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ل ي   ل  ض  لكل   من له ف    ع 

 ، ي   مشايخيو  ،يانإخو و والد 
®وخاصتهأهل هللا ©القرآنوأهل 

 .أُهدي هذا العمل
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 شكر وتقدير
زهيَدنَُكمۡ }عماًل بقول هللا تعالى: 

َ
، وقول رسوله[7]سورة إبراهيم: {لَئهن َشَكۡرُتۡم ََل

م  (1) «يشكر هللان ال يشكر الناس ال م» ‘ ، أحمد هللا تعالى أواًل على كل نعمٍة أن ع 
ر  بها علي  في قديٍم أو حديٍث عامةٍ  أو خاصة، وأحمده وأشكره وُأث ن ي عليه على أن يس 

لي إتمام هذا البحث، ثم  أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان ألهل السودان حكومًة 
عرُت يومًا بأ لم  الغربة  أو الُفرقة، وذلك يضاوشعبًا فقد استقبلتنا قلوُبهم قبل أر  هم فما ش 

ُله أهل هذه البالد من أخال ٍق عاليٍة رفيعٍة ما رأيناها حتى في أوطاننا وأهل لما ي حم 
الكريم التي أتاحت  القرآنبالدنا فضاًل عم ن سواهم، وأ خص  بالشكر والتقدير جامعة 

لي أن أكون من أبنائها وممن نال شرف االنتساب إليها، والشكر موصول لكل   من مد  
د ى إلي  نصحًا إلنجاز وإك فضيلة وعلى رأسهم  مال هذا البحث،إلي  يد العون، أو أ س 

المشر ف على هذا ــ و  قراءاتالإسماعيل ــ رئيس قسم النور رزق إبراهيم  :الدكتور الشيخ
ل علي  بشيٍء من وقته  يب اته ونصائحه وتوجيهاته، فلم ي ب خ  و  م ل ه بت ص  البحث الذي ج 

كذلك لألستاذين الفاضلين  موصولوجهده ـــ فجزاه هللا عني خير الجزاء وأحسنه ــ والشكر 
الدكتور: عبد المحمود يوسف عبد هللا، والدكتور: عبد هللا محمد ضو ي لجنة المناقشة عُ 

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، فجزاهم هللا عني خيرًا، وأسأل هللا أن نور 
 يجعل ذلك في موازين أعمالهم. 

شكر والتقدير واالحترام لجميع مشايخي وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص ال
بق  األول في تكوين  قراءاتهالكريم ب القرآنالذين تلق يُت عنهم  حيث كان لهم الس 

شخصيتي وملكتي العلمية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المقرئ األستاذ الدكتور: عبد 
السالم مقبل المجيدي، الذي كان سببًا وعونًا لي على مواصلة دراستي، فأسأل هللا أن 

 يكتب أجرهم جميعًا، وأن يرفع قدرهم في الدنيا واآلخرة. 
م  بخالص التقدير والشكر والدعاءوكما ال يفوتن الكريمين ــ لوالدي   ي كذلك أن أتقد 

أطال هللا في أعمارهما بطاعته ـــ الذ ين كانا سببًا لوجودي في هذه الحياة، والشكر 
                                                           

( 1954) ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ح ، باب‘سنن الترمذي كتاب البر والصلة عن رسول هللا  (1)
 .ه األلباني في تعليقاته على سنن الترمذيحصحو 
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جميعًا الذين وقفوا بجواري وبذل وا الغالي والنفيس في سبيل تعليمي،  يانخو موصول إل
الذين تحم لوا ألم  الُغربة والف راق إلكمال هذه  ديي وأوالزوجالشكر موصول كذلك لو 

 ووفقهم لكل خير. جميعاً  ، فأحسن هللا إليهمالدراسة
من  ي  ، على ما تكر م به علعادل أحمد محمد عبده العقشاني: في هللاشكر أخي أو 

 .ومراجعة لهذا البحث، فجزاه هللا عني خيراً  مساندة وتشجيع وتوجيه

ــــــ وأ بالشكر مُ ت  وأخ   ـــــ محافاة ذمار ـ خص  بالدعاء لمركز دار الحديث بمدينة معبر ـ
بالجمهورية اليمنية، والقائمين عليه، وعلى رأســـــــــهم م ســـــــــس الدار وشـــــــــيخها العالمة: 

تربية الدور البارز في والقائمين عليه،  فقد كان لهذا المركزمحمد بن عبد هللا اإلمام، 
 قد نهلُت من هذا المركز العديد من العلوم،و  ،الباحث، وتنشـــــلته على العلم وحب   أهله

وأحســــنه، وأســــأل هللا  خير الجزاءعني ، فجزاهم هللا الكريم القرآنوعلى رأس ذلك حفظ 
أن يجعلنا جميعًا من عباده الصــــــالحين، وأن يجعل أعمالنا خالصــــــة لوجه الكريم، إنه 

  .سميع قريب مجيب
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 ملخص البحث
ام، والصالة والسالم على سيد ولد عدنان نبينا محم د وعلى ذو الفضل واإلنع ،الحمد هلل المنان

 آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أم ا بعد:
رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر جمعًا وتوجيهًا،  تناولُت فيهفهذا البحث 

مة  وقد تضم ن هذا البحثُ  أهداف فاشتملت على  المقدمة:فأم ا وتمهيدًا وثالثة  فصوٍل وخاتمًة، مقد  
الدراسات السابقة، وبعض الصعوبات التي واجهت على ب اختياره، و اسبأو  ،أهمية الموضوعالبحث، و 

 قراءةالفاشتمل على أركان  وأم ا التمهيد:البحث،  هيكلالباحث، والمنهج المتبع في البحث، وبيان 
 واالختيار، والرواية والطريق والوجه، اءةقر ال، والفرق بين قراءاتالالصحيحة المقبولة، وتعريف 

، قراءةالوذكر مراتب والفرق بينهما، ، قراءالوتعريف الخالف الواجب والخالف الجائز عند 
 وتعريف التوجيه ومصطلحاته، وذكر مراحله، وأنواعه.

صُته  وأم ا الفصول: فاشتمل الفصل األول على أربعة مباحث: أم ا المبحث األول: فخص 
للتعريف بأبي الحارث من حيث اسمه، ومولده، ووفاته، ونشأته وحياته العلمية، وثناء العلماء عليه، 
وذكر شيوخه وتالميذه، وبيان طرقه، وأم ا المبحث الثاني: فتناولت فيه التعريف باإلمام الكسائي: 

ه ووفاته، ونشأت ه وح ه وأشهر  تالمذته، وثناء ذكرُت فيه اسم ه ومولد  يات ه العلمية ورحالت ه، وشيوخ 
العلماء عليه، وم لفاته، وأم ا المبحث الثالث: فذكرت فيه التعريف بابن الجزري، باسمه ومولده 

بذًة ، ثم  ذكرُت نالقرآنوتالميذه، وم لفاته في علوم  قراءاتالورحالته العلمية ووفاته، ومشايخه في 
 طيبة النشر. ف بمناومةمختصرًة عن التعري

 وجعلُتها في تسعة مباحث، مرتبةً  فذكرت فيه أصول رواية أبي الحارث، وأم ا الفصل الثاني:
المباحث توطلًة عر فُت فيها بمصطلح األصول من حيث هذه  ذكرُت قبلبترتيب أبواب األصول، و 

، ومسائل تتعلق بي الحارثرواية أ حروففذكرت فيه فرش   وأم ا الفصل الثالث: اللغة واالصطالح،
وجعلُت ذلك في ثالثة مباحث، قدمُت هذه المباحث بتوطلة للتعريف بمصطلح فرش ، القرآنبختم 

معينة  عامة النتائج والتوصيات، ثم  وضعت فهارس ثم  ختمُت البحث بخاتمة ضم نُتها أهم  الحروف، 
، النبويةية، واألحاديث القرآنيات اآل لى فهرسعالفهارس ، واشتملت على االستفادة من هذا البحث

 الموضوعات. فهرسالمصادر والمراجع، و  فهرساألعالم، و  فهرس األبيات الشعرية، وفهرسو 
داد، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله أن يكتب لي التوفيق والسهذا وأسأل هللا تعالى 

 وصحبه وسلم.
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ABSTRACT 

Praise be to Allaah. And peace and blessings be upon the Messenger of Allah 

and his companions . 

This research is a narration of Abi al Harith which was taken by Al Kasa'i from 

Taibah Al nashr. This paper included an introduction، a preface، three chapters 

and a conclusion.The introduction also included the importance of the topic and 

the reason for its selection، the review of literature، some difficulties 

encountered by the researcher، the methodology used in the research، and the 

statement of the research plan. But the preface included the correct recitation 

rules، the definition of modes of recitation، the differences between recitation 

، narrative ، Path، and Controversy، Obligatory Controversy and permissible 

Controversy ، mentioning Ranks of Reciters، defining directing and its terms، 

mentioning its stages and its types. 

As for the chapters: Chapter one contains four parts: Part I The researcher was 

dedicated to introducing Abi Al Harith in terms of his name، birth، death، birth، 

scientific life and praise of scholars، mentioning his scholars and his students 

and stating his method. Part II the researcher dealt with introducing with 

AlKasa'i، in terms of his name، his birth، his death، his birth، his scientific life، 

his travels، his writings، his scholars and their praise to him. The researcher then 

gave a brief introduction to his poetry Taibah Al nashr. 

The second chapter، in which the researcher mentioned the origins of the 

narration of Abi Harith. But in the third chapter the researcher mentioned the 

researcher Characters of the letters، And issues related to the concluding of the 

Koran. Then the research concluded with a conclusion that included the most 

important findings and recommendations. Then the researcher made the 

general indexes which included the index of verses of the Koran، Index of 

Hadiths and traditions، Index of Poetic Poems، Index of scholars، Index of 

sources and references، And index topics. 

Finally ask Allah Almighty the sincerity in sayings and doings، and disobeying 

me from wrong and evil، And help me. Allah knows.
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 مقدمة
أكرمنا بإنزال  أحمده سبحانه ، وزي ن اإلنسان بنطق اللسان،القرآنالذي علم الحمد هلل 

فنا بإرسال خير رسله، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، رفع  خير كتبه، وشر 
على سبعة أحرف كلها  القرآنأن ُيق ر ئ أمت ه  الحرج عن هذه األمة فأمر نبي ها،المشقة و 

، نبي  الرحمة، ه قرأ وأ القرآن قرأخيُر من  ،عبده ورسوله أن محمداً أشهد و ، شاٍف كافٍ 
ومبل  ُغ الحكمة، وشفيُع األمة ــ صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسل م ــ تسليمًا كثيرًا، 

 :أما بعد
فهو كالم هللا  ،الكريم هو أصُل العلوم وأشرفها نسبًا وأعالها مكانًا ورفعةً  القرآنإن 
ل  اإلنساُن به نفس   ،تعالى غ  لتعلقه  قراءاتال علمُ ه، و ر  ه، وأمضى فيه عموهو أعام ما ش 

ي من أفضل العلوم؛ لذلك لم تمر فترة على مدى التاريخ اإلسالمي الطويل القرآنبالنص 
فلم يخلو منه عصر، ولقد أدرك  القرآنهو أعلى وأهم  علٍم من علوم  قراءاتالإال وعلم 
 ،قراءاتهو بسائر العلوم، فاجتهدوا في حفظ آياته  ءقدر هذا الكتاب الملي €الصحابة

ف ُاوه من رسول هللا م ُعوه وح  ، ونقله التابعون لهم لمن ‘ ونقلوه لمن بعدهم كما س 
كل جيٍل عم ن  ‘ بعدهم، وهكذا ال تزال األمُة ت رويه باإلسناد المتصل إلى رسول هللا

، وصدق هللا حيث قراءاتهو قبله حتى وصل إلينا غضًا طريًا كما أنزله هللا بكيفياته 
هۡكرَ ٱإهنَا ََنُۡن نََزۡۡلَا }يقول:    [.9]سورة الحجر: {٩لََحَٰفهُظوَن  ۥِإَونَا َلُ  ل 

ل ُف اهتمام  السلف  بهذا الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين  ولـم ا أدرك الخ 
، قراءاتهو يديه وال من خلفه، اتجهوا إلى ما اتجه إليه سلُفهم من العناية  بحفظ حروفه 

ل ت دور  والمعاهد  القرآنومعرفة معانيه، والعمل بما فيه، فقاموا بحق  ه أحسن قيام، فُأنش 
والخلوات، ومراكز العلم والجامعات لتلقي علوم هذا الكتاب العايم، وعلى رأس ذلك 

روايًة ودرايًة، فعزم الباحُث األمر، وشد  الهمة  ألن يلحق بهذا  قراءاتهو حفظ حروفه 
ه لعل هللا أن يلحقه بهم صالحًا وأن يكتبه وإياهم  الركب المبارك، فجمع هذا البحث  وأعد 

 الذين هم أهل هللا وخاصته. القرآنأهل من 
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 أهداف البحث:
 قراءةالالحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر؛ ليسهل أخذها و  جمع رواية أبي -1

 بها لمن قصدها.

 جمع وبيان طرق رواية أبي الحارث من طريق طيبة النشر. -2
واعد األحكام الفقهية، والقبعض ، والوقوف على توجيه الرواية إليضاح المعاني -3

 النحوية والصرفية.

 .والعربية قراءةالأئمة كبار عن إمام من المتواترة نشر رواية من الروايات الصحيحة  -4

 أهمية املوضوع: 
ُمُن أهمية هذا الموضوع في تعلقه  أعام وأشرف وأجل   كتاب أال وهو كتاب هللا بتك 

الكريم؛ فلقد تسابق األولون ثم  م ن بعدهم لتدوين علوم هذا الكتاب العزيز،  القرآنتعالى 
الكريم  القرآنفتنوعت التآليف فيه، وتعددت الجوانب التي ُتعنى به، وإن  ألصق علم ب

، ولقد امتأل قلبي بحب   هذا الكتاب، فُرز قُت حفاه، قراءاتالمن هذه العلوم هو علم 
ُغف  بحب   علم  ، فشرعُت فيه وعرضُته على ثلٍة من أهل الفن   فن ل ُته باألسانيد ءاتقراالوش 

ــ فــ: هلل الحمد والمن ة ـــ، وال زلُت أبحث فيه وأغوص في  ‘المتصلة إلى رسول هللا
 القرآنجامعة  ©بحاره حتى وقفُت على مشروٍع نبيٍل، وعمل جليٍل قامت به هذه الجامعة 

العشرة من طريق  قراءالأال وهو جمع الروايات الواردة عن ، ®الكريم والعلوم اإلسالمية 
جمع  ©كون تحت مالة هذه الجامعة من خالل: لي أن أطيبة النشر، فكان شرفًا 

في هذا  تُ فقد جمع ®وتوجيه رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر 
ان تلك الطرق البحث هذه الرواية من الطرق الصحيحة من طريق طيبة النشر مع بي

على توجيه هذه الرواية من جهة المعنى، أو العربية  مع احتوئي البحثوذكر أسانيدها، 
لرواية أصوالً وفرشًا هذه اللطرق الصحيحة ل امالً البحث ش فجاءنحواً وصرفاً واستعمااًل، 

 ستفادة منهإخراجًا علميًا يستطيع اال بحثلإخراج هذه اتم  مع التوجيه لهما، وأيضًا 
أسأل التوفيق هللا  اصدين لهذا الفن، ومن دونهم، ومنالباحث وطالب العلم من الق

 والسداد.
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 أسباب اختيار املوضوع:
 رغبتي بالمشاركة في خدمة كتاب هللا تعالى، واالنضواء تحت لوائه. -1

ها لبيان هتوجيبيان رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر، و  -2
 وجهها، وأنه ال اختالف بينها، وال إشكال في الحقيقة.ما أشكل ظاهرًا من 

من طلبة العلم بإفراد الروايات، خاصة من هذا الطريق وال يجد  قرأكثرة من ي -3
 كتابًا جامعًا لرواية بعينها فيه طرق الرواية مع توجيهها، مخرجًا تخريجًا علميًا.

باالشتغال ببيان هذا الفن  قراءاتالعلم  م وصية مشايخي الذين عرضُت عليه -4
 بإخراج روايات العلمهذا  ُتهم م ن قاصديقرأشارة بعض م ن أإ أيضاً وتعليمه لطالبيه، و 

فزادني ذلك لهم االستفادة منها،  ؛ ليسهلمفردة مخر جًة تخريجًا عليماً  اتقراءو  مستقلة،
 .رغبًة فعزيمة ثم تنفيذاً 

ية بكتب الروايات المفردة من الطرق الصحيحة القرآنالمشاركة في إثراء المكتبة  -5
 المشهورة.

ر جة تخريجًا علميًا رصينًا في الروايات و  -6  قراءاتالندرة الكتب الم لفة والمـُخ 
 المفردة.

 .قراءاتالفي علم العلمية رغبتي في مواصلة دراستي  -7

 الدراسات السابقة:
على  تُ في فهارس كتب الم ل  فين والرسائل العلمية وقف النارالبحث و من خالل 

 إلى قسمين: العناوين اآلتية، وقد قسمها
 ي:تالكال رت ب ُتها بحسب وفيات م ل  فيها، وهي ،ةمالقسم األول: مؤلفات قدي

 (1)ه( 324)ت:: ألحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر بن مجاهد الكسائي قراءة. 

 (2)ه( 352)ت: حمد بن بكار البغداديأبكار بن : لالكسائي قراءة. 
                                                           

 هـ،438أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم ت: نار: الفهرست: ا (1)
. مـ1997 -هـ 1417(. ت: إبراهيم رمضان، ط: دار المعرفة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: 50)ص

(، 1/261هـ، )1396األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ت: و 
 م2002ط: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر 

إسماعيل بن محمد : هدية العارفين أسماء الم لفين وآثار المصنفين(، و 59انار: الفهرست البن النديم )ص (2)
كالة المعارف الجليلة في مطبعتها بعناية و : ط (،1/232، )هـ1399 :تن بن مير سليم الباباني البغدادي أمي
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 (1) (349)ت:، عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغداديل :الكسائي قراءة. 

  الداني، حقق الكتاب  ومفردة الكسائي: ضمن كتاب المفردات ألبي عمر
مكتبة بتحقيقين، األول: للشيخ علي توفيق النحاس، بعنوان المفردات السبع، طبعته 

دار الصحابة بطنطا بطبعة كثيرة األخطاء، وقد استدرك هذه األخطاء الدكتور حاتم 
الضامن، في تحقيقه لهذا الكتاب، وهذا هو التحقيق الثاني لهذا الكتاب، وقد قامت 

 بطبعه دار ابن الجوزي بمدينة الرياض.

 ن أبي الكسائي من رواية أبي عمر الدوري عن طريق ابن مقسم: لمحمد ب قراءة
ين وى ه(563)ت:نصر الكرماني  ، حققه: الدكتور حاتم صالح الضامن، وطبع بدار ن 

م، وحقق 2005ه ـــ 1426للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، الطبعة األولى: 
هذا الكتاب ــ أيضًا ــ الدكتور: أشرف محمد ف اد طلعت تحت مسمى مفردة الكسائي، 

ه، وكال 1429ري بجمهورية مصر، الطبعة األولى:وطبعته مكتبة اإلمام البخا
ل ف في ذكر طريق واحد من رواية واحدة رواية الدوري التحقيقين جي دين ، ولكن هذا الم  
 عن الكسائي.

  مفردة اإلمام الكسائي من كتاب الكامل الفريد في التجريد والتفريد: لإلمام أبي
، وقد حقق هذا الم ل ف الطالبة: تغريد أبو بكر ه(713)ت:جعفر بن مكي الموصلي 

الخطيب في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
ه، أشرف على الرسالة األستاذ الدكتور: بدر الدين 1434ه ــ 1433للعام الدراسي 

 عبد الكريم أحمد. 

                                                           
عجم ممجلدان(. و ، )لبنان ،أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت، و 1951البهية استانبول 

مكتبة ط:  (،3/54) ،هـ1408 :ت يعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق الم لفين:
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الانون: و  مجلدًا(.13) ،بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، المثنى

(، ُعن ى بتصحيحه وطبعه 4/212هـ، )1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ت: 
رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى، ط: دار إحياء على نسخة الم لف: محمد شرف الدين بالتقايا 

 التراث العربي، بيروت، لبنان.
إيضاح و  (.6/211عجم الم لفين )م(، و 1/633(، وهدية العارفين )51البن النديم )ص الفهرستانار:  (1)

 (.4/212المكنون في الذيل على كشف الانون: للباباني البغدادي )
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  (1)ه( 745)ت: لسيألبي حيان األند :الكسائي قراءةتقريب النائي في. 

 محمد بن سالمة بن عبد الخالق بن حسن الجمل، الرشيدي ل :الكسائي قراءة
 .(2)ه 1286كتبها سنة:ه( 1300)ت: بعد 

وهذه الم لفات لم يقف الباحث إال على بعضها؛ ألن أغلبها إم ا مفقود وإم ا مخطوط 
 مؤلفات، وهي: ةوقد وقف الباحث على ثالثغير مطبوع، 

الكسائي من رواية أبي عمر الدوري عن طريق ابن مقسم ألبي نصر  قراءة -1
بأبواب األصول، ثم بفرش الحروف في كل سورة  قراءالالكرماني، ابتدأه م لفه كعادات 

ل ُف في باب  د الم   ت م  من الفاتحة إلى سورة المسد، وختمه بفصل في التكبير، ولم ي ع 
، كما فعله الباحث في هذا البحث، بل فرش الحروف على قارئ معين وذكر ما خالفه
عمر  فذكر ما رواه أبو قراءالفيها بين أتى على جميع المواضع والكلمات المختلف 

الدوري من طريق ابن مقسم حتى انتهى من الفرش، وأما هذا البحث فهو رواية أبي 
ل ف وإن كان في  الحارث عن الكسائي من طرق عديدة، وإنما ذكر الباحث هذا الم  
غير راوية أبي الحارث؛ ألن أبا عمر الدوري وأبي الحارث راويا الكسائي وال يختلفان 

 وفرش الحروف إال في كلمات معدودة. قراءةالعنه في أصول 

نافع  قراءةمفردة الكسائي: ضمن كتاب المفردات ألبي عمر الداني، وقد جعل  -2
وافقه فهي غير شاملة لجميع لها أصاًل، فذكر ما خالف الكسائي فيه نافعًا ولم يذكر ما 

حفص هي األصل النتشارها  قراءةالكسائي، وأم ا هذا البحث فقد جعل الباحث  قراءة
بها في هذا العصر، ولكثرة اتفاقهم في غالب الفرش ألنهما جميعًا من  قرأوكثرة من ي
ٍر واحد   ته.قراءفي  ــ الكوفة ــ بخالف نافع فهو مدني ويختلف عنه كثيراً م ص 

ردة اإلمام الكسائي: من كتاب الكامل الفريد في التجريد والتفريد لإلمام مف -3
اإلمام الكسائي أصواًل وفرشًا، ولكنه من طريق  قراءةالموصلي، وقد استوعب فيها 

 الشاطبية فقط، وهذا البحث من طريق طيبة النشر.
                                                           

لباباني البغدادي لإيضاح المكنون في الذيل على كشف الانون: (، و 2/152عارفين للباباني )انار: هدية ال (1)
(3/314.) 

، هـ1396 ت:خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي انار: األعالم:  (2)
 (.10/44)عجم الم لفين مو  م،2002الطبعة الخامسة عشر ، : دار العلم للماليين(، ط6/146)
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  ةوالقسم الثاني: المؤلفات الحديث
 م رواية أبي الحارث عن الكسائي من طري ق الشاطبية جمعًا وتوجيهًا، بحث مقد 

الكريم والعلوم اإلسالمية من إعداد  القرآنلنيل درجة الماجستير في هذه الجامعة جامعة 
العوض  الطالب: سعد الرشيد التجاتي عبد الماجد، أشرف عليها األستاذ الدكتور: علي

م. والفرق بين هذا البحث وتلك الرسالة أن هذا 2008ه ــ 1429عبد هللا، بتاريخ:
البحث في رواية أبي الحارث من طريق طيبة النشر وتلك الرسالة في روايته من طريق 

 الشاطبية. 

  الكسائي: لمحمد بن عوض بن زايد الحرباوي، وطبع  قراءةإلى  قراءالإرشاد
ه ــ 1419ة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، الطبعة األولى:بمكتبة التوبة، بمدين

للشيخ: محمد بن  ®الكسائي  ةقراءلمعة الضياء في  ©م، والكتاب شرح لمناومة 1998
محمد هاللي اإليباري، وهذا الكتاب ــ أيضًا ــ من طريق الشاطبية، مع كونه شرحًا 

 . ةقراءا من التوجيه للالكسائي، وقد حوى الشرح كثير  ةقراءلمناومة في 

  نائي في اإلمام علي بن حمزة الكسائي: للشيخ محمد نبهان بن  قراءةالن ور الس 
في جامعة أم القرى سابقًا، الطبعة  قراءاتالو  القرآنحسين مصري، أستاذ 

غير  قراءةالم، وهذا الكتاب ذكر فيه م لفه شيلًا من أصول 2006ه ــ 1427األولى:
، وفيه القرآنه يذكر غالب األصول والفرش في كل سورة من سور مستوٍف لذلك، لكون

كثيرًا من األخطاء، ولم تخرج آياته بخط المصحف، مع كونه من طريق واحد وهو 
 طريق الشاطبية فقط.

  اإلمام علي بن حمزة الكسائي الكبير بروايتي الليث بن  قراءةاإلبداع الكريم في
دوري(، من طريقي الشاطبية والطيبة، تأليف: خالد )أبو الحارث(، وحفص بن عمر )ال

ه 1426محمد عبد هللا عبده، وأمية بكير، ُطبع: في عمان، األردن، الطبعة األولى: 
م. ولم يتيسر للباحث االطالع عليه، ولم يجده في المكتبات، وال حتى في 2006ــ 

 نسخة إلكترونية في االنترنت. 

 لتوفيق إبراهيم ضمرة، وطبع بدار غاية رضائي من طريقي الشاطبية والطيبة :
م، وقد نحا فيه م لفه نهج 2007ه ــ 1428عمان، األردن، الطبعة األولى:عمار، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-7- 

 

، ولكنه اعتنى به عناية كبيرة فضبط اآليات بخط المصحف، ¬الشيخ محمد نبهان
الكسائي من الشاطبية في أغلب الفرش، مع ذكره لطرق اإلمام  قراءةوذكر شواهد 

الكسائي من طريقي الشاطبية والطيبة في نهاية الكتاب مرتبًا لها ترتيبًا جيدًا، ولكنه 
الكسائي بكامله وهذا البحث في  قراءةو ــ أيضًا ــ الكتاب في  قراءةخال من التوجيه لل

البحث تخريجًا علميًا، مع ذكره التوجيه للرواية  رواية أبي الحارث فقط، وقد ُخر  ج هذا
 والشاهد لها من طريق طيبة النشر. 

 الصعوبات اليت واجهت الباحث:
 .في المكتبات العامة والخاصة قراءاتالالمصادر والمراجع في علم وندرة قلة  -1

 .أبي الحارث عن الكسائيية وفق رواية القرآنصعوبة ضبط الكلمات  -2
 منهج البحث

 ، وتفصيل ذلك كاآلتي:الوصفي قراءالبحث هو منهج االستمنهج 
 قراءاتالطريق طيبة النشر وأصلها النشر في من  أبي الحارثرواية  تتتبع -1

 ذكرُت الشواهد لها من الطيبة.و ، ها توجيهًا مختصراً تُ هها ووج  وأثبتُ  ،العشر البن الجزري 

لكثرة اآليات فقد جعلُت عزوُت اآليات إلى سورها مع ذكر رقم اآلية، ونارًا  -2
 اسم السورة ورقم اآلية بعد اآلية مباشرة بين معقوفتين، تجنبًا لكثرة الحواشي.

 ، وعزوُتها إلى ماآن  ها.خر جُت األحاديث -3

 عزوُت األقوال إلى قائليها.  -4

ألعالم الذين ورد ذكرهم في البحث عند أول موضع يردون فيه إال لترجمت  -5
ة أبي الحارث فلكثرتهم وكثرة الحواشي اكتفيت بذكر تاريخ الذين ذكروا في طرق رواي

 وفاتهم إن وجدت، واستوفيُت تراجم طرق رواية أبي الحارث الرئيسة ألهميتها.

في الموضع األول  بيانات الكتاب كاملةللمصادر والمراجع  ذكرُت في العزو -6
فحة، ثم  اسم اسم الكتاب، ثم الم لف، ثم  رقم الجزء إن وجد ورقم الص© من وروده

ثم  أذكر الطبعة وتاريخ ®ط©المحقق إن وجد، ثم اسم دار النشر، ورمزت لذلك بــ 
االختصار مع  وجهعلى  والم لف فقطاسم الكتاب  واقتصرُت بعد ذلك على®النشر

 .إن وجد الجزءذكر رقم الصفحة و 
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 عن عاصم هي األصل لرواية أبي الحارث وذلك في الفرشرواية حفص جعلت  -7
أم ا األصول فذكرُت و فإن خالف حفصًا في شيء ذكرُته وإن وافقه سكت  عنه،  ،فقط

 .مذهب أبي الحارث في جميع أبوابها بحسب القواعد المقررة في األصول

ية بالرسم العثماني، وفق رواية أبي الحارث عن الكسائي القرآنضبطت اآليات  -8
 وذلك في الفرش فقط.

العامة في كل باب من أبواب األصول، ثم أذكر القواعد في األصول ذكرُت  -9
، ثم  اللفظ أو الكلمة أوالً  مذهب أبي الحارث في ذلك، وفي الفرش أذكر ترجمت الرواية

ية المختلف فيها وفق رواية حفص، ثم  أضبط اآلية بالرسم العثماني وفق رواية القرآن
 ®تاء  ©الغيب بداًل من  ®ياء  ©بــ  قرأو  أبي الحارث عن الكسائي، مثال ذلك، قولي:

 .[83]سورة البقرة: {ّلَلَ ٱۡعُبُدوَن إهََل يَ ََل }، في قوله تعالى: {ۡعُبُدونَ تَ } في لفظ: الخطاب

أبي رواية من الكريم وفيها خالف  القرآنالتي لها ناائر في ية القرآن اتالكلم -10
، فإذا جاء موضع الخالف اآلخر مع ناائرها في أول موضع ترد فيهذكرُتها ، الحارث

نب هُت على الخالف المذكور فيها مع اإلحالة على موضعها الذي ُذك ر ت  فيه، مثال 
ــ أي بحذف األلف وسكون الياء ـــ في  ®التوحيد  ©بــ  قرأو  :، قلتُ {الريح}ذلك لفظ 

هَيَٰحه ٱ}لفظ:  هيۡ ٱَوتَۡۡصهيفه }وذلك في سبعة مواضع، في قوله تعالى:  {لر   {لَسَحابه ٱوَ  حه لر 
ُل  َلهيٱَو وَهۡ }و ،[164]سورة البقرة: هيۡ ٱيُۡرسه َ  حه لر  َۢان هيۡ ٱتَۡذُروهُ }و ،[57]سورة األعراف: {ۡشَ ]سورة  {حه لر 

ُل }و ،[45الكهف: هيۡ ٱَوَمن يُۡرسه َ  حه لر  َۢان ُل  َلهيٱ ّلَلُ ٱ}و ،[63]سورة النمل: {ۡشَ هيۡ ٱيُۡرسه َفُتثهرُي  حه لر 
رَۡسَل  َلهي  ٱ ّلَلُ ٱوَ }و ،[48]سورة الروم: {َسَحاٗبا

َ
هيۡ ٱأ  ،[9]سورة فاطر: {َفُتثهرُي َسَحاٗبا حه لر 

هيۡ ٱَوتَۡۡصهيفه }و  .[5الجاثية: ]سورة {حه لر 

 :بنوعيه على اإلشمام دل  في الكلمة ت العالمة المستديرة فوق الحرفوجود هذه  -11
ه وَج  }و، [44]سورة هود: {لَۡما ءُ ٱيَض وَغ  } نحو: ( ۠  ) َء ب ه ٱاْي   ،[69]سورة الزمر: {نَ  ۧۡلَبهي 
هَما تُۡؤَمرُ  َدعۡ ص  ٱفَ }و ووجود  ،[9]سورة النحل: {لَسبهيله ٱُد قَص   ّلَله ٱَولََعَ }و ،[94]سورة الحجر: {ب

ََٰٜفَنادَ } تحت الحرف تدل  على اإلمالة، نحو قوله تعالى: (  ٜ)هذه النقطة  ئهَكةُ ٱ هُ ى
َٰٓ  {لَۡملَ

هَسكۡ َوتََرى ٱۡلَاَس َسكۡ }وقوله تعالى:  .[39]سورة آل عمران: ، [2]سورة الحج: {ٜرىَٰ ٜرىَٰ َوَما ُهم ب
فوق الحرف تدل على أن  الحرف محذوف وصاًل ثابت وقفًا،  (  ْ )ووجود هذه العالمة 
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هۡ ٱ} وصاًل، وبإثباتها وقفًا في لفظ: ®هاء السكت ©بحذف  قرأو  نحو قولي: ، في {ۡقَتده
َُٰهُم }قوله تعالى:  هْ ٱفَبهُهَدى سۡ  قُۡل  ۡقَتده

َ
جۡ  ـ َلُُكمۡ ََل أ

َ
 .[90]سورة األنعام: {راا َعلَيهه أ

األوجه الجائزة المقروء بها من طريق النشر، وما كان من أوجه ال  ذكرتُ  -12
مثال ، على عدم صحتها ذكرتها ونب هتُ  ،ولها إشارات في كتب األئمة تصح روايةً 

 .إمالة الراء المتطرفة بعد األلف ذكر صاحب العنوان أن  فيها اإلمالة ألبي الحارث :ذلك

( دون ذكر مصدر أو مرجع، فإن انار: )ص ... ©إذا ذكرُت في الحاشية:  -13
 .®المراد هذا البحث 

ادة منه: كفهرس اآليات ختمُت البحث ببعض الفهارس المعينة على االستف -14
، وفهرس األبيات الشعرية واألعالم، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس واألحاديث

 الموضوعات.
 البحث: هيكل

مُت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وث  فصول، وخاتمة، وفهارس عامة.الثة قس 
باب اختياره، والدراسات أهمية الموضوع، وأسأهداف البحث، و واشتملت على  المقدمة:
 البحث. هيكلوالصعوبات التي واجهته في البحث، والمنهج المتبع، وبيان السابقة، 
 على: واشتملالتمهيد: 

  المقبولة. قراءةالأركان 

  والرواية، والطريق، والوجه.قراءةال، والفرق بين قراءاتالتعريف ، 

 .الخالف الواجب، والخالف الجائز 

 قراءةال مراتب. 

 .تعريف التوجيه ومصطلحاته 
 .مراحل التوجيه 
 التوجيه أنواع. 

 الفصل األول: تعريفات أساسية
 وتشمل أربعة مباحث:

 المبحث األول: التعريف بأبي الحارث الليث، وفيه خمسة مطالب:
 اسمه، ومولده، ووفاته.المطلب األول: 
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 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية.
 المطلب الثالث: شيوخه.

 المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.
 المطلب الخامس: بيان طرق رواية أبي الحارث.

 المبحث الثاني: التعريف بالكسائي، وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول: اسمه، ومولده، ووفاته.

 الثاني: نشأته، وحياته العلمية، ورحالته.المطلب 
 المطلب الثالث: شيوخه، وأشهر تالمذته.

 المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.
 المطلب الخامس: م لفاته

 المبحث الثالث: التعريف بابن الجزري، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول: اسمه، ومولده، ورحالته العلمية، ووفاته.

 ، وتالميذه.قراءاتالشيوخه في المطلب الثاني: 
 .القرآنالمطلب الثالث: م لفاته في علوم 

 المطلب الرابع: التعريف بطيبة النشر.
 الفصل الثاني: أصول رواية أبي الحارث

 وتشمل توطلة وتسعة مباحث:
  المبحث األول: االستعاذة والبسملة، وفيهما مطالبان:

 المطلب األول: االستعاذة.
 البسملة.المطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: اإلدغام، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول: تعريف اإلدغام وذكر أقسامه وشروطه وموانعه. 

 المطلب الثاني: اإلدغام الكبير.
 المطلب الثالث: اإلدغام الصغير، ويشمل خمسة فروع:

 الفرع األول: ذال إذ.
 الفرع الثاني: دال قد.

 الفرع الثالث: تاء التأنيث.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-11- 

 

 الفرع الرابع: الم هل وبل.
 الفرع الخامس: حروف قربت مخارجها. 

 الر ابع: أحكام النون الساكنة والتنوين. المطلب
 المبحث الثالث: ميم الجمع، وهاء الكناية، وفيهما ثالثة مطالب:

 المطلب األول: ميم الجمع.
 المطلب الثاني: هاء الكناية.

 المطلب الثالث: تنبيهات.
 الرابع: المد والقصر، وفيهما ثالثة مطالب:المبحث 

 المطلب األول: تعريف المد والقصر، وذكر أسباب المد.
 المطلب الثاني: أقسام المد.
 المطلب الثالث: تنبيهات.

 الثة مطالب:ث وفيهاوالنقل والسكت، المبحث الخامس: الهمزات، 
 .كلمتين كلمة، ومن من المطلب األول: الهمزتان

 .المفرد الثاني: الهمزالمطلب 
  المطلب الثالث: النقل، والسكت، واإلدراج.

 ثالثة مطالب: بحث السادس: الفتح واإلمالة، وفيهماالم
 وأسباب اإلمالة. ،المطلب األول: تعريف الفتح واإلمالة، وذكر أقسامهما

 المطلب الثاني: إمالة األلف، وفيه ثالثة فروع:
 الفرع األول: ما فيه اإلمالة.
 الفرع الثاني: ما فيه الفتح.

 الفرع الثالث: تنبيهات.
 المطلب الثالث: إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف.

 المبحث السابع: حكم الراءات والالمات، وفيهما مطلبان:
 المطلب األول: الراءات.
مات.  المطلب الثاني: الال 

 المبحث الثامن: حكم الوقف، وفيه مطلبان:
 األول: تعريف الوقف وكيفية الوقف على أواخر الكلم.المطلب 
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 المطلب الثاني: الوقف مرسوم الخط.
 المبحث التاسع: الياءات، وفيها مطلبان:

 المطلب األول: ياءات اإلضافة.
 المطلب الثاني: ياءات الزوائد

 الفصل الثالث: فرش الحروف
 ويشمل توطلة وثالثة مباحث:
 الفاتحة إلى آخر سورة التوبة، وفيه ثالثة مطالب:المبحث األول: من أول سورة 

 المطلب األول: من أول سورة الفاتحة إلى آخر آل عمران.
 المطلب الثاني: من أول سورة النساء إلى آخر سورة األنعام.

 المطلب الثالث: من أول سورة األعراف إلى آخر سورة التوبة.
 العنكبوت، وفيه ثالثة مطالب:المبحث الثاني: من أول سورة يونس إلى آخر سورة 
 المطلب األول: من أول يونس إلى آخر سورة الحجر.

 المطلب الثاني: من أول سورة النحل إلى آخر سورة الم منون 
 المطلب الثالث: من أول سورة النور إلى آخر سورة العنكبوت.

 ، وفيه ثالثة مطالب:نقرأالالمبحث الثالث: من أول سورة الروم إلى آخر 
 المطلب األول: من أول سورة الروم إلى آخر سورة فصلت.

 .القرآنالمطلب الثاني: من أول سورة الشورى إلى آخر 
 .القرآنالمطلب الثالث: مسائل تتعلق بختم 

 الخاتمة، وتشمل: نتائج البحث، وأهم التوصيات.
  الفهارس العامة، وتشمل:

 يةالقرآن اآلياتفهرس  •
 النبوية األحاديثفهرس  •
 األبيات الشعريةفهرس  •
 األعالمفهرس  •
 المصادر والمراجعفهرس  •
الموضوعاتفهرس  •
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 متهيد
 : وفيه

 قراءةالالفرق بين ، و قراءاتالتعريف  •
 ، واالختيار.والوجه ،والطريق ،والرواية

 الخالف الواجب والخالف الجائز •
 قراءةالمراتب  •
 المقبولة قراءةالأركان  •
 تعريف التوجيه ومصطلحاته •
 مراحل التوجيه •
 أنواع التوجيه •
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 الطريق والوجه واالختياروالرواية  قراءةالالفرق بني و قراءاتالتعريف 
الباحث واط العه على كتب هذا العلم، وجد أن هناك مصطلحات  قراءةمن خالل 

ال ُبد  من معرفتها لمن يلُج هذا الفن؛ ألن من لم يعرف هذه  قراءاتاليستخدمها علماء 
المصطلحات ال يستطع التفريق بين الخالف الجائز والخالف الواجب؛ لذا رأى الباحث 
أن يذكر تعريف هذه المصطلحات من حيث اللغة، ومن حيث االصطالح، وهذه 

 المصطلحات هي: 
، وهو يدل على قرأ: مشتقة من مصدر الفعل قراءةال، و قراءةجمع  :ةلغ اتقراءال -1

ومنه  ،(1) الجمع والضم، ويستعمل بمعنى التالوة: وهي ضم األلفاظ بعضها إلى بعض
هَذا  ١٧ ۥَوُقۡرَءانَهُ  ۥإهَن َعلَۡيَنا ََجَۡعهُ }قوله تعالى:  ، 17 ]سورة القيامة: {١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  تَبهعۡ ٱَ۠ۡنَُٰه فَ قرأفَإ

18]. 

اختالف  واختالفها بعزو الناقلة"، وقيل: القرآن"علم بكيفيات أداء كلمات : اً اصطالحو 
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد  في ‘على نبينا محمد  ي المنزلألفاظ الوح
 .(2) وغيرهما

   .تقدم تعريفها :ةلغ ةقراءالو  -2

المتجردين  قراءةالهي كل خالف ينسب إلى قارئ أو إمام من أئمة اصطالحًا: و 
عاصم،  قراءةو الكسائي،  قراءةفيقال:  ،(3) مما اجمعت عليه الروايات والطرق  قراءةلل
 نافع. قراءةو 

                                                           
الرازي، مادة: ق ر  الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين: الصحاح انار: مختار (1)

صيدا، الطبعة  ـــ النموذجية ــ بيروت الدار العصرية ـــ محمد، المكتبة الشيخ يوسف: (، تحقيق249أ، )ص 
 العلي عبد. به: د يتعلق وما يةالقرآن القراءات علم مصطلحات م، ومعجم1999/  هـ1420الخامسة: 
 . م2011 ـ ه1432الثانية، : ط السالم، القاهرة ، دار(269 ص)المس ول، 

 (.1/273(. واإلتقان للزركشي )39نار: منجد المقرئين البن الجزري )صا (2)
،  الغني عبد بن أحمد بن محمد بن عشر: أحمد األربعة القراءات في البشر فضالء إتحافانار:  (3) الدمياطي 

ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة،  العلمية الكتب دار: مهرة، ط أنس: (، تحقيق1/26بالبناء، ) الشهير الدين شهاب
والمدخل إلى علم (. 269ية، للمس ول، )صالقرآن القراءاتومعجم مصطلحات علم . هـ1427 - م2006
اليمن، ط: األولى،  ـ صنعاء ـ مكتبة الصادق ،(11 -10ص )، عبد هللا بن عثمان المنصوري: القراءات
 -هـ1405، المكتبة الفيصلية، ط: األولى (30ص )، السيد رزق الطويل: القراءاتم. ومدخل في علوم 2007
 م. 1985
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مشتقة من الفعل روي، ويستعمل للداللة على: حمل الشيء، أو  :ةلغ ةالرواي -3
 .(1)، حاملوها أو ناقلوها قراءةالنقله، فرواة 

فيقال: رواية  ،(2) هي كل خالف ينسب لآلخذ عن اإلمام ولو بواسطةواصطالحًا: 
 أبي الحارث عن الكسائي، ورواية حفص عن عاصم، ورواية هشام عن ابن عامر.

 .(3)السبيل أو المسلك  :ةالطريق لغ -4

فتقول: طريق محمد  ،(4) كل خالف ينسب لآلخذ عن الراوي وإن نزلواصطالحًا: 
ي عن محمد بن يحيى، وطريق عمرو ابن  بن يحيى عن أبي الحارث، وطريق الب ط  

وطريق  الصباح عن حفص، وطريق الفيل عن عمرو، وطريق أبي نشيط عن قالون،
 ابن ُبوي ان عن أبي نشيط. 

 .(5)الاهور والبدور، أو الجانب، أو الجهة والناحية، أو النوع والقسم الوجه لغة:  -5

كأوجه البسملة الثالثة لمن يبسمل،  ،(6) هو كل خالف ينسب الختيار القارئ واصطالحًا: 
وكأوجه الوقف بالروم واإلشمام، وتطلق األوجه أيضاً على اختالف الطرق والروايات على 

 . (7) سبيل التخيير، وإن شاع التعبير عنها باألوجه تساهالً سبيل العدد ال على 
                                                           

 (. 222للمس ول: )ص  القراءات(، ومعجم مصطلحات 123 انار: مختار الصحاح: )مادة: ر و ي ص (1)
نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية،  القراءات(، وعلم 222للمس ول: )ص  القراءاتينار: معجم مصطلحات  (2)

ه 1423(، ط: دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الثالثة، 29د. نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل، )ص
 م. 2002ـــ

، : دار الدعوة، ط(وآخرون  )إبراهيم مصطفى: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(، 2/556) انار: المعجم الوسيط (3)
 (. 245، )صالقراءات(، ومعجم مصطلحات علم 189ط ر ق ص: ومختار الصحاح، )مادة

( دار التدمرية، ط: األولى 101أ. د. محمد بن عبد الرحمن الشايع )ص القرآنمعجم مصطلحات علوم  :ينار (4)
 . م2012ه ـ 1433

بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب تاج العروس من جواهر القاموس: محم د انار:  (5)
بيدي ) ، والمعجم الوسيط : دار الهداية، ط: مجموعة من المحققين، تحقيق(535 /36بمرتضى، الز 

(2/1015 .) 
 (. 30، د. نبيل آل إسماعيل، )صالقراءات(، وعلم 26انار: اإلتحاف للبناء )ص (6)
، تحقيق: مركز الدراسات (1/337)أحمد بن محمد القسطالني: : القراءاتلفنون  ينار: لطائف اإلشارات (7)

السبع: ولي هللا علي النوري  القراءات، وغيث النفع في مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ط: يةالقرآن
ه ـ 1419(، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 12 /1الصفاقسي، )

 م، 9199
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 :(2)في مناومته المـُسم اة بحرز األماني  ¬(1) قال اإلمام الشاطبي
عٍ  123 ض  ان  في ُكل   م و  ه  ُهُم ال و ج  ن د   و ع 

 
م ى  ل ال   ت س  ذ ف  ف يه  ُمع  ل  ال ح   أل ج 

باً  124  ُزوًما و إ ن  ي ُك كاذ  ي ب ت غ  م ج   ك 
 

ال     ال ٍم ط ي  ب  ال خ  ُل ل ُكم  ع ن  ع  ي خ   و 
 :(3) ¬وقال 

ر ه ا  146 ُم ت اُؤه اوف ى ع ش  غ   و الط اء  ُتد 
 

ل ال    ن ُه ت ه  ان  ع  ه  ُرٍف و ج  في أ ح   و 
ر اة  ُثم  الز ك اة  ُقل   147  ُلوا الت و   ف م ع  ُحم  

 
ل ت أ ت  ط ائ ف ة  ع ال    ُقل  آت  ذ ا أل  و   و 

 . (4)يراد به المفاضلة بين شيلين فأكثر، والميل إلى أحدهما أو بعضهما االختيار لغة:  -6 

هو الحرف أو الوجه الذي يختاره القارئ أو الراوي أو اآلخذ عنهم وإن واصطالحًا: 
 . (5) في اختياراته نزل، من بين مروياته مجتهداً 

 اخلالف الواجب واخلالف اجلائز
أو الطرق، فهذا الخالف  أو الروايات قراءاتالفي  هو كل خالفالخالف الواجب: 

 كان منه بشيء القارئ  أخل فلو فال يجوز اإلخالل بشيء منه، ،ورواية نص خالف
 . (6) الرواية في نقصاً 

ْ }، و{َءاَدمَ }: نحو في لألزرق  أوجه البدلمثاله:  وتُوا
ُ
 ثالث فهذه {إهيَمَُٰنُكمۡ }، و{أ

                                                           
وأتقنها  القراءاتهـ، قرأ 538هو: أبو القاسم بن ف ير ه بن خلف بن أحمد الشاطبي، ولد في آخر سنة بشاطبة:  (1)

على أبي عبد هللا محمد بن أبي العاص النفزي، وغيره، زار صالح الدين يوسف حين فتح بيت المقدس سنة: 
هـ. انار: غاية النهاية البن الجزري: 590سنة: هـ، ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرئ حتى توفي 589

(1/ 20- 23) . 
السبع: القاسم بن فيرة بن خلف بن  القراءاتانار: متن الشاطبية المسم ى حرز األماني ووجه التهاني في  (2)

(، تحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى المدينة المنورة، 10أحمد الشاطبي الرعيني األندلسي )ص
 م. 2010ه ـ1431الخامسة، ط: 

 (. 12انار: الشاطبية )ص (3)
 (. 11/242انار تاج العروس، مادة: خير ) (4)
(، مكتبة دار القلم، بيروت، ط: الثانية، 105ية تاريخ وتعريف: عبد الهادي الفضلي: )القرآن القراءاتانار:  (5)

 (. 31لنبيل آل إسماعيل: )ص القراءات(، وعلم 55للطويل: )ص القراءاتم، وعلوم 1980
(، واإلضاءة 12 /1السبع للصفاقسي، ) القراءات(، وغيث النفع في 27ـ 1/27انار: إتحاف فضالء البشر ) (6)

(، تحقيق: أبو عبد هللا محمد علي سمك، دار الكتب 50ـ 49: علي محمد الضباع، )قراءةالفي أصول 
 م(. 2015ه ـ 1436العلمية، بيروت، لبنان، 
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 . (1)طرق، وما يعبر عنها بأوجه البدل فهو من باب التساهل في اللفظ فقط، وإال فهي طرق 

 أتى وجه األوجه المخير فيها القارئ، فبأي هو المعب ر عنه بخالفالخالف الجائز: 
 . (2) منها بشيء إخالل يكون  الرواية، وال تلك في أجزأ القارئ 

، {لُۡمۡفلهُحونَ ٱ}، و{ۡلَعَٰلَمهيَ ٱ}نحو:  المد الثالثة في العارض للسكون  أوجهمثاله: 
يبسمل، وأوجه تغيير الهمز وقفًا  لمن السورتين بين البسملة ثالثة ونحو {َمَتابه }و

ي ر القارئ باإلتيان بواحد منها، ولذا كان بعض   قراءاللحمزة وهشام، فكل هذه أوجه ُيخ 
 يجمعها بالمشافهة، وبعضهم الجميع ليجتمع غيره في وبآخر موضع في بواحد يقرئ 
ما، وال يلزم القارئ اإلتبان بها جميعًا في كل موضع فذلك وضع أو موضع أول م في

 .(3) عليها وتدريب المبتدئ تكلف مذموم، إال إذا كان على سبيل تعريف القارئ بها
 املقبولة قراءةالأركان 

ق الصحابة في األمصار تفر   الدولة اإلسالمية،وتوسعت  لـم ا انتشرت الفتوحات،
حتى نشأ بعض  ،قراءةالوكثر وجوه  ر الرواة عنهم،ثُ فك   للجهاد وتعليم تلك األمصار،

بل ربما اكتفى بما صح  في العربية أو  ته إلى األئمة المقرئين،قراءممن ال يرجع في 
احتاج العلماء لوضع ف وال يلتف إلى ما سوى ذلك، أو بعكس ذلك، بما وافق الرسم،

ية مما ال يثبت؛ فصاغوا أركانًا ال تخرج عنها القرآنبه  ضوابط دقيقة لتمييز ما ثبت
وخالفهم  واختلفوا في ركن واحد، وانعقد إجماعهم على ركنين منها، الصحيحة، قراءاتال

 هي: وهذه الثالثة األركان  فيه أشبه باالختالف اللفاي فقط على ما سأذكره بعد،
وهو ما رواه جماعة عن جماعة ــ من غير تعيين عدد على الصحيح اتر: التو  .1

 .(4)ـــ كذا إلى منتهاه يمتنع عادة تواط هم على الكذب 

على من يقول بخالفه حتى  الباحث ولم يقف ،عليه جمهور األمةبالتواتر والقول 

                                                           
 (12 /1السبع: ) القراءاتوغيث النفع في ، (1/337): القراءاتلفنون  ينار: لطائف اإلشارات (1)
(، واإلضاءة في أصول 12 /1السبع، ) القراءات(، وغيث النفع في 27ـ 1/27انار: إتحاف فضالء البشر ) (2)

 (50ـ 49، علي محمد الضباع، )قراءةال
 انار: المراجع السابقة.  (3)
(، 1/224هـ، )911: ت السيوطي الدين بكر، جالل أبي بن الرحمن عبد: القرآن علوم في اإلتقانينار:  (4)

  (.مجلد4) م 1974 /هـ1394للكتاب،  العامة المصرية الهيلة: إبراهيم، ط الفضل أبو محمد: تحقيق
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على  (2) اإلبانة في القرن الرابع الهجري فنص  في (1) بن أبي طالب القيسيجاء مكي 
وتبعهم  ،(4)في شرح الهداية  (3) وأبو العباس أحمد بن عمار المهدوي  ،صحة اإلسناد

اإلمام  وإلى هذا القول ذهب ،(6) في المرشد الوجيز (5) المقدسي أبو شامةعلى ذلك 
بل رد  على هذا  يقول بالتواتر، وكان قبل ذلك ،(8)في كتاب النشر  (7) ابن الجزري 

ولعل   ،(9)بل وصف هذا القول بالسقوط  القول في كتابه منجد المقرئين وأطال في الرد،
 النقل المستفيضفهم يشترطون لذلك على صحة اإلسناد يقصد التواتر أيضًا  من ينص  

                                                           
على  القراءاتقرأ هـ، 355: ولد سنة، عالم مقرئ، أبو محمد مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسيهو:  (1)

الكبار على الطبقات  قراءالمعرفة انار: هـ. 437ت: وغيرهما، أبي الطيب بن غلبون، وابنه طاهر، 
بيروت، لبنان، ط: األولى، ، دار الكتب العلمية، (221 -220 /1)واألعصار، محمد بن أحمد الذهبي: 

، تحقيق: برجستراسر(، 310 -309 /2)، البن الجزري  قراءالغاية النهاية في طبقات و م. 1997 -هـ 1417
 هـ. 1351مكتبة ابن تيمية، ط: األولى، 

فرغلي سيد ، تحقيق: (150ـ149ص )، مكي بن أبي طالب القيسي: القراءاتانار: اإلبانة عن معاني  (2)
 م. 2011ه، 1432ط: األولى، ، عرباوي، كتاب ناشرون ـ بيروت ـ لبنان

هو: أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي، قرأ على محمد بن سفيان وعلى جده ألمه مهدي  (3)
بن إبراهيم، وغيرهما، وهو الذي ذكره الشاطبي في باب االستعاذة، قرأ عليه غانم بن الوليد وأبو عبد هللا محمد 

 . (92 /1)لجزري: هـ. انار: غاية النهاية البن ا440الطرفي، وغيرهما، توفي: حدود 
حيدر، ط:  سعيد حازم: (، تحقيق8ص /1) العباس المهدوي  أبي بن عمار بن الهداية: أحمد انار: شرح (4)

 . ه1415الرشد، الرياض، 
على  القراءاتهـ، قرأ 599سنة: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي، ولد هو:  (5)

 -361 /1للذهبي: ) قراءالانار: معرفة هـ. 665: سنةوتوفي ، وغيرهما، كفري حسين ال، و شيخه السخاوي 
 (. 366 -365 /1(. وغاية النهاية البن الجزري: )362

 يأبب المقدسي المعروف انار: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، عبد الرحمن بن إسماعيل (6)
ط: الثانية، ، الكويت، الطبطبائي، مكتبة اإلمام الذهبي د. وليد مساعد، تحقيق: (238 -381 ص)شامة: 
 . م1993 -هـ1414

. وانار المزيد من ترجمته في هـ833ت: هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري،  (7)
 . (58)ص الفصل األول من هذا البحث

(، ت: خالد حسن أبو الجود، دار المحسن 141ـ 140 /1)البن الجزري: العشر  القراءاتفي انار: النشر  (8)
 مجلدات.  5م، 2016ه ـ 1437للنشر، الجزائر، ط: األولى، 

(، تحقيق: ناصر 210ـ209ص )انار: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن محمد ابن الجزري:  (9)
 . م2010 - ه3114ط: األولى محم دى محمد جاد، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 
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وأن  والشهرة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، بالقبول، يها ذلكتلقو  لدى عموم األمة،
 . (1)غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ  بها بعضهم  قراءةالتكون تلك 

ئن بمجموعها تفيد قرآاختالف لفاي؛ ألن هذه الويمكن أن ُيقال أن  االختالف هنا 
فإذا الصحيحة: "  قراءةالعد ذكره أركان وتقوم مقام التواتر، ولذا قال مكي ب ،(2) العلم

يبه وصحته وصدقه؛ ألنه ُأخذ  ع على م غ  اجتمعت هذه الخالل الثالث ُقر ئ  به، وُقط 
 . (3)" وكفر من جحده عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف،

 أحد : والمراد بموافقةاحتماالً  ولو ةرسم أحد المصاحف العثماني ةموافق .2
: عامر في قول هللا تعالى ابن قراءةك بعض دون  بعضها في ثابتاً  كان ما المصاحف

ا ّلَلُ ٱ ََّتَذَ ٱقَالُواْ } الشامي  المصحف في بحذفها ذلك واو، فإن بغير. [116]سورة البقرة: {َوََلٗ
( كثير ابن ةقراءوك ال غير، َعَد لَُهۡم َجنَ }في قول هللا تعالى:  بزيادة )م ن 

َ
ٖت ََتۡرهي ٰـَ َوأ

نَۡهَٰرُ ٱَها ََتۡته  مهنۡ 
َ
بَٗدا   َۡل

َ
هيَن فهيَها  أ المكي  المصحف في ثابت ذلك فإن ،[100]سورة التوبة: {َخَِٰله

َملهكه }نحو قول هللا تعالى:  تقديرا، ولو الرسم يوافق ما احتماالً أي ولو ومعنى ال غير،
هينه ٱيَۡومه   الحذف ةقراءالمصاحف، ف جميع في ألف بغير كتب فإنه[. 4]سورة الفاتحة: {٤ َل 

ت مل ة إثبات األلف قراءةو تحتمله تحقيقًا،   . (4)اختصارا  حذفت األلف تقديرًا، فتكون  ُمح 

 كان النحو، سواء وجوه من أي بوجه ولو ومعنى ولو بوجه: ةالعربي ةموافق .3
 قراءةال كانت إذا مثله يضر ال اختالفا فيه مختلفا عليه، أم مجمعا فصيحا أم أفصح
األقوم،  والركن األعام األصل هو الصحيح، إذ باإلسناد األئمة وتلقاه وذاع شاع مما

                                                           
 . (391(، والمرشد الوجيز ألبي شامة )1/140): النشر البن الجزري: ينار (1)
ألن خبر الواحد يفيد العلم الحتفافه بقرائن متصلة، من كون الرواة أهل صدق وضبط وإتقان، وكون الخبر مما  (2)

الطاهر السلفي، وابن  تلقته األمة بالقبول، وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث كأبي عبد هللا الحميدي، وأبي
الرحمن،  عبد بن عثمان: الصالح ابن بمقدمة الحديث، وُيعرف علوم أنواع الصالح وغيرهم، انار: معرفة

 دار: عتر، ط الدين نور: (، تحقيق44هـ، )ص: 643: ت الصالح بابن المعروف الدين أبو عمرو، تقي
 محمد هللا عبد أبو الشافعي: م، والرسالة1986 - هـ1406بيروت،  – المعاصر الفكر سوريا، دار -الفكر
هـ 204: ت المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن

 . 1940ه ــــ1358األولى،  الحلبي، مصر، الطبعة شاكر، مكتبه أحمد: (، تحقيق369)ص
 . (150انار: اإلبانة لمكي القيسي) (3)
 (. 138 /1)البن الجزري  ينار: النشر (4)
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 . (1)العربية  موافقة ركن في المحققين عند المختار هو وهذا

، (3)والمهدوي في شرح الهداية ، (2) مكي في اإلبانة نص  على هذه األركان اإلمامومم ن 
:(6)قال في الطيبة  .الطيبة، و (5)وابن الجزري في النشر ، (4) في المرشد الوجيز أبو شامةو 

و    14 ه  ن ح  و ي  ف ُكل  م ا و اف ق  و ج  ااًل ي ح  ت م  م  اح  للر س  ان    ك   و 
ح    15 ص  نادًا ُهو   و  ك انُ  القرآنإس  ه  الث الث ُة األ ر  ذ   ف ه 
ن  أ ث ب ت      16 ت ل  ُرك  يُثما  ي خ  ة   وح  بع   ُشُذوذ ُه ل و  أن ُه ف ي الس 

 قراءةالمراتب 
ذكرها علماء التجويد في  قراءالالكريم بمراتب معينة، نقلت عن األئمة  القرآن قرأيُ 

في الموضح، وأبي الحسن  (7) في التحديد، والقرطبي ه(444)ت:  كتبهم بدًء من الداني
في التمهيد، ثم تبعهم األئمة ممن جاء بعدهم على ذلك، فمنهم  (8) الهم ذ اني العطار

ي التمهيد، ومنهم من ذكرها في ف من ذكرها في كتب التجويد كه الء، كابن الجزري 
 ، تحت باب التجويد، وكذلك فعل ابن الجزري، وهذه المراتب، هي: قراءاتالكتب 

مصدر حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه: اإلتيان بالشيء  :ةالتحقيق لغ -1
 .(9) على حقه من غير زيادة فيه وال نقص منه

                                                           
 (. 136ـ 1/135)لنشر البن الجزري اانار:  (1)
 (. 150ص) انار: اإلبانة (2)
 (. 8ص /1الهداية ) انار: شرح (3)
 (. 238 -381 ص)انار: المرشد الوجيز (4)
 (. 134 /1)البن الجزري:  انار: النشر (5)
ط:  دة،ج، لهدىامكتبة ، مد تميم الزعبيمح، تحقيق: (32ص)العشر البن الجزري:  القراءاتطيبة النشر في  (6)

 م9941-هـ4141األولى، 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس أبو القاسم القرطبي مقرئ محرر أستاذ كامل متقن هو:  (7)

ه. انار: غاية النهاية البن الجزري 461توفي سنة  ،القراءاتكبير رحال صاحب كتاب المفتاح في 
(1/482.) 

إمام العراقيين  ،أبو العالء الهمذاني العطار ،الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهلهو:  (8)
 (.1/204ه. انار: غاية النهاية البن الجزري )569، توفي سنة: العشر القراءاتوم لف كتاب الغاية في 

(، تحقيق: غانم قدوري 72التحديد في اإلتقان والتجويد: ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، )ص انار: (9)
 علم في (، والتمهيد18 /2م، والنشر ) 1988 - هـ 1407 األولى: األنبار، بغداد، الطبعة دار الحمد، مكتبة
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 واإلشباع والهمز المد وتنزيلها مراتبها، منحقوقها،  الحروف هو إعطاء واصطالحا:
 .(1) وترسل وت دة وإخراجها بيسر بعضها من بعض، وبيانها وتفكيك

 .(2)" قال ابن الجزري: "والتحقيق نوع من أنوع الترتيل، وهو مذهب حمزة وورش... 

 .(3) يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه :ةالتدوير لغ -2

 والحدر. التحقيق من المقامين بين التوسط عن عبارة هو واصطالحًا:
 يبلغ ولم المنفصل مد روى  ممن األئمة أكثر عن ورد الذي قال ابن الجزري: وهو

 عند المختار األئمة، وهو جميع عن وصح قراءال سائر مذهب اإلشباع، وهو إلى فيه
 . (4) األداء أهل أكثر

ر   من مصدر هو :ةالحدر لغ -3 د  ُدر بالفتح ح   أسرع.  إذا بالضم ي ح 

 القارئ  الحروف، ونطق األلفاظ، وتمكين تقويم مع قراءةال هو سرعة واصطالحًا:
 من تمضيغ، واإلشباع غير من تمطيط، والتشديد غير من لكز، والمد غير من بالهمز
الوصل،  إيثار مع قراءةال به الرواية، ووردت به صحت مما ذلك تكلف، ونحو غير

 .(5) الحروف اللفظ، وتمكن تقويم ومراعاة اإلعراب وإقامة
قال ابن الجزري: "والحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل 
كأبي عمرو ويعقوب وقالون واألصبهاني عن ورش في األشهر عنهم، وكالولي عن 

 :(7) الطيبةقال ابن الجزري في  .(6)" حفص وأكثر العرقيين عن الُحل واني عن هشام
يُ  79 ق يق  م ع   القرآن قرأو   ب الت ح 

 
ُكلٌّ ُمت ب ع    يٍر و  و  ت د  ٍر و  د   ح 

                                                            
 على الدكتور: حقيق(، ت48يوسف، )ص بن محمد بن الجزري، محمد ابن الخير أبو الدين شمس: التجويد
 م.  1985ــــ  هـ 1405المعارف، الرياض، الطبعة األولى،  البواب، مكتبة حسين

ـ 215(، )ص461ينار: المراجع السابقة، والموضح في التجويد: عبد الوهاب بن محمد القرطبي )المتوفى  (1)
 م. 2009ه ـ 1430(، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار عمار، األردن، ط: الثانية، 216

 (. 95(، والتحديد للداني )ص19 /2)البن الجزري ينار: النشر  (2)
 (. 11/342انار: تاج العروس مادة: دور ) (3)
 (. 22ـ 2/21)البن الجزري انار: النشر  (4)
 (2ا /2)البن الجزري (، والنشر 73انار: التحديد )ص (5)
 (. 21 /2)البن الجزري انار: النشر  (6)
 . (63ص )طيبة النشر البن الجزري:  (7)
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 .وهي: الترتيل ةرابع ةويذكر بعضهم مرتب
لُ قراءةالوالترتيل في   . (1)بغى بغير والتبيين فيها : الت ر س 

والتعليم والتمرين،  للرياضة التحقيق: يكون  والتحقيق فقال الترتيل بين الداني وفر ق  
 . (2)واالستنباط والتفكر للتدبير والترتيل: يكون 

والذي ياهر أن التحقيق نوع من أنواع الترتيل كما قاله ابن الجزري، وأن الترتيل 
الثالث؛ ألن هللا  قراءةالبعضهم بل هو مصاحب لمراتب  ليس مرتبة مستقلة كما ذكر

 قرأأن ي ‘وُأم ر  النبي   [.32]سورة الفرقان: {٣٢َوَرتَۡلَنَُٰه تَۡرتهيًٗل } قال سبحانه: به القرآنن ز ل 
هله }: قال تعالىبذلك   وهللا أعلم. . [4]سورة المزمل: {٤تَۡرتهيًلا  ۡلُقۡرَءانَ ٱَوَرت 

 تعريف التوجيه ومصطلحاته
ه، وأصله :ةلغ التوجيه ه يوج  شيء،  كل : ومعناه مستقبلمن الو جه مصدر الفعل وج 

ة: الجانبالكالم: السبيُل الذي تقصده  ووجه ه   تتوجه الذي والموضع والناحية به، والو ج 
َها} الكريم القرآنوفي ، وتقصده إليه ه ٖ وهۡجَهٌة ُهَو ُمَوّل 

 أوجه، والجمع: [148]سورة البقرة: {َولهُك 
هه القرآن ووجوه: ووجوه فه : توجيها معانيه، ووج   وفي الذكر الحكيم: ،(3)أرسله، وشر 

رۡير }
َ ته ِبه

ۡ
ههُّ ََل يَأ ه ۡيَنَما يُوَج 

َ
 . [76]سورة النحل: {أ

من حيث اللغة واإلعراب  قراءاتالهو علم يبحث في بيان وجوه  اصطالحًا:و 
مع ذكر األدلة. فمجموع هذه األمور تسمى  قراءةالذلك من احتياج  والمعنى، وغير
 . (4) قراءاتالاالحتجاج أو علل  التوجيه، أوكتب هذا العلم بكتب  توجيهًا، وتسمى

من خالل اطالع الباحث لمصنفات هذا العلم وأسمائه وجد  مصطلحات التوجيه:
                                                           

(، 1704 /4)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيانار:  (1)
 6، )م 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة ، بيروت –دار العلم للماليين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

 مجلدات(. 
 (. 26 /2) البن الجزري  (، والنشر72للداني )ص انار: التحديد  (2)
: (، تحقيق1255هـ، )ص817: الفيروز آبادي، ت يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: القاموس المحيط (3)

 هـ 1426الثامنة، : لبنان، الطبعة – الرسالة، بيروت م سسة: الرسالة، ط م سسة في التراث تحقيق مكتب
 . (558 /13)مناور،  بنال العرب م. ولسان 2005 -

 شكري، محمد مفلح، و محمد: تأليف هـ1422 عمار دار ط( 201 )ص القراءات علم في ينار: مقدمات (4)
 . الهجرة ، ط: دار(1/308) بازمول عمر بن محمد/واألحكام: د التفسير في وأثرها القراءاتخالد، و 
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أنه قد شاع لهذا العلم العديد من المسم يات أولها: مصطلح "وجوه" فهذا هارون بن 
وهذا  ،(2)"قراءاتالأول من صنف في ذلك، له كتاب أسماه "وجوه  (1)موسى األعور
مين، أماالمصطلح عند  به الخالف الجائز، نحو:  فيطلقونه ويريدون المتأخرين  المتقد  

 . أوجه االستعاذة والبسملة، والروم واإلشمام وغيرها
م ل بعد ذلك عدة أسماء منها: االحتجاج  ،(4) ، والحجة(3) ثم  اسُتع 

                                                           
عن عاصم الجحدري  قراءةالهو: هارون بن موسى أبو عبد هللا األعور، العتكي البصري األزدي موالهم، روى  (1)

وألفها وتتبع الشاذ منها، توفي  القراءاتوعاصم بن أبي النجود وغيرهما، كان أول من سمع بالبصرة وجوه 
 . (348 /2)هـ. انار: غاية النهاية البن الجزري: 170سنة: حدود 

 القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب" أسماه كتاباً  فألف( ه392 ت) جني بن عثمان الفتح أبو أتى ثم (2)
 م، بتحقيق1994– هـ1415اإلسالمية القاهرة،  للش ون  األعلى الكتاب المجلس هذا ، طبع"عنها واإليضاح

 أسماه كتاباً  ، فكتب(هـ437)القيسي مكي جاء ثم. شلبي الفتاح وعبد النجار الحليم وعبد ناصف النجدي علي
 محي بتحقيق الدكتور الرسالة م سسة طبعته وحججها"، والكتاب وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف "

 . مجلدين في بدمشق العربية اللغة ومجمع رمضان الدين
 بن محمد بكر ألبي القرأة" "احتجاج (، وكتاب285" لمحمد بن يزيد المبرد )تقراءالومن ذلك: كتاب "احتجاج  (3)

 عبد محمد ألبي "قراءلل "االحتجاج كتابه، وكتاب يتم أن قبل ، ومات(هـ316) السر اج بابن المعروف السري 
 مقسم بن يعقوب بن حسن بن " لمحمدقراءةال في قراءال "احتجاج ، وكتاب(هـ347) ُدُرستويه بن جعفر بن هللا

 الوراق محمد بن إسحاق بن محمد الفرج ألبي: ينار: الفهرست، وغيرهم. (هـ354ت) النحوي  البغدادي
 إبراهيم: (، المحقق52، 83، 86، )ص(هـ438: المتوفى) النديم بابن المعروف الشيعي المعتزلي البغدادي

 . مـ 1997 - هـ 1417 الثانية: لبنان، ط – بيروت -المعرفة  دار: رمضان، مكتبة
 نشر ، وقد(هـ377ت) الفارسي أحمد بن حسن علي ، ألبي"السبع القراءات علل في "الحجة ومن ذلك: كتاب (4)

 إسماعيل الفتاح عبد والدكتور النجار الحليم والدكتور عبد النجدي علي األستاذ بتحقيق جزءان الكتاب هذا من
م، 1984– هـ1404 عام بطبعه بدمشق للتراث المأمون  دار بدأت م، ثم1965 العربي الكتاب شلبي، دار

 عام العلمية الكتب دار أخيراً  مجلدات، وقامت ستة في واكتمل جويجاني وبشير قهوجي الدين بدر بتحقيق
 القراءاتمجلدات. وكتاب "حجة  أربعة في هنداوي  مصطفى كامل األستاذ يد على محققاً  بنشره( م2001)

 العال عبد. د بتحقيق الشروق  مطبوع، ط: دار ، والكتاب(هـ370ت)أحمد  بن خالويه، الحسين السبع" البن
 الرحمن عبد زرعة ألبي" القراءات حجة" المزيدي. وكتاب فريد أحمد بتحقيق العلمية الكتب مكرم، ودار سالم
 سعيد األستاذ الرسالة، بتحقيق م سسة طبعته الهجري، وقد الرابع القرن  علماء زنجلة من بن محمد بن

  .األفغاني
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ثم غلب هذا ، (5)والتوجيه  ،(4)واإلعراب  ،(3) والتعليل ،(2)والعلل ، (1)والمعاني 
 . (6)المصطلح في هذا العصر على سائر المصطلحات السابقة فلم يستعمل غيره إال نادرًا 

: "وهو فنٌّ القرآنعن التوجيه في النوع الثالث والعشرين من علوم  (7) الزركشيقال 
ُف جاللة المعاني وجزالتها، وقد اعتنى األئمة به وأفردوا فيه كتباً  جليل، وبه ر  ... إلى ُتع 
الشواذ،  قراءاتالوكلٌّ منها قد اشتمل على فوائد، وقد صنفوا أيضا في توجيه أن قال: 

 . (8)"ومن أحسنها كتاب المحتسب البن جني، وكتاب أبي البقاء، وغيرهما
                                                           

. د والكتاب طبع، حققه( هـ370ت)األزهري  أحمد بن محمد منصور ألبي "القراءات "معاني من ذلك: كتاب (1)
 والمعاني"، ألبي القراءات في األغاني الفوزي. وكتاب "مفاتيح حمد بن عوض. درويش، و د مصطفى عبيد

ماني،  العالء  الدكتور عبد واحد، بتحقيق مجلد حزم، بيروت، في ابن دار ، طبعته(هـ563بعد المتوفى)الك ر 
 مدلج.  مصطفى الكريم

، وهو غير الكتاب السابق (هـ370ت)األزهري،  أحمد بن محمد منصور " ألبيالقراءات "علل من ذلك: كتاب (2)
 الدين لنور "القراءات وعلل القرآن إعراب في المعضالت وإيضاح المشكالت وكتاب "كشف. القراءاتمعاني 

 ، والكتاب في مجلدين، طبعته(هـ543ت) النحوي  العلوم بجامع الملقب الباقولي، الحسين بن علي الحسن أبي
 السعدي.  القادر عبد الدكتور ودراسة بتحقيق األردن في عم ار دار

: ه(، ينار525العشر" لمحمد بن سليمان المعروف بــــابن أخت غانم )ت القراءاتمن ذلك: كتاب "تعليل  (3)
حزم، بيروت،  ابن دار: الحربي، ط علي بن العزيز عبد: للدكتور الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه

 . م2012 ـ ه1433: األولى لبنان، الطبعة
الخانجي، ط: األولى،  خالويه: طبعت الكتاب مكتبة البن وعللها" السبع القراءات "إعراب من ذلك: كتاب (4)

 مجلدين.  في العثيمين سليمان بن الرحمن عبد الدكتور بتحقيق. م1992-هـ1413
 بن محمد بن البصري"، لشريح الحضرمي إسحاق بن يعقوب به انفرد لما والتوجيه "الجمع من ذلك: كتاب (5)

والتوزيع، عم ان،  للنشر عم ار دار هـ، والكتاب طبعته451: سنة الرعيني، اإلشبيلي، ولد أحمد بن شريح
وكتاب " مواكب النصر في توجيه . الحمد قدوري  غانم: م، تحقيق2000 -هـ1420األولى، : األردن، ط
ة الحنبلي، توفي أواخر  القراءات الرابع عشر، ينار: توجيه مشكل  القرآنالعشر" للشيخ محمود بن علي بس 
 (. 66العشرية الفرشية للحربي، )ص القراءات

 (. 66ص)للحربي،  الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه: ينار (6)
، ولد بمصر سنة: أبو عبد هللا محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي، عالم بفقه الشافعية واألصولهو:  (7)

 بن محمود بن الدين خير: . انار: األعالمهـ 794وتوفي سنة: له تصانيف كثيرة في عدة فنون، هـ، 745
 الخامسة للماليين، الطبعة العلم دار: (، ط6/60هـ )1396: ت الدمشقي فارس، الزركلي بن علي بن محمد
 م. 2002 عشر

، ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم(339 /1)، محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي: القرآنالبرهان في علوم  (8)
 م. 1957 -هـ1376ط: األولى،  ــ لبنان ــ بيروت ــ دار المعرفةط: 
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 مراحل التوجيه
ة مراحل، ويمكن للباحث أن يجملها في إن علم التوجيه كغ يره من العلوم مر  بعد 

 مرحلتين: 
أو  بآراء  فرديٍة مشهورٍة سواء من الصحابة،وذلك  ما قبل التدوين،: األولى ةالمرحل

ورد عن ابن ما ولذلك أمثلة  كثيرة منها:  ،المشهورين قراءالبعض  التابعين أو من من
ر قوله تعالى: ْ َجا َءُهۡم  لرُُّسُل ٱ َس   َ ۡسَتۡي ٱَحََّتَٰٓ إهَذا } عب اس أنه فس  بُوا َنُهۡم َقۡد ُكذه

َ
ْ أ َوَظنُّو ا

َ َمن نََشا ُء   نَا َفُنّج ه أن الرسل ظنت أنهم قد ُكذبوا فيما ُوعدوا من  ،[110]سورة يوسف: {نَۡۡصُ
َحََّتَٰ َيُقوَل } وكانوا بشرًا فضعفوا ويلسوا وظنوا أنهم قد أخلفوا كما قال تعالى: النصر،

ََل  إهَن نَ  ّلَلهه ٱَمََّتَٰ نَۡۡصُ  ۥَءاَمُنواْ َمَعهُ  َلهينَ ٱوَ  لَرُسوُل ٱ
َ
فإذا [. 214البقرة:]سورة  {٢١٤قَرهيٞب  ّلَله ٱ ۡۡصَ أ

قال . أنها رد ت هذا التفسير ~ق ل  عن عائشةونُ  ،(1) كان ذلك جاء نصر هللا للرسل
: وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت: ما وعد هللا ةابن أبي مليك

رسوله من شيء إال علم أنه سيكون قبل أن يموت، ولكنه لم يزل البالء بالرسل حتى 
َنُهۡم قَۡد ُكذه  } وهم، وكانت تقرؤها:بُ من معهم من الم منين قد كذ  ظنوا أن 

َ
ْ َوَظنُّو اْ أ  {بُوا

 .(3) من التكذيب (2)مثقلة  [110]سورة يوسف:
َمۡرَيَم  ۡبنَ ٱَيَٰعهيََس  ۡۡلََوارهيُّونَ ٱإهۡذ قَاَل } قالت في قوله تعالى: ~وروي أن عائشة
 
َ
يُع َربَُّك أ هَن َهۡل يَۡسَتطه هَدةٗ م  ئ

هَل َعلَۡيَنا َما  كان الحواري ون أعلم [. 112]سورة المائدة: {لَسَما ءه ٱن يَُن 
 ، والمعنى:(4) باهلل من أن يقولوا: هل يستطيع رب ك، إنما قالوا: هل تستطيع أنت رب ك؟

                                                           
تحقيق: ( 87، 85، ص3ج)ية والدراية من علم التفسير، ( ينار: الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير بين الروا1)

 م، 1993-هـ1413، 1سي د بن إبراهيم بن صادق، القاهرة، دار الحديث، ط
 (. 4/121)البن الجزري الباقين، ينار: النشر  قراءةالكوفيين وأبي جعفر، والتثقيل  قراءةالتخفيف  (2)
 بن زهير محمد: تحقيق(، 4524( أخرجه البخاري في كتاب التفسير مختصرًا بنحوه سورة البقرة حديث رقم )3)

( الباقي عبد ف اد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق  دار: الناصر، ط ناصر
 بن محمد: القرآن تأويل في البيان جامع. وأخرجه الطبري في تفسيره مجلدات 9هـ، 1422األولى،  الطبعة
 م سسة: شاكر، ط محمد أحمد: (، تحقق87، 86، ص13جهـ )310: المتوفى الطبري  جعفر أبو جرير

 . مجلدا 24م،  2000 - هـ 1420األولى،  الرسالة، الطبعة
يُع َرَبَك }تان متواترتان قراءوهما  (4) الباقين. انار:  قراءة {ۅ ۋ ۋ }الكسائي، و قراءة {َهل تَْسَتطه

 (. 4/12)البن الجزري النشر 
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ل لفعا قرأي (2)ه( 154: )ت كان أبو عمرو بن العالء، و (1)؟ هل تستطيع أن تدعوه
َر } هََع ُء  ٱيُۡصده هََع ُء  ٱَر ۡصدُ يَ }بفتح الياء وضم الدال [. 23]سورة القصص: {لر  ويحتج  {لر 

رَ }الختياره بأن: المراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماء، ولو كان  كان  {يُۡصده
ا لم يذكر مع الفعل فلم  ، الوجه أن يذكر المفعول فيقول: حتى يصدر الرعاء ماشيتهم

هََع ُء  ٱَر ۡصدُ يَ }م أنه غير واقع، وأنه ل  المفعول عُ   . (4) بمعنى ينصرفون عن الماء (3) {لر 

 مرحلة التدوين، ويمكن أن تقسم إلى قسمين:  :ةالثاني ةالمرحل
مع بداية ظهور علم العربية وتدوينها، تدوين مسائل متفرقة، وذلك القسم األول: 

ه على و هم أهل العربية الذين تناول قراءاتالتوجيه  علم كان أول من خاض فيحيث 
وكان ، غيرها وأأو غريبه، ، القرآنشكل مسائل متفرقة من كتب اإلعراب، أو معاني 

، فهي المصدر والمعين الصافي قراءاتهو  القرآناعتماد أهل العربية في علم اللغة على 
هذا العلم في بداية القرن الثاني تدوين فيكون ظهور  ولهذا، لقواعدهم ومسائلهملهم و 

وإنما الحديث ، كما مر   وال يمنع هذا وقوع الكالم فيه قبل ذلك، على أيدي علماء العربية
 عن مبدأ ظهوره.

