
 

 اْلــــِوَشـــــــاح                 
 َشرُْح نُــونِـيَّـِة قَــْصِر الْـُمـْنـَفـِصـِل لِـَحـْفــص      

 ـِق الْـِمْصـبَــاحِ ِمْن َطرِيــ 
 

 فُ ـــيــــــْألِ ــــَداُد وتَـــــــــِإعْ                  
  ـِري  ــاأَلْزهَ  ـانــمَ ـــثْ ــــن ع  ــن بْ ـــسَ ــ حَ ـَي ـــحْ ـ ََ ِب أَ  ْيِ ــيَ ــحْ وَ ــــالْ  مِ ادِ ــخَ 

 نِ يْ ارَ  الدَّ ِف  هِ بِ  فَ طَ ولَ  هُ نْ عَ  ا للاُ فَ عَ             
                                  

َم َلهُ                                                 َورَاَجَعهُ  َقدَّ
 

 نَـاِدي ْبن حد اد ْبن حمم د الِقط   / الدكتور                   أَبُو َماِلك  أْْحد اخلََلِفيّ  /  م  ـاظِ ـن ـ الاذ  ـتـَ األ سْ       

                                                        ُأْسَتاذ الِقَراءاِت ابأَلْزَهر وَجاِمَعِة الَقِصيمِ ِخرِّيج ُكلِّـيَّـِة الُقْرءاِن للِقَراءاِت وُعُلوِمها بطنطا             
 وُمْقرِئ الِقَراءاِت ابْْلََرِم النـََّبِويِّ الشَّريِف                  ِر الشَّرِيِف           ِن ابأَلْزهَ ُمَدرٌِّس الُقْرءا        

 وُعْضو ُمرَاَجَعة املْصَحِف مبجمَِّع امللِك فـَْهد                                                                ُكبـَْرى صُّْغَرى والوُمْقرُِئ الِقَراءاِت الَعْشِر ال    
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 . وِ اتِ نَ سَ حَ  انِ يزَ  ِِ ِف  ِٓت للاُ لَ عَ جَ dِإَل  وتَ ْقِديرٌ ِإْىَداٌء   

 ؛ِِن ُكلِّ ُسوٍء وَشرٍّ  ا للاُ م   َحِفَظهَ أمِّ ٪ُتَم د  ةِ  يَ  انِ  ث   ُأِِّي الو iإل ِإْىداٌء وتَ ْقديرٌ  

 .رَاَحِِت    َكَتَب للاُ أْجَرٱُتا    فَقْد َتِعبَ ا ِِن َأْجِلي وَسِهرَا َعَلى 

 َأِب عُ َمر ٪َتم دو  َأِب َعْبِد الر ١ْتَِن ٠َتَال ْبن ُعْثمان َأَخَوي  الَعزِيزَْيِن َخاصٌّ ِإَل  ِإْىداٌء وتَ ْقِديرٌ  

ُِ ِعٍٕت يل فَ  ْبن عُ ثْ َم ان  . َج زَاٱُتا للاُ خ ْٔت الْ َج زَاءِ ف َكاان َخ ْي َر 

ُشُيوِخي الُفَضالء واأَلَساِتَذِة الُعَلَماِء ال ِذيَن تَ َلق ْيُت َعنهم الُقْرءاَن ِبِقرَاءاتِِو ورَِوايَ اتِِو  َداٌء ِإيلىْ إِ  

ن ُْهموَأُخصُّ  َِة / ٪ُتَم د ْبن ٪َتُْمود ْبن َأ١ْتَدَشْيِخي  :ابلذِّْك ِر ِِ  ٘تقٍّ   وُىَو َعاِلٌ    ا٤تََمل الَعال 

ْيضاً وأَ   / َحَسَنٕت ْبن إِْبراِىيم ِجْْبِيل ئْقرِ َشْيِخي ا٧تعلى للِا أحداً وأْيضاً  ال أُزَكِّيو   وِصْدٍق  

 ُمْقرِئالْ  شْيِخي ا٥تِبيب والَشاّب اأَلرِيبهنع هللا يضر وأَْيضاً  َشْيِخي ا٧تَدقِّق د / نَ اِدي ْبن حد اد الِقّط 

َِاِلٍك َأ١ْتَد ْبن أَ  ٍة وَفْضلٍ  ِفّي ا٦تَلَ ١ْتَد / أَبُو  َِْكرُِ  . فَ ُهَو أْىٌل ِلُكلِّ 

َِْعُروفًا أو َقد َم يل َنِصيَحًة ِإْىَداٌء وتَ ْقِديٌر وِعْرَفاٌن   أَْو َدَع ا يل ِبَظْهِر ِلُكلِّ َِن َأْسَدى إيل  

 . َتَم لَنَ ا ابْلبَ اقِ ي اِت الص  ا٥ِتَاتِ ....... ثَ ب  تَ َنا للاُ وِإي  اُكم على كلمِة الت  ْوِحيِد وخَ  ر ةً  َِ  ولوْ الَغْيِب 



 

 

 

 ملخص البحِث 

ة نونّية قصر ا٧تنفصل ٥تفٍص ِ  ألِب الكرم ن طريق ا٧تصباحىذا البحث ىو شرٌح ٧تنظِو

شيخي األستاذ ا٧تقرِِئ / أِب ِالٍك أ١تد بن أ١تد بن  ِن نظمِ  بيتاً  ( ِٕٙن ) الش ْهرزورِيِّ 

ة اهبا وقد ُنِظَم ف ىذا الّّريِق بديعٌة ف اب طو ا٦تلِفّي وىي على ٘تِر الكاِل وىي ِنظِو

اتٍ  ٓٔخاص ًة فيما اطّلعتُ  عليو   وقد قمُت ابلّتعليق وعقدتُّ ِقارانٍت بينها ،  ِنظِو

ِّيفٍة بياني ٍة . ة بيتاً بيتاً وبّينُت ِا ف ِعاٍن روائيٍة وإشاراٍت ل  على أبيات ا٧تنظِو

 

؛ حيُث إن   ِا جاَء ِبِو اْبن ا٤تزرّي ألن  ا نقرأُ ِِن َطرِيِقِو وىذا يتِِّضُح ِف الش رْحِ ُم التز اِنهِجي و 

ْوِضٍع وقْد أخْذُت وَعِمْلُت ِحَب الن ْشِر ِف َِْوِضِعِٕت صاِحَب ا٧تِْصَباِح خالَف صا وسكَت ف َِ

 بقوِل اْبِن ا٤تزرّي .

 

 

 



 

 

 

 اْلِقطّ  تَ ْقرِيُظ الش ْيِخ الدكتور / نَ اِدي ْبن َحد اد ٪ُتم د َعِلي

عة الَقِصيِم     ْأْستاذ الِقراءاِت ابأَلْزَىِر وُكلَِّية الُعُلوِم واآلَداِب ابلر سِّ    َجاِِ

ُِراَجَعِة اْلمْصَحِف ٚتَُجم ِع ا٧تِلِك فَ ْهدٍ   وُِْقرِئ الِقرَاءاِت الَعْشِر الصُّْغَرى والُكب َْرى وعْضو ٤َتَْنِة 

 



 

 

 

َِاِلٍك أْح َمد ْبن أْح َمد طَ َو ا٦تََلِفيّ تَ قْ   رِيُظ الن اِظِم اأُلْستاِذ ا٧تْقرِِئ / أبُو 

 َُِدرِّس الُقْراِن ابأَلْزَىِر الش رِيِف وُِْقرِئ الِقراءاِت الَعْشِر الصُّْغَرى والُك ب َْرى

 

 



 

 

 
َمـــٌة َوتَــْمــِهــ  ـيــدٌ ُمــَقــدِّ

 

   : دُ عْ وب َ  َُِعلِِّم الن اِس ا٦تْٔتِ رُسوِل للِا َعَلى والص الُة والس الُم َربِّ الَعالَ ِم َٕت ا٥تمُد هلِل 

َِا ُتْصَرُف  ُم ِكَتاِب للِا تَ َعلُّ  : َِا تُ ْبَذُل ِفيِو ال ُمَهُج الَغَوايل وأَجل   ،ِو ا٨ِتَمُم الَعَوايل إِلَيْ فإن  أَْول 

وِِن َأَىمِّ الُعُلوِم  ؛ ((َخي ْرُُكم َِن تَ َعل َم الُقْرءاَن وَعل َموُ )) :iقاَل َرُسولُنا الَكرُِٓن وقْد  ؛ وُ ِليمُ وتَ عْ 

ال ِذي ٵُتَيُِّز َصِحيَح اأَلْوُجِو ِِن َسِقيِمها وٚتَ ا أن   (ٔ)ِعْلُم ْٜتريرَاِت الِقراءاتِ  : َعلَِّقِة بِكَتاِب للاِ  تَ  مُ  ال

ْشُهورُة ِف َغاِلِب ِبالِد اإِلْسالِم ُضَبَط الْ رِواي
َ
ُمْصَحُف الش رِيُف َعَلى َة َحْفٍص َعن عاِصٍم ِىي ا٧ت

َفِصِل  َدِّ ا٧تن ْ
ولَ م  ا كاَن الَقْصُر  ِِن َطرِيِق َويلِّ للِا الش اِطِبِّ ِا يُواِفُق َىِذِه الّرِوايَة بِتَ َوسُِّط ا٧ت

ِف أَقلِّ  َنَظَم األَئِم ُة والشُّيوُخ  ؛ ْحَكاِم وإِْتقاِِناِن اأْلَ أْرَسَخ َٞتَكُّن ًا ِئ و أْيَسَر ِلراِحِة الَقارِ 

ََِع َطرِيِق ِحْرِز األَ  ُُّرِق ِخ الف ًا  ْنها َطرِيُق ا٧تِصْ ال َباِح الز اِىِر ِف الِقراءاِت الَعْشِر البَ َواِىِر  َِاْنِّ ِِ

َِاِم َأِب الَكَرِم ال ّ   نَ َف ف  َرُزورّي وأُلِّ   هْ  ش   لإِل      َعْش  رُ ِو  يْ  ُت َعلَ  عْ  لَ  ا اط  يمَ  فِ      ِق َخاص ةً  رِي ْظِم َىذا ال

 
                                 

 ِس . الت ْحرير لَُغًة: ىو َجْعُل الش ْيِء ُحرّاً... وَحر ْرُت الَقْوَم: أْطَلْقتُ ُهْم، وأْعتَ ْقتُ ُهْم َعن َأْسِر ا٥تَبْ (ٔ)  
ُرُِقَها الص ِحيَحِة، وعَ  ِّالحاً: ىو الت ْدِقيُق ِف الِقراءاِت، وَٞتِْييُز ُكلِّ رَِوايٍة َعَلى ِحَدٍة بَِعْزِوَىا لِّ  َدُم َخْلِط رَِوايٍة ِِبُْخَرى .واْص

 

 . ٚيُنَظر: َٜتْرِيُر الت  ْيِسِٔت ص 



 

 

 

اٍت ولكٓتِّ ب ظُ  نْ   ِ ظُوَِةَ نْ َِ اْختَ ْرُت  (ٕ)يصِ  ت ْمحِ  ِر وال ظَ  ن   َد ال  عْ   ِو
 صٍ فْ ٥تَ  لِ صِ فَ ا٧تن ْ  رِ صْ قَ  ةِ ي  ونِ نُ )  (ٖ) 

 وَ ن طَ د بْ ١تَْ ن أَ بْ  دَ ١تَْ أَ  كٍ الِ َِ  ِب أَ /  ئِ رِ قْ مُ  ي الدِ يِّ ي وسَ خِ يْ شَ  مِ ظْ ن نَ ِِ وِىَي  ( احِ بَ صْ ا٧تِ  يقِ رِ ن طَ ِِ 

  . (ٗ)ِِن َ٘تِْر الَكاِِلِ   وِىَي  وِ بِ  عَ فَ ون َ  للاُ  وُ ظَ فِ حَ   ّي اأَلْزَىرِّي فِ لَ ا٦تَ 

 اكيبِ الّت  ، وانْ تَ َقى ِِن ْقُصودِ ِر األْلَفاِظ ال ِِت َتِفي اب٧تِف اْخِتياأي  َم ا تْوِفيٍق الن اِظَم  ْد وف َق للاُ وق

ْعْت
َ
َِا يُ زَيُِّن ِبِو ا٧ت َ للّّالبٕت ِف  ، واأَلَسالِيِب   ، يضاحٍ إِ  ةِ ايدَ إل زِ  وُ عَ َِ  ونَ اجُ تَ ِا ال ٳتَْ  وِ مِ ظْ  نَ وبَ ٕت 

 اناىَ عْ وَِ  ،قٌ افِ دَ  ايهَ فِ  نُ زْ ِف نَفِسي فالوَ  َِكانٌة خاص ةٌ  القصيدة ِٕت و٨تَذهتِ  مَ  ال رِ  عْ الشِّ  نَ ِِ  يَ هِ فَ 

ّ  ِعالوًة َعَلى ِا ِفيها  ، ِتهاالَ زَ أْلَفاِظها وجَ  ةِ و  قُ بِ  فاِتازتْ  ؛ قٌ ائِ رَ  واإِلَشارَاِت  ةِ افَ رَ والظ   ةِ افَ رَ ِن ال

 اءِ ر   القُ  دِ  يِّ   سَ  عَ  َِ  اهُ  ي   وإِ ْن رَ شُ ٳتَْ  نوأَ  ، اءِ زَ ا٤تَ  رَ ي ْ خَ  وِ لِ مَ ى عَ لَ عَ  وُ  بَ  ي ثِ  ن يُ أَ  للاُ  لُ أَ سْ أَ  ؛ ا٦تَفي ةِ 

ّ  ابِ  سَ يْ لَ  حُ رْ وىذا الش   ؛ اءِ بَ جَ النُّ  لِ اضِ فَ ي األَ وخِ  يُ   وشُ  ي  دَ   الِ ووَ   لِّ خِ مُ  ال ٔتِ صِ لقَ وال ابِ  لِّ  مَ  مُ  يل الوِ ل

ُِْشِكاَلِت َىذا الن ْظِم ويُ  ُح  ُِ   بَ   إْذ يُ َوضِّ َِ   بْ   ويُ  َلوُ مَ  جْ  ّٕت  ِِ    ي  ا فِ    رُِز  وَقدْ ،  فَ    ائِ    َّ   َد ولَ    َوائِ   فَ  نْ    ِو 

                                 

َُِقاَرنًة بَ ْٕتَ  ((2  .ف أََواِخِر الِكتاِب   أْسَأُل للَا الت  ْوِفيَق والس َداَد  ِت اْلَعشِر َىِذه ا٧تْنظُوَِا وقْد َعَقدتُّ 
 م . ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕ قُ   َوافِ   مُ  ى  ال ٕٖٗٔ/ٕٔ/ٙوَقْد انْ َتهي ِن َنْظِمها ف يْوِم اأَلْربَِعاء :  (3)
ٗ))  ّْ ُِ تَ َف اِع لُ ن ) ِستُّ َِر اٍت ( َثاَلٌث ِف ُكلِّ َش ْن َىِذِه الت  ْفعيَلِة    ِف أيِّ وتَ ْفِعياَلتُُو :  ٍر ، وٲَتُوُز َتْسِكُٕت ا٥تَْرِف الث اْن ِِ

ْضَماِر . يُ ْنَظُر : العروض ا ُِ ْت َف اِعُلن ( بَتْسِكِٕت الت اِء وىذا الت  ْغئُت ُيَسم ى : اِبإْلِ  . ٜٗلت  ْعليمّي ص َِْوِضٍع    فُتْصِبح ) 



 

 

 

ُتوُ  فاهلَل أْسَأُل َأن َيُكوَن  (٘)احِ بَ صْ ا٧تِ  يقِ رِ ن طَ ِِ  صٍ فْ ٥تَ  لِ صِ فَ ا٧تن ْ  رِ صْ قَ  ةِ ي  ونِ نُ  حِ رْ شَ  احِ شَ الوِ  بِ   : َأ٣ْتَي ْ

ورَد ِن ا٧تَعاْن وا٧تَساِئِل واألْحَكاِم فُهَو  َّّرِزاً ٧تاوُِ  رُْح ٪تُِيّاً فَيُكوَن َىذا الش   ؛ا٣ْتًا على ََِسم ى

 .  َذِلَك   و للاَ   أَْرجُ  ْرأَُة مَ  بِ َم ثَ اب ِة الزِّيَنِة ال ِِت تَ تَ حل ى اهِبا الْ 

  َُِن َْهِجي ال ِذي أنْ َتِظُم َعَلْيِو ف ِكَتاِب  وَى ا ى   : َو 

 .     َعَفا للاُ عنُو   اِظِم بدْأُت بتَ ْر٠َتَِة الن   : أو الً 

َلًة ِوْفَق ِا قرأْتُُو على الن  اِظِم    : ََثنياً   .   َرِضَي للاُ عنُو   َكتَ ْبُت ا٧تْنظُوََِة َكاِِ

َُِقدِِّاٍت ِْنها : َثلِثاً  ِة  ُت بَ ْٕتِ يِدي الش رِْح ِبِعد  ِْ   : َقد 

ِة ِن حيُث ا٣تِْها واْسِم نَ   اِظِمها وَعَدِد أبياِِتا والَبْحِر ال ِذي نِظَمْت َعِلْيِو    تعريٌف اب٧تْنظُِو

 . وَِْوُضوِعها

 .   ِذْك ُر ا٧تْنظُوَِاِت الِت نُظمْت ف رَِواية َحْفٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ 

َِ اِم َحْفٍص ِن طُُرِق الن ْشِر وُأُصولِ ِو   .     ٠ُتَْلًة     ب ي اُن طُُرِق اإِل

                                 

َنهما  :َكْسِر  " الِوَشاح   ابلض مِّ وال (5) اِن ٴُتَاَلُف بَ ي ْ ن ُلْؤُلٍؤ وَجْوَىٍر ِْنُظِو  وأَِدٓنٌ ،َِْعُّوٌف أَحُدٱتا على اآلَخرِ  ،ِكْرَساٌن ِِ
ْرأُة َبَٕت عاتِِقها وَكْشَحْيها ،َعرِيٌض يُ َرص ُع اب٤تَْوَىرِ 

َ
ُه ا٧ت  .... ".تَ َقل دَ  :... وتَ َوش َح بَسْيِفِو وثَ ْوبِوِ .َتُشدُّ

 .٘٘ٚٔ   ٗ٘ٚٔيط القاِوس احمل



 

 

 

ُِرَاعياً ِا يَِليشَ  : اً  رَاِبع  : َرْحُت أبْياَت ىذه ا٧تْنظُوَِِة بَ ْي ت اً بَ ْي ت اً 

ُت بِ بَ يَ اِن ا٧تْفَرداِت وََِعاْن الَكِلماِت   ِإن اْحِتيَج إل َذِلك      ِْ  . َقد 

 .الز اِى ِر  ْصَباحِ ا٧تِ ِِن كالِم اْبِن ا٤تَزرّي ِف الن ْشِر، وَأِب الَكَرِم ِف  أُْتِبُعُو بذْكر الّنصّ      

    ِذْك ُر ِا يَ تَ َعل ُق ابلل ّاِئِف والنِّكاِت الَبيانِي ِة واإِلشاراِت ا٦تَِفي ِة   وقْد أجاَد الن  اِظُم ِف َذلك     

 . ُقْمُت ِبعمِل جْدوٍل اب٦ِتاَلفَاِت بْٕتَ َطرِيَقِي ِحْرِز األَِاْنِّ وا٧تِْصَباح الز اِىرِ       

ُِ َق ارَنَ  ٍة بَ ْٕتَ ا٧تنظُ        . ال ِِت ُنِظَمْت ِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ  اتِ وَِ أْتبْعُت َذِلَك ِبَعَمِل 

اِت لِتكوَن بَٕت َيِدي القارئِ  : وِِن ابِب اإِلْٞتامِ        . رأْيُت َأن أقوَم ِبذِْك ِر بَِقي ِة ا٧تنظِو

  . ِهرسِ ال ِِت اْعَتمدتُّ علْيها ثُ م  ِذْكِر الفِ  ثُ م  ذََك ْرُت ا٧تراِجَع وا٧تَصاِدرَ  : خاِِساً 

 ِّا ال ّ رِيذَ ف َٜتْرِيِر ىَ   ُم ت  بَ ُع ِعنَد الن  اِظ مِ ن َْهُج الْ  مَ  وأ   : قِ  ا ال

ن ُو َىَو ال ِذي اط َلَع ا حر رُه اإلَِاُم اْبُن ا٤تَزرِّي ِف ِسْفرِِه الَعِظيِم " الن ْشِر" وال ٯُتَالِفُو ألٚتَِ  مَ زَ  تَ  الْ فَ َقِد 

ِّّي ِة  على اأُلًصولِ  ُُّرِق ِا َرواُه أداًء ال  ال ِِت ا٦َت َرَواىا ِٙتالِف َِن بْعده ِِن األئّمِة وُىناَك ِِن ال

ّ ِلعَ ف نّصاً  َطرِيِقِو  واب٤تُْمَلِة فِنْحُن نلتزُِم ٚتا جاَء بِِو اْبن ا٤تزرّي ألن  ا نقرأُ ِِن ؛ عَلي َْها أّّن لنا أن ن

َِْوِضِعِٕت  ؛وىذا يتِِّضُح ِف الش رْحِ  حيُث إن  صاِحَب ا٧تِْصَباِح خالَف صاِحَب الن ْشِر ِف 



 

 

 

َِْوِضٍع وقْد أخْذُت وَعِمْلُت بقوِل اْبِن ا٤تزريّ   . وسكَت ف 

َب علِم القراءاِت خاّصًة وأن ير  ًِّة وُطال  َب العلِم عا زقٓت اإلخالص ف أسأل للاُ أن ينفَع بو ُطال 

القول والعمل وأن ٲتعلو ف ِيزان حسنايت وأن يغفر يل ولوالدّي ولشيوخي و٤تميع 

                     ا٧تسلمٕت...

 

 َخاِدُم الَوْحيَ ْٕتِ  : َكتَ َبُو ِبَقَلِموِ                                                      

    َعَفا للاُ عنُو         رِيّ  ان األْزىَ  مَ   ثْ  ن عُ   ن بْ  سَ  َٖت حَ  و ٳتَْ  أبُ                                           

 ى  ٜٖٗٔ/ٖ/َٖٕصَباح االثْ نَ ْٕتِ  : وُك تِ َب ِف                                               

    ِِ ْص ر   َّ ْل َخا بِ ِر بَ ْيِِتَ الَع اِِ ف                                                     

           

 

 

 



 

 

                                                                                                                                     

تَ ْرَج َم ُة ال ن  اِظ مِ                          

  ْيُّ رِ ىَ زْ ُئ األَ رِ ا٧تقْ  يّ  فِ لَ ا٦تَ  نِ  مَ  حْ د الر  بْ ن عَ بْ  وَ  ن طَ د بْ  مَ  حْ ن أَ د بْ  مَ  حْ أَ  كٍ الِ و َِ بُ أَ  : وُ  مُ  اس

  . يُّ عِ افِ الش  

 ا٧تيالد والنشأة والتعليم : 

ِِ  ي  ورِ هُ ٠تُْ الَقْلَيوبِي ة   ة ظَ افَ ٪تَُ     ف ُأْجُهوِر الُكب َْرى   َِرَْكز طُوخ   َد شيُخنا    حفظُو للاُ  ِ لوُ  ر صْ ة 

   . مٜٚٛٔ/ٜ/ٛا٧توافق  ى   ٛٓٗٔ/ٔ/٘ٔ ِف  ، ةي  بِ رَ العَ 

ُُّفوَلِة ِف اْلُكت اِب على يدِ         رِ صْ و الن  بُ أَ  نِ مَ  حْ الر   دِ بْ عَ  وِ خِ يْ شَ  َحِفَظ الُقْرآَن الَكرَِٓن ِف َزَِِن ال

لَ قَ َرَأ َعَلْيِو الُقْرآَن الَكرَِٓن َختْ ثُ م   ،    للاُ  وُ ظَ فِ حَ  ْن َطرِيِق  ًة بِ  َمًة َكاِِ رَِوايَِة َحْفٍص َعْن َعاِصٍم ِِ

 . جزاه للا خٔت ا٤تزاء ؛ م(ٕٙٓٓ    ى   ٕٚٗٔ) : عامَلْفظًا وَِكَتابًَة  َوَأَجازَهُ  ، الش اِطِبي ةِ 

 : ِِن ِص َف اتِ ِو وِخ اَللِ ِو  

 اءِ رَ   قْ الصادقٕت العاِلٕت بو فهو ِن ا٧تتمّكنٕت ف إِ : أحسبو ِن أىل القرءان        هنع هللا يضر     إن الّناظم 

  ّ  لُ قِ    ثْ    يُ تو وشفقتو بّاّلبو وال ١تَْ ورِ  وِ قِ لُ خُ  ةِ   اثَ َِ ودَ  وِ  الوًة على ٠تيل أدبِ عِ  ؛ اهَ  اتِ رَ   يرِ  حْ  ة وتَ   بَ   يِّ  ال

ُ   لَ  وَ هُ ف َ ،  رِ شْ الن   ةِ بَ يِّ طَ  يقِ رِ طَ  نْ ى ِِ رَ ب ْ كَ الْ  رِ شْ عَ لْ ابِ  وِ    يْ     لَ   عَ يت اءَ رَ     قِ  الَ   حَ  ُو     تُ   نْ   ايَ  َع ا ذَ ىَ ؛ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ   ٕتِّ



 

 

 

، َتْسَتْأِسُر لَِقْولِِو َو٣َتِْتِو  َلى َدَرَجٍة َِن الت  َواُضِع والِعْلمِ . عَ  اعِ   بَ  ِّّ  ال حُ ِر ، َِ  ةِ  افَ  يَ ضِّ  ال ٓنُ رِ  كَ   بِ  انِ  ا٤تَْ 

َبهِ  ، َوِسيَماهُ  َِثْ َواهُ  ُر ٚتَُحي اُه، َحِفظَُو للُا واْجتَ َباهُ َوتَ ن ْ ،  ، َوَأطَاَل ُعُمرَُه ِف ا٦َتْٔتِ، وَجَعَل ا٤تَن  َة 

 . وِ   لِ   ىْ  أَ ِف وَ  وِ  ي فِ  للاُ  كَ ارَ   بَ وَ 

   هايْ لَ عَ  لَ صَ  حَ ِِت ال   اتُ ادَ هَ الش : 

 . ريفِ الش   ىرِ ن األزْ ِِ  راءاتِ القِ  صِ على ٝتصُّ     حصلَ 

َها بَّْنَّا للقِ  ٓنِ رِ الكَ  آنِ رْ القُ  ةِ لي  ن كُ ِِ  َهاوِِ لُ وعُ  راءاتِ ليسانس القِ َحَصَل َعَلى      ؛رَاءاِت وُعُلوِِ

 .الش رِيِف  رِ ىَ زْ جاِعة األَ 

  ْا ىَ دَ  ل   قَ  ي تَ  تِ  ال   ةُ  ي   نِ  يدِّ  ال فُ  ائِ  ظَ وَ  ال : 

ٔ     َ  : ا٧توافق ، ى ٕٛٗٔ : عام يفِ رِ الش   ىرِ زْ ألَ ابِ  راءاتِ قِ وال ٓنِ رِ الكَ  آنِ رْ سًا للقُ رِّ دَ ُِ  ُعٕتِّ

ا زالَ  ، مٕٚٓٓ  . ريف حّّت اآلنالش   ىرِ زْ ابألَ  وُ عملَ  ٵتارسُ  ِو

 ىرَ غْ الصُّ  رِ شْ العَ  اءاتِ رَ لقِ اب يوِ فِ  ئُ رِ قْ  يُ  يفِ رِ الش   رِ ىَ زْ ألَ ابِ  لٍ ج  سَ ُِ  يظٍ فِ ٜتَْ  تبِ كْ َِ  بُ صاحِ     ٕ

 . مٕٚٓٓ: ا٧توافق ، ى ٕٛٗٔ: ِنذ عاميِس الُعُلوِم الت ْجوِيِد والِقراءاِت ََِع تْدرِ ،  ىرَ ب ْ والكُ 

  ، ى ٕٛٗٔ : عامكريستال عصفور ِن   جدِ سْ ف َِ  ويدَ جْ والت   ٓنَ رِ الكَ  آنَ رْ القُ  َدر سَ     ٖ

 . مٕٙٔٓ : ا٧توافق ، هٖٚٗٔ : وحّّت عام ، مٕٚٓٓ : ا٧توافق



 

 

 

 . وقاف ا٧تصريّة سابقاً عضو ا٧تقرأة التابعة لوزارة األ     ٗ

 امَ  قَ وأَ  ، مٕٙٔٓ/ٙا٧توافق  ، هٖٚٗٔ :ان ا٧تبارك عامضَ َِ رَ  رِ هْ  أِريكا ف شَ َل إِ  سافرَ  -٘

ات التجويد و  حِ رْ ف شَ  ةٍ ي  مِ لْ عِ  ةً رِ وْ دَ  نظِو  . اكَ نَ ىُ  ٔتٍ بِ كَ   دٍ دَ َدّرس القراءات لعَ بعض كتب ِو

ُِ  ؤَ  «إدِونتون»ية سافر إل كندا وال    ٙ  اتِ اءَ رَ القِ وَدّرس القرآن الكرٓن وَ خ   رًا    وأقاَم ِفيَها    

 . اب٧تراكز اإلسالِّية ىناك

  ُراءاتِ والقِ  ٓنِ رِ الكَ  آنِ رْ  القُ ِف  وُ  ُشُيوخ : 

 .َفِضيلُة الّشيخ ا٧تْقرِئ َعْبد الر ١تن َعبد الّسِميع َعْبد اْلعزِيز أَبُو الن ْصر     ٔ

ُُّفوَلِة ِف اْلُكت اِب ُُث  قَ رََأ َعَلْيِو الُقْرآَن الَكرَِٓن َخْتَمًة  َحِفَظ َعَلى َيَديِو القُ  ْرآَن الَكرَِٓن ِف َزَِِن ال

ْن َطرِيِق الش اِطِبي ةِ  َلًة ِبرَِوايَِة َحْفٍص َعْن َعاِصٍم ِِ ى     ٕٚٗٔ) : َوَأَجازَه َلْفظًا وَِكَتابًَة عام ، َكاِِ

 . م(ٕٙٓٓ

 .ش ْيخ ا٧تْقرِئ اْلَعالَِة  عبد الر١تن إِبْ رَاِىيم َعو اد َبْدرَفِضيَلُة ال     ٕ

َِت ْٓتَِ  َلًة ٠َتْعًا اِبلْ  «الّدرّة»و «الّشاِطبّية»حفَظ َعَلْيِو  ِقرَاَءاِت اْلَعْشِر  ، ُّث قَ رََأ َعَلْيِو َختمًة َكاِِ

ْن َطرِيَقي الش اِطِبي ِة َوالدُّر ةِ الّصْغَرى   : ا٧توافق ، ىٖٓٗٔصفر ٛٔ : وأجازُه بتاريخ ،ِِ

َلًة ٠َتْعًا اِبْلِقرَاَءاِت . مٜٕٓٓ/ٕ/ٖٔ ُث  حفَظ َعَلْيِو ِنت طّيبة الّنْشر، ُُثّ قَ رََأ َعَلْيِو َختمًة َكاِِ



 

 

 

   ى  ٖٖٗٔ) : ، وأجازُه عام «الدُّر ةِ »، َوزاَِيَداِت  «طيّ َبِة الن ْشرِ »اْلَعْشِر اْلُكب َْرى ِْن طريق 

 . م(ٕٕٔٓ

ا زِ  ،وُ  تُ الزِْ  خٍ يْ شَ  رُ  ثْ  وىو أك : قول شيخناي  . خٔتاً للاُ اُه زَ  جَ فَ  ، وِ وِِ لُ عُ  رِ ن ٘تَْ ِِ  ُت أِنلُ لْ ِو

ْصَباح إِبْ رَاِىيم ٪ُتَّمد الّشيخ َعِلّي ِوْدن الدُُّسوِقيّ       ٖ  . َفِضيَلُة الش ْيخ ا٧تْقرِئ ِِ

ْن َأْعَلى اْلُمْقرِِئَٕت ِإْسَناًدا ِف اْلقِ  ْن َطرِيَقي ِِ  . «الدُّر ةِ »وَ « الش اِطِبي ةِ »رَاَءاِت اْلَعْشِر ِِ

ْن َطرِيَقي  َلًة ٠َتْعًا اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر الصٌّْغَرى ِِ ،  «الدُّر ةِ »وَ  «الش اِطِبي ةِ »قَ رََأ َعَلْيِو َختمًة َكاِِ

 . مٕٓٔٓ/٘/ٕٙا٧توافق  ،ه٠ٖٔٗٔتادى الثاْن ٕٔاألربعاء  : وأجازُه ف يوم

َلة الّشيخ اْلُمْقرِئ اْلَعاّلِة اْلُمَعم ر َحَسنٕت إِبْ رَاِىيم ٪ُتَم د ِجْْبِيل اأَلْزَىرِّي اْلِمْصرِيّ       ٗ قَ رَأَ  .َفِضي ْ

َلًة ٠َتْعًا اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر اْلُكب َْرى ِْن طريق  ،   «ر ةِ الدُّ »َوزاَِيَداِت « طيّ َبِة الن ْشرِ »َعَلْيِو َختمًة َكاِِ

 . مٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕٓ: ، ا٧توافق ى ٖٙٗٔ/٘/ٔا٤تمعة  : وأجازُه ف يوم

ّ وِيِلي ا٥ْتََنِفيِّ اأَلْزَىرِيِّ        ٘  . فضيلة الش ْيُخ اْلُمْقرِئ اْلُمَعم ر الش ْيخ َعْبد للِا ْبن ٪ُتَم د ِسرَاج ال

َلًة ٠َتْعًا اِبْلِقرَاَءاتِ  ْن َطرِيَقيا قَ رََأ َعَلْيِو َختمًة َكاِِ  «اْلَقَباِقبية»، و «طَيَِّبِة الن ْشرِ » أَلْرَبع َعَشَر ِِ

 . مِٕٚٔٓارس  ٕٕ : ، ا٧توافق ى ٠ٖٔٗٛتادى اآلخرة  ٖٕوأجازه ف يوم األربعاء 

 



 

 

 

  .فضيلة الش ْيُخ اْلُمْقرِئ اْلُمَعم ر الش ْيخ دمحم يونس عبد الغّٓت الغلبان     ٙ

ْن َأْعَلى اْلُمْقرِئِ  ْن َطرِيق ِِ َلًة  ؛ «الش اِطِبي ةِ »َٕت ِإْسَناًدا ِف اْلِقرَاَءاِت السبع ِِ قَ رََأ َعَلْيِو َختمًة َكاِِ

ْن َطرِيق   . «الش اِطِبي ةِ »٠َتْعاً اِبْلِقرَاَءاِت السبع ِِ

  َوابقي القرآن، وأجازوه ٚتا قرأ  آنَ رْ قُ الْ  ضَ عْ ب َ  مْ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ ق َ  ينَ ذِ ال   وُ وخُ يُ : شُ  اً  ي انِ  ث : 

َلة الّشْيخ اْلُمْقرِئ اْلَعاّلِة اْلُمَعم ر ٪ُتَم د َعْبد ا٥ْتَِمْيد َعْبد اَّللِ  َخِلْيل اإِلْسَكْنَدرِّي        ٚ َفِضي ْ

ْن َطرِيِق َأْعَلى اْلُمْقرِِئَٕت ِإْسَناًدا ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعشْ   ِِن  للاُ  وُ ١ِتَ رَ    ِبَقْلِبوِ اْلَماِلِكّي اْلَبِصْٔت  ِر ِِ

ّ يَِّبةِ » اِت ، َوزاَِيدَ  «طيّ َبِة الن ْشرِ »اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر اْلُكب َْرى ِْن طريق القرآن  ضَ عْ ب َ  وِ عليْ  قرأَ  . «ال

 . هُ ازَ ، وأجَ  مٕٕٔٓ/ٔ/ٚٔ :ا٧توافق ،ى ٖٖٗٔصفر  ٖٕالثالَثء  : ف يوم ، «الدُّر ةِ »

َلة الّشيخ اْلُمْقرِ        ٛ ّ ْنَّاِويّ َفِضي ْ َّوِيِسّي ِإ٣ْتَاِعيل اْلِمْصرِّي ال َّوِيِسّي اْلَبْس  . ئ رِفْ َعت اْلَبْس

ْن َطرِيَقي قَ رََأ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآِن   : ف يوم ، «الدُّر ةِ »وَ « الش اِطِبي ةِ »اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر الّصْغَرى ِِ

 . هُ جازَ وأم ٕٓٔٓ/٘/ٕٕ : ا٧توافق ، ى ٖٔٗٔ/ٙ/ٛالسبت 

َلة ا        ٜ  . / يُوُسف َعْبد الر ١ْتَن فُ َؤاد ا٥تَُْسْيِٓت ا٧تْرَعْشِلّي اْلبَ ي ُْرويتّ  لش ْيِخ الدُّْكُتورِ َفِضي ْ

ْن َطرِيِق  مٍ اصِ  عَ  نْ عَ  صٍ فْ حَ  بروايةِ  قَ رََأ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآنِ  ضان  ٕٙ : ، بتاريخ «الش اِطِبي ةِ »ِِ ِر

 . مٕٓٔٓ/ٜ/٘ : فقا٧توا ، ى ٖٔٗٔ



 

 

 

ّي ا٤ْتِيزَاِوّي اْلِمْصرِيّ      ٓٔ َِْدُكْور ٪ُتَم د بَ يُ ْوِِ َلة الش ْيخ اْلُمْقرئ َعْبِد اْلَفت اح   . َفِضي ْ

ْن أَو ِل فَاِٜتَِة اْلِكَتاِب ِإَل أّوِل آل ِعْمرَاَن ٠َتًْعا ِبرَِوايَِة َحْفصٍ  اِصٍم َعْن عَ  قَ رَأَ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآِن ِِ

ّ  يِّ بَ ِة وأَج ازَُه يَ ْومِ   ا٧توافق ، ى ٖٔٗٔ/٘/ٚٔالسبت  : اْلُكْوِفِّ ِِن َطرِيقِي الش  اِط بِ ي  ِة وال

 . مٕٓٔٓ/٘/ٔ:

 . ٣تَِيَعة  ٪ُتَم ِد ْبِن َبْكِر اْلِبَناِسيّ  : الش ْيَخة الّصا٥ِتَة اْلُمْقرَِئة اْلُمَعم رَة      ٔٔ

ْن  ِبرَِوايَِة َوْرٍش َعْن اَنِفعٍ  ْعَض اْلُقْرآنِ قَ رََأ َعَلْيها ب َ  ت اْلُكوِفّ ِِ ، َوَحْفٍص َعْن َعاِصم، َو١َتْزَة الز اي 

م ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٙ:  ا٧توافق ، ى ٠ٖٔٗٔتادى أول  ٕٔاإلثنٕت  : ، ف يوم «الش اِطِبي ةِ »َطرِيِق 

 . وُ  تْ ازَ  وأجَ 

ُِْصََّفى النُُّجويلّ الس َمنُّوِدي ة اْلَبِصٔتَة ِبَقْلِبَها :رَةاْلُمْقرَِئة اْلُمَعم  الش ْيَخة         ٕٔ  . تَ َناظُر ٪ُتَم د 

ْن َطرِيَقي  قَ رََأ َعَلْيها بَ ْعَض اْلُقْرآنِ  ، ف يوم  «الدُّر ةِ »وَ « الش اِطِبي ةِ »اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر الّصْغَرى ِِ

 . وُ  وأجازتْ  ، مٕٔٔٓ/ٕ/ ٗٔ : ا٧توافق ، ى ٕٖٗٔربيع أول  ٔٔاإلثنٕت 

   ر١تو للا     َعْبد اْلَوُدود َشَحاَتة َعْبد َرّب الن ِبِّ اْلَمل َواْنّ اْلَماِلِكّي  / الش ْيخ اْلُمْقرِئ     ٖٔ

ْن َطرِيَقي  قَ رََأ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآنِ   :ف يوم ، «دُّر ةِ ال»وَ  «الش اِطِبي ةِ »اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر الّصْغَرى ِِ

 . مٕٕٔٓ/ٗ/٘ٔ : ا٧توافق ، ى ٠ٖٖٔٗتاد أول  ٖٕاألحد 



 

 

 

َلة اْلُمْقرِئ اْلَعالَِِة الش ْيِخ الدُّْكُتوِر / أٵَْتَن َأ١ْتَد َأ١ْتَد َسِعْيدٍ        ٗٔ   . َفِضي ْ

 : عام ، «الفوائد ا٧تعتْبة» يقِ رِ ِن طَ  ةِ رَ شَ على العَ  ائدةِ الز   اِبْلِقرَاَءاِت األربعِ  قَ رَأَ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآنِ 

 . هُ وأجازَ  ، مٕٕٔٓ    ى  ٖٖٗٔ

َِة      ٘ٔ َِة ْبن ٪ُتَم ِد ْبِن اْلُبوِصِٔتي ْبِن ِإ٣ْتَاِعيَل اإِلْسَكْنَدرِّي الش ِهِٔت ِِبَُسا َلة الش ْيِخ ُأَسا َفِضي ْ

َوزاَِيَداِت « طيّ َبِة الن ْشرِ »اِت اْلَعْشِر اْلُكب َْرى ِْن طريق اِبْلِقرَاءَ  قَ رََأ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآنِ  .اأَلاَبِصِٔتيّ 

« طيّ َبِة الن ْشرِ »، ُّث قرأ على الشيخ أ١تد وأجازُه  اِبْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر اْلُكب َْرى ِْن طريق «الدُّر ةِ »

ا» ،وبكّل ِا يصح لو وعنو ،«الدُّر ةِ »َوزاَِيَداِت  ربيع أول ٔلثالَثء ا : وذلك ف يوم ،«فتدٗت 

 . مٕٕٔٓ/ٔ/ٕٗ : ا٧توافق ، ى ٖٖٗٔ

 . ّواب ّّ  ن علّي اليم بْ راىِ  د بن إبْ  م   حَ  ر ُِ ا٧تعم   ئِ رِ قْ مُ  ال خِ يْ الش   ةُ يلَ ضِ فَ        ٙٔ

كذلك   هُ بقراءة اإلِام انفع، ورواية حفص كّل ِن الشاطبية، وأجازَ  قَ رََأ َعَلْيِو بَ ْعَض اْلُقْرآنِ 

ا٤تمعة  : ف يوم ، «الفوائد ا٧تعتْبة» يقِ رِ )الّشواذ( ِن طَ  ةِ رَ شَ على العَ  ةِ دَ ائِ الز   اِت األربعِ اِبْلِقرَاءَ 

 . مٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙ :ا٧توافق ،ى ِٖٚٗٔن ذي القعدة  ٖٕ

ِسيِّ اْلبَ ن ا اْلُمْقرُِئ اْلُمَعم ُر الش ْيُخ إِبْ رَاِىيُم ْبُن دمحم ْبِن َرََِضاَن ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمرْ          ٚٔ

قَ ْهِليُّ اْلِمْصرِيُّ اْلَماِلِكيُّ اأْلَْزَىرِيُّ  ْن َطرِْيق الش اِطِبي ِة، وقراءة ١تزة .الد   أجازُه اِبْلِقرَاَءاِت السبع ِِ



 

 

 

اْلُمَواِفِق  ،ى ٖٛ ٗٔ/ٕ/ٜٔ ِن الّيبة، َوَأَجاَزْن ٚتا يصح لو وعنو، ِكَتابًَة ِف يَوِم الس ْبتِ 

    ٚتَْنزِلِوِ     مٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔ

َلِة اْلَعالَِة اْلُمَحقِّق اْلُمْقرِئ  -ٛٔ ُر َشْيُخ ُشيُ ْوِخ اإِلقْ رَاِء ِف َعْصرِِه َصاِحُب اْلَفِضي ْ اْلَعَلُم الش ِهي ْ

ٍد ْبِن ٪ُتَم ٍد، الشهٔت ب   هُ أجازَ   . : عبد الباسط ىاشم اْلُمَعم ر الش ْيخ َعْبد اْلَباِسِط ْبن َحاِِ

ف  ، وُ وروايتُ  وُ اءتُ رَ لو قِ  وٚتا ٲتوزُ  ، واذِّ الش   بعِ األرْ  اءاتِ رَ ى والقِ رَ ب ْ ى والكُ رَ غْ الصُّ  رِ شْ العَ  اءاتِ رَ ابلقِ 

 . مٕٙٔٓ/  ٕٔ/  ٚ:  ، ا٧توافق ى ٖٛٗٔ/  ٖ/  ٛاألربعاء  يوم

  ُيفِ رِ الش   يِّ وِ بَ الن    يثِ دِ ٥تَْ ابِ  وهُ ازُ جَ أَ ، وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ ق َ  ينَ ذِ ال   وُ وخُ  يُ   ش : 

 . اْلبَ ن ا اْلِمْصرِيُّ اْلَماِلِكيُّ اأْلَْزَىرِيُّ  يُم ْبُن دمحم ْبِن َرََِضانَ إِبْ رَاىِ  ُمْقرُِئ اْلُمَعم ُر/   الْ      ٔ

 . ْلَمْغِرِبُّ ِإْدرِْيُس ْبُن ٪ُتَم ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَكت اْنُّ ا٥تََْسِٓتُّ اإِلْدرِْيِسيُّ ا/ لش ْيُخ اْلُمَعم ُر   ا      ٕ

 .اْلَعَلِويُّ اْلَيَمِٓتُّ  ا٥ْتِْبِشيُّ  ْبِن ٪ُتَم دِ  َأ١ْتَُد ْبُن َأِب َبْكٍر ْبِن َأ١ْتََد ْبِن ُحَسْٕتِ  الس يُِّد/        ٖ

 . أ١تد ِلك بن دمحم بن عثمان الوزير اليمٓتّ الشيخ         ٗ

َُِة اْلُمَحدُِّث/         ٘  . ُد ْبُن شحاتة األَْلِفيُّ الس َكْنَدرِيُّ َأ١تَْ الش ْيُخ الَعال 

 . أَنْ َوُر ْبُن ٪ُتَم ِد ْبِن َحَسِن آَل ُشَجاٍع اْلَعْدْنُّ اْلَيَمِٓتُّ  الش ْيُخ/         ٙ

 . رِيِّ أٵَْتَُن اْبُن اْلُمْقرِِئ الش ْيِخ َأ١ْتََد ْبِن َأ١ْتََد ْبِن َسِعيٍد اْلِمصْ /  ُمْقرُِئ الش يخُ الْ         ٚ



 

 

 

َُِة ْبُن الس يِِّد ْبِن ُعبَ ْيِد التِّيِدّي اأْلَثَرِيُّ ا٥ْتََنِفيُّ الش ْيُخ اْلُمْسِنُد/      ٛ  . ُأَسا

 . َبْدٌر العتبّ الش ْيُخ/       ٜ

َُِة اْلُمَؤرُِّخ اْلُمَحدُِّث اأُلْسَتاُذ الدُّْكُتوُر/      ٓٔ َِْعُروِف ْبِن َعْبِد  َبش اُر ْبُن َعو ادِ الش ْيُخ الَعال  ْبِن 

 . الر ز اِق ْبِن ٪ُتَم ِد ْبِن َبْكٍر الُعبَ ْيديُّ اأَلْعِلِويُّ البَ ْغداديُّ األعظميُّ 

ُد ْبُن َأ١ْتََد ْبِن َأْكَرَم بْ /  ْيُخ اْلُمَحدِّثُ   اْلُمْقرُِئ الش     ٔٔ  . اْلُبَخارِيُّ ا٥تَُْسْيِٓتُّ  ِن َسيِّد ٪َتُْمْودِ َحاِِ

 . حسن بن حسٕت ابِسْنِدَوه / الشيخ     ٕٔ

ُِْصََّفى ْبِن َأ١ْتََد ْبِن ٪ُتَم ٍد اْلَور اِقيُّ اْلِمْصرِيُّ    اْلُمْقرُِئ الش ْيُخ/   ٖٔ  . أَبُو َأ١ْتََد َحَسُن ْبُن 

 . يُّ ا٥ْتََنِفيُّ ُحَساُم الدِّيِن ِبُن سليم اْلِكياَلْن ا٥تََْسِٓتُّ ا٥تِْْمصِ الش ْيُخ الش رِْيُف/      ٗٔ

 . ١ّتود ا٧تؤي  د / الشيخ     ٘ٔ

 . ْيكيّ   لَ  مُ  ١تيد بن قاسم بن عقيل ال /    الشيخ  ٙٔ

ِة احملدّ       ٚٔ  . روح األِٕت بن حسٕت أ١تد الفريد بوري /ثالعال 

 . سعد ابَشِكيل / الشيخ     ٛٔ

َِْشِقيُّ َصْفَواُن بْ اْلُمْقرُِئ الش ْيُخ الدُّْكتُ ْوُر/      ٜٔ  . ُن َعْداَنَن ْبِن َىاِشٍم َداُووِديٍّ الدِّ

 



 

 

 

سند ا     ٕٓ
ُ
يِد ْبِن ١َتٍَد اْلَبْدرِيُّ /  ْلُمَعم رُ ٪ُتّدث العراق العالِة ا٧ت ُصْبِحي ْبُن َجاِسِم ْبِن ١تَِ

َِر اِئيُّ اْلِعرَاِقيُّ   . للاُ م( ر١تو ٖٕٔٓ    ٖٜٗٔى  / ٖٗٗٔ    ٖٗ٘ٔ) .ا٥تَُْسْيِٓتُّ الس ا

ُر َشْيُخ ُشيُ ْوِخ اإِلقْ رَاِء ِف        ٕٔ /  اْلَعالَِة اْلُمَحقِّق اْلُمْقرِئ اْلُمَعم ر الش ْيخ   َعْصرِهِ   اْلَعَلُم الش ِهي ْ

ٍد ْبِن ٪ُتَم دٍ َعْبد اْلَباِسِط ْبن   . : عبد الباسط ىاشم الشهٔت ب  َحاِِ

 . ا٨ْتِْنِديُّ ٍد ا٨ْتَاِِشِيُّ ُن َعْبِد ا٥تَْقِّ ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ٪ُتَم  َعْبُد اْلوَِكْيِل بْ الش ْيُخ/          ٕٕ

 . َعْبُد اْلَوى اِب ْبُن َعْبِد اْلَعزِْيِز الز ْيدُ  الش ْيُخ/         ٖٕ

ْبِد ا٥تَْيِّ ْبِن الس يِِّد َعْبِد اْلَكِبْٔتِ َعْبُد الر ١ْتَِن ْبُن الس يِِّد ٪ُتَم ٍد عَ   الش ْيُخ اْلُمَعم ُر الس يُِّد/        ٕٗ

 . اإِلْدرِْيِسيُّ اْلَمْغِرِبُّ اْلَفاِسيُّ اْلَماِلِكيُّ  ا٥تََْسِٓتُّ اْلَكت اْنُّ 

 . َعْبُد الر ١ْتَِن ْبُن َسْعِد اْلَعي اِف الدُّوَسرِيُّ الش ْيُخ اْلُمَعم ُر/          ٕ٘

َعْبُد الر ١ْتَِن ْبُن َشْيِخ ْبِن َعَلِويِّ ْبِن َشْيٍخ ا٥ْتِْبِشيُّ َعم ُر َفوَق اْلِمَئِة الش رِْيُف/ الش ْيُخ اْلمُ         ٕٙ

 .      َر١ِتَُو اَّلل ُ      اْلَعَلِويُّ ا٥تَْْضَرِِيُّ ا٥تَُْسْيِٓتُّ 

ّ ْنِجيُّ اْلَماِلِكيُّ  ت ِلْيِديُّ ٍد الَعْبُد اَّللِ  ْبُن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن ٪ُتَم  /    الش ْيخُ       ٕٚ  . اْلَمْغِرِبُّ ال

ّ وِيِلي ا٥ْتََنِفّي اأَلْزَىرِيّ  / اْلُمْقرِئ اْلُمَعم ر   الش ْيخُ       ٕٛ  . َعْبد للِا ْبن ٪ُتَم د ِسرَاج ال

 



 

 

 

   . اْلَقاِىرِيُّ ْلِمْصرِيُّ الن ح اُس ايُّ ْبُن ٪ُتَم ٍد تَ ْوِفْيِق َعلِ / رُِئ الش ْيخُ   اْلُمقْ        ٜٕ

   . علي بن دمحم بن دمحم ونيس األجُهوريّ  / الَعاّلِة الفقيو        ٖٓ

 .قاسم بن إبراىيم البحر/  العالِة احملّدث         ٖٔ

رِْيِف ْبِن َعِليٍّ َِاِلُك ْبُن الش رِْيِف اْلَعَرِبِّ ْبِن َأ١ْتََد الش رِْيِف ْبِن ٪ُتَم ٍد الش  /  الس يِّدُ         ٕٖ

اَنِظُر اأَلْوقَاِف الس ُنوِسي ِة اِبْلَمِديَنِة اْلَمِديْ َنِة الن  َبوِي ِة    نَزِْيلُ الس نُ ْوِسيُّ ا٥تََْسِٓتُّ اْلَماِلِكيُّ اللِّْيِبُّ 

 ُ    . (مٖٕٔٓ/ ٔ/ ٛا٧توافق  ، ى ٖٗٗٔصفر  ٕٙت ليلة الثالَثء )الن  َبِوي ِة. َر١ِتَُو اَّلل 

 .     َشْيُخ َداِر ا٥تَِْديِث اِبْلِعرَاقِ       َِاِىُر ْبُن اَيِسَٕت اْلَفْحلِ /  الش ْيُخ الدُّْكتُ ْورُ         ٖٖ

َِْرُزوِق ْبِن ٪ُتَم ٍد اْلُمت ِقيُّ ا٥تََْسِٓتُّ ا٥ْتَر ازِيُّ  / الش ْيخُ         ٖٗ  . َِْشُهوُر ْبُن 

ٖ٘          َِ ِّيُّ /  ةُ الش ْيُخ الَعال     .      َر١ِتَُو اَّلل ُ       ٪ُتَم ٌد الت ِقيُّ ْبُن ٪ُتَم ِد ْبِن َعْبِد للِا الش ْنِقي

 . اْلِمْصرِيُّ  آَل َزْغُلْوٍل ِد ْبِن ٪ُتَم ِد ٪ُتَم ٌد الس ِعْيُد ْبُن َبْسيُ ْوْنِّ ْبِن الس يِّ  / الش ْيخُ         ٖٙ

 . ِإْسرَائِيَل الن َدِويُّ الس َلِفيُّ  دٌ الش ْيُخ/ ٪ُتَم       ٖٚ

ُِْصََّفى ْبِن َأ١ْتََد الش اِوْيُش  اْلَعال َُِة اْلُمَحدُِّث الش ْيُخ اْلُمَعم ُر الش رِْيُف/     ٖٛ ٌر ْبُن  ٪ُتَم ٌد ُزَىي ْ

َِْشِقيُّ ُُث  ا٥ْتَازِِِيُّ   .       ر١تو للا     ( ٖٖٗٔ      ٖٗٗٔ )اْلبَ ي ُْرْويتُّ ا٥تَُْسْيِٓتُّ ا٨ْتَاِِشِيُّ اْلَمْيَداْنُّ الدِّ

 



 

 

 

َِْشِقيُّ الش ْيُخ/      ٜٖ  . ٪ُتَم ٌد زاَِيٌد ْبُن ُعَمَر التُّْكَلُة الدِّ

ر/      ٓٗ َُِة اْلُمَفسِّ  . دمحم َعِلّي الص ابُوْنّ  اْلَعال 

َِْشِقيُّ ٪ُتَم ٌد فُ َؤاٌد ْبُن َسلِ / اْلُمَعم رُ  الش يخُ      ٔٗ  . يِم ْبِن ٪ُتَم ِد ْبِن َسِليِم ْبِن طََو الز َبَداْنُّ الدِّ

َّْواْنُّ اْلَمْغِرِبُّ / لش ْيُخ اْلُمَعم ُر ا     ٕٗ ْٕتِ ْبِن َعْبِد اَّللِ  بُ ْو ُخب ْزََة ا٥تََْسِٓتُّ التِّ  . ٪ُتَم ُد ْبُن اأَلِِ

 .اْلَعَلِويُّ اْلَيَمِٓتُّ ا٥ْتِْبِشيُّ  ْبِن ٪ُتَم ِد َأ١ْتََد ْبِن ُحَسْٕتِ ْكٍر ْبِن م ُد ْبُن َأِب بَ ٪تَُ الس يُِّد/      ٖٗ

ّ  لِ ن عَ ن إبراىيم بْ د بْ  م   حَ  ُِ  / رئ ا٧تعم  رِ خ ا٧تقْ يْ فضيلة الش       ٗٗ  . ابو  ّي ال

 . ْصََّفي ْبن ال ُمَقدِّم٪ُتَم د ْبن َأ١ْتَد ْبن ِإ٣ْتَاِعيل ْبن ُِ الدكتور/  ثِة احملدِّ العال       ٘ٗ

ْبِن َشيِخ ِن ْبِن َحَسِن ٪ُتَم ُد ْبُن َعْبِد الر ١ْتَِن ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد الر ١تَْ الش ْيُخ اْلُمَعم ُر/      ٙٗ

 . اإِلْساَلِم ٪ُتَم ِد ْبِن َعْبِد اْلَوى ابِ 

َِاُم اْلَمْسِجِد ا٥ْتَرَاِم ٚتَك َة اْلُمَكر َِةِ     يِّلُ ُن َعْبِد اَّللِ  السُّب َ ٪ُتَم ُد بْ الش ْيُخ/      ٚٗ     ِإ

 . َُِساِعُد ْبُن َبِشْٔتِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َسْعٍد ا٥تَُْسْيِٓتُّ السُّْوَداْنُّ / ش ْيُخ اْلُمَحدُِّث   ال   ٛٗ

َتاِوّي اْلَفَلسْ أَبُو َعاِصٍم اَنِدُر ْبُن ٪ُتَّمٍد َغازِي    اْلُمْقرُِئ الش ْيُخ/   ٜٗ ِّيٓتُّ ْبِن َعْبِد الّرِِحيِم اْلَعنَ ب ْ

 . اأُلْرُدْنُّ 

 



 

 

 

 . َوِحيد ْبن َعْبد الس الم ْبن اَبيل ا٧تْصرِيّ    ٪ُتَدِّث الدِّاَيِر ا٧تْصرِي ة/   ٓ٘

 . أ.د وليد بن إدريس ا٧تنيسيّ  /   فضيلة الشيخ ا٧تقرئ الن ْحوّي العاّلِة   ٔ٘

 .     ر١تو للاُ     م( ٕٚٔٓى     ٜٖٗٔ)أ. د ايسٕت جاسم احملميد  / ا٧تقرئ الش ْيخُ      ٕ٘

 .يُ ْوُسُف ْبُن َعْبِد الر ١ْتَِن ْبِن فُ َؤاٍد ا٥تَُْسْيِٓتُّ اْلَمْرَعْشِليُّ الش ْيُخ الدُّْكتُ ْوُر الش رِْيُف/      ٖ٘

 وَغْٔتِىم الكِثٔت ......

  ِيّ  مِ  لْ ال عِ   اجُ  تَ نْ اإل  : 

ْن َطرِيِق اْلِمْصَباحِ         ٔ َفِصِل ٥ِتَْفٍص ِِ  . )ِّبوعة( َِْنظُوَِة نُونِي ة َقْصِر اْلُمن ْ

يل ِف اْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر اْلَعَوايل         ٕ  . )ٜتت ا٤تمع والتأليف( . ٯُتَْبة الَّل 

 .)ٜتت ا٤تمع والتأليف(  رَ شَ عَ  ةِ عَ  بَ رْ اأْلَ  اتِ اءَ رَ قِ  الْ ِف  رِ رَ الدُّ  مُ ظْ  نَ          ٖ

ن        ٗ  . ا٥ِتْرِز والدُّر ةِ  يَطرِيقِ  ُِْصَحُف أْصَحاِب التَ َوسُِّط ِِ

ِة ا٤ْتََزرِي ةِ         ٘ َِ        َضْبٌط َوَتْصِحيحٌ        َِْنظُوَِة ُٜتَْفِة اأَلْطَفاِل تَِليَها َِْنظُوَِة اْلُمَقدِّ



 

 

 

جهد كبٔت ف التعليم واإلقراء، ولو تالِيذ كثر قرأوا للشيخ    حفظو للا      : تالِيذه

نُهم...   ٠تعاً وإفراداً  ىرَ ب ْ ى والكُ رَ غْ الصُّ  رِ شْ عَ الْ  اتِ اءَ رَ عليو ابلقِ   : وِِ

 * ال ُمَجاُزوَن ابلَعْشِر الُكب َْرى ِِن َطرِيِق طَيَِّبِة الن ْشِر :  

 ْثمان اأَلْزَىرِّي .    َخاِدُم الَوْحيَ ْٕتِ / أبُو ٳَتْٖت َحَسن ْبن عُ  ٔ

 حناشي بن دمحم بن علّي الَعدواّْن . /الشيخ ا٧تقرئ     ٕ

 * ال ُمَجاُزوَن ابلَعْشِر الصُّْغَرى ِن َطرِيَقي ا٥ِتْرِز والدُّر ِة : 

 َعْبُد ا٥ْتَِليِم ْبُن َسِعيِد ْبِن َعْبِد ا٥تَْقِّ ْبِن زَِكي َزْىَران . /الشيخ      ٔ

 ِطُف ْبُن َعْبِد ا٥ْتَِليِم ْبِن ٪ُتَم ٍد أَبُو ِسْعَدَة .َع ا /الشيخ      ٕ

 الشيخ : ٪ُتَم ُد ْبُن َأ١ْتََد ْبِن َعْبِد اْلُقدُّوِس ُغَراب .        ٖ

 * ال ُمَجاُزوَن ابلِقَراءاِت والّرِواايِت :

 ص ِن ا٥ِتْرِز ( .) َحفْ َخاِلُد ْبُن َأ١ْتََد ْبِن َعْبِد اْلُقدُّوِس ُغَراَب .    /الشيخ      ٔ

 ) َأْصحاب الت  َوسُِّط ِن ا٥ِتْرِز ( . ٪تمود ْبن أ١تد خليفة عمر /قرئ الدكتور ا٧ت     ٕ

 ) خْتَمة للُقر اء الث الِث ِن الدُّر ِة ( .  إبراىيم دريهم لشيخ/ حسن بن أنور بن    ا ٖ



 

 

 

 ( . ) َحْفص ِن ا٥ِتْرزِ   علي بن دمحم بن علي ا٦تلفيّ  /خ الشي     ٗ

 ) ُدوري أِب َعْمرو وأْصحاب الت  َوسُّط ِن ا٥ِتْرِز ( .طو بن السيد دمحم شافع  /الشيخ      ٘

 ) عاِصم ِن ا٥ِتْرِز ( .ُمْحِيي ْبِن ٪ُتَم ٍد َعْبُده الس يُِّد ْبُن َعْبِد الْ  /الشيخ      ٙ

ايّل عبد القا    الش ْيخ /  ٚ  َوسُّط ِن ا٥ِتْرِز ( .) أْصحاب الت   در ٪تمود عثمان الصِو

 ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( . ْنُصوِر ْبِن تُ َهاِِي اأَلْشَقرطَارُِق ْبُن اَيِسَٕت ِبِن َِ  /الشيخ      ٛ

ََّفى ْبُن َعْبدِ  /الشيخ       ٜ  ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( . ٪َتُْمودِ  ِن ٪ُتَم دبْ  اْلَفت احِ  ُِْص

اِلُك ْبُن ٪ُتَم دِ  /الشيخ      ٓٔ يِّ ْبِن َخِليِل  َِ  ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( . ْبِن ٪ُتَم ٍد اْلبَ ْرُشوِِ

 ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( .  بن عبد الباقي عمارة  ىيثم بن السيد بن دمحم /الشيخ      ٔٔ

 ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( . يِد ٪ُتَم ٍد ٪ُتَم ُد ْبُن فُ ُتوِح ْبِن َعْبِد ا٥تَْمِ  /الشيخ      ٕٔ

 ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( .ٔت بن عبد الباقي بن دمحم عمارة ٣ت /الشيخ      ٖٔ

 .حاب الت  َوسُّط ِن ا٥ِتْرِز ( أصْ  ار اببكر الشيخ إدريس السوداّْن  )عم       الش يخ / ٗٔ

 ( . وا٧تْصباحِ  ) َحْفص ِن ا٥ِتْرزِ ، ريك بن بغداد أٵتن  )كازاخستان( ب /الشيخ      ٘ٔ

 ) عاِصم ِن ا٥ِتْرِز ( . آل صا   بن عبد ا٧تنعم بن حسب للادمحم /الشيخ      ٙٔ



 

 

 

ايّل عبد الغٓت بن دمحم    د /  ٚٔ َلِة ِن ا٥ِتْرِز ( .  بن علّي القرطاوي الّصِو  ) أْصحاب الصِّ

 ) َحْفص ِن ا٥ِتْرِز ( . اٍد ْبِن ٪ُتَم ِد أَبُو الذ َىِب الشيخ : َأْشَرُف ْبُن ١َت       ٛٔ

 ِىم الكِثٔت وَأْكَتِفي اهِبذا الَقْدِر     ٫َتَافَة اإلطَاَلة     وَغٔتِْ 

 

ا زال الشيخ    حفظو للا     يُواصل رحلتو العلمّية ِع القرآن الكرٓن والقراءات، تعليماً       ِو

 . اً ٔتْ خَ  ٕتَ مِ لِ وا٧تسْ  مِ اَل سْ عن اإلِ  اهُ زَ ، وجَ  وِ وِِ لُ عُ بِ  للاُ  عَ فَ ن َ  .... وإقراءً 

   

                                                                                       ْٕتِ ي َ حْ الوَ  مُ ادِ  خَ  : ن  اِظ مِ  ال ميذُ لْ تِ  َى اد   عَ أَ                                                    

 اأَلْزَىرِيّ  ان مَ  ثْ  عُ بْ ن ن  سَ  أبُو ٳَتَْٖت حَ 

 وُ  ذنوبَ  وغفرَ  عنوُ  ا للاُ  عف                                                       

   
 
 
 
 



 

 

 

ةُ  وَِ  ظُ  نْ  َِ   

   لِ  صِ  فَ نْ مُ  ال  رِ  صْ قَ    ةِ   ي   ونِ نُ 
 احِ بَ  صْ  مِ الْ  ي قِ رِ  ن طَ ِِ   صٍ  فْ  حَ لِ 

                                                                                       

  اأُلْسّتاِذ اْلـُمْقِرئِ  ـمُ ظْ نَـ

 َأِب َِاِلٍك َأ١ْتَد ْبن َأ١ْتَد ْبن َطَو ا٦ْتََلِفّي اأَلْزَىرِيّ 

َيا واآلِخَرةِ  نـْ َرِي الدُّ  َرزََقُه هللاُ َخيـْ

 

 َضَبَطَها وَقرَأَها َعَلى نَـاِظِمَها 

  َم ان اأَلْزَىرِيّ َخاِدُم اْلَوْحيَ ْٕتِ / أَبُو ٳَتَْٖت َحَسن ْبن ُع ثْ 

 َعَفا هللاُ عنُه وعفَر ُذنُوبَـهُ 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 

    اِن             عَ ذْ اإْلِ   ُت بِ أْ  دَ              ِو بَ        لَ ِم اإْل            اس    بِ     1

َِ     َع انِ  ِف يِّ      لَ      َة ا٦تَْ    ي    نُ    ونِ                                                              . َذاَت 

ّْ  قَ     اَءْت كَ      جَ  ٕ     ةً    َراقَ       َدى َرقْ     ن       َراِت ال      

  .  َة الْ    ِوْج    َدانِ       اَج      ي    طَ     ر اب    ًة َى                                                             

    وِ      ِبِّ َوآلِ      ن   ى ال       لَ        اَلُة َع      ص            م  ال         ثُ  ٖ

َِ  َوَس   اَلُِ                                                             .  َر الثّ       َقاَلنِ       ب            ا ك   ُو 

َ اِب فَ ُخ ْذ َأخِ ٍل ِف َد َفصْ  عْ     َِا بَ  ٗ   ي ا٦تِّْ

 . انِ  يَ     بْ  تِّ  َح ال َواِض  ْف  صٍ َح    لِ  اً ْل ف خُ                                                          

ُّ     ِِ ْن أَقْ  ٘ َّ  الْ  ُرِق    َرِب ال  ا    ُرىَ  شْ   ِب نَ   ي   ُم

 .  َج انِ ي             تِّ      الِة ُدر   ةِ        ي    بِ       اطِ   لش    لِ                                                          

 



 

 

 

 ِك ال دَُّج ى   لَ    ِف حُ  احِ   بَ  َصاِحُب اْلِمصْ    ُىَو  ٙ

 .  انِ حَ  تْ     فَ   ينِ  ْن بَ  اَرَك ِِ بَ  اْلمُ  ِٓت    َأعْ                                                          

 لْ     قُ      فَ   ِص   الً     ت       ُِ وَ  ص لٍ        فَ      نْ    مُ  ْر لِ        فَاقْ   صُ  ٚ

 .  َد اإِلتْ    َق   انِ   اِش        اَي نَ    َوسُّ    طٍ     تَ     بِ                                                          

  ةً   َّ    سْ   ُط بَ   سُ     بْ   يَ  ادِ    ص     ال  ْل بِ      قُ     وََك َذاكَ  ٛ

 . انِ    َم   تْ       ا بِ ال ِك   َج   ورٍ   ُّ بِ   ِس   ٕتٌ                                                          

ِْ      ُددْ           فَ   نِ      َريْ     أَذ كَ اِب      بَ      َولِ  ٜ  اً     ع ْش   بِ    ُِ  ا

 . انِ  ِو النُّ  ْقَص     ْن َأْوُج  عَ  اً       ع    َرفِّ    تَ  ُِ                                                          

       اً    َِ  ع ٍة   لَ     قَ       لْ     قَ وَ   ارٍ      هَ    ِإظْ        بِ  ب     ارَْك    وَ  ٓٔ

 . ا ِِ  ْن َغ  ْي ِر َوْج ٍو ثَ  انِ  هَ   فِ ي بَ ائِ                                                          

 َر َذا         اِح قَ  ْواًل َغ  يْ      بَ    ِم صْ    ن  فِ ي الْ      لَ كِ  ٔٔ

ُِ     َها فَ                                                            . ا ِِ  ي  َم  انِ  هَ    َك      أَن     ِإْدَغ    ا

 



 

 

 

 ا   َق   اِن جَ    ٍر لِ ِذي اإِلتْ   ْح رِي  تَ      َلِكْن بِ  ٕٔ

 . ْرَفانِ َم ٍة ِِ ْن نَ  ْشِر ِذي اْلعِ َء بِ ِحْك                                                         

َِ        َذاَك ُك      وََك  ٖٔ  ا ُرَى      ٍل َٜتْ رِي  ائِ       سَ  لُّ 

ف    راَِن ال ْش   ِِ  ْن نَ                                                          ُّ وفَ انِ     د   . اِق َك ال 

َِ  تَ     بِ   مْ    مِ   اْش    وَ  ٗٔ ُِ   وَُك ا  ن    ْأ ِِّ   الً  تَ    ْن   َأ

 . بِ اَل ِح  ْرَِ   انِ  اً  ر   ا أْج     هَ  فِ ي نُ ّْ   قِ                                                         

 سُّ   طٍ وُ   تَ    بِ  نَ  َها يْ   عَ  ٓنَ رْ   مَ    َواْكَحْل لِ  ٘ٔ

 . ِباَل طُْغَيانِ  شُّ وَرى الاَك فِ ي ذَ   وَكَ                                                         

 اً  ف َواقِ  لٍ  آتَ اِن نَ مْ ا  ي  لِ  ِذفْ احْ    وَ  ٙٔ

 . انِ  ََثنِ َي األَلِ  فَ  ِذفْ حْ ا َس اَلِس لَ وَ                                                        

َِ  ع اقِ   ي هَ  م  بَ  ثُ  ُرومٍ   بِ  ُض  ْع فٍ     ٚٔ  اً  ا 

 .  انِ    يَ        بَ  مٍّ  َوَذا بِ      اَل َض   بِ  اً   ح      تْ  فَ                                                        

 



 

 

 

ِ    ا  ٛٔ  اِِ    الً    كَ اْدِغ    ْم   مُ  ْخلُ ق كُّ   ْم نَ   أَلَ    َأ

 . ْغ َرانِ   يا أَ   ُس ه  مْ   ًا ِبَك  اٍف ىَ    اف  قَ                                                          

  تْ   أَتَ  مٍ     ي   تَ  ْف خِ وَ  قٍ     ي    ْرقِ     تَ   بِ ْرٍق    فِ     ٜٔ

َِ   ْق   ُروَءانِ   اَلُى    مَ   وَِك                                                            . ا َوْج  َه  اِن 

ُِ    وُر َوىْ  هُ    ْش     مَ         َواأَلو ُل الْ  ٕٓ   د مٌ   َق    َو 

 . انِ   ِر ِذي اإِلي    قَ    شْ   ش  اِط ِبِّ َونَ   لِل                                                         

  ْم يُْذَكْر لَ َه  اْص َباِح لَ    مِ   ِكن  فِ ي الْ    لَ  ٕٔ

 . انِ     يَ   ٌح بِ    عِ    َه     َذا َواِض  ٌر فَ   أَثَ                                                              

  ةً ن        سُ  حِ   اْلَف َواتِ  ــــعَ َمــَت      ِدي ىُ  َكْبِّْ      ٕٕ

ِِ    َواْس   تَ                                                            .  انِ  تَ    ْوبَ    ًة اَل  ا تَ    هَ    نْ   ْثِن 

  ِو    ُد لل     ِو الْ َك   رِيِ    ِم بِ    َم   نِّ    ْم  َح        َوالْ  ٖٕ

 . يَ انِ   عِ  ْق    ِد ال  َق  اَلئِ     ا كَ    اِِ هَ   مَ  بِ    تَ                                                          

 



 

 

 

 ى اْلَم َدى   َفاكُتْب ٨َتَا َرِبِّ اْلَق ُبوَل َع لَ  ٕٗ

ْن َغ يْ  بَ                                                           . ْذاَلنِ   ِر َِ ا خِ  ْي َن الْ َوَرى ِِ

 ْل ِرَض اَك َع لَ ي  َأْك  بَ َر نِ ْع َم  ةٍ     َواْج عَ  ٕ٘

 .  َرانِ  فْ   غُ  ْأِن َوالْ   ش    فِ ي ال ةٍ   رِفْ  عَ  َوبِ                                                         

   ِبِّ َوآلِ    وِ   ن   ى اإِللَ    ُو َع   لَ ى ال      َص   ل   ٕٙ

 . انِ    ِر اأَلْزَِ  ي َس ائِ  ِو فِ    بِ   حْ   َع صَ  َِ                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  َةِ          وَِ       ظُ       نْ        مَ      الْ  يِ دِ          يَ  نَ      يْ        ب  

  ْاحِ  بَ  صْ  مِ  الْ  يقِ رِ ن طَ ِِ  صٍ فْ ٥تَِ  لِ صِ  فَ  نْ  مُ  الْ  رِ  صْ  قَ  ةُ  ي   ونِ  نُ  : ةِ  وَِ  ظُ  نْ  مَ  ال مُ اس . 

  ْبُ أَ  ئُ رِ  قْ  مُ  الْ  خُ يْ الش   : مِ  اظِ  ن   ال مُ اس  َِ  . ْزَىرِيّ ّي األَ  فِ  لَ  خَ  الْ  وَ  ن طَ  د بْ ١تَْ ن أَ  د بْ ١تَْ أَ  كٍ الِ و 

 َاً  ت يْ  بَ  ٕٙ : ا هَ  اتِ  يَ  أبْ  دُ دَ  ع . 

 ْعرىّ  رُ  حْ  بَ  ال ِِ الكَ  رُ ٘تَْ  : الشِّ   . ِبِّ رَ عَ الْ  رِ عْ  الشِّ ِف  وُ  انُ رَ وَ دَ  رَ ث ُ كَ   يذِ ال   ثُ الِ الث   رُ حْ بَ الْ  وَ وىُ  لِ ا

  .(ٙ)لن  اع ف ت لن ِ اع ف ت لن ِ اع ف ت ِ  لن        اع ف ت لن ِ اع ف ت ن ِل اع ف ِت : أصل تفاعيلوو  

 َِ ْنبغِ ا يَ َِ  ا٧تباركةِ  ةِ يدَ صِ قَ الْ  هِ ذِ  ىَ ِف  مُ اظِ الن   رَ كَ ذَ  : ةْ وَِ ظُ نْ مَ  الْ  وعُ ضُ و  ِِ  وايةِ الرِّ  لِ ائِ سَ ن َِ ي 

ّ ْت ا٦تمسٕت طريقًا وق رِ شْ الن   ق طّيبةِ رُ ٥تفٍص ِن طُ   احِ بَ ا٧تصْ  طريقَ  مُ اظِ الن   تارَ د اخْ وقد ٝت

أقراهبا لّريق حرز األِاّْن للّشاطّب   عفا للا عنو   فذكر ِا  وُ ألن   وريّ زُ رَ هْ الش   مِ رَ كَ  الْ ِب أَ  امِ َِ لإلِ 

وىذا الّريق قرأ بو أبو الكرم الّشهرزوريُّ على أِب ا٥ُتسِٕت ا٧تقرِئ عن ،  ٴتالف طريق الشاطبّ 

ُّ  َعاِصمٍ  نْ رو ْبِن الّصّباِح عن حفِص عَ مْ الويلِّ عن الفيل عن عَ ا٥تَماِِيِّ عن   قِ رُ وىو ِن ال

َِاُم  وذكرهُ  للاِ  ولِ سُ رَ  نْ عَ  ابتةالث   واترةِ ا٧تتَ   . ف كتابو " النشر "ابن ا٤تزرّي اإِل

 
                                 

 .ٓٗا٦تليل أتليف/ الباحث ا٧ترّّب ٪تمود ِصّفى ص  يأىدى سبيل إل علم (6)



 

 

 
  احِ ْصبَ ا٧تِ  يقِ رِ ن طَ ٍص ِِ فْ حَ  ةِ ايَ وَ ْت ف رِ مَ  ُنظِ ِِت ال   اتُ وَِ ظُ نْ مَ  الْ بِ بَ َياٌن  

 

      ِإْسَفاُر الّصَباِح ف َقْصِر َحْفٍص ِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ  ٔ

 ./ علّي بن سعٍد الغاِدّي ا٧تكيّ للشيخ                                                   

 .     بَ ْهَجُة األْرواِح ِف َنْظِم َأْحَكاِم رَِوايِة َحْفٍص ِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ  ٕ

 . / وليد بن إدريس ا٧تنيسيّ لدكتورللشيخ ا                                                 

 .    اإلْصَباُح لَنْظِم ِا ٥تَْفٍص ِن الروضة وا٧تِْصَباِح  ٖ

  . د    ي     بَ      عُ   الكتور / عبد للا بن صا  لد ل                                                  

َّرِيِق الِفيِل ِن كتاب ا٧تِْصَباحِ   ٗ   .    نظٌم ل

 . يدْ  عِ اِلِ ن سَ ان بْ س  يم حَ اىِ رَ ب ْ  إِ ِب للشيخ / أَ                                                 

  .     الوّضاح لرواية َحْفٍص ِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ  ٘

 . ن ٪تّمد ساّلمم بْ ازِ  / حَ الفاضل  اذِ لألست                                                

 

 

 



 

 

 

 .    ُٜتَْفُة أَْىِل الَعْصِر ِفيما ٥تَْفٍص ِعْنَد َوْجِو الَقْصِر  ٙ

 . للش يخ / ٪ُتَم د ْبن َأ١ْتَد ْبن ٪َتُْمود آل رِحابٍ                                             

 . ْصَباحِ    نونّية قصر ا٧تنفصل ٥تفٍص ِن َطرِيِق ا٧تِ  ٚ

  . /  َأ١ْتَد ْبن َأ١ْتَد ْبن طََو ا٦تلفيّ ا٧تقرئ ِخ للشي                                           

ا يّتتب عليو اإليضاح       ٛ  . ٥تفص ِن ا٧تصباح ف قصر ا٧تنفصل ِو

 . اويّ لشيخ / ٪تمود بن علّي بن شعيب الّشرقل                                            

َن طَ رِي   ق اْلِمْصَباِح ال  ز اِى  رِ  َج  ْوَى  ُر الْ َج   َواِى   رِ       ٜ  بِ َما ٥ِتَْفٍص ِِ

ُِْصََّفى َعْبد للاِ الفاضل لش ْيِخ ل  . / ٪ُتَم د ْبن 

ْن َطرِيِق ِكَتاِب اْلِمْصَبا         ٓٔ  ِح لِلش ْهَرُزورِيِّ َِ  ْن ظُ  وَِ  ُة قَ  ْص    ِر الْ ُم ْن  َفِص  ِل ِِ

 . اس  ح    ن     ق ال    ي    فِ وْ    ن تَ بْ  يّ لِ ور / عَ تُ كْ الدُّ  خِ يْ لش  ل                                             

 

 

  



 

 

 

      ِاِم َحْفٍص ِن طُُرِق الن ْشِر وُأُصولِ و َِ ب ي اُن طُُرِق اإِل
(ٚ)

 

  : لو طريقان أساسي ان  ٱتا  : شر وأصولو   إسناد اإلِام حفص عن عاصم ِن الن

 . طريق عمرو بن الّصّباح : الثانية      طريق عبيد للا بن الّصّباح       : األول

 .طريق أِب طاىر           طريق ا٨تاِشي  : فلو طريقان أساسي ان وٱتا عبيد بن الّصّباحفأِا 

 . طرق (ٓٔ)طرق  يتفرّع عنها   (٘)لو  ا٨تاِشيّ و 

 . طريقاً  (ٗٔ)طرق يتفرّع عنها   (ٗ)لو  أبو طاىرو 

ُّ  وعُ مُ جْ فمَ   . طريقاً  (ٕٗ)اح    ب     ن الص  د بْ يْ ب َ عن عُ  قِ رُ ال

 . طريق ُزرعان          طريق الفيل  : فلو أيضاً طريقان أساسي ان وٱتا عمرو بن الّصّباحأِا و 

 . طريقاً  (ٗٔ)لو طريقان  يتفرّع عنها الفيل و 

 . طريقاً  (ٗٔ)طرق يتفرّع عنها  (ٙ)لو  انرعزَ و 

ُّ  وعُ مُ ٩تَْ  فيكونُ   . طريقاً  (ٕٛ)اح    ب     ن الص  رو بْ مْ عَ  نْ عَ  قِ رُ ال

 . طريقاً  (ٕ٘)فيكون ٩تموع الّرق عن حفٍص 

                                 

اوّي ص  (7)  . ٗٛا٤تداول ا٧تقرّبة لّرق الّيِّبة للشيخ إلياس الِْب
 



 

 

 

     ََِاُم اْبُن ا٤تََزرّي ِف رَِوايِة حْفٍص َعْن َع اصِ  َىاالُكُتُب واأُلُصوُل ال ِِت اْعَتَمد  (ٛ)  مٍ اإِل

 

َتِهي ِف الِقرَاءاِت اْلَعْشِر . ٔ       إْرشاُد ال ُمب َْتِدي وتْذِكرَُة ال ُمن ْ

      الّتْجرِيُد لبُ ْغَيِة ال ُمرِيِد ِف الِقرَاءاِت الس ْبِع . ٕ

      الت ْذِكرُة ِف الِقرَاءاِت الث ماِن . ٖ

ِّيِف اإِلَشارَ  ٗ  اِت ِف الِقرَاءاِت الس ْبِع .     تَ ْلِخيُص الِعَبارَاِت بَِل

      الت  ْيِسُٔت ِف الِقرَاءاِت الس ْبِع . ٘

       التِّْذَكاُر ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر . ٙ

       ا٤تَاُِع ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر وِقرَاءِة اأَلْعَمِش . ٚ

       الر ْوَضُة ِف الِقرَاءاِت اإَلْحَدى َعَشر . ٛ

َِْصاِر .     غَ  ٜ  ايَُة االْخِتَصاِر ِف ِقراَءِة الَعَشرَِة أَئِم ِة اأَل

 

 

                                 

اوّي ص  (ٛ)  . ٜ٘،  ٜٗا٤تداول ا٧تقرّبة لّرق الّيِّبة للشيخ إلياس الِْب



 

 

 

ُل ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر واأَلْربَِعَٕت الز اِئَدِة علْيها . ٓٔ       الَكاِِ

تِّ . ٔٔ       الِكفايُة ِف الِقرَاءاِت السِّ

      الِكَفايَُة الُكب َْرى ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر . ٕٔ

     ِحْرُز اأَلَِاْن وَوْجُو الت  َهاْن ِف الِقرَاءاِت الس ْبِع .  ٖٔ

      ا٧تِْصَباُح الز اِىُر ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر البَ َواِىِر . ٗٔ

