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 صـامللخ
 (، وضبطاً لفظ ميكال قراءة، وتوجيهاً، ورمسا) موضوع البحث:
،  قراءة   ميكالخالف علامء علوم القراءات يف لفظ    بيانمجع، و أهداف البحث:

 يهًا، ورساًم، وضبطًا. وتوج

 املنهج الوصفي التحلييل.  منهج البحث:

 أهم النتائج: 
:  منها  –  ام وقفت عليهيف  –  ةقراء  سبع عشـرة  ميكاليف لفظ ءات  بلغت القرا  -1

 متواترة، والباقي: شاذة. ثالث

 فرشًا، وأصوالً. : ميكال فظ  ورد اخلالف عن القراء األربعة عرش يف ل -2

 أوفق للرسم. / و  لغات يف أهنا:  ميكالنحرص توجيه القراءات يف لفظ  يكاد ي -3

 .  اهلمز/و احلذف خالف: امورد فيه قاعدتان،رساًم:   ميكاليف لفظ   -4

 : حروف متفق عىل ضبطها، وأخرى خمتلف فيها. ميكال ظ  لف يف -5

 أهم التوصيات: 
القرآن  -1  من  خمتارة  خمتلفة  أللفاظ  نامذج  القراءةبيق  وتط  ،تدريس  ، أحكام 

 . وي ثان وال ،  املتوسط   : يف مرحلتي، وكتابة ،قراءة: عليها  والضبط ،والرسموالتوجيه، 

عل  -2 يف  القرآن  كلامت  املالقراءوم  دراسة  وكتابة (كلمة  ،كلمة)  :ةلفتخ ات   ،

 األبحاث التفصيلية التحليلية فيها.  

 بط. الض  الرسم،، ميكال، التوجيهلقراءات، ا الكلمات املفتاحية:
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 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا
 ــةاملقدمـ

والصـاحلم  هلل،  والس ـد  رس ـ الة  عىل  اهلل،ـالم  آله  ول  ن  ـوم  ،ه ـبـح ـوص  ،وعىل 

 د: ـعـوب وااله،

ر، متقن  ـه، وكلامته، وحروفه، وبكل قراءاته العشوآيات  ،ورهـ تعاىل بسب اهللتاكف

ال كيف  إحكام،  أيام  وحمكم  إتقان،  جل  ،أيام  اهلل  وصفه  بقوله:  وقد   مليك  ﴿  جالله 
 . [1:]هود ﴾ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

القراء ال  ،وكلام تعمق  التأمل والنظر يف كتاب اهلل؛ وجدوا  عجب والباحثون يف 

كلمباين  يف  العجاب القرآن  غرو  ،امت  وال  محيد،    ؛ومعانيه،  من حكيم  تنزيل  فهو 

بحروفه اهلل  ولذلك حتدى  عليم خبري،  لدن  قال ن،  واجل  ،اإلنس  ،وبمعانيه  ،ومن 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  ﴿ : تعاىل
 . [ 88: رساء ]اإل   ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

اهلل كتاب  خدمة  يف  الكبرية  اجلهود  العلامء  بذل  إ وقد  للكأليفتو  قراًء،:  تب، ًا 

وُعنوا بقراءاته، وجتويده، ورسمه، وضبطه، وعد آيه، وتوجيه قراءاته املختلفة، وما  

 ينبغي أن يوقف عنده. 

مؤل العلاموتنوعت  ذلكفات  يف  مهتٍم   :ء  وآخر  بالكليات،  فيها  معتٍن  بني  ما 

 باجلزئيات، ما بني مطول، ومسهب يف تآليفه، وآخر خمترٍص فيها. 

أورأي أنحوت  بح-  ن  هذيف  املختص   -اثي  معني    ،نـ ريـنحو  ملوضوع  املتناولني 

 يناقشونه من كل جوانبه. 

 . ، وضبطاً(، ورمساً ، وتوجيهاً لفظ ميكال قراءةً ) وبحثي هذا بعنوان:

لفظ  يف  اخلالف  تتبعت  حيث  حتلييل،  وصفي  منهج  هو:  البحث  يف  ومنهجي 

وال  "لميكا" والشاذة،  املتواترة،  القراءات  والض س ر لوا  وجيه،تيف  وذكرت  بط،  م، 
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 ائل، وما عليه العمل. الراجح يف بعض املس

 وأسأل اهلل العون، والتوفيق، والسداد، والرشاد، والقبول. 

 اختياره:   أسبابو  ،وضوعة املأمهي •
للباحثني  .1 أفقًا  يفتح  القرآن  ؛املوضوع  كلامت  كلمة  ،لتناول  يف ضوء    :كلمة 

 مجيع علوم القراءات. 

إال   ،البقرة  :يف سورة ،إال مرة واحدة يف كتاب اهلليرد    مل  همع كون  لا كي م لفظ   .2

، فهو بذلك حري  طاً وضب  أنه ورد فيه اخلالف بني العلامء قراءًة، وتوجيهًا، ورساًم،

 ببيان حكمه استقالالً يف العلوم الثالثة كلها.

 . فةاالهتامم بالبحث يف أسامء املالئكة يف ضوء علوم القراءات املختل .3

بعنوان س ثاً حب  كتبت  .4 القراءات  :ابقًا  (، ورأيت  )لفظ جربيل يف ضوء علوم 

عن  بالكتابة  الفائدة  أكمل  مرجميكاللفظ  :  أن  يكونان  وبذلك  عن  ،  للباحثني  عًا 

اللفظان  أح وأهنام  اللفظني؛ خصوصًا  ورد  املال  أسامء  من  -  فقط  –كام  الَذيِن  ئكة 

 . (1)مهاغري نواءات، دقرالفيهام اخلالف يف علوم خمتلفة من علوم 

 أهداف البحث: •
 بيان خالف علامء القراءات األربعة عرش يف لفظ ميكال.  .1

 توجيه القراءات يف لفظ ميكال. .2

 ميكال يف القراءات األربعة عرش.  م لفظرس  .3

 عرش.  ضبط لفظ ميكال يف القراءات األربعة .4

 
اسمَ و  (1) يف  أيضًا  اخلالف  هاروتي  رد  و   ،:  فيهاموماروت،  اخلالف  اقترص  لكن  ملكان،  عىل  مها    يفيةك  

ف ـقـا فـوضبطهم  ،رسمهام أو ح  :ي ـط  ألفهام،  ي  قوإحلا  ،ذفهاإثبات  الر ـظـنـألف صغرية مكاهنا.  ع ـقنمـ: 

وم  (30)ص   التبـختـ،  التــيني هلجـرص  الناألل  قا ـ (، ويف إحل115-2/114زيل)ـنـاء  ل ـقـف:  ي ـدانـلط 

 (. 410ص ل احلريان عىل مورد الظمآن ) ـ(،  ودلي142)ص 
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 الدراسات السابقة:  •
ال البحث  مراكز  يف  بحثي  خالل  رسا  ميعلمن  واملاجستري   ،راهدكتوال   لئيف 

جوانبه كافة  من  املوضوع  تناول  من  أجد  مل  هبا    ،وغريها،  تناولت  التي  وبالطريقة 

 البحث. 

 خطة البحث: •
منتت البحث  خطة  مصادر، :  كون  وقائمة  وخامتة،  ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة، 

 وفهرس، وهي كالتايل: 

الدراسات و  ث،بحالف  ا دهوأ  اره،ختيأمهية املوضوع، وأسباب ا  وفيها:   ، املقدمة       

 البحث، ثم منهج البحث. السابقة، وخطة 

بـ    التمهيد: فيه لفظ عليه السالم، واملوضع الذي ذكر    (ميكال)وفيه: التعريف 

،   املتواترة والشاذة   : )القراءات   :، وتعريف بعلوم القراءات املطروقة يف البحث ميكال 

تواترة، وقراء امل  اتاءرقال   ءراكر ق، وذوعلم التوجيه، وعلم الرسم، وعلم الضبط(

 .القراءات األربعة الشاذة تعدادًا فقط

 تة مطالب: وتوجيهاً . وفيه: س ،املبحث األول: لفظ ميكال قراءةً 
 يف القراءات املتواترة فرشًا.   ميكاللفظ   املطلب األول:

 يف القراءات املتواترة أصوالً.  ميكال لفظ  طلب الثاين:امل

 ألربعة الشاذة فرشًا. راءات القايف   لكا مي ظ لف :املطلب الثالث

 يف القراءات األربعة الشاذة أصوالً.  ميكاللفظ   املطلب الرابع:

 يف باقي القراءات الشاذة. ميكال لفظ   املطلب اخلامس:

 . ميكال توجيه القراءات يف لفظ   املطلب السادس:

 ب: بعة مطالوفيه: أر  املبحث الثاين: لفظ ميكال رمساً، وضبطاً.
  يف قاعدة احلذف.لفظ ميكال رسامً  :ولألااملطلب 
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 ـدة اهلمــز.لفظ ميكال رساًم يف قاع الثاين: املطلب

 ر. ـقراءة يف القراءات األربعة عشضبط احلروف املتفق عليها  :ثالثاملطلب ال

 . ألربعة عرشضبط احلروف املختلف فيها قراءة يف القراءات ا :رابعاملطلب ال

 .اخلامتة
 .ملراجعاو  ،املصادر

 س. ر هالف 
 منهج البحث:  •
ثم األصول يف املتواتر أوالً، ثم يف األربعة    ذكرت خالف القراء يف الفرش،  .1

 . إمجاالً ذكرت اخلالف : الشواذيف باقي و ، كذلك شاذةال

برسم  .2 اكتفيت  والضبط:  الرسم،  املتواترة،  ،يف  القراءات  واألربعة   وضبط 

عليها   غريهالزائدة  يعنادون  وال  لرس كذي  ،  األربعة الق  طبوض  ،مري  راءات 

َرُأ هبا، أو أهنا متواترة، ولكن العتناء العلامء هبذه األ ُيق  ربعة؛ رأيت من  الزائدة: أنه 

 العلمية: بيان كيفية رسمها، وضبطها. فةاإلضا

ذكرت ما ترجح عندي يف لفظ ميكال يف فصل: الرسم، والضبط يف ضوء   .3

  ذلك.  ء الفن يفأقوال علام

 عىل رواية حفص عن عاصم، وضبطت  الرسم العثامين  ق وف  تات اآليبتك  .4

لفظ فيها  ورد  التي  اآلية  املصحف  ﴾ني﴿  :رقم  ث   وفق  يف  الكويف،  بقية م 

،  غري الكويف(   97كويف ،    98وذلك لورود اخلالف فيها عدًا، هكذا: )   ؛املصاحف

 ورقمها جعلته يف املتن.  وعزو اآلية،

مصادرهاءات  القر  ثقتو  .5 بذكروأونظاًم،    ،اً رثن  ة،يلاألص  امن  اسم   كتفي 

ب ار اسم الكتحينها ألتزم بذك  ؛م الكتابـه يف اس ـابـاك تشـان هنـإال إذا ك،  الكتاب

 مع مؤلفه.
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العلم ـ ث، وأقـت األحاديـقـوث   .6 األصـادرهـاء من مصـوال  م  ،ةلـيا  لـإال  م ـا 

 أقف عليه.  

