَ وَ  ة  مَ لِ

 
 . 2و1غري واضحة ِف ح:  (1)

 .القوة ِف ط: (2)

ثامن والعشون، وذكر من ألف فيه، وبيان األصل ِف عده با خاصا، وهو: الاب اإلتقانعقد السيوطي ِف  (3)

أفرده بالتصنيف  تداء.االبِف الوقف و لعشون:ع الثامن واوالن»ال: القرآن، فق مبحثا من مباحث علوم

 السجاوندي، وغريهم. خالئق، منهم أبو جعفر النحاس، وابن االنباري، والزجاج، والداين، والعمين، و

م  نباري أن من تا. وجعل ابن األ(539ص) اإلتقان،نظر: ي. «ف: كيف أداء القرآنل به يعرفن جلي وهو

اا نفيساا بنير السيوونقل  .نفسه. «هبتداء فيالوقف واال  آن معرفةمعرفة القر  فيه طي عن السجاوندي نص 

معرفة  ال يتأتى ألحد   هوهو باب عظيم القدر جليل اخلطر؛ ألن»مبحث الوقف واالبتداء، فقال:  أمهيةَ 

ات فرصد مؤل قلت؛ نفسه.. «معاين القرآن، وال استنباط األدلة الشعية منه، إال بمعرفة الفواصل

  : معجم كبري، وقام بدراسة تارخيية حتليلية هلاته اْلصنفات، سمهد ِف فيق حديحممد تو االبتداءالوقف و

  مركز تفسري.، طبع برعاية ةي: دراسة تارخيية حتليللوقف واالبتداءمعجم مصنفات ا

بم  وإن تعلقت ،س اآليات وقوف عل رؤوالِف القراءة  ِف تآليفه أن األفضلحكى السيوطي عن البيهقي  (4)

 .(2/251)، الشعب :و  ،560، صاإلتقان نظر: ي ،وسنته ×اهلل رسول باعا هلدي ها اتبعد

 وتقدر. :2ح ِف (5)

،  النشنظر: ي ،مشتهرة تفيد عناية السلف بالوقف، وأحاديث ةنصوصا كثري السلف نابن اجلزري ع نقل (6)

 .(47ص)، لوقف واالبتداءاْلكتفى ِف او

 .ط سقط من : سنيني قوبما  (7)

الدين السيوطي من أعالم اْلسلمني الذين تيزوا بسعة اطالعهم ومشاركتهم ِف علوم خمتلفة مع  جالل (8)

حسن اْلحارضة ِف تاريخ مرص  قد أنشأ لنفسه ترمجة حفية، يرجى قراءة: و ،كثرة التأليف والتصنيف

 ومها:  ه أال تأيضا أخص تالمذ هلجم وتر ،والتحديث بنعمة اهلل اة الوسطى،وطبقات النح، والقاهرة

  = هبجة، وعبد القادر بن حممد بن أمحد الشاذيل ِف كتابه: ِف طبقات اْلفرسين حممد بن عيل الداودي 
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 ور أَ  نم مِ  يمِ ظِ لعَ ا
 َل صم الوَ  نر ألِ  ؛ب  اجِ  وَ اَل وَ  ام  رَ َح  ف  قم وَ  آنِ رم  الق  ِِف  سِ يم لَ  ذم إِ  ،هِ رِ  آِخ ىَل إِ  هِ لِ

  ، ه  قِ لر عَ تَ م  وَ  اِب رَ عم اإلِ  ة  يفَ ظِ وَ  َك لِ  ذَ َم نر إِ وَ  ،َم اهِبِ هَ ذَ بِ  ل  تَ خَيم ى ناعم  مَ َل عَ  نِ الر د  يَ  اَل  َف قم وَ الم وَ 

  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ﴿ :و  حم  نَ َل عَ  َف قم وا الوَ ز  اَج أَ  مم إهنر   ىتر َح  ةِ لغَ ال  وَ  غِ يَ الصِّ وَ 

ِ  الر إ يهِ فِ  حمذور ال ﴾   ٿ  اَل قَ  َك لِ ذَ لِ وَ  .م  لِ سم م   َك لِ ذَ  د  قِ تَ عيَ  (1)(اَل ) ي إذم ظِ اللفم  امَ هيَ اإلم
( ن  ابم )

 (2)  َ   َك ال  بَ  َم فَ  ،دِ م  عَ التر  ( 5) يللِ دَ  «مثَ أم يَ  اَل » :ه  ل  وم قَ فَ . (4) «م ثَ أم  يَ اَل » :(3) ي ارِ َب نم األم

 ضم اإلبِ 
ِ وغَ  اِف دَ رم اإلِ كَ  ارِ رَ طِ َ  ل  هم أَ  ه  ر  ك  ذم ا يَ مَ وَ  .هِ ريم  دَ األم

ِ
(َم إنر )ا ذَ هَ  نم مِ  اء

  ةِ هَ  جِ َل عَ  وَ ه   (6) 

 َ وا د  در ـَش  مم ـهنر   أَ الر إِ  ؛ىَل وم األم
َ ـَ ب عِ ــ نم ـ مَ ـ ـ ال  يـِ ف (7)  هِ يم لَ إِ  اِف ـَض اْل  و اِف َض اْل   نيم

  اد  رَ اْل  وَ  .(8) 

 . ةا ـــــ ايَ وَ رِ   ذ  ــ َخ ؤم ي   ه  ن  وم كَ  عِ نماْلَ بِ 

 
 ، وهو ناسخ كتبه وناشها ِف األمصار توِف السيوطي ة حافظ العرص جالل الدينمجَّتالعابدين ب=

 .رآن علوم القِف تقاناإل  ةهـ(. وينظر مزيد تفصيل ِف مقدم911: )سنة

 بني قوسني سقط من: ط. ما (1)

 .2من: ح بني قوسني سقط ما (2)

ان بن سمعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر،  يبن هو حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن السن ب (3)

ِف   ءأجال مءمن عل هـ(، سمع271فظا هلم. ولد سنة )كان من أعلم الناس بالنحو واألدب وأكثرهم ح

ريا، ألف ِف علوم القرآن، والديث، واللغة، والنحو، منها: إيضاح الوقف  عنهم كثزمانه، وروى 

، وشح اْلفضليات، وشح السبع الطوال، والزاهر، والكاِف ِف ثي دواالبتداء، واْلشكل ِف غريب بال

 بقات األدباء،ط اء ِفلبنزهة األانظر ترمجته ِف: ، هـ(328ها )تالالمات، واألمايل وغريالنحو و

 . (3/201)، وإنباه الرواة عل أنباه النحاة، 231، صألنباريا

 بحثت كثريا عن النص فلم أقف عليه. (4)

 عل.ة دازي :2ح ِف (5)

 . 2ح :منبني قوسني سقطت  ما (6)

 شدو. 2: حِف (7)

عل اْلضاف دون   فالوق وزقوهلم ال جي» زري:. قال ابن اجل(1/116)، إيضاح الوقف واالبتداء نظر:ي (8)