 .     ال ُمْبِهُج ِف الِقرَاءاِت الث َماِن وِقراَءِة اأَلْعَمِش واْبِن ٪ُتَْيِضٍن واْخِتَياِر َخَلٍف واْلَيزِيِديّ  ٘ٔ

      ال ُمْسَتِنُٔت ِف الِقرَاءاِت الَعْشِر واْخِتَياِر اْلَيزِيِدّي . ٙٔ

َصاِر ا٦تَْمَسِة . ٚٔ ِْ       الَوِجيُز ِف َشرِْح أََداِء اْلَقرَأَِة الث َمانِي ِة أَئِم ِة اأَل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ِإسناد رواية حفص ِن طريق ا٧تصباح   

 

 : صٍ فْ حَ  نْ اح عَ  ب   ن الص   و بْ رٍ مْ عَ رَِوايَ  ُة  : (ٜ)لش  ْه َرُزوريّ أبُو الَكَرِم ا الَ  قَ 

 ا  نَ ْبْ خْ أَ  فوسُ  ن يُ بْ  رِ ادِ  قَ  الْ  د بْ  ن عَ د بْ ١تَْ أَ  ْٕتِ سَ  ا٥تُْ ِب أَ  دِ  اىِ ز   ال امِ َِ اإلِ  خِ يْ ى الش  لَ عَ  ااهبَِ  تُ أْ رَ  قَ و " 

ِِ  م   حَ  ص الْ فْ ن حَ  ر بْ مَ ن عُ د بْ ١تَْ ن أَ ي بْ لَ عَ  نِ سَ و ا٥تَْ   بُ أَ  ن  د بْ ١تَْ أَ  رٍ كْ  بَ ِب ى أَ لَ عَ  آنَ رْ  قُ الْ  أَ رَ  قَ  وُ   ن  ي أَ ا

 نن دمحم بْ  د بْ ١تَْ ى أَ لَ عَ  تُ أْ رَ  قَ :  الَ  ، قَ  يّل وَ  ّتي ا٧تعروف ابلاق الَبخْ   ق  ل الد  ضْ ن الفَ بْ  نِ ١تَْ ر   ال د بْ  عَ 

 ."  ن الصّباحرو بْ مْ ى عَ لَ عَ  تُ أْ رَ   : قَ  الَ   قَ  لِ  ي  فِ  الْ  ب بِ ق  ا٧تلَ  ١ُتيد

 ةِ  وفَ الكُ  امِ َِ ى إِ لَ وىو عَ  ن سليمانبْ  صِ فْ حَ ى لَ عَ  وَ ىُ وَ ن الّصّباح  و بْ رٍ مْ عَ  صٍ فْ حَ  وبِ أَ  وقرأ        

   َرِضَي للاُ َع ْن ُه ْم َج ِم يع اً    عاصم بن أِب الّنجودوقارئها أِب بكٍر 

          ّ َرِضَي للاُ     رِيِق ِضْمَن ِقراَءيت الَعْشَر الُكب َْرى ِن طُُرِق الن ْشِر على الن اِظِم  وَقْد قَ رَْأُت اهبََذا ال

                                  عنُو  

  

                                 

ا بعدىا ؛ وىذا اإلْسناد اْعَتمَدُه اْبُن ا٤تََزريِّ ِف َنْشرِِه  ٖٗٚص  ٔ لعْشِر البَ َواِىر ما٧تصباح الزّاىر ف القراءاِت ا (ٜ)  ِو
 . ٜ٘ٙ    ٚ٘ٙ / قسم األصول ص النشريُنَظُر : 



 

 

 



 َِشــْرُح امـَمـنْـُظـوَمـة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
َِ     َع انِ نُ    *      ب   اسِم اإللَ     ِو ب    دأُت ابإلذع     اِن   : (ٔ)اْلبَ ْيُت   .     ونِي     َة ا٦ْتَ َلِف يِّ َذاَت 

ّْرَاِت الن   َدى َرقْ  رَاقَ    ًة   : (ٕ)البَ ْيُت   . طَ     ر اب    ًة َى    ي اَج  َة الْ    وِْج    َدانِ   *      َج اَءْت َكَق  

 اتُ دَ رَ  فْ  مُ  ال :  

اً  كرُّ  بُ وت َ  رِ صْ والقَ  رِ صْ للحَ  رورَ واملْ  ا٤تار   مَ د  وقَ  ، ودِ بُ عْ مَ  ال : َْت عْ ٚتَِ   وُ  اإلل : (ابسم اإللوِ )قولو      

 .(أتُ دَ بَ ) :وَ ر وىُ  خِّ أَ  تَ ا ُِ  ه قُ  ل   عَ  تَ  وُِ  لالستعانةِ  فالباءُ   ؛ للاِ  مِ سْ ابِ 

 وَفرِح  ك  ذعن  َخَضَع وَذل  وأَقَ ر  وأْسرَع ف الّّاعة وانقاد : أذعن لوُ  :يقال : (ابإلذعان)قولو      

ْذعَ   اقَ  ونَ  .  .(ٓٔ)ِنقادة سلسة الرْأس : انٌ  ٌة ِِ

ة  ّناق ال تلك ك  : (عدم تصّلبو أو استْعصائو :أي)انقياُد بسالسة ِع لٕت الباطن  : وا٧تعْت احملوريّ 

 ِٓتٍّ  اطِ  بَ  يمٍ  لِ  سْ تَ  عَ َِ  رارٌ قْ إِ  ) هوأق ر  بو طائعاً غٔت ِكره ف :  ٘تّقييل  نْ     و " أْذعِ   نْ  وِِ  . الّسلسة الرّأس

 هئ مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي ني       مي  زي  ري      ٰى           ين ىن          ُّٱٱ: (11)التّ رْكيب( وف آية 

 ِف  اضَ رَ عْ اإلِ  لُ ابِ قَ ي ُ  ٔتِ خِ األَ  فِ قِ ا٧توْ  ِف  انَ  عَ ذْ اإلِ  ن  ٌح أَ اضِ وَ  ؛ ور  نُّ   ال َّ  جت هب مب  خب     حب  جب

                                 

 . الةِ طبعة ِؤّسسة الّرسَ  ٜٛٔٔالقاِوس احمليط ملد الّدين الفٔتوز آابدي ص   ((10
(11)
 ، وإن كانَ    إن كان ا٥تقُّ علْيِهم أعرضواْ وأبَ ْواْ    ُسْبحاَن للِا     ِذه الِفئُة ِِن الن اس   فهَ  ؛ أن  اآليَة فيها حالتانِ  :أي  
 أْذَعُنواْ وأقّ رُّواْ . لَ ُه مْ 
  



 

 

 

 ةِ الَ  ا٥تَ ِف  مْ اِنِِ عَ ذْ  إِ َْت عْ َِ  فيكونُ  رِ ِْ األَ  ةِ يَ اىِ رَ كَ  نْ ِِ  انٌ يَ صْ ٌر وعِ  بْ   كِ   اضِ رَ عْ  اإلِ وف ، لا٥تالة األو 

ّ   لُّ والذُّ  ٕتُ اللِّ  وَ ىُ  ةِ ٔتَ خِ األَ    .(12)" ةِ   اىَ رَ كَ الْ  مُ دَ عَ وَ  ةُ اعَ وال

  ٍبِّساً لَ ت َ  َِ ْن وْ كَ   ةَ الَ حَ  وِ  لَ اإلِ  مِ سْ ُت ابِ أْ دَ بَ  : يرُ دِ قْ والت    ؛ وا٤تار واملرور ِتعّلق ٚتحذوِف حال

 .انِ ْذعَ إلِ ابِ 

  لِ اِِ كَ الْ  رِ ى ٘تَْ لَ عَ  ةٌ   ي    ونِ نُ  ةٌ وَِ ظُ نْ َِ  ةُ كَ اَر ا٧تبَ  ةُ وَِ ظُ ا٧تنْ  هِ ذِ ىَ  : ( يِّ فِ لَ ة ا٦تَ    ي   وننُ  )قولو . 

  َوُ تَ ٠تََ رْ    وقد بيّنُت تَ  وِ بِ  عَ فَ ون َ  للاُ  وُ ظَ فِ حَ      مِ اظِ الن   ةِ لَ ائِ ُب عَ قَ ا لَ ذَ ىَ  : ّي "فِ لَ " ا٦ت . 

  وقيل ِا َيْسقط ابلل يل وا٤تمع أنداٌء وأنديةٌ  ، البلل : الن دى : ( كقّرات الندى )قولو 
(ٖٔ). 

  ن ا٧تاديّ  : ( ْقراقةً رَ  )قولو أسال ِنو طبقًة صب و صّبًا رقيقًا ف : هرقرق ا٧تاء وغٔت  : " ِو

ِّّيب ف الّثوب كأّٰتا جعل فيهما طبقًة ِن كلٍّ ، وكذا رقرق الثّ  رقيقًة بعد طبقةٍ   ريد ابلّدسم وال

تألأل   : رق الّسرابقْ رَ  تَ  : وُ   نْ   وِِ  ، ًا سهالً  يرْ ٜتّرك واضّرب وجرى جَ  : وترقرق ا٧تاء والّدِع ،

 وكلُّ شٍئ لو بصيٌص وتأللٌؤ فهو رقراٌق  ؛بر اقة البياض :وجاريٌة رقراقٌة البشرة ،جاء وذىب :أي

                                 

ُّؤص ل أللفاِظ القرءاِن الكرِٓن  د / ٪ُتَم د ْبن َحَسن َجَبْل   (12)
 .ٗٔٚ   ٖٔٚ/  ٕا٧تْعَجم االْشِتقاِقّي ا٧ت

 .ٛ٘ٙالّصاف لألستاذ صا  العلّي وأِينة الّشيخ ص  ا٧تعجم (ٖٔ)



 

 

 

 .(ٗٔ) " يشفُّ ِن قّلة الكثافة واإِلْعتام "

(طرّابة)ولو  ق : 

ّ رب   : وقيل ، شد ة الفرح أو ا٥تزن أو ا٨تمّ ي عند ٌة تَ ْعّتَِ  ف   خِ  : وقيل ، الفرح وا٥تزن : " ال

ّ رب ،حلول الفرح وذىاب ا٥تزن ّْرابٌ  ،الش ْوق :ال ّ رب  :رجل طروٌب وِِ  : استّرب ،كثٔت ال

  ّ ِدُّه  : الّصوت والتّريب ف ،رج ع صوَتو وزي نو : طر ب فالٌن ف غنائو ، رب والل ْهوطلب ال

 . (٘ٔ) صاحواْ ساعًة بعد ساعٍة " : طرّبواْ  ، وٜتسينو

 (ىي اجة الوجدان)قولو :  

َِّشتْ  :" ىاجت اإلبل :(ٙٔ) "عْت اللُّغوّي ل   ِاد ة " ىيج ا٧ت  .يِبس بقُلها " :واألرض ،ع

جفاٌف وِحد ٌة ف الباطن أو األثناء كعّش اإلبل وىو ِحد ٌة ف ابطنها : عْت احملوريّ وا٧ت ، 

ن ا٥ِتد ة ف الباطن ، " ثُ م  يهيج فّتاُه ِصف رًّا " : وكذلك يُ ْبس الّزرع والبْقل " ىاج بو  : ِو

ْيءُ  ، فُمّْرانوىاجت الّسماء  ، الّدم وىاج  ، ق ٍة أو ضررٍ َثر ٧تش : واْىتاج وِتي ج وىاج الشِّ

                                 

 .ٖ٘ٛ/  ٕا٧تعجم االشتقاقي ا٧تؤّصل  (ٗٔ)
 .ٖٔٚا٧تعجم الّصاف لألستاذ صا  العلّي وأِينة الّشيخ  ص  (15)

 .ٕٕٛ/  ٗا٧تعجم االشتقاقي ا٧تؤّصل أللفاظ القرءان الكرٓن   ((16



 

 

 

اإلْزعاج والفتنة والرّيح الشديدة وا٥تركة  : وا٨تَْيُج كذلك للقتال...تواثبوْا  : الش رُّ بينهم وِتاٲتواْ 

 . . ". ف الباطن(كلُّهن  عن جفاٍف أو غلٍظ أو حرارٍة )والش ْوق  

 ْالوِْجدان»ل قولو  يُّ وِ غَ اللُّ  َْت ا٧تع» (ٔٚ) : 

ّْلوبَ و والش ْيَء ٲتُدُه ُوجُ جد و  : الُ  قَ  ُ " ي وجدتُّ ف ا٧تال  ، ٲتُدهُ  جعلوُ  : أْوجده للا ، وداً ِ

ّْلوبَ  ، ُت ذا ِالٍ رْ صِ  : داً أيجْ وُ   ار والّسعةسَ اليَ  : والوِْجد ، بو للاُ  أْظفرهُ  : و أي أوجده للُا ِ

 : آَجَدْن ،غْت غًْت ال فْقَر بعدهتاسْ  : وجد ٲِتُده ِجَدةً  ، أغناه : أوجدُه للاُ  ،الغٓتّ  : الواِجد ،

وَجدةً  ، يت رَ دْ قُ  : ىذا ِن َوْجدي ، ق و اْن إنّو ليجد  ، غِضبَ  : وَجَد عليو ٲِتُد َوْجداً وِجَدًة ِو

 ." وُ نُت لَ زِ حَ  : توج دُت لفالنٍ  ، إذا كان يهواىا وٳُتبُّها حّباً شديداً  : بفالنٍة َوْجداً شديداً 

 امّ  عَ  ٓت ال عْ  مَ  ال :   

بسم للا ) ف ِقامِ  يَ وىِ  (ابسم اإللو)  َنْظَمُو ا٧تبارَك ابلبسملِة ف قولو   حفظُو للُا      الّناظمُ بدأ 

 ِف  تَ بَ ا ث َ مَ كَ    للاِ  ولِ سُ رَ  لِ عْ وذلك اقتداًء بكتاب للا عز  وجل  وعماًل بفِ  (الّر١تن الرحيم

  . ك ك  ىرقل عظيم الرُّوم وغٔتهو الّرسائل إل ا٧تل ف كتابة ْٕتِ يحَ حِ الص  

 
                                 

 . ٖٗٚالّشيخ  ص ا٧تعجم الّصاف لألستاذ صا  العلّي وأِينة  (17)



 

 

 

ُِْستسلمًا ٫ُتلصًا هلل الّناظُم وبدأ       ُِْذِعنًا ِنقادًا لشريعِة للِا وسّنِة رسولِو  ابلبسملِة حالَة كونو 

ن كان ىذا حالو كان للاُ  ؛ف الّسرِّ والعلن حفظو للا   أن ىذه   لو عواًن ونصٔتًا ث ّم ذكر  ِو

ة الداللة وفيها ِن اللّائف البالغّية وا٧تعاْن ا٦تفّية ِا  ن  يّ  واضحٍة ا٧تراد ب ة ذات ِعانٍ  يّ  النون

 . فيها

خفيفًة ف ألفاظها كقّرات الّندى     عفا للا عنو    أن  ىذه الّنونية جاءتْ الّناظم  ذكر ثُ م        

ا رقراق َع انِ ي َه  ا  ٌة ف ِبانيها فالن دى يكون خفيفًا حينما ينزل على أوراق الّشجر كما ذكر أِن  وَِ

ْقَداَر َذِلكَ  ن َنَظَر فيها َعِلَم ِِ  . طرّابٌة عند ٣تاِعها وِتيُِّج كثٔتاً ِن ا٧تشاعِر واألحاسيِس ِو

 َُِصن فاِت الِعْلِمي ة
َُقر ِر ف ا٧ت

ن ا٧تعلوِم وا٧ت اِلُغ ف ْد ٵتَدُح الن ْظَم ال ِذي أَل  َف ُو ويُ بَ قَ  مَ الن اظِ  أن   : ِو

وَذِلَك حّت  يُ ْقِبَل  ؛وال يُ َعدُّ ِِن الّرايِء أو االْعِتداِد ابلنْفسِ  ،الث ناِء عَلْيِو وىذا ٬ت ا ال َغَضاَضَة ِفيوِ 

ّ الِِبَٕت والر اِغِبَٕت َعَلى ِكَتاِبوِ   . وال حرَج ف ذلك وقْد َسَبِقُو األئِم ُة األوائِل ِبِفْعِل َذِلكَ  ؛ال

    : ى  حينما قال ف آِخِر نُ  ونِ   ي    تِ وِ  ٖٗٙ : ت اإلِاِم الس َخاِويّ    ِل َكِف  عْ 

 .انِ     ُج   َم         ا بِ     َل ُدرُّىَ         صِّ      ُدرُّ وفُ  وِدَى ا                        أبْ رْزتُ ه ا ح ْس ن اَء ن ظْ ُم عُ قُ 

ُِ  تَ   دِّ    ف  ان ظُ ْر إِلَ ْي ه   ا وا َِ   ا فَ   يه فِ  بِ  را                     ِِ    ق    اً   .انِ    عَ    َق ْد فَ اقَ ْت ِ٘تُ ْس ِن 

 .يِصي دِة الْ َخ اقَ  انِ ِإن قِ ْس تَ ه ا بِ َق  ظُ ْل ِمه ا                       واع ل ْم بِ أَن   ك ج ائِ  ٌر ِف 



 

 

 
َِ  ا ك ب     َر ال   *     ال    ن     ِبِّ َوآلِ     وِ ص      اَلُة َع  َلى  م  ال   ثُ  : (ٖبْيُت )ال ُِ  ُو   . اَلنِ    قَ    ث     َوَس   اَل

 ا٧تفردات : 

َن للاِ "  : (ٛٔ) ( الّصالة ) قولو       ن  ، الر ١تة : والصالة ٝتتلف ابختالف فاعلها فالص اَلُة ِِ ِو

ن اآلدِيٕتَ  ، الدَُّعاء : ئكةِ ا٧تال الصالة لفظ ٲتمع أنواع الدعاء  : وقيل ،العبادة ا٧تعروفة : ِو

 ."  الدعاء : وأصلها ف اللغة ، الصا 

ُِْشّتٌق ِن الن  ْبوة " ا٧تكان ا٧تر  : ( الّنبّ  )قولو        ِّا أن يكوَن غٔت ِهموٍز فهو  تفع " وذلك ألن  إ

كانةً   نأْ شَ  وِ ِِ وْ ق َ  نْ عَ  عٌ فَ تِ رْ ُِ  ب  الن   ُِْشت ٌق ِن الّنبأ " ا٦تْب"  ، ًا ِو ِ ا أن يكوَن ِهموزًا فهو  وإ

بّلٌغ عن للا جل  شأنُوُ   .وذلك ألن  الّنّب ٫تٌْب ِو

َّْف عليها آخر، وىذه ا أىُلُو وأقاربُُو وعشٔتتُوُ  : آل الّرجل : قولو " وآل  و "        ؛لكلمة إذا ِل يُ ْع

  . ةِ  الَ الن ُّبُ ّوة والّرِسَ  اجِ هَ ن ْ ى ِِ لَ عَ  وُ  عِ بِ تَ  نٍ ِِ ؤْ ُِ  كلُّ  : فا٧تراد

ٚتعْت التعظيم  ْكبٔتُ ؛ والت   إذا قال للا أكْب : ْب  الّرجلك   : يقال : (ِا ك ْب  الث قالن)قولو       

 . والتفخيم

 

                                 

 .ٚٔ/  ٔالعقد النضيد للّسمٕت ا٥تلّب   (18)



 

 

 

يا بذلك لِ  : ا٤تّن واإلنس : والثّقالن        ا ٱِتَ ٔتِ غَ  نْ ِِ  ضِ رْ  األَ ا ِف ل َِ إِ  ةِ  افَ ضَ إلِ ا ابِ مَ ِنِِ أْ شَ  مِ ظَ عِ ٣تُِّ

٨تم فيها  رَ استُ ْعِمروْا األرض وُسخِّ  ينَ ذِ ال   مُ ىُ  سَ نْ أن  اإلِ  افَ أن ُيضَ  وٵتكنُ  ، يفِ لِ كْ الت   بِ بَ سَ بِ 

 ِن الثَِّقل ا٧تْعنوّي كما يُوصف الرجل الكبٔت الَقْدر ِبن و :فتسميُتهم ثقَلْٕت  ،وشاركهم ا٤تّن فيها

 .(ٜٔ) ثَقيل " :

  امّ  عَ   الَْت  عْ  مَ  ال :  

 لِّ كُ لِ ٌل ىْ أَ  وَ   هُ ف َ  ٕتَ   قِ   ا٧تت   امِ َِ وإِ  اءِ يَ  بِ   ناألَ  دِ     يِّ    ى سَ لَ    عَ  مِ اَل    س    ِة والاَل    ص    ابلهنع هللا يضر  مُ ْت  الّناظِ   م  ثَ   ثُ 

ٍة وث َ كْ َِ   للاِ  ينِ  دِ اًل ِف  اخِ ُم دَ   لِ ّشهادتٕت فال يكون ا٧تسْ لذا فقد قرن للاُ ِذْكرَه بذِْكره ف ال؛ اٍء نَ رُِ

 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ : فقال إاّل اهباتٕت وقد أِر للا   جّل وعال   بذاك 

" إذا ٣تعُتُم ا٧تؤذَِّن   ٓنُ رِ كَ ا الْ نَ ولُ سُ وقال رَ  ، األحزاب َّٱٱ رت يب ىب نب مب زب 

ُ عليو اهِبا عْشر َِن صل ى علي  صالفإن ُو  ؛ُث  صلُّوا علي   .ِا يقولُ  فقولوا ِثلَ  م     ثُ  . اً ًة صل ى اَّلل 

ا .  الوسيَلةَ وا اَّلل َ يلَ   لُ  سَ  . باِد اَّلل ِ زِلٌة ف ا٤تن ِة ال تنبغي إال  لعبٍد ِن عِ نْ  َِ  فإِن   

 

 
                                 

 .ٕٚٗ/  ٔا٧تعجم االشتقاقّي ا٧تؤّصل أللفاظ القرءان   (19)



 

 

 

 ن ِنزلةٍ ا ِِ  ه ا ل ي ف (20) " حل ْت لُو الش َفاعةُ  فمن سأل يَل الوسيلةَ  .وأرجو أن أكوَن أان ىو

َِ رَ وكَ  . اهَ ي ْ لَ عَ  نْ َث للاُ األْرَض وَِ رِ  يَ  نل أَ إَ  ا بِقي ا٤تنُّ واإلنسُ َمْٕت َِ ائِ ِاً دَ اَل وسَ  ةً اَل صَ  ةٍ ا  

 . َيانِ   بْ  َح ال تِّ  ْلف اً لِ َح ْفٍص َواضِ خُ   *    يَأخِ ْذ   خُ  اِب فَ   َّ   ْع َد َفْصٍل ِف ا٦تِْ   ا بَ َِ : (ٗ)البْيُت 

ُّ  : (٘)ُت البيْ  َّ     ِِ ْن أَقْ  َرِب ال   . لِل ش     اِط    بِ     ي    ِة ُدر ِة ال    تِّ    ِي     َج   انِ   *    ا    نَ ْش ُرىِب    ي      ُرِق الْ ُم 

 . انِ بَ ِٓت فَ ْتحَ َأْع ِٓت الْ ُم بَ  اَرَك ِِ ْن  *  ال دَُّج ىاِح ِف ح َلِك  ُىَو َصاِحُب اْلِمْصبَ  :(ٙ)البْيُت 

 اتُ دَ رَ  فْ  مُ  ال : 

اب)قولو        ِ ا بعد" فهي ِتضمّنٌة ِعْت  : (ِا بعَد فصٍل ف ا٦تِّ ىذا القوُل قائٌم ِقاَم " أ

يُ ْؤَتى اهبا لالنتقال  : وىي كلمةٌ  ، (ف ُخْذ أِخي)الش ْرط لذا ٲتب اقّتاُن جوااهبا ابلفاء ف قولو 

 . ِن أسلوٍب إل آخر

 مُ اسِ القَ  امُ َِ ا اإلِ يهَ فِ  رَ صَ تَ اخْ  ْبعِ  الس   اتِ اءَ رَ  القِ ِف ُة   ي  ِِ ٌة اَل  وَِ ظُ نْ َِ  يَ ىِ  : ( للش اطبّية )قولو       

  ٖٚٔٔ : أبياِِتا دُ دَ وعَ      هنع هللا يضر      (ٕٕ) اْنِّ الد   امِ َِ إْلِ لِ  ٔتِ سِ يْ الت        كتابَ     عفا للا عنو   ( ٕٔ)ِبُّ اطِ الش  

                                 
  ـ . ـ ادّلرر امّسنيّة  384رمق  حصيح مسمل عن عبد هللا بن معرو بن امعاص  (20)

 ،  ، اْلُمْقرِئ ، الضرير األندلسّي الّشاطبّ  ،و القاسم الرَُّعْيٓتّ ىو القاسم ْبن ِفٔتة ْبن َخَلف ْبن َأ١ْتَد، أَبُو ٪ُتَم د وأَبُ  (21)
  . ٖٜٔ/  ٕٔبشار  : اتريخ اإٍلسالم ت ،ٕٔٙ/  ٕٔالرسالة  : سٔت أعالم النبالء ط :يراجع تر٠تتو . ى  ٜٓ٘ :ت

 . ى  ٗٗٗ :أَبُو َعْمرٍو الد اْن ُعْثَماُن بُن َسِعْيِد بِن ُعْثَماَن الّداّْن تىو  ((22
= 



 

 

 

ْعرِ  ونِ يُ عُ  نْ ِِ  يَ اً وىِ  ت يْ  بَ    . ِبِّ رَ العَ  الشِّ

 رِ شْ العَ  اتِ اءَ رَ  القِ ِف  رِ ىو صاحب كتاب " ا٧تصباح الز اىِ  : ( ىو صاحب ا٧تصباح )قولو      

 ورصُ نْ ان ْبن َِ حَ تْ ّي ْبن ف َ لِ د ْبن عَ ن ْبن أ١تَْ سَ ك ْبن ا٥تَ ارَ ا٧تبَ  (ٖٕ)ُزوريّ رَ الش هْ  الَكَرمِ  ألِبِ  " رِ اىِ وَ الب َ 

 . ى  ٓ٘٘ : ئ ترِ ا٧تقْ 

: (ِف ُحَلِك الدَُّجى)وقولِِو  (ُىَو َصاِحُب ا٧تِْصَباحِ )بٕت قولو         

عْ  اقٌ  ب طِ  
َ
ا    اِحَب ا٧تِْصَباِح أب ُث إّن صَ   يْ   ِة ح   ي    عِ  ِدي بَ   اِت ال  نَ    سِّ   حَ   مُ  الْ  وَ  وىُ  ُدهُ  ؤَكِّ     ويُ  َْت   يُ ْْبُز ا٧ت

ِو فقْد أَضاَء للاُ ِبوِ  الَكَرمِ  ِلَٕت بو الن اِشريَن لعلوِِ ِِ ظُُلَماِت ا٤تَْهِل  ٮتسُبُو ِن أْىِل الُقْرَءاِن العَا

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱٱٱُّٱللِا :  ْولِ      داً لقَ  ي   َذا أتْيِ   وىَ  ؛ والض اَللِ 

الْ َم اِئَدة .      َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف

                                     

                                        

 
                                 

= 

   .ٕٙٓ/  ٗاألعالم للزركلّي   ، ٚٚ/  ٛٔالرسالة   :سٔت أعالم الّنبالء ط :يراجع تر٠تتو
 .ٜٜٚ/  ٔٔبش ار   :اتريخ اإلسالم  ت :ينظر تر٠تتو  (23)



 

 

 

 َيّ وضِ رُ    ٌو عَ   ي   بِ   نْ   ت(ٕٗ) : 

ُّي ب نشُرىا )ف قولو         
ُُّرق لر اء أو إسكاُِنا ِن)ضمُّ ا ٲتوزُ  ( ِن أقرب الُّرق ا٧ت  ، ( ال

  : البيتِ  تفعيالتُ  كونُ وىكذا ت  ؛يرّجُح وجَو الّضّم    هنع هللا يضر      والناظم 

  . / تِ ي َج انِ ي تْ  ِة ُدْررَِة ال   /  ي  ي ب َشاط للشْ  ا      َنْشُرىَ  ُرِق الْ ُمَّْي  /  يَ بِ   ِن أَقْ َرِب الْط / طُ 

  /٘/٘//٘   ///    ٘//٘      ///٘//٘         /٘/٘//٘  ///    ٘//٘   /    ٘/٘/٘ .  

ُِ تَ َفاعلن        ُِ ْت ف اِع ُلْن       ُِ تَ َفاع لن         ُِ تَ َفاع لن       َف اِع لْ     ُِ ْت ف اِع ُلْن         .  ُِ ت ْ

 . (ٕٙ)قّع  /              / إضمار         /                  /          (ٕ٘)إضمار   

 . ِقّوع : والض ْربُ  ، صحيحة : فالعروُض ىنا      

 

ّْ  ِف  ةُ يَ انِ الث   ةُ يلَ عِ فْ لت   ا ونَ كُ أن تَ  وٲتوزُ    هِ ذِ وىَ  اِع لُ ْن   فَ   تَ  ُِ  وْ أَ  ارٌ مَ ضْ وىذا إِ ُِ ْت َفاِع ُلْن   : لِ ر األو   الش 

ِّ   تَ  ِّ    واألْول أن تكون ت،    ةٌ   ا  .    هنع هللا يضر        مُ اظِ  الن  ْن ادِ     فَ ا أَ مَ كَ   حُ جَ رْ ا األَ ذَ    وىَ  ة  ا
                                 

  ٜٗالعروض التّ ْعليمّي  / ٘تر الكاِل  ص  :يراجع  (24)
    ٘//٘/٘/    :تسكٕت الثّاْن ا٧تتحّرك  ىكذا :اإلضمار   ((25

وإذا اجتمع اإلضمار ِع  ، ٘/٘/// :ىو حذف ساكن الوتد املموع وتْسكٕت ا٧تتحّرك الذي قبلو ىكذا :القّع  (26)
 . ٘/٘/٘القّع فتكون  ىكذا : /

 



 

 

 

 امّ  عَ   الَْت  عْ  مَ  ال : 

لة وصّلى وسل م على رسولِنا الكرٓن   عليو الّصالة مَ سْ لبَ ابِ  أَ دَ     بعَد أن بَ    عفا للا عنو      الن اظمُ  

 قِ رُ طُ  نْ ٍم ِِ اصِ عَ  نْ ٍص عَ فْ رِوايِة حَ  فَ لْ خُ  كَ ارَ ا٧تبَ  ا الن ْظمَ ذَ ىَ  رَ كَ ذَ فَ  ؛ والس الم   شرَع ف ِقصوده

ُّرُ  ل  قَ أَ  رَ كَ ذَ  مَ اظِ  إال  أن  الن   ْشرِ الن   ةِ  بَ   يِّ   طَ    هنع هللا يضر  ِبِّ اطِ يّل للا الش  وَ اّْن لِ َِ األَ  زِ رْ حِ  قِ  يرِ َّ اً لِ  فاَل خِ  قِ ال

 .  ى  ٓ٘٘ :   طريَق ا٧تصباح ألِب الكرم الشهرُزورّي ت  َرِضَي للاُ عنو      فاْخَتاَر ال ن  اظُم  

 ٌذَ ىَ  ريراتِ ِنهجي ف ٜت : تنبيو  ّ  : قِ  يرِ ا ال

 . فليس لنا أن ٯتالفو ألان  نقرأُ ِن طريقوِ  ،التزاُم ِا ذكرُه اإلِام ابن ا٤تزرّي ف نشره 

" وأعتقُد أن ُو ليس ِن حقِّ أحٍد أن يُ َعدَِّل ف حروِف  : (ٕٚ)   هنع هللا يضر   قال د/ إيهاب فكري   

 َو  جُ وْ رِّج األَ     وكذلك ليس ألحٍد أن ٴتَُ  ، ّي نفسوالّّّيبة وال ف ِعانيها إال  ابن ا٤تزر 

 : لألسباب الّتاليةا٤تائزة عند ابن ا٤تزرّي ِن الّّيبة إال  ابن ا٤تزرّي نفسو  

 .   أن الكتب الِت يْستخرُِج ِنها كّلها ٜتت يده بعكِس ِن بعده ٔ

 .   أن و يدري ِا ف الّرق األدائية الِت أسندىا ٕ

 . راعي ِا ٴتتاره ِن الّصواب فيما روى  أن و يٖ
                                 

 . ٕالتحريرات ا٤تزريّة للدكتور إيهاب بن فكري ص  (27)



 

 

 

ِّا غٔته ِن العلماء ٬ّتن اْستخرجوْا األوجو فيُنسب ذلك ٨تم وال يُنسب البن ا٤تزرّي لعدم  أ

 . اْستيفاء األِور الّثالثة ا٧تْذكورة عندىم

  . ِش     َد اإِلتْ    َق   انِ ا انَ  سُّ    ٍط يَ بِ تَ  وَ      *     ت  ِص   ٍل فَ   ُقلْ فَاقْ   ُصْر لِ ُم ْن َفص ٍل َوُِ  : (ٚالبْيُت )

  ُا٧تفردات :  

   ِعاِلُ ابرزةٌ ُل ذَ  ائِ ضَ فَ  رِ  صْ  قَ  لْ ل   :     عفا للا عنو    قال ويّل للا الش اطّب  ؛ اُت اهبجٍة ِو

 . وُِ ْخ َضالَدرّاً ٙتلفهما يُ ْرويك       ب ادْره ط ال ب اً َر صْ ............ فالقَ .              

 :ثناٌء على القصر أي .ىذه األوصاف :" وكلُّ ىذا أي :     هنع هللا يضر   قال العاّلُِة أبو شاِة       

 .(ٕٛ) يّ ثْ ُلْج لو صدُرك ٚتا يُِدرُّ ِن فواِئِدِه ويَنسِكُب ِن ِعاْن اْستْحسانو " ابدْرهُ 

تعريُف القصر(ٕٜ) : 

نوُ  :  ةً غَ  لُ  "        :أي الر١تن   َّ من خن حن جن  يم  ٱٱُّ: ا٥تْبس ِو

. ٪تبوساٍت فيها  

ِّالحاً        .إثْباُت حروِف ا٧تدِّ واللِِّٕت أو اللِِّٕت فقط ِن غْٔتِ زايدٍة عليها " :اْص  

                                 

 . ٖٕٖ/  ٔإبراز ا٧تعاْن ألِب شاِة ا٧تقدسّي  (28)

 .15اءة نلش يخ امّضبّاع ص إلضاءة يف بيان ٔأضول املر   ((29



 

 

 

َّْلق القَ وق  . ا٧تدِّ ابلكّلية َحْذفُ  : وِ بِ  ادُ ويُ رَ  رُ صْ د ُي

 ِِِصلِ  ا٧تدِّ ا٧تنفَ ْصِر ِف ِل القَ   ائِ ضَ   فَ  نْ و(ٖٓ) :   

وذا  ، وا٧تريضَ  ، والكبٔتَ  ، َٔت الن فسِ صِ ا قَ ي مَ ال سِ  ، وأْرفُق بو ،ىو أسهُل على الت ايل  : أو الً 

َِ    خاصّ  ؛ ا٥تاجةِ   . ةِ لَ صِ فَ ن ْ مُ  الوِد دُ مُ   الايل وَ   تَ  عَ ًة 

 . ِقارنًة ٚتا فوقو ِن ا٧تدودِ  ا٧تقروءِ ُر بو ِقداُر      ثُ   َيكْ  : َثنياً 

 ؛ وُ   اربُ قَ ا ي ُ َِ  وْ أَ  ،لِ مَ كْ ِو األَ جْ ى الوَ لَ اِء عَ دَ تِ  ِف واالبْ قْ والوَ  اِم الت ْجويدِ كَ حْ اِء أَ دَ ى أَ لَ ُٕت عَ عِ  يُ  : َثلثاً 

أو  ، ليقُ   يَ ا اَل يمَ ُع فِ قَ ْد ي َ   قَ   ِس الن  فَ  ٔتَ صِ قَ  انَ كَ   إذا    ا مَ فإن  الت ايلَ اهبِِ  ؛ ٙتالِف التّ َوسُِّط أو ا٧تدِّ 

 . الِ مَ الكَ يقُصُر عن 

 لةِ صِ وِد ا٧تنفَ ِة ا٧تدُ دَ ابَ كَ ُِ  نْ عَ  وِ اكِ كَ فِ   النْ   ٧تن قُصَر نَ َفُسُو    ىو أْعوُن على ُحْسِن التغّٓت   : رابعاً 

    ْصِل   ف األَ   وإال  فإن  ا٧تد       نَ َفُسوُ ٚتن قُصَر    دتٌّ    ي     ُظ أّْنِ ق  الحَ   ويُ  ،  سي ما إذا توالتْ اَل  ؛

ِِ     غَ   ى الت  لَ عَ  نُ وَ  عْ أَ   . ادِ  عَ مَ  ال ادِ  زَ ِف  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  رَ كَ ا ذَ مَ كَ   رِ صْ القَ  نَ ٓتِّ 

َٕت  : خاِساً  ضانَ  فىو أْيسُر على ا٧تأِِو  . ا٦تْتمَ  امُ َِ اإلِ  ادَ رَ إذا أَ  ؛ صالِة القياِم ف ِر

 

                                 
باحِ نلش يخ / عّلٍّ امغامدّي ص   (30)  .13 ،12ثيسرُي فامِق إلْضباحِ يف امتَّعليِق غىل ٕاْسفار امطَّ



 

 

 

  ّا٧تعْت العام :  

َِ  والش اطبيِة فَ ا٧تْصباح  طريقيْ بٕت أو ُل خالٍف ا ذَ ىَ  الن اظُم   رِضي للُا عنو   بقصر ا٧تدِّ  رَ  أ

 . احِ ا٧تْصبَ  يقِ رِ طَ ن ِِ  لِ صِ ا٧تت   ا٧تنفصِل ِع توسُِّط ا٧تدِّ 

َد  ا٧تن َْفِصلِ عن  نص ْٕت ِف ا٧تِْصباح     وَقْد وجدتُّ 
 وإلْيك ِذْكُرٱتا : ا٧ت

لُ ثْ ِِ  ْٕتِ ت َ مَ لِ ن كَ ٕت ِِ واللِّ  دِّ مَ  ال وفِ رُ  حُ ِف   رِ صْ والقَ  دِّ مَ  ال وا ِف  فُ لَ ت َ اخْ "  : (ٖٔ)َرمِ  و الكَ   اَل أبُ ق 

ا أنزل ِن قبلك ( ، ) إان  أوحينا إليك كما أوحي وِ لِ وْ ق َ  نا إل ( ، و ) قالوا ) ٚتا أنزل إليك ِو

 عنوأبو عمرو، وانفع إال ورشاً عنو، وابُن كثٔت إال ا٦تاشع عن رجالو عن قنبل ...... ءاِن ا ( 

حفص  نْ عَ  ارف  ، والص   مٍ اصِ عَ  نْ عَ  صٍ فْ حَ  نْ ان عَ عَ رْ وزَ ،  رٍ اِِ عَ  نِ ابْ  نْ عَ  امٍ شَ ىِ  نْ عَ  اْنّ وَ ، وا٥تُلْ 

بعدىا  ا٧تد واللٕت إذا أتى حروف (ٕٖ)ٵتكنون بل،  ف ٠تيع ذلكال ٵتدون حرفاً ٥ترف  : عنو

 " . ِن غٔت ِد وال سكتٱتزة ِن كلمة أخرى 

 ( .  ِن طريِق َزْرعانَ  الَقْصرَ ) أن  ّنّص فيِو     َفظَاِىُر ىذا ال

 

                                 

ا بعدىا . ٚٗٙص  ٕ( ا٧تصباح الزّاىر ف القراءاِت العْشِر البَ َواِىر م (ٖٔ  ِو
 ْصُر ٚتقدار حركتٕت .( التمكُٕت ِن غْٔتِ ِدِّ وال سْكٍت : ال ُمرَاُد بِِو : القَ (ٕٖ



 

 

 

َِ ْوِض ٍع آَخر وقَاَل أَبُ و الَك َرِم ِف 
 ا٧تد   ن  أَ  ابِ  تَ   كِ الْ  نَ  ِِ  قَ    بَ    ا سَ مَ   ي    فِ  ا نَ    ي     بَ  دْ   قَ  وُ   ن  أَ  مْ   لَ   واعْ "  : (33)

 ا  َِ  ومِ  مُ  ا٧تضْ  اوِ وَ   ، وال لها ب ا قَِ  ورِ سُ ا٧تكْ  اءِ  يَ   وال ،بلها   ا ق  َِ  وحِ  تُ  فْ  مَ  ال فِ لِ اأْلَ  نَ    ِِ  ٕتَ كِ مْ  ت   وال

 لَ ىْ أَ  ن  إِ   فَ ... ...... ىرَ خْ أُ  ةٍ  مَ لِ  كَ   لِ و  أَ  نْ ِِ  ٱتزةٌ  ن    هُ   لَ   بَ    قْ   تَ   واسْ  ةِ مَ لِ كَ الْ  رِ    آخِ ِف  ن  قبلها، إذا كُ 

ا٥تَ  جَ    ازِ  إِ ال   األَ زْ رَ قَ  وأَ بَ   ا األَ زْ ىَ   رِ  عَ  نْ  وَ رَ شٍ  ، وا٥تُ  لْ  وَ اْنّ  عَ  نْ  ىِ شَ امٍ  ، وال وَ يلّ  عَ  نْ  حَ فْ صٍ  ِِ  نْ  

َِ   دٍّ  " .  طَ رِ ي قِ  ا٥تم  اِِ يّ  ، وأَ ىْ لِ  البَ صْ رَ ةِ  : ٵتكِّ   نُ  ونَ  ا٥تَ  رْ فَ  ِِ نْ  غَ  ْٔتِ  

ْنُو القْصر للحم اِّي عن الْ َويّل َعن الِفيل  " .       َفظَاِىُر ىذا الّنّص فيوِ  : ) يُ ْفَهُم ِِ

ِر :  ِْ ِن األّول ، وال يلزُم ِن الن صِّ األو ل ٚتفهوِم  أن  الن ص  الث ِاْن أقُّع داللةً وخالصة اأَل

ّي عن الَويل عن الفيِل وىذا ِا عليو العمل ِن إثْباِت   ا٧تخالفة : إثْباُت ا٧تدِّ لّريِق ا٥تم اِِ

ُّ ا٧تِْصَباِح  ؛ قصر ا٧تنفصل ٥تفٍص ِن  :  34قال العاّلُِة ا٧تتَ َويلِّ  

      والقصر عن حفٍص ٥تم اِي ورْد    *      عن الويل وْىو إل الِفيِل اْستنْد . ٖٖٔ

ْن سْبعٍة ِن جاِِع اْبِن  ٖٗٔ وَغ   ايَ      ٍة ِك  َف اي      ِة ال       َق    النِ      ِس   ي .*     فارِس          ِِ  

َن الْ ِم ْص بَ   اِح       *     وال  ر ْوَض   تَ    ْي   ِن يَ  ا َأَخ  ا الَف      الحِ  ٖ٘ٔ   .      والْ ُم  ْس تَ نِ   ي   ِر وِِ

                                 

ا بعدىا . ٘٘ٙص  ٕم  ا٧تصباح الزّاىر ف القراءاِت العْشِر البَ َواِىر (ٖٖ)  ِو
ات ٜترير القراءات العشر ا٧تتواترات ) (ٖٗ) َاُت ف ٠تع ِنظِو ة البدور الن  ٔتِّ  . ٜٕٔعزو الّرق ( ص  ِنظِو



 

 

 

ُِة الس منُّوديُّ    :(35)وقال العال   

ِن جاٍِع وال  ر وَضتِٕت َيْسرِي .    لقد روى ا٥تم اِم َقْصَر عمرو       *     ٕ  

     والفيُل ِن ِْصَباٍح الِكَفايَِة        *    وُِ    ْس    تَ     نِ    ٍٔت َك    اِِ     ٍل والغايَ     ِة . ٖ

ِّاف ا٥تديث عن ِراتب ا٧تنفصل :  (ٖٙ)     قال ابُن ا٤تزريّ  فقَّع لُو ابلَقْصِر أبو  حفصٌ  " وأ

ِعِو وكذلك صاحُب عِليٍّ البَ ْغدادّي ِن طريِق َزْرعان عن َعْمرو عنُو وك ذلك ابُن فارٍس ِف جاِِ

ّي عن الويلّ عنو ، وكذلك أبو العّز ِن طريق الفيِل عنُو ، وىو  ا٧تْسَتِنٔت ِن طريق ا٥تم اِِ

 " . ا٧تْشهور عند العراقّيٕت ِن طريِق الِفيِل 

يُل إِ   : " )قُ ْلُت( ف ِا انتقاُه  : (ٖٚ) قال ابن ا٤تزري      ِِ لَْيِو َوآُخُذ بِِو َغالًِبا َوأَُعوُِّل َوُىَو ال ِذي َأ

َفِصِل  ، َعَلْيوِ  ُهَمااْبِن َجْعَفٍر وَ  اِلْبِن َكِثٔتٍ  اِبْلَقْصِر اْلَمْحضِ َفآُخُذ ِف اْلُمن ْ ْن َغْٔتِ ِخاَلٍف َعن ْ  ؛ ِِ

 ِِنْ َحْفٍص  َعنْ  ، اَلفِ آَخَذ اِب٦تِْ وََكَذِلَك  ... ، الص رٳَِتِة َوالّرَِوااَيِت الص ِحيَحةِ  اِبلنُُّصوصِ َعَماًل 

 ......... " . ، َكَما تَ َقد مَ   َعْنوُ  ، َطرِيِق َعْمرِو ْبِن الص ب احِ 

 
                                 

ة ابسم الث  ْغر ٚتا ٥تفٍص على القْصرِ (ٖ٘  . ٖٕٚص  ٖ( م  ( جاِع ا٦تٔتات ) ِنظِو
 .  ٜ٘ٛالنْشر ف الِقرَاءاِت الَعْشِر ِقْسم اأُلُصوِل ص  (ٖٙ)
 .ٕٓٓٔ   ٓٓٓٔالن ْشر ف الِقرَاءاِت الَعْشِر ِقْسم اأُلُصوِل  ص  (ٖٚ)



 

 

 

 : ا عن ا٧تدِّ ا٧تّتصل ِ   أ

ِن   وأتى بعدىن ٱتزة. ..واأللف  ا على ِد الياء والواوأ٠تعو " :  (ٖٛ)فقْد قاَل صاحُب ا٧تصباح

 " . ختالفهم ف التجويد والتحقيقويتفاضل ذلك على قدر ا....  كلمة واحدة

" فإذا كان حرف ا٧تّد ِع ا٨تمزة ِف كلمٍة واحدٍة أ٠تعوى  عن ا٧تت صل : (ٜٖ)قال ابُن ا٤تزريّ      

على ِدِِّه زيَ  ادًة ويتفاضلوَن ِف ذلك على قْدِر ِذاِىِبِهم ف الت ْجوِيِد والت ْحِقيِق ؛ وىذا يْقَتِضي 

 " .٧تت ِصل كا٤تماعِة أيضاً الت  َفاُوِت ف ا

ْن َغْٔتِ ِإفْ رَاٍط لِ   اْلَمدِّ اْلُمْشَبعِ بِ   الض ْربَ ْٕتِ ُُث  ِإّْنِ آُخُذ ِف "  قال ابُن ا٤تزرّي :       ِِْن  َوْرشٍ وَ  ١َتْزَةَ ِِ

ْن ْخَفِش َعْنُو  َطرِيِق اأْلَ  ِِنْ اْبِن ذَْكَواَن  رَِوايَةِ  ِف وََكَذا  ، َعَلى الس َواءِ  َطرِيِق اأْلَْزَرقِ  َنا ِِ ِْ َكَما َقد 

 ،  أِلَْصَحاِب اْلَقْصِر قَاِطَبةً  (ٓٗ)اْلُمت ِصلِ  َوِبِو آُخُذ أَْيًضا ِف ..  ، َِْذَىِب اْلِعرَاِقيِّٕتَ 

َنُع اأْلَْخَذ  ِو َوَأْعَتِمُد َغالًِبا َعَلْيوِ     يْ    ُح ِإلَ   نَ   َوَىَذا ال ِذي َأجْ  ِْ ََِع َأّْنِ اَل َأ  بِتَ َفاُوِت اْلَمرَاِتِب َواَل أَُردُّهُ ، 

َن اأْلَئِم ةِ  ، ُتُو ِِ ِْ ِ ِة ُشُيوِخي، َوَصح  ِعْنِدي َنصًّا َوأََداًء َعم ْن َقد   . َكْيَف َوَقْد قَ رَْأُت ِبِو َعَلى َعا

                                 

ا ٙٗٙص  ٕا٧تصباح الزّاىر م  ((ٖٛ ا بعدىا ، وىذا النّص كما نرى ليس صرٳتاً ف الّداللة على ِرتبٍة ِعي نٍة وإٰت   ِو
 يكوُن ا٧تّد حسب ِراتب التحقيق والتجويد .