   ذلك. بعد هيإل ريش م، وال أل فيه العترمجت لألعالم يف أول موضع يذكر  .7

العش ألتز  ومل القراء  تراجم  بذكر  األربعة  ،رةـم  وال  الذين    ،ورواهتم،  ورواهتم 

 هذ الفن. م يف لشهرهت  ؛ووا الشاذر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 (ه1442ادى اآلخرة مج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـعة مـلـجـم

17 

 دـــمتهي
 ". عليه السالم، واملوضع الذي ذكر فيه لفظ "ميكال  ( ميكال)  ـ ــــأواًل: التعريف ب

امل  :ميكال  الك ال هو أحد  تعاىلملام اخلمسة  ارئكة  اهلل  ، ورد  (1) ذكورين يف كتاب 

تعاىل قوله   زي  ري ٰى  ين ىن نن  ﴿  :ذكره مع جربيل يف 
غري  97،(2) كويف 98]  ﴾خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

 [، وهو املوضع الوحيد الذي ذكر فيه يف القرآن الكريم. (3) الكويف

يف    ملسو هيلع هللا ىلص   يبنانطلقا بالعليه السالم حني  هو امللك الذي كان مع جربيل    ميكال: و

اإلرساءلرح فعَ و  ة  النَّبِيُّ  املعراج،  َقاَل  َقاَل:  َسُمَرَة،  َلةَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص ن   اللَّيـْ رَُجَلْْيِ رَأَْيُت   
  .(4)« ِجْْبِيُل َوَهَذا ِميَكائِيلُ الَِّذي يُوِقُد النَّاَر َماِلٌك َخاِزُن النَّاِر، َوَأنَ   :أَتـََياين قَاالَ 

ٍد، َقاَل: ع  د، فَعن  َس حيف غزوة أ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ع م  ىل مقاتالً بأمر اهلل تعا  ميكالزل  نو

ِ َعَلي هِ   ملسو هيلع هللا ىلص َرَأي ُت َعن  َيِمنِي َرُسوِل اهللِ » َم ُأُحٍد َرُجَلني  اَم ِثَياُب َبَياٍض، َما  َوَعن  ِشاَملِِه َيو 

ُتُهاَم قَ  نِيب ُل َواَل َرَأي  ُد، َيع  يَل  : َبع  ِ يَل َعَلي ِهاَم السَّ  ،ِجرب 
  .(5) «اَلمُ َوِميَكائِ

ي هو   ميكالذكر  ورد  د  وق النبي  و  من  عليه    ملسو هيلع هللا ىلص طلب  جربيل  من  يستزيد  أن 

، َقاَل:  السالم القراءة بأكثر من حرف يف إحدى روايات األحرف ال سبعة،  فَعن  ُأََبٍّ

يِف  َحاَك  أَ َما  إاِلَّ  ُت  َلم  َأس  ُمن ُذ  ِري  قِ  َصد   َ َغري  آَخُر  َوَقَرَأَها  آَيًة  َقَرأ ُت  :  ُت َفُقل  ِِت،  َراءَ يني 

رَ  رَ َأنِ َأق  ايَها  اهللَِّملسو هيلع هللا ىلص   هللَُِّسوُل  َرُسوُل  َرَأنِيَها  َأق  َخُر:  اآل  َوَقاَل  فَ   ملسو هيلع هللا ىلص   ،  النَّبِيَّ  َأتَ ،     ملسو هيلع هللا ىلص ي ُت 

 
(، ويف سورة  98، 97يتني: )  سورة البقرة، يف اآل   . يف جربيل  رون يف كتاب اهلل هم:اخلمسة املذكو  ملالئكةا  (1)

  ا يف سورة ت كالمه و(، وهاروت، ومار 98)    يف سورة البقرة يف اآلية  .وميكال    ( ،4ة : )  التحريم يف اآلي

 (. 77اآلية )  (، ومالك. يف سورة الزخرف، يف102البقرة يف اآلية ) 

 (.51ص )اصم ك فهد برواية حفص عن عجممع املل فمصح( 2)

، ( 14دوري عن أَب عمرو )ص  (، وبرواية ال14فهد برواية ورش عن نافع )ص   مصحفي جممع امللك  (3)

 .  (15)ص  دار الفكر باألردن طباعة   ، ضمرة راهيم فيق إبون عامر بإرشاف تعن ابومصحف برواية هشام 

   (.116/ 4) يصحيح البخار (4)

 (. 8021/ 4) مسلم  صحيح (5)
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َنبِيَّ اهلل  َيا  َقاَل:    ،َفُقل ُت:  َوَكَذا.  َكَذا  آَيَة  َرأ َتنِي  آَيَة  . وَ "َنَعم  "َأق  نِي  ِرئ  ُتق  َأمَل   َخُر:  َقاَل اآل 

إِ »:  َل اقَ ا؟  َوَكذَ َكَذا   ال  ،ْْبِيلَ جِ   نَّ نـََعْم  َعَلْيِهَما  فـََقَعدَ َوِميَكائِيَل  أَتـََياين،  ِجْْبِيَل   سَّاَلُم 
ََيِيِن  َيَساِري،    ، َعْن  َعْن  السَّ َوِميَكائِيَل  َعَلْيِه  ِجْْبِيُل  َرأِ فـََقاَل  اقـْ َعَلى اْلُقرْ   اَلُم:  آَن 

قَ ــ حَ  ِميَكائِيـ ْرٍف.  اْستَ ــ اَل  حَ زِدْ تَ سْ ا  ،زِْدهُ ـــُل:  َأحْ عَ بْـ سَ   غَ ــ لَ ـ بَ َّتَّ  ُه  حَ ــ َة  َفُكلُّ  ٍف رْ ــ ُرٍف 
 . (1) «فٍ َشاٍف َكا

،  شاذة وال   املتواترة،   : القراءات )  تعريف بعلوم القراءات املطروقة يف البحث   اثنياً:  
 وجيه، وعلم الرسم، وعلم الضبط(. وعلم الت 
 منها:  . (2) «اقلةالن ولقرآن بعزعلم يعرف به كيفية أداء الكلامت ا»  القراءات:أ/  
 : (3)الثةكل قراءة توفرت فيها أركان ث  ة:اتر تو املقراءات  لا •

 التواتر.  /1

 موافقة اللغة العربية ولو بوجه. /2

 عثامنية ولو احتامالً. موافقة أحد املصاحف ال /3

رة املتواترة يسمى شاذًا، قال ابن ـما وراء القراءات العش  الشاذة:القراءات   •

 .  (4) « اذعرشة فهو ش ال ءاما ور»ي: اجلزر

للها، القرآنية املختلفة، وبيان ع  علم يبحث يف معاين القراءات  ه:جيتو العلم  ب/

 . (5) والنحو، والتفسري، وغريها ،من حيث اللغة

 . (6) «علم يعرف به خمالفة خط املصاحف لقواعد الرسم القيايس» الرسم:/ج

 
 .(2/154) النسائينن س( 1)

 (.9رشد الطالبني )ص منجد املقرئني وم ( 2)

  (.127 -1/113نرش )رشح طيبة الينظر:  (3)

 (.19لبني )ص الطامنجد املقرئني ومرشد  ( 4)

(، وصفحات  201خرون، )ص  وآعلم القراءات، املؤلف: حممد أمحد مفلح القضاة،  مقدمات يف  نظر:  ي(  5)

 . (286قراءات )ص علوم ال يف

 (.22ب املبني )صوينظر: سمري الطالبني يف رسم وضبط الكتا ،(13يف رسم القرآن )ص  لطائف البيان (6)



 (ه1442ادى اآلخرة مج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـعة مـلـجـم

19 

  ، وشد  ،ونسكو  ،ةرف من حركعلم يستدل به عىل ما يعرض للح»  الضبط:   /د

 .(1) «الشكل فهاديرونحو ذلك، و  ،ومد

 تعداداً فقط.   ،الشاذة  األربعة   تواترة، وقراء القراءاتاء القراءات املر ــ ر قـذك  اثلثاً:

 ة ورواهتم:ات املتواتر قراء القراء
 وورش.  ،نافع املدين، وراوياه: قالون .1

 وقنبل.  ،كثري املكي، وراوياه: البزيابن  .2

 . ويس والس ،الدورياه: ي، وراوي البرص وأَب عمر .3

 وابن ذكوان.  ،شامابن عامر الشامي، وراوياه: ه .4

 وحفص. ،عاصم الكويف، وراوياه: شعبة .5

 وخالد.  ،خلف محزة الكويف، وراوياه: .6

 والدوري.  ،الكسائي الكويف، وراوياه: أبو احلارث .7

 ن مجاز. ابو ،و جعفر املدين، وراوياه: ابن وردانأب .8

 ح. روو ،س وراوياه: رويمي، حلرضقوب ايع .9

 وإدريس.  ،سحاق ، وراوياه: إخلف العارش .10

 : ( 2) ورواهتم  ،قراء القراءات األربعة الشاذة •

 والدوري.  ،ياه: البلخياحلسن البرصي، وراو  .1

 وابن شنبوذ. ،حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، وراوياه: البزي .2

   ح.فروابن  ، احلكم ابنوراوياه: دي، ادزيدي البغحييى بن املبارك الي .3

 واملطوعي. ،عمش، وراوياه: الشنبوذيسليامن بن مهران األسدي األ .4

 
 (.201الظمآن )ص  ن عىل مورداحلرياليل دنظر: يو ،(4 ل )صالسبيل إىل ضبط كلامت التنزي (1)

صفحات يف علوم وا من لغة العرب،  وتوجيهه   (، والقراءات الشاذة10)ص  ر  ـإحتاف فضالء البش  ينظر:(  2)

 (. 8راءات )ص قال
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 املبحث األول
 وتوجيهًا ،لفظ ميكال قراءًة

 لفظ ميكال يف القراءات املتواترة فرشاً :  املطلب األول
 : (1) اتثالث قراء: يف فرش احلروف يف املتواتر  ﴾ني  ﴿ ورد يف لفظ: 

 : قرأ هبا مهز، وال ياء، وقد م، بالوالال ،: بألف بني الكاف﴾ني  ﴿ ىل:و األ

 أبو عمرو، وحفص عن عاصم، ويعقوب. 

 وقبل الالم، بال ياء، وقد قرأ هبا:  ،األلفسورة بعد هبمزة مك وميكائل:   الثانية:

 نافع، وقنبل يف أحد وجهيه عن ابن كثري من طريق الطيبة، وأبو جعفر.

األلف،  مزةهب  : ل ئي وميكا   :الثالثة بعد  هب  ياء،  بعدهاو  مكسورة  قرأ  ابن   ا:وقد 

بخلكث عاصم،  ري  عن  وشعبة  عامر،  وابن  الطيبة،  طريق  من  قنبل  عن  ومحزة، ف 

 خلف العارش. لكسائي، ووا

 ودليل القراءات الثالث من الشاطبية:

 (2) اَل ـمَ ـَذُف َأج  ـح  ـ يُ اءُ ـيَ ل  اٍة وَ ـ جَّ ـَعىَل ُح ...هُ ـلَ ـ ب  ـَز قَ ـ م  ـََل َواهل  ـ َكائِيـاَء ِميــَوَدع  يَ 

 ومن طيبة النرش: 

 (3) َأالَ   ق  ـٍف ثِ ـل  ـخُ ـبِ ٍز ِزن  ـم  ـ َد هَ ـع  ـا بَ ـَل الَ ... يَ ـ يـَكائِ ـيـا َومِ ـًمـن  حِ ـاَل عَ ـكَ ـِمي  

 لفظ ميكال يف القراءات املتواترة أصوالً.:  املطلب الثاين
 ية: لاالت ألصوليف ا ورد اخلالف عن القراء العرشة

والالم، وبال    ني الكاف،لف ب: بأ﴾ني  ﴿  :أرن قفم   : والقصر  ، أوالً: املد 

قرصوا املد    :عاصم، ويعقوب، هؤالءمهز، وال ياء، وهم: أبو عمرو، وحفص عن  

 
(، والنرش  337-336إبراز املعاين )ص  ( ، و 1155  -3/4115(، وكنز املعاين )75التيسري )ص    نظر:ي  (1)

 (. 192/ 2)  اءات العرشالقريف 

 . (38)ص  ووجه التهاين يف القراءات السبع  ألماينحرز ا (2)

 .(64 )ص العرش تيف القراءا يبة النرشط (3)
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 وهذا يف حرف األلف. يمد حركتني، :(1)بأن جعلوه مدًا طبيعيًا 

  :اءيب ، أو يكائله: ومسواء بال ياء بعد ،ومن قرأ باهلمز بعد األلف

 . (2) متصل : مدهموميكائيل: فاملد عند

 ف هؤالء يف مقدار مده ما بني مشبع له، وموسط. ختلوا 

األزرق   الشاطبية، والطيبة ومها:  من أشبع املد ست حركات من طريقي  :فمنهم

 عن ورش عن نافع، ومحزة. 

بالتوسط  :ومنهم  الشاطبية، وبالت  :من قرأ  أربع    :وسطأربع حركات من طريق 

التوسطوفوب  ،تحركا حركات  :يق  طريق  ات  حركست    :عشباوباإل  ، مخس  من 

 وهو: شعبة وحده.  ،الطيبة

  :   والطيبة، وباإلشباع   ، ة من طريق الشاطبي أربع حركات    :من قرأ بالتوسط  :ومنهم 

 من طريق الطيبة، وهم: ابن عامر، والكسائي، وخلف العارش.