 ، (5) سيبويهو  ،وممن تكلم في ذلك من أهل العربية: أبو عمرو بن العالء 

                                                           
وعزاه في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن (، 11/219)( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 1)

 بن الرحمن : عبدالدر المنثور في التفسير بالمأثورينار:  .المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه
 8، هـ1403 الطبعة الثانيةدار الفكر، بيروت، ، ط: (3/231هـ )911: ت السيوطي الدين بكر، جالل أبي

 مجلدات. 
عمرو بن العالء بن عمار بن عبد هللا بن الحصين ابن  أبو فقيل: اسمه زي ان. وقيل: العريانسمه اختلف في ا (2)

والن حو، قدوة في العلم بالل غة. أخذ عن جماعة  قراءةال يإمام أهل البصرة ف ي  النحو  ئ المقر المازني الحارث 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ه. انار: 154ت:  من التابعين

 مجلدات. 4، ه 1424األولى،  الطبعة، : المكتبة العصرية، بيروت(، ط4/131، )ه646: ت
رَ }أبي جعفر وابن عامر وأبي عمرو، قرأ الباقون  قراءةوهذه  (3)  بضم الياء وكسر الدال، انار: النشر {يُۡصده

 (. 4/251) البن الجزري 
 دار الرسالة، بيروت، لبنان. ، ، تحقيق: سعيد األفغاني(543ص): ة، عبد الرحمن ابن زنجلالقراءات( حجة 5)
هو: سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، إمام النحو، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على  (5)

العربية، فبرع وساد أهل العصر، أخذ النحو عن: عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، والخليل، وغيرهم، ت: 
 ق اي ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمسهـ. انار: سير أعالم النبالء للذهبي: 180
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  ،(6) والزجاج ،(5) الكسائي، و (4) دالمبر و  ،(3)وأبو عبيد ، (2)األوسط  واألخفش ،(1) الفراءو 
 . (8)كثيرة  ذلك وأمثلة ،(7) وغيرهم

                                                           
 األرناؤوط، م سسة شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: (، ت352 -351 /8هـ )748: ت الذهبي

 . فهارس مجلدًا، ومجلدان 23 م،: 1985 ـــ هـ 1405الثالثة،  الرسالة، الطبعة
النحوي، يروي عن: قيس بن الربيع، ومندل هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا الفراء األسدي، العالمة  (1)

بن علي، وأبي األحوص، وغيرهم، وروى عنه: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمري، وغيرهما، توفي 
 . (121 -118 /10)هـ. انار: سير أعالم النبالء: 207سنة: 

هو االخفش األوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالوالء، النحوي البلخي، عالم باللغة واألدب، سكن البصرة،  (2)
 251" و" االشتقاق " وغيرها. توفي سنة  القرآنوأخذ العربية عن سيبويه، وصنف كتبا منها: " تفسير معاني 

 الرومي هللا عبد بن ياقوت هللا عبد أبو ينالد شهاب: األديب معرفة إلى األريب إرشاد األدباء : معجمهـ. انار
األولى،  اإلسالمي، بيروت، الطبعة الغرب دار: عباس ط إحسان: (، ت1374/  3هـ )626: ت الحموي 
 بن أحمد الدين شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء األعيان مجلدات. ووفيات 7م،  1993 ـــ هـ 1414
 إحسان: (، تحقيق380، 2/381هـ )681: ت اإلربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد

 . مجلدات 7صادر ــــ بيروت ـــ  دار: عباس، ط
اللغة؛  شتى، في فنون  كثيرة، في كتب ، ولهأخذ عن شيوخ أهل اللغة، أبو عبيد القاسم بن سالم الخزاعيهو:  (3)

، " والمنسوخ الناسخ في كتاب"  و"  الحديث غريب تفسير"  ، وكتاب" قراءات كتاب"  ، و" المصنف غريب" 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: ه. ينار: 225ت:  " الشعر معاني في كتاب"  و

تحقيق: الدكتور عبد (، 197، )صهـ442: ي تأبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعر 
 م1992 -هـ 1412الثانية ة الطبعــ  القاهرةــ  اعة والنشر والتوزيع واإلعالن: هجر للطب، طالفتاح محمد الحلو

 الثمالي ثم األزدي العباس أبو سعد بن سليم بن حسان بن عمير بن األكبر عبد بن يزيد بن هو: محمد (4)
 أبي عن بها بغداد، وروى  فسكن البصرة أهل من العربية، كان علم النحو، وحافظ أهل شيخ بالمبرد المعروف
 الرواية، حسن في به فاضال، موثوقا عالما األدباء، وكان من السجستاني، وغيرهما حاتم المازني، وأبي عثمان

 ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو: بغداد انار: تاريخ. ه285النوادر توفي:  األخبار، كثير المحاضرة، مليح
 دار: معروف، ط عواد بشار الدكتور: تحقيق(، 4/603ه، )463: ت البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن

 مجلدًا. 16م،  2002 - هـ1422األولى،  بيروت ــ الطبعةــ  اإلسالمي الغرب
 . (49تأتي ترجمته في المبحث الثاني من الفصل األول )صس (5)
د، أخذ عنه العربية: أبو  (6) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج، إمام النحو، من تالميذ المبر 

 . (360 /14)هـ. انار: سير أعالم النبالء للذهبي: 311علي الفارسي، وغيره، ت: 
 القراءاتالحلوة، وحجة وعلل النحويين فيها)المقدمة / ب( لألزهري تحقيق: د/ نوال إبراهيم  القراءاتنار: ي (7)

 . ( مقدمة المحقق19ص)البن زنجلة. ت: سعيد األفعاني 
(، 4/196هـ )180: ت سيبويه بشر، الملقب بالوالء، أبو الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو: انار: الكتاب (8)

مجلدات،  4م  1988هـ ـــ  1408الثالثة،  الخانجي، القاهرة ــ الطبعة هارون، مكتبة محمد السالم عبد: تحقيق
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حتى ظهر ابن مجاهد، وظهرت  جميعهاً  قراءاتلليحتج فيها  كان هذه المرحلة فيو 
 . فبدأ بالتدوين المستقل ،العشر، والسبع، والمفردة قراءاتالالتصنيفات في 
وتوجهيها  قراءاتالوهو ذكر  في هذا العلم، ظهور الكتب المستقلة: القسم الثاني
وكتاب  لهارون بن موسى األعور، ،"قراءاتالوجوه "مثل كتاب:  في كتب مفردة،

)ت: لإلمام المقرئ يعقوب بن إسحاق الحضرمي  (1) " قراءاتال"الجامع الختالف وجوه 

وقد أشار الداني في  ،ه(224)ت: ألبي عبيد القاسم بن سالم  قراءاتالوكتاب  ،ه(205
وغيرهم كثير ممن جاء بعدهم  ،(2) قراءةالأرجوزته المنبهة على اشتماله على علل 

وكتاب مكي بن أبي  ،"السبع قراءاتالالحجة في علل "كتاب أبي علي الفارسي: ك
 . كثير وغيرها ،"السبع وعللها وحججها قراءاتالالكشف عن وجوه "طالب القيسي: 

 

                                                           
 الفضل أبو محمد: (، ت2/51هـ )285: ت العباس المبرد، أبو يزيد بن محمد: واألدب اللغة في والكامل

: القرآن مجلدات. ومعاني 4م 1997 - هـ 1417 الثالثة الطبعة القاهرة ـــ – العربي الفكر دار: إبراهيم، ط
تحقيق: (، 1/281) هـ215: تمعروف باألخفش األوسط أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري، ال

، مجلدان. م 1990 -هـ  1411الطبعة األولى، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، الدكتورة هدى محمود قراعة
الصابوني،  علي محمد: (، تحقيق281هـ )ص338: ت محمد بن أحمد النحاس جعفر أبو: القرآن ومعاني
: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا القرآنمعاني . و 1409 األولى ــ الطبعةالمكرمة  ـــ مكة القرى  أم جامعة

عبد و  ،محمد علي النجار، وق: أحمد يوسف النجاتييحق(، ت309)ص هـ207: تبن مناور الديلمي الفراء 
 . الطبعة األولىــ  مصر ـــ: دار المصرية للتأليف والترجمة ي، طالفتاح إسماعيل الشلب

 (. 6/2842(، ومعجم األدباء )4/51(، وإنباه الرواة )6/391فيات األعيان )انار: و  (1)
وعقد الديانات بالتجويد والدالالت، لإلمام  القراءاتوالرواة وأصول  قراءالانار: األرجوزة المنبهة على أسماء  (2)

( تحقيق محمد بن مجقان الجزائري، ط: دار المغني 151الحافظ أبي عمرو بن سعيد بن عثمان الداني، )ص
 م. 1999ه ــ 1420الرياض، الطبعة األولى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-29- 

 

 أنواع التوجيه
وبعض هذا العلم، كتب  متأنية، وتتبع حثيث لما تيسر الوقوف عليه من قراءةبعد 

، واالحتجاج األصول التي استند عليها علماء التوجيه بعض تبين للباحثكتب التفسير، 
 : ويمكن تلخيصها في األنواع اآلتية

 في (2)تثقيلال قراءةل (1)أبي علي الفارسي توجيه نية أخرى: نحوآقر بآية  التوجيه -1
بُوَن }قوله تعالى:  هَما ََكنُواْ يَۡكذه َۢ ب ُم ّله

َ
: وحجة من بقوله ،[10]سورة البقرة: {١٠َولَُهۡم َعَذاٌب أ

هن َقۡبلهَك }قوله تعالى: بالتثقيل أن يقول: يدل على التثقيل  قرأ بَۡت رُُسٞل م  ه َوَلَقۡد ُكذ 
نَا َُٰهۡم نَۡۡصُ تَى

َ
ْ َحََّتَٰٓ أ وُذوا

ُ
ْ َوأ بُوا ه َٰ َما ُكذ  ْ لََعَ وا ِإَون }قوله تعالى: و  ،[34]سورة األنعام: {فََصََبُ

ه َعَمِله َوَلُكۡم َعَملُُكمۡ 
هَما لَۡم } وقوله تعالى: ،[41]سورة يونس: {َكَذبُوَك َفُقل ّل  بَۡل َكَذبُواْ ب
هعهۡلمههه   . (3)ونحو ذلك من اآلي ،[39]سورة يونس: {ۦُُيهيُطواْ ب

 : نحو توجيههم إسكان العين في قوله تعالى:بحديث نبوي شريف قراءةلل التوجيه -2
{ َ م ا  »: ¢في عمرو بن العاص ‘بقول النبي  (4)[. 271]سورة البقرة: {فَنهۡعَما هه ن ع 

 . (6) هكذا روي الحديث بسكون العين (5) «المال الصالح للرجل الصالح 

 وابن أبي منصور األزهري بتفسير ابن عباسالتوجيه بأقوال أهل التفسير: كتوجيه  -3
ۡيههَن نهۡصُف َما } :لقول هللا تعالى: تهماقراءو  €مسعود

َشةٖ َفَعلَ هَفَٰحه تَۡيَ ب
َ
َن فَإهۡن أ ۡحصه

ُ
هَذا  أ فَإ

                                                           
كن طرابلس مدة ثم إمام النحو، قدم بغداد شابا، وس، الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارهو:  (1)

انار: سير أعالم النبالء هـ. 377ت: ، أبو الفتح بن جني، وعلي بن عيسى الربعيومن تالمذته حلب، 
 . 380-379 /16للذهبي: 

 . (461 /2)حمزة والكسائي وخلف، والتشديد: للبقية. انار: النشر البن الجزري: لعاصم و التخفيف:  (2)
، دار المأمون للتراث، (339، 1/338)علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي: السبعة، أبو  قراءانار: الحجة لل (3)

 م، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وآخر. 1984 -هـ1404دمشق، سوريا، ط: األولى، 
 ، وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف بفتح النون أبي جعفر بإسكان العين واختلف عن أبي عمرو وقالون وشعبة قراءة (4)

َ عه َفنَ } ه }في الموضعين، وقرأ الباقون بكسرها  {َما هه َ عه فَن  (. 2/533، ينار: النشر البن الجزري ){َما هه
ت: ند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ينار: مس (5)

: م سسة ، طل مرشد، وآخرون عاد -ق: شعيب األرن وط يحق(، ت17763( حديث رقم )29/299، )هـ241
 . م 2001 -هـ  1421األولى،  الطبعة، الرسالة

(، تحقيق: الدكتور عبد الكريم 122والمعاني ألبي العالء الكرماني )ص القراءاتانار: مفاتيح األغاني في  (6)
 م. 2001 ـ 1422مصطفى مدلج، دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى: 
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هَذا  }األول،  ابن مسعود بفتح قرأقال:  ،(1) [25]سورة النساء: {ۡلَعَذابه ٱمهَن  لُۡمۡحَصَنَٰته ٱلََعَ  فَإ
 
َ
ان: وقال {نَ ۡحَص أ  إذا الب كر حد   الُحرة نصف عليها يرى  إسالُمها، وكان األمة إحص 

نَ } ه اقرأ ي عباس ابن وكان. الفقهاء ذهب قوله تزوج، وإلى لم وإن أسلمت ۡحصه
ُ
هَذا  أ  {فَإ

ن   فإذا: وُيف سره ا األم ة   على يرى  ال بزوج، وكان أحص   . (2) تزوج لم ما حدًّ

 النصب قراءةالمهدوي في توجيه  ما ذكره أسباب النزول: نحوسبب من ب التوجيه -4
ُذواْ }قوله تعالى: في قوله تعالى:  (3) ن َتَتخه

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
ئهَكةَ ٱَوََل يَأ

َٰٓ ه ٱوَ  لَۡملَ ۡرَباباا نَ  ۧۡلَبهي 
َ
]سورة  {أ

ن يُۡؤتهَيهُ } على قوله: قال: من نصب عطفه. [80آل عمران:
َ
ويقوي ذلك ما جاء في ، {أ

َما } أتريد يا محمد أن نتخذك ربًا، فأنزل هللا:: ‘: أن اليهود قالت للنبي (4) التفسير
ن يُۡؤتهَيُه 

َ
َوََل }إلى قوله: [. 79]سورة آل عمران: {ۡلُُّبَوةَ ٱوَ  ۡۡلُۡكمَ ٱوَ  ۡلكهَتََٰب ٱ ّلَلُ ٱََكَن لهبََشر أ

ُمَرُكمۡ 
ۡ
 . (5) {يَأ

 في قوله تعالى:  (7)الخفض  قراءةمثل توجيه  :(6)الفقهي  لتوجيها -5
ْ ٱوَ } رُۡجلَُكۡم إهَّل  ۡمَسُحوا

َ
ُكۡم َوأ هُرُءوسه قوله:  على عطفهاأنه . [6]سورة المائدة: {ۡلَكۡعَبۡيه ٱب

ْ ٱوَ } ُكمۡ  ۡمَسُحوا هُرُءوسه وأن  وهو المسح على الخفين، فهي تشير إلى المسح الجائز، ،{ب

                                                           
 }قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بفتح الهمزة والصاد  (1)

َ
هَذا  } ، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد{نَ ۡحَص أ فَإ

نَ  ۡحصه
ُ
 (. 3/569. انار: النشر البن الجزري ){أ

، 302هـ، )ص370: المتوفى منصور الهروي، أبو األزهري  بن أحمد بن محمد: لألزهري  القراءات انار: معاني (2)
السعودية، الطبعة األولى،  العربية سعود ــ المملكة الملك اآلداب ــ جامعة كلية في البحوث مركز: ط( 303

 مجلدات.  3م  1991 ـــ هـ 1412
ُمَرُكمۡ } نصب الراء البن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب قراءة (3)

ۡ
ُمَرُكمۡ } ، وقرأ الباقون بالضم{َوََل يَأ

ۡ
. {َوََل يَأ

 (. 3/547انار: النشر البن الجزري )
 (. 539 /6انار: تفسير جامع البيان للطبري ) (4)
 . ه1415حيدر، ط: الرشد، الرياض،  سعيد حازم: (، تحقيق227ص /1): الهداية للمهدوي  انار: شرح (5)
ية وأثرها في اختالف األحكام الفقهية: للدكتور: خير الدين سيب، رسالة ماجستير، ط: القرآن القراءاتانار:  (6)

م. ومقدمة المحقق لكتاب مفاتيح األغاني 2008هــ ـــ 1429دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة األولى: 
 (. 20والمعاني ألبي العالء الكرماني )ص القراءاتفي 

رُۡجلَُكمۡ } عامر والكسائي ويعقوب وحفصقرأ بنصب الالم نافع وابن  (7)
َ
 ، وقرأ الباقون بالخفض{َوأ

رُۡجله }
َ
 (. 4/6. انار: النشر البن الجزري ){ُكمۡ َوأ
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أو أن المراد بها  النصب أشارت إلى أن المراد الغسل لألرجل عطفًا على وجوه، قراءة
نة قد ب ي نت أن قراءةعلى   غ سلها، األرجل بمسح المراد   الخفض الغسل أيضًا؛ ألن الس 
 جاءت واألخبار باليد، م سًحا ويكون  ُغسال، يكون  كالم العرب في المسح أن وذلك
 خطوًطا الرؤوس كمسح األرجل مسح جعل ومن الرؤوس، األرجل ومسح بغسل

يل  »: قال أنه ‘ هللا رسول عن صح ما خالف باألصابع فقد  «النار من ل لع راق يب و 
 المسح: قال أنه األنصاري  زيد أبي عن وجاء. (2) «النار من لألعقاب وويل   » ،(1)

 .(3) الكعبين إلى الرجلين ُغسل من ُغساًل، فالبد يكون  العرب عند

وۡ }في قوله تعالى:  (4) ونحو توجيههم حذف األلف
َ
هَسا ءَ ٱلََمۡسُتُم  أ  {فَلَۡم ََتهُدواْ َما ءٗ  لن 

ل. [43]سورة النساء: ال بأنه ف ع  اء دون  للر  ج  ا الل م س: وهو من الن  س  م اع دون  م  كالقبلة  ال ج 
وۡ }إثبات األلف  قراءةوالغمزة، وتوجيههم ل

َ
 . (5)بجامعتم  {ې ې ې ى ى أ

قوله  في (6) من حذف النون  ذكره ابن خالويهما نحو : بأشعار العرب التوجيه -6
َُتَ } :تعالى

َ
ه ِفه ـَٰٓ قَاَل أ

و ّن  َٰنه  ّلَله ٱجُّ  بقوله: والحجةوما شاكلها، [. 80]سورة األنعام: {َوقَۡد َهَدى
 بإسقاط الكلمة خفف األخرى  لفظ عن إحداهما تنوب نونان اجتمعت لما أنه خفف لمن

 : (7) الشاعر قال كما الجتماعهما كراهية إحداهما

                                                           
: (، تحقيق1/214( )242رواه مسلم من حديث أبي هريرة باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما، حديث رقم ) (1)

 مجلد.  5بيروت ــ  – العربي التراث إحياء الباقي، ط: دار عبد ف اد محمد
، 163، 96، 60حديث رقم ) ( وأخرجه البخاري 215 - 213ص ) (240حديث رقم ) صحيح مسلمانار:  (2)

 . (44، 30، 22ص ) (165
البن زنجلة  القراءات(، وحجة 129(، والحجة البن خالويه )ص326لألزهري )ص القراءاتينار: معاني  (3)

 (. 221)ص
وۡ } وخلف بحذف األلفحمزة والكسائي  قراءة (4)

َ
ۡو َلََٰمۡسُتمُ } وقرأ الباقون بإثباتها، {لََمۡسُتمُ  أ

َ
البن  انار: النشر {أ

 (. 572 /3)الجزري 
 (.206ــ  204البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 310لألزهري )ص القراءاتينار: معاني  (5)
َُتَ }شام قرأ المدنيان وابن ذكوان بحذفها وبخلف عن ه (6)

َ
وّنه ـَٰٓ قَاَل أ َُتَ }، وقرأ الباقون بإثباتها {جُّ

َ
ه ـَٰٓ قَاَل أ

و ّن  . {جُّ
 (. 4/22انار: النشر البن الجزري )

المدنيين في قوله تعالى:  قراءةالشاعر: هو عمرو بن معدي كرب، وقد استشهد الفراء بهذا البيت عند ذكره  (7)
ونه } ُ ه هَم تُبَش   (. 2/90)لفراء ل: القرآنمعاني [ ينار: 54]سورة الحجر:  {فَب
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كًا  يعل   كالث غام رأته  م س 
 

ل ي ني   إذا الفال يات   ي سوءُ     (1) ف 
َبَما يََودُّ } تعالى: في قوله (2) تشديد الباء قراءةواحتجاجه ل  ْ  َلهينَ ٱرُّ ]سورة  {َكَفُروا

 : الشاعر قال كما األصل على بلفاها أتى أنه شدد: لمن بقوله: والحجة[. 2الحجر:

 يوسدا لن بات سار ب  ر   يا
 

 اليدا كف أو العنس ذراع تحت  
(3)  
 

فمثال  وهذا هو األكثر في كتب التوجيه، وصرفًا، ونحوًا، لغة، باللغة العربية، لتوجيها -7
م ع {كه ََلرَ ٱ} ،(4) [145]سورة النساء: {ََلۡركه ٱ} :لفظ التوجيه اللغوي  ع والس  م   وهما لغتان كالس 

ه }ونحو:  ،(5) ه }، و(6) [37]سورة النساء: {ۡۡلُۡخله ٱب ن  {ۡۡلُۡخله ٱب م والُحز  م والع د  وهما لغتان كالُعد 
ز ن  ُّ }قول هللا تعالى:  ومثال التوجيه النحوي، ،(7) والح  ُّواْ وُُجوَهُكمۡ  َلۡيَس ٱلَۡبه ن تَُول

َ
 {أ

ُّ }يليه  الذي االسم يرفع ®ليس  © بالرفع ألن (8) [177]سورة البقرة:   اسم على أن ، والنصب{ٱلَۡبه
ْ } ®ليس © ُّوا ن تَُول

َ
َ }، و{أ  في: كسر السين وفتحها ومثال التوجيه الصرفي، ،(9) خبره {ٱلَۡبه

ب   {بُُهمُ َُيۡسَ } ،(10) [372: سورة البقرة] {ُبُهمُ َُيۡسه } حيث وقع إذا كان مستقباًل يقال: حس 
ُب، س  ُب ويح  س   . (11) لغة حجازية ي ح 

                                                           
(، 143هـ، )ص370: المتوفى هللا عبد خالويه، أبو بن أحمد بن الحسين: السبع القراءات في انار: الحجة (1)

 هـ. 1401الرابعة، : بيروت، الطبعة – الشروق  دار: مكرم، ط سالم العال عبد. د: تحقق
َبَما يََودُّ }قرأ المدنيان وعاصم بتخفيف الباء  (2) َبَما يََودُّ } الباقون بتشديدها، وقرأ {رُّ انار: النشر البن الجزري  {رُّ

(4/135) 
 (. 204البن خالويه )ص القراءات في انار: الحجة (3)
 (. 3/580انار: النشر البن الجزري ) { كه ٱََلرَ }، وقرأ الباقون بفتحها {ٱََلۡركه  }قرأه الكوفيون بإسكان الراء  (4)
بدمشق  العربية اللغة ومجمع رمضان الدين محي الدكتور (، تحقيق401)ص انار: الكشف لمكي القيسي (5)

 م مجلدين. 1974ه ــ 1394الرسالة،  ط: م سسة
هٱۡۡلَ }قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء  (6) هٱۡۡلُۡخله }، وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء { له خَ ب  {ب

 (. 3/571انار: النشر البن الجزري )
 (. 123انار: انار الحجة البن خالويه )ص (7)
َ  }قرأ حمزة وحفص بالنصب  (8) ُّ  }، وقرأ الباقون بالرفع{ ٱلَۡبه  (. 3/509البن الجزري ) انار: النشر {ٱلَۡبه
 (. 92(، والحجة البن خالويه )ص191لألزهري )ص القراءاتانار: معاني  (9)
. انار: {ُبُهمُ َُيۡسه  }، وقرأ الباقون بكسرها {ُبُهمُ َُيۡسَ  }قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين  (10)

 (3/535)البن الجزري النشر 
 (. 318 /1(، والكشف لمكي القيسي )2/403للفارسي ) قراءالانار: حجة  (11)
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َعَد لَُهۡم } :في قوله تعالى : نحو ما ذكره ابن زنجلهحفابرسم المص التوجيه -8
َ
َوأ

نَۡهَُٰر َجَنَٰٖت 
َ
بَدٗ  ََتۡرهي ََتَۡتَها ٱَۡل

َ
هيَن فهيَها  أ المكي  قرأقال: ، [100: سورة التوبة] {ا  َخَِٰله

 {مهنْ }من غير {ََتَۡتَها}الباقون  قرأو ، وكذلك هي في مصاحفهم، {مهنْ }بزيادة 
 . (1) كذلك هي في مصاحفهم

كتوجيه أبي عمار المهدوي لسكتات حفص األربع بعد ذكره باتباع األثر:  لتوجيها -9
 . (2) توجيه ذلك قال: وليس لحفص وجه من االحتجاج يعتمد عليه إال اتباع الرواية

بين  قراءاتالكتوجيه تغاير أوجه البالغة لتغاير أسلوب : (3) البالغي التوجيه -10
ْ لَۡوََل } :االستفهام والخبر، ففي قول هللا تعالى ا َلَقالُوا ۡعَجمهي ٗ

َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءاناا أ

 ٞ ٞ وََعَربه  ۥ   َء۬اۡعَجمه  َُٰتُه لَۡت َءاَي ه ٞ َء۬ا} في: فاالستفهام [44فصلت:  ]سورة {فُص  ۡعَجمه 
 ٞ  إليه مرسل عربي؟ أو ورسول أعجمي نقرآأ: استفهام إنكار والمعنى ،(4){وََعَربه 

 } اإلخبار:عربي؟، و 
َ
ٞ أ ٞ وََعَربه   جبير ابن العجم، قال بلغة القرآن نزل أي: هال، {ۡعَجمه 

 يفهمه عربيا العجم، وبعضه يفهمه أعجميا بعضه فصلين، فكان فصل لوال: معناه
االستفهام  قراءةوبي نت  اإلخبار هذا المقترح أو أشارت إليه، قراءةفقررت لنا  ،(5) العرب

ر لنا نسق اآلية كل  هذا مع إليجاز  تناقضهم فيه على وجه اإلنكار والتعجب، و   ُيص 
 . (6) تان بتغاير الحرفين في التالوة ليس غيرقراءلافي التعبير عنه على ما اقتضته 

                                                           
 (، تحقيق: سعيد األفغاني، م سسة الرسالة322البن زنجلة )ص القراءاتانار: حجة  (1)
 (. 392انار: شرح الهداية للمهدوي )ص (2)
(، مكتبة اآلداب ــ ميدان 9ية للدكتور أحمد سعد محمد المقدمة )صالقرآن للقراءاتالتوجيه البالغي انار:  (3)

، محمد بن سعد القرني: ص القراءاتتوجيه اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في األوبراــ القاهرة، و 
 هـ. 1427، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 166، 162

 }قنبل وهشام ورويس باختالف عنهم قرأه بهمزة واحدة على اإلخبار:  (4)
َ
وقرأ شعبة وحمزة والكسائي ، { ۡعَجمه ٞ أ

 }وخلف وروح بهمزتين محققتين
َ
. انار: النشر {َء۬اۡعَجمه ٞ }الثانية مسهلة بهمزتين ، وقرأ الباقون { ۡعَجمه ٞ َءأ

 . (2/335)البن الجزري: 
: ت هللا جار أحمد، الزمخشري  بن عمرو بن محمود القاسم التنزيل: أبو غوامض حقائق عن ينار: الكشاف (5)

 مجلد.  4هـ،  1407 - الثالثة: بيروت الطبعة – العربي الكتاب دار: ط (4/202)هـ،538
 (. 236ية للدكتور أحمد سعد محمد )صالقرآن للقراءاتانار: التوجيه البالغي  (6)
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ُنُهُم زه ََل ُُيۡ }أبي جعفر لقول هللا تعالى:  قراءة: كتوجيه (1) التوجيه الداللي  -11
ۡكََبُ 

َ
( الرباعي، ،(2) [103]سورة األنبياء:  {ٱلَۡفَزُع ٱَۡل ن  ز   الكل ي،وهو يفيد التصيير  من )أ ح 

( ال قراءةو  ن  ز  فهناك فرق من حيث ثالثي وهو يفيد التصيير الجزئي، الجمهور من )ح 
فالحزن في هذه السورة حزن  ين حرف األنبياء والحروف األخرى،المعنى والداللة ب
 ويشمل جمهورًا عايمًا من الخلق، وموقعه عايم، يقع في يوم عايم، حقيقي وعايم،

ي كتلة من الحزن؛ لشدة وقعه وال يكون وال شك أن من يقع عليه ذلك الحزن يقع ف
ثم إنه في اآلخرة فال مجال  ومصاحبته إياه، لمالزمته له، صاحبه منشغاًل إال به وفيه،

للتخلص منه أو االنفكاك عنه؛ ألن كل شيء قد انتهى وال مجال لتعديل المواقف أو 
 جزئي، بخالف المواضع السبعة األخرى الذي ورد فيها الحزن فهو حزن  األعمال،

وموضع  ،‘ن وقعت على النبيفستة مواضع من الحز  وُموق ُعه الناس أو الشيطان،
والثامن محاولة من الشيطان إليقاع الحزن على  ،’وقع فيه الحزن على يعقوب

فهي قد تجعل في اإلنسان شيلًا  فهي أحزان في الدنيا وآنية وقابلة للزوال، الذين آمنوا،
لذا فهي ال تعدل ذلك الحزن الذي يقع يوم  ه حزينًا بالكلية،ولكنها ال تجعل من الحزن،

على  ¬أبي جعفر قراءةفدلت  وال تقاس به في حال من األحوال، الفزع األكبر،
. (3) المعنى الجليل

                                                           
: د. عمار بن أمين محمد الددو، القراءاتانار: التوجيه الداللي لما تفرد به أبو جعفر المدني من وجوه  (1)

 هـ. 1437(، نادي القصيم األدبي في بريدة 9التمهيد)ص
انار: النشر  {ُنُهمُ زُ َُيۡ }وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي  {ُنُهمُ زه ُُيۡ }قرأه أبو جعفر بضم الياء وكسر الزاي  (2)

 (. 3/557البن الجزري )
 (. 43، 44)ص القراءاتانار: التوجيه الداللي لما تفرد به أبو جعفر المدني من وجوه  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 
 
 
 

 الفصل األول: تعريفات أساسية

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
 
 

 املبحث األول: التعريف بأبي احلارث الليث

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-37- 

 

  املطلب األول: امسه ومولده ووفاته
، وكنيته: أبو الحارث. ولم أعثر على بن خالد، البغدادي المقرئ  الليث اســـــــمه:

 .(1)غير هذين االسمين لكل من ترجم له 

؛ ألن ذاك رجل (2) وقيل في نسبته: المروزي، وهذا غلط من بعض من ترجم له
 .(3)بن أنس وجماعة يكنى أبا بكر  آخر من أصحاب الحديث، سمع من مالك

 لم أجد ذكر لتاريخ والدته في كل المصادر والمراجع الذي ترجمت له.  مولده:
: توفي قبل (5) العماد . وقال ابن(4)توفي ســـــــــــــنة مائتين وأربعين هجرية  وفاته:

 .(6)األربعين ومائتين تقريبًا 

                                                           
الكبار  قراءال(، ومعرفة 3/229،392(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )14/542ينار: تاريخ بغداد للخطيب ) (1)

(، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: شمس 2/34(، وغاية النهاية البن الجزري )124للذهبي )
( تحقيق: د. بشار 905 /5ه، )487الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز الذهبي ت: 

مجلدًا. وشذرات الذهب البن العماد  15م  2003عو اد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي ــ الطبعة األولى، 
ه، 1089في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي، أبو الفالح، ت: 

وط، ط: دار ابن كثير، دمشق ــ بيروت ــ الطبعة األولى (، تحقيق: محمود األرناؤ 11/448، ج3/183)ج
 مجلدًا.11م، 1986-ه  1406

 (.5/905(، وتاريخ اإلسالم )124الكبار للذهبي ) قراءال(، ومعرفة 2/34انار: غاية النهاية البن الجزري ) (2)
ا، حدث عن مالك بن أنس، اسمه: ليث بن خالد، أبو بكر المروزي ويقال: البلخي، توفي سنة مائتين أو نحوه (3)

وحماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وغيرهم. روى عنه أبو حاتم الرازي، وقدم بغداد، وحدث بها، فروى عنه 
الكبار للذهبي  قراءال(، ومعرفة 14/540من أهلها عبد هللا بن أحمد بن حنبل. ينار: تاريخ بغداد للخطيب )

 .(2/34(، وغاية النهاية البن الجزري )124)ص
 قراءال(، ومعرفة 3/229،392(، إنباه الرواة في أخبار النحاة للقفطي )14/542انار: تاريخ بغداد للخطيب ) (4)

، 3/183(، وشذرات الذهب البن العماد )ج2/34(، وغاية النهاية البن الجزري )124الكبار للذهبي )
 (.11/448ج

هو: أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، م رخ، فقيه، عالم باألدب، ولد في  (5)
 /3ه. انار: األعالم للزركلي )1089صالحية دمشق، وأقام في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة حاجا سنة: 

390.) 
 (.11/448، ج3/183انار: شذرات الذهب البن العماد )ج (6)
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 املطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية

م صــورة واضــحة أو صــاحب نشــأة متكاملة عن  من العســير على الباحث أن ُيق د 
، وإنما منهاهذه الرواية، وحياته العلمية؛ وذلك ألن كتب التراجم لم تتعرض لشـــــــــــــــيء 

ذكره الباحث في  وهذا ماعلى ذكر اســــــمه واســــــم أبيه ولقبه، وتاريخ وفاته،  اقتصــــــرت  
تتلمذ على  ن  بعض م   ذكر علىــــــ  أيضاً  ــــــ ، واقتصرت  من هذا المبحث المطلب األول

ســـــــــيذكره  وهذا ماوأثنى عليه من أهل العلم، وروى عنه،  على يديهذ م  ل  ت  ت  وم ن  أيديهم، 
رف قدره ، عثناء أهل العلم عليهومن تأم ل هذا المبحث، في  ـــــــ إن شاء هللا ـــــــ الباحث

 انب حياته.أغناه ذلك عن معرفة نسبه، ونشأته، وجو وجاللته وضبطه وإتقانه، 
 املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه

، (1) بن أيوب بن حمزة الكســـائي، وســـليمان على أبي الحســـن علي قرأ شــيوخه:
 .(4)، وغيرهم (3) بن القاسم األحول ، وحمزة(2) وأخذ الحروف عن: يحيى اليزيدي

بن يحيى  ، ومحمد(5) بن عاصـــم عرضـــًا وســـماعًا ســـلمة قراءةالروى عنه  تالميذه:

                                                           
هو: سليمان بن أيوب بن الحكم أبو أيوب الخياط البغدادي يعرف بصاحب البصري مقرئ جليل ثقة، قرأ على  (1)

 (.1/312. انار: غاية النهاية البن الجزري )ه235 :اليزيدي، توفي سنة
 هو: محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد يحيى اليزيدي أبو عبد هللا البغدادي العدوي، وهو من أهل (2)

 ه.202:واللغة شاعرا مجيدا، مات بمصر: سنة القرآنالبصرة، سكن بغداد، وكان من أهل األدب والعلم ب
 (.3/236(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )2/158انار: غاية النهاية البن الجزري )

غاية : ينار (.ه210- 201ما بين:  )توفيهو: حمزة بن القاسم أبو عمارة األحول األزدي الكوفي، المقرئ  (3)
 (. 124الكبار للذهبي ) قراءال(، ومعرفة 5/64(، وتاريخ اإلسالم للذهبي )1/264النهاية البن الجزري )

الكبار للذهبي  قراءال(، ومعرفة 3/229،392(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )14/542تاريخ بغداد للخطيب ) (4)
(، وشذرات الذهب البن 905 /5ريخ اإلسالم للذهبي )(، وتا2/34(، وغاية النهاية البن الجزري )124)

 (.3/183العماد )ج
عن أبي الحارث الليث بن خالد،  قراءةالهو: سلمة بن عاصم أبو محمد البغدادي النحوي صاحب الفراء، روى  (5)

عنه أحمد بن يحيى ثعلب، ومحمد بن فرج الغساني، ومحمد بن يحيى الكسائي، توفي بعد  قراءةالروى و 
 (.1/311. انار غاية النهاية البن الجزري )ه270سنة:
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 .(3) بن أحمد التركماني ، ويعقوب(2) بن شاذان ، والفضل(1) الكسائي الصغير

 املطلب الرابع: ثناء العلماء عليه
بالرغم من أن كتب التراجم والمصـــادر التي ترجمت ألبي الحارث لم تذكر شـــيلًا 

بأس به من ثناء أهل العلم عليه،  لنا شيلًا ال عن نشأته، وحياته العلمية إال أنها حوت
بن خالد  من طريق أبي الحارث الليث (4)بســــنده حديثين الخطيب البغدادي  روى فلقد 

فقر بعـده،  غنى ال القرآن»قـال:  ‘أن النبي  ¢بن مـالـك  عن أنس اً المقرئ حـديثـ
أن النبي  ~ عن أم سلمة، والحديث اآلخر من طريقه ـــــــ أيضًا ـــــــ (5) «وال غنى دونه

وهذا يدل  على أن أبا الحارث الليث كان صـــــــــاحب  ،(6) « ملك يوم الدين قرأ»: ‘
فقط، وإنما كان مشاركًا في غيرها  قراءةالرواية للحديث أيضًا، فلم يكن مشهورًا برواية 

من العلوم، وإن كان اهتمامه وشـــــــــــهرته بها أكثر، ولقد بلغ من ثناء العلماء عليه أنهم 
م من بين أصحابه.  جعلوه أجل  أصحاب الكسائي والمقد 

 .(8) ® الكسائي ة أصحابل  كان الليث من ج   © :(7) قال عنه أبو عمرو الداني

                                                           
هو: محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد هللا بغدادي مقرئ، مجود قرأ على الليث بن خالد صاحب  (1)

الكسائي وهو أجل أصحابه، قرأ عليه أحمد بن الحسن البطي، وأبو بكر بن مجاهد، وغيرهم، توفي 
 (.2/279(، وغاية النهاية البن الجزري )146الكبار للذهبي ) ءقراال. ينار: معرفة ه288:سنة

بالري. قرأ على أحمد بن يزيد  قراءهو: الفضل بن شاذان أبو العباس الرازي المقرئ أحد األعالم، وشيخ اإل (2)
: حدود ، توفي سنةالحلواني، وغيرهم، روى عنه أبو حاتم الرازي ــ مع تقدمه ـــ وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم

 (.2/10(. وغاية النهاية البن الجزري )136الكبار للذهبي ) قراءالينار: معرفة  ه.290
(، وغاية النهاية البن الجزري 124الكبار للذهبي ) قراءال(، ومعرفة 14/542ينار تاريخ بغداد للخطيب ) (3)

 (.3/831(، وشذرات الذهب البن العماد )ج905 /5(، وتاريخ اإلسالم للذهبي )2/34)
 (.13/16،17انار: تاريخ بغداد للخطيب ) (4)
 738: حديث رقمه360سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ت: لالحديث في المعجم الكبير:  (5)

 مجلدًا.  25(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية ــــ القاهرة ـــ الطبعة الثانية 255ص/1)ج
 (.4/665(، )1207في تاريخ بغداد برقم: )أخرجه الخطيب  (6)
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي، موالهم القرطبي، اإلمام العلم، المعروف في زمانه  :هو (7)

ه. معرفة 444ه، ومات سنة: 371، ولد سنة: بأبي الصيرفي، وفي زماننا بأبي عمرو الداني، لنزوله بدانية
 (.226ذهبي )صلل قراءال

 (.124الكبار للذهبي الكبار ) قراءالانار: معرفة  (8)
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صــاحب الكســائي، والمقدم من بين أصــحابه، من كبار  © :(1) وقال عنه الذهبي
فيما ينقله، وله  ثبتاً  ، وحمل الناس عنه، وكان ثقةً قراءالمقرئين ببغداد، تصـــــــــــــــدر لإل

 .(2) ® رواية في التفسير، وسائر الكتب
ثقة معروف حاذق ضــــابط، عرض على الكســــائي  © :(3) الجزري  قال عنه ابنو 

 .(4) ® ة أصحابهوهو من جل  
المقرئ الكبير، صـــاحب الكســـائي، وكان من أعيان  © :(5) العماد وقال عنه ابن
 .(6) ® أهل األداء ببغداد

 .(8) ® وضبطاً كان من أجالء أصحاب الكسائي ثقًة  © :(7) وقال عنه الزرقاني
 : بيان طرق رواية أبي احلارثامساملطلب اخل

روية أبي الحارث  ® النشـــــــــر © في كتابه ¬الجزري  اختار إمام المحققين ابن
بن عاصــم، وعن كل  بن يحيى الملقب بالكســائي الصــغير، وســلمة من طريقي: محمد

 :(10)الجزري في طيبته  قال ابن، (9)طريق، طريقان، ويتفرع عن كل طريق طرق 
ُرقُ  34 م  طـــــُ هـــــُ نـــــ  و اُة عـــــ  ه  الـــــر   و هـــــــذ 
 

ا ف  هـــــــ  ح  ق قُ  يأصـــــــــــــــ  ا ُيح  ر نـــــــ   ن شـــــــــــــــ 
 

                                                           
ه ومات 673 :أستاذ ثقة كبير، ولد سنة ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز أبو عبد هللا الذهبي الحافظهو:  (1)

 (.2/71ه. غاية النهاية البن الجزري )748سنة: 
 (.124الكبار للذهبي الكبار ) قراءال(، ومعرفة 5/905ينار: تاريخ اإلسالم للذهبي ) (2)
 (.15تقدمت ترجمته )ص (3)
 (.2/34البن الجزري )انار: غاية النهاية  (4)
 (.37تقدمت ترجمته )ص (5)
 (.3/183انار: شذرات الذهب البن العماد ) (6)
محمد عبد العايم الزرقاني: من علماء األزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا لعلوم هو:  (7)

 (.6/210األعالم للزركلي ) .ه1367سنة:  والحديث. وتوفي بالقاهرة القرآن
قاني ت: القرآنانار: مناهل العرفان في علوم  (8) ر   (، مطبعة عيسى1/462) ه1367: محمد عبد العايم الز 

 البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة، مجلدان.
 .(1/217النشر البن الجزري ) انار: كتاب (9) 
 .(33بن الجزري )صطيبة النشر ال (10)
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ن  فــ 35 يــ  نــ  اثــ  عُ  يبـــــــ  بــ  ن  و إال  أ ر  نــيــ   اثــ 
 

هــــ    عُ  ي  فــــ  مــــ  جــــ  ر يــــٍق تــــ  ف  طــــ  ا أ لــــ   ُزهـــــــ 
ي طريق محمد الطريق األول:   .(2) ، والق ن طري (1) بن يحيى: من طريقي: الب ط  

، من يُّ  © البن الفحام، و ® التجريد ©و ،® الشــــــــــاطبية ©و ،® التيســــــــــير ©: فالَبط  
البن  ® الغاية ©للمهدوي، و ® الهداية ©للهذلي، و ® الكامل ©البن بليمة، و ® التلخيص
 .(3)مهران 

الكفاية  ©لمالكي، ول ® روضــــــــةال ©و ،® الكافي ©و ،® التجريد © والَقْنَطري، من:
  ©للخياط، و ®الجامع  ©و ،® المستنير ©و ،® غاية االختصار ©ألبي العز، و ® الكبرى 
  ©، وكالهما البن خيرون  ® الموضــــــــح ©و ،® المفتاح ©و ،® المصــــــــباح ©و ،® الكامل
 .(4) ®المبهج 

ي يتفرع عنه طريقان، ويتفرع عنهما طرق، وهي:  والَبط  

 ،®التيسير ©ويتفرع منها خمس طرق، وهي: من  (5) بن علي طريق زيداألولى: 

ب ي  ة ©و اط  اني على ةقراءمن  : ® الشــــــــــ    ®التجريد©، ومن (ه401)ت:  بن أحمد فارس :الد 

                                                           
ي مقري ضابط جليل مشهور، قرأ على محمد بن  (1) هو: أحمد بن الحسن أبو الحسن البغدادي المعروف بالب ط  

يحيى الكسائي وهو من أجل أصحابه، قرأ عليه زيد بن علي بن أبي بالل وأبو عيسى بكار بن أحمد توفي 
 (.1/47لجزري )(، وغاية النهاية البن ا146الكبار للذهبي ) قراءال. ينار: معرفة ه330:سنة

عرًضا عن  قراءةالهو: إبراهيم بن زياد أبو إسحاق القنطري نسبة إلى قنطرة بردان مقرئ متصدر معتبر، روى  (2)
عنه عرضا محمد بن عبد هللا بن مرة، وفارس بن موسى  قراءةالمحمد بن يحيى الكسائي الصغير، روى 

 (.1/15ينار: وغاية النهاية البن الجزري ). ه310:الضراب، ونصر بن علي الضرير، توفي في نحو سنة
(، وتحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر البن الجزري: 482،483 /1انار: النشر البن الجزري ) (3)

(، تحقيق: جمال الدين محمد 19) م1722ـــ  ه1134للشيخ علي بن سليمان بن عبد هللا المنصوري ت:
م، والروض النضير للمتولي في 2012ـ ه 3143: ا، الطبعة األولىشرف، ط: دار الصحابة للتراث بطنط

(، تحقيق 19صالعايم: الشيخ محمد المتولي) القرآنأوجه الكتاب المنير شرح فتح الكريم في تحرير أوجه 
 ومراجعة: الشيخ محمد إبراهيم سالم، ط: المكتبة األزهرية للتراث.

، وتحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر للمنصوري (487ـــ 1/483انار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.19ص( والروض النضير للمتولي )19)

هو: زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بالل أبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق إمام  (5)
 (.1/829،299. انار: غاية النهاية البن الجزري )ه358حاذق ثقة، توفي ببغداد سنة 
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تهما على: قراء: من (ه514)ت: البن ب ل  يم ة ® التلخيص ©، ومن (ه516)ت:البن الفحام 

ته على: أبيه أبي قراء، من ه(450)ت: تقريبًا  بن أحمد بن فارس الباقي أبي الحسن عبد

، ومن الكامل (ه380)ت: بعدالحســــن الســــقابن  الباقي ، وعلى: عبده(444)ت:الفتح فارس

ته على: أبي الحســين قراء: على أبي نصــر الُقُهن ُدزي، من (ه365)ت:الهذلي  قراءةمن 

 (ه380بعد  )ت:، والســـــقا (ه398)ت:بها الخبازي  قرأو ، ه(398)ت: بن محمد الخبازي  علي

 ، فهذه خمس طرق لزيد.(ه358)ت:بن أبي بالل بن علي على: زيد

للمهدوي  ®الهداية  ©ويتفرع منها طريقان، وهي: من  (1) طريق بكار :ةالثاني
، من ه(310)ت: بن محمد الق ن ط ري  ته على: الحســــــــــــــن أحمدقراء: من (ه404)ت: حدود 

ته على: قراء، من ه(370)ت: حدود بن عالن بن الحســــــــن ته على: أبي الفرج محمدقراء
تــه على: قراءمن  (ه381)ت:البن مهران  ® الغــايــة ©، ومن (ه353)ت: بن أحمــد بكــار

ي (ه353)ت: بن أحمد أبي عيسى بكار  .(2). فهذه سبع طرق للب ط  
 والَقْنَطري يتفرع عنه ثالث طرق، ويتفرع عنها طرق، وهي:

 عنها خمس طرق، وهي:، ويتفرع (3) أبي عمر الطوسي ابن األولى:

                                                           
نحوًا من  القرآنهو: بكار بن أحمد بن بكار بن بنان أبو عيسى البغدادي، المقرئ، من كبار أئمة األداء. أقرأ  (1)

ستين سنة، قرأ على أحمد بن يعقوب ابن أخي العرق، والحسن بن الحسين الصواف، وعبد هللا بن الصقر 
الحسن بن محمد الفحام، وأبو الحسن الحمامي، السكري، وابن مجاهد وغيرهم. وقرأ عليه أبو حفص الكتاني، و 

، وله ثمان وسبعون سنة. ه353:وجماعة. وثقه الخطيب، وأبو عمرو الداني، توفي في ربيع األول، سنة
 (.1/177(، وغاية النهاية البن الجزري )173الكبار للذهبي ) قراءالانار: معرفة 

 (.482،483 /1) البن الجزري انار: النشر  (2)
محمد بن عبد هللا بن محمد بن أبي مرة الطوسي، أبو الحسن النقاش، ويعرف بابن أبي عمر بغدادي  هو: (3)

جليل، قرأ على الحسن بن الحسين الصواف، وابن مجاهد، وإبراهيم بن زياد القنطري، صاحب الكسائي 
ني، وأبو الحسن الحمامي، الصغير، وتصدر لألداء، قرأ عليه أحمد بن عبد هللا السوسنجردي، وأبو الفرج النهروا

 (.182الكبار للذهبي ) قراءال. انار: معرفة ه352:وغيرهم، توفي سنة
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  ®التجريد ©عنه، ويتفرع عنها ســت طرق، وهي: من  (1) يد  ر  ج  ن  وســ  طريق الســ   -1
، وعلى: (ه461)ت:ته على: أبي الحســــين الفارســــي قراءمن  (ه516)ت: البن الفحام

 ®الكافي©، ومن (ه438)ت:ته على: أبي علي المالكي قراءأبي إسحاق المالكي من 
، ومن (ه438)ت: تـــه على: أبي علي المـــالكي قراءمن  (ه476)ت:البن شـــــــــــــــريح 

 (ه521)ت: بي العزأل ® كفايةال ©، ومن (ه438)ت:ألبي علي المالكي  ®الروضـــــــة©
 بي العالءأل ® غــايــةال ©، ومن (ه468)تتــه على: أبي علي الواســـــــــــــــطي قراءمن 

ف ي قراءمن  (ه569)ت: ر  تـــــــه على: قراء، من ه(527)ت:تـــــــه على: أبي بكر الم ز 
 ، وأبو علي الواسطي(ه452)ت: الخياط بها قرأو . ه(452)ت:بن علي الخياط  محمد

دي، (ه438)ت: ، والمالكي (ه468)ت ر  ن ج  وســـــ  وهذه ، ثالُثتهم على: أبي الحســـــن الســـــ 
 .(2)ست طرق له 

م امي -2  ® المســــتنير ©عنه، ويتفرع عنها ســــبعة طرق، وهي: من  (3) طريق الح 
م ق اني ( ه496)ت ســـــــوار ابن ةقراءمن  ر  ، (ه447)ت:، والعط ار (ه451)ت:على: الشـــــــ 

، (ه452)ت: على: أبي الحســـن الخياط (ه496)ت ســـوار ابن ةقراءومنه أيضـــًا: من 
 (ه465)ت:الهذلي  ةقراءمن  :® الكامل ©، ومن (ه452)ت:للخياط  ® الجامع ©ومن 

 ه(550)ت: أبي الكرم ةقراءمن  ® المصــباح ©، ومن (ه44)ت: بن هاشــم على أحمد

                                                           
هو: أحمد بن عبد هللا بن الخضر بن مسرور، أبو الحسن السوسنجردي، ثم البغدادي المقرئ المعدل، قرأ  (1)

على زيد بن أبي بالل وعبد الواحد بن أبي هاشم، ومحمد بن عبد هللا بن أبي مرة الطوسي، قرأ عليه  القراءات
، ه402:سنة توفيأبو علي الهراس، وأبو بكر محمد بن علي الخياط، ونصر بن عبد العزيز الفارسي وآخرون، 

 (.203،204الكبار للذهبي ) قراءالف على الثمانين. انار: معرفة وقد ني   
 (.1/483،484) البن الجزري انار: النشر  (2)
هو: علي بن أحمد بن عمر بن حفص أبو الحسن بن الحمامي، البغدادي، مقرئ العراق، ومسند اآلفاق، قرأ  (3)

على النقاش، وأبي عيسى بكار، وزيد بن علي الكوفي، وجماعة. وقرأ عليه خلق كثير، منهم أبو الفتح بن 
م ق اني، وغيرهم. ولد سنةشيطا، ونصر بن عبد العزيز  ر  هـ، وتوفي 328 :الفارسي، والحسن بن أبي الفضل الش 

 (.210،211الكبار للذهبي ) قراءالهـ، وهو في تسعين سنة. ينار: معرفة 417 :في شعبان سنة
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ر ي  على: أبي القاســــــــم علي  ةقراءمن  ® الكفاية ©، ومن (ه474)ت: بن أحمد الُبســــــــ 
م امي . ه(468)ت: بن القاسم  على: الحسن (ه521:)تأبي العز  .(1)فهذه سبع طرق للح 

 ® المستنير ©، ويتفرع منها طريقان، وهي: من (2)عنه  (ه540:)تطريق بكر  -3
، ومن (ه452)ت: على: أبي الحســـــــــــــــن الخيــاط  (ه496)ت: ســـــــــــــــوار  ابن ةقراءمن 
 . (3)( ه405)ت:  بن شاذان ته على: بكرقراءللخياط أيضًا من  ®الجامع©

واني   -4 ر  ته على: ءقرأمن  (ه521)ت:  بي العزأل ®كفاية ال ©عنه: من  (4)طريق الن ه 
 .(5)(ه404)ت:  ته على: أبي الفرج النهروانيقراءمن  (ه452)ت: أبي علي الخياط 

احفي  -5 ، ويتفرع عنهــا طريقــان، وهي: من (6)عنــه  (ه401)ت: طريق الم صــــــــــــــــ 
، (ه452)ت: على: أبي الحســن الخياط ( ه496)ت: ســوار  ابن ةقراءمن  ®المســتنير©

احفي ته على: عبيد هللاءقراللخياط أيضــــــًا: من  ® الجامع ©ومن   بن عمر المصــــــ 
 .(8)فإجمالي الطرق البن أبي عمر ثماني عشرة طريقًا  .(7) (ه401)ت: 

                                                           
 (.1/484،485انار: النشر البن الجزري ) (1)
قرأ على أبي بكر بن علوان، وزيد بن أبي بالل هو: بكر بن شاذان، أبو القاسم البغدادي الواعظ المقرئ،  (2)

الكوفي، وغيرهما. وقرأ عليه أبو علي غالم الهراس، والحسن بن علي العطار، والشرمقاني. قال الخطيب: 
 (.9/81ه. انار: تاريخ اإلسالم ومشاهير األعالم للذهبي )405كان عبدا صالحا، ثقة، توفي 

 (.1/485) البن الجزري انار: النشر  (3)
هو: عبد الملك بن ب ك ر ان بن عبد هللا بن العالء أبو الفرج النهرواني القطان مقرئ أستاذ حاذق ثقة، أخذ  (4)

عرًضا عن زيد بن علي بن أبي بالل، وأبي عيسى بن بكار، وأبي بكر النقاش، وابن مقسم، وأبي  القراءات
. ه404:في رمضان سنة توفيي، وغيره، طاهر بن أبي هاشم، وغيرهم، وقرأ عليه الحسن بن محمد البغداد

 (.1/467،468غاية النهاية البن الجزري )
 (.1/485) البن الجزري انار: النشر  (5)
هو: عبيد هللا بن عمر بن محمد بن عيسى أبو الفرج المصاحفي البغدادي مقرئ مشهور كبير ضابط، عرض  (6)

عنه عرًضا الحسن بن إبراهيم  قراءةالعلى ابن بويان، وابن أبي هاشم، وزيد بن أبي بالل، وروى  قراءةال
المالكي، والحسن بن علي العطار، وعلي بن فارس الخياط، وأبو بكر محمد بن علي الخياط، ونصر بن عبد 

 (.1/490ه. ينار: غاية النهاية البن الجزري )401 :العزيز، مات سنة
 (.1/485،486) البن الجزري لنشر انار: ا (7)
 (.1/486) البن الجزري انار: النشر  (8)
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  ® الموضـــــــــــــــح © : من كتابي(1) بن علي طريق نصـــــــــــــــر عن القنطري: ةالثاني
تها قراءمن  (ه550)ت: بي الكرمأل ® مصباحال © ، و(ه539)ت: البن خيرون  ®المفتاح©و

بن أحمد  هللا الحسين ته على: أبي عبدقراءمن  (ه487)ت:  بن عت اب السيد عبدعلى: 
 . (2) بن علي الضرير ته على: أبي القاسم نصرقراءمن  (ه344)ت  الحربي

 قرأ :® المصـــباح ©و ،® المبهج ©من:  (3)طريق الضـــراب  عن القنطري: ةالثالث
ته قراءمن  (ه493)ت:  على: أبي الفضـــــــل العباســـــــي (ه550)ت: بها الســـــــبط وأبو الكرم

ز يني بن عبد على: محمد ار   الهذلي ةقراءمن  ® الكامل ©، ومن (ه440)ت: بعد  هللا الك 
. (ه408)ت: ته على: أبي الفضل الخزاعيقراءمن  على: أبي نصر الهروي  (ه465)ت: 

ز يني (ه40)ت: بها الُخز اعي قرأو  ار  بن  ، على: أبي شـــــــــــــــجاع فارس(ه440)ت: بعد ، والك 
راب   .فإجمالي الطرق للق ن ط ري أربع وعشرون طريقاً  .(4) موسى الفرائضي الض 

 .(5)فتم  إجمالي الطرق البن يحيى إحدى وثالثون طريقًا 
بن  بن عاصم: من طريقي: أحمد طريق سلمة الطريق الثاني عن أبي الحارث:

 ، (6) يحيى الملقب بثعلب

                                                           
هو: نصر بن علي أبو حفص، ويقال: أبو القاسم الضرير، مقرئ متصدر، قرأ على إبراهيم بن زياد القنطري  (1)

 (2/338بقنطرة بردان، قرأ عليه الحسين بن أحمد الحربي. انار: غاية النهاية البن الجزري )
 (.1/486) البن الجزري ار: النشر ان (2)
هو: فارس بن موسى أبو شجاع البصري الفرائضي الضراب، مقرئ متصدر، قرأ على إبراهيم بن زياد القنطري  (3)

صاحب محمد بن يحيى، قرأ عليه الكارزيني، ومحمد بن جعفر الخزاعي. انار: غاية النهاية البن الجزري 
(2/6.) 

 (.1/485،486) البن الجزري انار: النشر  (4)
 (.1/487) البن الجزري انار: النشر  (5)
هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سي ار، أبو العباس النحوي الشيباني موالهم المعروف بثعلب إمام الكوفيين في  (6)

ار، ثقة حجة صالحا دي نا  بير بن بك  ، والز  النحو واللغة. سمع سلمة بن عاصم، وعبيد هللا بن عمر القواريرى 
ما عند الشيوخ، ولد سنة مشهورا بالحفظ، وصدق اللهجة، والمعرفة بالغريب ورواية الش ه، 200عر القديم، مقد 

 (.179ــ  1/173ه. انار: إنباه الرواة )291:وتوفي
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 .(1) الف ر ج ومحمد ابن
 ©ومن  ،® الهادي ©ومن  ،® الهداية ©ومن  ،® التبصـــــــــــــــرة © من:فثعلب أما ف
، وأوردهـــا (ه32)ت: مجــــاهـــد  بنال ® ســـــــــــــــبعــــةال ©الكــــامـــل، ومن  ©ومن  ،® التــــذكرة
)ت: بن يحيى ثعلـــب  مجـــاهـــد، عن أحمـــد عن ابن ® جـــامعال ©في ( ه444)ت: الـــداني

من الطريقين جميعًا  ® التذكرة ©في  (ه399)ت:غلبون  ، ورواها أبو الحســــــن ابن(ه291
عن أبي ، (ه390)ت: ، وتالوة على والده(ه402)ت: ســــــــــــماعًا عن أبي الحســــــــــــن المعدل

 .(2)مجاهد عنهما  كالهما عن ابن بن موسى الفرج أحمد
بن  بن أحمد على: أبي علي الحســـــــــــــــن الجزري  ابن ةقراء: منفالفرج  أما ابنو 
م ذ اني ® غاية االختصـــــــار ©، ومن (ه779)ت: هالل   ©ومن ، (ه569)ت: ألبي العالء اله 

  .(3) (ه496)ت: البن سوار  ® المستنير
( ه437)ت: لمكي ® التبصــــرة ©من  ســـت  طرق، وهي:يتفرع عنها  وطريق ثعلب

ب الطـاهرقراءمن  ل ُبون  ته على: أبي الط يـ    ةقراءمن  ®الهـداية©، ومن (ه390)ت: بن غ 
البن  ®الهادي©، ومن (ه415)ت: بن سفيان هللا على: أبي عبد (ه440 )ت: حدود المهدوي 
ي  ب الطاهرقراءمن  (ه415)ت: ســـــــــــــــفيان ل ُبون  بن ته على: أبي الط  ومن  ،(ه390)ت: غ 

ل ُبون  ألبي الحســـــــن ®التذكرة© بن  ته على: أبي الط ي  ب الطاهرقراءمن  (ه399)ت:بن غ 
ل ُبون  ــــه على: أبي الفرج أحمــــدقراءمن  (ه390)ت:غ  بن موســـــــــــــــى البغــــدادي، ومن  ت

 من (ه445)ت: هاشـــــــــــــــم ته على تاج األئمة ابنقراءمن  (ه465)ت:  للهذلي ®الكامل©

                                                           
هو: محمد بن فرج أ بو جعفر الغساني البغدادي النحوي صاحب سلمة بن عاصم، ضابط نحوي عارف،  (1)

 (.2/229. انار: غاية النهاية البن الجزري )ه300:توفي بعد سنة 
(، وتحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر للمنصوري 1/487،488) بن الجزري الانار النشر  (2)

 (.19(، والروض النضير للمتولي )ص19)ص
 (، وتحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر للمنصوري 1/488،489) البن الجزري انار النشر  (3)

 (.19(، والروض النضير للمتولي )ص19)ص
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م اميته قراء بن أبي  ته على: أبي طاهرقراء، من (ه417)ت:  على: أبي الحســـــــــــــن الح 
 .(1) (ه349)ت: هاشم

)ت:  مجــــاهــــد ، وأبو الفرج البغــــدادي، على ابن(ه349)ت: بهــــا أبو طــــاهر قرأو 

 بن يحيى ثعلــب البن مجــاهــد قــال: حــدثني أحمــد ® الســـــــــــــــبعــة ©، ومن كتــاب (ه324
 . فهذه ست طرق لثعلب.(2) (ه291)ت:

 :يتفرع منها ثالث طرق، هيالفرج،  وطريق ابن
، (ه779)ت: بن هالل بن أحمـد على: أبي علي الحســـــــــــــــن الجزري  ابن ةقراءمن  •

، أخبرنا الحافظ أبو الفرج (ه690)ت: بن أحمد المقدسي عن اإلمام أبي الحسن علي
 كتابة. (ه597)ت: بن علي البكري  الرحمن عبد
ته على: أبي قراءمن  (ه569)ت: الهمذانيلعالء ابي أل ®غاية االختصــار  ©من و  •

ف ي الق ط ان بن الحسين بكر أحمد ر   .(ه527)ت:  بن أحمد الم ز 

بن  ته على: أبي الوليد عتبةقراء، من (ه496)ت: ســـوار  بنال ®المســـتنير  ©من و  •
بن  ته على: أبي الحســـن عليقراء، من (ه445)ت: األندلســـيبن عاصـــم  الملك عبد

ته على: أبي قراءمن  (ه377)ت: بن بشــــــر األنطاكي بن محمد بن إســــــماعيل محمد
ته قراء، من (ه350 :)ت بعدبن إســـــــــــــحاق البغدادي  بن عمر بن صـــــــــــــالح بكر أحمد

تــه قراءمن  (ه336)ت: بن المنــادي بن محمــد بن جعفر على: أبي الحســـــــــــــــن أحمــد
. فهذه ثالث طرق البن (ه300)ت: بعدبن الفرج الغســـــــــــــــاني  على: أبي جعفر محمد

ت طرق أبي الحارث وبهذا تم   . فإجمالي الطرق عن ســـــــلمة تســـــــع طرق.(3)الفرج 
.أربعون طريقاً 

                                                           
(، وتحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر للمنصوري 1/487،488) بن الجزري الانار: النشر  (1)

 (.19(، والروض النضير للمتولي )ص19)ص
 انار: المرجعين السابقين. (2)
 المراجع السابقة.ينار:  (3)
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 املطلب األول: امسه ومولده ووفاته
بن فيروز، مولى بني  (1) نم  ه  ب  بن  هللا بن عبد بن حمزة علي :وكنيته اســـــــــمه

هذا هو المشــهور عند أغلب من ترجم أبو الحســن،  :وكنيته، (2) أســد، فارســي األصــل
 .(4)خل كان: أبو الفتح  ، وقال ابن(3)هللا  أبو عبد وقيل: :النديم فقال له، وتفرد ابن

شح : أنه كان يت  ثانيها .أنه أحرم في كساء أولها: :أقوال بالكسائي في سبب تسميتهو 
يقول حمزة: أعرضــــوا على صــــاحب  قرأي بكســــاء، ويجلس فيه في مجلس حمزة، فإذا أراد أن

: أنه رابعها .(6) وعليه كساء ورداء (5) . ثالثها: أنه كان يحضر مجلس معاذ الهراءالكساء
ايا : ألنه منخامســـها .(7)يبيع األكســـية  كان يصـــنع الكســـاء في حداثته، أو قرية بين  باُكســـ 

 . (8)واسط وبغداد 
                                                           

فتقول: )علي بن حمزة بن عبد هللا بن عثمان أو  ®عثمان  ©و  ®بهمن  ©ترددت بعض المصادر بين اسم  (1)
ه األول الذي أدرك اإلسالم فأسلم وبذلك  ®بهمن ©بهمن( ومعلوم أن الكسائي فارسي األصل، ولعل  هذا جد 

( تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب، 5عرف باالسمين معًا. ينار: ما تلحن فيه العامة للكسائي، )ص
 م.2002لطبعة الثانية مكتبة الخانجي بالقاهرة ا

(، إنباه الرواة في أخبار النحاة 4/1737،1738(، ومعجم األدباء )13/345ينار: تاريخ بغداد للخطيب ) (2)
نزهة األلباء في طبقات األدباء: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، أبو البركات، و (، 2/256)

إبراهيم السامرائي، ط: مكتبة المنار، الزرقاء ــــ األردن،  (، تحقيق:58صه، )577كمال الدين األنباري ت: 
(، وشذرات الذهب البن العماد 9/131م، وسير أعالم النبالء للذهبي )1985ـــــ ه 1405الطبعة الثالثة، 

(2/407،408.) 
 (.90 /1الفهرست البن النديم ) (3)
 (،1/72وفيات األعيان البن خل  كان )انار:  (4)
هو: معاذ بن مسلم الهراء، أبو مسلم: أديب معمر، له شعر، من أهل الكوفة، عرف بالهراء، لبيعه الثياب  (5)

(، واألعالم للزركلي 8/482) . ينار سير أعالم النبالء للذهبيه187:الهروية الواردة من مدينة هراة توفي
(7/258.) 

(، 2/270) (، إنباه الرواة في أخبار النحاة4/1739) (، ومعجم األدباء13/345تاريخ بغداد للخطيب ) ينار: (6)
 (.72) الكبار للذهبي قراءالومعرفة 

(، تحقيق: محمد حسين آل ياسين، ط: دار 13)ص ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي القرآنينار: متشابه  (7)
 م.2008هـ ـــ1428عمار ــــ األردن، الطبعة األولى 

السبع: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري  القراءات(، واإلقناع في 4/1739انار: معجم األدباء ) (8)
 (، ط: دار الصحابة للتراث43،44ه )540الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن الب اذ ش ت: 
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ل ل: ل م  فقد أحرم في كســــاء؛ أنه  :بالكســـائيتســـميته  ولعل  أصـــح األقوال في ســــُ
؟ فقال: ألن ائ ى  م  يت بالك ســــ  أحرمت في كســــاء، وأنه كان يلتف بكســــاء في مجلس  يســــُ

ُذكر أن الكســــــــائي أصــــــــله  ألنه ؛انبعيد مافه انمجلس معاذ الهراء، أما األخير و حمزة 
ا من شـــــــ  م  ، ولم يشـــــــر ، وأنه رحل إلى الكوفة وهو غالم(1) والحايرةقرية بين أوانا  باح 

 .يصنع األكسية من ترجم له أنه كان يبع أو
، ورجح الدكتور محمد حســــين آل (2)ولد في حدود ســــنة عشــــرين ومائة  مولده:

ه؛ ألن المصــــادر التي ترجمت له نصــــت على أنه مات 119ياســــين أن مولده ســــنة:
 .(3)عن سبعين سنة 

المصادر التي ترجمت للكسائي في تحديد السنة التي توفي فيها  اختلفت وفاته:
تســـــــــــع وثمانين ومائة والبلد التي مات بها، وأغلب المصـــــــــــادر ذكرت أن  وفاته ســـــــــــنة 

ن ُبوي ه، قرية من قرى الر ي   في وقد بلغ ، (5)ســـــــــان ار في رحلته مع الرشـــــــــيد إلى خُ  (4) ر 
كما رجحه محقق كتاب متشابه  .ه119سبعين سنة، وعلى هذا فسيكون مولده سنة: 

 ، ألغلب من ذكر ذلك من المترجمين له.وقيل توفي: في طوس، واألول أصح القرآن

                                                           
ه، 626انار: معجم البلدان للحموي: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ت:  (1)

 .(مجلدات 7) م،1995ية، دار صادرـ بيروت ـ الطبعة الثان(، ط: 1/316)
 (.72الكبار للذهبي ) قراءال(، ومعرفة 4/185انار: وفيات األعيان البن خل  كان ) (2)
(، تحقيق محمد حسين آل ياسين، ط: دار 55ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي )ص القرآننار: متشابه ا (3)

 م.2008ه ــ1428عمار، األردن، الطبعة األولى:
: إقليم من أقاليم خرسان بفارس. ينار: معجم البلدان للحموي ) (4)  (.1/316الري 
(، وسير 4/185عيان البن خل  كان )(، ووفيات األ4/1738(، معجم األدباء )2/269انار: إنباه الرواة ) (5)

 (.9/134أعالم النبالء للذهبي )
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 املطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية ورحالته
ا نشــــــــــأ الكســــــــــائي في إحدى قرى بوادي بغداد يقال لها: :نشــــــأته شــــــــــ  م  قرية  باح 

غداد عشرة فراسخ، ثم رحل إلى الكوفة من سواد العراق، تبعد عن ب والحايرة أوانا بين
 .(1)أنواع العلوم وهو غالم، والكوفة حينلذ معقل من معاقل العلم اإلسالمي، وفيها تلق ى 

م والتعليم، عل  لقد كانت حياة هذا اإلمام حافلة ومليلة بالعلم والت   :ةحياته العلمي
غره  قرأفقد  ده على أيدي كبار  القرآنفي صـــــــــــــــ  الكوفة في وقته، وعلى  قراءالكريم وجو 

ه عليه أربع مرات، قرأ ، (2) حمزة الزيات قراءةالرأســـــــــــــــهم: إمام مدرســـــــــــــــة أهل الكوفة ب
 قرأفقــد ، (5)، وغيرهم (4) بن عمر ، وعيســـــــــــــــى(3) بن أبي ليلى وعرض على محمــد

 تعلمت  لقد  © لكســـــائي:مخاطبًا ا (6) بن هشـــــام خلف صـــــغيرًا وعلمه كبيرًا، قال القرآن
  .(7) ® الناس كبيراً  ت  قرأصغيرًا، وأ القرآن

                                                           
 (.1/316(، معجم البلدان للحموي )2/256انار: إنباه الرواة ) (1)
، أبو عمارة التيمي موالهم، الكوفي، قراءةالهو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، اإلمام، القدوة، شيخ  (2)

 (.7/90أعالم النبالء للذهبي )هـ. ينار: سير 156الزيات، توفي
هو: محمد بن عبد الرحمن األنصاري ابن أبي ليلى، العالمة، اإلمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن  (3)

. انار: سير أعالم النبالء للذهبي ه148سنة:  األنصاري، الكوفي، ولد: سنة نيف وسبعين، وتوفي
(6/310.) 

ه. 156هو: عيسى بن عمر، اإلمام، المقرئ، العابد، أبو عمر الهمداني، الكوفي، من موالي بني أسد. توفي  (4)
 (.7/199سير أعالم النبالء للذهبي ) :ينار

 (.1/535(، وغاية النهاية البن الجزري )74الكبار للذهبي ) قراءال(، ومعرفة 6/2855انار: معجم األدباء ) (5)
ام بن ثعلب أبو محمد البغدادي، البزار، المقرئ، اإلمام، الحافظ، الحجة، شيخ اإلسالم، هو: خلف بن هش (6)

 (.10/576سير أعالم النبالء للذهبي ) :. يناره229سنة:  ، وتوفيه150:مولده: سنة
(، وغاية النهاية البن الجزري 2/263(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )13/345تاريخ بغداد للخطيب ) (7)

(1/538.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-52- 

 

على حمزة الزيات في  القرآن قرأكان الكســـــــــــــــائي  © :(1) عمر الدوري  وأب وقال
حداثته، وكان يختلف إليه، وأولع بالعلل واإلعراب... فلما عاد مر  بالمســـــــــــــــجد التي 

عليه ســــورة  قرأُيق ر ئ فيه حمزة بالكوفة فدخله قبيل الفجر، فلما كان بعد الصــــالة تقدم ف
بن حمزة فقال  علي :ل لهفتى كان يأتينا يقا ةقراءتك بقراءيوســــف فقال له: إني أشــــبه 

  مه للنحو فقد كان على كبر، ذكر ذلك الخطيب، وأما تعل  (2) ®.. . الكســـــــائي: أنا هو
تهذيب  ©، وال يمنع أن يكون قد تعلمه قبل ذلك كما ذكر األزهري في (3) عن الفراء

ؤاســــي   ® اللغة ، وعن (4) في القصــــة الســــابقة، وقد تتلمذ في النحو على أبي جعفر الر 
، ثم بدأ في رحالته (6)عنده  حتى أنفذ ما عن معاذ الهراء أخذ أيضـــــــــــــــاً ، و (5)جماعة 

يحصــــون  العلمية خارج الكوفة، وأما عن تعليمه فقد أخذ عنه وتعلم على يديه خلق ال
تراجم من أخــذ عنــه رأى لع على والغريــب والنحو واللغــة والروايــة، ومن اط   القرآنفي 

، (7)قة، وغيرها من البالد خلقًا كثيرًا بالكوفة، وبغداد، والر   قرأذلك جليًا واضـــــــحًا، فقد أ
على  قرأفقد كان يوضــــــــــع له منبر فيصــــــــــعد عليه، وي القرآنم ولكثرة من يرد عليه لت عل  

ته قراءم بالكريم من أوله إلى آخره، والناس يستمعون، وينقطون مصاحفه القرآنالناس 

                                                           
هو: أبو عمر الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، األزدي، المقرئ النحوي البغدادي الضرير،  (1)

الكبار للذهبي  قراءال. ينار: معرفة ه240سنة:  توفينزيل سامراء مقرئ اإلسالم، وشيخ العراق في وقته، 
(114.) 

(، تحقيق: محمد عوض مرعب، 1/15هروي، أبو منصور )ينار: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري ال (2)
 .(مجلدات 8)م. 2001 :الطبعة األولى ،بيروت ،ط: دار إحياء التراث العربي

لي، ويعرف أيضًا: بابن التوكي الخطيب البغدادي، توفي (3)  هو: محمد بن الخضر بن إبراهيم أبو بكر المحو 
 (.2/137). ينار: غاية النهاية البن الجزري ه538 سنة:

. ه192توفي سنة: هو: محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي النحوي، إمام النحو في الكوفة (4)
  (.2/171ينار: غاية النهاية البن الجزري )

(، وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: أبو المحاسن 6/2486انار: معجم األدباء ) (5)
(، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر 190ل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري )صالمفض

 م.1992- ه1412 :للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ــ القاهرة ــ الطبعة الثانية
 (.258، 257/  2انار: إنباه الرواة ) (6)
 (.2/256)المرجع السابق ينار:  (7)
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حتى انتهت إليه  ¬، وما مات (1)عليهم، ويضـــــــبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ 
والعربية  القرآنوالعربية، وكان صـــــــــــــــادق اللهجة، واســـــــــــــــع العلم ب قراءاإلمامة في اإل

وجرت له مناظرات كثيرة ، (2)والغريب، وم ســـــس المدرســـــة النحوية بالكوفة، وعمدتها 
بحضــــــرة وزراءه، فلقد ناظر عددًا من أهل اللغة  ، وبعضــــــهابعضــــــها بحضــــــرة الرشــــــيد

، (4) ، وأبي يوســــــــــــف (3) مع ســــــــــــيبويه، واليزيدي والفقه، من تلك المناظرات مناظرته
 ، والفراء، وغيرهم.(6) بن حبيب ، ويونس(5) واألصمعي

إن الرحلة في طلب العلم هي دأب كثير من الســـــــــــــــلف والخلف، حتى  رحالته:

يعد ون طالب العلم كاماًل إال إذا رحل في طلبه، والرحلة تكون عادًة بعد أخذ  أنهم ال

انتهى من األخذ على  ، لما¬ طالب العلم عن علماء بلده، وهكذا فعل الكســـــــــــــــائي

ولم يكتفي بذلك وأخذ من علمه،  (7) رحل إلى البصـــــــــــرة، فلقي فيها الخليل علماء بلده

ن أخذت هذا العلم؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة، فخرج إليها، ســـــــأله عم  بل 

رجع، وقــد أنفــد ثم طويلــة، وكتــب الكثير من اللغــة والغريــب عن األعراب،  فغــاب مــدةً 
                                                           

 (.1/405(، وغاية النهاية البن الجزري )76الكبار للذهبي ) قراءالانار: معرفة  (1)
 94) ¬(، ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: الشيخ محمد الطنطاوي 73الكبار للذهبي ) قراءالانار: معرفة  (2)

(، تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، ط: مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة 96ــ 
 .م2005ه1426 :ألولىا

هو: أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، البصري، النحوي، وعرف: باليزيدي؛ التصاله باألمير  (3)
 (.9/562) سير أعالم النبالء للذهبي :. يناره202سنة:  يزيد بن منصور، خال المهدي، ي دب ولده، توفي

ُقوب بن يُ  (4) ، مات ببغداد سنة هو: ابو ُيوُسف إبراهيم بن ي ع  ر م ي  . ه182وُسف بن شحارة السهلي ثم  ال ح ض 
(، تحقيق: إحسان عباس، ط: دار 134ينار: طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ص

 م.1970ى:الطبعة األول ،لبنان، الرائد العربي، بيروت
هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع األصمعي، البصري، اللغوي، األخباري،  (5)

 (.10/175. ينار: سير أعالم النبالء للذهبي )ه215 سنة: أحد األعالم، توفي
ب ي  موالهم، البصري، إمام النحو، توفي  (6) سير أعالم  هـ. ينار:183هو: يونس أبو عبد الرحمن بن حبيب الض 

 (.8/191) النبالء للذهبي
هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن، اإلمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، البصري،  (7)

 (.7/429. انار: سير أعالم النبالء للذهبي )ه170أحد األعالم، توفي حدود: 
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حفظ، فلم يكن له ه مٌّ غير  خمس عشــــــــــرة ق ن ينة حبرًا في الكتابة عن العرب ســــــــــوى ما

وجد الخليل قد مات وقد جلس في لما دخل البصــــــــــرة للمر ة الثانية البصــــــــــرة والخليل، ف

مســـــــائل أقر  له يونس فيها، وصـــــــد ره  ت بينهمبن حبيب النحوي، فمر   موضـــــــعه يونس

لســـــــــيبويه،  ® الكتاب © على األخفش قرأثم  إنه عاد للبصـــــــــرة للمر ة الثالثة ف، (1)مكانه 

 (3) ذكوان عليه ابن قرأوقيل: أنه قدم دمشـــــــــــــق، وفيها  (2) اً ه له بخمســـــــــــــين دينار ووج  

، ثم عاد إلى الكوفة ينشـــر علمه، فاشـــتهر أمره، وذاع صـــيته، (4)وســـمع منه الحروف 

س  مدرســــة النحو التي أصــــبحت تضــــاهي مدرســــة البصــــريين،  وصــــل ذكر حتى وأســــ 

أمير الم منين المهدي في بغداد فاستقدمه، واستبقاه في بغداد الخليفة مع س  الكسائي م  

لي دب ولديه األمين  وضـــم ه إلى حاشـــية ابنه الرشـــيد، فاحتضـــنه الرشـــيد بعد الخالفة؛

ه وصــار من الجلســاء الم انســين، ونال بذلك ما لم ينله أحد  والمأمون، ثم صــعد به جد 

ره  من الجاه والمال واإلكرام، وحصــــــل له رياســــــة العلم والدنيا، وكان الرشــــــيد يجل ه ويقد 

وخرج للحج  في صـــــــــــــــحبة الخليفة لما عنده من ســـــــــــــــعة علم في اللغة وأخبار العرب، 

م ليصـــــــــلي بالناس في مســـــــــجد رســـــــــول هللاالمهدي ف ، ثم إنه حج مر ة أخرى (5) ‘ ُقد 

م ليصــلي بالناس بعض الصــلوات ف حمزة الزيات  ةقراءب قرأبصــحبة الخليفة الرشــيد، فُقد 

                                                           
 (.2/258(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )1738 /4( ومعجم األدباء )13/345انار: تاريخ بغداد للخطيب ) (1)
(، ت: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم 14ينار: أخبار النحويين البصريين: للمرزبان السيرافي، )ص (2)

 م.1966-ه  1373خفاجي، ط: الشريف مصطفى البابي الحلبي، 
ه. ينار: 242سنة:  هو: عبد هللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان، موالهم الدمشقي المقرئ، مقرئ دمشق، توفي (3)

 (.117) الكبار للذهبي قراءالمعرفة 
 (.1/537(، وغاية النهاية البن الجزري )72) الكبار للذهبي قراءالينار: معرفة  (4)
محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  يب، ألالحديثغريب (، و 5/189نار: لسان العرب مادة نبر )ا (5)

م، 1397الطبعة األولى، د، بغدا، مطبعة العانيط:  ،: د. عبد هللا الجبوري تحقيق (،2/633ه، )276: ت
 مجلدات.3
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ضـــــربه المصـــــلون بالنعال واأليدي وغير ذلك حتى لم ا ســـــل م  ف ®ضـــــعافًا  ©فأمال كلمة 

فترك بعضــًا من  (1)بما يســتقبحه الناس قرأي الغشــي عليه، فبلغ ذلك الرشــيد فأمره أن 

آخر رحلة له كانت و شيوخه،  ةقراءحسنة لم تخرج عن  ةقراءحمزة واختار لنفسه  ةقراء

، فدفن بها بصحبة الخليفة هارون   . (2)الرشيد إلى خرسان فمات بالري 

 املطلب الثالث: شيوخه وأشهر تالميذه
 القرآنتتلمذ الكســـــــــــــــائي على جماعة من األئمة والعلماء في فنون عديدة، في 

والتفســــــــــير والغريب، وفي اللغة والنحو والصــــــــــرف وأخبار العرب،  قراءاتالوعلومه، ك
ز في ذلك كله، وأصـــــبح إمام عصـــــره يقصـــــد في طلب تلك العلوم كلها، وأخذ  حتى بر 

 عنه عدد من األئمة الكبار. 
ه على حمزة الزيات القرآنالكســائي  قرأ شــيوخه: أربع مرات وعليه اعتماده،  وجود 
 .(3) بن عمر الهمداني بن أبي ليلى، وعيسى وعلى محمد

وأبي  ،(6) بن أرقم وســــــــــليمان، (5) ، واألعمش(4) جعفر الصــــــــــادق وحدث عن:

                                                           
 (.1741، 4/1740نار: معجم األدباء لياقوت الحموي )ي (1)
 قراءال(، ومعرفة 4/1738(، معجم األدباء )2/269اة )(، إنباه الرو 13/345انار: تاريخ بغداد للخطيب ) (2)

 (.537 /1(، وغاية النهاية البن الجزري )72الكبار للذهبي )
سير أعالم النبالء للذهبي و (، 2/246إنباه الرواة في أخبار النحاة )و (، 13/345انار: تاريخ بغداد للخطيب ) (3)

 (1/535(، وغاية النهاية البن الجزري )73الكبار للذهبي الكبار ) قراءال(، ومعرفة 9/131)
هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد هللا القرشي، أحد األعالم ولد  (4)

 (.6/260. سير أعالم النبالء للذهبي )ه148:، وتوفي سنةه80:سنة
م   (5) ر ان األ  ع  يثا هو: ُسل ي م ان ب ن مه  د  ين  ح  س  م  ب يها ب خ  ن ُه ش  و ى ع  م ك ة ر  م د، رأى أنس ب ن م الك بواسط و  ش أ ُبو ُمح 

، م ات  سنة ت  ين  س  د ى و  لي  سنة إ ح  ي ن ب ن ع  ا ُحس  نة ال ت ي قتل ف يه  . ينار: الثقات البن حبان ه148 :ولد ف ي الس 
(4/202.) 

. ه148مولى قرياة أو النضير قدم بغداد، وحدث بها، مات سنة:هو: سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري  (6)
 (.10/18تاريخ بغداد للخطيب )
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ز مي ، ومحمد(1) بن عياش بكر  .(3) ، وغيرهم(2) بن عبيد هللا العر 
بن  ويعقوب (4) بن جعفر بن عياش، وإســـــــماعيل عن أبي بكر وروى الحروف:

، (7) بن يزيد ، وأبي حيوة شــــــــــريح(6) بن أبي حماد عن نافع، وعبد الرحمن (5) جعفر
ب ي والمفضـــــــــــــــل أبي جعفر و عن األعمش،  (9) بن قدامة ، وزائدة(8) بن محمد الضـــــــــــــــ 

، وقتيبة ؤاسي   .(10) بن مهران الر 
، ومعاذ الهراء، وعن الخليل، وعن األخفش، : ةوأخذ اللغ ؤاسي  عن أبي جعفر الر 

 .(11)ن أعراب البوادي عو 
ا وســـــــــماًعا خلق ال قراءةالأخذ عنه  أشـــــــــهر تالميذه: يحصـــــــــون، منهم:  عرضـــــــــً

                                                           
هو: أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي، المقرئ، بقية األعالم، وفي اسمه أقوال: أشهرها شعبة، مات  (1)

 (.8/495ه. ينار: سير أعالم النبالء للذهبي )193سنة:
ز مي الكوفي، روى  هو: محمد بن عبيد (2) عن عاصم، وحدث عنه  قراءةالهللا بن ميسرة أبو عبد الرحمن العر 

 (.2/194. غاية النهاية البن الجزري )ه155:سفيان الثوري وشعبة، والكسائي، مات سنة
 (،4/1738) (، ومعجم األدباء2/257) (، إنباه الرواة في أخبار النحاة13/345ينار: تاريخ بغداد للخطيب ) (3)

 (.3/296) (، ووفيات األعيان البن خل  كان9/131) وسير أعالم النبالء للذهبي
اد، مات  (4) د  ين ة سكن ب غ  د  ي ق من أهل ال م  ار ي  مولى بني ُزر  ن ص  ف ر بن أبي كثير األ  ع  يل بن ج  م اع  ـ. ه180هو: إ س 

(، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد 6/44) ،ينار: الثقات: محمد بن حبان أبو حاتم، الدارمي، الُبستي
 ه1393 :خان مدير دائرة المعارف العثمانية ط: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، الطبعة األولى

 مجلدات(.9)م 1973
 (.2/389غاية النهاية البن الجزري ) :هو: يعقوب بن جعفر بن أبي كثير األنصاري المدني. ينار (5)
 (.1/369غاية النهاية البن الجزري ) :عبد الرحمن بن سكين أبو محمد بن أبي حماد الكوفي. ينار هو: (6)
ر م ي  من أهل حمص مات سنة: (7) ي و ة ال ح ض  ي ح بن يز يد أ ُبو ح  . ينار: الثقات البن حبان ه203هو: ُشر 

(8/313.) 
 (.15/151ار: تاريخ بغداد للخطيب ). ينه162هو: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي الكوفي، توفي (8)
ل ت، مات سنة:  (9) ة بن قدام ة الث ق ف ي  من أهل ال ُكوف ة كنيته أ ُبو الص  . انار: الثقات البن حبان ه161هو: ز ائ د 

(6/339.) 
 :هو: قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن األزاذاني، من قرية من أصبهان، إمام مقرئ صالح ثقة، مات بعد (10)

 (.2/27(، وغاية النهاية البن الجزري )125الكبار للذهبي ) قراءالمعرفة : . يناره002
 (.4/1738) (،6/2572(، ومعجم األدباء )2/258(، )4/105ينار: إنباه الرواة ) (11)
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بن  القاســــــمبن عمر الدوري، وأبو عبيد  صــــــاحب هذه الرواية، وحفص بن خالد الليث
بن  ، وأحمد(2) بن الحريش ، وإبراهيم(1) بن زاذان بن مهران، وإبراهيم ســـــــــــــالم، وقتيبة

بن منصــــــــــــور  وأحمد، (5) بن أبي ذهل وأحمد ،(4) بن أبي ســــــــــــريج ، وأحمد(3) جبير
 بن ميمون  وحمدويه ،(8) بن مدان ، وإســـــــــماعيل(7) بن واصـــــــــل ، وأحمد(6) البغدادي

  ،(11) بن وردان ، وزكريا(10) بن ربيع الخزاز ، وحميد(9)

                                                           
عن علي بن حمزة الكسائي وهو معدود في المكثرين عنه وله عنه نسخة  قراءةالهو: إبراهيم بن زاذان، روى  (1)

 (.1/14ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم. غاية النهاية البن الجزري )
عن الكسائي وكثر في النقل عنه ذكر ذلك أبو طاهر بن  قراءةالهو: إبراهيم بن الحريش أبو إسحاق، روى  (2)

 (.1/10)أبي هاشم. غاية النهاية البن الجزري 
وحذاقهم  قراءالهو: أحمد بن جبير بن محمد بن جبير، أبو جعفر الكوفي نزيل أنطاكية، كان من كبار  (3)

 قراءالهـ. ينار: معرفة 258: من الصغر، بإفادة والده، فقرأ على والده، توفي سنة قراءالومعمريهم، عني بلقي 
 (.122الكبار للذهبي )

، ه240بعد  :ن الصباح الرازي، الحافظ، العالم، أبو جعفر الرازي، توفي سنةهو: أحمد بن أبي سريج عمر ب (4)
 (.11/552وكان من أبناء الثمانين. ينار: سير أعالم النبالء للذهبي )

عن الكسائي قال الداني وهو أحد المكثرين عنه في  قراءةالهو: أحمد بن أبي ذهل أبو ذهل الكوفي، روى  (5)
 (1/53الجهم وأحمد بن زكريا السوسي. غاية النهاية البن الجزري )النقل، روى عنه محمد بن 

هـ. ينار: سير أعالم 265هو: أبو بكر، أحمد بن منصور بن سيار بن معارك، الرمادي البغدادي، توفي (6)
 (.12/389النبالء للذهبي )

. ينار: تاريخ ه273 :في جمادى اآلخرة من سنة ، توفيهو: أحمد بن محمد بن واصل أبو العباس المقرئ  (7)
 (.2/227بغداد للخطيب )

عنه  قراءةالعن الكسائي وهو من أصحابه المقلين عنه، روى  قراءةالهو: إسماعيل بن مدان الكوفي، روى  (8)
 (.1/169عرًضا أحمد بن يعقوب بن أخي العرق. غاية النهاية البن الجزري )

عرضا عن  قراءةالصحاب الكسائي المكثرين عنه، أخذ هو: حمدويه بن ميمون القارئ ويقال: حمدون أحد أ (9)
عنه عرضا أحمد بن يعقوب بن أخي العرق. غاية النهاية البن الجزري  قراءةالعلي بن حمزة الكسائي، روى 

(1/261.) 
عن الكسائي وهو في المكثرين عنه، روى  قراءةالهو: حميد بن الريع أبو القاسم السابوري الخزاز، روى  (10)

 (.1/265عنه محمد بن إسحاق السراج. غاية النهاية البن الجزري ) قراءةال
عنه عبد هللا بن محمد بن  قراءةالعن الكسائي، روى  قراءةالهو: زكريا بن وردان أبو يحيى السلمي، روى  (11)

 (.1/294يحيى األزدي وأحمد بن عثمان بن محرز. غاية النهاية البن الجزري )
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، (3) إســماعيلبن  ، وأبو حمدون الطيب(2) بن المبارك ، وســورة(1) بن يونس وســريج
 المجيد بن عبد وعبد القدوس، (5) بن حبيب ، وعبد الرحيم(4) بن واقد حمنوعبد الر 

، (8) بن زيــاد وعــدي، (7) بن موســـــــــــــــى بن ذكوان، وعبيــد هللا بن أحمــد ، وعبــد هللا(6)
 ، (10) بن حفص المسجدي ، وعمر(9) بن عاصم وعلي

                                                           
عن علي بن حمزة الكسائي وهو من المكثرين  قراءةالبراهيم أبو الحارث البغدادي، أخذ هو: سريج بن يونس بن إ (1)

عنه أحمد بن محمد بن علي بن زريق، مات سنة خمس وثالثين ومائتين. ينار: غاية  قراءةالعنه، روى 
 (.1/302النهاية البن الجزري )

عن الكسائي، وهو من المكثرين عنه، روى عنه محمد  قراءةالهو: سورة بن المبارك الخراساني الدينوري، روى  (2)
 (.1/321بن سمعان بن أبي مسعود، ومحمد بن الجهم، وأحمد بن زكريا السوسي. غاية النهاية البن الجزري )

هو: الطيب بن إسماعيل أبو حمدون الذهلي البغدادي، الل ل ي، المقرئ، العبد الصالح، قرأ على اليزيدي  (3)
(، وغاية النهاية البن 125الكبار للذهبي ) قراءاله. ينار: معرفة 240، وغيرهم، مات حدود:والكسائي وسليم

   (.1/344الجزري )
عرًضا عن حمزة بن القاسم األحول، وسمع  قراءةالهو: عبد الرحمن بن عبيد هللا بن واقد مقرئ معروف، أخذ  (4)

 قراءةالبن سليمان، وغيرهم، وروى عنه  الحروف من إسماعيل بن جعفر، وعلي بن حمزة الكسائي، وحفص
(، وغاية النهاية البن الجزري 11/548ابنه أبو شبيل عبيد هللا، وغيره. ينار: تاريخ بغداد للخطيب )

(1/381.) 
عنه  قراءةالعن الكسائي وله عنه نسخة، وروى  قراءةالهو: عبد الرحيم بن حبيب أبو محمد البغدادي روى  (5)

 (. 1/382ي بن زريق. ينار: غاية النهاية البن الجزري )أحمد بن محمد بن عل
عن الكسائي وهو من المكثرين عنه قاله: أبو طاهر بن أبي  قراءةالهو: عبد القدوس بن عبد المجيد، روى  (6)

 (.1/399هاشم. غاية النهاية البن الجزري )
عرًضا عن  قراءةالموالهم الكوفي، أخذ  هو: عبيد هللا بن موسى بن باذام أبو محمد بن أبي المختار العبسي (7)

(، 9/513ه. ينار: سير أعالم النبالء للذهبي )213عيسى بن عمر، وسمع الحروف من الكسائي، مات سنة:
 (.1/493وغاية النهاية البن الجزري )

س. غاية عنه نوح بن إدري قراءةالعن الكسائي، روى  قراءةالهو: عدي بن زياد، يقال كان من األبدال، روى  (8)
 (.1/511النهاية البن الجزري )

، وهو ابن ه201:في جمادى األولى، سنةوتوفي ، ه107:هو: علي بن عاصم بن صهيب التيمي، ولد: سنة (9)
 (.9/249اثنتين وتسعين سنة. سير أعالم النبالء للذهبي )

أبي جعفر عن الكسائي عن إسماعيل  قراءةهو: عمر بن حفص أبو حفص المسجدي مقرئ ضابط، روى  (10)
 (.1/591بن جعفر، توفي في حدود األربعين ومائتين. ينار غاية النهاية البن الجزري )
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بن  ، ومحمد(3) بن شـــــبويه ، وفورك(2) بن إبراهيم والفضـــــل (1) بن ســـــليمان وعيســـــى
 .(6)، وغيرهم كثير (5) بن آدم ويحيى ،(4) سفيان

 املطلب الرابع: ثناء العلماء عليه
ومكانة علمية عالية تليق به وبأمثاله، شهد له بها  لقد بلغ الكسائي منزلة رفيعة،

علماء عصــره ثم من بعدهم، فقد أثنى عليه وعلى علمه العدد الكثير من العلماء ممن 
: ، روى الخطيب البغدادي عن عاصـــــــــره، وممن أتى بعده كنت  ©القعقاع المقرئ، ق ال 

: نعم، :  ق ال: كوكبُ  عند الكســـــائي، فأتاه أعرابي، فقال: أنت الكســـــائي؟ ق ال  ماذا؟ ق ال 
ر  يء ، فالد ري: يشــــــــــــــبه الدر، والد  ري: جارٍ  ر  ي وُدر  ي ود  : ماد  ف ي  ، والد ريُء: يلتمُع ق ال 

 .(7) ® العرب أعلم منك
أشــــــهد أن  © :قال للكســــــائي حين ســــــأله عن مســــــألة، فأجاب قال يونس النحوي 

                                                           
 قراءةالهو: عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي مقرئ عالم نحوي معروف، أخذ  (1)

قدماء أصحاب الكسائي، وكان نحويا عالما بوجوه  عرضا وسماعا عن الكسائي وله عنه انفرادات، كان من
 (.1/608،609. ينار: غاية النهاية البن الجزري )القراءات

عن أبي الحسن علي بن  قراءةالهو: الفضل بن إبراهيم بن عبد هللا الكوفي أبو العباس، النحوي المقرئ: أخذ  (2)
 (.2/8ية البن الجزري )(، وغاية النها5/2171حمزة الكسائي. ينار: معجم األدباء )

، رحل إلى البصرة وعرض على يعقوب وعرض هو: فورك بن شبويه أبو عبد هللا األصبهاني مقرئ صالح (3)
 (.2/13على الكسائي أيًضا، قرأ عليه جعفر بن أحمد بن الفرج. ينار: غاية النهاية البن الجزري )

عرضا عن الكسائي وله عنه  قراءةالالنحوي، أخذ هو: محمد بن سفيان بن وردان الحذاء، األسدي الكوفي  (4)
عنه محمد بن عيسى األصبهاني والحسن بن مهران الرازي، وسمع منه أبو حاتم وأبو  قراءةالنسخة، روى 

 (.9/80والثقات البن حبان )(،2/147اجلزري)زرعة الرازيان. غاية النهاية البن 
أبو زكريا الصلحي، إمام كبير حافظ، روى القراءة عن أبي  ( هو: يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد5)

بكر بن عياش سماعا، وروى أيضا عن الكسائي، روى القراءة عنه اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن 
 (.99(، ومعرفة القراء الكبار للذهبي )2/363عمر الوكيعي. ينار: غاية النهاية البن الجزري )

(، وسير أعالم النبالء 72،73(، ومعرفة القراء الكبار للذهبي )1/535ة البن الجزري )( ينار: غاية النهاي6)
(، وأخبار 193ـــ  190تاريخ العلماء النحويين )و (، 270 /2(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )9/131للذهبي )

 (.45)ص النحويين البصريين
(.13/345) تاريخ بغداد للخطيبانار: ( 7)
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 .(1) ® الذين رأسوا رأ سوك باستحقاق
م ن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيـــال على  © :(2) الشـــــــــــــــــافعيوقـــال اإلمـــام 

 .(3) ® الكسائي
لما ورد نعي الكســائي من الري  لقد دفن بها علم  © :(4) وقال أبو زيد األنصــاري 

 .(5) ® كثير بالكسائي
كان الكســـائي  إذا أخذ معي في اللغة والشـــعر هوى، وإذا أخذ في  © أيضـــًا:وقال 
 .(6) ® النحو عال

، فأخذ من قراءاتالكان الكســــائي يتخير  © :(7) ســــالمبن  وقال أبو عبيد القاســــم
ا، وكان من أهل  ةقراء ، وكانت علمه وصـــــناعته، ولم قراءةالحمزة ببعض وترك بعضـــــً

 .(8) ® أقوم بها منهنجالس أحًدا كان أضبط وال 
كنت أحضــــــــر بين يدي الكســــــــائي وهو يتلو، وينقطون  © :(9) البزاروقال خلف 

 .(10) ® ته مصاحفهمقراءعلى 

                                                           
 (.2/265إنباه الرواة ) انار: (1)
ولد سنة:  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد هللا:هو:  (2)

 (.6/26(، واألعالم للزركلي )2/95ه. غاية النهاية البن الجزري )204، ومات سنة:150
 (.1/538(، وغاية النهاية البن الجزري )73بي )الكبار للذه قراءال(، ومعرفة 13/345تاريخ بغداد للخطيب ) (3)
هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج،  (4)

هـ. ينار: معجم 215أبو زيد األنصاري الخزرجي البصري، النحوي، اللغوي، اإلمام، األديب، توفي سنة:
 (.3/1360األدباء )

 (.4/1744معجم األدباء ) (5)
 (.2/272إنباه الرواة ) (6)
 (.27تقدمت ترجمته )ص (7)
 (.1/538) (، وغاية النهاية البن الجزري 73الكبار للذهبي ) قراءالمعرفة  (8)
 (.51تقدمت ترجمته )ص (9)
 (.1/538(، وغاية النهاية البن الجزري )9/132للذهبي ) (، سير أعالم النبالء2/263إنباه الرواة ) (10)
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كان الكســـــــــــــائي أعلم الناس... ضـــــــــــــابطا قارئا عالما  © :(1) األعرابي وقال ابن
 .(2) ® بالعربية صدوقا

، وهو قدوتهم القرآنأعلم الكوفيين بالعربية و  ©: (3) الســـــــجســـــــتانيوقال أبو حاتم 
 .(4) ® وإليه يرجعون 

رأيت في الصنعة أحذق من أربعة:  ما © :(5) بن إبراهيم الموصلي   وقال إسحاق
على الناس  القرآن قرأولقد سمعته ي ©، (6) ® ... بالشعر، والكسائي  بالنحو،األصمعي  

 .(7) ® مرتين
م ُيغي ر الكســـائي  شـــيلًا من حاله مع الســـلطان إال ل © :(8) الد وري  وقال أبو عمر 
، فقال له: ()ثيابأي: ، ت عاامعض علماء الكوفيين وعليه جرب انالباســـــــه قال: فرآه ب

؟ فقال: أدب من أدب الســلطان، ال مايا أبا الحســن،  يثلم دينا، وال يدخل في  هذا الز ى 
 .(9) ® بدعة، وال يخرج عن سن ة

رأيت بعيني  ما ©يقول:  (10) بن معين ســـــــــــــــمعت يحيى وقال أبو عمر الدوري 

                                                           
هو: محمد بن زياد أبو عبد هللا مولى بني هاشم يعرف بابن األعرابي صاحب اللغة كان أحمد العالمين بها،  (1)

 (3/201. انار: تاريخ بغداد للخطيب )ه231والمشار إليهم في معرفتها، كثير الحفظ لها، مات سنة: 
 (.4/1739باء )معجم األد (2)
هو: سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني البصري، كان ي م الناس بمسجد الجامع  (3)

 (.3/1406وقد قارب التسعين بالبصرة. ينار: معجم األدباء ) ه255بالبصرة وتوفي سنة: 
 (. 4/1746،1747معجم األدباء ) (4)
، ه150:محمد التميمي المعروف والده بالموصلي، يقال: إنه ولد في سنة هو: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون أبو (5)

 (.7/354هـ. ينار: تاريخ بغداد للخطيب )235ومات سنة:
 (.2/272إنباه الرواة )ينار:  (6)
 (.9/132سير أعالم النبالء للذهبي )انار:  (7)
 (.52تقدمت ترجمته )ص (8)
 (.2/266إنباه الرواة )انار:  (9)
، ومات سنة: ه158حيى بن معين بن عون بن زياد المري بالوالء، البغدادي، أبو زكريا ولد سنة: هو: ي (10)

 (.8/172. انار: األعالم للزركلي )ه233
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 . (1) ® أصدق لهجة من الكسائي
متوسطة  ةقراءغيره  ةقراءو حمزة  ةقراءاختار من  ©: (2) مجاهدبن  وقال أبو بكر

في عصــــــــــــره،  قراءةالغير خارجة عن آثار من تقدم من األئمة، وكان إمام الناس في 
 .(3) ® ته عليهم، وكانت العربية علمه وصناعتهقراءوكان يأخذ الناس عنه ألفاظه ب

اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره، فكان  © :(4) األنباري  ابنقال أبو بكر و 
يضــــــــبط األخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس  ، يكثرون عليه حتى الالقرآنأوحد الناس في 

إلى آخره، وهم يســـــمعون حتى كان بعضـــــهم ينقط  من أوله القرآنعلى كرســـــي، ويتلو 
ته، وآخرون يتبعون مقاطعه ومبادئه، فيرســـــــــــمونها في ألواحهم قراءف على المصـــــــــــاح

 .(5) ® وكتبهم، وكان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب
 .(7) ® قراءاتالكان إمامًا في النحو واللغة و  ©: (6) خل  كان وقال ابن

 (8) ® والعربية قراءةالاإلمام، شيخ  ©وقال الذهبي: 

                                                           
 (.1/537،538(، وغاية النهاية البن الجزري )73الكبار للذهبي ) قراءالمعرفة  (1)
المقرئ األستاذ، مصنف قال الذهبي: أبو بكر البغدادي العطشي،  ،أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدهو:  (2)

(.153للذهبي )ص قراءال. معرفة  ه324ه، مات سنة:245:السبعة، ولد سنة القراءاتكتاب 
(، تحقيق: شوقي ضيف، ط: 78: أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد )صالقراءاتانار: كتاب السبعة في  (3)

(، وغاية النهاية البن 73الكبار للذهبي ) قراءالومعرفة  ه.1400 :مصر، الطبعة الثانية ،دار المعارف
 (.1/538الجزري )

ار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن ابن دعامة، أبو  (4) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بش 
، كان من أعلم الناس بالنحو واألدب وأك ، النحوي   توفيو  ه،712 :ثرهم حفاا له، ولد سنةبكر بن األنباري 

 (.3/202. ينار: إنباه الرواة )ه283 :سنة
(، وسير أعالم النبالء للذهبي 2/264(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )13/345تاريخ بغداد للخطيب )انار:  (5)

 (.1/538(، وغاية النهاية البن الجزري )9/132)
ولد سنة: ن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي أبو العباس شمس الدين أحمد بهو:  (6)

(.1/57. انار: شذرات الذهب البن العماد )هـ681: سنة توفىه، و 608
 (.3/295وفيات األعيان البن خل  كان )انار: (7)
(.9/131سير أعالم النبالء للذهبي ) (8)
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وكان الكســــــــــــائي إماما في فنون عديدة: النحو،  © :(1) بن تغري  وقال يوســــــــــــف
 ةقراءعلى حمزة الزيات أربع مرت، واختار لنفســـــــــــــــه  القرآن قرأو والعربية، وأيام الناس 

 .(2) ® السبع قراءاتالصارت إحدى 
السـبعة  قراءالإمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد  © :(3) وقال اإلمام السـيوطي

 .(4) ® المشهورين
 املطلب اخلامس: مؤلفاته

والعربية،  القرآنذكرت كتب التراجم للكســــــــــائي عددًا من التصــــــــــانيف، في علوم 
وإمــا اليزال في رفوف  مفقود،إمــا غير أن المتتبع لهــذه المصـــــــــــــــنفــات يجــد أن أكثرهــا 

وما وصـــــــــــــــل إلينا إال أقل ها، وما ُوجد منها وُطب ع فقليل  المكتبات ودور المخطوطات،
 : فهي ةأما المطبوعُطب ع، ومنها مالم يطبع،  نادر، وهذه المصنفات منها ما

ر ، طبعتـه دار قبـاء للطبـاعة والنشـــــــــــــــر والتوزيع بمصـــــــــــــــ(5) القرآنمعـاني  •
 .الدكتور: عيس شحاته عيسى بتحقيقم، 1998سنة:

                                                           
. ه874: وفي سنةيوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الااهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين ت و:ه(1)

(.76، 1/75انار: شذرات الذهب البن العماد )
(، ط: دار الكتب، مصر، 2/130انار: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي )(2)

.(مجلداً  16)
ين  و:ه (3) أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد جالل الد 

يوطي الشافعي المسند المحق ق المدق ق،  ين الخضيري الس  بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الد 
 (.75، 10/74انار: شذرات الذهب البن العماد ) .ه911، توفي سنة:صاحب الم لفات الفائقة النافعة

(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 2/262بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جالل الدين السيوطي ) (4)
 صيدا، مجلدان. ،لبنان، ط: المكتبة العصرية

(، 4/1752(، ومعجم األدباء )2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )13/345ينار تاريخ بغداد للخطيب ) (5)
(، 4/283(، واألعالم للزركلي )1/539(، وغاية النهاية البن الجزري )77الكبار للذهبي)ص قراءالمعرفة 

(، ومعجم الم لفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 1/53والفهرست البن النديم)
 .(دامجل13) .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، (، مكتبة المثنى7/84ه، )1408ت: 
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ية والحفاظ على التراث : نشـــــــــرته كلية الدعوة اإلســـــــــالم(1) القرآنمتشـــــــــابه  •
طرابلس، بتحقيق الــدكتور: صـــــــــــــــبيح ، الجمــاهيريــة العامى ،اإلســـــــــــــــالمي

ـــــــــــــــــ  ه1402التميمي، الطبعة األولى: تحت عنوان م، وطبع أيضـــًا 1994ـ
األردن، بتحقيق األســـــتاذ الدكتور:  ،عم ان ،في دار عمار( القرآن)متشـــــابه 

ــ 1428محمد حسين آل ياسين، الطبعة األولى:  ، وحققه أيضًا م2008ه ـ
دار (، وطبعته القرآن)مشــــــــتبهات  ، تحت عنوانمحمد محمد داود كتور:دال

 .م1998ه1418 :األولى الطبعة، المنار للنشر والتوزيع
ق الدكتور: رمضــان ما تلحن فيه العامة، صــدر عن مكتبة الخانجي، بتحقي •

 م.1982ـــه1403التواب، الطبع األولى:  عبد

 ، فهي:ةوأما غير المطبوع
 .(2) قراءاتالكتاب  •
 والذي ياهر أنه الكتاب السابق. .(3) قراءاتالكتاب اآلثار في  •
 .(4) وموصوله القرآنكتاب مقطوع  •

 .(5)كتاب الحروف  •

                                                           
(، وكشف الانون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي 3/390اإلتقان للسيوطي ) (1)

(، مكتبة المثنى ـــ بغداد، 2/1485ه، )1067القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ت: 
 م مجلدان.1941النشر البن الجزري:  تاريخ

(، 77الكبار للذهبي)ص قراءال(، ومعرفة 2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )3/1752معجم األدباء ) (2)
 (.7/84(، ومعجم الم لفين)1/90(، والفهرست البن النديم )1/539وغاية النهاية البن الجزري )

 (.2/257(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )13/345تاريخ بغداد للخطيب ) (3)
(، 2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752(، ومعجم األدباء )61نزهة األلباء في طبقات األدباء ) (4)

(، 7/84(، ومعجم الم لفين )1/539(، وغاية النهاية البن الجزري )77الكبار للذهبي )ص قراءالومعرفة 
 (.1/56والفهرست البن النديم )

 (،77الكبار للذهبي)ص قراءالرفة (، ومع1/90الفهرست البن النديم ) (5)
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 .(1) القرآنكتاب الهاءات المكنى بها في  •

 ®تلحن فيه العامة  ما ©، ولعله كتاب (2)كتاب المختصـــــــــــــر في النحو  •
المذكور ســــــــابقًا؛ ألن المصــــــــادر لم تذكر له كتابًا بهذا االســــــــم ومحقق 

الكتاب للكسائي فعلى هذا لعله هو مقدمة الكتاب اقتبس هذا االسم من
 هذا الكتاب الذي ذكره له من ترجم له.

