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 امللخص

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

 ( كتاب  عبارة عن دراسة وحتقيق  البحث  هذا  تعليقات اإلمام نور الدين فامدة 
(، ومن العنوان يتضح أن  على مسائل يف القراءات والتجويد  ( هـ713ت)الشطنويف  

يد والتي هتم  ات والتجوالكتاب عبارة عن تعليقات حول جوانب خمتلفة من القراء

 الدارسني والباحثني يف علم القراءات. 

وإيضاح، وتناول   بإجياز  املعلومة  يذكر  وواضح  سلس  كتابه  يف  املؤلف  ومنهج 

مسائل  بعض  إىل  تطرق  كذا  القراءات،  علم  يف  موضوعات  عدة  كتابه  يف  املؤلف 

 علم الرصف، كذلك تناول جوانب من علم الوقف واالبتداء.

ا قسمت  إىل  وقد  أمهية لبحث  املقدمة  يف  بينت  وفهارس،  وقسمني  مقدمة 

 املوضوع وأسباب اختياره ثم خطة البحث.  

، وفيه مبحثان، قّدمت يف املبحث األول ترمجة وافية القسم األول: الدراسةثم  

اسمه   حتقيق  حيث  من  الكتاب  دراسة  الثاين  املبحث  ويف  املؤلف،  عن  ومفصلة 

 يه. ونسبته للمؤلف ومنهج مؤلفه ف

، ثم ختمت البحث بأبرز ما توصلت إليه من  القسم الثاين: حتقيق الكتابيليه  

 نتائج خالل البحث وأحلقته بالفهارس. 

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

 تعليقات، نورالدين، الشطنويف، حتقيق، القراءات، التجويد.   الكلمات املفتاحية: 
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 دمةاملق
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بتجويده  علينا  ومنَّ  وتالوته،  بحفظه  فنا  ورشَّ القرآن،  أنزل  الذي  هلل  احلمد 

آله   وحتريره، والصالة والسالم عىل نبينا حممد خاتم األنبياء وإمام املرسلني، وعىل 

 . . .أما بعد ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وصحبه الطاهرين،

 مديدٍة، أعظُمها أْن جعَل القرآَن لنا علينا بنعٍم عديدةٍ   لقد أنعم اهلل تعاىل
ٍ
، وآالء

 وعبٍث 
ٍ
  ﴾   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿   ، هادًيا ومرشًدا، وحفظه من كل سوء

وهو –ه علينا  ، وتلك مزيٌة مل تكن لغرِيه من الكتِب قبَله، وزاد اهللُ يف فضل[9احلجر:]

أن يَّسَّ علينا ورّخص يف قراءته عىل حروٍف متعددٍة، ختفيًفا   -سبحانه أهل الفضل

 عىل أمته، ورمحًة هبم، فاحلمد هلل ال نحيص ثناًء عليه، هو كام أثنى عىل نفسه.

العلامءُ  اهتم  شكِر  ولقد  عىل  منهم  داللًة  القرآنيِة؛  القراءاِت  بعلِم  القدِم  منذ   

عَمها اهلل عليهم، ولكونه أعظَم العلوِم القرآنية، فأفردوا له املصنفاِت النعمة التي أن

الصحيحة  واملج قراءتِه  وإثباِت  واخلطأِ،  اللحِن،  من  حفظه  عىل  وعِملوا  لداِت، 

النبي   عن  الصحيح  بالسند  وكان×املروية  العاملُ   ،  اإلماُم  األعالم،  هؤالء  من 

طَّنَْويف  اجلليُل الشيُخ نور الدين عيّل بن يوسف ال ، حيث كتب العديد  هـ(713)تشَّ

التنبيهات والتعليقات يف القراءات مُجعت يف كتابِه   )تعليقات اإلمام نور الدين من 
والتجويد( القراءات  يف  مسائل  على  الكتاب الشطنويف  هذا  حتقيق  فاخرتت   ، 

 لألسباب التالية: 

 أمهية الكتاِب وسبُب اختياره: 
ك باعتباره من أئمة القراءات يف  علميُة، وذلومنزلُته ال  مكانُة املؤلف   -1

 عرصه حيث كان شيخ القراء بمرص.  

تعاليق »( وذكر أن له  1/585أثنى عليه ابن اجلزري كثريًا يف غاية النهاية ) -2

 يقصدونه من أجل التحقيق والفوائد. وذكر أن الناس كانوا  «مفيدة
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 امتازت هذه التعليقات بالتحقيق والتدقيق.  -3

 وانب مهمة يف القراءات مثل مسألة متكني املد يف تعليقات جلاتناولت هذه   -4
 لورش، وألقاب املد، وأنواع اإلشامم. ﴾   ۈئ ﴿

هتم  -5 والتي  والرصف  اللغة  علوم  من  مهمة  جوانب  تناولت  كذلك 

 ات. الدارسني يف علم القراء

 املخطوط مل يسبق دراسته أو حتقيقه بحسب علمي. -6

 اءاته، وكتبِها، وما يتعلق هبا.ِم بقرام، واالهترغبتي يف خدمِة كتاب اهلل  -7

 بياُن جهوِد العلامء السابقني األفذاِذ يف خدمة كتاب اهلل.  -8

 املخطوطات، وحتقيِقها حتقيًقا علمًيا. اإلسهام يف نرش  -9

 خطة البحث: 
 وتتضمن مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس عىل النحو اآليت:

 املقدمة: وتشتمل على: 
 التمهيد.  -أ

 وأمهيته. عوسبب اختيار املوض -ب

 خطة البحث.  -ج

 منهجي يف التحقيق. -د

 القسم األول: الدراسة، ويشتمل على مبحثني: 
 دراسة املؤلف، ويشتمل عىل سبعة مطالب عىل النحو اآليت:   املبحث األول:  

 اسمه ونسبه وكنيته.  املطلب األول: 

 أصله ومولده.  املطلب الثاين: 

 شيوخه.  املطلب الثالث: 

 ه.ذيتالم املطلب الرابع: 
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 سريته العلمية.  املطلب اخلامس: 

 مؤلفاته. املطلب السادس: 

 وفاته. املطلب السابع: 

 دراسة الكتاب، ويشتمل عىل أربعة مطالب عىل النحو اآليت:   املبحث الثاين:

 اسم الكتاب.  املطلب األول: 

 توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه. املطلب الثاين: 

 كتاب. لامنهج املؤلف يف  املطلب الثالث: 

 وصف النسخ اخلطية. املطلب الرابع: 

 القسم الثاين: النص احملقق. 
 مث اخلامتة. 

 فهارس العلمية، وتشتمل على: وال
 فهرس املصادر واملراجع.  -

 فهرس املوضوعات.  -

 منهجي يف التحقيق: 
 نسخت النص كاماًل بام يتوافق مع القواعد اإلمالئية احلديثة. •

اإل • برواية  القرآنية  اآليات  اإللكرتوين مأثبت  املصحف  من  حفص  ام 

 . الصادر من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة

 عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع أرقام اآليات يف املتن.  •

بني   • وضعها  مع  مبارشة  املتن  يف  التصحيفية  املتن  أخطاء  صححت 

 معقوفتني، واإلشارة إىل األصل يف احلاشية.

 ا األصيلة. ولة عىل مصادرهقنقابلت النصوص امل •

القـقـوث  • والرواي ـت  والنـراءات  الـص ـات  فـوص  الكـ واردة  مـتـي  ن ـاب 

 . ةـلـيـادرها األصـصـم
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 حققت املسائل التي ناقشها املؤلف ووثقت ذلك من كتب الفن املعتمدة.  •

فت باملصطلحات الواردة يف ثنايا الكتاب.  •  عرَّ

 دمة للنص.اجتهدت بوضع عالمات الرتقيم املعتمدة خ •

وو  ايةهنأثبت   • املخطوط  من  صفحة  املتن،  كل  يف  معقوفتني  بني  ضعتها 

[  : فمثاًل  بـ)ب(،  األيَّس  والوجه  )أ(،  بـ  األيمن  للوجه  اللوح  1ورمزت  أي:  /أ[ 

 األول، الوجه األيمن منه. 

 راعيت الرتتيب التارخيي للمراجع يف احلاشية. •

و • النتائج،  أبرز  عىل  اشتملت  بخامتة  البحث  بفهرس ختمت  أحلقتها 

 عات.صادر واملراجع وآخر للموضوم لل

وآخر   الكريم،  لوجهه  خالصًا  جيعله  وأن  العمل  هبذا  ينفع  أن  اهلل  وأسأل  هذا 

 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 القسم األول: الدراسة
 املبحث األول: دراسة املؤلف

 ويشتمل عىل سبعة مطالب: 

 :(1)نيتهكو نسبه  ول: امسه و املطلب األ
بن فضل بن معضاد اللخمي الشافعي،   (2) يوسف بن َحِريزبن  أبو احلسن عيل  

طَّنَْويفاملعروف بالشيخ نور الّدين   . (3) الشَّ

 :(4)املطلب الثاين: أصله ومولده
 هـ(.  644أصله من البلقاء بالشام ولد بالقاهرة سنة )

 املطلب الثالث: شيوخه: 
ا -1 عبد  بن  بعيل  أيب  بن  بلاكر  هلل  احلسن  أبو  الدين  زين  القالل  طيب  ن 

اجلزائري نزيل مرص، إمام حاذق، قرأ بمضمن اإلعالن وغريه عىل الصفراوي وتال 

، وألف كتاب جالء السبع وعرض التيسري عىل حممد بن عمر بن عبد اهلل املعافري

بن   عيل  عليه  وقرأ  منه  سمعه  لطيف  خمترص  وهو  القراءات  يف  يوسف  األبصار 

 . (5) الشطنويف 

 
 .(1/558)البن اجلزري  غاية النهاية يف طبقات القراء ،(396ص:) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي  )1)

امل  )2) ال باحلاء  أعيان  عرص وأعوان النرص للصفدي  هملة والراء والياء آخر احلروف الساكنة والزاي. انظر: 

(3/385). 

ن  بفتح الشيم املعجمة وتشديد الطاء املهملة املفتوحة وفتح النون، نسبة إىل َشطَّنَْوف: وهي بلد بمرص م  )3)

بينها الغربية،  كورة  مسرية    نواحي  القاهرة  واوبني  وعندهيوٍم  إىل  حد،  يرميان  هنرين  إىل  النيل  يفرتق  ا 

يميض   أحدمها  املالح  رشيالبحر  ببحر  يعرف  رشيد  إىل  وثانيهام دغربًا  اإلسكندرية،  يكون خليج  ومنه   ،

مر نواحي  من  اليوم  وهي  دمياط.  ببحر  يعرف  ودمياط  تنّيس  إىل  رشًقا  بمحافظة  يميض  )أشمون(  كز 

، مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع (3/344)  وت احلمويان لياقة(. انظر: معجم البلد)املنوفي

 .(1/117)ر بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي ا، املواعظ واالعتب(2/798)حلق البن عبد ا

 .(1/585)، غاية النهاية (396ص:)انظر: معرفة القراء الكبار  )4)

 .(1/552)، غاية النهاية (356ص:)معرفة القراء الكبار انظر:  )5)
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صالح بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم امللقب بالضياء األسعردي األصل  -2

شيخ   بالقاهرة  احلاكم  جامع  إمام  الوفاة  املرصي  الدار  الدمشقي  املولد  الفارقي 

ماهر، قرأ السبع عىل السخاوي وابن احلاجب وروى الشاطبية عن السخاوي وعن  

هـ(680)يف، تويف بعد طنوشليوسف ابن  يلعالسديد عيسى، قرأ عليه النور 
 (1) . 

بدران  -3 بن  منصور  بن  بدران  بن  يعقوب  يوسف  أبو  اجلرائدي  التقي 

املرصي، ثم الدمشقي املقرئ. إمام مقرئ كامل ناقل، شيخ القراء يف وقته بالديار  

القراءات،  علم  يف  مربزًا  كان  وغريها،  الركنية  الظاهرية  باملدرسة  تصدر  املرصية، 

ابن باسويه والسخاوي، ورحل فقرأ بالروايات الكثرية،    نع  القراءات بدمشق أخذ  

القاسم بن عيسى وغريه، قرأ عليه عيل بن يوسف   الشطنويف مجعًا إىل آخر عىل أيب 

يف   ونظم  املختار،  كتاب  ألف  واحد،  وغري  حممد  العامد  وولده  األعراف  سورة 

ات املرموزة يف  بيأل، وجعلها بدل االقراءات أبياتا كثرية، وحل فيها رموز القراءات 

 . ( 2) ، وعاش نيفا وثامنني سنة هـ( 688) تسهيال عىل الطلبة، تويف يف شعبان سنة  الشاطبية، 

 املطلب الرابع: تلميذه: 
بن خلف أبو إسحاق احلكري القريش إبراهيم بن عبد اهلل بن عيل بن حييى   -1

، هـ(672)  ةنس مل ماهر، ولد  الشافعي شيخ مشايخ اإلقراء بالديار املرصية أستاذ كا

قرأ القراءات بكتب شتى عىل التقي حممد بن أمحد الصايغ،  والنور عيل بن يوسف 

إىل    الشطنويف، واجلامل أيب بكر بن أيب العز، وقرأ قراءة أيب عمرو ثم قراءة ابن كثري

وتصدر   الصايغ،  عىل  الشاطبية  وعرض  الشطنويف،  النور  عىل  النساء  سورة  آخر 

القراءة والتجويد مع حسن الصوت    ،ق وقرأ عليه خل  لإلقراء، وانتهت إليه رئاسة 

إليه من األقطار، قرأ عليه حممد بن  وجودة األداء يف الديار املرصية، ورحل الناس  

 
 . (1/332)ظر: غاية النهاية ان )1)