الطريقني،    :ومنهم  من  بالتوسط  قرأ  اوبفومن  مبش اإلبو  ،لقرصيق  طريق  اع  ن 

 نافع، وابن كثري. واألصبهاين عن ورش عن لون عن نافع، ا: قهمو  ،الطيبة

 ودليل املد املتصل من الشاطبية:

َواُو عَ ...َرةٍ ـ ـس  ـَد كَ ـع  ـاُؤَها بَ ــَأو  يَ إَِذا َألٌِف   َ ـَأِو ال  اَل ـ َز طُ ـم  ـ ن  َضمٍّ َلِقي اهل   ( 3)  "وي

أنه كان   :ويالعالمة السخاتلميذه  ه  قل عنن  دوق»  :طلقةهنا م  وعبارة الشاطبي

بمرتبتني:يقر النوع  هذا  يف  لورش،طوىل  ئ  أي  ومحزة،    ألفات؛  بثالث    : وتقدر 

 
الطبيعي(  1) إال ا  :هو  ،املّد  تقوم ذات احلرف  يتوقف عىل سبب من مهزٍ لذي ال  به، وال  وُيمد    ،سكون  أو  ، 

 . (76ص )د التجوي علم يفة اجلزرية قدمحركتني. فتح رب الربية رشح امل :بِمقدار

مقدار   .﴾خل  ﴿ ،﴾ٰى ﴿ مثاله ،مهزٌة يف كلمة واحدةأن يأِت بعد حرف املد  :وهو ،املد املتصل (2)

املد   يمد  بمقدارامده:  اجلزرية يف علم التجويد  فتح رب الربية رشح املقدمة    ات. أو مخس حرك   ،أربع  :ملتصل 

 (.  78)ص  

 . (14ص )بع قراءات السل يف اتهاينحرز األماين ووجه ال (3)
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 . ( 1) « وهي لباقي القراء   ، بأربع حركات   : بألفني؛ أي وتقدر   ووسطى: ،بست حركات

ط »  والدليل من الدرة: ُهُم َوسي  . (2) «َوَمدَّ

 : والدليل من الطيبة

ُف ـَح  ن  إِ " الَ ـم  ـَل هَ ـب  ـقَ  دٍّ ـمَ  ر   اِقي امل َالَ َوِمز  ُخل فًا َوَعن  بَ  د  فِد  ـ. ُج .. ٍز َطوَّ

بِع  َما اتََّصل   ـاِقي ـبَ ـ ى فَ مَّ َكل  ... َروَ ـل  ثُ ـم  نَ ـ هُ ـ َل ُدونَ ـط  َوِقيـَوسي   ِهم  َأَو اش 

ٍض...   . (3) "لِل ُكلي َعن  َبع 

ني متد حركت   (4) لهي من قبيل مد البد  لوميكائي :الياء بعد اهلمز: عند من قرأ •

 . وصالً 

ومأو • فم ا  قرأ:قفًا:  و﴾ني ﴿  ن  مد   "وميكائيل"،  عندهم:  فيكون 

لقراءة  ويف الياء التي بعد اهلمز يف ايف األلف يف القراءة األوىل،    (5)للسكون  عارض

 األخرى.

 .(6)وتسهيله  ، اثنياً: حتقيق اهلمز

 .يله، أو تسهمزهلاقيق يف حتفال يشء عنده  :من قرأ بال مهز

 
 .(73)ص  الوايف يف رشح الشاطبية( 1)

 (. 42ص )واإليضاح  ،(15ص ) املتتمة للعرش ثالدرة املضية يف القراءات الثال نظر:ي( 2)

 .(42ص )القراءات العرش   متن »طيبة النرش« يف (3)

عىل    مد  (4) اهلمز  فيه  تقدم  ما  وهو  كلمةالبدل:  يف  املد  يأومل  ،حرف  بعده    له: مثا  ،سكونوال    ،مهزٌ   ت 

دمة  قالربية رشح املفتح رب    حركتني فقط.  :  يمد بمقدارمقدار مده:    ،﴾رئ ﴿  ،﴾حف﴿  ،﴾مئ﴿

(  53)ص  التجويد    فة األطفال يففتح ذي اجلالل برشح حتينظر:    و  ،  (80ص)م التجويد  لاجلزرية يف ع

 املكتبة الشاملة. 

 مثاله:   ،  عارضًا بسبب الوقفسكوناً   حرف ساكن  وبعده   ،دامل  يأِت حرف  املد العارض للسكون: هو أن  (5)

(    ،﴾ جي ﴿ تَِعني  أو ست حركات عند الوقف    ،و أربعاً أ   ،حركتني  :، وجيوز مدهنقف عليها )َنس 

 (. 79ص )ية يف علم التجويد مة اجلزرعلي ِه. فتح رب الربية رشح املقد

، اهلمزة  :فبني   ،نت مفتوحةفإن كامنه حركتها،  وما    ،مزةتكون بني اهل  أن  :املراد بتسهيل اهلمزة إذا أطلقت  (6)

أو مضمومةو أو مكسورةو  ،اهلمزة  :فبني   ،األلف،  ينظر:واهلمزة    :فبني  ،الواو،  النرش   الياء.  رشح طيبة 

 .(77)ص 
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 اًل، واختلفوا وقفًا.ن اهلمز وصقواهلمز: حيقع من قرأ بيومج

بينها  الياء مع    ،فحمزة وحده: وقف عىل: وميكائيل: بتسهيل اهلمزة  املد،  وبني 

 حركتني.  :رصست حركات، أو الق :يسهل اهلمز وقفًا مع املد املشبعوالقرص، ف 

 والدليل من الشاطبية: 

ِقط ُه َح .نًا كي ـَس ـُه َمتَ لَ ـب  ـا قَ ـمَ  هِ ــ بِ ك  ري ـَوَح " جِ ى يَ تَّ .. َوَأس  َهاَل َع ر  ُظ َأس   اللَّف 

ُه ِمن  بَ  ِد َما َألٍِف َجرى ... يُ ِسَوى َأنَّ مَ ـُه مَ ـلُ ـهي ـَس ـ ع  َخاَل ـه  َط َمد   . (1) "ا َتَوسَّ

 والدليل من الطيبة:  

ك  َعن  ُسكُ ـحَ ـَوإِن  يُ "  . (2) "سهلف  َألِ  دَ ـًا َأتى َبع  طـَوسَّ ـمُ  إالَّ ...  وٍن َفان ُقلِ ـرَّ

 للبيت:  عند رشحه (3)شامة  هذا يقول أبو، ويفوالقرص د،املوهذا التسهيل مع 

ُف مَ ـَوإِن  َح " ٍ ... يَ ـَل هَ ـ َقب  دي ـر  ٍز ُمَغريَّ َدالـز  َقص  ــُج ـم   : (4) "ُرُه َوامل َدُّ َما َزاَل َأع 

 نحو:  عىلوقفه ة يف وجيري الوجهان حلمز" 

 . (5) "﴾ُّ ﴿و ،﴾نئ ﴿ 

 وله يف الطيبة: د قعن (6) ي ن اجلزروقال اب

لَ دُّ أَ ــمَ ـ ل َوا" بَ ـََغّي ــى إِن  تَ ـو  "ب  ـر  َأَح ـُص ـ اق  ـُر َأو  فَ ـا ألَثَ ِقَي ـب  ... َوبَ ـَر السَّ
 (7)  : 

 
 (. 20-19اين يف القراءات السبع )ص وجه الته حرز األماين و (1)

 . (84طيبة يف القراءات العرش )ص ( 2)

اامة  أبو ش(  3) إسامعبد  بن  ب لرمحن  العالمعيل  عثامن،  بن  إبراهيم  القاسم ن  أبو  الدين  الفنون، شهاب  ذو   ة 

الدمشقي  ثم  لل  ،املقديس،  رشح  ستلميذ  يف  املعاين  إبراز  له:  للشاطبي،  تلميذ  هو  الذي  حرز  خاوي 

 .(613ص )ينظر: معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار . 665اين، ت األم

 (. 17ص جه التهاين )ين ووألماحرز ا (4)

 . (144-143ص )من حرز األماين إبراز املعاين نظر: ي( 5)

قرأ    بن اجلزري، شهاب الدين أَب بكر، ابن ناظم طيبة النرش،  فعيل بن يوس  د بن حممد بن حممد بن أمح  (6)

وثالثني.    :عىل ومخسة  ثامنامئة  نحو:  تويف  غريه،  وعىل  غاية  أبيه،  طبنهاية  الينظر:  /  1)  القراءقات  يف 

 (. 1/722)  األعالم ، و(311 -291

 .(43ص )يف القراءات العرش  بة النرشيط (7)
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إذا تغري بني بني»  املد  السبب، أو ال،    ، سبب  أثر  يبقى  أن  أو غريه ال خيلو من: 

 .(1) « ىل أورصقأوىل، وإن مل يبق: فالره: فاملد ث أفإن بقي 

 بالتحقيق.  والباقون:

 املد املتصل(: د:)ى املمدو عل ت اثلثاً: السك
 العرشة مجيعا من طريقي الشاطبية، والدرة. ء للقرا ال سكت

 وأما من طريق الطيبة: 

 ظ:  فحمزة وحده يف أحد طرقه: يقرأ بالسكت عىل املد املتصل، وله يف لف

  ، فصول )يشء( ، والساكن امل و   ، ( ل أ ) قراءته بالسكت عىل:    وصاًل حال  لوميكائي

  : (2) ثالث روايات  ،فصلاملند ملواملوصول، وا

 السكت عىل املد املتصل من الروايتني.  األوىل:

 ترك السكت عىل املد املتصل من الروايتني.  الثانية:

 رواية خلف فقط.  السكت عىل املد املتصل من الثالثة:

 الطيبة:  نموالدليل 

 َوَأل  ـزَة ِِف َش ـم  ـَح  ن  ـ ُت عَ ـك  ـَوالسَّ "
ٍ
ء هُ ـُض مَ ـع  ـ بَ َوال       ي  ي اَم ـ لَ اَم ـع 

 ل  َص ـان فَ ُه فِ

ُت اطََّرد        د  ــَد مَ ــع  ـ َل بَ ــيـ قًا َوقِ ـلَ ـط  ـُض مُ ـع  ـَب ـال  وَ  ك   َأو  َلي َس َعن  َخالٍَّد السَّ

 . (3) " ِقيَل َوالَ َعن  مَح َزةٍ 

حلمزة:السكت:    تركو   ،السكتالوجهني:    ىلعو مهزة الت  يكون  يف  سهيل 

 رص. يكائيل مع املد، والقوم

 
 (. 76ص )جلزري انرش البن لرشح طيبة انظر: ي( 1)

 (.246-1/245، واهلادي رشح طيبة النرش )(422-1/142نظر: النرش يف القراءات العرش )ي (2)

 (.47)ص العرشت يف القراءا يبة النرشط (3)
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 ربعة الشاذة فرشاً.ات األالقراءيف  يكال م   لفظ :  ثالثب الاملطل 
أربع   يف القراءات الشواذ األربع يف فرش احلروف  ﴾ني  ﴿ورد يف لفظ:  

 قراءات: 

  : وال ياء، كرواية   مهز،البم، ولالاو  ،: بألف بني الكاف﴾ني   ﴿  األوىل:

أصلهام  ا عىل  وحييى اليزيدي، ومهأ هبا احلسن البرصي،  وقد قرعاصم،    حفص عن

 العالء.أَب عمرو بن ة يف موافق

األلف، وبعدها ياء، وقد قرأ هبا: األعمش،    هبمزة مكسورة بعد  : ميكائيل   الثانية: 

 وهو موافق ألصله: محزة. 

متواترت  القراءتان  وذكراوهاتان  ألمهن،  هنا؛  نسبتا  إىلجل  قرأ  هام  م  من  ن  هبام 

 اء األربعة فقط. القر

مهبم   وميكِئل:   الثالثة: الكاكسوزة  بعد  ورة  بعدهليف،  ياء،س  ختفيف    ا  مع 

 . (1)من املفردةالالم. وقد قرأ هبا: ابن حميصن 

:   الرابعة: ابن    وميكئلَّ هبا:  قرأ  وقد  الالم،  بتشديد  لكن  الثالثة،  القراءة  مثل 

 .  (3) . (2) ملبهجا يصن منحم 

 صوهلم. ة: دليلهام موافقة القراء ألوىل، والثانيفالقراءتان: األ

 عتربة:امل وائد فقة من الفملوال ادلي

َبعَ ـذ  َنظ مِ ـُد: ُخ َبع  وَ "  ه  ــعَ ـُمتَّبِ  ِر َوُكن  ـَزاَدت  عىل الَعش   ...ه  ـي ُحُروَف َأر 

 يُّ ــوفِ ــالكُ  ُش ـ مَ ـاألَع  ـم  فَ ـ هُ ـلُ . َأوَّ .. يُّ ـكي ـ مَ ـَو الــ ـٍن هُ ـ ِص ــ ي  ـَح ـُن مُ ــ اب  ــفَ 

 د  ـنَـتَ ـيٌّ اس  ـ ـ عِ وي ـطَّ ـذا مُ ــكَ   هُ ـــن  ـ... عَ  د  ــنَــى َس ـلَ ــوِذيُّ َرَوى عَ ــُب ـنَـ َوالشَّ 

 اِمي َوحَي يـَى الثَّايِن ُن السَّ ـَس ـ حَ ـ َراِن ... الـــــَرِة اآلَخ ــــص  ــَب ــَن ال ــمَّ مِ ـــثُ 

 
 (.19كي )ص يصن املابن حم مفردة  :نظري( 1)

 (. 1/474املبهج ) ينظر:( 2)

  (.613ص)  الواضح: ينظرن حميصن، اب لقراءَِت  ( 3)
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 َزةَ ـ ـم ـَل َح ـ ص  ويِفَّ أَ ــَوالكُ  كي ـ... لِل مَ ىـتَ ــفَ ا ـٍر يَ ـي ـِن َكثِ ـ اب  َل ـص  أَ  ُت ل  ـَجعَ 

  مَّ ــثُ 
َرا ... ـــقَ ــد  تَ ــــ قَ نِ ــ ـَري  ـــــآلَخ ـ لِ  َرى ــا تَ ـمَ ـم  كَ ـِرهِ ـم  ـي عَ ـُِل َأبـَأص  رَّ

ُت الـُفوا َذكَ ـالَ ـد  َخ ــا قَ ـمَ ـي ثُ ـحَ ـفَ  ِز ِه يِف ـَلي  ـا عَ وـقُ ـفَ ـا اتَّ ـ... مَ ر  ر 
 . (1) "ان ُقال احل ِ

 يلهام من الفوائد املعتربة: الرابعة: دلوالثالثة، و

في   )ُجــ(د  لَّ ـَكئِ َوِمي" ِ ... )َفــ( َوبِاخل     (2)   "َضل 

 فاجليم: ابن حميصن من املبهج.