ريدون إليه... إنم يريدون به اجلواز األدائي، وهو الذي يسن ِف القراءة ويروق ِف التالوة، وال ياْلضاف 

حرام وال مكروه، اللهم إال أن يقصد بذلك حتريف القرآن وخالف اْلعنى الذي أراد اهلل، فإنه  هبذلك أن

 .(553ص ) اإلتقان،و ،(1/231)،  النشر: نظي. «مأن يأثيكفر فضال عن 
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(ِف)ا مر أَ وَ 
 هِ يم لَ عَ  (2) ف  قم الوَ  م  ه  ت  يَ مِ سم تَ » : مم ه  ض  عم بَ  اَل ا قَ ذَ هِلَ ، وَ ز  ائِ جَ فَ  ةِ ايَ وَ  الرِّ ريم غَ  (1) 

 آنَ رم الق   نر ألِ  ؛ع  دِ تَ بم م   هِ يم لَ عَ  (3) ِف قم الوَ  د  مِّ عَ تَ م  وَ  ،ة  عَ دم بِ  يِح بِ القَ وَ  نِ السوَ  صِ اقِ النروَ  امِّ التر بِ 

،عم م    ه  ض  عم بَ وَ  ،ن  َس َح  ام  تَ  ه  ل  ك  وَ  ،آن  رم ق   ه  ض  عم بَ وَ  ،آن  رم ق   ه  ل  ك  فَ  ،ةِ دَ احِ الوَ  ةِ عَ طم قِ الم كَ  وَ ه  وَ  ِجز 

«ن  َس َح  ام  تَ 
(4) . 

َ  اف  دَ رم إِ ى نَعم مَ وَ   كَ لا أَ رَ قم يَ  نأ مم ه  دَ نمعِ  لِ مَ عم َت سم اْلم  ِف رم الم
 ا مَ  ب  عِ وم تَ سم ة ويَ دَ رَ فم م   ةَ مَ لِ

 :َل عَ  ِف قم الوَ  ازِ وَ  َج َل عَ  ضاا أيم  يل  لِ ا دَ ذَ هَ فَ  .ةِ يَ انِ  الثر ىَل إِ  ل  قِ تَ نميَ  مر ث   ،ِف اَل اخلِ  نا مم يهَ فِ 

َ  ل  هم أَ  انَ كَ  نم إِ وَ  .ه  وَ حم نَ وَ ( وَ ه  )وَ   دَ األم
ِ
ا  مَ َل  عَ اَل وَ  (5) يه()عل ف  قم وَ الم  وز  جَي   اَل  :واال  قَ  اء

َ بَ  ئ  ارِ القَ  َق رِّ فَ ي   نم أَ  مم ه  دَ نمعِ  وز   جَي  اَل فَ  ،ه  هَ بَ شم أَ   ،وعِ ب  تم اْلم وَ  عِ ابِ والتر  ،ولِ م  عم اْلمَ وَ  لِ امِ العَ  نيم

 عَ مَ  ،هِ يم لَ عَ  وِف ط  عم اْلََ وَ  وِف ط  عم اْلَ وَ  ،هِ يم لَ إِ  اِف َض اْل  وَ  اِف َض اْل  وَ  ،ولِ ص  وم اْلَ و ةِ لَ والصِّ 

ِ ا ِِف هَ كِ اَِّتَ اشم   هِ ى بِ رَ َج  امَ  َت مم لِ عَ  دم قَ وَ  .َك لِ ذَ  هِ ابَ شم أَ ا وَ مِهَ دِ َح  أَ ِِف  وأ مِ كم ال  وَ  اِب رَ عم  اإلم

 بم اهلَ  ِف قم وَ  نَ مِ  ل  مَ العَ 
  مم كَ  (6) يطِ

َ بَ  ف  قم ن وَ مِ  يهِ فِ َ  عَ مَ  (7) وعِ ب  تم اْلَ وَ  عِ ابِ التر  نيم ؤِ َت  اسِ النر ال 

 
 ط.  و 1بني قوسني سقط من: ح ام (1)

 اْلوقوف. :2ح ِف (2)

 .(559ص): الوقوف، اإلتقانِف  (3)

 القاسم بن برهان النحوي، وهو مذهب أيب يوسف القايض صاحب أيب حنيفة. يبأ حكاه الزركيش عن  (4)

بو ، أقراءلقراء وكمل اإل ا مجالو. (559ص ) اإلتقان،. و(1/354) وم القرآن،الربهان ِف علانظر: 

صل اإلعجاز ِف  . ونفى أن ي«البدعة هذهفإن كان هذا بدعة فنعمت »  . وعلق قائال:(673ص)شامة، 

 بترصف.نفسه نم اْلعجز الرصف العجيب والنظم الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمت. إ الكلمة؛ بل

 وط. 1ح: سقطت منوسني بني ق ما (5)

يِت  ية اهلبطحممد بن أيب مجع  يسيد اهللهو أبو عبد  (6) مر أمحد  اْلتصوف الزاهد، أخذ عناإلمام العامل  الصر

شجرة النور  :نظر ترمجته ِفي .هـ(930ت) غاربةْلوعنه قيد الوقف، أخذ به ا ازيوعن ابن غرزوق، 

، (2/152) ودرة الجال،(، 1/268، )نفاسوسلوة األ. 1061( رقم الَّتمجة: 1/400)، الزكية

 (.176ص )، سعيد أعراب، بباْلغر لقراء والقراءاتا نظر:يو

الغمري   بن الصديقهللبد افألف أبو الفيض ع ،رد عليهء صنيعه، وتفاوتوا ِف المن العلم كثري وقد رد (7)

، حيث نبه  هلبطيخ امنحة الرؤوف اْلعطي ببيان ضعف وقوف الشيرسالة سمها:  م(1993الطنجي)ت

ل ونائبه،  علقه، والفع ل اْلبتدأ واخلرب، والفعل ومتمن قبي بني بعض التوابع َل َص طي فَ إىل أن الشيخ اهلب

 (.77)صهيم الواِف، ار، ابالدراسات القرآنية باْلغربنظر: ي. و(4ص، )واْلفعول
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   .(2)هِ عِ ابَ تِّ ا (1) َل عَ 

َ  ل  اِص َح   الَ َح  يِّ أَ  َل عَ  قاا لَ طم م   ف  قم وَ الم  وز  جَي   رِ مم األم
 مِ اَل كَ  نم مِ  مَ در قَ تَ  امَ  ه  ل  يلِ دَ وَ  .انَ كَ  ة 

 َ َ  ةِ مر ئِ األم  .انِ نَ دم عَ  دِ لَ وَ ى فَ طَ صم اْل   ِي دم هَ وَ  ،انِ يَ عم األم

َ بَ  يهِ فِ  ف  اَل اخلِ  ل  ص  ف  نـ  م  ـال   د  م  ـال  و    رر الق   نيم
ِ
 اَل ِخ  ر  أثَ  ر  هَ ظم  يَ اَل فَ  م  ول  عم مَ  اء

