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 امللخَّص

ٌل من يتناوُل هذا البحث رسالة  دراسًة وحتقيًقا، لإلمام  أمصول األلفات()مجم

عيني اإلشبييل  د بن ُُشيح الرُّ . فقد تمَّ هـ(476)تالكبري أيب عبد اهلل حممَّ

ة يف باهبا،  سالة من حلقات التَّأليف املهمَّ حتقيقها عىل نسخٍة فريدة، إذ ُتعدُّ هذه الرِّ

ف املفقودة، باإلضافة إىل ِقَدِم تأليفها كوهنا من آثار املؤلِّ  -ًضاأي-تها داد أمهيوتز

 ومكانِة ُمؤلِّفها.

ل:لقد ُبنَي هذا البحث عىل قسمني رئيسني، تناول الباحث يف  الرعيني  حياة األوَّ

سالة حتقيًقا ع...ومكانته العلمية وآثاره ا الثاين: فكان حتقيق نّص الرِّ  لميًّا عىل، وأمَّ

ق الفائدة للباحثني وطُي  جهٍ و  لبة الِعلم.قِّ

عيني: الكلمات املفتاحية  الَوصل. - الَقطع – اهلمزة – األلفات – الرُّ
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 مةاملقدِّ

د املصطفى ومقالةٍ  رسالةٍ  احلمد هلل الذي تفتتح بحمده كلُّ  الة عىل حممَّ ، والصَّ

سالة، وع  اللة.هلادين من الضَّ وأصحابه اله  آىلصاحب النُّبوة والرِّ

ة بأن جعل لغتها لغة القرآن املتعبد هذه األمُّ  -تبارك وتعاىل-اهلل  فقد أعزَّ 

، وأعىل من شأهنا، حيث صارت اللُّغةهذه  يوم القيامة؛ فأكرم اهلل بتالوته إىل 

 اللُّغةه هذ هالح للقيام بالواجب جتاين؛ ولذا انربى سلفنا الصَّ علومها من علوم الدِّ 

ا، وتشعبت ى تكامل بنياهنحتَّ ، هاسس علومقواعدها، وأرسوا أُ  ادووقدسيتها، فقعَّ 

 صني من أبنائها أن يافظوا عىل تراِث ة املتخصِّ بمثقفي هذه األمَّ  فحري  . ميادينها

 اهدين لتجديده، وإحيائه، ودراسته.اآلباء واألجداد، وأن يسعوا ج

رية لة قد ختفى عىل املشتغلني هبا، فيقفون يف َح كشل مُ ئة مساالعربيَّ  يف لغتناإن 

ل واملشكالت اهلمزة، إذ هذه املسائ من أمرها، لتعدد احتامالت وجوهها، ومن أهمِّ 

وتية املشكالت الصَّ ا من أعقد ألهنَّ  ؛واللُّغة القراءات، شغلت اجلزء األكرب من كتب

، ودليل ذلك اختالف قاهتاال عيفتها ويف ماهيَّ ختالف اال، ويرجع ذلك إىل يف لغتنا

 .فها؛ ملا يف متييزها من جهد كبريالعلامء قدياًم وحديًثا يف وص

)مجل  عيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـيح الرُّ د بن ُُش أيب عبد اهلل حممَّ  قد جاءت رسالةُ ل

 ،ن صور اهلمزات واستعامهلا الصحيحح جانًبا ممن أصول األلفات( لتوضِّ 

غر حجمها حوت كثرًيا من الفوائد، حرص ِص  عىل يفه ،بأسلوب رائٍق ُمهذٍب 

 ترصةٍ خم ريقةٍ ـطـب ن،ـعلميـمتـال نـاهلا مـد استعمـواعـب قـقريـف عىل تمؤلِّ ـالا ـفيه

  .سهلةٍ  واضحةٍ 

افع الذي رغَّ  ا الدَّ سالة أمَّ  :فأمور عدة منهابني يف حتقيق هذه الرِّ
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فَ  :أوًل   ام.هبا نفبه، وَُشُ ْت خدمة القرآن العظيم، ولغته التي َُشُ

سالة تعالج  :اثنًيا موضوًعا من أهمِّ املوضوعات التي ُعني هبا العلامء أنَّ هذه الرِّ

 قدياًم وحديًثا.

 أكثر رغم وعورة خطه وطمســ إخراج هذا األثر الفريد إىل النور  أنَّ  اثلثًا:

 .ــ ُيعد جزًءا من واجب الوفاء لعلامئنا الكراممالحمه 

هم امرهم وأخلصوا أفكارسالم الذين أفنوا أعاإل أعالمأحد  رازبإ رابًعا:

ين.  وعقوهلم خلدمة هذا الدِّ

ما وقعت عليه من معلومات،  رِ دْ لت فيها بقَ وفصَّ عيني الرُّ  عت سريةَ تتبَّ لقد 

فت بأمهية املوضوع، ونسخة املخطوط، وحقَّ  م قدِّ يُ سه بُ أحَس  قتها وفق منهٍج وعرَّ

اهلل  دأحتسبه عن ة واجلهدا كثرًيا من املشقَّ هراجقيت يف إخقد الارسني، وللدَّ  فائدةً 

 عتمًدا عىل مصادر هذا الفن.، مُ تعاىل

وختاًما: أسأل اهلل ـ تعاىل ـ أن يتقبَّل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن  

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني ينفع به،
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 ةراسل: الدِّوَّاألسم الِق
 لاملبحث األوَّ

 (1) أبو عبد اهلل الرَُّعيين حياته وآثاره 
 :أوًَّل: حياته

 ، وكنيته:امسه، ونسبه -1
َعيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـ إذ يندر أن  اجم بِذكر مكانة اإلمام الرُّ َحفلْت كتُب الَّتَّ

به بني  كععلوِّ دلُّ عىل ذا يخيلو كتاُب ِسرَيٍ ظهر بعده من ترمجٍة هلذا العامل الفذ، وه

 .ء عرصه رمحهم اهلل مجيًعاعلام

د بن امسه:  -أ ْيح بن أمحد بن حممَّ د بن ُُشَ ْيح بن يوسف بن  أبو عبد اهلل حممَّ ُُشَ

َعيني ْيح، الرُّ ، املقرُئ اإلشبييل، عبد اهلل بن ُُشَ  .(2)، األندليسُّ

اء، وفتح العني امل َعيني(، بضّم الرَّ من « عنيذي ر»ىل ة، نسبة إهملُعِرَف بـ: )الرُّ

ي ذو ُرعني»، (3)ل اليمنايأق  .(4)«وقيل: جبٌل باليمن فيه ِحصٌن، وبه سمِّ

                                       
حممد الزهراين يف  سامل بن غرم اهلل بن الدكتور  عينيرُّ ال أيب عبد اهلل ياةالكتابة عن حىل إسبقني  (1)

عيني(، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري من الكايف يف القراءات السبع ـ للرُّ مقدمة حتقيقه لكتاب )

ر وكذلك ما كتبه الدكتوهـ. 1419رى ـ كلية أصول الدين ـ عام تاب والسنة/ جامعة أم الققسم الك

أيب إسحاق بن زيد بن عبد اهلل  االختالف بني يعقوب بنكتاب )حتقيقه ل ةمهدي دهيم يف مقدم

ـ  "مفردة يعقوب"ع يف رواية ورش عنه، املسمى اختصاًرا احلرضمي يف رواية رويس وروح عنه وبني ناف
لقرآنية/ اجلامعة ن الكريم والدراسات امقدمة لنيل درجة ماجستري من كلية القرآعيني(، وهي رسالة للرُّ 

 هـ.1428ات ـ عام نة املنورة ـ قسم القراءملديالمية باساإل

لة يف تاريخ األندلس (2) ، ومعرفة (23/179)، وتاريخ اإلسالم (1/523)ينظر يف ترمجة املؤلف: الصِّ

اء الكبا اء  ، وغاية النِّهاية(1/243)ر الُقرَّ ، ومعجم (3/471)حر ، وقالدة النَّ(2/153)يف طبقات الُقرَّ

 .(2/371)يخ رب التارعاظ القرآن حف

، (155)، واجلبال واألمكنة واجلبال (2/662)أسامء البالد واملواضع  ينظر: معجم ما استعجم من (3)

 .(1/131)وار إىل قبور األبرار ومرشد الز

 .(3/52)معجم البلدان  (4)
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ُمقرئ » ، وكان(1) «لَّة املقرئني وخيارهمكان من جِ » ِرَف بـ: املقرئ، إذعُ 

 .(2)«األندلس يف زمانه

 .(3)شبيلية األندلسية(، نسبًة إىل مدينة إاإلشبييل)ُعِرف بـ: 

 :هم بم َنسَ  -ب
ي اليمن خماليف من خمالٍف  من األصِل، عريبُّ   ينيعَ الرُّ  اإلمام  بالقبيلة ُسمِّ

 بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سهل بن زيد بن َيريم واسمه ُرعني، ذو وهو

  قطن بن الغوث بن وائل بن شمس عبد بن جشم

 .(4)مِحري بن اهلميسع ابن زهري بن ُعريب بن

 كنيته: -ت
َعيني هي: ) ةكني عىل أنَّ  اجمأمجعت كتب الَّتَّ  ، ومل (5)(اهللأبو عبد اإلمام الرُّ

ْيح شبيلية وخطيبها، ..( ُمقرئ إتذكر لإلمام ابنًا هبذا االسم، غري )أيب احلسن، ُُشَ

ٌث مشهوٌر، يروي عن أبيه كثرًيا  . (6)وهو حمدِّ

 :مولده، ونشأته، وأسرتهاثنًيا: 
ِه أنَّ اإلماكر الذَّ ذَ  َعيني م الهبي يف ِسرَيِ سنة )اثنتني وتسعني وثالث د ول رُّ

يف ِصَلته أنَّه ولِد يوم  شكوالاملكان، وأضاف ابن ب حتديدمن غري (7)ة(مئ

                                       
اء الكبار  .(3/471)قالدة النحر  ( 1)  .(1/243)وينظر: معرفة الُقرَّ

 .(3/714) قالدة النحر (2)

وهي عىل شاطئ هنر عظيم، ُينسب إليها خلٌق برية عظيمة وليس باألندلس أعظم منها.. كوهي مدينة  (3)

. ينظر: هـ276 اهلل بن عمر بن اخلطاب اإلشبييل وهو قاضيها، مات سنةكثري من أهل العلم، منهم: عبد 

 .(1/195)ان معجم البلد

 .(4/187)، و(2/439)رتيابالل يف رفع ا، واإلكام(36)ينظر: املحرب (4)

لة ي (5)  .(2/141)، ونفح الطيب (2/315)، وغاية النِّهاية (523)نظر: الصِّ

 .سيأيت ذكره يف تالميذ الشيخ (6)

 .(14/64)الم النُّبالء ينظر: سري أع( 7)
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ا(1)األضحى كانت سنة )ثامن وثامنني  . َبيَد أنَّ ابن اجلزري يف غايتِه ذهب إىل أهنَّ

كره ذَ  ما ع، إذ يتعارض مومًها الذي ذكره ابن اجلَزري. ويبدو (2)ئة(وثالث م

َعيني وَّتمجامل  .  (3)مات وله أربع وثامنون سنة  ن من أنَّ الرُّ

اجم نشأتَ  كتُب  قد أغفلْت و ري والَّتَّ ه األُوىل والبيئة التي تربَّى فيها، فلم تذكر السِّ

هـ(431)تشبيلية عىل عثامن بن أمحد الَقيَشَطاِِلّ ، فقد قرأ بإلنا إالَّ النَّزر اليسري
(4) ،

د هذا عُ ب الِعلم وامليف طلفلًة كانت حا اويبدو أهنَّ  قْدره  لوَّ ثابرة واالجتهاد، ويؤكِّ

 بني أقرانه من علامء عرصه، وشهرته غرًبا وُشًقا. 

َعيني معروفٌة بالِعلم واملكانة العالية عند األندلسيني، فزوجته )أم  وُأرسة الرُّ

ْيح( أَخذِت القراءة عنه، فكانت ُتقرُئ   نافع، بحرِف  ِسَّتٍ َخْلَف  ليهاَمن َخفَّ ع ُُشَ

عليها يف ِصَغِره فكان يفَخُر بذلك وُيذاكر به  قد قرأَ  (5)أبو بكر ِعَياُض بن بِقّي وكان 

ٌة عىل أصحابِك، وماتٌَّة ال  ْيًا، ويقول له: قرأُت عىل أبيك وُأمِّك، فيل َمِزيَّ ابنَها ُُشَ

قُ الشيُخ وُيص هَيُمتُّ بمثِلها أحٌد إليك، فُيقرُّ ل د بن عبد اهلل َأمحأيب  ُأخُت ه. وهي دِّ

د اخلَواليّن العامل امل هـ(509)تشهور حُمَمَّ
ْيح( فقد َخَلَف أباه يف (6)  ا ابنه )ُُشَ . وأمَّ

ثني، خطيًبا، بليًغا،  العلوم، فكان من ِجلَّة املقرئني، ُمعدوًدا يف األدباء واملحدِّ

طبة وتقلَّد خعنه، ألخذ نَّاس بار ال، وتفاخ(7)هرمأقرأ عحافًظا، حُمسنًا، فاضاًل، 

 .(8) إشبيلية نحًوا من مخسني سنة

                                       
لة  (1)  . (1/524)ينظر: الصِّ

 .(2/153)غاية النِّهاية  (2)

 .سيأيت الكالم عىل وفاته الحًقا (3)

 .(13/187) أعالم النُّبالء سري (4)

 .قف عىل وفاته فيام توافر ِل من مصادرمل أ (5)

لة (1/16)فهرسة ابن خري اإلشبييل ينظر:  (6)  .(5/427)والذيل والتَّكملة  ،(4/254)، والتَّكملة (1/76)، والصِّ

 .(2/3) ينظر: بغية الوعاة (7)

 .(2/3)فسه ينظر: املصدر ن (8)
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ْيح أمَّ  َروى عن أبيه أيب احلََسن، فقد  هـ(563)تا حفيده أبو بكر حممد بن ُُشَ

وأيب بكٍر ابن الَعَريبِّ وَصِحَبه يف ِوجهتِه إىل املغرب، وكان أحَد وجوِه بَلِده وُنَبهائه، 

ًما   .(1)هونفِس ه بَسَلِفه يفُمقدَّ

هبي يف كر الذَّ الوالة، فقد ذَ  دعن رٌ وقدْ  ـ رمحه اهلل تعاىل ـ مكانةٌ  عينيلرُّ ان لكو

عد عىل قولِه تعاىلأنَّ » هرَي ِس   هل مل خل﴿: ه َصىلَّ ليلًة بِامُلعتضد، َفَوَقَف يف الرَّ
ِمن إاِلَّ  ُتهُ ال، َوَما َفهمثَ َفَقاَل: ُكنُت َأَظنُّ َما َبعَدُه صَفًة لأِلَم ،[17عد:]الرَّ  ﴾جم

 .(2) «ُثمَّ َأمر َلُه بِخلَعٍة َوفرٍس َوَجاِرَيٍة َوَألِف ِدينَار .قِفكوَ 

 :رحالته العلميَّة اثلثًا:
ة واألندلسيِّ  حال إىل منابع الِعلم؛ خاصًة الَّتَّ  نيمن عادة العلامء وطَلبة الِعلم عامَّ

عيَّ  ن ، وماجموالَّتَّ ري السِّ  كتب ذلك جليًّا يف دجة املفيدة، إذ نلتحصيل العلوم الَّشَّ

يخ مّكي بن أيب طالب القييس   ،هـ(437)تأبرز هؤالء املرحتلني ُعلامُء القراءات كالشَّ

د القرطبي  ال املج ،هـ(461)توعبد الوهاب بن حممَّ  ،هـ(479)تاشعي وابن فضَّ

عن  لقني والتَّلقييف طلِب الِعلم أن يكوَن بطريق التَّ  وغريهم كثري؛ ألنَّ األصَل 

ُحِف وبُطوِن  (3)ثافنةِ وامل األساتيذ، جاِل اَل من الصُّ لألشياِخ، واألخِذ من أفواه الرِّ

ُة الَعاِقِل، ـْدِر َراحـفاالجتهاُد فِياَم ُيكِسُب الِعزَّ وَيِزيُد يِف النََّباهِة والقَ ». (4)الُكتِب 

 ل[.ِويالطَّ  ]من :(6)  عسكريلاقال أبو هالل  .(5)«َوالتَّوايِن عنه َعاَدُة اجلاهل

                                       
 .(4/250)يل والتَّكملة ، والذ(2/20)لة صِّ ينظر: ال (1)

 .(18/555)بالء النُّسري أعالم  (2)

املُثابِر وُتَكلُِّمه. َقاَل َأبو ُعَبْيٍد: املُثافُِن و . َوُيَقاُل: ثاَفنُْت ُفاَلًنا إَِذا حاَبْبَته، حُتاِدُثه، وُتالِزُمه،املُثافُِن: املواظُِب  (3)

ل؛ كأَ اُل: اْشتِقاُقه ِمَن االْسته، َوُيقَ ًنا: جاَل ٌد. وثاَفنْت فُ واملُواظِب واح لَصْقَت َثِفنََة ُرْكَبتِك بَثِفنِة نك أَ ألَوَّ

 .(13/78)ْكَبتِه. لساُن الَعرِب )ثفن( ر

 .(158)ينظر: ِحليُة طالب الِعلم  (4)

 .(41)احلث عىل طلب العلم واالجتهاد يف مجعه  (5)

 .(42)املصدر نفسه  (6)
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هَر َمن َكاَن َعاِجًزا أَ   َوال َيعِذُل األقَداَر َمن َكاَن َوانَِيا         ال ال َيُذمُّ الدَّ

 الَِياـــــعَ َفَغيـُر َجــِديٍر َأن َينَـاَل امل         ُسُه ـَعاِِلَ َنفـم ُتَبــلِّغــُه املَـــَن لَمــفَ 

َعياإلملم عِ وال ا للحجِّ طلبً   املَّشقىلإفمن العلامء الذين رحلوا  ،   نياُم الرُّ

لته أنَّه رحل إىل املَّشق سنة )ثالث وثالثني يف ِص  شكوال كر ابن بفقد ذَ 

ة، ومرص (1) وأربعامئة( فأخذ القراءة عن ِخرية علامء تلك البالد، ففي ، (2)إىل مكَّ

ة أخذ عن أيب احلسن أمحد بن ت، وسمع راءاالقِ  هـ(438)ت (3)د القنطريحممَّ  مكَّ

د ب هـ(434)تذر اهلروي يب مام أن اإلم ْيح:احلديث، قال حممَّ سمعته عليه يف » ن ُُشَ

ا يف مرَص (4) «(ـه433)املسجد احلرام عند باب النَّدوة سنة   فأخذ عن عدد من . أمَّ

وثالثني  ثسنة )ثال هـ(438)تالعلامء منهم: أبو عيل البغدادي نزيُل مرَص 

ي هـ(445)تة ألئمَّ ج اب بتالقَّ ملبن عيل امحد ، وأ(5) وأربعامئة( ، وأجاز له اإلمام مكِّ

(ـه437)تبن أيب طالب القييس 
(6). 