 ابن حميصن من املفردة. والفاء:

 شاذة أصوالً.لا  األربعة   لفظ ميكال يف القراءات:  لرابعاملطلب ا
قـم  ر:ـ ص ـ ق د، والـ م ـأوال: ال فال﴾ني﴿   رأــن  مـعند  ـم ـ:   :   ،عيـد طبيـده 

 ني.  ـ ركتـح :دـمَ ـيُ 

  متصل، وقد قرأ باملد املشبع: الشنبوذي نده، مد  ع  فاملد  :"وميكائيل "  قرأ:ومن  

حركات  بست  األعمش  األعمش:    ؛عن  عن  املطوعي  وأما  محزة،  موافقة ألصله: 

 . (3) أربع حركات :طأ بالتوس فقد قر

 ملعتربة: ودليل ذلك لألعمش من الفوائد ا

ا َوقَ ـم  مَ هُ ـ ط  لَ ـَوسي " ُ امُلن َفِصل  .دًّ  ل  ـقِ ـ نُ نٍ ـ َحي ِص ـِن مُ ـَواب   نٍ ـ َس حِلَ ..رص 

نَـــــِه َتــ فِ ـل  ـخُ ـ ـِديُّ بِ ِزيــيــَـ  المَّ ــثُ    (4) "الـاٍع كِ ــبَ ـإِش  ـوِذيُّ بِ ــبُ ـال ... َوالشَّ

 قراءته حرف مد. ألنه ال يوجد يف  حميصن يف كال وجهيه؛ ء البنيش وال

دل: ا مد بفيكون له فيه  نة؛مزة املكسورة: ياء ساكيف قراءة األعمش بعد اهل •

ويفوص حركتني    :يمد بد  اًل،  مد  يكون  وأيضاً الوقف:  عارض   ل،  مد  هو: 

 
 (.  264)ص  الفوائد املعتربة  (1)

 (. 55(، والواضح )ص 48وينظر: موارد الربرة رشح الفوائد املعتربة )ص ، (274)ص املرجع السابق  (2)

 (.72 -71ضح )ص (، والوا54عرش )ص  ألربعة يف القراءات ابرشء الينظر: إحتاف فضال (3)

 (. 267ة )ص الفوائد املعترب (4)
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 . ةزم موافق حلللسكون، فيجوز مده: حركتني، أو أربع، أو ست، وهو يف هذا 

للسكون يف األلف د عارض  وقراءة اليزيدي: مويف قراءة احلسن البرصي،   •

: موافقان  ذاا يف ه، أو ست، ومهعـان، أو أربـركتـح  :د ـم ـا: ال ـم هـوز لـجـ يـًا، ف ـفـوق

 .عمرو ألَب

 اً: حتقيق اهلمز، وتسهيله: نياث
كالم هلام يف التحقيق،     قراءة احلسن، وقراءة اليزيدي؛ لذا: ال ز يفـم ـد هـوجـال ي

 لتسهيل. ا وأ

  ووقفًا؛ موافقة ألصله:   هلمز وصاًل،ق احقييف كال وجهيه: بتوابن حميصن يقرأ  

 ابن كثري. 

فق األعمش:  باهلمزوأما  قرأ  وهو  د  يف  ،  ألصله:  اهلم حتموافق  وصاًل، قيق  ز 

اـ ي أحـًا فـف ـز وقـهم ـل الـسهيـ ه: يف تـق أصلـذلك وافـوك آلخر د وجهيه، والوجه 

 . (1) التحقيق  :له

 ىل اهلمز: ف األعمش عيف باب: وق  د املعتربة،ئاووالدليل من الف

   (2) "َزةِ ـم  ـ ِق أو  َكحَ ـِقيـالتَّح  ـُه بـِقف  َعن  "

 (: ود ) املد املتصلاملمد  اثلثا: السكت على الساكن
الباب للقراء الثالثة: احلسن البرصي، واليزيدي، وابن حميصن؛  يف هذا  ال يشء  

 . "وميكال"ه ليس عندهم مد متصل يف لفظ ألن

ملد املتصل من طريق كت عىل امحزة يف:  ترك الس ما األعمش: فقد وافق أصلهأو

فق  وا  يف بعٍض، أي :   محزةَ األعمُش   حلمزة، فقد وافق   وأما طرق الطيبةالشاطبية،  

 
 ( . 82ينظر: الواضح ) ص  هنا،  شلقراءة األعم  (1)

 العرشة  ونتربة يف القراءات األربع الزائدة عىل العرشة من إحتاف الربرة باملتالفوائد املعتربة الفوائد املع ( 2)

 (. 36 موارد الربرة )ص: ينظر(. و268)ص 
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فـالسك  ركـتيف   بعـت  الطـي  الطرق  وخالف    ،رق ـض  بعض  :يف  له  ألن  ترك    ؛ 

 . (1)  قاً ـلـطالسكت م

 ودليل ترك السكت: 

ِك السَّ ـَت ـبِ َرأ  ــَواق  " "م  ـهِ ــاقِ ـفَ ـاتي ـِت بِ ـك  ـر 
 (2) . 

 اذةات الشالقراءلفظ ميكال يف ابقي  :  امساملطلب اخل
د عددهتا  عرش، وق  عةاألرب   رة يف القراءاتكوقراءات غري املذ ميكالورد يف لفظ 

 وهي: ثنتي عرشة قراءة، -فيام وقفت عليه  –فأحصيت 

ن من غري الطرق التي  ت عن: ابن حميصورد  دوق ،(3) َل يِمث ُل: ِميَكعِ   ،يَكِئيلَ مِ  .1

 . يف األربعة لهت كِرَ ذُ 

َوِهَي (4) أوالمها مكسورة(  :ي نِ )بَِياءَ   :ِميَكايِيلَ   .2 مَ   ةُ ِقَراءَ   :،  َع  تِ   ،شِ األ  ٍف اَل بِاخ 

 . (5) هُ َعن 

 .  (6) اهبمزة مفتوحة، وبال ياء بعده  ِميَكاَءَل:  .3

 .  (7) بال ألف(  ،ف) بيائني بعد الكا  ميكييل:  .4

حميميِكيل:  .5 ابن  عن  وردت  احلسن ،  (8) صن )بكرسالكاف(:  عن  وُنِقَلت 

 
 (. 81ص نظر: الواضح )ي (1)

 ة باملتون العرشة ة عىل العرشة من إحتاف الربردالزائ  عد املعتربة يف القراءات األربالفوائد املعتربة الفوائ (2)

 (. 35نظر: موارد الربرة )ص (. وي268)ص 

 . (38/ 2لقرآن ) ا حكاماجلامع أل(، و1/170)  لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيينظر:  (3)

بيائني.  ِرَئت:: أهنا قُ "وال هيمزون" قصد بقوله: ، ربام"وال هيمزون ،فيهمزوناييل( ميك)"كر األخفش: ذ (4)

   .(1/510(،  والبحر املحيط ) 1/181تسب )واملح (، 1/145) القرآن لألخفشينظر: معاين 

 . (2/38لقرآن ) ا ينظر: اجلامع ألحكام( 5)

 من قرأ هبا.ف عىل ومل أق السابق. جعملراينظر: ( 6)

 ومل أقف عىل من قرأ هبا. (. 70ينظر: شواذ القراءات ) ص  (7)

 . (70اءات )صرالق واذ شنظر: ي( 8)
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 . (2) عن ابن كثري  (1) البرصي، ومعروف 

 . (4)  (3) دبن جماهُنِقَلت عن ا ،مبفتح املي َمْيكال:  .6

 .( 5) بتسهيل اهلمزة  ميكائل:  .7

 . (6) مبتشديد الال ميكائيلَّ:  .8

9.  : عىل  ميكَألَّ مفتوحة  وب  هبمزة  مشددةعاأللف،  الم  عن  ،  (7)دها  ُنِقَلت 

 .  (8) األشهب العقييل 

10. : عن    ( 10)   ي ُنِقَلت عن اخلباز ،  ( 9) مز قة، لكن بتسهيل اهل مثل القراءة الساب   ميكَألَّ

 . ( 12)   .   ( 11) العمري 

 
املكي،    (1) الوليد  أبو  بن مشكان  مك معروف  القراءة عرضا عنمقرئ  أخذ  الذين    :ة،  أحد  كثري، وهو  ابن 

 ابن كثري، ووهب أنه عرض عىل  قسط معإسامعيل ال   :رضاع  راءة قيام هبا بمكة، روى عنه الق الخلفوه يف  

 (. 304-303/ 2غاية النهاية )   : نظر ي   ة. مات سنة مخس وستني ومائ  ض عىل القسط،بن واضح بعد أن عر

 (. 445/ 1)قراءات  ينظر: املغني يف ال( 2)

ادي شيخ الصنعة  غدالب  ظ األستاذ أبو بكر بن جماهدافأمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احل  (3)

 (. 142-1/139اية )هـ. ينظر: غاية النه 324، تويف سنة ةن سبع السبع وأول م

 (. 70 صت )راءاينظر: شواذ الق ( 4)

بـ :    :عرب الكرماين عن التسهيل(، و375ئدة عليها )ص  ني الزا ينظر: الكامل يف القراءات العرش واألربع   (  5)

ي : بتسهيل اهلمزة وصالً؛  ءة الشاذة هالقرا  وأنبه هنا : أن  (،70ص  شواذ القراءات )  اهلمزة( .    ) تليني

تسهيل وقفاً   ألن  يف    :اهلمزة  املتورد  امل يف  و  واترة،القراءة  ينظر:  عليها،  الزائدة  ،   ثاينال  طلباألربعة 

 ، ومل أقف عىل من قرأ هبا. بحثمن هذا امل رابعال  طلبوامل

  من قرأ هبا.عىلأقف ، ومل (70واذ القراءات ) ص ش ينظر: (6)

 (. 445/ 1 القراءات )ر: املغني يفينظ (7)

 عىل ترمجة.   أقف لهمل( 8)

 (. 445/ 1 راءات )ينظر: املغني يف الق (9)

وشيخ القراء هبا، مؤلف حمقق،    ،نزيل نيسابور  ،بازي سن اخلأبو احل  ،عيل بن حممد بن احلسن بن حممد   (10)

ينظر: غاية   وثالثامئة.  ثامن وتسعنير سنة  تويف بنيسابو،  يائالشذوواملطوعي،    ،د بن أَب باللزيقرأ عىل:  

 (.578-1/577النهاية )

عبد   (11) بن  بن حممد  ب  الزبري  اخلطاب   ناهلل  بن  بن عمر  اهلل  عبد  بن  عب  ،سامل  اهللأبو  ع  ، د  الرمحن  وأبو  بد 

   (. 294-293/  1ة ) اي النه . ينظر: غاية  سبعني ومائتني ال   ، تويف نحو أَب جعفر عن قالون العمري، راوي قراءة 

 (.1/445ي يف القراءات )نظر: املغني( 12)



 احيـرضـمـلد اـمـن أحـل بــليـخ. د                               طاً ـوضباً، ـ مـاً، ورســهـيـوجـراءًة، وتــقال: ـكـميظ ـفـل

30 

 . ( 1) ن ابن حميصن ، وقد ُنِقَلت ع بإسكان الياء، وتنوين الالم بالكرس  ميكْيٍل:  .11