  ِِف  إالر  مم هِ فِ

 بَ تم ر  بِ  د  َح أَ  لِّ ك  ى لِ تَ ؤم ي  لِ  ةِ يَ انِ الثر  ةِ مَ لِ  الكَ َل عَ  ِف قم الوَ 
  أَ دَ تَ ابم  وَ وىَل  األم  َل عَ  َف قَ ا وَ ذَ إِ فَ  .(3)هِ تِ

ِ القَ  ِف اَل خِ بِ  ،ر  ثَ أَ  ه  لَ  ر  هَ ظم  يَ اَل فَ  يع  مِ  اجلَ ىفوَ تَ اسم  دِ قَ فَ  ةِ يَ انِ الثر  ةِ مَ لِ كَ الم بِ  َ اِل ل رصم  ل  الك   إذِ  ادِ حتِّ

  ذَ َل عَ  صر نَ  نم مِمر وَ  .ةِ يغالصِّ بِ 
 وي  الس   َك لِ

َ  نِ عَ  ه  لَ قَ نَ  هِ انِ قَ تم  إِ ي ِِف طِ  األم
ةِ مر ئِ

(4) . 

 ه  نر أِل  ؛ه  ان  ي  ن بـ  م   د   ب  ال  ف   ه  ت  ي  ف  ي  يف ك   ون  ف  ل  ت  خم    اء  ر  الق  و   ة  م  ل  ك  ى ال  ل  ع   ف  ق  ا الو  م  أ  و  
  فاا قم وَ  ه  م  كم  ح  ري  ِص يَ 

 الا صم وَ وَ  ض  عم بَ لِ
( ج  ردَ نم يَ اَل وَ ) ض  عم بَ  لِ

 مِ كم ال   نيِ يِ عم تَ  نم مِ  در ب   اَل وَ  .(5) 

َ بَ  اق  فَ تِّ ااِل  عَ قَ ا وَ ذَ  إِ إالر  ؛فاا قم وَ وَ  الا صم وَ  يعِ مِ جَ لم لِ  ِ يَ اوِ رَ  نيم ﴾ ھ﴿: و  حم نَ  ،نيم

 َج  كَ ا ذَ فَ  يلِ هِ سم التر  َل د عَ الر َخ وَ  ف  لَ َخ  َق فَ اتر  دقَ فَ  .[60]البقرة:
 .ز  ائِ

ِ بِ  هِ يم لَ عَ  ف  وقَ ي   [63ف:الزخر] ﴾ڤ ڤ﴿ :و  حم ا نَ مر أَ وَ   لِ هم أَ  ِف ادَ رم إلِ  ارِ هَ ظم اإلم

 ِ امِ غَ دم اإلم
نيِّ  بَ ي   وَ ه  وَ  ل  دِ بم يَ  ه  نر ؛ أِلَ ةَ زَ مَحم  ج  رِ دَ نم يَ اَل فَ  (6)

  ک ک﴿ (8)ونحو( )ر  اهِ ظَ  (7) 

 
 .ِف ط: عن (1)

 ين دناْلستة د اهلل حممد بن عبد السالم الفايس خابأبرز من انترص لإلمام اهلبطي، ودافع عنه أبو ع ومن (2)

 .   ( 95  ابراهيم الواِف، )ص ، ِف القرن الرابع عش اهلجري راسات القرآنية باْلغربالدظر: هـ( ين1214)ت

اجلائز. وقد اختلف القراء ِف مد يضا: مد الفصل، ومد البسط، ومد االعتبار، وأه اْلد اْلنفصل، ويقال ل (3)

قوال واحدا،  حركتني كثري فيه القرص نب، واسويس أن لل»القايض، وخمترص القول فيه:  نمده كم حكى اب

 زةأن لورش ومحبع حركات، و التوسط أروأن لقالون، والدوري فيه القرص، وأن لباقي القراء غري ورش 

 .(618ص )السيوطي،  واإلتقان،، (74ص)، الواِف ِف شح الشاطبية نظر: ي. «اْلد ست حركات

 .(618ص) اإلتقان،ر: نظا (4)

 . 2: حنمقطت ني سبني قوس ما (5)

 غام إلرداف عليه أهل اإلظهار.باإلد: 2ِف ح (6)

 بني. :طِف  (7)

 وط. 1سقطت من: ح بني قوسني ما (8)
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 ج  رِ دَ نم يَ اَل فَ  ،(2) انوَ كم ذَ  ابن   هِ يم لَ عَ  ف  دَ رم ي   مر ث   (1) امَش ى هِبِ تَ ؤم ي   [161األنعام:] ﴾ک

ِ بِ  اهَ يم لَ عَ  ف  قِ يَ  ه  ألنر  ؛يائِ َس الكِ   كَ وَ  .هِ يم لَ عَ  سم قِ وَ  ،ةِ الَ مَ اإلم
 ذَ هَ  ض  رِ عم يَ  امَ  رياا ثِ

 ئِ ارِ قَ لم ا لِ

 م. لَ عم أَ  اهلل وَ   ر  اهِ الظر  وَ ا ه  ذَ هَ  ،ه  نممِ  زم رر حَ تَ يَ لم فَ 

 دِ قَ  فَ وإالر  كِ رَب  التر  هِ جم  وَ َل ا عَ هَ ر  ك  ذم نَفَ  ط  س  و  التـ  و   ر  د  احل   و   يل  ت  الرت    ة  ل  أ  س  ا م  م  أ  و  

 يم عَ  دَ عم ا بَ هَ ر  ثَ أَ  َب هَ ذَ ا وَ هَ م  كم ح   عَ فَ تَ ارم ا وَ هَ م  سم رَ  َس رَ دَ انم 
  يا  ِس نممَ  ياا سم نَ  تم ارَ ى َص تر ا َح هَ نِ

 بَ بِ  رم ط  خَتم  مم لَ فَ 
م  وم أَ  ،ال  اهَ فم رِ عم يَ  مَل

الِ َج رِّ ال نَ مِ  د  َح أَ  (3) 
 (4) . 

َ  ل  هم ا أَ هَ رَ كَ ذَ  دم قَ وَ   دَ األم
ِ
 رر الق   (5) مَ كم وا ح  ن ير بَ و مم اهِتِ فَ نر َص  م  ِِف  اء

ِ
  ، مم هِ فِ اَل تِ اخم ا وَ يهَ فِ  اء

  أَ رَ قم يَ  نم أَ  وز  جَي   ه  نر  أَ َل وا عَ ص  نَ وَ 
 . (6) َج رَ  َح اَل وَ  ر  اآلَخ  ارَ تَ  اخم َم ب ِد  احِ وَ  لِّ ك  لِ

يبِ ط  رم ن الق  َم يم لَ ن س   بم يِل ن عَ َس لَ و ا ب  أَ  اَل قَ 
 رم تَ : ِ ــ ب  ىمر َس م  ـمال  هِ ابِ تَ  كِ ِِف  (7) 

َ  يِب تِ  دَ األم
ِ
  : اء

َ ِِف  مم هِ فِ اَل تِ اخم  نِ مِ  رَ كِ ا ذ  مَ وَ » م بِ  ذِ خم  األم َ وَ  يلِ تِ الَّتر   ذَ َم نر إ طِ س  وَ التر وَ  رِ ذم الم
 هِ جم  وَ َل عَ  َك لِ

َ  وَ ارِ َي تِ خم ااِل  َ بِ ِذ خم األم   وز  ج  يَ فَ وم، لز  ال   هِ جم وَ  َل عَ  اَل  لِ َض فم األم
َ  م  ه  نممِ  ق  يرِ فَ  لِّ ك  لِ  َم بِ  ذ  خم األم

«ر  اآلَخ  يق  رِ الفَ  ه  ارَ تَ اخم 
  ه  ل  ثم مِ وَ  .انتهى (8) 

ي رَبِ عم جَ لم لِ
 (9) . 