 . ( 389/  2) ، غاية النهاية  ( 106/  28) فدي  ص ، الوايف بالوفيات لل ( 371-370ص:  ) الكبار  انظر: معرفة القراء  )2)
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بن عثامن القرايف، مات عارش ذي القعدة سنة   أمحد بن عيل بن اللبان، والشيخ خليل

 . (1)بالطاعون بالقاهرة هـ(749)

األربيل األصل املعروف م بن سعيد القاهري  ي هارن إبن مسعود بإبراهيم ب -2

سنة   ولد  جمود،  متقن  إمام  الشافعي  املَّسوري  اجلايب  وقرأ    هـ(662)بابن  بالقاهرة، 

كفتي والصفي املراغي والتقي الصايغ،  الشطنويف وابن الالقراءات عىل مجاعة منهم  

بالقاهرة وباحلرمني منهم اإلمام   عيل املرصي    نب  دفخر الدين حمم وانتفع به مجاعة 

قرأ عليه السبعة يف مدة يسرية، وعز الدين عبد العزيز بن أمحد بن عثامن املرصي قرأ 

وكان    عليه باحلرمني، وكذلك حممد بن حممود بن حممد الشريازي قرأ عليه بمكة،

من   والعرشين  الثاين  اجلمعة  يوم  تويف  األموي،  باملسجد  واخلطابة  اإلمامة  نائب 

 . (2) ودفن بالبقيع هـ(457) دى األوىل سنةمجا

أمحد بن أمحد بن أمحد بن احلسني بن موسى أبو بكر شهاب الدين اهلكاري   -3

الد  نور  الشيخ  عىل  اخلمس  بالقراءات  القرآن  قرأ  باملنصورية،  اإلقراء  ين  شيخ 

الشاطبية   وعرض  الشافعي،  اخلشاب  بن  الدين  جمد  القايض  وعىل  الشطنويف، 

بن النحاس احللبي، وقرأ عليه بعض األلفية البن    ني دللعالمة هباء اوالرائية عىل ا

ة وحج غري مرة وسمع باحلرمني  مالك، ورحل إىل اإلسكندرية وسمع هبا من مجاع

فاد الناس كثرًيا وكان بارًعا وزاهًدا توىل الرشيفني، قرأ عليه مجاعة وانتفعوا به، وأ

املن بالقبة  ودرس  احلديث  يف  الكبار  احلاملناصب  ألهل  سنة ثيدصورية  ولد   ،

هـ(750)وتويف ثالث صفر سنة  هـ(676)
(3) . 

ثم   -4 الدمشقي،  القييس  الدين  تاج  مكتوم  بن  أمحد  بن  القادر  عبد  بن  أمحد 

، قرأ  هـ(683)يف أوائل ذي احلجة سنة  القاهري احلنفي إمام عامل نحوي أستاذ، ولد  

 
 . (1/17)انظر: غاية النهاية  )1)
 .(28-1/27)انظر: املرجع السابق  )2)

 . (1/37)لسابق انظر: املرجع ا )3)
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ع  الروايات عىل  الصايغ، وأيب حيان، وببعض  التقي  بن يوسف  عىل  نويف،  طشلا يل 

وسمع الكثري وكتب ومجع، وتصدر لإلقراء باجلامع الظاهري باحلسينية بعد موسى  

هـ(749)بن عيل القطبي، تويف يف السابع والعرشين من رمضان سنة 
 (1). 

نعمة   -5 بن  عىل  أمحد  قرأ  ماهر،  أستاذ  احلنبيل  النابليس  العباس  أبو  سامل  بن 

يوسف   بن  عيل  االشطنويف،  النور  شمس  احلحم   نلديوعىل  القادر  عبد  بن  نبيل مد 

ومحل    هـ(747)النابليس، تويف عائًدا من دمشق بجنني يف الرابع عرش من رجب سنة  

 . (2) إىل نابلس فدفن هبا

سرتي جمد الدين إمام صفة صالح الدين إسامعيل بن حممد بن عبد اهلل الت -6

األ العالمة  القراء  شيخ  رسياقوس،  خانقاه  ثم  ابالصالحية  األستاذ  ئ  رقملوحد 

شيخ  وكان  والعربية،  واألصول  القراءات  يف  برع  الشافعي،  األصويل  النحوي 

، مشهوًرا بحسن القراءة وجودة األداء انتفع به مجاعة،  القراءات باملدرسة الفاضلية

الشطنويف، والصايغ، ومجاعة، وأخذ العربية عن مجاعة  قراءات وأجادها عىل  قرأ ال

هـ(748)صول وغري ذلك، تويف سنة ألاوعنه العربية  وصحب القونوي وأخذ
(3) . 

متصدرًا   -7 كان  املقرئ  العادل  الشيخ  احلسن  أبو  الدين  نور  عثامن  بن  عيل 

القرا وقرأ  وصالح،  خري  وفيه  بالقاهرة،  احلاكمي  الدين  باجلامع  نور  عىل  ءات 

هـ(732)الشطنويف، تويف يوم االثنني ثامن ذي احلجة سنة 
(4) . 

املالكي املرصي ويسمى عليًّا أيًضا، مقرئ    نسحلا  بد اهلل أبوكشتغدي بن ع -8

الجني  بن  إبراهيم  الشيخ  عىل  قرأ  بالقاهرة،  وولد  مغريب  أصله  كامل،  عارف 

 
 . (1/70)غاية النهاية انظر:  )1)

 .(1/146)ملرجع السابق انظر: ا )2)
 .(1/168)انظر: املرجع السابق  )3)

 . (3/461) انظر: أعيان العرص )4)
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الرشيدي وعىل نور الدين الشطنويف، قرأ عليه الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن سليامن  

هـ(741)احلكري، مات يف أواخر شوال سنة 
(1) . 

حممد  -9 بن  مه  حممد  بن  عيل  الشافعي ا  مابن  املرصي  اهلل  عبد  أبو  لتقي، 

،  هـ(682)املعروف بابن اإلمام، إمام جامع الصالح بالقاهرة عالمة حمقق، ولد سنة  

الشطنويف القراءات وألف كتاب االهتداء يف الوقف من  وقرأ عىل عيل بن يوسف  

ن السور  املتشابه مرتًبا عىل  يه لع  ب افًعا ملن يصعأخرص ما ألف وأحسنه، وكتاًبا يف 

حفظ القرآن، وله كتاب سالح املؤمن يف األذكار، تويف يف العرشين من ربيع األول  

 . (2) بالقاهرة هـ(745)سنة 

 املطلب اخلامس: سريته العلمية: 
الناس   بالديار املرصية يف عرصه، وتكاثر عليه  كان رمحه اهلل تعاىل شيخ اإلقراء 

الع تلقى  والتحقيق،  الفوائد  شيألجل  يد  عىل  العربية    خولوم  اللغة  درس  عرصه، 

القراءات  يف  بالبنان  اليه  ُيشار  عاملًا  أصبح  أن  إىل  الشافعي  املذهب  عىل  والفقه 

بجامع   لإلقراء  وتصدر  طولون،  ابن  بجامع  التفسري  توىل  والفقه،  واللغة  والنحو 

د الناس  احلاكم، واجلامع األزهر، وكان القضاة يكرمونه، والعلامء يعظمونه، ويعتق

يرون أنه ممن جعل الدعاء سالحه، وقرأ عليه مجاعة وخالئق، وصفت و  ،صالحه

   .(3) منه له البواطن واخلالئق 

بلغني أنه عمل عىل الشاطبية رشًحا فلو ظهر لكان من  »قال ابن اجلزري عنه:  

 . (4)«أجود رشوحها، وله تعاليق مفيدة

 
 .(2/32)، (1/585)انظر: غاية النهاية  )1)

 . (3/65)، طبقات الشافعية البن قاىض شهبة (2/245)انظر: غاية النهاية  )2)
، الدرر الكامنة  (1/585)لنهاية ، غاية ا(3/582)رص  ، أعيان الع (396ص:)القراء الكبار رفة انظر: مع   )3)

 .(4/716)ملائة الثامنة البن حجر يف أعيان ا

 . والتعاليق التي ذكرها ابن اجلزري هي موضوع بحثنا هذا. (2/245)انظر: غاية النهاية  )4)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

353 

حجر: ابن  ريَ »  قال  السِّ مشكور  تقًيا  َعاملًا  قال  (1) «ةكاَن  حرضت  »:  بيذهلا. 

، (2) جملس إقرائه، فأعجبني سمته وسكونه، وكان ذا غرام بالشيخ عبد القادر اجلييل 

مجع أخباره ومناقبه يف نحو من ثالث جملدات، وكتب فيها عمن أقبل وأدبر، فراج  

 . (3)«عليه فيها حكايات كثرية مكذوبة

الصفدي: اجلييل»  قال  القادر  عبد  الشيخ  كرامات  فيهصنف  وذكر  ب ئاجعا  ، 

 . (4)«وفيام حكاهوغرائب، وطعن الناس عليه يف أسانيدها 

 املطلب السادس: مؤلفاته: 
خمطوط -1 وهو  الشاطبية،  كام (5)رشح  الشاطبية  رشوح  أجود  من  وُيعدُّ   ،

 . (6) وصفه ابن اجلزري

 والتجويد وهو الذي بني أيدينا. تعليقات عىل مسائل يف القراءات  -2

القادر    يفار  معدن األنوكتاب هبجة األرسار و -3 اجليالين مناقب الشيخ عبد 

كب ـوبع الـض  تـ وفيـصـمت ـار  املؤسسة  ـحقيـن،  ونرش:  الكيالين،  الدين  مجال  ق: 

 . م2011  ،العربية للنرش

 
 .(4/671)الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  )1)

ينتهي نس: عبد القادر بن أيب صالح  هو  )2) ييل ، أبو حممد اجلبه إىل احلسني بن عيل  بن جنكي دوست، 

الزاهد،   املشهور  الطريقة  صاحلنبيل  تعاىل؛ مؤسس  اهلل  رمحه  احلنابلة،  وشيخ  والكرامات  املقامات  احب 

م )القادرية.  سنة  ولد  واملتصوفني.  الزهاد  كبار  و 491ن  جيالن  يف  بغداد  راهـ(  إىل  وانتقل  طربستان  ء 

وتفقه، وسمع احلديث،    فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع يف أساليب الوعظ،  هـ(488ة )شاًبا، سن

األ )وقرأ  سنة  بغداد  يف  واإلفتاء  للتدريس  وتصدر  يده.  عمل  من  يأكل  وكان  واشتهر،  هـ(  528دب، 

يوخ الوقت بال مدافعة. انظر: فوات ش  هـ(، وكان إمام زمانه وقطب عرصه وشيخ561تويف هبا سنة )و

 . (4/47)، األعالم للزركيل (2/373)شاكر  فيات البنالو

 . (396ص:)القراء الكبار معرفة  )3)

 . (3/582)يان العرص عأ )4)

 . ه وبعد البحث عنه يف فهارس املخطوطات مل أجد ما يفيد حول مكان حفظ  )5)
 .  (2/245)انظر: غاية النهاية  )6)
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   :(1)املطلب السابع: وفاته
يـوفـت السـي  الــبـوم  أذان  ودف ــ ظـت  يــهر  األحـن  العشـوم  ذي  ـمن  ـ ريـد  ن 

 . هـ(137)ة ــنـة س ـج ـح ـال

 

 

 

 
 

 

 

 
  الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، الدرر (1/585)اية النهاية ، غ(396ص:)ار ــراء الكبـقـلة اـرف ـع ـر: مـظـان )1)

(4/167). 
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 الثاني ثحبملا
 دراسة الكتاب 

 وحيتوي عىل أربعة مطالب: 

 املطلب األول: اسم الكتاب: 
هو:  عنوان   يف الكتاب  مسائل  على  الشطنويف  الدين  نور  اإلمام  )تعليقات 

وهذا االسم من وضع الباحثة نظرًا خللو املخطوط من عنوان،    القراءات والتجويد(

 ور التالية: قرتاح هذا العنوان لألموتم ا

حيث    :لا و أ     الشطنويف  لإلمام  ترمجته  عند  التعليقات  هذه  إىل  اجلزري  ابن  إشارة 

 . (1) « عاليق مفيدةوله ت»قال: 

 ألن املخطوط عبارة عن تنبيهات وتعليقات عىل عدة مسائل يف القراءات والتجويد.    : اثنياا   

 ىل املؤلف: املطلب الثاين: توثيق نسبة الكتاب إ
خ  :أولا  نمن  الكتابالل  ح  يذلا  ص  أيدينا  أنه بني  يثبت  ما  فيه  جاء  يث 

شيخنا وبركتنا وقدوتنا إىل اهلل تعاىل قال سيدنا و»، فقد جاء فيه ما نصه:  لـلشطنويف 

الشيخ اإلمام العامل العامل إمام وقته وفريد عرصه الشيخ نور الدين أدام اهلل النفع  

 . ق باسيف املبحث ال ُذكر لقب الشطنويف كام و)نور الدين( هو  «به

ورد نص من هذه التعليقات ضمن جمموع بجامعة اإلمام حممد بن سعود    :اثنياا 

) اإلسالمية   ) 1073برقم  رقم  الورقة  يف  الدين  79(  نور  اإلمام  اسم  فيه  ُذكر   )

 الشطنويف كاماًل مما يؤكد أن هذه التعليقات له. 