 . (2) عاصم َيت عن، ُروِ الالم ف، وتشديداكبضم ال  ميُكلَّ:  .12

 توجيه القراءات يف لفظ ميكال :  املطلب السادس
الق يف  تعددت  قرا  "ميكال"لفظ  راءات  سبع عرشة  بلغت  املتواءةحتى  يف  تر، ، 

العرب:  "ميكال"ولفظ    ذ،والشا فيه  ترصفت  وقد  األعجمية،  األسامء    ، من 

 . (3)األعجمية ءوحركاته، كعادهتا يف األسام بحروفه، وتالعبت

  لفظ ميكال، ما يلي:ر يف توجيه القراءات املتواترة يف ا ذكومم •
حجة  عىل  ذا جاء  هلو   "؛  (4) ف اهلمزة، والياء: لغة أهل احلجازحذب  ِميَكاَل:  .1

 .   (6) ، وهو عىل وزن أبنية العرب(5) ") ميقات(: كــ  هو معربو قوية،

الياء  ميكائل:  .2 العرب  ، بحذف  بعض  وأوفق (7) لغة  ومل  ،  زوة علرسم، 

 . (9) خارجة عن أبنية العرب : ، وهي(8)لمصحف اإلمام، ووصفت باجلاملل

أيضاً   :يلميكائ.  3 لغة  هي:  والياء:  اهلمزة،  لل(10)   بإثبات  موافقة  قيس،  ،  غة 

 .  (12) خارجة عن أبنية العرب  :، وهي(11)   قة للرسم تقديراً فاووم

 
 . (15ع )ص ترص يف شواذ القراءات من كتاب البديينظر: خم (1)

 (.16)ص  ينظر: املرجع السابق (2)

وإعراب ،  (436(، ورشح اهلداية )108(، وحجة القراءات البن زنجلة )ص1/181تسب )ينظر: املح  (  3)

 . (1/96القراءات الشواذ )

 (.18العرش )ص لقراءات  (، وقالئد الفكر يف توجيه ا1/510حيط )امل نظر: البحر ي (4)

 (. 3/5115نظر: كنز املعاين )ي (5)

 (.1/525نظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع )ي( 6)

 (. 1/166اترة )تور: املرجع السابق، واملغني يف توجيه القراءات العرش املنظي( 7)

 (. 1155/ 3 ) اينز املع ينظر: كن  (8)

 .(1/255عن وجوه القراءات السبع ) الكشفنظر: ي (9)

 (. 1/166) ملتواترةااملغني يف توجيه القراءات العرش ينظر:  (10)

 (. 1551/ 3ينظر: كنز املعاين ) (11)

 (.1/255كشف عن وجوه القراءات السبع )ينظر: ال (12)
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 يل: ي عرشة، مال اات األربعة الزائدة عىل توجيه القراءومما ذكر يف  •

،    :ميكئلَ .  2و    ،ميكئلَّ .  1 فيهام،  بحذف األلف  الالم  والياء  بتشديد   يف لكن 

األسامء   منميكائيل(:  و  : ) جربيل    انوهذان اللفظ"األول ، والتخفيف يف الثاين:  

فنطاأل الترصف،  هذا  فيها  وترصفت  العرب،  هبا  لعبت  التي  عىل  عجمية  هبام  قت 

  .(1)   "ىل بعضها ع همآن فوافقرقفة، وقد جاء الأوجه خمتل

القر  • توجيه  يف  ذكر  أوكام  من  عرش:  األربعة  يف ترصفت  العرب  :  ناءات 

 . (2)الشاذة قي القراءاتبااألسامء األعجمية، كذلك ُذكَِر يف 

 

 

 

 

 
 

 
 (. 28)ص  العرب ءات الشاذة، وتوجيهها من لغةرالقا( 1)

 (. 183و 1/811حتسب )نظر: املي (2)
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 حث الثانيبامل
 لفظ ميكال رمسًا، وضبطًا

 ذف حلايف قاعدة    :رمساً لفظ ميكال  :  ولب األاملطل 
 . (1) "اإلسقاط"هو:  ،ة ف لغ احلذ 

املصاحفاحلذف  وجاء   ثالثة  يف  إشارة،  عىل  اختصار،   أقسام: حذف    وحذف 

 . (2) اروحذف اقتص

  ، ﴾ ُّ   ﴿  قراءات نحو:لبعض ال  ، فهو : ما يكون موافقاحذف اإلشارة أما  
يف اخلط؛  إشارة لقراءة احلذف،   : بحذف األلف، وإثباهتا، فحذفت األلفقرئ قدف

و متواترة ؛ بل ولة املشار إليها  القراء  أن تكون:  حذف إشارة    ونهرتط يف كشيوال  

  َكت ِب املصاحف. شاذة ؛ الحتامل أن تكون غري شاذة حني

حذف  ــ: ك لكوذا، بكلمة دون نظائرهخيتص  الفهو: ما ،حذف االختصاروأما 

 . ﴾زن ﴿ : كــ ، ، وتأنيثاً ﴾ من  ﴿ ـ: كـ ، تذكرياً  :ألف مجوع السالمة
   ائرها:ختص بكلمة، أو كلامت دون نظا ما فهو: ،ر صا ت ق حذف اال  اوأم

 يف سورة األنفال.   ﴾ ىت ﴿

فاحلذف    :﴾ ُّ  ﴿مثل:  ،  القسمني األخريين  قسم األول أحدوربام جامع ال

 . (3) اختصارف إشارة، وأيضًا: حذهنا: حذف 

 . (4) لواو، والياء، والالم، والنونواحلذف يكون يف مخسة أحرف: األلف، وا 

 
 (.4/1341الصحاح )( 1)

 . (66دليل احلريان رشح مورد الظمآن )ص نظر: ي( 2)

وسمري الطالبني يف رسم  ، (66)ص حلريان رشح مورد الظمآنلكالم عىل الثالثة األقسام: دليل انظر يف اي( 3)

 (.24املبني )ص ب الكتاوضبط 

لطاي   (4) البنظر:  ال ئف  رسم  يف  الظ  قرآن رشحيان  رسم  (14ص  )مآن  مورد  يف  الطالبني  وسمري  وضبط ، 

 (.25الكتاب املبني )ص 
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 :(1) يقول الشاطبيلف، ويف ذلك : حذفت منه األ﴾ني   ﴿ ظفول
َظَهرا" ُفها  َحذ  فيها  وِميكاَل  دل  (2) "وُقل   فقد  إشارة،  حذف  فيه:  واحلذف   .

ق عىل:  شااحلذف  حذراءة  حميصن،  ابن  قراءة   : وهي  كال   يثة،  يف  ألف  بال  قرأ 

عنده:الو و"وميكئَل "»  جهني  هنا"وميكئلَّ "،   عنده  واملوافقة   ة رصحي  ةقمواف  :، 

املصحف رس ل امل م  فكل  ر ،  عىل  اتفقت  قد  ميكالصاحف  ألف  :"سم    ، بال 

 . (3) «فاملصاح والالم من غري ألف؛  إمجاع من  ياء بني الكاف،:  ب"وميكئل "

حذفها:   علة  يف  من:  هنأ"قيل  وبرتكيبها  احلروف،  بكثرة  ثقلت  ملا  ،  "ميكا"ا 

  ضًا ليحتمل وجوهأيو  ،(4) "ات بحذف ألفهبمعنى: اهلل: خفف  "إيل "و  بمعنى: عبد،

 . (5) القراءات املختلفة

املتوا  ﴾ني  ﴿لفظ  و القراءات  القراءة  ترة، والثالثة غري  يف  ابن حميصن: 

لوم:  فيها تقديرلافقة  منرسم  األلف  حذفت  حيث  كل ك   ًا؛  يف  الكلامت  من  ثري 

   . (6)قراءة باحلذفمع أنه ال يوجد فيها  ﴾نن   ﴿ صاحف مثل:امل

 يف قاعــــدة اهلمــز رمساً:  ال ميك ظلف:  الثاين  املطلب
: اخُتلِف يف قراءته  ﴾ ني  ﴿   زة، فلفظ:ـم ورة اهلـن: صـ عا  ـث هنـاحلدي

 . بني القراء

 : فال يشء له يف قاعدة اهلمز.زبال مه   هم من أ  فمن قر  

 
فري  (1) بن  أمحد    بن خلف  هالقاسم  الشاطبيبن  حممد  أبو  املهـ(  590توِف:  )امل  ،الرعيني،  القارئ   ، شهور ، 

بار اء الكرـقـة الــ رفـع ـر: مـ ظـنـع. يـبـسـراءات الــقـي الـف ي  ـانـه ـه التـ ي ووجـانـرز األمـم ح ـظ ـب نـاح ـص

 (.313 -312 )ص

  (.5)ص يف علم رسم املصاحف  يلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصدقع( 2)

 (.186/ 2هلجاء التنزيل ) ترص التبينيخم ( 3)

 (. 98ص )مورد الظمآن دليل احلريان عىل ( 4)

 (.103نظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة )ص ي (5)

 (.11 /1)  نظر: النرش يف القراءات العرشي (6)
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رة بعد ألف:  فمن قرأ هبمزة مكسو : اختلفوا يف صورة اهلمز،  باهلمز  قرأ   ن  وم 

يا وميكائ  وبال  بعدهال،  ياًء؛ ألن  نمن جمزة  هلا  : رسمء  ها  ر  أي: صوي س حركتها، 

 توسطة بعد ألف، ودليله: حركتها مكسورة؛ ولوقوعها م

 ف ـا أصـم ه كـسـفـن نـه مـم رس ـ... ف فـ ـد األلـــ عـ ــب اــم و ..."

 (1) "مـك ــاؤـسـ ـهـــم نـائـن ــو أبــحـ... ونم اؤكم وماؤكـه دعـول ـقـك

: يكِئَل، أو  بعدها: وم   ياء   وال   ا، ه ل لف قب ومن قرأ: هبمزة مكسورة بال أ    وميكِئلَّ

َرت اهلمزة يف املصحف ياًء أ ُص ف   ألهنا مكسورة بعد مفتوح، ودليله:   ؛ يضاً وي

 لهاكش  ظـذه فالحـهر ـيـ ي غـا ... فـا قبلهـم ركت أوـح امفـي وك"

 ( 2) "م ـؤكـ لـكـم يــ كـارئـوا بـأل ــوس  ...  مــ ذرؤكــت يـلـئـوا وس ـكَيئِس 

  يف :    [23]ٍالعنكبوت:    ﴾ مل    ﴿هو مثل: كلمة  ،  أو مشدداً   ،فاً خمف:  لِئ وميكَ فلفظ  

اهلمزة منها؛صورة  الكرسة  وموضع  وموضعها،  فيهاهلمز  نأل  ،  بعد:  امة    مكسورة 

البيت:   يف  قيل  فلذلك  شكلها فتح؛  افالحظ  شكل  أي:  أي:هل،  جاءت   مزة،  إذا 

: الكرسة، أي:  اهركتُ حو  ،ة من جنس حركتهامزاهل  رِ وي َص بعد كرس؛ ف  اهلمزة مفتوحة

ها ياًء. ر   صوي

قرأ  بني    : هبمزة ومن  قراءته   : "وميكائيل"  وياء: ألف،  مكسورة  اجتمع يف    فقد 

متـتورـص اهلـص:  ناـلتـامث ـان  إحدى  ـوص،  زةـم ـورة  حذف  من  بد  فال  الياء،  ورة 

 يل: دل ، والالصورتني

 (3) "نـك دون ميذا ـل بـذف عن كـن ... فاحلـع الصورتيتامـؤدي الجـا يـوم"

 
 (.240د الظمآن )ص رن عىل مول احلريادلي (1)

 (. 256ص ) بق السا صدرامل (2)

 (.582ص ) سابقاملصدر ال (3)
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الداينح حذلراجاو أو  ن كانت اهلمزة مفتوحة،  إو ":  (1)  ف صورة اهلمزة؛ قال 

واو املضمومة  وبعد  ياء،  املكسورة  بعد  تصور  :  وقع  لئمل  بني  خطًا؛  جُيمع  ال 

 . (2) "﴾  ُّ﴿  ... و "وذلك نحو قوله: صورتني، 

ال  إىل:(3) لسخاوي ا  وذهب بعدها  صورة  أن  الياء  وصورة  هي:  للهمزة، 

وحجته: ،  د اهلمزةصغرية بع  ياء  تلحق ف  (،ـــــــــ ـــــميكائ)  :، هكذا املحذوفة

 . (6) . (5) عربيذلك ذهب اجل ىلوإ، (4) ﴾ ُّ﴿  أنه ُفِعل كذلك بـــ

الذي    ﴾ُّ﴿  هو ما ذهب إليه الداين؛ ألن لفظ:  -واهلل أعلم  -والصواب 

كثر يف أ  ةزم ُحِذَفت منه صورة اهل:  يل وميكائ   :واجلعربي لفظ  اوي،السخس عليه  قا