ر  وبعد أِن اكتملْت مواهُبه عاد إىل األندلس فتوىلَّ خطابة مسجد إشبيلية وتصدَّ

ج عليه عدٌد كبريٌ   . (7)من طَلبة الِعلم لتعليم القرآن، وحروِف القراءات، فتخرَّ

 :ميذهوخه وتاليشا: رابعً 
 :هم وخم يم ش   -أ

َعيني يف مدينة إشبيلية األندلسيَّة، وفيها بدأ  لمي، فأخذ عن التَّحصيل العِ نشأ الرُّ

                                       
 .(523 /1)لة الصِّ  (1)

 .(2/371)التَّاريخ  معجم حفاظ القرآن عرب( 2)

ايف (3)  .القطري(: )ء الكبار معرفة الُقرَّ

ن ، أو ومًها م(، ونحسب هذا خطًأ مطبعيًّاـه403سنة )، وفيه: (1/81)  اإلشبييلفهرسة ابن اخلري (4)

حيح؛ ألن الشَّ  َعيني النَّاسخ، وما أثبتناه هو الصَّ ج( تأليف أيب ذر ناسك احلمقرأ كتاب )يخ الرُّ

 .(1/216)ه ينظر املصدر نفس هـ .433وي سنة اهلر

 .(14/64)ري أعالم النُّبالء س (5)

 .(2/374)معجم حفاظ القرآن عرب التَّاريخ ، و(14/64)أعالم النُّبالء ينظر: سري  (6)

 .ذكرهم يف تالميذه سيأيت (7)
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يوخ األجالء، فأخذ عن بعضهم، من الشِّ  علامئها، ثمَّ انتقل إىل املَّشق والتقى بكثريٍ 

 :بعض، ومن أهم شيوخه وحرض جمالَس 

بن ي  خم  اللَّ  وسمفد بن يم مَّ و َعمرو عمثَمان بن َأمحد بن ممَ بأ .1 ، ويعرف ِب 
 ، مسع منه:هـ(431)تالقيجطيلي 

هـ(328)ت)الوقف واالبتداء(، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري كتاب   -أ
(1). 

(ـه179)ت(، )موطأ أيب عبد اهلل َمالك بن أنس  -ب
(2) . 

 : ، مسع منه هـ(434)تي  بن ممَمَّد اهلََرو   دأَبمو َذر عبد بن َأمح .2
 . (3)َوَما َرَواُه َعن ُشُيوخه( بد بن َأمحد اهلََرِوّي عر أيب ذَ  يخفهرسة الشَّ ) -أ

نَّة(، أليب َذر عبد بن َأمحد اهلََرِوّي ـ  -ب  . (4) كتاب )السُّ

ة من سنة ّي تأليف أيب َذر اهلََروِ كتاب )َمنَاِسك احلَج(،  -ت  .(5)هـ 433، يِف ذِي احلجَّ

د بن  حُمَ )ُمَصنف اإِلَمام أيب عبد اهلل -ث ، َوُهَو هـ(256ت)َخاِرّي(، بُ يل العِ اَم إِسمَّ

ِحيح امُلخترَص من ُأُمور َرُسول اهلل  وسننه وأيامه، يِف املَسِجد  ×اجلاِمع املسند الصَّ

 .(6)هـ 433سنة  ةواحلََرام ِعند َباب الند

 :، مسع منه(7)هـ (438)ت أبو احلسن َأمحد بن ممَمَّد الَقنَطر ي املمقر ئ  .3
د الَقنَْطِري املُْْقِرئات( أليب احلسن َأمحد بن حُمَ ءَ لقَرا ايِف ار ختَِص )ااِل اب تك -أ ، يِف مَّ

 .(8)هـ433املَسِجد احلََرام يِف ِذي القعَدة من سنة 

                                       
لفصلة اخلل( 1)  .(488) ف بموصول السَّ

 .(69) اإلشبييلابن خري  فهرسة( 2)

 .(382) اإلشبييل فهرسة ابن خري (3)

 .(225) اإلشبييل فهرسة ابن خري (4)

 .(216) فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(82) ابن خري اإلشبييل فهرسة (6)

 .(1/136)غاية النِّهاية  (7)

 .(26) يلفهرسة ابن خري اإلشبي (8)
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 هـ(179)تَعن َمالك بن أنس (هـ245)تام بن عامر َش )ُمسند أيب الَولِيد هِ  -ب

 (1)هـ433(، سنة. 

 ل ك ياغَداد ي  املَ البَ  قر ئاملم  مبَراه يبن إ  حلسن بن ممَمَّد أبو َعلي  ا .4
هـ(438)ت

  :، مسع منه(2)
 أليب عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي، (القَراَءات يِف  التَّمِهيد) كتاب -أ

 .(3)هـ433 سنة مرص بفسطاط بربر سوق َمسِجد يِف 

 ه:، مسع من(4) هـ(445)تاملمقر ئ أبو الَعبَّاس َأمحد بن َعلي  بن َهاشم  .5
بَعة َوُشح أصوهلم(، تأليف رَفة مَ يِف مع دارَش اب )اإلِ تك -أ اء السَّ َذاِهب الُقرَّ

،  هـ(993)تأيب الّطيب عبد امُلنعم بن عبيد اهلل بن غلبون امُلقِرئ احلَلبِي 

هـ(433)بحجرته بزقاق مهدة من فسطاط مرص سنة 
(5). 

ون غلب بنب ييب الطَّ ُف أبع(، تأليكتاب )إِكاَمل الَفاِئَدة يِف القَراَءات السَّ  -ب

(ـه433)، بحجرته بزقاق مهدة من فسطاط مرص سنة هـ(399)تمُلقِرئ ا
(6). 

نعم بن عبيد اهلل بن ات(، أليب الطَّيب عبد املُ ءَ اكتاب )التَّذِكَرة يِف القرَ  -ت

(399)تغلبون 
(7). 

هـ(453)ت ملمقر ئأبو الَعبَّاس َأمحد بن سعيد بن نَف يس املصري، ا .6
 :منه سمع .(8)

                                       
 .(129)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .(1/230) هايةغاية النِّ (2)

لف صلة اخل، (26)فهرسة ابن خري اإلشبييل (3)  .(124)لف بموصول السَّ

 .(1/89)النِّهاية  غاية (4)

 .(24)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(27)سة ابن خري اإلشبييلفهر (6)

 .(387) جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة(7)

، ومعجم حفاظ القرآن (8/182) وضيح املشتبه، وت(14/64)النُّبالء  عالمري أستنظر ترمجته يف:  (8)

 .(2/88)عرب التاريخ الكريم 
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يف وجوهها(، تأليف أيب بكر بن جُمَاِهد قَراَءات وترصف ال)اختاَِل  بكتا -أ

هـ(434)سنة   هـ(324)ت
(1). 

، يِف َمسجده بزقاق  هـ(200)تَتفِسري الُقرآن(، ليحيى بن َسالم ) بكتا -ب

انني من فسطاط مرص سنة   . (2) (هـ434)الطحَّ

اء  -ت ة الختاَِلف الُقرَّ د بن عب حلسنا بنيّل يب عَ (، تأليف أكتاب )احلجَّ

هـ(434)، سنة   هـ(377)تفار الَفاِرِِس الغ
(3) . 

بَعة ـ  -ث ة السَّ بع َعن األَِئمَّ (، تأليف أيب َأمحد عبد اهلل بن كتاب )القَراَءات السَّ

امري احل  .(4) هـ(433)، سنة  هـ(386)تَسني بن حسنون امُلقِرئ، السَّ

 منه:  ، مسع ـ(ه374 )تي أبو ممد َمكيُّ بن أيب طالب القيس .7
 . (5) رآن ومنسوخه(، من تأليف مكي خ القُ ساكتاب )نَ  -أ

د الزبيد ي  البغدادي .8  ، مسع منه:(6)أبو الربكات ممَمَّد بن عبد الَواح 
د بن َعيّل بن َأمحد األدفوي امُلقِرئ ) -أ هـ(388)ت(، تواليف أيب بكر حُمَمَّ

(7) . 

س النَّحِوّي(، نَّحاال نبل يعِ ساَم ن إِ د ب)تواليف أيب َجعَفر َأمحد بن حُمَمَّ  -ب

 هـ(338)ت
(8). 

                                       
 .(24)خري اإلشبييل فهرسة ابن( 1)

 .(51-50)فهرسة ابن خري اإلشبييل (2)

لف خل، وصلة ا(392)ةجتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثور، و(39)فهرسة ابن خري اإلشبييل (3)

لفبموص  .(217) ول السَّ

 .(24)اإلشبييلفهرسة ابن خري  (4)

 .(46)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .من مصادر مل أقف عىل وفاته فيام توافر ِل (6)

 .(392)فهرسة ابن خري اإلشبييل (7)

 .(390)ن خري اإلشبييلفهرسة اب (8)



 القادر الطويلعبد هللا عبد  .د                حتقيق   دراسة و مجل من أصول األلفات أليب عبد هللا الرعيين: 

332 

د بن َعيّل بن َأمحد األدفوي كتاب )أد -ت ب الَقارئ واملقرئ( تأليف أيب بكر حُمَمَّ

 .(1)  هـ(388)تامُلقِرئ 

(ـه338)تكتاب )الَكايِف يِف النَّحو(، البن النَّحاس  -ث
(2) . 

هـ(338) سحاالنَّ  كتاب )املقنع يِف النَّحو(، َأيضا تأليف ابن -ج
(3). 

 :، سمع منه(4)و َجعَفر َأمحد بن ممَمَّد بن عبد العزيز الَيحصيب النَّحو ي  بأ .9

د بن احلسن بن فورك  -أ دين( أليب بكر حُمَمَّ ، هـ(406)تكتاب )اعتَِقاد املَُوحِّ

هـ(434)سنة 
(5). 

 ويفيِف مائة سفر ضخمة، أليب احلسن احل كتاب )الرُبَهان يِف ُعُلوم الُقرآن( -ب

(ـه434)سنة (6)مناولة هبه رب، أخـ(ه034)ت
(7). 

، سنة  هـ(406)تكتاب )َتأِويل ُمشكل احلَِديث( أليب بكر بن فورك  -ت

هـ(434)
(8). 

كتاب )التَّذكَِرة يِف القَراَءات(، تأليف أيب احلسن َطاِهر بن الّطيب بن غلبون  -ث

 .(9) هـ(434)، سنة  هـ(399)ت

                                       
 .(66)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .(275)ييلبفهرسة ابن خري اإلش (2)

 .(275)شبييلفهرسة ابن خري اإل (3)

 .ترمجة له رغم االجتهاد بالبحث مل أقف عىل (4)

 .(225)خري اإلشبييل فهرسة ابن (5)

 ة املقرونة باإلجازة، وهي أعىل أنواعاملناول :أحدمها :. املناولة عىل نوعني(63)ري اإلشبييلفهرسة ابن خ (6)

قاباًل به، الب أصل سامعه أو فرًعا مُ أن يدفع الشيخ إىل الط :نهام .صور وهلا .اإلجازة عىل اإلطالق

دة عن اإلجازة، بأن يناولهاملناو :الثَّاينن فالن، َفاْرِوِه عنِّي. روايتي ع :هذا سامعي، أوويقول   لة املجرَّ

اًل، ويقترص عىل قوله الكتاب  م ِذكره أوَّ  :ي، أواْرِوِه عنِّوال يقول  يتامن سامع :هذا من حديثي، أوكام تقدَّ

 .(351)، و(346)، و(345) ينظر: مقدمة ابن الصالح .، ونحو ذلكعنِّي أجزُت لك روايته

 .(63) اإلشبييلفهرسة ابن خري (7)

 .(168)فهرسة ابن خري اإلشبييل (8)

 .(27)ابن خري اإلشبييل فهرسة (9)
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عبد اجلَبَّار بن َأمحد  الَقاِسم ف أيبي(، تألة مَّ ألَئِ ات اع لقراءمِ االكتاب )اجلَ  -ج

، يِف مجادي األوىل من سنة  هـ(420)تبن عمر بن احلسن الطرسوِس امُلقِرئ 

 .(1) هـ(434)

بيع ر يِف   هـ(224)تكتاب )القَراَءات(، أليب عبيد الَقاِسم بن َسالم  -ح

ل من سنة األ هـ(434)وَّ
(2). 

 هـ(224)تم لَقاِسم بن َساليد اب عأيب ليف( تأسوخهكتاب )َناسخ الُقرآن ومن -خ

هـ(434)، يِف ربيع األول سنة  
(3). 

كتاب )نزهة الُقُلوب يِف َتفِسري َغِريب الُقرآن عىل ُحُروف املعجم( تأليف أيب  -د

د بن هـ(303)تيِن تاجسَعِزيز الس بكر حُمَمَّ
(4) . 

 الكمَ بن نس ن أعَ  (ـه562)تكتاب )ُنسَخة ِدينَار بن عبد امللك األَهَواِزي  -ذ

هـ(434)يِف َرَجب من سنة (،  غري ذلك( هـ ، وقيل91)ت
(5) . 

د بن الَقاِسم بن األَنَباِري  -ر كتاب )الَوقف واالبتداء( تأليف أيب بكر حُمَمَّ

ان رِ   هـ(328)ت َواَية أيب الَعبَّاس الشعريي، بداره بفسطاط مرص بِقرب تربة َعفَّ

 .(6) هـ(434) سنة

د ت ،أ(طَّ ملُوَ د اُمسنكتاب ) -ج مَحن بن عبد اهلل بن حُمَمَّ أليف أيب الَقاِسم عبد الرَّ

 .(7) هـ(434) ، سنة  هـ(381)تالغافقي، اجَلوَهِري، املَالِِكي، املرِصّي 

                                       
لف لف بموصول الصلة اخلو ،(25)فهرسة ابن خري اإلشبييل( 1)  .(201)سَّ

 .(23)اإلشبييل فهرسة ابن خري (2)

 .(44)بن خري اإلشبييلفهرسة ا (3)

 .(55)فهرسة ابن خري اإلشبييل (4)

 .(137)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(42)ابن خري اإلشبييل فهرسة (6)

 .(78)ييلفهرسة ابن خري اإلشب( 7)
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كتاب )َناسخ الُقرآن ومنسوخه(، تأليف ِهبُة اهلل بن سالمة امُلَفّّس  -ح

(ـه434) سنة من َجب، يِف رَ ، ِرَواَية ابن َنِفيس َعنهُ هـ(410)ت
(1) . 

بن النفوسي .10  ، مسع منه: (2)أبو َحفص عمر بن حمَسني املمقر ئ، املَعرموف ِب 

د تأ، كتاب )اختاَِلف قراء األَمَصار يِف عدد آي الُقرآن( -أ ليف أيب عبد اهلل حُمَمَّ

يِف  ، باملهدية يِف َمسجده برحبة الَقمح هـ(413)تالقريواين  بن ُسفَيان امُلقِرئ

هـ(432)ة ن سنة مقعدَ ي الذِ 
(3). 

د بن ُسفَيان الكتاب )اهلَاِدي يِف القَراَءات السبع(، تأليف أيب عبد اهلل -ب  حُمَمَّ

يِف ِذي القعَدة ، باملهدية يِف َمسجده برحبة الَقمح   هـ(413)تامُلقِرئ القريواين

هـ(432)
(4). 