 
هو هشام بن عمر بن نصري بن ميرسة، أبو الوليد السلمي الدمشقي، إمام أهل  ي،راوي ابن عامر الشام (1)

عبيد  عنه أبو، وروى بن خالد  كاوعر يم، ا عن أيوب بن تثهم، أخذ القراءة عرضومقرئهم وحمددمشق 

 . ( 117-116/ 1) ،  هاية ة الن ـ اي ـ غ ي:  ـ ه ف ـ مت ـ ظر: ترج ن (. ي هـ 245)تد بن يزيد اللواين، القاسم بن سالم، وأمح

قريش ن، أبو عمرو الابن ذكوان أيضا راوي ابن عامر الشامي، وهو عبد اهلل بن أمحد بن بش بن ذكوا (2)

نظر ترمجته هـ(. ي242، )تلقرآن وجواهباأقسام الشام، له كتاب: ابراء اإلقالفهري الدمشقي، ثقة شيخ 

 .(1/118)، غاية النهايةِف: 

 .ومل يعرف هبا :2ح ِف (3)

 .(2/67ر: )نظي، الفجر الساطع :ِف كتابه هذا اْلوقفن القايض با العالمةحكى  (4)

 أحكام.: 2ح ِف (5)

 . (2/69) ايض،الق ، ابنالفجر الساطع عنى النص ِف:ينظر: م (6)

غاية انظر ترمجته ِف:  حوص،أل  عن أيب ارأ عل ابن حوط اهلل، روى الشاطبية والتيسريئ فاس قمقر (7)

 . (1/445)، ابن اجلزري، النهاية

 . (154ص)، داء وبيان اجلمع ِف اإلقراءترتيب األانظر:  (8)

 =الفجر د ابن القايض ِفنعليه فت عمع بحثي الطويل عنه، ووقكتبه،  ِفاجلعربي  رأي ف علقمل أ (9)
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 : يلِ ِص فم التر  نَ مِ  در  ب  اَل ؛ وَ ت  لم ق  

 اعم بِ ا مر أَ 
َ  رصم  القَ  وز  جَي   اَل فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ارِ َب تِ

 د  احِ وَ  كل   أ  رَ قم يَ  لم بَ  ؛رِص  قم يَ  نم ْلَِ  د   اْلَ اَل وَ  د  مَ يَ  نم ْلِ

 قم تَ وَ   ه  تَ ايَ وَ رِ  ةِ ير بِ اطِ الشر و  ،الا َث مَ  ريِ ِس يم التر   ِِف  ر  طر َس م   وَ ا ه  مَ وَ  ىوَ رَ   َم بِ 
ه  يدَ لِ

(1).  

ِ غَ  ا ِِف مر أَ وَ  َ فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ريم  ذَ  َل عَ فم يَ  نم أَ  ه  لَ  وز  ج  يَ فَ  ،ل  هم َس  ر  مم األم
 ة  فَ رِ عم مَ  له   انَ كَ  نم إِ  َك لِ

دم وَ  تم دَ قِ ف    ة  فَ رِ عم اْلم وَ  .هِ بِ  م  لم وعِ   م. لَ عم أَ   اهلل وَ   ، ر  اهِ الظر هو  ا  ذَ هَ   ودة  ق  فم مَ  (2) (هبِ ) ة  اءَ رَ قِ الم فَ   تم ع 

  كَ ِِف  ةِ اءَ رَ قِ الم  ان  يَ تم ا إِ مر أَ وَ 
 هَ جم  وَ اَل وَ  ،وز  ج  يَ فَ  مَ در قَ تَ  اى مَ نَعم مَ  نم مِ  وَ ه  فَ  (3)(ة  دَ احِ وَ ) ة  مَ لِ

(اَل )ا هَ دَ عم بَ  امَ ا وَ هَ لَ بم قَ  امَ  نر ألِ  هِ عِ نمْلَِ 
َ بَ  َف اَل ِخ  (4)  رر الق   نيم

ِ
 وعِ ن مم اْلَ  نَ مِ  ون  ك  يَ  ه  لر عَ لَ وَ  .يهِ فِ  اء

ِ غَ لِ  ة  ادَ عَ اإلم  ذِ إِ  مم ه  دَ نمعِ   ن مِ  ضاا يم أَ  مَ در قَ تَ  ا مَ َل عَ فَ  ه  ع  نَمم يَ  اَل قَ  نمَ وَ  .يهفِ  ةَ دَ ائِ فَ  اَل  ب  وجِ م   ريم

 ارم وَ  ةِ مَ لِ ى الكَ نَعم مَ  ِق ل  عَ تَ  َراَعاتم  
 عَ  دم قَ وَ  ع  ِس اوَ ر  مم ا أَ ذَ هَ ا وَ هَ لَ بم  قَ َم ا بِ هَ اطِ بَ تِ

  امَ  َت مم لِ
  . يهِ فِ

 ذَ  بِ يِت أم يَ  ه  ن  وم كَ  : مم ه  ض  عم بَ  اَل قَ وَ 
  رى، د  ياَل  يم أَ  (5) اِت اءَ رَ قِ لم لِ  يط  لِ خَتم  ة  دَ احِ وَ  س  فَ  نَ ِِف  َك لِ

 قم ي   ى اَل رَ  تَ َم ا كَ ذَ هَ وَ  ،رثَ كم أَ  وم أَ  إلمام ةاءَ رَ قِ  لم هَ 
م بِ  ضاا يم أَ  وه  ه  بر َش وَ  ع  نِ  ضاا يم أَ  وَ ه  وَ  يصِ قِ الَّتر

 ةِ كَ رَ الَ  عَ مَ  ِفر  َينم مر ث   نِ اكِ وَ  السر َل عَ  ومَ ر  يَ  نم أَ » :ه  ت  يقَ قِ َح وَ  .يهِ جِ وم التر  حتسني ةِ هَ جِ  نم مِ  وع  ن مَمم 

و   ِِف  ه  نر أَ كَ   وَ رم هَ  وم أَ  َعدم
 .يهِ فِ  ورَ ض حَمم اَل  ذم إِ  ه  مم لَ اعم فَ  رر  مَ َم كَ  ز  اوَ اجلَ  ه  ل  اِص َح وَ . (6)   «لة 