 . ٜٜٗالنْشر ف الِقرَاءاِت الَعْشِر ِقْسم اأُلُصوِل ص  (ٜٖ)
 الض مٔت يعود إل : ِرتبة اإلشباع ف ا٧تت ِصل . (ٓٗ)



 

 

 

ُِة الس منُّوديّ       ء ِع ا٧ترتبتٕت ف " الث الث : إشباع ا٧تت ِصل لُكلٍّ ِن الُقر ا:  (ٔٗ)قال العال 

ا٧تنفصل . وىذا ِذىب كثٔت ِن العراقّيٕت : كابن فارس والفارسّي ف جاِعيهما ، وابن سوار 

ُِْسَتنٔته ، وا٧تالكّي ف روضتو ، وأِب العّز ف إرشاده ، والش ْهرزورّي ف ِصباحو ،  ِف 

 وا٦تزرجّي ف قاصده " . 

أن نا نردُُّه إل إال  ا٧تّد ا٧تّتصل  ف التَوسُّط واإلْشباعطريق ا٧تْصباح  ِن ل حفصٍ   : بٌ     ي    قِ    عْ    تَ      

  هنع هللا يضر   بل ذكر أن و كان قرأ اهبذا الوجو على كثٔت ِن  اختياُر ابِن ا٤تزريّ وىذا  ؛ ِرتبِة التَوسُّطِ 

  (ٕٗ)واألداء لن صِّ ا جهةِ عندُه ِن  شيوِخِو وصح  

   : (ٖٗ) الغاِِدّي   َرِضي للاُ عنو  قال الشيُخ عِليٌّ      

ٜ  ُّ ُِ    ي  فِ        ِ َع ا           وُل    وقْد أتى التوسيُط وال  . ا   عَ  مِ  َ ت  ِصاًل ف اسْ    ت       م ا أَتى 

ُّ  ، توسُّّاً                   اِح     اْختاَر ٭ْتُل ا٤تزري ي ا صَ  ٓٔ   . احِ    وُل ف ا٧تْصب  وال

                                 

 . ٖٗٔص  ٗجاِع ا٦تٔتات ) ا٧تعتمد ف ِراتب ا٧تّد ( م  ((ٔٗ
 ع ورد نَ ّصاً ف ا٧تِْصباِح كان ذلك سبباً لعدول بعضهم كالّسمّنودّي وغٔتهقلُت : أن  وجو التوسُّط ورد أداًء واإلشبا  (ٕٗ)
ٔتّي على طرق الن ْشِر ٥تفٍص " وذلك لثُ ُبوِت التوسُِّط عنُو نّصاً      عن طريق ا٧تصباح إل الّروضة " وىي ِن زايداِت األِز
 وأداًء .  

ة إْسفار الصباِح ف قْصِر حفٍص ِن طريِق ا٧تِ  ((43  ْصباِح لشيِخنا ا٧تقرئ / عِليٌّ الغاِدّي   عفا للا عنُو    ِنظُِو



 

 

     

َِ    وق   دِِّم ال أو َل يَ  ٔٔ   . ..........................      ورَا                 ُص   نْ          ا 

  ُْظم حفظُو للاُ أثناء قراءتناأستاذان ا٧تقرئ صاحب الن   عليوقد قرأُت ابلوْجهٕت  :قلت 

 . وطّيبتوعليو للعْشر الكْبى ِن طريق النشر 

  ِر ِْ  ف ِْثل ىذا واأَلْوَل "  :   هنع هللا يضر   ّي دِ اِِ يٌّ الغَ لِ ئ عَ رِ ا ا٧تقْ نَ خُ يْ قال شَ َكَم ا   وُخ اَلّص ُة اأَل

 : ٠تعًا بَٕت اْختيار اْبِن ا٤تزرّي وروايِتِو ِع تقدِٓن اْختيارِهِ    التوّسط واإلْشباع      ابلوْجهٕت  اأَلْخذِ 

  بل كاَن أْيخُذ اهبا  اطِّراُح روايِتِو الِت ِْل ٵتنْعها  وكذلك ، ليَس ٘تسنٍ  ِإْذ ِإن  اْجتناَب اْختيارِهِ 

 . اختيارِهِ  فحُسَن ا٤تمُع بينهما ِع تقدٓنِ   أْحياانً  

عاانً ف حفٍظ ِراتِب الّتلّقي الوارِد عنوُ  : وزاد ف ا٨تاِش ِْ  فا٧تختارُ  : وقْد ُقّدَم اْختيارُُه ِإ

ْختارِ 
ُ
ٌم على غِٔت ا٧ت  . (ٗٗ)عن حدِّ الّرواية " خارجاً ْختياَر ليس واذْكر أن  اال ،ُِقد 

 . ِس   ٌٕت بِ   ُّ  وٍر َج    ا بِ ال ِك ْت  َم انِ    *  وََك َذاَك قُ ْل اِبلص  اِد يَ ْبُسُط َبْسَّ ًة   : (ٛالبْيُت )

 اتُ دَ رَ  فْ  مُ  ال :  

  فاْقُصْر ٧تن َْفِصلٍ )َو ىُ ٩ْتروٌر على ِا قبَلُو وَ  وفٌ ُّ عْ َِ  : (..وكذاَك قْل اِبلص اد)قولو 

ت صلٍ   . (....ِو
                                 

 .ٚٔتيسُٔت فالق اإلْصباح ف الّتعليِق على إْسفار الّصباح ص  (ٗٗ)



 

 

 

 : امّ  عَ   الْ َْت  عْ  مَ  الْ       

ٕتِ الّناظُم أيضاً بقْلِب  رَ َِ أَ    . ُىَو ا٦ِتاَلُف الث اْن وَىَذا  افِ رَ عْ واألَ  ةِ رَ قَ الب َ  يِ عَ ضِ وْ صاداً ف َِ  السِّ

؛ إال ٢تس   لسٕت ف ٠تيع ذلكوروى الباقون اب     ٕٖٔٔ" :  (٘ٗ)قال أَبُ  و الَك َرِم ف اأُلُصولِ 

  : كلمات ِنهن اختلفوا فيهن

 ، والبزيُّ  ، وانفع إال أاب سليمان عن قالون : الكسائيّ  ف البقرة ال غٔت يْقِبُض َويَ ْب ُسُط (     ) 

والسُّلمي عن األخفش عن ابن  ، وابن األخرم ، والزينب وأبو ربيعة عن قنبل عنو عن ابن كثٔت

وىارون وأبو زيد وحسٕت وا٦تفاف ويونس وخارجة عن أِب عمرو، والصواف  ، وعبيد ذكوان

وأبو  وأبو عبدالر١تن،  والشُّونيزي عن ابن غالب عن شجاع عنو هاونديّ وابن شَنبوذ والن  

، واألعشى  ١تدون وأبو أيوب وابن َسعدان عن اليزيدي عنو، و١تاد وعصمة عن عاصم

،  أبو ١تدون والرفاعي عن ٳتٖت عن أِب بكر عنووالكسائي عن أِب بكر، وشعيب وخلف و 

الباقون ،  ابلصاد : وخالد عن سليم عن ١تزة ، وخلف وأبو طاىر والويل عن عبيد عنو

 ." ، وكذلك رواىا أىل العراق عن ابن األخرم عن األخفش عن ابن ذكوان ابلسٕت

 

                                 

ا بْعَدىا ٔٔٙص  ٕم    ابب الَوْقِف      ا٧تصباح الزّاىر ((٘ٗ  ِو



 

 

 

 إال أاب سليمان عن قالون عنو، وانفع  : الكسائي األعراف) بَ ْس َّة (  : قولو تعال    ٖٗٔٔ

 ، وابن ذكوان وعبدالرزاق عن ابن عنو وأبو ربيعة عن قنبل ينبّ عن ابن كثٔت، والزّ  ، والبزيّ 

، وأبو  والويل، وٳتٖت والكسائي واألعشى عن أِب بكر،  وعصمة عن عاصم عاِر، و١تاد

وحسٕت وعبيد بن ، وأبو زيد ويونس وخارجة وىارون طاىر عن اأُلشناْن عن عبيد عن حفص

، وأبو  ع عنوعقيل عن أِب عمرو، وابن شَنبوذ والشونيزي والصواف عن ابن غالب عن شجا 

زة عن الدوري عن وابن بر ،  ب وابن َسْعدان عن اليزيدي عنو١تدون وأبو عبدالر١تن وأبو أيو 

رواىا كذلك ، و  ٕتالباقون ابلسِّ ،  : ابلصاد ، وخلف وخالد عن ُسليم عن ١تزة اليزيدي عنو

 ."  ا٤تماعة عن الكسائي

  ِِف فْرِش اْلبَ َقرَةِ  (ٙٗ)قال أبُو الَكَرم : 

،  ، والز يَنبُّ   ابَن َشنَ ُبوذإال   ، وقُنبل عن ابن كثٔت، وا٦تُزاعي عن ابن فُليح قرأ البزيّ     ٓ٘ٚٔ" 

اِر، ع عن أيوب عن ابن ، والنقاُش عن األخفش ، والت  ْغلبُّ  وابُن عاِر ف رواية ىشام

 وُعبيدٌ  ، و ، والسُّوسيُّ طريق ابن َحَبش  نَ   ديُّ إال ابْ  يزِ    يَ   ، وكذلك الْ  اُس عن أِب عمرو ب   عَ  وال

عنو ، وشعيب بن  وأاَبن بن يزيد العّار ، هم عن حفص عن عاصم ت ثالث شاهٍ ن ُ رو وابْ وَعمْ 

                                 

ا بْعَدىا  ٜٕٔص  ٖم  ا٧تصباح الزّاىر  ((ٙٗ  ِو



 

 

 

عن  ، و١تزُة إال الَعْبسي  وخالداً أيوب الص ريفيٓت والوَكيعي كالٱتا عن ٳتٖت عن أِب بكر عنو 

 . " اد ، الباقون ابلص   ٕتِ لسِّ ابِ  {طُ صُ  بْ   : }ويَ  ، وخلٌف ف اختياره قوُب إال َروحا ع ، وي يم ُسلَ 

 إال   كثٔتٍ   نُ ابْ  أَ رَ ق َ  : }بصّة{ العَ ت َ  وُ لُ وْ ق َ      ٕٚٓٗ " :ِف فْرِش األْعرَاِف  (ٚٗ)    ض اً     وقَاَل أيْ  

، وأُوقية  ، وىشام طريق األخفش ن قنبلعهم  ت وابَن َشنَ ُبوذ وابَن عبد الرازق ثالث اىدٍ َن ٩تَُ ابْ 

، والدُّوريُّ  ، وابُن ٩تاىد طريق القاضي أِب العالء ، والسوسيُّ طريق ابن حَبش عن صاحبيو

اح وعمرو ص ب  وُعبيد بن ال وابُن شاهٍ ،  يزيد العّار عن عاصم ، وأاَبُن بن وَسّجادة عن اليزيدي

ق }ف ا٦تلْ  حاً ، ويعقوُب إال َروْ  ، وخلٌف ف اختياره وخالداً  و١تزُة إال الَعْبسي   ، ابن الص ب اح

 ."  ، الباقون ابلصاد ٕتِ ابلسِّ  بصّة{

 ١َتْزَةَ  َوَعنْ  ،لِنَ ْفِسوِ  َخَلفٌ  فَ َقرَأَ ِف اأْلَْعرَاِف  اْ َواْختَ َلُفو "  : (ٛٗ)ّي ف الن ْشررِ زَ ابُن ا٤تَ  الَ قَ    

ٕتِ  ُرَوْيسٍ وَ  ِىَشامٍ وَ َعْمرٍو  َأِب  َعنْ الدُّورِيِّ وَ  ُبٍل . َواْخُتِلَف َعْن ا٥ْتَْرفَ ْٕتِ  ِف  اِبلسِّ اْبِن وَ  السُّوِسيِّ وَ قُ ن ْ

دٍ وَ  َحْفصٍ وَ  ذَْكَوانٍ  اِبلص اِد  َحْفصٍ َعْن  َعْمرٍوَعْن  ِكاَلٱُتَا َزْرَعانَ وَ اْلِفيِل  َعنِ اْلَويلُّ  َوَرَوى ...َخال 

َعْنُو ُعبَ ْيُد  َوَرَوى، َحْفصٍ  ُكلُُّهْم َعنْ   ُىبَ ي ْرَةَ وَ اْبِن َشاٍه وَ َأِب ُشَعْيٍب اْلَقو اِس  ، َوِىَي رَِوايَةُ ِفيِهَما

                                 

ا بْعَدىا ٜٖٖص  ٖم  ٧تصباح الزّاىرا ((ٚٗ  . ِو

 .٘ٙٔ   ٜ٘ٔالنشر ف القراءات العشر / قسم الفرش ص  (48)



 

 

 

ِٕت ِفيِهَماَعْنُو  َعْمرٍوَعْن  ا٥تَُْضْيِٓتُّ وَ  َواِبْلَوْجَهْٕتِ َعْنُو  اْلَمَشارَِقةِ وَ  ْكَثِر اْلَمَغارِبَةِ أَ َوِىَي رَِوايَُة  ،اِبلسِّ

يًعا ُرٱُتَا ِإال  َأن  أَبُو َعْبِد اَّللِ  ْبُن ُشرَْيحٍ وَ  أَبُو اْلَعب اِس اْلَمْهَدِويُّ َنص  َلُو  ٠تَِ َأ١ْتََد ْبَن ُجبَ ْٔتٍ ، َوَغي ْ

َاِكيِّ  ٕتَ  َعْمرٍو َرَوى َعنْ  اأْلَنّْ وََكَذِلَك َأ١ْتَُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز  ،اأْلَْعرَافِ ِف  الص ادِ وَ  اْلبَ َقرَةِ ِف  السِّ

 .ُعبَ ْيٍد.."ْبِن بُْدُىٍن َعِن اأْلُْشَناْنِّ َعْن 

   ُِد أن ُو ٫ُتَاِلٌف لَكالِم اْبِن ا٤تََزريّ  ُأُصواًل وفَ ْرشاً   ا كالَم صاحِب ا٧تِْصباِح  ن لْ  وإذا ِا أت    ٭تَِ

ُر قا ِٕت وقْد عل َق على تلك ِف َنْشرِه فَكالُُِو ِف اأُلُصوِل غي ْ ِ ا الفرش فكالُُِو قاِطٌع ابلسِّ ِطٍع وأ

  / ِعِلّي الَغاِِدّي ا٧تكِّّي    َسل َمُو للاُ     ا٧تخالفِة الشْيُخ ا٧تْقرِئُ 

 
ْصباِحِو ف حرفِ  : (ٜٗ)حْيُث قال  : البقرة واألْعراف " اختَ َلَف قول الّشْهرزورّي ف ِِ

ٕت ، قاطعٍ غُٔت  فكالُُِو ف األصولِ   فإن  الر اجحَ  : وعليو ؛ وكالُُِو ف الفرِش قاطٌع ف السِّ

ٕت راجٌح ف ا٥ترفٕتِ  ُِْت ٚتا نص  عليو ابن وقد اْلتَ زَ  ، ونص  ابُن ا٤تزرّي على الّصاد فيهما ؛ السِّ

 . فهذه ا٧تسألة ٬تّا خالَف فيها ابُن ا٤تزرّي صاحَب ا٧تْصباِح ٫تالفًة قاطعةً  ؛ا٤تزرّي 

 

                                 

 .ٕ٘   ٕٗتيسُٔت فالق اإلْصباح ف الّتعليِق على إْسفار الّصباح ص  (ٜٗ)



 

 

 

     ُث  قال ِف ا٨تاِِِش : 

ِو اآلَخِر ال ذي ف  ف اأُلصوِل غَٔت قاطعٍ  ال ذي وقْد جعلُت كالَِوُ  إِلْشكاَلْٕتِ فيو ليسا ف كالِِ

 : الَفْرشِ 

ْعلوٌم أن   ،" وأبُو طاىٍر واْلويّل عن عبيٍد عنو " : (يَ ْبُسطُ )قال ف  : اأَلّول   وُىو الذي  الَويلّ ِو

ا ىو ِن  ؛ طريِقِو قْصُران ىذا   لْيس ِن طُُرِق ُعبَ ْيدٍ يُ ْرَوى ِن  وىذا اإلشكاُل  ،طُُرِق عمرٍووإٰت 

 . ابألْعرافِ  (بسّةً )كذلك   ف   ِوجوٌد  

ُِباشرًة فيِو َٛتَوُّزٌ  ا يَ ْرِوي عنُو بواسِّة اأُلْشناْنّ  ؛ثُ م  إن  جْعَلُو أاب طاىٍر راوَي ُعبَ ْيٍد   . ألن ُو إٰت 

ِة ِواضعَ  :كاُل اآلَخرُ اإِلشْ  ّ يِّبِة ف ِعد    :أن ُو خالَف الن ْشَر ِا ف الن ْشِر وال

ٕتِ     ّ يِّبِة يْقرأُ ابلسِّ  .ففيِو أن  خلفاً عن ١ْتزَة يقرأ ابلّصاد وُىو ف الن ْشِر وال

ّ يِّب  ِٕت وٱتا ف الن ْشِر وال  .ِة يْقرآِن ابلص ادِ   وفيِو أن  أاب جعفٍر وَرْوحاً يقرآِن ابلسِّ

 . والظ اىُر أن  كالِو ال ِذي ف اأُلصوِل قْد دخلو تْصحيٌف ِن النُّس اخ " ا.ى

 

 

 



 

 

 

  ََِا َسَبق   : ُخاَلَصُة 

 صاحُب الن ْشرِ ٫تالفًة اتًِّة قاطعًة وحينئٍذ نُ َقدُِّم ِا ذكره  الّنْشرَ  خالف صاحب ا٧تْصباحِ أن   

 ؛ " اِبلص اِد ِفيِهَماَويلُّ َعِن اْلِفيِل َوَزْرَعاَن ِكاَلٱُتَا َعْن َعْمرٍو َعْن َحْفٍص " َوَرَوى الْ  : حينما قال

وذلك ألن نا نْرِوي ِن طريقو وليس لنا أن ٯتالَفُو عالوًة على أّنض ابَن ا٤تزرّي قد وقَف واط َلَع 

ّ يِِّة العِتيقِة اّلِِت تُ َوافُق ِا ذىَب إلَْيوِ  ولعل  ِا يكوُن ِبْيِدينا اآلَن قد دَخَلُو  على األصوِل ا٦ت

 . الت ْصِحيفُ 

ِ ا قولُُو  ُّور : (ِسٌٕت ب  طُوٍر جا بال ِكْتَمانِ )أ   نب  مب ٱُّٱأْخبَ َر الن اِظُم أن ِوضع ال

ِٕت  يُ ْقرَاُ ٥تْفٍص ِن ال الّور َّ نت مت زت رت   يب   ىب ِمْصَباِح ابلسِّ

ُٕت والص ادُ  ن الش اطبية لُو السِّ . ا٦ِتاَلُف الث اِلثُ ُىَو وَىَذا  ، ِو  

ِ ا  .  فَ َواَفَق َصاِحُب ا٧تِْصَباِح طريَق الش اطبي ِة ابلقراءة ابلص ادِ  « الغاشية »ِوضع  أ

: }ا٧تسيّرون{ قرأ ابن كثٔت ف رواية قُنبل إال ابن  قولو تعال    ٕٛٗ٘"  : (ٓ٘)قال أبُ و الَك َرمِ  

، وىشاٌم والوليد بن عتبة كالٱتا عن ابن عاِر،  ب عن الز يْ َنب عنوعبد الرزاق عنو وابَن الشار 

                                 

 . ٙٚٔص  ٗا٧تصباح الزّاىر م  ((ٓ٘



 

 

 

وُعبيد وعمرو وابن شاىي الثالثة  ، عن أِب بكر عن عاصم والشموْنُّ عن األعشى وا٤تُْعفي

، وكذلك ا٦تُزاعي عن ابن فُليح عن ابن كثٔت، وقرأ ١تزة إال  ٕتابلسِّ  عن حفص عن عاصم

 ."  ، الباقون ابلصاد ا٦تالصة عن ُسَليم عنو إبِشام الصاد زاايً  سليمٍ الِعْجلي عنو وعلي  ابن 

ُِّروَن  :"َواْختَ َلُفوا ِف  : (ٔ٘)قال ابُن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ  ٍِّر(  ُىَنااْلُمَسْي  ،ُسورَِة اْلَغاِشَيةِ  ِف )َوٚتَُسْي

ِٕت ِفيِهَما ِىَشامٌ فَ َرَواَىا   قُ ن ُْبلٍ  َواْخُتِلَف َعنْ  ،إبِِِْشَاِم الص ادِّ الز ايَ َة ١َتْزَ َعْن َخَلٌف  َوَرَواهُ  .اِبلسِّ

دٍ وَ  َحْفصٍ وَ  اْبِن ذَْكَوانٍ وَ  ِ ا.َخال  ْهرَانَ الص اِد َلُو ِفيِهَما فَ َنص  َعَلى  َحْفصٌ  ........ َوَأ ِف  اْبُن ِِ

،  اْلَكاِف وَ  ، الت  ْبِصرَةِ  َوُىَو ال ِذي ِف ،  اْلُعن َْوانِ َوَصاِحُب  ، َتْذِكرَتِوِ ِف اْبُن َغْلُبوَن وَ  ، َغايَِتوِ 

ِعوِ ِف  الد اْنُّ ، َوذََكرَُه ا٤ْتُْمُهورِ َوِعْنَد  ، ا٨تَِْدايَةِ وَ  ، الت  ْلِخيصِ وَ  َوبِِو  ،ُعبَ ْيدٍ َعْن  اأْلَْشَناْنِّ َعِن  َجاِِ

ٕتِ  .َأِب ا٥تََْسنِ َعَلى َشْيِخِو  الد اْنُّ قَ رَأَ  َعِن ا٨ْتَُذيلِّ َوُىَو َنصُّ  ،َعْمرٍوَعْن  َزْرَعانُ  ِفيِهَما َوَرَواُه اِبلسِّ

ِعوِ ِف  الد اْنُّ َوَحَكاُه َلُو  ُعبَ ْيدٍ  َعنْ  اأْلَْشَناْنِّ  ، وََكَذا اأْلَْشَناْنِّ َعِن  َأِب َىاِشمٍ ْبِن  َأِب طَاِىرِ َعْن  َجاِِ

 .َعْمرٍو َعنْ  اْبُن َشاهٍ َرَواُه 

ُِّرونَ  : َعْنوُ َوَرَوى آَخُروَن  ٕتِ  اْلُمَسْي ٍِّر( اِبلسِّ  ،اْلُمْبِهجِ وََكَذا ُىَو ِف  ،اِبلص ادِ  )َوٚتَُصْي

ْرَشاَدْينِ وَ  ََّع  ،َأِب اْلَفْتحِ َوبِِو قَ رََأ الد اْنُّ َعَلى  ،َغايَِة َأِب اْلَعاَلءِ ، وَ اإْلِ ِف  َلوُ  اِب٦تِْاَلفِ َوَق

                                 

ّّور    ص (ٔ٘  . ٕٖ٘   ٕٛ٘( النْشر ف القراءات العشر / قسم الفرش   سورة ال



 

 

 

ُِّرونَ  ٍِّر  ِف  َواِبلص ادِ  اْلُمَسْي  . ..."الش اِطِبي ةِ ، وَ الت  ْيِسٔتِ ِف ٚتَُصْي

ِو :     ٕت يقرأُ اهِبا وظاِىُر كالِِ ََِع ا٧تذُكورِين .لصاحِب ا٧تِْصباِح  أن  السِّ و ُوُجوِدِه   لَعَدِِ

ّْفاً على اإِلِْشَامِ  قال ابن ا٤تزرّي ف طيَِّبِتوِ       :  َع

ُِّروَن .......            ...  ...........................    ٗٔٔ َصْي
ُ
 . رْ َض ....... ا٧ت

ُٕت  قِ     ٘ٔٔ ٍِّر والسِّ َُِصْي َِْع   . ِلي   َِ ْن    عَ ِكيٌّ َز وف ي ه م ا ال ُخل  ْ ُف          ي     لِ ا٦تُْلَف 

  ُدْد  : (ٜ)البْيُت      ِْ  .   َرفِّ   ًعا َع  ْن أَْوُج   ِو النُّ  ْقَص   انِ ُِ تَ  *   ُِْش   بَ ًعا َولِ  بَ اِب أَلذ َك رَيْ ِن فَا

 اتُ دَ رَ  فْ  مُ  ال : 

ََِواِضعَ َوَرَدْت ِف  ثَ اَلَث كلماتٍ َقَصَد  : (ولِ  بَ اِب ألذ َكَرْينِ )قولُُو        : ِن كتاِب للاِ  ِست ِة 

 . ٗٗٔ  ٖٗٔاألنعام َِْوِضَعِي ٱٱَّ   ...   ىن من خن حن جن....   ٱُّٱ    ٕ ،ٔ 

.  ٔ٘ : ا٧توضع األّول يونس  َّ  خك  حك جك مق حق...   ٱُّٱ     ٖ  

  . ٜٔ : ا٧توضع الث اْن يونس  َّ  زت رت  يب ىب نب مب زب ٱُّٱ    ٗ

ٜ٘ : يونس  َّ هب مب  خب حب  جب  هئمئ خئ حئ جئ...   ٱُّٱ    ٘    

     . ٜ٘ : النمل  َّ   يب  ىب  نب   مب...   ُّٱٱ    ٙ

  



 

 

 
ُِْشِبعاً )قولُُو      ُدْد  ِْ  .ا٧تد  ٚتِْقَداِر َثاَلِث ألفاٍت " ستِّ حركاٍت " أراد : (فا

   . واالبِْتَعادِ ٚتعْت الت  نَ زُِّه  : ِن الت  َرفُّع : (عاً  َرفِّ  تَ  ُِ )قولو     

امّ  عَ  َْت ال معْ  ال : 

ََِر الن اِظُم   رضي للاُ   ين " عنو   ابإلبداِل ِع إشباع ا٧تّد ٚتْقَداِر ثالِث ألفاٍت ف " ءآلذّكر  َأ

ِّا ِن طريق ا٧تْصَباح  وابِبِو كما ذكْران وذاك اإلبدال والتسهيل  : ِن طريِق الش اطبّيِة ففيهاوأ

  . ىو ا٦ِتاَلُف الر اِبعُ وىذا 

: أتصيٌل ٨تذه الكلماتِ *   

 ويزيد ؛ يفِ الت  ْعرِ  مْقُرونِة ِباَلمِ  زَِة الَوْصِل ال  مْ  على ى االْسِتْفَهامِ ىذه الكلماُت َدَخَلْت ٱْتزَُة 

...      ُّٱ : هما على القاعدِة نفِسها وُىَو ف قول للا ألِب عْمرٍو وأِب َجْعفٍر ف ِوضع خاصٍّ ب

  : فِلُكلِّ الُقر اِء وجهانِ    يونس  َّ زئ ....    ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي  جي 

 . اإِلشباعإبداُل ٱْتزَِة الَوْصِل ألِفاً ِع  :األو ل

 . الَوْصِل بَ ْٕتَ بَ ْٕتَ  تسهيُل ٱْتزَةِ  :الثّاْن

 

 



 

 

 

 "ءاآاْلن    ءآلذ كرين    : : ِد الَفْرق، كقولو السادس    ٖٛ٘ٔ"  : (ٕ٘)قال أبو الكرم* 

 ."  ، وال زايدة عليها ق بٕت االستفهام وغٔتهر   فَ  ، يُ " ءآهلل 

  : (ٖ٘)قال ابن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ * 

ِ ا"    . َِْفُتوَحٌة َوَِْكُسورَةٌ  : ْأيت َعَلى ِقْسَمْٕتِ  فَ تَ  ُة بَ ْعَد ٱَتْزَِة ااِلْسِتْفَهامِ ٱَتْزَُة اْلَوْصِل اْلَواِقعَ  َوَأ

 . َوَضْرٌب اْختَ َلُفوا ِفيوِ  ،ات  َفُقوا َعَلى ِقرَاَءتِِو اِباِلْسِتْفَهامِ  َضْربٌ  : َضْربَ ْٕتِ َعَلى  فَاْلَمْفُتوَحُة أَْيًضا

ََِواِضعَ  فَالض ْرُب اأْلَو ُل اْلُمت  َفقُ  َِْوِضَعِي اأْلَنْ َعاِم  : َعَلْيِو َثاَلُث َكِلَماٍت ِف ِست ِة  " آلذ َكرَْيِن " ِف 

َِْوِضَعِي يُوُنسَ  ٌر " ِف الن ْملِ  أَِذَن َلُكْم " ِف يُوُنَس" آَّلل ُ "  ، " آآْلَن َوَقْد ِف  فََأ٠ْتَُعوا  ،آَّلل ُ َخي ْ

ََِع ٱَتْزَِة ااِلْسِتْفَهاِم فَ ْرقًا بَ ْٕتَ ااِلْسِتْفَهاِم َوا٦تََْْبِ َعَلى َعَدِم َحْذِفَها َوإِثْ َبا ، َوَأ٠ْتَُعوا َعَلى َعَدِم  ِِتَا 

 ."  َوَأ٠ْتَُعوا َعَلى تَ ْلِييِنَها ، ، َوٱَتْزَُة اْلَوْصِل اَل تَ ثْ ُبُت ِإال  ابِْتَداءً  َٜتِْقيِقَها ِلَكْوِِنَا ٱَتْزََة َوْصلٍ 

ن ُْهمْ   َكْيِفي ِتوِ َواْختَ َلُفوا ِف  ْبَداَل اَلِزًِا ٨َتَا َكَما يَ ْلَزُم  . تُ ْبَدُل أَلًِفا َخاِلَصةً  : فَ َقاَل َكِثٌٔت ِِ َوَجَعُلوا اإْلِ

 ، َىَذا قَ ْوُل َأْكَثِر الن ْحوِيِّٕتَ  : قَاَل الد اْنُّ .  إِْبَداُل ا٨ْتَْمزَِة ِإَذا َوَجَب َٝتِْفيُفَها ِف َسائِِر اأْلَْحَوالِ 

َِا َرَواُه اْلِمْصرِيُّوَن أََداًء َعْن َوْرشٍ  َوُىوَ   الد اْنُّ  ، َعْن اَنِفٍع، يَ ْعِٓت ِف ٮَتِْو ءأَْنَذْرتَ ُهْم َوِبِو قَ رَأَ  ِقَياُس 

                                 

 . ٗ٘ٙص  ٕالز اِىر م  ا٧تْصَباح (ٕ٘)
 .ٔٚٓٔ   ٜٙٓٔالنشر ف القراءات العشر / قْسم اأُلصول ص  (53)



 

 

 

ْن َطرِيِق  َأِب ا٥تََْسنِ َعَلى َشْيِخِو  " و ،يَِة "" ا٨تَِْداو ،" ا٨ْتَاِدي "و ،" الت ْذِكرَِة "، َوِبِو قَ رَْأاَن ِِ

، " الت ْذَكاِر "و " اْلُمْسَتِنِٔت "و ،" الر ْوَضِة "وَ  ،" الت ْجرِيِد "و " الت  ْبِصَرِة "،و ،اْلَكاِف "

ْرَشاَدْينِ وَ  ْن ُجل ِة اْلَمَغارِبَِة َواْلَمَشارَِقةِ  ،اْلَغايَ تَ ْٕتِ وَ  ، اإْلِ  "َوُىَو َأَحُد اْلَوْجَهْٕتِ ِف  ، َوَغْٔتِ َذِلَك ِِ

ْعاَلِن "و ، " الش اِطِبي ِة "و ،الت  ْيِسِٔت"  . ، َواْخَتارَُه أَبُو اْلَقاِسِم الش اِطِبُّ  " اإْلِ

ِر َحْذِفَها ِفيوِ  ؛ ُتَسه ُل بَ ْٕتَ بَ ْٕتَ  : َوقَاَل آَخُرونَ  َفِهَي َكا٨ْتَْمزَِة  ،لِثُ ُبوِِتَا ِف َحاِل اْلَوْصِل َوتَ َعذُّ

ِزَِةِ  ، فَ َوَجَب َأْن ُتَسه َل بَ ْٕتَ بَ ْٕتَ ِقَياًسا َعَلى َسائِِر ا٨ْتََمزَاِت  ِإَل َٝتِْفيِفَها َسِبيلٌ  ، َولَْيسَ  الال 

 ...َواْلَقْواَلِن َجيَِّدانِ  : "ا٤ْتَاِِعِ "ِف  الد اْنُّ قَاَل  .اْلُمَتَحرَِّكاُت اِبْلَفْتِح ِإَذا َولِيَ ت ُْهن  ٱَتْزَُة ااِلْسِتْفَهامِ 

". 