م ممَمَّد بن الطَّيب البغدادي الكحال .11   نه:ع ممس، (5) أَبو الَقاس 

د عبد اهلل بن ُمسلم بن ب الد)أ ابكت  -أ ُقَتيَبة الدينََوِري َكاتِب(، أليب حُمَمَّ

هـ(434)اِديل من فسطاط مرص سنة نَ لقَ ، بحانوته بزقاق ا هـ(276)ت
(6) . 

ة(، اِلبِن ُقَتيَبة كتاب ) -ب ، بحانوته بزقاق الَقنَاِديل من هـ(276)تَأعاَلم النُُّبوَّ

هـ(434)ة فسطاط مرص سن
(7). 

د بن قُ  يبرِ )غَ  كتاب -ت ، بحانوته هـ(276)تَتيَبة الُقرآن(، تأليف أيب حُمَمَّ

هـ(344)ة بزقاق الَقنَاِديل من فسطاط مرص سن
(8). 

                                       
 .(24)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .ِل من مصادر  أقف عىل ترمجة له فيام توافرمل (2)

لف وصلة اخل، (36)خري اإلشبييل فهرسة ابن( 3)  .(123)لف بموصول السَّ

 .(386)ء املنثورةة واألجزاجتريد أسانيد الكتب املشهور، (24)شبييلفهرسة ابن خري اإل (4)

 .ر ِل من مصادرعىل وفاته فيام تواف مل أقف (5)

 .(300)إلشبييلبن خري اافهرسة  (6)

 .(76)رة املشهورة واألجزاء املنثوجتريد أسانيد الكتب ، و(128)فهرسة ابن خري اإلشبييل (7)

 .(58)فهرسة ابن خري اإلشبييل (8)
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د بن قتيبة  -ث ، بحانوته هـ(276)تكتاب )ُمشكل الُقرآن(، تأليف أيب حُمَمَّ

هـ(434)بزقاق الَقنَاِديل من فسطاط مرص 
(1). 

 .(2) هـ(627)ت ةيبَ تَ قُ بِن ف(، الكتاب )املعار -ج

د بن عبد هللا الضَّر ير القريواين  .12  ، مسع منه: (3)أبو ممَمَّد عبد الَواح 
الَقابيِِسّ  الَفِقيه خلف بن َعيلّ  احلسن أليب ،)احلَج كَمنَاِس ) بكتا -أ

   .(4) هـ433 سنة من شعَبان يِف  العلم َبحر بَِجِزيَرة ، هـ(403)ت

 منه: ع، مس(5)يزَعز  د البن عب َأمحد بن ممَمَّد .13
د بكر أليب (،واالبتداء الَوقف( كتاب  -أ هـ(328)تاألَنَباِري  الَقاِسم بن حُمَمَّ

(6). 

 تالميذه -ب
َعيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـ إىل املَّشق وأخِذه الِعلَم ُمشافهًة عن كبار   بعد رحلة الرُّ

 وال
ِ
ر لإلقراء يوخ عاَد إىل موطنه )إشبيلية( فتصدَّ رسالشِّ ُس االنَّ يه حل إل، وردَّ

ِقراءة عليه؛ لعلوِّ روايته، واشتهار عدالته، وانتهاء الرئاسة إليه يف القراءات لل

 من الطَّبيعي أن يكون له طالب ُكُثر، وممَّن وقفُت عليهم: ، فكان هاللوعِ 

د بن وهب أبو القاسم األنصاري القرطبي  .1 هـ(524)تفضُل اهلل بن حممَّ
(7). 

هـ(525كان حيًّا سنة )سع، يلا بن د اهللبن عبعيسى بن حزم  .2
 (8). 

                                       
 .(60)ابن خري اإلشبييل فهرسة( 1)

 .(337)ييلخري اإلشبفهرسة ابن  (2)

 مصادر. عىل وفاته فيام توافر ِل منمل أقف ( 3)

 .(215)خري اإلشبييلرسة ابن هف (4)

 ِل من مصادر.مل أقف عىل وفاته فيام توافر ( 5)

 .(385)زاء املنثورة نيد الكتب املشهورة واألججتريد أسا (6)

 .(2/12)غاية النِّهاية  (7)

 .(1/608) غاية النِّهاية (8)
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 يلع منصور بن اخلري بن يعقوب بن يمىل املغراوي املقرئ؛ يكنى: أبا .3

ـ(ه526)ت
 (1). 

َأمْحد بن خلف بن عيسون بن ِخَيار بن سعيد اجلذامي، َأُبو الَعبَّاس  .4

هـ(531)ت
 (2). 

 .(3)، النَّْحوّي، املقرئاإلشبييلأبو َعْبد اهلل  .5

. َقاَل َأُبو الَولِيد شبيلية، ُيعرف بابن أبايةمن أهل إ ه،ِقيلفَ ِسم االقَ و ابُ أَ  .6

د: ديُيوُسف بن عبد الَعِزيز بن األن َأحسب َأن اْسمه حُمَمَّ
(4) . 

ْيح املقرئ، زوج املؤلف رمحهام اهلل .7 ْيح(، ابن حممد بن ُُشَ )ُأمُّ ُُشَ
(5) . 

َعيني  .8 ْيح الرُّ ْيح بن حممد بن ُُشَ املؤلِّف(  نابـ )سن و احل، أبيلشبياإلُُشَ

 .(6)ه غري ذلكوقيل يف وفات هـ(537)ت

 .(7)ئقرحممد بن حبيب النفزي، أبو بكر اخلطيب امل .9

 هم اتم فَ ؤلَّ مم  :خامًسا
َعيني  بالتَّصنيف والتَّأليف إىل جانب اإلقراء والتَّدريس   اشتغل اإلمام الرُّ

ه يف ذلَك إالَّ  تية مانأداء األ واخلطابة، ومل يكْن مهُّ فكان أحُد ن شيوخه، ع امحله الَّ

ة ف ف ك تآليـي ذلـفع ـمـد جـرآن، وقـوم القـلـوع ،رـيـسـوالتَّف ،راءاتـي القـاألئمَّ

 ِحساًنا، منها:

                                       
لة:  (1)  .(475)غية امللتمس ، وب(1/586)الصِّ

اء الكبار فة القُ رع، وم(2/10)تاريخ اإلسالم  (2) لة، الذيل والتَّكملة لكتايب املوصول (1/286)رَّ  والصِّ

(1/252). 

 .مل أقف عىل وفاته .(35/822)تاريخ اإلسالم  (3)

 .مل أقف عىل وفاته .(1/113)( إكامل اإلكامل )تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال (4)

لة ل والتَّكالذي (5)  .وفاهتا فيام توافر ِل من مصادر عىلمل أقف  .(5/742)ملة لكتايب املوصول والصِّ

اء الكبار، ومعرفة (318)فهرسة ابن خري اإلشبييل (6)  .(1/324)غاية النِّهاية ، و(1/273)الُقرَّ

اء الكبار (72)بغية امللتمس  (7)  .مصادرمل أقف عىل وفاته فيام توافر ِل من  .(1/298)، ومعرفة الُقرَّ
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ة أليب َعيّل الَفاِرِِس  .1 اْختَِصار احلجَّ
(1). 

 (2)االختالف بني قالون وورش .2

رضمي يف  احلاالختالف بني يعقوب بن أيب إسحاق بن زيد بن عبد اهلل .3

مفردة "، املسمى: يف رواية ورش عنه وبني نافعه روح عنرويس و ةرواي

 .(3)"يعقوب

ة نزهة التَّ ة ورَ تبرصة التَّْذكِ  .4  .(4)ْبرِصَ

 .(5) )زوائد أيب سعيد عثامن( ذكر رواية ورش .5

ْيح .6 د بن ُُشَ فهرسة أيب عبد اهلل حممَّ
(6) . 

بع، َعن الُقرَّ  .7 ْبَعة ا اءالَكايِف يِف القَراَءات السَّ  .(7)هم اهللمِح رين رَ ْشُهوملَ السَّ

 .(8)كتاب التَّْذِكَرة .8

ْمرو بن الَعاَلء يب عَ ري ألكتاب ِرَواَية اإِلْدَغام الَكبِ  .9
 (9). 

                                       
 .(2/74)أسامء املؤلفني وآثار املصنفني  ة العارفني، وهديَّ 40يل يفهرسة ابن خري اإلشب (1)

اث، رقم املخمطوطات مركز مجعة املاجد للثَّ  (2)  .( قراءات242843ادة )قافة والَّتُّ

 .(1/512)، و(350)، برقم (1/288)هرّية فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظا (3)

قرآن الكريم والدراسات القرآنية/ املاجستري من كلية اليه درجة ل فامهدي دهيم، ونالدكتور  حققه

 هـ.1428م القراءات ـ عام اإلسالمية باملدينة املنورة ـ قس اجلامعة

ة العارفني  (4)  .(2/74)سامء املؤلفني وآثار املصنفني أهديَّ

جامعة خمطوطات و تا( قراء396922املادة )ز مجعة املاجد للثقافة والَّتاث، رقم خمطوطات مرك (5)

 (.1138)( 193)  برنستون

كية (381)فهرسة ابن خري اإلشبييل  (6)  .(1/637)، وشجرة النُّور الزَّ

، (29)«حترير النَّش»عنه نَّش العَّشة املسمى بـ  ت، واحتاف الربرة بام سك(31)هرسة ابن خري اإلشبييل ف (7)

مل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين دكتور ساال ه. حقق(2/7913)والفنون لظُّنون عن أسامي الكتب وكشف ا

 هـ.1419ن ـ عام جامعة أم القرى ـ كلية أصول الديل فيه درجة ماجستري من قسم الكتاب والسنة/ونا

افعي، ونَّشته دار الكتب العلمية، سنة السَّ قه: محد حممود عبد وحقَّ   م.2000ـ=ه1421ميع الشَّ

ة العارفني أسامء ا (8)  .(2/74)ني ر املصنفآثاوملؤلفني هديَّ

 .(388)، وجتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة (34) فهرسة ابن خري اإلشبييل( 9)
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ِمّي يِف ِرَواَية أيب عبد اهلل بن املَتَوكل  .10 كتاب ِقَراَءة َيْعُقوب بن إِْسَحاق احلرَْضَ

 .(1)َأْيًضا هُ من َعناملُؤ دبسن روح بن عحليب االؤلؤي امللقب برويس َويِف ِرَواَية أ

 . (2)ما انفرد به يعقوب احلرضمي يف القراءات .11

َعينيفم .12 ْيح الرُّ  .(3)اإلشبييل ردة حممد بن ُُشَ

ّي َواملََديِن يِف آَية .13 ّي َواملََديِن من الُقْرآن َواْختاَِلف املَكِّ  . (4)املَكِّ

 .(5)ردلنوااملؤاخي النَّادر يف اجلمع بني الآلِل وا .14

عَ  علقد مج  يف سفره اهلل تعاىل ـ مروياته عن علامء القراءات األجالء رمح ني ـيالرُّ

كرها ابن خري التي ذكرناها سابًقا، وذَ بلغت اثنتني وعَّشين رواية غري واحد 

 ، وهي:(6)يف فهرسته اإلشبييل

رَياِزّي َعن الكَسائ -أ  ي.ِرَواَية ابن ُموَسى ِعيَسى بن ُسَلْياَمن الشِّ

 نُه أيب نشيط َعن قالون َعن َنافِع.ريض عَ د الفمحاَية أيب أَ وَ رِ  -ب

 ورش.  َعنَهايِنّ ألَْصبَ ِرَواَية أيب بكر ا -ت

مْحَن ُقَتْيَبة بن مهران َعن الكَسائي َأيًضا.ِرَواَية أيب  -ث  عبد الرَّ

د بن مهران األَعَمش. -ج د ُسَلْياَمن بن حُمَمَّ  ِرَواَية أيب حُمَمَّ

 َعاِصم َأيًضا.َعن  َحفص نباح عَ عبيد بن الصَّ  دمَّ ِرَواَية أيب حُمَ  -ح

 ائي َأيًضا.ن الكَس ُسف عَ ِرَواَية أيب املنْذر نصري ابن ُيو -خ

                                       
 .(34)خري اإلشبييل  فهرسة ابن (1)

اث، رقم املادة )املا خمطوطات مركز مجعة (2)  ( قراءات.239692جد للثَّقافة والَّتُّ

 .(3/64)وتراجم املؤلفني التونسيني  ،(1/55) جيدنكت وتنبيهات يف تفسري القرآن امل (3)

 .(37)بن خري اإلشبييل فهرسة ا (4)

 .(1/128)« الكربىُشح الشواهد »شهور بـ املقاصد النَّحوية يف ُشح شواهد ُشوح األلفية امل (5)

عبد  أيب تواليف"من فهرسته باسم :  . وقد ذكرها ابن خري يف موضع آخر(35)ابن خري اإلشبييل  فهرسة (6)

ْيح بن َأمْحد املُْقِرئ  حُمَ هللا د بن ُُشَ  .(395) "رواياته َعن ُشُيوخه َومَجِيع مَّ
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 ُيوُسف َيْعُقوب بن َخليَفة األَْعَشى َعن أيب بكر َعن َعاِصم أيًضا. ِرَواَية أيب -د

 ِرَواَية َأمْحد بن َصالح َعنُه َأْيًضا. -ذ

 َأْيًضا. َعنهُ ِرَواَية إِسَحاق املَسيبِي  -ر

 الَقايِض َعن قالون َعن َنافِع. ِعيلاَم ْس إِ  اَيةوَ رِ  -ز

 َنافِع. ر َعنَجْعفَ يل بن ِرَواَية إِساَمعِ  -س

 حللوايِن َعن قالون َعن َنافِع.ِرَواَية ا  -ش

 ِرَواَية مَحَّاد بن أيب ِزَياد َعن َعاِصم. -ص

ِحيم َعنُه َأيًضا. -ض  ِرَواَية سعيد بن عبد الرَّ

 .ْيًضاأَ  يب نرص َعنهُ أبن  ِرَواَية ُشَجاع  -ط

 عبد الَواِرث بن سعيد َعن أيب َعْمرو. اَيةِروَ  -ظ

 أيب بكر َعن َعاِصم.َعن  كَسائيِرَواَية ال -ع

 ِرَواَية املفضل َعن َعاِصم َأيًضا. -غ

 ِرَواَية نظيف َعن ُقنبل. -ف

ْهِمي يِف َما َخال  -ق مْحَن بن حُمَْيِصن السَّ د بن عبد الرَّ ِه َأَبا يف فِ ِقَراَءة أيب بكر حُمَمَّ

ّي َرمِحهم اهلل. كث بن عبد اهلل دمعب  ري املَكِّ

 َنافِع.ْعَقاع َعن ن القَ ِزيد بِقَراَءة أيب َجْعَفر ي  -ك

 : وفاته.سادًسا
َعيني  ْيح الرُّ د بن ُُشَ ْيح بن حممَّ خطيب جامعها:  اإلشبييلقال أبو احلسن ُُشَ

ْيح يوَم اجلمع د بن ُُشَ ال، نة مُ ماَت أيب أبو عبد اهلل حممَّ  ست  )ة نستصف شوَّ

يخ األستاذ أيب احلجَّ (وأربعامئة نيَ سبعو فأعلمُتُه بوفاتِه، علم، اج األَ ، َفِّسُت إىل الشَّ

ام كانا كاألخوين حمبًَّة وِوداًدا، فلامَّ أعلمُتُه انتحَب وبكى كثرًيا واسَّتجع، ثم فإهنَّ 
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يْ  هنعن اب هبي الذَّ  ونقل .(1)قال: اَل أعيُش بعَده إالَّ شهًرا، فكان كذلك ح، ُُشَ

ا ل:قا ]أيب[ عرَص يوم اجلمعة، الرَّ ال، بع من شُتُويفِّ إالَّ وله أربٌع وثامنون عاًما وَّ

 .(3).وُدفن بمقربِة َمْشَكَة، حيُث ُدفن فيها ابنُه وحفيُده الحًقا(2) مخسًة ومخسني يوًما

ًدا  رواية الذهبي  منيبدو  عيني،  وفاة الرُّ يف ريسِّ أمجع عليه أهل ال عامَّ تفرُّ

د جاءلاوهذه   ر يف مؤلفاتههٍم تكرَّ وَ أو من   يف النَّصمن سقطٍ  ـ عىل الراجح ـ تَّفرُّ

من شوال ...(،  [عَّش]ابع الرَّ  ة)تويف عرص يوم اجلمع :أنَّه وأغلب الظَّن، (4)كلِّها

هبي روايةتكون  عليهو   لم.عأ ىلتعا اآلخرين، واهلل متطابقة لرواية العلامء الذَّ

 

 

 

 

 
 

                                       
 .(7/721)، مسالك األبصار (7/82)وفيَّات األعيان  (1)

 .(1/243)، ومعرفة القراء الكبار (18/554)، وسري أعالم النبالء (10/400) متاريخ اإلسالينظر: ( 2)

يل و (3) لة ل وتايب املوصوكملة لكلتَّ اينظر: الذَّ  .(4/251)الصِّ

 .(1/243)، ومعرفة القراء الكبار (18/554)أعالم النبالء ، وسري (10/400)تاريخ اإلسالمينظر: ( 4)
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 يلثَّاناملبحث ا

 وطةة املخطف النسخموضوع الكتاب، ومنهج املؤلف، ووص 

 :أوًَّل: موضوع الكتاب
غر إنَّ من أهمِّ املسائل املشكلة يف لغتنا العربيَّة مشكلة اهلمزة، فبالرغم من ِص 