نصه:   العالمة  »وهذا  شيخنا  اوقال  بن  حممد  الدين  شيخه جلزشمس  عن  ري 

الشطنويف  ال ي  ق ت  الدين  نور  شيخه  عن  البغدادي  للمد  دين  أن  اعلم   :

 . «ألقاب... عرشة 

 
 . (2/245)اية ه انظر: غاية الن )1)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب: 
هتم   التي  املسائل  بعض  حول  وتعليقات  فوائد  عن  عبارة  الكتاب  هذا  مادة 

  ظهر من أسلوب املؤلف نقاًل عنه كام يالدارسني يف علم القراءات كتبها أحد تالميذ  

 اب، ومنهج املؤلف يف كتابه سلس وواضح يذكر املعلومة بإجياز وإيضاح. كتال

ملؤلف يف كتابه عدة موضوعات يف علم القراءات، كذا تطرق إىل بعض  تناول ا

 مسائل علم الرصف، كذلك تناول جوانب من علم الوقف واالبتداء. 

حكم    نايباض يف  واستف  يونس،  بسورة    ﴾ ۈئ﴿   مسألة ببيان  وابتدأ املؤلف كتابه  

 لنافع من روايتيه.وعلته  املد فيها

ثم تطرق ملسألة اإلشامم وأقسامه األربعة، ورشع بعدها بذكر ألقاب املد العرشة 

 بالتفصيل.     ﴾ ۋ   ٴۇ﴿   مع التمثيل لكل واحد منها، ثم تكّلم عن أوجه وقف محزة يف 

أص عن  احلديث  إىل  انتقل  ذلك  وموبعد  اللغة،  يف  االسم  ومننال  الرصف،   ع 

اهتام  ناه بعلوميظهر  املؤلف  اهلجاء،   م  حروف  عن  تكلم  ثم  والرصف،  اللغة 

 واحلروف الزائدة عن بنية الكلمة، وخمارج احلروف وصفاهتا.

واختتم املؤلف كتابه بنبذة من علم الوقف واالبتداء حيث ذكر املواضع التي ال  

 القرآن. جيوز االبتداء هبا يف مجيع

 : يةطاخلة  وصف النسخ   :عاملطلب الراب
 أقف إال عىل نسخة خطية واحدة اعتمدت عليها يف حتقيق الكتاب.مل 

وهذه النسخة موجودة يف مكتبة جممع اللغة العربية بمدينة دمشق بسوريا وذلك 

( برقم  جمموع  طالب  105ضمن  أيب  بن  ملكي  الرعاية  بكتاب  املجموع  يبدأ   ،)

عاليق اإلمام ا هذا تبنتاالتجويد، ثم ك  باب وقف محزة وهشام يفالقييس، ثم رشح  

 ألواح.  (5)الشطنويف، وهذا الكتاب يقع يف 

 خط النسخ: مرشقي، واضح مل يعتوره طمس أو بياض. 
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 وإليك صور النسخ اخلطية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املخطوط   الورقة األوىل من
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 خطوط الورقة األخرية من امل 
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 القسم الثاني
 احملققنص لا 

 الشيخ اإلمام العامل العامل إمام  هلل تعاىلركتنا وقدوتنا إىل اا وشيخنا وبدنسيقال  

من   املسلمني  عىل  وأعاد  به،  النفع  اهلل  أدام  الدين  نور  الشيخ  عرصه  وفريد  وقته 

 :بركاته، إنه قريب جميب

 : مسألة يف القراءات
م  [91و15]آية:  حريف يونس  ﴾ ۈئ﴿  البد من زيادة متكني املد يف  نمذهب  يف 

للساكن  الالم  قالونواكف(  1) سكن  مذهب  يف  فأما  السور،  التمكني   (2) تح  فجّوز 

به االعتداد  وعدم  بالعارض  اعتدادًا  بالنقل (3)وعدمه  عارضة  الالم  حركة  ألن  ؛ 

الوجهني   يف كجواز  يف [ 2-1ان: عمر ]آل    ﴾ ٻ ٻ ٱ﴿   للقراء  ولورش   ٻ ٱ﴿   ، 

 . [ 2-1ت: ]العنكبو     ﴾ ڻ

ووأما   مذهب  فاعلم  يف  أصلأرش  يمد  رشو  ن  ال  امل  أن  املد  من  حرف  بدل 

[ كـقراءته  عارضًا،  بدالً  باب1اهلمز  يف  رواية   [6]البقرة: ﴾ پ﴿  /أ[  يف 

لعروض إبدال اهلمزة    ﴾ ھ﴿ املرصيني عنه ال متد ثالث مدات كام يمدهن يف باب

مدة  (  4) اً ـألف يمده  بعدوإنام  للساكن  ممّكنة  بابواحدة  من  عنده  فهو      ﴾ ے ﴿ه 
 

 عدا نافع.  مجيع السبعة ما )1)

ب  )2) التي  اهلمزة  حركة  بنقل  قالون  ثالثةقرأ  له  يكون  وحينئذ  اهلمزة،  وحذف  الالم  إىل  الالم  أوجه:   عد 

ال الثانية  اهلمزة  إبدال  مهزةاألول:  هي  ا  تي  سكون  وهو  لألصل  نظرا  املشبع  املد  مع  ألفا  لالم الوصل 

بالعارض   االعتداد  مهزة  وولعدم  إبدال  الثاين:  الوجه  إليها.  اهلمزة  حركة  نقل  بسبب  الالم  حترك  هو 

ب نقل حركة اهلمزة إليها،  بالقرص طرحا لألصل واعتدادا بالعارض وهو حترك الالم بس  الوصل ألفا مع 

 ،( 376/ 1) البن اجلزري عرش  وصل بينها وبني األلف. انظر: النرش يف القراءات اليل مهزة الالثالث: تسه 

 .(1/146)الفتاح القايض  ور الزاهرة لعبد دالب

 .(1/357)املد باعتبار استصحاب حكم املد للساكن، والقرص باعتبار االعتداد بالعارض. انظر: النرش  )3)

من باب مد    ورش بإبدال اهلمزة الثانية حرف مد ال ُتعدّ    كلمة فإن قراءة يريد أنه إذا اجتمعت اهلمزتان يف  )4)

 .(2/507) انظر: جامع البيان للداين   لذي يقرؤه بثالثة أوجه: القرص والتوسط والطول. ا و    ﴾ ھ﴿   البدل نحو: 
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يمد﴾ ھ﴿   باب  سن جمن  ال    ﴾ ٱ﴿و ال  وكذلك     [ 72]هود:  ﴾ ٻ﴿  ىلع  ، 

امللك   ﴾ ڄ﴿و الساكن [  16]آية:    يف  لعدم  متكني  من غري  الطبيعي  املد  من  أكثر 

باب (1)بعده ويمد  ألفًا   ﴾ ٿ﴿و ﴾ ھ﴿   ،  فيه  اهلمزة  إبدال  ألن  مرات  ثالث 

 .إبدال الزم فأجرى حرف املد فيه جمرى األصيل

منهم من جعلها س، فحريف يونا يف  فوتلاألداء اخن أهل  إذا علمت ذلك فاعلم أ

باب   لثبوت   ﴾ پ﴿من  عارض  فيهام  البدل  ألن  قالوا  واحدة  مدة  فتمدها 

ن: أحدمها: متكني املد إن نظرنا إىل  القراءة بالتسهيل، ويتخرج عىل هذا القول وجها

ا هبذا  فيكونان  بالعارض  يعتد  ومل  األصيل  مثلالسكون  ،  ﴾ پ﴿   العتبار 

التمكني  ر: عواآلخ يفالوادم  ما  املد    قتصار عىل  بالعارض حرف  اعتدادًا  املد  من 

 .﴾ ٻ﴿وعماًل بام آل إليه اللفظ فيكون باالعتبار ممتدًا مثل 
باب   قالوا   ﴾ ھ﴿ومنهم من جعلها من  الثالث لورش  باملدات  فيهام  ويأخذ 

يف   البدل  تالو ﴾ ۈئ﴿ألن  الصحيح  عىل  الزم  وصوبابه  مهزه مهز  ألن  ولغة  ل  ة 

 .[20ل:م]املز  ﴾ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ /ب[ 1] (3() 2)  هذاعىل

 
نحو  (1) يف  الثانية  اهلمزة  يبدل  أنه  مداً  ﴾ پ﴿   يريد  مويمدها  نحو  يف  ويمد  بعده،  للساكن    شبعًا 

 . (1/363)لعدم الساكن. انظر: النرش  بمقدار حركتني  ﴾ٻ﴿

ا   تظهر )2) َهذا يف األلف  باملد يف األوىلخرى،  ألفائدة معرفة  الثانية  فإذا قرئ  والتوسط   جاز يف  املد  ثالثة؛ 

لزوم   تقدير  فيها، وعىل  بالعارض  تقدير عدم االعتداد  فاملد عىل  تقدير    البدلوالقرص،  يف األوىل، وعىل 

الثانية مع مد األوىل، واها إن مل يعتد بالجوازه في الثانية مع األوىل، وعارض، والتوسط يف  ىل علقرص يف 

تق الثانية، وعىل  يف  بالعارض  االعتداد  تقدير تقدير  يكون عىل  أن  وال حيسن  األوىل،  يف  البدل  لزوم  دير 

امل لتصادم  فيها  بالعارض  االعتداد  األوىل  ،  ذهبنيعدم  يف  بالتوسط  قرئ  وججفإذا  الثانية  يف  هان؛  از 

أج من  فيها  املد  ويمتنع  والقرص،  عىل  التوسط  األوىل  فتوسط  الرتكيب،  وتوسط تل  البدل،  لزوم  قدير 

تقدير عدم  فيها، وعىل    الثانية عىل  بالعارض  تقدير االعتداد  الثانية عىل  فيها، وقرص  بالعارض  االعتداد 

قرص ليس إال؛ ألن قرص األوىل إما أن از يف الثانية ال جوإذا قرئ بقرص األوىل  األوىل، دل يف تقدير لزوم الب 

لثانية أوىل، وإما  مذهب من مل ير املد بعد اهلمز فعدم جوازه يف ا   تقدير لزوم البدل فيكون عىليكون عىل

االعتدا يكون  فحينئذ  بالعارض،  معه  واالعتداد  البدل  جواز  تقدير  يكون عىل  باأن  الثانية  د  يف  لعارض 

 .(358-1/735)وىل مد الثانية وتوسطها. انظر: النرش نع إذا مع قرص األأوىل وأحرى فيمت

= ساخ من وضع أول كلمة يف الصفحة  العبارة ورقة أو أكثر؛ دلَّ عليه ما اعتاده الن  يوجد سقط بعد هذه  (3)
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 وقال أيضًا: اإلشامم ينقسم إىل أربعة أقسام: 

حـم ـإش  مـام  حـ رف  كـ ( 1) رفـن  [37ور: ـــالط] ﴾ ڍ﴿   ، 
 ﴾ ٹ﴿ و  ، (2)

 [6ة:ـحـاتـالف]
 ا.ـم ـوه ـحـ ون (3)

حركة من  حركة  كـ(4)وإشامم  و[11البقرة:]  ﴾ ڑ﴿  ،    ،[44ود:ه ] ﴾ غِيض َ﴿، 
[ 69ر:زمال]   ﴾ ڦ﴿ و

 . وه، ونح (5) 

الـم ـواإلش  يـام  بــذي  اإلخــراد  ك(6) اءـفـه  [ 11ف:ـوسـي] ﴾ ۈ﴿ـ ـ، 
 (7) ،

 
  لصفحة التالية: )واستغفروا اهللجاء يف االتالية يف هامش الصفحة السابقة وقد كتب الناسخ )وحقه(، و=

 ( وهي متعلقة بمسألة أخرى. إن اهلل غفور رحيم
في  وكيفيته:  )1) الزاي  الصاد بصوت  انظر: مخلط صوت  زاي.  وال  بصاد  ليس  حرف  منهام  فيتولد  تزجان 

 .( 31ص:)رساج القارئ البن القاصح  

 .(2/378) انظر: النرشوذلك يف قراءة خلف عن محزة بإشامم الصاد صوت الزاي.   )2)

 .(2/378)  د يف املوضع األول. انظر: النرشءة خلف عن محزة، وافقه خالوذلك يف قرا  )3)

: فهو أن تنحو ، أما الشيوععلامء أن يف كلامت هذا الباب كيفيتني: الشيوع واإلفرازل من املعروف عند ا   )4)

تني كَّس وضم، ألن هذه  ة مركبة من حرك بكَّس أوائلها نحو الضمة، وبالياء بعدها نحو الواو فهي حرك 

لة ا مل يسم فاعله فأشمت الضم دال م  لها أن تكون مضمومة ألهنا أفعالألوائل وإن كانت مكسورة فأصا

: فهو أن جتعل فاء  وأما اإلفرازعىل أنه أصل ما تستحقه. وهو مذهب الداين والشاطبي وكثري من العلامء،  

مة أقل من زمن الكَّسة،  ية كَّسة، ويكون زمن الضمها ضمة والثانالفعل حمركة بحركتني متتاليتني أوال 

رين منهم اإلمام النويري. انظر:  خلبعض القراء املتقدمني واملتأب  تبعها بياء مدية حمضة، وهذا مذهثم ت

 . (2/145)، رشح طيبة النرش للنويري (321ص:)إبراز املعاين أليب شامة 

 .(2/820). انظر: النرش وذلك يف قراءة الكسائي وهشام ورويس )5)

م، وغري اإلظهار. انظر:  دغاكة، فيكون مذهبا آخر غري اإل بارة عن اإلخفاء والنطق ببعض احلروهو هنا ع  )6)

 .(1/297)نرش لا

يتم معه اإلدغام   )7) إخفاء، وال  روًما، فيكون حينئذ  القراء يف حقيقة اإلخفاء هنا؛ فبعضهم جيعله  اختلف 