 .(3)كتاب العدد  •

 (5)، ونص  هذا الكتاب في كتاب المصــــــــاحف (4)كتاب اختالف العدد  •
 ألبي داوود السجستاني.

 .(6) القرآنكتاب أجزاء  •

 .(7)كتاب الحدود في النحو  •

 .(8)كتاب النوادر الكبير  •

                                                           
(، 77الكبار للذهبي)ص قراءال(، ومعرفة 4/392(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752معجم األدباء ) (1)

 (.1/539وغاية النهاية البن الجزري )
(، األعالم 1/90(، والفهرست البن النديم )2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752معجم األدباء ) (2)

 (.7/84(، ومعجم الم لفين )4/283للزركلي )
(، 77الكبار للذهبي)ص قراءال(، ومعرفة 2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752معجم األدباء ) (3)

(، ونزهة األلباء في طبقات األدباء 90، 1/57(، الفهرست البن النديم )1/539وغاية النهاية البن الجزري )
(1/61.) 

(، 2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752(، ومعجم األدباء )1/61نزهة األلباء في طبقات األدباء ) (4)
 (.1/539(، وغاية النهاية البن الجزري)77الكبار للذهبي )ص قراءال(، ومعرفة 1/90والفهرست البن النديم )

(، 144بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )صانار: كتاب المصاحف: أبو بكر بن أبي داود، عبد هللا  (5)
ــ1423تحقيق: محمد بن عبده، ط: مكتبة الفاروق الحديثة ــــ مصر ــــ القاهرة، الطبعة األولى،   م.2002ه ــ

 (.1/56الفهرست البن النديم ) (6)
 (.2/271إنباه الرواة ) (7)
(، إنباه 4/1752(، ومعجم األدباء )1/61(، ونزهة األلباء في طبقات األدباء )1/90الفهرست البن النديم ) (8)

(، وغاية النهاية البن الجزري 77الكبار للذهبي )ص قراءال(، ومعرفة 2/271الرواة في أخبار النحاة )
 (.2/164(، وبغية الوعاة )1/539)
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 .(1)كتاب النوادر األوسط  •

 .(2)كتاب النوادر األصغر  •

 .(3)كتاب الهجاء  •

 .(4)كتاب المصادر  •

 .(5)كتاب أشعار المعاياة وطرائقها  •

 .(6)وكتاب بدء الدنيا  •

 .(7)كتاب قصص األنبياء  •

ذكرته المصـــــادر المختلفة من مصـــــنفات الكســـــائي، وإن كان معام هذه  هذا ما
تخلو كتب الســــــــــابقين من النقل عنها، واالقباس  ، ولكن الايزال مفقود المصــــــــــنفات ال

 اختالف العدد ©عن كتاب  المصــاحف هكتاب فقد نقل أبو داوود الســجســتاني فيمنها، 
 ، ® قراءاتال ©بن ســـــالم من كتاب  القاســـــمأبو عبيد ، ونقل (8) للكســـــائي نقله برم ته ®

وكذلك ورود أخبار في تلك المصـــــــادر تشـــــــير إلى أن هذه المصـــــــنفات قد قرئت على 
نة موثقة، ككتاب العدد قرأ مصــــــنفها، وقرئت على من  الســــــابق، ها عليه، بأســــــانيد مدو 

 .(9)وغير ذلك  ® القرآنمتشابه  ©و ، ® النوادر © و ، ® القرآنمعاني  © و

                                                           
 .(1/61األلباء في طبقات األدباء )هة (، ونز 1/90الفهرست البن النديم ) (1)
 .(2/271الرواة في أخبار النحاة ) (، إنباه4/1752معجم األدباء ) (2)
(، ومعرفة 2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752(، ومعجم األدباء )1/90الفهرست البن النديم ) (3)

 (.1/539(، وغاية النهاية البن الجزري )77الكبار للذهبي)ص قراءال
 المراجع السابقة. (4)
(، 9/133(، وسير أعالم النبالء للذهبي )2/271(، إنباه الرواة في أخبار النحاة )4/1752معجم األدباء ) (5)

 (.2/164(، وبغية الوعاة )1/539(، غاية النهاية البن الجزري )77الكبار للذهبي ) قراءالومعرفة 
 (.1/227كشف الانون ) (6)
 (.2/1328ن )كشف الانو  (7)
 .(144)صكتاب المصاحف: ينار:  (8)
 (.45،46للكسائي تحقيق: محمد حسين آل ياسين) القرآنينار: مقدمة متشابه  (9)
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 ومبنظومته طيبة النشر
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 املطلب األول: امسه ومولده ورحالته العلمية ووفاته
بن الجزري، الدمشقي الشيرازي  بن يوسف بن علي بن محمد بن محمد محمد اسمه:
عمر  أبو الخير، وابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن :شمس الدين، وكنيتهولقبه: الشافعي، 

 .(1) قريب الموصل
ُول د  ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة: إحدى وخمسين  مولده:

اعين بين السورين بدمشق وسبعمائةـ، داخل خط الق  .(2)ص 
إن الرحلة في طلب العلم هي شــــــــــأن العلماء قديمًا وحديثًا، فبعد أن يأخذ : رحالته

ه إلى الرحلة لعلماء البلد اآلخر لطلب العلم  طالُب العلم  العلم  عن شــــيوخ بلده تتوق نفســــُ
 الجزري  قام ابنقد واالســـــــــتزادة منه، وهكذا حتى تتم  أهليُة الطالب للت صـــــــــدر والتعليم، ول

محض إم ا ببرحالت كثيرة إلى العديد من البلدان اإلســـالمية، وكانت تلك الرحالت  ¬
لغير ذلك، وإم ا ألســـباب معينة  أو للحج للتجارة أو منه أو واالســـتزادةإرادته لطلب العلم 

 وقف عليه الباحث من تلك الرحالت. أجبرته على الرحلة، وفيما يلي ذكر ما

                                                           
( ، وإنباء الغمر البن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 247 /2انار: غاية النهاية البن الجزري ) (1)

، تحقيق: د حسن حبشي، ط: المجلس األعلى للشلون  (3/466، )ه852أحمد بن حجر العسقالني ت: 
والضوء الالمع ألهل القرن  ،مجلدات 4م: 1969، ه1389اإلسالمية ـــــ لجنة إحياء التراث اإلسالمي ــــ مصر:

وطبقات الحفاظ: عبد  ،(، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان255 /9التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي )
(، ط: دار الكتب العلمية ـــ بيروت ـــ الطبعة 549)ص ،ه911بكر جالل الدين السيوطي ت:  الرحمن بن أبي

 ،ه911، وذيل طبقات الحفاظ للذهبي: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ت: ه1403 :األولى
(، 298 /9) (، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، وشذرات الذهب البن العماد:249)ص

ه   طاش كبري كبري زاده في علماء الدولة العثمانية: أحمد بن مصطفى بن خليل  والشقائق النعمانية لطاش ز اد 
(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد 25، )ص ه968ت: 

(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، مجلدان، 257 /2، )ه1250بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ت: 
، مطبعة سركيس بمصر ه1351ومعجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف بن إليان بن موسى سركيس ت: 

 م، مجلدان. 1928ـــ  ه1346
(، وطبقات الحفاظ للسيوطي 3/466(، وإنباء الغمر البن حجر )247 /2انار: غاية النهاية البن الجزري ) (2)

(، وشذرات الذهب 25( والشقائق النعمانية لطاشكبري زاده )ص 255 /9(، والضوء الالمع للسخاوي )549)ص 
 (.257 /2(. والبدر الطالع للشوكاني )298 /9البن العماد: )
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وذلك ألداء  ه؛768: ةإلى الحجاز ســـــــــــــــن كانت ¬ البن الجزري  ةرحلإن أول 
على الشــــيخ أبي  ® التيســــير ©و، ® الكافي ©بمضــــمن  قرأ، فبصــــحبة والده فريضــــة الحج

، اإلمام بالمدينة الشــــريفة، وكانت هذه (1) (ه578)ت:  بن صــــالح الخطيب هللا محمد عبد
 عمره.، وهو في الثامنة عشرة من دمشقأول رحلة له خارج 

 قرأ وكانت أول رحلة له إليها، وفي هذه الرحلةإلى مصـــر رحل  ه769:ةوفي ســـن
للســـــــبعة  قرأو بمضـــــــمن عدة كتب،  (ه769)ت: بن الجندي هللا على الشـــــــيخ أبي بكر عبد

، والشــيخ أبي (ه776)ت: بن الصــائغ هللا محمد بمضــمن عدة كتب على العالمة أبي عبد
 .(2) (ه781)ت: بن البغدادي الرحمن محمد عبد

إليها وكانت  له الرحلة الثانية رحل إلى مصر ــــــــــــ أيضًا ــــــــــــ وهي ه771:ةوفي سن
الصـــــائغ للعشـــــرة بمضـــــمن كتب، وعلى  على ابن قرأوفي هذه الرحلة ، بصـــــحبتي والديه

ن واألعمش والحســـن  قراءالــــــــــــــــــ البغدادي لألئمة الثالثة عشـــر  ابن ي صـــ  العشـــرة وابن ُمح 
ـــــــــ البصري  ــــــــــ ولم يكتف بذلك فقط كما هو حال بعض المقرئين اليوم بل سمع الحديث،  ـ

 .(3)وأخذ الفقه عن عدد من شيوخ مصر في ذلك الوقت قبل أن يعود إلى دمشق 
ـــــ وهي إلى مصر  رحل ه778:ةسنوفي  ـــــ أيضًا ـ وهذه الرحلة ، إليها الثالثةته رحلـ

فقط بل كانت ألخذ علوم  قراءاتالاختلفت عن سابقتها؛ ألنها لم تقتصر على أخذه علم 
األصـــــــــــــــول والمعاني والبيان على في هذه الرحلة علم  ¬ الجزري  ابن قرأأخرى، فقد 

                                                           
(، وغاية النهاية البن 255 /9(، والضوء الالمع للسخاوي )25انار: الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده )ص  (1)

 (36)صلإلمام المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، ، وجامع أسانيد ابن الجزري (247 /2الجزري: )
وإقرائه، جامعة الملك سعود، الطبعة الكريم  القرآن، تحقيق: الدكتور حازم بن سعيد جيدر، ط: كرسي تعليم 

 م..2014ه ــ 1435األولى: 
(، 258 /2(، والبدر الطالع للشوكاني )3/466إنباء الغمر البن حجر )(، و 37جامع أسانيد ابن الجزري )انار:  (2)

 (.298 /9(، وشذرات الذهب البن العماد: )257 /9والضوء الالمع للسخاوي: )
(، والشقائق النعمانية لطاشكبري 2/247غاية النهاية البن الجزري )(، 38الجزري )ص جامع أسانيد ابنانار:  (3)

 (.25زاده )ص 
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الشــيخ ضــياء الدين ســعد هللا القزويني، وأخذ عن غيره، ثم رحل إلى اإلســكندرية ليســمع 
، وابن نصـــر، (ه660)ت: الســـالم  بن عبد الحديث من علمائها فســـمع من أصـــحاب العز

وغيره، وســــــــمع من  ® اإلعالن ©كتاب الوهاب القروي بمضــــــــمن  على الشــــــــيخ عبد قرأو 
 .(1) قراءاتاله الء الشيوخ وغيرهم كثيًرا من كتب 

، وأبي بكر (ه814)ت: أبنائه أبي الفتح محمدبمصــــر  رحل إلى ه788: ةســــن وفي
 قراءاتالولده محمد  قرأف ويأخذوا عنهم، على شــــــيوخ مصــــــر، قرأأحمد شــــــارح الطيبة؛ لي

بن أحمد العســـــــــــقالني آخر  االثنتي عشـــــــــــرة بمضـــــــــــمن عدة كتب على أبي الفتح محمد
ــــــــــــــــ ولده محمد  قرأو  ،أخيه ةقراءأصــحاب الصــائغ، وســمع ذلك جميعا أبو بكر ب  ـ أيضــاً ـ

وســمع  ® اإلعالن ©اج بمضــمن بن بيبرس صــاحب الســر   ختمة بالســبع جمعًا على أحمد
 . (2) قراءاتالكثيرا من كتب 

ـــــــــــــــ رحل إلى مصر  ه792: ةسنوفي  ـــــــــــــــ أيضاً ـ  قراءاتالولده أبو بكر  قرأوبها  ـ
 .(3) (ه800)ت: بن أحمد الشامي على إبراهيم ® الشاطبية © و ،العشر

قاصدًا الحج  بصحبة أوالده مع المكرمة قدم من مصر إلى مكة  ه792:ةسنوفي 
ر غ م ي التونســــــــــــيبن عرفة  بن محمد عالم وفقيه وإمام وخطيب تونس الشــــــــــــيخ محمد  الو 

ثم إنه لم تنقطع صـــلتة عن ، (4) ، ثم إلى دمشـــق، ثم عادوا جميعًا إلى مصـــر(ه803)ت:
ُلو  مصــــــر بعد رجوعه منها، بل كان يرجع إليها بين آونة وأخرى ألنه باشــــــر أعمااًل لُقط 

 .(5)ب ك  كانت تقضي سفره إليها 
وعقد له  ،أنه صــــرف أمواال في غير مســــتحقها قطلو بكعى عليه اد  ه 797:ةســــنوفي 

                                                           
 (247 /2(، وغاية النهاية البن الجزري:) 25انار: الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده: )ص  (1)
 (2/1،252/129انار: غاية النهاية البن الجزري ) (2)
 (.1/7،8جزري )غاية النهاية البن ال :انار (3)
 (.2/243غاية النهاية البن الجزري )(، و 176جامع أسانيد ابن الجزري )انار:  (4)
 (.1/129، 2/242انار: غاية النهاية البن الجزري ) (5)
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م لوالي القاهرة ليعمل له الحســاب فوقف عليه مال عجز عنه ل  ثم ســُ  ،بســبب ذلك عدة مجالس
 .(1) سكندرية ولحق ببالد الروماإلففر في سنة ثمان وتسعين وركب البحر من 

ه  ه798: ةوفي سن ة، وأقام غرة جمادى اآلخرة إلى ثغر اإلسكندريمن القاهرة توج 
بثغر  الروم فنزل بهــا أيـامـًا، وفي أول رجـب من تلــك الســـــــــــــــنــة ركـب البحر متوجهــًا إلى

ُأك ر ه  عليها؛ لما لحق به من  يالت وهذه الرحلة أنطاكية في الخامس من شـــــــــــــــهر رجب،
إلى  ، ثم توجه(2) ، وفي أنطاكية ألتقى بالشـــيخ أمين الدين محمد التبريزي ظلم قطلو بك

، وكان هذا الملك من خيار (4) (ه805)ت:بن عثمان  دار بايزيد (3)®ُبرصـــــــه© مدينة
ونيف  ينة ســـــــنت، فأقام عنده ســـــــ(5) القرآنملوك األرض يحب العلم والعلماء ويكرم أهل 

العشــــــــر، ونامه  قراءاتالوالتدريس والتأليف، فأل ف كتاب النشــــــــر في  قراءمشــــــــتغاًل باإل
بن  وألتقى فيها بتلميذه م منوالحديث،  قراءاتال، وانتفعوا به كثيرًا في (6)طيبة النشـــــــــر 
 .(7)علي الرومي
ي مع الجيوش العثمانية بقيادة الســـلطان ر الجز  خرج ابن ه804: ةأواخر ســـنوفي 

كبن عثمـــان لقتـــال الغزو  بـــايزيـــد بينهم ، فـــدارت (8)( ه807)ت: المغولي بقيـــادة ت ي ُمورل نـــ 
                                                           

 (.9/256نار: الضوء الالمع للسخاوي )ا (1)
المنعوت  ،التبريزي المولد والمنشأ ،محمد بن أحمد بن شهريار بن محمد بن عبد العزيز األصبهاني األصلهو:  (2)

 هفقرأ علي ، ليقرأ على ابن الجزري، فلقيه بأنطاكيةمقرئ مستحضر، ودخل الروم متوجًها إلى الشام ،بأمين الدين
 (.2/64غاية النهاية البن الجزري ) ، ثم توجه إلى مدينة الرندة فأقام بها يقرئ الناس.هز اوأج القرآنللعشرة بعض 

 من كبريات المدن التركية اليوم. هي: مدينة (3)
 (.9/256(، والضوء الالمع للسخاوي)1/510ينار: إنباء الغمر البن حجر ) (4)
 (.2/226ينار: إنباء الغمر البن حجر ) (5)
 (.26ينار: الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده )ص (6)
قدم دمشق  ،شيخ الروم وخطيبها ،لخطيبم من بن علي بن محمد بن أجمعين بن محمد الرومي الفلكاباذي اهو:  (7)

في الثالثة والتذكار في رواية أبان العطار  صدتيهقبمضمن الشاطبية والتيسير و  القراءاتلى ابن الجزري عفقرأ 
 (.2/325ه. غاية النهاية البن الجزري )799، وتوفي ه783:سنة

ومعنى تيمور بلغتهم: الحديد، ولنك: األعرج، تعني باللغة المغولية: صهر الملوك، واشتهر باسم: تيمورلنك، و  (8)
بكي ولد سنة:  ، وكان ُأم يًا ال يقرأ وال يكتب، وال يعرف من العربية 728وهو قائد ُأز  ه في إحدى قرى مدينة ك ش 
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وقع  مال، و (1)المعركة وانكســــر جيش بني عثمان، ووقع بايزيد وابن الجزري في األســــر 
ر إلى ت ي ُمورل ن ك ابن ضــــــ  فأطلقه وأكرمه الشــــــتهاره بعلم  (ه807)ت: الجزري في األســــــر ُأح 
، (3)فـــأنزلـــه بمـــدينـــة ك ش   وراء النهر مـــا ، وحملـــه معـــه من الروم إلى بالد(2) قراءاتال

الجزري قد دخل  كان قد بلغه أن ابن الجزري في جامع أســـــــــــــانيده: أن تيموراً  وذكر ابن
بالد الروم فســـأل عنه بايزيد عقيب الواقعة، فقال: هو في برصـــة فأرســـل إليه من يأخذه 

زيادة اعتقاد  في الحال على غاية من اإلكرام واإلجالل، وبقي معه نحو ســــــــــــــنة وهو في
وإكرام وإحســــــــــــــان وإنعام، ثم الت م س منه أن يكون معه في مملكته؛ لُي  خذ عنه كتاب هللا 

، وفي هذه ‘ وسنة النبي ، فجهزه على أحسن الوجوه وأكملها، وأمر بإقامته بمدينة ك ش 
 .(4) ®التوضيح في شرح المصابيح  ©المدينة أل ف كتاب 

وراء النهر فنزل  إلى بالد ما ¬ الجزري  وصـــــــــــل ابن ه805:ةأوائل ســـــــــــنوفي 
عليه في هذا البالد وفي ســـــــــمرقند  قرأ، ف(5) والتأليف قراءوفيها اشـــــــــتغل باإل بمدينة ك ش  
 .(6) والشيوخ، وأل ف في التفسير والحديث والفقه والعربية قراءالجماعة من 

الجزري من تلك البالد فوصـــل  مير تيمور، فخرج ابناألتوفي  ه807: ةوفي ســـن

                                                           
ًا، ثم تقرب من الملوك وصاهرهم، وملك كثيرًا من  شيلًا، وإنما يعرف الفارسية والتركية والمغولية، بدأ حياته لص 

محمد أحمد بن محمد،  بلدان، وجمع في سيرته بين النقائض. ينار: عجائب المقدور في أخبار تيمور ألبيال
 م.1817طبعة كلكتا سنة وما بعدها(،  5، )صه854: تالمعروف بابن عربشاه 

 (.2/229إنباء الغمر البن حجر ) (1)
 (.2/229ينار: وإنباء الغمر البن حجر ) (2)
 (462 /4ثة فراسخ من جرجان، من بالد ما وراء النهر. ينار: معجم البلدان للحموي )قرية على ثال :ك ش   (3)
 (.62، 61، 60نار: جامع أسانيد ابن الجزري البن الجزري )صا (4)
 (.26(، والشقائق النعمانية لطاشكبري زاده)ص2/249غاية النهاية البن الجزري ) (5)
 (.9/257وء الالمع )(، الض2/251غاية النهاية البن الجزري ) (6)
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 وفيها ُقر ئ  ،في الســابع عشــر من شــهر صــفر (2) ، ثم دخل مدينة هراة (1)إلى خراســان 
البداية في  ©للنووي، وكتاب  ®المصـــــــابيح  ©، وكتاب ®صـــــــحيح البخاري  ©عليه كتاب 

د منها إلى  خرجثم من تأليفه،  ®معالم الرواية الجامع ألنواع علوم الحديث  ، (3)مدينة ي ز 
عليه في تلك البالد جماعة منهم بالســــــبع ومن بالعشــــــر منهم  قرأف (4)ثم دخل أصــــــبهان 

 .(5) ومنهم من لم يكمل ،من أكمل
القضـــــاء فأجاب  ةدخل شـــــيراز في رمضـــــان فألزمه ســـــلطانها بتولي ه808ســــنة:وفي 

ر هًا،  عليه في هذه البالد جماعة كثيرون للعشرة، وللسبعة، وانتفع بعلمه الخلق الكثير،  قرأو مك 
 .(6) ، وقبل ذلك خرج للحجثم خرج منها إلى البصرة ،وفيها بقي حتى توفي أميرها

من شــــيراز قاصــــدًا الحج، وصــــحبه في  ¬ الجزري  خرج ابن ه811:ةوفي ســــن
بن الحســـــــــــين النوري الشـــــــــــهير بابن افتخار  بن أبي بكر محمد هذه الرحلة تلميذه محمد

 .(7)البن الجزري  ®النشر  ©عليه في هذه الرحلة كتاب  قرأو الهروي، 
ه ابن ه821: ةوفي ســـــــــــــــنــ  قراءإلى العرق فنزل البصـــــــــــــــرة لإل ¬ الجزري  توجــ 

                                                           
اُن: بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وتشتمل على أم هات من البالد  (1) ُخراس 

 (.2/350منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ. ينار: معجم البلدان للحموي )
ه ر اةُ: مدينة عايمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم ُير  بخراسان مدينة أجل  وال أعام منها. انار: معجم  (2)

 (.5/396البلدان للحموي )
د: مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس بينها وبين شيراز سبعون فرسخا.  (3) ي ز 

 (.5/435ينار معجم البلدان للحموي )
اُن: مدينة عايمة مشهورة ، وهي: اسم لإلقليم بأسره. ينار: معجم البلدان للحموي ) (4)  (.1/206أ صب ه 
(، والشقائق النعمانية لطاشكبري 2/251غاية النهاية البن الجزري )(، 67ـ 63لجزري )جامع أسانيد ابن ا انار: (5)

 (.26)ص  زاده
(، 26والشقائق النعمانية لطاشكبري زاده)ص (،9/257(، والضوء الالمع )2/251غاية النهاية البن الجزري ) (6)

 (2/258والبدر الطالع للشوكاني )
 (. 66صنار: جامع أسانيد ابن الجزري )ا (7)
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عليه ختمة بالعشــــــر  فجمعالمقرئ األصــــــبهاني  (1) عرببن  رحل إليه طاهرفوالتعليم، 
فارقه ، و ثم شرع في ختمة لقتيبة ونصير عن الكسائي ،® النشر ©و ® الطيبة ©ن بمضم  
 .(2) بالبصرة

ويرافقه من البصــــــرة قاصــــــدًا الحجاز للحج، الجزري  خرج ابن ه822: ةوفي ســــــن
عليه في  قرأوكان ي ،قاضـــــــي كازرون  هللا ابن بن عبد معين الدينفي هذه الرحلة تلميذه 

فمر ا بقرية ُعن ي ز ة من  ،® الطيبة ©أكثر عليه عاصـــــــــــــــم فأتمها وحفظ  ةقراءأثناء الطريق 
فرجعـا إلى ، مالديه أخذوا كل ما، أخذهم األعراب من بني المنجـد، وبعـدها بمرحلتين 

معين  عليه قرأو  ،®الثالث قراءاتالالدرة المضــــــــــــــيلة في ©نام وفيها بها  افأقام (3)ُعن ي زة 
 .(4) أبي جعفر ختمها بالمدينة ةقراءالدين ختمة ب

المدينة المنورة  ¬ الجزري  ابن في شــــــــهر ربيع األول دخل ه823: ةوفي ســــــــن
ختمة البن كثير عليه معين الدين  قرأو ، عليه شـــيخ الحرم الطواشـــي قرأ، قرأبها وأ افجاور 

، ثم رجــب من نفس العــام رحــل إلى مكــة وأقــام فيهــا حتى الحج بمكــة، ولمــا كــانختمهــا 
 .(5) عاد إلى شيراز
ومنها ســـافر إلى  ،قدم من شـــيراز إلى دمشـــقر شـــهر ربيع اآلخ ه827:ةوفي ســـن

ة قراءمه، وتصـــــــــدى لإلتمع بالســـــــــلطان األشـــــــــرف فأكرمه وعا  القاهرة واج ، والتحديث مد 

                                                           
ال في غاية النهاية: "طاهر بن عزيز "، ولعل  الصحيح ما أثبته )ابن عرب( ألن سلمى بنت ابن الجزري ذكرت ق (1)

قتيبة ونصير عن ختمة أخرى جمع فيها بين ختمة بالعشر بمضمن الطيبة والنشر، ثم أنه قرأ على والدها 
لترجمة، ولعل  )عزيز( تصحيف أو غلط فيه بعض ، وهذا هو عينه ما ذكره ابن الجزري عنه في نفس االكسائي

 الن ساخ، وهللا أعلم.
 (.2/250نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (2)
 (، والشقائق النعمانية لطاشكبري زاده9/257(، والضوء الالمع )2/251انار: غاية النهاية البن الجزري ) (3)

 (.26)ص
 (.2/250ينار: غاية النهاية البن الجزري ) (4)
 /9(، والضوء الالمع للسخاوي )3/466(، وإنباء الغمر البن حجر )250 /2انار: غاية النهاية البن الجزري ) (5)

(، والبدر الطالع 298 /9(، وشذرات الذهب البن العماد )26(، والشقائق النعمانية لطاشكبري زاده )ص 257
 .(258 /2للشوكاني )
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ثم ثم قدم إلى مكة للحج، وكان لقاؤه بابنه أحمد بعد عشرين سنة من فراقه ببالد الروم، 
، وبها ُسعد أهل اليمن، (1) عن طريق البحر متوجهًا إلى اليمن متاجرًا ومعل ماً منها رحل 

ــــــــــ فأخذ عن أهلها  فدخل مدينة الحديدة، ثم منها إلى ــــــــــ مدينة العلم والعلماء ـ مدينة زبيد ـ
 ®الطيبة  © و ®الدرة  ©و  ®التقريب  © و ®تحبير التيسير ©وأخذوا عنه وُقر ئت عليه كتبه 

 ©العشر الشيخ المقرئ عثمان الناشري صاحب كتاب  قراءاتالعليه ب قرأو ، ®النشر  ©و
بمدينة زبيد،  قراءةالبن محمد العبدلي شــــيخ  ، والشــــيخ أحمد ®اإليضــــاح في شــــرح الدرة 

ه إلى مدينة تعز ف والشـــــــــــيخ عبد  قرأالعليم الخزرجي األنصـــــــــــاري، فأقام بها مدة، ثم توج 
التعزي،  ،الشـــــــرعبيالموفق،  بن عمر، بن محمد عليالشـــــــيخ المقرئ  عليه بها للعشـــــــرة
ه إلى مدينة ، ثم ه(871)ت:التعزي  ،بن محمد النور الشـــــــرعبي عليوالشـــــــيخ المقرئ  توج 

بها، ثم رجع فحضـــــر قيام رمضـــــان بمدينة زبيد، ثم  قرأعدن دخلها في شـــــهر شـــــعبان وأ
 .(2) توجه للحج

، وهذه آخر حجة  ه828: ةوفي ســــن رجع من رحلته إلى اليمن قاصــــدًا مكة للحج 
 .(3) له

قدم من مكة إلى القاهرة عائدًا من الحج بعد رحلته من اليمن،  ه829وفي أوائل ســنة: 
ووجد ولده أحمد قد شــرح مناومته )طيبة النشــر(، فأثنى على وهذه آخر رحلة له إلى مصــر، 

 .(4) سافر بعدها عبر الشام إلى مكان إقامته بشيرازشرحه خيرًا، ثم 
ته: ســـــــــــــــنــة: ثالث وثالثين  الخــامس من ربيع األولتوفي ضـــــــــــــــحوة الجمعــة  وفا

 .(5)التي أنشأها بشيراز  القرآنوثمانمائة، بمدينة شيراز، ودفن بدار 

                                                           
 (.9/257(، والضوء الالمع للسخاوي )3/466انار: إنباء الغمر البن حجر ) (1)
(، ط: دار 16، 15إلى اليمن اإلمام ابن الجزري ـ أنموذجًا ـ : لمحمد سعيد بكران )ص:  قراءالنار: رحالت ا (2)

 (.6/3ه، والضوء الالمع للسخاوي )1443القدس، صنعاء، الطبعة األولى:
 /9) والضوء الالمع للسخاوي  ،(258 /2(، والبدر الطالع للشوكاني )3/466الغمر البن حجر )انار: إنباء  (3)

 (.298 /9وشذرات الذهب البن العماد ) ،(257
 (.3/467انار: إنباء الغمر البن حجر ) (4)
 .(572 /9والضوء الالمع للسخاوي)(، 549(، وطبقات الحفاظ للسيوطي: )ص 3/467إنباء الغمر البن حجر ) (5)
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 وتالميذه قراءاتاليف شيوخه : نياملطلب الثا
الجزري على عدد كبير من الشــــــــيوخ، وذلك في فنون  تتلمذ الحافظ ابن شـــــيوخه:

، والفقه، وأصـــــــــــــــوله، وعلوم العربية، وغيرها، ولكنه برع في قراءاتالمتعددة كالحديث، و 
والحـــديـــث، فهو يعـــد  من المكثرين، ولقـــد بلغ عـــدد شـــــــــــــــيوخـــه نحوًا من  قراءاتالعلمي 

 قراءاتالو  القرآنثالثمائة شــــيخ، ولقد ذكر أن جملة من لقيه من الشــــيوخ وأخذ عنهم في 
ر أسانيدهم، وما أخذه عنهم، في عدد فقط نيفًا وأربعين نفسًا، وقد ترجم لهم جميعًا، وذك

ترتيبًا وقف عليه من ه الء الشـــــــــــــــيوخ ورتبهم  من كتبه، وقد اجتهد الباحث في جمع ما
 أبجديًا، وهم كالتالي:

 ، الُجذامي،أبو إســـــــــــــــحاق بن حاتم، بن محمد بن فالح بن إبراهيم بن أحمد إبراهيم -1
 ® الكامل ©من كتاب  قراءاتال، روى عنه (ه780)ت:  ، ثم الدمشــــــــــــــقيســــــــــــــكندري اإل

 .(1) ®الشاطبية  ©له، وسماعًا من  ةقراءو للهذلي، إجازة، 

مــــد إ ب ر اه يم -2 د بن عبــــد بن أ ح  ، أبو إســـــــــــــــحــــاق، بن ســـــــــــــــعيــــد الُم من بن عبــــد الو احــــ 
للصـــــــــفراوي ســـــــــنة:  ®اإلعالن  ©الجزري كتاب  عليه ابن قرأ ه(800)ت: الدمشـــــــــقي،

 .(2)ه بالقاهرة 794ألبي الكرم سنة:  ®المصباح  ©ه بالقاهرة، وكتاب 769

ا  قرأ، (ه773)ت:  ، الم دبأبو إســـــــــــــــحـــاق ،هللا الحموي  بن عبـــد إبراهيم -3 عليـــه جمعـــً
  ٻ ٻ ٻ} إلى قوله تعالى: ®الشــــاطبية  © و ®التيســــير  ©بمضــــم ن  للســــبعة،

ولم يكن في  ©الجزري:  ، قال ابنمنه تعلم التجويدو  [203]سورة البقرة: {پپ ٻ
 .(3) ®شيوخي من هو أعرف منه بالتجويد وال بالتلفظ به 

، (ه782)ت:  ، الدمشـــــــــقينبجيمال ،الطحان محمد، ابنبن  بن داود بن إبراهيم أحمد -4
 البن عامر والكســـــــــائي القرآنربع  عليه قرأو  ®الوجيز  ©الجزري كتاب  ابن عليه قرأ

                                                           
 (.48)ص (، جامع أسانيد ابن الجزري 1/5)وغاية النهاية البن الجزري  (،1/5: النشر البن الجزري )انار (1)
 (.1/9، والدرر الكامنة البن حجر )(1/7) غاية النهاية البن الجزري (، و 1/90،79) نار: النشر البن الجزري ي (2)
 .(91ــ  89أسانيد ابن الجزري )(، جامع 18 /1) انار: غاية النهاية البن الجزري  (3)
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ثم جمع عليه  عامر وعاصـــــــــــــــم، تي ابنقراءالعايم جمعًا بين  القرآنعليه  قرأو ، (1)
 .(2)وكتب له اإلجازة بخطه  العشر، قراءاتالالبقرة ب أولالفاتحة و 

 رانيصـــ  المعروف بالمع   ،الشـــيرجي ،بن أحمد الصـــالحي بن محمود بن إبراهيم أحمد -5
للمالكي بمنزله بخطة  ®الروضــــة  ©الجزري كتاب  عليه ابن قرأ، ه(784)كان حيا ســــنة: 

 .(3) الشبلية بسفح قاسيون 

)ت: قدامة المقدســــي  أبي عمر محمد ابنبن  بن عمر بن أحمد بن إســــماعيل أحمد -6

البن  يعقوب ةقراءفي  ® مفردةال © كتـــاب عليـــه تقرأ ©الجزري:  قـــال ابن، ه(773
 .(4) ® الفحام

بن  أبو العبـــــاس ،بن يحيى بن زكريـــــا بن محمـــــد بن محمـــــد بن الحســـــــــــــــن أحمـــــد -7
 للداني ® التيســـــــير ©كتاب  الجزري  ابن عليه قرأ (ه804)ت:  المصـــــــري ، الســـــــويداوي 

وســــمع البن الفحام،  ®التجريد© للمهدوي، و ®الهداية© بي معشــــر، وأل ®تلخيصال© و
 .(5)للقيرواني  ®الهادي©كتاب عليه 

عليه  قرأ (ه779)ت: الكفري  ،أبو العباس ،بن فزارة بن ســـــــــليمان بن الحســـــــــين أحمد -8
 ©عليه  قرأو  ®التيســـير  ©من كتاب  الســـبع قراءاتالجمًعا بالكريم  القرآن الجزري  ابن

 .(6) ®ت عليه قرأوهو أجل من  ©قال:  ®الشاطبية

                                                           
 .(33 /1) انار: غاية النهاية البن الجزري  (1)
 (.94نار: جامع أسانيد ابن الجزري )صا (2)
(، 145(، وجامع أسانيد ابن الجزري )1/35(، وغاية النهاية البن الجزري )1/74نار: النشر البن الجزري )ا (3)

 (.1/108والدرر الكامنة البن حجر )
(، 158، وجامع أسانيد ابن الجزري )(1/93) (، وغاية النهاية البن الجزري 1/77انار: النشر البن الجزري ) (4)

 .(1/119والدرر الكامنة البن حجر )
، وجامع أسانيد ابن (1/47) (، وغاية النهاية البن الجزري 78،76، 1/66،59انار: النشر البن الجزري ) (5)

 .(2/209الغمر البن حجر )(، وإنباء 163ــ  161الجزري )
 .(49 -48 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 1/62انار: النشر البن الجزري ) (6)
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 نزيل دمشق ،البغدادي ،مي، أبو العباسبن محمد السال   بن الحسين بن رجب أحمد -9
 © و ®الشــــــــــاطبية ©عاصــــــــــم، وغيره، وســــــــــمع منه  ةقراءب القرآنعليه  قرأ (ه775)ت: 

عني في الااءات   ®الشمعة  ©، كــ قراءاتالكثيرًا من كتب عليه  قرأو  ،®مناومة الرس 
وســـــــــمع منه  ®بن العالء  أبي عمرو ةقراءذات الحال في  © لشـــــــــعلة الموصـــــــــلي، و

 .(1) السبع جمعًا وإفراداً  قراءاتال

الشهير بابن المرحل، ولد  ،الحراني ،العزبن أبي  بن يوسف العزيز بن عبد أحمد -10
 بــاإلجــازة، كتــب إلي   " الجزري: ، قــال ابنبحلــب ه(788 )ت:و ه(690)بعــد:  بــالقــاهرة

 .(2)لمكي "  ®التبصرة  ©وأخبرني بكتاب 

ـــــــابن سطيح  أحمد -11 ــــــــ  قرأ ه(770)ت: بعدبن محمد األنصاري، أبو العباس، المعرف بـ

ـــــــــــــــــ أي عقيلة أتراب القصــائد في رسـم  ®الرائية  © و ®الشــاطبية  ©الجزري  عليه ابن

 .(3) ¬ المصاحف ــ كالهما لإلمام الشاطبي

ـــــــــ: أبو العباس المعروف ب الفيروز آبادي،بن عمر  بن الحسين بن محمد أحمد -12 ــــــــــ ـ

الكفــــايــــة في  ©ت عليــــه كتــــاب قرأ ©الجزري:  قــــال ابن ه(771)ت:  انــــ  ش الب  ل  غ   ابن

 ®التجريد  ©كالهما لســـــــــبط الخياط، وكتاب  ® المبهج ©وكتاب  ،® الســـــــــت قراءاتال

 .(4) ®البن الفحام 

ــــــ: ابن القاهري، الشهير ،بن بيبرس، شهاب الدين المقرئ  محمدبن  أحمد -13 الركن  بـ

                                                           
 .(53 /1)غاية النهاية البن الجزري: (، و 91انار: جامع أسانيد ابن الجزري )ص (1)
 (.1/69(، وغاية النهاية البن الجزري )1/70نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.179، 178جامع أسانيد ابن الجزري )نار: ا (3)
كفاية األلمعي في آية (، 1/111(، وغاية النهاية البن الجزري )85، 83، 76 /1نار: النشر البن الجزري )ا (4)

، تحقيق: نشيد حميد سعيد آل محمود، منشورات دار اآلفاق، بيروت، (35)صيا أرض ابلعي البن الجزري 
 م.2003لبنان، الطبعة األولى: 
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 .(1)الحسن البصري  ةقراءعليه  قرأ ه(797)ت: 

 عليه قرأ (ه780)ت: بعد  مســل م، الصــالحي، الحنفيبن  بن الخضــر بن محمد أحمد -14

 .(2) ه، بسفح جبل قاسيون بدمشق771سنة:  البن سوار ® المستنير ©كتاب 

)ت:  ، نزيل دمشـــــــــــــقالعنابي ،أبو العباساألصـــــــــــــبحي، ، عليبن  بن محمد أحمد -15

 .(3) البن الباذش ®اإلقناع  ©عليه كتاب  قرأ (ه776

 قرأ (ه779)ت:  ، النحوي الغرناطي ،أبو جعفر الر عيني، بن مالك بن يوســــــف أحمد -16
وهي نام لما زاده كتاب  لقيجاطي،ل ®التكملة المفيدة لحافظ القصيدة  © دةيعليه قص

الشاطبية  ©لألهوازي على  ®الوجيز  © البن شريح، و ®الكافي  © لمكي، و ®التبصرة©

 .(4)ه 771للداني سنة:  ® التيسير ©عليه كتاب  قرأو  ®

 ، النحوي الغرناطي ،بن هاني األندلســـــي هللا بن عبد بن علي بن محمد إســـــماعيل -17
 قرأو ، نافع قرأفي م ®قصـيدة الُحصـري  ©الجزري  ابن سـمع منه (ه771 ه، أو770)ت: 
 .(5)للقيجاطي من حفاه  ® التكملة المفيدة لحافظ القصيدة ©عليه 

دى أبو بكر -18 : ــــــــــــــــــــــــــعرف بهللا وي ويســــــــــمى عبدهللا الشــــــــــمســــــــــي،  بن عبد بن أ ي ُدغ 
 قرأ ® الثالث عشـــــر قراءاتالالبســـــتان في  ©كتاب  صـــــاحب (ه769)ت:  الجندي ابن

، وبمضم ن عدد من الحسن البصري  ةقراءسوى  هبمضم ن قراءاتال الجزري  عليه ابن

، ولم [90]ســــــــــورة النحل: {ڇ ڇ چ چ چ }إلى قوله تعالى:  قراءاتالكتب 

                                                           
 .(108 /1)غاية النهاية البن الجزري: : انار (1)
 .(113 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 135نار: جامع أسانيد ابن الجزري البن الجزري )صا (2)
 .(128 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 1/88انار: النشر البن الجزري ) (3)
: (، وغاية النهاية البن الجزري 140ـ 136د ابن الجزري )(، جامع أساني1/222انار: النشر البن الجزري ) (4)

(1/ 151). 
 .(168 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 142انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (5)
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 .(1) ¬ الشيخ عليه إال موته قراءةاليمنعه من إكمال 

 قرأ ه(784)ت: الصــــــــــــــــالحي  ،األعزازي  محمــدبن  بن أبي بكر بن محمــد أبو بكر -19
 .(2) وسماعاً  ةقراءو تالوة  ® الكنز ©كتاب عليه 

الشـــهير بابن  ،ثم الدمشـــقي ،فضـــل هللا الصـــرخديبن  بن هالل بن أحمد حســـنال -20
ألبي  ® العشر قراءاتالالغاية في  ©كتاب عليه  قرأ (ه779)ت: هبل الصالحي الدقاق 

عليه بالجامع  هتقراءبالخياط لســـــــبط  ®اإليجاز  © و للداني، ® التيســـــــير © ، والعالء
 .(3) األموي بدمشق

حفظ ده، وشـــــيخ وال ه،شـــــيخ ه(764)ت:  ، الدمشـــــقيهللا الســـــروجي بن عبد الحســـــن -21
 قرأ ،واالصطالح ،الرموز هإلى أواخر اإلدغام وهو الذي عرف ® الشاطبية ©عليه من 

من روايتي الدوري والســـــوســـــي، أبي عمرو  ةقراءه ب763ســـــنة:  العايم القرآن عليه
 .(4)والزمه نحو ثالث سنين بإذن والده 

عليه بالعشــــــر  قرأ ه(771)ت: أبو محمد النابلســــــي  ،بن صــــــالح بن محمد الحســــــن -22

 ©ومن كتـــاب  [25]ســــــــــــــورة البقرة: {ڃ ڃ ڃ ڄ } قولـــه تعـــالى: إلىجمعـــًا 
 .(5)إلى آخر المائدة  القالنسي ألبي العز ® اإلرشاد

 قرأ (ه781)ت: البغــدادي  بن معــالي، بن المبــارك بن علي بن أحمــد عبــد الرحمن -23
 © و ® الشـــــــــــاطبية ©بمضـــــــــــمن  :األولى ،ختمتين قراءاتالجمًعا ب الجزري  ابن عليه

ه بمضــــــم ن الكتب 771: ســــــنة:الثانيةو  ه،769:في ســــــنة ® العنوان ©و ® التيســــــير
ــــــــــــــــــــ ، كالثالث عشــــــرة قراءاتالب أخرى كتب الســــــابقة، و   © للمالكي، و ®الروضــــــة  ©ـ

                                                           
 .(1/527(، والدرر الكامنة البن حجر )180 /1): انار: غاية النهاية البن الجزري  (1)
 .(184 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 147انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (2)
 .(208 -207 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 288، 223، 1/276انار: النشر البن الجزري ) (3)
 .(219 /1): (، وغاية النهاية البن الجزري 70، 69انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (4)
 .(2/231الدرر الكامنة البن حجر )و (، 231 /1): ة النهاية البن الجزري انار: غاي (5)
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 .(1)لسبط الخياط  ®اإليجاز  ©البن سوار، و ®المستنير 

 ه(775)ت: البكري  ،أبو محمد بن المعمر، هللا بن عبد بن الحســـــــــــــين عبد الرحمن -24
العشـــــــــــــــر فمنعني، وقال: لو  قراءاتالعليه  قرأقصـــــــــــــــدته ألن أ ©الجزري:  قال ابن

ألبي العز  ® اإلرشــــــــــاد © علي  كتاب قرأســــــــــمحت ألحد في ذلك لكنت أولى، ولكن ا
 .(2) ®ته عليه قرأالقالنسي، ف

، األموي، القرشــــــــــــي، العثماني ،بن إبراهيم بن خليل هللا بن عبد بن محمد عبد هللا -25
الحافظ زين الدين  تهقراءبجملة من األحاديث ســــــــــــــمع منه  (ه777)ت:  العســــــــــــــقالني

 © و ®النســـــــائي الصـــــــغير  ©من  ،الهيثمي نور الدين علي صـــــــاحبه ةقراءو  العراقي،
ب ان  صحيح ابن  .(3) ®الشاطبية  ©وغير ذلك، وأخبره بــ  ®ح 

)ت: اإلســـــــــــــــكنــدري  ،القروي  ،أبو محمــد ،الرحمن بن عبــد بن محمــد عبــد الوهــاب -26

بثغر  ® اإلعالن ©وكتاب  ،®الهادي  ©كتاب  بمضــــــم ن الجزري  ابن عليه قرأ ه(788
 .(4) وغير ذلك ®الموطأ  ©عليه  قرأو ه، 785اإلسكندرية سنة:

)ت: ر ال  الســــــــ  بن  محمودبن  بن بهرام رمبيبن  بن إبراهيم بن يوســــــــف عبد الوهاب -27

بن العالء من  أبي عمرو ةقراءباألولى:  الجزري عدة ختمات، ابن عليه قرأ ه(782
ه، وختمها 765بدأها ســـــــــــــنة: ®التيســـــــــــــير  © و ®الشـــــــــــــاطبية  ©ورايته بُمضـــــــــــــم ن 

ابتـــــدأهـــــا  ،الزيـــــات حمزةبن العالء و  أبي عمرو ةقراءب والثـــــانيـــــة: ه،766ســـــــــــــــنـــــة:
نافع المدني وابن  ةقراءجمع فيها بين  والثالثة: ه،777ه، وختمها ســــنة:766ســــنة:

                                                           
 .(364 /1)(، وغاية النهاية البن الجزري 276، 273، 256، 230، 1/229انار: النشر البن الجزري ) (1)
 ي (، وغاية النهاية البن الجزر 1/285(، والنشر البن الجزري )156، 155انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (2)

 .(1/204) إنباء الغمر البن حجر(، و 367 /1)
 .(153ــ 151) (، جامع أسانيد ابن الجزري 145 /1) انار: غاية النهاية البن الجزري  (3)
(، وجامع أسانيد ابن الجزري 482 /1) (، وغاية النهاية البن الجزري 266، 1/238انار: النشر البن الجزري ) (4)

 .(175ــ  173)
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وصــــلت  " كثير المكي، وصــــل فيها إلى أواخر ســــورة التوبة، وقال في غاية النهاية:
كاملة تصـــحيحًا، وحفاًا، وســـمعها  ®الشـــاطبية  ©عليه  قرأو "، إلى أواخر ســـورة الرعد

إفرادًا وجمعًا، والزمه  قراءاتالعليه في مجلس واحد مر ات عديدة، وسمع عليه سائر 
 . (1)سنين، واستفاد منه في أنواع من العلوم 

 ه(777)ت: زين الـدين الحلبي الحنبلي  ،بن أمين الـدولـة بن إبراهيم بن أحمـد عمر -28
 .(2)ه 776الجزري بدمشق واستجازه سنة:  رآه ابن

المراغي، أبو حفص، الدمشــــــــقي، الحلبي، المزي بن أميلة  يدز  بن الحســــــــن م   عمر -29
كالهما  ®الكبرى  الكفاية © و ® اإلرشــــــــاد © الجزري، كتابي عليه ابن قرأ ه(778)ت: 

 ® الســــــــبعة ©البن مهران، وكتاب  ® الغاية ©عليه كتاب  قرأو ، ألبي العز القالنســــــــي
ه بالمزة الفوقانية ظاهر 770ســــــنة: ألبي الكرم ® المصــــــباح ©كتاب البن مجاهد، و 

 .(3) دمشق

 عليـــــــه درس (ه803)ت: أبو محمـــــــد ، الجلجولي ،ربن معم   بن إدريس عمران -30
 ®الشـــاطبية  ©وســـمع شـــيخه منه ، ، وصـــحح له كثيرًا منها® الشـــاطبية ©الجزري   ابن
 ®الرائية  ©الجزري منه  ابن وســــــمع ،بن رافع محمد ته على الشــــــيخ: تقي الدينقراءب
 ةقراءللســخاوي ب (النونيةو) ® الشــاطبية ©أيضــًا  وســمعالشــيخ المذكور، ته على قراءب

  .(4) هللا الصفوي  بن عبد هللا محمد أبي عبد :على الشيخالجزري  ابن

الجزري  عليــه ابن قرأ (ه780)ت: هللا ، أبو عبــداري بن جــابر الهو   بن أحمــد محمــد -31
يرا في مدح خير الورى  ©وقصــيدته المســم اة  ® التيســير©كتاب  شــرح  © و ®الُحلة الســ  

                                                           
(، وغاية النهاية البن 1/223(، والنشر البن الجزري )71، 70انار: جامع أسانيد ابن الجزري البن الجزري ) (1)

 .(483 -482 /1): الجزري 
 .(588 /1): انار: غاية النهاية البن الجزري  (2)
 .(590 /1)غاية النهاية البن الجزري: (، و 294، 271، 292، 287، 285 /1انار: النشر البن الجزري ) (3)
 .(2/177وإنباء الغمر البن حجر )(، 604 -603 /1): انار: غاية النهاية البن الجزري  (4)
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التكملة  ©الجزري قصــيدة  ابن ةقراءه، وســمع ب771بدمشــق ســنة:  ®مالك  ألفية ابن
بن يوســــــــــــف  للقيجاطي على الشــــــــــــيخ: أبي جعفر أحمد ®المفيدة لحافظ القصــــــــــــيدة 

 .(1) الرعيني

 (ه776)ت: اللب ان  ابن ،أبو المعاليجامع، بن  بن الحسن بن علي بن أحمد محمد -32
بطرقها ورواياتها، (2) كتبعشرة  بمضم نالسبع  قراءاتالختمتان، األولى: بعليه  قرأ

ه، وصــل إلى أواخر ســورة طه ثم رحل 768ووجوهها ومراتب مدودها ابتدأها ســنة: 
العشــر  قراءاتاله، وشــرع في الختمة الثانية: ب769للحج وأكملها بعد رجوعه ســنة: 

، وســـــــــــــــمع من لفاــه عــدة كتــب في قراءاتالذكر لــه أنــه رواه من الكتــب و  بكــل مــا
بن  على الشــــــــــيخ: أحمد الجزري  ابن ةقراءعليه كثيرًا منها، وســــــــــمع ب قرأو ، قراءاتال

 .(3)لسبط الخياط ®الست  قراءاتالالكفاية في  ©إسماعيل المقدسي كتاب 

، أبو ميال  الس   بن سال م، بن محمد بن شافع هجرس بن أبي محمد بن رافع محمد -33
ســة شــمالي جامع دمشــق، وســمع  صــحبه ابن (ه774)ت:  المعالي الجزري مدة بالُكال 

وأخبره بشــــــــــــــرحها  ،® الشــــــــــــــاطبية ©جميع عليه  قرأو عليه كثيرًا من األجزاء والكتب، 
تهذيب الكمال في أســـــــــماء  ©عليه كتاب  قرأو  ،® الرائية ©وســـــــــمع عليه للســـــــــخاوي، 

 .(4) للمزي  ®الرجال 

                                                           
النهاية البن الجزري: وغاية  (140ـ 136(، وجامع أسانيد ابن الجزري ) 1/222انار: النشر البن الجزري ) (1)

(2/60). 
البن شريح، والهداية للمهدوي، وتلخيص العبارات وهي: العنوان ألبي الطاهر، والهادي البن سفيان، والكافي  (2)

ق د  البن ب ل  يمة، وغاية االختصار البي العالء الهمذاني، والكامل للهذلي، المنتهى للخزاعي، اإلشارة للعراقي، وع 
، 299، 297،251، 289،244، 240، 237، 235 /1النشر البن الجزري ) الآللي ألبي حيان. انار:

300 ،307.) 
، 289،244، 240، 237، 235 /1النشر البن الجزري )(، و 100، 99ر: جامع أسانيد ابن الجزري )انا (3)

 .(73 -72 /2): ، وغاية النهاية البن الجزري (307، 300، 299، 297،251
: (، وغاية النهاية البن الجزري 229 /1(، والنشر البن الجزري )150ـ  147انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (4)

(2/ 391- 140). 
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 عليه قرأ (ه785)ت:  المدني، المقرئ  ،هللا أبو عبد ،بن إســـماعيل بن صـــالح محمد -34

  ڃ ڃ ڄ } إلى قوله تعالى: ® الكافي ©كتاب جمعًا بمضم ن  الجزري  ابن

 .(1) [25]سورة البقرة: {ڃ
 ه(776)ت: الحنفي  ،الصـــــائغ بن أبي الحســـــن ابن بن علي الرحمن بن عبد محمد -35

 ©كتاب  بمضـــــــــــــم نجمعًا الســـــــــــــبع  قراءاتالبالجزري ختمتان، األولى:  عليه ابن قرأ
ه 771والختمة الثانية: سنة:، ه769سنة:  ® العنوان © و ® التيسير © و ® الشاطبية

ـ لعشرة بمضم ن اللسبعة و  عليه قرأ  ®المستنير  © ألبي الطاهر، و ®العنوان  ©كتب كـ
 .(2)ألبي معشر  ®الثمان  قراءاتالالتلخيص في  © البن سوار، و

تيلميالملك الســـــ   بن عبد بن علي الرحيم بن عبد محمد -36 ال  قال  ه(771)ت:  ، المســـــ 
ة،  ابن  القرآنت منه ســــمعالعايم، و  القرآنت عليه جملة من قرأو الجزري: الزمته مد 

 .(3) يجوز لي روايته غير مر ة والحديث، وأجازني ما

أبو بكر،  ،الصـــــالحي ،المقدســـــي بن إبراهيم محمدبن  بن أحمد هللا بن عبد محمد -37
 ® التجريد ©كتاب  الجزري  ابن عليه قرأ (789)ت: الشهير بــالمحب الصامت الحنبلي 

ثه بكثير من مسموعاته،  بسفح قاسيون بدمشق، منها كان  عليه كثيراً  وسمع قرأو وحد 
 .(4)الجزري شعرًا  يأتيه في منزله فيسمعه ويسمع أهله وأوالده، ونام فيه ابن

                                                           
(، وإنباء الغمر البن حجر 155 /2: )( وغاية النهاية البن الجزري 1/242انار: النشر البن الجزري ) (1)

(1/285.) 
 (.164 -163 /2) (، وغاية النهاية البن الجزري 235، 273، 264 /1انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.171 /2: )(، وغاية النهاية البن الجزري 145، 144انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (3)
 (.175 -174 /2(، وغاية النهاية البن الجزري: )259 /1انار: النشر البن الجزري ) (4)
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الجزري  ابن عليه قرأ ه(766)ت:  ، الساعاتي، الصوفيهللا الصفوي  بن عبد محمد -38
 © عرض عليهو  ،ه بمنزله بصـــنعاء دمشـــق770ســـنة:  بن مهرانال ® غايةال © كتاب

 .(1) وسمع عليه كثيرًا من مسموعاته، سخاوي لل ® نونيةال ©عليه  قرأو  ® الشاطبية

)ت: القرشـــــــــــــــي الغني،  بن عبد بن إبراهيم أبي بكربن  بن إبراهيم بن محمد محمد -39

 .(2) للداني ® التيسير © الجزري كتاب ابن عليه قرأ ه(778

 ه(803)ت:التونســـــــــــــــي ،يم  غ  ر  الو   ،هللا أبو عبد ،بن حماد بن عرفة بن محمد محمد -40
ترددت عليه  ®يعقوب ةقراءالمية في ©الجزري: أنشدني من لفاه قصيدة له  قال ابن

يكون تواضعًا منه، واستجزته لي  عليه فحلف أن ذلك ال قرأكثيرًا، والتمسُت منه أن أ
  .(3) وألودي فأجاز

ه، وتوفي 725بن الجزري، والده، ولد سنة:  بن يوسف بن علي بن محمد محمد -41
العايم مر ات، وســــمع من لفاي  القرآنت عليه قرأالجزري:  ه، قال ابن785ســــنة: 

 .(4) الروايات كر ات

)ت:  هللا، الشـــهير بالب ل ب ي ســـي ، أبو عبداألنصـــاري  ،بن ســـالمة بن عمر بن محمد محمد -42

بــالجــامع العتيق  ةغير مر   ألبي الطــاهر ® العنوان ©الجزري كتــاب  عليــه ابن قرأ ه(792
 .(5) بمصر، وآخرها لسماع أوالده أحمد ومحمد وعلي في درب الن خالين بمصر

 © الجزري: قــال ابن ه(784)ت: بن محمــد النســــــــــــــــائي  بن محمــد بن محمــد محمــد -43
 .(6) ® عليه تقرأو منه،  تسمع

                                                           
 (.191 /2(، وغاية النهاية البن الجزري: )312، 1/292انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.1/146(، وإنباء الغمر البن حجر )236 /2انار: غاية النهاية البن الجزري: ) (2)
 (.2/192(، وإنباء الغمر البن حجر )178، 177جامع أسانيد ابن الجزري البن الجزري )صانار:  (3)
 (.67انار: جامع أسانيد ابن الجزري ) (4)
(، وغاية النهاية البن الجزري: 167، 166الجزري )(، وجامع أسانيد ابن 1/234انار: النشر البن الجزري ) (5)

(2/ 245- 246.) 
 .(253 /2): انار: غاية النهاية البن الجزري  (6)
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الشــــــهير  ،األنصــــــاري  هللا، ، أبو عبدبن إســــــماعيل بن نصــــــر هللا بن محمد محمد -44
بالجامع للهذلي  ® الكامل ©كتاب  الجزري  عليه ابن قرأ ه(794)ت:  النحاسبن اــــــــــــــــــــب

 .(1) األموي بدمشق

ي واسي، الصوفي، أبو محمد،  محمد -45 الجزري  عليه ابن قرأ (785)ت: بن محمود الس  
روضـــــــة التقرير في الخلف بين  ©و ®جمع األصـــــــول في مشـــــــهور المنقول  ©كتابي 

 . (2) كالهما ألبي الحسن علي الديواني ®اإلرشاد والتيسير 

عليه  قرأ ه(778)ت:  ، الحلبي، المصــــري الدائم بن عبد بن أحمد بن يوســــف محمد -46

، [7]ســـــــــورة البقرة: {ٺ ٺ ٺ ڀ} تعالى: جمعًا من البقرة إلى قولهالجزري  ابن

 .(3) فأجازه، وشهد على إجازته

الكثيرون خاصــــــــــــة في علمي الحديث  ¬ الجزري  تتلمذ على يدي ابن تالميذه:
كثير الرحالت، فحيثما حل  كان له تالميذ يتســـابقون إليه، ولقد  ¬ ، فقد كانقراءاتالو 

ل إليه من أقاصــــي البلدان؛ وذلك لعلو  إســــناده، فقد ذكر  تســــابق عليه طلبة العلم بل ُرح 
ه مثله في سعة علمه وعلو  إسناده، وسيقتصر الباحث من ترجم له أنه لم يكن في عصر 

 ، مرتبًا لهم ترتيبًا أبجديًا، وهم:قراءاتالوقف عليه ممن أخذ عنه علم  على ذكر ما
العشـــــــــــــــر في جمع، بمدينة  قراءاتالالجزري ختمة ب على ابن قرأ، أبو بكر الجنحي -1

 .(4)شيراز 

ى بهـــا عل قرأقـــدم دمشـــــــــــــــق ف ه(798)ت: الحموي  ،حبن مصـــــــــــــــب    بن أحمـــد بو بكرأ -2
جماعة الســـــبع والعشـــــر، ولم  قرأر بها وأفتصـــــد   هللعشـــــرة، ورجع إلى بلدالجزري  ابن

                                                           
 .(256 -255 /2): (، وغاية النهاية البن الجزري 1/296النشر البن الجزري )نار: ا (1)
 (.154، 153نار: جامع أسانيد ابن الجزري )ا (2)
 .(284 /2) البن الجزري غاية النهاية : انار (3)
 (.2/250) المصدر السابقنار: ا (4)
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 .(1) رك بحماة مثلهت  يُ 

العشر  قراءاتالعليه ختمة ب قرأ. بن منتشا شيخ مدينة العاليا بن بشلمش أبو سعيد -3
 .(2)جمعًا في بالد الروم بمدينة برصة 

العشـــر جمعًا في بالد الروم بمدينة  قراءاتالعليه ختمة ب قرأ الشـــيخ رجب أحمد ابن -4
 .(3)برصة 

بالد الروم ولم يكمل، بالعشــــــــــــــر جمعًا  قراءاتالعليه ب قرأ ،أحمد البرمي الضــــــــــــــرير -5
  .(4) بمدينة برصة

بن الزين الكناني  بن أيوب الشـــــــــــــــهاب أبو العباس بن يوســـــــــــــــف بن أبي بكر أحمد -6
 .(5)السبع  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ ه(857)ت:القلقيلي السكندري 

بن أسد الدين أبي القوة  بن أحمد الشهاب أبو العباس الواحد بن عبد بن أسد أحمد  -7
الســـــبع والعشـــــر من  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ ه(872)ت:الســـــكندري  ،األميوطي

 .(6)طرق متعددة 

الروم بمدينة بالد ب ،وصـــــل إلى آخر ســـــبأ ، ولم يكملبن حســـــين الســـــيواســـــي أحمد -8
 .(7) برصة

 . (8) العشر كاملة قراءاتالالجزري  على ابن قرأ ،بن إبراهيم الرماني بن علي أحمد -9

، قراءةالالعبدلي شـــــــــيخ زبيدة في  ،األشـــــــــعري  ،بن محمد بن أحمد بن محمد أحمد -10

                                                           
 (.1/179نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
 (.2/249) المصدر السابقنار: ا (2)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (3)
 (.2/249) المصدر نفسهانار:  (4)
 (.264، 1/263انار: الضوء الالمع للسخاوي ) (5)
 (.230ــ  1/227) السابقالمصدر نار: ا (6)
 (.2/249انار: غاية النهاية البن الجزري ) (7)
 (.2/249) لمصدر نفسهاانار:  (8)
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  ©و ® تحبير التيســــــــــير © نه كتابوســــــــــمع م الجزري كثيرًا لما دخل اليمن، م ابنالز 
، قــال وغير ذلــك ® النشـــــــــــــــر ©من كتــاب نصـــــــــــــــف الونحو  (التقريــب ©و ® الطيبــة

اســـــــتجاز مني  ،رأيته كثير االســـــــتحضـــــــار ،أفضـــــــل من رأيت باليمن ©الجزري:  ابن
 .(1) ® العشر قراءاتالالعشر فأجزته وسمع على كثيًرا من  قراءاتال

)ت: بن الجزري أبو بكر،  بن يوسف بن علي بن محمد بن محمد بن محمد أحمد -11

 ®التقريب© و ®النشــــــــــــر©عليه كتاب  قرأو  على والده،العشــــــــــــر  قراءاتال قرأ ه(833بعد 
ها، وشرح المقدمة في التجويد فأحسن  ®الطيبة© و ر ح   (2)وش 

 قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن أحمــد الحجــازي الضـــــــــــــــرير بن محمود أحمــد -12
 .(3)العشر كاملة 

 .(4)العشر بمدينة ك ش   قراءاتالالجزري ختمة ب على ابن قرأ، يش  بايزيد الك   -13

 ،الزين أبو النعيم ،بن ســـــعيد بن البهاء بن ســـــالمة بن يوســـــف بن محمد رضـــــوان -14
وأوائل البقرة إلى الفاتحة ســـــــــــــــورة الجزري  على ابن قرأ ه(852)ت: ،القاهري  ،العقبي

 .(5) داخل الكعبة .[5البقرة:]سورة  {چ چ ڃ}قوله تعالى: 

العشر ولم  قراءاتالالجزري ب على ابن قرأ، الضرير ،بن سالمة بن حسين صدقة -15
 .(6)وصل إلى آخر التوبة  يكمل،

د في بال العشـــر ختمة كاملة، قراءاتالالجزري ب على ابن قرأ، اإلمام، صـــفر شـــاه -16

                                                           
 (.1/103نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
 (.2/193(، والضوء الالمع للسخاوي )130، 1/129نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (2)
 (.2/248) نار: غاية النهاية البن الجزري ا (3)
 (.2/249) المصدر السابقنار: ا (4)
 (.1/250(، والبدر الطالع للشوكاني )228ــ  3/226لضوء الالمع للسخاوي )اانار:  (5)
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (6)
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 .(1) الروم بمدينة برصة

أبو الحســـــــــــــــين األصـــــــــــــــبهــاني  ،فخر الـدين ،بن أحمــد بن إبراهيم بن عرب طـاهر -17
 قراءاتالعليـــه عـــدة ختمـــات، األولى: بـــ قرأالجزري كثيرًا ف الزم ابن ه786:دو لالمو 

طيبة  ©مته و ومنا ® التقريب ©ومختصــره  ® النشــر ©كتاب نه تضــم   العشــر حســب ما
 :الثالثةعدة كتب، و ن جمع فيها بين روايتي قتيبة ونصــــير بمضــــم   :الثانيةو  ® النشــــر

 ةقراءب :الختمـــــة الرابعـــــةو  عـــــدة كتـــــب،ن روايـــــة العمري عن أبي جعفر بمضـــــــــــــــم  ب
ن األعمش بمضم   ةقراءب :الختمة الخامسةو  ® المبهج ©ن م  محيصن المكي بمض ابن

منه وحفاه،  ®طيبة النشـــــر  © عليه قرأو  ® الروضـــــة © و ® الجامع ©كتاب و المبهج 
، وغير ذلك من تصانيفه ®تقريبال ©و ،®العشر قراءاتالفي  النشر©جميع كتاب  قرأو 

عليه أكثر صــحيح  قرأو وســمع منه غير ذلك من األحاديث المســلســالت والعشــاريات 
  .(2) البخاري وسمع منه بعضه قبل ذلك بأصبهان سنة ثمان وثمانمائة

النور  بن الشــــمس ابن أبو الحســــن ،بن محمد بن محمد بن علي بن محمد طاهر -18
 قراءاتالالجزري بــــ على ابن قرأ (ه856:)ت ،المــــالكي ،األزهري  ،القــــاهري  ،النويري 
وســـمع عليه  ه823بمكة المكرمة ســـنة:  فأجازه بذلكإلى أول النســـاء  جمعاً العشـــر 
 .(3) أشياء

لعشـــــــــــــــر  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن محمد التبريزي  بن أحمد عبد الحميد -19
  .(4)ولم يكمل في بالد الروم بمدينة برصة 

                                                           
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
(، وذكره ابن الجزري في ترجمته لنفسه 341ــ 1/339اية )الجزري، في غاية النهابن رجمة له سلمى بنت ت (2)

ضمن م ن  قرأ عليه، أنه قدم إليه إلى البصرة فقرأ ختمة للعشرة، ثم ختمة أخرى جمع فيها بين روايتي قتبة 
تصحيف، والصحيح: طاهر بن عرب كما ذكرت  لعلهونصير، ولكن ذكره باسم: طاهر بن عزيز األصبهاني، و 

 (.2/250. انار: غاية النهاية البن الجزري )وهللا أعلم ،ذلك ابنته سلمى
 (.6، 4/5نار: الضوء الالمع للسخاوي )ا (3)
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (4)
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العشــــــــر  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، األصــــــــبهاني الرحمن عبدبن  عبد الرحيم -20
 .(1)في جمع بمدينة شيراز 

 قرأ ،اليماني ،األنصـــــــاري  ،الخزرجي، بن الحســـــــن بن علي هللا بن عبد عبد العليم -21
 .(2)العشر باليمن بمدينة زبيد عند رحلته إليها  قراءاتالالجزري  على ابن

العشــــــــــر ختمة كاملة،  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن طلة الرومي عبد القادر -22
 .(3)في مدينة كش  

الجزري  على ابن قرأ ،نجيــــب الــــدين، بن الحســـــــــــــــن البيهقي بن قطــــب عبــــد هللا -23
 .(4)العشر كاملة  قراءاتال

أبو ، بن أبي بكر بن محمــــد بن علي بن أبي بكر بن علي بن محمــــد عبــــد هللا -24
الجزري  على ابن قرأ ه(841)ت: اليماني ،بن القاضـــــــــي جمال الدين الناشـــــــــري  محمد

 .(5)العشر في اليمن بمدينة زبيد عند رحلته إليها  قراءاتال

العشــــــر ولم  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، شــــــيخ تبريز ،التبريزي  ،عبد المحســــــن -25
 .(6)بمدينة برصة في بالد الروم يكمل، 

 ،العفيف الناشـــــــــــري  ،بن أبي بكر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن عمر عثمان -26
أخذ  ©قال الســخاوي:  ®اإليضــاح في شــرح الدرة  ©حب كتاب اصــ ه(844)ت: ئ المقر 

 .(7) ® العشر قراءاتالبالجزري تال عليه ختمة  عن ابن قراءاتال

العشــــــــــــــر وأكمل الوالد  قراءاتالعلي   قرأوممن  ©الجزري:  ، قال ابنعلي باشــــــــــــــا -27
                                                           

 (.2/250نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
 (.4/241لضوء الالمع للسخاوي )ا (2)
 (.2/249)نار: غاية النهاية البن الجزري ا (3)
 (.2/248) المصدر السابقنار: ا (4)
 (.5/58نار الضوء الالمع للسخاوي )ا (5)
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (6)
 (.5/134نار: الضوء الالمع للسخاوي )ا (7)
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 .(1)ذلك في بالد الروم بمدينة برصة  قرأ ®الفاضل على باشا 

 العشـــر كاملة قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن أحمد الصـــالحي بن إبراهيم علي -28
 .(2) في دمشق

في  العشــر كاملة قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن علي اليزدي بن حســين علي -29
 .(3)مدينة يزد من بالد خرسان 

ـــد بن علي بن حســـــــــــــــين علي -30 ـــاذي اليزديهللا  بن عب على  قرأ ه(790)ت: الخرمـــاب
 تيقصيد © و ® التيسير © و ® الشاطبية ©ن ختمة جمًعا بالعشر بمضم   الجزري  ابن

 .(4) كتببعدة  جمعاً  ختمة ثانية قرأثم  ،® في الثالثة

العشر ولم  قراءاتالالجزري في بالد الروم ب على ابن قرأ، المهتار بن محمد علي -31
 .(5) يكمل

الجزري  لقي ابن ه(871)ت:ئ المقر  ،اليماني ،التعزي  ،النور الشـــــــــــــرعبي بن محمد علي -32
  (6)عند دخول إليها ثم أكمل عليه العشر باليمن  ،ببعض الروايات قرأو بالديار المصرية 

العشـــــــر جمعًا  قراءاتالالجزري  على ابن قرأبن حمزة الحســـــــيني،  بن محمد علي -33
 .(7) ولم يكمل

ـــانبن ق   بن علي بن محمـــد علي -34  على قرأ ه(839)ت: الرســـــــــــــــعني، األســـــــــــــــــدي، ن
 .(8) وأجازه بذلكيكمل ولم الجزري بالعشر  ابن

                                                           
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
 (.349 /2)لمصدر السابق اانار:  (2)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (3)
 (.1/534) المصدر نفسهنار: ا (4)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (5)
 (.32، 6/31لضوء الالمع للسخاوي )انار: ا (6)
 (.2/249نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (7)
 (.2/249(، وغاية النهاية البن الجزري )5/271نار: الضوء الالمع للسخاوي )ا (8)
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 .(1) العشر كاملة قراءاتالالجزري  على ابن قرأ ،بن نفيس بن علي بن محمد علي -35

على  قرأ ،اليمــاني ،الشـــــــــــــــرعبي ،أبو الحســـــــــــــــن ،بن عمر الموفق بن محمــد علي -36
  (2) عند دخوله اليمن بمدينة تعز لسبعا قراءاتالالجزري  ابن

قال  ه(816)ت: شــــــــــــيخ شــــــــــــيراز ومقرئها ،بن تاج الكازروني بن أحمد فضــــــــــــل هللا -37
دخلت شــــــــيراز في ســــــــنة ثمان وثمانمائة اجتمع بي وذاكرني في لما  ©الجزري:  ابن
 .(3) ® الفاتحة علي   قرأ، فرأيته مستحضًرا ،السبع قراءاتال

، الزمه الشهير بابن افتخار الهروي  الحسين النوري،بن  محمدأبي بكر بن  محمد -38
 قراءاتالب ختمة عليه قرأو  كثيرًا في مدينة هراة مدة إقامته بها حتى كاد لم يفارقه،

طيبة  ©، ومناومة ®التقريب  ©ومختصـــره  ®النشـــر  ©العشـــر حســـبما تضـــم نه كتاب 
 ®طيبة النشـــــر  ©عليه مناومة  قرأو ه، 808فأتم  ذلك في بلدة ُتون ســـــنة:  ®النشـــــر 

للبغوي،  ®المصابيح  ©، وكتاب ®صحيح البخاري  ©وسمع منه  ®التجويد مقدمة © و
من تأليفه، ثم رحل إليه إلى مدينة شـــــــــــــــيراز  ®البداية في علوم الحديث  ©وكتاب 
األئمة الثالثة في  ةقراءالعشـــــــــر في جماعة، وأفرد  قراءاتالعليه  قرأه ف809ســـــــــنة:

ُمز  ف قرأو ثالث ختمات،   ©عليه كتاب  قرأختمة لعاصــــــــــــــم، وصــــــــــــــحبه إلى جزيرة ُهر 
الجزري  وغير ذلك، ثم  أجازه بكل ذلك، وما فارق ابن ®العشــــر  قراءاتالالنشــــر في 

 . (4)حتى صاهره وتزوج بابنته 

 .(5)العشر كاملة  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن الهايم بن أحمد محمد -39

 ،التبريزي المنعوت بأمين الدين ،العزيز بن عبد بن محمد بن شـــــــهريار بن أحمد محمد -40

                                                           
 (.2/249غاية النهاية البن الجزري )نار: ا (1)
 (.6/3نار: الضوء الالمع للسخاوي )ا (2)
 (.2/12نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (3)
 (.2/250(، وغاية النهاية البن الجزري )67ـ  64نار: جامع أسانيد ابن الجزري )ا (4)
 (.2/248انار: غاية النهاية البن الجزري ) (5)
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 .(1)فأجازه  القرآنللعشرة بعض  هعلي قرأف ،بأنطاكية الجزري  ابن دخل الروم فلقي

الجزري ختمــة كــاملــة  على ابن قرأشـــــــــــــــمس الــدين،  ،بن الــدبــاب البغــدادي محمــد -41
 .(2) العشر بمدينة يزد من بالد خرسان قراءاتالب

على  قرأ، هللا بن عبـــد فخر الـــدين إليـــاس الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــالح الزاهـــدبن  محمـــد -42
 .(3) العشر في بالد الروم بمدينة برصة قراءاتالالجزري ختمة ب ابن

العشــر ختمة في جمع  قراءاتالالجزري ب على ابن قرأ، المســبحي بن حيدر محمد -43
 .(4) بمدينة شيراز

ســـــــــــــــنة دخل الروم  ،أبو الخير ،بن الجزري  بن محمد بن محمد بن محمد محمد -44
في ذي القعدة ســـــــنة جمعًا على والده فأكملها العشـــــــر  قراءاتال قرأو إحدى وثمانمائة 

 قرأ ثم ،فختمها تاســـــــــع الحجة ســـــــــنة أربع وثمانمائةثانية ثم أعادها في ختمة  ،ثالث
 .(5) سنة تسع وثمانمائة شيراز ختمها ختمة ثالثة في مدينةالعشر  قراءاتالبأيضا 

على  قرأ ه(814)ت:أبو الفتح،  ،بن الجزري  بن محمــد بن محمــد بن محمــد محمــد -45
  .(6) العشر ولم يكمل قراءاتالوالده 

قدم دمشــــق  ه(793)ت:  البلوي الغرناطي ،هللا أبو عبد ،بن ميمون  بن محمد محمد -46
ولم لعشـــــــــــرة وصـــــــــــل إلى آخر األحزاب الجزري ختمة ل على ابن قرأف ه772:ســـــــــــنة
 .(7) وحفظ قصيدتي الالميةيكمل، 

                                                           
 (.52(، وجامع أسانيد ابن الجزري )ص2/250، 2/64هاية البن الجزري )نار: غاية النا (1)
 (.2/250نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (2)
 (.2/249) المصدر السابقنار: ا (3)
 (.2/250) المصدر نفسهنار: ا (4)
 (.253، 2/252) لمصدر نفسهاانار:  (5)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (6)
 (.2/255النهاية البن الجزري )نار: غاية ا (7)
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 .(1)العشر كاملة  قراءاتالعليه  قرأ، الشيرازي  ،بن سليمان بن الحسين محمود -47

على  قرأ هللا بن عبـــد فخر الـــدين إليـــاس بن الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــالح الزاهـــد محمود -48
 .(2) العشر في بالد الروم بمدينة برصة قراءاتالالجزري ختمة ب ابن

 قراءاتالالجزري  على ابن قرأبســـمرقند،  قراءاتالمحمود، الحافظ، المقرئ، شـــيخ  -49
 .(3)العشر ختمة كاملة، في مدينة كش  

أخذ الجزري:  قال ابن ه(803)ت:المقرئ  ،بن إبراهيم بن مافر بن أبي بكر مافر -50
 .(4) الناس وهو عديم الناير زهدا وورعا" قرأفة وأاقر بال عني قليال، وانقطع

الجزري في رحلته معه من  على ابن قرأ، قاضــــــي كازرون  هللا ابن بن عبد معين الدين -51
المنورة  أبي جعفر ختمهـــا بـــالمـــدينـــة ءةاقر ب البصــــــــــــــرة إلى الحج عـــدة ختمـــات، األولى:

 عاصــــم ءةاقر ب ه، والثالثة:823ســـــنة:كثير ختمها بمكة  ابن ءةقراب ه والثانية:822ســـــنة:
 .(5) الطيبةأكثر عليه وحفظ  أثناء طريقهما من المدينة إلى مكة في تلك السنة،

 .(6)في الشام  العشر كاملة قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، موسى الكردي -52

الجزري  العشــر جمعًا على ابن قراءاتال قرأ، بن إســحاق الشــهبي بن أحمد موســى -53
 .(7) ولم يكمل

 ،الفلكـــــــابـــــــاذي ،الرومي ،بن محمـــــــد أجمعينبن  بن محمـــــــد بن علي م من -54
 ®الشاطبية ©ن بمضم   قراءاتال الجزري  على ابن قرأقدم دمشق ف ه(799)ت: ،الخطيب

ســــنة ثالث  ® في الثالثة والتذكار في رواية أبان العطار قصــــيدتي © و ®التيســــير© و

                                                           
 (.2/248نار: غاية النهاية البن الجزري )ا (1)
 (.2/249) المصدر السابقنار: ا (2)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (3)
 (.2/301) المصدر نفسهنار: ا (4)
 (.2/250)المصدر نفسه نار: ا (5)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (6)
 (.2/249) البن الجزري غاية النهاية انار:  (7)
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 .(1) وثمانين وسبعمائة

العشـــــــــــر كاملة في جمع  قراءاتالالجزري ختمة ب على ابن قرأ، لنجم الدين الخال   -55
 .(2) بمدينة شيراز

ـــد يعقوب -56 ـــة العاليـــا بن عب الجزري ببالد الروم  على ابن قرأ، هللا الخطيـــب بمـــدين
 .(3) عمرانإلى آخر آل  العشر ولم يكمل، وصل قراءاتال

العشـــــــر كاملة  قراءاتالالجزري  على ابن قرأ، بن يوســـــــف الحبشـــــــي بن أحمد وســـــــفي -57
(4). 

 القرآنعلوم : مؤلفاته يف ثالثاملطلب ال
ياهر له جليًا ســـــــعة علمه وغزارة  ¬ الجزري  إن الواقف على ســـــــيرة اإلمام ابن

جــاوزتهــا، ولقــد  فهمــه، فلقــد ترك م لفــات كثيرة في فنون متعــددة قــاربــت مــائــة م لف أو
يحصـــــــــــــــون في حياته وبعد مماته، قال  بارك له في علمه ووقته، فانتفع بعلمه خلق ال

يكتب  كان مع كثرة أشــــــــــــغاله وازدحام الناس عليه ي لف قدر ما ©: ¬ ري تلميذه النوي
ولقد توســـــع بعض الباحثين ممن حقق بعض م لفات هذا اإلمام في ذكر  (5) ®الناســـــخ 

وقف عليه من م لفاته  م لفاته، بل لعلهم اســــتوعبوها، وســــيقتصــــر الباحث على ذكر ما
 :وهي، مرتبًا ذلك ترتيبًا أبجديًا، القرآنفي علوم 

 قراءاتلالثالث المتممة ال قراءاتال: وهو كتاب في إتحاف المهرة في تتمة العشـــــرة  -1
أبي جعفر، ويعقوب، وخلف البز ار، ذكره الســخاوي،  ةقراءهي:  قراءاتالالســبع، وهذه 

                                                           
 (.2/324) انار: غاية النهاية البن الجزري  (1)
 (.2/250) المصدر السابقنار: ا (2)
 (.2/249) المصدر نفسهنار: ا (3)
 (.2/248) المصدر نفسهنار: ا (4)
ط: دار (، 61والخلفاء )ص ‘ ذكر ذلك عنه الدكتور: حايف النبهان محقق نام ذات الشفاء في سبرة النبي (5)

وهذه المناومة البن الجزري، وعزا ذلك إلى شرح طيبة م، 2017ه ــ 1438الااهرية، الكويت، الطبعة األولى: 
 (، غير أنه ذكر أنها في غير المطبوع.4النشر للنويري المقدمة )ص
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 .(1) والشوكاني

الجزري عن أســـــــــللة في  أجوبة المســـــــــائل التبريزية: وهو كتاب تضـــــــــمن أجوبة ابن -2
وردت إليه من تبريز، وقد ُحق ق  هذا الكتاب في رســـــــــــالة علمية للماجســـــــــــتير  قراءاتال

بن تميم الزعبي،  بن محمد العزيز بالجامعة اإلســــــــالمية بالمدينة المنورة للطالب: عبد
 وطبع الكتاب في ألف الم ميم، وم سسة الضحى للنشر والتوزيع.

 .(2) الفاسي وعبد العزيز الدهلوي الطيب  األدلة الواضحة في تفسير الفاتحة: ذكره ابن -3

أربعون مســـــــألة من المســـــــائل المشـــــــكلة: وهي مناومة في أربعين بيتًا، حوت على  -4
 .(3) ، ويسمى األلغاز الجزريةقراءاتالأربعين مسألة في 

الجزري في  اإلســـــــــعاد في الخلف بين الشـــــــــاطبية واإلرشـــــــــاد: وهذا الكتاب ذكره ابن -5
ألف كتاب اإلرشـــــــاد في العشـــــــر وهو  © قال: بن الحســـــــين القالنســـــــي، ترجمته محمد

 ،وكتاب الكفاية أكبر من كتاب اإلرشاد ،كان عند العراقيين كالتيسير عندنا ،مختصر
وذكرت خلفه  ،ت بهما وحصـــــــلت لي رواية اإلرشـــــــاد عاليا جداً قرأو ت الكتابين قرأوقد 

  .(4) ®اإلسعاد في كتابي 

 .(5) : ذكره حاجي خليفةقراءاتالأصول   -6

الزائدة على  قراءاتال: وهي مناومة في (6) العشـــــــــــــرةإعانة المهرة في الزيادة على   -7

                                                           
 .(2/258) (، والبدر الطالع للشوكاني257 /9)الضوء الالمع للسخاوي انار:  (1)
 (،64، 36والخلفاء )ص ‘الدكتور: حايف النبهان محقق نام ذات الشفاء في سبرة النبي  مذكر ذلك عنه (2)

(، 3بيان االستشفا بما في ذات الشفا في سيرة النبي ثم الخلفا البن الطيب الفاسي، المقدمة )ص وعزاه إلى
 (. 188وبستان المحدثين للدهلوي )ص

 .(187 /2)للباباني  انار: هدية العارفين (3)
 (2/128نار: غاية النهاية البن الجزري )ي (4)
، مكتبة المثنى، (81 /1)كشف الانون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا )حاجي خليفة(: انار (5)

 م.1941بغداد، العراق، 
 (.2/258(، والبدر الطالع للشوكاني )9/257ينار: الضوء الالمع للسخاوي ) (6)
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م ى أيضا: غاية  العشر، هداية وذكر بعضهم أنه يسمى ــــــــــــــــــ أيضًا ــــــــــــــــــ  (1) المهرةوُيس 
األئمة العشــــــرة، وهذا في الزيادة  ةقراء، والصــــــحيح أن ذاك كتاب آخر في ذكر المهرة
 .(2) عليها

 الجزري في ترجمته البن الباذش قال: من أوهام: ذكره ابن قراءللاإلعالم بما وقع  -8
يخلو من أوهام نبهت  ولكنه ما ؛ألف كتاب اإلقناع في الســــــــــبع من أحســــــــــن الكتب ©

وذكره أيضًا في رسالته في الوقف على الهمزة لهشام  ،(3) ® عليها في كتابي اإلعالم
 وحمزة.