 الكتابة، يفاختالف صورها ذلك ، إضافة إىل ريةحجمها ـ شكاًل ـ إالَّ أنَّ مسائلها كث

سنيإنَّ املت ىتَّ ح ثون قبل كتا  يفمرِّ تي ستكون عليها، ور الَّ صُّ عرفة البتها ملالعربيَّة يَّتيَّ

لل من حيث ال يدرون، وما ذلك إالَّ لصعوبتها، وتعدد صورها  وقد يقعون يف الزَّ

 .  والتواء مسالكها

راسة،  جلديرة بالبحثة، اإنَّ موضوع )األلفات( من املوضوعات املهمَّ   دقفوالدِّ

زة، عىل اعتبار أنَّ ىل اهلمأللف( عرمحهم اهلل ـ عىل إطالق )ا ماء ـا القددرج علامؤن

، وهم ـ كام سيأيت ـ سبة هلم، فلم تأِت إالَّ يف عصوٍر الحقةٍ ديثة بالنِّ تسمية اهلمزة ح

وتني بسليقتهم اللُّغوية وببداهتهم ا  نُ مل يعتورها حللتي يعرفون الفرق بني الصَّ

 رى. ت األخالط اللُّغاتخااألعاجم، و

العريب، الذي بدأ  طِّ نذ بداية اخلبدأت م واأللف ومشكلة االلتباس بني اهلمزة

ُمضطرًبا ـ ككلِّ البدايات ـ فلم ُتغطِّ رموزه مجيع أصوات العربيَّة، واكتفى برمز 

تي هي مَ  ينة الَّ هي عبارة عن  واهلمزة التي دٌة،األلف دلياًل عىل صويت األلف اللَّ

كمُ  ٍف لِ أ غط عليها فاهنمزت، إىل أند الِزي ةٍ تحرِّ بط مات الضَّ ليل عالوضع اخل ضَّ

 .  (1)عىل احلروف.. كلِ والشَّ 

بط، نظًرا لالتصال املباُش هبم يف رحالهتم خطَّهم من النَّ  لقد اقتبس العرُب 

 ةال سيام قبيلو احلجازيني، ة بنيام، وقد انتَّش هذا اخلط بداياملتواصلة إىل الشَّ 

                                       
 .(5)ورصفية ية ونحوية ة لغوينظر: اهلمزة دراس (1)
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أن احلجازيني مل  غري اهلمزة،بطي هي رمز نَّ ال يف أصل اخلطِّ  فاأللِ ريش، وكانت ق

جاز احل أهُل »: هـ(214)تل أبو زيد األنصاري يكونوا هيمزون يف كالمهم، فقد قا

ة َواملَ وهذيل َوأهُل   : َما آخذ منَقاَل دينَة اَل ينربون. وقف َعَلْيَها ِعيَسى بن عمر فَ  َمكَّ

وا نربوا. َقاَل: َوَقاَل طراضإِذا جاز احل أهُل رب، واب النَّ ْصحَ هم أَ و رب بالنَّ الَّ إَقول مَتِيم 

ذلك ما أشبه هذا من باب كهلا َياء، وَفلم هيمز وحوَّ  (قد توضيت) اهلذِل:َأُبو عمر 

 .(1) «ْمزاهلَ 

ركيش عن ابن عبد الرب يف كتابه التَّمهيد  قرآن[لا] َنَزَل  :َل اْوُل َمْن قَ قَ » :ونقل الزَّ

 مجيع القرآن يف موجودةٌ  غري قريشٍ  لغةً  ؛ ألنَّ ْيٍش َمْعنَاُه عندي يف األغلبِة ُقرَ بُِلغَ 

ِقيِق اهلَْمَزِة َونحِوها وُقري  .(2)«ٌش اَل هَتِْمزُ ِمْن حَتْ

و م وهنا نجد رمز اهلمزة القدياحلجاز ال هيمزون يف كالمهم فإنَّ  وإذا كان أهُل 

 ، أو يفطلًقا؛ مثل: اسد، وامحد، واذنمُ  كلمةل الغري أوَّ  من الكتابة يف األلف خيتفي

ل، ومال؛ وذلك مزة مفتوحة وقبلها مفتوح؛ مثل: ساانت اهلأو آخرها إذا كوسطها 

، فكان يَّتتب عىل تركهم اهلمز واسعٍ  عىل نطاٍق  انتشار اخلط يف احلجاز تمَّ  ألنَّ 

 نشوء حركات طويلة.

ملعجم، هي صورة اهلمزة، وف ال حرتي يف أوَّ الَّ  فاألل أنَّ  لمعا» ي :بن جنِّ ل ااق

خفيف، ولو خرى عىل مذهب أهل احلجاز يف التَّ أُ  ة وياءً ت اهلمزة واًوا مرَّ كتبام إنَّ و

 . (3) «كتب ألًفا عىل كلِّ حالة، لوجب أن تُ أريد حتقيقها البتَّ 

ق حتقِّ  تلقول، كانن امد ومواقف اجلِ عر غري أنَّ العربيَّة الفصحى، لغة الشِّ 

 يم.القرآن الكرل بذلك وقد نز رة يف ذلك بلهجة بني متيم،ثِّ ة، متأاهلمز

                                       
 .(1/22)لسان العرب  (1)

 .(1/284)الربهان يف علوم القرآن  (2)

 .(1/55)اب عرإلعة ارس صنا (3)
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العريب مطابًقا  أن جيعل اخلطَّ  هـ(175)ت وعندما أراد اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ة الفصحى، وضع رمز اهلمزة الذي نستخدمه اليوم، والذي مل يكن طق العربيَّ لنُ 

ى يف سمَّ لعني؛ لذلك يُ رأس اطع من بل، وقد اقتقَ  ة منالعربيَّ  ا يف الكتابةعروفً م

إذ وجد له حاماًل؛ فاحلامل له يف: )رأس(  .(1)"العني البَّتاء" ان:يحعض األب

( الواو. ويف  و)سأل( و)مأل( األلف. ويف )بئر(، و)فئة( الياء. ويف )يؤمن(، و)يؤزُّ

 طر.سَّ لذلك عىل ال اللهمزة، فوضعهامل )سامء(، و)بناء( ال يوجد هلا ح

ورسمه  ،قطصنَّف النُّ ل من ليل أوَّ فكان اخل»: هـ(444)تاين لدَّ اعمرو  قال أبو

وم، واإلشامميف كتاب، وذَ  ل من وضع اهلمزة، والتَّشديد، والرَّ  . «كر ِعلله، وأوَّ

من و لخت تي وصلت إلينا يف املخطوطات القديمةصوص الَّ النُّ  كلَّ  لذلك نجد أنَّ 

 نداكتسب عف، والذي هلا هو األلِ قديم مز الالرَّ  ؛ ألنَّ انة املعرف لديزرمز اهلم

 .ويلةاحلجازيني الفتحة الطَّ 

ن ينربون لوجدناه مستخدًما بصورة شاع عن غري احلجازيني مم اخلطَّ  أنَّ ولو 

 ويهسيبوالصواُب ما ذكره »ف دائاًم يف أي موقع من الكلمة، قال ابن يعيش: األلِ 

أللف هُلا اهلمزة، وهي اأوَّ ، احرفً  َّشونتسعة وع مجحروف املع نَّ ه من أوأصحابُ 

تي يف أّول حروف املعجم: وهذه األلُف هي صورهُتا عىل احلقيقة، وإّنام ُكتبت الَّ 

مل  ،خفيف، ولو أريد حتقيُقهاتارًة واًوا وياًء أخرى عىل مذهب أهل احلجاز يف التَّ 

 .(2)«لألص اتكن إالَّ ألًفا عىل

مكتوبة  مزةاهللون فيجع : )َيْسَتْهِزُأ(،(ُئ زِ هْ تَ ْس يَ ) تكتب العرب» اء:رَّ قال الف

حاالهتا. يكتبون: )ََشء(: )َشيأ(، ومثله َكثرٌِي يف مصاحف عبد اهلل،  باأللف يِف كلِّ 

 .(3)«َلكم(: )وهُيَيأ( باأللف يئوهُيَ ويف مصحفنا: )

                                       
 .(3/320)اجب احلينظر: ُشح شافية ابن  (1)

 .(5/515)ُشح املفصل  (2)

 .(17-11)، وينظر: اهلمزة العربية (3/30)لفراء معاين القرآن ل (3)
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األلف ما  هم من يرى أنَّ نىل فريقني، فمها إأنَّ العلامء انقسموا في والذي يبدو

ا صورة مستقلة ـ لكل منهمرى أنَّ ـين ـم مـه نـة، ومـقـيـحقـ العىلزة ـمـه إالَّ  هي

 رساًم وصوًتا.

. (1)«..هذا باب ألفات الوصل والقطع، وهنَّ مهزاٌت عىل احلقيقة »قال املربد: 

ألفعال، ألٌف التي يف أوائل زة افإن قال قائٌل: أخربين عن اهلم»وقال ابن خالويه: 

ُ ني وبرصيال اعا مهزٌة بإمجأهنَّ  ذلك فاجلواُب يف؟، هي أم مهزةٌ  الكوفيني، وإنَّام ُيعربَّ

 .     (2) «ريًبا عىل املتعلِّم، إذ كانت ألًفا يف اخلطِّ عنها باأللف تق

 أنَّ  طع يف األفعال اعلمباب ِذكر ألفات الوصل والقَ » اين:وقال أبو عمر الدَّ 

ميت ا، وإنَّام سهصل وحدَ ِف الوة مهزٌة غري أليف احلقيق ل ... وكلهنَّ األفات األفع

 هذا رأي الفريق األول. .(3) «ا واتساًعا لكون صورهنَّ صورَة ألٍف ات جمازً ألف

إذ قال:  لامء ومنهم ابن يعيش اين فنجده عن جمموعة من العُ ا الفريق الثَّ أمَّ 

در ثمَّ تأدخل إىل  خرج، فاهلمزةملتتقاربان يف ا لَف اعلم أنَّ اهلمزة واأل» ليها الصَّ

كوالك إذا ذولأللف، ا األلَف اعتمدوا هبا عىل أقرب احلروف منها إىل أسفل  حرَّ

 .(4)«بوها مهزًة، فاهلمزُة نربٌة شديدٌة، واأللُف ليِّنٌة فقل

بِيدي:  لغةٌ األلف، إحدى احلروف اهلجائية،  واهلمزُة أخُت » ويقول الزَّ

ي، ُس هورةٌ مش، ، مسموعةٌ ةٌ ، قديمصحيحةٌ  جها، رز عن خمفتنهم مزهُت ا ت هبا ألهنَّ مِّ

كة، واأللف  ق بينها وبني األلف مجاعٌة بأنَّ اهلمزة كُثر إطالقها عىل املتحرِّ ... وقد فرَّ

اكن الذي ال يقبُل احلركة  . (5)«عىل احلرف اهلاوي السَّ

                                       
  .(2/87)املقتضب  (1)

ق( لفات ومعرفة أص، واأل(1/82)لفات كتاب األ (2) مة املحقِّ  .(10)وهلا )ُمقدِّ

 .(351)ا صوهلأاأللفات ومعرفة  (3)

ل  (4)  .(5/266)ُشح املفصَّ

 .(15/391)ز( تاج العروس )مه (5)
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 :ى أنَّ إذ ير ازي اإلمام الرَّ  مهمنوا وسًطا، ومن العلامء من وقف موقفً 

ك ألٌف بطريق ك مهزة، وقد ُيقال للمتحرِّ املتحرِّ كنًا، وسا انك ما ف يف احلقيقةلاأل»

 .(1) «التَّوسع

أنَّ اهلمزة هي غري  وممَّا سبَق يتبنيَّ أنَّ علامء العربيَّة قدياًم كانوا يدركون بوضوٍح 

فهي  ستعامالً،وا صفةً  جليَّةً  ضحةً األلف، وقد ظهرت الفوارق من كالمهم وا

 .حروف اهلجاء األخرىكحال حاله  ،ذاتهستقل  قائٌم بحرٌف م

من  ؛علوم العربيَّة مباحث أغلبإنَّ أمهيَّة موضوع اهلمزات يأيت من دخوهلا يف 

نجد أكثر اختالف القراء مرّده إىل نطق ففي القراءات  .قراءات، ورصٍف، ونحوٍ 

ف ف. وأمَّ بني نيَ جعلها ب نمهيلها، وبني وتس اهلمزة، بني حتقيقها  رخقد زا يف الرصَّ

ا تدخل يف بنية الكلمة وحتدث فيها الباب بهذا  املسائل التي تتعلَّق باهلمزة؛ ألهنَّ

ا يف النَّحو فهو أقل األبواب تطرًقا للهمز ة؛ ألنَّ جميئها منفردًة مع صوًرا كثرية. وأمَّ

اللة عىل املعنى مل يأِت   .(2)داءستفهام والنِّ ال يف مهزيت اإالَّ الدَّ

 املوضوع، فقد الحظت أن كلَّ كتاب هذا لامء يفالعت فاؤلخالل تتبعي مل نم

عىل سبيل املجاز  -حتديًدا-)األلفات( يتناول اهلمزات وأنواعها  يف مستقل  

ة، منها: واالتساع، وليس حرف وه برسائل عدَّ  األلف بصورته املعلومة، وقد خصُّ

(هـ 311ت )امن اجلعد ر حممد بن عثكيب بلفات، ألاأل كتاب .1
 (3). 

ات )ألفات الوصل والقطع(، أليب بكر حممد بن القاسم األلف كتاب .2

هـ(328)تاألنباري 
(4). 

                                       
 .(134)ضمن )ثالث كتب يف احلروف(  (1)

ة ورصفيَّة  ينظر: (2) ة ونحويَّ  .(378)اهلمزة، دراسة لغويَّ

ة(110)الفهرست  (3)  .(2/29)فني العار ، وهديَّ

الكريم معصومي  نَّشه أبو حمفوظ .(2/32) لعارفنية ا، وهديَّ (3/118) ، وإيضاح املكنون(210) الفهرست (4)

 لثَّاين والثَّالث.، اجلزء ا(34)العلمي العريب بدمشق، املجلد  جملة املجمع( يف )كتاب ُشح األلفاتبعنوان 
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أليب حممد عبد اهلل بن جعفر بن حممد بن  كتاب األلفات يف القرآن، .3

هـ(347)ت درستويه
(1) . 

السريايف  بن عبد اهلل حلسنكتاب ألفات الوصل والقطع، أليب سعيد ا .4

ـ(ه683)ت
 (2). 

(ـه370)ت احلسني بن أمحد بن خالويه بد اهللعأليب  كتاب األلفات، .5
 (3). 

(ـه384)تكتاب األلفات، أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين  .6
 (4). 

كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا، أليب عمٍرو عثامن بن سعيد الداين  .7

 .(5) هـ(444)ت

يْ اهلل حممَّ  دبلفات، أبو عل األكتاب مجٌل يف أصو .8 ح األندليس د بن ُُشَ

 اب الذي بني أيدينا .هو الكت، وهـ(674)ت

 اثنًيا: منهج الكتاب.
عيني )مجل من أصول األلفات(كتاب  فه   للرُّ جاء خمترًصا مفيًدا، رتَّبه مؤلِّ

بة، تناول خالهلا أنواع األلفات وأقسامها ُمستشهًدا عليها  لة من بأمثيف فصوٍل ُمهذَّ

اإليضاح والبيان، وجاء عىل  يفي ليمتَّعسلوب الاألأقرب إىل الكريم، وهو  القرآن

 النَّحو اآليت:

                                       
 .(88)الفهرست  (1)

 .(1/271)ة العارفني وهديَّ  ،(1/015)، وكشف الظُّنون (88)الفهرست  (2)

قية، املجلد احلادي عَّش  حسني البواب يف جملة املورد العرادكتور عيلال هنَّش.(112)الفهرست  (3)

هـ، ذَكره الدكتور غانم 4091ول، والثَّاين، والثَّالث. وُطبع يف كتاب مستقل سنة د األم، يف األعدا1982

مة  وري احلََمد يف ُمقدِّ  . ليه(مل أقف ع: )ل، وقا(12)هامش (343)معرفة أصوهلا للداين فات ولحتقيقه لكتاب األقدُّ

 .1/683ة العارفني ، وهديَّ 4/271إيضاح املكنون  (4)

وري احلََمد ـ حفظه اهلل ـ يف جملة ادير انَّشه أستاذنا الق (5)  إلمام الشاطبي للدراسات القرآنيةلدكتور غانم قدُّ

ل، ربيع اآلخر،   .(380 -333)هـ، 1427العدد األوَّ
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م األلفات عىل قسم مة قسَّ ني: ألٌف موصولٌة ال تظهر يف الوصل، وألٌف يف املقدِّ

ل َذكر ألف الوصل يف األفعال واألسامء  مقطوعٌة تظهر يف الوصل. يف القسم األوَّ

 .امتيات كريبآ ًدا عليهازها، ُمستشهييمعرفتهام ومتة وكيفيَّ 

مها إىل مخسة أقساٍم: ألُف  نتقلثم ا  وألُف  قطٍع، إىل األلف املقطوعة وقسَّ

 واألسامء األدوات، يف الذي واخلامُس  املتكلِّم، وألُف  أصٍل، وألُف  استفهاٍم،

يل يف صفقل إىل التَّ انت واجلموع. معلِّاًل معاين هذه األلقاب، ثم واملبهمة، املضمرة،

اهعًة بالفوألقسام مشهذه ا   بطريقٍة خمترصٍة وافيٍة واضحٍة. رآينالقد شَّ

 ها باآليت:وتكمن أمهية هذه الرسالة يف أمور عدة أوجز

 ُتعد حلقة مهمة من حلقات التأليف يف موضوع األلفات. أوًل:

اجم َّتَّ لذكر يف كتب ا تُ ، التي مللفات الرعيني املفقودةمن مؤهذه الرسالة  اثنًيا:

 هارس.والف

 ا يتمتع به مؤلفها من مكانة كبرية بني علامء عرصه البارزين.وم، فهاأليت دمقِ  ا:ثً اثل

 خمطوطة الكتاب.اثلثًا: 
سالة عىل نسخٍة  اعتمدُت   حمفوظة بمكتبة مركز  يتيمة فريدة،يف حتقيق هذه الرِّ

اث بديب، رقم  ( 4)و، وتقع يف حن( 232294دة )املامجعة املاجد للثَّقافة والَّتُّ

( كلمة تزيد قلياًل أو 13سطًرا، ويف كل سطر ) (23)ة  صفحيف كلِّ  ت،صفحا

، هو أقرب
ٍ
إىل األندليس، ال خيلو من طمٍس، أو  تنُقص، ُكتبت بخط  قديٍم رديء

طأ، وخاصة يف صفحتها األخرية، جاءت ضمن جمموٍع حوى بياٍض، أو سقٍط أو خ

عة جام رهومصد (،50-41:)أ ترقيمهَعيني، يبدرُّ يف اإلمام التأل ثالث رسائل من

 سائل هي:(، والرَّ 1381رنستون )ب

 رسالة يف قراءة ورش. .1

 .رسالة يف االختالف بني قالون وورش يف روايتيهام عن نافع .2

 . رسالة مجٌل من أصول األلفات .3
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ل يوم أربعة عَّش من سنة  عامئة، وسب ومخسني إحدىتاريخ نسخها يف َربيع األوَّ

 م ناسخها.لعال يُ 

د سيِّدنا عىل اهلل وصىلَّ  ،حيمالر نالرمح اهلل بسم»هلا: وَّ أ  وصحبه آله وعىل حممَّ

 َألٌف : قسمني عىل تنقسم األلفات أنَّ  اِعَلمْ : قاَل  األَلَِفاِت  ُأُصولِ  من مُجٌَل  وسلَّم.