 رر الق   دَ نمعِ  رَب  تَ عم  ي  اَل فَ  ري  ِخ أم التر وَ  م  ي دِ قم التر ا مر أَ وَ 
ِ
 ه  لَ  ةَ فَ رِ عم  مَ اَل  نم  مَ الر إِ  ه  رِب  تَ عم  يَ اَل وَ  ،(7) اء

 
 .(2/89) نظر:ي، الساطع =

 .وتقليده: لرواته 2وح ِف ط (1)

 .2ح من:بني قوسني سقط  ما (2)

 . 2ح ن:بني قوسني سقطت م ما (3)

 . 2بني قوسني سقطت من: ح ما (4)

 راءة.الق :2ِف ح  (5)

 (.466 ص) ، تقاناإل ينظر: (، و44التمهيد، )ص  وينظر: (،528ص )، مجال القراء (6)

فالاصل أن الذي يشَّتط عل جامعي  » ، فقال:حاصل الشوط عل جامعي القراءاتن اجلزري ذكر اب (7)

نظر: ي. «لَّتكيب، وحسن األداء، وعدم اعاية الوقف، واالبتداءري القراءات أربعة شوط البد منها، وه

 . (2/204) ،النش
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َ  ِخ اَل وَ  َ بِ  ةَ ربم  فَ رِ عم مَ  مِ دَ عَ ل امَ كَ حم األم
 د  عَ ي   اَل  ه  نر  أَ َل عَ  (1) يرِ زَ اجلَ  ن  بم ا صر نَ  لم بَ  ؛هتوجهال  هِ تِ

 بَ تم ر   يمَ دِ قم تَ  زم  تلم يَ  اَل  نم مَ  الر إِ  اِت اءَ رَ  القِ ِِف  راا اهِ مَ 
 ،(3) يوطِ ي  الس   ه  رَ كَ ذَ وَ  .( 2) ىرَ خم  أ  َل عَ  ة 

 جَ يم القَ وَ 
َ  نَ اكَ  هِ بِ وَ  شرم وَ ب مر ث   (6)ونال  قَ بِ  أَ دَ بَ  (5) يبِ اطِ الشر وَ  ،(4)ياطِ  مم ه  دَ نمعِ  ذ  خم األم

َ  هِ بِ وَ  (9) (َك لِ ذَ ) َس كم عَ  رِ رَ الد   (8) ِِف وَ  .(7) كذا  . (10) ذ  خم األم

( ه  ـــَ ل) هَ ـــجم  وَ اَل ــَا ف ذَ ـَه  رَ ــم يـغَ  اَل ـقَ  نم ـَم ـفَ 
  مَ دَ ـــعَ وَ  ِب ـي رِ دم ـتر ـال مَ دَ ــ عَ الر إِ  (11) 

 
هـ(، بدمشق،  751نة )ري، ولد سي، يكنى أبا اخلرزجلف بن ان حممد بن حممد بن عيل بن يوسهو حممد ب (1)

هورة:  شْل ليفه اآإىل مرص، وأجازه غري واحد، ومن تاءات وتفوق فيها عل علمء عرصه، قم رحل قرأ القر

ظر ترمجته ِف: ني. هـ(833ت) ، وغريمها كثريطبقات القراء هاية ِفالنش ِف القراءات العش، وغاية الن

 .(3/276) ،الغمر إنباءنظر: ي، و(812-2/216) غاية النهاية،

ما ورد ِف اجلمع بني البن القايض نظم . و(2/137)، الفجر الساطعنظر: ي. و(2/204)، النشنظر: ي (2)

 يقول:ات إذ ءراالق

م  م  زِ ــتَ لم ـ م           رِ ـــــــكم ذِّ ـالي ـا فرا ــاهِ ــَم د  ـــ ـعَ ــي   اَل وَ   رِ ادم وَ  مم ـــَه ـــافم ـفَ  ِب ــيـِتالَّتر

 فلِ أ   دم ــــقَ  مم هِ ـميدَ لَ  ذِ ـمخ األَ ِِف  اكَ ذَ ـكَ           َف ــِصو    ونَ ــال  ــَ ق َل ـميبَ ـق   مم ـِه ـِشرم وَ ــكَ 

 يِل ـــز جَ رم ــوالِ   درِّ ـــي الـ ه فـل  ــيـدل          لـمَ ـعَ ـي الـف  ز  ــِائـجَ  لم ــق   ه  ــ س  ـكم ــ وعَ 

 .(2/137)، لفجر الساطعا: نظري

  .(864ص) ،انقتاإل  (3)

كم أثبتها العالمة عبد اهلادي محيتو  بالرف من شوطهاجلمع ة باب كيفي لافظ القصيدة،اْلفيدة  لتكملةا (4)

(. والقيجاطي هو: عيل بن عمر بن إبراهيم بن 2/276افع عند اْلغاربة، )قراءة اإلمام نِف أطروحته: 

بيه، وعل سعيد رأ عل أهـ(، ق650ولد سنة) حمقق، لمماهر كا السن القيجاطي، أستاذ بوعبد الكتاين، أ

 (. 493-492/ 1، ) غاية النهاية ينظر ترمجته ِف:  هـ(،  730)ت هرة من أعالم القراءات باألندلس، بن لب، ومج

 (. 2/137)، الفجر الساطع، وحرز األماين نظر: يقدم الشاطبي قالون،  (5)

وهيا، لقبه نافع قالون جلودة  ونحنة دي، قارئ اْلنافع يوار الزرقيعيسى  نينا بن وردان ب من هو عيسى ب (6)

ِف وكان أصم، تو  ،ته ألن معناها بلغة الروم )جيد( قرأ عل نافسه، وختم عليه ختمت عديدةقراء

 (. 1/113) غاية النهاية،ينظر ترمجته ِف:  هـ(.220سنة)

 (.2/137) الفجر الساطع، (7)

 : صاحب الدرر. 2ح ِف (8)

  سقط من: ط.نيسبني قو ام (9)

 .(2/137)، الفجر الساطعنظر: ي، وللوامعلدرر اا (10)

 ط. سقط من: (11)
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ِر األم َصوَل  ،ولِ ص  األم  بِ  (1)هِ قِ ق  حَتَ   . صاَل أتَ لِ  َفادم

م ا مر أَ وَ    َت أم رَ ا قَ ذَ إِ  َك نر أَ  -ملَ عم أَ  اهلل وَ - ه  ري  ِس فم تَ وَ  مم ه  دَ نمعِ  ةَ اهَ رَ الكَ  ه  م  كم ح  فَ  يب  ك الَّتر

ِ بِ  ةَ مَ لِ الكَ  م  فَ الا ثَ مَ  ِح تم الفَ وَ  ةِ الَ مَ اإلم ِ  َب احِ ا َص هَ يم لَ عَ  ف  دِ َّت  ا مَ در قَ  تَ َم هنر  أِلَ  عاا مَ  ِح تم الفَ وَ  ةِ لَ امَ اإلم