ل  ام، فيصح معه حينئذ اإلدغام، وباألولنون بعد اإلدغشامًما، فيشري إىل ضم االصحيح، وبعضهم جيعله إ

وهو الذي »، قال:  «ر العلامء من القراء النحوينيثنه هو الذي ذهب إليه أك إ»ين:  قطع الشاطبي، وقال الدا

شاطبي ، وبالقول الثاين قطع سائر أئمة أهل األداء من مؤلفي الكتب، وحكاه أيضا ال«أختاره وأقول به

  وأرصح   األقرب إىل حقيقة اإلدغامين مل أجد نًصا يقتيض خالفه وألنه  أل»جلزري؛ قال:  وهو اختيار ابن ا

 . (1/304)النرش  :. انظر«يف اتباع الرسم
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[ 35يونس:]   ﴾ چ﴿و
[ 49يس:] ﴾ ڭ﴿ ، و(1) 

[58النساء:]   ﴾ ائ﴿ ، و(2) 
وما ،  (3)

 .(4)   ﴾ ڱ﴿ أشبه
احلرفواإلشامم   تسكني  بعد  الشفتني  يف  بالضم  إشارة  هو  كالو(5) الذي  قف  ، 

 ، وشبهه. [109رة:قبلا]    ﴾ ک﴿، و(6) صريون،  [5الفاحتة:]   ﴾ ٿ﴿  عىل

أيضًا: اعلم أن للمد عرشة ألقاب: مد احلجز، ومد العدل، ومد التمكني،  وقال  

 ومد الروم، ومد الفرق، ومد البنية، ومد املبالغة، ومد البدل، ومد األصل. ومد الفصل،  

  ،[7الفاحتة:] ﴾ ڄ﴿   قولهتحرك كملوا( 7) بني ]الساكن[فإنه حيجز    فأما احلجز:
[641البقرة:]   ﴾ ڦ﴿و

 (8).   
العدل كقوله(9) وأما  عمرو وغريه ممن  [  6البقرة:] ﴾ پ﴿   :  أيب  قراءة  عىل 

 . (10)يمد بني اهلمزتني

 
 . ( 145/ 1)   قرأ أبو عمرو وقالون يف أحد وجهيه باختالس فتحة اهلاء وتشديد الدال. انظر: البدور الزاهرة    )1) 

 . ( 266/ 1)   اء وتشديد الصاد. انظر: البدور الزاهرة س فتحة اخل وقالون يف أحد وجهيه باختال   قرأ أبو عمرو   )2) 

 . ( 55/ 1) هيهم بكَّس النون واختالس كَّس العني. انظر: البدور الزاهرة  ج وشعبة يف أحد و   وأبو عمرو لون قرأ قا )3)

 لعله أراد حكم الوقف عليها وأشباهها بالروم. )4)

الشفت  )5) الكوكيفيته: ضّم  السكون اخلالص ألواخر  بعد  وإنام هو   لم منني  اللفظ،  إىل  غري صوت خارج 

عرفه البصري، ال يستعمل يف احلركات إال يف  يألعمى، وإنام  درك معرفة ذلك افتني فقط، وال يهتيئة للش

 .(2/831)املرفوع واملضموم ال غري. انظر: جامع البيان 

 [.40رة األنفال:سو ]نحو:  ﴾ ۇئ﴿   أشار به إىل قوله تعاىل )6)

 ط ]الساكنني[ تصحيفًا.وُكتبت يف املخط  )7)

 .(426ص:)للهذيل اءات العرش الكامل يف القرانظر:   )8)

 رجع السابق.ملانظر: ا  )9)

اختالف العلامء يف اصطالح مد احلجز ومد العدل، فلم أجد من سامه عىل   -واهلل أعلم-قلت: يظهر يل   )10)

ء كابن اجلزري وابن مهران والسيوطي ذيل، ويف املقابل وجدت أن أكثر العلامالنحو املوجود هنا سوى اهل

م )أأنذرهتم( ونحوها، وأطلقود احلجز عأطلقوا مصطلح  العدل عىل )دابة( ونحوها  اىل  ، مصطلح مد 

ابن اجلزري:   وإنام سمي  مد  أما  »قال  قال:  )أأنذرهتم( وأشباه ذلك،  مثل قوله:  ففي    ؛ احلجزمد  احلجز 

  = دة تكونفتدخل بينهام مالعرب تستثقل اجلمع بني اهلمزتني،    نه أدخل بني اهلمزتني حاجزا، وذلك أنأل
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كقوله التمكني:  عن[  174البقرة:] ﴾ ڭ﴿  وأما  الكلمة  به  يمكن  ألنه   وبابه، 

 .(1) االضطراب

، سمي [163النساء:] ﴾ ٻ ٻ﴿  ،[170البقرة:] ﴾ پٻ﴿  ه وأما الفصل: كقول

 . (2) تنيلم لكألنه يفصل بني ابذلك 

 . (3) ، ألنه يروم باملد اهلمزة[119آل عمران:] ﴾ ڻ﴿   وأما الروم: نحو قوله

الفرق: قوله  ، [91  ، 51يونس: ]  ﴾ ۈئ﴿ ، و [ 144،  143األنعام: ]  ﴾ ڀ﴿   وأما 

 /أ[ 2]  .(4) وغريه وال زيادة عليهاتفهام بني االس  ، يفرق به[59يونس:]   ﴾ ہ﴿و

، ألن الكلمة  [171البقرة:]   ﴾ ڄڄ﴿و ،[2مريم:]    ﴾ آَءزَكَرِي َ﴿  حو قولهية: نوالبن 

 . (5) بنيت عىل املد دون القرص

 .( 6) للتعظيم [35الصافات:]   ﴾ حت خت مت ىت﴿ وأما املبالغة: نحو
البدل نحو وأما  و[62البقرة:] ﴾ پ﴿  :  بدل  [177البقرة:] ﴾ ڄ﴿،  املد  ألن   ،

 
بينهام إلحدامها عن األخح= ثنايا حديثه عن املد الالزم:    «ى راجزة  أيضًا يف  له أيضا:  »وقال  مد  ويقال 

ن غري إفراط، ال أعلم بينهم يف  العدل؛ ألنه يعدل حركة. فإن القراء جيمعون عىل مده مشبعا قدرا واحدا م

 (.353، 1/317. انظر: النرش )«فا سلفا وال خلفاذلك خال 

بذلك  (1) يتمكن من حتقي  سمي  القارئ ال  املد    قألن  أقسام  به، وهو من  إال  اهلمزة وإخراجها من خمرجها 

 . (23ص:)، اإلضاءة للضباع (1/338)املتصل. انظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 

يف  (2) واهلمز  املد  حرف  فيه  اجتمع  ما  التجوكل  وهو  أهل  عند  عليه  واملتعارف  بمتني،  والقراءات  املد  يد 

 .(19ص:)، اإلضاءة (426ص: )ات العرش ءنفصل. انظر: الكامل يف القراامل

إليها    ﴾ڻ﴿ أي أهنم يرومون اهلمزة من:    )3) يلينوهنا ويشريون  وال حيققوهنا وال يرتكوهنا أصال ولكن 

 .(19ص:)، اإلضاءة (1/338) علوم القرآن  تقان يفىل مذهب من سهل مهزة )أنتم(. انظر: اإل وهذا ع

تي يؤتى هبا بدالً من مهزة الوصل يف قراءة من مّد يف املواضع  لهو هنا عبارة عن مد األلف ا  :مد الفرق  )4)

 .(20ص:)، اإلضاءة (426ص:)املذكورة . انظر: الكامل يف القراءات العرش 

كلم  وهو  (5) يف  واهلمز  املد  حرف  فيه  اجتمع  باألما  خمتص  وهو  الة  القراءات  يف  الكامل  انظر:  عرش  سامء. 

 .(19ص:)، اإلضاءة (1/339) تقان يف علوم القرآن  ، اإل ( 426ص:)

 . (20ص:)، اإلضاءة (1/345)سمي بذلك للمبالغة يف النفي. انظر: النرش  (6)
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 . (2) أصلية ساكنة (1) من اهلمزة الثانية، وإن كانت ]اهلمزة[

، ألن اهلمزة واملدة  [20البقرة:] ﴾ ک﴿، و[43نساء:لا ] ﴾ ۋ﴿صل: نحواأل  ومد

 .(3) من أصل الكلمة واهلل أعلم 

قوله:يأوقال   عىل  حلمزة  عمران: ] ﴾ ٴۇ ۋ ﴿  ضًا:  وعرشون   [15آل  سبعة 

ثالث مهزات:   فيها  أن  أوالً  اعلم  االستفهام،    مهزة أوىلوجهًا،   الثانيةو وهي مهزة 

 ة. هي الم الكلم  ثةوالثالزة املضارعة، مه وهي

فيها التحقيق والسكت والنقل عىل رأي من يرى بالسكت يف الوقف   :فاألوىل  

 .  (4)ن باهلمزةالساكوصل  باعتبار

ال اهلمزة   :ثانيةواهلمزة  فتكون  االستفهام  مهزة  اهلمزة  إن  قلت  إن  التحقيق  فيها 

في ليس  واملبتدأة  املبتدأة،  حكم  يف  وفيها  الثانية  التحقيق،  إال  إ أيضًا  ها  ن  التسهيل 

عليحك والواو  م  اهلمزة  بني  فتسهل  املتوسطة  حكم  يف  صارت  ألهنا  بالتوسط  ها 

 فإهنا رسمت واوًا يف املصحف.  أيضًا وجه ثالث وهو اتباع الرسمالنضاممها، و

فيها ثالثة أوجه لك أن تدبرها بحركة نفسها فتسهلها بني اهلمزة    :واهلمزة الثالثة

لسيبوي أنه، ووجوالواو وهو مذهب  ثاين  ياءبدت  ه  ]  ل  الوجه 2حمضة  /ب[ وهذا 

بني تسهل  أن  وهو  ثالث  ووجه  ياء،  رسمت  أهنا  للرسم  والياء  موافق  اهلمزة   

 . (5) ها، والوجهني مذهب األخفشالنكسار ما قبل

 
 كتبت يف املخطوط ]اهلمزية[ تصحيفًا.  )1)

 .(1/339)قرآن ، اإلتقان يف علوم ال(426:ص) القراءات العرش انظر: الكامل يف   )2)

، و األفعال املمدودمد األصل يكون يف )3) فرقًا  ب الفرق  ة  أن تلك األسامء بنيت عىل املد  البنية  ينه وبني مد 

 . ( 339/ 1) يف علوم القرآن    ُأحدثت ملَِعان. انظر: اإلتقان   مدات يف أصول أفعالٍ بينها وبني املقصور، بينام هذه 

 . ( 135ص:  ) ات السبع للصفاقيس  : غيث النفع يف القراء اًم. انظرفتوحة بعد ساكن صحيح منفصل رسألهنا م )4)

 هـ( هذه األوجه مجيعها، فقال: 749وقد نظم العالمة عيل بن أم قاسم املعروف باملرادي )ت  )5)

 ــا ــاح إن وقــفــ ا صــيكم آؤنبئــل ـق ***  يـ زة فرون وجًها قل حلمــشــع وعـ ــبـس
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تم حكم اهلمزات وما فيها فتحتاج إىل الرتكيب؛ ألجل وجه التحقيق يف األوىل  

 وجه التحقيق يف األوىل مع وأيضاً   ة،لثجه يف الثاثة أوحقيق يف الثانية مع ثالمع الت

الثالثة، يف  أوجه  الثالثة  مع  الثانية  يف  األوىل    التسهيل  يف  التحقيق  وجه  مع وأيضًا 

 اتباع الرسم يف الثانية مع الثالثة أوجه يف الثالثة، فرغ وجه التحقيق. 

التحقيق   مع  األوىل  يف  النقل  وجه  الثالثة  ُخذ  مع  الثانية  الثالث  أوجه  يف    ة، يف 

ه وجه النقل يف األوىل مع التسهيل يف الثانية مع الثالثة أوجه يف الثالثة، ووجأيضًا  و

 سم يف الثانية مع ثالثة أوجه يف الثالثة، فرغ النقل. النقل يف األوىل مع اتباع الر

أوجه يف الثالثة، وجه ُخذ وجه السكت يف األوىل مع التحقيق يف الثانية مع ثالثة  

يف الثانية مع ثالثة أوجه يف الثالثة، وجه السكت يف    لتسهيلا   معيف األوىل  لسكت  ا

الرسم   اتباع  مع  الاألوىل  يف  أوجه  ثالثة  مع  الثانية  وعرشون  يف  سبعة  فذلك  ثالثة 

 .(1) وجهًا واهلل تعاىل أعلم 

 
 ــــفــــــا ــــــة حكمـًا هلا ألط ثانيــوأع   ركهــــــام    ***ـي األوىل وتـت ف ــك ـّس ـ النّقل والـف

 واو أو يا وكاليا ليس فيه خّفــــــا ــكالثـــــة    ***   ـال ــــق وث ــــــقّ ـــ ـواو أو حــ الـــواًوا وك 

 ُعِرفــــــــــــا  اإلشارة أستغني وقدـبو    ضحـــــــا    ***ما قد قـلت متّ واضـــرب يبن لك 

 . (66ص: )ءات السبع وحترر للنشار ا ام تواتر من القر، املكرر في(1/488)انظر: النرش 

وهنا تأيت مسألة مهمة يف التحريرات؛ اعلم أن اإلمام ابن اجلزري مل جيوز من هذه األوجه إال عرشة أوجه   )1)

 ، وهي: ذكرها يف كتابه النرش

 ني.ية املضمومة مع تسهيل الثالثة بني بالسكت مع حتقيق الثان ول:الوجه األ

 ال الثالثة ياء مضمومة. دمثله مع إب ين:الوجه الثا

 عىل الالم مع حتقيق األوىل والثانية وتسهيل الثالثة بني بني.عدم السكت  الوجه الثالث:

 الثالثة ياء.   مثله مع إبدال الوجه الرابع:

 الثانية والثالثة بني بني. الالم مع تسهيل اهلمزة السكت عىل الوجه اخلامس:

 اء.يإبدال الثالثة مثله مع  سادس:الوجه ال

 لثالثة بني بني.عدم السكت مع تسهيل الثانية وا الوجه السابع:

 مثله مع إبدال الثالثة ياء.  الوجه الثامن:
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 ، عريبَّ (4)/أ[ نكرةً 3]،  (3) ، مذكراً (2) أن يكون مفرداً   (1)وقال أيضًا: أصُل االسم

م  (6) ٍف ـوص  رـي ـ، غ(5) عـالوض في ـزيـوال  مع(7) ه ــد  عـ، وال خ(8) دول ـ، وال  ن  ـ ارج 

فـاآلح  أوزان العربـاد  مؤاخ( 9) ةـيـ ي  وال  الـ،  وزنـفعي  يف  الـل  عليه  وال ــغالب    ه 

 
 ل الثانية والثالثة بني بني.النقل مع التسهي الوجه التاسع:

 . (488-1/487)لثة ياء. انظر: النرش مثله مع إبدال الثا عاشر:الوجه ال

 هـ( فقال: 1389)ت يحممد اخلليج وقد نظمها اإلمام

 رىــن يـزتيـم اين اهلــ ِل ثـيـٌل بتسه ـقـ***  ن  ـم ئكــ مـــزة قــــل أؤنبـــ ف حـي وقـف

 مز األخري جرىم يف اهلـها ث ـقـيـحقـت  ــد هبا  *** ـيق يزيــحقــ ـــت وت د سكـــوعن

 نظـرا نم ف عندـر ضعيـيـرًا بغ ــ شـع ***   ت  و إبـدال يــا كملــيف الكل تسهيل أ

 .(101ص: )انظر: حل املشكالت وتوضيح التحريرات للخليجي 

تت )1) الذي  وهو  منوًنا،  أي  مرصوًفا  يكون  أن  باحلركات  املعرب  االسم  يف  التي األصل  الصفات  فيه  وفر 

 . ذكرها املؤلف هنا

 ت أو األشياء.األشخاص أو احليوانا املفرد: كل اسم يدلُّ عىل واحد من )2)

ستغنى االسم املذكر  ن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكري ولكون التذكري هو األصل اأأصل االسم   )3)

 . (4/91)ة ابن مالك عن عالمة تدل عىل التذكري. انظر: رشح ابن عقيل عىل ألفي

ملعرفة ا، واألصل يف االسم التنكري، وآخردون  واحٌد  به  خيتصُّ  ال  جنسه،  يف  شائٍع  اسم  ّل  ك النكرة: هي   )4)

النكرة، وما افتقر إىل عالمة فرٌع عام ال يفتقر  فرع عنه، ألن املعرفة البد هلا من عالمة تدل عليها بخالف  

 . ( 193/ 1) نظم اآلجرومية ألمحد احلازمي  ، فتح رب الربية يف رشح  ( 14ص:  ) رومية  إىل عالمة. انظر: متن اآلج 

عريب األصل فيه أن يتكلم بلسانه هو، ال بلسان م الل خله األعجمية بأي حال، واملتكأصل عريب مل تد  ذو )5)

ن العريب كلمة عربية نقول: هذا أصلها، وإذا جاءت أجنبية نقول: استعَمل ذو اللساغريه، فإذا جاءت ال

 .(1/193)ية فرع. انظر: فتح رب الربية يف رشح نظم اآلجروم كلمًة ليس عليها لسانه وهذا 

تمل عىل الصفة فرُع ما ال صفة فيه، ألن األصل يف االسم أنه جمرد  م املشسالوصف املراد به الصفة، واال  )6)

 .(1/194)إما أن يدل عىل معنى فقط أو يدل عىل ذات فقط. انظر: املرجع السابق 

فيه، واالسم يكون  ا ال زيادة  شك أن املزيد فيه فرع م  ُأصوله حرف َأو أكثر، وال املزيد: هو ما ُأضيف إىل   )7)

فيه علة فرعية.   مخاسيًا وحينئٍذ يكون أصالً، فإذا زيد عىل أصله ألف ونون فقد وجدتاعيا أو بثالثيا أو ر

 .(1/193) انظر: املرجع السابق

عدول فرع املعدول عنه، فإذا قيل: عامر ُعِدل به  يل االسم من حالة إىل حالة أخرى، فاملالعدل: هو حتو )8)

  سم املعدول فرع عن االسم املعدول عنه سواءٌ  نقول: االذٍ عمر فرًعا وعامر أصالً، فحينئعمر صار  إىل  

ا. انظر: املرجع السابق   . (1/192)كان العدل حقيقيًا أو تقديريًّ

ال يوجد مفرد عىل هذا الوزن مفاعل. انظر:   خرج عن صيغ آحاد األلفاظ العربية ألنهمثالً: )مساجد(   )9)

 .(1/196)بق املرجع السا
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 . (1) املختص

 ( 2) ا للرصف ترصيفـها فم ـان منـنتـث  تـسع كلام اجتمعـرف تـع الصـموان

 ( 9) يبثم تركـ( 8) لد ـثم ع(7) ةمـوعج   (6) ومعرفة(5) وتأنيث(4) ووصف(3) مجع      

 
ق وزن الفعل اخلاص به وال الغالب عليه، مثل: َيفِعل، أو الغالب سم أنه ال يوافال يريد أن األصل يف ا  )1)

 اص به مثل: يزيد، أو الغالب عليه مثل،عليه مثل: أفَعُل، وهلذا يمنع رصف ما جاء عىل وزن الفعل اخل

 (. 5/334)يش أمحد. انظر: متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد لناظر اجل

ا  )2) يف  اجتمعت  أكثر  ال إذا  أو  علتان  األسامء سم  يف  فاألصل  رصفه،  يمتنع  هنا  ذكرت  التي  العلل  من 

سامء املمنوعة من الرصف ألهّنا  الرصف، واملنع من الرصف فرع عليه، وهلذا سعى النحويون إىل حرص األ

إن »هـ(:  646ل ابن احلاجب )توال ُيمنع االسم من الرصف إال إذا أشبه الفعل من جهتني، ويق  أقّل،

بينه وبينه مناسبة، إال يف اجلنس األعّم، وهو شبه الواحد باحلرف  لا يبعده عن االسمية، ويقربه مما ليس 

ن كان  وإن  بالفعل  االسم  وشبه  كلمة،  اال كونه  عن  البعد  يف  ليس  أنه  إال  آخر  كاحلرفوًعا  انظر: «سم   .

 .(96ص:)ع من الرصف لعبد الكريم مدلج ، بحث: يف املمنو( 2/841)أمايل ابن احلاجب 

صيغة منتهى اجلموع، وهو: كل مجع تكسري بعد ألفه حرفان أو ثالثة أوسطهن ساكن، نحو:   ما كان عىل )3)

 .(121ص: )األزهري عىل متن األجرومية  مررت بمساجَد ومصابيَح. انظر: رشح

 (. 6) الصفحة السابقة حاشيةسبق بيانه يف  )4)

. وهذا النوع يستقل بنفسه يف صحراءقصورة كحبىل أو ممدودة ك مفقد يكون تأنيثًا بألٍف    واع؛التأنيث أن )5)

ترجع إىل املعنى، املنع من الرصف ألنه علة واحدة تقوم مقام علتني إحدامها ترجع إىل اللفظ واألخرى  

علمية، ُمنع من  ع ال، وهذا النوع ال يكون مانًعا من الرصف إال ملتاء كطلحة ومحزة وقد يكون التأنيث با

ا ترجع إىل اللفظ، وهي كونه مؤنثًا بالتاء، واألخرى كونه علاًم. امع علتني فرعيتني إحدامهتالرصف الج

مدودة، وال ن غري عالمة ال بالتاء، وال باأللف امل، هذا مؤنث موقد يكون التأنيث معنويا كزينب وسعاد

تارة ألنه  تفصيل  فيه  النوع  وهذا  املقصورة،  وتارة  يوج   األلف  الرصف،  من  املنع  املنع جيب  أي  وزه 

ان األلفية  وعدمه.  عىل  عقيل  ابن  رشح  اآلجرومية (3/321)ظر:  نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح   ،

 .(72ص: )رشح األجرومية  ، حاشية العالمة ابن احلاج عىل (1/201)

ل عليها دبد هلا من عالمة تاملعرفة ال   فاألصل يف االسم التنكري، واملعرفة فرع عنه، ألنا العلمية،  املراد هب )6)

ر إىل عالمة فرٌع عام ال يفتقر إىل عالمة. فإذا وجدت العلمية يف االسم قلنا: هذا  بخالف النكرة، وما افتق

 . ( 202،  193/ 1) اآلجرومية    ة يف رشح نظم يكون نكرة. انظر: فتح رب الربي سم أن فرٌع بدليل أن األصل يف اال 

العريب. انظر:   ، أي كلمة أعجمية دخلت عىل اللسانة األوضاع العجمي  ون الكلمة عىلواملراد هبا أن تك )7)

 .(1/193)فتح رب الربية يف رشح نظم اآلجرومية 

 (. 8حاشية )سبق بيانه يف الصفحة السابقة  )8)

التأنيث  زجي: وهو كل كلمتاملراد بالرتكيب هنا الرتكيب امل )9) تاء  ثانيهام منزلة  أو اسمني نزل  ملا قبلها،  ني 

يكرب،  وأما املزجي املختوم بويه كسيبويه فهذا تومًا بويه، كعبداهلل وبعلبك و معد  أن ال يكون خم  برشط
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 (3) يبرـقوهذا القول ت (2) ووزن فعل        (1) فون زائدة من قبلهـــا ألـ لنـاو

]وعرشون[قال   ثامنية  التهجي  حروف  أن  اعلم  والباء   (4) أيضًا:  اهلمزة  حرفًا: 

والراء  والذال  والدال  واخلاء  واحلاء  واجليم  والثاء  والشني   والتاء  والسني  والزاي 

والقاف والكاف والالم وامليم     والغني والفاءء والظاء والعنيطاالوالصاد والضاد و

 النون واهلاء والواو والياء. و

األلف،   فأما صورة  يصوروا  أن  فأرادوا  وألف  الم  من  مركبة  فإهنا  األلف 

و هبا  النطق  يمكن  وال  بنفسها،  تستقل  فال  ساكنة  إال  تكون  ال  حدها؛  واأللف 

وأنواع ولكل  وهي عىل أجناس    ،(5) عد والصورةال  م ألهنا مثلها يففضموا إليها الال

املد وا من ذكرها، فمن ذلك:  منها لقب البد  نوع   الواو والياء للنيحروف  : وهي 

، وتسمى أيضًا: حروف العلة؛ ملا يدخلها (6) واأللف، سميت المتداد الصوت هبا

 .(7) غريها ذلك مما ال يدخل فيه  من االعتالل بالقلب واإلبدال وغري

 
 مبني وال يرد هنا، قال ابن مالك: 

 ا ــ ِربَ ـــُأعْ مَّ ـ ِه تَ ـــِر َويْ ـَْغيـإِْن بِ ا   ***   َذا ـَبـْزٍج ُركِّ ـمَ ـا بِ ـــٌة َومَ ــلَ ـمْ ـَوجُ 

 .(1/203)لربية يف رشح نظم اآلجرومية فتح رب ا ،(329/ 3)ابن عقيل عىل األلفية انظر: رشح 

ن عقيل  م من الرصف إذا كان علاًم وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان. انظر: رشح ابيمنع االس )1)

 .  (3/330)عىل األلفية 

ا  إذا )2) أو يكون يف  بالفعل  تككان االسم عىل وزن خاص  زيادة ال  الزياالسم  الفعل، وهبذه  إال يف  ة  دون 

َقتَّ   يصري االسم  بالفعل نحو:  ل وانفعل. فتح رب  مساوًيا للفعل، واألوزان اخلاصة  فعَّ ل وانطلق، وزنه 

 . (1/197)الربية يف رشح نظم اآلجرومية 

 . ( 21ص:  ) بن احلاجب  انظر: الكافية يف علم النحو ال من ]البسيط[.  هذا النظم يف بيان علل الرصف وهو )3)

 يًا ما أثبته.ين[ والصواب نحوكتبت يف املخطوط ]وعرش )4)

 حرف، فكالمها لفظًا مكون من ثالثة أحرف.ألن الالم مثل األلف يف عدد األ )5)

 . (3/426)انظر: الكتاب لسيبويه  )6)

والعلة    )7) التغيري  ألن  بذلك  السميت  تعتل  أحدها،  يف  إال  العرب  كالم  مجيع  يف  يكون  ال  ياء  واالنقالب 

ًا مرة، نحو  قال وسقى(، وتنقلب اهلمزة ياء مرة وواوًا مرة وألفومهزة مرة، نحو )  ةوالواو فتنقلبان ألفًا مر

 .(93ص: )البن اجلزري التمهيد  ،(754ص:))راس ويومن وبري(. انظر: إبراز املعاين أليب شامة 
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احلرمن  أ  واعلم ]ن  يق/ب3وف  ما  عرشع  [  وهي  وهي:  زائدة،  أحرف،  ة 

،  (7) ، والنون(6) ، والسني، وامليم(5) ، والواو (4) والتاء  (3) ، والياء(2) م، والال(1) األلف

 .(8)واهلاء، واهلمزة

)هوي أيضًا:  املازين، جيمعها  علة  وهذا  تنساه(،  )اليوم  ذلك:  السامن(  وينظم  ت 