 حركَتها هرُ وتظ الَوصِل، يف تظهرُ  مقطوعةٌ  وَألٌف  الوصِل، يف تظهرُ  ال موصولةٌ 

اكن عىل اهلمزةِ  حركةَ  َوْرشٍ  قاءلإ من اذكرن ما عىل ا،قبله كنٍ سا عىل لقاةمُ   .«..قبلها السَّ

دٍ  سيِّدنا عىل اهلُل وصىلَّ  اهللِ، بعونِ  الكتاُب  تمَّ »آخرها:   وصحبِهِ  آلهِ  وعىل حممَّ

ل َربيع يف وذلَك  ،وَسلَّم  ،امئةوسبع ومخسني إحدى سنة من عَّش أربعة يوم األوَّ

 .«نياملسلم يعِ وجلم ئهقارلو لكاتبه هللا َيغفر

 .احَّه عنواهنإىل املؤلف، وص   الرسالةا: نسبة بعً را
ة نسبة  ا ِصحِّ فه الرسالةأمَّ َعيني  اإىل مؤلِّ ؛ فهو بال شك  تعود إىل اإلمام الرُّ

مة املجموع  همقدمات رسائلكذلك يف ، وافهمن ِذكر اسم مؤل ملا جاء يف ُمقدِّ

 هذهمسائل  الة بعضإحو ،لفات(ول األمن أص مجل)خال  وعميف املج ىخراأل

 .موضعه، وقد أُشنا إىل ذلك يف هاإىل ما سبق من الرسالة

ة عنواهن ا ِصحَّ أللفات(، باسم )مجاًل من أصول ا افقد أثبته املؤلِّف يف مقدمته اأمَّ

من ر ضكذتُ ا مل أهنَّ غري ، ، واهلل تعاىل أعلمالنِّسبة والعنوان ةن صحيحكووهبذا ت

يخ ت فاؤلَّ مُ  اجم. الفهارس يف كتبالشَّ  والَّتَّ

ن رسائل ُمستقلَّة بموضوعاهتا ـ هنا ـ جيب اإلشارةو  إىل أنَّ هذا املجموع يتضمَّ

، وهلا خامتة مع مقدمة بسيطة حتمل عنوانات بارزة، تبتدئ باسم املؤلف رصاحة

  .كبشكل ال يدع جمااًل للشَّ  تفصح عن انتهائها

ياع؛ الضَّ من  عليها احلفاظض رغل تاٍب واحدك يفها مجع لف املؤ ويبدو أنَّ 

 لصغر حجمها. وذلك
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 خامًسا: منهجي يف التَّحقيق.
ا منهجي يف حتقيق   فكان عىل النَّحو اآليت: الرسالةأمَّ

سم اإلمالئي احلديث، وأدخلُت عليه  .1 رت النَّص عىل وفق قواعد الرَّ حرَّ

  ..وغريها ،ط، ونقالواصن فمعالمات القراءة 

 ر استطاعتي .قدْ   افهمؤل اتركهكام ها  إخراجعىل صتحر .2

يف، اتَّبعُت يف كتابة اآليات القرآنية الكريمة رسم املصحف الَّشَّ  .3

 .ا يمكن أن ُيشكل عىل الَفهموضبطُت من النَّص م

هات املظان .4 جوع إىل ُأمَّ   .لفنذا ادة يف هاملعتم وثَّقت القراءات القرآنية بالرُّ

عىل قلَّتهم، وحرصت  ـالكتاب  رت أسامؤهم يفن ُذكِ م الذيلألعال ترمجُت  .5

  .أن تكون موجزة

علَّقُت عىل بعض املسائل التي وردت يف النَّص، وُشحُت من األلفاظ  .6

  .حتتاج إىل بيان ليسهل َفْهمها عىل القارئ التي

ات ب األلفض من كتأكملت الكلامت التي حصل عليها طمس أو بيا .7

ياقلق واتوافأو بام ي بني يدي،لتي ا  . سِّ

 صطلحات .وامل رموزا: السادسً 
ا الرموز واملصطلحات املثبتة يف التَّحقيق فهي  :أمَّ

 األلفات(.)األصل( = )مجل من أصول  .1

يادات بشكل عام أو لتخريج اآليات القرآنية :]  [ .2   .حلرص الزِّ

يغ )  ( :حلرص بعض الكلامت أو ا .3   ...نيف املتلصِّ

   .ةقرآنيَّ ات اليحلرص اآل :﴿ ﴾ .4

  .املقتبسة النُّصوصحلرص :  «   » .5

  .و.../= تعني وجه الورقة/ .6

  .ظ.../= تعني ظهر الورقة/ .7
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حتسبه عند اهلل تعاىل، جهًدا أ ق هذه الكتابوبعد: فلقد بذلُت يف حتقي

ص،  يهف أن جيدَ وأرجو  وحرصت عىل إخراجه للنَّاس عىل وجه يقبله أهل التَّخصُّ

ه أن ينفع ب ملوىل ـ تعاىل ـ اهم، سائاًل لَبَتهم وُبغيتآن طِ وعلوم القر ةلعربيَّ ارسو اد

 .، وآخر دعوانا أن احلمُد هلل ربِّ العاملنيخرًيا وجيزي مؤلفه

 سابًعا: مصورات من النسخة املخطوطة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة األوىل
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 الصفحة األخرية
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 صالنَّ قحتقي: انيلثَّا سمالِق

 ِل اأَلِلَفاِت ُأُصو ِمْنُجَمٌل

 ، املقرِئألبي عبد اهلل حممَّد بن ُشَرْيح الرَُّعيينِّ، اإلشبيليِّ

 (هـ476-هـ 392) 
 يل ىل مل خل                 و/                    49/

 وصلَّى هللا على سي  دان ممَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 :(1)ل َفات  ألَ ا ل  أمصمو مجمٌَل من 

تنقسم عىل قسمني: َألٌف موصولٌة ال تظهُر يف الوصِل، وَألٌف   األلفات أنَّ اِعَلمْ 

عىل ساكٍن قبلها، عىل ما َذَكْرَنا  (2)مقطوعٌة تظهُر يف الَوصِل، وتظهُر حركتها ُملقاة

اكن قبلها، نحو: (3)من إلقاء َوْرشٍ   ﴾ِعيهِ َأَن َاْرِض  ﴿حركَة اهلمزِة عىل السَّ

(4) ﴾دُ بُ عْ  اَ َلَٰكِنَ وَ ﴿، و[7القصص:]
ة ـرتَّبـوٍل مُ ـصـي فـا فـرمهـا أذكُ ـ، وأن[104س:ـونـي]

                                       
 .كتفي باإلشارة إليها هنادة هبذا الرسم، لذا أالناسخ مرات عِ  اد كررمهقل ،(األليفات...)مُجاًل  يف األصل: (1)

 ات . لقيف األصل: مُ  (2)

هو: عثامن بن سعيد املرصي، وُيكنى: أبا سعيد، وَورش ظ/. 42رسالة يف قراءة ورش، املجموع / (3)

ء الكبار فة القرامعر ينظر ترمجته يف:هـ. 197، وتويف بمرص سنة ضهفيام يقال لشدة بياوورش لقب به 

 .(1/502)، وغاية النهاية (189)، وطبقات القراء السبعة (91)

اكن الذي قبلها، فيحركه بحركتها ويسقينقل ورش حركة  (4)  اهلمزة يف مجيع القرآن هذا إذاط اهلمزة إىل السَّ

ل كـزة فـهمـت الـكان ن ـاكـالس كـان ذلـكاء وـوسا. ــلهـبـرى قــخة أـلمـي كـفن ـاكـسـة، والــلمـي أوَّ

ن ﴿ ه:ـولـقـك ،روفـحـالن ـره مـيـنًا أو غـويـنـت  ٣٦ َكفُوٍر   ﴿ و [26األحقاف:] ﴾ َكانُواْ َشْےٍء اِّْذ  م ِّ

أشبه ذلك.  [ وما61املائدة:] ﴾ ِمَن َاْوَسطِ  ﴿ [، و1املؤمنون:] ﴾ َقَد َاْفَلَح  ﴿و [،37-36احلج: ] ﴾ نَ ذِّ ا  

اكن ا كت يف قوله تعاىل:زة أحد حروف املقبل اهلمي ذلإالَّ أن يكون السَّ بِّيَهْ   ﴿ دِّ واللِّني أو هاء السَّ تََٰ كِّ

ا إذا كان19 -18احلاقة:] ﴾ إِّن ِّے ١٨ اكن مع اهلمزة يف كلمٍة واحدٍة، فإنَّه ال ينقل [ ... فأمَّ إليه  السَّ

 رابينظر: إعذلك.  وما أشبهة رخاألسامء، واإلنسان، واآل ه فقط، نحو:احلركة إالَّ يف الم التَّعريف وحد

 =ح: هذا عىل حذف اهلمزةل أبو الفتقا»و .(48)القراءات السبعوالعنوان يف  ،(3/356)للنحاسالقرآن 



 (ه1440اآلخرة دى )مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال نية    لقرآسات اام الشاطيب للدراجملة معهد اإلم

353 

  .إن شاء اهلل تعاىل

 :(1)ذ كر أَلف الوصل
ا َألُِف الوصل فتعرفها يف  ل  األفعالفأمَّ بزيادهتا عىل فاء الفعل، وانفتاح أوَّ

 ﴾جهين ىن من خن ﴿ ،[27املؤمنون:] ﴾خف حف جف ﴿ :املستقَبل، نحو
، وهي ُتبتدأ بالكّس إذا كان [31:يوسف] ﴾جهين ىن من﴿ ،[061ف:األعرا]

ْب  تي هي فيه مفتوًحا أو مكسوًرا، نحو: اْْضِ احلرف الثَّالث من الفعل الَّ

ًة أصليَّة، نحو: )اْخُرْج، (2)واْصنَعْ  م إذا كان الثَّالُث مضموًما ضمَّ ، وُتبتدأ بالضَّ

ةُ ، فإْن كانِت (واْدُخْل  مَّ  ﴾ نت مت﴿: نحو ،ال غري بالكّسدأت تبٍة اُ أصليَّ  غري الضَّ
، وشبهه االبتداء يف [46طه:] ﴾جم هل مل﴿، و[71يونس:] ﴾ ٍّ ٌّ ﴿ ، و[6ص:]

ا اد والتَّاء؛ ألهنَّ ني والضَّ ٌة عارضٌة كانت عىل  (3)هذا بالكّس. وال ُيعتدُّ بضمِّ الشِّ ضمَّ

                                       
مزة من النُّون بحركة اهل بفتح َن اَْرِضعِيِه ﴾﴿ أَ ولو كان عىل التَّخفيف القياِس لقال: ختفيًفا،...اعتباًطا ال =

 )من الطويل(:ذا ال ختفيًفا قياسًيا ما أنشده أبو احلسنمزة اعتباًطا هكف منه اهلحذ ا(. ومثله ممَّ ْرِضِعيهِ اَ )

 اَل ـا اْزمَ ـاِج هلَ ـَِت الَعجـْن حتُع مِ ـسمْ ـوت        ا ـهـَِراتـجَ ـي َح ـِل فـيْ لِثاُت اخل َتِضبُّ 

 .(2/147)جوه شواذ القراءات املحتسب يف تبيني و. «يد: )هلا َأْزَمال( ير

ل الكلمة؛ توصاًل إىل النُّطقاعلم أنَّ ألف ال»: (1/53) فيف املنِص ن جنِّي اب لقا (1)  وصل مهزة تلحق يف أوَّ

اهلمزة إنَّام   الطَّاقة فضاًل عن القياس...وهذهإذ كان ذلك غري ممكن يف ،وهرًبا من االبتداء به ،اكنبالسَّ 

يها بــ )ُسلَّم ن أمحد يسمِّ اخلليل بان كدة ساكنة. ، وهي يف األصل زائحركت لسكوهنا وسكون ما بعدها

، و»( ويرى أنَّ اللِّسان (، ليسْت من أصل البناء، اْسحَ واأللف التي يف )اْسَحنَْكَك، واقَشَعرَّ نَْفَر، واْسَبَكرَّ

اًم لِلِّس عال وأمثاهلا من الكالم لتكوَن األلِف عامًداإنام ُأدِخلت هذه األلِفات يف األفو  فان إىل َحرْ وُسلَّ

اكِن مننَّ اللِّسابناء، ألال لَ احلروف فيحتاُج إىل ألِف الَوْصل إالَّ أنَّ )َدْحَرَج، و ن ال ينطلق بالسَّ َج، مَهْ

َتْج فيهنَّ إىل األلِف  لَّم؛ فاْفَهْم إْن وَقْرَطَس( مل ُيْ  .(1/49)العني . «شاَء اهلُل لتكوَن السُّ

اين: قال أبو عمرو ا (2) ا إوهو أصلهكن اَأت بالسَّ ابَتدَ »لدَّ اكن وها؛ ألهنَّ  ي ساكنة، فكّستنَّام اجتلبت للسَّ

اكنني ، ـه1427، ربيع اآلخر 1اإلمام الشاطبي، العدد لة كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا، جم .«للسَّ

، العدد 9821، ربيع ، املجلد احلادي عَّش، جملة املوردخالويه. وينظر: كتاب األلفات البن (353)ص

 .(79)ول، صاأل

اميف األص (3)  .ل: ألهنَّ
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تي هي الُم الفعِل ُنقلْت   املحذوفِة، الَّ
ِ
 إنَّ قول: من ي م. ومنه(1)لهاقب اإىل م الياء

َة الضَّ  تي هي ضمري  يفمَّ ٌة أوجبتها واو اجلميع الَّ هذه احلروِف إنَّام هي ضمَّ

َق رجع إىل معناه. فإن أردَت أن ختلص من  (3). وِكاَل القولني إذا (2)اجلمع حتقَّ

 دفتج يِت(،أْ ، يَ (5)َتى، َيْميِش( ، و)َقََض ، َيْقِِض(، و)أَ (4)االلتباس فارجع إىل )َمَشى

تي لزمته (6)لف يف االبتداءاأل فتكّس ًرا،سومكالث لثَّ ا . وال تسأل عن فاء الفعل الَّ

 األلف فإنَّه قد يِغيُب عنك أصُله.