بن المقرئ في أحكام  ألرجوزة أحمد: وهو شـــــــــــــــرح (4) اإلعالم في أحكام اإلدغام  -9
 اإلدغام، وأولها:

  يـــــقـــــول أحـــــمـــــــد الـــــفـــــقـــــيـــــر الـــــمـــــقـــــري 
 

  الـحـمـــــــد والشــــــــــــــــكـر بـغـيـر حصــــــــــــــــر 
اإلعالن في مســــــــألة اآلن: ويوجد منه نســــــــخة في مكتبة الجامع الكبير بصــــــــنعاء  -10 

 .(5) ( وفي جامعة أم القرى 1549) برقم:

الجزري في كتاب النشـــــر عند  االهتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء: ذكر ذلك ابن -11
"وقد ألف األئمة فيها كتبا قديما وحديثا ومختصــــــــــــرا  الكالم على الوقف واالبتداء قال:

إلى  ءاالهتداوقفت عليه من ذلك، واســــــــــــــتقصــــــــــــــيته في كتاب ) ومطوال أتيت على ما
( وذكرت في أوله مقدمتين جمعت بهما أنواعا من الفوائد. ثم ءواالبتدامعرفة الوقف 

                                                           
(، وهدية العارفين 2/1194(، وكشف الانون لحاجي خليفة )2/251بن الجزري )ينار: غاية النهاية ال (1)

(2/188.) 
وكشف الانون لحاجي  (،9/257)والضوء الالمع للسخاوي  (،251 /2)غاية النهاية البن الجزري انار:  (2)

 . (188 /2)وهدية العارفين للباباني  (،1194 /2)خليفة: 
(، ورسالة في الوقف على الهمزة لهشام وحمزة البن الجزري المقدمة 1/83الجزري )نار: غاية النهاية البن ا (3)

 (.7)ص
 .(187 /2)وهدية العارفين للباباني:  (،81 /1)كشف الانون لحاجي خليفة انار:  (4)
ا حققه إبراهيم بن أحمد السلطان ضمن بحثه في مسألة "اآلن" في رسالته العلمية للماجستير الذي حصل عليه (5)

 من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
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 .(1)سورة سورة  القرآناستوعبت أوقاف 

البيان في خط مصـــــــــحف عثمان، وهو كتاب في علم الرســـــــــم حققه الدكتور غانم  -12
  .(2) قدوري الحمد

فيما ترك الملحد في ضـــــــــــــــالله حيران: وهو كتاب في بيان  القرآنبيان متشـــــــــــــــابه  -13
الجزري في )كفاية األلمعي( قال: وكذا  المتشــابه، دفع به شــبه أهل اإللحاد، ذكره ابن

وقع في قصــــة آدم من اختالف األلفاظ... اســــتوعبنا ذلك في كتابنا )بيان متشــــابه  ما
 .(3)بما ترك الملحد من ضالله حيران(  القرآن

الســبع  قراءاتالكتاب في  ®التيســير  © : و(4)العشــر  قراءاتاليســير في تحبير الت -14
 ©ألبي عمرو الداني، وهو الذي قام بنامه اإلمام الشــــــــــاطبي في مناومته المســــــــــماة 

الجزري في هــذا الكتــاب بتحرير وتنقيح  وقــد قــام ابن ®بحرز األمــاني ووجــه التهــاني 
 .(5)األئمة الثالثة المتممين للعشرة  ةقراءوزاد عليه  ®التيسير  ©كتاب 

الجزري في رســـــــــــــــالته الوقف على الهمزة  حمزة: مناومة ذكرها ابن ةقراءتحرير  -15
 .(6) لهشام وحمزة

والكتاب مطبوع، قام بتحقيقه تحفة اإلخوان في الخلف بين الشـــــــــــــــاطبية والعنوان:  -16
ويثي، في بحثه التكميلي للماجســـــــــــــتير،  أحمد دار كنوز مكتبة طبع بوقد بن حمود الر 

وهو من تأليف أبي  قراءاتالمن أشـــــــهر كتب  ®العنوان  ©، وكتاب إشـــــــبيليا، الرياض

                                                           
 (.2/55النشر البن الجزري ) :انار (1)
ية الصادرة من مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، العدد الحادي عشر القرآننار: مجلة البحوث والدراسات ي (2)

 (.314ــ  247)ص
 (.223نار: كفاية األلمعي البن الجزري )صا (3)
  .(187 /2) وهدية العارفين للباباني (،520 /1) الانون لحاجي خليفةكشف  :انار (4)
وقد طبع الكتاب عدة طبعات بعدة تحقيقات أفضلها تحقيق الدكتور أحمد محمد مفلح القضاة في رسالة علمية  (5)

 الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان. القرآنلنيل درجة الدكتورة من جامعة 
 ب(.1الهمزة لهشام وحمزة )ق سالة في الوقف علىر  (6)
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 بن خلف المقرئ. الطاهر إسماعيل

الجزري في ترجمتــه  : وهي مناومــة ذكرهــا ابنالتــذكــار في روايــة أبــان العطــار  -17
بمضــــــــــــمن الشــــــــــــاطبية  قراءاتالعلي   قرأقدم دمشــــــــــــق ف © لتلميذه حاجي م من، قال:

في الثالثة والتذكار في رواية أبان العطار ســــــــنة ثالث وثمانين  قصــــــــدتيوالتيســــــــير و 
 .(1) ® وسبعمائة

فيه نبأ  القرآن ©الجزري في كفاية األلمعي بعد ســــــــــــــياقه لحديث  التفســــــــــــــير: ذكره ابن -18
وهذا صـــريح في أن  (2) "كتابنا من التفســـير وقد تكلمنا عليه في أول ما" قال: ®قبلكم... ما
 نعلم هل أكمل ذلك أم ال. الجزري بدأ في تأليف كتاب في التفسير، ولكن ال ابن

 قراءاتالالنشر في  ©: وهو مختصر لكتاب (3)العشر  قراءاتالتقريب النشر في   -19
، وقد طبع عدة طبعات، بعدة تحقيقات، أفضـــــــلها إصـــــــدار مجمع الملك فهد ®العشـــــــر

 .بتحقيق: الدكتور عادل إبراهيم رفاعي بالمدينة المنورة، مجلدان،

الجزري في ترجمته البن  : ذكره ابنالتقييد في الخلف بين الشـــــــــــــــاطبية والتجريد  -20
ام صـــــــاحب كتاب  ، قراءاتالوكتابه التجريد من أشـــــــكل كتب  ©قال:  ®التجريد  ©الفح 

عليه  ولكني أوضـــــــحته في كتابي التقييد في الخلف بين الشـــــــاطبية والتجريد من وقف
 .(4) ® بيناً  أحاط بالكتاب علماً 

: وهو من أوائل م لفاته فقد انتهى منه ســـــــــــنة: تســـــــــــع (5)التمهيد في علم التجويد  -21
وســتين وســبعمائة، وعمره ســبعة عشــر عامًا، وقد طبع الكتاب بعدة طبعات، وأفضــلها 

                                                           
، وقد قام بتحقيقها الدكتور الشريف ولد أحمد محمود في مجلة كلية (324 /2)غاية النهاية البن الجزري انار:  (1)

 .الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، العدد الثامن والثالثين
 (.74فاية األلمعي البن الجزري )صك (2)
 .(257 /9)والضوء الالمع للسخاوي  (،130 /1)لجزري غاية النهاية البن ا انار: (3)
 .(374 /1)غاية النهاية البن الجزري:  انار: (4)
وهدية العارفين للباباني  (،484 /1)كشف الانون لحاجي خليفة (، 9/257الضوء الالمع للسخاوي ) انار: (5)

(2/ 187). 
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طبعة دار المعارف، بالرياض، بتحقيق: الدكتور علي حسين البواب، وطبعة م سسة 
 .بتحقيق: غانم قدوري الحمد الرسالة

 ®التمهيد  ©الجزري في نهاية كتاب  : ذكره ابن(1) قراءاتالالتوجيهات في أصول  -22
قصدته من ترجمة هذا الكتاب، وكنت قبل أن أكتب هذا التأليف  هذا آخر ماو  © قال:

ثم رأيت الحاجة  ® قراءاتالالتوجيهات على أصــــــول  ©بدأت في تأليف كتاب ســــــميته 
 (2) ® داعية إلى تأليف هذا المختصر فانثنيت عن ذلك حتى كمل تأليفي لهذا الكتاب

 .(3)وذكره في عدة مواضع من هذا الكتاب وأحال عليه 

بن ســــعيد  والكتاب مطبوع، قام بتحقيقه: الدكتور حازمالجزري:  جامع أســــانيد ابن -23
ه بجامعة الملك ســـــــعود، الطبعة قراءالكريم وإ القرآنحيدر، صـــــــدر عن كرســـــــي تعليم 

وهذا الكتاب جمع الم لف أسانيده عن شيوخه الذين تلق ى  م.2014ه 1435األولى: 
 الكريم. القرآنعنهم 

الجزري في ترجمة ابنه أبي بكر شـــــارح الطيبة،  حاشـــــية على طيبة النشـــــر: ذكرها ابن -24
شاء  لنشر فأحسن فيه ماوأنا مجاور بمكة شرح طيبة ا ،ولما كان بمصر في غيبتي ©قال: 

 .(4) ® مع أنه لم يكن عنده نسخة بالحواشي التي كنُت كتبتها عليها

: منه نســخة مخطوطة في فاتح وقف القاهرة برقم: (5) الدر النايم لروايات حفص -25
(1/ 108.)  

: منها مخطوطات كثيرة (6)األئمة الثالثة المرضــــــــــــية  اتقراءالدرة المضــــــــــــية في  -26

                                                           
 . (187 /2)هدية العارفين للباباني:  انار: (1)
 (.219التمهيد في علم التجويد البن الجزري )نار: ا (2)
 (.199، 191، 177لمرجع السابق )صا (3)
 (.1/130) غاية النهاية البن الجزري  (4)
اإلمام ابن الجزري، طبعة دار الفكر المعاصر،  قراءالكره الدكتور محمد مطيع الحافظ في رسالته المسماة شيخ ذ (5)

 (. 201 /2م، وعزاه إلى بروكلمان )1995ه ــ 1416الطبعة األولى: 
 .(188 /2)وهدية العارفين للباباني  (،743 /1)الانون لحاجي خليفة نار: كشف ا (6)
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بتحقيق محمد تميم الزعبي، وتحقيق الدكتور أيمن رشــــــــــدي  وطبعات عديدة أفضــــــــــلها
 سويد.

 قراءالل طبقات وذي   © حجر، قال: ذكره ابن :(1) للذهبي قراءالالذيل على طبقات  -27
 .(2) ® للذهبي وأجاد فيه

: توجد منه نســــخة خطية في دار (3) رســــالة في الوقف على الهمزة لهشــــام وحمزة -28
 (.5465برقم: )الكتب الااهرية بدمشق أحدها 

العشر  قراءاتال: مناومة ألفية مشهورة حوت (4)العشر  قراءاتالطيبة النشر في  -29
من طرق كثيرة، ولها العديد من المخطوطات والمطبوعات، وقد أ ف ردُت للتعريف بها 

 .مبحثًا من هذا البحث

وتقدم له  (5) النشــرمقدمة الارائف في رســم المصــاحف: ذكره الشــيخ الضــباع في -30
 كتاب آخر في الرسم باسم البيان، والذي ياهر أن هذا كتاب غير األول.

م ى أيضــــــــًا: العقد الثمين في ألغاز  :(6) قراءةالالعقد الثمين في ألغاز  -31  القرآنوُيســــــــ 
 المذكور سابقًا. (7) ، وهو شرح لهمزتيه في األلغاز الجزريةالمبين

: وقد ســبق اإلشــارة عند الكالم على كتاب (8)غاية المهرة في الزيادة على العشــرة  -32

                                                           
 (.1/294(، وكشف الانون لحاجي خليفة )299 /9نار: شذرات الذهب البن العماد )ا (1)
 (.3/467) إنباء الغمر البن حجرانار:  (2)
 .(.71(، وذات الشفا )ص 50ص )التحقيق لكتاب تحبير التيسير البن الجزري  انار: مقدمة (3)
وكشف الانون لحاجي  (،258 /9)والضوء الالمع للسخاوي:  (،251 /2): : غاية النهاية البن الجزري انار (4)

 .(1118 /2)خليفة 
تصوير ، المطبعة التجارية الكبرى (، 7)ص،التحقيق للشيخ الضباع على كتاب النشر البن الجزري  نار: مقدمةا (5)

 جلدان.، مدار الكتاب العلمية
 .(2/188، وهدية العارفين للباباني )(1150 /2)كشف الانون لحاجي خليفة : انار (6)
 .قراءات 127نه نسخة في مكتبة طلعت برقم: م (7)
(، وهدية العارفين 2/1194(، وكشف الانون لحاجي خليفة )2/251النهاية البن الجزري )ينار: غاية  (8)

(2/188.) 
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 )إعانة المهرة( والذي ياهر أنهما كتاب واحد.

: وهو كتاب في (1) أولي الرواية والدراية قراءاتالغاية النهاية في أســماء رجاالت  -33
 ® قراءاتالنهاية الدرايات في أســـــــــــــماء رجال  ©مختصـــــــــــــر لكتابه الكبير  قراءالتراجم 

 والكتاب مطبوع.

 .(2): ذكره الدكتور غانم قدوري الحمد القرآنفضائل  -34

ـــد الكتـــب األربعـــة -35 ـــد المجمعـــة في زوائ  ©: والكتـــب األربعـــة هي: كتـــاب (3) الفوائ
للمهدوي، وكتاب  ®الهداية  ©البن شريح، وكتاب  ®الكافي  ©لمكي، وكتاب  ®التبصرة 

 ألبي الحسن القيرواني. ®تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات  ©

 بيتًا وأولها: 37: مناومة في (4) رسم من الهمز على غير قياس قصيدة فيما -36

 بــــــــاب الــــــــذي خــــــــرج عــــــــن قــــــــيــــــــاس
 

 رســـــــــــــــــم مـــن الـــهـــمـــز بـــال الـــتـــبـــــــاس 
وهو تفســــــير بالغي لهذه  [44]ســــــورة هود: {ەئ ائ } :في آية (5) كفاية األلمعي -37 

 .(6) اآلية الكريمة

 .(7) مخارج الحروف، ذكره النويري في شرح الطيبة -38

                                                           
 (.2/408(، وفي آخر الكتاب نفسه )1/199كر هذه التسمية ابن الجزري في كتاب النشر البن الجزري )ذ (1)
م سسة الرسالة، وأحال على  (، ط:26نار: المقدمة لتحقيق كتاب التمهيد في علم التجويد البن الجزري )صا (2)

 (.277 /2كتاب الذيل لبروكلمان )
هذا الكتاب قام بتحقيقه يوسف بن مصلح بن مهل الردادي في رسالة علمية للماجستير بالجامعة اإلسالمية و  (3)

 ه.1431ه ــ 1430بالمدينة المنورة، سنة: 
( وأنه يوجد 156لبداية في معالم الرواية )صكر ذلك الدكتور: المصطفى السليمي في مقدمة تحقيقه لكتاب اذ (4)

منها نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط بآخر شرح الطاهرة لناظمها طاهر بن عرب تلميذ ابن الجزري برقم: 
(933 .) 

 .(188 /2)وهدية العارفين للباباني:  (،1497 /2)كشف الانون لحاجي خليفة انار:  (5)
م، وقد قام بتحقيقه األستاذ: نشيد 2003بيروت، الطبعة األولى: ،اآلفاق الجديدة والكتاب مطبوع، صدر عن دار (6)

 حميد محمود، في رسالته العلمية الماجستير.
 (.1/35نار: شرح طيبة النشر للنويري )ا (7)
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وهي  (1)الجزرية أن يعلمه: والمشـــــــــــــــهورة بالمقدمة  القرآنفيما على قارئ المقدمة  -39
، ولها العديد من الطبعات، والتحقيقات، أفضلها 107مناومة من بحر الرجز أبياتها 

 تحقيق الشيخ محمد تميم الزعبي، وتحقيق الدكتور: أيمن رشدي سويد.

 قراءاتال: وهــذا الكتــاب أثبــت فيــه م لفــه تواتر (2)منجــد المقرئين ومرشـــــــــــــــد الطــالبين  -40
ه، وعمره اثنان وعشرون 773الثالث، ورد على من يقول بغير ذلك، وقد ألفه قديمًا سنة: 

 بن محمد العمران. سنة، والكتاب مطبوع، بعدة طبعات أفضلها تحقيق: علي

: وهو أجود م لفاته وأحســــنها، قدم له بمقدمة ذكر فيها (3)العشــــر  قراءاتالالنشــــر في  -41
األئمة العشرة من طرق  ءةقرأفقد تناول  قراءاتالتب مباحث مهمة نفيسة، وهو من أشهر ك

كتابًا مع ذكره  64، فقد حوى قراءاتالكثيرة متعددة، وقد ضــــــــــــــمنه أهم مصــــــــــــــادر وكتب 
األئمة العشــــــرة، وأردف ذلك  قراءاتالإلى أصــــــحاب تلك الكتب، وذكر أصــــــول  األســــــانيده

 .(4) بفرش الحروف، وقد فصل بينهما بباب في كيفية الجمع وأنواعه

 454: وهي مناومـة تقع في: (5)نهـايـة البررة في الثالث الزائـدة على العشـــــــــــــــرة  -42
محيصــن، والحســن البصــري، واألعمش، انتهى من  األئمة الثالثة: ابن ةقراءبيتًا، في 

 ه، أولها:798نامها سنة: 

ــــــاــــــمــــــي أوال ــــــحــــــمـــــــد هللا ن  بـــــــدأت ب
 

 وأهـــــــدي صـــــــــــــــالتي للنبي ومن تال 
: وهو أصــــــــــل كتابه غاية النهاية، ذكره قراءاتالنهاية الدرايات في أســــــــــماء رجال  -43 

"فهــذا كتــاب غــايــة  كتــابــه غــايــة النهــايــة البن الجزري، فقــال:مقــدمــة الجزري في ابن
                                                           

 .(257 /9)والضوء الالمع للسخاوي  (،251 /2)غاية النهاية البن الجزري انار:  (1)
 .(1859 /2)وكشف الانون لحاجي خليفة  (،347 /1)البن الجزري  غاية النهاية: رانا (2)
والبدر  (،257 /9)والضوء الالمع للسخاوي  (،260، 251 /2، 130 /1) انار: غاية النهاية البن الجزري  (3)

 .(1952 /2)وكشف الانون لحاجي خليفة  (،258 /2)الطالع للشوكاني 
رسائل علمية، وأفضل طبعاته القديمة التي بتحقيق الشيخ: علي بن  الكتاب مطبوع بعدة طبعات، وقد حقق فيو  (4)

محمد الضباع، وأما الطبعات الحديثة فطبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بتحقيق: السالم الجنكي الشنقيطي، 
 البحث. وقد حققه أيضًا م خرًا الدكتور خالد حسن أبو الجود، وهي الطبعة الذي اعتمد عليها الباحث في هذا

 .23314نه نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم: م (5)
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الكبير الذي ســـميته: نهاية الدرايات في  قراءال. اختصـــرت فيه كتاب طبقات .. النهاية
 .(1) "قراءاتالأسماء رجال 

األئمة الثالثة، وقد ذكرها  ةقراءهداية المهرة في تتمة العشـــــــــــرة: وهي مناومة في  -44
الوهاب  الجزري في منجد المقرئين، وأنشــــد بعضــــها على اإلمام أبي الحســــن عبد ابن

 : (2)السبكي فاستحسنها، وأولها 

 حمـــــــدت هللا في القول أوالأال قـــــــد 
 

 إلـــهـــــــًا عـــلـــيـــمـــــــًا قـــــــادرًا مـــتـــفضـــــــــــــــــال 
 قراءاتالولعل هذا الكتاب في  (3)هداية المهرة في ذكر األئمة العشرة المشتهرة  -45 

أنه هو النام السابق وإنما غلط  العشرة، أو قراءأنه ترجم فيه لل العشر جميعًا، أو
 .بعضهم في تسميته

                                                           
 (.1/3نار: غاية النهاية البن الجزري مقدمة الم لف )ي (1)
 (.67) بن الجزري المنجد المقرئين ومرشد الطالبين: نار: ا (2)
 .(188 /2)وهدية العارفين للباباني  (،2042 /2)كشف الانون لحاجي خليفة انار:  (3)
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 املطلب الرابع: التعريف بطيبة النشر
العشـــــــر، وهي  قراءاتالاســـــــمها طيبة النشـــــــر في  اســــمها وما اشــــتملت عليه:

 :ووزنه: مســـــــتفعلن، ســـــــت مرات، وله ضـــــــربان: تام (1) مناومة ألفية من بحر الرجز
وهما ، قبله حذف آخر وتده وســـــــــــــــكن ما ومقطوع: وهو ما، لم يتغير وتده الذيوهو 

اختصــار هذه  يف الناظم بالغ( بيتًا، وقد 1015وعدد أبياتها ) (2) القصــيدة فيواقعان 
واســـتهلها من طرق كثيرة،  اتقراءحجمها عشـــر  رغ  صـــ   وجمع فيها مع جدًا، القصـــيدة

الكريم وأهله، والحث على تعل م ه وتصـــــحيح تالوته، ثم  القرآنبمقدمة ذكر فيها فضـــــل 
الصـــــحيحة وااللتزام بنهج الســـــلف الصـــــالح رضـــــوان هللا عليهم فيما  قراءةالذكر أركان 

العشرة ورواتهم، وأشار إلى طرقهم إجمااًل،  قراءالاختلفوا فيه، ثم ذكر  أجمعوا عليه أو
، قراءاتالالقواعد واالضــــــــــداد واســــــــــتخراج  اإلمام الشــــــــــاطبي في اســــــــــتخدام واقتفى أثر

زادته الطيبة على  ورواتهم مع تعديل وتغيير طفيف يناسب ما قراءواستعمال الرموز لل
الشـــــــــــــــاطبية، ثم ذكر مخارج الحروف، ونبذة من التجويد، والوقف واالبتداء، ثم تناول 

 قراءاتال، وذكر بين ذلك بابًا كاماًل في إفراد العشــرة أصــواًل، وفرشــاً  قراءالفيها مذاهب 
األئمة العشــــــــــــــرة من ثمانين  ةقراءوجمعها، فجاءت هذه المناومة جامعة، وشــــــــــــــاملة ل

 :(3)طريقًا رئيسًا، وقد ابتدأها بقوله
و  ابـــــن د  هـــــُ مـــــــ  حـــــ  ال  مـــــُ ري   قـــــــ  ز  جـــــ  ـــــ   ال

 
ف ر    ُتر و اغ  ُه و اســـــــــــــــ  مــــ  اذ ا الج الل  ار ح   يــــ 

دُ   مـــــــ  حـــــــ  لـــــــى  مـــــــا الـــــــ  ر ه   هلل  عـــــــ   ي ســـــــــــــــــــــ 
 

ر  م ن ُقول  ُحُروف    ر هم ن  ن شـــــــــــــــ  شـــــــــــــــ    الع 
 :(4)واختتمها بقوله  

                                                           
عثمان بن جني الموصلي  :كتاب العروض. ينار: ذكرها العروضيون  يهو أحد بحور الشعر الستة عشر الت (1)

ه 1407 :الطبعة األولى، الكويت ،: دار القلم، طأحمد فوزي الهيب .ق: ديحق(، ت101، )صه392: ت
بط (، ض543ه، )ص626: تمفتاح العلوم: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ، و م1987
 .م 1987 -ه 1407 :الطبعة الثانية، لبنان، : دار الكتب العلمية، بيروت، ط: نعيم زرزوروتعليق

 .(1/70) لنويري لشرح طيبة النشر: انار:  (2)
 .(31: )صطيبة النشر البن الجزري  (3)
 .(103)ص طيبة النشر البن الجزري  (4)
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ق د  1013 ا ل ُكل   ُمق ر ي  و  ُته  ز    أ ج 
 

ل  م ن  ف  ُت كـــــُ ز  ذ ا أ ج  ر ي  يكـــــ   ع صـــــــــــــــ 
ةً 1014  و ايــــــ  ت ب ر   ر  ا الُمع  هــــــ  ط  ر   ب شـــــــــــــــ 

 
دُ   مــــــــ  حــــــــ  ُه مــــــــُ الــــــــ  قــــــــ  ر ي  و  ز  جــــــــ   بــــــــن الــــــــ 

هُ 1015  مـــــــُ منُ  ي ر ح  ه  الر ح  لـــــــ   ب ف ضـــــــــــــــ 
 

ه    ود  ن  جــــــــُ ُه مــــــــ  نــــــــ  اــــــــ  رانُ فــــــــ  فــــــــ  غــــــــُ   الــــــــ 
في بالد الروم  ¬ الجزري  فقــــد نامهــــا ابن وأمــا عن مكــان وزمن ن:مهــا: 

صـــة التي دخلها ســـنة: بن عثمان لها، وقد شـــرع في  ه، أيام حكم بايزيد798بمدينة ُبر 
ه بعد عودته من خروجه للغزو مع بايزيد وحصـــــار القســـــطنطينية، 799نامها ســـــنة:

شــــــــــــــمال بلغاريا على حدود رومانيا، وفي شــــــــــــــهر  (1) وقتاله معه في معركة نيكابولي
وكان قد شــرع في تأليف كتاب )النشــر(  (2) شــعبان من الســنة نفســها انتهى من نامها

ه، وانتهى من تأليفه في شــــهر 799قبل ذلك، فقد ابتدأه في أوائل ربيع أول من ســــنة:
 :(4). وفي ذلك يقول (3) ذي الحجة الحرام من نفس السنة

ــــ  – 1011 ا ُهن ه  و هــــ  ــــ  اُم الط ي  ب  ا ت م  ن اــــ 
 

ه    ذ بــــــــ  هــــــــ  ًة مــــــــُ يــــــــد  عــــــــ  ًة ســــــــــــــــــــــ  يــــــــ   أ لــــــــفــــــــ 
وم  1012  ن ة   بالر  ط  ســــ  ســــ  ب ان  و  ع   م ن  شــــ 

 
ه    ائــــــــ  مـــــــ  ع  ب  ســـــــــــــــ  ين  و  ع  ٍع وت ســـــــــــــــ   ت ســـــــــــــــ 

في نامه منهج اإلمام  ¬ الجزري  اعتمد اإلمام ابن :ةمنهج الناظم في الطيب 
 قراء، واســتعمال الرموز للقراءاتالالشــاطبي في اســتخدام القواعد واالضــداد واســتخراج 

الراوي، مع تعديل  ورواتهم باألحرف األبجدية حين يتعذر التصـــــــــريح باســـــــــم القارئ أو
زادته الطيبة على الشــاطبية؛ ليســهل اســتحضــار طالب هذا  وتغيير طفيف يناســب ما

الفن لقواعــده ومســــــــــــــــائلــه، ووضـــــــــــــــع رموزًا أخرى لالنفراد ولالجتمــاع تختلف عمــا في 
 :(5) الشاطبية، وقد أشار إلى منهجه بقوله

ب ي  54 اط  ُت ف يـــه  الشـــــــــــــــــ  ل  ذ ا ات ب عـــ  كـــُ  و 
 

اُر ُكل   ط ال ب    ضــــــــــــــ  ت ح  ُهل  اســــــــــــــ   ل ي ســــــــــــــ 
                                                            

 (.57ينار: جامع أسانيد ابن الجزري: )ص (1)
 (.2/662(، و)1/9) لنشر للنويري اشرح طيبة ينار:  (2)
 (.4/592) انار: النشر البن الجزري  (3)
 (.103طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
 (.34)صطيبة النشر البن الجزري  (5)
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يشـــك في نســـبته إلى  فهذا النام مشـــهور ال الجزري: وأما عن نســبتها إلى ابن
الجزري؛ ألنه صرح باسمه في أول نامه وآخره، وُقر ئ  عليه في حياته، وأجاز به  ابن

طالبه بخط يده، وقد جاء هذا النام مذكورًا في كتب التراجم منســــــــــوبًا إليه، ذكر ذلك 
وأيضـــــــًا  (1) عند أن ترجم لنفســـــــه قراءالالناظم عن نفســـــــه في غاية النهاية في طبقات 

 وغيرهم. (4) والشوكاني (3) كبري زاده وطاش (2) ذكره اإلمام السخاوي 
بها اهتمامًا كبيرًا وعنيت بالحفظ  قراءاتالفلقد اهتم  علماء  :ةوأما شروح القصيد

رت على كثير من المعاهد والجامعات، فُيلزم الطالب بحفاها وفهم  والشـــــــــــــــرح، بل ُقر  
ووضـــعوا لها حواش، وشـــروحًا كثيرة،  قراءاتالشـــروحها، واعتنى بها الكثير من علماء 

 وقفت عليه من أشهر هذه الشروح: وسأذكر بعض ما
  العشر للضباع، يقوم على تحقيقه  قراءاتالاألقوال المعربة عن مقاصد الطيبة في

حاليًا حمد هللا الصــــــــفتي، وســــــــيطبع بدار الغوثاني قريبًا، أفاد ذلك الدكتور: يحيى 
 الغوثاني.

  ر إيهـاب فكري حيـدر، طبع بـالمكتبـة اإلســـــــــــــــالميـة للنشـــــــــــــــر تقريـب الطيبـة للـدكتو
 م.2006ه ـ 1426والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة األولى: 

 (5) الحواشي عليها للناظم نفسه. 

 بن حســن  ســطعات لمعات أنوار ضــياء الفجر في شــرح كتاب طيبة النشــر لمحمد
وحقق جزء من الكتاب في رســـــــــالة علمية لشـــــــــهادة  ه(1199)ت:المن ي ر الســـــــــمنودي 

                                                           
 (.2/251ينار: غاية النهاية البن الجزري ) (1)
 (.9/257لضوء الالمع للسخاوي )اانار:  (2)
 (.26)صلطاش كبري زاده  ينار: الشائق النعمانية (3)
 (.2/258) ينار: البدر الطالع للشوكاني (4)
 (.1/130ذكر الناظم ذلك بنفسه، عند ترجمته لولده أحمد في غاية النهاية ) (5)
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بن ســــــــعد الهالل،  الدكتورة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة للطالبة: نورة بنت علي
 ه.1434بن محمد إسماعيل، سنة:  أشرف عليها الدكتور: شعبان

  بن محمد، أبو القاســـــم،  بن محمد محمدلالعشـــــر:  قراءاتالشـــــرح طيبة النشـــــر في
ي ري محب الدين الن   مطبوع، طبع منه حســــــــــــــب علم الباحث ثالث  ه(857)المتوفى: و 

، لبنــان، تحقيق: الــدكتور مجــدي بيروت، : دار الكتــب العلميــةطبعــات، طبعــة في
محمد باســـــــــــلوم، في مجلدين، وطبعة دار الصـــــــــــحابة، بطنطا، في أربعة مجلدات 

بمصر، تحقيق: جمال شرف، وطبعة ثالثة في المجلس األعلى للش ون اإلسالمية 
هللا المقري، األســــــــــــتاذ  عبد في ســــــــــــبعة مجلدات، وقد قام م خرًا الدكتور أحمد ابن

بالجامعة اإلســـــالمية بدراســـــة للكتاب ولكن لألصـــــول  قراءاتالالمســـــاعد في قســـــم 
 فقط، ولما يطبع بعد.

  الجزري، ولد الناظم، مطبوع،  : ألبي بكر أحمد ابنقراءاتالشـرح طيبة النشـر في
بن محمد الضـــــــباع، وأغلب الطبعات  أفضـــــــلها تحقيق الشـــــــيخ: عليعدة طبعات، 
 مصورة منه.

 ت: هللا الترمســـــــــي  بن عبد بن محفوظ ُغن ي ة الطلبة بشـــــــــرح الطيبة للشـــــــــيخ: محمد(

بن محمد الجار هللا في رســالة علمية دكتورة  هللا حقق الكتاب الشــيخ: عبد( ه1338
 ه.24/2/1433:في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بتاريخ

  الكوكب الدري في شـــــرح الطيبة لمحمد الصـــــادق قمحاوي، مطبوع، طبعته المكتبة
األزهرية، بمصـــــــــر، وهو مختصـــــــــر من شـــــــــرح النويري، وقد راجعه جمال الســـــــــيد 

 الشايب.

  وتوجيهها  قراءاتالالعشر والكشف عن علل  قراءاتالالهادي شرح طيبة النشر في
 للدكتور محمد سالم محيسن، طبع الكتاب في دار الجيل، بيروت، لبنان.
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، وقاصــــــــدين هذا قراءاتالفألهميته عند علماء وأما عن مخطوطات هذا الن:م: 
العلم ســـــــارع كثير منهم إلى حفاه ونســـــــخه في حياة الناظم وبعد موته وإلى عصـــــــرنا 

من المحققين والباحثين، وبذلك نالت  الحاضــــــر، فال يزال هذا النام محل اهتمام كثير
خزائن المخطوطات منه بوافر الحظ والنصيب، فهناك عدد كبير من نسخ هذا النام، 

 ومن أهم تلك النسخ:
( ورقة، كتبت في حياة 27نســــخة محفوظة في المكتبة األزهرية بالقاهرة، تقع في ) .1

ضــــــون الُعق بي، الجزري بخط يده للشــــــيخ ر  ه، وعليها إجازة ابن823الناظم ســــــنة:
 .(1) بن علي الك العي الحميري  وعليها عدة سماعات، وكاتبها هو: أحمد

هللا الغزي  بن عبد في عصـــره الشـــيخ: علي قراءالنســـخة كتبت بخط أحد مشـــاهير  .2
 777)بن خليل القباقبي  على محمد قرأه، والغزي، 859كتبها سنة:  ه(890ــ  822)

ــــــــــــــــــ  أيضــــًا على  قرأو األربع عشــــر(  قراءاتالصــــاحب )إيضــــاح الرموز في  ه(849ـ
 .(2) ه(872)ت: بن أسد األميوطي أحمد

ه، مصورة من مكتبة )ال  ل ه  لي( بإستانبول في 800نسخة قديمة جدًا كتبت سنة: .3
 23لوحة، من ) 66عمومي، تقع في  70تركيا، وهي فيها ضــــــــــمن مجموع برقم: 

ــــــــــ إجازة بخط الناظم لعلي سطور، بخط النسخ الجميل، وعليها  9( ومسطرتها 89ـ
 .(3) باشا

( عدد أوراقها: 1666h/18نسخة بمتحف طوبقبو سراي بإستانبول مسجلة برقم:) .4

                                                           
(، ومقدمة تحقيق الدكتور أيمن رشدي 17ينار: مقدمة تحقيق الزعبي على طيبة النشر البن الجزري)ص (1)

البن الجزري)أ(، ومقدمة تحقيق خالد حسن أبو الجود على كتاب التحارير  سويد على مناومة طيبة النشر
(، مكتبة عباد الرحمن، مصر، 31المنتخبة على متن طيبة النشر البن الجزري للشيخ إبراهيم العبيدي، )ص

 م.2009
 (.18،17انار: مقدمة تحقيق الزعبي على طيبة النشر البن الجزري)ص (2)
 الدكتور: أيمن سويد على طيبة النشر البن الجزري)ه ــ ح(.انار: مقدمة تحقيق  (3)
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 .(1) ه884، نسخت سنة:104

وتقع في  293/3نســـــــــخة دار الكتب القطرية بالدوحة وهي ضـــــــــمن مجموع برقم:  .5
ـــــــ 65لوحة من ) 32 ــــــــ بن علي الوكيل  ( خطها نسخي معتاد، وكاتبها: موسى96ـ
 .(2) ه1192لدامرداشي، سنة: ا
ل ن بإيرلندا، وهي فيها ضـــــــــــمن مجموع برقم:  .6 ب  نســـــــــــخة مكتبة تشـــــــــــســـــــــــتربيتي في د 

( بخط معتاد قديم، وال ياهر اسم 235ــــــــــــــ 215لوحة ) 21( وتقع في 14)3653
 .(3) ناسخها

بن ســـعود اإلســـالمية بالرياض، وهي  نســـخة المكتبة المركزية بجامعة اإلمام محمد .7
، م( ســــــ15،5×23،5( مقاس )36خ، عدد أوراقها: )/2530قم:ضــــــمن مجموع بر 

وكتبهــا ه( 1311)ت:بن ســـــــــــــــليمــان المخلالتي بن محمــد بخط الشـــــــــــــــيخ: رضـــــــــــــــوان
 .(4) ه1279سنة:

  وأما المطبوع منها:
فقـــد قـــام بطبع هـــذا النام طبـــاعـــة حجريـــة ونشـــــــــــــــره حســـــــــــــــن الطرخي بـــالقـــاهرة  •

 .(5) قراءاتالم، وذلك ضمن مجموعة من متون 1882ه الموافق:1302سنة:

، وذلك ســنة: قراءاتالطبع أيضــًا بمطبعة شــرف بالقاهرة ضــمن ســبعة متون في  •
 .(6) م1888ه الموافق: 1308

                                                           
 (.31انار: مقدمة تحقيق: خالد حسن أبو الجود على التحارير المنتخبة)ص (1)
 ينار: مقدمة تحقيق الدكتور: أيمن سويد على طيبة النشر البن الجزري )د(.  (2)
 النشر البن الجزري)ج(.انار: مقدمة التحقيق للدكتور: أيمن رشدي سويد على طيبة  (3)
(، والدكتور أيمن سويد)د(، ومقدمة 18انار: مقدمتي تحقيق طيبة النشر البن الجزري: للشيخ الزعبي)ص (4)

 (31خالد أبي الجود على كتاب التحارير المنتخبة للعبيدي)ص
لنشر البن الجزري انار: مقدمة تحقيق خالد حسن أبو الجود، على كتاب التحارير المنتخبة على متن طيبة ا (5)

 (.31للشيخ: إبراهيم العبيدي)ص
 المرجع السابق. (6)
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م، 1935ه الموافق:1354وطبع بمطبعة مصــــــــــــطفى البابي الحلبي بالقاهرة ســــــــــــنة:  •
 .(1) بتصحيح الشيخ: علي الضباع، ضمن مجموع اتحاف البررة في المتون العشرة

، وهي بتصــــحيح 1369الناظم على الطيبة ســــنة: ضــــمن شــــرح ابنوطبع أيضــــًا  •
 .(2) الشيخ: الضباع أيضاً 

وطبع أيضــًا ضــمن شــرح العالمة النويري، صــدر عن مجمع البحوث اإلســالمية  •
 .(3) بالقاهرة مصححة على أربع نسخ خطية، إحداها كتبت في حياة النويري 

ة دار الهدى، بالمدينة طبعة بتحقيق الشـــــــــــــــيخ: محمد تميم الزعبي، طبعتها مكتب •
 المنورة.

طبعة بتحقيق الدكتور: أيمن رشــدي ســويد، طبعتها مكتبة ابن الجزري، بدمشــق،  •
سوريا.

                                                           
(، ومقدمة تحقيق خالد حسن أبو 20ينار: مقدمة تحقيق الزعبي على متن طيبة النشر البن الجزري)ص (1)

 (.31الجود على التحارير المنتخبة)ص
 المرجعين السابقين. (2)
 (.19النشر البن الجزري )صانار: مقدمة تحقيق الزعبي على متن طيبة  (3)
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 :ةتوطئ
لـم ا كان عنوان هذا الفصل هو أصول رواية أبي الحارث، رأى الباحث أن ُيب ي  ن  

 ؛ ليسهل معرفة المقصود من هذا الفصل.قراءالمعنى األصول في اللغة وفي اصطالح 
جمع أصل، وهو ما ُيبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسياً كاألساس  :ةاألصول لغ

ي  ُد البناء، فهو أصل له، أو عقليًا، كبناء األحكام الجزئية على القواعد الكلية،  الذي ُيش 
 .(1)وأصول العلوم: قواعدها التي ُيب نى عليها 

الواحــد منهــا على ، التي يطبق حكم (2)هي القواعــد الكليــة المط ر دة  واصـــــــــطالحًا:
 .(3) القرآنيصلها بواو في سائر  قراءالالجميع غالبًا، مثل: حكم ميم الجمع فإن بعض 

 .(4)واصطالحًا  ةلغ ةوقد مر  تعريف الرواي
فهي القواعد الكلية المط ردة مركبًا:  اً ءباعتباره جز  ةقراءالوأما تعريف أصــــــول 

لة ميم الجمع،  في كل حكم جار تحقق فيه الشـــــــــــــــرط وانتفى فيه المانع، مثل: صـــــــــــــــ
واإلدغام، وهاء الكناية، والمدود، والهمزات، والنقل والســــــــكت، والفتح واإلمالة، وياءات 

 .(5)اإلضافة، والزوائد، فكل ما سبق يسم ى ويطلق عليه أصواًل 
ـــــــــ الصغير (6) اتقراءالومن أصول  ــــــــــ : االستعاذة، والبسملة، واإلدغام بنوعيه ـ

والكبير ــــــــــــ وميم الجمع، وهاء الكناية، والمد   والقصر، والهمز، واإلبدال، وتغيير الهمز 
مطلقًا، ونقل حركتها إلى الســـــــــــــــاكن قبلها، والســـــــــــــــكت، واإلمالة، والراءات، والالمات، 

وياءات اإلضـــــــــــــــافة وياءات والوقف على أواخر الكلم، والوقف على مرســـــــــــــــوم الخط، 
.(7)الزوائد 

                                                           
 (.56للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 1/20نار: المعجم الوسيط لمجموعة م لفين )ا (1)
المطردة: هي كل حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرط الحكم، كالمد   والقصر واإلظهار واإلدغام، والفتح  (2)

 (. 55للضباع )ص قراءةالواإلمالة، ونحو ذلك، فكل ذلك يسم ى أصواًل. ينار: اإلضاءة في أصول 
 (.86للمس ول )ص ءاتالقرا(، ومعجم مصطلحات علم 56للضباع )ص قراءةالنار: اإلضاءة في أصول ا (3)
 (.18نار: التمهيد من هذا البحث )صا (4)
ني )57للضباع )ص قراءةالنار: اإلضاءة في أصول ا (5)  (.669 /2(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
سبعة وثالثون أصال. انار: اإلضاءة في  القراءاتأن األصول الدائرة على اختالف  ¬كر الشيخ الضباع ذ (6)

 (.57للصباع )ص قراءةالأصول 
ني )ا (7)  (.57للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 671ــ 2/669نار: لطائف اإلشارات للقسطال 
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 املطلب األول: االستعاذة
: الذ به ولجأ إليه بمعنى ® يعوذ عاذ ©مصــــــــــــدر من الفعل  :ةلغ ةاالســـــــتعاذ

 . (1) واعتصم
واالمتناع باهلل من همزات  االلتجاء واالعتصــــــــــــــام واالســــــــــــــتجارة واصــــــــطالحًا:

ذ(، وهي، وتسم  الشياطين  .(2) دعاء بلفظ الخبر :ى بـ )التعو 
وهذه  ®أعوذ باهلل من الشـــــــــيطان الرجيم  © أولها:لها عدة صـــــــــيغ،  صــــــيغتها:

الواردة في قول ، وهي (3)، والمستعملة عند حذ اقهم قراءالالصيغة هي المختارة لجميع 
  ©: ثانيها .[98]ســـــــــــــورة النحل: {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} هللا تعالى:

وعلى  © قال الداني في جامعه: ® أعوذ باهلل الســـــــــــــــميع العليم من الشـــــــــــــــيطان الرجيم
 .(4) ® والعراقيين والشـــــــام الحرميناســـــــتعمال هذين اللفاين عام ة أهل األداء من أهل 

 . ® أعوذ باهلل العايم من الشيطان الرجيم ©: اهثالث
 .(5)وأداًء  روايةً  قراءالوهذه هي أشهر صيغ االستعاذة الذي نقلها 

 :(6)صيغ أخرى غير ما ذكر، وهي  ةوورد لالستعاذ
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم. •

 .باهلل العايم السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ  •

 أعوذ باهلل العايم من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم. •

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم. •

                                                           
 (.1/335(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي )9/438للزبيدي ) تاج العروس من جواهر القاموسانار:  (1)
ني ت: : ألبي العباس أحمدالقراءاتانار: لطائف اإلشارات لفنون  (2) (، 2/589ه )923بن محمد القسطال 

ية، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، الطبعة القرآنتحقيق: مركز الدراسات 
 : إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري القراءاتمختصر العبارات لمعجم مصطلحات ه، و 1434األولى:
 .م2008 -ه1429 :الطبعة األولى، ملكة العربية السعوديةالم، الرياض، : دار الحضارة للنشر(، ط22)ص

  (.16السبع للداني )ص القراءات(، والتيسير في 2/88انار: النشر البن الجزري ) (3)
جامعة (، ط: 391ـ  389 /1)السبع: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني  القراءاتجامع البيان في انار:  (4)

 مجلدات(. 4. )م2007 -ه1428األولى، الطبعة: ، اإلمارات، الشارقة
 (.99، 2/98(، والنشر البن الجزري )391ـ  389 /1) للداني السبع القراءاتجامع البيان في انار:  (5)
 (.102ــ  2/98ينار: النشر البن الجزري ) (6)
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 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم وأستفتح هللا وهو خير الفاتحين. •
أعوذ باهلل  ©غة المختارة في ســورة النحل، كأن تقول: عن الصــي ويجوز النقص

 ولكن ذلك مقيد بما صح  من الرواية واألثر عن السلف الصالح. ®من الشيطان 
 :(1)في الطيبة  قال ابن الجزري 

ا ف ال   104 اـــــــً  و إ ن  ُتغ ي  ر  أ و  ت ز د  ل ف 
 

ا ُنق ال    مـــــ  ح  م  د  صـــــــــــــــ  ى قـــــ  ذ  ـــــ  ُد ال  ت عـــــ 
 ؛قراءالهذه الصــــــيغ عن بورود الرواية  :ةفي االســــتعاذ ةالصــــيغ الواردووجه تعدد  

القارئ يكون قد امتثل  أتىوألن آية ســـــــــــــــورة النحل محمولة على اإلطالق، فبأي لفظ 
 .´أمر هللا سبحانه، وأن هذه الصيغ فيها زيادة تنزيه هلل 

هم جمهور ذهب في حكم االســــــــتعاذة ف قراءةالاختلف أئمة التفســــــــير والفقه و  حكمها:
وحملوا  في كل حال؛ في الصالة وخارج الصالة قراءةالإلى أن االستعاذة مستحبة في 

واإلرشـــــــــــــاد، كقوله  على الندب [98]ســــــــــــورة النحل: {ڻ ڻ}قوله تعالى: في األمر 
  {ڤ ڤ ٹ ٹ}، وقوله تعالى:[2]سورة المائدة: {ۋ ۋ ٴۇ}تعالى:

لألمر على  وأصـــــــــحابه إلى وجوبها حمالً ، (2) الااهري وذهب داود  ،[10]ســـــــــورة الجمعة:
، ولكن (5) وابن ســــــيرين ،(4) وعطاء ،(3) الثوري  :وبه قال ل،الوجوب كما هو األصــــــ

وليســت ، يرى أن القارئ لو اســتعاذ مرة واحدة في عمره ســقط عنه الواجبابن ســيرين 

                                                           
 (.38البن الجزري )صيبة النشر ط (1)
 ،الملقب بالااهري: أحد األئمة المجتهدين في اإلسالمداود بن علي بن خلف األصبهاني، أبو سليمان، هو:  (2)

  .(333 /2) األعالم للزركلي:انار: ه. 270وتوفي سنة: سكن بغداد، 
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب بن موهبة بن نصر بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد و: ه (3)

. الثقات البن حبان ه161 :سنة ، ماتالثوري مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر أبو عبد هللا 
(6/401 ،402.) 

كنيته أبو محمد مولده بالجند و عطاء بن أبى رباح القرشي مولى أبى خثيم الفهري واسم أبى رباح أسلم  و:ه (4)
ه. ينار: الثقات 114 :مات سنة ،من اليمن ونشأ بمكة وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضال

 (.5/199حبان )البن 
انار: ه. 110هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصري، سمع ابن عباس وأبا هريرة، وغيرهما، توفي سنة:  (5)

  .(152 -151 /2) سير أعالم النبالء للذهبي:
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 :(2)قال ابن الجزري . (1)إجماعاً عند بدء التالوة  القرآنمن االستعاذة 

ب  106 حـــــــ  ـــُ ت  ................. و اســـــــــــــــــ 
 

ب    جــــــــ  م  يـــ  هـــُ ضـــــــــــــــــُ ع  قـــــــال  بـــ  ذ  و  و  عـــُ  تـــ 
ســـــــــــلفًا وخلفًا هو  قراءةالالمختار عن أئمة  :ةباالســـــــتعاد ءحكم الجهر واإلخفا 

ي  بي عن نافع من اإلسرار قراءالالجهر باالستعاذة لجميع  ، إال ما جاء عن حمزة والمس 
  .(3)بها 

 : (4)قال ابن الجزري في طيبته 
وُذ إ ن  أ ر دت  تــــ   103 ل  أ عــــُ قـــــــُ  قــــرأو 

 
يـــع  الـــ    مـــ  جـــ  رًا لـــ  هـــ  ل  جـــ  حـــــــ  الـــنـــ   قـــرأكـــــــ 

أن يكون بحضـــــــــرة من  يجهر بها القارئ عند مواضـــــع الجهر واإلســـــرار بها: 
، أو قراءةالعلى شيخ، أو في مجلس وكان هو المبتدئ ب قرأ، كأن يكون يهت  قراءيسمع 

 قرأفي المحافل، أو غير ذلك، ويســــــــر  بها في الصــــــــالة جهرية كانت أو ســــــــرية، وإذا 
مع جماعة ولم يكن  قرأُته ســرية أو جهرية، وإذا كان يقراءخاليًا أو منفردًا ســواء كانت 

 .(5)المبتدئ 
 القرآنوال أعلم خالفا في الجهر باالســـــــــــــــتعاذة عند افتتاح  © :¬قال الداني 

إال ما جاء عن نافع  القرآنوعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع 
 .(6) ® وحمزة

  

                                                           
 (.1/29(، وإتحاف فضالء البشر للبناء )116ـ  2/114ينار: النشر البن الجزري ) (1)
  .(38ص )طيبة النشر البن الجزري  (2)
ني )2/104ينار: النشر البن الجزري ) (3)  (،2/611(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.38طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
: الهادي شرح طيبة النشر(، و 1/282(، شرح طيبة النشر للنويري )108، 2/106ينار: النشر البن الجزري ) (5)

ه 1417 :الطبعة األولى، بيروت ،: دار الجيل(، ط1/118)، ه1422 ت:محمد محمد محمد سالم محيسن ل
: تهداية القاري إلى تجويد كالم الباري: عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي مجلدات(،  3) م،9971 ـ

والوافي في شرح الشاطبية،  )مجلدان(، الطبعة الثانية، : مكتبة طيبة، المدينة المنورة(، ط2/557، )ه1409
- ه1425 :الثالثة الطبعةدر السالم، القاهرة، مصر، ط: ، (37 -36)الغني القاضي: ص  عبد الفتاح عبد

 م.0052
 (.1/391السبع للداني ) القراءاتجامع البيان في  (6)
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 تنبيهات:
اختلف في المراد بــاإلخفــاء فقيــل: الكتمــان: وهو الــذكر في النفس من  األول:

غير تلفظ. وقيل: اإلســـــرار: وهو التلفظ بالذكر وإســـــماع النفس، ونصـــــوص المتقدمين 
  .(1)كلها على جعل اإلخفاء ضدًا للجهر، وكونه ضدًا للجهر يقتضي اإلسرار به 

، أو لكالم ةحــن  ح  ن   وأتــه لعــذر طــارئ، كعطــاس، قراءلو قطع القــارئ  الثــاني:
، أو لكالم قراءةالأم ا لو قطعها إعراضا عن ، ال يعيد االستعاذة قراءةاليتعلق بمصلحة 

 .(2) د  السالم فإنه يستأنف االستعاذةر ، ولو قراءةالعلق بيتال أجنبي 
، كالجهر بالتلبية وتكبيرات قراءةالإظهار لشـــــــــعائر  :ةووجه الجهر باالســــــتعاذ

 .(3) ت منها شيءيفو    بحيث ال من أولها ةقراءالسامع للوإنصات  ؛العيد
للال يان  ظــآنٌّ أنهــا ن؛ و قرأن ومــا ليس بقرألُيفرق بين مــا هو  :ءووجه اإلخفا

 .(4) باإلجماع القرآن منلفظ التعوذ ليس و  ؛القرآنمن 
عند افتتاح الســـــــــــــــور وفي أثنائها كالبدء  القرآنفي جميع  قراءةال: قبل محلها

، ي نقل الخلف عن السلف إال ما شذ  برؤوس األجزاء واآلي، وعلى ذلك جرى العمل ف
أي: إذا أردت  ،، وتأويُله على إضـــــــــــــــمار اإلرادة(5)والمعنى هنا على خالف الااهر

ـ  قراءةال فااهر ، [4]سورة األعراف: {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}كقوله:  ®استعذ  ©فـ
اآليــة أن مجيئ البــأس بعــد الهالك، وليس المعنى كــذلــك، وإنمــا معنــاه: وكم من قريــه 

 .ومثله األمر هنا، (6)أردنا إهالكها فجاءها بأسنا 

                                                           
 (.2/108انار: النشر البن الجزري ) (1)
ني )2/116انار: النشر البن الجزري ) (2)  (.616 /2(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
(، 1/11ه )437السبع وعللها وحججها: ألبي محمد مكي بن أبي طالب ت: القراءاتينار: الكشف عن وجوه  (3)

م. 1984ه ـ 1404تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان، ط: م سسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 
 (.559، 2/558(، وهداية القارئ للمرصفي )107، 2/106والنشر البن الجزري )

 المراجع السابقة.  (4)
، ه665: ت إبراز المعاني من حرز األماني: عبد الرحمن المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة انار: (5)

 .: دار الكتب العلمية(، تحقيق: إبراهيم عطوة، ط1/61)
 (.1/9لمكي القيسي ) القراءاتانار: الكشف عن وجوه  (6)
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ألن المقصــــــــــــــــد منهــا هو طلــب االلتجــاء  :ةقراءالووجه اإلتيان بها في أول 
أن يلقي في التالوة باطاًل، أو ما ال يجوز  واالعتصـــــــــام باهلل من وســـــــــواس الشـــــــــيطان

 قراءةالبعد هذا ، و تهقراءحال  كالم هللا سبحانهلتدبر الشغل القارئ عن أو أن ي ته،قراء
 .(1)غير متحقق بل محال 

ا أن تقترن بــأول فــإنهــا إمــ  تختلف بــاختالف مــا تقترن بــه،  :ةأوجه االســـــــــتعاذ
 :(2)ولكٍل حالٍة تفصيل خاص بها ا أن تقترن بغير أولها، السورة، وإم  
إذا اقترنت االســتعاذة بأي ســورة من : اقتران االســتعاذة بأول الســورة األولى: ةالحال

 :كاآلتي ترتيبها حسب األداءو  ،أربع أوجه قراءالفلجميع السور عدا سورة براءة، 

االســــتعاذة عن البســــملة مع الوقف عليها، ثم االبتداء بأول الســــورة، وهو  قطع ▪
 الجميع. ما يسم ى بقطع

، وهو ما يســــم ى ووصــــل البســــملة بأول الســــورة عن البســــملة، قطع االســــتعاذة ▪
 .بقطع األول، ووصل الثاني بالثالث

، وهو ما وصــــــــل االســــــــتعاذة بالبســــــــملة والوقف عليها، واالبتداء بأول الســــــــورة ▪
 م ى بوصل األول بالثاني والوقف عليه، ثم البدء بالثالث.يس

 وصل الجميع.وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة، وهو ما يسم ى ب ▪

اقتران االســتعاذة بغير أول الســورة، ولو بعد آية أو كلمة من أولها، الثاني:  ةالحال
ـــــ وبين االكتفاء باالستعاذة،  فالقارئ  ـــــ وهو األفضل ـ مخير بين اإلتيان بالبسملة بعدها ـ

فإن أتى بالبســـــــــــملة فله األوجه األربعة الســـــــــــابقة باســـــــــــتثناء ســـــــــــورة براءة، وإن اكتفى 
وذلك لعدم الوجهان ال غير في أول ســـــــــورة براءة؛  هماو وجهان فقط، باالســـــــــتعاذة فله 

 :، والوجهان همامصاحف العثمانيةفي أولها في جميع ال ة البسملةكتاب

، وهو ما يســـــــــــــــم ى بقطع اآلية براءة، أو أول قطع االســـــــــــــــتعاذة واالبتداء بأول ▪
 .الجميع

                                                           
أبي مريم:  ا: ألبي عبد هللا نصر بن علي الشيرازي المعروف: بابنوعلله القراءاتفي وجوه انار: الموضح  (1)

 م.2007(، تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 147)ص
 (.561ــ 559انار: هداية القارئ للمرصفي ) (2)
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 .، وهو ما يسم ى بوصل الجميعاآلية براءة، أو بأول وصل االستعاذة بأول ▪

 :(1) قال ابن الجزري في الطيبة
ل  .....106 ه  أ و  صــــــــــــــــ  ل يــ  ق ف  ل ُهم  ع   و 

 
................................ 

أو ضميرًا يعود  أول اآلية المبتدأ بها اسمًا من أسماء هللا تعالىإذا كان  تنبيه:
ذلك مما يفيد البشــاعة في المعنى، ال يقتصــر على االســتعاذة  نحوو  ،ســبحانه ى هللاإل

قوله  وحدها ويبدأ باآلية بعدها بل يفصـــــــــــــــل بينها بالبســـــــــــــــملة، أو بالقطع، وذلك نحو
  ژ ژ ڈ}: تعالىوقوله  [،255]ســـورة البقرة: {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}تعالى: 

 ، وقوله[59]ســورة األنعام: {وئ ەئ ەئ} ، ونحو قوله تعالى:[5]ســورة طه: {ڑ
 .(2) قراءةال، نص  على ذلك عدد من أئمة [47]سورة فصلت: {ٻ ٻ ٻ ٻ}: تعالى

؛ وذلك [29]ســــــورة الفتح: {ٻ ٻ ٱ}وزاد صــــــاحب اإلتحاف عند البدء بقوله تعالى: 
 لما فيه من البشاعة في المعنى.
 املطلب الثاني: البسملة

مل ومعناه س  ب  الفعل:  ياسم هللا، تقول فبحروفه من  ت  ع  م  مصدر جُ  :ةلغ ةالبسمل 
، وحوقل: إذا قال: ال حول وال قوة إال نحو هيلل إذا قال: ال إله إال هللا اسم هللابل: اق

  .(3)والتسمية والبسملة اسمان بمعنى واحد باهلل، وحيعل: إذا قال: حي  على الصالة، 
 .(4) {ٻ ٻ ٻ ٱ}: هي قول القائل أو القارئ واصطالحًا: 

في البســـملة هل هي آية من كل ســـورة أو آية من الفاتحة فقط اختلف حكمها: 
ابن  قراءالوالذي رج حه إمام المحققين وشــيخ ، (5) القرآنأو أنها ليســت بآية في جميع 

                                                           
  .(11ص )طيبة النشر البن الجزري  (1)
السبع: علي  القراءاتغيث النفع في  (،2/130) النشر البن الجزري (، و 1/19القيسي )الكشف لمكي : ينار (2)

، ق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيانيحقت (،33ه، )ص1118: تبن محمد الصفاقسي المقرئ 
 (.2/562، وهداية القارئ للمرصفي )م2004 -ه1425 :الطبعة األولى، بيروت، : دار الكتب العلميةط

 (.45الوافي في شرح الشاطبية )صو  ،(34)صالناظم شرح طيبة النشر البن  نار:ا (3)
 القراءاتمختصر العبارات لمعجم مصطلحات (، و 108ية للمس ول )صالقرآن القراءاتانار: مصطلحات علم  (4)

 (.37) لدوسري ل
 :ذكرها ابن الجزري في كتابه النشر في ذلك خمسة أقوال (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-121- 

 

ها آية من الفاتحة  قراءاتالأن االختالف فيها كاالختالف في  ¬الجزري  فمن عد 
هـا فليســــــــــــــــت بـآيـة عنـده، وأمـا في غير الفـاتحـة فهي آيـة  فهي عنـده آيـة، ومن لم يعـد 

 . (1)مستقلة من أول كل سورة ال منها 

: للبســــــــــملة ثالث حاالت، ومن خالل هذه الحاالت يتضــــــــــح ةحاالت البســــــمل
 في البسملة إثباتًا وحذفًا. قراءالمذاهب 

، ســــواء أكان هذا القرآن: عند االبتداء بأول أي ســــورة من ســــور األولى ةالحال
العشرة في هذه الحالة: اإلتيان بالبسملة  قراءال، ومذهب (2)االبتداء عن وقف أو قطع 

قال ابن . (3)فال بســملة لهم فيها  ®براءة  ©عن أحد منهم ســوى ســورة  خالف من غير
 : (4) الجزري في الطيبة

109 ......................... 
 

م ال    لٌّ ب ســـــــــــــــ  ور ة  كــــُ ا الســـــــــــــــ  د  ف ي ا بتــــ   و 
ل   110  ل و  ُوصــــــــــ  ٍة ف ال  و  و ى ب ر اء   ســــــــــ 

 
 ................................. 

ل   ©قوله:   ل و  ُوصــــــــ  أي: ولو وصــــــــل آخر األنفال بأول براءة فال بســــــــملة،  ،® و 
 .بين األنفال وبراءة لى ذلك في أوجه الوصلوسيأتي الكالم ع

                                                           
 الفاتحة فقط، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة، ومن وافقهم، وروي قوال للشافعي.األول: أنها آية من 

الثاني: أنها آية من أول الفاتحة، ومن أول سورة، وهو األصح من مذهب الشافعي، ومن وافقه، وهو رواية عن 
 أحمد، ونسب إلى أبي حنيفة.

 الثاني للشافعي.الثالث: أنها آية من أول الفاتحة، بعض آية من غيرها، وهو القول 
الرابع: أنها آية مستقلة في أول كل سورة ال منها، وهو المشهور عن أحمد، وقاله داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر 

 .الرازي، عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة
للتيمن والتبرك، وهو مذهب  الخامس: أنها ليست بآية وال بعض آية من أول الفاتحة، وال من أول غيرها، وإنما كتبت

مالك وأبي حنيفة والثوري، ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها 
ني )(138، 2/137انار: النشر البن الجزري ) .آية من الفاتحة ــ  1327 /4، ولطائف اإلشارات للقسطال 

1338). 
 (.138 ،2/137انار: النشر البن الجزري ) (1)
 ،واالنتقال منها ألمر آخر قراءةالبأن تكون نية القارئ ترك  رأساً  قراءةالترك  :بالقطع عند المحققين :والمراد (2)

، وكثير من المتقدمين يطلقون قراءةالقطع الصوت عن الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استلناف : وبالوقف
 (.34السبع للصفاقسي )ص القراءات. ينار: غيث النفع في القطع على الوقف

 (.2/124ينار: النشر البن الجزري ) (3)
 (.38طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
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ــــــــــــــــــــ  قراءالبين الســـــورتين، اختلف  :ةالثاني ةالحال في الفصـــــل بين الســـــورتين بـ
ــــــــــــــــ ®البســملة© عدا بين  ®البســملة©، ومذهب الكســائي براوييه الفصــل بين كل ســورتين بـ
قال ابن الجزري في . (1) فُنقل اإلجماع على ترك البســملة بينهما ®براءة  ©و ®األنفال©

 :(2) الطيبة
ف   107 رت ي ن  ب ي ن صــ  و  م ل  ب ي ن  الســ   ب ســ 

 
ق  ر جـــــــا    ......................ُدم  ثــــ 

  ©الســــــور ولو بكلمة أو آية ســــــوى ســــــورة  لاالبتداء بما بعد أوائ :ةالثالث ةالحال 
في هذه الحالة التخيير والجواز، فالقارئ مخير بين اإلتيان بـ  قراءال، ومذاهب ®براءة 

، فالعراقيون على اختيار البســـــــملة، وجمهور المغاربة قراءالوعدمها لكل  ®البســـــــملة  ©
 .(3)على عدمها 

 :(4)قال ابن الجزري في الطيبة 
110......................... 

........................... 
 

ا   طـــــــً ســـــــــــــــ  و  ل  و  ت مــــــــ  ح  ا ي  يهـــــــ  ف  ي  ر  و   خ 
  ©، أي: والتخيير في وسط ® براءة ©، عائد على سورة ® وفيها © في والضمير: 

  ®براءة  ©وظاهر كالم األئمة يقتضـــــي التخيير مطلقًا في أثناء ســـــورة يحتمل،  ®براءة 
، ®ألنه القياس  ©وغيرها الســـــــــخاوي قال:  ®براءة  ©وغيرها، وأجاز التخيير مطلقًا في 

ورج ح ابن الجزري أن ذلك يختلف باختالف  ®براءة  ©في ســــــــورة  (5) ومنعه الجعبري 
فت البسملة من أول أقوالهم   . ®براءة  ©في العلة التي ألجلها ُحذ 

الصـــــــــــواب أن ُيق ال: ... وأما من ذهب إلى البســـــــــــملة في  © ابن الجزري: قال
ف ت البســـــــــــــــملة من أولها  األجزاء مطلقًا، فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها ُحذ 

مل،  وإن لم يعتبر بقاء أثرها، وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم ُيب س 

                                                           
ني )2/118انار: النشر البن الجزري ) (1)  (.4/1339(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.38يبة النشر البن الجزري )صط (2)
ني )(، لطائف 2/128ينار: النشر البن الجزري ) (3)  (.4/1355اإلشارات للقسطال 
 (.38طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
الجعبري، محقق حاذق، شرح الشاطبية بن أبي العباس هو: أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل  (5)

نهاية . انار: غاية اله732على أبي الحسن على الوجوهي، وغيره، توفي سنة:  القراءاتوالرائية، وغيرها، قرأ 
  .(21 /1)البن الجزري 
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 .(1) ®أو لم يرها علة بسمل
: ألن البســــملة عندهم آية من كل ثفي الحاالت الثال ةلإلتيان بالبســـمووجه ا

  :وقد وردت أخبار في ذلك منهافأتى بها في تالوته،  ®براءة  ©سورة عدا 
ورة حت ى ت   ختمال يعلم  § ي  ان الن بكــ» ƒحــديــث ابن عبــاس  : لز  ن  الســـــــــــــــ 

ذات يوم بين  §ينا رسول هللا ب»قال:  ¢ أنس، وحديث (2) « {ٻ ٻ ٻ ٱ}
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأســـــه متبســـــما، فقلنا: ما أضـــــحكك يا رســـــول هللا قال: 

 []ســـــــورة الكوثر {ڈ ڎ ڎ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قرأف «آنفا ســـــــورة نزلت علي  أ»
«الحديث... 

 .(4)واتفاقهم على كتابتها في خط المصحف ، (3) 
  :®براءة  ©و ®األنفال  ©أو بين  ®براءة  ©بأول  ةلووجه عدم اإلتيان بالســــــم

ألن البســـملة غير ثابتة في خط المصـــحف، وألنها كانت تنزل عند أول كل ســـورة ولم 
تنزل عند نزول براءة، وقيل: ألن الســـــورة نزلت بالســـــيف، والبســـــملة أمان، وقيل: ألن 

 .(5)األنفال وبراءة سورة واحدة فلم يفصل بينهما بالبسملة 
ن ذلك يختلف فإ: ®براءة  ©ســـــــــورة  وعدمها في أوســــــا  ةلوأما وجه البســــــم

فت البســــــملة من أول اعتبر  ، فمن®براءة  © باختالف أقوالهم في العلة التي ألجلها ُحذ 
ف ت البسملة من أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي  بقاء أثر العلة التي من أجلها ُحذ 

مل، وإن لم يعتبر بقاء أثرها، أو لم يرها علة بسمل  .(6) لم ُيب س 
 ،يبسمل بين السورتين له في البسملة ثالثة أوجه جائزة: كل من ةأوجه البسمل

                                                           
  (.2/131) انار: النشر البن الجزري  (1)
 (، وصححه الذهبي في تلخصيه للمستدرك، وقال: ثابت.1/231نار: المستدرك للحاكم، كتاب الصالة، )ا (2)
 صحيح.( قال الشيخ األلباني: 904، ح){بسم هللا الرحمن الرحيم} قراءةسنن النسائي كتاب االفتتاح، باب  (3)
 (.150البن أبي مريم ) القراءات(، والموضح في وجوه 14، 13 /1نار: الكشف للمكي القيسي )ي (4)
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن محمد بن أبي بكر القرطبي:  القرآنالجامع ألحكام انار:  (5)

م، تحقيق: عبد هللا عبد 2006 -ه1427، م سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: األولى، (94 -93 /10)
(، والموضح البن أبي مريم 14، 13 /1لمكي القيسي ) السبع: القراءاتعن وجوه  الكشف، المحسن التركي

(150.) 
  (.2/131) انار: النشر البن الجزري  (6)
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، وهذه®براءة  ©ســورة وذلك ســوى  ،(1)ووجه رابع ممنوع   ؛ ألنه ال بســملة فيها كما مر 
 : األوجه بحسب الترتيب األدائي فيها كالتالي

وقف على الجميع: قطع آخر الســـــورة عن البســـــملة وقطع البســـــملة عن أول ال  -1
 . أحسنها كما نص  عليه الجعبري  السورة، وهذا الوجه

 الوقف على آخر السورة الماضية، ووصل البسملة بأول السورة اآلتية.  -2

 .في الجميع: وصل البسملة بالسورة الماضية واآلتية الوصل -3

وصـــــــــــل آخر الســـــــــــورة بالســـــــــــملة والوقف عليها، وهذا هو الوجه الممنوع؛ ألن  -4
 .(2)لجزري في الطيبة البسملة ألوائل السور ال ألواخرها. قال ابن ا

ر  و إ ن  و   111 و  ر  الســـــــــــ  ا ب آخ  ل ت ه   صـــــــــــ 
 

ر   جـــــ  تـــــ  حـــــ  ُرُه ال  يـــــُ يـــــ  ف  و غـــــ  قـــــ  ال  تـــــ   فـــــ 
 ، وهي:(3)ثالثة أوجه  قراءالجميع ل فيجوز :® ةءبرا ©و ® األنفال ©وأما بين  

 .¬: وهو األصل، وهو اختيار ابن الجزري الوقف •

 .مع عدمها أولىجوازه قد كان جائزا مع وجود البسملة ف: و الوصل •

اع في كتابه ®التبصرة  ©: نص  عليه مكي في السكت • االستبصار  ©، وابن القص 
 .®العشر قراءاتالفي 

ت  أي ســـــــــــــــورة متقــدمــة في ترتيــب كل هــا  األوجــه هــذه وتجري  لــ  فيمــا إذا ُوصـــــــــــــــ 
بأول براءة أجرى هذه  النســــاءكأن وصــــل القارئ آخر ســــورة  المصــــحف بســــورة براءة،

بأول براءة ففي هذه  النورالثالثة األوجه، فإن اختل  الترتيب كأن وصــــــــل آخر ســــــــورة 
 الحال يتعي ن القطع ال غير.

على سبيل التخيير، فبأي إنما هي ونحوها  الواردة في البسملة هذه األوجه تنبيه:
، وقد سبق اإلشارة إلى ئ منها جاز، وال احتياج إلى الجمع بينها في موضعر  وجه قُ 
 .(4)هذا 

                                                           
 (.35لصفاقسي )ص(، وغيث النفع ل132، 2/131انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.38الجزري )صيبة النشر البن ط (2)
(، وغيث النفع للصفاقسي 1/298(، وشرح الطيبة للنويري )136، 135 /2انار: النشر البن الجزري ) (3)

 (.1/125(، والهادي شرح طيبة النشر لمحمد سالم محيسن )50(، والوفي في شرح الشاطبية )ص270)ص
 (.2/133انار: النشر البن الجزري ) (4)
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 املطلب األول: تعريف اإلدغام وذكر أقسامه وشروطه وأسبابه وموانعه
 تعريف اإلدغام:
وأدغم الفرس  غمته،يقال: أدغمت الحرف واد   ،دخالاإل :ةاإلدغام في اللغ
 .(1) اللجام: أدخله في فيه

: وقيل، (2) اللفظ بساكن فمتحرك، بال فصل من مخرج واحد صطالح:في االو 
 . (3) ® اللفظ بحرفين حرفًا كالثاني مشدداً  ©هو 

 :اإلدغامأقسام 
ــ وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه ــ، وكلٌّ  وكبير ،صغير :ينقسم إلى قسمين

 .(4)منهما ينقسم إلى: واجب، وجائز، وممتنع 
، كاتفاقهم (5)على إدغامه، ولم يختلفوا فيه  قراءالهو ما اتفق جميع  فالواجب:
]سورة  {ک ک}من قوله تعالى: ®الذال  ©في حرفين:  ®ذال إذ  ©على إدغام 

 {ژ ڈ}، و[64]سورة النساء: {ے ھ}من قوله تعالى:  ®الااء  ©، و[87األنبياء:
قوله من  ®الدال  ©في حرفين:  ®دال قد  ©، واتفاقهم على إدغام [39]سورة الزخرف:

]سورة  {جب يئ} قوله تعالى:من  ®التاء  ©، و[61]سورة المائدة: {ڳ ڳ}تعالى: 

قوله من  ®التاء  ©في ثالثة أحرف:  ®تاء التأنيث  ©، واتفاقهم على إدغام [256البقرة:
 ٻ}قوله تعالى: من  ®الدال  ©، و[16]سورة البقرة: {ىئ ىئ ىئ}تعالى: 

]سورة  {ھ ھ ھ}قوله تعالى: من  ®الطاء  ©، و[89]سورة يونس: {ٻ

قل،  ©، واتفاقهم على إدغام الالم من: [14]سورة الصف: {يث ىث}، و[13األحزاب:

                                                           
  .(161 /32)تاج العروس للحسيني: (، و 12/203)سان العرب البن مناور ل (1)
ني ) .(317 /1)انار: شرح طيبة النشر للنويري  (2)  للبناءوإتحاف فضالء  (،2/672ولطائف اإلشارات للقسطال 

   .(58ية وما يتعلق به: للمس ول )صالقرآن القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 30)ص
  .(1/127في شرح الطيبة )(، والهادي 2/148)النشر البن الجزري  (3)
ني 56، 55(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص2/148ينار: النشر البن الجزري ) (4) (، ولطائف اإلشارات للقسطال 

(2/674.) 
   (.62للمس ول )ص القراءاتانار: معجم مصطلحات علم  (5)
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، [30]سورة سبأ: {ۈ ۈ}قوله تعالى: نحو  ®الالم  ©في حرفين: في  ®وهل، وبل 
نحو:  ®الراء  ©، وفي [17]سورة الفجر: {ے ھ ھ}، و[28]سورة الروم: {ڈ ڈ}و

 .[56]سورة األنبياء: {ەئ ەئ}قوله تعالى: ، و [22]سورة الكهف: {ڎ ڎ ڌ}قوله تعالى: 
أن الحروف الواقعة بعد األلفاظ المذكورة  على اإلدغام في هذا النوع:ووجه اتفاقهم 

إما متماثلة: فُأدغمت التفاق المخرجين، وإما متقاربة: فُأدغمت لشدة قربهما؛ ولعسر 
 . (1) انتقال اللسان من موضع إلى آخر، وإما متجانسة: فأدغمت الت حاد المخرجين

م كاإلدغام الصغير قراءالهو ما اختلف فيه  والجائز: غ  ر وُمد  ه   ©من:  بين ُما 
، وسيأتي ذكره، (2) ®والم هل وبل  ©، و®تاء التأنيث  ©، و®دال قد  ©، و®ذال إذ 

 وبيان مذهب أبي الحارث فيه.
، لوجود ما يمنع من اإلدغام إم ا لعدم قراءالهو ما ال يدغمه أحد من  والممنوع:

 ،[192]سورة البقرة: {ڄ ڄ}قوله تعالى: وجود أحد شروطه أو أسبابه نحو 
مانع من  الحرف المدغم اإلخفاء قبلفالتنوين و  .[23]سورة لقمان: {ں ڱ}و

 .(3)إدغامه، وستأتي موانع اإلدغام 
، أو {ۉ ۉ}في المدغم: أن يلتقي الحرفان خطًا ولفاًا نحو: شرو  اإلدغام: 
 ۓ}، فإن التقيا لفاًا ال خطًا امتنع اإلدغام نحو: {خب حب}خطًا ال لفاًا نحو: 

وفي المدغم فيه: كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة ليدخل نحو: . {ڭ
 . (4) {ۈ}ويخرج نحو:  {ڻ}

                                                           
تحقيق: عبد الرازق  (،293الفريدة في شرح القصيدة: ألبي عبد هللا محمد بن حسن الفاسي ) ئنار: الآللا (1)

وكنز المعاني في شرح حرز  م.2010-ه1431مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط: الثانية، ، ط: موسى
ق: د. محمد (، تحقي1/529األماني: ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد الموصلي المعروف بـــ: شعلة )

ه 1433ية، ودار البركة، دمشق، سوريا، الطبعة األولى: القرآنأبراهيم المشهداني، ط: دار الغوثاني للدراسات 
 م.2012ــ

ني ) (2)    (.58للمس ول )ص القراءاتمعجم مصطلحات علم (، و 674 /2انار: لطائف اإلشارات للقسطال 
 نار: المراجع السابقة.ا (3)
(، وإتحاف فضالء البشر 324، 1/323(، وشرح الطيبة للنويري )156، 2/155البن الجزري )انار: النشر  (4)

ني )30للبناء )ص  (.2/681(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
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 هي: و ، (1) ثالثة اإلدغام: أسباب
ڱ }، و{گ ک}: أن يت حدا الحرفان مخرجاً وصفة نحو: التماثل ▪

 .{ىئ ىئ}و ،{ٺ ٺ}و ،{ڱ

ةَ ٱ} ويختلفا في الصفة نحو:الحرفان في المخرج  فقأن يت: التجانس ▪  لَصلَوَٰ
 .{ھ ھ ھ}و ،[114]سورة هود: {ۡلََهاره ٱَطَرََفه 

 ېئ}: أن يتقارب الحرفان مخرجًا أو صفة أو مخرجًا وصفة نحو: التقارب ▪

 .{ٻ ٱ}، و{ېئ ېئ

لمن مذهبه  وارتفع المانع جاز اإلدغام هوسبب اإلدغام إن وجد شرط :ةفائد
، فإن كانا مثلين أسكن األول وأدغم، وإن كانا غير مثلين قلب كالثاني اإلدغام

اللسان عنهما دفعة واحدة من غير وقف على األول، وال وأسكن، ثم أدغم وارتفع 
 .(2) فصل بحركة، وال روم

 :(3) قال ابن الجزري في الطيبة
ر ك ان   122  إ ذ ا ال ت ق ى خ طًّا ُمح 

 
ان  ُمق ار ب ان    ن س  ث ال ن  ج   م 

م   – 123  غ  .......... أ د 
...................... 

 

 ....................... 
 :(4)، وهي ®الجزم  ©أربعة، واختلف في موانع اإلدغام:  

ن: نحو:  -1 ، {ڭ ۇ}، و{ڤ ٹ}، و{ی ی}المنو 
 .{ۇ ۇ}و

 .{ڦ ڦ}، {ڀ پ}، و{ہ ہ}، و{ڎ ڌ}المشدد: نحو:  -2

 خس}، و{ڻ ں}تاء الضمير: سواء كان متكلمًا أو مخاطبًا نحو:  -3

                                                           
 لمراجع السابقة.ا (1)
ني )158 /2) النشر البن الجزري  (2)  (.2/705(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.39يبة النشر البن الجزري )ط (3)
ني )2/156نار: النشر البن الجزري )ا (4) (، وشرح الطيبة البن الناظم 2/681(، ولطائف اإلشارات للقسطال 

 (.56، 55)ص
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 .{وئ وئ}، و{ک ک}، و{مس

 وئ}، و{ٿ ٿ}، و{ڦ ڦ}، و{ڱ ڱ}المجزوم: نحو:  -4

 :(1) قال ابن الجزري في الطيبة .{ڻ ڻ ڻ}، و{ۇئ وئ
م ر  ن  أ و  ُين و  م ا ل م   125  ي ُكن  ت ا ُمض 
 

م  ان ُار   ز  فى ال ج  ًدا و  د   و ال  ُمش 
 ُخل فُ  ف ي ه  فإ ن  ت م اث ال  ف   126 

 
ب ا ف ف ي ه    ُضع فُ و إ ن  تق ار 

 : (2)أخرى لإلدغام غير ما ذكر منها  ةوهناك موانع فرعي 
 .[23]سورة لقمان: {ں ڱ}قوله تعالى: من  ®الكاف© اإلخفاء قبل •

]سورة  {ڀ ٺ ڀ}قوله تعالى: نحو:  ®القاف  ©و ®الكاف  ©السكون قبل  •

 . [76]سورة يوسف: {ۇ ڭ}، و[156األعراف:

من:  ®قال  ©إذا كانتا مفتوحتين، سوى لفظ  ®الراء  ©و ®الالم  ©السكون قبل  •
 . [77]سورة الحج: {ں ڱ}و ،[10]سورة الحاقة: {ڀ پ} قوله تعالى:

 {ڭ ڭ}قوله تعالى: من  ®نحن  ©سوى لفظ  ®النون  ©السكون قبل  •
 . [1]سورة إبراهيم: {ڦ ڤ}، و[50]سورة النحل:

 چ}، و[132]سورة البقرة: {ہ ہ}قوله تعالى: من  ®الميم  ©السكون قبل  •

 . [44]سورة يوسف: {پ پ}و. [249]سورة البقرة: {چ

أن العرب آثرت اإلدغام طلبًا للتخفيف، فاإلدغام أسهل من  ووجه اإلدغام:
ألن اللسان يرتفع عن الحرف األول من موضع،  ؛اإلظهار لذا ُشب  ه بمشي المقي د

 .(3) ثم يعود مع الحرف الثاني إلى نفس الموضع أو مقاربه، فيكون فيه ثقل

                                                           
 (.39يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.56، 55(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص2/156نار: النشر البن الجزري )ا (2)
والآللئ الفريدة في شرح القصيدة، محمد بن الحسن الفاسي:  (،401 /1)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي:  (3)

  .م2010-ه1143 :الثانية بعةطالمكتبة الرشد، الرياض، ، ط: ، تحقيق: عبد الرازق موسى(319 /3)
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 الثاني: اإلدغام الكبرياملطلب 
ما تحر ك هو ما كان أول الحرفين فيه محركًا ثم يسكن لإلدغام، وقيل:  تعريفه:

ُسم  ي  كبيرًا: ألن العمل فيه أكثر، ألجل إسكان األول ثم إدخاله في  فيه الحرفان، و 
كثرة ، وقيل: ل(1)والمتجانسين  الثاني، وقيل: ألنه يعم  إدغام المتماثلين والمتقاربين

 .(3)، وقيل: لصعوبته، وقيل: ألن الحركة أكثر من السكون (2) وقوعه
جاءت على األصل في هذا الباب وهو اإلظهار، وقد خالف ورواية أبي الحارث 

 اآلتية: لفاظفي األ هذا األصل فأدغم إدغامًا كبيراً 
 قراءال أجمع، [11]سورة يوسف: {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}قوله تعالى: من ت أ مُنن ا:  ❖

عدا أبي جعفر ـ أي باإلشارة ثم اختلفوا  ـه الجميع قرأ، واختلفوا باللفظ به، فعلى إدغامه
م اً  و  ، فيكون حينلٍذ إخفاء، وهذا اختيار الشاطبي والداني (4)في النون، فبعضهم: يجعلها ر 

، ، فيشير إلى ضم النون بعد اإلدغام(5) يجعلها إشماما :وبعضهم وابن مجاهد وغيرهم،
 :(7)قال ابن الجزري . (6)وهذا الذي قطع به أكثر أهل األداء، وهو اختار ابن الجزري 

م  ....... .........._150 ن ا أ ش   ت أ م 
 

ُرم    م  و  ب ال م ح ض   ل ُكل  ه   ر م  ث  و 
: الداللة على حركة الحرف المدغم، ووجه تركه: ألن حق المدغم ووجه اإلشمام 

 .(8)أن يكون ساكنًا؛ فإن ُأشم  إعراُبه، كان إخفاًء ال إدغامًا 

                                                           
 ، ط:، تحقيق: أيمن سويد(402 /1)انار: العقد النضيد في شرح القصيد، أحمد بن يوسف السمين الحلبي  (1)

ني م2001 -ه1422دار نور المكتبات، جدة، السعودية، ط: األولى،  ، ولطائف اإلشارات للقسطال 
(2/673.)   

  .(317 /1)انار: شرح طيبة النشر للنويري  (2)
ني )ا (3)  (.2/673نار: لطائف اإلشارات للقسطال 
أو له فتسمع لها أو صوته حتى يذهب بذلك معام صوتها أو بالحرف : هو تضعيفك الصوت بالحركة مُ و  الر  و  (4)

 (.2/673لطائف اإلشارات للقسطالني ) .يدركه القريب دون البعيد صوتا خفياً 
 ، وال يضبط إال بمشافهة الشيوخ.ضم الشفتين مصاحبا إلسكان الحرف بدون صوت لذلك الضمكيفيته: و  (5)
 (.210، 2/209نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.38يبة النشر البن الجزري )صط (7)
(، وفتح الوسيط في شرح القصيد: لعلم الدين 1/122وعللها لمكي القيسي ) القراءاتنار: الكشف عن وجوه ي (8)

(، تحقيق: موالي محمد اإلدريسي الطاهري، ط: مكتبة الرشد، 1009، 3/1008علي بن محمد السخاوي )
 .م2002ه ــ 1423الرياض، الطبعة األولى: 
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هَنةٖ }قوله تعالى: حيي: من  ❖ ه أبو قرأ . [42]سورة األنفال: {َوَيۡحََيَٰ َمۡن ََحَ َعنَۢ بَي 
 :(2). قال ابن الجزري (1)الحارث بإدغام الياء في الياء وفتحها 

659 ..................... 
............................ 

 

ًرا  ه  ر  ُما  ي ي  اك س   ع از  ف ا ص  و ح 
 .......ب  ه  ذ  إ  و ى ث  ُخل ف   660 

 

  
منهما ُحر  ك بالكسر  ؛ ألن الحرف األولالمثلينفي ثقل التخفيف  ووجه اإلدغام: 

 .(3)ولموافقة صريح الرسم  فجاز اإلدغام؛

ه كل قرأ ، [95]سورة الكهف: { ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}قوله تعالى: مكنني: من  ❖
 :(5)قال ابن الجزري  .(4)بإظهار النونين  قرأابن كثير المكي ف اباإلدغام عد قراءال

 ...........ال م ك   م ك ن   غ ي ُر  150
 

  
اجتماع المثلين؛ وألن أول المثلين غير مسكن؛ وألن الثاني من  ووجه اإلدغام: 

 .(6)المثلين غير الزم فلم ُيعتد  به 
  

                                                           
 (.4/67نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/352(، شرح طيبة النشر للنويري )1/492نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.2/209نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.41يبة النشر البن الجزري )ص ط (5)
 (.78لمكي القيسي )ص(، والكشف 3/1085تح الوسيط للسخاوي )ف (6)
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 اإلدغام الصغرياملطلب الثالث: 
ُسم  ي  صغيرًا: لقلة العمل فيه هو تعريفه: ، ما كان الحرف األول منه ساكنًا، و 

 .(1) القرآنولسكون الحرف األول، ولقلة وروده في 
م الكالم عن ذلك كل ه أولجائز، وواجب، وممتنع،  :ةأقسامه ثالثو  هذا  وقد تقد 

 .المبحث
 :(2)قسمين  ينقسم إلى الجائزو 

إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة وينحصر  :األول
 .® إذ، وقد، وتاء التأنيث، وهل وبل ©: ، وهيفصولأربعة في 

بــ  ما يسم ى:إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع وهو  الثاني:
 .®حروف قربت مخارجها©

َق بالقسمين:  كان يختلف عنهما قلياًل  أحكام النون الساكنة والتنوين، وإنوأ ْلح 
 لما يتعلق به من أحكام أخرى كاإلظهار، واإلخفاء، والقلب، إال أنه ُألحق بهما.

 ® إذ © الفرع األول: ذال
 .(3) ®الصاد، والسين، والزاي، والتاء، الجيم، والدال  ©ستة، وهي:  حروفها:
في جميع حروفها عدا حرف  ®إذ  ©أبو الحارث الل يث الذال من أدغم  حكمها:

 :(5) قال ابن الجزري في الطيبة .(4)واحد وهو الجيم 
د  إ ذ  ف ي  254 ت ج  ف ير  و  م  الص  غ   ال  ح  أ د 

 
يم  ل    ب غ ي ر  ال ج   ت ال  ر  اٍض ق  ي  و 

 أمثلتها:  
 .[29]سورة األحقاف: {ٻ ٱ}قوله تعالى: من : ®الصاد  ©فــــ
 موضعين.  [12]سورة النور: {ڄ ڄ}قوله تعالى: من  :®السين  ©و

                                                           
ني )2/596انار: النشر البن الجزري ) (1) معجم مصطلحات علم (، و 2/673(، ولطائف اإلشارات للقسطال 

  .(128 /1)الهادي شرح طيبة النشر في محمد محيسن: و  ،(58ية: للمس ول )صالقرآن القراءات
ني )2/596) النشر البن الجزري  (2)  (.2/747( ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.598، 597 /2) النشر البن الجزري  (3)
 (.2/597) لمصدر السابقا (4)
 (.49يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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 . [10]سورة األحزاب: {ڑ ڑ}، و[48]سورة األنفال: {ڄ ڄ} :نحو: ®الزاي  ©و
، [110]سورة المائدة: {ڇ ڇ}، و[166]سورة البقرة: {ڻ ں}: نحو: ®التاء  ©و

 ڤ}و ،[167]سورة األعراف: {ڎ ڎ}، و[110]سورة المائدة: {گ گ}و

 ،[61]سورة يونس: {ىئ ىئ}و ،[40]سورة طه: {ڦ ڦ}، و[7]سورة إبراهيم: {ڦ
 {چ چ}و ،[72]سورة الشعراء: {ہ ۀ}و ،[163]سورة األعراف: {ۇ ۇ}و

 .[124]سورة آل عمران: {ڤ ڤ}، و[10]سورة غافر:
 ڱ}و ،[26]سورة الفتح: {گ گ}و ،[20]سورة المائدة: {ڱں}: نحو: ®الجيم  ©و

فيه  قرأ، وهذا [84]سورة الصافات: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}و ،[110]سورة المائدة: {ڱ
 أبو الحارث باإلظهار. 

 ،[52]سورة الحجر: {ٻ ٱ}و ،[39]سورة الكهف: {ڎ ڎ}: نحو: ®الدال  ©و
 .[25]سورة الذاريات:، و[22]سورة ص:و

، باإلضافة (1) أن التاء والذال يدغمان في الم التعريف :ءووجه اإلدغام في التا
واالستفال، وفي  لما بينهما من التكاف  في الصفات، فهما مشتركان في االنفتاح

الذال جهر يقابله شدة في التاء، وفيها رخاوة يقابله همس في التاء. ووجه اإلدغام 
في الدال: اشتراكهما في االنفتاح واالستفال والجهر، واشتراكهما في إدغام الم 

 .(2) التعريف فيهما
  ®قد  ©الفرع الثاني: دال 

الجيم، والصاد، والزاي، والسين، والشين، والذال،  ©ثمانية، وهي:  حروفها:
 .(3) ®والضاد، والااء 

 .(4) الثمانية هافي أحرف ®قد  ©من بإدغام الدال أبو الحارث  قرأ حكمها:
                                                           

اعلم أنهم قد جعلوا الم المعرفة أصاًل في هذا الباب، فجعلوا الحروف التي تدغم فيها الم  ©قال المهدوي:  (1)
 . (274ص ). شرح الهداية للمهدوي: نتهىا ® متواخية ...المعرفة 

 .(148 -147 /1)والكشف لمكي القيسي: (،2/1111)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي:  (2)
 (.2/600) النشر البن الجزري  (3)
 (.2/600نار: النشر البن الجزري )ا (4)
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 :(1) قال ابن الجزري في الطيبة
ف ير  و الذ ال   256 يم  و الص  م  ب ال ج  غ   اد 
 

ين  و الا ا ق د    اد  الش   ب ض  م  و   ت ن ع ج 
ف اك م  حُ  257   .............. فااً ل ش 

 
 .......... ....... ...... ..... 