ِ فَ  .عاا مَ  ِ َل عَ  ة  الَ مَ اإلم   ة  اءَ رَ قِ  َي هِ  وَ َم ه  نَيم بَ  َل َص َح  َل اِص الفَ  نر أَ  عَ مَ  ِح تم  الفَ َل عَ  ح  تم الفم وَ  ةِ الَ مَ  اإلم

 مر ث  ، عاا مَ  هِ يم يقَ رِ طَ  نم مِ  بالشامي ِتََأت َ [161]األعراف: (ڌ  ڌ   ڍ) :مثل  َك لِ ذَ وَ  .ىرَ خم أ  

رَْ﴿ :ول  ق  تَ   االتر بِ  [161األعراف:] ﴾ُتْغف 
ِ
 [58البقرة:] ﴾ٺ ﴿ يئِ اَس الكِ وَ  ماِص عَ  مر ث   .ء

 ( هم بابن ذكواننيالكسائي عل هشام، وفصل بو) ،انوَ كم ذَ  نِ عل ابم  فعاصمبالنون 

ه  هَ بَ شم ا أَ مَ ا وَ ذَ  هَ َل عَ  سم ِق وَ ، (3) ماِص عَ وَ  (2) 
(4).   

م  ون  ـك  ـيَ  دم ــقَ وَ  ِ نَ اثم  نِ ـمِ  رَ َث ـمك أَ  ب  ـيـك الَّتر  ثَ اَل ثَ  وم أَ  نيم
 َج  وَ ه  وَ  ة 

 ة  اهَ رَ الكَ  ه  ت  ايَ غَ ، ز  ائِ

 . دِ ارِ الوَ  لِ صفَ لم لِ 

َِ﴿ : الا َث مَ  أ  رَ قم يَ  نم مَ كَ  يط  ِل خم تر ل ا وَ ه  فَ  وع  ن مم ا اْلَ مر أَ وَ  ة بِٱٓأۡلِخر  َ بِ  [3البقرة:] ﴾و    زِ مم اهلم

م بِ وَ  م  ذم إِ  يِق قِ الَّتر  ذَ كَ  د  َح أَ  هِ وِ رم يَ  مَل
ىََٰ﴿  َك لِ َٰر  َُسك  َٱنلَّاس  ى ت ر  ِ بَ لم لِ  [2الج:] ﴾و  ي رصم

ِ بِ   ذَ كَ وَ  .وع  ن ا مَمم ذَ هَ فَ  ( 5) د  حِ اوَ   آنِِف  َل عم ف   ل وزني عَ ائِ َس الكِ وَ  ةَ زَ مم ِلَ وَ  ،امِ غَ دم اإلم
:  َك لِ

﴿َ َٰلِك٣ََِٱلرَِّحيِم ِ بِ  [4-3]الفاحتة: ﴾َم  َ وَ  امِ غَ دم اإلم َءَ ﴿ ا:ذَ كَ ، وَ ِف لِ األم ٰٓ ت ل َّقَّ َِمنََف  ُم اد 
َٰتَ  ِم  ب ِهِۦََك  م ه عِ فم رَ بِ  وم  أَ م ه بِ صم نَ بِ  [36]البقرة: ﴾َرَّ

 ب  ذِ كَ  ه  نر ألِ ، ام  رَ َح  ه  هَ بَ شم ا أَ مَ ا وَ ذَ هَ فَ  (6) 

 
 : حتقيقه.2ِف ح (1)

 .1بني قوسني سقط من: ح ما (2)

عاصم بن أيب النجود، أبو بكر األسدي موالهم القارئ، قرأ عل أيب عبد الرمحن السلمي، وزر بن   (3)

يب رباح، والسفيانان، وشعبة، ء بن أعطاطائفة. أخذ عنه و ،يَبي أ   سدي، وحدث عنهم، وعناألحبيش 

، (1/204) ،راء الكبارمعرفة القنظر ترمجته ِف: يالتابعني، وهو إمام أهل الكوفة. ليل. من صغار واخل

 .(349-1/346) غاية النهاية،و

 .( 185ص )، أبو شامة، يززلع اْلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب اانظر:  (4)

 : وحذف.2حِف  (5)

 .أو برفعها بنصبها ط: ِف (6)
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 . (1) ط  يلِ خَتم وَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ِِف 

َ  ه  لَ قَ نَ  .ز  ائِ جَ فا ذَ  هَ ريم ا غَ مر أَ وَ  ِ  ي ِِف وطِ ي  سم األم و  ب  أَ  رَ كَ ذَ وَ  ، ي رِ زَ اجلَ  نِ ابم  نِ عَ  انِ قَ تم اإلم

 أ  رَ قم يَ  ئ  ارِ قَ  نم وا عَ ل  أَ َس  يلدمشق مِ جَ العَ  نَ مِ  تم دَ رَ ى وَ وَ تم فَ  نر أَ  (3) يزِ جِ  الوَ ِِف  (2) ةَ امَ َش 

 د  احِ وَ  ريم  غَ وَ  (7) ِح اَل الصر   ن  ابم وَ   ( 6) ِب اجِ الَ   ن  ابم  (5)اَب َج أَ فَ  (4) اِت اءَ رَ القِ   يطِ ِل خم َت بِ  آنَ رم الق  

ةِ من  مر
ِ العَ  َأئِ َ بِ  رصم م بِ  ازِ وَ اجلم  .  (8)مِ دِّ قَ تَ اْل   طِ الشر

م بِ  ز  ائِ َج  ه  نر أَ  :ه  ل  اص  ح   ِ  غَ ا ِِف مر أَ وَ  ،ةِ ايَ وَ  الرِّ ِِف  مِ دِّ قَ َت اْل   طِ الشر  اءَ َش  امَ  :أ  رَ قم يَ فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ريم

  ش  رم وَ  يط  لِ خَتم  وَ ه  وَ  (غزلونب): وةلَ الصر  ِف الا ثَ مَ  أ  رَ قم يَ نم مَ كَ  هِ يم لَ عَ  َج رَ  َح اَل فَ  (9) (اهلل )

 .ز  ائِ َج  (10) ( َك لِ ذَ فَ ) ونال  قَ وَ 

 
 . (2/142)، الفجر الساطعانظر:  ،جلزريإىل ابن ا عزاها ابن القايض (1)

د الرمحن بن إسمعيل بن إبراهيم بن عثمن اْلعروف بأيب شامة، أخذ عن اإلمام السخاوي،  أبو القاسم عب (2)

 نظر تري ،هـ(665)ت ماين،األاين ِف شح حرز ع إبراز اْلسمه: عل الشاطبية،  حشله مؤلفات عدة منها: 

 .(4/1460) تذكرة الفاظ،: مجته بتفصيل ِف

وهو عنوان  .(2/143) ،الفجر الساطع اه مأخوذ من وما أثبتن، الوجيز لكلمةالوجهني: ولعله تصحيف  (3)

 كتاب ألفه أبو شامة اْلقديس كم تقدم.