 (8)ُتعرُف ، و(7)، وهي مكسورة يف االبتداءاألسامءوتكوُن َألُِف الوصِل يف  

، نٌ )ابْ  وهي: ،تسعة أسامء كلوذ ،(ي  وُسمَ  ي  ،ُبنَ )، تقول: (9)بحذفها يف التَّصغري

ا )اْبنٌُم، (10)، واْبنُُم(ٌت ، واْس مٌ ، واثنَاِن، واْثنََتاِن، واْمرٌؤ، واْمِرأٌة، واْس ةٌ نَ وابْ  . فأمَّ

                                       
اء (354)األلفات ومعرفة أصوهلا ، و(55)ينظر: املنصف  (1)  .(735)، ومجال القرَّ

 .(5/308)بن يعيش ، وُشح املفصل ال(1/259)نة يف اللُّغة العربية اينظر: اإلب (2)

 .ذيف األصل: إ (3)

 .يف األصل: مشا (4)

 .يف األصل: أتا (5)

 .(354)رفة أصوهلا ، واأللفات ومع(2/153)امنيني للث ح التَّرصيفينظر: ُش (6)

اكنا فيوُتبَتدُئ األلَف يف ذلك كلِّه بالكّس لدخوهل» أبو عمرو الداين:قال  (7) اكن، فُكّسْت للسَّ . «ه عىل السَّ

 .(1/207)، وإيضاح الوقف واالبتداء (1/82)املقتضب  . وينظر:(368)لفات ومعرفة أصوهلا األ

ياق ذف(. وماوحت): يف األصل (8)  . أثبتناه موافق للسِّ

ع لة املجم، جم، وكتاب ُشح األلفات أليب بكر حممد بن القاسم األنباري(4/149)ينظر: كتاب سيبويه  (9)

 .(128)بن خالويه صهـ، واأللفات ال1378نيسان سنة  32، اجلزء الثاين، (34)العريب، املجلد 

 اجلزرية بقوله: امء وحركة البدء هبا يف املقدمةيف األس وصلل مهزة اأشار احلافظ ابن اجلَزري إىل (10)

ْمِز اْلَوْصِل ِمْن فِْعٍل بَِضْم َواْبَدأْ   مْ ـَض ـالِفْعِل يُ  ِمنَ  إْن َكاَن َثالٌِث         هِبَ

ُه َح   َغرْيَ الالَِّم َكْس ا        ّْسِ َواْلَفْتِح َوِِف اَل اْلكَ ـَواْكِّسْ
ِ
 َرَها َويِف ـالَْساَمء

 نيـــتــنـــم مع اثـسرأة واــوام         نـني ـرئ واثمــــاـِة ـــَاْبن عَ ـــمَ  نٍ ـابْ 

مة اجلزرية ، وامل(124)الويه األلفات البن خو ،(207)ظر: إيضاح الوقف واالبتداء ين    .(22)قدِّ
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بعة الباقية َأَتْت يف القرآن واْسٌت( فَلْم َيَقَعا يف القرآِن، والسَّ
(1) . 

وال ، ]/ظ94/مَس القَ  يف (2)(اهللِلوصِل مفتوحًة يف )َأْيُمِن وقد أتْت َألُف ا 

ُجل(لتَّ [ لتيلَّ ا يادة  (3) وهي يف مصادر ]األفعال[ ،عريف يف )الرَّ ذوات الزِّ

. وكذلك ُتكّس يف (4)مكسورة، نحو: )اِْنطِالٌق، واِْستِْخَراٌج، واِْكتَِساٌب( وشبهه

وائد، وذلك نحو: )اِْنَفَطَر، واِْنَشقَّ األفعال الَّ   ،(5)( وشبههذَ ْحوَ تَ واِْس ْت، تي فيها الزَّ

ا ُتضمُّ يف االبتداء أبًدا الفعُل يكون  أنَّ  إالَّ  ملا مل ُيسمَّ فاعُله فإهنَّ
 مم ﴿ :، نحو(6)

وشبهه،  [10]األنعام: ﴾ حن﴿، و[62]إبراهيم: ﴾يه﴿، و[173البقرة:] ﴾رن

 فهذي مواضع َألف الوصل.

 :ذ كر األلف املقطوعة
ا األلف املقطوعة فتن لُف وأٍع، طق ت: ألُف لفاأل ا يفة أقسامٍ قسم مخسفأمَّ

                                       
 :اىلع، ومثال ألف )اْبنَة( قوله ت[87] البقرة:  ﴾ حت جت هب ﴿ عاىل:ألف )ابن( قوله ت مثال (1)

 ىق  يف ىف ﴿ [، ومثال ألف )اثنَاِن( قوله تعاىل:27]القصص:  ﴾ مخ جخ مح﴿
 زي ري ٰى  ين ىن نن ﴿ ثال ألف )اْثنََتاِن( قوله تعاىل:[، وم106]املائدة:  ﴾يق
[، 176]النساء:  ﴾يم ىم مم﴿ [، ومثال ألف )اْمرؤ( قوله تعاىل:11نساء: ]ال ﴾ ييىي ني مي

 [،128نساء: ]ال ﴾مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ألف )اْمِرأٌة( قوله تعاىل:ومثال 

 [.4]املائدة: ﴾ خبحب جب هئ مئ ﴿ ومثال ألف ) اْسم( قوله تعاىل:

  لكثرة االستعامل، وبقيت حركتهاوصالً  يرى الكوفيون أن )ايمن( مجُع )يمني( مهزهتا للقطع، وجعلت (2)

ليل عىل أن ألف عليه يف األصل. قال سيبويه: وا عىل ما كانت اهللِ(، ثمَّ ْيُم )أَ م: )َأْيُم( ألف وصٍل قوهللدَّ

ا زائدة. ينظر: كتاب سيبويه لف )َأْيُم( يف االبتداء يقولون: )َلْيُم اهللِ(. وفتحوا أ شبهوها بألف )َأمْحَر(؛ ألهنَّ

 .(91)وليس يف كالم العرب  ،(1/334) واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،(1/85) واملقتضب ،(2/324)

ياق . مواأثبتناه ما ومس يف األصل، ط ما بني معقوفتني (3)  فق للسِّ

 .(84)يه ، واأللفات البن خالو(2/340)، واخلصائص (1/228)ينظر: املقتضب  (4)

 .(29، 82)يه ، واأللفات البن خالو(246)ينظر: اجلمل يف النَّحو ( 5)

، وافُتِعَل ، َل ُأْفعُ ة من الفعل، وهي: )ي توجد يف القرآن يف أربعة أبنيداللة عىل ترك تسمية الفاعل، وه" (6)

ابـنـذا البـهـة لـر الزمـيـي غـ(، وهَل، وُفِعَل واسُتْفعِ  ، وُشح (358)هلا وـة أصـرفـومعات ـ. األلف"عـاء الرَّ

 .(451)األلفات 
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 ، وألُف أصهامٍ استف
ِ
ٍل، وألُف املتكلِّم، واخلامُس الذي يف األدواِت، واألسامء

بْت هبذه األلقاب للفرق بني املعاين. وقد  (1)املضَمرِة، واملبهمِة، واجلموع؛ وإنَّام ُلقِّ

 عىلاقترصنا  ام، وإنَّ (3)هااب ِذكرغري هذا، ال يتِمُل الكت (2)تكون هلا ألقاٌب أخرى

وأنا أذكُر كلَّ ِقسٍم يف باٍب  .وعليه مجهور النَّاس ،ت؛ ألنَّه األكثرفامن األلكْرنا ما ذَ 

 .ُمفرٍد إن شاء اهلل

 :ذ كرم أَلف  الَقْطع  
ل املستقبل، وهي  زائدٌة وال َتثبُت يف َألُف الَقطِع ُتعرُف يف األفعال بانضامم أوَّ

 حج ﴿و ،[23ف:يوس] ﴾جي يه ﴿ ، و[1:ثركا]التَّ  ﴾مي﴿ ، نحو:املستقبل
ألنَّك تقوُل: ُيِكرُم، وُيِسُن، وُيْلِهي،  ،[6الق:الطَّ ] ﴾خل﴿، و[21يوسف:] ﴾مج

َل املستقبل، وال (4)فَّتفع تثبت اهلمزة فيه، وهي مفقودٌة يف املايض نحو ما  أوَّ

 .(5)َذكرناه

 وإِْحَساامٍ ْكرَ : إِ نحو (6)أو مكسورٌة يف املصدر 
ٍ
  .نٍ ، وإهِْلَاء

                                       
ياق.، وما أثبتنيف األصل: التلقيات (1)  اه موافق للسِّ

 .يف األصل: أخر (2)

يف األدوات وما جتري جمراها  أللفات املستأنفاتاًبا لب (574) "ُشح األلفات"َقَد ابن األنباري يف كتابه عَ  (3)

 .(134)ظر: األلفات البن خالويه وين .، وفيه تفصيل وإبانةمن املكاين وأسامء اإلشارات

 . يف األصل: فتضع (4)

 ﴾رن مم ام يل ﴿ كقوله تعاىل: ُتبتدئ ألُف القطع بالفتح»: األنباري  و بكرقال أب (5)
ليل عىل هذا أنَّك تفتح؛ ألنَّ األلَف ففرغ( بال)أ :[ تبتدئ250لبقرة: ]ا قول: )َأْفَرَغ يه َألُف َقطٍع، والدَّ

ل املستقبل مضموًما. وكذلك:ُيْفِرُع(  ﴾لك اك يق ىق يف ىف﴿ ، فتجد أوَّ
ليل عىل [، 80]اإلرساء: ا ألف قطٍع أنَّك تقول: )أَ والدَّ  لخُيِْرُج(، فتجد أوَّ ْدَخَل ُيْدِخُل(، )وَأْخَرَج أهنَّ

 .(1/180)بتداء الوقف واال. «ضموًماستقبل مامل

م قالوا فإن قي»: زري اخلري ابن اجل قال أبو (6) ل: مِلَ كّسوها يف املصدر؟، ُقلُت: لئالَّ تلتبس باجلمع، ألهنَّ

ملصدر بجمع )َخَرَج( َأْبَواًبا(، فلو فتحت اللتبس ا))إِْخَراًجا(، ويف اجلمع: )َأْخَراًجا( و ر:املصديف 

 .(69)يد التَّمهيد يف علم التَّجو. «عقوا بني املصدر واجلما ليفرِّ ّسوكف
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سامء فتأيت َمفتوحًة وَمكسورًة وَمضمومًة عىل ما ُنقلت ألا الَقطِع يف ُف وتكوُن َأل

 ، وهو كثرٌي . (1)ْبُلمْصَبٍع، وَأْرَقٍم، وأَ عن الَعرِب، وهي زائدٌة، نحو: إِ 

 :ذ كرم أَلف الستفهام
ا َألُف االستفهام فتعرفها بأن َيُس  ا هبعد ضعها )َهْل(، أو يأيتا يف موَن معهوأمَّ

، واألفعاِل، واحلروِف ساأل تدخُل عىل يوه)َأْم(، 
ِ
 ىث﴿ نحو قوله تعاىل: ،(2)امء

 ﴾ يل ىل مل خل﴿ ،[57ص:] ﴾ مض خض حض﴿ ،[80البقرة:]﴾ يف ىف يث
 يك﴿ ،[59يونس:] ﴾ جبهئحئخئمئ ﴿ ،[81آل عمران:] ﴾ هب مب﴿، [8سبأ:]

 . (3)، وشبهه[14م:نعااأل] ﴾ٰى ين﴿ ،[19يس:] ﴾ ىلمل

مفتوحة،  هي َألٍف وعىلَتِلني، أو فَ ٍة مفتوحٍة قطوععىل َألٍف م (4)]تدخُل[ وهي

ة للفرِق بنَي اخلرَِب واالستفهاِم، أو تدخل بينهام من ألف الوصل مَ  (5)وتعوض دَّ

 ،[6]البقرة: ﴾نذَْرتَُهما  ءَ ﴿ نحو:وبينام دخلت عليه من اهلمزات ألًفا، 

 (6)﴾حن ﴿و
 (7)﴾مس﴿، و[59]يونس: ﴾حئ ﴿و ،[431ام:نع]األ

، [5]الرعد:

                                       
 .(1/24)، وإعراب القرآن للنَّحاس (3/187)، واألصول يف النَّحو (4/245)بويه ينظر: كتاب سي (1)

 .(3/307)قتضب ، وامل(249)، واجلمل يف النحو (3/189)اب سيبويه كتنظر: ي (2)

 .(365-364)لفات ومعرفة أصوهلا ، واأل(484) تاأللفا ينظر: ُشح كتاب (3)

 لسياق.بني معقوفتني زيادة يقتضيها اما  (4)

 عرض(، وما أثبتناه موافق للسياق.يف األصل: )فت (5)

ها  زة الوصل التي مع الالم، وكان من مهاالستفهام داخلٌة عىلمهزة  ﴾حئ﴿، و﴾حن ﴿ يف (6) حقِّ

لو حذفت  ام ثبتت يف االبتداء دون الوصل، لكنهّنا إِنَّ أل ؛ستفهامن تسقط ملا دخلت عليها مهزة االأ

ا مفتوحة، واللتبس االستفهام ب ، (46)مهزة االستفهام مفتوحة. ينظر: العنوان يف القراءات اخلرب؛ ألهنَّ

اء ومج ،(426)مل يف القراءات والكا  .(741)ال القرَّ

اء (7) َعْمرو  مجيًعا باالستفهام غري َأن َأَبا ﴾مس﴿ َعْمروري وأبو كث االستفهام َوَتركه َفَقَرَأ ابنُ يف  اختلَف القرَّ

 َساكِنيمدُّ اهلمَزة ثمَّ 
ِ
ة، وَقرأ نافع  يأيت بِالَياء  َساكِنة بعد اهلمَزة من غري مدَّ

ِ
 ﴾مس  ﴿ة، وابن كثري يأيت بِالَياء

-5/10)ت القراءا يف ةج، واحل(357)ر: السبعة يف القراءات املّد. ينظ يفَأيب َعْمرو َواختلف عنه مثل 

 .(3/1248)جامع البيان يف القراءات السبع ، و(11
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 (1)﴾جس﴿و
و/ يف 50/ [116]املائدة: ﴾ىت نت مت﴿ و ،[15:انمر]آل ع

َق اهلمزتني  ، وشبهه .(2)قراءة من حقَّ

 بعدها من أجِل ما تدخل عليه ال من (3) فاملدُّ ليس من َُشطِها و]املدُّ يأيت[ 

 .(4)أجِلها يف ذاهتا

قرير، التَّ  لفظ استفهاٍم ومعناه: (5) ، وقد يأيت ما ]لفظه[ئدةً الَّ زاوال تكون إ 

 حو:ن أو التَّعجب واإلنكار، واإلرشاد، التَّسوية، كار، والتَّنبيه أونوبيُخ، واإلتَّ وال

 ،[75]ص: ﴾مض خض حض ﴿ ،]ونحو[:(6)، ومعناه التَّوبِيُخ [6]البقرة: ﴾حم ﴿

                                       
ْمَزة ﴾جس﴿ َنافِع نَقَرَأ أيب عَ  (1) َلة َواأْلَْصل يِف َهَذا هِبَ هبمزتني ثمَّ َزاد  ﴾ جس﴿ َواِحَدة ُمَطوَّ

بُِّئُكم(، َوَهِذه ِقَراَءة آُؤنَ  )ارَ َص ل ااِلْجتاَِمع فيخف اللَّْفظ فَ  ليبعد املْثل َعن املْثل َوَيُزوصلة َبينهاَم اأْللف الفا

، واملبسوط يف (1/246)القراءات . ينظر: معاين﴾جس﴿ ارَ مَزة الثَّانَِية َفَص ِهَشام ثمَّ لني اهلْ 

 .(156)، وحجة القراءات (125)القراءات 

ان بعد اهلمَزة، َوَتقْ ( هيمزان ثمَّ َت آنْ (، )مهَتُ رْ ذَ نْ آعمرو ) َوأبوَقرأ نافِع  (2) ن تدخل َبني ألِِف ر هذا أَ ِدي يمدَّ

تامع فيخف اللَّْفظ، َواأْلَْصل: ل عن املثل َوَيُزول االجألًفا؛ ليبعد املثاالستفهام وبني اهلمزة التي بْعدَها 

الواحدة  ثقل اهلمَزةك َأن الَعَرب تست، وحجتهام يِف ذلم(هَتُ رْ ذَ نْ ثمَّ َتلني اهلمَزة يِف )أَ  ﴾حم﴿

لنحو . وينظر: اجلمل يف ا(86)احلجة يف القراءات  .َنحو: )كاس( َساكِنة،هي وا فتخففها يف أخف أحواهل

 .(1/355)كتاب سيبويه ، وُشح (1/129)ين القراءات ، ومعا(250)

ياق. (3)  طمس يف األصل، وما أثبتناه موافق للسِّ

ألُوىل ا قيه من اهلمزتني املتفقتني بتحقيقرأ وما شاكل ﴾حم﴿»عاىل: يف قوله ت خالويه قال ابن (4)

ة من الثَّانية، وبتحقيقهام متواليتني، وهبمزتني و ة.بينهتعويض مدَّ  التَّعويض:فاحلجة ملن قرأ باهلمز و ام مدَّ

ض منها  ة أنه كره اجلمع بني مهزتني متواليتني، فخفَّف الثَّانية، وعوَّ م، وآَزر(، وإن كام قالوا: )آدَ مدَّ

ًقا عىل واجبه؛ ألنَّ اهلمزة قهام فاحقَّ  يف املدِّ عىل قدر أصوهلم. ومنتفاضلوا  حلجة له: أنَّه أتى بالكالم حُمقَّ

هام، والثَّانية ألف القطع، وكل واحدة منهام داخلة ملعنى. واحلجة ملن لف التَّسوية بلفظ االستفاألُوىل أ

قهام و ة بينهام: أنَّ فصل بمحقَّ ة؛ ألنَّه كره ته استجفى اجلمع بينهامدَّ ح إحدامها ينيل، ففصل باملدَّ ، فصحَّ