َِْذَىُب َأِب طَاِىٍر ِإ٣ْتَاِعيَل ْبِن َخَلٍف َصاِحِب  ،َشْيِخوِ  َعَلى الد اْنُّ َوِبِو قَ رََأ  : ()قُ ْلتُ  " َوُىَو 

َواِن " ّ َرُسوِسيِّ َصاِحِب  اْلُعن ْ  " الت  ْيِسِٔت "، َواْلَوْجُو الث اْن ِف " اْلُمْجتَ ََب "َوَشْيِخِو َعْبِد ا٤ْتَب اِر ال

ْعاَلِن "وَ  ،ِة "" الش اِطِبي  وَ   ...."" اإْلِ

  : قال ابن ا٤تزرّي ف طيَِّبِتوِ    

ْل واْقُصَرنْ  ِلُكلٍّ    وٱْتَز وْصٍل ِن ك  ءآهللُ أَِذْن                 أْبِدْل  ٕٜٔ  . أْو فَسهِّ

ْحُر     ٖٜٔ  . ..........................    ...              .زْ ُح نا ثَ كذا ِبِو السِّ



 

 

 

  : (ِّتَفعاً عْن أَْوُجِو الن ُّْقَصانِ )قولُُو  *

١تلِة كالِم للا   عز  وعال   أن    َقَصَد أن  على طالِب الِعْلِم وابأَلَخصِ  عفا للاُ عنُو   لعل  الّناظم  

فاِت والِفَعاِل الِت ٜتطُّ ِن شأِِنِم وىكذا حاُل أىلِ   ؛والَعزَائِمِ ا٨ِتَمِم  يتنَ ز َىوْا ويّتَف  َعوْا عن الصِّ

للا  قال رسول :  رضي للا عنهما   قال ا٥تسن بن عليِن حديث  الكبٔت ف الّْباْن روى

 (ُِوِر َوَأشرَافَ َها، َوَيَكرُه َسْفَسافَ َها ََِعايلَ اأُل  . (ٗ٘) (ِإن  للَا تَ َعاَل ٳتُِبُّ 

 واجتَناِب الس ْوءاِت والد انِئِس والت  َفاىاتِ  ىم أَْول ا٦تْلِق ابالِتثَاِل برفيِع األْخالقِ  وأىُل الَقْرءانِ 

جعلنا للاُ     : عن أىل للا ِتحدَِّثً حينما قال وَصَدَق ويلُّ للِا الش اطّب   رضي للا عنُو    ؛

 :   ِنهم 

 . ص ال فَ  ُِ  رَانُ   قُ   اء ال  اَلُىْم اهبا جَ   حُ         أْولواْ الْبِّ واإِلحساِن والص ْْبِ والتُّقى      ٛٔ

ُِ نهَ  ي     عليَك اهبا ِا ِع ْشَت فِ  ٜٔ نْيا ِبنفاِسَها الُعاَل         اف ِساً   ا   . وِبْع نْفَسَك الدُّ

 

 

 

                                 

 ..    ِوقع األلوكةٜٓٛٔ( برقم ٖٗٛ/ٔوصححو األلباْن ف "الصحيحة" ) ،ٜٕٗٛ( برقم ٖٔٔ/ٖ)  (54)



 

 

 

َِ   ع اً اٍر َوقَ   لْ      ب بِّ ِإظْ  هَ  َوارَْك  : (ٓٔالبْيُت )*   .    انِ  ٍو ثَ   فِ ي بَ ائِ َه ا ِِ  ْن َغ  ْي ِر َوْج   *    َق   لَ ٍة 

َر َذا ق َ  ْص َباحِ لَ ِكن  فِ ي اْلمِ  : (ٔٔالبْيُت )*  ُِ     َها َفَك      أَن   َه  ا ِِ    * ْواًل َغ  ي ْ  * .   انِ   مَ     ي      ِإْدَغ    ا

 .  ْرفَانِ  ْش ِر ِذي اْلعِ بِ ِحْكَمٍة ِِ ْن نَ  ءَ  *   اي اإِلتْ  َقاِن جَ رِي ٍر لِ ذِ َلِكْن بَِتحْ  : (ٕٔالبْيُت )

َِ   وََك َذاَك ُك   : (ٖٔ)البْيُت  * ُّ وفَ انِ    *    ٍل َٜتْ رِي  ُرَى ا      َس ائِ  لُّ  ف  اِق َك ال   . ِِ  ْن نَ ْش  راَِن ال د 

  ّا٧تْعَْت العام : 

 َّ  خب ...   خئ حئ جئ يي ىي  ني ...    ُّٱ :باء عنَد ا٧تيِم ف قولِِو تعالأَِر الن اِظُم إبْظَهاِر ال

. ىو ا٦ِتاَلُف ا٦تَاِِسُ وىذا  ، ىود  

وا٦تُزَاعّي عن  ، قرأ ابُن َكِثٍٔت ف رِوايِة ابِن ٩ُتَاىٍد عن قُ ْنبلٍ     ٜٕ٘ٗ"  : (٘٘) مِ رَ  قال أبو الكَ  *

َسيِّّب وأبُو نشيٍط وإ٣ْتاعيل والولِيد ْبن ُعْتبَة عن اْبِن عاٍِر  ،ابِن فُ َلْيحٍ 
ُ
وورٌش طريق ا٥تم اِّي وا٧ت

وُعبَ ْيٍد ْبن الص ب اح وعْمرٍو كالٱتا عن  ،وأْىِل الَبْصرِة ِإال  ا٧تعد ل عن زيٍد عن يعقوبَ  ،الت  ْغلبّ و 

عن أِب بْكٍر وٳْتَٖت والُعلْيِمّي وا٧تَفض ل عن عاصٍم طريق الر ىاوّي، و١ْتزَة ف   والكسائيّ  ،حْفصٍ 

ٍم والّدورّي وأبُو عمرٍو الض رير عن اْبِن َسْعدان عن روايِة الَعْبِسّي والِكسائّي عنو، وعِلّي ْبن َسلْ 

ِ عنا " ُسَلْيٍم عن ١ْتزَة والِكسائّي ف قراءتِِو   ". ابإِلْدَغامِ  :ىود" ارْكب 
                                 

 .   ٖٖٗ   ٕٖٗص   ٖ ر ألِب الكرم الشْهَرزورّي ماىِ ا٧تْصباح الز   (55)



 

 

 

ْصباِحوِ ف  أاب الكرمِ فإن   : وعليو*  وىذا ِْعْت قول ؛  ابإِلْدغامِ ِن طريقو  ٥تفصٍ نص   : ِِ

ا ِيمانِ .لكن  ف ا٧تْصباح قوالً غٔت ذا  )  عفا للاُ عنُو    الّناِظم ُِها فكأِن   .(....     ِإْدغا

على الن ْشِر نص  لو ف  ابَن ا٤تزريّ ِإال  أن   إل وجو اإِلْظهارِ  :(قواًل غٔت ذا) وأشار بقولِوِ  

 .اإلظهار

ْظَهاِر، وَ  : وىاك نص وُ  ََّع َلُو ٠َتَاَعٌة اِبإْلِ ِ ا َعاِصٌم فَ َق ْدَغامِ " َوَأ . َوالص َواُب ِإْظَهارُُه  اأْلَْكثَ ُروَن اِبإْلِ

ْن َطرِيِق َعْمرِو ْبِن الص ب اِح َعْن َحْفٍص َكَما َنص  َعَلْيِو الد ا ْن َطرِيِق اْلُعَلْيِميِّ َعْن َأِب َبْكٍر َوِِ ْنُّ ِِ

ِعِو"  .(ٙ٘)ِف َجاِِ

ُتُو سابقاً  ؛ عنُو   وىو وجو اإِلْظهارألتزُم ٚتا ذكره ابُن ا٤تزرّي   رِضَي للاُ وحينئٍذ      .وذلك ٧تا بي  ن ْ

  :قال ابُن ا٤تزرّي ف طيَِّبِتوِ 

 . ........وىً قُ ْل نَ ي بِ ْن دِ وال ُخْلُف   م ا     ِح ْض رُ ..... وف اركْب .....    ٕٙٚ

 بِ ِحْك َم ٍة ِِ ْن نَ  ْش ِر ِذي اْلعِ ْرفَانِ  َلِكْن بَِتْح رِي ٍر لِ ِذي اإِلتْ  َق   اِن َج   ا          ءَ  )قولُُو * 

َِ     وََك َذاَك ُك            ف     ْش  رِنَ  ِِ  ْن نَ   رِي  ُرَى ا             ٍل ٜتَْ     ائِ    َس   لُّ  ُّ وفَ انِ  ا ال د    ( اِق َك ال 
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لدكتور الْ ُم ْق رِئ / أيْ َم ن بْ ن َأ١ْتَد ايَخو ش :(ذي اإلتْ َقان)  ب   رضي للُا عنُو      َقَصَد الن اِظمُ     

    ابرَك للاُ ف ُعُمرِِه   ٪ُتم د سعيد   ْبن أ١تدْبن 

ر ف     شْ    ن    لرُّجوِع إل كتاِب ا  ا٧تختَلَف ف َٜتْريرِىا يكون ابل لَ   ائِ  سَ   مَ  إل أن  ال وأشار الن اِظمُ      

اُه    ن     ي    وىذا ِا ب   ز   ي     فقْد حر ر ودق ق ِو  ثَراهُ ِم اْبِن ا٤تزرّي   طي ب للاُ لإلِا الِقرَاءاِت الَعْشرِ 

ناهُ   . واْلتَ َزِْ

 وٌ   ي  بِ   شْ   تَ وىو  : (ان  وفَ    ُّ ِن نْشران الد ف اِق كالّ)بقولو  َر الَعِظيم  فْ  سِّ  ذا ال وقْد شب َو الن اِظُم ى      

 ؛٪تُذوٌف  :وِ  بَ   ش   ال وُ   جْ وَ ا٧تَشب َو وا٧تَشب َو ِبِو وذكر أداة الت ْشبيِو وىي الكاف وَ  ذكرَ  يٌح حيثُ رِ صَ 

شيٍء  ل    كُ َك   لَ  ىْ َدَم وأَ  ىَ  اءَ   اَن إذا جَ   وفَ   ُّ   إن  ال ثُ  يْ  لٍّ حَ   واإِلحاطِة ف كُ  جاِ ع الق ّوةِ  : وتقديره

لَ   قَ  نْ   ُق اهبذا الَفنِّ وَِ  ل   عَ  تَ  ا يَ  ل  َِ  كُ   عَ مَ  وجَ  اطَ   حَ أَ اُب الن ْشِر  تَ  ا كِ ذَ   وكَ  ن بعَدُه فُهَو  ب ْ  عيالٌ ُو ِو

 ،  علْيوِ 

 

 

 

 



 

 

 

َِِة َنْشرِهِ  َُِقدِّ حْيُث قال ف 
(٘ٚ) :  

 اً َحْرفُؤاَلِء الثَِّقاِت اأْلَثْ َباِت ، ِلَْ أَدَْع َعْن ىَ  َعَلْيوِ  يُ ْعَتَمدُ ، َوِسْفٍر  " َو٠َتَْعتُ َها ِف ِكَتاٍب يُ ْرَجُع إِلَْيوِ 

تُ  َواَل ِإْشَكاالً ،  وُ  ِإال  أَثْ بَ تُّ  اً ف َواَل ُخلْ ،  وُ  ْرتُ  ِإال  ذَكَ  َواَل ،  وُ  ِإال  قَ ر بْ تُ  اً َواَل بَِعيد،  وُ  تُ  َوأَْوَضحْ ُو  ِإال  بَ ي  ن ْ

تُ  وُ  ِإال  ٠َتَْعتُ  اً ر قُِفَ  َِا َصح  عَ  اً بِّه  نَ  ، ُِ  وُ  َورَت  ب ْ ُهْم  َعَلى  ُِ   َرَد بِ  فَ  نْ َوَِا ا ذ   َوشَ ن ْ  ُِْلَتِزًِا،  َوَفذ   رِدٌ  فَ  نْ   ِو 

ُِْعَتْبًا لِْلُمَتابَ َعاِت َوالش َواِىِد، رَاِفًعا إِبْ َهاَم الت  رِْكيِب  َوالت  ْرِجيحِ  َوالت ْضِعيفِ  َوالت ْصِحيحِ لِلت ْحرِيِر 

ِق ِإَل ُكلِّ َواِحٍد ٠َتََع طُرُقًا بَ ْٕتَ الش ْرِق َواْلَغْرِب، فَ َرَوى اْلَوارَِد َوالص اِدَر اِبْلَغْرِب، اِبْلَعْزِو اْلُمَحق  

تْ َقاِن  َر .،َوالت ْحرِيرِ َوانْ َفَرَد اِبإْلِ .......... َوأَْنَت تَ َرى ِكَتابَ َنا َىَذا َحَوى َٟتَاِنَٕت َطرِيًقا َٜتِْقيًقا، َغي ْ

ْن فَ َواِئَد اَل ُٜتَْصى َواَل ُٜتَْصُر، َِا ِفيِو  ُدِخَرْت َلُو فَ َلْم َتُكْن ِف َغْٔتِِه ُتْذَكُر، فَ ُهَو ِف  َوفَ رَاِئدَ ِِ

َِاَت ِقيَل َلُو َحيٌّ اِبلن ْشرِ  ا٥ْتَِقيَقِة َنْشُر اْلَعْشِر، َعَلْيِو  أَلَْرُجو. َوِإّْنِ َوَِْن َزَعَم َأن  َىَذا اْلِعْلَم َقْد 

نَ  ْن َخاِلصِ  ِِ  اَّللِ  تَ َعاَل َعِظيَم اأْلَْجِر َوَجزِيَل الث  َواِب يَ ْوَم ا٥تَْْشِر، َوَأْن ٲَتَْعَلُو ِلَوْجِهِو اْلَكرِِٓن ِِ

زَْيِغ  نْ اأْلَْعَماِل، َوَأْن اَل ٲَتَْعَل َحظ  تَ َعِب َوَنَصِب ِفيِو َأْن يُ َقاَل، َوَأْن يَ ْعِصَمِٓت ِف اْلَقْوِل َواْلَعَمِل ِِ 

َِّل "  . الز َلِل َوَخَِّأ ا٦تَْ
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  َِن ا وَُك ْن  : (ٗٔ)البْيُت ِِّ   الً َواْش ِم ْم بِ تَ ْأ  . فِ ي نُ ّْ   ِق َها أْج  رًا بِ اَل ِح  ْرَِ   انِ    *   ُِ َتَأ

: ا٧تْعْت العاّم *   

يُوُسف  ٱٱٱَّ حص ...  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱأَِر الن اظُم إِبِْشاِم النون ف قولِِو 

ِ ا طريُق الش اطبي ةِ ِن َطريِق ا٧تْصباِح  ىو ا٦ِتاَلُف اإلِْشاُم والر ْوُم  وىذا  :فلحْفصٍ  : أ

  .الس اِدسُ 

:  (58)قال أبُ و الَك َرم*    

األعشى عن  عن والشموْنُّ  ، ونَ الُ ن قَ ان عَ مَ يْ لَ و سُ بُ }ِالك ال أتِنا{أَ :اَل عَ ت َ  وُ لُ وْ ق َ      ٖ٘ٓٗ" 

أِب بكر عن عاصم ، وأاََبُن بن ت  غْ    لِ   ب ع نْ    وُ  ، وىَ  ارُ وُن عَ  نْ  أِب عَ  مْ  رو ، وأَ بُ  و جعفر بِ  إدْ غَ  امِ  

 النُّ   ونِ  األُ وَل  ِف  الث   انِ  يَ  ةِ  بغَ ْٔت  إِ شَ  ارَ ةٍ  إل رَ فْ  عِ  ال نُّ  ون ا٧تدغَ مَ ةِ  ، الباقون ابإلشارة إل الرفع " .

 

                                 

َّْلُق على ال  ر ْوِم واإِلِْشَ   اِم وال ظ  اِى  ر : أن     ُو أراَد اإِلْش م اَم َح ْي ُث قَ ا ٔ٘ٗص  ٖا٧تْصباح الز اِىر م  (ٛ٘)  لَ ، واإلشارَُة ابلر ْفِع ُت
 ر  ي   ام ىو ضم شفتيك ب ض م  م  كة خفيفة . واإلشْ    ر    والر وم: إٰتا ىو حٖٕٚٔ: "  ٗٚ٘ص  ٕاأُلُصوِل ف ابب الَوْقِف مف 

  لم ة وآخ  رىا وأوس ّ ه ا ، أالون ف أو ل الك  ام يكُ    م  . وبَ ْي نَ ُه َما فَ ْرق ، وىو أن الروم يكون ف آخر الكلم ة ، واإلشْ  صوت
َِ  ن ا ( وُى  َو َوَسط ، وتَ ت ( وُى  َو أّول ، وتُ شُتشّم السِّ ٕت ِن ) سيئ ت   رى أن   ك   ش ّم الدال ِن ) نعبُد ( وىيّم النون ِن ) ت ْأ
  ٲتوز الروم إال ف األواخر، وأوساط السواكن " . آخر . وال

   



 

 

 

  : (ٜ٘)لن ْشرِ قال ابُن ا٤تزرّي ف ا* 

وِ  ، َِن ا ِف يُوُسَف""َِا َلَك اَل أتَْ  : " )ا٦ْتَاُِِس(  ، َواْختَ َلُفوا ِف الل ْفِظ بِوِ  ، َأ٠ْتَُعوا َعَلى ِإْدَغاِِ

ِو ِن غْٔتِ ِإَشارٍة بْل يُ ْلَفُظ ابلنُّ أبُو َجْعفٍر  فَقرَأَ  َُِشد داً إبِِْدَغاِِ  اِبإِلَشارةِ  الَباُقونَ ، وقَ رَأَ  وِن ِْفُتوحًة 

ََِعَها ، فَ َتُكوُن ِحيَنِئٍذ ِإْخَفاءً  ، اً  َها َرْوِ لُ  عَ  جْ  ْم يَ  هُ  ضُ  فَ بَ عْ  : واْختَ َلُفوْا ِفيَها ؛ ْدَغاُم  َواَل يَِتمُّ  اإْلِ

َنا ِف ِإْدَغاِم َأِب َعْمرٍو،  ِْ  َضمِّ النُّوِن بَ ْعَد فَ ُيِشُٔت ِإَل  ، اً بَ ْعُضُهْم ٲَتَْعُلَها ِإِْشَاِوَ الص ِحيُح َكَما َقد 

ْدَغامِ  ْدَغاُم َكَما تَ َقد مَ  اإْلِ ََِعُو ِحيَنِئٍذ اإْلِ ََّع  َواِبأْلَو لِ  ، ، فَ َيِصحُّ  إِن ُو  : َوقَاَل الد اْنُّ  ، الش اِطِبُّ َق

َن اْلُقر اِء الن ْحوِيِّٕتَ   .  َوُىَو ال ِذي َأْخَتارُُه َوأَُقوُل ِبوِ  : قَالَ  ، ُىَو ال ِذي َذَىَب إِلَْيِو َأْكثَ ُر اْلُعَلَماِء ِِ

ّ يِِّب َأ١ْتََد وَ  َأِب َبْكِر ْبِن ٩ُتَاِىدٍ وَ َأِب َحاِتٍِ الن ْحِويِّ وَ  َأِب ٪ُتَم ٍد اْلَيزِيِديِّ َوُىَو قَ ْوُل  : قَالَ  َأِب ال

َن ا٤ْتِل ةِ َبْكِر ْبِن َأْشَتَة  َأِب وَ َأِب طَاِىِر ْبِن َأِب َىاِشٍم وَ ْبِن يَ ْعُقوَب الت اِئِب  َوِبِو َوَرَد ،  َوَغْٔتِِىْم ِِ

ْن َطرِيِق َوْرشٍ  الن صُّ  ََّع َواِبْلَقْوِل الث اْن  . انْ تَ َهى ، ، َعْن اَنِفٍع ِِ ِِ َق ْن   َسائُِر أَئِم ِة َأْىِل اأْلََداِء 

ُ تَ  مَ  َرحِ     الش اِطِبُّ  اً ض َوَحَكاُه أَيْ  ، بِ  تُ  كُ  ِفي الْ   َؤلِّ  ُِ   ؛ ارِي    يَ   تِ  َو اخْ   َوىُ   اَل   عَ  ُو اَّلل 

ْدَغاِم َوَأْصرَُح ِف اتَِّباعِ    . .".الر ْسمِ  أِلَّْنِ ِلَْ َأِجْد َنصًّا يَ ْقَتِضي ِخاَلَفُو َوأِلَن ُو اأْلَقْ َرُب ِإَل َحِقيَقِة اإْلِ
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اَلً  )قولُُو *  ِِّ َُِتَأ ّْ  . وُك ْن   :   ( ِقَها َأْجراً ِبال ِحْرَِانِ ِف ُن

وإن كاَن إشارة ابلش َفتَ ْٕتِ    إل أن  القارَِئ ِإَذا قرَأ بوْجِو اإِلِْشاِم    َعَفا للُا عنُو    أَشاَر الن اِظُم  

فإن  للَا يكتُب للَقارِئ أْجرَُه دوَن َأن ينُقص ِن أْجرِِه شْيئًا فليَس    دوَن ِصاحبِة الص ْوِت  

وِىَي ِإَشارٌة لّيفٌة ِن الن اِظِم  ؛ال حركٌة أن للا ال يثيُب القارَئ علْيوِ  (ٓٙ) ِعْت أن  اإِلِْشَاَم صورةٌ 

ّ ُن ٨تا  .   رِضَي للاُ عنُو   قل  ِن يَ تَ َف

  نَ  َها بِتوسُّ   ٍط َواْكحَ  : (٘ٔ)البْيُت  . وَك ذاَك فِ ي الشُّ وَرى ِباَل طُْغَيانِ   *  ْل ِلمرَٓن َعي ْ

  : اتُ دَ رَ  فْ  مُ  ال* 

  : (ٔٙ) (واْكَحلْ )قولُُو  *

الُكْحُل ف  : .... وِقيلَ .ِا ُوِضَع ف الَعْٕتِ ُيْشتَ َفى ِبوِ  : وِقيلَ  ، ِا ُيْكَتَحُل بِوِ  : " الُكْحلُ 

ََِناِبَت اأَلْشَفاِر َسَواٌد ِْثل الُكْحِل ِن َغْٔتِ ُكْحلٍ أن يْعلُ  :الَعْٕتِ  ف أْجَفاِن الَعْٕتِ  َسَوادٌ  :وِقيلً  ،َو 

َيانِ  ُٛتَْعلُ َخَرزٌَة َسْوَداُء  :، وِقيلً ِخْلَقةً  ب ْ  .... ".على الصِّ

 

                                 

ُُِهْم ِإَشارٌة ال َحرََكةْ ..............   ٖٖ٘ : قال ابن ا٤تزرّي ف طيَِّبِتوِ  ((60  . .....     ِإِْشَا
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ُّْغو طُْغَياانً  : (ٕٙ) (بال طُْغَيانِ )   قولُُو   َّْغى طَْغيًا وَي وَز القْدَر واْرتَ َفَع وَغاَل ف جا : " طََغى َي

ّ اِغَية الُكْفرِ  ُّْغَيا ، َصْيَحُة الَعَذابِ  :، وال اْرتَ َفَع  :.... طََغى ِاُء الَبْحرالبَ ْغُي والُكْفر.. : ال

 ... ".وعال على ُكلِّ َشْيٍء فاْختَ َرَقوُ 

َِْرَٓنَ والشُّوَرى ٥تفٍص ِن  بتوسيط الَعْٕتِ أَِر الن اِظُم   عفا للُا عنُو    :ا٧تْعَْت العامّ *  ِن فاٜتة 

ِ ا ِن طريِق الش اطبي ةِ  ، طريق ا٧تِْصباحِ  َُِقد مٌ  : وأ ىو وىذا  ؛فلُو اإلْشَباُع والتوسُُّط واألو ُل 

 . ا٦ِتالُف الس اِبعُ 

ِ ا الَعْٕتُ ِن" كهيعص" فلْيَسْت ِن حروِف ا٧تدِّ؛    ٕٖٚٔ"  : (ٖٙ)قال أبُ و الَك َرم * الْنِفَتاِح فَأ

ا ٤تَْمِعَك بْٕتَ الس اِكنَ ْٕتِ أْصاًل وِإْخفاِئَك النُّوَن ِن ِىَجائِها بْعَد  ا ِددِت  العْٕتِ قْبَل الَياِء، وِإٰت 

ا قلياًل لتْفِصَل بِٕت  الس اِكِن األو ِل، والَعَرُب ال ْٛتمُع بَٕت الس اِكنَ ْٕتِ ِإال  ف الوْقِف؛ فمددِت 

ِة إذا ُوِصَلْت. فإن َوَقَف علْيها ِْل ٵتد ىا، وصارْت حينئٍذ ِْثَل " العْٕتِ   ال َذْيِن    الس اِكنَ ْٕتِ  اب٧تد 

َلها ".  اثْنِٕت   ِر تَ ْٕتِ " على ِا ذكْران ف الباِب ال ذي قب ْ

 

                                 

 .ٖٙٚا٧تْرِجُع الس اِبُق ص  (62)

 . ٘ٙٙ   ٗٙٙص   ٕشْهَرزورّي ٩تلد ا٧تْصباح الزاىر ألِب الكرم ال ( (ٖٙ



 

 

 

ُِة ال *  :  (ٗٙ) َويلِّ   طي ب للاُ ثراُه   تَ  مُ  قال العال 

ى بْعِضها إذا كانْت كلُّها صحيحًة ٫ْتتارًة ؛ على أن  ىذِه ا٧تْسألَة ِن فنِّ "وال وْجَو لالْقِتَصاِر عل

ا ىو على َُِؤّلِِفي الِقراءاِت فإٰت   .سبيِل الت ْبُِّع " الت ْجويِد فمن ذَكرىا ِن 

عْٕت " ِن     ِعلِّقًا    : " وا٥تَاصُل أن ُو اْختَ َلَف أْىُل األداِء ف "د / إبراىيم الّدوسرّي     قال  

ِّها وقْصرِىا واألوجُو الث الثُة ِْقروٌء اهِبا ِن الن ْشِر  فاِٜتَِة ِرٓن والشُّوَرى : ف ِإْشباِعها وتوسُّ

 وطيَِّبِتِو ولْيَس ف الش اطبي ة : القْصر؛ وىذا عامٌّ ٤تميِع القر اِء ".

ُر ا : (٘ٙ)قال ابُن ا٤تزريِّ ف الن ْشرِ     زُِم َغي ْ ِد َحْرٌف َواِحدٌ " فَالال  ْن فَاِٜتَِة ، َوُىَو ا ْلُمَشد  لَعْٕتُ ِِ

َِّها ، َوالشُّوَرى َِْرٓنََ  َن  فَاْختَ َلَف َأْىُل اأْلََداِء ِف ِإْشَباِعَها وِف تَ َوسُّ  : اْلُقر اءِ ، َوِف َقْصرَِىا ِلُكلٍّ ِِ

َِْن َأْجرَاَىا ٩َتَْرى َحْرِف اْلَمدِّ  ُهْم  َىافََأْشَبَع  :َفِمن ْ َِْذَىُب  ،اِلْلِتَقاِء الس اِكنَ ْٕتِ  َِد  َأِب َبْكِر َوَىَذا 

َاِكيِّ وَ  ْبِن ٩ُتَاِىدٍ  َأِب ٪ُتَم ٍد َواْخِتَياُر  ،َأِب َبْكٍر اأْلُْذُفِويِّ وَ َأِب ا٥تََْسِن َعِليِّ ْبِن ٪ُتَم ِد ْبِن ِبْشٍر اأْلَنّْ

َِْن  أَبُو َعْمرٍو الد اْنُّ َحَكاُه ، وَ َأِب اْلَقاِسِم الش اِطِبِّ وَ  َِكِّيٍّ  ِعِو َعْن بَ ْعِض   .. ذَك ْراَن.ِف َجاِِ

 

                                 

نٔت للش ْيخ ا٧تتويّل ص  (ٗٙ)
ُ
 .ٚٙٗالر ْوض الن ِضٔت ف ْٜترير أْوجِو الِكتاِب ا٧ت

 .ٕٙٓٔ   ٕ٘ٓٔالن ْشر ف الِقرَاءاِت الَعْشر / قسم اأُلُصوِل ص  ((٘ٙ



 

 

 

َِْن َأَخَذ اِبلت  َوسُّطِ  ُهْم  ن ْ َِا قَ ْبلُ  : َوِِ َِْذَىُب  ، َورَِعايًَة لِْلَجْمِع بَ ْٕتَ الس اِكنَ ْٕتِ  ،َنَظرًا لَِفْتِح  َوَىَذا 

ّ يِِّب َعْبِد اْلُمْنِعِم ْبِن  َأِب ا٥تََْسِن َعِليِّ ْبِن وَ  َأِب ا٥تََْسِن طَاِىِر ْبِن َغْلُبونَ َوابِْنِو  ، َغْلُبونَ َأِب ال

َاِكيِّ  ّ اِىرِ وَ ُسَلْيَماَن اأْلَنّْ َصاِحِب َأِب َعِليٍّ وَ َأِب اْلَفْتِح ْبِن َشْيَّا وَ  ، " اْلُعن َْواِن "َصاِحِب  َأِب ال

 ...، َوَغْٔتِِىمْ  " الر ْوَضِة "

ِع اْلبَ َياِن ""ِف  اْلَوْجُو الث اْن ُىَو وَ  َوَغْٔتٱِِتَا، َوُىَو َأَحُد  ،" الت  ْبِصرَِة "وَ  ،" ِحْرِز اأْلََِاْنِّ "وَ  ،َجاِِ

 َوَىَذاَن اْلَوْجَهاِن ٫ُتَْتارَاِن ٤ِتَِميعِ ....  .ا٤ْتَِميعِ َعِن  ِكَفايَِة َأِب اْلِعزِّ اْلَقاَلِنِسيِّ   اْلَوْجَهْٕتِ ِف 

َّرِيِقِهمْ  (ٙٙ)اْلُقر اءِ   ...ِعْنَد اْلِمْصرِيَِّٕت، َواْلَمَغارِبَِة، َوَِْن تَِبَعُهْم، َوَأَخَذ ِب

َِا ِفيَها َِْن َأْجرَاَىا ٩َتَْرى ا٥ْتُُروِف الص ِحيَحِة فَ َلْم يَ زِْد ِف َٞتِْكيِنَها َعَلى  ُهْم  ن ْ َِْذَىُب  َوِِ ، َوَىَذا 

َأِب ِعْنَد  اْلَوْجُو الث اْن َوُىَو  ، َأِب اْلَعاَلِء ا٨ْتَْمَداْنِّ وَ َأِب ٪ُتَم ٍد ِسْبِط ا٦ْتَي اِط ، وَ رٍ َأِب طَاِىِر ْبِن َسو ا

رِي اْلِعرَاِقيَِّٕت قَاِطَبةً وَ  ، اْلِعزِّ اْلَقاَلِنِسيِّ  َُِتَأخِّ " و" ا٨ْتَاِدي "و" ا٨تَِْدايَِة "َوُىَو ال ِذي ِف  ، اْخِتَياُر 

َىا ِإال   : ، َوقَالَ َوْرشٍ ِفيِو لِ  اْلَوْجُو الث اْن َوُىَو  ، َوْرشٍ  لَِغْٔتِ  اِف "اْلكَ   اً َوْرشِلَْ َيُكْن َأَحٌد َِد 

 .اِبْخِتاَلٍف َعْنُو "

 
                                 

 .ليس ِعهم صاحب ا٧تِْصَباِح أِب الَكَرِم ألن و بَ ْغَداِدّي ِْشرِِقيّ  (66)



 

 

 

  نَ  َها بِتوسُّ   ٍط )قولو         : (.....   وَك ذاَك فِ ي الشُّ وَرى ِباَل طُْغَيانِ .َواْكَحْل ِلمرَٓن َعي ْ

  : ٭تُد ىنا وْجهاً بالِغّياً 

حيُث إن  الن اِظَم شب و حْرَف " العْٕتِ " ِن فاِٜتََِت ِرٓن والشُّورى بعْٕتِ اِرأٍة ثَ م  استَعارٌة ِْكِني ٌة 

ِو وىو الُكْحلُ  حذَف ال   . ُمّشب َو ِبِو وأشاَر إِلْيِو بشٍئ ِن لوازِِ

 : (بتوسُّطٍ )قولو      

 ِتلبِّساً  واْكحْل عَٕت ِرٓن والشُّورى ُكْحالً  : والت  ْقِديرُ ِتعلٌِّق ٚتْحُذوف حاٍل  جارٌّ و٩ْتُرورٌ  

 . بتوسٍُّط بال طُْغيانٍ 

ٚتقداِر ألفِٕت ىي ِْرتبُة  ِإل أن  ِرتبَة التوسُّطِ  : إَشارًة لّيفةً  قْد أشار الن اِظُم   رضي للُا عنُو      

ًّا حّتوعندِا  ،الَقْصِر واإِلْشباعِ  بٕت ّْغى على تكتحُل ا٧ترأُة ال بُد  وأن يكون ِتوسِّ  ال ي

 دال تِ  االعْ  : ْسِلِم ا٥تقِّ  مُ   ال ال حَ  ونَ ِغي أن يكُ  ب ن اِل وكذا ي مَ  َة ا٤تَ   نَ   اتِ   فَ ٠تا٨ِتا إن كانْت 

 ٰر ٰذ يي ُّٱ : للا الَ  ِو قَ   لِ  ُة اإِلْسالِم وأى وىذه ٣ِتَ  ، فال إْفراٍط وال تْفرِيطٍ  والتوسُّط

نْيا اإلفراَط والت  ْفرِيطَ  ا٥تقِّ أن  وْليَ ْعَلْم طالُب  ، البقرة َّ زن ....   ٰى  عاِقبَ ُتُو وخيمٌة ف الدُّ

. واآلخرة   

  



 

 

 
  َفانِ ْح ِذْف ََثْنَ األَلِ اَوَساَلِساَل * َواقِ ًفا ا آتَ اِن نَ ْمٍل  ي  َواْح ِذْف لِ  : (ٙٔ)البْيُت  . 

 العامّ َْت  عْ  مَ  ال : 

  : (قولو )َواْح ِذْف لِ  ي ا آتَ اِن نَ ْمٍل َواقِ ًفا* 

طريِق ِن  النمل َّ  مه ...   يم ىم مم خم ....  ٱُّٱ ف ٘تذف الياء وقفاً   أَِر الن اِظُم   عفا للاُ عنُو  

ِ ا طريُق الش اطبي ةِ  ؛ ا٧تِْصباحِ  ا٦ِتالُف  وَ   ىُ  اذَ ىَ وَ  ؛ فُ ذْ   حَ  اُت وال بَ   اإلثْ  : وقفاً فلحفٍص  : أ

. الث اِِن  

:  (67) ل أبو الَكَرمقا  

ا٧تدينِة ر كها أْىُل  ِل وح وصْ  وِن ف ال  نُّ   َد ال عْ  أثْبَت الياَء  ب ) فَ َم ا ءاتَ اِن للا ( :  " قولُو تعال

ياٍء اْبُن فليٍح رْوحاً عن يْعقوب والوليد ْبن حس ان عنُو وحْفٌص، ووقَف عليها ب وأْىُل البْصرِة ِإال  

". ُبوٍذ ويْعقوب والباقوَن ٘تْذِفوِ شن َ  نُ وابْ   

 : (ٛٙ)قال ابُن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ     

ِ ا َِْفُتوَحًة َوْصاًل  ؛لنمل) فَ َم ا ءاتَ اِن للا ( ا " َأ َجْعَفٍر  أَبُووَ  أَبُو َعْمرٍووَ  اَنِفعٌ  فَأَثْ َبَت اْلَياَء ِفيَها 

  . الس اِكنَ ْٕتِ اِلْلِتَقاِء  اْلَوْصلِ َذفَ َها اْلَباُقوَن ِف َوحَ  ،ُرَوْيسٌ وَ  َحْفصٌ وَ 
                                 

 . ٓٚٙص   ٖرم الشْهَرزورّي م ا٧تْصباح الزاىر ألِب الك ((ٚٙ
 .ٜٜ٘ٔ    ٜٛ٘ٔالنشر ف القراءات العشر / قسم األصول ص  ((68



 

 

 

ُبلٍ  َعنْ اْبُن َشنَ ُبوَذ وَ  يَ ْعُقوبُ  فَأَثْ بَ تَ َها :َواْختَ َلُفواْ ِف إِثْ َباِت اْلَياِء ِف اْلَوْقفِ  َأِب َواْخُتِلَف َعْن  . قُ ن ْ

ََّع ِف الْ  َحْفصٍ وَ  قَاُلونَ وَ  َعْمرٍو َِكِّيٌّ َوأَبُو َعِليِّ ْبُن بَ لِّيَمَة َوأَبُو  ٪ُتَم دٍ و   اِء أَبُ   يَ   لْ ِف ابِ  َوقْ  فَ َق

ُرُىمْ  ا٥تََْسِن ْبُن َغْلُبونَ  َِْذَىُب َأِب َبْكِر ْبِن ٩ُتَاِىٍد َوَأِب   ، َوىُ  ، َوَغي ْ ،  ْبِن َأِب َىاِشمٍ  طَاِىرِ َو 

ََّع لَ ،  اءَ  يَ  َح الْ  تَ    ِح فَاِرٍس ِلَمْن فَ  ْ ت فَ  َوَأِب الْ  ِف  ال ِذيَوُىَو  ، ٕتَ  يِّ  رَاقِ  عِ  ْذِف ٠ُتُْهوُر الْ   حَ  الْ   ْم بِ  هُ  َوَق

ْرَشاَدْينِ  عِ وَ  ، اْلُمْسَتِنٔتِ وَ  ، اإْلِ  ،الت  ْيِسٔتِ َوَأْطَلَق ٨َتُُم ا٦تِْاَلَف ِف  .َوَغْٔتَِىا ،اْلُعن َْوانِ وَ  ، ا٤ْتَاِِ

 ." َوَغْٔتَِىا ،دِ الت ْجرِيوَ  ،الش اِطِبي ةِ وَ 

ِ ا قْولُُو *    :(َوَس اَلِس َل اْح  ِذْف ََثنِ َي األَلِ  َفانِ )وأ

  :امّ  عَ  َْت ال عْ  مَ  ال ف    

أَِر الن اِظُم ٘تْذِف األلف الث انية وقْ   ف اً  ِن قولِِو تعال : ُّٱ  ...  هل جم حم خم  َّ  اإلنْ  س  ان 

لَ   ِِت ق  ِة ال   م ل ى الكلَ اً عَ  فّْ عَ  ِ ا ِن طريِق الش اطبيِة فلُو  ، ِمْصباحِ  ٍص ِن طريِق ال فْ  حَ  ها لِ  ب ْ أ

وقفاً  : اإلثْباُت وا٥تْذُف وىذا ىو ا٦ِتالُف الت اسعُ  ، وقي َد الن اِظُم ا٥تذَف ابأللِف الثانَيةِ  : 

" . ِن بِْنيِة الكلَمةِ اأُلوَل َثبتٌة ابتِّفاٍق فِهَي ألن  األلَف   

 

 



 

 

 

ِة  ن ُل ا٧تدي رأَ أىْ  ان ؛ قَ  س َعال : ) سالسال ( اإلن ولُُو ت قَ       ٖٓٚ٘ ":  (69) ل أبُو الَكَرم  قا  

اٍم   شَ  ن ىِ   واْنُّ ع   لْ   حُ  ِو وال ْفسِ  ن نْ  ائيُّ عَ  ٍر والكسَ    كْ  أِب بَ  نْ   ِفّي عَ   عْ   جُ  صاً وال  فْ   ٌم إال  حَ  اصِ وعَ 

ِِ  ِن عَ   ن ابْ  عَ  ؛  ْنوينِ  ت    ِن عاٍِر وُعبَ ْيٌد ْبُن َعِقيٍل عن أِب عمرٍو ابل ابْ  نْ  لٍم عَ  ُد ْبن ِسْ   ي ول والٍر   ا

عَة عن  ي  ن  ق اِش عن أِب ربِ   وَن وا٥تم اِِيُّ عن ال ب ي ؛ اتبَعُهم ف الوْقِف ِبلٍف  الل ه وقُفواْ علْيِو ِبلفٍ 

ِن َكِثٍٔت  ابْ  وٍذ عنُو طريق الَقاِضي عن أِب الَعاَلء عن  بُ   نَ  ٍل واْبُن شَ   بُ    نْ    عن قُ  احِ    ب      ّزِيِّ  واْبُن الص   ب  ال

ّي عن الن  ق اش عن األْخَفش عن اْبن ذَْكواٍن   ب   تْ   د ْبن عُ   ي  َولِ  وال والت  ْغِلبّ  ة عن اْبِن عاٍِر وا٥تم اِِ

، الباقوَن بغْٔتِ  عن يْعُقوب دٌ    رٍو وَرْوٌح وزيْ  مْ  َواِرث عن أِب عَ    الد   بْ   ز از عن ع  ٍر والق اِ  عن اْبن ع

َصاِحِف أن و ِبَِلفٍ  تَ ْنوينٍ 
َ
. (70)" ، وِل ٴُتَْتلْف ف ا٧ت  

  : (ٔٚ)قال ابُن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ      

ْن َطرِيِق  ُرَوْيسٌ ، وَ أَبُو َبْكرٍ وَ  ، اْلِكَساِئيُّ وَ  ، اْلَمَدنِي انِ  "َساَلِساَل " فَ َقرَأَ  " َواْختَ َلُفوْا ِف  َأِب ِِ

ّ يِِّب ُغاَلِم اْبِن َشنَ ُبوذَ  ْن َطرِيِق ِىَشاٌم وَ  ، ال اُجوْنِّ َعِن الش َذاِئيِّ وَ ا٥ْتُْلَواْنِّ ِِ  ، ...اِبلت  ْنوِينِ   الد 

                                 

 .ٕٗٛ    ٖٕٛص  ٗ الِقراءاِت العْشر البَ َواىر ما٧تْصباح الز اىر ف  ((ٜٙ
 لَف وْقفاً: فهو ِن ىذا الّريِق نالحُظ أن  حْفصاً ِل يُْذَكْر ِع الذين يقرأون ابلتنوين وْصالً وال ِع ال ِذيَن يُ ْثِبُتوَن األ ((ٓٚ

 يْقرأُ ٘تذِف األلِف وْقفاً ووْصالً .
 .٘ٛ٘    ٖٛ٘الن ْشر ف الِقراءات العِشِر / قسم الَفْرِش ص  (71) 



 

 

 

 .... َحْفصٍ وَ  ، اْبِن ذَْكَوانٍ ، وَ  اْبِن َكِثٔتٍ  َواْخُتِلَف َعنِ 

َر  اْلبَ ّزِيِّ  َعنِ  َأِب رَبِيَعةَ َعْن  الن  ق اشِ  ُكلُّ َأْصَحابِ   َف ِبَغْٔتِ أَِلٍف َعن ُْهمْ َوَوقَ  اْبِن وَ  ،ا٥ْتَم اِِيِّ َغي ْ

 ن  ق اشِ الَعِن  ا٥ْتَم اِِيُّ وَ  اْلَمَغارِبَةُ ِفيَما َرَواُه  اْبِن ذَْكَوانَ َعِن  اأْلَْخَفشِ َعِن  الن  ق اشِ وَ  قُ ن ُْبلٍ  َعنْ ٩ُتَاِىٍد 

 َوَأْطَلَق اْلَوْجَهْٕتِ َعن ُْهْم ِف  ،َواْلِعرَاِقيُّوَن قَاِطَبًة َعْن َحْفصٍ  اأْلَْخَفشِ َعْنُو َعِن  اْلَمَشارَِقةُ  ِفيَما َرَواهُ 

  . ... ".الت  ْيِسٔتِ 

 عاً  : (ٚٔ)البْيُت  َِ  .    بَ  يَ انِ اَل َض  مٍّ  َوَذا بِ  ًحا بِ  فَ ْت      *    ُض  ْع ٍف بِ  ُروٍم ثُ م  بَ اقِ   ي َها 

: ا٧تْعْت العامّ   

 زت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  ُّٱ :ولِِو تعال   ف قَ  َي للا عنُو رضِ   ُم     اظِ    ن    أْخبَ َر ال 

ِ ا  فقط ، دفتُح الض ا : ِن ا٧تْصباحِ  ٥تفصٍ أن   ؛ الرُّوم َّ  مك     مث زث  رث يت ىت نت مت أ

. ىو ا٦ِتالُف العاِشرُ وضمِّها وىذا  الض ادِ فتُح  : لو الوْجهانف : طريُق الش اطبي ةِ   

 

 

 

 



 

 

 

ّ ان عن أِب      ٖٜٚٗ ": (72) قال أبُو الَكَرم*  قرأَ عاِصٌم و١ْتزٌَة إال  القو اس عن حفٍص والَق

،  فْتِح الض ادِ ب ٗ٘:  رُّوم   ف " ال  عْ  ق اْبن ُزالل " ضَ  ري ضاً ط  ُو أيْ  ن ان ع  ، وأب   وُ  ن عمرٍو ع

" . بَرْفِعها ونَ  اقُ  ب ال  

فَ َرَوى  َواْخُتِلَف َعْن َحْفصٍ  ، ِف الث اَلثَةِ ض اِد فقرأ عاِصٌم و١ْتزَة بفْتِح ال"  :ٖٚقال اْبُن ا٤تزرّي    

اْلُفَضْيِل ْبِن َواُه َعِن لِْلَحِديِث ال ِذي رَ  لَِعاِصمٍ  أَن ُو اْخَتاَر ِفيَها الض م  ِخاَلفاً  َعْمٌرووَ  ُعبَ ْيدٌ َعْنُو 

ِّي َة اْلَعْوِفِّ َعْن  َِْرُزوقٍ  ْن طُ َوُروِّيَنا َعْنُو  ، َِْرُفوعاً  اْبِن ُعَمرَ َعِن َع   : قَالَ ُو   ُرٍق أَن    ِِ

َن اْلُقْرآِن ِإال  ِف َىَذا ا٥ْتَْرفِ   َوالض مُّ ٠تَِيعاً ُح َوَقْد َصح  َعْنُو اْلَفتْ  ، َِا َخاَلْفُت َعاِصماً ِف َشْيٍء ِِ

َرَة  ، فَ َرَوى َعْنُو ُعبَ ْيٌد َوأَبُو الر بِيِع الز ْىرَاْنُّ َواْلِفيُل َعْن َعْمرٍو َعْنُو اْلَفْتَح رَِوايَةً  ، َوَرَوى َعْنُو اْبُن ُىبَ ي ْ