الفجر نظر: ي السؤال. ؤلف ِفاْل رآن، وقد ترصفلقا ن عش منائل سأل عأن الس لقايضان ذكر اب (4)

 (.184، 183)ص ،اْلرشد الوجيز(، وينظر: 2/143، الساطع 

 . (2/137) ،الفجر الساطعلصواب من ط، ووا ز.ِف ح: فأجا (5)

 هـ(،570سنة )اجب، ولد الهو عثمن بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدويني أبو عمرو مجال الدين بن  (6)

ر وغريهم، غلب عليه  ن البوصريي، واألبياري، وابن عساك وسمع مي، لغزنوي، والشاطبا قرأ عل

،  (2/134)للسيوطي،  ،وبغية الوعاة، (2/508)ية النهاية، غابتفصيل ِف: النحو والفقه. انظر ترمجته 

 .(2/86)، والديباج اْلذهب ِف أعيان علمء اْلذهب

و عمرو بن الصالح، سمع  أب ،ريرزونرص الكردي الشه  سى بن أيبد الرمحن بن مون بن عبثمهو ع (7)

 طبقات الشافعية، ته ِف: نظر ترمجيهـ(. 643لوم الديث، وبفتاواه )تشتهر بمقدمته ِف عباْلوصل، ا

 . (5/137)السبكي، 

 .(2/137) الفجر الساطع، :نظريبالشوط اْلذكورة.  (8)

 (.2من ح طتقس بني قوسني ما) (9)

 ذاك .: ط ِفقوسني  ما بني (10)
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 ة  يحَ حِ َص  ه  ت  اَل َص فَ  ،ات  ايَ وَ رِ  عَ بم َس  (1) ( ات  آيَ  عَ بم َس ) وةِ لَ صر  ال ِِف  ةَ احِتَ الفَ  أ  رَ قم يَ  نم مَ كَ وَ 

  ورَ ظحَمم  اَل وَ 
 ني. آمِ  .ماَل السر ا وَ يهَ فِ

 وم عَ  نِ سم ح  وَ  اهللِ دِ مم حَ بِ  َل م  كَ 
 وم تَ وَ  هِ نِ

 ه  لَ  اهلل  رَ فَ غَ . رياا ثِ كَ  نيَ آمِ  نيَ آمِ  نيَ آمِ  يلِ مِ اجلَ  هِ يقِ فِ

   .(2) هلل رب العاْلني  رسلني والمد   اْلثريا السالم علأَ   هِ يم دَ الِ وَ لِ وَ 

 نسخة تطوان: عل اتعليقت ملحق:

  ان ترتيال( ورتل القرتعاىل: )د هلل ابن جزي عند قوله الم  قف:ق األول: يالتعل

وذلك معني  ،هو التمهل واْلد وإشباع الركات وبيان الروف تيلالَّت» [4]اْلزمل:

قراءة برسعة[ الذي ال يفقه صاحبه ما الأ ]اهلد قرآن بخالفال ينعل التفكر ِف معا

رمحة إال وقف  رفا حرفا وال يمر بآيةحيقطع قراءته  ×ول اهلل رس كان يقول. و

   انتهى. .(3)  «وتعوذآية عذاب إال وقف وال يمر ب ،وسأل

بن يوسف لسن المد هلل سئل األستاذ العالمة سيدي ا قف:التعليق الثاين: 

  مقتدر إذ التحقيق فيه ، حقيق الت هو مبني عل التقريب ال عل''ْلد فقال: عن ا الزيايت

وه فإن لركات ال يكاد يتحقق واألمر أوسع مما ضيقاوالتقريب بالروف و

من الزيادة والنقصان مؤد إىل ترك القراءة أصال إذ غال قراء  لتحديد ومنع القارئ ا

 . زماننا ال يقون ذلك

ِف  ل ْلتصنقل أبو شامة اخلالف ِف قرص ا :ستاذ الصغريال األق تعليق الثالث:ال

 والسالم.   .اهـ   القرآنريحممد مكي جوازه ِف غأبو  القرآن، ونقل

 

 
 . 2 سقطت من: ح قوسنيبني ما (1)

 ".يدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمى اجلواب بفضل الكريم الوهاب وصل اهلل عل سانته '':2 ِف ح (2)

 .(501-2/502) ،التسهيل لعوم التنزيل (3)
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 واملراجع ئحة املصادرال
 .بربانمج جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ن الكرمي بلرسم العثماينرآالق .1
: ية، نشين السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنجالل الد ،علوم القرآن يف اإلتقان .2

 (.ـه1426يف، سنة )شاعة اْلصحف الد لطبجممع اْللك فه

حتقيق: حسن حبيش، نش:  (،هـ528)ت سقالين،ن حجر العالب ،إنباء الغمر أبنباء العمر .3

هـ، 1389، القاهرة، )اْلجلس األعل للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء الَّتاث اإلسالمي

 م(.9196

و الفضل بحتقيق: حممد أهـ(، 646ن القفطي، )تال الديمج ،إنباه الرواة على أنباه النحاة .4

 م(.1950هـ، 3691)رة، رصية، القاهلكتب اْلدار ا  إبراهيم، الطبعة األوىل، نش: مطبعة

قيق: حميى الدين حتأليب بكر بن األنباري،  يف كتاب هللا عز وجل إيضاح الوقف واالبتداء .5

 م(.9711هـ، 9113نش: جممع اللغة العربية بدمشق، سنة ) رمضان،

لفضل هـ(، حتقيق: حممد أبو ا 794الدين الزركيش)ت ربد ،وم القرآنيف علالربهان  .6

 اث )د.ت(.لَّتار ا نش: مكتبة د راهيم،إب

د أبو الفضل ي، حتقيق: حمملسيوطجالل الدين ا  يف طبقات اللغويني والنحاة، بغية الوعاة .7

 م(.1979هـ،1399طبعة الثانية، نش: دار الفكر، سنة )إبراهيم، ال

، ، وضع حواشيه: زكريا عمريات، الطبعة األوىليس الدين الذهبشم ،ظتذكرة احلفا .8

 م(.1998هـ، 1419العلمية، بريوت لبنان سنة )ب الكت بيضون، دار ات عيلمنشور

، هـ(730)تالقرطبي  يب السن عيل بن سليمنأل ،داء وبيان المع يف اإلقراءترتيب األ .9

 وث. حللقراءات والبداين ركز أبو عمرو الم نش: حتقيق: عبد اهلل اكيك،

 ضبطههـ(، 417)ت بن جزي الكلبيأمحد أليب القاسم حممد بن  ،وم التنزيللالتسهيل لع .10

ة، الطبعة األوىل، نش: دار الكتب العلميوصححه وخرج آياته: حممد سامل هاشم، 

 م(. 1995هـ، 4151بريوت، لبنان سنة )

اهلادي  دضمن أطروحة عب جاطي،أليب السن القي قصيدة،التكملة املفيدة حلافظ ال .11

 ام نافع عند اْلغاربة.محيتو قراءة اإلم
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هـ(، حتقيق: عيل حسني 833حممد بن حممد بن اجلزري )ت ،جويدالتيد يف علم تمهال .12