كام ، واجلامع ألح(66)ات السبع يف القراءاحلجة . «اللَّفظ بينهام، وكّل ذلك من فصيح كالم العرب

 .(1/185)القرآن 

 ياق.بمقدار كلمة واحدة، وما أثبتناه موافق للسِّ  طمس يف األصل (5)

ن املستفهم يستوي عنده ا كاملََّ  هسوية، وليس التَّوربيخ؛ ألنَّ أفادت التَّ  ﴾حم﴿يف  اممهزة االستفه (6)

= سوية بعد )َسواء(،ام. وتقع مهزة التَّ ـستفهظ االـلفـبرت التَّسوية ـالوجود والعدم، وكذا املسوي، ج
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 ،(2)عجب، ومعناه اإلنكار والتَّ [72:]هود﴾جم يل ىل﴿ ونحو: ،(1)معناه التَّقرير

عد: ﴾خص حص مس﴿ ونحو:  ﴾ري ٰى﴿ :نحو، و(3)ارعناه اإلنكم، [5]الرَّ
(5) ﴾حي جي يه ىه مه﴿ وِمثله:، (4)معناه التَّنبيه [109]يوسف:

ونحو [ 45]الفرقان:

، ونحو ذلك (6)،معناه االسَّتشاد[30]البقرة: ﴾ ىن من خن حن ﴿ذلك، ومثل: 

ومعناه عىل  ،ْكم االستفهامه كلُّه ُح ٍم، وحكمُ لفظ استفها كلُّه اللَّفظمن املعاين، ف

  ك.ذلغري 

 :أَلْصل  ا ف  ذ كرم أَل  
ا تثبُت يف املستقبل، وهي تكون  ا فاء الِفعل، وأهنَّ ا َألُف األَْصِل فُتعرف بأهنَّ وَأمَّ

 واألفعاِل، وتكوُن مفتوحًة فيها، نحو: َأَتى، وَأَخَذ، وأَ 
ِ
، وَأَمَر، وَأذِّنْ ِذَن، يف األسامء

رْ  ًة، ن(7)وَأخِّ  وه.ونح له،إِ و م،إرِْص، وإِر حو:. وتكون مكسورًة يف األسامء خاصَّ

 .(8)وتكون مضمومًة فيها نحو: ُأْخرى، وُأوىَل، وُأْذن، وُأم، وُأخت

                                       
ا مهزة االست و)ليَت =  مك﴿ وبيخ فمثاهلا:التي تفيد التَّ فهام ِشعري(، و)ما ُأباِل(، و)َما َأدري(. أمَّ

اين يف حروف (260)حول يف النَّمجلاينظر:  .[20]األحقاف: ﴾مل خل حل جل ، واجلنى الدَّ

 .(32)املعاين 

 ار وتوبيخ، فـــ )أم( متَّصلة عادلِت اهلمزة. احتاف فضالءح يف احلالني استفهام إنكوالفتاجلمهور بالقطع  (1)

 .(6/86)قراء السبعة . احلجة للالتَّقرير ن ابن كثري بقطع األلف عىل. واملعروف ع(479)البَّش 

 .(4/259)، ومعاين النحو (4/378)للجصاص  كام القرآنر: أحينظ (2)

 .(2/761) ، وإعراب القرآن للباقوِل(3/832)ين القرآن للفراء ينظر: معا (3)

 .(295)ينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن  (4)

األقران يف إعجاز ك َّت، ومع(4/179)هان يف علوم القرآن . ينظر: الرببيه والتَّذكريأفاد االستفهام التَّن (5)

 .(1/24)القرآن 

 .(131)القرآن ، والنكت يف (1/85)مشكل إعراب القرآن  (6)

َعَل، اَل َترى األَلَف يف ذلك وما َأشَبَهُه فاًء يف الِفعل ؛ ألنَّ وْزَن )َأَتى وَأَمَر( فَ أَ »: و الداين عمر قال أبو (7)

هَ بِكّس الَعني، وَيْفعُ ُل َيْفعِ ْأُمُر( عىل وْزِن َيْأيِت ويَ واملستقبل ) ها َأصليَّةُل بَضمِّ ات ومعرفة األلف. «ا ، فهذه كلُّ

 . (130)وكتاب األلفات ، (452)كتاب األلفات : ُشح . وينظر(356)أصوهلا 

 .(356)، واأللفات ومعرفة أصوهلا (453-452)ينظر: ُشح كتاب األلفات  (8)
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 :(1)ذ ْكرم أَل ف  املمَتكل  م
ا َألُِف املتكلِّم ا(، ن بعد الفعل )َغدً ُس (، وَي )َأَنا بأن َيُسن معها (2)]فتعرفها[ وأمَّ

يتربع ائِد األوالزَّ ا أحد اهنَّ ؛ أل يف فعٍل ُمستقبٍل أو  حالٍ وال تكون إالَّ  يدُخلن  (3)لالَّ

اللِة عىل االستقبال واحلال  .(4)يف األفعال للدَّ

تي هي من عالما  ِت وهي تكون مفتوحًة إذا وِضعت يف موِضعها الياُء الَّ

ومة؛ ألنَّ ًة باألَلِِف فمضمكانت الياء مضموم نْ حًة، فإنت مفتواالستقبال فكا

تي لل اليفء يام مثل اللِّ تكمُ األلَِف الَّ  .(5)عىل االستقبال واحلاللة  الدَّ

باعي وفيام مل ُيسمَّ فاعُلة،   واختصار هذا: أن تضمَّ ألف املتكلِّم يف الفعل الرُّ

َمَك، ُأْكِرُمَك( فاعُله، تقول: )ُأْكرِ  َي ُسمِّ  ثالثي  أو مخاِس   وتفتحها فيام َعَدا ذلك من

 يف فعٍل ُرباعي؛ أعني: ما تضمه إالَّ  الو ضم الياء،فت، َك ، كام تقول: هو ُيْكِرمُ فتضم

كان ماِضيه عىل أربعِة أحرٍف أو فِعٍل مل ُيسمَّ فاعُله، وتقول أيًضا: َأَنا آتِْيَك، كام 

 . (6)ْسهامبذلك فقِ ، فتفتح الياء، فتقول: هو َيْأتِْيَك 

ِت  ، [96]الكهف: ﴾مش هس مس هث مث﴿ :قال اهلل تعاىل   ،﴾مس﴿ األلُف يف فُضمَّ

 ﴾خت حت جت﴿ وقال تعاىل: )ُيِفُرغ(؛ ألنَّ املايض )َأْفَرَغ(.  الياُء منِت كام ُضمَّ 

)َيْتُلوا(، ، فُفتَِحْت كام ُتفتح الياء يف [104:يونس] ﴾مض خض حض﴿ ،[151]األنعام:

 و)َيْعُبُد(.

                                       
 .(036)ينظر: األلفات ومعرفة أصوهلا ه. ه وما ُتعرُف بِ وهي ألُف املْخرِب عن نفِس  (1)

 . معقوفتني زيادة يقتضيها السياقما بني (2)

 .يف األصل: اآليت (3)

 .(1/201)تداء يضاح الوقف واالبينظر: إ (4)

 .(736)ينظر: مجال القراء  (5)

لة يف: إيضاح الوقف واالب (6)  .(188 ــ1/184)تداء ينظر املسألة مفصَّ
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، واملم ذ كرم األَلَفات  يف األَ  ، واملمضمرات   :بهمة ، واجلمموع  دوات 
ا األل   و ظ/50/ ِت ألدوايف ا ُف وأمَّ

ِ
 وعِ ، واجلمُ (2)، واملبهمةِ (1)املضمرة األسامء

 ، ومنها ما يأيت من غري ذلك كثريٌ (3)قوطها من ذلك[فحركُتها ]أصليٌَّة؛ المتناع ُس 

 ِذكُره. يطوُل 

، وإِنَّا، تكوُن َمزيدٌة وأصليٌَّة، وذلك نحو: َأَنا، وَأْنَت، ووهي مقطوعٌة، و  إِنَّ

ا ْقراء، وغري ذلك ممَّا يكثر ِذكره، ال، وأَ مْجَ ، وأَ وإَِلْيَك َك، ئِ ولَ ام، وأُ نَّ ، وإِ وَأنَّا، وإِمَّ

قبَلها يف ِقراءِة  اكنِ َحركُتها عىل السَّ  لقاةٌ فكلَّها مقطوعُة األلف يف الوصل، أو مُ 

ةً ورش خ اصَّ
(4). 

نَّ ُيضممنومجيع ما َذكرنا من األلفات سوى ألفات اال   يف إذا ُكنَّ  ستفهام فإهنَّ

 (5)﴾رنمم﴿ ه، نحو:فاعلُ  سمَّ عٍل مل يُ ف
  ،[17]األحقاف: ﴾ىن نن﴿  ،[173]البقرة:

 به ذلك . وِش ،  [36]هود: ﴾جك مق حق﴿

ٍد وعىل آلِه وصحبِِه وَسلَّم،  اهلُل عىل سيِّدنا حممَّ تمَّ الكتاُب بعوِن اهللِ، وصىلَّ  

ل يو  رُ غفبعامئة، يَ سني وومخس (6)إحدى م أربعة عَّش من َسنةِ وذلَك يف ]َربيع[ األوَّ

  .لكاتِبِه، ولَقاِرئِه، وجلميِع املسلمنيَ  اهلل

                                       
ها بي تل: هةاملضمراألسامء  (1) أو  )أنا(، أو اخلطاب كـ )أنت(، قيد التكلُّم، كـك األسامء التي يعني مسامَّ

 .(4/449)ح املفصل ، وُش(2/405)ويه ح كتاب سيبالغيبة كـ )هو(. ينظر: ُش

ا  (2)  (،أسامء اإلشارة: فنحو )َذا(، و)ِذهْ األسامء املبَهمة، وهي ْضبان: أسامء اإلشارة، واملوصوالُت، فأمَّ

تِي(، و)َمْن(، و)ما(. كـ )الَِّذي(، و )َتاِن(، و)أوالء(. واملوصوالت:اِن(، وو)ذَ  ينظر: كتاب سيبويه )الَّ

 .(3/483)املفصل  ، وُشح(2/5)

 .(375)األلفات ومعرفة أصوهلا  األصل والزيادة من طمس يف (3)

 .     و/47املجموع: /رسالة يف االختالف بني قالون وورش،  (4)

، واألصل: ُاضَُّتِ عىل وزن )اْفتُ  (:ر)اضط (5) ، وُقلبت تاء الفعل طاء؛ َر، فأدغمِت اِعَل( من الرضِّ
ِ
اء اُء يف الرَّ لرَّ

  .(84)ب األلفات الضاد. كتا ملجيئها بعد

     يف األصل: )واحد(.( 6)
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 ثبت املصادر واملراجع

 .)رواية حفص عن عاصم( ـ القرآن الكرمي •
د.  -الكريم خليفة  الُصحاري، د. عبد ُمْسلِم الَعْوتبي َلمة بنَس  العربية: اللُّغةنة يف اإلِب -

ية، وزارة أبو صف عواد، د. جارسحسن صالح جرار، د. حممد  نرصت عبد الرمحن، د.

 م.1999 -هـ 1420، 1الَّتاث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عامن، ط

بن عبد الرمحن بن  مصطفى«: حترير النشر» ، املسمى بـاحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة -

 ود، دار أضواء السلف،، دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلهـ(1561)تحممد اإلزمريي 

 م.2007 -هـ 2814، 1ط

، حتقيق: حممد هـ(370)تأمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي  ام القرآن:أحك -

الَّتاث  ار إحياءملصاحف باألزهر الَّشيف، دعضو جلنة مراجعة ا -صادق القمحاوي 

 .هـ1405 ريوت،ب –العريب 

اج بابن الّس ن سهل النحوي املعروفبأبو بكر حممد بن الّسي  صول يف الن حو:األ -

 هـ.1408، 1قيق: الّدكتور عبد احلسني الفتيّل، مؤسسة الّرسالة، بريوت، ط، حتهـ(316)ت

 الدين نور احلسن أبو يل،ع بن احلسني بن عيل :جاجللزَّ  املنسوب )للباقويل(، القرآن إعراب -

، دار ياإلبيار إبراهيم: اسةرود حتقيق، (هـ543 نحو ت) الباقوِل هايناألَْصف العلوم جامع

 ، )ال.ت(.بريوت – اللبنانية ودار الكتب لقاهرةا - املرصي كتابال

، حتقيق: د.زهري ـ(ه338)تجعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النَّحاس  أبو إعراب القرآن: -

 .م 1988 -هـ1409، ، 3الكتب، بريوت، ط اهد عاملغازي ز

ني اع، أبو بكر، معكر بن شجببن عبد الغني بن أيب  حممد إكمال اإلكمال )تكملة اإلكمال(: -

، 1ط قيوم عبد ريب النبي،، حتقيق: د. عبد الهـ(629)تالدين، ابن نقطة احلنبيل البغدادي 

 .1410كرمة، جامعة أم القرى، مكة امل

سعد امللك، أبو  والكىن واألنساب: تياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساءرفع الر اإلكمال يف  -

 لبنان،-بريوت-دار الكتب العلمية ، هـ(475)تكوال فر بن ماععيل بن هبة اهلل بن جنرص 

 م.1990-هـ1411، 1ط



 (ه1440اآلخرة دى )مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال نية    لقرآسات اام الشاطيب للدراجملة معهد اإلم

363 

، حتقيق: أ.د. غانم ـ(ه444)تأبو عمرو عثامن بن سعيد الداين  أصوهلا: األلفات ومعرفة -

(، ربيع اآلخر 1سات القرآنية، العدد )َمد، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراري احلَ قدُّ 

 هـ.4271

عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل  البصريني والكوفيني: ف بني النحوينيائل اخلالساإلنصاف يف م -

يق: حممد حميي الدين عبد ، حتقهـ(577)تبو الربكات، كامل الدين األنباري األنصاري، أ

 دار الفكر، دمشق، )ال.ت(.احلميد، 

كر ر، أبو بالقاسم بن حممد بن بشا: حممد بن  يف كتاب هللا ف والبتداءإيضاح الوق -

العربية  للُّغةا، حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع هـ(283)تاألنباري 

 م.1971 -هـ 1390بدمشق، 

 -هـ 1431اإلصدار األول،  و(،رس خمطوطات النحخزانة املاجد للرتاث، )فهبرانمج  -

 م.2010

 رناطي، أبو جعفرثقفي الغلإبراهيم بن الزبري ا أمحد بن تناسب سور القرآن: يفالربهان  -

هـ 1410، حتقيق: حممد شعباين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب،هـ(708)ت

 م.1990 -

بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش بدر الدين حممد أبو عبد اهلل  وم القرآن:الربهان يف عل -

بابى احللبي عيسى ال ةر إحياء الكتب العربيحممد أبو الفضل إبراهيم، دا ، حتقيق:ـ(ه794)ت

 .م1957 -هـ 1376، 1كائه، طوُش

و جعفر أمحد بن ييى بن أمحد بن عمرية، أب بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس: -

 .م1967 القاهرة، – ار الكاتب العريب، دهـ(599)تالضبي 

السيوطي  أيب بكر، جالل الدين بنعبد الرمحن  ويني والنُّحاة:طبقات اللغبغية الوعاة يف  -

 .صيدا لبنان، –: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية ، حتقيقهـ(911)ت

ي، أبو الفيض، د بن عبد الرّزاق احلسينحمّمد بن حممّ  اتج العروس من جواهر القاموس: -

بيدي ا  (..تن املحققني، دار اهلداية، )ال، جمموعة مهـ(1205)ت مللّقب بمرتَض، الزَّ
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شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن  :شاهري َواألعالمفيات املاتريخ اإلسالم َووَ  -

سالمي، اد معروف، دار الغرب اإل، حتقيق: الدكتور بشار عوّ هـ(748)تالذهبي  بن َقاْيامز

 م.2003، 1ط

حممد بن أمحد بن بن أبو الفضل أمحد بن عيل  جزاء املنثورة:جتريد أسانيد الكتب املشهورة واأل -

 بريوت، -ق: حممد شكور املياديني، مؤسسة الرسالة ، حتقيهـ(852)ت لعسقاليناحجر 

 م.9981-هـ1418، 1ط

 – اإلسالمي، بريوت، دار الغرب هـ(1408)توظ حممد حمف تراجم املؤلفني التونسيني: -

 .م1994 ،2ط لبنان،

اين سن الصغحلاحلسن بن حممد بن ا :ةوصحاح العربي اللُّغةوالصلة لكتاب اتج التكملة والذيل  -

 م.7419حققه عبد العليم الطحاوي، راجعه عبد احلميد حسن، السنة /4ـ ، جهـ(650)ت

ن يوسف حممد بن حممد ب ين أبو اخلري ابن اجلزري،شمس الد التَّمهيد يف علم التَّجويد: -

 -هـ 1405، 1طحسني البواب، مكتبة املعارف، الرياض،  ، حتقيق: الدكتور عىلهـ(833)ت

 م.1985

حممد بن عبد اهلل )أيب بكر( بن  الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم: به يف ضبط أمساءيح املشتضتو  -