 : الداين قال ،مةصاحف القديملا

مزة، وقد اهلة  ؛ ألنه قد ُحِذفت منه الياء التي هي صور...  :(إرسائيل)وكذلك"

وإىل ذلك  ،  (7) "املدنّية، والعراقية، والعتق القديمةض املصاحف  دت ذلك يف بعوج

 
الداين  (  1) بن سع   :هو،  أبو عمرو  بن عمعثامن  بن سعيد  بن عثامن  القرطبي، اإلمام يد  ر األموي، موالهم 

البيان يف  ص  ،العلم التيسري، وجامع  السبع،  القراءاحب  ينهـ444ت  ات  الكبار عىل   ةظر: معرف.  القراء 

 (.228-226ار )ص الطبقات واألعص

 . فبترص(. 44نظر: املقنع )ص ي( 2)

بن(  3) بن عبد األحد  الصمد  بن عبد  بن حممد  بن غطاس اإلما  عيل  الغالب  أبو احلسن عبد  الدين،  م علم 

السخاوي  ا،  اهلمداين  تلميذ  املفرس،  القارئ  منظوم،  لشاطبي العامل  له  وشارح  الوصتيه،  د يف رشح  يفتح 

الطبقات واألعصار   ر عىلراء الكبا رفة القـمع ظر:  ـ. ينـه643لة، ت  ـلعقيرح لـة شـلـة، والوسيـي ـبـالشاط

 (.340ص )

 (.105ص ىل كشف العقيلة ) نظر: الوسيلة إي( 4)

له   ،اجلعربيو إسحاق  أب،  الدين  العامل، املقرئ األستاذ برهان  امإبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ اإلم  (5)

ك  ت  لرائية، وقصيدة المية يف القراءاتبري للشاطبية كامل يف معناه، ورشح لرشح  اثنتني  سوِف  العرش،  نة 

 .(397ص )بقات واألعصار ء الكبار عىل الطمعرفة القرا. ينظر: وثالثني وسبعامئة 

 . (526)ص   صد يف رشح عقيلة أتراب القصائدقانظر: مجيلة أرباب املي (6)

 . (30نع )ص املق  (7)
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  .(2) . (1) جاحن بن نداود سليام بوذهب: أ

  :عشر يف القراءات األربعة اءةً يها قر تفق عل ملاحلروف ا(3) ضبط   : ثالث املطلب ال 
امل قرفتاحلروف  عىل  األق  القراء  عند  لفاءهتا  يف  عرش  :  ﴾ني﴿   ظربعة 

ياء التي بعد امليم، والكاف، والالم، فثالثة منها اتفقوا عىل ضبطها يف  يم، والهي: امل

امليم،    ل،الشك والكاف  والياءوهي:  بالكرسةامليم   فأما،  بعدها،  فُضبِطت    ،تهاحت  : 

بعد واليا  ألهنا    ها: ء  سكون؛  عالمة  بال  عالمة  مد،  حرف  تُركِت  عليها  توضع  ومل 

املد  ا يزيد ع ملد؛ ألن    ، ها، أو مهز كتني؛ لعدم وجود حرف ساكن بعد حرن  فيها ال 

 ُضبِطت بالفتحة فوقها.  والكاف:

اتفقت  :  ﴾  ني ﴿ فظ  اخلمس الواردة يف ل  راءات: فأربع من القم الال وأما  

جهه  ن يف ون حميصامسة: بالتشديد، وهي: قراءة اباءة اخللقروا،  لالما  : ختفيفعىل

 لالم مفتوحة.أن ا عىل: لقراءات اخلمس، لكن اتفقت اوميكئلَّ اآلخر: 

 ا. تكون الشدة أقرب إىل الالم، والفتحة فوقه: ويف قراءة تشديد الالم

 ة عشر ع بيف القراءات األر   ضبط احلروف املختلف فيها قراءةً :  الرابعاملطلب  
ل بعة عرشختلف يف قراءهتا عند القراء األرف املاحلرو     ﴾   ني ﴿  فظ: يف 

 ف، وهي: أحر مخسة

يفموجو:  وهي  ،األلف  :أوالً  من  دة  وافق  ومن  املتواتر،  يف  الثالث  القراءات   

 
أبو داود اسل  (1) األموي األندليس،   تنرصابن املس  ملقرئ، موىل األمري املؤيد باهلل،يامن بن أَب القاسم نجاح 

اإلقراء وعم  ،شيخ  القراء،  األداءمسند  أهل  املصاحف،  ال   ،دة  منها:  مؤلفات  وله  الداين،  عمرو  أبا  زم 

 . (251ات واألعصار )ص ىل الطبقالكبار ع  ة القراءرفمع ينظر: . ـه496تبيني هلجاء التنزيل ت الو

 (.49 -48/ 2رص التبيني هلجاء التنزيل ) نظر: خمتي (2)

احلركاتمتعا  (3) شكل  يف  مذهب  ،دت  عىل  بن    :والشدة  استاخلليل  ما  وهو  يف  أمحد،  الضبط  عليه  قر 

ول،  لنقط املطيسمى با  و مايد، وهحلركتي الفتح، والكرس، والتشد  بةواملشارقة بالنس  ،مصاحف املغاربة 

 ص از )ضبط اخلر  خصوص النقط املطول: الطراز يف رشحالذي عليه العمل يف املصاحف. ينظر بوهو  

 (.5)ص (، والسبيل إىل ضبط كلامت التنزيل14
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 : ذلك صغرية بعد الكاف، ودليل    ُطها: إحلاقها ب  حمذوفة يف الرسم، فَض األربعة، وهي: 

  (2) "طاـسق (1) صاًراـمن اخلط اختمما  ا ...ــطــس وــا تفــن أل قــح ـوأل "

بهو ملحذي  والالملك  الكاف،  بني  قراءة:  ،  قة  وبني ﴾ني﴿يف   ،

واهل قراءة  ،مزةالكاف،  اهلمزةوميكائل:  يف  بعد  التي  والياء  الكاف،  وبني  يف ،  ، 

 ا. صورة هل اهلمزة الن أل؛ وميكائيل  :قراءة

(، ودليل ذلك    آ  )املد  عالمة    اتوضع عليه:  وهذه األلف الصغرية امللحقة  •

الداين:   املط  ،  ... رسمته(4) منه    (3)فاذوان حم فإن ك"قول  وكذلك    ،ة عليهوجعلت 

. هذا عند (7) ، وعليه العمل(6)أبو داودورجحه ، (5) "﴾  نئ﴿  له:يف نحو قو

فوق حركتني، وذلك يف قراءة:   مد األلف  داللة عىل  ة؛وبعدها مهز   باأللف،أ  من قر

 : ، ودليل ذلكيل كائ ومي :  وابن كثري، ومن وافقه  ،لكائ ومي ه:  قفومن وا نافع،
 (8)  " راــأخـا تـده ـعـز بـهم ـط لـم        ا وألفـــم يـوق واو ث ــوف "

وال   إحلاق،  ال  حميصن:  ابن  قراءة  كال مد؛    عالمةويف  يف  باأللف  يقرأ  ال  ألنه 

 . ندهالوجهني ع

اهلمزة األر:  وهي  : اثنياً:  القراءات  يف  أَب  موجو  ، وغريعبموجودة  قراءة  يف  دة 

 
 ؛ ا حذف الجتامع مثلني مل  فجعل احلذف اختصارا مقابال  القتصار، وحذف اإلشارة،: حذف ايشمل ذلك  (1)

جتامع مثلني وهو النوع  ملا قدم الكالم عىل ما حذف ال » ال:  ان حيث قليل احلريغني يف دارملذلك ا  كام بني

ريان عىل . دليل احل«  لثاينوهو النوع ام عىل ما حذف من حروف املد اختصارا الك هنا يف الاألول، ورشع  

 ( 410مورد الظمآن )ص 

 (.410ص )  مورد الظمآن  عىلدليل احلريان ( 2)

 د. امل ي: حرفأ( 3)

 سم. ي: من الرأ (4)

 (. 134ص )النقط ( 5)

 ألصول الضبط ألَب داود .    ققاملحعزاه (، و2/40)  رص التبيني هلجاء التنزيلنظر: حاشية خمتي( 6)

 (.23زيل )ص ىل ضبط كلامت التنالسبيل إنظر: ي( 7)

 (.673 ص)دليل احلريان عىل مورد الظمآن ( 8)
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فالكالم  عمرو،   وافقه،  ح  يفومن  من  اهلمزة:  هيئتها،ضبط  وموضعها،    يث 

 ها. ها، وموضع حركتوحركت

ء( عىل ما كان يفعله  عني )كل الالعمل عىل: أن هيئة اهلمزة عىل ش ف  ها:فأما هيئت

 . (1) : ما اصطلح عليه كتاب املصاحفعىلال النحاة، والكتاب 

 وموضع حركتها: تها،  ، وحركاهوأما موضع
  : وميكئلَّ ،  وميكِئَل ، ووجهي ابن حميصن:  يكاِئل م و :  من وافقهة نافع وففي قراء

للهمزة، ووحركُتها    فالصورة  حتَت  الكرسة،  اهلمزة  وموضع   صورهتا،موضع 

 .﴾مل﴿و ، ﴾ نئ﴿  َتها مثل:رسهتا حتك

 ودليل ذلك: 

 عـوضـير ـ كسـب اـن وم ـاكـع س ـح ... مـ ت ـفـا ي ـه مـوقـكل ف ـشـا بـمو"

   (2)  "من حتت

إليه الداين،وميكائيل قه:  ومن واف،  ة ابن كثريوأما يف قراء وأبو    ، فعىل ما ذهب 

حذوف:  مزة: فاملورتني متامثلتني إحدامها للهمن: أن املحذوف عند اجتامع ص  داود

َتبهلهلمزة ال صورة  فا؛  (3)صورة اهلمزة، وهو الراجح  ،عىل السطر  ا: فُتوَضع، وُتك 

 . ﴾ ُّ﴿  حتًتها، مثل: هُتاوكرس
 ودليل ذلك: 

 ( 4) "رـة فضع يف السطورـر صـن غي ـر ... مــبـنن ـ ه مـدتــوج اـل مـوك "

 . (5)  اهلمزرب: والن

 
 (.387 -863مآن )ص الظ   موردنظر: دليل احلريان عىلي( 1)

 .(384ص )يل احلريان عىل مورد الظمآن دل( 2)

 .(35مز )ص نظر: املطلب الثاين: قاعدة اهلي( 3)

 (.384ص )دليل احلريان عىل مورد الظمآن  (4)

 (.384، ودليل احلريان عىل مورد الظمآن )ص (822/ 2)نظر: الصحاح ي( 5)
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اليت الياء  اهلمزة  اثلثا:  كثري:  يفه  ،بعد  ابن  قراءة  وافقه:    ،يف    ، وميكائيل ومن 

داود،   أَب، وداينلاعىل مذهب    -أي: للياء-ا  هلمزة، لكن الصورة  قت باهلوقد سب

ة السكون؛ مل توضع عليها عالمكنة مدية،  ء سا: يايوه   .(1)وهو: الراجح كام تقدم

 فيها دون املتوسط.عالمة املد؛ ألن املد  توضع عليهامدية، ومل ألهنا 

األعم  مزة، ـح  تنبيه:  يسهومعه  عنه:  الوجهني  أحد  يف  مل  ش  لكن  اهلمزة،  الن 

ها؛ ألن الضبط مبني عىل الوصل، هيلىل تسع  عالمة، أو شكل للهمزة يدل  ضعتو

 . (2)  الوقف ال

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 (. 36 – 34نظر أيضًا: )ص وي ،(14 -40:) با املطلذيف ه الياء قريبا: يف ضبط اهلمزة قبل  تقدم  (1)

الـق  (2) ك ـبـالض»  ني:ـارغـمـال  مـلـط  علـبـه  الوصـني  علمـمـبإجل  ـى  احلـدلي    .«نـفـال  اءـ اع  عىل  ـيـل  ران 

 (.345ص )مورد الظمآن 
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 ـامتةـخلا
 النتائج والتوصيات 

 نتائج البحث:  •
لفيف   .1 مخس    ﴾ني﴿ ظ    عرش:  األربعة  القراء  ثالث قراءاتعند   ،  

 منها: متواترة، وثنتان: شاذة. 

املتواترة  .2 الثالث  أ/  ،القراءات  وحفص  مرو،  ع  َبأل  ﴾ني  ﴿  هي: 

عاصم، من  عن  ووافقهم  الشاذ  ويعقوب،  األربعة  القراءات  احلسن  قراء  ة: 

 البرصي، واليزيدي. 