 .  اً ْمرٍو َعْنُو الض م  اْخِتَيار َواْلَقو اُس َوَزْرَعاُن َعْن عَ 

ْن َطرِيِق َعْمرٍو َوُعبَ ْيٍد اأْلَْخُذ اِبْلَوْجَهْٕتِ  :أَبُو َعْمرٍوقَاَل ا٥ْتَاِفُظ  َواْخِتَيارِي ِف رَِوايَِة َحْفٍص ِِ

 .َعَلى ِقرَاَءتِِو َوأَُواِفُق ِبِو َحْفصاً َعَلى اْخِتَيارِِه " َعاِصماً فَُأاَتِبُع ِبَذِلَك  ،اْلَفْتِح َوالض مِّ 

 

                                 

 .٘ص   ٗا٧تِْصباح الز اىر ف الِقرَاءاِت العْشر البواىر ٩تل د  ((ٕٚ

 . ٕٗٗالن ْشر ف القراءات العشر قسم الفرش / ص  (ٖٚ)



 

 

 

  ا أَ  : (ٛٔ)البْيُت    ِ  . قَ  اف  ًا ِبَك  اٍف َى ْم ُس ها َأْغ َرانِ   ي   *  اًل لُ ق كُُّم اْدِغ ْم َكاِِ لَ ْم ٯتَْ َأ

 امّ  عَ  ْت ال عْ  مَ  ال :  

ِن أن  ٥تْفٍص  ؛ ا٧ترسالت   َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: ف قولِوِ   رِضَي للاُ عنُو    أْخَْب الن اِظُم  

ِ ا طريُق الش   ، ل اِِ اإلْدغام الكَ  : طريِق ا٧تِْصباحِ   ىوُل وىذا والَكاِِ ُص   اقِ   ن    اإلْدغاُم ال : ةِ  ي   ب اطأ

.ا٦تالُف ا٥تاِدي َعَشر  

، أُدغم القاُف عند  : }أِلَْ ٯَتُْلقكُّم{ قولو ةُ اعَ مَ ا٤تَ  مَ غَ دْ وأَ      ٚٓٚ" :  (ٗٚ)قال أبُ و الَك َرم

 ."  راإلظها إال ِا ورد عن أ١تد بن صا  عن قالون الكاف

، وأ١تُد بن  ٠تّاز عن انفع نُ قولو تعال: }أِل ٯتلقكم{ قرأ ابْ      ٘ٗٚ٘":  (٘ٚ)وقال أيْ ضاً 

 . "  الباقون إبدغاِهما،  افِ قَ ار الْ هَ ظْ إب وُ نْ ون عَ الُ صا  عن قَ 

 

 

 

                                 

 . ٖ٘ص  ٕا٧تْصباح الز اِىر م  ((ٗٚ
 . ٜٕٛص  ٗا٧تصباح الز اِىر م  (٘ٚ)



 

 

  

 : (ٙٚ)قال اْبُن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ      

ِ ا ِإَذا َكاَنْت َساِكَنًة قَ ْبَل اْلَكا  َفاَل ِخاَلَف ِف  . أِلَْ ٯَتُْلْقُكمْ  : ِف َكَما ِىَي ِف قَ ْولِِو تَ َعاَل " فََأ

َها ََِع َذِلكَ  ، ِإْدَغاِِ َا ا٦تِْاَلُف ِف إِبْ َقاِء ِصَفِة ااِلْسِتْعاَلِء  َوَغي ْرُُه ِإَل أَن  َها اَبِقَيٌة  َِكِّيٌّ َفَذَىَب  َوِإٰت 

ْدَغاِم َكِهَي ِف  َّْت( َأَحّتُ ):  ََِع اإْلِ ِو ٪َتْضاً، الد اْنُّ َوَذَىَب  ،  َوَبَس َواْلَوْجَهاِن  َوَغي ْرُُه ِإَل ِإْدَغاِِ

َِا َأ٠ْتَُعوا ِف اَبِب اْلُمَحر ِك لِْلُمْدِغِم ِِنْ  (ٚٚ)، ِإال  َأن  َىَذا اْلَوْجوَ َصِحيَحانِ   : َأَصحُّ ِقَياسًا َعَلى 

َوَسَيْأيت اْلَكاَلُم ِفيَها أَْيًضا آِخَر اَبِب ُحُروٍف قَ رَُبْت . . (ل  َشْيءٍ )َخَلَقُكْم   َوَرَزَقُكْم   َوَخَلَق كُ 

 . ٫َتَارُِجَها "

  : (ٛٚ)ال أيضاً ف الن ْشروقَ 

ِ ا )أِلَْ ٯَتُْلْقُكْم(  " ْدَغاِم اْلَمْحِض َوَأ ْن َوْجِهي اإْلِ َِا ُحِكَي ِفيِو ِِ َم أَْيًضا  ِف اْلُمْرَساَلِت فَ تَ َقد 

ْظَهاَر اْلَمْحضَ  . ْبِقَيِة ااِلْسِتْعاَلءِ ت َ وَ  َِْن أَرَاَد إبِِْظَهارِِه اإْلِ ُر َجائٍِز قَاَل  َواَل َشك  َأن   َذِلَك َغي ْ

َفُة فَ َلْيَس ِبَغَلٍط َواَل قَِبيحٍ  . ِإ٠ْتَاًعا ِ ا الصِّ َوقَ رَْأُت ِبِو َعَلى  . فَ َقْد َصح  ِعْنَداَن َنّصًا َوأََداءً  ، َوَأ

َن اْلِقَياِس ظَاِىٌر  ْعِض ُشُيوِخي َوِلَْ َيْذُك ْر َِكِّ ب َ  ْدَغاَم يٌّ ِف الّرَِعايَِة َغي ْرَُه َوَلُو َوْجٌو ِِ ِإال  َأن  اإْلِ
                                 

 .ٛٛٚ    ٚٛٚالن ْشر ف الِقرَاءاِت العْشِر  / ِقْسُم األصول ص  (ٙٚ)
 .وْجو اإلْدَغام الكاِِل :أي (77)
 .ٕٚٛٔ    ٕٙٛٔالن ْشر ف الِقرَاءاِت العْشِر / ِقْسم االصول ص  (78)



 

 

 

َبِغي َأْن ٲَتُوَز أَْلبَ ت َة ِف ِقرَاَءِة َأِب َعْمرٍو َوأَْوَجُو ِقَياساً  ، ا٦ْتَاِلَص َأَصحُّ رَِوايَةً  ِف َوْجِو  َبْل اَل يَ ن ْ

نْ  ًِا ٪َتًْضا فَِإْدَغاُم الس اِكِن ِِ ْن َذِلَك ِإْدَغا ْدَغاِم اْلَكِبِٔت َغي ْرُُه؛ أِلَن ُو يُْدِغُم اْلُمَتَحّرَِك ِِ ُو أَْوَل اإْلِ

ُ تَ َعاَل َأْعَلمُ .َوَأْحَرى   . " ... َواَّلل 

  َ بُ  ي قِ  عْ ت : 

ِع ترجيِح وتْقِدِٓن وْجو الوْجهان  :وف الن ْشرِ  ، اإلدغاُم الَكاِِلُ  : ورد ف ا٧تِْصباح ٥تفصٍ 

ِدّي  قال شْيُخنا ا٧تقرُئ عِليٌّ  ؛ الكاِل اإلْدغامِ   : (ٜٚ)     عفا للاُ عنُو  االغاِِ

ّ رِيِق  وْجَو اإلْدغاِم الن اِقصِ  أن  " فُعِلَم      : وٍه ثالثةٍ جُ وذلك ِن وُ غْي ُر وارٍِد ِن ىذا ال

 . ف ا٧تِْصباحِ  لْيسَ  أن وُ     ٔ

ُُّرقِ  ُكلِّ    ِْل ُيَصرِّْح ابُن ا٤تزرّي ابإلْلزاِم ِبِو ِن   ٕ َُِفر عاِن على ال  . طريٍق فُعِلَم أن  الوْجَهْٕتِ 

 .    تْقِدُٓن اْبُن ا٤تزرّي وْجَو اإلْدغاِم الكاِِل   ال ِذي ف ا٧تِْصباِح   عليوٖ

 

 

 

                                 

 .ٙٔ   ٘ٔ الّتعليِق على إْسفار الّصباح  ص تيسُٔت فالق اإلْصباح ف (79)



 

 

 

 ( ْم َكاِِ    اًل   قَ  اف  ًا ِبَك  اٍف َى ْم ُس ها َأْغ رَانِ   ي............. اْدِغ  ....قولُُو  ) :  

حْيُث ِإن  الكاف فهو  ؛ىنا اْستْعمَل الن اِظُم   رِضَي للُا عنُو   وْجهًا بالغّيًا " اْسِتعارٌة ِْكِني ٌة "

رأٍة تغرِي وتَ ْفنِتُ ِصَفَة حرٌف شديد ِْهُموٌس فشب َو  إذا ٱَتََسْت ا ِن الّرِجال حو٨ت ِنا٨تْمَس ابِْ

َِ    زِي   وَخَفَضْت صْوَِتا وىِي َِ  حذَف  م   ثُ  (ا٥تََياء)ْرأِة  مَ  َفاِت ال ِم صِ  ظَ  أعْ  نْ  ِبُئ عَ   ن  ودٌة تُ   مُ  حْ   ٌة 

ِو وىو اإلْغراء ووْجُو الش َبِو ىذا ِن لّيِف القوِل والِعبارِة و  .ا٧تشب َو ِبِو وأتى بشيٍء ِن لوازِِِ

 . الّضْعِف والرِّق ِة ف ُكلٍ  جاِع :ينهماب

ا يْتبعُو ِن أبْ واٍب حْيُث  وقْد سبقُو إل ذلَك ويلُّ للِا الش اِطِبّ  * ِف ابِب اإِلْظَهاِر واإِلْدَغام ِو

َن ا٥توِر يقاُل ٨تا رأٍة ِِ ِْ َع َنْظَمُو ف لل  ِو فَ َم ا أْروََع الش اِطِبّ وَِ ا أبْ دَ  ؛ زَيْنب : تَغز ل الن اِظُم ف ا

 :  ذِْك ُر َذاِل ِإذْ  : فِمن ذلك    ؛ّدرُّهُ 

 

 .ال ص  وَ  ن تَ َِ  الً اصِ وَ  الٍ  مَ  جَ  ي   ِ مِ  سَ                ا     هَ  لُّ دَ  الَ  صَ  بٌ  نَ  يْ زَ  تْ ش  مَ  تَ إذ  مْ  عَ  نَ 

 .اَل  جَ  فٌ   اصِ وَ  وِ    لِ وْ    قَ ا     ي  رَ  رَ   هَ  ظْ وأَ                 ا     هَ  مِ   ي سِ      نَ  مَ اوَ دَ ى رَ     جْ أَ ا  ىَ ارُ  هَ  ظْ إِ  ف

 .الوِ  مٌ     ائِ دَ  هُ دُ     جْ وُ  ىً   لوْ    َِ  مَ    غَ دْ وأَ                      هِ رِّ دُ  ومَ      تُ  لٌ     اصِ وَ  اً  ك نْ       ضَ  مَ     ْدغَ وأَ 

 



 

 

 

  ْق   ُروَءانِ   َه  وَكِ  اَلُى    َما َوْج    *  ٍم أَتَ   ْت   ي   ْف ِخ ٍق َوتَ   ي ْرقِ   فِ   ْرٍق بِ  تَ  : (ٜٔ)البْيُت   َِ  .  اِن 

 َواأَلو ُل اْلَمشْ  : (ٕٓ)البْيُت  ُِ مٌ     ُه وُر َوْى  َو   . لِل ش  اِط ِبِّ َونَ  ْشِر ِذي اإِلي    َق انِ    *   َق  د 

 انِ    عِ  يَ    ٌح بِ     َه     َذا َواضِ    ٌر فَ      أَثَ     *   ْذَكْر ٨َتَ ا لَ  ْ يُ َلِكن  فِ ي اْلِمْص َباِح  : (ٕٔ)البْيُت . 

  : َْت العامّ  عْ  مَ  ال

 ،الّتقيُق والت  ْفِخيمُ  :أن  ٥تفٍص ف ىذِه الكلمِة وْجَهْٕتِ  ؛ الشَُّعراء  ذك َر الن اِظُم أن  قوَلُو تَ َعاَل 

  طي َب  الش اطِبِّ  عند اإلِامِ َل وُىَو الت  ْرقيُق ِقد ٌم َثبتاِن إال  أن  الوْجَو األو  وٱتا وْجهاِن ِْق ُروءاِن 

ل ْم يتعر ْض ٨تا أبُو  وقْد ذك َر الن اِظُم أن  ىذه ا٧تسألةِ  ؛   وكذا اإِلِاُم اْبُن ا٤تزرّي ف َنْشرِهِ  للُا ثراُه 

 .  ىو ا٦ِتالُف الث اْن َعَشروىذا   (ٓٛ) الَكَرِم ف ا٧تِْصباِح بْل سكَت عْنها

ْن َأْجِل َكْسِر َحْرِف  :(ٔٛ)قاَل اْبُن ا٤تزرّي ف الن ْشرِ     ْن ُسورَِة الشَُّعرَاِء ِِ " َواْختَ َلُفوا ِف " ِفْرٍق" ِِ

ََّع ِبِو ِف  ،ْرِقيِقوِ ت َ ِإَل  اْلِمْصرِيِّٕتَ وَ  ، ٠ُتُْهوُر اْلَمَغارِبَةِ ااِلْسِتْعاَلِء، َوُىَو اْلَقاُف َفَذَىَب   َوُىَو ال ِذي َق

 ِإَل  َسائُِر َأْىِل اأْلََداءِ َوَذَىَب  . َوَغْٔتَِىا ، الت ْجرِيدِ وَ  ، اْلَكاِف وَ  ، ا٨ْتَاِديوَ  ، ا٨تَِْدايَةِ وَ  ، الت  ْبِصرَةِ 

ْن َنصِّ  ، الت  ْفِخيمِ   َوُىَو اْلِقَياسُ  َوَغْٔتَِىا ، الت  ْلِخيَصْٕتِ وَ َواِن ظَاِىِر اْلُعن ْ وَ الت  ْيِسِٔت  َوُىَو ال ِذي َيْظَهُر ِِ
                                 

 " وَُكلُّ َِْن ِلَْ يَ ُنص  َعَلى َشْيٍء ٬ت ا ذََكْرانَ  :قال اْبُن ا٤تزرّي ف الن ْشر ؛واألْصل أّن الّساكَت ال يُنَسُب إلْيِو قَ ْوٌل  (80)
ْن ُسُكوتِِو ثُ ُبوُت رَِوايٍَة، وَ     َُِها " قسم اأُلصوِل ص فَِإن ُو َساِكٌت، َواَل يَ ْلَزُم ِِ  .ٔٓ٘ٔاَل َعَد

 .ٔٗٗٔالن ْشر ف الِقراءاِت العْشِر / قسم اأُلُصول ص  (81)



 

 

 

ِع اْلبَ َيانِ اْلَوْجَهْٕتِ َوَنص  َعَلى  ، ْعاَلنِ  ، َوالش اِطِبي ةِ  َصاِحُب َجاِِ َواْلَوْجَهاِن  . ، َوَغْٔتَِىا ، َواإْلِ

ُِتَ َواتِرٌَة َعَلى الت  ْرِقيقِ ِإال   َصِحيَحانِ  ٠ْتَاَع، َوذََكَر وَ   ،َأن  النُُّصوَص  ُر َواِحٍد َعَلْيِو اإْلِ َحَكى َغي ْ

عِ ، وَ َغْٔتِ الت  ْيِسٔتِ الد اْنُّ ِف  ْن َأْجِل َحْرِف ااِلْسِتْعاَلِء  ،ا٤ْتَاِِ ُم رَاَء ِفْرٍق ِِ َِْن يُ َفخِّ َن الن اِس  َأن  ِِ

 .َقِد اْنَكَسَرْت َصْولَُتُو لَِتَحرُِّكِو اِبْلَكْسِر " َواْلَمْأُخوُذ ِبِو الت  ْرِقيُق أِلَن  َحْرَف ااِلْسِتْعاَلءِ  :قَالَ 

ُم أداءً  :  وابلن َظرِ     الت  ْرقيُق ألن  النُّصوَص تواترْت على ىذا الَوْجِو وكذا حكى غٔت واحٍد     :فا٧تقد 

 . كما نص  اْبُن ا٤تزرّي   اإِل٠ْتاَع علْيوِ 

ْسألةِ التْفِخيُم والت  رْ  : وٌ   ي   بِ   نْ   ت *
َ
اهبما ف حالِة الوْصِل  وجهاِن َثبتاِن ِق ُروءٌ  : قيُق ف ىذِه ا٧ت

ِديّ  ، ولقْد كتبَ والوْقفِ  ْسألِة فأجاَد وأفاَد  ىذهِ ف  شْيُخنا الغاِِ
َ
وكفاان ُغْنيَة البحث فيها ا٧ت

ْسألِة حيُث قال
َ
لخ ُص ا٧ت ُِتكاِفئانِ  :" والظ اِىرُ  :ِو ض ُل الت  ْرقيُق ويُ فَ  ،أن  ىذيِن األْصلِٕت 

 .ٕٛ الُوجوِه الث الثِة اأُلوَل " ب

 

 

 
                                 

 .ٕٗ   ٜٔتيسُٔت فالق اإلْصباح ف الّتعليِق على إْسفار الّصباح  ص   (ٕٛ)



 

 

 

  َع اْلَف َواتِ ِح ُسن       ًة  بِّ  كَ  :(ٕٕ)البْيُت      َِ  . َواْس   تَ ْثِن ِِ  ْن َها تَ  ْوبَ    ًة اَلتَ    انِ    *   ْر ُىِديَت 

 اتُ ردَ  فْ  مَ  ال :  

  وُ  : ( ُس ن  ةً  )بَقْولِ ِو وأراَد  سَُّورِ أواِئل ال :أي : ( َِع الفواتح )قولُُو ُِ  . َجَواُز الت ْكِبِٔت وَع َد

ُِورِ  :الَوّنَ "ِْشتَ ق ٌة ِن  :( ٖٛ) (تَ   انِ )قولُُو *  ضْعُف  : الت واْن والَوّنَ  ،الَفت ْرَُة ف األْعماِل واأُل

نُو قوُل للِا  :حاَجِتوِ  تَ َواَّن ف ، الض ِعيف ا٨تُُبوب : الن ِسيُم الَواْن  ، الَبَدنِ  وال تَِنَيا ف )َقص َر، ِو

  ... ".ال تَ ْفتُ رَا :(ِذْكرِي

 :  (تَ انِ )قولُُو * 

ْزُم  جَ  والْ  ؛ ل َمه   تَ   ال تَ  : دُ   صْ  قَ  والْ  ، أَ   ّ   َر وأبْ   ت َأخ   : أَنَ ى وآنَ ى أي ِِن : انِ   قال الن  اِظُم " تَ 

ِة ولكن    وحٍة ِ٘تَْذِف َحْرِف العِ ل   تُ    فْ  وٍن ِ نُ  بِ (  ال ت َأن  )  : اأَلْصلُ   "  الص ِحيُح ف " ال ت انِ 

ِل   تَ    مُ  ، فا٧تْقُصود : أال  َيُكوَن ا٧تْرُء اب٧ت َغَضاَضَة ف َذِلكَ ْت ال نُّوُن ِراعاًة للوزِن والُكِسرَ   َم هِّ

.  (84) "   البقرة َّ. .. ٍَّّ ٌّ...   . ُّٱٱاَل يُقوُل ا٧تتَ َباِطِئ ِف ِفْعِل ا٦تَي ْرَاِت وللاُ تَ عَ   

 

                                 

ُْعجُم الص اِف ف اللُّغِة الَعَربي ِة  ص   (ٖٛ)
 .ٗٙٚا٧ت

 .لن اِظُم   َرِضَي للاُ عنُو  وَقْد أَفَ اَدْن ِبَذِلَك ا (84)



 

 

 

 القارّئ ذاَتُو وا٧تْقُصود أال  يكون قارُئ الُقْرءاِن ِتوانياً ِتكاِساًل ف تالوتِِو  : وأراَد الن اِظُم اهبا

 .على الوْجِو الص حيِح ِع االْلِتزَاِم ٚتا يَ َتعل ُق ٚتسائِل ىذا الّريِق خاص ةً 

  ف أّوِل ُكلِّ سورٍة عدا سورة الت وبة ال َع اّم أَِر الن اِظُم   َرِضَي للاُ عنُو   ابلت ْكِبِٔت  :  العامّ ا٧تْعَْت

ِّا  ٥تفٍص ِن طريقِ  (ُسن ةً )أْو َعَدم الت ْكِبِٔت ِّلقًا وقْد أشاَر الن  اِظُم إل َذِلَك بَقْولِِو  ا٧تِْصباِح أ

 .ىو ا٦ِتالُف الث اِلث َعَشروىذا  ؛ْكِبٌٔت فلْيَس لُو تَ  : ِن الش اطبيةِ 

 ِْصباِحو   وُرِوَي عن اْبِن َحَبٍش أن ُو كاَن أْيُخُذ ِلَسائِِر   ٕٙ٘ٔ"  : (٘ٛ) قاَل أبُو الَكَرِم ف ِِ

 . ... ".الّرِواايِت ابلت ْكِبِٔت وابلَبْسَملِة لَسائِِر الُق ر اءِ 

 ِيِع ُسَوِر  :ي وََكاَن بَ ْعُضُهْم أ " : (ٙٛ)قال اْبُن ا٤تزرّي ف الن ْشر الت ْكِبٔت أيَُْخُذ ِبِو ِف ٠تَِ

َوِعْنَد  : َوذََكَر ا٥ْتَاِفُظ أَبُو اْلَعاَلِء ا٨ْتَْمَداْنُّ َوا٨ْتَُذيلُّ َعْن َأِب اْلَفْضِل ا٦ْتُزَاِعيِّ قَاَل ا٨ْتَُذيلُّ  ،اْلُقْرآنِ 

يْ نَ َورِيِّ   . أَو ِل ُكلِّ ُسورٍَة   اَل ٴَتَْتصُّ اِبلضَُّحى َوَغْٔتَِىا    ٤ِتَِميِع اْلُقر اِء"َكَذِلَك ُيَكب  ُر ِف   (ٚٛ)الد 

                                 

 .ٜٙٚص  ٕا٧تِْصباح الز اىر ف الِقراءاِت العْشِر الَبواىِر ٩تلد  (85)
 .ٜٕٙالن ْشر ِف الِقراءاِت الَعْشِر / قسم الفرش ص  (86)
ُِْتِقٌن  ؛دِّينَ َورِيّ اْبن ١ِتْدان ْبن َحَبش أبُو عِليٍّ ال :ويُقالا٥ُتَسْٕت ْبن ٪ُتَم د ْبن َحَبش ْبن ١ِتْدان  ىو  (87) قرأ حاذٌق ضاِبٌط 
ُِوَسى ْبن َجريِر الر ِقّي وإبراىيم ْبن َحْرب ا٥تر اّْن والعب اس ْبن الفْضل الر ازّي وأِب َبَكر ْبن ٩ُتَاىد و على  إبْ رَاىيم أِب ِعْمران 

اِكّي وا٥َتَسن ْبن بْدر و٪ُتَم د ْبن َأ١ْتد ا٥َتسَ  َظف ر الدِّينَ َورِّي وأبُو  قرَأ علْيوِ  .ن الش ِعٔتيّ ْبن عْبد الر ز اق األنّْ
ُ
٪ُتَم د ْبن ا٧ت
ِّّي وَأ١ْتد بْ  ن عْبد الَواِسع وأبُو الفْضل ٪ُتَم د ْبن جْعفر ا٥تُزَاِعّي و٪ُتم د ْبن ِإْبراىيم الَبِصٔت وأبُو الَعاَلء ٪ُتَم د ْبن عِلّي الَواِس

= 



 

 

 

 :وقال ف طيِّبِة الن ْشرِ 

 . ................... وُرِوي          عن ُكلِِّهْم أو ُل ُكلٍّ َيْسَتِوي..    ٘ٓٓٔ 

ًُصن ِف أن  اْبَن َحَبٍش كاَن أْيُخُذ ابلت ْكِبِٔت ٤تَِميِع " قْوُل ا : (ٛٛ) قال ٪تقُِّق كتاِب غايِة النَِّهايةِ  *
٧ت

َُصنُِّف أاَب القاِسِم ا٨تَُذيلّ صاحَب 
ا اتبَع ا٧ت الُق ر اِء ف ٠تيِع الُقْرءاِن فِإن  ذِلَك ال َيِصحُّ عنُو وإٰت 

ِل  ُ ف أو ِل ُكلِّ فنقَل ا٨تَُذيلّ عن أِب الفْضِل ا٦تُزاعّي أن  اْبَن  (ٜٔ٘/  ٕ)الكاِِ َحَبٍش كان ُيَكْبِّ

ِل ا٦تُزَاِعّي وعلى  ضْ  ف َذيلّ على أِب ال هُ  اِسم ال ق لَط فيو أبو ال غ ُسورٍة ال ٴَتَْتصُّ ابلضَُّحى وغْٔتِىا ف

ِل بَتْحقيِقنا ف ا٧تْوِضِع ا٧تذْ  ، اً  ع ي ٍش ٠ت  بَ  اْبن حَ  ا   ؛ُكورِ وقْد بي  ن ا َغَلَُّو فيِو ف حاِشيِة الكاِِ وِإٰت 

قاَل أبو  . أْيُخُذ ابلت ْكِبِٔت ٤تميِع الُق ر اِء ِن ُسورِة الضَُّحى إل آِخِر الُقْرءانِ  اْبُن َحَبشٍ كاَن 

ُِْقرِئ الدِّينَ َور  :" و٣تَِْعُت فارَس ْبن أ١ْتَد يُقولُ  : عْمرٍو الد اْنّ  وكاَن أْيُخُذ ف  ،كاَن اْبُن َحَبٍش 

 نقَل ىذا عن أِب عْمرٍو  ؛اِء ُكلِِّهْم ابلت ْكِبِٔت ِن " والضَُّحى " إل آِخِر الُقْرءانِ ََِذاِىِب الُق ر  

                                 
= 

 .........عِلّي ْبن ٪ُتَّمد ا٦تَب ازِّي وسعيد ْبن أِب َغاِنٍِ َغاِنٍِ الَكَرِجّي وأبُو ا٥ُتَسْٕت  
ُِونٌ  ،ِْشُهوٌر ابإْلْتقانِ  ،ُِتَ َقدٌِّم ِف ِعْلِم الِقراءاتِ  : قاَل الد اْنُّ   وكاَن أيَُْخُذ ٤َتِميِع الُق ر اء ف  :قُ ْلتُ  ؛ثَِقٌة ِْأ

يِع السَُّوِر وقَ رَْأُت أان ابلت ْكِبِٔت ِن طريقِ  َ .ِو عن السُّوسيّ ٠تَِ  .ى  " ٖٖٚ..... تُ ُوّفِ
 .ٜٚٚ    ٛٚٚص  ٔغايُة النِّهايِة ف أ٣ْتاِء رِجاِل الِقراءاِت أْويل الّرِوايِة الْبِن ا٤تَزرّي  ٩تلد 

 .ٜٚٚص  ٔا٧تْرِجُع الس اِبُق ىاِش  (88)



 

 

 

 . للِا الذ َىِبّ ف تْر٠تِة اْبن َحَبٍش ف ِْعرِفِة الُق ر اء واتريِخ اإِلْسالِم " الد اْنّ أبُو عْبد

  : َِعقِّباً     عفا للاُ عٓتِّ   قلُت  *

ا ُىَو ِن اختياِر  ،ِبَٔت ٥تفٍص ِن طريِق ا٧تِْصباِح ألِب الَكَرِم ِل يرْد نصٌّ كما أورْدانَ أن  الت كْ  وإٰت 

ىذا  أن   : ذكَر ٪تقُِّق غايِة النِّهايةِ ولكْن  .اْبِن َحَبٍش الدِّينَ َورِّي واهبذا أخّذ اإلِاُم ابُن ا٤تزريّ 

ُ ف أّوِل ك لِّ ُسورٍة غلَط فيِو أبُو القاِسِم ا٨تَُذيلّ على أِب الفْضِل الن  ْقل عن اْبِن َحَبٍش كاَن ُيَكْبِّ

وِ  : فاأَلْوَل أن  ٥تفٍص ِن ىذا الّريقِ  : وحينئذٍ  ؛ا٦تُزَاِعّي واْبِن َحَبٍش ٠تيعًا   ؛ التكبٔت وعدِِ

ّ ريِق ثالثُة أْوُجوٍ   : فِلْلقارِِئ ِن ىذا ال

 . طي َب للاُ ثَ رَاٱتا  اْبِن َحَبٍش واْبِن ا٤تزرّي   ابْخِتياِر َعَمالً  الت ْكِبُٔت العامّ      ٔ

 . بقوِل الد اْنّ عن فارَس ْبن أ١ْتَد" إل آِخِر الُق ْرءاِن َعَماًل  والضَُّحى "ِن الت ْكِبُٔت ا٦تاصُّ      ٕ

َّْلقاً      ٖ ُِ ّ رِيِق خاص  بسبِب عدُم الت ْكِبِٔت   . ةً عدِم ُوُروِد َنصٍّ عْنُو ِن ىذا ال

 

 
 

 



 

 

 

  ََِساِئِل ا٧تتعلِّقِة َِبْحكاِم الت ْكِبٔت
  : ِن ا٧ت

ا نعمُل ِبِو ُسن ًة ِْقبولًة  ، ِل يثْ ُبْت فيِو حديٌث صحيٌح عن رسوِل للا  : التْكِبٔتُ  : أو الً       وإٰت 

     .  َرِضَي للاُ عن ُْهم    ِْأُخوذًة عن ساَداتِنا الُق ر اِء 

 . التكبٔت لْيَس ِن كالم للا اتِّفاِق أىِل الِعْلِم   علْيِهْم ر١تُة للاُ   : ياً َثن   

   . امٌّ  اصٌّ وعَ  خَ  :التكبُٔت نْوعانِ  : َثلثاً    

 .  لعدِم الَبْسملِة ف أو ٨ِتايكون ف أو ِل ُكلِّ سورٍة ِن ُسَوِر الُقْرءاِن عدا " بَ رَاءة "  فالت ْكِبُٔت العامُّ 

َُفص ِل ِن أو ِل الضَُّحى إل أو ِل الن اسِ  ت ْكِبُٔت ا٦تاصُّ وال
أو ِن  ،يكوُن خاّصًا بسوِر ِقصاِر ا٧ت

 . آِخِر الضَُّحى إل آِخِر الن اسِ 

َلُو والت ْحِميَد بْعَدهُ  :وبْعُضُهمْ  ،ٲتوُز زايدُة الت  ْهِليِل قْبَل الت ْكِبٔتِ  :رابعاً     وال ٲُتوُز  ،يزيُد الت  ْهِليَل قب ْ

  . (ٜٛ) ُة ىذا الت  ْرتِيبِ فوُز ٫ُتالالت ْحِميُد َِع الت ْكِبِٔت ِن غْٔتِ تَ ْهِليٍل وال ٲتَُ 

                                 

ن أراد الزايدَة فليْنظُرْ   ((89  .ٙٛٙ   ٚٔٙم الفْرِش ص الن ْشر ف الِقراءاِت الَعْشِر / قسْ   :ِو
 .ٜٕ   ٕٙتيسُٔت فالق اإلْصباح ف الّتعليِق على إْسفار الّصباح  ص  :وكذا



 

 

 

ِِ   مَ   تَ  بِ *      وِ        نِّ     مَ       ِم بِ  رِيِ   َك       الْ ُد هللِ     مْ    حَ    َوالْ  : (ٖٕالبْيُت )*   . انِ   يَ   قْ  عِ   ِد ال اَلئِ  قَ   َها كَ  ا

َِ ا خِ ْٕتَ بَ  * َدىَرِبِّ اْلَق ُبوَل َع َلى اْلمَ فَاكُتْب ٨َتَا  : (ٕٗالبْيُت )*  ْن َغْٔتِ   . ْذاَلنِ الْ َوَرى ِِ

 . انِ   رَ   فْ   غُ  َوبِ  رِفْ  َع ٍة فِ ي ال  ش    ْأِن َوالْ *    َواْج َعْل ِرَض اَك َع لَ ي  َأْك  بَ َر نِ ْع َم  ةٍ  : (ٕ٘البْيُت )* 

 ( ٕٙالبْيُت) :  َع َص ْح   بِ ِو فِ ي َس ائِ   ِر اأَلْزَِ انِ *  َص    ل ى اإِللَ     ُو َع   لَ ى ال   ن     ِبِّ َوآلِ    ِو َِ . 

 امّ  عَ  ْت ال عْ  مَ  ال : 

ٌر إال  ُر ِْسئولٍ  يْ خَ  وَ هُ ف َ  للاِ  دِ مْ ِ٘تَ  وُ تَ الَ سَ رِ   عفا للُا عنُو    َم الن اِظُم  تَ خَ  ِْ وأْكَرُم ِْوُجوٍد فال يَِتمُّ أ

ِو وفْضِلِو وشب َو ىذا  القِصيدُة ٞت ْت ف أاهبى ُحل ِة  (ٜٔ)الِعْقيان (ٜٓ)كقالئدِ   الت مامبعْون للِا وكرِِ

ال أْو ا٥ِتجارةِ  شيءٌ ال ِذي ال يُشوبُُو وال يْعَلُق ِبِو  وأ٠تِل بياٍن كالذ َىِب ا٦تالصِ   . ِن الرِّ

نِعِم  ِنطلَب  ثُ م   *
ُ
الَكرِِٓن أن يْكُتَب ٧تنظُوَِِتِو الَقُبوَل والن  ْفَع بٕت ا٦تْلِق ِن غْٔتِ  ا٤توادِ ربِِّو ا٧ت

أن يَتفض َل علْينا فُهَو ٣تيٌع قديٌر وابإِلجابَِة  للاَ أن ُيَصاِحَب ذِلك ِخْذالٌن ونُ ْقصاٌن نسأُل 

 .جِديرٌ 

 

                                 

 . ٔٗ٘ا٧تْعجم الص اِف ف اللُّغِة العربّيِة ص  .ِا ُجِعل ف الُعُنِق يكوُن لإِلنساِن وغْٔتِهِ  :٠تُع ِقالدة وىي :القالئد (90)
ُِتكاِثٌف ف ِنا٠ِتِ  :الِعْقيان (91)  .ا٧تعجم الوسيط . خاِلٌص ٬تّا ٴْتَتِلُط ِبِو ِن الّرِِاِل وا٥ِتجارة ؛وِ ذىٌب 



 

 

 

ن ٲْتَعَل رضاُه علْيِو أكَْب نْعمٍة وال َشك  أن و ِن َرِضَي للاُ علْيِو ربِّو أ ِنثُ م  طلَب الن اِظُم  *

للِا وعنايِتِو ورعايِتِو وسأَل للا أن يرَفَع  َِِعي ةِ ْرُء ف مَ  يكوُن ال ذٍ  ئ نَ  ي ح ؛ وِ  يْ  ل فلن يُكوَن أحٌد ع

كان وكذا ف اآلِخرَِة ِبن يكوَن ف  ،ِتِو ودْعوتِِو رسال وتْبِليغِ كالِم للِا  ُو ف الدُّنيا ٘تملِ   تَ  شْأنَُو ِو

دِّين  ْردْوِس األْعل ى َِع ال ن ب يِّ يالف  مب زب  رب  يئ ُّٱ : والص ا٥ِتَِٕت قال للاُ  هداءِ   شُّ   والَٕت  ق   والصِّ

 ؛ النساء َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب

..... وأنِعْم بذِلَك ِن ِقامٍ   

َقِصيدَتُو ابلص الِة والس الِم على سيِّد ا٦تْلِق وِإِاِم ا٥تقِّ فهو صاحُب ا٧تقاِم  الن اِظمُ  أِنىُث  *

ُْسِلُم ِن الص الِة والس الِم  ؛وا٥تْوِض ا٧تْوُرود ،احمْلُمودِ 
فلُو الش فاعُة العْظَمى يوَم الِقياِِة وْلُيْكِثِر ا٧ت

إال  للُا وكذا على صحابِتِو الِكرَاِم وكل  يْعَلُموُ ِا ال  على رُسولِنا الَكرِِٓن فِفيها ِن ا٦تْٔتِ والبَ رََكةِ 

ن عليها األْرضَ ِن تبَع ِْنَجُهْم وساَر على طريِقِهْم إل أن يَِرَث للاُ   . ِو

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُ الْ   ُم  ْل   َح   َق   ا 
 

  



 

 

 

 جْدوٌل اب٦ِتاَلَفاِت بْٕتَ َطرِيَقِي ِحْرِز األَِاْنِّ وا٧تِْصَباح الز اِىرِ 

     

 وْجُه اخِلََلِف       

     

 ظريُق ِحْرِز اأَلَماِِنّ       

      

 ظريق امِلْطباح         

      

 املّد املُْنَفِطل        

              

ط               امتوسُّ

            

 املَْص               

        

 املّد املتَِّطل       

              

ط               امتوسُّ

باع      ط وإلش ْ  امتوسُّ

مُ         ل ملدَّ  واأٔلوَّ

    

 ُسطُ ـ بْسعًة يبْ     

 ابمبَلَرِة واأٔلعراِف    

            

ني               امّسِ

 خامَف امِلْطَباحِ ُمَخامفًة كاِظعةً 

 امِلراءُة ابمّطاد  : وامّراجُ    

 اْخِتيار اْبن اجلزريّ      

ورِ    اد           املطْيِعُرون ابمعُّ اد             امّسني وامطَّ  امطَّ

َّْسهيل          ِن واببُهُ ءأذّٓلكريْ        إلبْدال               إلبْدال وامت

 

 اركْب بـ هود       

            

  إلْدغام              

  كاِظعةً خامَف املْطباح خمامفًة  

اِجحُ     املراءة ابٕلظهاِر  : وامرَّ

 اْبُن اجلزرّي  اْخِتيارُ      

           ثأٔمنَّا بـ يُوُسف     
إ
بْدالْشمم ال

إ
  إلْشمم              وال



 

 

 

 

 

                                    

                 

                   

    

ورى       عنْيِ مْرمي وامشُّ

ط      باع وامتوسُّ  إلش ْ

م         ل مَلدَّ  واأٔلوَّ

       

 امتوّسط           

 احلْذف             إلثْبات واحلْذف      لِ ءاثـاِن بـ امنَّمْ         

ثْبات واحلذف      سَلسَل بـ إلنساِن       
إ
 احلذف             ال

وم   م   َضْعف ـ َضْعفًا بـ امرُّ ّم واأٔلّول ُملَدَّ  امفْتح               امفْتح وامضَّ

     

 ٔأمْل خْنللُّكُّ بـ إلنسان   

 اِكص إلدغام اماكمل وامنَّ    

م         واأٔلّول ُمَلدَّ

 

 إلْدغام اماكمل           

  

َعراء        فْرقٍّ بـ امشُّ

ْركيق وامتَّْفِخمي وامراج       : امتَـّ

كيقا  ْ  اختيار اْبن اجلزريّ  ؛مَّتَّ

 

 سكَت عْنُه ضاحب امِلْطباحِ  

 

 امتَّْكبري        

 

 ميَْس هُل تَْكِبري        

 ّم ٔأو اخلاّص امتكبري امعا هُل:

ل ٔأْوىل َأْو      عدُمهم واأٔلوَّ



 

 

 
  ِات ال ِِت ُنِظَمْت ِن َطرِيِق ا٧تِْصَباح   ُِ َق ارَنَ  ٌة بَ ْٕتَ ا٧تنظِو

 ال َم ْنظُوَُِة اأُلوَل :  

 . لِ رَِوايَِة َح ْف ٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ  الَوض احُ ْظُم الن   : اْس ُم ه ا* 

م   : اْسُم الن اِظمِ *  ُِ َحم د َس ال      َحِفظَُو للاُ   اأُلْسَتاُذ / أبُو نُوِر الدِّيِن َح ازِم ْبن 

 . بَ ْي تاً  ٔٔ  : َع َدُد األَبْ يَ اتِ * 

ي ٌة ِِ  : البَ ْح ُر الشِّ ْع رِيّ *  ّ  وِيلالِِ  . ن َ٘تِْر ال

 . ِخ اَلفَ اً   ٔٔ  : َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اتِ * 

( ِخ اَلف اً وُكلُّها ٔٔ/ َح ازِم ِف َىِذِه الّقِصيَدِة ) اأُلْستاذُ أََوَرَد  : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "* 

ََِعَنا)أن ُو لَ ْم َيْذُك ْر ِسألَة  وِ وُيْسَتْدَرُك َعَليْ أَْوَرَدىا الش ْيُخ ا٦تَ لَ ِفّي  ب  ىود حيُث خالَف  (ارْكْب 

ْرَساَلِت  (ٯَتُْلقكُّمأَلَ ْم )وكذا ِسألَة  ،اْبَن ا٤تزرّي ف َنْشره صاِحُب ا٧تِْصَباحِ 
ُ
ف  إال  أن ُو َٞتَي  زَ بِ  ا٧ت

َِْسأَلِة الت ْكِبٔتِ 
  : ِِت بَ ي  ْن تُ َه ا ِن قَ ْبلال   الث الثةِ َِْذَىبَ ْٕتِ ِن  َفذََك رَ  (ٕٜ)

 . الضَُّحى أْو آِخرَِىا إل أو ِل ُسورِة الن اسِ  أو لِ الت كبُٔت ِن     ٔ

   . ُِ ّْ لَ ق اً َع َدُم الت ْكِبِٔت     ٕ

                                 

ن َطرِيِق ا٧تِْصَباِح  ص  (92)  .ٖٔالَوض اُح لِ رَِوايَِة َح ْف ٍص ِِ



 

 

 

 ةُ  يَ  انِ  ث   ُة ال ظُوَِ  نْ  م ال :  

 .رَِوايَِة َحْفٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباح ِف َنْظِم َأْحَكامِ  اأَلْرَواحِ بَ ْه َج ُة  : اْس ُم َه ا* 

 .  َحِفظَُو للاُ    / َولِيد ْبن إْدرِيس ا٧تنيسي   الدُّْكتور : اْس ُم الن اِظمِ * 

 . أبْ يَ اتِ  ٜ : َع َدُد األبْ يَ اتِ * 

ّ وِيل : الَبْح ُر الشِّ ْعرِيُّ *  ي ٌة ِِن َ٘تِْر ال  . الِِ

 . ِخ اَلفَ اتٍ  ٔٔ  : َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اتِ * 