 ی} ،[128]سورة التوبة: {ھ ھ}قوله تعالى: من  :®الجيم  © أمثلتها: 

 . [32]سورة هود: {ڱ ڱ}و ،{ی
 ٱ}و ،[89]اإلسراء:و .[41]سورة اإلسراء: {ڄ ڄ}قوله تعالى: من  :®الصاد  ©و

  .[54]سورة الكهف: {ٻ
  .[5]سورة الملك: {ڈ ڈ}قوله تعالى: من  :®الزاي  ©و
 {ٻ ٱ}و ،[102]سورة المائدة: {ەئ ائ ائ}قوله تعالى: من  :®السين  ©و

]سورة  {ے ے}، و[181]سورة آل عمران: {ٻ ٻ ٱ}و ،[1]سورة المجادلة:

  .[153]سورة النساء: {ۓ ے}، و[171الصافات:
  .[30]سورة يوسف: {خب حب جب}قوله تعالى: من : ®الشين  ©و
  .[179]سورة األعراف: {ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى: من : ®الذال  ©و
]سورة و ،[167]سورة النساء: {ہ ہ ہ}قوله تعالى: من  :®الضاد  ©و

 ،[56]سورة األنعام: {ڳ ڳ ڳ}، و[149]سورة األعراف:، و[140]سورة األنعام:و ،[77المائدة:
 ،[12]سورة المائدة:و ،[136]النساء:، و[116]سورة النساء:و ،[108]سورة البقرة: {ژ ڈ}و
 .[1]سورة الممتحنة:و ،[36]سورة األحزاب:و

 ڄ ڄ}، و[231]سورة البقرة: {ٹ ٿ ٿ}قوله تعالى: من : ®الااء  ©و

 . [24]سورة ص: {ہ ہ ہ}و ،[1]سورة الطالق: {ڄ
أن هذه األحرف الثمانية مع الدال تدغم في الم  :ووجه اإلدغام في الجميع

التعريف عدا الجيم، وكذلك ألجل التقارب في المخرج والصفات، فإن السين والذال 
والااء والزاي والصاد من طرف اللسان، والضاد من إحدى حافتي اللسان، تتصل 

                                                           
 (.49يبة النشر البن الجزري )صط (1)
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بسبب االستطالة بطرف اللسان، والشين من وسط اللسان واتصل بصفة التفشي 
 . (1) بطرف اللسان، والجيم لما كانت من مخرج الشين عوملت مثلها

 الفرع الثالث: تاء التأنيث
 .(2) ®الجيم، والااء، والثاء، والصاد، والزي، والسين  ©هي: و ستة،  حروفها:
 في ®تاء التأنيث الساكنة  ©من  بإدغام التاءأبو الحارث الل يث  قرأ حكمها:

 :(4) الجزري في الطيبة ، قال ابن(3) الستة هاأحرف
ت اُء ت أ ن يٍث  ـــ259 ث او  يم  الا ا و   ب ج 
 

ف ير  م ع    م   الص  غ   ...ز  حُ ضًى ر  اد 
 {ۇ ۇ}و ،[56]سورة النساء: {گ گ}: نحو: ®الجيم  © :أمثلتها  

 .[36]سورة الحج:
 ،[141]سورة الشعراء: {ڦ ڦ}و ،[95]سورة هود: {وئ ەئ}: نحو: ®الثاء  ©و

 . [25]سورة التوبة: {ڭ ڭ}، [11]سورة الشمس: ،[4]سورة الحاقة: ،[23]سورة القمر:
  .[97]سورة اإلسراء: {ڦ ڤ}قوله تعالى: من : ®الزاي  ©و
 {ۇئ وئ}و ،[261]سورة البقرة: {ڎ ڎ}قوله تعالى: من  :®السين  ©و

]سورة  {گ گ}و ،[38]سورة األنفال: {ڭ ۓ}و ،[57]سورة األعراف:

 ڄ}و ،[20]سورة محمد:، [127، 124، 86]سورة التوبة: {ېئ ېئ}و ،[19يوسف:

 . [19]سورة ق: {ڄ
 ڦ}و ،[90]سورة النساء: {ھ ہ}قوله تعالى: من : ®الصاد  ©و

  .[40]سورة الحج: {ڦ
 ڀ}و ،[146األنعام: ]سورة {ۈئ ۆئ}قوله تعالى: من : ®الااء  ©و

 .[11]سورة األنبياء: {پ ٻ}و ،[138]سورة األنعام: {ٺ
                                                           

 .(274ص )وشرح الهداية للمهدوي:  (،1128 -2/1127)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي  (1)
 (.2/604) النشر البن الجزري  (2)
 .(2/604) لمرجع السابقا (3)
 (.49يبة النشر البن الجزري )صط (4)
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: التقارب في المخرج والصفات، وألن هذه األحرف أقوى من التاء، ووجه اإلدغام
 .(1)األقوى في  األضعففهو من باب إدغام 

 الفرع الرابع: الم هل وبل 

التاء، والثاء، والزاي، والسين، والضاد، والطاء، والااء،  ©ثمانية، وهي: حروفها: 
 .(2) ®والنون 

 .(3) في أحرفها الثمانية ®هل، وبل  ©بإدغام الالم من  أبو الحارث الل يث قرأ حكمها:
 :(4)قال ابن الجزري 

ب ل  و ه ل  ف ى ـــ 262 ين  و  ث ا الس   اد    ماد غ   ت ا و  ز اي  ط ا ظ ا الن ون  و الض  م  رُ و   س 
 : أمثلتها 

]سورة  {ڀ ڀ}و ،[59]سورة المائدة: {ٿ ٿ}قوله تعالى: من : ®التاء  ©

 .[16]سورة األعلى: {ٻ ٱ}و ،[40]سورة األنبياء: {ڎ ڎ}و ،[65مريم:
 .[36]سورة المطففين: {پ ٻ}قوله تعالى: من : ®الثاء  ©و
]سورة  {ڃ ڃ}و ،[33]سورة الرعد: {ی ىئ}قوله تعالى: من : ®الزاي  ©و

 .[48الكهف:
 .[83، 18]سورة يوسف: {ڌ ڌ}قوله تعالى: من : ®السين  ©و
 .[28]سورة األحقاف: {يئ ىئ}قوله تعالى: : ®الضاد  ©و 
 .[155]سورة النساء: {ٺ ٺ}قوله تعالى: من : ®الطاء  ©و
 .[12]سورة الفتح: {ڳ ڳ}قوله تعالى: من : ®الااء  ©و
]سورة  {چ ڃ}و ،[170]سورة البقرة: {ڀ پ}قوله تعالى: من : ®النون  ©و

]سورة و ،[15]سورة الحجر: {وئ وئ}و ،[18]سورة األنبياء: {گ گ}و ،[21لقمان:

                                                           
 .(1/150)والكشف لمكي القيسي:  (،2/1128)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي:  (1)
 (.2/609) النشر البن الجزري  (2)
 .(2/609) السابق صدرلما (3)
 (.49يبة النشر البن الجزري )صط (4)
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]سورة  {گ گ گ}و ،[27]سورة هود: {ۇئ وئ}و ،[27]سورة القلم:و ،[67الواقعة:

 .[103الكهف:
  يكون مع الغنة. ®النون  ©في حرف  ®هل وبل  ©إدغام الالم من  تنبيه:
 ®بل ©، وتختص ®التاء، والنون  ©في حرفين، وهما:  ®بل وهل  ©: تشترك ةفائد

 ®هل ©، وتختص ®الزاي، والسين، والطاء، والااء، والضاد  ©بخمسة أحرف، وهي: 
  .®الثاء  ©بحرف واحد، وهو: 
 ؛بالم التعريف، فالم التعريف تدغم في هذه األحرف :هماتشبيهاً لـ ووجه اإلدغام:

  .(1) ألن السكون فيهما الزم، وألجل التقارب في المخرجو 
 خمارجهاالفرع اخلامس: حروف قربت 

ُتل ف  في إدغامه من هذا الباب ثمانية أحرف، وهي:  الباء والثاء  ©ومجموع ما اخ 
 .®والدال والذال والراء والفاء والالم والنون 

، وتفصيل (2)فإنه ياهرها  ®الراء  ©أدغم أبو الحارث جميع حروفها عدا  حكمها:
 ذلك كالتالي: 

 الباء: وتدغم في حرفين: في الفاء، والميم. •

 {ىئ ىئ}قوله تعالى: : هيففي خمسة مواضع: و  ®الباء في الفاء  ©فــأما 
]سورة  {ہ ۀ ۀ ڻ}و ،[5]سورة الرعد: {ۋ ۋ ٴۇ}و ،[74]سورة النساء:

]سورة  {ىت مت خت حت}و ،[97]سورة طه: {ۉ ۉ ۅ ۅ}و ،[63اإلسراء:

 :(3)قال الناظم  .[11الحجرات:
م   ــــ265 ز  غ اُم ب اء  ال ج   ال  ق   ل ي  ال ف ا  ف يإ د 

 
  ... .... ...ز  حُ م  رُ ُخل ُفُهم ا 

 .(4) االنفتاح واالستفال يالمخرج، وتجانسهما ف يف التقارب ووجه اإلدغام: 
 {ن يََشا ءُ َوُيَعذ هب مَ }تعالى:  هلو قففي موضعين: من  ®الميم  الباء في ©وأما 

                                                           
 .(154 -153 /1)انار: الكشف لمكي القيسي:  (1)
 (.33ـ  3/5نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.49يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.533 /1المعاني لشعلة )وكنز (، 1/545انار: شرح طيبة النشر للنويري ) (4)
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 :(1) قال ابن الجزري  .[42]سورة هود: {ہ ہ}قوله تعالى: و  ،[284]سورة البقرة:
265.......................... 

.......................... 
 

ب  م ن   ..................  ذ    ال  ح  ُيع 
ُخل ف  ر   266   .....ن  ب  ًوا د   يف  و ى و 

 
 ..................................

. 
 

ك ب   .......... 267 ف ى ار  م ارُ و   ض  ح 
 

 .......... ًوى قُ ل  ن  ي ب  ن  د  و الُخل ُف  
 .(2)االنفتاح، واالستفال اتحاد مخرجهما، وتجانسهما في  :ووجه اإلدغام 

وذلك من األلفاظ اآلتية: )أورثتموها(، و)لبثت(،  ،®التاء  ©الثاء: وتدغم في  •
 حيث ورد مفردًا كان أو جمعًا، و)يلهث ذلك(.

 جب يئ ىئ}قوله تعالى: ففي موضعين ال غير، وهي:  ®أورثتموها  ©أما 

]سورة  {وئ وئ ەئ ەئ}قوله تعالى: و  ،[43]سورة األعراف: {حب

 .[72الزخرف:
 ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ}قوله تعالى: فمن وأما )لبثت( المفرد: 

]سورة  {ژ ڈ ڈ}قوله تعالى: و  ،[259]سورة البقرة: {ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[16يونس:
 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ}قوله تعالى: فمن وأما )لبثتم( الجمع: 

 {ڇ چ چ چ چ}و ،[19]سورة الكهف: {ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ
]سورة  {ک ڑ ڑ ژ}، و[103]سورة طه: {ڇ ڇ ڇ ڇ}، و[52]سورة اإلسراء:

 ۀ ۀ ڻ}و ،[112]سورة الم منون: {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}و ،[104طه:

  .[56]سورة الروم: {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}و ،[114]سورة الم منون: {ہ ہ
 :(3)قال الناظم 

ضًى ر  ُأور ث ُتُمو  ... ... ... 269
ال    ج 
 

ام  ز  حُ   ي ف  ج  ل ب ث ُت ك   ث ل  ُخل ٍف و 
... ... ضًى ر  ن ا ث  م  ك  ط  حُ  270 

... 
 

  ...... ........... ..... ......
... 
                                                            

 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (1)
   .(1/547(، وشرح طيبة النشر للنويري )1226 /2)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي:  (2)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (3)
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في االنفتاح واالستفال تجانس التقارب في المخرج، وال فيهما: دغاماإلووجه 
 .(1) والهمس، وألن التاء أقوى من الثاء

 .[176]سورة األعراف: {ۅ ۋ}قوله تعالى: فمن : ®يلهث  ©وأما 
 : (2)قال الناظم

ر   .... .... .. 271  ي ل ه ث  أ ظ ه 
 

ٍم ح    ال ُفُهم ُور ي  ن  ُهم  ل  ر   ال  خ 
الشتراك الحرفين مخرجًا، وسكون أولهما، والتجانس بينهما، وعدم  ووجه اإلدغام: 

 .(3)وجود مانع من إدغامهما 
 : ®الثاء والذال  ©الدال: وتدغم في حرفين: في  •

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}قوله تعالى: من : ®الثاء  ©فــ 

 . [145]سورة آل عمران: {ہ ہ ہ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى: ومن : ®الذال  ©و

 :(4) قال الناظم .[2 ــ1]سورة مريم: {پ
اد   ... ... ... ... 268 ص  و 

ُر م ع   ك   ذ 
 

 ... ... ... ط  حُ م  ك  ف ا ش  ُير د   
 .(5)واالستفال  ، واالشتراك في االنفتاحالتقارب في المخرج ووجه اإلدغام: 

 ©، و®نبذتها  ©، و®عذت  ©من األلفاظ اآلتية:  ®التاء  ©الذال: وتدغم في  •
 .®ڇ©المفرد والجمع، وما تصرف منها: كــ  ®أخذت 

]سورة  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}قوله تعالى: فمن : ®عذت  ©أما 
 :(6)قال الناظم . [20الدخان:]سورة  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}، و[27غافر:

267 ..... ..... ..... .... 
.... 

 

الُ ُعذ ُت  .... ... ... ... ...   م 
 

                                                           
   (.1220، 8120 /2(. والعقد النضيد للسمين الحلبي: )550 /1انار: شرح طيبة النشر للنويري: ) (1)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (2)
ني )1/552نار: شرح طيبة النشر للنويري )ا (3)  (.2/774(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.1/549(، وشرح الطيبة للنويري )2/402انار: فتح الوصيد للسخاوي ) (5)
 (.50)صيبة النشر البن الجزري ط (6)
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 .....ق  ث  ز  حُ ف ا ش  ُخل ف   268
... 

 .............................
... 
 

 :(1)قال الناظم  .[96]سورة طه: {ۆ}قوله تعالى: فمن : ®نبذتها  ©وأما 
268  ... ... ... ... ...
.......  

 

 م ع  لُ ز  حُ ن ب ذ ُت  ... ... ... ... 
 ... ... ... ...ف ا ش  ُخل ف   269 

 
  ... ... ... ... ... ... ... ...

... 
 

 گ گ}قوله تعالى: فمن  المفرد والجمع وما تصرف منها: ®أخذت  ©وأما 

 ۓ ۓ}و ،[51]سورة البقرة: {ڃ ڃ ڄ}، و[26]سورة فاطر: {ڳ ڳ

 ڦ ڤ ڤ}و ،[25]سورة العنكبوت: {ٹ ٹ ٹ}و ،[92]سورة البقرة: {ڭ

 {ڍ ڍ ڇ}و ،[16]سورة الرعد: {ڌ ڌ}و ،[35]سورة الجاثية: {ڦ ڦ ڦ
  :(2)قال الناظم  .[77]سورة الكهف:

ذ ُت  272 ذ ُت و ات خ  فى أ خ   ر ى د  ن  ع  و 
 

 ... ... ... ... ...ث  غ  و ال ُخل ُف  
شدة قربهما في المخرج؛ وألن شدة التاء قابلت جهر الذال، ورخو  ووجه اإلدغام: 

 . (3) الذال قابل همس التاء فحسن اإلدغام؛ وألنهما اشتركا في إدغام الم التعريف

 َيْ }قوله تعالى: من لفظ )يخسف(: من  ®الباء  ©الفاء: وتدغم في  •
ۡ
ف إهن يََشأ سه

ۡرَض 
َ
هُهُم ٱَۡل ۡو يُۡسقهۡط ب 

َ
 :(4) قال الناظم. [9]سورة سبأ: {أ
م   267 ف  ب ه  س   ......... ًبارُ ن خ 

.......... 
 

 .............................
.......... 

 
لكونهما من الشفتين؛ وألن الباء مجهورة والفاء مهموسة، فالباء  ووجه اإلدغام:

  .(5)أقوى، والشتراكهما في االنفتاح واالستفال 
]سورة  {ٿ ٿ ٺ}قوله تعالى: من : ®الذل  ©الالم الساكنة: وتدغم في  •

 ڌ ڍ}و ،[28]سورة آل عمران: {ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}، و[231البقرة:

]سورة  {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}و ،[30]سورة النساء: {ڎ ڎ ڌ

                                                           
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.50)ص لمصدر السابقا (2)
 (.1/533(، وشرح الطيبة للنويري )398 /2نار: فتح الوصيد للسخاوي )ا (3)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.1/548(، وشرح الطيبة للنويري )2/398نار: فتح الوصيد للسخاوي )ا (5)
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 ھ ھ ھ ہ}و ،[68]سورة الفرقان: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}و ،[114النساء:

 :(1)قال الناظم . [9]سورة المنافقون: {ے ھ

266  .... .... ...
... ............ 

 

ل   ....... ... ...  ع   ر اس  ي ف 
]سورة  {ڀ ڀ ڀ ڀ}قوله تعالى: وال إدغام له لــ: الالم في النون من  تنبيه: 

 . [211البقرة:
 .(2)التقارب، والتجانس في االنفتاح، واالستفال، والجهر  ووجه اإلدغام: 

 من الحروف المقطعة من فواتح السور:  ®الميم  ©و، ®الواو  ©النون: وتدغم في  •

. [1]سورة القلم: {ڑ ڑ ڈژ ژ}قوله تعالى: فمن  في الواو: ®النون  ©فــأما 
 :(3)قال الناظم  .[2 ـــ1]سورة يس: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڦ}قوله تعالى: و 

ي س  ... ... ... ... 270   و ى ر  و 
 

ن  ظ     و ى هذ  إ  ل  ن  ز  م  ًوى و ال ُخل ُف ل  ع 
ُنون  ال   271   ... ... ... ق اُلون  ك 

 
  ..... ..... .... .... ... ....

.. ... 
 

]سورة و ،[1]سورة الشعراء: {ٱ}قوله تعالى: فمن : ®الميم  ©في  ®النون  ©وأما 

 . [1القصص:
قوله مراعاة االتصال لفاًا، فأدغمت النون هنا كما تدغم في  ووجه اإلدغام:

 .(4) [34]سورة الرعد: {مخ حخ}و ،[11الرعد:]سورة  {ې ې}تعالى: 
ا ما أظهره من حروف قربت مخارجها، وأم  ما أدغمه أبو الحارث  ةفهذا جمل

 من حروفها فحرف واحد، وهو:
 ،[48]سورة الطور: {جئ ی}قوله تعالى: نحو: : ®الالم  ©الراء الساكنة عند  •

 {ڍ ڍ ڇ}و ،[16]سورة الكهف: {ڀ ڀ}، و[65]سورة مريم: {پ پ}و
 . [31]سورة األحقاف: {ڇ ڇ}، و[14لقمان:]سورة 

                                                           
 (.50الجزري )صيبة النشر البن ط (1)
 (.1/296(، والآللئ الفريدة في شرح القصيدة للفاسي )1/547نار: شرح طيبة النشر للنويري )ا (2)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.1/300نار: لآللئ الفريدة للفاسي )ا (4)
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 :(1)قال الناظم 
266 .... .... .... .... ..... 

ل ر ا  و 
 

 ... ...ٍد ي  ب  ُخلف  ط  الال م   يف  
 .(2) ®إدغام باء الجزم ©وهذا البيت معطوف على اإلدغام في أول البيت قبله، من قوله:  

 .(3)أنه األصل  ووجه اإلظهار:
 الساكنة والتنويناملطلب الرابع: أحكام النون 

 ةأواًل: النون الساكن
، {ٻ}هي التي ال حركة لها، الثابتة لفاًا وخطًا وصاًل ووقفًا نحو:  تعريفها:

 ،{ٹ}وتدخل على األسماء واألفعال، وتكون فيها متوسطة ومتطرفة نحو: 
، وتكون من {خب}، والحروف، وال تأتي منها إال متطرفة {ڑ} ،{ڤ}

  .(4) [63]سورة الشعراء: {ڤ} وزائدة عن بنيتها نحو:، {ھ}أصل الكلمة نحو: 
 :(5)قال صاحب السلسبيل 

 اعل م ب أ ن  الن ون  والت نوينا 11
 

 ق د  عر فوُهما بأ ن  الن ونا 
لي ة  ت ث ُبُت في 12   ساك ن ة  أ ص 

 
ق ف    ٍط م و  ل  ُثم  خ  ص  و  ٍظ و   ل ف 

ٍل وفي 13   و ه ي  ت ُكوُن في اسٍم او ف ع 
 

ط ر ف    ٍط ُتر ي و  س  ٍف وفي و  ر   ح 
 ثانيًا: التنوين: 

ت التصويتفي اللغة معناه: : تعريفه ن الطائر إذا صو   .(6)، ومنه نو 
، وتثبت في اللفظ نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر االسم :واالصطالح

                                                           
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.111رح الطيبة البن الناظم )صش (2)
 (.1/547شرح الطيبة للنويري )نار: ا (3)
(، تحقيق: محمد 167الكريم: محمود خليل الحصري )ص القرآن(، وأحكام 1/157داية القارئ للمرصفي )ه (4)

(، 49الحذيفي )ص طلحة بالل، ط: دار البشائر اإلسالمية، والمكتبة المكية، والتجويد الميسر: للدكتور علي
 م.2012ه ــ1433ط: مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، الطبعة الثانية: 

محمد  د.: ، ووفيق أسعد حمارشةتحقيق: د. تشرح و (، 01)ص في علم التجويد السلسبيل الشافيانار: شرح  (5)
 م.2002ه ــ1423، األردن، الطبعة األولى: ار عمارط: د خالد منصور

 ، )مجلدان(.ط: دار الدعوة، تحقيق / مجمع اللغة العربية (،2/965مجموعة م لفين )لجم الوسيط المعانار:  (6)
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 .(1) {ڄ ڄ}قوله تعالى: والوصل، وتسقط في الخط والوقف، نحو: 
 :(2) قال صاحب السلسبيل

 نون  ساك ن ة  ول ك ن  الت ن ويُن  14
 

 زائدة  في آخر  اسٍم كائ ن ة   
ل  وال   15  ص   ت ث ُبت في الل فظ  وفي الو 

 
ق ف  ك ال     ت ث ُبُت في الخط   وفي الو 

، الهجائية حرفاألبعدها من بالنسبة إلى ما يأتي  والتنوين ةوللنون الساكن  
 .(3) ® اإلظهار، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء ©: ، وهيأربعة أحكام

 البيان. :: معناه في اللغةاإلظهار •

إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرق  هو صطالح:في االو 
 .(4) فصل الحرف األول عن الثاني من غير سكت عليه الماهر، وقيل:

هاء والعين والحاء والغين الهمزة وال ©حروف الحلق الستة، وهي:  حروفه:
 .®والخاء
]سورة  {ڇ ڇ}، و[26]سورة األنعام: {يب}قوله تعالى: الهمزة: نحو:  -1

 . [285]سورة البقرة: {ڻ ڻ}، و[55النساء:

 ڳ}و ،[33]سورة غافر: {خت حت}و ،[15]سورة محمد: {ڑ}الهاء: نحو:  -2

  [.109]سورة التوبة: {ڳ

، [23]سورة الفرقان: {ڃ ڃ}و ،[72]سورة النساء: {ھ ھ ھ}العين: نحو:  -3
 .[7]سورة البقرة: {ڤ ٹ}و

 .[42]سورة فصلت: {ں ں}و، [2الكوثر:]سورة  {ڑ}الحاء: نحو:  -4

، [47]سورة الحجر: {ې ۉ}و، [51]سورة اإلسراء: {ٹ}الغين: نحو:  -5

                                                           
(، وغاية المريد في علم التجويد: 168للحصري ) القرآن(، وأحكام 1/158هداية القارئ للمرصفي )انار:  (1)

 .م1994ه ــ1414(، الطبعة الرابعة: 51عطية قابل نصر، )ص
 (. 11لسلسبيل الشافي في علم التجويد )صانار: شرح ا (2)
 (.3/34نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.168للحصري ) القرآنوأحكام  (،160 -159 /1)انار: هداية القاري للمرصفي:  (4)
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 . [65]سورة األعراف: {ى ې}و

، [110]سورة البقرة: {ۈ ۈ}، و[3]سورة المائدة: {ڀ}الخاء: نحو:  -6
 . [58]سورة الزخرف: {وئ وئ}و

 . (1) جميع حروفهما الستةالنون الساكنة والتنوين عند  أبو الحارثأظهر  حكمه:
  :(2)قال الناظم 

ل ق  ع ن   273 ن د  ُحُروف  ال ح  ر ُهم ا ع   أ ظ ه 
 

..... .... ..... ..... ُكلٍ    
.... .... 

 
 .(3)، مع تنوعها التباعد في المخرج وجه اإلظهار:و 
 تقدم تعريفه. اإلدغام: •

 :ةإدغام بغناألول: : )يرملون(، وهو قسمان: قولهم ستة مجموعة في حروفه:
 وحروفه أربعة مجموعة في قولهم: )ينمو(.

 .[19]سورة البقرة: {ڄ ڦ}: قولهو  ،[8]سورة البقرة: {ڦ ڦ}نحو: فالياء: 
 .[58]سورة البقرة: {ٺ ٺ}و ،[48]سورة البقرة: {ېئ ۈئ}نحو: والنون: 
 .[26]سورة البقرة: {ڇ ڇ} :قولهو  ،[55]سورة الم منون: {وئ ەئ}نحو: الميم: 
 .[19]سورة البقرة: {ڦ ڦ}قوله: و  ،[11]سورة الرعد: {ې ې}نحو: والواو: 
أدغم أبو الحارث النون الساكنة والتنوين في جميع هذه األحرف األربعة  حكمه:

 :(5)قال الناظم . (4) إدغامًا ناقصًا بغنة ®ينمو  ©المجموعة في كلمة: 
ا  يو ال ُكل  ف   276 ... ي ن ُمو ب ه 

.. ... 
 

  .... ..... .... .... ....
.... ...... 

 
العشرة  قراءالوأدغم  ©يعود على الغنة. قال النويري:  ®بها  ©والضمير: في 

                                                           
 (.3/34) النشر البن الجزري انار:  (1)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (2)
. والكشف لمكي القيسي: (280ص )شرح الهداية للمهدوي: و  (،1/554)رح طيبة النشر للنويري شانار:  (3)

 .(1258 -1257 /2)والعقد النضيد للسمين الحلبي:  (،161 /1)
 (.3/39ار: النشر البن الجزري )ان (4)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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 .(1) ®...  حروف )ينمو( األربعة بغنة يالساكنة ف التنوين، والنون 
بغنة في النون والميم: هو التماثل في النون، وألجل االشتراك في الغنة  ووجه اإلدغام
وإنما لم يجز هنا إال اإلدغام مع الغنة؛ ألن كالًّ من المدغم والمدغم  ،بين النون والميم

م   غ   ووجهه في الياء والواو:، لذهب حرف وغنتانإدغامًا كاماًل فيه حرف غنة، فلو ُأد 
 .(2)وألن الواو واليا ضارعتا النون باللين الذي فيها ألن اللين شبيه بالغنة 

أن تكون النون الساكنة في كلمة وحرف اإلدغام في الكلمة التي تليها،  ويشتر :
وذلك في ، وقعت النون مع الياء والواو في كلمة واحدة فإنها تاهر قواًل واحداً ن فإ

]سورة  {ۇ}و. [86]سورة البقرة: {ڱ}وهي: الكريم،  القرآنمن  ألفاظ ةأربع

وأما . [99]سورة األنعام: {ھ}و. [4]سورة الرعد: {ہ ہ ہ}و. [4الصف:
 :(3)التنوين فال يدخل في ذلك؛ ألنه مختص بأواخر الكلمة. قال الناظم 

م ا ب ك ل م ة   277 ي ه  ُروا ل د   و أ ظ ه 
 

  .... .... .... .... ... ...
. ... .... 

 
إذا اجتمعت النون مع الواو والياء في  ومعناه:قوله: )لديهما( أي الواو والياء، 

 .(4)غنة فيها كلمة فال 
 .(5) النون بما أصله التضعيفأن اإلدغام سي دي إلى لبس ما أصله  تركها:ووجه 

 .® الالم والراء ©: وحرفاه :ةبغير غنالثاني: إدغام 

 . [2البقرة: ]سورة {ڀ ڀ}قوله: و  ،[24]سورة البقرة: {ېئ ېئ}نحو: فالالم: 

 .[25]سورة البقرة: {ٿ ٿ}قوله: و  ،[5]سورة البقرة: {ڃ ڃ}نحو: والراء: 
إدغامًا  ®الالم، والراء  ©أدغم أبو الحارث النون الساكنة والتنوين في  حكمه:

 . (6) كاماًل بغير غنة
                                                           

 (.1/558رح الطيبة للنويري )ش (1)
 (.281(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1248، 1247 /1لعقد النضيد للسمين الحلبي )اينار:  (2)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.114نار: شرح الطيبة البن الناظم )صا (4)
النضيد والعقد  (،164 -161 /1) لمكي القيسي والكشف (،282 -280)ص للمهدوي  انار: شرح الهداية (5)

 . (1251، 1248 -1246، 1243 /2): للسمين الحلبي
 (.37، 3/36انار: النشر البن الجزري ) (6)
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 :(1)قال الناظم في الطيبة 
م  ب ال   275 غ  ر ا و اد   ُغن  ة  ف ي ال ٍم و 

 
ب ٍة أي ًضا ُتر ى    و ه ي  ل غ ي ر  ُصح 

المبالغة في التخفيف لما في بقائهما من الثقل؛ في الالم والراء:  ترك الغنةووجه  
 .(2)وألن النون والتنوين قلبا حرفًا ليس فيه غنة، وليس شبيهًا بما فيه غنة 

 .(3) هو التقارب في المخرج، وألنه األصل في اإلدغام: ووجه إدغامهما
 التحويل.ومعناه في اللغة:  القلب: •

ُل حرٍف مكان آخر مع مراعاة الغنة واإلخفاء في الحرف  صطالح:الوا ع  ج 
، [33]سورة البقرة: {ک}نحو: ، ® الباء ©هو و  ،حرف واحدله  حروفه: . (4)المقلوب

 . [18]سورة البقرة: {ٿ ٿ}، و[52]سورة البقرة: {ڇ ڇ}و
ف ى عند الباء مع الغنة حكمه:  .(5) قراءاللكل  تقلب النون الساكنة والتنوين ميمًا ثم ُتخ 

 :(6) قال ابن الجزري في الطيبة
274  ... .... .... .... ....

..... 
 

ل ب ُهم ا م ع  ُغن ٍة   يمًا ب ب او اق   م 
أنه حين لم يحسن اإلظهار؛ ألنه يستلزم اإلتيان بالغنة في النون والتنوين  ووجه القلب: 

ي د الغنة، ولم يحسن اإلدغام لبُ  المخرج،  د  ع  ثم إطباق الشفتين من أجل النطق بالباء ُبع 
ل  إليه بالقلب ميمًا لمشاركتها للباء مخرجًا وللنون غنةفتعي   ُتُوص     .(7) ن اإلخفاء، و 
 الستر.ومعناه في اللغة:  :ءاإلخفا •

هو النطق بحرف ساكن عاٍر من الشديد على صفة بين  صطالح:في االو 
 . (8) اإلظهار واإلدغام مع بقاء الغنة في الحرف األول

                                                           
 (. 50يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.282(، وشرح الهداية للمهدوي )ص178للحصري )ص القرآننار: أحكام ا (2)
 لمرجعين السابقين.ا (3)
  .(180، 179للحصري ) القرآن(، وأحكام 167 /1)انار: هداية القاري للمرصفي  (4)
 (.3/43البن الجزري )نار: النشر ا (5)
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (6)
والعقد النضيد للسمين الحلبي:  (،165 /1)والكشف لمكي القيسي  (،282ص )انار: شرح الهداية للمهدوي  (7)

 . (182للحصري ) القرآن(، وأحكام 1262 -1261 /2)
  .(168 /1)هداية القاري للمرصفي (، و 182للحصري )ص القرآن(، وأحكام 66)ص نار: غاية المريدي (8)
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التاء، والثاء،  ©وهي: ، باقي حروف الهجاء، وجملتها خمسة عشر حرفاً  حروفه:و
والصاد، والضاد، والطاء، والااء، والجيم، والدال، والذال، والزاي، والسين، والشين، 

 .(1) ® والفاء، والقاف، والكاف
 :(3)في أوائل كلمات هذا البيت  ¬ (2) وقد جمعها اإلمام الجمزوري 

م ا 16 خ ص  ق د  س  اد  ش  م  ج  ف  ذ ا ث ناً ك   ص 
 

 ُدم  طي  بًا ز د  ف ي ُتق ًى ضع  ظ ال ًما 
 

 پ}و ،[60]سورة مريم: {ۇ ڭ}، و[72]سورة البقرة: {ڎ} فالتاء: نحو: ▪

 . [25]سورة البقرة: {پ

 ٹ}، و[25]سورة البقرة: {ٿ ٺ}، و[21]سورة النجم: {ۆ}والثاء: نحو:  ▪

 .[5]سورة المزمل: {ڤ

 ی}، و[71]سورة القصص: {ٻ ٻ}، و[22]سورة يونس: {ک}الجيم:  ▪

 .[15]سورة ق: {ی

 ڀ}و ،[60]سورة العنكبوت: {ڻ ڻ}و ،[30]سورة إبراهيم: {ڳ}الدال: نحو:  ▪

 .[34]سورة النبأ: {ڀ ڀ

، [53]سورة الزخرف: {ڳ ڳ}و ،[6]سورة البقرة: {پ}الذال: نحو:  ▪
 .[2،3]سورة اإلسراء: {ڄ ڄ}و

 ہ}و ،[44]سورة إبراهيم: {ڃ ڄ}، و[2]سورة السجدة: {ٻ}الزاي: نحو:  ▪

 .[40]سورة الكهف: {ہ

، [59]سورة النحل: {ڇ ڇ}، و[28]سورة النساء: {ٹ}السين: نحو:  ▪
 .[29]سورة الزمر: {ۆئ ۆئ}و

                                                           
 (.3/43نار: النشر البن الجزري )ا (1)
، والتجويد عن النور الميهي القراءاتذ ه، أخ1160هو: سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، ُول د  في حدود  (2)

  .(649 -648 /2ه. انار: هداية القاري للمرصفي: )1198سنة: كان حيًا 
دار ابن الجزري،  ، ط:، تحقيق: محمد تميم الزعبي(18ص ) والغلمان، سليمان الجمزوري،تحفة األطفال  (3)

  م.2012-ه1433 :الثانية الطبعةالمدينة المنورة، 
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، [70]سورة البقرة: {ٺ ٺ}، و[11]سورة الزخرف: {پ}الشين: نحو:  ▪
 .[30]سورة فاطر: {ىئ مئ}و

]سورة  {ې ې}و ،[270]سورة البقرة: {ٺ ٺ}الصاد: نحو:  ▪

 .[33]سورة المرسالت: {ڳ ڳ}، و[2المائدة:

، [105]سورة المائدة: {ڄ ڄ}و ،[29]سورة الواقعة: {ک}الضاد: نحو:  ▪
 .[39]سورة الفرقان: {گ گ}و

، [12الم منون:]سورة  {ڱ ڱ}و ،[14]سورة آل عمران: {ہ}الطاء: نحو:  ▪
 .[43]سورة النساء: {ەئ ائ}و

 ڭ}، و[22]سورة سبأ: {ىب مب}و ،[162]سورة البقرة: {ىئ}الااء: نحو:  ▪

 .[57]سورة النساء: {ڭ

 ،[37]سورة النساء: {ې ې}، و[63]سورة الشعراء: {ڤ}الفاء: نحو:  ▪
 .[63]سورة التوبة: {ڤ ٹ}و

 ،[26]سورة إبراهيم: {ڤ ڤ}، و[31]سورة المطففين: {مئ}القاف: نحو:  ▪
 .[50سبأ:]سورة  {ڤ ڤ}و

 ،[27]سورة الكهف: {ی ی}و ،[104]سورة آل عمران: {ڻ}الكاف: نحو:  ▪
 .[29]سورة النمل: {ۀ ڻ}و

العشرة على إخفاء النون الساكنة المتوسطة والمتطرفة  قراءالأجمع  حكمه:
 .(1)والتنوين عند جميع أحرف اإلخفاء الخمسة عشر، إخفاًء تبقى معه صفة الغنة 

 :(2) الناظمقال 
277 

................................
 ..............

.......................... 
 

ف ي ن    ف ي ال ب و اق ي أ خ   ب ُغن ة  و 
 

                                                           
ني )3/46نار: النشر البن الجزري )ا (1)  (.795 /2(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.50يبة النشر البن الجزري )صط (2)
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أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف اإلخفاء كبعدهما  :ءووجه اإلخفا
عن حروف الحلق حتى يجب اإلظهار، ولم يقربا منهن كقربهما من حروف اإلدغام 

يا حكمًا وسطًا بين اإلظهار واإلدغام هو اإلخفاءفحتى يجب اإلدغام،  ط  .(1) ُأع 

                                                           
 . (1263 /2)والعقد النضيد للسمين الحلبي: (،282ص )لمهدوي: انار: شرح الهداية ل (1)
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 املبحث الثالث: ميم اجلمع، وهاء الكناية
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 املطلب األول: ميم اجلمع
، ولها (1) رين حقيقة أو تنزيالً الزائدة الدالة على جمع المذك  هي الميم  تعريفها:

 :، وهيحالتانباعتبار ما يأتي بعدها 
]سورة  {ڇ چ} قوله تعالى: محرك، نحو: قبل تقعأن األولى:  ةالحال

  .[7]سورة البقرة: {ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ}، و[3األنفال:
ها أبو قرأ بين صلة الميم بواو لفاية وبين إسكانها، ف قراءالاختلف  حكمها:

 :(3). قال الناظم (2)الحارث باإلسكان 
ر ا 119 ل  ث ب ت  د  ع  صــــــــــ  م  يم  ال ج  م  م  ضــــــــــ   و 

 
ر ا  ف  بــــــــ  ــــــــ  ل خــــــــُ ــــــــ  ال بــــــــ  ر ٍك و  حــــــــ  ل  مــــــــُ بــــــــ   قــــــــ 

 .(4)مع أمن اللبس، ومراعاة ألصولها، وهو ما عليه الرسم  تخفيفال :إسكانها ووجه 
 وهذه الحالة ال تخلو من حالتين: ساكن، قبل تقعأن : ةالثاني ةالحال

 ۈ} قوله تعالى: نحو:، ®ياء ساكنة  ©قبلها  ®هاء  ©أن يقع قبل الميم  األولى:

قوله تعالى: نحو:  ®كسر  ©أو  ،[246]سورة البقرة: {ڍ ڇ}و ،[167]سورة البقرة: {ۈ
 {ڀ ڀ}، و[93]سورة البقرة: {ائ ائ}و ،[166]سورة البقرة: {ھ ہ}

 .[32]سورة النور:
أبو الحارث بضم الهاء والميم جميعًا وصاًل، وأما في الوقف فبإسكان  قرأ حكمها:

 .(5)الميم وكسر الهاء قبلها 
                                                           

والمراد بـ: )تنزياًل(،  ،[139]سورة آل عمران: {ۓ ے}المراد بـ: )حقيقة( ما كان خطاباً لمجموعة، نحو:  (1)
يْههمۡ }، ومنه قوله تعالى: ® كم هللاوفق ©: تعايمًا له كقولهم منزلة الجماعة للواحدأي: تنزيل  ]سورة  {َوَمََله

على ما هو المعتاد في ضمير العاماء. انار: النجوم  ، وُجم عفرعون فإن الضمير يعود على  ،[83يونس:
(، ط: دار الفكر للطباعة 27ص)لمارغني ا على الدر اللوامع في أصل مقرأ نافع: للشيخ سيدي إبراهيم الطوالع

 .(318، 317للمس ول )ص القراءاتوالنشر. ومعجم مصطلحات علم 
 (.146، 145 /2نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.39يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 ،(2/218ه، )732كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني: إبراهيم بن عمر الجعبري ت: انار: (4)

الهداية  شرحم. و 1998ه ــ 1419تحقيق: أحمد اليزيدي، ط: وزارة األوقاف والش ون اإلسالمية بالمغرب، 
  (.218ص )للمهدوي: 

 (.147، 146 /2انار: النشر البن الجزري ) (5)
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 : (1)قال الناظم في الطيبة 
او   ...................... 121 ف   شــــــــــــــ 

 
ا ء    يــــٍم الــــهـــــــ  ع  مــــ   .................مــــ 

 .(2)أن الميم ُحر  كت  للساكن بحركة األصل، وضم الهاء اتباعًا ال على األصل  ووجه: 
نحو:  ®تاء  © مأ ®كافًا  © مأ ® هاءً  ©سواء كان قبلها أن يقع قبل الميم ضم  :ةالثاني

]سورة  {ۈ ۈ}و، [159]سورة البقرة: {ڭ ڭ ڭ ۓ}قوله تعالى: 

  .[139]سورة آل عمران: {ۓ ے}و ،[183البقرة:]سورة  {ٹ ٹ}و ،[61التوبة:
 . (3)العشرة على ضمها  قراءالأجمع حكمها: 

ُروا .................120 ســـــــــــــــــــــــ   و اك 
 

ُروا  ر  ٍر ح  ســــــــــــــ  د  ك  ُكون  ب عــــ  ل  الســــــــــــــ   ق بــــ 
ٍم  121  م  ب ضــــــ  ب اق يه  اًل و  صــــــ   ........و 

 
 .................................... 

 .(4) أنها ُحر  ك ت  باألصل ووجهه: 
  

                                                           
 (.39يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.222 /2نز المعاني للجعبري )انار: ك (2)
 (.147، 146 /2انار: النشر البن الجزري ) (3)
وكنز المعاني في شرح الشاطبية ( 37 /1)والكشف لمكي القيسي  ،(219ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (4)

 .(221 /2للجعبري )
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 هاء الكنايةاملطلب الثاني: 
 .(1)هي عبارة عن هاء الضمير التي ُيكنى بها عن المفرد المذكر الغائب  تعريفها:
تبقى على هذا فتكسر، وقد  ،الضم إال أن تقع بعد كسر أو ياء ساكنة ها:وأصل

َٰنهيهُ }و ،[10]سورة الفتح: {ّلَلَ ٱ َعلَۡيهُ } حفص: ةقراءك األصل نَسى
َ
، [63]سورة الكهف: {إهََل  أ

ۡهلههُ }وحمزة: 
َ
ْ  َله ههُ } واألصبهاني: ،[10]سورة طه: {ٱۡمُكُثو ا  .(2) [46]سورة األنعام: {ٱنُظرۡ  ب

وإشباع الحركة وقصرها،  كسرالضم و ال بين دائر فيها: قراءالوالخالف بين 
 وبين اإلسكان، وتأتي باعتبار طرفيها على أربعة أقسام:

 ،[60]سورة األعراف: {ڇ چ}قوله تعالى: أن تقع بين متحركين، نحو:  األول:
]سورة  {خب حب}و ،[37]سورة الكهف: {ڦ ڦ ڤ}و ،[26]سورة البقرة: {ڱ ڱ}و

 .[37البقرة:
تَۡذُروهُ }، و[29]سورة آل عمران: {يئ ىئ}أن تقع بين ساكنين، نحو:  الثاني:

هيۡ ٱ ]سورة  {گ گ گ}و ،[3]سورة غافر: {چ چ}، و[45]سورة الكهف: {حُ لر 

  .[42فصلت:
]سورة  {ۇ ۇ}قوله تعالى: أن تقع بين متحرك فساكن، نحو:  الثالث:

 ،[1]سورة التغابن: {ڀ ڀ ڀ ڀ}، و[1]سورة الكهف: {ۅ ۅ}، و[37فصلت:
 . [248]سورة البقرة: {ۆئ ۇئ}و

]سورة  {ٿ ٺ}قوله تعالى: أن تقع بين ساكن فمتحرك، نحو:  الرابع:

 {ڄ ڄ}، و[7عمران:]سورة آل  {ڱ ڱ}و ،[2]سورة البقرة: {ڀ پپ}و ،[37األنعام:
 . [47]سورة الدخان: {چ چ چ}، و[121]سورة النحل:

بعد الكسر بياء، وبعد  ®الهاء  ©أبو الحارث بصلة  قرأالقسم األول  حكمها:
في  ®اثنا عشر حرفًا  ©إال  قراءالالضم بواو، وهو األصل في هذا القسم عند جميع 

                                                           
(، 1/359(، وشرح الطيبة للنويري )66(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص2/211) انار: النشر البن الجزري  (1)

 (.330للمس ول )ص القراءاتومعجم مصطلحات علم 
 (.1/359)(، وشرح الطيبة للنويري 66نار: شرح طيبة النشر البن الناظم )صا (2)
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، وبقي الكسائي فيه على قراءالعشرين موضعًا خرج عن هذا األصل فاختلف فيه 
أبو الحارث بحركة كاملة مجانسة لما قبلها من  قرأاألصل، وفي األقسام الثالثة الباقية 

 : (2). قال الناظم(1)ة غير صل
ٍن ق ب ل م ا151 م ير  ع ن  ُسُكو  ل  ه ا الض   ص 

 
ا  ن  ُدمـــــــ  ـــــــًا عــ  ان هـــــــ  ه  مــُ ـــــــ  ي ن  فــ  ر  ك  د   حــُ

ك  ن   152   .........................ســـــــــــــ 
 

 .................................... 
 املطلب الثالث: تنبيهات 

ْولَ  ۦهه َوَيَتقه }قوله تعالى: أبو الحارث  قرأ األول:
ُ
، بكسر [52]سورة النور: {ئهَك ـَٰٓ فَأ

 :(4). قال الناظم (3)القاف وصلتها بياء على قاعدته المذكورة سابقًا 
 .. ..............و ال ق اف  ُعد   155

 
.................................

  .®وسكنا  ©معطوف على قوله في البيت قبله  ®والقاف عد  ©قوله:  ...
هه }قوله تعالى: أبو الحارث  قرأ الثاني: رۡجه

َ
ْ أ َخاهُ  ۦقَالُو ا

َ
، [111]سورة األعراف: {َوأ

هه }و رۡجه
َ
َخاهُ  ۦقَالُو اْ أ

َ
 :(6)قال الناظم  .(5)، بكسر الهاء وترك الهمز [36]سورة الشعراء: {َوأ

ُه  160  ــ  ل ُز أ ر ج  ا ك  و ه م  اســـــــــــــــ  قــًّ ا ح   و هــ 
 

ر    اق صــــــــــــــُ ًماف  ُخل ف  م  ن  ب   ح  ال  ذ  خُ ل  و   ه 
ك ن ن   161  ر  ن  ز  فُ و أ سـ  م  الك سـ  ضـُ  ي  ل  ل  و 

 
قٌّ    ............................. حـــــــــ 

َٰنهيهه }و ،[10]سورة الفتح: {ّلَلَ ٱ َعلَۡيهه }أبو الحارث قوله تعالى:  قرأالثالث:   نَسى
َ
 أ

ها قرأ بكسر هاء الضمير، مناسبًة للياء قبلها، مخالفًا لحفص؛ ألنه . [63]سورة الكهف: {إهََل 
 :(8)قال الناظم  .(7)على األصل 

ف   ... ...  ............................ 158 ـــــه  ع  ي ان  ه  هللا  أ ن ســــــــــــــــــ  ـــــ  ل ي  ع 
 

                                                           
 (.2/213نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.41يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/218انار: النشر البن الجزري ) (3)
 (.41يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.2/228نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.42يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/213)نار: النشر البن الجزري ا (7)
 (.42يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ٍر  159 ســــــــــ  م   ك   ...............ب ضــــــــــ 
 

 .................................... 
فوصلت بمد لخفائها  الهاء حرف خفي أن ما وقع بين متحر  كين: ةوجه صلو  

لتخرجه من الخفاء إلى اإلبانة، وكانت الصلة بالواو اتباعًا، وكسرت  قوية لهاوانفرادها، ت
 .(1)مع الكسرة والياء مجانسة 

اجتماع ذلك لشبهه ب: كراهة كان ما قبل الهاء ساكناً إذا  ةحذف الصلووجه 
ف ت الصلةفساكنين بينهما حرف ضعيف وهو الهاء، ال وبقيت حركة الهاء تدل  ،ُحذ 

 .(2) على المحذوف
ل ت  ألدى : إذا كان قبل الهاء ساكنًا غير ياء ةالصلحذف ووجه  أ ن ها لو ُوص 

، بينهما حرفي خفي ليس بحاجز حصين بينهما فحذفوا ذلك إلى الجمع بين الساكنين
.(3)الصلة 

                                                           
 (.317، 2/316وكنز المعاني للجعبري ) ،(220ص )انار: شرح الهداية للمهدوي:  (1)
والعقد النضيد  (،221 -220ص )وشرح الهداية للمهدوي:  ،(43 -42 /1)انار: الكشف لمكي القيسي:  (2)

 .(576 /1)للسمين الحلبي: 
 .(571 /1)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي:  (3)
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 املبحث الرابع: املد، والقصر 
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 املطلب األول: تعريف املد والقصر، وذكر أسباب املد

، والقصر:  تعريف المد  
: ۡدُكۡم َربُُّكم}: معناه في اللغة: الزيادة، قال هللا تعالى المدُّ ]سورة آل  {ُيۡمده

َٰٖل َوَبنهيَ }و ،[125عمران: ۡمَو
َ
هأ ۡدُكم ب  ، ومعنى: يمددكم أي: يزدكم.[12]سورة نوح: {َوُيۡمده

ف المد على المد الطبيعي، و في حر مط هو عبارة عن زيادة  وفي االصطالح:
إطالة الصـــــــــــــــوت بحرف من وقيل: هو  .(1) وم ذات حرف المد دونهقُ وهو الذي ال ي  

 .(2) حروف المد   واللين أو بحرف من حرفي اللين فقط
 .(3) [72]سورة الرحمن: {ُحورٞ َمۡقُصوَرَٰتٞ } :معناه في اللغة: الحبس، ومنه القصر:

 الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حالهعبارة عن ترك تلك  وفي االصـــــــــطالح:
 المرادو  ، وقيــــل: إثبــــات حرف المــــد وحرف اللين وحــــده من غير زيــــادة عليهمــــا،(4)

 .(5) في حرفي اللين: هو النطق بالحرف ساكنًا من غير مد ٍ بالقصر 
نحو: فتوح ما قبلها، وال تكون إال ساكنة م ® األلف ©: ثالثة، وهي حروف المد:

]سورة  {َيُقوُل } نحو:الساكنة المضموم ما قبلها،  ®الواو  ©و ،[44]سورة األنبياء: {َطاَل }

، وُجم ع ت  [11]سورة البقرة: {قهيَل }نحو:  الساكنة المكسور ما قبلها، ® الياء ©و، [8البقرة:
الكريم،  القرآن، وقد ورت مجموعة بشروطها في ثالث كلمات من ®واي ©في قولهم: 

يَها  }قوله تعالى: من  وذهيَنا}و ،[49]سورة هود: {نُوحه
ُ
هيَنا}، و[129]سورة األعراف: {أ وت

ُ
 {َوأ

وهذه األحرف الثالثة ُتسم ى حروف مدٍ  ولين؛ لخروجها بامتداد ولين  ،[42]سورة النمل:
 .(6) التساع مخرجها

يا حرفا  ®الياء  ©و ®الواو  ©هي:  وحرفا اللين: إذا ُسك  نا وانفتح ما قبلهما، وُسم  
                                                           

 (.3/986(، ولطائف اإلشارات للقسطال ني )2/223نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.72ص )والوافي للقاضي:  (،266 /1)انار: هداية القاري للمرصفي:  (2)
(، 34عثمان بن الحسن القاسح )صنار: سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي: ألبي القاسم علي بن ا (3)

 م.2002ه ــ 1422إشراف مكتب البحوث والدراسات، ط: دار الفكر، بيروت، لبنان، 
 (.3/986(، ولطائف اإلشارات للقسطال ني )2/223نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.37(، والوافي للقاضي: )ص 266 /1انار: هداية القاري للمرصفي: ) (5)
 عين السابقين.نار: المرجا (6)
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]سورة  {َضرۡيَ }و ،[4]سورة قريش: {َخۡوف  }لين، لخروجهما بلين وعدم كلفة، نحو: 

، وقد ذكر اإلمام [12]سورة فصلت: {يَۡوَمۡيه }، وُجم ما بشرط ي هما في قوله تعالى: [50الشعراء:
 :(1) الجمزوري حروف المد وحرفا اللين وشروط كٍل منهما، فقال

ا_39 يــــــــهـــــــ  ه ثــــــــالثــــــــة  فــــــــعــــــــ   حــــــــروفــــــــُ
 

 مـــن لـــفـــظ  واي وهـــي فـــي نـــوحـــيـــهـــــــا
 والكســُر ق ب ل  اليا وق ب ل  الواو ضــم_ 40 

 
تــــزم   ل  ألــــف يــــلــــ  ـــــــ   شـــــــــــــــــرط  وفــــتــــح  قــــب

ا_ 41  نـــ   والليُن منهـــا اليـــا وواو  ســــــــــــــك 
 

نـــــــا ــــــ  ـــــــل  كـــــــلٍ  أُعــــــل ــــــب ـــــــاح  ق ــــــت ــــــف   إن ان
 :  أسباب المد  

، ومعنوي.   للمد   سببان لفايٌّ
، (2)، وهذا ما يسم ى بالمد   الفرعي ®سكون  ©، أو®همزة  ©إم ا بسبب  فاللف:ي:

. اًل ـــ إن شاء هللا ـــ عند الحديث عن أقسام المد    وسيأتي الكالم عنه مفص 
ُد المبالغة في النفي، وذلك في  والمعنوي: النافية، وهو عند  ®ال  ©هو ق صـــــــــــــــ 

، وهو (3)العرب ســـــبب قويٌّ مقصـــــود، لكنه أضـــــعف من اللفاي عند علماء هذا الفن 
 نوعان:

 {إهَلَٰهَ }: المجاورة للهمزة من كلمة النافية ®ال  ©وهو مد  األلف في  مدُّ التع:يم: •
 نحو:، (4) ´ للمبالغة في نفي إالهية ســــــوى هللا كلمة التوحيد خاصــــــة،وذلك في 

، [35]سورة الصافات: {ّلَلُ ٱََل  إهَلََٰه إهََل }و ،[163]سورة البقرة: {ََل  إهَلََٰه إهََل ُهوَ }قوله تعالى: 
نَت }و

َ
ن ََل  إهَلََٰه إهََل  أ

َ
ومذهب أبي الحارث فيه التوســــــــــــط؛ ألنه  ،[87]ســـــــــــورة األنبياء: {أ

 .(5)عنده من قبيل المنفصل، وإنما جاء المد  فيه عن أصحاب قصر المنفصل 

                                                           
 (.17حفة األطفال والغلمان للجمزوري )صت (1)
 (.232:2نار: النشر البن الجزري )ا (2)
ني ل(، و 1/388(، وشرح الطيبة للنويري )2/292ينار: النشر البن الجزري ) (3) طائف اإلشارات للقسطال 

(3/1024.) 
(، ومعجم مصطلحات 67للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 2/293نار: النشر البن الجزري )ا (4)

 (.293للمس ول )ص القراءاتعلم 
 (.2/293نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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، (1)النافية للجنس، وذلك للمبالغة في النفي  ® ال ©األلف في وهو مد   :ةمدُّ التبرئ •
ََل }و ،[43]ســـــــورة الروم: {ۥََل َمَرَد َلُ }و ،[2]ســـــــورة البقرة: {َرۡيَب  ََل }قوله تعالى:  نحو:

َيَة فهيَها   ، ومذهب أبي [48]ســــورة األنفال: {ّۡلَۡومَ ٱََل ََغلهَب لَُكُم }و ،[71]ســــورة البقرة: {شه
ه عنده التوسط  ه حمزة، ومقدار مد  ت ص  بمد   الحارث فيه القصر، ومد  التبرئة إنما اخ 

 .(2)ال غير 
المبـــالغـــة في النفي؛ ألن العرب تمـــد  عنـــد تعايم األمور  ووجــه المــد   فيهمــا:

  .(3)بالوعظ والتهديد، وعند الدعاء واالستغاثة، وعند المبالغة في نفي الشيء 
 
 
 املطلب الثاني: أقسام املد
 .®فرعيٌّ  ©، و®الطبيعي   ©ويسم ى بــ  ®أصليٌّ  ©ينقسم المد  إلى قسمين: 

قوم ذات الحرف إال به، وال يتوقف يالذي ال  ، وهو:القســــــم األول: األصــــــلي
م ي  أصــليًا ألصــالته وثبوته على حالة واحدة؛  ،(4) على ســبب من همز أو ســكون  وســُ

وألنه ليس فرعًا عن غيره، ويســــم ى بالطبيعي؛ ألن صــــاحب الطبيعة الســــليمة ال يزيده 
ُيم د  بمقدار بفطرته وال ُين ق صه عن قدره،   . (5) ®حركتان  ©ألف، و 

 :عدد من أنواع المدود، وهي ®الطبيعي  © األصليويلحق بالمد   
من فواتح السور ألن هجاءها ليس فيه همز وال سكون،  :(6) ®حي طهر©حروف •

 .[1]سورة طه: {طه}قوله تعالى: نحو: 

مد العوض: هو مد  األلف المبدلة من التنوين المنصــــــــــــوب لدى الوقف، مالم يكن  •

                                                           
(، واإلضاءة في أصول 293)ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 2/293نار: النشر البن الجزري )ا (1)

 (.67للضباع )ص قراءةال
 (.295، 2/294نار: النشر البن الجزري )ا (2)
ني 224(، وشرح الهداية للمهدوي )ص293 /2نار: النشر البن الجزري )ا (3) (، ولطائف اإلشارات للقسطال 

(3/1025.) 
ص )والنجوم الطوالع للمارغني (، 82والتجويد الميسر للحذيفي )ص (،1/269)انار: هداية القاري للمرصفي  (4)

37). 
 .(274 -269 /1)انار: هداية القاري للمرصفي  (5)
 (.89(، والميسر في التجويد للحذيفي )ص1/273نار: هداية القاري للمرصفي )ا (6)
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هَدا ءٗ }و ،[10]ســـــــــــورة النحل: {َما ءٗ }قوله تعالى: ، نحو:  (1)تاء تأنيث ]ســـــــــــورة  {ُدََع ٗء َون

ا}و ،[171البقرة: يما ن الموقوف عليه [16]ســــورة النســــاء: {تََواٗبا رَحه هاء  ©، فإن كان المنو 
ةٗ ٱ}نحو:  ®تأنيث 

َ
َشَجَرةٗ }و ،[23]ســــــورة النمل: {ۡمَرأ فال يوقف  ،[20]ســــــورة الم منون: {َو

عليها بألف وإنما بحذف التنوين وهاء ســــاكنة، وقيل: هو المد  الالحق لهاء الكناية 
ه }قوله تعالى: المســبوقة بفعل حذف آخره للجزم، نحو:  ه  ،[115]ســورة النســاء: {َما ۦنَُول 

ه }قوله تعالى:  هه ، ويســـم ى أيضـــًا مد  الصـــلة، ويختلف [75]ســـورة آل عمران: {إهَّلَۡك  ۦ  يَُؤد 
الحكم عليه باختالف ما يجيئ بعده، فإن كان بعده همز ُألحق بالمنفصـــــــــــــــل، وإن 

  كان غير همز ُألحق بالمد   األصلي.

•  ، مــد البــدل: وهو مــا اجتمع فيــه الهمز وحرف المــد   في كلمــة وتقــدمــت الهمزة على المــد  
 {رََءا َكۡوَكٗبا}، و[37]ســـــــورة البقرة: {َءاَدمُ }، نحو: (2)ســـــــواء كانت الهمزة محققة أو مغيرة 

يَمَٰنه ٱ}، و[76]ســورة األنعام: َ }، و[97]ســورة يوســف: {يَ   هَخَٰطه }، و[10]ســورة غافر: {ۡۡله وته
ُ
]ســورة  {أ

 ، ومذهب أبي الحارث فيه القصر.[8]سورة التكوير: {َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ}، [269البقرة:

: أن الهمزة لما تقدمت ُأم ن  من خفاء حرف المد   واللين معها، وإنما ووجه القصر
 .(3)ُيخاف من خفائه إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد   

همز  : المد  الزائد على مقدار المد   الطبيعي لســــــببوهو ،الفرعيالقســــم الثاني: 
 .(4)ب أو سكون، وُسم  ي فرعي ًا؛ لتفرعه عن المد األصلي، ولتوقفه على سب

 أسباب المد   الفرعي:
 ن سكو  وإم ا ،ا همزإم  للمد   الفرعي سببان:  

،  فالهمز: ، وتقدم الحديث وذاك هو البدلإما أن يكون متقدما على حرف المد  
 عنه فيما يلحق بالمد  الطبيعي، وإم ا متأخرًا عنه، وذلك في نوعين، وهما:

                                                           
 (.71للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 299، 298)ص القراءاتنار: معجم مصطلحات علم ا (1)
 (.292للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 69للضباع )ص قراءةالنار: اإلضاءة في أصول ا (2)
 (.224(، وشرح الهداية للمهدوي )1/46نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 .(36ص )والنجوم الطوالع للمارغني:  (،275 /1)انار: هداية القاري للمرصفي: (4)
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، (1)وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد   والل ين في كلمة واحدة  األول: المتصل:
ْولَ }قوله تعالى: نحو 

ُ
َا ءَ }و ،[5]سورة البقرة: {ئهَك ـَٰٓ أ ۡوّله

َ
 {ّلَلُ ٱيََشا َء }و ،[139]سورة النساء: {أ

ْ }و ،[24]سورة الكهف: ـ ُوا َسَٰٓ
َ
ىَٰٓ ٱأ

َ
و أ  ،[59]سورة النحل: {مهن ُسو ءه }، و[10الروم:]سورة  {لسُّ

ءُ }، و[174]سورة آل عمران: {ُسو ءٞ }و ي  }، و[35]سورة النور: {يُِضه   . [27]سورة الملك: {ۡت   َ سه
وهو أن يقع بعد حرف المد   واللين في كلمة منفصلة عنه  الثاني: المنفصل:

نزهَل }قوله تعالى: ، نحو (2)
ُ
نزهَل إهَّلَۡك َوَما  أ

ُ
هَما  أ َها}، و[4]سورة البقرة: {ب يُّ

َ
َٰٓأ ، [21]سورة البقرة: {يَ

ۡمُرهُ }، و[121]سورة األعراف: {قَالُو اْ َءاَمَنا}و
َ
ُكمۡ }، و[275]سورة البقرة: {إهَّل  ۥ  َوأ نُفسه

َ
 {َوَفه  أ

ههه }، و[21]سورة الذاريات: ُب ب ه ثهيمر  ۦ  َوَما يَُكذ 
َ
 . [12]سورة المطففين: {١٢إهََل ُُكُّ ُمۡعَتدر أ

ين  هما بقدر ألفين  ®المتصل والمنفصل  ©ومذهب أبي الحارث في المد   ©مد 
ست  ©اإلشباع بقدر ثالث ألفات  ®المتصل  ©، وزيد له في المد  ®التوسط أربع حركات 

 :(4)قال الناظم . (3) ®حركات 
ٍز ط و ال   162 ل  ه م  دٍ  ق بـــــ  ُف مـــــ  ر   إ ن  ح 

 
ــــ  د  جــــُ  اق ي ال م ال  م  د  و  ف ــــ  ــــًا و ع ن  ب  ز  ُخل ف

ق يـل  ُدون ُهم   163  ط  و  ســــــــــــــ    ل  كـ  ل  ُثم  نـ  و 
 

ل  ر   ا ات صـــــــــــــــ  ب ع  م  م  أ و  اشــــــــــــــ  اق يه  ب   و ى ف 
ل   164  ُر المُنف صــــ  ق صــــ  ٍض و   ل ل ُكل   ع ن  ب ع 

 
مـــــــًا عــ  ي لــ  ن  بــ   م  حــ  هــ  فــ  لــ  ا ن  خــُ ل  ثــ  ٍع د   مـــــــ 

ضعف حرف المد   وخفاءه، وبعد مخرج الهمز وشدته  ووجه المد   ألجل الهمز: 
 .(5)وجهره، فزيد في الخفي الضعيف لُيت م ك ن من النطق بالقوي البعيد 

 إما الزم، وإما عارض، وهو في قسميه إم ا مدغم وإم ا غير مدغم. والسكون: 
وهو أن يقع سكون أصلي وصاًل ووقفًا بعد حرف المد   واللين، أو بعد فالالزم: 

                                                           
(، والميسر في التجويد للحذيفي 1/280(، وهداية القري للمرصفي )2/233ينار: النشر البن الجزري ) (1)

 (.83)ص
 (.1/283(، وهداية القاري )2/233الجزري )نار: النشر البن ا (2)
(، وهداية القاري للمرصفي 224(، وشرح الهداية للمهدوي )271، 2/270نار: النشر البن الجزري )ا (3)

(1/282.) 
 (.42يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.46 /1)ي: والكشف لمكي القيس (،224ص)وشرح الهداية للمهدوي  (2/234نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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للزوم ســـببه في حالتي الوصـــل ، وســـمي الزمًا (1)حرف اللين في كلمة، أو في حرف 
 ، وهواتفاقًا ســـــــــــــواء في الوصـــــــــــــل أو في الوقف قراءالأو للزوم مده عند كل  ،والوقف

 ينقسم إلى: كلمي وحرفي: 
 أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي مدغمهو  فالالزم الكلمي المثقل:

هيَ ٱ}قوله تعالى: نحو ، (2) في كلمة  ،[6]سورة هود: {َدا بَةٖ }، و[86]سورة الشعراء: {لَضٓال 
 ،(3) أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي غير مدغم في كلمةوهو  والمخفف:

َلَكَرۡينه }نحو قوله تعالى: 
 {َءا ّلَلُ }و، [91]سورة يونس: {َءٓاۡلَٰٔـنَ }و، [143]سورة األنعام: {َءا 

 . [59]سورة النمل:
أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي مدغم  هو والالزم الحرفي المثقل:

 {ال م ص  }، و[1]سورة البقرة: {ال م  }قوله تعالى: نحو: لالم في الميم من  ،(4) في حرف
م  }، والسين في الميم من [1]سورة األعراف: أن يقع  هو والمخفف:، [1]سورة القصص: {طس 

 (5)بعد حرف المد واللين أو بعد حرف اللين وحده سكون أصلي غير مدغم في حرف
]سورة  {ق  }و ،[1]سورة ص: {ص  }، نحو الميم في جميع األمثلة السابقة، والصاد، و

ق  }و [1]سورة مريم: {١ك هيع ص  }و ،[1]سورة القلم: {ن  }، و[1ق:  .[2]سورة الشورى: {٢ع س 
فى  تنبيه: العين في الصاد وفي القاف من قبيل الحرفي المخفف ألن النون ُتخ 

 فيهما، والمثقل ال يكون إال إن ُأدغم.
هو المد  الذي ينشأ بسبب الوقف بعد أحد أحرف المد   أو اللين، أو  والعارض:
غ م  ©، وهو ينقسم إلى قسمين: مثقل (6)بعد حرفي اللين   .®غير مدغم ©، ومخفف ®ُمد 

َيُقول }، و[28]سورة الحجر: {بَُّك قَال رَ }قوله تعالى: نحو  :®المدغم  ©مثقل فال
َفَٰتٱوَ }، و[108]سورة آل عمران: {ۡلٗمايُرهيد ظُّ }، و[82]سورة يس: {ۥَلُ  ا َص  لَصَٰٓ ]سورة  {١ف ٗ

                                                           
 (.85(، والميسر في التجويد للحذيفي )ص1/337نار: هداية القاري للمرصفي )ا (1)
 (.86(، والتجويد الميسر للحذيفي )ص1/341نار: هداية القاري للمرصفي )ا (2)
 لمرجعين السابقين.ا (3)
 (.87(، والتجويد الميسر للحذيفي )ص1/342نار: هداية القاري للمرصفي )ي (4)
 لمرجعين السابقين.ا (5)
 (.87نار: التجويد الميسر للحذيفي )صا (6)
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 ، عند أبي عمرو البصري إذا أدغم.[1الصافات:
، [5]سورة الفاتحة: {نَۡسَتعهيُ }قوله تعالى: نحو:  :®غير المدغم  ©والمخفف 

يمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ}و ه }و ،[197]سورة آل عمران: {لۡمهَهادُ ٱ}و ،[3]سورة الفاتحة: {لرَحه ]سورة  {ريٖ َوب

ه ٱ}و ،[45الحج: ]سورة  {يُوقهُنونَ }من يبدل همزهما، و ةقراءعلى  [14]سورة يوسف: {ُب يل 

  .[38]سورة البقرة:{َخۡوٌف }و ،[36]سورة الذاريات: {َبۡيتٖ }، و[17]سورة سبأ: {ۡلَكُفورَ ٱ}، و[4البقرة:
الالزم سواء كان كلميًا أو حرفيًا، المد   في ومذهب أبي الحارث عن الكسائي

ويستثنى له من ، ® ست حركات ©بمقدار ثالث ألفات  المد   وسواء كان مخففًا أو مثقالً 
فيها له من فاتحي سورة مريم عليها السالم والشورى فإن  ® العين © الالزم الحرفي

 .(1) القصر والتوسط واإلشباع
ه العارضوأم ا  ، وفي اللين العارض أو ثالث ألفات بمقدار ألف أو ألفين فيمد 

أن يمد  العارض بمقدار  الكسائي ةقراء في الغالب، و (2)إال أن آلخذين به قليل  كذلك
 :(4) في الطيبة قال ابن الجزري . (3)بمرتبة التدوير  قرأ؛ ألنه ي®أربع حركات  ©ألفين 

ز م   172 ٍن لــ  اكــ  د  ل ســـــــــــــــــــــ  مـــــــ  ع  الــ  بــ   و أ شــــــــــــــــ 
 

م    هــــــــُ ُة لــــــــ  ال ثــــــــ  الــــــــثــــــــ  ٍن فــــــــ  يــــــــ  ُو عــــــــ  حــــــــ  نــــــــ   و 
ف ي الل  ين   173  ق ف  و  اك ن  ال و  ســـــــــــــــــ  ل  ك   ي قـــ 

 
ول     ...............................طــــــــُ

 ووجه، (5) أن المد  يقوم مقام الحركة فيفصل بين الساكنين وجه المد   الالزم:و  
مريم والشورى: أن المد  باعتبار الساكن الالزم،  تيمن فاتح ® عين © قصر وتوسط

ط فاعتبر انفتاح ه ا الساكنين، ومن قصر أجر ما قبل الياء ومراعاة الفصل بين  ومن وس 
 .(6) مجرى الحرف الصحيح

                                                           
 (. 300، 240، 235، 2/234نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 .(68 /1). والكشف لمكي القيسي (236، 235 /2) انار: النشر البن الجزري  (2)
 (.2/275نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 .(43ص)طيبة النشر البن الجزري  (4)
والعقد النضيد للسمين الحلبي  (،60 /1)والكشف لمكي القيسي  (،224ص )انار: وشرح الهداية للمهدوي  (5)

 .(279 /2)وفتح الوصيد للسخاوي  (،670 /2)
والعقد النضيد للسمين الحلبي  (،67 /1)والكشف لمكي القيسي (، 302ــ  2/300النشر البن الجزري )انار:  (6)

(2/ 685). 
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أن  الساكن العارض ُأنز ل  منزلة الساكن الالزم،  ووجه الطول في المد   العارض:
 ووجه القصر:مراعاة للفصل بين الساكنين مع مراعاة كونه عارضًا،  ووجه التوسط:

ت ف ُر في الوقف  .(1) أن السكون عارض فال يعتد  به، والجمع بين الساكنين م م ا ُيغ 
 املطلب الثالث: تنبيهات

ُأل غ ي  أضعفهما، للمد   إذا اجتمع  :أقوى السببيناألول: قاعدة  سببان ُعم ل  بأقواهما و 
 .(2) البدلثم  ،المنفصل ثم ،العارضثم  ،المتصلثم  ،هو الالزم :وأقوى المدود
  :(3) الناظمقال 

ل   ......  ــ ..............................173 ـــــــ  ت ق ي ن  ي ســــــــــــــ  ب  ب   و أ ق وى  الســــــــــــــ 
 أمثلة ذلك:  

ٖ } قوله تعالى: المد   الالزم والمد   ألجل الســـــاكن العارض، فياجتماُع  ▪ ر 
َضا   {َغرۡيَ ُم

زم، العارضالالزم أقوى من ، ف[36]سورة الحج: {َصَوا َف }و ،[12]سورة النساء: ، فُيمد  الال 
 .(4)وُيل غ ى العارض 

هَي } اجتمـــاع المـــد   الالزم والبـــدل، في قولـــه تعـــالى: ▪ ۡيَت ٱَءا م   ،[2]ســــــــــــــورة المـــائـــدة: {ۡۡلَ
َلَكَرۡينه َحَرمَ }و

اتفقوا في  قراءالالالزم أقوى من البدل؛ ألن ، ف[144]ســــورة األنعام: {َءا 
 .(5) مد   الالزم واختلفوا في مد   البدل

َوَتَقَبۡل }قوله تعالى: اجتماع المد   المتصــــــــــــل والمد   ألجل الســــــــــــاكن العارض، في  ▪
ََع ءه ٱإهنََك َسمهيُع }، و[40]سـورة إبراهيم: {ُدََع ءه  ، والمتصــل أقوى [38]سـورة آل عمران: {٣٨ َلُّ

 .(6)من العارض في خذ بأقوى السببين 

                                                           
وفتح  (،676، 674، 670 /2)العقد النضيد للسمين الحلبي: (، و 275، 2/274النشر البن الجزري ) انار: (1)

 .(279 /2)الوصيد للسخاوي: 
 (.324، 2/307نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/326نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 انار: المرجع السابق. (5)
 (.2/325النشر البن الجزري ) نار:ا (6)
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َيُهمۡ }قولـــه تعـــالى: اجتمـــاع المنفصـــــــــــــــــل مع البـــدل في  ▪ ۡيده
َ
، [70]ســــــــــــــورة هود: {رََءا  أ

َباُهمۡ }و
َ
، فيلغى البـــدل وي خـــذ . [16]ســــــــــــــورة يوســــــــــــــف: {َوَجا ُءو  أ فال يجوز إال المـــد 

 بالمنفصل عماًل بأقوى السببين. 

ََل  إهَلََٰه إهََل  ّلَلُ ٱ} قوله تعالى: في ®للتعايم  ©اجتماُع المد   المنفصـــــــل ومد   المبالغة  ▪
، وإن ات حدا في مقدار المد   في رواية أبي الحارث [2]سورة آل عمران: {ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَحُّ ٱُهَو 

م المنفصـــــل على مد   ما كان ســـــببه لفايًا أقوى مما كان ســـــببه معنويًا، إال أن   فُيق د 
م ُل بالمد   المنفصل ،المبالغة ُيع   .(1) و 

إذا تغي ر سبُب المد   عن صفته التي من أجلها كان  السبب:ر تغيُّ  ةقاعدالثاني: 
سواء كان السبب همزًا أو سكونًا جاز المد  باعتبار األصل، أو القصر باعتبار المد، 

فإن بقي أثر الهمز جاز الوجهان والمد  ، العارض، وفي حال كان السبب همزًا و ُغي  ر  
ممقدم، وإن لم يبق له أثر جاز الوجهان والق  .(2) صر مقد 

َهَُٰٓؤََل ءه }قوله تعالى: فمثال ما ُغي  ر فيه الهمز عند من يسهل أو يسقط، نحو 
، فمن يسهل الهمز يبقى أثره فيجوز المد باعتبار األصل، وهو [31]سورة البقرة: {إهن

المقدم، ويجوز القصر اعتدادا بالعارض، ومن يسقط الهمز يجوز القصر، وهو المقدم 
  .(3)لذهاب أثر الهمز، ويجوز المد  اعتدادًا باألصل 

، فحال [1]سورة آل عمران: {ّلَلُ ٱ ١ال م  }قوله تعالى: ن، نحو ت غ ي ر  السكو  ثالُ وم
ُك الميم بالفتح ألجل الساكن، فيجوز مد  الميم باعتبار األصل، وقصرها  ر  الوصل ُتح 

 :(5)ة قال ابن الجزري في الطيب. (4) باعتبار العارض
ب ب   174 ل ى إ ن  ت غ ي ر  الســـــــــــــ   و ال م د  أ و 

 
ب    ر  أ حـــــــ  اق صـــــــــــــــُ ب ق ي  ا أل ث ُر أ و  فـــــــ   و 

 

                                                           
 (.2/324نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.1/410(، وشرح الطيبة للنويري )2/313نار: النشر البن الجزري )ي (2)
 (.316، 2/315نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.227(، وشرح الهداية للمهدوي )2/322نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 .(43ص)طيبة النشر البن الجزري:  (5)
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 املطلب األول: اهلمزتان من كلمة ومن كلمتني
جمع همزة، والهمز، مصــــــــــــــدر همزُت، وهو: اســــــــــــــم جنس، ومعناه:  الهمزات:

الضغط، أو الدفع بسرعة، وُسم ي  به أول حرف من الهجاء لما يحتاج في إخراجه من 
، واستغنوا به عن ُخف  ف ت بأنواع من التخفيفولثقلها ؛ أقصى الحلق إلى ضغط الصوت

ول إليه إذا خففت؛ تنبيها   ا تإدغامها، ولم يرسموا لها صورة، بل استعاروا لها شكل م
 .(1)لما يطرأ عليها من تغيير 

: ® تسهيل ©، ووهو جعله حرف مد: ® بدل © ثالثة: التخفيف في الهمز، أنواع
المد المجانس لحركتها أو  مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف حرفاً  هجعلوهو 

 يعليها وغير مدلول، ولم يأت إال ف وهو إسقاطها مدلوالً : ® حذف ©و حركة سابقها،
 .(2) المتحركة

 ةأواًل: الهمزتان من كلم
زائدة  إما األولى والهمزة ،(3)هما الهمزتان المتالصقتان في كلمة واحدة  تعريفها:

والهمزة وال تقع إال متحركة، وال تكون همزة االستفهام إال مفتوحة، لالستفهام أو لغيره، 
، (4)الثانية تأتي ساكنة ومتحركة، والمتحركة تكون إما همزة قطع، وإما همزة وصٍل 

 وتفصيل ذلك كاآلتي:
وهي ثالثة أقسام: إما مفتوحة،  ،االستفهام ةبعد همز ةالقطع المتحرك ةهمزأواًل: 

على االستفهام  قراءالأو مكسورة، أو مضمومة، وهذه األقسام الثالثة، نوعان: نوع اتفق 
 فيه، ونوع اختلفوا فيه بين االستفهام والخبر.

ويأتي بعدها ساكن، ومتحرك،  المتفق على االستفهام فيه: ةالقسم األول: المفتوح
، في موضع واحد  ، فحرف المدٍ  ، (5)فالساكن يكون صحيحًا، وحرف مد 

هَهُتَنا}وهو: َٰل
َ
ُ }والمتحرك، في موضعين، هما:  ،[58]سورة الزخرف: {َءأ َله

َ
]سورة  {َءأ

                                                           
ني )419ــ  1/416نار: شرح طيبة النشر للنويري )ا (1)  (.2/815(، لطائف اإلشارات للقسطال 
 نار: المرجعين السابقين.ا (2)
ني )ا (3)  (.333للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 3/883نار: لطائف اإلشارات للقسطال 
 (.2/328الجزري )نار: النشر البن ا (4)
 (.2/332نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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مهنُتم}و ،[72هود:
َ
في ثمانية عشر كلمات والساكن الصحيح، في  ،[16]سورة الملك: {َءأ
نَذۡرَتُهمۡ } :هي ،(1) عشر موضعاً 

َ
نُتمۡ }و ،[10]سورة يس:و، [6]سورة البقرة: {َءأ

َ
]سورة  {َءأ

 ،[27]سورة النازعات:و ،[72، 69، 64، 59الواقعة:]سورة و ،[17]سورة الفرقان:و ،[140البقرة:
ۡسلَۡمُتمۡ }و

َ
ۡقَرۡرُتمۡ }و ،[20]سورة آل عمران: {َءأ

َ
نَت }و ،[81]سورة آل عمران: {َءأ

َ
]سورة  {َءأ

ۡرَبابٞ }و. [62]سورة األنبياء:و ،[116المائدة:
َ
ۡسُجدُ }و ،[39]سورة يوسف: {َءأ

َ
]سورة  {َءأ

ۡشُكرُ }، و[61اإلسراء:
َ
ََّتهذُ }و ،[40]سورة النمل: {َءأ

َ
 .[23]سورة يس: {َءأ

بهمزتين محققتين على االستفهام من غير إدخال في جميع ما  أبو الحارث قرأ
 :(3)قال ابن الجزري  .(2)ذكر 

ال   175 ٍم ح  ر  ن ى ح  ل  غ  ه   ا ســـــــــ  م   ث ان يه 
 

  
  .(4)أنه األصل، وهو لغة هذيل ووجه التحقيق:  
فيأتي بعد همزة القطع ساكن صحيح،  وأما المختلف فيه بين االستفهام والخبر:

، فالذي بعده ساكن صحيح وقع في أربعة مواضع  قوله تعالى: ، وهي: (5)وحرف مد 
َحدٞ }

َ
ن يُۡؤَتَٰٓ أ

َ
ٞ }، و[73]سورة آل عمران: {أ ٞ وََعَربه  ۡذَهۡبُتمۡ }و ،[44]سورة فصلت: {َء۬اۡعَجمه 

َ
 {أ

ن ََكَن َذا َمالٖ }، و[20]سورة األحقاف:
َ
ويلحق بهذا النوع حرف واحد على  ،[14]سورة القلم: {أ

هۡرتُم} أبي جعفر، وهو: ةقراء هن ُذك  ئ
َ
، وإم ا (6)بفتح الهمزة الثانية  قرأ، فقد [19]سورة يس: {أ

ههه } :(7)الذي بعده حرف مد، فكلمة واحدة وقعت في ثالثة مواضع، وهي   {ۦَءاَمنُتم ب
  .[49]سورة الشعراء:، و[71طه:]سورة  {ۥَءاَمنُتۡم َلُ }، و[123]سورة األعراف:
 ءَ }باالستفهام في:  أبو الحارث قرأ

َ
 ءَ }، و{ۡعَجمه ٞ أ

َ
في مواضعها الثالثة،  {َمنُتمأ

                                                           
 (.3/883(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/328نار: النشر البن الجزري )ا (1)
ني )332، 2/329نار: النشر البن الجزري )ا (2)  (.887، 884، 3/883(، ولطائف اإلشارات للقسطال 
 (.43يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.3/885(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )1/416شرح الطيبة للنويري ) نار:ا (4)
 (.337، 336، 335، 334، 2/331نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.3/886(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/345نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.3/895)(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 2/340نار: النشر البن الجزري )ا (7)
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 :(2). قال ابن الجزري (1)وباإلخبار في بقية المواضع 
ي ُر  .... 176 ك   و غ  د   المــــ  ت ى أ حــــ   أ ن  ُي  

 
ان    ب ُر أ ن  ك   ..................و ى ر  ُيخ 

ي .................. 177  مـــــــ  جـــــــ   و أ عـــــــ 
 

م   ة  د  شـــــــــــــــــــ  ح  بــــــ  ح  ب ر  صــــــــــــــُ  ......أ خ 
....................................  كفا ز  حُ ت ُل اأ ذ ه ب ُتُم ............ 178 

... 
 

 وقال:
ف ي الث ال ث   181 ه  و  ن ُتُمو طـــ   .......آم 

 
 ....................................

. 
 

ق ق  الث ال ث   182 اشــــــــــــــ  ي ال ُخل ُف ل  و ح   فـــ 
 

ا  ...........  ـــــــ  ُتن آل ه  د  شــــــــــــــ  ء  اك  هـــــــ  ـــــــ   ف
ل قيين،  ووجه االستفهام:  ووجه أنه األصل، وأن المثلين قد يجتمعان وإن كانا ح 

فت األداة ةواحد ةما قرئ بهمز  : أن ذلك على الخبر، أو أن االستفهام مقصود وإنما ُحذ 
هۡعَمةٞ }: وكثير ما يأتي االستفهام بصورة الخبر، ومنه قوله تعالى للعلم بها، هۡلَك ن َوت
 َ  .(3) [22]سورة الشعراء: {َتُمنَُّها لََعَ

سبع كلمات وقعت في  المتفق على االستفهام فيها: ةمكسور القسم الثاني: ال
هَنُكمۡ }: وهي، (4) في ثالثة عشر موضعاً  ئ

َ
]سورة ، و[55]سورة النمل:، و[19]سورة األنعام: {أ

هَن َۡلَا}و ،[9فصلت: ئ
َ
ءهَلَٰهٞ }، و[41]سورة الشعراء: {أ

َ
هَنا }، و[64، 63، 62، 61، 60النمل:]سورة  {أ ئ

َ
أ

 ْ ءهنََك }و ،[36]سورة الصافات: {ََلَارهُكو ا
َ
هۡفكا }و ،[52]سورة الصافات: {أ ئ

َ
، [86]سورة الصافات: {أ

ءهَذا مهۡتَنا}و
َ
تُوَن }قوله تعالى: النوع  ، ومما يلحق بهذا[3]سورة ق: {أ

ۡ
هَنُكۡم ََلَأ ئ

َ
هَجاَل ٱأ  {لر 

هَذا مهۡتَنا}، و[29]سورة العنكبوت: ئ
َ
هۡرتُم}، و[47]سورة الواقعة: {أ هن ُذك  ئ

َ
أجمعوا  .[19يس:]سورة  {أ

 .(5)ته باالستفهام إال أن أبا جعفر فتح الهمزة الثانية قراءعلى 
 .(6)بهمزتين محققتين على االستفهام في جميع المواضع المذكورة  أبو الحارث قرأ

                                                           
 (.337ـــ  2/334نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.43يبة النشر البن الجزري )صط (2)
وشرح  (،735، 731 /2)العقد النضيد للسمين الحلبي (، 724، 696، 241الموضح البن أبي مريم )انار:  (3)

 .(495ص )الهداية للمهدوي 
 (.898اإلشارات للقسطالني ) (، ولطائف343، 2/342انار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.3/901(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/345انار: النشر البن الجزري ) (5)
 (.900ــ  3/898(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )345، 2/343نار: النشر البن الجزري )ا (6)
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 ®الهمزتان ©قسم تجيء  وأم ا المختلف فيه بين االستفهام والخبر فعلى قسمين:
 ®الهمزتان ©، وقسم تجيء ®ما لم يكرر استفهامه  ©فيه وليس بعدها مثلهما، ويسم ى بــ 

 .®االستفهام المكرر  ©فيه وبعدهما مثلهما، وهو ما يسم ى بــ 
قوله تعالى: ، وهي: (1)وهو في خمسة مواضع  فاألول: ما لم يكرر استفهامه،

تُونَ }
ۡ
ا}، و[81]سورة األعراف: {إهنَُكۡم ََلَأ ۡجرا

َ
نَت }و ،[113]سورة األعراف: {إهَن َۡلَا ََل

َ
ءهنََك ََل

َ
أ

ءهَذا َما مهتُّ }و ،[90]سورة يوسف: {يُوُسُف 
َ
]سورة  {٦٦إهنَا لَُمۡغَرُموَن }و ،[66]سورة مريم: {أ

 .[66الواقعة:
عدا موضع  بهمزتين محققتين على االستفهام في جميع المواضع أبو الحارث قرأ
 :(3) . قال الناظم(2)ه باإلخبار قرأ ف {٦٦إهنَا لَُمۡغَرُموَن } الواقعة:
178 ............................ 

 
اثــــ  ن  د  و    ـــــــ  ف وســـــــــــــــــُ ت  يــــُ ـــــــ  أل ن ك    ـــــــ  ا إ ن ـــــــ   ن

ال ُخل ف   179  ت  بـــــ  امـــــُ ذ ا مـــــ  ائـــــ   ت ىم  و ء 
 

ُر   يــــ  ون  غــــ  مــــُ ر  غــــ  مــــُ ا لــــ  ـــــــ  اإ ن تـــــــ  بــــ  عــــ   شـــــــــــــــــُ
راف   180  ال عـ  م    كـُ نـ  ًدان  عـ  أ ئـ  ن   مـــــــ   أ ئ 

 
ا   هـــــــ  ـــــــا  بـــ  ن م  عـــ  لـــ  ر  ُف حـــ  لـــ  خـــُ الـــ   ن  ز  ال  و 

 .(4)بهمزة واحدة فعلى الخبر  قرأأنه األصل، ومن ووجه:  
، (5)وجملته أحد عشر موضعًا في تسع سور  ما كرر استفهامه، والثاني:

يدر }قوله تعالى: وهي:  ِفه َخۡلٖق َجده
ءهنَا لَ

َ
َٰباا أ ءهَذا ُكَنا تَُر

َ
ءهَذا ُكَنا عهَظَٰٗما }، و[5]سورة الرعد: {أ

َ
أ

يٗدا ءهنَا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َجده
َ
َٰتاا أ ءهَذا مهۡتَنا َوُكَنا }و. [98]سورة اإلسراء:و ،[49]سورة اإلسراء: {َوُرَف

َ
أ

ءهنَا لََمۡبُعوثُونَ 
َ
ا أ ءهَذا }و ،[82]سورة الم منون: {تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
هَنا لَُمۡخرَُجوَن أ ئ

َ
َٰٗبا َوَءابَا ُؤنَا  أ ُكَنا تَُر

تُوَن }، و[67]سورة النمل: {٦٧
ۡ
َشةَ ٱإهنَُكۡم ََلَأ هَن  ۡلَفَٰحه َحٖد م 

َ
هَها مهۡن أ  ٢٨ ۡلَعَٰلَمهيَ ٱَما َسَبَقُكم ب

تُوَن 
ۡ
هَنُكۡم ََلَأ ئ

َ
هَجاَل ٱأ ءهَذا َضلَۡلَنا ِفه }و ،[29، 28]سورة العنكبوت: {لر 

َ
ۡرضه ٱَوقَالُو اْ أ

َ
ِفه  َۡل

ءهنَا لَ
َ
أ

يد   ءهَذا مهۡتَنا َوُكَنا }، و[10]سورة السجدة: {َخۡلٖق َجده
َ
ءهنَا لََمۡبُعوثُونَ أ

َ
ا أ ]سورة  {تَُراٗبا وَعهَظَٰما

                                                           
 (.3/901(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/346نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/901(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )348، 347، 2/346نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.43يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.761نار: الموضح البن أبي مريم )ا (4)
 (.3/904(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )349، 2/348نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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يُنونَ }و ،[16الصافات: ءهنَا لََمده
َ
ا أ ءهَذا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
هَذا مهۡتَنا }، و[53الصافات:]سورة  {أ ئ

َ
أ

ءهنَا لََمۡبُعوثُونَ 
َ
ا أ ءهنَا لََمۡرُدوُدوَن ِفه }و ،[47]سورة الواقعة: {َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
ءهَذا  ١٠ ۡۡلَافهَرةه ٱأ

َ
أ

 .[11، 10]سورة النازعات: {١١ُكَنا عهَظَٰٗما ََّنهَرٗة 
باالســـتفهام في األولى واإلخبار في الثانية في عشـــرة مواضـــع،  أبو الحارث قرأ

الرعد، وموضعا اإلسراء، والم منون، والسجدة، وموضعا الصافات، والواقعة،  ©وهي: 
نونًا في الثانية، وأم ا الموضـــــــع  ®النمل  ©إال أنه زاد في موضـــــــع  ®والنازعات، والنمل

 .(1)ه باالستفهام في األولى والثانية قرأ  ®العنكبوت  ©الحادي عشر فموضع 
  :(2)قال الناظم 

ر ا .................... 185 بـــــــ   و أ خـــــــ 
 

و    حــــــــــ  نــــــــــ  را بــــــــــ  ر   ا كــــــــــُ نــــــــــ  ذ ا أ ئــــــــــ  ائــــــــــ   ء 
ه  186  لـــــــُ ُت ث  أ و  ان ي ك  بـــــــ  ا الثـــــــ   د  رُ مـــــــ 

 
وٍن ز د  ظـــــ  ذ  إ    ع  نـــــُ ُل مـــــ  مـــــــ  الـــــنـــــ  ُروا و   هـــــ 

اه ر ه  ك  ض  رُ  187  ًدا و الســـــــ   س  و ُأوال ه ا م 
 

ا ثــــ    يــــهـــــــ  انــــ  ـــــــ  ث ا و  ـــــــ   ر ه  كــــ  م  رُ ذ  إ  بــــًى ظــــُ ن
ٍح  188  بـــــــ  ن  ذ  ل  مـــــــ  ل  ا أل و   و ى كـــــــ  و أ و 

 
ت    عـــــــ  قــــــ  ع  و  ُه مــــــ  ـــــــ  ي انــــــ  ـــــــ   و ى ثــــــ  ذ  إ  د  رُ ث

ن ك بـــــا   189  ان ي الع  ثـــــ  ا و  ل  ُأوال هـــــ   و الكـــــُ
 

ل    ُم ا أل و  هـ  تـ فـ  ة  حـ  ُمســـــــــــــــ  ـــــــ  ب حـ  اصـــــــــــــــُ  بـــــــ 
: أنه أدخل االستفهام على صدر ووجه االستفهام في األول واإلخبار في الثاني 

الكالم واستغنى به عن االستفهام في الثاني، لحصول المقصود به؛ ألن كل واحدة من 
قصد المبالغة في اإلنكار والتقريع  :ووجه االستفهام فيهما جميعاً  الجملتين متعلقة باألخرى،

 .(3)والتوبيخ، فاستفهم في األول؛ ألنه صدر الكالم، ثم أعاده في الثاني تأكيدًا له 
 القرآنفي ثالثة مواضع في وقعت  ،: المتفق عليهةمضمومالقسم الثالث: ال

هُئُكم} :وهي ،(4) ُؤنَب 
َ
ُءنزهَل }، و[15]سورة آل عمران: {أ

َ
َ }و ،[8]سورة ص: {أ ُءۡلقه

َ
]سورة  {أ

َشههُدواْ َخۡلَقُهمۡ }قوله تعالى: : في والمختلف فيه، [25القمر:
َ
 .[19]سورة الزخرف: {أ

                                                           
 (.906، 905، 3/904(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )350، 2/349الجزري )نار: النشر البن ا (1)
 (.44، 43طيبة النشر البن الجزري )ص (2)
العقد النضيد للسمين (، و 6/2573(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )585، 557شرح الهداية للمهدوي ) (3)

 . (424، 423، 418 /1)وشرح طيبة النشر للنويري:  (،745، 733، 728 /2)الحلبي 
 (.909، 3/907(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/351نار: النشر البن الجزري )ا (4)
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الثالثة المواضع األولى، وأخبر في في  بهمزتين محققتين أبو الحارث قرأ
ْ }الموضع األخير  َشههُدوا

َ
 :(2) قال ابن الجزري في الطيبة. (1) {أ

ا  175 مـ  ال  ثـ ان يه  ٍم ح  ر  ن ى ح  ل  غ  هـ    ســــــــــــــ 
 

 ................................. 
  : (3)وقال  

ُدوا ا 907 ه  اقرأأ شــــــــــــــ  د  ُدوا م  ه  ُأشــــــــــــــ   ُهء 
 

 ....................................
فتأتي على قسمين: مفتوحة االستفهام:  ةبعد همز ةالوصل الواقع ةثانيًا: همز ...