، هـ(842)تن نارص الدين مشقي الشافعي، الشهري بابحممد ابن أمحد بن جماهد القييس الد

 م. 1993، ، بريوت1ط ،مؤسسة الرسالةحتقيق: حممد نعيم العرقسوِس 

ن بن عمر أبو عمرو الداين بن سعيد بن عثام عثامن ع:بالسبيان يف القراءات مع الجا -

 .م2007 - هـ1428 ،1ط اإلمارات، –جامعة الشارقة  هـ(،444)ت

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  أبو عبد اهلل :ام القرآن = تفسري القرطيباجلامع ألحك -

راهيم بيق: أمحد الربدوين وإحتق هـ(،671)تنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي األ

 م.1964 -هـ 1384، 2ط القاهرة، –املرصية فيش، دار الكتب أط

 538ت)محد، الزخمَّشي جار اهلل ن عمرو بن أأبو القاسم حممود ب اجلبال واألمكنة واملياه: -

معة عني شمس، دار الفضيلة للنَّش أمحد عبد التواب عوض املدرس بجا: د/، حتقيقهـ(

 .م1999 - هـ1319 هرة،القا –يع والتوز
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عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي الشافعي، أبو  اء:راء وكمال اإلقر مجال الق -

ابة، دار ة، ود. حمسن خر، حتقيق: د. مروان العطيَّ هـ(643)توي احلسن، علم الدين السخا

 .م1997 - هـ1418 ،1ط وت،بري –دمشق  -املأمون للَّتاث 

اهيدي البرصي رو بن متيم الفرد بن عممحد الرمحن اخلليل بن أأبو عب و:اجلمل يف النح -

 م.1995 -هـ 1416، 5ط ، حتقيق: د. فخر الدين قباوة،هـ(170)ت

ن عبد اهلل بن عيّل ن حسن بن قاسم بأبو حممد بدر الدي عاين:يف حروف امل اجلىن الداين -

 ،ستاذ حممد نديم فاضلاأل-باوة ، حتقيق: د فخر الدين قهـ(749)تملالكي املرادي املرصي ا

 م.1992 -هـ 1413، 1، لبنان، طوتتب العلمية، بريدار الك

اهلل بن سهل بن سعيد بن سن بن عبد أبو هالل احل احلث على طلب العلم والجتهاد يف مجعه: -

 –ن قباين، املكتب اإلسالمي حتقيق: د. مروا هـ(،395)ت نحو عسكري يى بن مهران الي

 .م9861- هـ1406 ،1ط بريوت،

د. عبد  هـ(،370)تد بن خالويه، أبو عبد اهلل احلسني بن أمح :ات السبعءاحلجة يف القرا -

 هـ.1401، 4، دار الَّشوق، بريوت، طالعال سامل مكرم

و زيد بن حممد بكر بن عبد اهلل أب موعة العلمية(:بوع ضمن كتاب اجملحلية طالب العلم )وهو مط -

َّش دار العاصمة للن، هـ(4291)تى بن غيهب بن حممد ثامن بن ييبن عبد اهلل بن بكر بن ع

 .هـ1416، 1والتوزيع، الرياض، ط

 حممد عيل النَّجار، عامل حتقيق: هـ(،392)تأبو الفتح عثامن بن جني املوصيل  اخلصائص: -

 )ال.ت(.الكتب، بريوت، 

األنصاري  بن عبد امللكأبو عبد اهلل حممد بن حممد  ول والصلة:الذيل والتكملة لكتايب املوص -

ق عليه: الدكتور إحسان عباس، الدكتور حممد بن وعل حققة هـ(،037ت)اكيش راألوِس امل

 م.2012، 1ط سالمي، تونس،ُشيفة، الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإل

 هـ(،476)تبن ُشيح الرعيني  أبو عبد اهلل حممد لون وورش:ف بني قاسالة يف الختالر  -

 (.1381ستون )ه جامعة برنخمطوط مصدر

خمطوط حمفوظ  هـ(،476)ت حممد بن ُشيح الرعيني أبو عبد اهلل :رشقراءة و  رسالة يف -

اث  ( نحو.423229بديب، رقم املادة ) بمكتبة مركز مجعة املاجد للثَّقافة والَّتُّ
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لذهبي  حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز اشمس الدين أبو عبد اهلل بالء:م النُّ سري أعال -

 م.2006-ـه1427ة، ر، دار احلديث، القاه(هـ748)ت

حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل خملوف  لنور الزكية يف طبقات املالكية:شجرة ا -

 -هـ 1424، 1ط نان،لمية، لب، دار الكتب العق عليه: عبد املجيد خياِلعل هـ(،1360)ت

 م.2003

نبيل، حلابن العامد الَعكري ان أمحد بن حممد عبد احلي ب رات الذهب يف أخبار من ذهب:شذ -

حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط،  هـ(،9108)تبو الفالح أ

 .م6198 -هـ 1406، 1بريوت، ط -دار ابن كثري، دمشق 

 بن إبراهيم. د حتقيق: ،(هــ442ت) يالثامنين ثابت بن عمر القاسم أبو يف:التصر  شرح -

 م.1999 -هـ 1419، 1ط ،الرشد مكتبة، البعيمي امنسلي

حتقيق: )أبو(  هـ(،328)تأبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري  :رح كتاب األلفاتش -

 م.9591، دمشق 34ريب، ، جملة املجمع العلمي العحمفوظ الكريم معصومي

حتقيق:  هـ(،368ت)ريايف احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان أبو سعيد الس شرح كتاب سيبويه: -

 م.2008، 1ط ة، بريوت، لبنان،ار الكتب العلميد عيل، ديمحد حسن مهدِل، عيل سأ

 حب خزانةادر البغدادي صاشرح شافية ابن احلاجب )مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد الق -

،حققهام، (ـه686)تنجم الدين حممد بن احلسن الريض اإلسَّتاباذي،  :(هـ1093)ت األدب

مد حميي حممد الزفزاف، حماحلسن، و م محد نور:، األساتذة، وُشح مبهمهاموضبط غريبهام

 م.1975 -هـ 1395الدين عبد احلميد(، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، 

حممد بن حممد بن سليامن بن  ن، أبو عبد اهللشمس الدي ف مبوصول السلف:صلة اخلل -

وداين السوِس املكّي املالالفاِس ب يق: حممد حجي، دار حتق هـ(،1094)تكي ن طاهر الرُّ

 م.1988هـ، 1408 ،1ط مي، بريوت،رب اإلسالغال

، هـ( 578)تشكوال أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن ب الصلة يف اتريخ أئمة األندلس: -

جي الطبعة سيد عزت العطار احلسيني، مكتبة اخلانوراجع أصله: ال عني بنَّشه وصححه

 م.1955 -هـ  1374الثانية، 
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ف بن إبراهيم، ابن د الوهاب بن يوسعب اهتم:ءعة وذكر مناقبهم وقرابقات القراء السبط -

ر الشافعي  الَّ ، 1، صيدا بريوت، طالعرصية حتقيق: أمحد حممد عزوز، املكتبة هـ(،782)تالسَّ

 م.2003 - هـ1423

عيل بن خلف بن سعيد املقرئ األنصاري أليب طاهر إسام ان يف القراءات السبع:العنو  -

عامل الكتب، طية، لدكتور خليل العزاهد وا الدكتور زهري حتقيق: ،هـ(455)تلّسقسطي ا

 هـ.1405بريوت، 

 ـ(،ه170)تالفراهيدي البرصي  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم العني: -

هيم الّسامّرائي، مؤسسة األعلمي كتور مهدي املخزومّي، والّدكتور إبراحتقيق: الدّ 

 هـ.4081، 1عات، بريوت، طللمطبو

د بن حممد بن يوسف الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حمم شمس ت القرَّاء:يف طبقا ةغاية الن  هاي -

ل مرة عام ، عني بنمكتبة ابن تيمية هـ(،833)ت  .ـ ج. برجسَّتارسه1351َّشه ألوَّ

وعلق  حققه وضبط نصه هـ(، 575 - 502) إلشبييلاابن خري  :اإلشبيليفهرسة ابن خري  -

 م.2009، 1ط ي، تونس،ر الغرب االسالمعواد، دا اد معروف، حممود بشارعليه: بشار عو

وف بابن النديم و الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي، املعرأب الفهرست: -

 م.1997 -هـ 1417، 2ط رمضان، دار املعرفة بريوت، لبنان، حتقيق: إبراهيم هـ(،438)ت

رمة، محد بن عيل باخمهلل بن أاو حممد الطيب بن عبد : أبت أعيان الدهرقالدة النحر يف وفيا -

ار خالد زواري، د/ُعني به: بو مجعة مكري هـ(، 947 - 870)اهِلجراين احلرضمي الشافعي 

 م.2008 -هـ 1428، 1ط املنهاج، جدة،

بن عقيل بن  يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد ة عليها:كامل يف القراءات واألربعني الزَّائدال -

 حتقيق: مجال بن السيد بن رفاعي هـ(،465)تغريب يشكري امللبو القاسم اهلَُذِل اسواده أ

ايب، مؤسسة سام للتوزيع والنَّش، ط  م .0072 -هـ 1428، 1الشَّ

حتقيق:  هـ(،370)تمد بن خالويه بن محدان ـني بن أحو عبد اهلل احلسأب كتاب األلفات: -

(، 3(، و)2(، و)1) :لد احلادي عَّش، العدداملورد العراقية، املجعيل حسني البواب، جملة د.

 م.1982ربيع 
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ه عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بَّش، امللقب سيبويعمرو بن  كتاب سيبويه: -

 -هـ 1408، 3ن، مكتبة اخلانجي، القاهرة، طلسالم حممد هاروحتقيق: عبد ا هـ(،180)ت

 .م1988

طنطيني سد اهلل كاتب جلبي القمصطفى بن عب كتب والفنون:كشف الظنون عن أسامي ال -

 .م1941 بغداد،-مكتبة املثنى هـ(،1067)تي خليفة أو احلاج خليفة ملشهور باسم حاجا

ن ابن منظور األنصاري لفضل، مجال الديمد بن مكرم بن عىل، أبو احم لسان العرب: -

 هـ.1410،1بريوت، طدار صادر،  هـ(،711)تاإلفريقي 

  ،هـ(381)تأبو بكر بورّى، ن النيسااد بن احلسني بن ِمْهرأمح سوط يف القراءات العشر:املب -

 .م1981 دمشق، –العربية  اللُّغةمي، جممع حاكحتقيق: سبيع محزة 

، بالوالء، أبو جعفر البغدادي بن عمرو اهلاشميحممد بن حبيب بن أمية  :احملرب -

 (.فاق اجلديدة، بريوت، )ال.تة ليختن شتيَّت، دار اآلحتقيق: إيلز ـ(،ه245)ت

أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل  يضاح عنها: القراءات واإلجوه شواذ  و احملتسب يف تبيني  -

ور عبد الفّتاح لّنجار، والّدكت، والّدكتور عبد احلليم احتقيق عيّل النّجدّي ناصف هـ(،392)ت

 هـ.1406، 2انبول، طاعة والنَّش، إستشلبي، دار سزكني للطب

يخ أيب احلرم الرمحن، ابن الشبن عبد  دموفق الدين أبو حمم :د الزوار إىل قبور األبرارمرش -

، 1ط ، القاهرة،الدار املرصية اللبنانية هـ(،615)تمّكي بن عثامن الشارعي الشافعي 

 هـ.1415

دوي العمري، اهلل القرَش العأمحد بن ييى بن فضل  ممالك األمصار:الك األبصار يف مس -

 ـ.ه1423، 1ط ، أبو ظبي،املجمع الثقايف هـ(،749)ت شهاب الدين

بو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القييس أ إعراب القرآن:مشكل  -

تم صالح الضامن، حتقيق: أ.د. حا هـ(،437)تلقرطبي املالكي القريواين ثم األندليس ا

 .هـ1405 ،2ط وت،بري –مؤسسة الرسالة 

مركز  (،هـ370)ت رهري اهلروي، أبو منصوحممد بن أمحد بن األز ي:معاين القراءات لألزهر  -

 -هـ 1412، 1ط جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،-يف كلية اآلداب البحوث 

 م.1991
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 هـ(،207)تء بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفرا يا ييى بن زيادأبو زكر معاين القرآن: -

 هرة.ة، القامجرصية للتَّأليف والَّتوأمحد نجايت، الّدار امل حتقيق: حمّمد عيّل النّجار

أ.د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنَّش والتوزيع، األردن،  و:معاين النح -

 م.2000 -هـ 4201، 1ط

 أيب بن الرمحن عبد :(األقران كومعرت  القرآن إعجاز) ويمسمَّى القرآن، إعجاز يف قراناأل معرتك -

، لبنان ،وتبري ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ911ت) السيوطي الدين اللج بكر،

 م.1988 -هـ1408

 هـ(،626)توي شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلم معجم البلدان: -

 هـ.1399ريوت، لَّتاث العريب، بدار إحياء ا

 –دار اجليل  هـ(،1422)تحممد حممد حممد سامل حميسن  التاريخ:معجم حفاظ القرآن عرب  -

 .م9291 - هـ 1412 ،1ط وت،بري

أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري  أمساء البالد واملواضع:م ما استعجم من معج -

 ه.1403، 3ط وت،عامل الكتب، بري هـ(،487)تاألندليس 

بن أمحد بن عثامن  : شمس الدين أبو عبد اهلل حممدواألعصارمعرفة القرَّاء الكبار على الط بقات  -

معروف وزمالئه، مؤسسة الّرسالة،  يق: بّشار عّوادقحت هـ(،874)تَقاْيامز الذهبي بن 

 هـ.1408، 2بريوت، ط

بدر الدين «: كربىشرح الشواهد ال» شروح األلفية املشهور بـاملقاصد النحوية يف شرح شواهد  -

حممد  حممد فاخر، أ.د. أمحد حتقيق: أ.د. عيل هـ(، 855)توسى العيني حممود بن أمحد بن م

ر، دار السالم للطباعة والنَّش والتوزيع والَّتمجة، العزيز حممد فاخد د. عب ،توفيق السوداين

 م.2010 -هـ  1431، 1ط مجهورية مرص العربية، -القاهرة 

و العباس، املعروف باملربد د بن عبد األكرب الثامىل األزدي، أبحممد بن يزي ضب:املقت -

 )ال.ت(. بريوت، ـُعضيمة، عامل الكتب  قيق: حممد عبد اخلالقحت هـ(،285)ت

عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح  عثامن بن عبد الرمحن، أبو بن الصالح:مقدمة ا -

بريوت،  -دار الفكر املعارص  سوريا، -ر الفكرحتقيق: نور الدين عَّت، دا هـ(،643)ت

 م.1986 - هـ1406
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)ت املوصيل  و الفتح عثامن بن جنييب عثامن املازين، أبُشح كتاب الترصيف أل املنصف: -

 م.1954، 1، طإحياء الَّتاث، دار هـ(392

حممد بن حممد بن يوسف  شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر: -

ة التجارية الكربى ]تصوير دار املطبع هـ(،1380)تعيل حممد الضباع  حتقيق: هـ(، 833)ت

 لعلمية[.الكتاب ا

: شهاب الدين بن اخلطيبرها لسان الدين يوذكر وز  غصن األندلس الرطيب، نفح الطيب من -

دار صادر، بريوت،  حتقيق: إحسان عباس، هـ(،1041)تأمحد بن حممد املقري التلمساين 

 م.9971، 1ط 2اجلزء:  لبنان،

ة وحتقيق: د. دراس هـ(،479)تن عيل بن فضال املجاشعي أليب احلس النُّكت يف القرآن: -

 م.2007، مرص1در، طبدار ال ،عبد القادر الطَّويل عبد اهلل

اخترصه  مما هـ(،830)تأبو العباس البسييل التونيس  نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد: -

ذيله )تكملة النكت وزاد عليه، وب هـ( 803)ت ابن عرفة  عن شيخه اإلمام من تقييده الكبري

مد الطرباين، حم ستاذألتقديم وحتقيق: ا هـ(،919) املكناِس( املتويفالبن غازي العثامين 

ون اإلسالمية، اململكة املغربية، مطبعة النجاح اجلديدة، والشؤشورات وزارة األوقاف من

 م.2008 -ـ ه1429، 1ط الدار البيضاء،

يم الباباين إسامعيل بن حممد أمني بن مري سل صنفني:العارفني أمساء املؤلفني وآاثر امل هدية -

مطبعتها البهية استانبول  عارف اجلليلة يفكالة املوطبع بعناية  ،هـ(1399)تالبغدادي 

 وت، لبنان.م، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الَّتاث العريب بري1951

ملاجستري، إعداد الطالبة: سلوى بحث مقدم لنيل درجة ا ة وصرفيَّة:حنويَّ ة لغويَّة و اهلمزة، دراس -

 اللُّغةية مكة املكرمة، كلالقرى ب مرزق الطويل، جامعة أ ب، إُشاف الدكتور: السيدحممد عر

 م.1986 -هـ 1406العربية، قسم الدراسات العليا، 

 م.1996 -4171، 1انجي، طان عبد التواب، مكتبة اخلد. رمض اهلمزة العربية: -

ن حممد بن أيب بكر بن أليب العباس شمس الدين أمحد ب الزمان: وفيات األعيان وأنباء أبناء -

 لبنان، )ال.ت(. ،س، دار الثقافةحسان عباإ، حتقيق: هـ(681)تكانخل
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