 م(.1985هـ، 1405ة اْلعارف الرياض، )نش: مكتب البواب، الطبعة األوىل،

ار الكتاب دو برتزل، نش: : أوت حتقيق و الداين،يب عمرأل التيسري يف القراءات السبع، .13

 م(. 1984هـ، 0414العريب، )
أليب عمرو الداين،  ول الكتاب إىل فرش احلروف،أ ع منيف القراءات السبان جامع البي .14

 هـ(.4061نش: جامعة أم القرى، )حتقيق: عبد اْلهيمن عبد السالم طحان، 

 ذج من الكنز،و ، مع حتقيق منلتهايناألماين ووجه ا شرح حرزكنز املعاين يف العربي ومنهجه يف   .15

ؤون اإلسالمية اْلغربية، لشف وا ش: وزارة األوقادراسة: أمحد اليزيدي، اجلزء األول، ن

 م(.1998هـ، 1419سنة )

صمد اْلعروف بعلم الدين ن عيل بن حممد بن عبد الأبو الس وكمال اإلقراء، مجال القراء .16

بعة األوىل، طسيف القايض، الدايم الق عبد ال عبدحتقيق: هـ(، 634خاوي )تالس

  نش: مؤسسة الكتب الثقافية )د.ت(.

القاسم بن فريه بن خلف بن امحد الشاطبي  ،املعروف بلشاطبية تهايناألماين ووجه ال زحر  .17

 م(.2012هـ،1433)ة، نش: دار السالم سنة هـ(، الطبعة السابع590)ت

د أبو الفضل موطي، حتقيق: حمالسي جالل الدين  ،هرةر والقارة يف اتريخ مصحسن احملاض .18

لبايب اللبي وشكاؤه، ا  عيسىء الكتب العربية اإبراهيم، الطبعة األوىل، نش: دار إحي

 م(.1968هـ، 1378سنة: )

الثانية، عة بطيم الواِف، الإبراه ،لرابع عشر اهلجريالدراسات القرآنية بملغرب يف القرن ا .19

 م(.2009 هـ،1430، سنة )بيضاءديدة، الدار النجاح اجلنش: مطبعة ال

شهري بابن القايض الايس د بن حممد اْلكنمحأبو العباس أ درة احلجال يف أمساء الرجال، .20

ة، اْلكتبة العتيقة هـ(، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، نش: دار الَّتاث القاهر1052)

 ، )د.ت(.تونس
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ديم قهـ(، ت 730ري )تبن ب أليب السن عيل م انفع،يف أصل مقرأ اإلما اللوامعالدرر  .21

 ، للقراءاتايضالق ، نش: مدرسة ابنةوحتقيق: توفيق بن امحد العبقري، الطبعة الثاني

 م(.2017هـ، 1438سنة )

(، هـ799ن فرحون اْلالكي )تالب ،أعيان علماء املذهبمعرفة الديباج املذهب يف  .22

 اث )د.ت(.ار الَّتاألمحدي أبو النور، نش: د حتقيق: حممد

اهلل حممد بن أليب عبد  ،ياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاسكوحمادثة األ اساألنفسلوة  .23

 محزة بن عيل الكتاين، )د.ت(.ريس الكتايب، حتقيق: حممد إدبن  جعفر

سم بن خملوف، خرج مد بن عمر بن قاْلحمد بن حم ،املالكيةيف طبقات  شجرة النور الزكية .24

ش: دار الكتب العلمية، بريوت، نلطبعة األوىل، يل، ا عبد اْلجيد خيا ق عليه:حواشيه وعل

 م(.0602هـ، 1424لبنان، )

 هاجر حممد أبو]: هـ(، حتقيق458بكر أمحد بن السني البيهقي، ) يبأل ،اإلميان شعب .25

الكتاب العلمية،  عيل بيضون، دار لطبعة األوىل، منشوراتيوين زغلول، ا سالسعيد ب

 (.م2000هـ، 1421) ان، سنةبريوت، لبن

وعبد الفتاح  احينلتاج الدين السبكي، حتقيق: حممود حممد الط ،الكربى قات الشافعيةطب .26

 لو، )د.ت(.لمد ا حم

َّتارس، برجس اعتنى بنشه: ج شمس الدين ابن اجلزري، ،القراءطبقات  غاية النهاية يف .27

 م(.0620ـ، ه1427، لبنان، )، بريوتالطبعة األوىل، نش: دار الكتب العلمية

 يضالقا زيد عبد الرمحن بن  أليب مع يف شرح الدرر اللوامع،الالفجر الساطع والضياء ال .28

هـ(، دراسة وحتقيق: أمحد بن حممد البوشخي، الطبعة األوىل، نش: اْلطبعة 1082)ت

 م(.  2007هـ، 1428سنة ) اكش،راقة الوطنية، مروالو

 الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،دار  نش:عيد أعراب، س ،غربالقراء والقراءات بمل .29

 هـ(.1410)



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ون  ر والعش اسعتالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا ا هد اإلمام جملة مع
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حتقيق: عبد الرحيم راسة ودايض، لقبن ا ا  ،ق اإلدغام الكبريالقول الشهري يف حتقي .30

سنة ال، 25بي، عدد: الشاطمعهد اإلمام جملة  بحوث ، مقال منشور ضمناإلسمعييل

 م.2018، آذار الثالثة عشة

حتقيق:  هـ(،665اْلقديس )ت و شامةأب ،زق بلكتاب العزيوم تتعلاملرشد الوجيز إىل عل .31

 (.ر صادر بريوت )د.تنش: دا طيار آلتي قوالج، 

توفيق حممد حديد، نش: مركز  ،نفات الوقف واالبتداء: دراسة اتريية حتليليةمصجم مع .32

 رياض.تفسري، ال

مد بن أمحد بن اهلل حم عل الطبقات واألعصار، شمس الدين أيب عبد ء الكبارلقرامعرفة ا .33

 م(.9951هـ، 1416قوالج، نش: استنبول ) يالذهبي، حتقيق: طيار آلت عثمن

أليب عمرو الداين، حتقيق: مجال الدين حممد شف، نش:  ،البتداءواقف الو  املكتفى يف .34

 م(.2006هـ، 1427نطا سنة )دار الصحابة للَّتاث بط

ي، األنبارحممد  بن  نالدين عبد الرمح ات كمالأليب الربك نزهة األلباء يف طبقات األدبء، .35

 م(.1998، هـ4181) ر الفكر العريب، سنةمد أبو الفضل إبراهيم، نش: دا حتقيق: حم

 ،ـ(ه833حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري )ت ،يف القراءات العشر النشر .36

 ر الكتبحه ومراجعته للمرة األخرية عيل حممد الضباع، نش: دا أشف عل تصحي

   العلمية )د.ت(.

، هـ(1403الغني القايض ) بدعبد الفتاح ع ،لقراءات السبعايف بية طوايف يف شرح الشاال .37

  م(.1992هـ، 1416بعة الرابعة، مكتبة اْلرادي للتوزيع، سنة )لطا 
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