 ته باالستفهام، ومختلف فيه.قراءومكسورة، وهما على نوعين: متفق على 
: وقع في ثالث كلمات في المتفق على االستفهام فيها ةالقسم األول: المفتوح

َلَكَرۡينه }: في األنعام موضعان (4)ستة مواضع 
، وفي يونس [144، 143]سورة األنعام: {َءا 

، [59]سورة النمل:، و[59]سورة يونس: {َءا ّلَلُ }و ،[91، 51]سورة يونس: {َءٓاۡلَٰٔـنَ }موضعان: 
ههه }: موضع واحد، وهو: والمختلف فيه ۡحرُ ٱب ه   .[81]سورة يونس: {لس 

إبدال همزة الوصل ألفًا مع المد   المشبع، أو التسهيل بين بين بأبو الحارث:  قرأ
ههه }، في جميع المواضـــــع عدا موضـــــع مع القصـــــر ۡحرُ ٱب ه س  ه بهمزة وصـــــل على قرأ ف {ل

. قال (5)ياء الصـــــلة في الهاء قبلها اللتقاء الســـــاكنين  الخبر، فتســـــقط وصـــــاًل وتحذف
 :(6)ابن الجزري 

ن   192 ٍل م ن  كآهلُل أ ذ  صـــــــــــــــ  ز  و   و ه م 
 

ر ن    ل  و اق صـــــــــــــــُ هــ   لٍ  أ و  ف ســـــــــــــــ  ل  لكــُ د   أ بــ 
ا ُحز   193  ُر ث نــ  ح  ه  الســـــــــــــــ   ذ ا بــ   ...كــ 

 
  

 {َءٓاۡلَٰٔـنَ }في نحو:  :ووجه اإلبدال معناه التقرير والتوبيخ،ووجه االستفهام:  
                                                           

 (.909، 3/907(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )356، 2/352انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.43طيبة النشر البن الجزري )ص (2)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.3/910(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/357البن الجزري ) انار: النشر (4)
الجزري ذكره في النشر؛ وألن السمين الحلبي ابن ؛ ألن اإلمام قراءالهذا مع أنه اتفاق بين  الباحث ( وإنما ذكر5

ع ت  لتقريب  القراءاتوكتب  ©يقول عند كالمه على همزة االستفهام الداخلة على الم التعريف:  إنما ُوض 
ُتل ف  فيه اُف التباسه بما اخ  انار: النشر . ®المختلف فيه ال المتفق عليه، ولكن قد ي ذ ك ُر ذلك بعضهم فيما ُيخ 

 .(749 /2)والعقد النضيد للسمين الحلبي:  (،366، 359، 2/357) البن الجزري:
 (.44يبة النشر البن الجزري )صط (6)
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ف ت   همزة الوصل أن ، ف ؛االستفهام بالخبر التبسإن ُحذ  ل ت  أن  :ووجه التسهيللذا ُأب د 
 .(1) فيه تنبيهًا وداللة على األصل المبدل منه

قوله تعالى: : (2)نحو  بعد االستفهام، فالمتفق عليه ةالقسم الثاني: المكسور
ىَٰ } ۡفََتَ
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت }و ،[8]سورة سبأ: {أ

َ
ۡسَتۡكََبَۡت }، و[6]سورة المنافقون: {أ

َ
، [75]سورة ص: {أ

عدم االلتباس، وي تى فهذا القسم تحذف منه همزة الوصل في الد ر ج بعدها من أجل 
 .(3) قراءالبهمزة قطع وحدها لجميع 
ۡصَطَِف } وقع في موضعين: والمختلف فيه:

َ
 ،[153]سورة الصافات: {أ

ََّتَۡذَنَُٰهمۡ }و
َ
 .[63ص:]سورة  {أ

بقية  قرأو ، على الخبر، {ََّتَۡذَنَُٰهمۡ ٱ}موضع صاد بهمزة وصل  أبو الحارث قرأف
 .(4)المواضع بهمزة قطع على االستفهام 

  فإن الثانية إما متحركة أو ساكنة:ثالثًا: همزتان األولى منهما لغير االستفهام: 
، (5)ال تكون إال بالكسر، وهي: كلمة واحدة في خمسة مواضع  :ةفالمتحرك
هَمَة } وهي: في التوبة ئ

َ
ْ أ هَمةٗ }، و[12]سورة التوبة: {ۡلُكۡفره ٱفََقَٰتهلُو ا ئ

َ
]سورة  {وََجَعۡلَنَُٰهۡم أ

هَمةٗ }و ،[73األنبياء: ئ
َ
هَمةٗ }و ،[5]سورة القصص: {َوََنَۡعلَُهۡم أ ئ

َ
، [41]سورة القصص: {وََجَعۡلَنَُٰهۡم أ

هَمةٗ }و ئ
َ
هذه المواضع الخمسة بتحقيق أبو الحارث  قرأ .[24]سورة السجدة: {وََجَعۡلَنا مهۡنُهۡم أ

 :(7)، قال الناظم (6)الهمزتين من غير إدخال على األصل 
ل   194 د  ل  أ و  ابـــ  هـــ   ًة ســــــــــــــ  اغ  ط  حُ أ ئ مـــ   نـــ 

 
م  ر   .........................حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــ أي المتحركة  :ةوالســاكن  ـــــــــــــــــ تكون مفتوحة ومضـــمومة فإن األولى منهما ـ ـ

                                                           
 (.530، 529وشرح الهداية للمهدوي ) (،757، 752، 750 /2)د للسمين الحلبي: انار: العقد النضي (1)
 (.3/912(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/359نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.2/359نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.4/311نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.3/913ولطائف اإلشارات للقسطالني )(، 2/360نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.2/360نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.44طيبة النشر البن الجزري )ص (7)
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، [177]سورة البقرة: {َوَءاَت }و ،[93]سورة األعراف: {َءاَسَٰ }قوله تعالى: ، نحو: (1)ومكسورة 
َ }و ،[74]سورة األنعام: {َءاَزرَ }و ،[37]سورة البقرة: {َءاَدمُ }، و[13]سورة البقرة: {َءاَمنَ }و وته

ُ
 {أ

هيُتم}، و[136]سورة البقرة: وت
ُ
ْ }و ،[85]سورة اإلسراء: {أ وُذوا

ُ
 ۡؤتُمهنَ ٱ}، و[195]سورة آل عمران: {َوأ

َمََٰنَتهُ 
َ
ْ }و ،[283]ســــــــورة البقرة: {ۥأ وتُوا

ُ
، [73]ســــــــورة األنبياء: {ِإَويَتا ءَ }و ،[100]ســــــــورة آل عمران: {أ

يَلَٰفه }و ه هُقۡرَءانر  ئۡته ٱ}و ،[1]ســورة قريش: {ۡله الهمزة  ت  لد  ب  أُ  وهذا النوع: .[15]ســورة يونس: {ب
 :(3)قال الناظم  .(2) قراءالالثانية منهما حرف مدٍ  من جنس حركة ما قبلها لجميع 

196 .............................. 
 

ا  يـــــــ  ى ُأوتـــــــ  آســـــــــــــــــــــ  ل  كـــــــ  د  بـــــــ  ل  مـــــــُ  و الـــــــكـــــــُ
أن الث  قــل هنــا الزم للهمزة؛ ألنهــا حين كــانــت ســــــــــــــــاكنــة تــأكــد : ووجـه اإلبـدال 

لت، االستثقال لعدم االنفصال من اأُلولى   .(4) بخالف المتحركةفُأب د 
 الهمزتان من كلمتينثانيًا: 

هما همزتا القطع المنفصـــــــلتين تحقيقًا المتالصـــــــقتين وصـــــــاًل، وهما  تعريفهما:
 .(5)نوعان: متفقتان، ومختلفتان 

هذا النوع من ثالثة عشر  القرآن: وورد في (6)إم ا متفقتان بالفتح  فالمتفقتان:
َفَها ءَ ٱ}قوله تعالى: لفاًا في خمسة عشر موضعًا، نحو:  َٰلَُكمُ  لسُّ ۡمَو

َ
 ،[5]سورة النساء: {أ

َحدٞ }و
َ
: وقد وردت في تسعة وعشرين موضعًا، (7)، وإم ا بالكسر [43]سورة النساء: {َجا َء أ
، وإم ا [5]سورة السجدة: {إهَّل  لَسَما ءه ٱ}و ،[31]سورة البقرة: {َهَُٰٓؤََل ءه إهن}قوله تعالى: نحو: 
ئهَك }قوله تعالى: ، وذلك في موضع واحد، وهو: (8)بالضم   

َٰٓ ْولَ
ُ
َا ُء  أ ۡوّله

َ
 . [32]سورة األحقاف: {أ

                                                           
 (.916، 3/915(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/366نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/916(، ولطائف اإلشارات )2/366نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.44نشر البن الجزري )صيبة الط (3)
 .(328 /2) وفتح الوصيد للسخاوي  (،880 /2)انار: العقد النضيد للسمين الحلبي  (4)
 (.3/917(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )1/440نار: شرح الطيبة للنويري )ا (5)
 (.3/918(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/368نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.918، 3/917(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/367النشر البن الجزري )نار: ا (7)
 (.3/919(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/369نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)الكريم خمسة أنواع  القرآنفوقع منها في وأم ا المختلفتان: 
َمةٗ }قوله تعالى: مفتوحة ومضمومة، وهو موضع واحد ال غير،  األول:

ُ
 {َجا َء أ

 . [44]سورة الم منون:
مفتوحة ومكسورة، ووردت في تسعة عشر موضعًا، اختلف في موضعين  الثاني:
 . [133]سورة البقرة: {ُشَهَدا َء إهذۡ }قوله تعالى: مثال ذلك:  ®صحاب  © ةقراءمنها على غير 
مضمومة ومفتوحة، ووردت في ثالث عشر موضعًا، اختلف في  الثالث:

َفَها ءُ ٱ}قوله تعالى: نافع، مثال ذلك:  ةقراءموضعين منها على  ََل   لسُّ
َ
. [13]سورة البقرة: {أ

ۡوَلَٰ ُء ۡلَبه  ٱ}و
َ
 . [6]سورة األحزاب: {أ

قوله تعالى: مضمومة ومكسورة، وردت في ثمان وعشرين موضعًا، نحو:  الرابع:
 © ةقراءواختلف في ستة منها، موضع منها على غير  ،[46]سورة النور: {يََشا ُء إهَّلَٰ }

 ةقراء، وخمسة مواضع على [7]سورة مريم: {إهنَا ءُ َيََٰزَكرهَيا  }قوله تعالى:  ، وهو:®صحاب 
َها }نافع، نحو: قوله تعالى:  يُّ

َ
َٰٓأ  . [45]سورة األحزاب: {إهنَا   ءُ ۡلَبه  ٱيَ

قوله تعالى: ، وردت في ستة عشر موضعاً نحو: (2)مكسورة ومفتوحة  الخامس:
َضلُّونَا}

َ
َهَدا ءه ٱ}و ،[38]سورة األعراف: {َرَبَنا َهَُٰٓؤََل ءه أ ن لشُّ

َ
 ةقراء، في غير [282]سورة البقرة: {أ

 حمزة.
عن الكســـائي في الهمزتين من كلمتين بالتحقيق على األصـــل  أبو الحارث قرأو 

  :(4). قال الناظم (3)سواء كانتا متفقتين أو مختلفتين 
ل ى ف   197 ق ط  ااُلو  ا يأ ســــ   ات  ف ا ٍق ز ن  غ د 

 
 .........................ُخل ُفُهم ا ُحز   

 وقال في المختلفتين: 
                                                           

 (.3/925(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/375نار: النشر الب الجزري )ا (1)
 القرآنكانت القسمة تقتضي ستة أنواع، فبقي نوع، وهو: مكسورة والثانية مضمومة، إال أنه لم يأتي لفاه في و  (2)

َمةٗ }قوله تعالى: الكريم وورد معناها في 
ُ
. ®وجد على الماء  ُأم ة  ©أي: [. 23]سورة القصص: {وََجَد َعلَۡيهه أ

 (.2/379ينار: النشر )
(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 444 /1(، وشرح الطيبة للنويري )2/381)ار: النشر البن الجزري ان (3)

(3/930.) 
 (.44يبة النشر البن الجزري )صط (4)
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لُ  199 ي س  ُقن بـــُ ر ى ُرو  ل  اأُلخ  هـــ  ســــــــــــــ   و 
 

ام ن    ــــ  ث ش  و  ر   ........................و 
....................................

. 
 

 املطلب الثاني: اهلمز املفرد
، وهو قسمان: ساكن، ومتحرك، ويقع كل (1)هو الذي لم يالصق مثله  تعريفه:

َمنُ }من الفعل نحو:  ®فاء  ©منهما 
ۡ
هدُ }و ،[99]سورة األعراف: {يَأ  ،[13]سورة آل عمران: {يَُؤي 

ۡئَت }نحو:  ®عينًا  ©و  ®المًا  ©و ،[32]سورة الفرقان: {فَُؤاَدكَ }، و[106]سورة األعراف: {جه
 ٱ}نحو: 

ۡ
ا}و ،[14]سورة اإلسراء: {ۡقَرأ  ®الساكن ©في  قراءال، وخالف [106]سورة الكهف: {ُهُزوا

بين التحقيق، والحذف، واإلبدال،  ®المتحرك  ©دائر بين التحقيق، واإلبدال وفي 
والتسهيل، والقلب، واألصل فيهما التحقيق ألبي الحارث إال مواضع خرجت عن هذا 

 األصل سيذكرها الباحث بالتفصيل عند الكالم عن القسمين.
، واألصل فيه التحقيق ألبي الحارث كما مر  إال ثالث القسم األول: الساكن
 كلمات أبدل فيها الهمز، وهي:

ُكَلُه }قوله تعالى: : من (2)الذئب: وردت في ثالثة مواضـــــــــــــــع  -1
ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
َوأ

هئُۡب ٱ َكلَُه }و ،[13]ســــــــــــــورة يوســــــــــــــف: {ل 
َ
هۡن أ هئُۡب ٱقَالُواْ لَئ  ،[14]ســــــــــــــورة يوســــــــــــــف: {ل 

َكلَُه }و
َ
هئُۡب  ٱفَأ قهَي  ل  َصَٰده هُمۡؤمهٖن َۡلَا َولَۡو ُكَنا  نَت ب

َ
قال  [.17]ســورة يوســف: {١٧َوَما  أ

  :(3)ابن الجزري 

ــ..............................208 ـــ ـ
. ................................. 
 

ُب   ئـــــــ  الـــــــذ   يـــــــه  جـــــــ  و   ..........و ى ر  انـــــــ 
ُجوَج }قولـــه تعـــالى: : من (4)يـــأجوج مـــأجوج: وردت في موضـــــــــــــــعين  -2 

ۡ
َيأ إهَن 

ُدوَن ِفه  سه ُجوَج ُمۡف
ۡ
ۡرضه ٱَوَمأ

َ
ُجوجُ }و ،[94]ســــــورة الكهف: {َۡل

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
 {فُتهَحۡت يَأ

  .[96]سورة األنبياء:

ل م   ووجهه أعجمي، ُيق اس على ما جاء من األسماء األعجمية على هذا  أنه ع 
، ويجوز أن يكون اإلبدال [102]سورة البقرة: {َهَُٰروَت َوَمَُٰروَت } الوزن، نحو:

                                                           
 (.2/818(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )1/448نار: شرح الطيبة للنويري )ا (1)
 (.2/829(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/392نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.45يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/829(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/394نار: النشر البن الجزري )ا (4)
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 .(1) تخفيفاً 

َۢ }م صــــــــــــدة: من قوله تعالى:  -3 َدةُ ــَ ۡؤص ۡيههۡم نَارٞ مُّ
إهَنَها }، و[20]ســـــــــــورة البلد: {٢٠ َعلَ

ۡؤَصَدةٞ  ۡيههم مُّ
ووجه اإلبدال: أنها من أوصدت معتل الفاء،  .[8]سورة الهمزة: {٨َعلَ

 .(2)كأوفيت، وهي لغة فيها 

زَيىَٰٓ }قوله تعالى: ضلزى: من  -4 هۡلَك إهٗذا قهۡسَمةٞ ضه  . [22]سورة النجم: {٢٢ت

 .(3) ضاز وضأز لغتان، ويجوز أن يكون اإلبدال تخفيفاً أن  ووجهه
 :(4)قال الناظم 

ز   210 م  ة  ب ال ه  د  صـــ  مً ى ف تً ن  ع  ُم    اح 
 

ل ز ى   أ ُجوج  ر ى د   ضـــــــــــــــ  أ ُجوج  مـــ  ان  يـــ   مـــ 
هدُ }قوله تعالى: ، ويأتي قبله متحرك نحو: القسم الثاني: المتحرك  ]سورة آل  {يَُؤي 

نُتمۡ }قوله تعالى: ، وساكن نحو: [13عمران:
َ
ءُ ٱ}و ،[66]سورة آل عمران: {َهَٰٓأ ]سورة  {لَنَسه 

فيه دائر بين التحقيق، والحذف، واإلبدال، والتسهيل، والقلب،  قراءال. وخالف [37التوبة:
بعضها  قرأواألصل فيه ألبي الحارث التحقيق إال مواضع خرجت عن هذا األصل، ف

  باإلبدال وبعضها بالحذف، وهذه المواضع كالتالي:
 ه باإلبدال:قرأما 

  :النبيء،  ©حيث جاء، فأم ا لفظ:  :® ةء، والنبو ء، والنبئين، واألنبئاءالنبي ©لفظ
: نحو: (5)بيــاء مشــــــــــــــــددة  قرأفــأبــدل الهمزة يــاء وأدغم اليــاء في اليــاء ف ®والنبلين 

ُّ ٱَوَهََٰذا } ه ٱَوَيۡقُتلُوَن }و ،[68]ســـــورة آل عمران: {ۡلَبه وأم ا لفظ:  ،[61]ســـــورة البقرة: {نَ  ۧۡلَبهي 
ۢنبهَيا َء } قرأفأبدل الهمزة ياء مفتوحة ف ®أنبلاء، واألنبلاء  ©

َ
 ،[91]ســــــــــــــورة البقرة: {ّلَله ٱأ

                                                           
، ، تحقيق: عبد العال سالم مكرم(231ص )السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه  القراءاتانار: الحجة في  (1)

 (،546 /7)در المصون للسمين الحلبي وال ،هـ1401 :الرابعةالطبعة دار الشروق، بيروت، لبنان،  ط:
 .(77 -76 /2) والكشف لمكي القيسي

 (.1/451(، وشرح الطيبة للنويري )248نار: شرح الهداية للمهدوي )ا (2)
وحجة  (،96 -95 /10). والدر المصون للسمين الحلبي 336البن خالويه: ص  القراءات( انار: الحجة في 3

 .(295 /2)والكشف لمكي القيسي  (،685ص ) البن زنجلة القراءات
 (.45يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (2/419نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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ۢنبهَيا ءَ ٱ}و
َ
فأبدل الهمزة واوًا ثم أدغم  ®النبوءة  ©وأم ا لفظ:  ،[112]ســــــــورة آل عمران: {َۡل

  :(1)قال الناظم .[27]سورة العنكبوت: {ۡلُُّبَوةَ ٱ} بواو مشددة مفتوحة قرأالواو في الواو ف
ن  ...... 227 اُهو  ز  ُيضــــــــــــــــــــ  م  ـــــــ  و اه  ىن  د 

 
و ة    بــــــُ الــــــنــــــ  ي   و  بــــــ  اب  الــــــنــــــ  ـــــــ  د ىاب هـــــــُ  لــــــ 

ُل أن يكون  اإلبدال: ووجه  ت م  ل  للتخفيف، وُيح  على أن أصله الهمز من النبأ وُأب د 
 .(2) من )نبا، ينبو( إذا ظهر وارتفع

  :وقد ورد في ثالثة (3)أبدل الهمزة ياء محركة بحركة الهمز  :® ءضـــــــــئا ©لفظ ،
َشۡمَس ٱَجَعَل  َلهيٱُهَو }مواضــــع من ثالث ســــور، من قوله تعالى:  َيا ءٗ  ل ]ســـورة  {ضه

َيا ءر  ّلَله ٱَمۡن إهَلٌَٰه َغرۡيُ }و ،[5يونس: هضه تهيُكم ب
ۡ
َيا ٗء َوذهۡكٗرا }و ،[71القصـــص:]ســـورة  {يَأ َوضه

هۡلُمَتقهيَ  ــــــــــــ: بحر وبحار، أنه ووجه:  .[48]سورة األنبياء: {ل  ــــــــــــ: ضوء، كـ جعله جمعًا لـ
 .(4) أضاء القمر وضاء :وهما لغتان

  :بياء مشددة مفتوحة  قرأأبدل الهمزة ياء ثم  أدغم الياء في الياء، ف :® ةالبريئ ©لفظ
َخرۡيُ }و ،[6]ســورة البينة: {٦ لََۡبهَيةه ٱََشُّ }، وقد ورد في موضــعين من ســورة البينة: (5)
، أو أنه ال أصــل له  ووجه:. [7]ســورة البينة: {٧ لََۡبهَيةه ٱ على أن األصــل )برئ( ف ُخف  ف 

 .(6) في الهمز من: )البرا(، وهو التراب

  :ون  ©لفظ فقد  ®ترجئ  ©، أم ا (7)بحذف الهمزة المضـــــــمومة  قرأ :®ترجئ، مرَجؤ 
ا ُء مهۡنُهنَ }قولــه تعــالى: ورد في موضـــــــــــــــع واحــد ال غير،  ـــَ ]ســــــــــــــورة  {تُرِۡجه َمن تَش

                                                           
 (.46يبة النشر البن الجزري )صط (1)
والكشف لمكي  (،401 /1)والدر المصون للسمين الحلبي  (،99ص )البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (2)

 .(467 /1)وشرح طيبة النشر للنويري  (،244 /1)القيسي 
 (.420نار: النشر البن الجزري )ا (3)
والحجة في  (،151 /6)والدر المصون للسمين الحلبي  (،328ص )البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (4)

 /1)وشرح طيبة النشر للنويري  (،512 /1)والكشف لمكي القيسي  (،180ص )السبع البن خالويه  القراءات
468). 

 (.2/421نار: النشر البن الجزري )ا (5)
والحجة البن  (،71 -70 /11)والدر المصون للسمين الحلبي  (،769ص )البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (6)

 .(386 -385 /2)والكشف لمكي القيسي  (،81ص )خالويه 
 (.2/420نار: النشر البن الجزري )ا (7)
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ۡمره }قوله تعالى: من ف ®مرج ون  ©، وأم ا [51األحزاب:
َ
]سورة  {ّلَله ٱَوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن َله

أنــه من أرجــا المعتــل، وهمــا لغتــان أرجــأت، وأرجيــت، والهمز:  ، ووجه:[106التوبــة:
  .(1)لغة تميم، واإلبدال: لغة أسد وقيس 

  :وقد ورد في موضــــــــــــع (2)أبدل الهمزة ياء محركة بحركة الهمز  :®بادئ  ©لفظ ،
يه ٱَبادهَي }واحـد من قولـه تعـالى: 

ۡ
على أنـه من )بـدا، ووجه:  [.27]ســــــــــــــورة هود: {لَرأ

 :(4)قال الناظم  .(3) يبدو(، بمعنى: ظهر، ويجوز أن أصله )بدأ( ف ُخف  ف  
اء   228 يــ   ق  ُتر ج ي ح  ن  ُمر ُجون  ز  ضـــــــــــــــ 

 م  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ 
 

ُة ك   ا ال ب ر يــــ  ُل اســــــــــــــــــ  ي  م  تــــ  اد   م  حُ ز  بــــ 
 ه بالحذف: قرأما  

  :ه بحذف همزة عين الفعل قرأ : (5) االســـــــــتفهام ةإذا وقع بعد همز ®رأيت  ©لفظ
َرۡيُتمۡ }قوله تعالى: نحو حيث وقع، 

َ
َرۡيَتُكمۡ }و ،[50]ســـــــورة يونس: {قُۡل أ

َ
]ســـــــورة  {قُۡل أ

َرۡيَت }و ،[40األنعام:
َ
فََرۡيُتم}، و[63]سورة الكهف: {قَاَل أ

َ
 .[75]سورة الشعراء: {قَاَل أ

 :(6)قال الناظم  

ت  ُكالًّ  222 يـــــ   .............م  رُ أ ر 
 

 .................................
...... 

 

أنه حذفه استخفافًا لم ا كان في الكلمة همزة أخرى قبلها، والعرب تخفف  ووجه:
 .(7)الهمز

  :هُ }: (8)قبلها  بحذف الهمزة وضــم الهاء قرأ: ®يضـاهؤن  ©لفظ َضَٰ  َلهينَ ٱوَن قَۡوَل يُ
أنهما لغتان، يقال: ضاهأت، وضاهيت،  ووجه:. [30]سورة التوبة: {َكَفُرواْ مهن َقۡبُل 

                                                           
 (.1/468(، وشرح الطيبة للنويري )522، 415)صنار: شرح الهداية للمهدوي ا (1)
 (.2/421نار: النشر البن الجزري )ا (2)
والحجة البن  (،310 /6)والدر المصون للسمين الحلبي  (،338ص )البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (3)

 .(526 /1)والكشف لمكي القيسي  (،186ص )خالويه 
 (.46يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.2/402نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.46يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.467نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
 (.2/420نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(2). قال الناظم (1)والهمز لغة ثقيف 

ن  ....... 227 اُهو  ىن  و اه م ز  ُيض   ...د 
د ى هـــــــُ و ة  الــــــ  بــــــُ الــــــنــــــ  ي   و  بــــــ  اب  الــــــنــــــ  ـــــــ   ب

 

 ....................................
 تنبيه:  ..

أبو الحارث هذه الكلمات الثالث بالهمز على  قرأ ®هزوا، وكفوا، ودكا ©لفظ: 
، في البقرة موضـــــــــعان: (3)فوردت في أحد عشـــــــــر موضـــــــــعًا  {اؤٗ ُهزُ } األصـــــــــل، أم ا

ُذنَا ُهزُ } َتَتخه
َ
اْ َءاَيَٰته }، و[67]ســــــــــــــورة البقرة: {اؤٗ أ ُذو  ، [231]ســــــــــــــورة البقرة: {اؤٗ ُهزُ  ّلَله ٱَوََل َتَتخه

ُذواْ } وموضـــــــــــــــعـان في المـائدة ْ ٱ َلهينَ ٱََل َتَتخه ُذوا  ،[57المـائدة:]ســــــــــــــورة  {اؤٗ دهيَنُكۡم ُهزُ  ََّتَ
ةه ٱِإَوَذا نَاَدۡيُتۡم إهَّل }و لَوَٰ ــَ وفي الكهف موضـــــــــــعان:  ،[58]ســـــــــــورة المائدة: {اؤٗ ُهزُ  ََّتَُذوَهاٱ لص
ْ ٱوَ } ا ُرواْ ُهزُ  ََّتَُذو  نذه

ُ
 ،[106]ســـورة الكهف: {اؤٗ َوُرُسِله ُهزُ }و ،[56]ســـورة الكهف: {اؤٗ َءاَيََّٰته َوَما  أ

َنَك إهََل ُهزُ }و ُذو خه َنَك إهََل ُهزُ }، و[36]ســــــــــــــورة األنبيـــاء: {اؤٗ إهن َيَت ُذو خه ]ســــــــــــــورة  {اؤٗ إهن َيَت

َها ُهزُ }و ،[41الفرقــان: َذ خه َهاٱ}، و[6]ســــــــــــــورة لقمــان: {اؤٗ َوَيَت َذ  ،[9]ســــــــــــــورة الجــاثيــة: {اؤٗ ُهزُ  ََّتَ
، من (4)فموضـــــــــع واحد  ®كفوًا  ©وأم ا  .[35]ســـــــــورة الجاثية: {اؤٗ ُهزُ  ّلَله ٱَءاَيَٰته  ََّتَۡذُتمۡ ٱ}و

َحدر  اؤا ُكفُ }قوله تعالى: 
َ
  :(5)، قال الناظم [4]سورة اإلخالص: {أ

ن   449 ك  ًؤا ســــــــــــــ   ُعد  ُهُزًؤا م ع  ُكُفً ا ُهز 
 

ن    ـــًى ظـــ  ت ـــ  ً ا ف ـــ  ف ـــًى كـــُ ت ـــ  م  ف  ...ضــــــــــــــــُ
 . (6)أن األصل الهمز، واإلبدال إنما هو استقااًل للهمز بعد الضمتين  ووجه: 

بهمزة مفتوحة من غير تنوين، وقد وردت في موضــــــــــــعين  هقرأف ® ءدكا ©وأم ا 
هۡلَجَبله َجَعلَهُ  ۥفَلََما ََتََِلَٰ َربُّهُ }قوله تعالى:  : من(7) هَذا }و ،[143]ســـورة األعراف: {َدََك ءَ  ۥل فَإ

ه َجَعلَهُ  َء وَۡعُد َرب 
  :(8)قال الناظم . [98]سورة الكهف: {َدََك ءَ  ۥَجا 

                                                           
 (.1/467(، وشرح الطيبة للنويري )518نار: شرح الهداية للمهدوي )ا (1)
 (.46يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/396البن الجزري ) نار: النشرا (3)
 (.2/396نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.62يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/166نار: شرح الطيبة للنويري )ا (6)
 (.4/55نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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اء   ... ... ... 642 كـــــ  د  او  فـــــ   شـــــــــــــــ 
 

ف   يف  ف ي ال ك ه  د  و  ا المـــــــ  كـــــــًّ ف ىد   ك 
أنه جعله اســـــــــــــــمًا للرابية، وهي ما ارتفع من األرض، دون الجبل، أو  ووجه: 

 .(1)لألرض المستوية، والمعنى: جعل الجبل والبيداء أرضًا 
 املطلب الثالث: النقل والسكت واإلدراج

 .(2)معناه في اللغة: تحويل الشيء من مكان إلى آخر  تعريف النقل:
هو تحريك الحرف الساكن بحركة الهمز بعده ثم حذف الهمز من  واالصطالح:

 .(3)اللفظ 
، بشرط أن يكون الساكن آخر الكلمة إم ا أن يكونا من كلمتين والساكن والهمز

، وأن يكون الهمز أول الكلمة األخرى  سواء كان الساكن تنوينًا  وأن يكون غير حرف مد 
 ،[62]سورة آل عمران: {مهۡن إهَلَٰهر }و ،[62]سورة البقرة: {َمۡن َءاَمنَ }، نحو: (4)أو الم تعريف 

َ }و وته
ُ
ۡرضه ٱ}و ،[19]سورة الحاقة: {فَمۡن أ

َ
نَسَٰنُ ٱ}و ،[11]سورة البقرة: {َۡل ، [28]سورة النساء: {ۡۡله

وَلَٰ ٱ}و
ُ
لَۡت }و ،[36]سورة البقرة: {َوَمَتٌَٰع إهَّلَٰ }و ،[21]سورة طه: {َۡل ه ج 

ُ
ي ه يَۡومر أ

َ
]سورة  {َله

 .[12المرسالت:
وال ينقل منها في هذا النوع إال في كلمات  ،ةواحد ةيكونا في كلمأن وإم ا 

قُنه  } مخصوصة، وهي: ه هۡلُء }و ،[34]سورة القصص: {رهۡدٗءا يَُصد  ۡرضه ٱم 
َ
]سورة آل  {َۡل

 .(5)المسبوق بالواو أو الفاء  {له   َ َوۡس }المعر ف والمنكر،  {ۡلُقۡرَءانُ ٱ}، و[91عمران:
بالتحقيق في النوعين السابقين، إال كلمة واحدة من  قرأواألصل أن أبا الحارث ي

 ©وما جاء من لفاها إذا كان فعل أمر وقبل  ®واسأل  © :النوع األول فنقل فيها وهي
]سورة  {َلهينَ ٱله   َ فَۡس }و ،[82]سورة يوسف: {ۡلَقۡرَيةَ ٱله   َ َوۡس }: (6)، واواً أو فاء نحو ®السين 

                                                           
 (.2/337ري )(، وشرح الطيبة للنوي499نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.5/463) ®نقل  ©نار: معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة ي (2)
(، معجم مصطلحات 104(، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي )ص96نار: شرح الطيبة البن الناظم )صا (3)

 (.323للمس ول )ص القراءاتعلم 
 (.2/425نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.2/436) المصدر السابقنار: ا (5)
 (.2/437) المصدر نفسهنار: ا (6)
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ۡهَل   َ فَۡس }، و[94يونس:
َ
هۡكره ٱلُو اْ أ

]سورة  {لُوُهمۡ   َ فَۡس }، و[7]سورة األنبياء:و ،[43]سورة النحل: {ل 

  :(1)قال الناظم . [63األنبياء:
ُء  234 م ل  ان يو  ب ه  ىم ع   ا ال صـــــــــ  يســـــــــ  ُتل ف   ع   اخ 

 
ل    ســـــــــــــــ  و ى و  ا دُ  ر  ي ف  جــ   ف  دُ  القرآنم  ك 

دون  ®ســـــــــأل  ©: أنه جاء به على األصـــــــــل، ووجه النقل في ترك النقل ووجه 
ه به، فكان بالتخفيف  غيره، استثقالهم اجتماع الهمزتين، وكثرة استعمالهم لألمر المواج 

 لغـــة النقـــلو  ،ألن النقـــل أخف  في النطق من بقـــاء الهمز على حـــالـــه أولى من غيره؛
 .(2) عربية فصيحة

 .(3)معناه في اللغة: السكون والقطع  والسكت:
هو عبارة عن قطع الصـــوت زمنًا هو دون زمن الوقف عادة  وفي االصــطالح:

  :(5). قال ابن الجزري (4)من غير تنفس 
ُخص   101 ٍس و  ف  ن  ُدون  ت ن  ُت م  كـــــــ   والســــــــــــــ 

 
ي ُث ُنص    اٍل ح  اٍل و ان ف صــــــــــــ  ي  ات صــــــــــــ   ب ذ 

ر  زمن السكت: بسكتة يسيرة قصيرة خفيفة، ق د رها البعض بــ    .  ®حركتين  ©وُقد  
 . (6)معناه في اللغة: الطي   واإلدراج:

وهو ضـــد  التحقيق  قراءةاليقصـــد به معنيان: األول: اإلســـراع في  واالصــطالح:
 ، وهو المراد هنا.(8)، والثاني: الوصل الذي هو ضد  الوقف أو السكت (7)

                                                           
 (.47يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.1/477(، وشرح الطيبة للنويري )442ار: شرح الهداية للمهدوي )صان (2)
 ®سكت©مادة ، هـ502: ت ي: الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانالقرآنالمفردات في غريب ينار:  (3)

 الطبعةت، بيرو  ،دمشق ،: دار القلم، الدار الشاميةط ،صفوان عدنان الداودي حقيق:ت (،416)ص
 .هـ1412:األولى

 (.230للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 2/81نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.37يبة النشر البن الجزري )صط (5)
للمس ول  القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 311)ص ®درج  ©نار: المفردات للراغب األصفهاني مادة: ي (6)

 (.320)ص
(، والموضح البن أبي مريم 330لألزهري )ص القراءات(، ومعاني 2/389نار: النشر البن الجزري )ا (7)

 (.556)ص
 (.423، 325لألزهري )ص القراءاتينار: معاني  (8)
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 مواضع السكت: 
الســـــــــــــــكـت بين الســـــــــــــــورتين لمن ورد عنهم ذلـك، وقـد تقـدم الكالم عنـه في  ▪

 البسملة.

السكت على الساكن، والساكن الذي يجوز السكت عليه إم ا أن يكون بعده  ▪
 .(1)همز أو غيره 

أو منفصاًل  {قُۡرَءانٞ } : إم ا أن يكون متصاًل نحو:فالساكن الذي بعده همز
ئهَك }، سواء كان الساكن حرف مدٍ  متصٍل بالهمز نحو: {ۡن َءاَمنَ مَ }نحو: 

َٰٓ ْولَ
ُ
أو  {أ

 . (2)أو غير حرف مٍد كما ُمث  ل سابقًا  {َقالُو اْ َءاَمَنا} منفصٍل عنه نحو:
 : يكون في أصل مطرٍد، وأربع كلمات: والساكن لغير الهمز

]سورة  {ال م  } حروف الهجاء المقطعة الواردة في فواتح السور فاألصل المطرد:

]سورة  و ،[1]سورة لقمان:و ،[1]سورة الروم:، و[1]سورة العنكبوت:، و[1عمران:]سورة آل و ،[1البقرة:

]سورة و ،[1]سورة هود:و ،[1]سورة يونس: {ال ر}و ،[1]سورة األعراف: {ال م ص  }و. [1السجدة:

هيع ص  }و ،[1]سورة الحجر:و ،[1]سورة إبراهيم: و ،[1يوسف: ]سورة  {طه}و ،[1]سورة مريم: {ك 

م  }و ،[1طه:  {ص  }و. [1]سورة النمل: {طس  }و ،[1]سورة القصص:و ،[1الشعراء:]سورة  {طس 
 . [1]سورة القلم: {ن  }و ،[1]سورة ق: {ق  }و ،[1]سورة ص:

َنا}و ،[1]ســــــــــــــورة الكهف: {عهَوَجا}، هي: واألربع كلمـات  ،[52]ســــــــــــــورة يس: {َمۡرَقده
 .(3) [14]سورة المطففين: {بَۡل َرانَ }و ،[27]سورة القيامة: {َمۡن َراقٖ }و

  والسكت نوعان:
 واجب، وهو الذي تقدم، وهو: واجب عم ن ورد عنهم. ▪

َۡه َهلََك } جائز، وهو في قوله تعالى: ▪  .(4) [29، 28]سورة الحاقة: {َماّله

في كل ما تقدم،  ®اإلدراج  ©عن الكسائي بترك السكت أي بــــ:  أبو الحارث قرأ
                                                           

 (.2/871ني )(، ولطائف اإلشارات للقسطال2/447نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.872، 2/871(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )448، 2/447نار: النشر البن الجزري )ي (2)
 (.882، 2/881(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )459، 2/457نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.33، 3/32نار: النشر البن الجزري )ا (4)
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ــــــــــــ  ـــــــــــــ األصل  ©فبسمل بين السورتين، وأدرج في الساكن الذي بعده همز وغير همز كـ
، وأم ا السكت الجائز في موضع الحاقة فله السكت وعدمه ®المطرد، واألربع الكلمات 

  :(2). قال الناظم (1) قراءالكسائر 
ُت ع ن   235 كــ  زة  و الســـــــــــــــ  م   ...... ح 

 
 .................................

. 
 

 وقال:
ق يـــــــل   238 ف ص  و اب ُن ذ ك و ان  و  في  ح   و 

 
ه    طـــــــ  ح  كــــــ  و اتــــــ  فــــــ  ــــــ  ا ال جـــــــ  ف  ثــــــ  هــــــ   قــــــ  

ا 239  و جــــــــً ا و عــــــــ  نــــــــ  د  قــــــــ  ر  ي  مــــــــ  فــــــــ   و أ لــــــــ 
 

ل ر ان  م ن ر اٍق   ف ص  بــ  ا ل ح   ال ُخل ُف جــ 
.(3)ترك السكت على كل ما سبق كونه األصل ووجه:  

                                                           
 (.33، 3/32(، )459، 458، 2/449نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.47يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.1/245(، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )461، 458، 2/447نار: النشر البن الجزري )ا (3)
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 املطلب األول: تعريف الفتح واإلمالة وذكر أقسامهما وأسباب اإلمالة
 :ةلتعريف الفتح واإلما

 .(1)ومعناه في اللغة: ضد  اإلغالق، أو إزالة اإلغالق واإلشكال  الفتح:

 هو عبارة عن فتح القارئ ل ف يه  بلفظ الحرف، وهو فيما بعده ألف أظهر واالصطالح:
 . (3)النطق باأللف مركبة على فتحة خالصة غير ممالة  ، وقيل: هو عبارة عن(2)

 :(4): فتح شديد ومتوسط وينقسم إلى
هو نهــايــة فتح الفم بــالحرف، وهو من لغــة العجم، ويحرم في  فالشــــــــــديد: •

 في لغة الغرب.، بل هو معدوم القرآن
هو ما بين الفتح الشديد واإلمالة المتوسطة، وهذا الذي يستعمله  المتوسط: •

 ، وهو لغة الحجازيين.قراءالأصحاب الفتح من 

 .(5)ومعناها في اللغة: االنحراف واالعوجاج، أو االنحناء  :ةاإلمال
 .(6): أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الياء واالصطالح

 وتنقسم إلى قسمين:
: تقريب الفتحة من الكســــــــــــــرة واأللف من الياء من غير قلب خالص، كبرى  •

وال إشـــــــــباع مبالغ فيه، وهي المرادة عند اإلطالق، وتســـــــــم ى باإلضـــــــــجاع، 
 .(7)وبالكسر، وبالبطح، وهي لغة عامة نجد 

هي عبارة عن النطق باأللف بحالة بين الفتح المتوســـــط، واإلمالة صـــغرى:  •
ـــة الكبرى،  وتســـــــــــــــم ى التقليـــل، وبين اللفاين: أي بين لفاي الفتح واإلمـــال
 .(8)الكبرى 

                                                           
 (.621(، والمفردات للراغب األصفهاني )4/469نار: معجم مقاييس اللغة البن فارس )ي (1)
 (.140(، والوافي للقاضي )ص1/563(، وشرح الطيبة للنويري )3/51)نار: النشر البن الجزري ا (2)
 (.260للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 81للضباع )ص قراءةالنار: اإلضاءة في أصول ا (3)
 (.81للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 2/51نار النشر البن الجزري )ا (4)
 (.140(، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي )ص3/1037الني )نار: ولطائف اإلشارات للقسطا (5)
 (.97للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 52، 3/51نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.140(، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي )ص81للضباع )ص قراءةالنار: اإلضاءة في أصول ا (7)
 لمرجعين السابقين.ا (8)
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 :ةاإلمالأسباب 
 لإلمالة سببان رئيسان: 

لفاي: وهو الياء والكســـــــــــــــرة، ومعنوي: وهو الداللة عليهما، وجميع أســـــــــــــــباب 
على األلف أو م خرة عنه، مقدمة اإلمالة ترجع إلى يٍا أو كســــرٍة، ســــواًء كانت الكســــرة

م ل الباحث أقوالهم في  وقد اختلفت كتب المصــــــــنفين في عدد أســــــــبابها، ويمكن أن ُيج 
 :(1)األسباب اآلتية 

، ®مرمى  ©أن تكون األلف بداًل من ياء، وهي طرف كلمة، ففي االســـــــــم نحو:  -1
 ، وُأم يلت األلف لتدل على أصلها.{َرَمَٰ }وفي الفعل نحو: 

ۡلَوىَٰ }أن تكون األلف مآلها إلى ياء، نحو:  -2 ، وكل ما آخره ألف تأنيث {َوٱلســـَ
مقصـــــــورة، فإنها تمال لما ت ول إليه األلف في التثنية والجمع، فأشـــــــبهت األلف 

 المنقلبة عن ياء.

أن تكون األلف بداًل من عين فعل ُتكســـر فاؤه، إذا اتصـــل به الضـــمير المرفوع  -3
، {َطاَب }جمـــــاعـــــة اإلنـــــاث واوًا كـــــان نحو:  من المتكلم والمخـــــاطـــــب، ونون 

نُت، فُأميلت ألجل الكســــــر  ®دان  ©، أو يائيًا نحو: {َخاَف }و فُت، ود  فيقال: خ 
 العارض المقدر قبلها.

يَاٗما}أن تقع الياء قبل األلف بشـــــــــــــرط مالصـــــــــــــقتها لأللف نحو:  -4
َ
، أو بعدها {أ

ةَ }نحو:   ، فأميل ألجل الياء قبلهما.{ٱۡۡلََيوَٰ

، أو قبلها، {ٱۡلَاره }، و{ٱۡلَاسه }أن تقع كســـرة بعد األلف بشـــرط أن تليها نحو:  -5
ك تاب،  ©وال ُبد  من فاصـــــــــل ألنه ال يمكن أن تكون الكســـــــــرة قبل األلف، نحو: 

ساب   .®وح 

إمالة ألف  األولى:التناســـب، أو اإلمالة ألجل اإلمالة، وهذا النوع له صـــورتان،  -6
، فأمالوا {تََرََٰٓءا}لة ثاني األلفين من قوله تعالى: لمجاورتها أللف ممالة، كإما

، {ا  َ َوَن }األلف األولى من أجـل إمـالـة األلف الثــانيــة المنقلبــة عن يـاء، ومثلهــا 
                                                           

(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 1/564(، وشرح الطيبة للنويري )61ــ 3/56نار: النشر البن الجزري )ي (1)
 (.82للضباع )ص قراءةال(، واإلضاءة في أصول 283(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1045ــ  3/1040)
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يــل آخره، كــإمــالــة رؤوس : ةوالثــانيــ، {رََءا}و تمــال لكونهــا آخر مجــاور  مــا ُأم 
 اآلي.

ما يمال للفرق بين االســـــــــــــم والفعل والحرف كإمالة الحروف المقطعة من فواتح  -7
 السور. 

 فاملطلب الثاني: إمالة األل
 وفيه ثالثة فروع:

 الفرع األول: ما فيه اإلمالة
، {ٱلُۡهَدىَٰ }: (1)كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت ســـــــواء كانت في اســـــــم نحو  •

َهَوىَٰٓ }و َعَمَٰ }، و{ٱلۡ هَّنَٰٓ }، و{ٱۡل هُ }، و{ٱلز  ٰــَ َوى
ۡ
أ هُ }، و{َومــَ ٰــَ ۡثَوى ۡدَن }، و{َم

َ
، {أ

ۡزَكَٰ }و
َ
َٰ }، و{أ لَۡعَ

َ
َق }، و{ٱَۡل ــۡ ش

َ
َٰ }، و{ُموَسَٰٓ }، و{ٱَۡل ، أو {َُيََۡيَٰ }، و{عهيَســَ

َتَٰٓ }فعل نحو: 
َ
َبَٰ }، و{أ

َ
َشَٰ }، و{َسَعَٰ }، و{أ َسَوىَٰ }، و{يَۡرَضَٰ }، و{َيۡ ، {فَ

 .{ٱۡسَتۡعَِلَٰ }، و{ٱۡجَتَبَٰهُ }و
ه إليك، فإن  ظهرت  د   وُيع رف ذوات الياء من األســـــــــــــــماء بالتثنية، ومن الفعل بر 

يل، ففي االســـــــــــــــم نحو:  َتَٰٓ }، وفي الفعل: ®الهديان  ©، تقول: {ٱلُۡهَدىَٰ }الياء ُأم 
َ
، {أ

َصَفا}، وما ظهرت فيه الواو فال يمال، ففي االســــــم نحو: ®أتيت  ©تقول:  ]ســــــورة  {ٱل
وفي الفعل،  ®شفوان  ©، و®الصفوان  ©، تقول: [109]سورة التوبة: {َشَفا}[، و158البقرة:
، [152]ســـــورة آل عمران: {َعَفا}، و[8]ســـــورة النجم: {َدنَا}، و[38]ســـــورة آل عمران: {َدَعَ }نحو: 

 : (3). قال ابن الجزري (2) ®عفوت  ©، و®دنوت  ©، و®دعوت  ©فتقول: 
اأ م ل  ذ و ات  ال ي اء  ف ى ال ُكل    278 ف   شـــــــــــــ 

 
ا  ـــــــ  ر ف ا إ ن  تـُـر د  أ ن  تــ عــ  مـــــــ  ثــ ن   ا ال ســـــــــــــــ   و 

ك   279  ـــــــ  ي ا إ لــ  هـــــــ  لــ  عــ  ُرد  فــ  تــى  و  فــ  الــ   كـــــــ 
 

ل ى أ ت ى  ت ع  ت ر ى م ع  اســـــــ  و ى اشـــــــ  ى ال ه   ُهد 
 

                                                           
ت للقسطالني (، ولطائف اإلشارا1/566(، وشرح الطيبة للنويري )3/63نار: النشر البن الجزري )ا (1)

(3/1051.) 
 (.64، 3/63نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.51، 50يبة النشر البن الجزري )صط (3)
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لى  ©كل ألف تأنيث جاءت من  • ، (1) مفتوح الفاء أو مضـــمومها أو مكســـورها ®ف ع 
َسۡلَوىَٰ }، و[43]ســـورة النســـاء: {َمۡرَضَٰٓ }فالمفتوح نحو:   {َشََّتَٰ }، و[80]ســـورة طه: {َوٱل

ىَٰ }، و[29]ســـــــــورة الرعد: {ُطوَبَٰ }، والمضـــــــــموم نحو: [53]ســـــــــورة طه: َ ]ســـــــــورة آل  {بُشــۡ

ۡنَيا}، و[126عمران: ، [7]ســــورة األنفال: {إهۡحَدى}، والمكســــور نحو: [85]ســــورة البقرة: {ٱَلُّ
يَماُهمۡ }، و[209]ســـــــــــورة الشـــــــــــعراء: {ذهۡكَرىَٰ }و ــه ، وألحقوا بالمفتوح [29]ســـــــــــورة الفتح: {س
 {عهيََس }، وبالمكسور [51]سورة البقرة: {ُموَسَٰٓ }، وبالمضموم [7مريم:]سورة  {َُيََۡي }

 :(2). قال الناظم [87]سورة البقرة:

ى.............. 280 لــ  عــ  ف  فــ  يــ  كــ   و 
 

 .................................
....... 

 
، فالمضــــــــموم نحو: (3)مضــــــــموم الفاء، أو مفتوحها  ®ُفعالى  ©ما كان على وزن  •

َسََٰرىَٰ }
ُ
. [94]سورة األنعام: {فَُرََٰدىَٰ }. و[142]سورة النساء: {ُكَساَّلَٰ }. و[85]سورة البقرة: {أ

َرىَٰ }. و[127]ســــــــــــــورة النســــــــــــــــــاء: {يََتََٰم }والمفتوح نحو:  َٰ . [111]ســــــــــــــورة البقرة: {نَصـــَ
  :(4) الناظمقال . [146]سورة األنعام: {ٱۡۡلََوايَا  }و

ال ى  280 ُفعـــــــ  .................. و 
هُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

هُ   ف ت حــُ ............................و 
.... 

 
ــــــــ  • ـــــــــ  {بََِلَٰ }، و[38]سورة األنبياء: {َمََّتَٰ }: (5)نحو  ®الياء  ©ما رسم في المصاحف بـ

َنَٰ }، و[112]ســــــــــــــورة البقرة:
َ
َتَٰ }، و[37]ســــــــــــــورة آل عمران: {أ َ ، [56]ســــــــــــــورة الزمر: {َيََٰحۡســـۡ

َسَِفَٰ }، و[72]ســورة هود: {َيََٰوۡيلَََّتَٰٓ }و
َ
َٰٓأ خمســة واستثنوا من ذلك: ، [84]ســورة يوســف: {يَ

َٰ }، و[14]ســــــــــــــورة البقرة: {إهَّلَٰ }، و[55]ســــــــــــــورة البقرة: {َحََّتَٰ }ألفاظ، وهي:  ]ســــــــــــــورة  {لََعَ

 .[21]سورة النور: {َما َزَكَٰ مهنُكم}، و[18]سورة غافر: {ََلَى}، و[5البقرة:

  :(6)قال الناظم 

                                                           
 (.3/65نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (2)
قسطالني (، ولطائف اإلشارات لل116(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص3/66نار: النشر البن الجزري )ا (3)

(3/1056.) 
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.3/1058(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/66نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (6)
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280 ............................ 
 

هُ ............   مـــــــُ ســـــــــــــــ  اٍء ر  ـــــــ  ي ا بــ  مـــــــ   و 
ًحى م ت ى ب ل ى 281  ت ى أ ن ى ضــــُ ر  ســــ  ح   ك 

 
ى  ى إ لـــ  تـــ  ى حـــ  لـــ  ى عـــ  كـــ  د ى ز  ـــــــ  ر  ل يـــ   غـــ 

ْ }وذلك في:  ®الواو  ©ما كان مكسور األول أو مضمومه مما أصله  •  ا هَبوَٰ ]سورة  {ٱلر 

َحَٰ }. حيث وقع معرفًا ومنكرًا، و[276البقرة:  {ٱۡلُقَوىَٰ }، و[1]ســـــــــورة الضـــــــــحى: {َوٱلضــُّ
، وهذه الكلمات األخيرة الثالثة من رؤوس [4]ســــــــــــــورة طه: {ٱۡلُعَِل }، و[5]ســــــــــــــورة النجم:

 .(1)اآلي

: ألن من العرب من يثني ذلك بالياء لخفة اللفظ بها؛ وللكسرة ذلك ةووجه إمال
ْ }لفظقبل األلف من  ا هَبوَٰ  ، وكون غيرها من رؤوس اآلي فُأميل للتناسب. {ٱلر 

َ }فــــــــــــــــــــــــ:  ®كال، وكلتا  ©األلف من لفاي:  • ۡو }من قوله تعالى: (2) {ِكه
َ
َحُدُهَما  أ

َ
أ

ُهَما َ َْتا}، و[23]ســـــــــورة اإلســـــــــراء: {ِكه َۡتا ٱۡۡلََنَتۡيه }من قوله تعالى:  (3) {ِكه ]ســـــــــورة  {ِكه

 . [33الكهف:

يلتا  ووجه إمالتهما: الكسرة قبل الكاف، وقيل: ألن األلف منقلبة عن ياء، فُأم 
  :(5)قال الناظم . (4)للداللة عليها 

ي ُلوا  282 م  ـــــــا  ال ُقو ى ال ُعل ى ك الو  ب  الر  
 

 ....................................
. 
 

لُب ألفه ياء  • ثيٍ  مزيد؛ ألنه بهذه الزيادة ُتق  كل فعٍل أو اســـــــــــــــم واويٍ  ُثال 
نحو:  (6)

، [120]ســــــــورة طه: {َيۡبَِلَٰ }، و[7]ســــــــورة الصــــــــف: {يُۡدَعَٰٓ }، و[120]ســــــــورة البقرة: {تَۡرَضَٰ }
َٰهُ }، و[3]ســــــــــورة عبس: {يََزَكَٰٓ }و َنَى

َ
ۡدَن }، و[24]ســــــــــورة العنكبوت: {فَأ

َ
، [3]ســــــــــورة الروم: {أ

                                                           
 (.3/66( انار: النشر البن الجزري )1)
 (.3/97( انار: النشر البن الجزري )2)
النحاة في ألفها، فقال الكوفيون: هي ألف تثنية، وقال البصريون: هي ألف تأنيث، وقد نص  ( وقفًا، وقد اختلف 3)

على إمالتها ألصحاب اإلمالة العراقيون قاطبة، وقال مكي: يوقف عليها للكوفيين بالفتح، وللبصري بالتقليل، 
ر: النشر البن الجزري بناء على ما سبق، ورجح ابن الجزري الوجهين فيها، وقال: وإلى الفتح أجنح. انا

(3/159 ،160.) 
 (.1/575( انار: شرح الطيبة للنويري )4)
 (.51( طيبة النشر البن الجزري )ص5)
 (.1/574نار: شرح الطيبة للنويري )ا (6)
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َٰ }و لَۡعَ
َ
، وهذه القاعدة مندرجة فيما ألفه منقلبة عن ياٍء، وإنما [60]ســــــــــــــورة النحل: {ٱَۡل

 ذكرها الباحث هنا للتنبه لها؛ ألنها مما أصله الواو قبل الزيادة عليها. 

  :(1)قال الناظم 

282 ............................ 
 

ى  لـــ  تـــ  ابـــ  ي كـــــــ  ال ثـــ  ن  ثـــُ ـــــــًدا مـــ  ي ز  ذ ا مـــ   كـــــــ 
الداللة على رجوع ألفه إلى الياء عند تثنية االسم، واتصال  المزيد: ةووجه إمال 

 . (2)الفعل بالضمير 
أو ياي ًة، وذلك في إحدى  (3)ألفات فواصــــــــــــل اآلي المتطرفة ســــــــــــواء كانت واوي ًة  •

طه، والنجم، والمعارج، والقيامة، والنازعات، وعبس، واألعلى،  ©: (4)عشرة سورة 
بشـــرط أال تكون األلف عوض عن التنوين  ®والشـــمس، والليل، والضـــحى، والعلق 

ۡمٗتا}، نحو: (5)المنصــوب 
َ
ٗسا}. و[107]ســورة طه: {أ َهلُوَعا }، و[108]ســورة طه: {َهۡم

  :(6) قال الناظم .[19]سورة المعارج: {١٩

م  ط ه  ام ع  ُروس  آي  283  م ع  ال   قرأالن ج 
 

أ ل    م س  ســــــــ  ى الشــــــــ  ح   ق ي ام ة  الل ي ل  الضــــــــ 
ح  ..... 284  بـــ   ســــــــــــــــ  ز ع  و  الـــنـــ  س  و  بـــ   عـــ 

 
 ................................... 

أحيا، محياهم، خطايا، مرضــــــــــات، تقاته، وقد هدان،  ©األلف من األلفاظ اآلتية:  • 
ـــــ  (7) ®عصاني، وأوصاني، أنسانيه، آتاني، الرؤيا، رؤياي  ــــــ حيث وقع  ®أحيا  ©فـ

أو ُجر  د من ذلك، نحو:  ®الواو  © ـــــــــــــــــــــ، أو ب®ُثم   ©: ســــــواء ســــــبق بالفاء أو بـــــــــــــــــــــ
ۡحَياُكمۡ }
َ
ۡحَياَها}. و[66]ســـــــــــــورة الحج: {أ

َ
ههه }. و[32]ســـــــــــــورة المائدة: {أ ۡحَيا ب

َ
 ]ســـــــــــــورة {فَأ

                                                           
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.1/575نار: شرح الطيبة للنويري )ا (2)
ََٰها}لواوي نحو: ا (3) ََٰها }[. و2]سورة الشمس: {تَلَى ََٰها  }[. و6]سورة الشمس: {٦َطَحى [. 30]سورة النازعات: {٠َدَحى

ََٰها}[. و 2]سورة الضحى: {َسَّجَٰ }و َحَٰ }[. و1]سورة الشمس: {َوُضَحى  {ٱۡلُقَوىَٰ }[. و1]سورة الضحى: {َوٱلضُّ
(، وطيبة النشر البن الجزري 3/86[. فكل  ذلك ممال ألبي الحارث. انار النشر البن الجزري )5]سورة النجم:

 (.51)ص
 (.3/1058(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/67نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.1/575(، وشرح الطيبة للنويري )117نار: شرح الطيبة البن الناظم )صا (5)
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.70، 69، 3/68نار النشر البن الجزري )ا (7)
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ۡحَيَُٰهمۡ }. و[164البقرة:
َ
ۡحَيا }. و[243]ســـــــــــــورة البقرة: {ُثَم أ

َ
  ©. وأم ا [44]ســـــــــــــورة النجم: {٤٤َوأ

َياُهۡم َوَمَماُتُهمۡ }فمن قوله تعالى:  ®محياهم  َوا ٗء َيۡ ا [21]ســــــــــــــورة الجاثية: {ســـَ   ©، وأم 
]ســــــــــــــورة  {َخَطََٰيَُٰهم}، و[58]ســــــــــــــورة البقرة: {َخَطََٰيَُٰكمۡ }فحيـث وقع نحو:  ®خطـايـا 

ا [73]ســــــــــــــورة طه: {َخَطََٰيََٰنا}، و[12العنكبوت:   ©، والمراد األلف الثانية ال األولى، وأم 
اته }فحيث وقع نحو:  ®مرضـــــــات  اته }، و[207]ســـــــورة البقرة: {َمۡرضــَ ]ســـــــورة  {َمۡرضــَ

ا [1الممتحنة: ، [102]ســــــــــــــورة آل عمران: {َحَق ُتَقاتههۦه}فمن قوله تعالى:  ®تقاته  ©، وأم 
ـ  ®هدان  ©وأم ا  َٰنه } من قوله تعالى: ®قد  ©فالمسبوقة بـ ، [80]سورة األنعام: {َوقَۡد َهَدى
يٞم }فمن قوله تعالى:  ®عصــــــــاني  ©وأم ا  هنََك َفُفورٞ رَحه انه فَإ ]ســــــــورة  {٣٦َوَمۡن َعصــَ

َٰنهيهه  َوَما  }من قوله تعالى: ف ®أنســــــانيه  ©، وأم ا [36إبراهيم: َسى ن
َ
َشۡيَطَٰنُ  أ ]ســـــورة  {إهََل ٱل

ةه َما ُدۡمُت }فمن قوله تعالى:  ®أوصاني  ©، وأم ا [63الكهف: ةه َوٱلَزَكوَٰ هٱلَصلَوَٰ ۡوَصَٰنه ب
َ
َوأ

ا  َ }فمن قوله تعالى:  ®آتاني  ©، وأم ا [31]ســـــورة مريم: {٣١َحي ٗ َٰنه قَاَل إهن ه َعۡبُد ٱّلَله َءاتَى
َُٰكم}. و[30]ســــــــــــورة مريم: {ٱۡلكهَتََٰب  هَما  َءاتَى ۦَ ٱّلَلُ َخرۡيٞ م  َٰنه  َءاتَى

، [36]ســــــــــــورة النمل: {َفَما 
وَن }فجاءت في أربعة مواضـــــــــــــع، وهي:  ®الرؤيا  ©وأم ا  هلرُّۡءيَا َتۡعَُبُ  {٤٣إهن ُكنُتۡم ل

هلَناسه }. و[43]سـورة يوسـف: َرۡيَنََٰك إهََل فهۡتَنٗة ل 
َ
، [60]سـورة اإلسـراء: {َوَما َجَعۡلَنا ٱلرُّۡءيَا ٱَلَّته  أ

 {قَۡد َصَدۡقَت ٱلرُّۡءيَا  }واإلمالة هنا وقفًا، ألن األلف تحذف وصاًل للساكن بعدها، و
ه }، و[105]ســــورة الصــــافات: هٱۡۡلَق  ُسوَلُ ٱلرُّۡءيَا ب َصَدَق ٱّلَلُ َر   ©. وأم ا [27]ســــورة الفتح: {َلَقۡد 

ۡفُتوّنه ِفه رُۡءَيَٰيَ }فمن قوله تعالى:  ®رؤياي 
َ
بَته َهََٰذا }، و[43يوســف:]ســورة  {أ

َ
َٰٓأ َوقَاَل يَ

وهيُل رُۡءَيََٰي مهن َقۡبُل 
ۡ
  :(1). قال الناظم [100]سورة يوسف: {تَأ

ي 284 لـــ   ...................... و عـــ 
 

ال    ا بــــــــ  يــــــــ  ل  أ حــــــــ  يــــــــ   ُه مــــــــ  نــــــــ   و اٍو و عــــــــ 
ا 285  حـــــــ  د  ا و  ايـــــــ  طـــــــ  اُهُم ت ال  خ  يـــــــ   مح 

 
ا  ا ط حـــــ  ي ف  جـــــ  ات  ك  ضــــــــــــــــــ  ه م ر  اتـــــ   ُتقـــــ 

ان ي 286  ان يه  م ن  ع صـــــــ  جى و أ ن ســـــــ   ســـــــ 
 

ي  انـــــــــ  د  د  هـــــــــ  قـــــــــ  ود  و  ان  ال  هـــــــــُ  أ تـــــــــ 
و ى  287  ي ا ر  ؤ  ي اي  ل ُه الر  ان  ُرؤ  صــــــــــــ   أ و 

 
 ....................................

.. 
 

                                                           
 (.51يبة النشر البن الجزري )صط (1)
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هبههۦه  َ َوَن }النون مع الهمزة من لفظ:  • َان  . (1) [51]سورة فصلت:، و[83اإلسراء:]سورة  {ا ِبه
 :(2)قال الناظم 

ر ا  294  ســــــــــ   ف  صــــــــــ  ........ ن أ ى ا إل 
 

ا   مـــــــ  هــ  فــيــ  ه  و  ـــــــ  ون ف  نــُ لــ  ع  خــُ  ف  ضـــــــــــــــ  مــ 
 .......................و ى ر   295 

 
 ....................................

.. 
 

 .®نأيت  ©كونه يائيًا، فتقول:  ووجه إمالته:
ـــــــ  • ــــــــ حيث وقع إذا كان بعده محرك سواء  {رََءا}من حرفي:  ®الهمزة  ©الراء تبعًا لـ

]سورة  {رََءا َكۡوَكٗبا}، نحو: (3)اتصل به ضمير ظاهر أو مضمر أم لم يتصل به 

]سورة  {رََءاكَ }و [،13النجم:]سورة  {رََءاهُ }، و[10]سورة النمل: {رََءاَها َتۡهَتُّ }، و[76األنعام:

َشۡمَس }، فإن وقع قبل ســـاكن نحو: [36األنبياء: . أمالهما في [78]ســـورة األنعام: {رََءا ٱل
  :(4)الوقف فقط، وال إمالة له فيهما وصاًل. قال الناظم 

ف ي  ر أ ى م ن   301 ر  ب ٍة ........صــُ ح   ح 
 

 ................................... 
ل  ل لر ا  303  اك ٍن أ م  ل  ســــــــــــــ  ق ب  اصــــــــــــــ  و   ف 

 
ــــــ    اف ـــــــ  ف ــــــ  ق ــــــُع و  ي مــــــ  ــــــجــــــ  ر ه  ال ــــــ  ي غــــــ  كــــــ   ي و 

ي لت فتحة  :ةلووجه اإلما  أن األلف يائي ة، ولزم من إمالتها إمالة الهمزة، ثم  ُأم 
 .(5)الراء للمجانسة، فهي إمالة إلمالة 

من قوله تعالى: ، (6) ®هار  ©األلف التي بعدها راء متطرفة مكســـــــــــورة من لفظ:  •
ولم ُيمل  من هذه القاعدة غير هذا اللفظ، وذكر  .[109التوبة:]ســــــــــــــورة  {ُجُرفر َهارٖ }

انفرد بتقليــل جميع مــا ينــدرج تحــت هــذه  ®العنوان  ©أن صــــــــــــــــاحــب ابن الجزري 
عن أبي الحارث، إال أن روايته عن أبي الحارث ليســت من طرق النشــر، القاعدة 

 . (7)وال على شرطه 

                                                           
 (.1/586(، وشرح الطيبة للنويري )3/82نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.52يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.3/84نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.52يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.1/601نار: شرح الطيبة للنويري )ا (5)
 (.3/106بن الجزري )نار: النشر الا (6)
 (.3/106نار: النشر البن الجزري )ا (7)
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 :(1)قال الناظم 

ل   304 اُت ق بــ  ر  ر ا ط ر ف  و ا أل ل فــ  ســــــــــــــ   ك 
 

اٍر   ار  نــــــ  الــــــد  ت ل ف  م  ُفز  ت  ز  حُ كــــــ  ُه اخ   نــــــ 
 305 ............................ 

 
 م  .........رُ ال  ح  ف  صــــ  ....... ه اٍر  

بَۡراره }: (2)نحو  األلف الواقعـة بين رائين الثـانيـة منهمـا مكســـــــــــــــورة • 
َ
]ســــــــــــــورة آل  {ٱَۡل

هَن }، و[18]ســــــــــــورة المطففين:، و[193عمران: اره م  َۡشَ
َ
 {ره قرأَداُر ٱۡل }، و[62]ســــــــــــورة ص: {ٱَۡل

  :(3)قال الناظم  .[39]سورة غافر:

ر   306  و ى ر  ط  حُ ........ و إ ن  ت ك ر 
 

ُف   ـــ  ل ـــــــل  فـــ  ن  مـــ  و الـــخـــُ ـــي ل قـــ  تـــ  ٍز و   و ى جـــ  و 
ال غير  ®ران  ©من الفعل الماضـــــــــي الثالثي من لفظ:  ®عين  ©األلف التي هي  • 

هههم}، وذلك من قوله تعالى: (4) وب
َٰ قُلُ  .[14]سورة المطففين: {َِكَ بَۡل َراَن لََعَ

 :(5)قال الناظم 

315............................ 
 

ا صــــــــــــــ  د  رُ .............. ر ان    ر  ف  فــــ   خ 
 ®حي طهر  ©المجموعة في قولهم:  من فواتح الســـــور ةألفات الحروف المقطع • 

]ســـــورة ، و[1]ســـــورة الشـــــورى:. و[1]ســـــورة فصـــــلت:، و[1]ســـــورة غافر: {حم  }: فالحاء من (6)

 : (7)قال الناظم . [1]سورة األحقاف:، و[1]سورة الجاثية:، و[1]سورة الدخان:، و[1الزخرف:
319 ..................... ...... 

 
ا   ب ةُ ن ى مُ ...... ح  ح  ف اي س  صــــــــــــُ  صــــــــــــ 

....................................  د  .........................رُ  320 
.. 
 

 : (8). قال الناظم [1]سورة يس: {يس  }، و[1]سورة مريم: {ك هيع ص  }والياء من: 
318 ............................ 

 
ب ة  ي ا ع ي ن    ح  ا  ...............ك   صـــــُ  ســـــ 

 
                                                           

 (.52يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.3/114نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.52يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.3/119نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.53يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.141، 137، 134، 3/132الجزري )نار: النشر البن ا (6)
 (.53يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.53)ص لمصدر السابقا (8)
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319 – ............................ 
 

س   ا.................. يـــــــ  فـــــــ   صـــــــــــــــــــــ 
 د  .........................رُ  320 

 
 ....................................

.. 
 

م  }، و[1]سورة طه: {طه}والطاء من:  ، [1]سورة القصص:، و[1]سورة الشعراء: {طس 
 :(1). قال الناظم [1]سورة النمل: {طس  }و
ا 319 فــــــ  ا شــــــــــــــ   .................طــــــ 

 
 ............................... ف   ص 

  :(2)الناظم . قال [1]سورة طه: {طه}. و[1]سورة مريم: {ك هيع ص  }والهاء، من:  
317 ............................ 

 

اف     ف  صــــــــــــــ  اف ظ  ح  ع ى ر  ...... و ه ا ك 
ُت  318  ت ح  ب ة  و  ح   ...... .......صـــــــــــُ

 
 ....................................

. 
 

]سورة ، و[1]سورة إبراهيم:، و[1]سورة يوسف:، و[1]سورة هود:، و[1]سورة يونس: {ال ر}والراء من: 

 :(3)قال الناظم . [1الحجر:
ل   317 ر ا ال ف و ات ح  أ مــ  ُة ك  و  بــ  ح   ف  صــــــــــــــُ

 
............ ...........اًل .....حـــــــــــُ  

............... 
 

َٰةه }األلف من لفظ:  • ، وقد وردت في أربعة عشـــر موضـــعًا (4)حيث وقعت  {ٱََلۡوَرى
، وخمســـــــــة [93، 65، 50، 3]آل عمران: من ســـــــــبع ســـــــــور، وهي: أربعة مواضـــــــــع في 

، [157]ســــــــورة األعراف:، وموضـــــــــع في [68، 66، 46، 44، 43]ســــــــورة المائدة:مواضـــــــــع في 
]ســـــــورة ، وموضـــــــع في [29]ســـــــورة الفتح:، وموضـــــــع في [111]ســـــــورة التوبة:وموضـــــــع في 

 : (5)قال الناظم . [5]سورة الجمعة:، وموضع في [6الصف:
321............... ............. 

 
ن    ر اة  مـــــ  و  ا شـــــــــــــــــــ  تـــــ  ال  حـــــ  فـــــــ  يـــــ  يـــــمـــــــًا مـــــ   كـــــ 

 الفرع الثاني: ما فيه الفتح 

هناك كلمات اختص بإمالتها الدوري عن الكســـــــــــــــائي، وغيره؛ ولكنها ال تندرج 
تحت قاعدة من القواعد الســـــــــــــــابقة، وهذا النوع لن يتعرض له الباحث، وهناك كلمات 

د  بإمالتها الدوري عن الكســائي،  ها أبو قرأ أخرى تندرج ضــمنًا تحت القواعد الســابقة تفر 
                                                           

 (.53)ص لمصدر نفسها (1)
 (.53)ص لمصدر نفسها (2)
 (.53طيبة النشر البن الجزري )ص (3)
 (.3/120نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.53يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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حث؛ للال ُيت و ه ُم أنها من جملة الممال له، وهذه الحارث بالفتح، وهو ما ســـــــــــــــيذكره البا
 .(1) ®رؤياك، هداي، مثواي، محياي، مشكاة  ©الكلمات هي: 

اَل َيَُٰبَن ه }من قوله تعالى:  ®رؤياك  ©فــــ 
هَك  قَ َٰٓ إهۡخَوت ]سورة  {ََل َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك لََعَ

َفَمنه ٱَتَبَع }، و[38]سورة البقرة: {َفَمن تَبهَع ُهَدايَ }من قوله تعالى:  ®هداي  ©، و[5يوسف:
ۡحَسَن َمۡثَوايَ }من قوله تعالى:  ®مثواي  ©، و[123]سورة طه: {ُهَدايَ 

َ
ه  أ ]سورة  {إهنَُهۥ َرب 

ه } من قوله تعالى: ®محياي  ©و، [23يوسف: ه َرب  َ قُۡل إهَن َصًَلته َونُُسِكه َوَيَۡياَي َوَمَماته ّلله
ةٖ فهيَها مهۡصَباحٌ }من قوله تعالى:  ®مشكاة  ©، و[162]سورة األنعام: {١٦٢ٱۡلَعَٰلَمهَي   {َكمهۡشَكوَٰ
 . [35]سورة النور:

 الفرع الثالث: تنبيهات
يجب على القارئ أن يتجنب المبالغة في الفتح؛ للال يشبه صوته به  األول:

 .(2)صوت األعاجم، وكذلك المبالغة باإلمالة واإلضجاع؛ للال تنقلب إلى ياء 
 ®الهدى  ©أن ما يمال وصاًل فإنه ُيوق ف عليه كذلك نحو الوقف على  الثاني:

 :(3). قال الناظم [120]سورة البقرة: {قُۡل إهَن ُهَدى ٱّلَله ُهَو ٱلُۡهَدىَٰ }من قوله تعالى: 
ن   323 ك  قف  إ ن  ســــــــــــــ  و  ام  و  غـــــــ  ل ي س  إ د   و 

 
 ........... ر  اُل ل ل ك ســــــــــــــ  ا ُيمـــــ  ن ُع مـــــ   ي م 

تسقط وصاًل،  ®األلف  ©الممالة ساكن فإن نلك  ®األلف  ©إذا وقع بعد  الثالث: 
وعليه فال إمالة في الوصل؛ لذهاب األلف، والساكن سواء كان تنوينًا أم غير تنوين، 

. [87]سورة البقرة: {عهيََس ٱۡبَن َمۡرَيمَ }. و[53]سورة غافر: {ُموَس ٱلُۡهَدىَٰ }فغير التنوين نحو: 
ۡحَيا ٱۡلَاَس }. و[46]سورة ص: {٤٦ذهۡكَرى ٱََلاره }و

َ
]سورة  {رََءا ٱَلهينَ }و، [32]سورة المائدة: {أ

هۡلُمَتقهَي }، والتنوين نحو: [85النحل: ََصَنةر }، و[2]سورة البقرة: {٢ُهٗدى ل  ]سورة  {ِفه قُٗرى يُّ

ى لَوۡ }، و[14الحشر: ، وأما إن ُوق ف  على ما قبل الساكن فُيم ال، [156]سورة آل عمران: {ُغز ٗ
ن وقفًا  ®الشاطبي، والسخاوي  ©وما ذكره بعض األئمة كــ  من الفتح مطلقًا في المنو 

                                                           
 (.71، 3/70البن الجزري ) نار: النشرا (1)
 (.52، 3/51نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.53يبة النشر البن الجزري )ص/ط (3)
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فغير صحيح؛ ألن الخالف في ذلك خالف نحوي ال أدائي، صر ح بذلك اإلمام ابن 
 :(2)، وقال في الطيبة (1)الجزري في النشر 

ل  ق ف   325 ا ُأصــــ   اك ٍن ب م   ب ل  ق ب ل  ســــ 
 

 .................................
.... 

 
324 ............................ 

 
ال    تـــ  عـــ  ف  يـــُ لـــ  يـــن  خـــُ و  نـــ  ي الـــتـــ  ذ  ـــــــ  ا ب مـــــــ   و 

، أمال أبو الحارث الهمزة فقط [61]سورة الشعراء: {تََر ََٰٓءا ٱۡۡلَۡمَعانه } :لفظ: الرابع 
 .(3)وقفًا على أصله؛ ألنها من ذوات الياء 

ينبني على إمالتهما معرفة أصل األلف  ®كلتا، وتترا  ©الوقف على  الخامس:
َۡتا}فيهما، فأم ا  فمن جعل األلف للتأنيث أمال، ومن جعلها للتثنية منع اإلمالة،  {ِكه

ا}، وأم ا (4)وقد سبق الكالم عن ذلك  بترك التنوين، وعليه فهي  قرأفالكسائي ي {تََۡتَ
ل ى  ©عنده ألف تأنيث على وزن   .(5)فيميلها وصاًل ووقفًا  ®ف ع 

أنه األصل لعدم احتياجه إلى سبب، وهو لغة الحجازيين، واإلمالة  ووجه الفتح:
 .(6) فرع عنه، وهي لغة عامة أهل نجد من قيس وتميم وأسد

                                                           
 (.3/151نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.54يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.3/131نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 .(184) نار:ا (4)
 (.161، 159)نار: النشر البن الجزري ا (5)
(، ولطائف اإلشارات 791 -790 /2(، وكنز المعاني للجعبري )52 /3انار: النشر البن الجزري ) (6)

 (.169 -168 /1(، والكشف لمكي القيسي )1040 /3للقسطالني )
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 وما قبلها يف الوقف املطلب الثالث: إمالة هاء التأنيث

هۡعَمةَ }نحو:  : هي الهاء التي تكون في الوصل تاًء آخر االسم(1)هاء التأنيث   {ن
 . (3) ®هاء  ©، فتبدل في الوقف (2)[ 8]سورة آل عمران: {رَۡۡحَةا }و، [211]سورة البقرة:

 وقد اختلفت أقوال األئمة في موضع اإلمالة هل هي في الهاء، أم فيها وفيما قبلها؟
فذهب الشـــــــاطبي والداني والمهدوي إلى أن اإلمالة في الهاء وفي الحرف الذي 

إلى أن اإلمــالــة في الحرف الــذي قبــل الهــاء، وحــاول ابن  قراءالقبلهــا، وذهــب جمهور 
واألول أقرب  ©الجزري الجمع بين القولين فرج ح األول، وعزاه إلى المحققين، قـــال: 

ـــــــــــــــــــ يعني في شـــــبه الهاء باأللف  ©إلى القياس، وهو ظاهر كالم ســـــيبويه حيث قال:  ـ
ــ فأمال ما قبلها كما ُيم ال ما قبل األلف  ـــ ـــ ، والثاني أظهر في اللفظ وأبين (4) ®اإلمالة ـ

 .(5) ®في الصورة، وال ينبغي أن يكون بين القولين خالف 
قبلها من األحرف الهجائية يمكن تلخيصــــها وهاء التأنيث بالنســــبة إلى ما يأتي 

 ألبي الحارث في مذهبين، مذهب تفصيلي، ومذهب إجمالي.
م  إلى ثالث  أقسام:  ةفالمذهب التفصيلي، يمكن أن ي َقس 

حرف من حروف:  ®الهاء  ©ما اتفق على إمالته: وذلك إذا وقع قبل  القسم األول:

                                                           
[، 19]سورة الحاقة: {كهَتَٰبهَيهۡ }[، و259]سورة البقرة: {يَتََسَنهۡ }نحو:  ®هاء السكت  ©رج بقيد التأنيث خوقد  (1)

َهۡ }و [، فال إمالة فيها، قال ابن الجزري: ألن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها، وهي 28]سورة الحاقة: {َماّله
 ©إنما ُأتي بها بيانًا للفتحة قبلها، ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجُتل ب ت، وخرج أيضًا بالتأنيث 

[. فإنه ال إمالة فيها، وإن ُأميلت األلف األصلية؛ ألنها 22]سورة القصص: {هَ تَوَجَ }نحو:  ®الهاء األصلية 
هُۥ}ُأم يلت من جهة أن أصلها الياء والهاء ال أصل لها، ولذلك ال تقع اإلمالة في هاء الضمير، نحو:   {يََۡسَ

هُۥ}[. و20]سورة عبس: نَشَ
َ
. انار: النشر البن [. ليحصل الفرق بين هاء التأنيث وغيرها22]سورة عبس: {أ

  (.1152، 3/1151(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )182، 3/181الجزري )

(، والوافي للقاضي )ص 3/1151(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/166انار: النشر البن الجزري: ) (2)
158.) 

بالهاء كما سيأتي في ؛ ألن مذهب الكسائي الوقف على الجميع سواء رسمت في خط المصحف تاء أو هاء (3)
 الوقف على مرسوم الخط.

  (.141 -140 /4انار: الكتاب لسيبويه ) (4)
 (.3/180النشر البن الجزري ) (5)
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فَةٞ } نحو:، وأمثلة ذلك، (1) ®فجثت زينب لذود شمس  ©
ۡ
 {َحاَجةٗ }، و[2]سورة النور: {َرأ

]سورة  {ٱۡلعهَزةُ }، و[31]سورة األنعام: {َبۡغَتةٗ }، و[26]سورة إبراهيم: {َخبهيَثةر }، و[80]سورة غافر:

]سورة  {ٱََلۡوَبةُ }، و[35]سورة البقرة: {ٱۡۡلََنةَ }، و[92]سورة النساء: {َودهيَةٞ }، و[206البقرة:

ةٖ }، و[74]سورة البقرة: {قَۡسَوةٗ }، و[39]سورة مريم: {َفۡفلَةٖ }، و[17النساء: ، [2]سورة النور: {َجِۡلَ
َشةا }و َمةٗ }، و[135]سورة آل عمران: {َفَٰحه

ُ
 [.21]سورة المائدة: {ٱلُۡمَقَدَسةَ }، و[128]سورة البقرة: {أ

ما اختلف في إمالته، وذلك إن وقع قبل الهاء حرف من عشرة أحرف،  القسم الثاني:
، إال أن الفتح عند ®حاع  ©، و®خص ضغط قظ  ©وهي: أحرف االستعالء السبعة 

ٱلَصا َخُة }، وأمثلة ذلك، نحو: (2)األلف بإجماع، وعند التسعة الباقية على المختار 
هَصةٗ }، و[33]سورة عبس: {٣٣ ۡبَغةَ }، و[15]سورة الروم: {َرۡوَضةٖ }، و[94]سورة البقرة: {َخال  {صه

]سورة  {غهۡلَظةٗ }، و[249]سورة البقرة: {َطاقَةَ }، و[247]سورة البقرة: {بَۡسَطةٗ }، و[138]سورة البقرة:

هٱۡلَغَدوَٰةه }، و[29]سورة المدثر: {لََواَحةٞ }، و[123التوبة: ]سورة  {َسۡبَعةُ }، و[28]سورة الكهف: {ب

 :(3). قال الناظم [44الحجر:
ل   327 ـــــــ   ي ُل م  ـــــــ  ب ق  ـــــــٍث و  ي ن  أ  ـــــــ  اء  ت  و هـــــــ 

 
لــ ي عــ  اٍع لــ  ال  وحـــــــ  عــ  تــ  ســـــــــــــــ  د  اال  عـــــــ   ال  بــ 

ٍر...................... – 328   و أ ك ه 
 

....................................
.. 
 

ف ُتمال بشرط أن يقع قبل الها  ®أكهر  ©ما فيه تفصيل، وهي: حروف  القسم الثالث:
، وأمثلة ما توفر فيه (4)ساكنة أو كسرة، وال يضر  الفصل بالساكن بينهما  ®ياء  ©

يَۡكةه }و [،25]سورة الكهف: {مهاْئَةٖ }، و[49]سورة آل عمران: {ةه   َ َكَهۡي }الشرط، نحو: 
َ
 {ٱَۡل

ۡشهَكةٖ }، و[78]سورة الحجر: هَهةا }، و[221]سورة البقرة: {مُّ ]سورة  {وهۡجَهةٌ }، و[19]سورة األنعام: {َءال

َرةُ }، و[245]سورة البقرة: {َكثهرَيةٗ }، و[148البقرة: ٞ }، و[94]سورة البقرة: {ٱٓأۡلخه ]سورة  {عهَۡبَة

 .[111يوسف:
، ففتحوها؛ لكون الفاصل حرف [30]سورة الروم: {فهۡطَرَت } قراءالواستثنى جماعة من 

                                                           
 (.2/4(، وشرح الطيبة للنويري )3/167نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/1156(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/169نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.54يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.1/333(، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )3/172ار: النشر البن الجزري )ان (4)
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 .(1)استعالء وإطباق، ولم يستثنه الجمهور 
فلم  المتقدمةاألحرف العشرة مجرى  ®الهمزة والهاء  ©وأجرى جماعة من العراقيين 

، والوجهان (2)يميلوها مطلقًا سواء كانت بعد كسر أم ال؛ لكونهما من حروف الحلق 
 صحيحان، مقروء بهما.

 :(3)قال الناظم 
ا و ال   328 ُكون  يـــــــ  ن  ســـــــــــــــُ ٍر ال  ع  ه   و أ ك 

 
ال    ن  إ ن  ف صـــــــــــــــ  اك  ســـــــــــــــــــــ  ر ٍة و  ســـــــــــــــ  ن  ك   ع 

لــ ف   329  تــُ ر ت  اخــ  طــ  فــ  ٍز و  اجــ  حـــــــ  س  بــ  يــ   لــ 
 

 ................... ر  شـــــــــ  ال ع  ُض أ ه  ك   و ال ب ع 
ُتمال هاء التأنيث بعد أي حرف من أحرف الهجاء عدا األلف  المذهب اإلجمالي: 

ةَ }، نحو: (4)فتمتنع اإلمالة إن سبقها  ةَ }، و[3]سورة البقرة: {ٱلَصلَوَٰ ، [43]سورة البقرة: {ٱلَزَكوَٰ
ةه }و هٱۡلَغَدوَٰةه }، و[85]ســــــــــورة البقرة: {ٱۡۡلََيوَٰ ةَ }، و[52]ســــــــــورة األنعام: {ب ، [20]ســــــــــورة النجم: {َوَمَنوَٰ
ةه }و م، وابن األنباري، وأبي  .[41]ســــورة غافر: {ٱۡلََجوَٰ ســــ  ق  وهذا مذهب ابن شــــنبوذ، وابن م 

الداني  قرأمزاحم الخاقاني، وأبي الفتح فارس، وشـــــــيخه أبي الحســـــــن عبد الباقي، وبها 
 : (6)قال الناظم  .(5)على أبي الفتح 

329 ............................ 
 

ف    ر  ا أل لـــــ  يـــــ   ................. أ و  غـــــ 
مــــــا   330  د  ا ت قــــــ  اُر مــــــ  تــــــ  اُل و الُمخ   ُيمــــــ 

 
 ....................................

... 
 

من حيث داللتهما على التأنيث، : أنها أشبهت األلف: التأنيث ءفي ها ةووجه اإلمال
ولسكونهما وانفتاح ما قبلهما، ولخفائهما، وزيادتهما، وكونهما من مخرج واحد، وكون 

 .(7) اإلمالة لغة من لغات العرب
                                                           

 (.3/1160(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/175نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/1161(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/176نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.54يبة النشر البن الجزري )صط (3)
(، والوافي في شرح الشاطبية 133(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص170، 3/169ار: النشر البن الجزري )ان (4)

 (.160للقاضي )ص
 (.133(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص3/177نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.54يبة النشر البن الجزري )صط (6)
(، وشرح الهداية للمهدوي 887، 880 /2(، وكنز المعاني للجعبري )179 /3النشر البن الجزري )انار:  (7)

 (.203 /1(، والكشف لمكي القيسي )311 -310)ص 
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أنها تمنع اإلمالة لقوتها، ولمناسبتها الفتح، وُأل ح ق  ووجه الفتح مع حروف االستعالء:
 .(1)أقرب حروف الحلق لحروف االستعالء  الحاء والعين بحروف االستعالء؛ ألنها

أن المناسبة بين الهاء واأللف التي من أجلها حصلت : ® األلف ©ووجه الفتح مع 
اإلمالة زالت بسبب هذه األلف، وإذا زالت المناسبة زال الحكم؛ وألن األلف أغلبها هنا 

 .(2)واوية األصل، وأنه لو حصلت اإلمالة لوقع اللبس، هل اإلمالة لأللف أم للهاء؟ 
أنها ليست من حروف االستعالء فيقوى : ®أكهر  ©ووجه التفصيل مع حروف: 

ت  منها فتقع اإلمالة قواًل واحدا .(3) المنع، وال ب ُعد 

                                                           
 (.1/205(، الكشف لمكي القيسي )311نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (. 447 /2(، وفتح الوصيد للسخاوي )1/206نار: الكشف لمكي القيسي )ا (2)
(، والكشف لمكي القيسي 2/475(، وفتح الوصيد للسخاوي )312 -311انار: شرح الهداية للمهدوي )ص  (3)

(1/205.) 
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اءات 
َّ
 املطلب األول: الر

الخالف فيها دائر  بين التفخيم والترقيق، وقيل: أن األصـــــــــــل في الراء التفخيم، 
ر ض لها ذلك بحسب حركتها   .(1)وقيل: ليس لها أصل في تفخيم وال ترقيق، وإنما ي ع 

ـــــــال ابن الجزري:  ـــــــاني أظهر لورش من طريق  ©ق والقوالن محتمالن، والث
 .(2) ®المصريين؛ إلطالقهم الترقيق فيها واتساعهم فيه 

ا م  :ةالتفخيم لغ م ن.(3)يدل  على جزالة وع   ، ومعناه هنا: الس  
عبارة عن ُرُبو الحرف وتسمينه بجعله في المخرج جسيمًا سمينًا وفي  واصطالحًا:

الصفة قويًّا، ويرادفه التغليظ، إال أنه شاع استعمال التفخيم في الراءات، والتغليظ في 
 .(4)الالمات، وضدهما الترقيق 

 ، ومعناه هنا: التنحيف.(5)ضد  التغليظ والثخن، والرقة: ضد الغلاة  :ةلغوالترقيق 
 .(6)عبارة عن تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفًا وفي الصفة ضعيفًا  اصطالحًا:و 

 للراء حالتان: حالة تفخيم، وحالة ترقيق. :ءأحوال الرا
 حاالت التفخيم:

 تفخم الراء في الحاالت التالية:
: (7)إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، أو ساكنة بعد فتح أو ضم، فالمفتوح، نحو  -1

]ســـورة  {قَاَل َربُُّكمۡ }، و[104]ســـورة البقرة: {َرَٰعهَنا}، و[26]ســـورة األنفال: {َوَرزَقَُكم}

ولٖ }، و[26الشـــــــــعراء: ــُ هرَس هَك }، و[6]ســـــــــورة الصـــــــــف: {ب ُۡكمه َرب  ، [48]ســـــــــورة الطور: {ۡله

                                                           
 (.231، 3/230نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/233ظر: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.4/481نار: معجم مقاييس اللغة البن فارس )ا (3)
(، وهداية القاري للمرصفي 161(، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي )ص3/185الجزري )نار: النشر البن ا (4)

(1/103.) 
 (.10/121نار: لسان العرب البن مناور )ا (5)
 القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 1/103(، وهداية القاري للمرصفي )3/185نار: النشر البن الجزري )ا (6)

 (.131للمس ول )ص
 (.192ـــ 3/188البن الجزري )نار: النشر ا (7)
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هَنا}و ُل َرب  ]ســـــــــــــورة  {َوُرَمانٞ }: (1)والمضــــــــــــــموم، نحو ، [43]ســـــــــــــورة األعراف: {رُســُ

هَك }، و[68الرحمن: هُرقهي  وهيُل رُۡءَيَٰيَ }، و[93]ســــــــورة اإلســــــــراء: {ل
ۡ
، [100]ســــــــورة يوســــــــف: {تَأ

ْ }، و[8]ســـورة العلق: {ٱلرُّۡجَعَٰٓ }و وا َۡشُكُرونَ }، و[137األعراف:]ســـورة  {َصََبُ ]ســـورة  {ي

ونَ }، و[243البقرة: ُ َبه َٰ ، [80]ســـــــــورة يوســـــــــف: {َكبهريُُهمۡ }، و[80]ســـــــــورة القصـــــــــص: {ٱلصــَ
: (2)والساكن بعد فتح، نحو ، [1]سورة الجن: {َنَفرٞ }، و[72]سورة الحجر: {لََعۡمُركَ }و
َخرۡ }و ،[129]ســــــــورة التوبة: {ٱۡلَعۡرشه }، و[114]ســــــــورة المائدة: {َوٱۡرزُۡقَنا} ]ســــــــورة  {يَســۡ

 {ٱۡلُقۡرَءانُ }، و[42]سورة ص: {ٱۡرُكۡض }: (3)والساكن بعد ضم، نحو ، [11الحجرات:
 . [259]سورة البقرة: {َوٱنُظرۡ }، و[185]سورة البقرة:

ۡع }: قوله تعالى: (4)إذا سكنت بعد كسر عارض متصل أو منفصل، نحو  -2 ٱرۡجه
َٰ لَُهمۡ }، و[37]ســـــــــورة النمل: {إهَّلۡههمۡ  ــَ َيَُٰبَن ه ٱۡرَكب }، و[55]ســـــــــورة النور: {ٱَلهي ٱۡرتَِض
ْ }، و[42]سورة هود: {َمَعَنا مه ٱۡرتَابُو ا

َ
 : (5). قال الناظم [50]سورة النور: {أ

ل   343 ٍر ع ار ٍض أ و  ُمن ف صـــــــــــ  ســـــــــــ  د  ك  ب ع   و 
 

م  ................................  خـــــ    فــــ 
: (6)إذا ســــــكنت بعد كســــــر أصــــــلي وبعدها حرف اســــــتعالء متصــــــل بها، نحو  -3 

َصاٗدا}، و[7]ســــــورة األنعام: {قهۡرَطاٖس } َصاٗدا}، و[107]ســــــورة التوبة: {ِإَوۡر ]ســــــورة  {مهۡر

فإن انفصــل ، [122]ســورة التوبة: {فهۡرقَةٖ }، و[14]ســورة الفجر: {َۡلهٱلۡمهۡرَصاده }، و[21النبأ:
، وذلك في ثالث كلمات  : من قوله تعالى: (7)حرف االســـتعالء عن الراء ُرق  ق ت 

ا ََجهيًلا } َصَۡبٗ  ۡ ۡصَبه هۡر َخَدكَ }، و[5]ســـــورة المعارج: {٥فَٱ َصع  ، [18]ســـــورة لقمان: {َوََل تُ
ۡر قَۡوَمَك }و نذه

َ
ۡن أ
َ
 :(8)قال الناظم  [.1]سورة نوح: {أ

                                                           
 (.212ــ 3/209نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.217، 3/215نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.3/219ار: النشر البن الجزري )ان (3)
 (.3/216ار: النشر البن الجزري )ان (4)
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .(3/220نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.3/223نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ال   341 ت ع  ُف اســــــــــــــ  ر  ُد ح  اء  ب عـــ  ُث جـــ  يـــ   و ح 
 

م    خــ    .................................فــ 
: (1)إذا ُوق ف  عليها بالســــــكون وقبلها ســــــاكن وقبل الســــــاكن فتح أو ضــــــم، نحو  -4 

 .[2]سورة العصر: {ُخۡۡسر }، و[1]سورة العصر: {١َوٱۡلَعۡۡصه }
، (2)إذا ُوق ف  عليها بالســـــــــــــكون بعد فتح أو ألف غير ممالة، أو ضـــــــــــــمٍ  أو واو  -5

ٞ }نحو:  َۡتضــَ ۡدبَارَ }، و[28]ســـــــورة القمر: {يُّ
َ
هٱۡلُُّذره }، و[111]ســـــــورة آل عمران: {ٱَۡل  {ب

 :(3)قال الناظم  .[173]سورة البقرة: {َفُفورٞ }، و[23]سورة القمر:

344 ............................ 
 