ج/ وميكاِئَل ب/   جعفر.  وأَب  لنافع،  عامر،   وميكاِئيَل::  وابن  كثري،  البن 

والكسائي، وخلف العارش من املتواتر، ووافقهم األعمش، وأما القراءتان    ومحزة،

بتخفيف    وميكَئلَّ   . ب/وميكئَِل كالتايل: أ/    اومه  ،حميصن  ا البن الشاذتان: فكالمه

 الالم، وتشديدها. 

األربعة    .3 القراء  عن  اخلالف  لفظ:ورد  يف  فرشًا،  ﴾ني﴿   عرش 

 .وأصوالً 

ا  يف أحرف:  ثالثة  يف  إثباتًا،   أللف،الفرش:  الالم:  قبل  التي  والياء  واهلمزة، 

حتق والقرص،  املد،  أحكام:  يف  األصول:  ويف  اهلوتركًا،  وقفًا،  يق  وتسهيله  مز، 

 ملد. عىل اوالسكت 

ألربعة عرش،  ت عديدة غري مذكورة يف القراءات اقراءا   ميكالورد يف لفظ    .4

 ات شاذة. قراء ثنتي عرشة قراءة، وكلها -فيام وقفت عليه –وبلغ عددها 

 ب/ أوفق للرسم.   أو  ،إما أهنا: أ/ لغات ،ميكال   توجيه القراءات يف لفظ  .5

 و ب/اهلمز.   ،األلفقاعدتان: أ/حذف ، رسامً    ﴾ ني  ﴿  يف لفظ .6

امل  .7 كتاب  لفظ:اتفق  من  األلف  عىل حذف  ومن   ﴾ني﴿   صاحف   ،
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يف  وجه  من  أكثر  اللفظ  احتامل  ذلك:  كعلل  ولذلك  القراءات؛   احلذف    هنا:  ان 

 حذف إشارة.

ومن    ،عىل قراءة ابن كثري-  وميكائيلاخُتلِف يف اهلمز: هل الصورة يف لفظ    .8

وال  -افقهو الياء؟،  أو  ذللهمزة،  ما  داود:راجح  وأبو  الداين،  إليه  صورة    هب  أن 

 . ﴾ ُّ﴿  :فرتسم كـ  ،لصورة الثابتة: للياءاهلمزة هي: املحذوفة، وا
متفق  ضبط ﴾  ني ﴿    لفظ    يف  .9 حروف  امليم،  ًا:  وهي:  قراءهتا،  عىل 

أحد    طت يف الالم، فُضبِ والياء بعدها، والكاف، والالم، وهي متفق عىل ضبطها إال  

ق ابن حميصنالوجهني يف  اراءة  وأما حروف  بالشدة.  قبل :  والياء  واهلمزة،  أللف، 

 فمختلف يف قراءهتا؛ فلذلك اختلف الضبط فيها.  الالم،

لذلك أحلقت األلف ضبطًا، ذوف األلف رساًم؛ وحم  ﴾   ني ﴿   لفظ   .10

 إال يف الوجهني عند: ابن حميصن؛ ألنه ال يقرأ هبا.

اهلمزة،  .11 قراءة:-ها  وحركت  موضع  وافقه:  يف  ومن  ويف وميكائل  نافع،   ،

 ؛  وكرسهتا حتتها ،حتت صورهتا -ئلَّ وميك ،  وميكئَل :  هني عند ابن حميصنالوج

ضعها عىل السطر، ن كثري،  ومن وافقه:  فموابءة  ، ويف قرا  ﴾نئ ﴿ :  كــ

 . ﴾  ُّ﴿  كرسهتا حتتها كـ:و
 التوصيات:  •
من  .1 خمتارة  خمتلفة  أللفاظ  نامذج  والقرآ  تدريس  القراءة، ن،  أحكام  تطبيق 

 املتوسط والثانوي. :يف مرحلتيوكتابة، ، سم، والضبط عليها قراءةها، والروتوجيه

ادراسة    .2 علوم  يف  القرآن  املختلفةلقركلامت  و  ،اءات  كلمة،  كتابة  كلمة 

 األبحاث التفصيلية فيها. 
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 املصادر واملراجعفهرس 
 القرآن الكرمي 
 ية حفص عن عاصم  بروا مع امللك فهد  مصحف جم  •
 فهد برواية ورش عن نفع  لك مصحف جممع امل  •
 جممع امللك فهد برواية الدوري عن أيب عمرو  مصحف    •
 . باعة دار الفكر ابألردن وفيق إبراهيم ضمرة، ط إبشراف ت   ر مصحف برواية هشام عن ابن عام   •

ب  األعالم،  . 1 حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  عيل  املؤلف:  الزركن  فارس،  يل  بن 

ر  ـاخلامسة عش  طبعة:دار العلم للماليني، ال   ارش:هـ(، الن1396لدمشقي )املتوِف:  ا

 . م2002أيار / مايو   -

ا . 2 القراءات  يف  الدرة  ملنت  ل  لثالثاإليضاح  العشاملتممة  لإلماـلقراءات  اجلزري. ر  ابن    م 

)املتوِف  القايض  بن حممد  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  املحقق:  ه1403:املؤلف:  ـ(، 

أمحدال منصور  السيد  دار  سادات  امل،  للرتالنرش:  األزهرية  خكتبة  اجلامع  اث  لف 

 م. 2006البلد: مرص املحروسة، سنة الطبع:   األزهر. 

بن  ابن يوسف  ايوسف بن عيل    ف: أبو حيان حممد بن املؤل   التفسري، ط يف  البحر احملي . 3

ل، النارش:  ي صدقي حممد مج  ملحقق:هـ(، ا745حيان أثري الدين األندليس )املتوِف:  

 هـ. 1420  ت، الطبعة: بريو –دار الفكر 

ا . 4 يف  السبع التيسري  عمرو    ،لقراءات  أَب  عمر  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  لإلمام 

( امل 444ِف:  املتوالداين  اهـ(،  تريزل،  اوتو  العرَبحقق:  الكتاب  دار    –  لنارش: 

 م. 1984هـ/1404بريوت، الطبعة: الثانية،  

ااملسن  اجلامع . 5 الصحيح  للا ملختد  رسول  أمور  من  وأايمه وس   ملسو هيلع هللا ىلص   صر    يحصح  =  ننه 
أبو عبدالبخاري إسامعيل  بن  املؤلف: حممد  املح  ،  البخاري اجلعفي،  قق: حممد  اهلل 

النارش:  بن نارص ازهري   )   النارص،  النجاة  بإضافة دار طوق  السلطانية  مصورة عن 

 هـ.  4221وىل،  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األ

ال   اجلامع  . 6 القرآن = تفسري  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أَب  ف:  املؤل  ، قرطيب ألحكام 

الدي شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  القرطبيبكر  هـ(،  716توِف: )امل  ،ن 
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أمح وإبراحتقيق:  الربدوين  املرصية  د  الكتب  دار  النارش:  أطفيش،  القاهرة،    –هيم 

 . م1964  -  هـ1384الطبعة: الثانية، 

بن  اؤلف: شمس الدين أبو اخلري  امل   ،رـتمة للعشة يف القراءات الثالث املتالدرة املضي . 7

يم الزعبي،  حممد مت  هـ(، املحقق:833)املتوِف:    ، اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف

 م. 2000  -هـ  1421طبعة: الثانية،  : دار اهلدى، الرشالنا 

مطبعة حممد عيل  يتحار، مكتبة و أبو ز   مدألمحد حم  ،السبيل إىل ضبط كلمات التنزيل  . 8

 . 2الده، ط صبيح وأو

  املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري   ، اح = اتج اللغة وصحاح العربيةالصح . 9

أمحد  393)املتوِف:    ،الفاراَب حتقيق:  عطار،عهـ(،  الغفور  العلم    بد  دار  النارش: 

 . م 1987  - هـ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت، –للماليني 

 التنيس، حتقيق: د.  هلل حممد بن عبد ا لإلمام أَب عبد اهلل  ز شرح ضبط اخلرا  راز يفالط  . 10

 م. 2000  -هـ  1420،  1املنورة، طأمحد رششال، جممع امللك فهد باملدينة 

  رة لإلمام املتويل يف ـاءات األربع الزائدة على العشملعتْبة يف القر ااملعتْبة الفوائد  الفوائد   . 11

اب الْبرة  ال إحتاف  وت   _ رة ـعشملتون  وترتيب  الضمجع  عيل  الشيخ  مطبعة  صحيح  باع، 

 م. 1935  -هـ 1354باَب احللبي وأوالده بمرص،  ى المصطف

ال . 12 وتوجيهالقراءات  الفشاذة  عبد  للشيخ  العرب  لغة  من  القاضيها  بتاح  طبع  ار  د، 

 ورشكاه.  ، العربية، عيسى الباَب احللبيإحياء الكتب 

العش . 13 القراءات  يف  واألربعْي رـالكامل  عليهاالزائ   ،  يوسف  املؤ   ، دة  عيل الف:  بن  بن   

بن حم  بن  جبارة  اليشكري  مد  اهلَُذيل  القاسم  أبو  بن سواده  )املتوِف:    ، املغرَبعقيل 

للتوزيع  ارش: مؤسسة سام  نرفاعي الشايب، ال   هـ(، املحقق: مجال بن السيد بن654

 . م2007  -هـ  1428والنرش، الطبعة: األوىل، 

عن . 14 الت  الكشاف  غوامض  ال،  نزيلحقائق  أبو  حمموداملؤلف:  بن  ا  قاسم  عمرو  بن 

الزخمرشي أمح اهلل  د،  النارش:  538)املتوِف:    ، جار  العرَب  هـ(،  الكتاب    –دار 

 هـ. 1407  –بريوت، الطبعة: الثالثة 

أَب حممد مكي بن أَب طالب مَحّوش بن    لإلمام  ت السبع، اشف عن وجوه القراء الك . 15

  هـ(، 437توِف:  )امل  ،كيالقرطبي املال  ندليسييس القريواين ثم األبن خمتار القاحممد  

 م. 1974  / هـ 1394  : األوىل، جممع اللغة العربية بدمشق، الطبعة   مطبوعات النارش:  
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وقراءة   . 16 الثمان  القراءات  يف  حميصن،  املبهج  وابن  واو األعمش  خلف    ، ليزيدي اختيار 
خالد  قيق:  اهلل املعروف بسبط اخلياط، حت ألَب حممد عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن عبد  

أبو   عبادا حسن  دار  حزم    دارو   ،القاهرة  –الرمحن    جلود،    ، 1ط   بريوت،  –ابن 

 . م 2012  -  هـ1433

للنسائي اجملت . 17 الصغرى  السنن   = السنن  من  أ  ،ىب  أمحد  املؤلف:  الرمحن  عبد    ن بابو 

عيل  بن  النسائيشعيب  اخلراساين،  أبو هـ(، حتقيق: ع 303)املتوِف:    ،   الفتاح  غدة،    بد 

 . م 8619  –  ـ ه 1406  الثانية، :  طبعة ال   حلب،   –ة  المي بوعات اإلس ب املط النارش: مكت 

عثامن بن  املؤلف: أَب الفتح    ، واإليضاح عنها  احملتسب يف تبيْي وجوه شواذ القراءات  . 18

)   جني،  سنة  وحتقيدهـ(،  392املتوِف  الكتب  راسة  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  ق: 

 . املكرمةمكة  – الباز  لبنان، توزيع: مكتبة عباس أمحد -وتالعلمية، بري

  ، صحيح مسلم  =   ملسو هيلع هللا ىلص   العدل إىل رسول للا   الصحيح املختصر بنقل العدل عن  املسند  . 19
بن   مسلم  النيسابورياملؤلف:  القشريي  احلسن  أبو  هـ(،  261)املتوِف:    ،احلجاج 

 . بريوت –حياء الرتاث العرَب فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إ حقق: حممد امل

القراءات  . 20 يف  بمل  ،املغن  أحمد  أَبن  بن  نرص  علامء    من  النوزاوازي،  الدهان  محد 

االسادس اهلجري، حتقيق  القرن لشنقيطي، اجلمعية  : د. حممود بن كابر بن عيسى 

للقر السعودية  األالعلمية  الطبعة:  وعلومه،  حقوق  2018  -هـ1439ىل، وآن  م، 

 للمؤلف.    الطبع حمفوظة

  :   )املتوِف   ، حميسن   حممد حممد سامل  ؤلف:امل  ،املغن يف توجيه القراءات العشر املتواترة . 21

اجليل 1422 دار  األزهريةالكليا   ومكتبة  لبنان  –  بريوت  –  هـ(،  القاهرة،    -ت 

 . م1993 – ـه1413الطبعة الثالثة،  

أبو  ا  عثامن بن سعيد بن عثامن  املؤلف:  ،رقنع يف رسم مصاحف األمصاامل . 22 بن عمر 

الداين  ا444)املتوِف:  ،عمرو  املحقق: حممد  النارشق  دلصا هـ(،  مكتبة  قمحاوي،   :

 الكليات األزهرية، القاهرة. 