 . (9) منهاكان ئد إذا وقعت ن الزوانريد أ إال أنا ضاً قد تقع أصلية أيوهذه احلروف 

 
 األسامء  يفاحلرف، وال تكون أصالً البتة لف ال تكون أصال أبدا، إنام هي زائدة أو بدل مما هو من نفس  األ )1)

 . ( 118ص:  ) . انظر: املنصف البن جني  ملعنى فهي أصل فيهن عال، وأما يف احلروف التي جاءت وال يف األف

 « ذاك، وأوالك، وأولئك»هنم قالوا يف معناه:  ام كانت زائدة فيهام؛ ألواَللَِك، وإن الالم زائدة يف َذلَِك، وأُ   )2)

وإ فيها،  الم  تكثرياوال  ذلك  يف  الالم  زيدت  وملّا  نام  اللغة،  يف  يف    واتساعا  زادوها  الواحد،  يف  زادوها 

 . (165ص:)ع السابق اجلميع. انظر: املرج

نحو: َيْعَمل، إال أن  ا فصاعدًا، فهي زائدة،ا أربعة أحرف هبالياء إذا وقعت أول الكلمة وكان عدد حروفه   )3)

وأ الكلمة،  نفس  من  أهنا  يوضح  أمر  و جييء  وثالثة  ثانية  وجدهتا  إذا  املرما  انظر:  زائدة.  فهي  رجع ابعة 

 . (111، 101ص: )السابق 

الكلمة  )4) أول  يف  كث  التاء  الكالم  يف  زيادهتا  تكثر  مل  وهي  بإثبات؛  إال  زائدة  تعد  وال  الياء،  زيادة  الواو،  رة 

فلذ فيهواهلمزة؛  كانت  فإن  فيه،  هي  الذي  املثال  إىل  تنظر  أن  إىل  احتجَت  من   لك  حرف  موقع  واقعة 

ا وإن مل تكن واقعة موقع حرف من األصل قضيت بزيادهت  ت بأهنا من األصل مثل: توأم،ياألصل، قض

 .(103-102ص: )مثل: تألب. انظر: املرجع السابق 

ال   )5) البتة،  الواو  أوال  تزاد  وثالث  ثانية  انظروتزاد  الياء.  تفارق  فإهنا  الكلمة  أول  يف  إال  كالياء،  ورابعة  : ة 

 .(112ص: )املرجع السابق 

 .(129:ص)ائدة بمنزلة اهلمزة والياء. انظر: املرجع السابق امليم إذا كانت أول الكلمة فهي ز )6)

فهي    )7) لألصول  يكون  ال  مثال  يف  النون  وجدت  نحو:إذا  يف    ؛"َكنَْهُبل"  زائدة  ليس  مثل ألنه  الكالم 

وكذلك  "َسَفْرُجل" زائدة،  "َقَرْنُفل"،  فيه  والنون    النون  األلف  وجدت  إذا  فهام يفكذلك  االسم  آخر   

 .(134ص: )ن ونعسان. انظر: املرجع السابق زائدان نحو: رسحا

ر  أن جييء أم  ا فصاعدًا، فهي زائدة، إال ت اهلمزة أول الكلمة، وكان عدد حروفها أربعة أحرف هبإذا كان  )8)

ن زائدة وا وجدت اهلمزة غري أول فال تك، وإذ"أْفَكل وَأْيَدع"يوضح أهنا من نفس الكلمة، وذلك نحو  

 . (105، 99ص: )املرجع السابق إال بثبت، مثل: شمأل. انظر: 

 =                  يادة، فأنشده:حكي أن أبا العباس سأل أبا عثامن عن حروف الز»ـ(: ه392قال ابن جني )ت )9)

 ا ـ انَ ـُت السم ـيوِ ـا هَ ـدمـت قـنـا ك ـوم             ي ـنـَن فشيبناـ ُت السمـيوِ ـهَ 
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 واعلم أن للحروف ثالثة عرش خمرجًا: 

 . (1) ، وهي: اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاءاحللقية  -1

 .(2) ، ومها: القاف والكافاللهوية ثم -2

 . (3) والشني والياءوهي: اجليم  ،الشجريةثم  -3

 . (4) سني والزايوال  : الصادحروف الصفريثم  -4

 .(5) اء والتاء والدال : الطي، وهالنطعيةثم  -5

 . (6) ، وتسمى الذالقة، وهي: الراء والالم والنونالذلقيةثم  -6

 .(7) ، وهي: الظاء والثاء والذال اللثوية ثم  -7

 .(8) ، وهي: الفاء والباء وامليم الشفويةثم  -8

حروف    اإلبدال حروف  و -9 من  حرفًا  عرش  وثالثة  أحد  ثامنية  من الزيادة 

فالثامغ اهل  يةنريهن،  واهي:  والنون،  ألمزة  واهلاء  وامليم  والتاء  والواو  والياء  لف 

 . (9) والطاء واجليم والثالثة من غري الزوائد: الدال 

 
ا= له:  عفقال  أبو  له  فقال  وجيمجلواب؟  السامن(،  يريد: )هويت  َدْفَعتني،  الشعر  أجبتك يف  قد  عها  ثامن: 

 .(98ص:)اهـ. انظر: املنصف  «يها(ألتمونأيضا يف اللفظ: )اليوَم تنساُه( وقيل أيضا: )س

منه.    )1) الذي خترج  املوضع  إىل  فنسبت  احلروف خترج من احللق،  للفراهيدي  هذه  العني  ، (1/58)انظر: 

 .(83ص: )التمهيد  

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1)   ظر: العني واللهاة بني الفم واحللق. ان سميا بذلك ألهنام منسوبان إىل اللهاة،  )2)

 الفم. انظر: املراجع السابقة. مفرج أي: ضع الذي خيرجن منه، وهو شجر الفماملو نسبة إىل )3)

 .(91ص: )التمهيد يشبه الصفري. انظر:  لصوت خيرج معها عند النطق هباسميت بذلك ألن ا )4)

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1) سقفه. انظر: العني  يف الفم أي  سميت بذلك ألّن مبدأها من نطع الغار األعىل  )5)

 . ( 84:  ص ) ، التمهيد  ( 51/ 1) َطَرف غار الفم. انظر: العني   اللسان من  بذلك ألهنا خترج من َذْلَق سميت  )6)

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1) لثة اللحم املركب فيه األسنان. انظر: العني  خيرجن منها، وال هنن نسبة إىل اللثة، أل )7)

ب  )8) من  خمرجها  تعمَ ألن  وال  خاصة،  َفتنْي  الشَّ يفني  فتان  الشَّ يَش ُل  ال  احلُُروف  من  هذه ء  يف  إاَلّ  حاح  صَّ

 .( 1/51)األحرف الثالثة. انظر: العني 

من  زب والزم، فتبدل أحدمها من اآلخر، فامليم بدل ها، تقول هذا أمر ال سميت بذلك ألهنا تبدل من غري )9)

 = وال تبدل  منها،إنام يبدل غريها    لباء ليست من حروف اإلبدال،الباء، وال تقول الباء بدل من امليم، ألن ا
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اجملهورة  -10 احلروف  والقاف    ومن  والغني  والعني  اهلمزة  حرفًا:  عرش  ثامنية 

وا وا والنون  والالم  والضاد  والباء  والجليم  والزاي  والدال  ولطاء  الذال  ظاء 

]  (1) ء[را]وال واليا  [/أ4وامليم  يِل  (2) ءوالواو  َغنٌِج  َظْبٌي  )َزاَد  وهو  بيت  ينظمها   ،

 . (3)  ُضُمورًا إْذ َقَطع(

واحلاء واخلاء والكاف والشني والتاء عرشة أحرف، وهي: اهلاء    املهموسة  -11

 .(4) (والصاد والسني والثاء والفاء جيمعها )سكت فحثه شخص

مزة والقاف هلدة ثامنية أحرف: اديلش؛ فارخوةيدة وال ومن احلروف الشد  -12

واجليم   كقطب( والكاف  )أجدت  قولك  جيمعها  والباء،  والتاء  والدال  ، (5) والطاء 

اهل حرفًا:  عرش  ثالثة  والزاي  والرخوة  والصاد  والسني  واخلاء  والعني  واحلاء  اء 

 نل(. شديدة )عمر الرخوة وال  ، والذي بني( 6) والشني والذال والثاء والفاء

 ، تم. (7) لنونن: امليم واا، ومها حرفوف الغنةر ح احلروفن وم -13

 
ال  عىل السامع من العرب بنقل، و  ن غريها، وليس البدل يف هذا جاريًا يف كل يشء، إنام هو موقوفم=  

 .(92ص: )مهيد يقاس عليه. انظر: الت
 كتبت يف املخطوط ]والباء[ تصحيفًا. )1)

الصوت    )2) هو  اجلهر  ألن  باملجهورة  كالقبت  فلام  القوي،  لقبتالشديد  كذلك  خروجها  يف  ألن به،    نت 

 .(87ص: )جيهر هبا. انظر: التمهيد  الصوت

املخطوط ]وهو  )3) أثبته. انظر  إذ ظنى غنج يل ضمونا قد قطع[  كتبت يف  التمهيد يف معرفة والصواب ما   :

 التجويد أليب العالء اهلمداين. 

الن  )4) أنه حرف جرى معه  النطق به، لضومعنى احلرف املهموس  ند  عفه وضعف االعتامد عليه عفس عند 

فه خر انظر:وجه،  بعض.  من  أضعف  املهموسة  احلروف  وبعض  املجهور،  من  أضعف  البن   و  التمهيد 

 .(86ص: )اجلزري 

رف اشتد لزومه ملوضعه، وقوي فيه حتى منع الصوت أن جيري معه عند اللفظ به.  احلرف الشديد هو ح  )5)

 .(87ص: )انظر: املرجع السابق 

و هو حرف ضعف االعتامد عليه عند النطق به فجرى لرخرف الرخوة ألن الرخاوة اللني، واحللقبت با  )6)

 . (88ص: )جع السابق و أضعف من الشديد. انظر: املرمعه الصوت، فه 

انظر:   )7) التنوين.  فيهام، ومثلهام  فيهام غنة خترج من اخلياشيم عند النطق هبام، فهي زيادة  سميتا بذلك ألن 

 . (95ص: ) املرجع السابق
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 ، أول ذلك:  ( 1) ذكر الذي مل جيز الوقف عليه يف القرآن وال االبتداء بام بعده وكمل  

 .  (2)   ﴾ ڀ ڀ﴿  ال يبتدئ[ 17البقرة:] ﴾ پ﴿  من البقرة:

 . (3) قعحيث و[ 116البقرة: ]نحو: ﴾ ۀ ۀ ہ﴿  وقالوا ال يبتدئ 
[181آل عمران:]   ﴾ پ پ پ﴿ ال يبتدئ  لواقا يف آل عمران:

  (4) . 
 

: وهو  والقبيحيم،  اء وبيان مجيع مواضع الوقف واالبتداء القبيح يف القرآن الكرر استقرشع املؤلف هنا يف    )1)

  ڃ﴿ ، ﴾ چ  چ  چ  چ ﴿ ، ويكون بعضه أقبح من بعض، نحو:قه بام قبله لفًظا ومعنىما اشتد تعل

ق بالباري سبحانه وتعاىل، ويوهم  يلي أراده اهلل تعاىل؛ فإنه يوهم وصًفا ال غري ما  ؛ فإنه يوهم ﴾ ڃ

 ن الوعيد بالويل للفريقني، وهو لطائفة مذكورين بعده. أ

اقبحاأل وأما   إما أن يكون  أو يكون الوقف حسنًا، واالبتداء قبيًحا؛ لوقف واالبتداء قبيحني،  : فال خيلو 

وامل القول  بني  يقف  كأن  نحفاألول  يبتدئ:  ﴾ ڱ ڱ﴿و:  قول،  ثم  أو: ﴾ں  ں   ڱ﴿،   ،  

 ه ذلك من كل ما يوهم خالف ما يعتقده املسلم. ، وشب ﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ﴿  ، ثم يبتدئ: ﴾   ڻ  ڻ﴿ 

العالء   أبو  الوقوال خيل»هـ(:  1085اهلمذاين )ت  قال  تلك  الواقف عىل  أو  إما  أو  ن يكون مف:  ضطًرا، 

 .«وزرمل يكن عليه -أ ما بعده غري متجانف إلثم، وال معتقد معناه متعمًدا؛ فإن وقف مضطًرا، وابتد

ا َلهُ عليه وزر إن عرف املعنى؛ ألنَّ االبتداء ال يكون إالَّ اخ»  :هـ( 926وقال زكريا األنصاري )ت   .«تياريًّ

وهو   ن عرف املعنى؛ ألن نيته احلكاية عمن قاله،عليه وإ ال إثم » :هـ(328بن األنباري )ت  وقال أبو بكر

د واعتقاد  العلامء أن ال حيكم بكفره من غري تعم  غري معتقد ملعناه، وكذا لو جهل معناه، وال خالف بني

ر  . انظر: منا«عتقد سواءف أم ال، والوصل والوقف يف املفإنه يكفر مطلًقا وق-ملعناه، وأما لو اعتقد معناه  

 .(29-1/28)وقف واالبتداء لألشموين بيان ال اهلدى يف

د موضع وقف؛  ال يع    ﴾ پ﴿  [، و 17البقرة:] ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ﴿  قوله تعاىليف    )2)

اهلل ما رضب  مجلة  من  واملثل  ألنه  دمائهم  اإلسالم حلقن  بظاهر  تعلقهم  يف  للمنافقني  به عىل   مثال  يؤتى 