ر    م  و ان صــــــــــــــُ ق ف  ف خ   ُكون  ال و  ف ي ســــــــــــــُ  و 
ن ة   345  اك  د  ي ا ســــــــــــــ  ا ل م  ت ُكن  م ن  ب ع   م 

 
ة    ـــــــ  ال يـــٍق ا و  إ مـــــــ  قـــ  ر  ٍر ا و  تـــ  ســـــــــــــــــ   أ و  ك 

 حاالت الرتقيق: 
 :ةفي الحاالت اآلتي ءترقق الرا

]ســـــورة  {رهَجالٞ }، و[117]ســـــورة آل عمران: {رهيحٖ }، نحو: (4)إذا كانت مكســـــورة  -1

هيُّونَ }، و[46األعراف: ، [68]ســــــــــــــورة البقرة: {َفارهٞض }، و[146]ســــــــــــــورة آل عمران: {رهب 
هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه}، و[2]ســـــــــــورة الطارق: {ٱلَطارهُق }و ُكم م 

، [59]ســـــــــــورة األعراف: {َما لَ
 :(5) قال الناظم .؛ ألنه يقرؤها بكسر الر اءعلى رواية أبي الحارث

ر   340 ســــــــــــــ  ن ًة ع ن  ك  اك   وإ ن  ت ُكن  ســــــــــــــ 
 

ر ي   قـــ  ل  مـــُ اح  كـــــــُ ا صــــــــــــــــــــ  ـــــــ  ا ي هـــــــ  قـــ  قـــ   ر 
]ســـورة  {فهرَۡعۡونَ }: (6)إذا كانت ســـاكنة بعد كســـر أصـــلي، متصـــل بها، نحو  -2 

ذهَمةٞ }، و[49البقرة: ۡ رۡ }، و[54]سورة الشعراء: {لَشه نذه
َ
 . [2]سورة المدثر: {فَأ

إذا ُوق ف  عليها بالســــكون وقبلها ســــاكن صــــحيح غير حرف اســــتعالء، وقبل  -3
ۡجرر }، نحو: (7) الساكن كسر ۡحرَ }، و[5]سورة الفجر: {حه ه  [.102]سورة البقرة: {ٱلس 

                                                           
 (،3/227انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.3/226نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.3/213نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.3/220نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.3/227البن الجزري )نار: النشر ا (7)
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، فالكســر، (1)إذا ُوق ف  عليها بالســكون وقبلها حرف مكســور، أو ياء ســاكنة  -4
رَ }نحو:  ۡصده رر }، و[23]ســـورة القصـــص: {يُ ۡقَتده ، والياء، نحو: [42]ســـورة القمر: {مُّ

 . [50]سورة الشعراء: {ََل َضرۡيَ }، و[234]سورة البقرة: {َخبهريٞ }
]ســــــــورة  {َهارٖ }، و[39]ســــــــورة غافر: {٣٩ره قرأَداُر ٱۡل }، نحو: (2)إذا ُأم يلت ُرق  ق ت  -5

بَۡراره }، و[109التوبة:
َ
 :(3). قال الناظم [193]سورة آل عمران: {١٩٣َمَع ٱَۡل

ر   344 ســــــــــــــ  ل  أ و  ُتك  ق  ق  الر ا إ ن  ُتمـــ  ر   و 
 

م   ق ف  ف خ   ُكون  ال و  ف ي ســــــــــــــُ ر  و   و ان صــــــــــــــُ
ن ة   345  اك  د  ي ا ســــــــــــــ  ا ل م  ت ُكن  م ن  ب ع   م 

 
ة   ـــــــ  ال يـــٍق ا و  إ مـــــــ  قـــ  ر  ٍر ا و  تـــ  ســـــــــــــــــ   أ و  ك 

أن الراء أقرب حروف اللســان إلى حروف الحنك، فأشــبهت حروف  ووجه التفخيم: 
لمناســــبة الكســــرة  ووجه الترقيق:االســــتعالء التي هي من الحنك، وألنها حرف تكرير، 

 .(4) أو الياء أو اإلمالة
 :تنبيهات

، وذلـــــك في ®الراء  ©الترقيق والتفخيم في  ،الوجهـــــان قراءالورد عن األئمـــــة 
 المواضع التالية:

، يجوز ترقيق الراء وتفخيمها وصـــــــــــاًل ووقفًا، [63]ســـــــــــورة الشـــــــــــعراء: {فهۡرقٖ }لفظ:  •
والوجهان صــــــــــحيحان إال أن النصــــــــــوص  ©والترقيق مقدم، قال ابن الجزري: 

 :(6) . قال الناظم(5) ®متوافرة على الترقيق، وحكى اإلجماع عليه غير واحد 
ال   341 ت ع  ُف اســــــــــــ  ر  ُد ح  اء  ب ع  ي ُث ج   و ح 

 

ر  ُخل ف  ....  ك ســــــــــــــ  ي ال  ف ي ذ  م  و  خ    ف 
الكسرة التي قبل  ووجه الترقيق:: ألجل حرف االستعالء، ووجه التفخيم 

 .(7)الراء والكسرة التي بعده 

                                                           
 (.226، 3/225انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.3/228انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.55طيبة النشر البن الجزري )ص (3)
 (.327 -325(، وشرح الهداية للمهدوي )ص 209 /1انار: الكشف لمكي القيسي ) (4)
 (.3/221انار: النشر البن الجزري ) (5)
 (.55طيبة النشر البن الجزري )ص (6)
 (،1/210نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
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. يجوز ترقيق الراء وتفخيمهـا وقفـًا لمن لـه [122]ســــــــــــــورة التوبة: {فهۡرَقةٖ }لفظ:   •
والقيـاس إجراء الوجهين  ©، قـال ابن الجزري: ®هـاء التـأنيـث  ©اإلمـالـة في 

. (1) ®حال الوقف لمن أمال هاء التأنيث، وال أعلم فيها نصـــــــًا  {فهۡرقَةٖ }في 
 . (2) الترقيق: أنه ألجل كسرة القاف حال اإلمالة ووجه

َۡۡسه }لفظ:  • ۡسه }و ،[4]ســـورة الفجر: {ي
َ
]ســـورة ، و[65]ســـورة الحجر:، و[81]ســـورة هود: {فَأ

ۡسه }، و[23الدخان:
َ
ۡن أ
َ
يجوز ترقيق الراء ، [52]ســــــــــورة الشــــــــــعراء:، و[77]ســــــــــورة طه: {أ
 .(3)وتفخيمها وقفًا 

 : باعتبار أن الراء ساكنةووجه التفخيم: باعتبار األصل، ووجه الترقيق
 .(4) قبلها ساكن غير الياء وقبل الساكن فتح

َ }لفاي:  • ــۡ هۡص ، [51]ســـــــــــورة الزخرف:، و[99]ســـــــــــورة يوســـــــــــف:، و[21]ســـــــــــورة يوســـــــــــف: {م 
يجوز تفخيم الراء وترقيقهــا حــال الوقف عليهمــا،  [12]ســــــــــــــورة ســــــــــــــبــأ: {ٱۡلقهۡطره }و

واختار ابن الجزري: التفخيم في األول، والترقيق في الثاني نارًا للوصـــــــــــــــل، 
 .(5)وعماًل باألصل 

 .(6) : أنه ألجل حرف اإلطباق والصفير، والترقيق ألجل الكسرةووجه التفخيم

. في مواضـعها السـتة [39، 37، 30، 21، 18، 16]سـورة القمر: {َونُُذره }وأم ا لفظ:  •
فـــالـــذي ياهر للبـــاحـــث أن فيهـــا التفخيم قواًل واحـــدًا؛ لعـــدم ورود النص عن 

، بخالف ما ســـــبق، فقد ورد عنهم الخالف نصـــــًا وأداًء، وقد ذكر (7)األئمة 
الفوائد التجويدية في شرح  ©فصيل ذلك في كتابه الشيخ عبد الرازق موسى ت

                                                           
 (.3/222انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.27 /2انار: شرح طيبة النشر للنويري ) (2)
 (.3/236انار: النشر البن الجزري ) (3)
 (.236، 3/235انار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.228، 3/227انار: النشر البن الجزري ) (5)
 (.33 /2(، وشرح طيبة النشر للنويري )214 /1انار: الكشف لمكي القيسي ) (6)
 (.227، 3/225انار: النشر البن الجزري ) (7)
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 .(1) ®المقدمة الجزرية 
الوقف بالروم حكمه حكم الوصل، أي: إذا كانت الراء في الوصل  :ةقاعد

ها م   :(3)، قال الناظم (2) مرققة، رق  ق ها حال الوقف بالروم، وإذا كانت وصاًل مفخمة ف خ  

343 ............................ 
 

ل   ا ت صـــــــــــــــــ  ل  مـــ  ثـــ   .........و إ ن  ت ُرم  ف م 
 املطلب الثاني: الالمات 

الترقيق؛  ®الالم  ©حالة تغليظ، وحالة ترقيق، واألصــــــــــــــل في  لالم ات حالتان:
ب  هت بها، وتغليظ  تســمينها  ®الالم  ©ألنها إنما تغلظ لســبب، وليســت بقوة الراء وإنما شــُ

 .(4)ال تسمين حركتها 
يكون في لفظ الجاللة من اسم هللا تعالى ـــــ وإن زيدت عليه الميم ــــ  فالتغليظ:

، نحو: قوله تعالى: (5)إن ُسب ق بفتٍح أو ضمٍ ، سواء كان في حالة الوصل أو مبدوءًا به 
ِإَوۡذ }، و[89]سورة األعراف: {ٱّلَلُ َربَُّنا}، و[255]سورة البقرة: {ٱّلَلُ ََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّومُ }

َخَذ ٱّلَلُ 
َ
]سورة  {َيۡعلَۡمُه ٱّلَلُ }، و[55عمران:]سورة آل  {إهۡذ قَاَل ٱّلَلُ }، و[81]سورة آل عمران: {أ

قَاَل }، و[32]سورة األنفال: {ِإَوۡذ قَالُواْ ٱلَلُهمَ }، و[124]سورة األنعام: {رُُسُل ٱّلَله }، و[197البقرة:
 . [114]سورة المائدة: {عهيََس ٱۡبُن َمۡرَيَم ٱلَلُهمَ 
: قصدًا لتعايم هذا االسم األعام الشريف الدال على الذات ووجه التغليظ

 :(7)قال الناظم . (6)[ 19]سورة النجم: {ٱلَلََٰت }المقدسة، وللتفريق بينه وبين 
349 ............................ 

 
ا  مــــــــ  خــــــــ  لٌّ فــــــــ  م  هللا  كــــــــُ  .... و اســـــــــــــــــــــ 

مٍ  ....... 350  ضــــــــــــــ  ٍة و  د  ف ت حــ   م ن  ب عــ 
 

 ....................................
.. 
 

                                                           
القيم، وعثمان ، ط: دار ابن (83نار: الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية لعبد الرازق على موسى )ي (1)

 المملكة العربية السعودية. بن عفان، الرياض،
 (.227، 226 /3انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (3/237نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.3/246نار: النشر البن الجزري )ا (5)
(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 1/219القيسي ) (، والكشف لمكي318نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)

(3/1196.) 
 (.55يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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،  والترقيق: في كل   الٍم على األصل سوى لفظ الجاللة المسبوق بفتٍح أو ضمٍ 
، فأم ا أمثلة (1)وفي لفظ الجاللة المسبوق بكسر عارض أو الزم، متصل أو منفصل 

الم غير لفظ الجاللة فكثيرة جدًا؛ ولكثرتها سيستغني الباحث عن التمثيل لها، وأما لفظ 
هٱّلَله } تعالى:فنحو: قوله الجاللة المسبوق بكسر،   ب

ْ ۡقَسُموا
َ
ِفه }، و[53]سورة المائدة: {أ

َ
أ

ه }، و[41]سورة هود: {ِمۡسِب ٱّلَله }، و[10]سورة إبراهيم: {ٱّلَله  َ إهنَا }، و[2]سورة الفاتحة: {ٱۡۡلَۡمُد ّلله
ه  َ ، [46]سورة الزمر: {قُله ٱلَلُهمَ }، و[2]سورة فاطر: {َما َيۡفَتحه ٱّلَلُ }، و[156]سورة البقرة: {ّلله
 حمزة والكسائي وأبي جعفر. ةقراءعلى  .[3]سورة فاطر: {َهۡل مهۡن َخَٰلهقر َغرۡيه ٱّلَله }و

استصحابًا لألصل، ووجهه في لفظ الجاللة المسبوق بكسر:  ووجه الترقيق:
ع د، وأيضًا صعوبة التلفظ به  ٍل إلى تص   .(2)وجود الكسر قبلها، وكراهة الخروج من تسف 

                                                           
 (.3/246نار: النشر البن الجزري )ا (1)
(، 253 /3(، والنشر البن الجزري )319(، وشرح الهداية للمهدوي )1/219نار: الكشف لمكي القيسي )ا (2)

 (.3/1196للقسطالني )ولطائف اإلشارات 
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 املطلب األول: الوقف على أواخر الكلم
 تعريف الوقف:

يدل  على ت م ك ث في الشـــــــــــــــيء، ومعناه: الســـــــــــــــكون: وهو القطع،  :ةلغالوقف 
 . (1)والترك، والكف 

عبارة عن قطع النطق عن آخر الكلمة زمانًا ُيت ن ف ُس فيه عادة بينة  واصطالحًا:
 .(2) بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله ال بنية اإلعراض قراءةالاستلناف 

، فإن كان بنية ترك قراءةالوالوقف يشـــــــترط فيه التنفس، ويكون بنية اســـــــتلناف 
 فهو القطع، وال يجوز في وسط الكلمة، وال فيما اتصل رسمًا. قراءةال

 الوقف على أواخر الكلم: 
 :(3)للوقف حالتان 

: معرفة ما يوقف عليه وما يبتدئ به، وهذا هو المذكور في كتب علم األولى
 الوقف واالبتداء، وقد ُأف ر ت  في ذلك مصنفات. 

 ما يوقف به من األوجه، وهو المقصود هنا. :ةوالثاني
ويقف أبو الحارث عن الكســـائي على أواخر الكلم بثالثة أوجه، هي: الســـكون، 

 :(5). قال الناظم (4) والروم، واإلشمام
ل ُهم   351 ُكوُن و  ق ف  الســـــــ  ُل ف ي الو   و األ صـــــــ 

 
ُه وُرم    نـــــــ  م م  م  اشــــــــــــــ   في الر ف ع  و الضــــــــــــــ 

ى  354  ن  أ بـ  او عـ  د  ر  وٍف و  كـُ ٍرو و  مـ   عـ 
 

دا    نـــــــ  اًرا ُأســــــــــــــ  ت يـــــــ  ل   اخ  ل ل كـــــــُ ا و   ن صــــــــــــــــــــًّ
فــالســــــــــــــكون: عبـــارة عن تفريغ الحرف من الحركــات الثالث، وقيـــل: هو أن تقطع   -1 

، والســــكون هو األصــــل؛ وذلك ألن الوقف ضــــد  (6)الحركة فيســــكن الحرف ضــــرورة 
                                                           

 (.3/251(، والنشر البن الجزري )6/135ار: معجم مقاييس اللغة البن فارس )ان (1)

(، والنجوم الطوالع للمارغني 1208 /3لطائف اإلشارات للقسطالني )(، 2/81النشر البن الجزري )انار:  (2)
 (.343للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 121)ص 

(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 141(، وشرح الطيبة البن الناظم )ص2/55)نار: النشر البن الجزري ي (3)
(3/1208.) 

 (.3/256انار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.56يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.122(، والنجوم الطوالع للمارغني )ص 3/257انار: النشر البن الجزري ) (6)
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 .(1) االبتداء، فكما يختص االبتداء بالحركة فكذلك الوقف يختص بالسكون 
 .(2)، وهو في اللغة: القصد والطلب الروم -2

هو  ©. وقال الداني: (3)هو عبارة عن اإلتيان ببعض الحركة  واصطالحًا:
تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معام صوتها، فتسمع لها صوتًا 

ٱّلَلُ }ويكون في المضموم، نحو: ، (4) ®خفيًّا يدركه األعمى بحاسة سمعه 
ْ َيََٰصَٰلهحُ }. والمرفوع، نحو: [2]سورة اإلخالص: {٢ٱلَصَمُد   [77]سورة األعراف: {َوَقالُوا

، والمجرور [40]سورة البقرة: {فَٱرَۡهُبونه }و[ 31]سورة البقرة: {َهَُٰٓؤََل ءه }والمكسور، نحو: 
هينه }، نحو: (5) َر الروم. [4]سورة الفاتحة: {يَۡومه ٱَل  : باإلتيان ب ُثُلث ي الحركة، وال وق د  

غير االختالس، فهما يشتركان في  قراءاليضبط إال بالمشافهة، وهو عند 
التبعيض، ويفترقان في أن االختالس: مختص بالوصل، والثابت من الحركة 

. (6)أكثر من المحذوف، والروم: مختص بالوقف، والثابت أقل من المحذوف 
 :(7)قال الناظم 

م   351 هـــُ ـــ  ل  .......................... و 
 

ُه وُرم    نـــــــ  م م  م  اشــــــــــــــ   في الر ف ع  و الضــــــــــــــ 
 352 ............................... 

 
ر     ال  في الج  ج  ر  ُير اُم ُمســــــــــــــ   و الك ســــــــــــــ 

ة   353  كـــــــ  ر  ض  الح  ع  ب  اُن ب  ـــــــ  ي ُم ا الت  و   و الر 
 

....................................
.. 
 

، وهو في اللغة: يدل  على المقاربة والمداناة، وهو: مشـــتق من أشـــممته اإلشــمام -3
 . (8) الطيب، إذا أوصلت إليه شيلا من راحته

                                                           
 (.122والنجوم الطوالع للمارغني )ص (، 3/257انار: النشر البن الجزري ) (1)
 (.2/462نار: معجم مقاييس اللغة البن فارس )ي (2)
 (.175(، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي )ص3/257نشر البن الجزري )ال (3)
 (.199التيسير للداني )صنار: ا (4)
ولطائف اإلشارات للقسطالني (، 123(، والنجوم الطوالع للمارغني )ص3/261: النشر البن الجزري )ناري (5)

(3/ 1209- 1212.) 
 (.3/1210(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )2/114ار: كنز المعاني للجعبري )ان (6)
 (.56يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.72انار: إبراز المعاني ألبي شامة )ص (8)
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ويكون ، (1) عن اإلشـــارة إلى الحركة من غير تصـــويت : هو عبارةواصــطالحاً 
هرُ }في المضــموم، نحو:  مهن }والمرفوع، نحو:  [،24]سـورة الحشـر: {ٱۡلَخَٰلهُق ٱۡۡلَارهُئ ٱلُۡمَصو 

 :(2)قال الناظم  .[4]سورة الروم: {َقۡبُل َومهنَۢ َبۡعدُ 

ـــــــــهـــــــــم 351  ..........................ول
 

ُه ...  نـــــــ  مــ  مــ  م  اشــــــــــــــــ  ع  و الضــــــــــــــــ  فــ   فــي الــر 
 353 ..................................... 

 
ة    كــــــــ  ر  ال حــــــــ  ا رة    م  إ شـــــــــــــــــــــ  هــــــــُ امــــــــُ مــــــــ   إ شـــــــــــــــــــــ 

بيان الحركة األصـــــلية التي تثبت في الوصـــــل للحرف  ووجه الروم واإلشـــمام: 
الموقوف عليه لياهر للســامع أو للناظر كيف تلك الحركة ولذا يســتحســن الوقف بهما 

 .(3)ته قراءإذا كان بحضرة القارئ من يسمع 
؛ ألن اإلشمام ضم  الشفتين، ووجه عدم جواز اإلشمام في المكسور والمجرور

وال يحصل ضم  الشفتين مع كسرهما، وأم ا الروم: فهو صوت ضعيف يمكن مع 
 . (4)ضم   الشفتين ومع كسرهما 

 :(5)هي  المواضع التي ال يجوز فيها الروم واإلشمام ألبي الحارث الليث،
م}، و[10]ســـــورة الضـــــحى: {فًََل َتۡنَهرۡ }الســـــاكن في الحالين، نحو:  • صه  {َوَمن َيۡعَت

ۡو َيۡغلهۡب }، و[101]سورة آل عمران:
َ
رۡ }، و[74]سورة النساء: {َفُيۡقَتۡل أ ]سورة  {َوَمن ُيَهاجه

 ؛ لعدم وجود الحركة التي سيدل  عليها الروم واإلشمام.[100النساء:
، {إهَن ٱّلَلَ }، و{ََل َرۡيَب }نحو: المحرك بالفتح أو بالنصـــــــــــــــب غير المنون،  •

؛ ألن اإلبدال ألفًا في التنوين المنصـــــوب أدل على {ََضََب }، و{َمۡن َءاَمنَ }و
 الحركة من الروم واإلشمام، وجرى المنع على كل منصوب ومفتوح.

التي تلحق األســـــــــــــــمــاء في الوقف بــداًل من تــاء التــأنيــث، نحو:  ®الهــاء  © •
ئهَكةه }

َٰٓ وإنما منع الروم واإلشــمام؛  ،{ٱۡۡلََنةَ }، و{َمَرةٖ }، و{لَعهَۡبَةٗ }و ،{ٱلَۡملَ
                                                           

 (.76للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 3/257نار: النشر البن الجزري )ي (1)
 (.56يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.175لوافي في شرح الشاطبية للقاضي )صا (3)
(، وشرح الهداية للمهدوي 3/1217ولطائف اإلشارات للقسطالني ) (.633نار: شرح الشاطبية لشعلة )صا (4)

 (.1/122(، والكشف لمكي القيسي )265)ص
 (.3/1212(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )261ــ 3/259ار: النشر البن الجزري )ان (5)
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ألن الحرف الذي في الوقف غير الذي في الوصـل، أم ا إ ذ ا كانت مرسـومة 
ئهَك يَرُۡجوَن َرۡۡحََت ٱّلَله }بالتاء المبســـــــــــــــوطة، نحو: 

َٰٓ ْولَ
ُ
، [218البقرة:]ســــــــــــــورة  {أ

 .(1)ففيها السكون والروم واإلشمام ، [86]سورة هود: {بَقهَيُت ٱّلَله َخرۡيٞ َلُكمۡ }و

ُواْ } المتحرك في الوصــــــــل بحركة عارضــــــــة، لاللتقاء الســــــــاكنين، نحو: • ََتَ ٱشــۡ
؛ ألن الحركة {قُمه ٱَّلَۡل }، و{فَإهن يََشإه ٱّلَلُ }، و{وََعَصُواْ ٱلرَُسوَل }، و{ٱلَضَلَٰلَةَ 

ثبتت لعلة، وهذه العلة معدومة في الوقف، وليس هناك حركة في األصـــــــــــــــل 
يَنئهذر }، و{يَۡوَمئهذٖ }ومنه:  تفتقر إلى داللة، ؛ ألن كسرة الذال عارضة عند {حه

 .®السكون ©لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها 
 :(2)قال الناظم 

ب  و ال ف ت ح   352 ا ف ي الن صـــــــــــــــ  ُهم  ن ع  و ام 
... 
 

 ..................................
..... 

 
ع  م ع   356 م  يُم ال ج  م  يــــٍث و  أ ن  اُء تــــ   و هــــ 

 
ت ن ع    ا ام  ر يـــــــٍك ك ال ُهمـــــــ  ار ض  ت ح   عـــــــ 

 ®هاء الضمير  ©تأتي الضمير وحكمها من حيث جواز الروم واإلشمام:  ءها 
 :(3) بالنسبة لما قبلها على سبعة أنواع

]سورة  {ٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ}، و[39]سورة سبأ: {َفُهَو ُيۡلهُفُهۥ}أن يكون قبلها ضم، نحو:   -1

 . [122طه:
ُخُذوُه }، و[47]ســـــورة الدخان: {ُخُذوهُ فَٱۡعتهلُوهُ }أن يكون قبلها واو ســـــاكنة، نحو:   -2

 . [30]سورة الحاقة: {َفُغلُّوهُ 

ههۦه} أن يكون قبلها كســــــــر، نحو:  -3 ۡخَرَج ب
َ
ههۦه}، و[22]ســــــــورة البقرة: {فَأ هَرب  ]ســــــــورة  {ب

 . [13الجن:

 {َفَتاَب َعلَۡيهه }، و[28]ســــــــورة البقرة: {ُثَم إهَّلۡهه }أن يكون قبلها ياء ســــــــاكنة، نحو:   -4
 . [37]سورة البقرة:

                                                           
 (.1/359نار: الهادي في شرح الطيبة لمحمد محيسن )ا (1)

 (.56يبة النشر البن الجزري )صط (2)
(، وغيث النفع للصفاقسي 501، 1/500(، والآللئ الفريدة للفاسي )522 /2انار: فتح الوصيد للسخاوي ) (3)

 (.87)ص
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ۡمُه ٱّلَلُ }أن يكون قبلهـــا ســـــــــــــــــاكن صـــــــــــــــحيح، نحو:   -5 ، [197]ســــــــــــــورة البقرة: {َيۡعلَ
 . [31]سورة النساء: {ُتۡنَهۡوَن َعۡنهُ }، و[60]سورة البقرة: {فَٱنَفَجَرۡت مهۡنهُ }و

ن َيۡعلََمُهۥ}، و[97]ســــــــــورة طه: {َلن َُّتۡلََفُهۥ} أن يكون قبلها فتح، نحو:  -6
َ
]ســــــــــورة  {أ

 [.197الشعراء:

اهُ }أن يكون قبلهـا ألف، نحو:   -7 ۡلَقَٰ َعصـــَ
َ
ىَُٰه }، و[107]ســــــــــــــورة األعراف: {َفأ ٱۡجَتبَ

َٰهُ   .[122]سورة طه: {ُثَم ٱۡجَتَبَٰهُ }، و[121]سورة النحل: {وََهَدى

 :(1) مذاهب ةإلى ثالث ®الضمير  ءها ©اْخت ل ف في دخول الروم واإلشمام في 

المنع مطلقًا، وهو مذهب اإلمام الشاطبي، والداني في غير  المذهب األول:
 . (2): طلب الخفة، وكون الوقف محل استراحة ووجههالتيسير، 

الجواز مطلقًا، وهذا مذهب كثير من أهل األداء، وهو الذي  المذهب الثاني:
وهو اختيار أبي بكر بن  ®التيســــــــــير، والتجريد، والتلخيص، واإلرشــــــــــاد والكفاية  ©في 

 .(3): أن هاء الضمير كسائر الحروف ، ووجههمجاهد
 : (4)التفصيل، وهو مذهب المحققين، واختاره اإلمام ابن الجزري  المذهب الثالث:

 ضمة  أو واو  ساكنة، أو كسٍر، أو ياء  ساكنة . ®الهاء  ©المنع: إذا وقع قبل  ▪
 الجواز: في الثالثة الباقية.  ▪

 :(5)قال الناظم 
ا 355 ُخل ُف هـــ  ن ع  ف ي ا أل ت م   و  ير  و ام  م   الضــــــــــــــ 

 

م   ضــــــــــــــ  ٍر و  ســــــــــــــ  ا أ و  و اٍو ا و  ك  د  يـــ   م ن  ب عـــ 
الثقل؛ ألن الخروج من ضمة إلى واو أو جزء  ،ةووجه المنع في األنواع األربع 

الضمة ثقيل، وكذلك الخروج من كسرة إلى ياء أو جزء الكسرة، وليس هذا في الصور 
 .(6)الثالث الباقية 

                                                           
 (.3/1220(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )3/263لجزري )نار: النشر البن اي (1)
 (.3/263نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 .(1221، 3/1220، ولطائف اإلشارات للقسطالني )(3/263النشر البن الجزري ) (3)
 (.1222، 3/1221(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )265، 3/264نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.56النشر البن الجزري )صيبة ط (5)
 (.3/1222ينار: لطائف اإلشارات للقسطالني ) (6)
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 املطلب الثاني: الوقف على مرسوم اخلط 
ا الــذي قبلــه فكــان في كيفيــة  الكالم هنــا في بيــان الحرف الموقوف عليــه، وأمــ 

في الوقف االختيــاري، واالضـــــــــــــــطراري،  قراءأجمع أهــل األداء وأئمــة اإلالوقف، وقــد 
على لزوم ات  ب اع خط   المصـــــحف، ف ُيوقف على الكلمة ُوف ق رســـــمها في  (1)واالختباري 

الهجــاء، وذلــك بــاعتبــار األواخر من اإلبــدال، والحــذف، واإلثبــات، وتفكيــك الكلمــات 
وأداًء عن نافع، وأبي جعفر، بعضــــــــها من بعض من وصــــــــل وقطع، وورد هذا نصــــــــًا 

وأبي عمرو البصــــــــري، والكوفيين، وقد اهتم  به العلماء قديمًا وصــــــــن فوا فيه مصــــــــن فات 
 .(2)كثيرة 

 :(4) ينقسم إلى قسمين (3) والرسم
 قياسي: وهو ما وافق فيه الخط اللفظ. -1
اصـــــــطالحي: وهو ما خالف الرســـــــم العثماني الرســـــــم القياســـــــي، إم ا بزيادة أو   -2

 حذف أو فصل أو وصل.
، وأبو الحارث عن قراءالواألصــــــــــل: الوقف برســــــــــم المصــــــــــحف العثماني لكل 

، إال ما ســـيذكره الباحث ®الوقف برســـم المصـــحف ©الكســـائي على هذا األصـــل، وهو: 
 :مما خالف فيه الرسم، وهو ما يأتي

  هاء التأنيث المرســومة بالتاء المفتوحة أو المبســوطة في االســم، وقف عليها بالهاء
ْولَ }، نحو: قوله تعالى: (5)

ُ
َوٱۡذُكُرواْ }، و[218]سورة البقرة: {ئهَك يَرُۡجوَن رَۡۡحََت ٱّلَله ـــَٰٓ أ

َمَت ٱّلَله َعلَۡيُكمۡ  هۡع ُت عهۡمَرَٰنَ }، و[231]ســــــــــــــورة البقرة: {ن
َ
َلته ٱۡمَرأ َقا ]ســــــــــــــورة آل  {إهۡذ 

                                                           
د لذاته أصاًل بل لقطع الن ف س  (1) الوقف االختياري: هو الوقف المقصود لذاته، واالضطراري: هو الذي لم ُيق ص 

د  الوقف ال لذاته؛ بل ألجل حال القارئ. ينار: شرح ا  (.2/57لطيبة للنويري )عند القارئ، واالختباري: إن ُقص 
 (.373(، وإبراز المعاني ألبي شامة المقدسي )ص273، 3/272نار: النشر البن الجزري )ي (2)
خط  المصاحف وهو األثر، والمراد: أثر الكتابة في اللفظ، والخط : يرادف الرسم: وهو  لمرسوم بمعنى الرسم:ا (3)

(، ولطائف 3/272نهم عليها. ينار: النشر البن الجزري )العثمانية التي أجمع الصحابة الكرام رضي هللا ع
 (.3/1224اإلشارات للقسطالني )

 (.3/1224ولطائف اإلشارات للقسطالني ) (،3/272) انار: النشر البن الجزري  (4)
 (،3/277انار: النشر البن الجزري ) (5)
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َولهَي }، و[35عمران:
َ
َنُت ٱَۡل ۡت ســُ ٱّلَله َخرۡيٞ بَقهَيُت }، و[38]ســــــــورة األنفال: {٣٨َفَقۡد َمضــَ

 . [43]سورة الدخان: {٤٣إهَن َشَجَرَت ٱلَزقُّومه }، و[86]سورة هود: {َلُكمۡ 
  :ـــــَٰ ٱللَ }©وقف بــالهــاء على الكلمــات اآلتيــة اته }، و{َت ـ ،  {َذاَت }، و{َمۡرضـــَ

ــــ:  (1) ® {َهۡيَهاَت }، {َوََلَت }و ـــــ ـــــ ـــــ فََرَءۡيُتُم ٱلَلََٰت }من قوله تعالى: {َت ٰـَ ٱللَ }©فـ
َ
 {أ

اته }، و[19]ســــــــــــــورة النجم: اته ٱّلَله }من قوله تعالى:  {َمۡرضـــَ هَغا َء َمۡرضـــَ ]ســــــــــــــورة  {ٱبۡت

َك }، و[114]ســــورة النســــاء:، و[265]ســــورة البقرة:، و[207البقرة: ۡزَوَٰجه
َ
َضاَت أ ]ســــورة  {تَبَۡتِغه َمۡر

َجةٖ }من قولـــه تعـــالى:  {َذاَت }، و[1التحريم: هَق َذاَت َبۡه ئ
َحَدا  هۦه  به َنا  ۢنَبتۡ

َ
]ســــــــــــــورة  {َفأ

هَما تُوَعُدوَن }من قوله تعالى:  {َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت }، و [60النمل:  {٣٦َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت ل
َي َمَناٖص }من قوله تعالى:  (2) {َوََلَت }، و[36]ســـــــــــــورة الم منون:  {٣َفَناَدواْ َوََلَت حه

 :(3)قال الناظم  [.3]سورة ص:

م   357 ا ُرســـــــــــــــ  اع  مــــ  لٍ  بــــا ت بــــ  ق ف  ل كــــُ  و 
 

ااًل ف ى ال ك ل م    ا ات صـــــــــــــــــــ  ا ُثُبوتـــــ  فـــــً ذ   حـــــ 
ُتل ف   358  ا اخ  ن ُهُمو ف يهــ   ل ك ن  ُحروف  ع 

 
ف    قـــ  اًء فـــ  ت  تـــــــ  بـــــــ  تـــ  ثـــى كـــُ اء  ُأنـــ  هـــــــ   كـــ 

ا 359  ال هــــــ  ا ر   بـــــ  قٍ  جـــــ  هح  جــــــ  ذ ات  ب ه   و 
 

ات  و ال ت    ضــــــــــــــــــــــ  ر  الت  مـــ  ه  ر  والـــ   جـــــــ 
ات   360   اٍض ...ر  ن  ُخل ف  ز  د  هُــ ه ي هــ 

 
 ................................. 

   َماله َهَُٰٓؤََل ءه ٱۡلَقۡومه }من قولـــه تعـــالى:  (4) {َماله }من لفظ:  {َما}وقف على  {َف
َوقَالُواْ }، و[49]ســـــورة الكهف: {َهََٰذا ٱۡلكهَتَٰبه  َوَيُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماله }، و[78]ســـــورة النســـــاء:

ُسوله  عهَي }، و[7]ســــورة الفرقان: {َماله َهََٰذا ٱلَر ]ســــورة  {٣٦َفَماله ٱَلهيَن َكَفُرواْ قهَبلََك ُمۡهطه

 :(5) قال الناظم. [36المعارج:

ا 368 ق ان  الن  ســـــــــــ  ف  ُفر  ال  ال ك ه  م ال  ســـــــــــ   و 
 

ُب  ســـــــــــــــــ  ا ح  ل ى مـــ  ـــل  ع  ُه ح  ق ي اـــُ ار  ف   ســـــــــــــــــ 
 

                                                           
 (.281، 3/280نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/326الجزري )ار: النشر البن ان (2)
 (.56يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.3/315نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.57يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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  يُّهَ }وقف على
َ
، (1)على األصـــــــل خالفًا للرســـــــم  باأللف في مواضـــــــعها الثالثة {أ

رُ }وذلك من قوله تعالى:  َساحه يَُّه ٱل
َ
َٰٓأ يَُّه ٱثلََقًَلنه }، و[49]ســـــورة الزخرف: {يَ

َ
]ســـــورة  {٣١أ

يَُّه }، و[31الرحمن:
َ
 :(2). قال الناظم [31]سورة النور: {ٱلُۡمۡؤمهُنونَ أ

ُرف   369 ن  ُنور  الز خ  م  ه  الرح  ا أ يـــ   هـــ 
 

م  ق ف  ك    ا ر  م  ضـــــــــــــــ  ا جــــ  مــــً ا أل ل ف  ح   بــــ 
   نَ }من لفاي:  ®الياء  ©وقف على

َ
نَُهۥ}، و{َوۡيَكأ

َ
من قوله تعالى:  (3) {َوۡيَكأ

{ 
َ
ُر  لَۡوََل  أ ۦه َوَيۡقده ا ُء مهۡن عهَبادهه ــَ هَمن يَش هۡزَق ل ُط ٱلر  ــُ َن ٱّلَلَ يَبۡس

َ
ن َمَن ٱّلَلُ َيُقولُوَن َوۡيَكأ

نَُهۥَعلَۡيَنا ََلُسه 
َ
هَنا  َوۡيَكأ َٰفهُروَن  َف ب  .[82]سورة القصص: {٨٢ََل ُيۡفلهُح ٱۡلَك

 :(4)قال الناظم 

أ ن   367 كـــــــــــ  يـــــــــــ  و  ُه و  أ نـــــــــــ  كـــــــــــ  يـــــــــــ   .... و 
 

اف    كـــــــ  الـــــ  ل  بـــــــ  يـــــــ  قـــــ  اء  حـــــ  و  يـــــــ   ن  ر  و ى و الـــــ 
  {ََلۤ ْۤاوُدُجۡسَي

َ
ُجُدوا  ©وابتدأ  ®أال يا  ©وقف على  [25]ســـورة النمل: {أ بهمزة مضـــمومة  ®ُأســـ 

على األمر، بمعني: )أال يا ه الء( أو )يا أيها الناس اســــــجدوا(، وحذفت همزة الوصــــــل 
 .(5)من الخط على مراد الوصل دون الفصل  ®السين  ©وقبل  ®يا  ©بعد 

  ي ٗا}وقف على
َ
ي ٗا َما}من لفظ:  {أ

َ
وُ }من قوله تعالى:  (6) {أ

َ
ٱۡدُعواْ  ُقُل ٱۡدُعواْ ٱّلَلَ أ

ى  ۡسَما ُء ٱۡۡلُۡسَنَٰ
َ
ي ٗا َما تَۡدُعواْ فَلَُه ٱَۡل

َ
 . [110]سورة اإلسراء: {ٱلرَۡحَمََٰن  أ

ي ٗا}ورج ح ابن الجزري الوقف على 
َ
؛ كونهما كلمتين منفصــــــــــــلتين {َما}، وعلى {أ

 :(7)قال الناظم رسمًا. 

ل   366 فــــ  ا غ  ا مــــ  أ يــــًّ ا بــــ   ... ... أ يــــًّ
 

ل  ر    ُم أ ج  ســـــــــــ  ا الر  م   ضـــــــــــًى و ع ن  ُكلٍ  ك 
م ُد الوقف عليهما؛ ألنهما ليسا محال للوقف، وإنما هذا حال االضطرار أو   ال ُيت ع 

ك ُر الوقف على مثل هذا، مما يتعلق بما  ©االختبار فقط، قال الداني:  وإنما ُيذ 
                                                           

 (.3/305ار: النشر البن الجزري )ان (1)
 (.57يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.330ــ 3/328نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.57لجزري )صيبة النشر البن اط (4)
 (.4/240(، )3/331نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.3/312البن الجزري )نار: النشر ا (6)
 (.57طيبة النشر البن الجزري )ص (7)
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يتصل به على وجه التعريف بمذاهب األئمة فيه عند انقطاع النفس عنده؛ لخبر 
ورد عنهم، أو لقياس يوجبه قولهم، ال على سبيل اإللزام واالختيار؛ ... وإنما هو 

 .(1) ®وقف ضرورة وامتحان وتعريف ال غير 

  َحََّتَٰٓ }من قوله تعالى:  (2) {َواده ٱۡلَۡمله }خلف عنه في لفظ: وقفًا ب ®الياء  ©أثبت
َٰ َواده ٱۡلَۡمله 

تَۡواْ لََعَ
َ
 واألصح عنه اإلثبات. [.18]سورة النمل: {إهَذا  أ

  هَهَٰده ٱۡلُعۡمه }وقفـًا بخلف عنـه في لفظ:  ®اليـاء  ©أثبـت هَهَٰده }من قولـه تعـالى:  {ب ب
تهههمۡ 
َلَٰلَ فقطع له بالياء أبو الحســــــــن بن غلبون وأبو ، [53]ســـــــورة الروم: {ٱۡلُعۡمه َعن ضــَ

عمرو الداني في التيســــــــــير والمفردات، وصــــــــــاحب الهداية والهادي، والشــــــــــاطبية، 
وغيرهم، وقطع له بالحذف أبو محمد مكي وابن الفحام وابن شريح على الصحيح، 
وأبو طـــاهر ابن ســـــــــــــــوار والحـــافظ أبو العالء، وغيرهم، وذكر الوجهين أبو العز 

قال ابن الداني في جامعه ثم روى عنه نصــــًا أنه يقف عليه بغير ياء. القالنســــي و 
. (3) الجزري: والوجهان، صــــــــحيحان نصــــــــا وأداء، وعلى الحذف جمهور العراقيين

 :(4)قال الناظم 

وم   372 اد  الر  ل  هــــ   م  رُ و اف ق  و اد  الن مــــ 
 

 ................................... 
الوقف على الدال اتباعًا للرسم، والوقف على المنقوص بغير ياء لغة  ووجه 
 .(5) فصيحة، والوقف على الياء اعتدادًا باألصل

  َسَنهۡ }وصــــاًل، من لفاي:  ®هاء الســــكت  ©حذف هۡ }، و{يَتَ نحو: قوله  (6) {ٱۡقَتده
َنۡه  َوٱنُظرۡ }تعالى:  هۡ }. و[259]ســــــــورة البقرة: {لَۡم يَتَســَ َُٰهُم ٱۡقَتده [. 90]ســــــــورة األنعام: {فَبهُهَدى

                                                           
 (.821 /2جامع البيان للداني )انار:  (1)
 (.301، 3/300انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.302، 3/301انار: النشر البن الجزري ) (3)
 (.57طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
(، وفتح الوصيد للسخاوي 2/972(، والموضح البن أبي مريم )256 /3انار: الآللئ الفريدة للفاسي ) (5)

(4/1162 ،1163.) 
 (.3/306نار: النشر البن الجزري )ا (6)
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 :(1)قال الناظم 

ه   365 ف ا ظُ ... اق ت د  ن  شـــــــــــ  ي ت ســـــــــــ   بًا و 
 

ن ُهم     ............................ع 
: أن الهاء للسكت، وهاء السكت حقها الثبوت وقفًا لبيان حركة الحرف ووجهه 

لالبتداء، وفي الذي قبلها، والسقوط وصاًل، فهي مثل همزة الوصل التي ي تى بها 
 .(2) درج الكالم تسقط

  :نَا  }أثبت األلف وقفًا من لفظ
َ
، نحو: قوله (3)حيث وقعت، وحذفها وصـــــــــــــــاًل  {أ

نَا  لَُكمۡ }تعالى: 
َ
يرٞ }، و[49]ســورة الحج: {أ نَا  نَذه

َ
ۦ}، و[70]ســورة ص: {أ َۡحه

ُ
نَا  أ
َ
]ســورة  {أ

ههۦه}، و[258البقرة: نَا  َءاتهيَك ب
َ
نَا  إهََل }، و[39]سورة النمل: {أ

َ
 . [188]سورة األعراف: {إهۡن أ

 يي، نحيي، فيحيي،  ©بياءين وصـــــــــــــــاًل ووقفًا على الكلمات اآلتية:  قرأ يحيي، وُأح 
ــ: ®لمحيي، يستحيي، فيستحيي  ـــ ـــ ـــ ، وهي مرسومة في خط   المصحف بياء واحدة، فـ

ۦ} ۦ َوُيمهيُت  ۧإهذۡ قَاَل إهبَۡرَٰهه }من قوله تعالى:  {يُۡحه َ ٱَلهي يُۡحه ه ، [258]سورة البقرة: {ُم َرب 
هَك يُۡحه ٱّلَلُ ٱلَۡمۡوَتَٰ }و هَها}، و[73]ســــــــــورة البقرة: {َكَذَٰل ه ٱّلَلُ َبۡعَد َمۡوت ه ۦ َهَٰذه َنَٰ يُۡحه

َ
 {قَاَل أ

ۦ َوُيمهيُت }، و[259البقرة:]ســـورة  ۦ ََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو }، و[156]ســـورة آل عمران: {َوٱّلَلُ يُۡحه يُۡحه
يُت  يُت }، و[158]ســــــــــــــورة األعراف: {َوُيمه ۦ َوُيمه ۦ }، و[116]ســــــــــــــورة التوبــة: {يُۡحه ُهَو يُۡحه

هه تُرَۡجُعوَن  يُت ِإَوَّلۡ َنُهۥ يُۡحه ٱلَۡمۡوَتَٰ }، و[56]ســــــــــــــورة يونس: {٥٦َوُيمه
َ
، [6]ســــــــــــــورة الحج: {َوأ

ۦ َوُيمهيُت }و فَٱنُظۡر إهَّلَٰٓ َءاَثَٰره رَۡۡحَته ٱّلَله َكۡيَف }، و[80]ســــورة الم منون: {وَُهَو ٱَلهي يُۡحه
ۡرَض 

َ
هَها  يُۡحه ٱَۡل َ َرمهيٞم }، و[50]ســـورة الروم: {َبۡعَد َمۡوت ]ســـورة  {٧٨قَاَل َمن يُۡحه ٱۡلعهَظََٰم َوهه

يُت }، و[78يس: ۦ َوُيمه ُّ وَُهَو يُۡحه }، و[68]ســــــــــــــورة غـــافر: {ُهَو ٱَلهي يُۡحه َفٱّلَلُ ُهَو ٱلَۡوله
ۦ َوُيمهيُت }، و[9]ســــــورة الشــــــورى: {ٱلَۡمۡوَتَٰ  رر }، و[8]ســــــورة الدخان: {ََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو يُۡحه هَقَٰده ب

ن ُُيۡـۧهَي 
َ
َٰٓ أ ۦ َوُيمهيُت }، و[33]سورة األحقاف: {ٱلَۡمۡوَتَٰ لََعَ ٱۡعلَُمو اْ }، و[2]سورة الحديد: {يُۡحه
نَ 
َ
هَها أ ۡرَض َبۡعَد َمۡوت

َ
َي }، و[17]سورة الحديد: {ٱّلَلَ يُۡحه ٱَۡل ن ُُيۡـــۧه

َ
َٰٓ أ رر لََعَ هَقَٰده هَك ب َٰل لَۡيَس َذ

َ
أ

                                                           
 (.57يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 -340 /1(، والموضح البن أبي مريم )439 -384(، )308 -307 /1انار: الكشف لمكي القيسي ) (2)

341.) 
 (.3/308نار: النشر البن الجزري )ا (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-221- 

 

ۦ}، و[40]سورة القيامة: {٤٠ٱلَۡمۡوَتَٰ  َۡحه
ُ
مهيُت }من قوله تعالى:  {أ

ُ
ۦ َوأ َۡحه

ُ
نَا  أ
َ
]سورة  {قَاَل أ

ۦ}، و[258البقرة: َٰرهثُوَن }من قولـــه تعـــالى:  {نُۡحه يُت َوََنُۡن ٱۡلَو ۦ َونُمه َنا َۡلَۡحُن نُۡحه ِإَو
]ســــــــــــــورة  {ٱلَۡمۡوَتَٰ َونَۡكُتُب َما َقَدُمواْ َوَءاَثَٰرَُهمۡ  إهَنا ََنُۡن نُۡحه }، و[23]ســــــــــــــورة الحجر: {٢٣

رُي }، و[12يس: ۦ َونُمهيُت ِإَوَّلَۡنا ٱلَۡمصــه ۦ}، و[43]ســـــــــورة ق: {٤٣إهنَا ََنُۡن نُۡحه من  {َفُيۡحه
هَها  }قوله تعالى:  ۡرَض َبۡعَد َمۡوت

َ
ههه ٱَۡل ۦ ب َما ءه َما ٗء َفُيۡحه هُل مهَن ٱلسـَ ، [24]ســـــــورة الروم: {َوُيَن 

َياَها لَُمۡحه ٱلَۡمۡوَتَٰٓ }من قولــه تعــالى:  {لَُمۡحه }و ۡح
َ
، [39]ســــــــــــــورة فصــــــــــــــلــت: {إهَن ٱَلهي  أ

ۦ}و َتۡحه ــۡ َب َمَثًٗل }من قوله تعالى:  {َويَس ه ــۡ ن يَض
َ
ۦ  أ َتۡحه ــۡ ]ســــــــــورة  {إهَن ٱّلَلَ ََل يَس

هَسا َءُهمۡ }[، و26البقرة: ۦ ن ه }، و[4]سورة القصص: {َويَۡسَتۡحه ۦ مهَن ٱۡۡلَق   {َوٱّلَلُ ََل يَۡسَتۡحه
ۦ}، و[53]ســــــــــــورة األحزاب: َتۡحه ــۡ ۦ مهنُكمۡ }من قوله تعالى:  {فَيَس َتۡحه ــۡ ]ســــــــــــورة  {فَيَس

 [.53األحزاب:

    المنصوب المنون غير الم نث، يبدله في الوقف ألفًا مطلقًا كما تقدم في باب المد
ن يَۡضهَب َمَثًٗل }قوله تعالى:  (1)

َ
َٰٗتا}. و[26]سورة البقرة: {أ ۡمَو

َ
. [28]سورة البقرة: {َوُكنُتۡم أ

هلَناسه إهَماٗما}و  .[124]سورة البقرة: {ل

  ووقفًا  ®تاء  ©، تبدل تاؤه وصاًل ®التاء  ©االسم المفرد الم نث مما لم يرسم بــــــــــــــــــ©  
هۡعَمَة }، نحو: قوله تعالى: (2)ســــــــــــــواء كان منونًا أو غير منون  ®هاء  ۡل ن ه َوَمن ُيَبد 
هۡلَك ٱۡۡلََنةُ }، و[211البقرة:]ســــــورة  {ٱّلَله  ٞ }، و[63]ســــــورة مريم: {ت َوة َشَٰ رهههۡم غه َصَٰ بۡ

َ
َٰٓ أ  {َولََعَ

ن يَۡضهَب َمَثًٗل َما َبُعوَضةٗ }، و[7]سورة البقرة:
َ
َةَ }، و[26]سورة البقرة: {أ ةَ ٱثلَاثله ]سورة  {َوَمَنوَٰ

[.20النجم:

                                                           
 (.3/284نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/283نار: النشر البن الجزري )ا (2)
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 املطلب األول: ياءات اإلضافة
وهي ضــــــمير يتصــــــل باالســــــم  ©هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم،  تعريفها:

والفعل والحرف، فتكون مع االســــــم مجرورة المحل، ومع الفعل منصــــــوبة المحل، ومع 
 .(1) ®الحرف منصوبته ومجرورته بحسب عمل الحرف 

 :(2)ات الزوائد ءياو  ةاإلضافات ءالفرق بين يا
 ياءات اإلضافة ثابتة في خط   المصحف، وياءات الزوائد محذوفة. •
تكون زائدة على بنية الكلمة، وياءات الزوائد تكون أصــــــــــلية ياءات اإلضــــــــــافة  •

 وزائدة.

ياءات اإلضافة تدخل على األسماء واألفعال والحروف، وياءات الزوائد تدخل  •
 الحروف. على دخلعلى األسماء واألفعال وال ت

ياءات اإلضـــــــــافة الخلف فيها جار بين الفتح واإلســـــــــكان، وياءات الزوائد بين  •
 اإلثبات والحذف.

 أقسام: ةما يأتي بعدها على ثالثل ةبالنسب ةات اإلضافءويا
أن يأتي بعدها همزة قطع، وهمزة القطع ال تخلو من ثالث حاالت،  القسم األول:

، نحو: (3)تسع وتسعين ياء  القرآنإما أن تكون مفتوحة، وجملة الواقع من ذلك في 
ن ه  }

َ
ۡذُكرُۡكمۡ }، و[49]سورة الحجر: {عهَبادهي  أ

َ
ۡعلَمُ }، و[152]سورة البقرة: {فَٱۡذُكُروّنه  أ

َ
 {إهن ه  أ

، وإم ا أن تكون مكسورة وجملة المختلف فيه من ذلك اثنتان وخمسون ياء [30البقرة: ]سورة
ۖٓ إهنۡ }، نحو: (4) ُدنه  }، و[15]سورة يونس: {َنۡفَسه  ۖٓ إهنََك }، و[69]سورة الكهف: {إهنَسَتجه ه   {مهن 

، وإم ا أن تكون مضمومة، وجملة المختلف فيه من ذلك عشر ياءات [35]سورة آل عمران:
يُب }، نحو: (5) صه

ُ
رهيدُ }، و[156]سورة األعراف: {َعَذابه  أ

ُ
 .[29]سورة المائدة: {إهن ه  أ

                                                           
 (.3/353نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.3/353نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.3/375الجزري )نار: النشر البن ا (3)
 (.3/366نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.3/373نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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بإسكان ياء اإلضافة التي بعدها همزة قطع سواء كانت مفتوحة أبو الحارث  قرأ
 . (1)أو مكسورة أو مضمومة 

 :(2)قال الناظم في ياء اإلضافة الواقع بعدها همزة قطع مفتوحة 
ٍز ان ف ت ح   375 م  ُعون  ب ه  ت ســــــــــــــ  ع  و   ت ســــــــــــــ 

 
 .................................. 

 380 ....................... 
 

ال    مــــ  م  حــــ  ر  اب  حــــ  ـــــــ  ي الــــب اقــــ  ـــــــ  ب و ى و   هــــ 
 وقال في المكسورة: 

383 ........................... 
 

ٍر ُعن ي  ســـــــــــ  ين  م ع  ك  ســـــــــــ  م   و ا ثن ان  م ع  خ 
 385 ........................... 

 
ي  لـــــ  ا حـــــُ ـــــــً ن ى ثـــــ  اب  إ لـــــ  ـــــــ  ب ي  الـــــ  اقـــــ  ـــــــ  ب  و 

 وقال في المضمومة: 

ر   389 ز  ع شــــــــــ  م  م   ال ه  ن د  ضــــــــــ  ن  و ع  ت ح   ف اف 
 

ًدا ...........................   مـــــــــــــــــــــ 
أن يأتي بعدها همزة وصل، وهمزة الوصل ال تخلو من حالتين:  القسم الثاني: 

، نحو: (3)إم ا أن تصحبها الم التعريف، وجملة المختلف فيه من ذلك أربع عشر ياء 
َٰحهَش } َ ٱۡلَفَو ه َ ٱلَشۡيَطَٰنُ }و ،[33]سورة األعراف: {َحَرَم َرب  ، وإما أن تجرد [41]سورة ص: {َمَسنه

 سورة] {إهن ه ٱۡصَطَفۡيُتَك }، نحو: (4)من ذلك سبع  المختلف وجملة من الم التعريف
ْ }، و[144األعراف: ۡيَتنه ٱََّتَۡذُت }، و[30]سورة الفرقان: {إهَن قَۡومه ٱََّتَُذوا

 [.27]سورة الفرقان: {َيَٰلَ

بإسكان ياءات اإلضافة فيما بعده همزة وصل  أبو الحارث عن الكسائي قرأ
مجردة من الم التعريف في مواضعها السبعة، وفي همزة الوصل المصحوبة بالم 
التعريف فتح الياء في أحد عشر موضعًا، وأسكنها في ثالث مواضع، وهي: قوله 

ْ }تعالى:  هعهَبادهَي ٱَلهيَن َءاَمُنوا ْ }، و[31]سورة إبراهيم: {قُل ل  ]سورة  {َيَٰعهَبادهَي ٱَلهيَن َءاَمُنو ا

 .(5) [53]سورة الزمر: {قُۡل َيَٰعهَبادهَي ٱَلهينَ }، و[56العنكبوت:

                                                           
 (.373، 369، 3/361نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.58، 57يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.3/375نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.3/377نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.377، 3/376نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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 :(1)قال الناظم فيما بعده همزة وصل مصاحبة لالم التعريف 
390 ............................ 

 
ر ت    ع  ع شــــــــــــــــ  بــ  ف  أ ر  ر  عــُ د  ال م  الــ  ـــــــ  ن  و عــ 

 392 ............................ 
 

ا  بــــــ  ى ك  ُرُه ر ضــــــــــــــً ك  بــــــاد ي شــــــــــــــُ  ... ل ع 
ف ا........ 393  ًما شـــــــــــــ  ا ح  ف ى الن  د   و 

 
 .................................

.... 
 

 :(2)وقال في همزة الوصل المجردة من الم التعريف 

ب ع  ل ي ت ن ي 394 ل  ســــــ  صــــــ  ز  ال و  ن د  ه م   و ع 
 

م  ه ن ي  ًدا ُحز  شــــــــــــــ  م ي مــ  ت ح  ُحاًل ق و  اف   فــ 
ف   395  د ي صــــــــــــــ  ب عــ  ب ر  و  إ ن  ي أ خ ي ح 

ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ا  ًدا ُدمـــــــ  اف ظ  مـــــــ  ي حـــــــ  ســــــــــــــ  ف  ن  ر ي ل  ك   ذ 
أن يأتي بعدها باقي حروف الهجاء غير همزتي القطع والوصل،  القسم الثالث: 

هفهيَ }، نحو: (3)وجملة المختلف فيه من ذلك ثالثون ياء  ئ
هلَطا  َ ل . [125]سورة البقرة: {َبۡيَّته

هََّلهي}و َ ل َرَِٰطه ُمۡسَتقهيٗما}، و[79]سورة األنعام: {وَۡجِهه َوَيَۡياَي }، و[153]سورة األنعام: {صه
 .[162]سورة األنعام: {َوَمَماته 

في  قرأبإسكان جميع ذلك عدا أربعة مواضع،  أبو الحارث عن الكسائي قرأ
َرى }، و[162]سورة األنعام: {َوَيَۡيايَ }ثالثة منها بفتح ياء اإلضافة، وهي: 

َ
َ ََل  أ َما ّله

ۡعُبُد ٱَلهي َفَطَرّنه }، و[20]سورة النمل: {ٱلُۡهۡدُهدَ 
َ
َ ََل  أ ، والموضع الرابع [22]سورة يس: {َوَما ّله

نُتۡم ََتَۡزنُوَن }ه بحذف الياء في الحالين، وهو: قرأ 
َ
َيَٰعهَباده ََل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱّۡلَۡوَم َوََل  أ

 :(5)قال الناظم  (4)[ 68]سورة الزخرف: {٦٨
ح   396 تــ  ٍز فــ  مــ  ال  هــ  يــن  بــ  ال ثــ  ي ثــ  فــ   و 

 
 .................................. 

 397 ............................ 
 

ل    مـــــــ  ي الــنــ   ال  د  و ى نــ  د  رُ ...... لــ ي فــ 
 401 ............................ 

 
ا  يـــــــ  لــ  ٍف صــــــــــــــــ  لــ  خــُ ث  بــ  و  اد  ال  غــ  ـــــــ  ب  عــ 

ذ ُف  402  ٍر شُ ن  ع  و ال ح  ف ا ع ا دُ ك  ل يش   و 
 

ن    كـــــ   س ســــــــــــــــــ  ف  ال   يـــــ  لـــــ  ل  ظـــــُ ح  خـــــُ ـــــــ   ل
ت   ف تىً  403  ه  ث بــــــ  اي  بــــــ  يــــــ  م ح   ن ح  ج  و 

 
ح    تــ  لٌّ فــ  ٍن كـــــــُ اكــ  د  ســــــــــــــــــــ  عـــــــ  ــ  ب ف  و  لــ   خــُ

                                                            
 (.59، 58يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.59يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.3/378نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.387، 386، 385، 382، 3/380نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.59يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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]سورة  {َعلَۡيَك }أنه األصل؛ ألن ياء اإلضافة مثل الكاف في:  ووجه الفتح:

التخفيف؛ استثقااًل  ووجه اإلسكان:، [37]سورة البقرة: {َعلَۡيهه }لهاء في: ، وكا[252البقرة:
 .(1) للحركة على الياء

 املطلب الثاني: ياءات الزوائد
 .(2) هي الياء المتطرفة الزائدة في التالوة على رسم المصاحف العثمانية تعريفها:

 :(3)وتنقسم ياءات الزوائد إلى قسمين 
ْ }ما حذف من آخر اسم المنادى، نحو:  األول:القسم  ]سورة  {َيََٰقۡومه ٱۡدُخلُوا

بَته }، و[21المائدة:
َ
َٰٓأ َحَد َعَشَ َكۡوَكٗبايَ

َ
يُۡت أ

َ
ه إهَن َقۡومه ٱََّتَُذواْ }، و[4]سورة يوسف: {إهن ه َرأ َيََٰرب 
]سورة  {قُۡل َيَٰعهَباده ٱَلهيَن َءاَمُنواْ ٱَتُقواْ َرَبُكمۡ }، و[30الفرقان:]سورة  {٣٠َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا 

 ، وهذا القسم ال خالف في حذف الياء منه في الحالين، ولم يثبت منها سوى [10الزمر:
ْ }موضعين، وهما:   {قُۡل َيَٰعهَبادهَي ٱَلهينَ }، و[56]سورة العنكبوت: {َيَٰعهَبادهَي ٱَلهيَن َءاَمُنو ا

]سورة  {َيَٰعهَباده ََل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱّۡلَۡومَ }، وموضع ثالث بخالف، وهو: [53]سورة الزمر:

 .[68الزخرف:
، وفي [32]سورة الشورى: {ٱۡۡلََواره }وتقع الياء فيه في األسماء نحو:  القسم الثاني:

، وتكون الياء فيهما أصلية وزائدة، وجملة الياءات [64]سورة الكهف: {َنۡبغه }األفعال، نحو: 
خمس وثالثون  ©، منها: ®مائتان وإحدى وعشرون ياًء  ©المختلف فيها من هذا القسم 

، [186]سورة البقرة: {ٱََلاعه }، نحو:  ®ثالث عشرة ياء  ©فاألصلية  (4)في حشو اآلي  ®
ته ََل تََكَلمُ }و

ۡ
اثنان  ©، والزائدة [97]سورة اإلسراء: {ٱلُۡمۡهَتده }، و [105]سورة هود: {يَۡوَم يَأ

، [20]سورة آل عمران: {َوَمنه ٱَتَبَعنه }، و[186]سورة البقرة: {َدََعنه }، نحو: ®وعشرون ياء 
 {ٱََلًَلقه }نحو:  ®خمس  ©، فاألصلية (5) ®ست وثمانون ياء  ©ومنها: في رؤوس اآلي 

                                                           
 (.324 /1ي القيسي )انار: الكشف لمك (1)
 (.159(، والوافي للقاضي )ص 3/395انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.3/395نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.3/397نار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.3/399( انار: النشر البن الجزري )5
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 {َمَتابه }، نحو: ®إحدى وثمانون ياء  ©، والزائدة [4]سورة الفجر: {يَۡۡسه }و، [15]سورة غافر:
  [.60]سورة يوسف: {َوََل َتۡقَرُبونه }و [،30]سورة الرعد:

بحذف جميع ياءات الزوائد إال في ثالثة مواضع،  أبو الحارث عن الكسائي قرأ
ته }و [،64]سورة الكهف: {َنۡبغه }موضعان: أثبت فيهما الياء  وصالً وحذفهما وقفًا، وهما: 

ۡ
يَأ

والموضع الثالث: أثبت فيه الياء وقفًا وحذفها وصاًل، ، (1) [105]سورة هود: {ََل تََكَلمُ 
، وقد تقدم الكالم على ذلك في الوقف على مرسوم [18]سورة النمل: {َواده ٱۡلَۡمله }وهو: 
 .(2)الخط 

 :(3)قال الناظم 
م ا 404 ل ى م ا ُرســــــــــــ   و ه ى  ال ت ي ز اُدوا ع 

 
 ................................ 

تُ  405  بـــــــــُ ثـــــــــ  تـــــــــ   ................ و 
 

ةُ   ائـــــــ  مـــــــ  ًدا و  ٍظ مـــــــ  ف  اًل ر ضــــــــــــــًى ح  صــــــــــــــ   و 
 408 ............................. 

 

ف    هـــــــ  غ  كـــــــ  بـــــــ  د  نـــــــ  و  أ ت  هـــــــُ يـــــــ  ا و  مـــــــ   ُرم  ســــــــــــــــــــ 
من ياءات  [70]سورة الكهف: {ۡلنه   َ تَۡس }لم يعد  الباحث الياء من لفظ:  تنبيه: 

 الزوائد على رواية أبي الحارث؛ لثبوت الياء عنده تالوة ورسمًا.

التخفيف لــداللــة الكســـــــــــــــرة عليهــا، وأنــه لغــة من لغــات العرب،  ووجه الحذف:
ولحذفها من المصــحف، واإلثبات: على األصــل، ووجه اإلثبات وصــاًل والحذف وقفًا: 

.(4) اتباع األصل وصاًل، واتباع الرسم في الوقف

                                                           
 (.3/404نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.022ار: )صان (2)
 (.60النشر البن الجزري )صيبة ط (3)
 (.333 /1انار: الكشف لمكي القيسي ) (4)
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 :ةتوطئ
لـم ا كان عنوان هذا الفصل هو فرش الحروف، رأى الباحث أن ُيب ي  ن  معنى هذين 

؛ ليسهل معرفة المقصود قراءالمن حيث اللغة، واصطالح  ®فرش، وحروف  ©اللفاين 
 من هذا الفصل.

 .(1)النشر والبسط  :ةالفرش في اللغ
يــة المتفق عليهــا أو القرآناألحكــام الخــاصــــــــــــــــة ببعض الكلمــات  واصـــــــــطالحًا:

ا أن تتكرر فيه الكلمة ويقع الخالف  المختلف فيها، مما يتغير معناها غالبًا، وهو إم 
ضــــع وقعت فيه، أو في أكثر المواضــــع، أو ال يتكرر، وال تندرج تحت فيها في كل مو 

 .(2)، وبعضهم يسم  يه بالفروع مقابلة األصول قراءةالقاعدة من أصول 
م  ت فرشاً  ؛ ألن المصنفين ُيوردون هذه الكلمات منثورة ومفروشة في السور وس 

 .(3)على حسب الترتيب المصحفي 
 ،قراءةال، قراءالد بــــه في اصـــــــــــــــطالح االمر والحرف:  جمع حرف، والحروف:

.(4) تهقراءــ أي ــ  الكسائي،حرف و  ،يقال: حرف نافعف

                                                           
 (.6/326) ، مادة فرشانار: لسان العرب البن مناور (1)
 (، والوافي في شرح148سراج القارئ البن القاصح )صو (، 4/1312انار: لطائف اإلشارات للقسطالني ) (2)

(، 262، 261ية للمس ول )صالقرآن القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 199الشاطبية للقاضي )ص
(، 127: محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكري، محمد خالد منصور، )صالقراءاتومقدمات في علم 

مع بيان  القراءاتم، ومباحث في علم 2001 -ه1422األردن، الطبعة األولى:  ،عمان ،ط: دار عمار
 - ه1425القاهرة، الطبعة األولى: ، : دار الكلمة(، ط92أصول رواية حفص: محمد عباس الباز، )ص

 م.2004
 (.262للمس ول )ص القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 2/142انار: شرح طيبة النشر للنويري ) (3)
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 املطلب األول: من أول سورة الفاحتة إىل آخر آل عمران
َةه   ُسوَرةُ الَفاَته

 ال خالف له فيها.
ه   ُسوَرةُ اۡلََقَرة

من الفعل الثالثي الذي  (1)بإشمام الكسر  الضم   أبو الحارث عن الكسائي قرأ
ل ه ألفًا في الماضي إذا ُبن ي  للمفعول  ، وذلك في سبعة ألفاظ، وهي (2)انقلبت عيُن ف ع 

ْ ِفه  يَل ق  ِإَوَذا } في قوله تعالى: {يَل قه }: (3) ُدوا ۡرضه ٱلَُهۡم ََل ُتۡفسه
َ
، [11]سورة البقرة: {َۡل

ه وَج  }و، [44هود:]سورة  {لَۡما ءُ ٱيَض وَغ  }ووحيث وقع هذا اللفظ،  َء ب ه ٱاْي  ]سورة  {نَ  ۧۡلَبهي 

َء يَۡوَمئهذ  وَج  }و ،[69الزمر: يَق وَس  }، و[54]سورة سبأ: {يَل بَۡيَنُهمۡ وَح  }، و[23]سورة الفجر: {اْي 
ْ  َلهينَ ٱ ا ْ ٱ َلهينَ ٱيَق وَس  }و ،[71]سورة الزمر: {َكَفُرو  هههمۡ س   }و ،[73]سورة الزمر: {َتَقۡوا  {َء ب

ْ  َلهينَ ٱۡت وُُجوهُ   َ ي  س  }و ،[33]سورة العنكبوت:و ،[77]سورة هود:  .[27]سورة الملك: {َكَفُروا
  :(4)قال الناظم 

م  ... ...  434 ي أ شـــــــــــ  يض  ج  ق يل  غ   و 
 

م    ا الضــــــــــــــ  ر هــ  ســــــــــــــ  ا ر  ف ي ك   ز م  ل  نًى غ  جــ 
يق   435  يل  ســ  ا ر  م  ك  و ح  يغ  ســ  ســ   ي ث  و 

 
ت    يلــ  ًدا ر  ســــــــــــــ  ٍب مــ  ي  كُ ة  لــ   ال  غ  حــ   ســــــــــــــ 

م ى الفاعل،  ووجه اإلشمام:  وللال يلتبس المبني ل ي ُدل على أن الفعل غير ُمس 
 .(5) لغة أسد للمفعول، بالمبني للفاعل، واإلشمام
                                                           

وهو أقل، ويليه  ،ين: جزء الضمةعلى الفاء بحركة تامة مركبة من حركتالقارئ وكيفية النطق به: أن يلفظ  (1)
والفرق بينه وبين : أنواع اإلشمام هو النوع الثاني منوهذا ، الياء ت  ض  ح  م  جزء الكسرة، وهو أكثر؛ ولذلك ت  

ه ضد   الوصل والوقف، ويسمع، وحروفه متحركة، وذلك األول ويعم   يباب الوقف: أن هذا يقع ف يالمذكور ف
ونه: م  س  ، يُ ي، والدانيوالشاطب ،: كالناظمقراءالالتعبير عنه، فعامة النحويين ومتأخروا  يواختلفوا ف، الجميع يف

 (.2/145انار: شرح الطيبة للنويري ) أو على رأى الكوفيين. ا مجازاً إشماما، إم  
َٰٗما}و ،[122]سورة النساء: {قهيًٗل }نحو:  ، المصادر،فخرج باألفعال (2)  ،[26]سورة الواقعة: {إهََل قهيًٗل َسَل

ۡقَوُم قهيًلا }و
َ
ه  هُ َوقهيلَ }، و[6]سورة المزمل: {َوأ المبني للفاعل ، بالمبنى للمفعولو  ،[88]سورة الزخرف: {َيََٰرب 
 .{َوَسا َء  }، و{وََحاَل  }، و{قَاَل }نحو: 

 (.3/461نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.62، 61يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.162(، والموضح البن أبي مريم )ص345شرح الهداية للمهدوي )ص نار:ا (5)
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، حيث وردت وذلك ®واوًا  ©إذا كان قبلها ، {وَ وَهُ }بإسكان الهاء من لفظ:  قرأو 
ءر }نحو قوله تعالى:  ه ََشۡ

َ }، ولفظ: [29]سورة البقرة: {٢٩َعلهيٞم  وَۡهَو بهُكل  ، نحو قوله {َوهه
، [184]سورة البقرة: {ۥَخرۡيٞ َلُ  وَ َفهۡ }، نحو: ®فاء  ©، أو [259]سورة البقرة: { َخاوهَيةٌ َوۡهَ }تعالى: 

]سورة آل  {ۡۡلَقُّ ٱ ۡلَقَصُص ٱلَۡهَو }، نحو: ®المًا  ©أو  ،[74]سورة البقرة: {ۡۡلهَجاَرةه َكٱ ِۡهَ فَ }و

 {ۡلقهَيََٰمةه ٱيَۡوَم  وَ ُثَم هۡ }، نحو: ®ُثم   ©أو  ،[64]سورة العنكبوت: {ۡۡلََيَوانُ ٱ لَِۡهَ }و ،[62عمران:
  :(2). قال الناظم (1) [61]سورة القصص:

438 .......................... 
 

ا ... ...  ـــــــ  د  ف عـــــــ  ي  بـــــ  و  هـــــ  اء  هـــــُ  هـــــــ 
ا ث  د  رُ و اٍو و ال ٍم  439   م  رُ ز  و  حُ ل  بــــــ  نــــــ 

 
 ..............................ُثم  ه و   

وألنها لما اتصـــلت بما قبلها  التخفيف؛ والالم: ءووجه اإلســكان بعد الواو والفا 
ك ن  وســــــطها،  ®واو، وفاء، والم  ©من  ي لغة نجد، ووجه وهصــــــارت كلمة واحدة فُأســــــ 

 .(3)تجتمع مع الواو والفاء في النسق فأشبهتها  ®ُثم   ©أن : ®ُثم   ©اإلسكان بعد 
ا}و ،{ُهُزٗوا} من لفاي: ®الواو  ©بداًل من  ®الهمز  ©بــ  قرأو   فـــــ:، {ُكُفوا

ُذنَا ُهُزٗؤا}، في البقرة موضعان: (4)وردت في أحد عشر موضعًا  {ُهُزٗؤا} َتَتخه
َ
]سورة  {أ

ْ َءاَيَٰته ٱّلَله ُهُزٗؤا}، و[67البقرة: ا ُذو  ، ، وموضعان في المائدة[231]سورة البقرة: {َوََل َتَتخه
ْ دهيَنُكۡم ُهُزٗؤا} وهي: قوله تعالى: ْ ٱَلهيَن ٱََّتَُذوا ُذوا ِإَوَذا }و [،57]سورة المائدة: {ََل َتَتخه

ةه ٱََّتَُذوَها ُهُزٗؤا قوله تعالى: ، وفي الكهف موضعان: [58]سورة المائدة: {نَاَدۡيُتۡم إهَّل ٱلَصلَوَٰ
اْ } ُرواْ ُهُزٗؤاَوٱََّتَُذو  نذه

ُ
، [106]سورة الكهف: {َورُُسِله ُهُزٗؤا}، و[56]سورة الكهف: {َءاَيََّٰته َوَما  أ

ُذونََك }و ُذونََك إهََل ُهُزٗؤا}، و[36]سورة األنبياء: { إهََل ُهُزٗؤاإهن َيَتخه ، [41]سورة الفرقان: {إهن َيَتخه
َذَها}و ٱََّتَۡذُتۡم َءاَيَٰته }، و[9]سورة الجاثية: {ٱََّتََذَها ُهُزٗؤا}، و[6]سورة لقمان: {ُهُزٗؤا َوَيَتخه

ا }قوله تعالى:  وهو:، (5) فموضع واحد، {اؤا ُكفُ }وأم ا  ،[35]سورة الجاثية: {ٱّلَله ُهُزٗؤا ُكُفؤا
                                                           

 (.3/464نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.62يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.346نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 .(481، 3/480، )(2/396نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.2/396نار: النشر البن الجزري )ا (5)
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َحدر 
َ
  :(1)قال الناظم وقد تقدم الكالم عن هذا في الهمز المفرد.  .[4]سورة اإلخالص: {أ

ن  د  ُهُزًؤا م ع  ُكُفً ا عُ  449 ك  ًؤا ســــــــــــــ   ُهز 
 

م    تـــىً ضــــــــــــــــُ ـــ  ً ا  ف ـــ  ف ـــًى ظـــ  كـــُ ت ـــ   ن  ...ف
 

 .(2) أن الهمز هو األصل ووجه:

، في (3) {ۡعُبُدونَ تَ } في لفظ: الخطاب ®تاء  ©الغيب بداًل من  ®ياء  ©بــــــ  قرأو 
 :(4). قال الناظم [83]سورة البقرة: {ّلَلَ ٱۡعُبُدوَن إهََل يَ ََل }قوله تعالى: 

ُدون   459 بــُ  .........ر ضــــــــــــــًى م  دُ ال  ي ع 
 

 .................................... 
 

َخۡذنَا مهيَثََٰق بَنه  إهۡسََٰٓءهيَل }مناسبة لما قبله  ووجه:
َ
 ®بني إسرائيل  ©فلفظ  {ِإَوۡذ أ

 .(5) هحال نزول القرآنعن ن بني إسرائيل ُغي ب غيبة؛ وأل
، في قوله تعالى: (6) {ُحۡسٗنا}من لفظ:  ®السين  ©، و®الحاء  ©بفتح  قرأو 

هلَناسه حَ }  :(7)قال الناظم . [83]سورة البقرة: {ٗناسَ َوقُولُواْ ل
ك ن   460 ًنا ف ُضم  اس  ل   ع م  ز  حُ هًى نُ ُحس   .....................................  د 

 
ن  ووجه: س  ن والح  نًا، وقيل: الُحس  س  أنه مصدر لمحذوف، أي: وقولوا للناس قوالً ح 

 .(8) لغتان
حيث  {َۡبهيَل جه }مكسورة من لفظ:  ®همزة  ©، و®الراء  ©، و®الجيم  ©بفتح  قرأو 

جَ } :، وقد جاء في ثالثة مواضع، في قوله تعالى(9)وقع  ـه ا ل   {َل ءهيََبَ قُۡل َمن ََكَن َعُدو ٗ
ه }، و[97ورة البقرة:]س َ ه ا ّلل  ئهَكتههه َمن ََكَن َعُدو ٗ

َٰٓ هَن }، و[98]سورة البقرة: {َل ءهيََبَ جَ وَ  ۦَورُُسلههه  ۦَوَملَ فَإ
                                                           

 (.62يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 . (1/418)والدر المصون للسمين الحلبي  (،101)صالبن زنجلة:  القراءاتانار: حجة  (2)
 (.3/487نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.64طيبة النشر البن الجزري )ص (4)
 (.1/249)والكشف لمكي القيسي  (،103-102ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (5)
 (.3/488نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.65طيبة النشر البن الجزري )ص (7)
 .(1/467)والدر المصون للسمين الحلبي  (،361ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (8)
 (.3/491نار: النشر البن الجزري )ا (9)
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َُٰه  ّلَلَ ٱ  :(1)قال الناظم  .[4]سورة التحريم: {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱَل َوَصَٰلهُح ءهيََبَ جَ وَ ُهَو َمۡولَى
463 .......................... 

 

يـــم    جـــ  ُح الـــ  تـــ  ـــــــل  فـــ  ي ر  بـــ  ر ادُ جـــ  ي  و   م  و هـــ 
ٍر  464  ســـــــ  ًزا ب ك  ز د  ه م  ت ح  و  ب ه  ف اف  ح   صـــــــُ

 

الًّ    ..............................كـــــــُ
ف هأن ووجه:  وفيه ثالثة عشر لغة، هذه أحدها، فيه العرب  تاسم أعجمي تصر 

 .(2)وهي لغة قيس وتميم وغالب قبائل نجد 
بعدها ــ مع المد المتصل في األلف قبلها ـــ  ®ياء  ©مكسورة و ®همزة  ©بـــ  قرأو 
ََٰل }في لفظ:  ه َوَملَ }قوله تعالى: في  ،(3) {مهيَكى َ ه ا ّلل   ۦَورُُسلههه  ۦئهَكتههه ــَٰٓ َمن ََكَن َعُدو ٗ

 :(4). قال الناظم [98]سورة البقرة: {َل ــئه ــَٰٓ مهيكَ  لءهيََبَ جَ وَ 

ا 465 ي كــ  ا ن  ع  ل  م  مــً ائ يــل  ال  ح  يكــ  م   و 
 

ٍز  د  ه م  ا ب عـــــــ   ال  أ  ق  ث  ن  ب ُخل ٍف ز  يـــــــ 
من غير لغتها أو بنته اتسعت  العرب إذا أعربت اسماً ، و اسم أعجميأنه  ووجه: 

 .(5) في لفاه، لجهل االشتقاق فيه
نَ } لفظ:وإسكانها من  ®النون  ©بـتخفيف  قرأو  مع كسرها لاللتقاء  {َوَلَٰكه

نه }، وذلك في أربعة مواضع: في قوله تعالى: (6) بعدها ورفع ماالساكنين،   َوَلَٰكه
نه } وقوله تعالى: ،{لَشَيَٰطهيُ ٱ نه }، و[17األنفال:]سورة  {َقَتلَُهمۡ  ّلَلُ ٱ َوَلَٰكه  {َرَمَٰ  ّلَلُ ٱ َوَلَٰكه

نه }وقوله تعالى:  ،[17]سورة األنفال: نُفَسُهۡم َيۡظلهُموَن  ۡلَاُس ٱ َوَلَٰكه
َ
 .[44]سورة يونس: {٤٤أ

 :(7)قال الناظم 
ُه م ع   466 ف عــــــ  ُد ار  ب عــــــ  ل ك ن  ال خ ف  و   و 

 
ال    ـــــــ  ف ـــــــ  ي  ا أل ن ـــــــ  ل ـــــــىً م  كـــــــ  أ و  ت ـــــــ  ع  ر   ف ـــــــ   ت

اُس  467  ـــــــ  ل ك ن  الن او  ـــــــ  ف  ...... شــــــــــــــ 
 

  .................................. 
                                                            

 (.63طيبة النشر البن الجزري )ص (1)
 (.108 -107ص)البن زنجلة  القراءاتحجة و  (،364ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (2)
 (.3/491نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.64يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.108البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 86السبع البن خالويه )ص القراءاتنار: الحجة في ا (5)
 (.3/492انار: النشر البن الجزري ) (6)
 (.64الجزري )صطيبة النشر البن  (7)
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ي  إذا ُخف  ف ت  ®لكن   ©أن  ووجه:  .(1) بعدها على االبتداءعملها، وُرف ع  ما ُأل غ 
حيث  ®ف ُعل  ©على وزن  {رَُءوُفَۢ }لفظ: ® واو ©من غير  ®الهمزة  ©بقصر  قرأو 
 ©، وقد ورد في أحد عشر موضعًا، خمسة مواضع مقرونة بــ (2)الكريم  القرآنوقع من 

ه  ّلَلَ ٱإهَن } :تعالى قوله، وهي: ®الالم  يٞم ؤُ لَرَ  ۡلَاسه ٱب إهَن }و ،[143]سورة البقرة: {١٤٣ٞف رَحه
يٞم ؤُ َرَبُكۡم لَرَ  هَن َرَبُكۡم لَرَ }و ،[7]سورة النحل: {٧ٞف رَحه يٌم ؤُ فَإ  ،[47]سورة النحل: {٤٧ٞف رَحه

ه  ّلَلَ ٱإهَن }و يٞم ٞف ؤُ لَرَ  ۡلَاسه ٱب هُكۡم لَرَ  ّلَلَ ٱِإَوَن }و ،[65]سورة الحج: {٦٥رَحه يٞم ؤُ ب  {٩ٞف رَحه
ٞف ؤُ رَ  ّلَلُ ٱوَ }، وهي: قوله تعالى: ® الالم ©، وستة مواضع مجردة عن [9]سورة الحديد:

ه  هههۡم رَ  ۥإهنَهُ }و ،[30]سورة آل عمران:و ،[207]سورة البقرة: {٢٠٧ ۡلعهَباده ٱب يٞم ؤُ ب ]سورة  {١١٧ٞف رَحه

ه }و ،[117التوبة: يٞم ؤُ رَ  لُۡمۡؤمهنهيَ ٱب َن }و ،[128]سورة التوبة: {١٢٨ٞف رَحه
َ
يٞم ؤُ رَ  ّلَلَ ٱَوأ  {٢٠ٞف رَحه

يٌم ؤُ َرَبَنا  إهنََك رَ }و ،[20]سورة النور:  :(3)قال الناظم . [10]سورة الحشر: {١٠ٞف رَحه
476 .......................... 

 
ًما و   .................  ب ة  ح  ح  ُؤف  صــُ  ر 

ر   477   ....................فاق صـــــــــــــُ
 

 .................................... 
قول  ومنهحذق،  أنها لغة، وتدل على المبالغة في اتصافه بالرحمة كـ: :ووجه 

 الشاعر:
ا قـــــــً ه  حــ  يـــــــ  ــ  ل ــمــيــن عــ  ُمســــــــــــــــل ــ  ــل  يــرى ل

 
يــم  د الــرؤف الــر حــ  الـــــــ  و  فــعـــــــل الــ    (4)كــ 

الواقع  {َيۡعَملُونَ }الغيب في لفظ:  ®ياء  ©الخطاب بداًل من  ®تاء  ©بــ  قرأو  
َتۡيَت }بعده 

َ
هۡن أ هَغَٰفهلر َعَما  ّلَلُ ٱَوَما }: ، في قوله تعالى(5) {َولَئ َتۡيَت  ١٤٤ۡعَملُوَن تَ ب

َ
 {َولَئهۡن أ

  :(6)قال الناظم  .[145، 144]سورة البقرة:
ُلون   ... ... 477 م  اصـــــــــــــــ  ذ  إ  ي ع   فـــــ 

 
ر    بـــــــــ  ا غـــــــــ   حـــــــــ  ا عـــــــــ  د  نـــــــــً  ........و 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ }أن الخطاب للم منين حماًل على ما قبله في  ووجه:   {ۥفََول
                                                           

 . (365ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/256)انار: الكشف لمكي القيسي  (1)
 (.3/501انار: الشر البن الجزري ) (2)
 (.64يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.372ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،266-1/267)نار: الكشف لمكي القيسي ا (4)
 (.3/501)الجزري نار: النشر البن ا (5)
 (.64طيبة النشر البن الجزري )ص (6)
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 .(1) أو أن الخطاب ألهل الكتاب على سبيل االلتفات ،[144]سورة البقرة:
على  ®العين  ©وسكون  ®الطاء  ©وتشديد  ®التاء  ©بداًل من  ®الياء  ©بـــ  قرأو 

َوۡع طَ يَ َوَمن }قوله تعالى: ، في (2)وذلك في موضعين  {َتَطَوعَ }االستقبال في لفظ: 
ا ا  َوعۡ طَ يَ َفَمن }و ،[158]سورة البقرة: {َخرۡيٗ   .[184]سورة البقرة: {ۥَفۡهَو َخرۡيٞ َلُ َخرۡيٗ

 :(3)قال الناظم 
478 .............................. 

 
ا  ك نــــــ  د  ُمســــــــــــــ  د   شـــــــــــــــــــ  ا و  ا يــــــ   ت ط و ع  التــــــ 

ا  479  فــ  ا الثــ ان ي شــــــــــــــ  فــ   ......ُظبًى شــــــــــــــ 
 

 ................................... 
م ت  ووجه:  غ  أنه فعل مضارع مجزوم بـ: )من( الشرطية، وأصله: يتطوع، فُأد 

 . (4) التاء في الطاء لما بينهما من التقارب
هَيَٰحه ٱ}ــ أي بحذف األلف وسكون الياء ـــ في لفظ:  ®التوحيد  ©بــ  قرأو  وذلك  {لر 

هيۡ ٱَوتَۡۡصهيفه }، في قوله تعالى: (5)في سبعة مواضع   ،[164]سورة البقرة: {لَسَحابه ٱوَ  حه لر 
ُل  َلهيٱوَُهَو }و هيۡ ٱيُۡرسه َ  حه لر  َۢان هيۡ ٱتَۡذُروهُ }و ،[57]سورة األعراف: {ۡشَ  ،[45]سورة الكهف: {حه لر 
ُل }و هيۡ ٱَوَمن يُۡرسه َ  حه لر  َۢان ُل  َلهيٱ ّلَلُ ٱ}و ،[63]سورة النمل: {ۡشَ هيۡ ٱيُۡرسه ]سورة  {َفُتثهرُي َسَحاٗبا حه لر 

رَۡسَل  َلهي  ٱ ّلَلُ ٱوَ }و ،[48الروم:
َ
هيۡ ٱأ هيۡ ٱَوتَۡۡصهيفه }و ،[9]سورة فاطر: {َفُتثهرُي َسَحاٗبا حه لر   {حه لر 

 :(6)قال الناظم  .[5الجاثية: ]سورة
ريـــُح  ............... 479 م  و الـــ   هـــُ

 
يـــــــُدُهم    ح  ٍة ت و  يـــــــ  اث  ع  جـــــــ  ف  م  ه  ك  ال   كـــــــ 

وم  .....  480   ان ي الر  ـــــ  ر اف  ث ا ال ع 
ع    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ٍل   ر  نــمـــــــ  اطــ  ام  دُ فـــــــ  فـــــــ   ...... شــــــــــــــــ 
شفا  ©يعود على المرموز لهم بــ  ®والريح ُهم   ©في قوله  ®الضمير  ©والمراد بــ  

 وهم: حمزة والكسائي وخلف. ®
                                                           

 القراءاتحجة و  (،360-359ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/268)الكشف لمكي القيسي انار:  (1)
 (.116ص)

 (.3/502انار: النشر البن الجزري ) (2)
 (.64طيبة النشر البن الجزري )ص (3)
 .(374-373ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،269-1/270)الكشف لمكي القيسي انار:  (4)
 (.503، 3/502ينار: النشر البن الجزري ) (5)
 (.65، 64النشر البن الجزري )صيبة ط (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-237- 

 

 .(1)أنه على إرادة الجنس، والمعنى معنى الجمع  ووجه:
من الساكنين الملتقيين إذا كان من كلمتين، وكان أول بضم   الساكن األول  قرأو 

م  في االبتداء، نحو   ،[173]سورة البقرة: {ۡضُطرَ ٱ َفَمنُ }: (2)الكلمة الثانية ألف وصل ُتض 
نُ }و

َ
نُ }و ،[49]سورة المائدة: {ۡحُكمٱ َوأ

َ
ه  ۡشُكرۡ ٱ أ َ  {ۡسُتۡهزهئَ ٱ َولََقدُ }و ،[12]سورة لقمان: {ّلله

ْ ٱ قُُل }و ،[31]سورة يوسف: {ۡخُرجۡ ٱ َوقَاَلُت }و ،[41األنبياء:]سورة  وُ }و ،[56]سورة اإلسراء: {ۡدُعوا
َ
 أ

ْ ٱ نُ ُمتََشَٰبهه}و ،[3]سورة المزمل: {مهۡنهُ  نُقۡص ٱ ا  {نُظرۡ ٱ ٤٩ نُ فَتهيًل}، و[99]سورة األنعام: {نُظُرو 
 :(3)قال الناظم  .[50، 49 ]سورة النساء:
485 ............................ 

 
م  ..........  ل  ضــــــــــــــُ اك ن  ا أل و   و الســـــــــــــــــــ 

ر ُه  486  ل  و اك ســــ  صــــ  ز  ال و  م   ه م   م ان  ل ضــــ 
 

 ................................ز  فُــ  
م  ب  يت  ل   فضم   الكسر وبعده الضم،ل اثقاست وجه:و   م   ع الض   .(4) الض 

َ ٱ}في لفظ:  ®الراء  ©برفع  قرأو  ُّ ٱَلۡيَس }: ، في قوله تعالى(5) {لَۡبه ْ  لَۡبه ُّوا ن تَُول
َ
 {أ

 :(6)قال الناظم  .[177]سورة البقرة:
 و ال ب ر  أ ن   .................... 488

 
ٍع   ف  ب  ر  ن صــــــــــــــــــــ   ... .....اًل عُ ي ف  ب 

ْ }، و{َلۡيَس } أنه اسم ووجه:  ُّوا ن تَُول
َ
واسمها مشب هة بالفعل  {َلۡيَس }الخبر، و {أ
 .(7)والفاعل، ورتبة الفعل أن يليه الفاعل 

وٖص }ويلزم منه فتح الواو قبلها لفظ:  الصادبتشديد  قرأو  في قوله  ،(8) {مُّ
وَ }تعالى:  ۡو إهثٗۡماص ٖ َفَمۡن َخاَف مهن مُّ

َ
ا أ  :(9)قال الناظم [. 182]سورة البقرة: { َجَنفا

                                                           
 (.1/271)والكشف لمكي القيسي  (،118ص)البن زنجلة  القراءاتحجة انار:  (1)
 (.507، 3/506نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 يبة النشر البن الجزري )ص(ط (3)
 (.200(، الموضح البن أبي مريم )ص378نار: شرح الهداية للمهدوي )صي (4)
 (.3/509نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (65يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.1/281(، والكشف لمكي القيسي )201نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
 (.3/509نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.65البن الجزري )ص يبة النشرط (9)
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488 ............................ 
 

وٍص  ... ... ... ...  ن  ظــــــــ  مــــــــُ  عــــــــ 
ُة  489  بـ  ح  ل  صــــــــــــــُ  ... ... ... ...ث قـ  

 
 ................................... 