( ِخ اَلف اً ِٔٔة )ِف َىِذِه الّقِصيدَ / َولِيد إْدريس  الدُّْكتورأََوَرَد  : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "* 

ََِساِئَل  ِ َع أن وُ  ّ رِيِق ) ا٦تِ اَلفِ ذك َر ِف َنْظِمِو أن   ََِساِئَل ألن ُو لَ ْم يَ ِٓٔن ىذا ال َِْسأَلَة (  عُ د  

ََِساِئِل ا٦تِ اَلِف وُك لُّ ه ا أَْوَرَدىا الش ْيُخ ا٦تَ لَ ِفّي   والص وابُ َقْصِر ا٧تنَفِصِل وتَ َوسُِّط ا٧تت ِصِل  ا ِن  أِن 

ََِعَنا) ِْسأََلةَ أن ُو لَ ْم يّْذُك ْر  : وُيْسَتْدَرُك َعَلْيوِ   . ُمْرَساَلتِ  بِ  ال (أَلَ ْم ٯَتُْلقكُّم)ب  ىود وَكَذا  (ارْكْب 

َِْسأَلِة الت ْكِبٔتِ   .الت ْكِبُٔت ا٦تَاصُّ " ِف ُسَوِر ا٦تَْتِم " :واِحداً وُىوَ  َِْذَىباً ذَّك ّر  :وف 

أن  ِّد  الت  ْعِظيمِ  :ُِِه ّم اً وُىوَ  تَ ْن بِ ي ه اً َفذَّك َر  وتَ َم ي  َز 
َبِغي َقْصرُهُ  (ٖٜ) دِّ ا٧ت  ين ْ

َ
 . ن َْفِصلِ كَبِقي ِة ا٧ت

                                 

ن َطرِيِق ا٧تِْصَباح للدُّْكتور / وليد ْبن إدْ  (93)  .رِيس ا٧تنيسيبَ ْه َج ُة اأَلْرَواِح ِف َنْظِم َأْحَكاِم رَِوايَِة َحْفٍص ِِ
 .وبَ ْعُد ف  َح م اِِ يُّ يَ ْرِوي عن الَويل      بَقْصٍر لتَ ْعِظيٍم عن الِفيِل انِقال :قال   عفا للاُ عنُو  



 

 

 

 ةُ    ثَ    الِ    ث    ُة ال ظُوَِ  نْ  م ال : 

ُن َْفِصلِ َقِصيَدُة َقْصِر  : اْس ُم َه ا* 
ُت ِصِل ٥تَْفِص ِِن َطرِيِق الن ْشرِ  ا٧ت

 .ََِع تَ َوسُِّط ا٧ت

  / َعْبد للِا ْبن َصاِلح الُعبَ ْيد   َحِفظَُو للاُ   الدُّْكتورالش ْيخ  : اْس ُم الن اِظمِ * 

 .أَبْ يَ اتٍ  ٜ : َع َدُد األبْ يَ اتِ * 

ّ وِيل : الَبْح ُر الشِّ ْعرِيُّ *  ي ٌة ِِن َ٘تِْر ال  .اَلِِ

 .ِخ اَلف اً  ٜٔ  : َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اتِ * 

ِي ا٧تِْصَباِح َنَظَمَها د / َعْبد للِا ِن َطرِيقَ  الَقِصيَدةُ َىِذِه  :ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "* 

( ِخ اَلف ًا وِىَي ِن ا٧تِْصَباِح ثُ م  اْستَ ثْ َْت ِنها ِا لْيَس ِِن َطرِيِق ٜٔ) أَْوَردَ والر ْوَضِة حيُث 

ََِع َطرِيِق الش اِطِبي ِة  ؛الر ْوَضةِ  َِْسأَلِة  :وُيْسَتْدرُك َعَلِيوِ فاْلُمَقارنُة لْيَسْت  َِْذًىباً  الت ْكِبٔتِ ِف  ذََك َر 

َسائِل اَل َداِعَي ِلذِْك رِىا وِىيَ  :اِحداً وَ 
َ
ىي  (يَ ْلَهث ذ ِلكَ ) :َع َدُم الت ْكِبِٔت، وذََك َر بَ ْعَضًا ِِن ا٧ت

ُُّرِق الث الثَةِ  ٍِّر()ف  الص ادِ وَكَذا َوْجُو  ،(يس   ن)وَكَذا ِإْظَهاُر النُّوِن ِِن  ،ابإِلْدغاِم ِن ال  ٚتَُصْي

َّْلقاً ِا عدا اأَلْرَبع يُ َواِفُق ا٥ِتْرزَ وَكَذا َعَدُم الس كْ  ، ُِ ِم ،ِت   .والر اءِ وكذا الغُن ُة ِف الال 

 . (ٜٗ)إظهارىا كما بي نا  :ابإلْدغاِم والص واب (ارَْكبْ )َِْسأَلَة  ذََك رَ أن و  : ويُ ْؤَخُذ َعَلْيوِ 

                                 

ن َطرِيِق الن ْشِر للدُّْكتور / َعْبد للِا ْبن َصاِلح ال ((94 ت ِصِل ٥تَْفِص ِِ
ُ
َفِصِل ََِع تَ َوسُِّط ا٧ت ُن ْ

 . بَ ْيدعُ َقِصيَدُة َقْصِر ا٧ت



 

 

 

 ةُ   عَ   ر ابِ  ُة ال ظُوَِ  نْ  م ال : 

 . الِفيِل ِِن ِكَتاِب ا٧تِْصَباِح َعن َحْفصٍ  َّرِيقِ لِ نَ ْظٌم  : اْس ُم َه ا *

 الش ْيخ / أبُو إبْ رَاِىيم َحس ان ْبن َساِل ِعيد   َحِفظَُو للاُ    : اْس ُم الن اِظمِ * 

 .بَ ْي ت اً  ٙٔ  : َع َدُد األبْ يَ اتِ * 

ّ وِيلِ  َ٘تْرِ رَائِي ٌة ِِن  : الَبْح ُر الشِّ ْعرِيُّ *   .ال

 .ِخ اَلف اً  ٕٓ : ُد ا٦تِ اَلفَ اتِ َع دَ * 

( ِخ اَلف اً ٕٓ/ َحس ان  ِف َىِذِه الّقِصيَدِة ) الش ْيخأََوَرَد  : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "* 

َسائ : وُيْسَتْدَرُك َعَلْيوِ وُكلُّها أَْوَرَدىا الش ْيُخ ا٦تَ لَ ِفّي 
َ
 : ِل اَل َداِعَي ِلذِْك رِىا وِىيَ أن ُو بَ ْعَضًا ِِن ا٧ت

وَكَذا َوْجُو  ،(يس   ن)وَكَذا ِإْظَهاُر النُّوِن ِِن  ،وا٧تِْصَباح)يَ ْلَهث ذ ِلَك( ِىَي ابإِلْدغاِم ِن ا٥ِتْرِز 

ٍِّر()الص اِد ف  َّْلقًا ِا عدا اأَلْرَبع يُ َواِفُق ا٥ِتْرزَ  ، ٚتَُصْي ُِ ن ُة ِف وكذا الغُ  ،وَكَذا َعَدُم الس ْكِت 

ِم والر اءِ  َِْسأَلِة الت ْكِبِٔت ذََك َر ،  الال   . الت ْكِبِٔت ا٦تَاصُّ ِف ُسَوِر ا٦تَْتمِ  :َواِحداً  َِْذًىباً ِف 

َِْسأَلَة  :ويُ ْؤَخُذ َعَلْيوِ   . (ٜ٘)إظهارىا كما بي نا  :ابإلْدغاِم والص واب (ارَْكبْ )أن و ذََك َر 

ُِِه ّم اً وُىوَ  َفذَّك رَ  :وتَ َم ي  زَ  َدِّ ا٧تن َْفِصلِ  :تَ ْن بِ ي ه اً 
َبِغي َقْصرُُه كَبِقي ِة ا٧ت  . أن  ِّد  الت  ْعِظيِم ين ْ

                                 

َّرِيِق الِفيِل ِِن ِكَتاِب ا٧تِْصَباِح َعن َحْفٍص للش ْيخ / أبُو إبْ رَاِىيم َحس ان ْبن َساِل ِعيد ((95  .نَ ْظٌم ِل



 

 

 

 وَِ  ظُ  نْ  م ال  ِِ  : ةُ  سَ  ُة ال َخ ا

 .ِفيما ٥تَْفٍص ِعْنَد َوْجِو الَقْصرِ  الَعْصرِ ُٜتَْفُة أَْىِل  : اْس ُم َه ا* 

 َأ١ْتَد ْبن ٪َتُْمود آل رِحاٍب   َحِفظَُو للاُ   ْبنخ / ٪ُتَم د الش ي : اْس ُم الن اِظمِ * 

 .بَ ْي ت اً  ٕٓ  : َع َدُد األبْ يَ اتِ * 

   .ال ر َج ز : الَبْح ُر الشِّ ْعرِيُّ * 

 .ِخ اَلف اً  ٖٔ :َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اتِ * 

ُِ َح م د  ِف َىِذِه الّقِصيَدِة )أََوَرَد  : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "*  ( ِخ اَلف اً ٖٔالش ْيخ / 

ِ ةٌ  وُكلُّها أَْوَرَدىا الش ْيُخ ا٦تَ لَ ِفيّ  ُِْفَرَدِة َع اِصٍم ؛  وِىَي تَ ا ألن  نَ اِظَمها ٠تع ا٦ِتالفاِت كما ف 

 . للدُّْكتور / أٵْتَن بن َسِعيد

ا ِّيَفٌة وَلِة الن ْظِم َعَلْيِو فِهَي َجِز فُهَو ١ِتَاُر الشَُّعراِء لُسهُ َعَلى َ٘تِْر الر   : وتَ تَ َم ي  ُز أِن    بُورَِك  َسْهَلٌة َل

 . (ٜٙ)  نَ اِظُمها  

 

 

                                 

 .ٕٗٙ   ٖٕٙص  . ُِْفَرَدُة َعاِصٍم ِن الش اِطِبي ِة وَحْفٍص ِن ا٧تِْصَباح  للدُّْكتور / أٵْتَن ْبن َسِعيد (96)



 

 

 

 ةُ   اِدسَ  س   ُة ال وَِ  ظُ  نْ  م ال : 

 إْسفار الصباِح ف قْصِر حفٍص ِن طريِق ا٧تِْصباِح  : اْس ُم َه ا* 

ِدّي   َحِفظَُو للاُ     الش ْيخ : اْس ُم الن اِظمِ  *  ا٧تْقرِئ / عِليٌّ ْبن َسْعد الَغاِِ

 .بَ ْي ت اً  ٕٚ  : َع َدُد األبْ يَ اتِ * 

 .ال ر َج ز : الَبْح ُر الشِّ ْعرِيُّ * 

 .ِخ اَلف اً  ٕٔ : َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اتِ * 

( ِخ اَلف ًا وُكلُّها ٕٔخ / َع لِ ّي  ِف َىِذِه الّقِصيَدِة )أََوَرَد الش يْ  : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي "* 

ََِساِئَل ا٦تِ اَلِف فَ َح ْسب ِ ٌة فَ َقْد َج َمَع  وقَ ْد ذكَر ٫تالفة  ؛ أَْوَرَدىا الش ْيُخ ا٦تَ لَ ِفّي وِىَي تَ ا

صباح أن  صاحب ا٧ت صاحب ا٧تصباح ف ِوضعٕت وقد بّينتهما ِن قبل ، وكذا أيضاً نّص على

 .فأفَاَد وأَجاَد ف تَ ْح رِيِر ِسائل ا٦تالف ؛ رق( فلّتاجع ا٧تسألة ف ٪تَلها فسكت عن حكم )

َِْسأَلِة الت ْكِبٔتِ  َِْذَىبَ ْٕتِ  : ف  َِ ِح لِّ ه ا ؛روالت ْكِبُٔت الَعاِّ  ، َع َدُم الت ْكِبٔتِ  : ذََك َر    . وَقْد فَ ص  ْل تُ ه ا ِف 

ُتَ َعلَِّقِة ابلت ْكِبٔتِ  :   أْكَرَُِو للاُ     وتَ َم ي  زَ 
َساِئِل ا٧ت

َ
  .أن و تَ َوس َع ف ِذْك ِر ا٧ت

 

 



 

 

 

:  ةُ    عَ    ابِ  س    ال ةُ  وَِ  ظُ  نْ  م ال   

َن طَ رِي ق اْلِمْصَباِح ال  ز اِى ِر . اْس    ُم  َه  ا :*   َج ْوَىُر الْ َجَواِى ِر بِ َما ٥ِتَْفٍص ِِ

ُِْصََّفى عْبد للا   حِفظَُو للاُ   .  اِظِم :اْسُم الن  *  ُِ َح م د ْبن   الش ْيخ / 

 بَ ْي ت اً . ٖٔ َعَدُد األَبْ يَ اِت :* 

ْعرِي : *   ال ر َج ُز ال   ت   امُّ .اْلَبْحُر الشِّ

 ِخ اَلف اً . ٗٔ َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اِت :* 

( ِخ اَلف ًا وك ّله ا أْورَدَىا  ٗٔأورَد الن  اِظُم ف ِنظُوَِِتِو )  لَ ِفّي " : ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ * 

الشْيَخ ا٦ت لَ ِف ّي ف نُ ونِ  ي    تِ  ِو وقْد ذكر ا٦تلف ف التكبٔت فلو : الّتكبٔت ف أواخر سور ا٦تتِم أو 

ِوافق لقوِل الّضَباع ف صريح عدم الّتكبٔت ِّلقاً وذكَر أيضاً أن  ِا ذكره ِن ِواطِن ا٦تالف 

ا أرجوزة قصٔتة فيسهل حْفظُها واْسِتحَضارىا  وتَ تّ َم ي  ُز : الّنّص .  . أِن 

أن و ِل يذكر ٫تالفة صاحب ا٧تصباح ف ِوضعٕت وقد بّينتهما ِن قبل ، وكذا  ويُ ْؤَخُذ عليها :

تمد وجو التفخيم ِل ينّص على أن  صاحب ا٧تصباح سكت عن حكم ) فرق ( بل اعأيضًا 

وصاًل ووقفًا وعو ل عليو ِع أن الوجهٕت صحيحان ِقروء اهبما بل إن  الّتقيق أْول فلّتاجع 

 ا٧تسألة ف ٪تَلها .



 

 

 

 ث   ال ةُ  وَِ  ظُ  نْ  مَ  ال   ِِ  :  ةُ   نَ   ا

ة قصر ا٧تنفصل ِن طريق كتاب ا٧تصباح للّشهرزورّي . اْس    ُم  َه  ا :*   ِنظِو

 الدكتور ا٧تقرئ / علي ْبن توفيق الّنّحاس   حفَظهو للاُ   .  اِظِم :اْسُم الن  * 

 أبياٍت . ٚ َعَدُد األَبْ يَ اِت :* 

ْعرِي :*  ّّ وِي ل . اْلَبْحُر الشِّ  ال

 ِخ اَلف اً . ٕٔ َع َدُد ا٦تِ اَلفَ اِت :* 

ة ) أورَد الشيخ / ا ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي " :*  ( ِخ اَلف اً  ٕٔلّنّحاس ف ىذه ا٧تنظِو

 وُك لُّ َه ا أورَدىا الشيخ / ا٦ت ل ف ّي ف نُ ونِ ي  تِ ِو .

أن و ِل يذكر ٫تالفة صاحب ا٧تصباح ف ِوضعٕت وقد بّينتهما ِن قبل ، وكذا  : ويُ ْؤخُذ عليو

جو التفخيم أيضًا ِل ينّص على أن  صاحب ا٧تصباح سكت عن حكم ) فرق ( بل اعتمد و 

وصاًل ووقفًا وعو ل عليو ِع أن الوجهٕت صحيحان ِقروء اهبما بل إن  الّتقيق أْول فلّتاجع 

 ا٧تسألة ف ٪تَلها .

 

 



 

 

 

ةُ  عَ   اسِ  ت    ال ةُ  وَِ  ظُ  نْ  مَ  ال : 

ا يّتتب عليو ٥تفص ِن ا٧تصباح . اْس    ُم  َه  ا :*   اإليضاح ف قصر ا٧تنفصل ِو

 الشيخ ا٧تقرئ / ٪تمود ْبن علّي ْبن شعيب الّشرقاوّي .  ِم :اْسُم الن  اظِ * 

 . ب  ي  ت   اً  ٗٔ َعَدُد األَبْ يَ اِت :* 

ْعرِي : *   ٘تر الوافر .اْلَبْحُر الشِّ

 .ِخ اَلفات  َٓٔع َدُد ا٦تِ اَلفَ اِت : * 

تو أورد الشيخ/ ٪تمود ف ُِ َق ارَنَ تُ َه ا بِ  " نُونِي ِة ا٦تَ لَ ِفّي " :*  ( ِخالفاٍت وكّلها  ٓٔ)  ِْنظِو

 ٬تّا أوردىا الشيخ ا٦تلفّي ف نونيتو .

ُتهار بعض ا٧تسائل ف ىذا اأن  الن اِظَم   عفا للاُ عنُو   حر   :وتتمّيز   . لّّريق خاّصة وَقْد بي  ن ْ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ِِقيِق وال ت  ْم ِح يص ال َواِس ِع   ِبَعْون  : للِا وتَ ْوفِ يِقِو   بَ ْع َد الن  َظِر ال د 

  ِِِّن حيُث ا٧تِيزاِن الشِّ ْع رِي : 

اتٍ ِٓٔعْنَدان )  َِْنظُِو ْنها٘) ؛ (  ّ ويل : ( ِِ ُٜتَْفُة  : ( على َ٘تِْر ال ر َج ِز وٱتاٖ)و ، على َ٘تِْر ال

ُة اإِليَضاحِ  ، وِإْسفاُر الص َباحِ  ،الَعْصر وواحدٌة على َ٘تِْر ،  وواِحدٌة على ٘تِر الَواِفِر وِىي ِنظُِو

 نُ ونَ ي ُة ا٦تََلِفيِّ   ابرَك للاُ َجْهَدُىْم    : الكاِِل وِىيَ 

 ِِِن حيُث َع َدِد األَبْ يَ ات :  

اُت ا٦تَ  ْنظُِو
َ
ّ وِيِل   تَ تَ رَاوُح أبْ يَ اتُ ها بَ ْٕتَ  ْمسا٧ت ، وأِا ِنظُوَُِة  بَ ْي ت اً  (٘ٔ    ٜ)  َعَلى َ٘تِْر ال

ِ  ا ( بيتًا  ٗٔعلى َ٘تِْر الواِفر فَعَدُدىا ) اإِليَضاحِ  فَنِجُد أن ِنظُوََِة  :ِا كان على ْ٘تِر الر َجِز وأ

ِ ا ٖٔجْوَىر ا٤تََواِىِر ىي أْقَصُرىا ) أْقَصُر ِِن ِإْسَفار  ؛( بَ ْي ت ًا ُٕٜٓتَْفَة الَعْصِر ) ( بيتًا ، وأ

ِ  ا نُ ونِي  ،  ( بَ ْي ت اً ٖٔالص َباِح )  . ( بَ ْي ت اً ٕٙ) على ْ٘تِر الكاِِل فِهَي  ُة ا٦تََلِفيَ وأ

 

 َِساِئِل واأَلْحَكام
َ
  :ِِن حيُث ِذْك ِر ا٧ت

َُِواِفٌق للِحْرزِ  :األْصُل ف َذِلكَ  ا ُسِكَت عنُو فُهَو  ََِساِئُل ا٦ِتالِف ِع ا٥ِتْرِز فقط ِو  .َأن ُتْذَك َر 

ُد أن  اأُلْرُجوزَتَ ْٕتِ  :وابلن َظرِ  ََِع َىذا اأَلْصلِ  ٭تَِ اِت اْنِضباطاً  َْنظُِو
 . ونُونِي َة الَكاِِل ِىَي أْكثَ َر ا٧ت



 

 

 

 

 َِعاْن ا٦تَ ِف ي  ِة والنِّكاِت البَ َيانِي ة
 : ِِن حيُث اْسِتْعماِل ا٧ت

ُد أن  نُونِي َة ا٦تََلِفيّ  :ابلن َظرِ    ؛ ٭تَِ
َ
َعِة واإِلَشاراِت َعاْن الر ائِ أْظَهَر نَ اِظُمها   َحِفظَُو للُا   ِفيها ِن ا٧ت

ِّيَفِة،     . وَقْد أْظَهْرُت َذِلَك ف أَثْ َناء الت  ْعِليِق َعَلى َىِذِه ا٧تْنظُوَِةِ الل 

 
ّ رِيِق  :    ا٦ُتاَلَصةُ  اِت ف َىذا ال  : ا٧تِْصَباح()أن  أْفَضَل ا٧تْنظُِو

الث الِث ) اإلسفار    ٜتفة الَعْصِر    َجْوَىر  اتِ اأُلْرُجوزَ و ا٦تلفّي  فصل للشيخِ    نونّية قصر ا٧تن

ا ِْضُبوطةً  ا٤تََواِىرِ  ََِساِئِل ا٦ِتاَلِف  ؛وفي ًة ابأَلْحكام      (     وال شك  أِن  إَضافًة إل ِذْكِر 

ُْختَ َلِف ِفيها َِعَ 
َلًة ؛ َطرِيِق ا٥ِتْرِز  ا٧ت َساِئُل َكاِِ

َ
دُ فا٧ت ِل فَلُو  فِفي نُونِي  ِة ا٦تَلِفيِّ ٭تَِ ٠َتاِل َ٘تِْر الكاِِ

َُِصاحِ  ِّ ي َف ٌة َعَلى اأَل٣ْتاِع  ِّيَفةِ رَن  ٌة َل وكذا ِف  والت  ْعِبٔتاِت الص اِدَقةِ   ب ًا َذِلك ابْلَمَعاْن الل 

ة اإِلْسفاِر لَشْيِخنا الغاِِد  .ي فَلَقْد َأَجاَد وأبْ َهرَ اأُلْرُجوزاِت الث الِث إال أن  أقواىا ِنظِو

 .     وللاُ أْعَلُم وَأْحَكُم   وَأْسَأُل للَا أْن َأُكوَن َقْد ُوفِّْقُت ف َىِذِه ا٧ت َق ارَنَ ة

 

 

  



 

 

 

 

 الن ْظُم الَوض احُ 

  لِ رَِوايَِة َح ْف ٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباحِ 
  وتَ ْألِيفُ  َنْظمُ   

م   د سَ   م    حَ   م ْبن ُِ ازِ    اِذ / حَ   تَ     اأُلسْ                 ال 

         ُِ َدرُِّس الت ْجِويِد والِقَراءاِت ابأَلْزَىِر الش رِيفِ 
 وبَ اَرَك بِ عِ ْل ِم وِ َح ِف ظَ ُو للاُ                 

 

  



 

 

 

 

َِ     د يَ  مْ  حَ     الْ  كَ  لَ     ٔ            اَل و  أَ  رُ   كْ   شُّ    وال يَ اَل وْ      ا 

 .اَل  ص  وَ  ُِ  داً  مْ  حَ  ءانِ رْ  قُ   الْ  ةِ   مَ  عْ   ى نِ   لَ   عَ                                                 

َِ  تِ اَل    ي صَ دِ     ىْ وأُ    ٕ     راً     ّ      عَ    ي ُِ ِِ اَل    سَ  عْ    ي 

 .اَل      ت  ورَ  امَ      قَ  رِ   كْ ذِّ   لا   ن بِ    َِ  رِ   يْ  ى خَ  لَ إِ                                                  

       مٍ اصِ عَ  صٍ فْ حَ  نْ عَ  اءَ جَ  اَِ  ذْ خُ  احِ  صَ وايَ    ٖ

 .اَل      ل    هَ    تَ  وراً    نُ  احُ   بَ   صْ   مِ  الْ  وِ   ا بِ     انَ     أتَ                                                  

             لْ صِ  ا فُ   مَ    لِ  رْ     صِّ    وقَ  ولِ   صُ وْ   مَ    لِ  طْ     سِّ وَ    فَ    ٗ

 .اَل دِ     بْ أَ  نَ اآْل   كَ   لِ    صْ وَ   لْ   لِ  ةٍ زَ  مْ  ي ىَ  وفِ                                                 

        ى  رَ   ا تَ مَ كَ   طْ   صُ   بْ    ويَ  ةً    َّ    صْ   بَ  ادِ    ص    ال  وبِ     ٘

 .اَل حَ  دْ قَ  ٕتِ لسِّ ابِ  ونَ رُ ِّ يْ سَ مُ   الْ ِف  لْ وقُ                                                 

 

 



 

 

 

      مٍ     يَ رْ      ى وَِ ورَ   شُ  رَ دْ   صَ  نٍ    يْ     عَ     لِ  طْ     سِّ وَ وَ     ٙ

  .اَل   بَ      قْ أَ  فَ    وسُ   يُ     بِ  مْ     مِ    شْ ا أَ   نَ    نُ   َِ أْ   وتَ                                                 

     فاً اقِ وَ  لِ  مْ   ن    الِف      اءِ يَ     الْ  فُ ذْ    حَ  انِ     اتَ ءَ وَ     ٚ

  .اَل  مِّ   كَ ُِ  وْ أَ  اً  ف    اقِ وَ  فٍ ذْ   ِ٘تَ  لْ  سِ اَل  سَ                                                 

     نْ مَ  خِّ  فَ  قِ رْ    ا فِ رَ وَ  نْ   حَ   تَ    افْ  فٍ   عْ   ا ضَ  وضَ     ٛ

 .اَل اٱتِْ  وِ أَ  رْ   بِّ   كَ ى فَ حَ  ضُّ  ال رِ  آخِ  نْ  ِِ وَ                                                 

ِِ    م     حَ  لْ   لِ  يقَ رِ     ّ     ال اكَ     وىَ     ٜ           اَل مَ جْ  ُِ  يِّ     ا

  .اَل    مَ لْ لِ  طِ لْ    ا٦تَْ ِف  وعِ قُ وُ   الْ  نَ ِِ  رْ اذِ حَ  فَ                                                 

       عاً  ابِ   تَ  زِ رْ حِ لْ   لِ  وُ    لْ    عَ   اجْ  فَ  دْ رِ    يَ  مْ   ا لَ  وَِ     ٓٔ

 .اَل تمُ كْ يَ   ي فَ وِ رْ     تَ  وُ   نْ  ِِ  اً  شرْ   وفَ  والً  صُ أُ                                                 

ِْ   فَ  ولِ   بُ   قَ   الْ   بِ  بِّ ا رَ    ويَ     ٔٔ        اَل بَ قْ  يُ   لِ  نْ   نُ   ا

  .اَل وِ والْ  بِ حْ والص   ارِ تَ خْ مُ ى الْ لَ عَ  لِّ وصَ                                               

  



 

 

 

 

 احِ وَ رْ اأْلَ  ةُ بَ ْه جَ 

 احِ بَ صْ مِ الْ  يقِ رِ طَ  نْ ِِ  صٍ فْ حَ  ةِ  ايَ وَ رِ  مِ ظْ نَ  ِف   

    

  وتَ ْألِيفُ  مُ  ظْ  نَ                            

 يّ منيسِ  يس الْ رِ دْ ن إِ د بْ  ي  لِ وَ الدُّكُتور  خِ  يْ الش        

 َرئِ ي ُس ا٤ْتَ اِِ َع ِة اإِلْس اَلِِ ي  ِة ب واَِليَ ِة ِنيسوات           

  ْل ِم وِ َح ِف ظَ ُو للاُ وبَ اَرَك بِ عِ                   

 



 

 

 

                               

 

 .ِمال َبسْ  وِل ُِ  ر سُ   ل الٍة ل ى َص   َوأَزْكَ                ال َلَك ا٥ْتَْمُد اَيَرِب َعَلى النَِّعِم اْلعُ     ٔ

 .ِفيِل اَنِقال ْن الْ  ٍم عَ  ِظ  ي عْ  تَ   ٍر لِ  صْ  قَ  بِ                َويل  ْن الْ  ْرِوي عَ    اِِيُّ يَ   َح م   ُد فَ  عْ   َوبَ     ٕ

 .ال   عُ   ِة الْ     بَ       يِّ  َّ   ْرِوٌي بِ   َت َِ  م    ِر ثَ               َرُزو  هْ  اِح شَ  بَ  ِمصْ   ُموٌع بِ  َك ٩تَْ     َوَذلِ     ٖ

ْط َوَِا انْ َفَصَل اْقُصَرنْ     ٗ ََِساِئال   شْ  عَ   ْم بِ  ْرزِىِ   حِ   الفًا لِ   خِ               َفُمت ِصاًل َوسِّ  .ِر 

ثْ َلَها َوِإنْ     ٘  .ال  حُ   رَِىا الْ    ْر ِف أََواخِ    بِّ     َت كَ  ئْ  شِ               فَ يَ ْبُصُط َصاٌد ُُث  َبْصََّة ِِ

َِ   تَ    بْ  مْ   مِ   َأشْ  نَ               ُرو    ِّ   يْ  صَ  رََأن  اْلمُ    ٍن اقْ   يِس    ْن بِ  َوَلكِ     ٙ  .ر ْوِم َأٱتِْال  ا َولل    ن   ْأ

َِ   ل     َوأَل    ٚ  .ّوال  َّ  دٍّ ُِ  مَ  ا بِ   هَ  َل ابْ  ِدلْ   ْل بَ  هِّ  سَ  تُ               ِن ال         َريْ     ذ َك       ْع َأآلَن أَل    ُو 

 .الِسَل فَاْح ِذَفْن ُوُقوفًا َوَِوِصال سَ               اً  ف   َت َواقِ  نْ  ْن ِإَذا كُ   اِن فَاْح ِذفَ   َوآت    ٛ

ْط ُُث  فِ     ٜ  .ْت فَ َهلِّال م    َوتَ  ،َف  ْتَحةٍ  ٍف بِ  َوَضعْ               َفِخ َمنْ   ْرٍق فَ    وِف َعِٕت َوسِّ

 

                                                       

  



 

 

 

 

ْص     بَ       احُ                  اإْلِ

 احِ بَ صْ مِ والْ  ةِ ضَ وْ الر   نَ ِِ  صٍ فْ ا ٥تَِ َِ  مِ ظْ نَ لِ    

 

 نَ ظْ ُم وتَ ْألِيفُ                     
 الش ْيخ الدُّْكتور / َعْبد للِا ْبن َصاِلح الُعبَ ْيد   

 َح ِف ظَ ُو للاُ وبَ اَرَك بِ عِ ْل ِم ِو                      
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          اَل   جَ    سْ    ُِ  ثَ   يْ    غَ  الْ  لُ زِ    نْ    يُ  إِلَ ه اً  دت     ١تََ  ٔ

 .اَل  تَ  نْ  َِ  ْٔتِ ى خَ لَ عَ  ماً  يلِ  سْ تَ  تُ    يْ ل  وصَ                                                  

      مِ رَ     كَ  الْ  و     أبُ  ا رواهُ      ِِه ذَ      هَ     فَ  دَ     عْ           وبَ  ٕ

 .اَل مَ واعْ  وُ مْ لَ اعْ فَ  صٍ فْ حَ  نْ عَ  مْ هِ اِِ م  ٥تَ                                                 

      لْ   صِ   ت     ُِ  طُ  يِ  سوْ  وتَ  ولٍ  صُ  فْ  مَ   ر لِ   ْ صِّ   قَ        فَ  ٖ

ِْ  لْ دِ   بْ ن أَ ءاآْل                                                   .ال  سَ رْ   ُِ  ابَ    بَ     الْ  دِ دُ وا

    اً   م   غِ دْ أَ فَ  بْ    كَ ا اْر    وبَ  مْ قكُّ لُ وٯتَْ  ثْ   هَ  لْ     ويَ  ٗ

 .ال   ص  وَ   ُِ  ونٍ     ونُ  ٕتٍ        اسِ       يَ  ارُ   هَ    ظْ وإِ                                                

     ىوَ رَ  ةً       ن        غُ اَل  ٔتَ     بِ   كْ   تَ اَل  تَ  كْ     سَ    واَل  ٘

 .اَل هُ سْ  تَ لِ  ن    فَ ذِ    احْ  انِ    اتَ وءَ  لْ     سِ اَل    سَ                                               

                                 

  ،َها د / َعْبد للِا الُعبَ ْيد ف خالفاِت طريقي َرْوَضِة ا٥تُف اِظ وا٧تِْصَباِح ٥تْفٍص ََِع طريِق الش اِطِبي ةِ صيدُة َنَظمَ ىذه الق ٜٚ
َِّها وِإعادِة تَ ْنِسيِقَها  األُخ ا٧تِْفَضاُل / َأ١ْتَد بن َعاِصم الّسكندرّي   تلميُذ الن اِظِم     :وقْد قاَم بَضْب



 

 

 

 رٍ   ِّ  يْ  صَ  ُِ    ا بِ ذَ كَ   لْ   قُ  وْ  َّ صْ  وبَ  طْ  صُ  بْ      ويَ  ٙ

 .ال مِّ   وجُ  ونَ رُ ِّ  يْ  صَ  مُ  ى الْ دَ   لَ  ٕتٌ    وسِ                                                   

      اً  م خِّ   وفَ  فٍ  عْ ضُ  حُ  تْ    فَ  ْٕتٍ   عَ  طُ   ي   سِ وْ      وتَ  ٚ

 .اَل ضِ فْ  ُِ  ونَ نُّ   ال مِ مِ  ا اشْ  ن   َِ أَ  وتَ  قٍ رْ   فِ   ب                                                  

  ا     ذَ  لُّ      وكُ  اْسُك   نَت   انَ ل ر       بَ  ابِ        بَ    وِف  ٛ

 .اَل تَ  مْ هُ  لُ د    عَ   و ُِ رٍ  مْ  عَ  نْ  عَ  لِ  ي فِ  الْ  نِ عَ                                                  

     قاً لَ ّْ ُِ  تَ كْ  سَ واَل  طْ صً بْ ي َ  ةً َّ صْ ا بَ دَ    عَ  ٜ

 .    اَل م    كَ   ي تَ مِ    ظْ    ونَ  ْٕتٍ     عَ ِف  د     َِ واَل                                                 

 

 

                                         

  



 

 

                    

 نَ ْظمٌ                       

ِِ  ي فِ  ِق الْ  رِي َّ  لِ         اِب  تَ  كِ   نْ  ِل 

 ٍص  فْ   حَ  َع نْ  ل ِم ْص بَ احِ ا          
              

ْن تَ  ْألِ ي ِف                           ِِ 

 ِىيم َحس ان ْبن َساِل ِعيدْ إبْ رَا الش ْيخ / أِب         

 َح ِف ظَ ُو للاُ وبَ اَرَك بِ عِ ْل ِم ِو                      



 

 

    

 

ََِع الِد اَّلل ِ   مْ   حَ   َدْأُت بِ    بَ     ٔ  ِر      كْ  شُّ   َدْوِاً 

 .رِّ           بَ         ِد الْ           حَ ِد اأْلَ         َواحِ      ِو الْ        يْ       لَ    ِٓت عَ      َوأُثْ                                            

    اً  م ُت َدائِ  مْ   ل   اً َوسَ  م  ي  ظِ  عْ  ُت تَ    يْ    ل   َوصَ     ٕ

ََّفى َواآلِل والص ْحِب ِذي اْلَقْدرِ                                             .َعَلى اْلُمْص

َِ       هَ       فَ  دُ        عْ         وبَ     ٖ     ةٌ           م          ا َرواُه أَئِ        ذا 

ِِ   بَ  صْ  مِ  ِل ِف الْ   ي  فِ  ِن الْ  عَ                                             .رِ   شْ  ن    ُرِق ال    ْن طُ  اِح 

 َعَلى َحْفصِهْم َتال        َوُيْسَنُد َعْن َعْمرٍو    ٗ

 .رِ       كْ     ا بَ     ْت  أَبَ     كَ    مُ        َو الْ      ٍم َوىْ     اصِ      َلى عَ  عَ                                           

 َبْسِمْل تَ بَ رًُّكا          :ْدِء اِبأَلْجزاءِ    بَ   ي الْ فِ  فَ     ٘

    رِ   ذِّكْ    َك ال  مِ    تْ   ُٔت ِف خَ     بِ     كْ    ت     َك ال  اَز لَ    َوجَ                                            

 



 

 

 

طْ     ٙ  َرْن      صُ   َوِا انْ َفَصَل اقْ  وُِت ِصاًل َوسِّ

 .رِ   صْ  قَ    الْ  اَء بِ   ْد جَ   ِم قَ   ي  ظِ  عْ  ت     ل دُّ لِ  مَ  َذا الْ  كَ                                              

         وِ     لِّ   رُّوِم كُ     اِد ِف ال  ض    ِح ال تْ  فَ  بِ  وَضْعفٍ    ٚ

 .ري   شْ     تَ     سْ    ر اِء تَ       َوال مِ ال     ِف ال ةٌ     ن        غُ َواَل                                              

 ُرو          ِّ  يْ  اْلُمصَ  ٕتِ  سِ  ْقْل بِ  ْرقٍ    فِ  ْم بِ   َوَفخِّ     ٛ

 .ْكرِ  اْلبِ  ُصطُ  بْ  َدى يَ  وُقْل َصادًا لَ  فَاْعَلمْ  نَ                                              

َِ     عْ ذا َبْصََّة األَ  كَ      ٜ        رٍ  ِّ  يْ  صَ  مُ   ْع بِ  رَاِف 

ْن طُُرِق اْلَقْصرِ  َهمْ  َل الْ  بْ   َسْكَت قَ َواَل                                                .ِز ِِ

 ْع              َِ  اآلَن َوالذ َكَرْينِ  اً ِف  م هِ  فْ    تَ  سْ  وُِ     ٓٔ

َِ    هَ   ِدلْ     أَبْ  َءَأَّلل ُ                                                .رِ      َوفْ    دِّ ِذي الْ        مَ       َع الْ    ا 

َِ   تَ    ْم بِ   َوَأِشِْ    ٔٔ  ْن       مَ   أْدغِ  فَ  ثْ  َويَ ْلهَ  ا   ن       ْأ

 .ْزرِ         تَ م  َواَل        أَتِ  كُّمْ  ق لُ    خْ    َونَ  بْ    َع ارْكَ     َِ                                              

 



 

 

 َذا        كَ  ا   ِدنَ  ْرقَ    َوَِ  ْن رَاقٍ     َِ  ْل رَانَ     َوبَ    ٕٔ

 .رِّ    غُ    ِع الْ      س ْكِت ِف اأَلْربَ   ال  بِ  َوجاً   ُو عِ   لَ                                              

ًنا    ٗٔ َّْن      ى َوَِْرٓنََ ورَ َلَدى الشُ  وَعي ْ  َوسِّ

 .رِ    سْ   ال عُ   ْر بِ    هِ   َأظْ  ٕتَ     اسِ   َذا يَ   وَن كَ  َونُ                                              

 اً          ف    اَء َواقِ   يَ     ِذِف الْ     احْ  َوآاَتْنَ اَّلل ُ     ٘ٔ

 .اِبلد ْىرِ  َسالِسلَ  ْلَف اْحِذْف ِِنْ َكَذا األَ                                             

 ِٓت            ي َوِإن     مِ   ظْ    ِل اَّللِ  نَ   ضْ  فَ     م  بِ    َوتَ     ٙٔ

 .رِ   سْ  يُ    الْ    َل بِ      م       كَ     ِهي َأْن تَ    إِلَ  دتُّ    ِ م َ ح                                             

 

 

  

  



 

 

 

 ْصِ ـعَ ـِل امْ ـُة َأهْ ـفَ ـُتْ             

 ْصِ ـلَ ـِه امْ ـَد َوجْ ـنْ ـ صٍّ عِ ـفْ ـحَ ـا مِ ـمَ ـيـ فِ     

 

 

 

 نَ ظْ ُم وتَ ْألِيفُ                     

 الش يخ / ٪ُتَم د ْبن َأ١ْتَد ْبن ٪َتُْمود آل رِحابٍ    

 َك بِ عِ ْل ِم وللاُ وبَ ارَ  َح ِف ظَ وُ               

  



 

 

 

                                 

    جج
 . ىدَ    وىَ  وراً      نُ  انَ ءَ رْ     قُ     الْ  لَ زَ      نْ وأَ             ا   دَ ر   فَ  د ت  قَ  قِ  ْ ل  خَ  الْ  ْن بِ   مَ  ْمداً لِ     حَ  ٔ

 . ادَ  مَ  حْ أَ  عِ    ي    فِ    ش    ا ال  نَ   يِّ   بِ  ى نَ لَ   عَ                داً      َِ رْ      وسَ  اً  م     ائِ دَ  ةُ اَل    ص     ال م        ثُ  ٕ

 . ادَ  عَ  سُّ  ال ٕتَ  ا٥تِِ  ص   ال ٕتَ  عِ  ابِ   ت      وال           ى    دَ       ن        ال لِ     ىْ أَ  وِ    بِ   حْ  وصَ  وِ       وآلِ  ٖ

 . ةٌ زَ       ي       جِ وَ  ةٌ رَ       ي     سِ      يَ  ةٌ رَ      ي    صِ     قَ                 ةٌ وزَ          جُ رْ أُ  هِ ذِ       ىَ  ن  إِ  :دُ       عْ            وبَ  ٗ

  .رِ صْ قَ الْ  وِ   جْ وَ  دَ نْ  عِ  صٍ فْ   ا ٥تَِ  َ يم فِ               رِ       صْ   عَ  الْ  لِ    ىْ أَ  ةَ  فَ   ا ٜتُْ هَ ت ُ     يْ   م      سَ  ٘

 . احِ بَ صْ  مِ   الْ ِف  لِ  يفِ الْ  امِ َِ اإْلِ  نِ عَ                 احِ  صَ  فْ إْلِ ابِ  احِ   ا صَ    ى يَ تَ أَ  ا  مَ    كَ  ٙ

 . ةِ      وفَ   كُ  الْ  لِ    ىْ أَ  امِ   َِ إِ  مٍ اصِ    عَ    لِ                 ةِ دَ رَ    فْ  مُ   الْ ِف  رَ ر      ا قَ َِ  تُ    مْ    ظَ       نَ  ٚ

 . ةِ ادَ     فَ اإْلِ  عَ    َِ  مِ    لْ    عِ    الْ  لِ اذِ   وبَ                  ةِ ادَ      جَ ي اإْلِ ذِ  نَ    مَ   ْ يا أَ نَ خِ يْ شَ    لِ  ٛ

  . ارَ    اخِ ز   ال رَ  يزِ غَ  الْ  ر    بِ  والْ  رَ  ْ ي خَ  والْ              ا    رَ       افِ وَ    الْ  اءَ زَ        جَ   ا الْ   نَ      بُّ رَ  اهُ زَ     جَ  ٜ