القراء ال . 23 أبو اخلري بن اجلزري، حممد بن  امل   ،رـات العشنشر يف  الدين  ؤلف: شمس 

يوسف بن  املحقق833)املتوِف:    ، حممد  حم  : هـ(،  الضباععيل  امل   ،مد  طبعة  النارش: 

 التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب العلمية[. 
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  بن ارسم مصاحف األمصار(، املؤلف: عثامن    تاب املقنع يفمع ك  ع )مطبو  النقط  . 24

عثام بن  الداينان  سعيد  عمرو  أبو  عمر  حممد  444)املتوِف:    ،بن  املحقق:  هـ(، 

 القاهرة. زهرية،أل، النارش: مكتبة الكليات االصادق قمحاوي

  ، ار والكشف عن علل القراءات وتوجيههـر يف القراءات العشـطيبة النشاهلادي شرح   . 25
 . م 7199  -  هـ 1417 ، 1ط  ، -بريوت  –دار اجليل   ، مد سامل حميسنملح

الفوائد املعتْبة يف األحرف األربعة الزائدة على العشالواضح يف . 26   رة لإلمام حممد ـ شرح 
املتويل،   بن  ب  املؤلف:  أمحد  أبوحممود  حممد  الفتاح  عبد  برنامج    ن  النارش:  كلوب، 

طيبة،   بجامعة  البحثية  امل الكرايس  العرب   -نورة املدينة  السعودية، اململكة  الطبعة:    ية 

ـ  1438األوىل،    األردن.   -زع: أروقة للدراسات والنرش، عامن م، املو 2017  -ه

عبد الغني ابن  تاح بن  ف، املؤلف: عبد ال ءات السبعالوايف يف شرح الشاطبية يف القرا  . 27

ال الطبع1403)املتوِف:    ،قايض حممد  للتوزيع،  السوادي  مكتبة  النارش:  :  ةهـ(، 

 م. 1992  -هـ 1412بعة،  االر

احلسن عيل بن حممد السخاوي، حتقيق:    الدين أَب   لعلم   ،الوسيلة إىل كشف العقيلة  . 28

ال مكتبة  الطاهري،  اإلدرييس  حممد    ة يالعرب  اململكة  -الرياض  –  رشد موالي 

 . م 2005  - هـ 1426  ،3  ط  عودية،الس

األماين . 29 حرز  من  املعاين  شهاب  إبراز  القاسم  أبو  املؤلف:  علا،  ابن  بدين  الرمحن  د 

املإ الدمشقي  املقديس  إبراهيم  بن  بأَب  سامعيل  هـ(،  665)املتوِف:    ،شامة عروف 

 النارش: دار الكتب العلمية. 

بن  امحد بن حممد بن أمحد  لف: أؤ، املرـالقراءات األربعة عش  ر يف ـإحتاف فضالء البش . 30

بالبناء  الشهري  الدين  شهاب  الدمياطّي،  الغني  :  املحقق   هـ(، 1711)املتوِف:    ، عبد 

 . هـ 1427  -  م 2006  الثالثة،   : الطبعة   ن، لبنا   –دار الكتب العلمية  هرة، النارش:  أنس م

: د.  ق هلل بن احلسني العكربي، حتقيلإلمام أَب البقاء عبد ا  إعراب القراءات الشواذ،  . 31

حممد السيد  احلميد  األتراك،   عبد  درب  للرتاث،  األزهرية  املكتبة  احلميد،    عبد 

 م. 2003  -هـ 1424،  الطبعة: األوىل ألزهر، ا خلف اجلامع

بن عمر  الربهان الدين إبراهيم    ،قيلة أتراب القصائد د يف شرح عمجيلة أرابب املقاص . 32
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  -القرآنية دمشق   راساتدلل  ري الزوبعي، دار الغوثاينحممد خض   اجلعربي، حتقيق:

 م. 2010  -هـ 1431،  1، طسوريا 

القراءات،  . 33 الرمحن  حجة  عبد  زرعة  أَب  زنجلة، حتق  ن حممدب  لإلمام  ق: سعيد  يبن 

ـ  1418الطبعة: اخلامسة،    لبنان،   -وت ، مؤسسة الرسالة، برياألفغاين  م. 1997  -ه

بن الف  بن خ  هاملؤلف: القاسم بن فري  ، لسبعووجه التهاين يف القراءات ا  األماين حرز   . 34

  ، هـ(. املحقق: حممد متيم الزعبي 590)املتوِف:    ،أبو حممد الشاطبي  أمحد الرعيني،

اهل  لنارش:ا دار  امكتبة  القرآنية،  للدراسات  الغوثاين  ودار  الدى  رابعة،  لطبعة: 

 م. 2005  -هـ  1426

أبو إسحاق    ، الظمآن   دليل احلريان على مورد  . 35 أمحد بن سليامن  املؤلف:  إبراهيم بن 

املالكيرغنا امل التونيس  العلمية  1349املتوِف:  )  ، ي  الكتب  دار    –  بريوت  –هـ(، 

 . ـ ه4151 عام  ، 1ط  لبنان،

ا   ،رسم وضبط الكتاب املبْي الطالبْي يف  مسري . 36 ابن  ا  لدين عيل املؤلف: نور  بن حممد 

هـ(، تنقيح   1380: )املتوِف ،ري امللقب بالضباعـحسن بن إبراهيم بن عبد اهلل املص

 . ـ ه 1420عام    1ط   األزهرية للرتاث، القاهرة، املكتبة    -احلسيني،    خلف   الشيخ حممد 

اهلداية،  . 37 أ  شرح  اَبلإلمام  العباس    عامر  بن  حازم سعيد  أمحد  د.  حتقيق:  ملهدوي، 

 م. 2006 -هـ  1427األردن، الطبعة: األوىل،   -امنعامر، ع حيدر، دار 

بن اجلزري، أمحد  ر  ك ، املؤلف: شهاب الدين بن أَب بت ر يف القراءاـشرح طيبة النش . 38

  شيخ لوعلق عليه: ا ،هـ(، ضبطه 835)املتوِف نحو:   ، بن حممد بن يوسفامد بن حما

ـ  2614لثة،  ا الث :  الطبعة   بريوت،   –ار الكتب العلمية  د هرة، النارش:  أنس م  م. 2005  -ه

د بن حممد، أبو القاسم،  املؤلف: حممد بن حمم  ، ر ـ القراءات العش ر يف  ـ رشح طيبة النش  . 39

تقديم    ريوت، ب   –النارش: دار الكتب العلمية  هـ(،  857  )املتوِف:  ،النَُّوي ري  حمب الدين

ـ    1424سلوم الطبعة: األوىل،  با مد رسور سعد  دي حم تور جم ك وحتقيق: الد   م. 2003  -ه

شمس القراء أَب عبد اهلل حممد بن أَب    ريض الدينلإلمام الشيخ/   ،ذ القراءات شوا . 40

السا  القرن  علامء  من  الكرماين،  د.    سدنرص  حتقيق:  العجيل،  اهلجري،  شمران 

 لبنان. –مؤسسة البالغ، بريوت 
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عبد القيوم عبد الغفور السندي،  . أبو طاهر  ؤلف: د امل   ، ءاتا صفحات يف علوم القر  . 41

 هـ. 1415 -بة اإلمدادية، الطبعة: األوىلاملكت النارش:

بن اجلزري، حممد    رياملؤلف: شمس الدين أبو اخل   ،رِ ـَعشْ ر يف اْلِقَراَءاِت الْ ـطيبة النش . 42

ار  النارش: د  هـ(، املحقق: حممد متيم الزغبي، 833)املتوِف:    ،بن يوسف ابن حممد  ا

 م. 1994  -هـ  1414لطبعة: األوىل،  دى، جدة، ااهل

املؤلف: القاسم بن    ، ب القصائد يف أسىن املقاصد يف علم رسم املصاحفة أتراعقيل . 43

أيمن    حتقيق: ،(هـ 590)املتوِف:   ، اطبيخلف بن أمحد الرعيني، أبو حممد الشفريه بن  

 . م 2001  -ـ ه 1422  ، 1عودية، ط س اململكة العربية ال   -جدة -  ، دار نور املكتبات سويد 

القراء  . 44 النهاية يف طبقات  اخلري    ف: شمس املؤل   ،غاية  أبو  اجلزري، حممد  بالدين  ن 

يوسف بن  حممد  الن833)املتوِف:    ،ابن  عنيهـ(،  الطبعة:  تيمية،  ابن  مكتبة    ارش: 

 . هـ ج. برجسرتارس 3511ألول مرة عام   هبنرش

التجوي  . 45 يف  األطفال  حتفة  بشرح  اجلالل  ذي  إ  ، دفتح  الفق  براهيماملؤلف:  يه  بن 

 الرسحيي، املصدر: الشاملة الذهبية. 

املؤلف: صفوت حممود سامل،    ، الْبية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد  فتح رب . 46

جدة  الن املكتبات،  نور  دار  ااملم  -ارش:  السعودية،للكة  الثانية،   عربية    الطبعة: 

 م. 2003  -هـ1424

القر  . 47 توجيه  يف  الفكر  العشا قالئد  قاسم  ستاذيلأل  ،رـءات  وحممد  ن:  الدجوي، 

 .  الثالثة   الطبعة   األزهر،   بميدان   صبيح   عيل   حممد   عة مطب و   مكتبة   –الصادق قمحاوي 

ي،  اجلعرب   براهيم إ ر بن  إلبراهيم بن عم ،  ماين ووجه التهاينكنز املعاين يف شرح حرز األ  . 48

 م. 2011ىل  و فرغيل غرباوي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، الطبعة األ حتقيق/  

البيلطائ . 49 القرآن ان يف رسف  أبو زيتحار  ،م  ومطبعة حممد عيل    ،تبةمك،  ألمحد حممد 

 . 2ميدان األزهر، ط   -صبيح وأوالده 

التـخمتص . 50 هلجاء  التبيْي  بن  ، نزيلر  سليامن  داود،  أبو  القاس  نبنجاح    املؤلف:  م  أَب 

بالوالء، األندلس النارش:    هـ(، حتقيق: د. أمحد496)املتوِف:    ـي،األموي  رششال، 

 م.  2002 -هـ  1423املدينة املنورة، عام النرش:  -د  مللك فهجممع ا
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البديع،  . 51 القرآن من كتاب  أمحد  خمتصر يف شواذ  بن  اهلل احلسني  بن محدان    ألَب عبد 

 . بريوت بن خالويه، عامل الكتب،ا

ي،  البرص ، املؤلف: أبو احلسن املجاشعي بالوالء، البلخي ثم لألخفش   آنالقر   معاين . 52

ة،  ـ د قراع و ـ حم ـ م   هـ(، حتقيق: الدكتورة هدى 215ملتوِف:  وسط )ا خفش األ املعروف باأل 

ـ  1411  ي، القاهرة، الطبعة: األوىل، ـ انج ـ ة اخل ـ ب ـ ر: مكت ـ اش ـ الن   . م 1990  -ه

الطبقات  م . 53 على  الكبار  القراء  املؤلف:  األعصار  وعرفة  اهلل  شم ،  عبد  أبو  الدين  س 

الذه َقاي امز  النارش:  487وِف:  )املت  ،يبحممد بن أمحد بن عثامن بن  الكتب  هـ(،  دار 

 م. 1997 -هـ 7141العلمية، الطبعة: األوىل 

املكي  . 54 ابن حميصن  األهوازي،    مفردة  إبراهيم  بن  عيل  بن  احلسن  حتقيق:  ألَب عيل 

 . حابة للرتاث بطنطا صلحممد عيد الشعباين، دار ا

  ي، خالد شكر  حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد، املؤلف:  مقدمات يف علم القراءات . 55

خـمحـم منصـالـد  اـد  عامر  ور،  دار  الطب  -لنارش:  )األردن(،  األوىل،  عةعامن   :

 . م2001  -هـ  1422

أ  ، منجد املقرئْي ومرشد الطالبْي . 56 الدين  بو اخلري بن اجلزري، حممد  املؤلف: شمس 

هـ( النارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل  833ِف:  )املتو ،بن يوسفا  حممد  ناب

 م. 9991-هـ  1420

الفوائد   موارد  . 57 على  املتو   ،املعتْبة   الْبرة  بن حممد  أمحد  بن ا، حتقيق: مجال  يلللعالمة 

والتوزيع،   للنرش  الشايب  أوالد  الشايب، مكتبة  بن رفاعي  مرص،    -املنوفيةالسيد 

 . م0092  -هـ  1430،  1ط
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