 .(14ص: )ما يف املرشد لزكريا األنصاري  د لتلخيصر: املقصإنام حتصل بجملته. انظ وجه آلن الفائدة

إىل تكفري الواقف عليه عند البعض،  فقد كرهه كثري من العلامء بل وصل     ﴾ ڀ ڀ ﴿  ا االبتداء بـوأم 

املجيء   ذهاًبا يليق بجالله، كام أسندجيوز أن يكون اهلل قد أسند إىل نفسه  »هـ(:  669ابن عصفور )ت    قال

.  «بالذهاب وال باملجيءفلعل تكفريه الواقف الحظ أن اهلل ال يوصف  تعاىل،    عنى يليق بهواإلتيان عىل م

 . (1/31)انظر: منار اهلدى 

 . (1/450)اري ظر: إيضاح الوقف واالبتداء البن األنبان )3)

ء للداين  كتفى يف الوقف واالبتدايل بفصله عام قبله. انظر: املويعّد هذا من أقبح األنواع ألن املعنى يستح  )4)

 .(31ص: )
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[30املائدة:] ﴾ ى﴿  :املائدة يف
[31املائدة:] ﴾ ائ﴿ ال يبتدئ  

   (1) . 
[17املائدة:] ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿   وأيضاً 

يبتدئ   ڱ ڱ ں ﴿  ال 

وأيضاً  ﴾ ں ڻ ڻ [18املائدة:]  ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿   ، 
يبتدئ      ال 

[64املائدة:] ﴾ ٱ ٻ﴿ ، ﴾ ٻ ٻ پ﴿
يبتدئ   ،    ﴾   ېې ې ﴿  ال 

[72املائدة:] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  ب[/ 4]
ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿   بتدئ ي  ال  

[73املائدة:] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، ﴾ ڦ ڦ
يبتدئ   ک ک ک ﴿   ال 

[84املائدة:] ﴾ ٹ ٹ﴿، (2) ﴾ گ
 .  ﴾ ڤ ڤ ڤ﴿ ال يبتدئ  

[164األعراف:] ﴾ پ﴿ يف األعراف:
 .(3) ﴾ پ ڀ﴿ ال يبتدئ  

[30التوبة:] ﴾ ڱ ڱ﴿  يف التوبة: 
ڻ ﴿، ﴾ ڱ ں ں﴿  ال يبتدئ   

[30التوبة:] ﴾   ڻ
 . (4) ﴾   ڻ ڻ ۀ﴿  بتدئال ي  

[ 9يوسف: ]    ﴾ گ گ گ﴿   يف يوسف:
[9يوسف:]   ﴾ ڳ ڳ﴿  ئ ال يبتد   

 (5) .   
 

 ة فصل املعنى عن ما قبله. انظر: املرجع السابق. وهو من أقبح أنواع الوقف واالبتداء الستحال )1)

العلامء من  )2) املواضع مجيعها عّدها  و  هذه  الوقف  أنواع  قبله أقبح  ما  املعنى عن  ،  االبتداء الستحالة فصل 

يعتقده   ما  خالف  يوهم  الوألنه  إيضاح  انظر:  واالبتداءاملسلم.  الوقف (451/ 1)  وقف  يف  املكتفى   ،

 .(1/29)دى ، منار اهل(13ص: )واالبتداء 

 . ( 281/ 1) نار اهلدى  مهلكني؟. انظر: م  قوًما قوًما«، كأنَّه قال: مل تعظون  وله: » لق ليس بوقف؛ ألنَّ ما بعده صفة  )3)

 سابقة.. انظر: الصفحة ال﴾ٻ پ ٱ ٻ ٻٻ﴿  كالقول يف قوله تعاىلالقول فيهام  )4)

بتداء به ال حيسن؛ ألنا نقرأ حكايتهم  اال العربية توجب الوقف، وإن قيل  »هـ(:  560وندي )تقال السجا  )5)

 .(2/594)انظر: علل الوقوف  .«وليس أمرًا منا    ﴾ ڳ   ڳ﴿  عضهم لبعضبأن قال ب

منهم من يرى فام بعدها يف املعنى:  ف عىل رؤوس اآليات إن تعلقت بوقد اختلف العلامء يف مسألة الوق

،  قها بام بعدها وأهنا سنة متبعة يثاب فاعلهامهام اشتّد تعلّ ليها واالبتداء بام بعدها مطلقًا،  جواز الوقف ع

اجلزري:   ابن  ال»قال  بعضهم  عد  عىل  وكذلك  وهو  وقف  عمرو:  أبو  وقال  ذلك سنة،  يف  اآلي  رءوس 

رءوس وف عىل  لامء وقالوا: األفضل الوقاإليامن، وغريه من الع واختاره أيضا البيهقي يف شعب  أحب إيل  

وقد كان  »ل الداين:  ، وقا«وسنته أوىل ×  واتباع هدي رسول اهلل     بعدها. قالوا:اآليات، وإن تعلقت بام

بعضهن ببعض، ملا    لسالفني والقراء املاضني يستحبون القطع عليهن، وإن تعلق كالممجاعة من األئمة ا

 =                .«دون هناياهتن ملا كان من الكالم التام يف أنفسهن هات وهنن مقاطع، ولسن بمشب ذكرناه من ك 
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[38النحل:]  ﴾ ہ ہ﴿ أيضاً  ويف النحل:
  ، يف النحل ﴾ ھ ھ ھ﴿  ال يبتدئ  

[51النحل:] ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
   .(1)   ﴾ ۉ ۉ﴿  ال يبتدئ  

[117املؤمنون:] ﴾ ې ې ې ى﴿ يف املؤمنني:
   . ﴾ ائ ى﴿ ال يبتدئ   

[22إبراهيم:]   ﴾ ے ے ھ﴿:يف إبراهيم
 . (2)   ﴾ ۓ ڭ﴿ يبتدئ  ال  

[ 151الصافات: ] ﴾ ېئ﴿ : ويف الصافات
[ 152:الصافات ]   ﴾ ىئ ىئ﴿ ال يبتدئ   

 (3) . 
[4الزمر: ] ﴾ ھ ھ ھ﴿ يف الزمر:

 .  ﴾ ھ ے ے﴿ ال يبتدئ  
[22فصلت:]  ﴾ ڦ ڦ﴿ يف فصلت:

   .   ﴾   ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  تدئال يب  
[ 84الزخرف: ]   ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ﴿  يف الزخرف:

 . ﴾ ھ ھ ھ﴿   ال يبتدئ   
[ 23الغاشية: ]  ﴾ ى ى ائ ائ﴿   :غاشيةيف ال

 [. 24ة: الغاشي ]   ﴾ ەئ وئ﴿   ال يبتدئ   
[5التني:] ﴾ ٿ ٿ﴿ يف والتني:

   . [6التني:] ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿  ال يبتدئ  
[2العرص:]   ﴾ ٻ پ﴿يف العصر:

[3العرص:] ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿  ئال يبتد  
 (4).   

[ 4املاعون: ]  ﴾ ڃ ڃ﴿  يف املاعون:
 [ 5املاعون: ]   ﴾ ڃ چ﴿  يبتدئ ال   

 (5)  ،

 . أ[/ 5أعلم بغيبه. ]وعىل هذا فِقْس واهلل  
 

اآليات  و= رؤوس  عىل  الوقف  حكم  أّن  يرى  من  آيةمنهم  برأس  ليس  ممّا  غريها  عىل  فكحكمه  حينئٍذ ، 

ز الوقف عىل رأس عّلق لفظي برأس اآلية فال جيوينظر إىل ما بعدها من حيث التعلق وعدمه، فإن كان له ت

للقارئ أن يتعلم ويسن  »يا األنصاري:  لق لفظي جاز الوقف، قال اإلمام زكربه تع اآلية، وإن مل يكن له  

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ﴿ عده كقوله تعاىل  خر اآلي إال ما كان شديد التعلق بام بالوقوف وان يقف عىل أوا

يف    ﴾ جخ  مح  ﴿ وقوله    ﴾    ى  ې  ې  ې الالم  م ألن  الثاين  يف  والالم    باآلية   تعلقان األول 

 . ( 5)ص:   ، املقصد لتلخيص ما يف املرشد ( 226/ 1) ، النرش  ( 11ص: ) االبتداء  و كتفى يف الوقف  انظر: امل . « قبلهام 

 .(13ص: )بعده. انظر: املكتفى يف الوقف واالبتداء  عنى يفسد بفصلهام عام قبلهامألن امل )1)

تعاىل، وهو اعتقاد نفي  ن باهلل ألن نفي اإلرشاك واجب كاإليام  ﴾ ڭ   ۓ ﴿  ره االبتداء بقوله:ومن ك  )2)

 . (1/389)هو حقيقة اإليامن. انظر: منار اهلدى ك الباري، وذلك رشي

 .(2/860)يح. انظر: علل الوقوف  ول واملقول وال يبتدئ بكفر رصبني الق لئال يفصل )3)

 . (2/1156)انظر: علل الوقوف  )4)

املمدوحني بنعته املتصل به وهو ن مجلة  ج م وإنام خر  (ويل)  وح حممود ال يليق بهاسم ممد  (املصلني)   ألن  )5)

 .(15: ص). انظر: املكتفى يف الوقف واالبتداء  ﴾   چ  چ  چ  چ  ڃ﴿  قوله
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 اخلامتة

هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله   دم احل

 ، وبعد: وصحبه أمجعني

ت بعَد  َمنَّ اهللُ  تيسرَي بعد    وفيِق اهلل تعاىل، والفإنه ال توفيَق  أْن  بعَد  تيسريه، وإين 

ا هذه  وحتقيق  دراسة  من  باالنتهاء  توص عيلَّ  إلرسالة،  عدلُت  اىل  من  ئج  تالنٍد 

 أذكرها فيام ييل:  والتوصيات،

وكان   • زمانه،  يف   
ِ
القراء شيَخ  الشطنويف  الدين  نور  اإلماُم   كان 

ِ
العلامء من 

 الذين خدم
ِ
 وا علم القراءات. األجالء

ه يف الرتمجة، شأُنه شأَن كثرٍي من أئمِة القراءات، إذ مل يوفَّ هذا اإل • ماُم حقَّ

  وافيٍة. ريَ وغقتضبًة اجم مالرت ُته يف كتِب جاءْت سري

القراءات   • كتب  يف  حقها  ُتعط  مل  األلقاب  وهذه  ألقاب،  عرشة  للمد 

 ها عدد قليل من العلامء. والتجويد، حيث تكلم عن

ابن اجلزري مل    ﴾ ٴۇ ۋ ﴿  يفوقفًا  حلمزة   • سبعة وعرشون وجهًا لكن 

 جيوز منها سوى عرشة أوجه.

لرصف ا  نعأحد موافيه    ا دخلمرصوفًا وإذأصل االسم يف اللغة أن يكون   •

 أصله. م عنخرج االس 

عىل   • وتأثريه  ألمهيته  واالبتداء  الوقف  بعلم  واالهتامم  احلرص  من  البد 

 ملعنى واألداء. ا

العلمأويص نفيس وإخويت • القراءات الرشيف     من طلبة  أن يشتغلوا بعلم 

 ه. وًرا لطالبيالذي حيتاُج إىل عنايٍة وجهٍد كبريين، حتى يكوَن سهاًل ميس 

ال  ِب كتُة حتقيِق  وررض • الكثرية والتي ال زالت مدرجًة يف  ورسائل  قراءات 

 َ  ومراجعه. هذا العلُم ويثرى بمصادره ثنايا املكتباِت اخلاصِة والعامِة حتى يتيَّسَّ
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: أسأل اهلل أن جيعَل هذا العمَل خالًصا لوجهه الكريم، وصىل اهلل وسلم  ختاًما

ان إىل يوم  من تبعهم بإحسو ،ه أمجعنيوصحب  آلهملتقني، وعىلعىل نبي اهلدى وإمام ا

 الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 فهرس املصادر واملراجع

املإبرا  -1 األماين،ز  من حرز  القاسم    عاين  بن أليب  إسامعيل  بن  الرمحن  عبد  الدين    شهاب 

 . وتبري-العلميةب كتال، دار  هـ(665)ت  وف بأيب شامة املقديس الدمشقي املعر إبراهيم 

،  (هـ911)ت  ، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن   -2

 . م1974هـ/ 1394هليئة املرصية العامة للكتاب،  يم، اإبراه حتقيق: حممد أبو الفضل

دا اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -3 ل، لعيل بن حممد الضباع،  طنطا،    –  لرتاثر الصحابة 

 م. 2002-هـ1422ثانية  ة البع لطا

ا،  األعلم   -4 الدمشقي خلري  الزركيل  فارس  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن    لدين 

 . م  2002اخلامسة عرش مايو   ، الطبعةللماليني ، دار العلمهـ(1396)ت

النصر،  -5 وأعوان  العصر  الصفدي    أعيان  أيبك  بن  خليل  الدين  ،  هـ(764)ت  لصالح 

مد، دار  حممد موعد، ود. حممود سامل حم   أبو عشمة، ود.   لي بن  زيد، ود. و  أب   عيل   قيق: د. حت

 م. 1998  -هـ 1814سوريا، الطبعة األوىل    –دمشق  لبنان، دار الفكر،    -الفكر املعارص، بريوت  

ابن احلاجب   -6 املرصي  ،  أمايل  بكر  أيب  بن  بن عمر  بن عثامن  الدين  البن احلاجب مجال 

األردن،    -يامن قدارة، دار عامر  ح سلال ص   : د. فخريقحتق،  هـ(646)ت  ي  اإلسنوي املالك 

 م.  1989  -هـ  1409بريوت،   –دار اجليل 

والبتداء،  -7 الوقف  بن    إيضاح  القاسم  بن  حممد  بكر  بحمم أليب  األنباري  د  بشار  )ت  ن 