  



 

 

 
E                                       

ِِ       لَ  ٓٔ َفِصْل       الْ  رُ صْ  قَ  احِ بَ صْ مِ الْ  نَ  ُو  ُِ    مَ      ٌط لِ      ي     ْوسِ        َذاَك تَ   كَ        ُمن ْ  . ِصلْ    ت     دٍّ 

 . ادِ         بَ  ٕتٌ         سِ  ونَ رُ      ِّ     يْ        سَ  مُ   الْ  مُ   ىُ             ادِ    ص     لابِ  نْ أَ رَ          اقْ  ةَ    َّ   سْ   بَ  طُ  سُ   بْ      يَ  ٔٔ

 . دِ      هِ     تَ    جْ     مُ      لْ      لِ  نَ اآْل       ك  وُ        ابُ        وبَ             دِّ       مَ      الْ     بِ  هُ دَ        نْ           عِ  نِ         يْ رَ     كَ ذ         وال ٕٔ

 . ِب تُ اجْ  رِ شْ  الن  ر ِف اُ هَ ظْ واإلِ  ودَ  ىُ ِف             بِ    كَ  اْر ِف  لْ   قِ  لْ   وقَ  اءَ   بَ    الْ  وُ لَ  رْ هِ ظْ    أَ  ٖٔ

  . اَّ  بِ  ى اضْ ورَ  شُّ   وال ٓنََ رْ     َِ ِف  ْٕتِ   عَ   لْ  لِ         ا        َّ    سِّ وَ    ُِ  نْ   ا وكُ    ن     َِ أْ   تَ    بِ  مْ    مِ   شْ أَ     ٗٔ

 . فِ     لِ اأْلَ  فِ ذْ    حَ      بِ اَل     سِ اَل    ا سَ ذَ  كَ             فِ    قِ     تَ  نْ إِ  هُ اءَ         يَ  فْ ذِ    احْ  اْنَ        آتَ  ٘ٔ

  . ادِ       نَ         عِ اَل       بِ  مْ       غِ دْ أَ  مُ     كُّ    ق     لُ   خْ   نَ             ادِ الض   حِ تْ فَ ا بِ  جَ  ثُ يْ حَ  فُ عْ    والض   ٙٔ

  . َّت ا ف َ  يَ  اً    قّ     حَ  ورُ    هُ    شْ    مَ    الْ  لُ و  واأْلَ         ى     تَ أَ  مٍ      ي    خِ    فْ     وتَ  قٍ      ي    قِ رْ      تَ    بِ  قً رْ       فِ  ٚٔ

 . رْ هَ ت َ اشْ  وُ       نْ     ا عَ     مَ    كَ   ةٍ      بَ وْ      تَ        بِ ال  إِ             رِ وَ            سُّ         ال لِ و  أَ           بِ  للاَ  رِ         بِّ             كَ    َو  ٛٔ

  . اهِ و  ى اأْلَ لَ      ا عَ            نَ            تُ اَل         صَ  م            ثُ              للاِ  دِ        مْ    حَ     بِ  تُ         ِْ ا رُ         َِ  م           وتَ  ٜٔ

  . ارَ         قَ  نْ   َِ  لِّ     كُ     ا لِ       هَ     تُ زْ       جَ أَ  دْ   وقَ            ا  رَ     قِ    الْ  ْٔتِ    خَ  نْ ِِ  ونَ رُ شْ ا عِ هَ ات ُ يَ ب ْ    أَ  ٕٓ

  



 

 

 

 

 

  احِ   بَ   ص   ال ارُ   فَ   سْ إِ                        

  احِ  بَ  ِمصْ  الْ  نَ ٍص ِِ فْ ْصِر حَ  قَ ِف    
 

 

 نَ ظْ ُم وتَ ْألِ ي فُ                               

ِِ   غَ  البْ ن َس ْع د يٍّ  لِ  ُمْقرِِئ / عَ  الْ  خِ يْ الش          ديّ   ا

 َح ِف ظَ ُو للاُ وبَ اَرَك بِ عِ ْل ِم وِ                  



 

 

 
  

ِِ غَ  الْ  لُ     ٭تَْ  وَ     ىْ وَ  يٌّ لِ    عَ  الَ       قَ  ٔ  :    دِ  اِِ حَ  مَ  والْ  لِ  ضْ  فَ  ا الْ ا ذَ   يَ  وُ ١تَْ ارْ             ي     دِ   ا

 : د         عْ      وبَ  اً      م      ل       سَ     ُِ  اً       ي     لِّ      صَ      ُِ                دُ      مْ      حَ     الْ  م      ثُ  للاِ  مِ        اسْ    بِ  أُ دَ       بْ    أَ  ٕ

  لْ      صِ     ت    وُِ  دٌ      نَ      سْ    ُِ  صٍ   فْ     ٥تَِ  وَ ىْ وَ                لْ صِ فَ  ا٧تنْ  رُ   صْ   قَ  وِ    ي   ما فِ ظْ نَ  اكَ هَ    ف َ  ٖ

  لِ  ي   لِ   جَ    الْ  صٍ  فْ   حَ  نْ  عَ  مْ ىِ رِ  مْ  عَ  نْ  عَ                لْ       ي     فِ    الْ      فَ  دٌ    نَ     سْ   ُِ  يلِّ وَ      الْ  نِ       عَ  ٗ

  الِ       عَ  امٍ       قَ       و َِ ذُ  قٌ         يرِ          طَ  وَ     ىْ وَ                لِ اَل  جَ  و الْ ذُ  احُ  بَ   صْ مِ   الْ  هُ رُ دَ   صْ      َِ  ٘

 ا دَ    جِ وُ  دْ    قَ  عٍ     اطِ   قَ  فٍ اَل     تِ     اخْ ِف وَ              ا   دَ    بَ  تٍ كْ  سَ ِف  رِ  شْ  ن    ال  بِ  اً  ِزِ   تَ   لْ     ُِ  ٙ

 رِ    كْ الذِّ  تُ    يْ    َِ  زِ رْ   حِ   الْ ى ِف تَ ا أَ  وَِ                 رِ       شْ      ن           ال     كَ   وُ           فُ رُ          حْ أَ  اً  ب    تِّ رَ       ُِ  ٚ

  مِ     غَ دْ    مُ   الْ  دَ      عْ     بَ  م      شِ ا أَ      نَ      نُ       َِ أْ   تَ                 مِ  مِّ  ا تَ   هَ    ي     فِ  امَ       غَ دْ اإْلِ  مُ قكُّ  لُ  خْ      نَ  ٛ

ُّوُل يُط واسِ وْ وقْد أتى الت       ٜ ُِ  ا أَ  ي مَ فِ              َع ا     َِ ل  :  َعا  مِ    تَ    اسْ     فَ  الً   صِ    ت      َتى 

 اِح   بَ   صْ مِ     الْ وُل ِف   ُّ    والّاً    سُّ وَ   تَ                   ي ا َصاِح   ي رِ زَ ُل ا٤تَْ اَر ٭تَْ    اْختَ  ٓٔ

 



 

 

 

 ى ورَ   والشُّ  ٓنٍَ رْ     َِ  ْٕتِ       عَ   بِ  طْ        سِّ وَ           ورَا            صُ        نْ            ا ِ     أو َل ي  دِِّم الْ            وق   ٔٔ

 يرِ زَ     ا٤تَْ  نِ البْ  رِ شْ  الن  ى ِف تَ ا أَ مَ كَ                رِ    هِ  ظْ أَ  بْ   كَ واْر  نَ اآْل ءَ  ابَ   بَ  لْ دِ بْ    أَ  ٕٔ

  قِ رْ    فِ  مُ   كْ  حُ  احِ بَ صْ مِ   الْ ِف  سَ يْ لَ وَ               قِ ذْ ا ا٥تِْ  ذَ ايَ  احَ بَ صْ مِ الْ  فَ الَ خَ  وْ    لَ  ٖٔ

  اءِ دَ  اأْلَ ِف  قَ      ي       قِ رْ        ت         ال مِ دِّ          قَ وَ                اءِ ر      ا ال هَ  جْ وَ  رِ   شْ  ن     الى ِف تَ أَ  دْ قَ    وَ  ٗٔ

 ى   فَ     لْ    يُ  ادٍ صَ بِ  ةً  َّ  صْ   بَ  طُ  صُ  بْ   يَ          ا            فَ      قْ وَ  فْ ذِ      احْ      فَ اْنَ    اتَ ءَ  اءَ   يَ    وَ  ٘ٔ

 ح ُ اضِ وَ  اّلً كُ   ومِ الرُّ  فِ عْ ضَ  حُ تْ ف َ وَ                 حُ اجِ رَ  ٕتٌ سِ  احِ بَ صْ مِ   الْ ِف  ادَ زَ  وْ    لَ  ٙٔ

  فِ لِ اأْلَ  فِ ذْ ِ٘تَ    فاً قْ وَ   اًل سِ اَل سَ             ي    فِ   قُ  دْ  ا قَ يهَ فِ  ٕتُ السِّ  ونَ رُ ِّ يْ سَ    ُِ  ٚٔ

 رِ وَ السُّ  لِّ كُ   لَ و    أَ  مْ هِ ضِ عْ ب َ  نْ   عَ                 رِ      بِّ      اراً كَ     يَ      تِ      اً واخْ از وَ    جَ  وُ     نْ        عَ  ٛٔ

 وْ    لَ   مَ  سْ    بَ  رِ      يْ   غَ    بِ  ٔتٌ بِ كْ تَ  تِ أْ    يَ  ِلَْ                 وْ        لَ        مِ         ىْ أَ       فَ  ةٍ اءَ رَ      ى بَ دَ      لَ ال     إِ  ٜٔ

 اَل وَ  ءٍ دْ     بَ ِف  لُ بْ ق َ  نْ ِِ  ذْ عِ تَ  سْ تَ  لْ وَ                  اَل   مِ  سْ   بَ      تُ  نْ أَ  لِ   بْ    قَ  نْ ِِ  نْ رَ  بِّ   كَ َو     ٕٓ

 وْ    لَ مَ  سْ   بَ  الْ   كَ   وِ  لِ  بْ  قَ  نْ ِِ  ورةٍ   سُ   بِ                  وْ   لَ الصِّ  دِ عْ ب َ  نْ ِِ  وِ يْ لَ عَ  فْ قِ  تَ اَل    وَ  ٕٔ

  واْ  نُ    ي   بَ  دْ ا قَ مَ كَ اًل  صْ وَ  اٱتَُ رْ سِ اكْ  فَ                  نُ و      نَ     ُِ  وْ أَ  نُ  اكِ    س   ال وُ   لَ   بْ    قَ  نْ    إِ  ٕٕ

 



 

 

 

  رِ   مَ  ضْ مُ  ا الْ   ىَ  لْ صِ  تَ اَل وَ  وُ يكُ رِ ٜتَْ                  رِ       يِّ       غَ     تُ اَل  كَ رِّ         ا حُ        َِ  لُّ        كُ    َو  ٖٕ

 يلِ   عَ  الْ  قِ    ي   فِ وْ   تَ    بِ  تُ ِْ ا رُ َِ  م     تَ وَ                  لِ مِ  ىْ أَ  يعِ مِ جَ   الْ ِف  لٍ صْ وَ  زَ ٱتَْ    وَ  ٕٗ

   ا    مَ     ل         عَ  وَ اَل     تَ  نْ  َِ  امِ    َِ ى إِ لَ عَ             ا          م     لِّ     سَ    ُِ  اً    ي   لِّ  صَ   ُِ  هُ دَ   مَ    حَ    أَ  ٕ٘

   ارِ  صَ  عْ ى اأْلَ دَ َِ  دُّ مَ  الْ  رَ صِ ا قُ َِ           ار               يَ       خْ اأْلَ  وِ        بِ    حْ   صَ وَ  وِ         آلِ    وَ  ٕٙ

    . ىهَ ت َ   وانْ  ف  كَ   للاِ  ودِ دُ حُ  نْ عَ وَ                ى   هَ   تَ   انْ  دِ قَ  مْ هِ قِ   يرِ    طَ َل إِ  نْ  َِ    وَ  ٕٚ

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

           رِ      اىِ وَ    جَ  الْ  رُ   ىَ وْ   جَ    
طَ  رِي   ق  نَ ِِ  صٍ فْ ا ٥تَِ مَ  بِ    

رِ     اىِ ز    ال احِ بَ صْ مِ الْ   
 

 

فُ   ي  لِ أْ  تَ وَ  مُ   ظْ     نَ   
د للاِ بْ ى عَ فَ َّ صْ ن ُِ د بْ م  / ٪تَُ  خِ يْ الش    

بو حفظو للا ونفع  
 

 

 

 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُِ      ئادِ      رِبِّ بَ     داً لِ   مْ         حَ  ٔ ُِ     ل    عَ       ا             يّ    ل      صَ     اً  ا .بِّ         يَ                    لَ       ا ُِ ذَ     كَ   دٍ     م       حَ    ى   

ى .تَ أَ  دْ   قَ  وٌ  جْ وَ  احِ    بَ   صْ   مِ   الْ  نَ   ي ِِ وِ رْ   َِ           َّت ا ف َ   ٍص يَ فْ  حَ  ا لِ ا َِ ذَ   د : ىَ   عْ    بَ     وَ  ٕ  

ِِ   فَ    الْ  لٍ    ي    فِ  نْ   عَ  يلْ وَ     الْ  نِ   عَ          اَل قُ ن ْ  ي يَ اِِ مَ  حَ  نْ   عَ  (ويزُ رَ هْ ش     ال)     ٖ   .اَل    عُ    ي الْ ا

.(98)اَل و      عَ  قٍ رْ    فِ  مِ    ي خِ  فْ      تَ  عْ   َِ  ادِ   ص    ال بِ           اَل و  ْط ااَل  صُ    بْ     يَ  ةَ    َّ صْ  ٍر بَ ِّ   يْ   صَ      ُِ  ٗ  

. (101)اَل وِّ     نَ       ُِ  نْ     كُ   ٕتَ     سِّ     ال ونَ رُ   ِّ  يْ  صَ  ُِ        (100)اَل وِّ  طَ وَ  (99)اهَ  ابَ  بَ  لْ دِ بْ أَ  نَ اآَل     ءَ  ٘  

ا .       مَ      لَ    عْ      يُ  رٍ   صْ   قَ    بِ  لٍ  صِ    فَ     نْ   ُِ وَ  طْ    سِّ وَ    ا        مَ    يَ رْ   ى َِ ورَ     شُ  ْٕتَ   عَ وَ  لْ صِ  ت   مُ      والْ  ٙ  

 

 

 

                                 
 اْعَتَمَد حفٌص ف ِقرَاءِة ) ِفْرٍق ( َعَلى تَ ْفِخيِم الر اِء وْصالً ووْقفاً .) عو ال ( : أي :  (ٜٛ)
َها ) ءآهللُ    ءآلذ َكَرْيِن ( .  (ٜٜ)  ) بَ ااهَبا ( : أي : اَبَب ذِْكِر ) ءاآْلَن ( وأُْختَ ي ْ
اً  ((ٓٓٔ  . ) َوَطّواَِل ( : أي : َطوِِّل ا٧تد  ٚتِْقَداِر ) ِستِّ ( َحرََكاٍت لُُزِو

َٕت َبَدَل الص اِد . (ٔٓٔ) ُِّروَن ( السِّ َُِصْي َْعَْت : أْعِط ) 
َن الن  َواِل ٚتْعَْت : اْلَعَّاِء ، وا٧ت ُِنَ ّواَِل ( : ِِ  ( 



 

 

ا .مَ غِ دْ أُ  (102)فٌ رْ  حَ  اكَ ذَ كَ   نْ عَ ب ِ  كَ اْر وَ      ا    مَ    غِ دْ أَ  ثْ     هَ   لْ   يَ ا وَ   ن    َِ أْ     تَ بِ  مْ  مِ      واشْ  ٚ  

ا .فَ اق َ وَ  فْ ذِ احْ  (لْ سِ اَل سَ ) عْ َِ  (انِ  اتَ ءَ )   ا         فَ اصِ ٍح وَ  تْ  فَ  بِ  نْ  ٍف كُ     عْ   ضُ  ابَ       وبَ  ٛ  

ى .لَ     حُ    الْ   كَ   ونَ          نُ  ٕتَ    اسِ     يَ  نْ رَ       هِ        ظْ أَ وَ          اَل    عُ  الْ  رِ   اخِ وَ  اأْلَ ِف  ْبِّْ   كَ   تَ   ئْ    شِ  نْ     إِ  ٜ  

ا .     نَ       ىُ  نْ         غُ       تَ اَل وَ  مٍ     ي  ظِ    عْ     تَ  د            َِ اَل      ا    نَ يقِ رِ طَ  نْ ِِ  زِ مْ ا٨تَْ  لَ بْ ق َ  تَ كْ  سَ      اَل  ٓٔ  

ا .  نَ   ِّ  فَ  نْ     كُ   نْ       َِ وَ  لْ      بَ وَ  اً   جوَ     عِ  عْ      َِ         ا     نَ دِ   قَ رْ  ى َِ لَ عَ  تْ كُ ا واسْ رَ ِاً وَ     اَل  ٔٔ  

ُِ   تَ أَ  اعٍ         ب        ضَ  لِ وْ     قَ        لِ  ٕٔ ا .      قَ         ابِ            َّ       ُِ  وُ        حَ    يرِ    ا صَ       عَ      بِ      تِّ       ُِ     ا         قَ       افِ وَ     ي   

  .اَل      عُ  اتٍ         ن     جَ     بِ ِب    ن      ال ةَ       بَ       حْ   صَ وَ            اَل عُ الْ  للاُ  لُ أَ      سْ أَ  امِ     تَ    خِ     الْ ِف وَ      ٖٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ) َحْرٌف ( : ا٥تَْرُف ُىَنا ٚتَْعَْت : الَوْجِو والِقرَاَءِة ؛ يُ َقاُل : َحْرُف َعاِصٍم أي : ِقرَاَءتُُو . ((ٕٓٔ



 

    
  ةُ       وَِ      ظُ      نْ     َِ   

  لِ         صِ     فَ       نْ    مُ    الْ  رِ           صْ       قَ   
يِّ ورِ زُ رَ هْ لش  لِ  احِ بَ صْ مِ الْ  ابِ تَ كِ  قِ يرِ طَ  نْ ِِ   

 
 

 

فُ  ي لِ أْ  وتَ  مُ ظْ نَ         
اس ح   ق الن    ي فِ وْ  ن تَ  ي بْ لِ الدكتور / عَ  خِ يْ الش    

وِ مِ لْ عِ ا بِ  نَ  عَ فَ ون َ  للاُ  وُ ظَ فِ حَ     
 

 

 

 

 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

  .اَل             تَ  نْ           َِ وَ  ِبِّ     ن      للِ  ةٍ اَل          ى صَ    كَ ْز أَ وَ        ال      ث  ؤَ   داً ُِ ١تَْ  شِ رْ  عَ  الْ  وَ     لَ إِ  دتُّ مِ     حَ  ٔ

ُِ رِ ي طَ مِ ظْ نَ  ذْ خُ فَ :  دُ عْ ب َ    وَ  ٕ لقصٍر لدى ا٧تفصول قد ضاء وا٭تال .          راً  س  يَ يقاً   

  .اَل    عَ  دْ    قَ وَ  صٍ  فْ  حَ  لِ  احٍ  بَ  صْ  مِ  اً لِ  ق يرِ  طَ           تاً  بِ ثْ ُِ  يلِ فِ الْ  نِ ي عَ اِِ م   حَ  وِ     يوِ رْ    يَ       فَ  ٖ

  .اَل  سِ اَل  سَ  فٍ قْ وَ  دَ نْ عِ  فْ ذِ  احْ فَ  انِ   آتَ وَ           وُ   ل     كُ   ابَ   بَ    الْ وَ  نِ  يْ رَ    كَ لذ  َءآ لَ دَ    بْ أَ      فَ  ٗ

  .اَل مُ  جْ   تَ ْٕت   عَ  نْ َّ سِّ وَ  حٍ تْ فَ بِ  فٍ عْ ضَ وَ            نْ    مَ  خِّ  فَ     فَ  قٍ رْ     فِ ا وَ  ن    َِ أْ   تَ  امُ  مَ  شْ إِ    وَ  ٘

  .اَل وَ  وُ  مَ  تْ  خَ  نْ رَ   بِّ   كَ   ٕتٌ  سِ  عِ مْ جَ   الْ ِف وَ            رٍ ِّ يْ صَ ُِ وَ  ةً َّ سْ  بَ  طْ سُ يَ بْ  ادِ الص   بِ    وَ  ٙ

. ال   مَ  كْ ُِ  زَ رْ    ا٥تِْ  قَ    افَ ا وَ ذَ     ىَ  ْٔتِ   غَ ِف وَ            لٍ صِ  ت   ط ٧ت  سِّ وَ وٍل وَ صُ فْ  مَ لِ  رْ صِّ  قَ وَ     ٚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

احُ يضَ اإلِ   

وِ يْ لَ عَ  بُ ت  رَ ت َ ا ي َ َِ وَ  لِ صِ فَ ا٧تن ْ  رِ صْ  قَ ِف   
احِ بَ ا٧تصْ  نَ ِِ  صٍ فْ ٥تَ   

 

 

 

 

 
 نظم وأتليف

/ ٪تمود بن علّي بن شعيب الّشرقاويّ  الشيخ  
 حفظو للا ونفع بو

 

 

 

 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

. ةِ اَل      ص      الاً وَ      ِوْ دَ  مِ       ي      لِ        سْ       ت         ال    بِ وَ            اتِ    بَ      هِ     ي الْ ذِ  يَ  بِّ رَ  دِ    مْ  ِ٘تَ  تُ أْ دَ       بَ  ٔ  

. اةِ دَ                 ىُ  ابٍ             حَ           صْ أَ  م                 ثُ  آلٍ وَ            ادٍ    ىَ  ْٔتِ  خَ  دَ   مَ  حْ أَ  ارِ   تَ   خْ  مُ   ى الْ   لَ     عَ  ٕ  

  .ايت  صَ وَ  ظْ  فَ  حْ  تَ   لْ   فَ  لِ   صْ   فَ   الْ  رِ  صْ  قَ  بِ       ٍص        فْ   حَ   لِ  أْ رَ   قْ  تَ  أْ  شَ   تَ  نْ إِ  : فَ  دُ عْ   بَ    وَ  ٖ

  .ايت      يَ  ولِ   صُ وْ  مَ  الْ  طُ      سُّ وَ       تَ  وِ      ي    فِ      فَ              اهُ وَ      سِ اَل   مْ زَ      الْ   فَ  احُ     بَ   صْ  مِ  الْ  وَ       ىُ  ٗ

. اتِ    فَ  صِّ      الِف  بِ ارُ   قَ   ت    ل  لِ  فٍ    لْ    خُ   بِ              ادٌ    صَ  افِ رَ    عْ اأْلَ  ةَ َّ  سْ    بَ  طُ سُ  بْ    يَ    وَ  ٘  

. اتِ     هَ   بِ       شْ     مُ     الْ وَ  نْ        لَ دِ        ابْ  نَ آاَل ءَ وَ         ٍف      لْ  خُ  ى بِ تَ أَ  ونَ رُ    ِّ  يْ    سَ     ُِ  اكَ ذَ      كَ  ٙ  

اِت .   يَ رَ    خْ اأْلُ   اَل   طْ    قَ   ا فَ       نَ دِ     قَ رْ   َِ وَ               جْ ِر دْ أَ  اً فَ  وج   عِ  نْ     مَ  مِ  ا اشْ    ن    َِ أْ   تَ    وَ  ٚ  

 

 

 

 



 

 

 

ي .   آتِ  اءِ      يَ      الْ  فُ ذْ    حَ  انِ            ا آتَ            َِ وَ             مْ        خِّ    فَ    فَ  قٍ رْ     فِ  نْ     َّ      سِّ وَ  ْٕتٌ           عَ    وَ  ٛ  

اِة .وَ رُّ     ل لِ  فْ ذِ       احْ  لْ    سِ اَل      سَ  فَ       لِ أَ وَ            ٍح  تْ   فَ    اً بِ  ف  عْ  ا ضُ مَ    هِ   ي  فِ  فٍ    عْ    ضُ    وَ  ٜ  

. اتِ  قَ   ثِّ    الِف  رِ    هَ   ش   مُ  ِل الْ    ي فِ   الْ  نِ     عَ       ي       ورِ زُ رَ       هْ      ش      ال اهُ وَ ا رَ     ا َِ ذَ   هَ       فَ  ٓٔ  

راِة .            قِ           الْ ِف  لٍ          ي         فِ      كَ   انٌ        عَ رْ زَ وَ        ٍز      رْ   حِ    ى بِ وَ رْ       ي يُ ذِ   ال   اً  ف   الِ  خَ     ُِ  ٔٔ  

. اةِ         نَ ا اأْلَ ا ذَ         ٍر يَ       ِّ      يْ     سَ    مُ     ا بِ ذَ    كَ                ٕتٍ    سِ     بِ  طْ سُ   بْ   ًة يَ َّ سْ  بَ  نْ كِ   لَ وَ     ٕٔ  

ة .اَل       ص         ال   بِ وَ  مِ اَل      س      ال  بِ  مُ       تِ        خْ أَ وَ              وُ  نْ  عَ  ٕتَ اسِ   يَ  عْ  َِ  ونَ    نُ  مْ        غِ دْ أَ    وَ  ٖٔ  

.اِت بِ هِ  ي الْ ذِ   ل لِ   يزِ   جَ  الْ  دِ   مْ  حَ  لْ ا   بِ وَ              وِ    ي   عِ  ابِ       تَ وَ  امِ       نَ اأْلَ  ْٔتِ    ى خَ لَ      عَ  ٗٔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

ِٓت وأعاَنِٓت بشرِح   ِنظُوَِِة " نُوني ِة قْصِر أ١ْتُد للُا   عز  وعال   أْن أِت  علي  النْعَمَة ِبْن أْكِر

نَفِصِل ٥تْفٍص ِن طَرِيِق ا٧تِْصباِح "
ُ
ْقرِِئ / أِب  ا٧ت

ُ
ِالٍك أ١ْتَد ا٦تََلِفّي   َرِضَي لشْيِخي اأُلْستاِذ ا٧ت

للَا أْسأُل أن ٲْتَعَلُو  ؛وأسأل للُا أن أكوَن قْد ُوفِّْقُت ف ىذا الَعَمل للُا عنُو وكَتَب لو الَقُبوَل  

يت وأن يَ ْعَفَو عن َىَفَوايت وإّْنِ ألَٞتَث ُل قَ ْولِ  َويلِّ للِا  خاِلصًا لَوْجِهِو الَكرِِٓن وأْسألُُو أن يْغِفَر يل زال 

 :أِب القاِسِم الش اِطِبّ   طي َب للاُ ثَراُه  

َِ ا َك          .َدرَاوإن     م    ا ى   َي أْع     م    اٌل بِ   نِ   ي     تِ    َه   ا    ُخ  ْذ ِا َص َف ا واْحَتِمْل بِ ال َع ْف ِو 

ن وا٥ت ْمُد هلِل ال ِذي بِِنْعَمِتِو تَ َتمُّ الص   ا٥ِتاِت وَصل ى للُا على نَ بِ يِّ نَ ا ٪ُتَم ِد وعلى آلِ ِو وَصْحِبِو ِو

 ......وال َح ْم ُد هلِل أو اًل وآِخراً  ،إل يَ ْوِم الدِّينِ  اقْ تَ َفى أثَ َرُىمْ 

ِبارَكِة ُضَحى ا٦تميِس الث اْن َعَشر ِن ش
ُ
ِة ا٧ت ِر ربيِع هْ وكاَن الت ماُم ابلت  ْعِليِق على َىِذِه ا٧تنظُِو

 . م ٕٚٔٓى  ا٧توافق الث الِثٕت ِن شْهِر نوفمْب عام  ٜٖٗٔعام األو ِل 

ُِ  َص   لِّ    ي  اً                                                              ق الَ   ُو َح  اِِ   داً 

 ٳَتَْٖت َحَسن ْبن عُ ثْ َم ان األْزَىرِيّ  َخاِدُم الَوْحيَ ْٕتِ / أبُو                                          

 َع  َف   ا للاُ ع ن ُو وَغ  َف  َر ُذنُ  وبَ     وُ                                                        

 عيدٚتَْسِجِد الص َمِد   حّي الزُُّىوِر   ٪ُتَاَفظَة بُورسَ                                                 



 

 

 

X 
 

 . ا٥تاسوِبّ  للن ْشرِ    ِصحف ا٧تدينة ا٧تنو رة  ٔ

 . الس ني ةِوقع الدُّرر  ،    ِوقع األلوكة ٕ

 " الن ْشر ف الِقراءاِت الَعْشِر " ِع ٜتقيق قسم اأُلصول  كتابِوِ    ِنهُج اإلِاِم اْبن ا٤تزرّي ف   ٖ

 .بن ٪تمّد بن ٪تمود بن أ١تد الّشنقيّي اِلِ السّ د /  : رَِسالة دْكتوراه   إْعداد ، ى  ٕٔٗٔسنة  

 ، م  رسالة ِاجستٔتٕٗٓٓى     َٕ٘ٗٔعْشِر " قسم الَفْرِش  سنة الْ  الِقراءاتِ    " الن ْشر ف  ٗ

نقيّيّ  ٪تفوظد / ٪تّمد بن  :إْعداد   . بن ٪تّمد إِٔت الشِّ

َعة داِر  ، ى  ٓ٘٘ : َرم الش ْهَرُزورّي تالكَ العْشِر البَ َواِىر ألِب  الِقَراءاتِ ا٧تْصَباح الز اِىر ِف     ٘ طَب ْ

 . والت  ْوزِيعِ  للن ْشرِ ا٥َتَضارِة 

 لىعاإلْصباِح ف الت عليِق ِمْصباح وشرِحِو "تيسُٔت فالِق  إْسفار الص باح ف قْصِر حفٍص ِن ال    ٙ

 . طبعة ِْكتبة ا٧تورد ، إْسفار الص باِح " للشيخ / عليٍّ الغاِديّ 

  .اإِلْفصاح عم ا ٥تفٍص ِن طريَقِي الش اطبي ِة وا٧تِْصباح للشيخ / أٵتن ْبن أ١تد سعيد    ٚ

ان  . طبعة دار الزِ 

 



 

 

 

يخ ُسلْيمان األ١تد ،   ا٧تْعجم الص اف ف اللَُّغِة العربي ِة  أتليف صا  العلّي الص ا  ٛ  . أِينة الشِّ

َُؤص ل أللْ  ٜ
  . د / ٪تّمد بن حسن جبل .فاظ الُقْرءاِن الَكرٓن   ا٧تْعجم االْشِتقاقّي ا٧ت

ّ ْبعة األول   ِْكتبة اآلداب  . ال

 . طبعة ِْكتبة ا٧تعارف.ف/ الباحث ا٧ترّّب ٪تمود ِصّفىأىدى سبيل إل علمى ا٦تليل أتلي   ٓٔ

اويّ ٔٔ ّ يِّبة للشيخ / إْلياس الِْب َقرِّبة لُُّرِق ال
ُ
ا .   ا٤تداول ا٧ت  . نطبعة دار الزِّ

 . طبعة ِؤّسسة الّرسالة .   القاِوس احمليط ملد الّدين الفٔتوز آابدي ٕٔ

طبعة دار نور . د / أٵتن رشدي سويد :تمٕت ا٥تلّب   رسالة دْكتوراه    العقد الن ِضيد للس   ٖٔ

 . ا٧تكتبات

ار العلم طبعة د . ى ٜٖٙٔ :   األعالم لإِلِاِم / خٔت الدين بن ٪تمود الزركلي الدِشقي ت ٗٔ

  . للماليٕت

ِة / ِشس الدِّين الذ ىبّ  ٘ٔ  . د / بّشار بن عو اد ِعروف :ت .   اتريخ اإلسالم للعال 

ِة / ِشس الدِّين الذ ىبّ  ٙٔ  . د / بّشار بن عو اد ِعروف :ت .   ِسٔت أعالم النّبالء للعال 

 . طبعة ِكتبة ا٧تنار اإِلْسالِّية . اِل عّباسد / س ، / عبد الَعزيز نبويّ د .   الَعُروض الت  ْعليميّ  ٚٔ

 .    الت ْحريرات ا٤تزريّة للدكتور / إيهاب بن فكري ٛٔ

 



 

 

 

ِة / أِب شاِة ا٧تْقدسّي تٜٔ طبعة   . الشيخ ٪تمود بن عبد ا٦تالق جادو :    إبراز ا٧تعاْن للعال 

 . كلِّية القرءان اب٧تدينة ا٧تنّورة

اث .الِقَراءِة  للشيخ علّي الّضبّاع   اإلضاءة ف بيان أصوِل  ٕٓ  . طبعة ا٧تكتبة األْزىريّة للّتُّ

تَ َويلِّ   ر١تُو للُا  ٕٔ
ُ
ِِة الش ْيِخ / ٪ُتَم د ْبن أ١تد ا٧ت       الر ْوض الن ِضٔت ف َٜتْريِر أْوِج الِكتاِب ا٧تنِٔت للعال 

 . طْبعة داِر الص حابِة للت ُّرَاِث بّْنّا

أِب  : ٜتقيق ، ى  ٖٖٛ :هايِة ف أ٣ْتاِء رِجاِل الِقراءاِت أْويل الّرِوايِة الْبِن ا٤تَزرّي تغايُة النِّ     ٕٕ

 . إبْ َراىيم عْمرو ْبن عْبد للا   طْبعة داِر اللُّؤلوةِ 

م   الَوض اُح لِ رَِوايَِة َح ْف ٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباِح شرُح وَنْظُم اأُلْستاِذ / حازم ْبن ٪ُتَم   ٖٕ ِركز . د سال 

ِّّباعِة والن ْشِر بَّْنَّا  . ِإيوان لل

نظم الدُّْكتور َولِيد ْبن .      بَ ْه َج ُة اأَلْرَواِح ِف َنْظِم َأْحَكاِم رَِوايَِة َحْفٍص ِِن َطرِيِق ا٧تِْصَباح ٕٗ

 . إْدرِيس ا٧تنيسي

ُت ِصِل  ٕ٘
ُن َْفِصِل ََِع تَ َوسُِّط ا٧ت

٥تَْفِص ِِن َطرِيِق الن ْشِر للدُّْكتور / َعْبد للِا ْبن    َقِصيَدُة َقْصِر ا٧ت

 . َصاِلح الُعبَ ْيد

َّرِيِق الِفيِل ِِن ِكَتاِب ا٧تِْصَباِح َعن َحْفٍص للش ْيخ / أبُو إبْ رَاِىيم َحس ان ْبن َساِل ِعيد ٕٙ  .    نَ ْظٌم ِل

 



 

 

 

َن طَ رِ     ٕٚ ُِ َح م د ْبن ُِْصََّفى نْظُم ا ي ق اْلِمْصَباِح ال  ز اِى رِ َج ْوَىُر الْ َجَواِى ِر بِ َما ٥ِتَْفٍص ِِ لش ْيخ / 

 .عْبد للا 

ْبن  يّ لِ / عَ  ئِ رِ الدكتور ا٧تقْ َنْظُم  ّي ورِ زُ رَ هْ للش   احِ بَ ا٧تصْ  ابِ تَ كِ يق ِ رِ طَ  نْ ِِ  لِ صِ فَ ا٧تن ْ  رِ صْ قَ  ةُ وَِ ظُ نْ َِ     ٕٛ

 . اسح  يق الن  فِ وْ ت َ 

ود مُ / ٪تَْ  ئِ رِ ا٧تقْ  خِ يْ الش  َنْظُم   احِ بَ ا٧تصْ  نَ ِِ  صٍ ٥تفَ  وِ يْ لَ عَ  بُ ت  ّتَ ا ي َ وَِ  لِ صِ فَ ا٧تن ْ  رِ صْ  قَ ِف  احُ يضَ اإلِ     ٜٕ

 . ْبن علّي ْبن شعيب الّشرقاويّ 

ُِْفَرَدُة َعاِصٍم ِن الش اِطِبي ِة وَحْفٍص ِن ا٧تِْصَباح  للدُّْكتور / أٵْتَن ْبن َسِعيد ٖٓ اِر      ، طبع الد 

 .م  ٕ٘ٔٓى      ِٖٙٗٔة للّنْشِر والت  ْوزِيع ، الّبعة األول العا٧تي  

 . دّكتور / ساِِي عبد الش كور    طْبعة دار عم  ار     ْٜترِيُر الت  ْيِسِٔت لل ٖٔ

ِِ    جَ  ٕٖ ِِة للش ْيِخ / إْبراىيم الس منُّوديّ  عُ ا َراِت ِف ْٛتوِيِد وْٜترِير أْوُجِو الِقراءاِت للعال     ر١تو للا  ا٦تي ْ

ِّة للِعناية بّباعِة ونْشِر القرءاِن الَكِرِٓن والسُّن ِة الن َُّبوي  ِة     ٜتقيق د . ايسر ا٧تْزُروِعّي ، طبع ا٨تيئة العا

ّ ْبعة اأُلول  ِهما    دولة الكويت ، ال  م . ٖٕٔٓى      ٖٗٗٔوُعُلوِِ

اِت ٜتْ  ٖٖ رِيِر الِقراءاِت الَعْشِر ا٧تتواتِراِت ٠ْتع وْٜتِقيق د/ ايِسر    الُبُدوُر الن  يِّ رات ف ٠ْتِع ِنظُِو

ّ ْبعة الث الِثة   م . ٕٗٔٓى      ٖ٘ٗٔا٧تْزُروعّي ، طْبع ِكتبة ِغراس للن ْشِر والت  ْوزِيع ، ال

 



 

 



 

 ٕ . ............................................................... ُشْك ٌر وتَ ْقِديرٌ      

 ٖ ............................................................... ِلخص البحثِ      

 ٗ.. ........................... تَ ْقرِيُظ الش ْيِخ الدكتور / نَ اِدي ْبن َحد اد ٪ُتم د َعِلي اْلِقطّ      

 ٘.......... ....... تَ ْقرِيُظ الن اِظِم اأُلْستاِذ ا٧تْقرِِئ / أبُو َِاِلٍك أْح َمد ْبن أْح َمد طَ َو ا٦تََلِفيّ      

   ٙ ................................................................ ٌِة وَٞتِْهيدٌ ِقدِّ      

 ٔٔ ..................................................      رِضَي للا عنوُ  تَ ْر٠َتُة الن اِظِم      

   ٕٚ ...............................................    ٪ُتَق قاً    َِنْتُ نُونِي ِة َقْصِر ا٧تن َْفِصلِ      

 ٖٖ ........................................................... بْٕتَ َيَدي ا٧تْنُظوَِةِ      

ات ال ِت نُِظمْت ف طريِق ا٧تِْصباحِ بَ َياٌن ابِ          ٖٗ ..........................    خاص ًة    ٧تْنُظِو

َِ اِم َحْفٍص ِن طُُرِق الن ْشِر و        ٖٙ. ............................... ُأُصولِ وِ ب ي اُن طُُرِق اإِل

َِاُم اْبُن ا٤تََزرّي ِف رَِوايِة حْفٍص َعْن َع اِص مٍ         ٖٚ.. ....... الُكُتُب واأُلُصوُل ال ِِت اْعَتَمَدَىا اإِل

   ٜٖ .......................................... احِ ْن َطرِيِق ا٧تِْصبَ ِإْسَناُد رَِوايَِة َحْفٍص ِِ     

  ٓٗ ......................................................... ِبَدايُة َشرِْح ا٧تْنظُوَِةِ     

  ٔ٘ .............................................. قِ ِنهجي ف ٜتريرات ىذا الّري    



 

 

  

ُنَفِصِل وتَ َوسُِّط ا٧تت ِصلِ     
   ٕ٘ .......................................... ِْسأَلُة َقْصِر ا٧ت

   ٜ٘ ..................................... افِ ب  البَ َقَرِة واأَلْعرَ  (يَ ْبُسُط   َبْسَّةً )ِْسأََلُة     

ُِّرونَ )ِْسأََلُة      َصْي
ُ
ُّو  (أْم ُىُم ا٧ت   ٘ٙ ............................................رِ ب  ال

  ٚٙ .................................................... واببِوِ  (ءآلذ َك َرْينِ )   َِْسأََلُة  

ِ َعَنا)  َِْسأَلُة         ٕٚ .................................................. ب  ُىودٍ  (ارَْكب 

َِ ن  ا)َِْسأََلُة        ٙٚ ....................................................   يُوُس فَ ب (تَ ْأ

    ٛٚ ................................................... َِْسأََلُة َعْٕتِ َِْرَٓن والشُّوَرى    

  ٖٛ ................................................. ب  الن ْملِ  (فَ َم ا ءاتَ انِ )َِْسأََلُة     

  ٗٛ ................................................ انِ ب  اإِلنسَ  (َس اَلِس ال)َِْسأََلُة     

   ٙٛ ............................................. ب  الرُّومِ  (ْعفاً َضْعٍف   ضَ )َِْسأََلُة     

ْرَسالتِ  ب  ( ْم ٯَتُْلقكُّمألَ )َِْسأَلُة     
ُ
 ٛٛ ............................................ ا٧ت

   ٕٜ .................................................... ب  الشَُّعراءِ  (ِفْرقٍ )َِْسأََلُة     

  ٜٗ.... ........................................................ َِْسأََلُة الت ْكِبٔتِ     

َساِئِل ال    
َ
  ٜٛ .............................................. ٔتِ ِة ابلت ْكبِ  قَ  لِّ  تَ عَ  مُ  ِن ا٧ت

 ٜٜ ............................................................. َخاٞتَُة الن ْظمِ     



 

 

  

  ٔٓٔ ............................................................. ا٧تْلَحَقاتُ      

  ٕٓٔ ................... ْصَباح الز اِىرِ جْدوٌل اب٦ِتاَلفَاِت بْٕتَ َطرِيَقِي ِحْرِز األَِاْنِّ وا٧تِ      

ات ال ِِت ُنِظَمْت ِن َطرِي        ٗٓٔ ....................... ِق ا٧تِْصَباحِ ُِ َق ارَنَ  ٌة بَ ْٕتَ ا٧تنظِو

اِت ال     ّ رِيِق َِْضُبوطَ  َعْشرِ ذِْك ُر ا٧تنظُِو   ٘ٔٔ ............................ ةً ف ىذا ال

   ٕٗٔ ......................................................... َخاٞتَُة الش رْحِ     

   ٖٗٔ ........................................................ قائمُة ا٧تراجع    

  ٚٗٔ ............................................................ الِفْهِرسُ     

 

 

 