جممع اللغة العربية بدمشق،    ، حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات هـ(328

 . م1971  -هـ  3901

الز   -8 ال  رةاه البدور  والدُّرةيف  الشاطبية  طريقي  من  املتواترة  العشر  بن  قراءات  الفتاح  لعبد   ،

 لبنان.  – ، بريوتتاب العريب ، دار الكهـ(1403)ت  الغني بن حممد القايض عبد 

،  هـ(  833)تيوسف بن اجلزري  أليب اخلري حممد بن حممد بن    علم التجويد، التمهيد يف    -9

ـ  1405الطبعة األوىل    الرياض،  -عارفمل ا واب، مكتبةعىل حسني الب  : د. حتقيق  . م 1985  -ه

، حتقيق:  هـ(569)ت  اهلمذاين  ، أليب العالء احلسن بن أمحد  التمهيد يف معرفة التجويد  -10

    م. 2000 –هـ 1420ردن، الطبعة األوىل، األ  -م قدوري احلمد، دار عامرانغ
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بن عمر الداين    نامثع  بنسعيد    نأليب عمرو عثامن ب  جامع البيان يف القراءات السبع،  -11

 . م 2007 -هـ 1428اإلمارات، الطبعة األوىل،    – ، جامعة الشارقةهـ( 444)ت 

 . هـ( 1392)ت  دي  اسم العاصمي احلنبيل النج لعبد الرمحن بن حممد بن ق   ومية، حاشية اآلجر    -12

،  يس املردا مد السلمي  ألمحد بن حم  ،حاشية العلمة ابن احلاج على شرح منت األجرومية   -13

 بريوت. -العلميةب الكت دار 

القراءات   -14 يف  التحريرات  وتوضيح  املشكلت  عبدحل  بن  ملحمد  اخلليجي    ،  الرمحن 

الرياض، الطبعة األوىل    –اء السلف  يق: عمر املراطي، دار أضو، حتق(هـ1389)تاحلنفي  

 م. 2007 -هـ1428

االدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة   -15 ن  ب   دمح ن أمد ببن حمبن عيل  د  لفضل أمح، أليب 

جملس دائرة املعارف العثامنية    ، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان،هـ(852)ت حجر العسقالين 

 . م7219 -هـ1392لطبعة الثانية  ند، احيدر اباد/ اهل  -

بن  سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي  -16 بن عثامن بن حممد  القاسم عيل  ، أليب 

)ت  البغدادي ثم املرصي الشافعي املقرئ  ي  ذر الع صح  ن القااحلسن املعروف بابأمحد بن  

  م.   9541  -هـ   1373مرص، الطبعة الثالثة   – ، مطبعة مصطفى البايب احللبيهـ(801

أل  -17 عقيل على  ابن  مالك،شرح  ابن  العقييل    فية  الرمحن  بن عبد  اهلل  عبد   ، عقيل  البن 

القاهرة،    -الرتاث    ر ا د ،  يد بد احلمالدين ع  حممد حميي، حتقيق:  هـ(769)ت  املرصي  اهلمداين  

ـ    1400مرص للطباعة ، سعيد جودة السحار ورشكاه، الطبعة العرشون    دار   . م 1980  -ه

 سمري القحطاين. لصالح بن حممد بن حسن األ  ومية،شرح األجر   -18

مالك،  -19 ألفية ابن  بن حممد األشموين    شرح األمشوين على  الدين عيل  نور  أليب احلسن 

 م. 1998  –هـ 1419ت ، الطبعة األوىل و بري -ة يتب العلم، دار الكهـ(900)ت

الفوائد  -20 تسهيل  بشرح  القواعد  بتمهيد  املسمى  مالك  لبن  التسهيل  ملحمدشرح  بن    ، 

حممد العزازي، دار الكتب    ، حتقيق:هـ(778)تر اجليش  سف التميمي املعروف ب ناظيو

 بريوت.  -  العلمية

القر   -21 النشر يف  لنويري  مد بن حممد احم  بن  م حممدالقاسأليب  ،  اءات العشر شرح طيبة 

العلميةهـ(857)ت الكتب  دار  رسور،  حممد  جمدي  حتقيق:  األوىل    -  ،  الطبعة  بريوت، 

 م. 2003  -هـ  1424
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 ، دار اللؤلؤة للنرش والتوزيع. منت األجرومية لعلمة خالد األزهري على  شرح ا  -22

الشافعية،  -23 شهب   طبقات  قايض  ابن  الدين  أمحدلتقي  بن  بكر  أبو  عبن    ة  بن  مر  حممد 

  –عامل الكتب  ، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان،هـ(851)ت ي الدمشقي دي الشهب ساأل

 . هـ1407األوىل بريوت، الطبعة 

ي، حتقيق الدكتور حممد  حممد بن طيفور السجاوند ، لإلمام أيب عبد اهلل  الوقوفل  عل   -24

 . م2006  ،هـ 1427الثانية   اهلل العيدي، مكتبة الرشد ،الطبعة بن عبد 

املقرئ    السبع، القراءات    يفان  العنو   -25 سعيد  بن  خلف  بن  إسامعيل  طاهر  أليب 

  ل العطية، عامل الكتب خلي   زهري زاهد ود.   ، حتقيق: د. هـ(455)ت  األنصاري الَّسقسطي  

 . هـ4051بريوت،   -

البرصي    ن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيديـمـد الرحـي عبـألب،  نــالعي  -26

 مرائي، دار ومكتبة اهلالل. إبراهيم الساد  مي، زوخامل حتقيق: د مهدي  ،هـ(170)ت 

القراء  -27 طبقات  يف  النهاية  اجلزري    ،غاية  بن  يوسف  بن  حممد  بن  حممد  اخلري  أليب 

 . مكتبة ابن تيمية  ،هـ( 833ت)

فاقيس  النوري الصأليب احلسن عيل بن سامل بن حممد  ،  النفع يف القراءات السبع ث  غي  -28

املا املق حتهـ(1118)ت  لكي  رئ  حمأمح  قيق:،  السمد  عبد  الشافعي مود  دار    يع  احلفيان، 

 . م2004 -هـ 1425بريوت، الطبعة األوىل   –الكتب العلمية 

الربية يف شرح    -29 اآلجرومية فتح رب  بن  ، نظم  عمر  بن  احلازمي،    ألمحد  مكتبة  مساعد 

 م. 1020  -هـ  1431مكة املكرمة، الطبعة األوىل   -األسدي

الرمحن بن  د  ـن عبـد بـ مـن أحـر بـاكـش  نـب  دـمحـن مـ يالح الد ـ ، لصاتـــيـوات الوفـف  -30

 بريوت، الطبعة األوىل.  – ، حتقيق: إحسان عباس، دار صادرهـ(764)ت شاكر 

)التمكن واملشاهبة    -31 الصرف  املمنوع من  بن مصطفى  للدك  والعلة(،يف  الكريم  تور عبد 

 م. 2005يونيو    –يناير   ع عرش، العدد التاس   ، جامعة تعز، امعية مدلج، جملة الدراسات االجت

اس، تـحمـن مـد بـمـر أحـعفـ ي جـ ألب  اف،ــنـع والئتـطـالق   -32 حقيق:  ـد بن إسامعيل النَّحَّ

الطبعة    اململكة العربية السعودية،  -ودي، دار عامل الكتب  إبراهيم املطر د. عبد الرمحن بن  

 . م1992  -هـ  1413األوىل  
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  يب الرضا احلموي مر بن حممد بن أألمحد بن ع  شارات يف أصول القراءات،القواعد واإل  -33

القلم  ،هـ( 791)ت  احللبي   دار  بكار،  احلسن  حممد  بن  الكريم  عبد  الدكتور    -حتقيق: 

 . م1986  -هـ  1406دمشق، الطبعة األوىل  

النحو،  -34 علم  يف  احلاجب  الكافية  أيب   البن  بن  عمر  بن  عثامن  بن  الدين  بكر    مجال 

املالكي   اإلسنوي  د. ـ(ه  646)ت  املرصي  حتقيق:  ا  ،  عبد  مكصالح  الشاعر،  تبة  لعظيم 

 م.  2010القاهرة، الطبعة األوىل   –اآلداب 

يوسف بن عيل بن جبارة بن  القاسم  أليب    الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها،  -35

قيق: مجال بن السيد بن رفاعي  حت  ،هـ(465)ت  بو القاسم اهلَُذيل  حممد بن عقيل بن سواده أ

 . م 2007  -هـ  4281، الطبعة األوىل  مؤسسة سام للتوزيع والنرش الشايب، 

عمـشـبي  ـ ألب،  اب ــالكت  -36 عثمـر  بن  بـرو  سيبويه  ـان  امللقب  بالوالء،  احلارثي  قنرب  ن 

الثالثة  القا  -السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي   قيق: عبد، حتهـ(180)ت   الطبعة  هرة، 

 . م1988  -هـ  1408

العشر، -37 القراءات  يف  عبد   الكنز  الدين  تاج  حممد  ب  أليب  عبداهلل  امل  ن  بن  بارك  املؤمن 

الطبعة  القاهرة،    -خالد املشهداين، مكتبة الثقافة الدينية   ، حتقيق: د. هـ(741)تالواسطي  

 . م2004  -ـ  ه1425األوىل  

بن ، أليب  حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ -38 الدين حممد  تقي  حممد بن حممد،    الفضل 

الع اهلاشمي  الفضل  الشافعي  أبو  املكّي  ثم  األصفوين  الكهـ(871ت)لوّي  دار  تب  ، 

 . م1998  -هـ 1419العلمية، الطبعة األوىل  

وم مــالب   و، ـــحـ ي النـة فـــــيـروم ـن اآلجــتـم   -39 الصنهاجي    مد بن داودحـن مـد بــحمـن آُجرُّ

 . م1998-هـ 1419دار الصميعي،    ،هـ(723)ت 

املؤمن بن عبد احلق ابن  لصفّي الدين عبد   ،لبقاع مراصد الطلع على أمساء األمكنة وا  -40

 . هـ 1412الطبعة األوىل    بريوت،   -، دار اجليل هـ( 739)ت  بيل قطيعي البغدادي احلنشامئل ال

البلـجـمع   -41 اهلل شهـي عبـألب  دان،ــم  ياقوت  ـد  الدين  اهلل  اب  الرومي احلموي  بن عبد 

 . م1995بريوت، الطبعة الثانية  -ر صادر، داهـ(626)ت 
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بد اهلل حممد بن أمحد  الدين أيب علشمس    معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،   -42

 . م 1997  -هـ 1417الكتب العلمية، الطبعة األوىل    دار ،  هـ(748)ت  بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي 

د بن أمحد بن زكريا  ا بن حمملزكري   ما يف املرشد يف الوقف والبتداء،   املقصد لتلخيص -43

 . م1985  -هـ 1405، دار املصحف، الطبعة الثانية هـ(926)ت  األنصاري،

  ، هـ( 444)ت  أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر الداين   اء، كتفى يف الوقف والبتد امل  -44

 . م 2001-هـ 1422عامر، الطبعة األوىل    حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، دار 

، أليب حفص رساج الدين عمر بن قاسم  تواتر من القراءات السبع وحترر   يف ما  املكرر  -45

ار الشافعي املرص عيل األنصاري  بن حممد بن   ، حتقيق: أمحد حممود عبد  هـ( 938)ت  ي  النشَّ

ـ  1422  بريوت، الطبعة األوىل   –الشافعي احلفيان، دار الكتب العلمية  السميع  . م   2001  -ه

حممد بن عبد الكريم    ألمحد بن عبد الكريم بن ،  بتداء وال  قف منار اهلدى يف بيان الو   -46

الشافعي   املرصي  نحو  األشموين  الهـ(1100)ت  الرحيم  عبد  حتقيق:  دار  ،  طرهوين، 

 . 2008القاهرة    – احلديث

جني املوصيل    أليب الفتح عثامن بن ،   أليب عثمان املازين  شرح كتاب التصريف   املنصف   -47

 م. 5419  -هـ  1373م، الطبعة األوىل  اث القدي ،  دار إحياء الرتهـ(392)ت 

واآلاثر،  -48 اخلطط  بذكر  والعتبار  أمح  املواعظ  العباس  عيل  أليب  بن  القادر  د  عبد  بن 

بريوت، الطبعة    -، دار الكتب العلمية هـ( 845)ت  احلسيني العبيدي تقي الدين املقريزي  

 . هـ1418وىل  األ

الق ـف  رــ شـالن  -49 العشــي  اخلري  ر، ــراءات  بن    أليب  حممد  بن  اجلزري  حممد  بن  يوسف 

 . تبريو -، دار الكتاب العلميةهـ(  1380)تحتقيق: عيل حممد الضباع  هـ(، 383)ت

األند  -50 غصن  من  الطيب  الرطيب، نفح  التلمساين    لس  املقري  حممد  بن  بعد  ألمحد  )ت 

 . 9681بريوت ،    -ار صادر  إحسان عباس، د حتقيق : د.  هـ(،1050

شــاهل  -51 طيـــادي  النــبــرح  الق ـــ شـة  يف  الع ـر  م ـمـمحـل  ، ر ـــشـراءات  مـحمـد  سامل  ـحمـد  د 

 . م1997 -هـ 1417بريوت، الطبعة األوىل،  –دار اجليل   ،هـ(1422)ت حميسن 

الصفدي  ل  الوايف ابلوفيات،  -52 اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  ،  هـ(764)ت  صالح 

 . م 2000  -هـ 1420بريوت،    –اث  لرت دار إحياء ا مصطفى،    وتركي حتقيق: أمحد األرناؤوط
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