ى  ©أنه اسم فاعل من  ووجه:  ص  قوله ، ويشهد له إجماعهم على التشديد في ®و 
ههه }تعالى:  َيةٗ }: ، وقوله[13]سورة الشورى: {نُوٗحا ۦَما َوََّصَٰ ب يُعوَن تَوۡصه ]سورة  {فًََل يَۡسَتطه

 .(1) [50يس:
فًا، نحو:  {ۡۡلُُيوَت ٱ}من لفظ:  ®الباء  ©بكسر  قرأو  حيث وقع، سواًء كان معر 

تُواْ }
ۡ
ن تَأ

َ
هأ أو مضافًا  ،[36]سورة النور: {ُيوتر ِفه به }نحو: أو منكراً  [189]سورة البقرة: {ُيوَت ۡۡله ٱب

ِفه }نحو: ، أو إلى مضمر، [53]سورة األحزاب: {ۡلَبه ه ٱُيوَت به }إلى اسم ظاهر، نحو: 
َوَفَجۡرنَا }قوله تعالى: في  {ۡلُعُيونه ٱ}وبكسر العين من:  .[49]سورة آل عمران: {ُبُيوتهُكمۡ 
ِفه َجَنَٰٖت  لُۡمَتقهيَ ٱإهَن }قوله تعالى: في  {وَُعُيونر }، و[34]سورة يس: {٣٤ ۡلُعُيونه ٱفهيَها مهَن 

ۡرَض ٱَوَفَجۡرنَا }و ،[45]سورة الحجر: {٤٥ُيونر وَعه 
َ
 وبكسر الجيم من:. [12]سورة القمر: {ُيوٗناعه  َۡل

هههنَ } َٰ جه }قوله تعالى: ، في {ُجُيوب
ُُمرهههَن لََعَ هههنَ َوّۡلَۡضهۡبَن ِبه وبكسر  .[31]سورة النور: {ُيوب

َُكونُواْ شه }قوله تعالى: في  {ُشُيوٗخا} الشين من:  .[67]سورة غافر: {ُيوٗخاُثَم َله
 :(2)قال الناظم 

م    491 ر  الضـــــــــ  ســـــــــ  ا ب ك  ي ف  ج   م  ك  ُبُيوت  ك 
 

ة  ن  د    بـــــــ  حـ   ...................... صـــــــــــــــُ
 .(3)الثقل في الضم   قبل الياء، فالكسرة مع الياء أخف من الضمة  ووجه: 

فيهما  ®القاف  ©، وإسكان ® الثانيالفعل ياء  ©، و® تاء الفعل األول ©بفتح  قرأو 
في  (4) التي بعد القاف في الكلمات الثالث ®األلف  ©بعدها، وحذف  ®التاء  ©وضم  

ده ٱۡقتهُلوُهۡم عهنَد تَ  َوََل }قوله تعالى:  َرامه ٱ لَۡمۡسجه وُكۡم فهيههۖٓ فَإهن َقَتلُوُكۡم ۡقتُ َحََّتَٰ يَ  ۡۡلَ
لُ

 :(5)قال الناظم  .[191قرة:]سورة الب {ۡقُتلُوُهمۡ ٱفَ 

                                                           
 (.379(، وشرح الهداية للمهدوي )ص124البن خالويه )ص القراءاتر: حجة انا (1)
 (.65يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.1/284(، والكشف لمكي القيسي )112نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (3)
 (.3/511نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.65الجزري )صيبة النشر البن ط (5)
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ُد  493 ا ب عـــــ  م عـــــً ت ُلوُهم  و  اال  ت ق  فـــــ   شــــــــــــــ 
 

ر    اق صــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــ   ..................ف
 والثناء عليهم، ،سبيل هللا أبلغ في المدحأن وصف الم منين بالقتل في  ووجه: 

والمعنى: وال تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوا بعضكم فإن فعلوا ذلك فاقتلوهم، 
 .(1) الفعل مشتق من القتل، فوقيل المعنى: ال تبدؤوهم بالقتل فإن فعلوا فاقتلوهم

ۡلمه ٱ} من لفظ: ®السين  ©بفتح  قرأو  ه ، في (2)، في موضع البقرة ال غير {لس 
َها } قوله تعالى: يُّ

َ
َٰٓأ ْ ٱَءاَمُنواْ  َلهينَ ٱيَ  :(3)، قال الناظم [208]سورة البقرة: {ََك َفةٗ  ۡلمه لسَ ٱِفه  ۡدُخلُوا

 ـ ............................. 493
 

ل م  .......  ت ُح الســــــــــــــ   ف  م  ر  و  ر  اح  ـــــــ  ف  شــــــــــــــ 
أن المراد به الصلح، وبالكسر اإلسالم، والفتح لغة، ويجوز أن يكون  ووجه: 

 .(4)المراد بالفتح والكسر الصلح، والمراد بالصلح اإلسالم؛ ألن اإلسالم صلح 
ُمورُ ٱتُرَۡجُع } في: ®الجيم  ©وكسر  ®حرف المضارعة  ©بفتح  قرأو 

ُ
حيث  {َۡل

ُمورُ ٱُع رۡجه تَ  ّلَله ٱِإَوَّل } قوله تعالى:وهي: ورد، وقد ورد في ستة مواضع، 
ُ
]سورة  {٢١٠ َۡل

]سورة و ،[4]سورة فاطر:و ،[76]سورة الحج:و ،[44]سورة األنفال:و ،[109]سورة آل عمران:، و[210البقرة:

ۡمرُ ٱُع رۡجه ِإَوَّلۡهه يَ } ، وفي:[5الحديد:
َ
نَُكۡم }: وفي قوله تعالى، [123]سورة هود: {ۥُِكُّهُ  َۡل

َ
َوأ

َنُهۡم إهَّلَۡنا ََل يَ } قوله تعالى:و  ،[115]سورة الم منون: {١١٥ُعوَن رۡجه ََل تَ إهَّلَۡنا 
َ
 {٣٩ُعوَن رۡجه َوَظنُّو اْ أ

 :(6)قال الناظم . (5) [39]سورة القصص:
ر   436 ســـ  م  اف ت ًحا واك  ُعوا الضـــ  ُتر ج   ...و 

 
 .................................

.. 
 

ُص ا أُلول ى أ ت ى  437 ف ال مًا ظُ وال ق صـــ   شـــ 
 

ون    نـــُ مـــ  مـــُ   م  ظـــ  و الـــ  هـــُ الـــ  فـــــــ  ا شـــــــــــــــــ  فـــــــ   و 
ك س   438  ام  و اع   ف اع  ذ  إ  ااُلُموُر ُهم  والش 

 
رُ   ............................اال مـــــ 

... 
 

أن األصل بناء الفعل للفاعل، فجاء على األصل، وأيضًا حملوه على  ووجه:
ََل  إهَّل }قوله تعالى: 

َ
رُي  ّلَله ٱأ ُمورُ ٱتَصه

ُ
. أي: الجزاء من الثواب [53]سورة الشورى: {٥٣ َۡل

                                                           
 (.383(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1/285نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.3/512نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.65يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.385(، وشرح الهداية للمهدوي )ص113نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (4)
 (.3/464)نار: النشر البن الجزري ا (5)
 (.62يبة النشر البن الجزري )صط (6)
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 .(1)والعقاب 
، وذلك (2) {َكبهري} الموحدة في لفظ: ®الباء  ©المثلثة بداًل من  ®الثاء  ©بــ  قرأو 
 :(3)قال الناظم . [219]سورة البقرة: {ريٞ ثه قُۡل فهيههَما  إهثٞۡم كَ } تعالى:من قوله 

ث  ال بـــــــا   496 ب ير  ث لـــــــ   ار ي ف  إ ث م  ك   فـــــــ 
 

 .................................... 
 ،الجمع :ومعناه ،في اللفظ د  ح  وُ ف   الكثيرة، واحد يراد به اآلثامالأن اإلثم  ووجه: 

ه  افعُ نَ مَ وَ } قوله تعالى: والذي يدل عليه فلما عودل بها  ،فعودل اإلثم بالمنافع {اسه لنَ ل
 .(4) الخمر مدعاة لكثير من الذنوب واآلثامألن و  ؛حسن أن يوصف بالكثير

َوََل }: في قوله تعالى {َيۡطُهۡرنَ }في لفظ:  ® الهاء ©و، ®الطاء  ©بتشديد  قرأو 
 :(6)قال الناظم  .(5) [222]سورة البقرة: {ۡرنَ هَ َتۡقَرُبوُهَن َحََّتَٰ َيطَ 

496............................ 
 

ن    ر  ه  ط  ن  ي  ُهر  ط  ا ر  ى ف  ي  اصــــــــــــــ  خـــــــ   فـــــــ 
وذلك  ،حتى يغتســــــلن بالماء بعد انقطاع الدمما جاء في التفســــــير أي:  ووجه: 

 .(7)أن هللا أمر عباده باعتزالهن في حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء 
ًا الزماً (8) ® ألف بعد الميم ©و، ®التاء  ©بضم  قرأو  ها مد   في لفظ: ،، مع مد  

وُهنَ } وُهنَ ــَٰٓ مَ َما لَۡم تُ }في قوله تعالى:  {َتَمسُّ ِإَون َطَلۡقُتُموُهَن }، و[236]سورة البقرة: {سُّ
ن تُ 
َ
وُهنَ ــَٰٓ مَ مهن َقۡبله أ ن تُ }و ،[237]سورة البقرة: {سُّ

َ
وُهنَ ــَٰٓ مَ ُثَم َطَلۡقُتُموُهَن مهن َقۡبله أ ]سورة  {سُّ

 :(9)قال الناظم  .[49األحزاب:
499 ............................ 

 
ُدد    م  امــ  وُهن  ضــــــــــــــُ ل  ت م ســــــــــــــ  اكــُ فــ   شــــــــــــــ 

 
                                                           

 (.113(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص1/289نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.3/513نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.96السبع البن خالويه )ص القراءات(، والحجة في 133البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.3/513نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.1/291(، والكشف لمكي القيسي )135البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (7)
 (.3/515نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ة ف يه  أنه من باب المفاعلة، و  ووجه: ارك  ان  من الرجل فالمرأة ُمش  يس و إ ن ك  ، أ ن ال م س 
م اويشهد  ل إ ل ي ه  ن اد ال ف ع  ن َيَتَما َسا}قوله تعالى:  على إ س 

َ
هن َقۡبله أ  .(1) [3]سورة المجادلة: {م 

َيةٗ } من لفظ: ®التاء  ©بالرفع في  قرأو   َلهينَ ٱوَ }، من قوله تعالى: (2) {َوصه
َيةٌ  ۡزَوَٰٗجا َوصه

َ
ههم ُيَتَوَفۡوَن مهنُكۡم َوَيَذُروَن أ ۡزَوَٰجه

َ
ه  :(3)قال الناظم . [240]سورة البقرة: {َل 

ي ة   500 صــــــــــــــ  م  صــــــــــــــ  و  ر   ف ه  ر  الًّ ظ  ف ا ح 
 

 .................................... 
أنها مبتدأ، والارف خبره، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: فعليهم  ووجه: 

، وابن  مسعود ةقراء يشهد لذلكفلتكن وصية، و أو  وصية، فالوصية َلزواجهم }: ُأب يٍ 
 .(4) {متاَع

]سورة و ،[245]سورة البقرة: {ۥَفُيَضَٰعهَفهُ } في: ®الفاء  ©وبرفع  ® األلف ©بــإثبات  قرأو 

ۡضَعاٗفا َكثهرَيةٗ  ۥ  َلُ  ۥَفهُ َفُيَضَٰعُ } في قوله تعالى: .(5) [11الحديد:
َ
َمن }و ،[245]سورة البقرة: {أ

ا َحَسٗنا َفُيَضَٰعُ  ّلَلَ ٱُيۡقرهُض  َلهيٱَذا  ۡجٞر َكرهيٞم  ۥ  َوَلُ  ۥَلُ  ۥَفهُ قَۡرضا
َ
 .[11]سورة الحديد: {١١أ

 :(6)قال الناظم 
500 ............................. 

 
ف ع    ٍم ح  و ار  ر  ا ح  فـــــــ  ه  شــــــــــــــ  فـــــــ  اع   ال  ُيضـــــــــــــــــــــ 

هُ  501  ابـــــــ  بـــــــ  ُه و  لـــــــ  قـــــــ   ثـــــــ  ا و  عـــــــً و ى   مـــــــ   ثـــــــ 
 

 ...........................ن  د  س  كـــــــــ   
 .(7) ، أو على الستلناف{ّلَلَ ٱُيۡقرهُض }عطف على أنه  ووجه: 

                                                           
معاني (، و 98السبع البن خالويه )ص القراءاتلحجة في ا(، و 138البن زنجلة )ص القراءاتانار: حجة  (1)

: مركز البحوث في (، ط1/207، )ه370: ت: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور القراءات
 3، )م1991 - ه1412 :الطبعة األولى، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود ،كلية اآلداب
 مجلدات(.

 (.3/516نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (3)
(، والحجة 138البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 1/209ألبي منصور األزهري ) القراءاتنار: معاني ي (4)

 (.98السبع البن خالويه )ص القراءاتفي 
 (.3/516نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.66النشر البن الجزري )ص يبةط (6)
 (.205(، وإتحاف فضالء البشر للبناء )ص139)صالبن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (7)
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ُط }من لفاي:  ®الصاد  ©بــ  قرأو  ُ
َطةٗ } في األعرافهنا، و  {َوَيۡبص  ۡ ، (1) {بَص 

 {بَۡصَطةٗ  َۡلَۡلقه ٱَوَزاَدُكۡم ِفه }و ،[245]سورة البقرة: {ُط َيۡقبهُض َوَيۡبُص  ّلَلُ ٱوَ }: في قوله تعالى
 :(2)قال الناظم  .[69األعراف:]سورة 

501 ............................ 
 

ين ُه  .......  ط  ســـــــــــــ  يب صـــــــــــــُ  ًوى ح ف تىً و 
ُخل ف  غ   ل ي   502  م ن  ن  ز   ًوى قُ ن  ع  ث  و 

ر    ي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

م    ل  ع  ُف ال  ُخل  ل ق  و  خ  ة  ال  طـــــــ  ب ســــــــــــــ   ر  زُ ك 
 .(3) ليكون اللسان من جهة واحدة الطاء ه؛ لم اخاتصادا السينُ  ب  ل  قُ  ووجه: 

]سورة  {نُظرۡ ٱوَ  يَتََسَنه  لَۡم } من لفظ:في الوصل  ®السكت اء ه ©بحذف  قرأو 

 عن ذلك في الوقف على مرسوم الخط.، وتقدم الكالم (4)، وباإلثبات وقفًا [259البقرة:
 :(5)قال الناظم 

ه  .....  365 ت د  ف ا ظُ اق  ن  شـــــــــــ  ي ت ســـــــــــ   بًا و 
 

م    هــــــــــُ نــــــــــ   .......................عــــــــــ 
فت،زوال السبب فلم ا  ،الهاء زيدت لبيان الحركة في الوقفأن  :ووجه   ُحذ 

 .(6) األلف للجزم ت  ف  ذ  حُ لم يتسنى ف   في الفعل: األصلو 
ۡعلَمُ } على األمر من لفظ: ®همزة وصل، وإسكان الميم  © بــ قرأو 

َ
 ،(7) {قَاَل أ

نَ ٱقَاَل  ۥفَلََما َتَبَيَ َلُ } في قوله تعالى:
َ
 :(8)قال الناظم  .[259]سورة البقرة: {ّلَلَ ٱ ۡعلَۡم أ

505 ............................ 
 

ٍم ...   ز  ل م  ب ج  ُل اع  صــــــــــــــــــــ  و   ُزوارُ ي ف  و 
والفاعل ضمير يعود على هللا سبحانه، أو  ،تعالى للمخاطب هللامن أنه أمر  ووجه: 

ويشــــهد لهذا ل نفســــه منزلة األجنبي فخاطبها، نز   ،الملك، أو ضــــمير يعود على المار نفســــه
 .(9) {قيل اعلم أن هللا على كل شيء قدير} ¢ابن مسعود  راءةق

                                                           
 (.520، 3/517نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(139البن زنجلة )ص القراءاتحجة  (3)
 (.3/306نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.57يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.143البن زنجلة )ص القراءاتجة ح (6)
 (.3/524نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.66يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.144البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 100السبع البن خالويه )ص القراءاتنار: الحجة في ا (9)
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هرُ }: ، في قوله تعالى(1) {َرۡبَوةر }من لفظ:  ®الراء  ©بضم  قرأو   {ۡبَوةر َكَمَثله َجَنة  ب
 :(2). قال الناظم [50]سورة الم منون: {ۡبَوةٖ َوَءاَوۡيَنَُٰهَما  إهَّلَٰ رُ }و ،[265]سورة البقرة:

506 ............................ 
 

ا   ُم م عـــــً ب و ة  الضــــــــــــــ  ار  مـــــ  ا ســــــــــــــ  فـــــ   شــــــــــــــ 
 .(3) أن ضم  الراء وفتحها لغتان ووجه: 

هعهَما}في لفظ:  ®النون  ©بفتح  قرأو  َٰته ٱإهن ُتۡبُدواْ } ، في قوله تعالى:(4) {ن  لَصَدَق
َ َفنَ  ههه نَ  ّلَلَ ٱإهَن }و ،[271]سورة البقرة: {عهَما هه  .[58سورة النساء:] {ۦ  عهَما يَعهُظُكم ب

 :(5)قال الناظم 
ت ح   514 ا اف  مــ  ا ن ع  ا ك  م عــً امــ  فــ   ... شــــــــــــــ 

 
 .................................... 

م ©في:  ؛ ألنه األصلاألصل على ووجه:   .(6) ® ن ع 
هرُ } في لفظ: ®الراء  ©وجزم  ®النون  ©بــ  قرأو   ، في قوله تعالى:(7) {َوُيَكف 

ـه َاتهُكمۡ نُ وَ } هن َسي  هۡر َعنُكم م   :(8)قال الناظم . [271]سورة البقرة: {َكف 
515 ............................ 

 
ف  ر    ا ُنك  ـــــــ  ي او  نـــــــ  ف صــــــــــــــُ ح  اُمُهم  و   شــــــــــــــــــــ 

ُه  516  مـــــــُ ز  جــــ  ا و  ـــــــ  ف ًدا شـــــــــــــــــ   ....مـــــــ 
 

 .................................... 
م نفسه، والجزم عطفًا على محل الجملة جوابًا ه أن ووجه:   .(9) للشرطللمتكلم الُمع ا  

كيف  {َُيَۡسُب }و ،{َُيَۡسَبَ }، و{َُيَۡسُبُهمُ } في لفظ: ®السين  ©بكسر  قرأو 
ۡغنهَيا ءَ  ۡۡلَاههُل ٱُبُهُم َُيۡسه }نحو: ، (10)وقع مستقباًل، وحيث ورد 

َ
َوََل }و ،[273البقرة:]سورة  {أ

                                                           
 (.3/525)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.66طيبة النشر البن الجزري )ص (2)
 (.396ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،488ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (3)
 (.3/533انار: النشر البن الجزري ) (4)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .(147ص)البن زنجلة  القراءاتحجة و  (،1/316)انار: الكشف لمكي القيسي  (6)
 (.3/535نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 .(398ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/317)انار: الكشف لمكي القيسي  (9)
 (.3/535نار: النشر البن الجزري )ا (10)
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ْ  َلهينَ ٱَبَ َُيۡسه  ا َن َماَلُ  ُب َُيۡسه }و ،[178]سورة آل عمران: {َكَفُرو 
َ
هُ  ۥ  أ ۡخَِلَ

َ
 [.3]سورة الهمزة: {٣ ۥأ

  :(1)قال الناظم 
بُ  .................. 516 ســــــــــــــــ  يح   و 

 
يـــٍن   ح  ســــــــــــــــ  تـــ  فـــ  اًل بـــ  بـــ  قـــ  تـــ  واكـــ  ُمســــــــــــــــ  بـــُ  تـــ 

ٍت ث  ص   ن  ي ف   517   ...............بــــ 
 

 .................................... 
ُب، على أنها لغة فيه، من:  ووجه الكسـر:  ســ  ب  يح  ســ  لُ  ©ح  ل  يفع  والكســر  ® ف ع 

 .(2)لغة أهل الحجاز، والفتح لغة تميم 
ْ }من لفظ:  ®الصاد  ©بتشديد  قرأو  ن تََصَدقُوا

َ
ن } ، في قوله تعالى:(3) {َوأ

َ
َوأ

 :(4)قال الناظم . [280]سورة البقرة: {َدقُواْ َخرۡيٞ َلُكمۡ تََص 
ُقوا خ فٌّ  518 د  ا ن  ت صـــــــــــــــ   ........م 

 
 .................................

.... 
 

 .(5)فأدغم التاء في الطاء  ®تتصدقوا  ©أن األصل  ووجه:
ةٗ }في لفاي:  ®التاء  ©برفع  قرأو  َ إهََل  }، في قوله تعالى: (6)هنا  {تهَجََٰرةا َحاَضه

ن تَُكوَن تهَجََٰرةٌ 
َ
ةٌ  أ َ  :(7)قال الناظم  .[282]سورة البقرة: {َحاَضه

ر ةُ  ......... 519  اضـــــــــــــــ  ار ة  حـــ   ت جـــ 
 

ٍع   فـــــــ  ب  ر  ن صــــــــــــــــــــــ   .........ل  نـــــــ  لـــــــ 
 ®كان  ©، وتقع أو تحدث تجارة حاضرةأن تامة، بمعنى:  ®كان  ©أن  ووجه: 

 .(8)تكتفي بفاعلها 
ُب  ...َفَيۡغفهُر } من لفاي: ®الباء  ©، و®الراء  ©بجزم  قرأو  ه ، في قوله (9) {َوُيَعذ 

هَمن يََشا ُء َوُيَعذ هب مَ }: تعالى وتقدم الكالم عن إدغام  .[284]سورة البقرة: {ن يََشا ءُ َفَيۡغفهۡر ل

                                                           
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.230لألزهري )ص القراءات(، ومعاني 123نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (2)
 (.3/536ر: النشر البن الجزري )انا (3)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.399ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/319)انار: الكشف لمكي القيسي  (5)
 (.3/536نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 .(401ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/322)انار: الكشف لمكي القيسي  (8)
 (.3/537نار: النشر البن الجزري )ا (9)
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 . (1) ®الميم  ©في  ®الباء©
 :(2)قال الناظم 

520 ............................ 
 

ٍم   ز  ُع جـــــ  فـــــ  ذ  ب  ر  عـــــــ  ر  يـــــُ فـــــ  غـــــ  و ى م  كـــــ  يـــــ   ثـــــ 
ـــــــــ   521   ........................ص  ن

 
 ...................................... 

ههه }: المجزوم قبله العطف على ووجه الجزم:  ۡبُكم ب  .(3)[ 284]سورة البقرة: {ّلَلُ ٱُُيَاسه
، في بعدها ®ألف  ©و ®التاء  ©وفتح  ®الكاف  ©كسر أي: ب ®التوحيد  ©بـــ  قرأو 

ه } ، في قوله تعالى:(4) {ۦَوُكُتبههه }لفظ:   {ۦَورُُسلههه  ۦبههه َتَٰ َوكه  ۦئهَكتههه ــَٰٓ َوَملَ  ّلَله ٱُُكٌّ َءاَمَن ب
هَها َوكه َوَصَدقَۡت }و ،[285]سورة البقرة: هَكلهَمَٰته َرب  ]سورة  {١٢ ۡلَقَٰنهتهيَ ٱَوََكنَۡت مهَن  ۦبههه َتَٰ ب

 :(5)قال الناظم  .[12التحريم:
ـــــــٍد ... 521 ي ت وح  ه ب  ـــــــ  اب ـــــــ  ت اك  ـــــــ  ف  شـــــــــــــــ 

 
 ....................................

. 
 

 .(6) إما على إرادة الجنس، وقد يراد به كتاب واحد ووجه:
 ُسوَرةُ ٓاله َعْمَرانَ 

ونَ }بياء الغيب في لفاي:  قرأ قُل }: في قوله تعالى ،(7) {َسُتۡغلَُبوَن َوَُتَۡشُ
هََّلهيَن َكَفُرواْ سَ  وَن إهَّلَٰ َجَهَنمَ يُ ۡغلَُبوَن وَ يُ ل   :(8). قال الناظم [12]سورة آل عمران: {ۡحَشُ

ُرون   522 شـــــــــــــ  ل ُبون  ُيح  ُيغ   ف تى  د رُ ســـــــــــــ 
 

 ....................................
... 
 

بالقول لهم: وهم: اليهود، وقيل: هم  ‘ أنهم ُغي  ب حين أمر هللا نبيه ووجه:
 .(9)المشركون 

                                                           
 . (139، 138)ص اجع: إدغام حروف قربت مخارجها، من هذا البحثر  (1)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(401ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،152ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (3)
 (.4/397(، )3/537نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .(402ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،2/327)، (1/323)انار: الكشف لمكي القيسي  (6)
 (.3/540ار: النشر البن الجزري )ان (7)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 .(335-1/336)والكشف لمكي القيسي  (،153ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (9)
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هينَ ٱإهَن } ®همزة  ©بفتح  قرأو   }: ، في قوله تعالى(1) {َل 
َ
هينَ ٱَن أ  ّلَله ٱعهنَد  َل 

ۡسَلَٰمُ ٱ  :(2)قال الناظم . [19]سورة آل عمران: {ۡۡله
523 ............................ 

 
ُه ....   حـــــــ  تــــ  افــــ  ـــــــ  يــــن  ف ـــــــد   ل  ر  و إ ن  ال  جـــــــُ

 قوله تعالى:في  ®أن  ©أن الكالم متصل بما قبله، فيكون بداًل من  ووجه: 
نَهُ  ّلَلُ ٱَشههَد }

َ
أو بدل اشتمال؛ فهو: بدل الشيء من الشيء، ، [18]سورة آل عمران: {ۥأ

 .(3)ألن اإلسالم يشتمل على التوحيد والعدل والشرائع والسنن 
وهو  {َفَناَدتۡهُ } :في لفظ ®تاء التأنيث  ©بعد الدال، بداًل من  ®ألف  ©بـــــ  قرأو 

ََٰٜفَنادَ }: ، في قوله تعالى(4)على أصله في إمالتها  ئهَكةُ ٱ هُ ى
َٰٓ ه ِفه  لَۡملَ

هٞم يَُصِل  ئ
وَُهَو قَا 

 :(5)قال الناظم  .[39]سورة آل عمران: {لۡمهۡحَرابه ٱ
اهُ  527 ت ُه ن اد  انا د  ف   ............ شــــــــ 

 
 .................................

................ 
 

، جاز تذكير الفعل وتأنيثهفأن الفاعل جمع تكسير م نث غير حقيقي؛  ووجه:
 .(6)والمعنى: فناداه الفريق الذي جاءه من المالئكة 

ُ } وضمها من لفظ: ®الشين  ©، وتخفيف ®الياء  ©بفتح  قرأو  ه ، وذلك في {يُبَش 
َن }قوله تعالى: : في (7)خمسة مواضع 

َ
إهَن }و ،[39]سورة آل عمران: {َك بهَيۡحََيَٰ بُۡشُ يَ  ّلَلَ ٱأ

هۡنهُ بُۡشُ يَ  ّلَلَ ٱ هَكلهَمةٖ م  ۡقَوُم  ۡلُقۡرَءانَ ٱإهَن َهََٰذا }و ،[45عمران: ]سورة آل {َك ب
َ
َ أ هَلَّته هه َيۡهدهي ل

نُۡه َويَ }و ،[9]سورة اإلسراء: {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱ بُۡشُ َويَ  هن ََلُ يٗدا م  ٗسا َشده
ۡ
َر بَأ ُنذه ه هٗما ّل   {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱ بُۡشُ َقي 

هَك }و ،[2]سورة الكهف: َٰل َباَدهُ  ّلَلُ ٱ بُۡشُ يَ  َلهيٱَذ ْ  َلهينَ ٱعه  .[23]سورة الشورى: {َءاَمُنوا
 :(8)قال الناظم 

                                                           
 (.3/542نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.67يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.404(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1/338نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.3/543نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.68النشر البن الجزري )ص يبةط (5)
 .(3/150)والدر المصون للسمين الحلبي  (،407ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (6)
 (.545، 3/544نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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527 ................................. 
 

ن   .........  د  د   ُمم  شـــــــــــــ  ُر اضـــــــــــــ   ي ب شـــــــــــــُ
ف  و ال ع ك ُس  528  ر ى الك ه  ا الســـ  ًرا ك  ســـ  ىر  ك   ضـــ 

 
 .................................... 

رُ ح  ضـــــــــــــــًى ر  م  دُ و   529  ى ُيب شـــــــــــــــ   ذ   ال  الــــــ 
 

 .................................
... 
 

ر   ووجه: ر ي ب ُشُر، وبش  أن التشديد والتخفيف، لغتان بمعنى واحد، فيقال: ب ش 
ُر   . (1)ُيب ش  

هُمهُ } لفظ:في  ®الياء  ©بداًل من  ®النون  ©بـــ  قرأو   في قوله تعالى: ،(2) {َوُيَعل 
هُمُه نُ وَ } َٰةَ ٱوَ  ۡۡلهۡكَمةَ ٱوَ  ۡلكهَتََٰب ٱَعل  َنهيَل ٱوَ  ََلۡوَرى  :(3)قال الناظم  .[48]سورة آل عمران: {٤٨ ۡۡله

529............................ 
 

ـــــــا    ي ُم الــــ  لــــ   عــــ  و ى ذ إ  نــــُ ـــــــ   ثــــ   ........ل  ن
الكتاب  يســى ابن مريمعنفســه بأنه ســيعلم  أنه إخبار من هللا تعالى عن ووجه: 

والحكمة والتوراة واإلنجيل ويرســـــــله رســـــــوال إلى بني إســـــــرائيل، وحينلذ يكون في الكالم 
 .(4) التفات من الغيبة إلى التكلم

هيههمۡ }في لفظ:  ®الياء  ©بداًل من  ®النون  ©بــــ  قرأو   ، في قوله تعالى:(5) {َفُيَوف 
َما }

َ
لهَحَٰته ٱَءاَمُنواْ وََعمهلُواْ  َلهينَ ٱَوأ ُجورَُهمۡ نُ فَ  لَصَٰ

ُ
هيههۡم أ   .[57]سورة آل عمران: {َوف 

 :(6)قال الناظم 
531 ............................ 

 
اٍء  ....  ـــــــ  ي ـــــ  م  ب هـــــ  ـــــ  ي ـــــ   ف و  ـــــُ اغـــــ  ن  عـــــ  ن  نـــــــ 

ُبُهمۡ } لإلخبار قبله مناسبةأنه إخبار من هللا تعالى عن نفسه، و  ووجه:  ه َعذ 
ُ
 {فَأ

 .(7) لفاا ،[58]سورة آل عمران: {َنۡتلُوهُ }ما بعده معنى، و ، [56]سورة آل عمران:
ُمَرُكمۡ } في لفظ: ®الراء  ©برفع  قرأو 

ۡ
ُمرُ }، في قوله تعالى: (8) {َوََل يَأ

ۡ
ُكۡم َوََل يَأ

                                                           
 (.238، 237(، والموضح ألبن أبي مريم )ص408نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.3/545نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.163البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 2/112نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (4)
 (.3/546نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/240يبة للنويري )طانار: شرح ال (7)
 (.3/547نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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ُذواْ  ن َتَتخه
َ
ئهَكةَ ٱأ

َٰٓ ه ٱوَ  لَۡملَ ۡرَباباا نَ  ۧۡلَبهي 
َ
  [.80]سورة آل عمران: {أ

 :(1)قال الناظم 
532 ........................... 

 
ر ا .............  أ مــــــــُ وا ال  يــــــــ  عــــــــُ فــــــــ   و ار 

م  ح   533  ر  ا رُ ال  ح  ــــً ب  ..............ح 
 

 ................................... 
أنه ال يأمركم ايها الناس أن  ‘االبتداء من هللا بالخبر عن النبي  ووجه: 

 .(2) تتخذوا من المالئكة والنبيين أربابا
 ، في قوله تعالى:(3) {يُرَۡجُعونَ ... َيۡبُغوَن } الخطاب في لفاي: ®تاء  ©بــ  قرأو 

َفَغرۡيَ دهينه }
َ
ۡسلََم َمن ِفه  ۥ  ۡبُغوَن َوَلُ تَ  ّلَله ٱأ

َ
ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱأ

َ
ُعوَن رۡجه تَ ٗها ِإَوَّلۡهه َطوَٗۡع َوَكرۡ  َۡل

 :(4)قال الناظم  .[83]سورة آل عمران: {٨٣
ُعون   534 ُير ج   ن  ع  بًى ي ب ُغون  ظُ ن  ع  و 

 
ا   مـــً  ...............................ح 

 قوله تعالى:في ، أو مناسبة للخطاب قبله أنه على االلتفات الخطاب: ووجه 
َمةر }

ُ
 .(5) [110]سورة آل عمران: {ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

همهيَ }في لفظ:  ® الواو ©بفتح  قرأو  ۡدُكۡم }، في قوله تعالى: (6) {ُمَسو  ُيۡمده
هَن  َۡمَسةه َءاَلَٰٖف م  ئهَكةه ٱَربُُّكم ِبه

َٰٓ  :(7)قال الناظم  .[125]سورة آل عمران: {١٢٥مهَي ُمَسوَ  لَۡملَ
ين   ................. 537 م  و  ُمســــــــــــ 

م   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن
 

ق    ر  الو او  ح  ســــــ   .................اك 
 أنه اسم مفعول، والمعنى: مرسلين؛ ألن هللا أرسلهم لنصرة نبي من ووجه: 

 .(8) أنبيائه

                                                           
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.111السبع )ص القراءات(، والحجة في 168البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (2)
 (.3/548نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 .(3/296)الدر المصون للسمين الحلبي (، و 1/354الكشف لمكي القيسي )انار:  (5)
 (.3/551نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 . (421ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/356)انار: الكشف لمكي القيسي (8)
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، في (1) المنكر {َقۡرحٞ }المعر ف، و {ۡلَقۡرحُ ٱ} من لفظ: ®القاف  ©بضم  قرأو 
هۡثلُهُ قُ  ۡلَقۡومَ ٱۡرٞح َفَقۡد َمَس إهن َيۡمَسۡسُكۡم قُ }قوله تعالى:   ،[140]سورة آل عمران: {ۥۡرٞح م 

ْ ٱ َلهينَ ٱ}و ه وَ  ۡسَتَجابُوا َ َصاَبُهُم  لرَُسوله ٱّلله
َ
 .[172]سورة آل عمران: {ۡرحُ ۡلقُ ٱمهنَۢ َبۡعده َما  أ

 :(2)قال الناظم 
م   ............ 538 ُقر ُح ال ُقر ُح ضــُ  و 

 
ب ُة    ............................ُصح 

الحجاز، والضم لغة غيرهم،  تان، فالفتح لغة أهللغ والضم   أن الفتح ووجه: 
 .(3) ات بعينهاوالق رح: الجراح ،حاتم الجرالوقيل الُقرح: أ

المنكر حيث وقع  {رُۡعٗبا}و المعر ف، {لرُّۡعَب ٱ}في لفظ:  ®العين  ©بضم  قرأو 
فًا في أربعة مواضع، ومنكرًا في موضع واحد، فالمعر ف في قوله (4) ، وقد ورد معر 

وبه }تعالى: 
ه  َب لرُّعُ ٱَكَفُرواْ  َلهينَ ٱَسُنۡلقه ِفه قُلُ ُكواْ ب َۡشَ

َ
هَما  أ ، [151]سورة آل عمران: {ّلَله ٱب

وبه }و
ۡلقه ِفه قُلُ

ُ
ْ  َلهينَ ٱَسأ ْ ٱفَ  َب لرُّعُ ٱَكَفُروا ۡعَناقه ٱفَۡوَق  َۡضهُبوا

َ
، [12]سورة األنفال: {َۡل

هههُم }و وب
هههُم  َوقََذَف }و ،[26]سورة األحزاب: {فَرهيٗقا َتۡقُتلُونَ  َب لرُّعُ ٱَوقََذَف ِفه قُلُ وب

ِفه قُلُ
]سورة  {١٨ٗبا َولَُملهۡئَت مهۡنُهۡم رُعُ }والمنكر من قوله تعالى:  ،[2]سورة الحشر: {ُيۡرهُبونَ  َب  لرُّعُ ٱ

 :(5)قال الناظم . [18الكهف:
454 ............................  

ا ك س   و اع 
ب    ُب الـــــر عـــــــُ  ......وى ثـــــ  م  كـــــ  م  رُ ُرعـــــــ 

ت والُسُحت  ©أن الضم  والسكون لغتان كـــ  ووجه:   .(6) ®الُسح 
ُثَم } ، في قوله تعالى:(7) {َيۡغَشَٰ } في لفظ: ®الياء  ©بداًل من  ®التاء  ©بــ  قرأو 

هنَۢ َبۡعده  نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
َعاٗسا  ۡلَغم ه ٱأ َمَنٗة نُّ

َ
هنُكمۡ تَ أ هَفٗة م  ئ

 .[154]سورة آل عمران: {ۡغَشَٰ َطا 

                                                           
 (.551لنشر البن الجزري )صاانار:  (1)
 (.68يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(421ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،174ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (3)
 (.3/482نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.63يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.1/360لكشف لمكي القيسي )اانار:  (6)
 (.3/552نار: النشر البن الجزري )ا (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-250- 

 

 :(1)قال الناظم 
539 ........................... 

 
ى  ................  شـــــــــــــــ  غ  ايــ  ـــــــ  ف  شـــــــــــــــ 

ث   540   .......................أ نـــــــ  
 

 ................................... 
 .(2)قبله  ®األمنة  © مناسبًة لتأنيث ووجه: 

هَما  ّلَلُ ٱوَ } ، من قوله تعالى:(3) {َتۡعَملُونَ } الغيب في لفظ: ®ياء  ©بــ  قرأو  ب
ريٞ يَ   :(4)قال الناظم  [.156]سورة آل عمران: {١٥٦ۡعَملُوَن بَصه

ُلون  ....  540 م  ي ع  ام  دُ و  ف   .... شــــــــــــــ 
 

 .................................
... 
 

ه على ووجه: َها }: في قوله تعالى لفظ الغيبة قبله أنه ردًّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ ََل  َلهينَ ٱيَ َءاَمُنوا

ْ  َلهينَ ٱتَُكونُواْ كَ   .(5) [156]سورة آل عمران: {َكَفُروا
 ،(6)حيث ورد  {مهتُّ }، و{مهۡتَنا}، و{ُمتُّمۡ }في لفظ:  ®الميم  ©بكسر  قرأو 

هن قُتهۡلُتۡم ِفه َسبهيله }: في هذه السورة، في قوله تعالىفخالف حفصًا  ۡو مه  ّلَله ٱَولَئ
َ
 {تُّمۡ أ

ۡو قُتهۡلُتمۡ }قوله تعالى: و . [157]سورة آل عمران:
َ
تُّۡم أ هن مُّ . ووافقه في [158عمران:]سورة آل  {َولَئ

 :(7)قال الناظم بقية المواضع. 
ر   .................... 540 ســــــــــ   اك 

 
ا ف ي ُمت ُم   ا ُهنــــ  مــــًّ ا أُ ضـــــــــــــــ  فــــ   ر ي  شـــــــــــــــ 

ا  541  ي ُث ج  ب  و ح  ح   .......تىأ   صــ 
 

 .................................
... 
 

ر ت  الميُم مات، كـ: خاف يخاف، مات ي   فيه، أو على لغة: أنه لغة ووجه: فُكس 
ف ت   .(8)لتدل على أن عين الفعل مكسورة، كما كسروا في خ 

                                                           
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 .(423ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/360)انار: الكشف لمكي القيسي  (2)
 (.3/553نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 .(3/456)والدر المصون للسمين الحلبي  (،425ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (5)
 (.3/553نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.69النشر البن الجزري )صيبة ط (7)
 .(425ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/362)انار: الكشف لمكي القيسي  (8)
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لََمۡغفهَرةٞ } في قوله تعالى:، (1) {ََيَۡمُعونَ } الخطاب في لفظ: ®تاء  ©بــ  قرأو 
هَن  هَما  ّلَله ٱم   . [157]سورة آل عمران: {١٥٧َمُعوَن ََتۡ َورَۡۡحٌَة َخرۡيٞ م 

 :(2)قال الناظم 
ون   542 عــــــــــُ مــــــــــ  جــــــــــ  يــــــــــ  م  عــــــــــ  و  الــــــــــ 

................. 
 .................................

... 
 

هن قُتهۡلُتۡم ِفه َسبهيله } أن الخطاب فيه مناسبة لما قبله: ووجه: ۡو مه  ّلَله ٱَولَئ
َ
 {تُّمۡ أ

، والمعنى: لمغفرة من هللا ورحمة خير مما تجمعون من أعراض الدنيا [157]سورة آل عمران:
 .(3) لو بقيتم
، في قوله تعالى: (4) {َيُغَل } في لفظ: ®الغين  ©وفتح  ®الياء  ©بضم  قرأو  

ن يُ }
َ
َبه ر أ  :(5)قال الناظم . [161]سورة آل عمران: {َل غَ َوَما ََكَن ۡله

ُح  ................... 541 تـــــــ  فـــــــ  و 
م    ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ُم   ل  و الضـــــــــــــــ  رٍ ن  ال  ح  ُيغـــــ   ع م  د   صـــــــــــــــ 
( الثالثي، والمعني: ما كان لنبي أن يخونه  ووجه:  ُل أن يكون من )غل  ت م  أنه ُيح 

( الرباعي، والمعنى:  غيره ويغله، فيكون نفي في معنى النهي، أو أن يكون من )أغل 
ب  للغلول، كقولك: أكذبت الرجل، إذا نسبته للكذب  .(6) ما كان لنبي أن ُينس 

َن } في لفظ: ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 
َ
ََل  ّلَلَ ٱَن ِإَو} ، في قوله تعالى:(7) {ّلَلَ ٱَوأ

ۡجَر 
َ
يُع أ  :(8)قال الناظم . [171]سورة آل عمران: {١٧١ لُۡمۡؤمهنهيَ ٱيُضه
544 ............................ 

 
ر  وأن   ........................   واك ســـــ 

 ......................م  رُ هللا  545 
 

 ................................... 
ََل  ّلَلَ َوٱ}ابن مسعود:  ةقراءأنه على االبتداء واالستلناف ويشهد له  ووجه: 

                                                           
 (.3/553نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(425ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/362)انار: الكشف لمكي القيسي  (3)
 (.554، 3/553)نار: النشر البن الجزري ا (4)
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .(3/465)والدر المصون للسمين الحلبي  (،426ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (6)
 (.3/557نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ۡجَر 
َ
يُع أ  .(1) شاذة مخالفة لخط المصحف قراءةالوهذه  ®إن   ©من غير  {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱيُضه

الثانية مع تشديدها  ®الياء  ©وكسر  ®الميم  ©األولى وفتح  ®الياء  ©بضم  قرأو 
ََذَر  ّلَلُ ٱَما ََكَن } ، في قوله تعالى:(2) {يَمهزيَ }في لفظ:  نُتۡم َعلَۡيهه  لُۡمۡؤمهنهيَ ٱّله

َ
َٰ َما  أ لََعَ

َ مَ َحََّتَٰ يُ  ه هبه ٱمهَن  َۡلَبهيَث ٱ زي  َ مَ ّلهُ }و ،[179]سورة آل عمران: {لَطي  ه هبه ٱمهَن  َۡلَبهيَث ٱ ّلَلُ ٱ زي   {لَطي 
 :(3)قال الناظم  .[37]سورة األنفال:

ُه  546 د  د   شــــ  م  اف ت ح  و  ن  ظ  ي م يز  ضــــُ  ع 
 

ا  فــ  ا  شـــــــــــــــ   ......................م عــً
 .(4) ®مي ز، ُيم ي ُز  ©، و®ماز، يميز  ©، فيقال: والتشديد لغتانأن التخفيف  ووجه: 

ْ }المفعول  بتقديم قرأو  ْ } وتأخير الفاعل: {َوُقتهلُوا ََٰتلُوا : ، في قوله تعالى{َوَق
هههمۡ } ـه َات هَرَن َعۡنُهۡم َسي  َكف 

ُ
ََٰتلُواْ ََل وفي التوبة بتقديم الفاعل:  ،[195]سورة آل عمران: {َوقُتهلُواْ َوَق

وَن ِفه َسبهيله } :، من قوله تعالى(5) {َيۡقُتلُونَ وَ }وتأخير المفعول:  {َفُيۡقَتلُونَ }
يَُقَٰتهلُ

 :(6)قال الناظم . [111]سورة التوبة: {لُونَ ۡقتُ لُوَن َويَ ۡقتَ َفيُ  ّلَله ٱ
ـــــــــُوا .................... 549 ل ـــــــــ   ت ـــــــــُ  ق

 
وا  ـــُ ل ـــُ ت قـــ  ـــ  ر  ي ة  أ خـــ   بـــــــ  و  ـــتـــ  ى ال فـــ  م  و  د    قـــــــ 

ا 550  ــــــ  ف  ....................... شـــــــــــــــ 
 

 .................................
..... 

 
على تقديم  المعنىو الترتيب، فيكون الثاني وقع أواًل،  توجبأن الواو ال  ووجه:

   .(7)الباقون هم وقاتل ُقت ل  بعُض أي: : المفعول

                                                           
 (.1/364(، والكشف لمكي القيسي )116السبع البن خالويه )ص القراءاتنار: الحجة في ا (1)
 (.558، 3/557نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.69يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 .(3/509)والدر المصون للسمين الحلبي  (،1/369)نار: الكشف لمكي القيسي ا (4)
 (.3/561نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.69البن الجزري )صيبة النشر ط (6)
 (.136(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص432ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (7)
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 املطلب الثاني: من أول سورة النساء إىل آخر سورة األنعام
هَسا ءُسوَرةُ ٱ  لن 

ههه }: في ®الهمزة  ©بكسر  قرأ م 
ُ
فَإهن }في موضعين هنا، من قوله تعالى:  {فَِله

ه  ۥ  َوََلٞ َوَورهثَهُ  ۥلَۡم يَُكن َلُ  بََواهُ فََله
َ
ههه أ ه  ۥ  فَإهن ََكَن َلُ  ثلُّلُُث  ٱم  ٞ فََله ههه إهۡخَوة ُدُس ٱم  ]سورة  {لسُّ

م ه }وفي:  ،[11النساء:
ُ
، وفي: [4]سورة الزخرف: {ۡلكهَتَٰبه ٱم ه إه ِفه   ۥِإَونَهُ }قوله تعالى: من  ،{أ

هَها} م 
ُ
هَها رَُسوَٗل }قوله تعالى: من  ،{أ م 

ُ
، وكذلك إذا [59]سورة القصص: {َحََّتَٰ َيۡبَعَث ِفه  أ

هنَۢ  ّلَلُ ٱوَ }قوله تعالى: أربعة مواضع: من أضيفت إلى جمع، وذلك في  ۡخرََجُكم م 
َ
أ

َمَهَٰتهُكمۡ 
ُ
َمَهَٰتهُكمۡ }قوله تعالى: و  ،[78]سورة النحل: {ُبُطونه أ

ُ
ۡو ُبُيوته أ

َ
 ،[61]سورة النور: {أ

َمَهَٰتهُكمۡ }قوله تعالى: و 
ُ
نُتۡم }قوله تعالى: و  ،[6]سورة الزمر: {َيۡلُُقُكۡم ِفه ُبُطونه أ

َ
ِإَوۡذ أ

َنةٞ ِفه ُبُطونه  جه
َ
َمَهَٰتهُكمۡ أ

ُ
في جميع ذلك وصاًل  ®الهمزة  ©بكسر  قرأ .[32]سورة النجم: {أ

 :(2). قال الناظم (1)فبالضم    وأما في حال االبتداء
ر     555 ســــــــــــــــــــ  ا ك  هـــــــ  ى ُأم   ُأمــــــ   ه  فــــــ   أُلمـــــــ  

 
ل    صـــــ  مًّا ل د ى ال و  ذ ا الز م ر  ر  ضـــــ  ى ك   ضـــــً

م   556  جــــــ  ــــــنــــــ  وُر ال ُل نــــــُ حـــــــ  ــــــنــــــ  ال  .....و 
 

 .................................... 
 .(3)في االبتداء لزوال السبب  لم يكسرو ألجل الكسرة أو الياء،  االتباع ووجه: 

على البناء للفاعل  {يُوََّصَٰ } لفظ: في الموضع األخير ®الصاد  ©بكسر  قرأو 
َيٖة يُوَّصه }قوله تعالى: ، في (4) ٖ مهنَۢ َبۡعده َوصه ر 

ۡو َديۡنر َغرۡيَ ُمَضا 
َ
هَها  أ  .[12]سورة النساء: { ب

 :(5)قال الناظم 
اد   554 ى ب ف ت ح  الصــــ  اًل ك  ف  صــــ  ُيوصــــ   ر اد  ف 

 
ُهُم   ع  م  ص  و  ف  د   ح  ـــــــ  ر ى ق  قرأف ي ااُلخ 

الكسر على إضمار الفاعل، أي: يوصي بها ف ه من أ وصى ُيوصي،أن ووجه: 

                                                           
 (.567، 3/566نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(1/379)والكشف لمك  ي القيسي  (،192ص)البن زنجلة  القراءاتانار: حجة  (3)
 (.3/567البن الجزري )نار: النشر ا (4)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (5)
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 .(1) الميت
 قوله تعالى:في أربعة مواضع: في  {َكۡرٗها} في لفظ: ® الكاف ©بضم  قرأو 

ن تَرهثُواْ }
َ
هَسا ءَ ٱََل َُيهلُّ لَُكۡم أ ۡو كُ }و ،[19]سورة النساء: {ۡرٗهاكُ  لن 

َ
نفهُقواْ َطوَۡعا أ

َ
]سورة  {ۡرٗهاقُۡل أ

هُ }، و[53التوبة: مُّ
ُ
وموضعا األحقاف  .(2) [15]سورة األحقاف: {ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها ۥَۡحَلَۡتُه أ
 :(3)قال الناظم  وافق فيهما حفصًا.

مٌّ  559 ف ا ُكر ًها م ع ا ضـــــــــ  ق افُ شـــــــــ   ا أل ح 
 

ى  ــــــ  ف را ظــــــ   كــــــ  ــــــً ي ـــــــ  ن  مــــــ  هــــــ  ال فُ ل  ُه خــــــ 
، وقيل الُكره بالضم: المشقة، والك ره الكاف لغتانوالضم في فتح الأن  ووجه: 

  .(4)بالفتح: ما اسُتك ر ه ت عليه 
الـُمع ر ف  {لُۡمۡحَصَنَٰته ٱ}الـُمن ك ر، و {ُيَۡصَنَٰتر }في لفظ:  ®الصاد  ©بكسر  قرأو 
هَسا ءه ٱمهَن  لُۡمۡحَصَنَُٰت ٱوَ }الموضع األول من هذه السورة إال  ،حيث وقع ]سورة  {إهََل  لن 

 :(6)قال الناظم  .(5)المتزوجات  :ألن معناه ه بالفتح؛قرأ ف [24النساء:
560 .............................. 

 
ن ه   ...........................  صـــــــــــ  ُمح   و 

اد  ال  اأُلول ى  561  ُر الصـــــــــ  ســـــــــ  ع  ك  م  ف ي ال ج 
ار    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ...................................... 
أنه بنى الفعل للفاعل، والمعنى: أنها أحصنت نفسها بالعفة، أو  ووجه: 

 .(7)زواج باإلسالم، أو التزويج، ولم يكسر في األول؛ ألن الذي أحصنهن هم األ
نَ } في لفظ: ® الصاد ©و ®الهمزة  ©بفتح  قرأو  ۡحصه

ُ
قوله تعالى: ، في (8) {أ

{ 
َ
هَذا  أ َشةٖ ۡحَص فَإ هَفَٰحه تَۡيَ ب

َ
هۡن أ  . [25]سورة النساء: {َن فَإ

                                                           
 .(437ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،193ص)البن زنجلة  القراءاتحجة : انار (1)
 (.3/568نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (3)
(، والموضح البن أبي مريم 438ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/382)الكشف لمك  ي القيسي : انار (4)

 .(261)ص
 (.3/569نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.122السبع البن خالويه )ص القراءات(، والحجة في 262نار: الموضح ألبن أبي مريم )صا (7)
 (.3/569نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
561 ............................ 

 
ر   م  اك ســــ  ن  ضــــُ صــــ  ٍف ك  ل ى ع  أ ح  اه  م   ســــ 

ن  فروجهن  أن اإلماء  إذا :المعنىو  أنه بنى الفعل للفاعل، ووجه:  أســلمن أحصــ 
 .(2)، أو بالتزويج اإلسالمعد دخولهن ببالعفة 

ْ   َ َوۡس }بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في لفظ:  قرأو   ®الواو©المسبوقة بــ  {لُوا
ْ َوَس }قوله تعالى:  ®الواو  ©، فالمسبوقة بـــ ®الفاء  ©أو  ]سورة  {ۦ   مهن فَۡضلههه  ّلَلَ ٱلُوا

 .(3)وتقدم الكالم عن هذا في األصول  [.32النساء:
ه }في لفظ:  ® الخاء ©و، ®الباء  ©بفتح  قرأو  قوله تعالى: ، في (4) {ۡۡلُۡخله ٱب

ُمُروَن  َلهينَ ٱ}
ۡ
ه  ۡلَاَس ٱَيۡبَخلُوَن َوَيأ  .[24]سورة الحديد:و ،[37]سورة النساء: {له خَ ۡۡلَ ٱب
 :(5)قال الناظم 

ك ن  م ًعا  564 م  اســــــــ  ل  ضــــــــُ ل  ن  م  ك  و ال ُبخ 
ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ....................................
. 
 

ل أنهما لغتان ووجه: ل والب خ  ق م الُبخ  م والس   .(6)، كـــ: الُسق 
قوله تعالى: ، في (7) {تَُسَوىَٰ }في لفظ:  ® السين ©وتخفيف  ®التاء  ©بفتح  قرأو 

{ َ ههُ لَۡو ت ۡرُض ٱُم َسَوىَٰ ب
َ
 :(8)قال الناظم  [.42]سورة النساء: {َۡل

564 ................................ 
 

م   .......  مـــــُ و ى اضــــــــــــــــــ  انـــــ  ت ســــــــــــــــــ   مـــــــ 
قٌّ  565  م  و   حــ  ُل عــ  ـــــــ  ق  ...............الــثــ  

 
 .................................... 

ذ ف إحدى التائين تخفيفًا، الفعل  ®تتسوى  ©أن األصل  ووجه:  منسوب إلى فح 
َوَيُقوُل } قوله تعالى:كــ: يود  الذين كفروا لو يكونون واألرض سواء، والمعنىألرض، ا

                                                           
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.301لألزهري )ص القراءات(، ومعاني 263نار: الموضح البن أبي مريم )صا (2)
 (.183صنار: )ا (3)
 (.3/571نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .442. وشرح الهداية للمهدوي: ص 389 /1انار: الكشف لمكي القيسي:  (6)
 (.3/571نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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َۢا  ۡلَكفهرُ ٱ َٰبَ ۡيَتنه ُكنُت تَُر
  .(1) [40]سورة النبأ: {٤٠َيَٰلَ
قوله تعالى: في  ،(2) بغير ألفأي:  {َلََٰمۡسُتمُ } لفظ: في ®القصر  ©بــ  قرأو 

ۡو لََمۡسُتُم }
َ
هَسا ءَ ٱأ هٗبا لن   َصعهيٗدا َطي 

ْ ْ َما ٗء َفَتَيَمُموا ]سورة و. [43]سورة النساء: {فَلَۡم ََتهُدوا
 :(3)قال الناظم  .[6المائدة:
ر   .............. 565 ُتم  ق صـــــــ   ال م ســـــــ 

 
ف ام ًعا    ........................... شــــ 

 {َيۡمَسۡسنه بََشٞ َولَۡم }قوله تعالى: ويشهد له أن  فعل الجماع من الرجل،  ووجه: 
، ويحتمل أن يكون المراد به غير الجماع من تقبيل [20]سورة مريم:و ،[47]سورة آل عمران:

 .(4) ولمس ونحوهما
هعهَما} لفظ: في ®النون  ©بفتح  قرأو  عهَما يَعهُظُكم نَ  ّلَلَ ٱإهَن }قوله تعالى: في  {ن

ههه   .(5) وتقدم الكالم على هذا في آخر سورة البقرة [.58]سورة النساء: {ۦ  ب
َّلَُقولََن }قوله تعالى: ، في (6) {تَُكنَۢ }في لفظ:  على التذكير ®الياء  ©ـــ ب قرأو 
ن لَۡم 

َ
ٞ  ۥُكنَۢ بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنهُ يَ َكأ  :(7)قال الناظم  .[73]سورة النساء: {َمَوَدة

ــــُث ت ُكن   ...... 566 ي أ ن  ــــ  اغ  ن  ع  ن  د  ت  فــــ 
 

 ..................................... 
ل  بينه وبين فعله ووجه:   .(8) أن الفاعل م نث غير حقيقي، وألنه ُفص 

ۡظلَُموَن يُ َوََل }قوله تعالى: في  ،(9) {ُتۡظلَُمونَ }في لفظ:  الغيب ®ياء  ©ـــ ب قرأو 
ۡيَنَما ٧٧فَتهيًلا 

َ
 :(10)قال الناظم  [.78، 77 ]سورة النساء: {أ

                                                           
 .(443ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،391 ،1/390)انار: الكشف لمكي القيسي  (1)
 (.3/572نار: النشر البن الجزري )ا (2)
(.70يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 .(267)صضح البن أبي مريم والمو  (،443ص)انار: شرح الهداية للمهدوي  (4)
 (.144انار: )ص (5)
 (.3/573نار: النشر البن الجزري )ا(6)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 .(268)صوالكتاب الموضح البن أبي مريم  (،1/392)انار: الكشف لمكي القيسي  (8)
 (.3/573نار: النشر البن الجزري )ا (9)
 (.70)صيبة النشر البن الجزري ط (10)
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566 ............................ 
.............................. 

 

ل ُمو   ف اذ ا ال ُخل ُف شــــــــــــ  ق  ث  م  دُ ال  ُيا   شــــــــــــ 
لَۡم تََر إهَّل }قوله تعالى: الغيب قبله في  مناسبة ووجه: 

َ
و اْ  َلهينَ ٱأ قهيَل لَُهۡم ُكفُّ

يَُكمۡ  يۡده
َ
 .(1) [77]سورة النساء: {أ

، (2) ®الدال  ©إذا جاء بعدها  ®الزاي  ©الساكنة صوت   ® الصاد ©بإشمام  قرأو 
ص  }قوله تعالى: نحو: 

َ
يٗثا  ّلَله ٱَدُق مهَن َوَمۡن أ ص  }و ،[87]سورة النساء: {٨٧َحده

َ
َدُق مهَن َوَمۡن أ

ن تَص  }و ،[122]سورة النساء: {١٢٢قهيًٗل  ّلَله ٱ يَق َوَلَٰكه ]سورة و ،[37]سورة يونس: {بَۡيَ يََديۡهه  َلهيٱده

فُوَن ُثَم ُهۡم يَص  }و ،[111يوسف: فُوَن َعۡن يَص   َلهينَ ٱَسَنۡجزهي }و ،[46]سورة األنعام: {٤٦ده ده
هَما ََكنُواْ يَص   ۡلَعَذابه ٱَءاَيَٰتهَنا ُسو َء  فُوَن ب هَما تُۡؤَمرُ  َدعۡ ص  ٱفَ }و ،[157]سورة األنعام: {١٥٧ده ]سورة  {ب

َر قَاََلَا ََل نَۡسقه َحََّتَٰ يُص  }و ،[9]سورة النحل: {لَسبهيله ٱُد قَص   ّلَله ٱَولََعَ }و ،[94الحجر: ده
هََع ءُ ٱ  :(4)قال الناظم  .(3) [6]سورة الزلزلة: {ۡلَاُس ٱُدُر يَۡوَمئهٖذ يَص  }و ،[23]سورة القصص: {لر 

ُق  114 د  ب اُب أ صـــــــــــ  ف او   ر  غ  و ال ُخل ُف  شـــــــــــ 
 

ر    د  اث  غــــــــ  ُيصـــــــــــــــــــــ  فــــــــ   ......... شـــــــــــــــــــــ 
حرف شديد مجهور يناسب الطاء في الجهر  ؛ ألن الزايفيه لغة اأنه ووجه: 

 .(5) والشدة
ْ ثََبتُ َفتَ } قرأو  ْ } ، بداًل من لفظ:{وا ، وذلك في ثالثة مواضع، (6) {َفَتبََيُنوا

ۡبُتۡم ِفه َسبهيله }قوله تعالى: موضعين هنا، من  هن ...واْ ثََبتُ َفتَ  ّلَله ٱإهَذا ََضَ هَك ُكنُتم م  َكَذَٰل
ْ ثََبتُ َعلَۡيُكۡم َفتَ  ّلَلُ ٱَقۡبُل َفَمَن  في قوله تعالى: ، وموضع في الحجرات ،[94]سورة النساء: {و ا

هنََبإٖ َفتَ إهن َجا َءُكۡم } ُقَۢ ب ْ ثََبتُ فَاسه  :(7)قال الناظم  .[6]سورة الحجرات: {و ا
567 ............................. 

 
وا   تــــُ بــــ  ثــــ  اتــــ  فـــــــ  ا شــــــــــــــــــ  عـــــــ  ت  مــــ  بـــــــ  ن  الــــثــــ   مــــ 

 
                                                           

 .(1/393)والكشف لمكي القيسي  (،208ص)البن زنجلة  القراءاتحجة  انار: (1)
هو األكثر صوت الصاد و خلط صوت الصاد بصوت الزاي، يأن  :هتكيفيهذا النوع الثالث من أنواع اإلشمام، و و  (2)

 .(50ص)للضباع  قراءةالفي أصول اإلضاءة انار:  ا.هنللشفتين  ملعشائع، وال ال
 (.575، 574نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.38يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 . (211ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،80ص)البن زنجلة  القراءاتجة ر: حانا (5)
 (.3/577نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.70يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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ن   568 ان  عـــ  يـــــــ  بـــ  ن  الـــ  مـــ  ر اٍت و  جـــُ ع  حـــُ  مـــ 
 

و اُهُم    ..............................ســـــــــــ 
ُموا من غير  المعنى: اطلبوا إثبات األمرو  ،من التثبت هأن ووجه:  د  وبيانه، وال ُتق 

 .(1) ي ة وإيضاحو  ر  
ْوله } في لفظ: ® الراء ©بنصب  قرأو 

ُ
ََل يَۡسَتوهي }قوله تعالى: ، في (2) {َغرۡيُ أ

ْوله  َغرۡيَ  لُۡمۡؤمهنهيَ ٱمهَن  ۡلَقَٰعهُدونَ ٱ
ُ
ره ٱأ  :(3). قال الناظم [95]سورة النساء: {لَضَ

فُعوا  570 ي ر  ار  ق    يف  غ   ......ل  نـــــــ   ح 
 

 ..................................... 
 ، أوالقاعدون في حال صـــــــحتهم : ال يســـــــتوي ، والمعنىعلى الحالأنه  ووجه: 

 المعنى: ال يســـــــــــتوي القاعدون إال أوليو ، ®القاعدين  ©من المنقطع  على االســـــــــــتثناء
 .(4) الضرر
قوله تعالى: ، في (5) {نََزَل }في لفظ:  ® الزاي ©وكسر  ®النون  ©بضم  قرأو 

ه َوقَۡد نُ }  :(6). قال الناظم [140]سورة النساء: {ۡلكهَتَٰبه ٱَل َعلَۡيُكۡم ِفه ز 
573 ................................ 

 
ر    ســــــــــــــ  ُمم  اك   ال  ح  م ك  ن ز ل  أ ن ز ل  اضــــــــــــــ 

رى دُ  574   ....ل  نـــــ  بًى ظُ م  و اعك س  ا أُلخ 
 

 .................................... 
قوله هو الذي نز ل ذلك، ويشهد لهذا هللا وأن  ه بناه لما لم يسم  فاعله،أن ووجه: 

نَزۡۡلَا  إهَّلَۡك }تعالى: 
َ
هۡكرَ ٱَوأ  .(7) [44]سورة النحل: {ل 
قوله تعالى: ، في (8) {يُۡؤتهيههمۡ } في لفظ: ®الياء  ©بداًل من  ® النون  ©ـــ ب قرأو 

ئهَك َسۡوَف }
َٰٓ ْولَ
ُ
ُجورَُهمۡ نُ أ

ُ
 :(9)قال الناظم  [.152]سورة النساء: {ۡؤتهيههۡم أ

                                                           
 . (1/394)والكشف لمكي القيسي  (،208ص)البن زنجلة  القراءاتجة ار: حان (1)
 (.3/577نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.71يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.209البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 1/316لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (4)
 (.3/580نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.71يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.273(، والموضح البن أبي مريم )ص449شرح الهداية للمهدوي )ص نار:ا (7)
 (.3/581نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.71طيبة النشر البن الجزري )ص (9)
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574............................. 
 

ر ك   .......  اُء عـــــــــ  يـــــــــ  ُم الـــــــــ  يـــــــــهـــــــــ  تـــــــــ   نـــــــــُ  
 ّلَلُ ٱوََسۡوَف يُۡؤته } ، كما قال تعالى:هللا تعالى عن نفسهمن إخبار ه أن ووجه: 

يٗما  لُۡمۡؤمهنهيَ ٱ ا َعظه ۡجرا
َ
 .(1) [146]سورة النساء: {١٤٦أ

ۡ ُسوَرةُ ٱ  هَدةل ئ
 َما 
َيةٗ } في لفظ: ® ألف ©من غير  ®الياء  ©بتشديد  قرأ َٰسه قوله تعالى: ، في {َق

يَ }  :(3)قال الناظم . (2) [13]سورة المائدة: {ةٗ وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم قَسه
578 ............................ 

 
ي ًة ...   ُدد  ي ا ق ســـــــ  ر  اشـــــــ  ىو اق صـــــــُ  ر ضـــــــ 

صفة مشبهة، وذلك للمبالغة في وصف قلوب  ® ةفعلي ©أنها على وزن  ووجه: 
ة، والقسوة، ألن  في صيغة   .(4) عيل معنى التكرير والمبالغةفالكفار بالشد 

ۡحَت ٱ} في لفظ: ®الحاء  ©بضم    قرأو  هۡنُهۡم }قوله تعالى: في  {لسُّ َوتََرىَٰ َكثهرٗيا م 
ثۡمه ٱيَُسَٰرهُعوَن ِفه  ۡكلههُ  ۡلُعۡدَوَٰنه ٱوَ  ۡۡله

َ
حُ ٱُم َوأ لَۡوََل }قوله تعالى: و . [62]سورة المائدة: {َت لسُّ

َُٰهُم  َٰنهيُّونَ ٱَيۡنَهى ۡحَبارُ ٱوَ  لَرَب
َ
هههُم  َۡل ۡثمَ ٱَعن قَۡول ۡكلههُ  ۡۡله

َ
حُ ٱُم َوأ  .(5) [63]سورة المائدة: {َت لسُّ

 :(6)قال الناظم 
ُت  ...... 450 ح  ُل او الســــــــــــــ   ف تىً ل  ن  ب 

ا  ك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ....................................
. 
 

ُحت لغتان، ومعناه: الحرام، و  ووجه: ت والسـُ ح  ميأن السـُ ُت  سـُ ًتا ألنه ي سـح  ح  سـُ
 .(7) : يمحقها ويستأصلهايالبركة، أ
نَف ٱوَ  ... ۡلَعۡيَ ٱوَ } األلفاظ الخمسة: بالرفع في قرأو  

َ
ُذنَ ٱوَ  ... َۡل

ُ
نَ ٱوَ  ... َۡل ه  ... لس 

َن }قوله تعالى: في  {ۡۡلُُروحَ ٱوَ 
َ
ۡيههۡم فهيَها  أ

ه  ۡلَۡفَس ٱَوَكَتبَۡنا َعلَ ه  ۡلَعۡيُ ٱوَ  ۡلَۡفسه ٱب  ۡلَعۡيه ٱب

                                                           
 . (450ص)وشرح الهداية للمهدوي  (،1/401)انار: الكشف لمكي القيسي  (1)
 (.4/6نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.72الجزري )صيبة النشر البن ط (3)
 (.404(، وشرح الهداية للمهدوي )ص2/169نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (4)
 (. 483ــ 3/481نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.63يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.1/329لألزهري ) القراءات(، ومعاني 1/408نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
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نُف ٱوَ 
َ
ه  َۡل نفه ٱب

َ
ُذنُ ٱوَ  َۡل

ُ
ه  َۡل ُذنه ٱب

ُ
نُّ ٱوَ  َۡل ه ه  لس  ه ٱب ن  ه  . (1) [45المائدة:]سورة  {قهَصاٞص  ۡۡلُُروحُ ٱوَ  لس 

 :(2)قال الناظم 
579 ............................ 

 
س    م  ع  الخ  ف  ف  ار  ط  ع  ن  وال  ي  ع  ل  ار  وا ـــــــ   ن

ي ن   ©أن   ووجه:  ي ُن ب ال ع    ©وما بعدها من األســـــماء،  ابتداء، وعطف عليه ®و ال ع 
 .(3) خبر االبتداء ®قصاص  
ُذواْ }قوله تعالى: في  {ۡلُكَفارَ ٱوَ }في لفظ:  ® الراء ©بخفض  قرأو   َلهينَ ٱََل َتَتخه

ْ ٱ هَن ؤٗ دهيَنُكۡم ُهزُ  ََّتَُذوا وتُواْ  َلهينَ ٱا َولَعهٗبا م 
ُ
َا ءَ  ۡلُكَفارَ ٱمهن َقۡبلهُكۡم وَ  ۡلكهَتََٰب ٱأ ۡوّله

َ
]ســــــــــــــورة  {أ

 :(5)قال الناظم  .(4) [57المائدة:
582............................. 

 
ار    فـــــــ  كـــــُ ُض و الـــــ  فـــــ  خـــــ  ام  رُ و  مـــــــً  ...... حـــــ 

هَن } تعالى: قوله ما قبله من أنه عطفه على ووجه:  وتُواْ  َلهينَ ٱم 
ُ
َتََٰب ٱأ ، {ۡلكه

 .(6) من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار :المعنىو 

ََل تَُكونَ } في لفظ: ®النون  ©برفع  قرأو 
َ
ََل }قوله تعالى: في  {أ

َ
ْ أ ُبو ا وََحسه

 ْ وا  :(7)قال الناظم . [71]سورة المائدة: {تَُكوَن فهۡتَنةٞ َفَعُمواْ َوَصمُّ
584 ............................ 

 
ف ع   .....  ات ُكوُن ار  مـــــً ار   فتىً  ح   ســـــــــــــــــــ 

ب  بمعنى: العلم واليقين فجعل  ووجه:  س  واسمها مخففة من الثقيلة،  ®أن   ©أن ح 
والتقدير: ، ® أن ©ضمير شأن محذوف، والجملة المنفية بعدها في محل رفع خبر 

 ®أن   ©وحسبوا أنه ال تكون فتنة، فال زائدة عوض من الضمير المحذوف؛ للال يلي 
 .(8)الفعل 

                                                           
 (.4/7البن الجزري )نار: النشر ا (1)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.1/330لألزهري ) القراءات(، ومعاني 226البن زنجلة )ص القراءاتة حج (3)
 (.4/9نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.230البن زنجلة )ص اتالقراء(، وحجة 132السبع البن خالويه )ص القراءاتنار: الحجة في ا (6)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.1/416(، والكشف لمكي القيسي )458نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (8)
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قوله تعالى: ، في {َعَقدتُّمُ } في لفظ: ® التخفيف ©و، ®القصر  ©ـــ ب قرأو 
ُم } هَما َعَقدتُّ ُذُكم ب ن يَُؤاخه يَۡمَٰنَ ٱَوَلَٰكه

َ
 :(2)قال الناظم . (1) [89]سورة المائدة: {َۡل

د   585 مـــــــ  ُم الــ  تــُ د  ـــــــ  ق امُــ عــ  ـــــــ  ف فــ  خــ   نــًى و 
 

ةٍ ن  مـ    ـــــــ  ب حـ   ................... صـــــــــــــــُ
 .(3)أنه أراد به ع ق د  مرة واحدة؛ ألن من حلف مرة واحدة لزمه الب ر أو الكفارة  ووجه: 

قوله تعالى: في ، {ۡسَتَحقَ ٱ} في لفظ: ® الحاء ©وكسر  ®التاء  ©بضم  قرأو 
ۡيههُم  ۡسَتَحقَ ٱ َلهينَ ٱفَـ َاَخَرانه َيُقوَمانه َمَقاَمُهَما مهَن }

َيَٰنه ٱَعلَ
ۡولَ
َ
. وإذا [107المائدة:]سورة  {َۡل

 :(5)قال الناظم  .(4) الهمزة ضم   أ بدأ بابتد
ر ُه  587 ســـــ  ك  ت ح  و  ق  اف  ُتح  م  اســـــ   ال  عُ ضـــــ 

 
 ....................................

. 
 

أنه بنى الفعل للمفعول، وهو األولياء فأقامهم مقام الفاعل على تقدير  ووجه:
 .(6)حذف المضاف، والمعنى: من الذين استحق عليهم إثم األوليين 

بهيٞ }في لفظ:  ®الحاء  ©وكسر  ®السين  ©بعد  ®ألف  ©بــ  قرأو  ۡحرٞ مُّ في  {إهََل سه
بهٞي  َلهينَ ٱَفَقاَل } قوله تعالى:أربعة مواضع: في  ۡحٞر مُّ  {١١٠َكَفُرواْ مهۡنُهۡم إهۡن َهََٰذا  إهََل سه

َٰفهُرونَ ٱقَاَل }قوله تعالى: و  ،[110]سورة المائدة: بهٌي  ۡلَك ٞر مُّ  ،[2]سورة يونس: {٢إهَن َهََٰذا لََسَٰحه
ْ إهۡن َهََٰذا  إه  َلهينَ ٱَّلَُقولََن }قوله تعالى: و  ا بهٞي  ََل َكَفُرو  ۡحٞر مُّ قوله و  ،[7]سورة هود: {٧سه

ه }تعالى:  هَنَٰته ٱفَلََما َجا َءُهم ب بهٞي  َذاقَالُواْ َهَٰ  ۡۡلَي  ۡحٞر مُّ  .(7) [6]سورة الصف: {٦سه
 :(8)قال الناظم 

ر   ......... 588 اح  ُر ســــــ  ح  ســــــ  ف او   شــــــ 
 

ٍس   ونــــُ يــــُ بــــ  وٍد و  ف   هــــُ الصـــــــــــــــــ   .....كـــــــ 
 

                                                           
 (.4/10نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 .(4/403)الدر المصون للسمين الحلبي (، 1/417نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/11نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.1/420لكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.12، 4/11نشر البن الجزري )ال (7)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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 .(1) ‘ أنه جعل اإلشارة إلى شخص، وهو النبي ووجه:
يعُ }لفظ:  قرأو   ، في(2) ® النصب ©ــ ب {َربَُّك }و ®الخطاب  ©ـــ ب {َهۡل يَۡسَتطه

َوارهيُّونَ ٱإهۡذ قَاَل }قوله تعالى:  َ َمۡرَيَم َهل  ۡبنَ ٱَيَٰعهيََس  ۡۡلَ يُع َربَ ت ، [112]سورة المائدة: {َك ۡسَتطه
 :(3). قال الناظم على أصله في إدغام الالم في التاء وهو

و ى ....  589 ك  ســــــــــــــ  بــ  يُع ر  ت ط  ي ســــــــــــــ   و 
 

م    هــ  لــيــ    ............................ عــ 
أن المراد هل تستطيع س ال ربك، فحذف المضاف، ومعنى س الهم عن  ووجه: 

استطاعة مسألة هللا، أنه محمول على االحتجاج منهم عليه، أي: إنك مستطيع فما 
 .(4)يمنعك؟ 
هلَُها} في لفاي: ® التخفيف ©ــــ ب قرأو  هُل }، و{ُمَن  قوله تعالى: ، في {ۡلَغۡيَث ٱَوُيَن 

ه ُمنه  ّلَلُ ٱقَاَل }
عهۡلُم  ۥعهنَدهُ  ّلَلَ ٱإهَن }قوله تعالى: ، و [115]سورة المائدة: {لَُها َعلَۡيُكمۡ إهن 

هُل  َلهيٱوَُهَو }وقوله تعالى: ، [34]سورة لقمان: {ۡلَغۡيَث ٱُل َوُينه  لَساَعةه ٱ مهنَۢ َبۡعده  ۡلَغۡيَث ٱيَُن 
 ْ  :(6). قال الناظم (5) [.28سورة الشورى:] {َما َقَنُطوا
ف   ...... 461 الًّ خــ  ز ُل كــُ نــ   .....يــُ

 
 ................................... 

 462 ............................ 
 

"إذا ســــكنت فاء من الفعل همزة فورش 
يريها حرف مد مبدال." >إبراز المعاني 

 < 1/206من حرز األماني 
 

ا   ُلهـــــــ  ز  ع  ُمن  ُث م  ـــــــ  ي غ  قٌّ و ال  ا ح  ـــــــ  ف  شــــــــــــــ 
أنه اسم فاعل من أنزل، وأنزل ونز ل بمعنى واحد، وأنزل أليق هنا ألنه  ووجه: 

 .(7)جواب موافق للفظ الس ال 
ۡنعَ ُسوَرةُ ٱ

َ
 مه اَۡل
َمن }قوله تعالى: في  ،{يُۡۡصَۡف }في لفظ:  ® الراء ©وكسر  ®الياء  ©بفتح  قرأو 

                                                           
 (.287(، والموضح البن أبي مريم )ص461نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/12النشر البن الجزري )نار: ا (2)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.461(، وشرح الهداية للمهدوي )ص288نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/12نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.63يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.288م )ص(، والموضح البن أبي مري462نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
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َهُ ۡۡصه يَ   :(2)قال الناظم  .(1) [16]سورة األنعام: {ۥۡف َعۡنُه يَۡوَمئهٖذ َفَقۡد رَۡحه
ر   590 ســـــــــ  م   و اك  ر ف  ب ف ت ح  الضـــــــــ  ب ةُ ُيصـــــــــ  ح   صـــــــــُ

 
 ...................................... 

العذاب، العائد إلى ضمير ال ، وهومحذوفبه ، والمفعول أنه فعل الرب ووجه: 
 .(3)فقد رحمه  العذاب عنه هللا: من يصرف والتقدير
في  ®التاء  ©ونصب ، {ُثَم لَۡم تَُكن} في لفظ: على التذكير ®الياء  ©ـــ ب قرأو 

هَنا ّلَله ٱوَ } في لفظ: ® الباء ©نصب ، و {فهۡتنَُتُهمۡ }لفظ:  ُثَم لَۡم }قوله تعالى: في  ،{َرب 
ن قَالُواْ وَ ُكن فهۡتنَتَ يَ 

َ
 . (4) [23]سورة األنعام: {٢٣َنا َما ُكَنا ُمۡشهكهَي َربَ  ّلَله ٱُهۡم إهََل  أ
 :(5) قال الناظم

اي ُكن  ر   ................ – 591  ضــــــــ 
 

ف ع  ظ  ف  ُخل ف  صـــــ    اع  م  ك  اٍم ف ت ن ُة ار   ضـــــ 
ُب دُ  592  ب ن ا الن صـــــــــــــ  ف ام  ر   ُنك ذ  بُ  شـــــــــــــ 

 
بُ   جـــــــ  ٍم عــ  لــ  ُز ظــُ و  ٍع فــ  فــ  ب  ر  ن صــــــــــــــــــــ   بــ 

ْ }ههنا  ®يكن  ©أن اسم  ووجه:  ن قَالُوا
َ
، والتقدير: {ُهمۡ فهۡتنَتَ }، وهو مذكر؛ وخبرها {أ

ثم لم يكن فتنت هم إال قوُلهم، فلم ا كان اسم كان مذكرًا ُأل حق الياء بــ: يكن؛ ألنه علم التذكير، 
 .(6)النداء، أي: وهللا يا ربنا أنه على  {َناَربَ  ّلَله ٱوَ }النصب في ووجه: 

َب }لفاي:  بالرفع في قرأو  ه َفَقالُواْ }قوله تعالى: ، في {َونَُكونَ  ...َوََل نَُكذ 
َب أَِب ه هَنا َونَُكوَن مهَن َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوََل نَُكذ   .(7) [27]سورة األنعام: {٢٧ لُۡمۡؤمهنهيَ ٱَيَٰته َرب 

 :(8)قال الناظم 
ذ  بُ  .................. 592 كـــــــــ   نـــــــــُ

 
ٍع   فــ  ب  ر  ن صــــــــــــــــــــ  ُز فــ  بــ  ٍم ظُــ و  بُ عــ  لــ   جـــــــ 

ُهُم  593  ذ ا ن ُكوُن م ع  امٍ كـــــ   .... شــــــــــــــــــ 
 

 ............................... 
                                                            

 (.4/14نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (2)
وشرح الهداية للمهدوي (، 291والموضح البن أبي مريم )ص (،1/425)الكشف لمكي القيسي ر: انا (3)

 .(464ص)
 (.4/15نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 .(292والموضح البن أبي مريم )ص (،464ص) شرح الهداية للمهدوي انار:  (6)
 (.4/15نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-264- 

 

 .(1) فقبله، أو على االستلنا {نَُردُّ } أنهما معطوفان على لفظ: ووجه:
فًََل َتۡعقهلُونَ }الغيب في لفظ:  ®الياء  ©بـــ  قرأو 

َ
قوله مواضع، في في أربع  {أ

َرةُ ٱَولََِلاُر }تعالى:  فًََل َتۡعقهلُوَن  ٓأۡلخه
َ
هََّلهيَن َيَتُقوَن  أ قوله تعالى: و  ،[32]سورة األنعام: {٣٢َخرۡيٞ ل 

َرةُ ٱ ََلارُ ٱوَ } فًََل َتۡعقهلُوَن  ٓأۡلخه
َ
هََّلهيَن َيَتُقوَن  أ قوله تعالى: و  ،[169]سورة األعراف: {١٦٩َخرۡيٞ ل 

اُر } َرةه ٱَوََلَ هََّلهيَن  ٓأۡلخه ْ  ٱَخرۡيٞ ل  فًََل َتۡعقه  َتَقۡوا
َ
َوَمن }قوله تعالى: و  ،[109]سورة يوسف: {١٠٩ لُونَ أ

هۡسُه ِفه  هۡرهُ ُنَنك  ى ٱنَُّعم  فًََل َيۡعقهلُوَن  َۡلَۡلقه
َ
 ، مخالفاً لحفص في الثالثة األولى،[68]سورة يس: {٦٨أ

 :(3). قال الناظم (2)وموافقًا له في الموضع األخير، موضع ياسين 
ُت ع م   594 ت حــــــ  اط ُبوا و  ق ُلون  خــــــ   ال  ي ع 

 
ُهم  ظ  ن  ع    ُة و  ـــــــ  ب ع  ف  شــــــــــــــُ ٍر ُيوســــــــــــــُ  ف 

ٍف كــ  يــس  595  لــ  ا ظـــــــ  م  خــُ د   ...لٍ  مـــــــ 
 

 ....................................
. 
 

هََّلهيَن َيَتُقونَ }مناسبة للغيب قبله، وهو قوله:  ووجه: ، والمعني: أفال يعقل {ل 
  .(4)الذين يتقون أن الدار اآلخرة خير لهم من هذه الدر فيعملوا لها 

بُونََك } في لفظ: بالتخفيف قرأو  ه هَنُهۡم ََل }قوله تعالى: ، في {ََل يَُكذ  فَإ
َن  بُونََك َوَلَٰكه ه لهمهيَ ٱيَُكذ   .(5) [33]سورة األنعام: {٣٣ََيَۡحُدوَن  ّلَله ٱَيَٰته أَِب لَظَٰ
 :(6)قال الناظم 

ف   ...................... 595 خــــــ   و 
 

ُب   ذ   كـــــــ  ُل ايــُ ـــــــ   ..................م  رُ ت
ألنهم  ؛به باطل وإنما يريدون أن ما جلتأي: فإنهم ال يجدونك كاذبًا،  ووجه: 

 .(7)ما جلت به كذب ال نعرفه  :إنما أكذبوه أي ،بوهفيكذ   لم يجربوا عليه كذباً 
رََءۡيَتُكمۡ } الثانية الواقعة عينًا من الفعل في لفاي: ®الهمزة  ©بحذف  قرأو 

َ
، {أ

                                                           
 (.138السبع البن خالويه )ص القراءات(، والحجة في 293نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.4/16نار: النشر البن الجزري )ي (2)
 (.72النشر البن الجزري )ص يبةط (3)
 (.294(، الموضح البن أبي مريم )ص1/350لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (4)
 (.4/17نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.247البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 466نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
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رََءۡيُتمۡ }و
َ
  .(1) الهمز المفرد، وتقدم الكالم عن ذلك في {أ

نَهُ }في الموضعين:  ®الهمزة  © بكسر قرأو  
َ
نَهُ  ...َمۡن َعمهَل  ۥأ

َ
يمٞ  ۥفَأ ، {َفُفورٞ رَحه

هه }قوله تعالى: في  َٰ َنۡفسه ََهَٰلَةٖ ُثَم  ۥنَهُ إه  لرَۡۡحَةَ ٱَكَتَب َربُُّكۡم لََعَ َۢا ِبه َمۡن َعمهَل مهنُكۡم ُسو َء
ه  ه ۡصَلَح فَ  ۦتَاَب مهنَۢ َبۡعده

َ
يٞم  ۥنَهُ إه َوأ  :(3)قال الناظم  .(2) [54]سورة األنعام: {٥٤َفُفورٞ رَحه

ت ح   598 ُه اف   ل  فــــــإ ن  نــــــ  الًّ ع م  ظ  و إ نــــــ 
 

 ................بــــــــًى ظــــــــُ م  كــــــــ  ل  نــــــــ   
رت  بالجملة التي بعدها ـــ  ®إن   ©أن  ووجه:  األولى مستأنفة مفسرة للرحمة ــ ُفس  

 َلهينَ ٱ ّلَلُ ٱوََعَد }تكرر مكسورة إذا دخلت على الجمل، ويشهد لهذا قوله تعالى:  ®إ ن  ©و
لهَحَٰته ٱَءاَمُنواْ وََعمهلُواْ  يمٞ } ثم فسر الوعد فقال: {لَصَٰ ۡجٌر َعظه

َ
 [9]سورة المائدة: {٩لَُهم َمۡغفهَرةٞ َوأ

(4).  
هَك }قوله تعالى: ، في {َولهتَۡستَبهيَ }على التذكير في لفظ:  ®الياء  ©ـــ ب قرأو   َوَكَذَٰل
ُل  ه  :(6)قال الناظم  .(5) [55]سورة األنعام: {٥٥ لُۡمۡجرهمهيَ ٱۡستَبهَي َسبهيُل يَ َوله  ٓأۡلَيَٰته ٱُنَفص 
598 ............................ 

 
ت ب ين   ...............  ي ســـــــ  ُن صـــــــ  و   ن  ف  و 

 .......................وى ر   599 
 

 .................................... 
والسبيل يذكر وي نث، كما قال هللا  ®السبيل  ©أنه أضاف الفعل إلى  ووجه: 

 َسبهيَل }تعالى: 
ْ ه قُۡل }، و[146]سورة األعراف: {لرُّۡشده ٱِإَون يََرۡوا ه ]سورة  {َسبهيِله   ۦَهَٰذه

 . (7)فُحم ل على تذكير السبيل قبله ، [108يوسف:
َيُقصُّ } في لفظ: معجمة من القضاء ®الضاد  ©وكسر  ®القاف  ©بإسكان  قرأو 

ه  َيقُ  ۡۡلُۡكمُ ٱإهنه }قوله تعالى: ، في {ۡۡلَقَ ٱ َ لهيَ ٱوَُهَو َخرۡيُ  ۡۡلََق  ٱ ضه إهََل ّلله ]سورة  {٥٧ ۡلَفَٰصه

                                                           
 (.180نار: )صا (1)
 (.4/18نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.1/433(، والكشف لمكي القيسي )469نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/19نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.470، 469الهداية للمهدوي )ص(، وشرح 434، 1/433نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
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 :(2)قال الناظم . (1) [57األنعام:
ص   .................... 599 ـــــُ ق ـــــ  ي  و 

 
د   يف    د   شــــــــــــــــــ  ل ن  و  مُ ي ق ض  أ ه م  ر   ص  ن   ح 

لهيَ ٱوَُهَو َخرۡيُ }أنه من القضاء، يدل على هذا ما بعده  ووجه:  ]سورة  {ۡلَفَٰصه

  .(3)، والفصل ال يكون إال في القضاء، والمعنى: يقضي القضاء الحق [57األنعام:
، في الموضعين {ۡليََسعَ ٱوَ } لفظ:في  ®الياء  ©وإسكان  ®الالم  ©بتشديد  قرأو  

 ۡذُكرۡ ٱوَ }قوله تعالى: و  ،[86]سورة األنعام: {َوُيونَُس َولُوٗطا ۡيَسعَ لَ ٱِإَوۡسَمَٰعهيَل وَ }قوله تعالى: 
 :(5). قال الناظم (4) [48]سورة ص: {ۡلكهۡفله ٱَوَذا  ۡيَسعَ لَ ٱإهۡسَمَٰعهيَل وَ 
606 ............................ 

 
ا .........................  ع   و الل ي ســــــــــــــ 

ك  ن ن  م ًعا  607  ر  ك  ســــــــ  د  و ح  د   ف اشــــــــ   شــــــــ 
 

 .................................... 
ُنق ل معرفة، األلف والالم فيه زيادة وليست للتعريف؛ ألنه اسم أعجمي أن  ووجه: 

 .(6) أشبه باألسماء العجميةبالمين  ®الليسع  ©و
هٱ} وصاًل، وبإثباتها وقفًا في لفظ: ®هاء السكت ©بحذف  قرأو  قوله ، في {ۡقَتده
َُٰهُم }تعالى:  ه  ٱفَبهُهَدى ۡس  ۡقَتده

َ
ا  َ ُقل ََل  أ ۡجرا

َ
 الكالم عنهاوتقدم  .[90]سورة األنعام: {لُُكۡم َعلَۡيهه أ

 .(7)الخط  الوقف على مرسوم في
ه } في لفظ: ®الميم  ©و، ®الثاء  ©بضم  قرأو  قوله في  ،مواضع في ثالثة {ۦ  َثَمرهه
ْ ٱ}تعالى:  ا ۡثَمَر َوَيۡنعههه  ۦ  رههه مُ إهَّلَٰ ثُ  نُظُرو 

َ
ْ مهن }قوله تعالى: و  ،[99]سورة األنعام: {ۦ  إهَذا  أ ُِكُوا

ه مُ ثُ  ۡثَمَر َوَءاتُواْ َحَقهُ  ۦ  رهه
َ
ه يَۡوَم حه  ۥإهَذا  أ ُكلُواْ مهن }قوله تعالى: و  ،[141]سورة األنعام: {ۦَصادهه

ۡ
َأ ّله

ه مُ ثُ  يههمۡ  ۦرهه يۡده
َ
 . (8) [35]سورة يس: {َوَما َعمهلَۡت أ

                                                           
 (.4/19نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (. 161(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص298نار: الموضح البن أبي مريم )صا (3)
 (.4/23نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.368لألزهري )ص القراءات(، ومعاني 259البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (6)
 (.212نار: )صا (7)
 (.4/25نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
609 ................................ 

 
م ي  ث م ر   ..................  فى  ضــــــــــ   و 

ا  610  ـــــــ  ف س شــــــــــــــــــــ  يــــــ   ...............كــــــ 
 

 .................................... 
أنه أراد جمع الجمع، وقيل: ث م ر  وُثُمر بمعنى واحد، وهو جمع ثمرة  ووجه: 

 .(2)وث م ار 
لٞ }في لفظ:  بالتخفيف قرأو   ۡلكهَتََٰب ٱَءاَتۡيَنَُٰهُم  َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {ُمَنَ

نَهُ 
َ
ه ُمنَ  ۥَيۡعلَُموَن أ هَك ب هن َرب  هۖٓ ٱٞل م   :(4). قال الناظم (3) [114]سورة األنعام: {ۡۡلَق 
ز ل   537 نـــــ  مـــــُ  ........م  كـــــ  ن  عـــــ  و 

 
 .................................

.... 
 

، ونز ل وأنزل بمعنى واحد، وقيل: اإلنزال: لما أنه من أنزل فهو منزل ووجه:
 .(5)يكون جملة وتفصياًل، والتنزيل: لما ينزل شيلًا بعد شيء 

قوله تعالى: ، في {َما َحَرمَ }في لفظ:  ®الراء  ©وكسر  ® الحاء ©بضم  قرأو 
ه َوقَۡد َفَصَل لَُكم َما حُ } . قال (6) [119]سورة األنعام: {إهَّلۡهه  ۡضُطرهۡرُتمۡ ٱَم َعلَۡيُكۡم إهََل َما ر 

 :(7)الناظم 
ر   615 م   وال ك سـ  ل  ف ت ُح الضـ   و ى أ  ُفصـ  

 
ى   فـــ  و ى كـــ  ر  م  ثـــ  ُل او حـــُ وى ن  عـــ  تـــــــ   ثـــ 

، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: دل  بالضم على بناء ما لم يسم فاعلهووجه: أنه  
هَمۡت َعلَۡيُكُم }   .(8)وهذا المحرم هو مجمل ذاك التفصيل  .[3]سورة المائدة: {لَۡمۡيَتةُ ٱُحر 

قوله ، في {ۥرهَساََلَهُ } في لفظ: على الجمع ®التاء  ©وكسر  ®األلف  ©ـــ ب قرأو 

                                                           
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.264البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 146نار: الحجة البن خالويه )صا (2)
 (.4/28نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.136(، والحجة البن خالويه )ص312نار: الموضح البن أبي مريم )صا (5)
 (.4/29نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.269البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 148لحجة البن خالويه )صا (8)
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ُم َحۡيُث ََيَۡعُل رهَساََلَهُ  ّلَلُ ٱ}تعالى: 
ۡعلَ
َ
 :(2)قال الناظم  .(1) [124]سورة األنعام: {ۥأ

ُرر   583 اُغوت  اج  طــ  ه  و  ائــ  م   بــ   ب ضـــــــــــــــ 
 

ر  ......  ســـــــــــــــ  م ع  و اك  اج  ه  فــ  اال تــ   ر ســــــــــــــــ 
اظُ ر ا صــــــ   ع م   584  ك ســــــ  ام  اع   ل م  و ا ال ن ع 

 
 ..........................د  عُــ ن  د   

وهو  ،كلــه رســــــــــــــــالــة هللا إلى الخلق القرآنالمعنى فيهمــا واحــد، وقيــل:  ووجه: 
 .(3) كثيرة، والرسائل أكثر من الرساالت مشتمل على رساالت

قوله تعالى: في أربعة مواضع، في  {َُيُۡشُُهمۡ }لفظ:  في ®النون  ©بـــ  قرأو 
ه ٱُشُُهۡم ََجهيٗعا َيََٰمۡعَشَ ََنۡ َوَيۡوَم } ن  تُمٱقَده  ۡۡله هَن  ۡسَتۡكََثۡ نسه ٱم  قوله و  ،[128]سورة األنعام: {ۡۡله

هَن ََنۡ َوَيۡوَم }تعالى:  ْ إهََل َساَعٗة م  ن لَۡم يَۡلَبُثو ا
َ
قوله ، و (4) [45]سورة يونس: {ۡلََهاره ٱُشُُهۡم َكأ

َوَيۡوَم }قوله تعالى: و  ،[17]سورة الفرقان: {ّلَله ٱَوَما َيۡعُبُدوَن مهن ُدونه ُشُُهۡم ََنۡ َوَيۡوَم }تعالى: 
ئهَكةه ُقوُل نَ ََجهيٗعا ُثَم ُشُُهۡم ََنۡ 

َٰٓ هۡلَملَ  ©بـــ  قرأإال أنه زاد في موضع سبأ ف. [40]سورة سبأ: {ل
 .{َيُقوُل } أيضًا في لفظ: ®النون 

 :(5) قال الناظم عن موضعي األنعام ويونس
ُر ي ا ................... 618 شــــــــــُ  ي ح 

 
ص    فـــــ  و ح   حـــــ  ر  ٍس  و  ونـــــُ ان  يـــــُ ـــــــ  اعـــــ  ث  يـــــــ 

 :(6)وقال عن موضع الفرقان  
رُ  .................. 818 شــــــــــــــُ  ي ا ن ح 

 
ن  ع ن  ث و ى    ........................د 

 :(7)وقال عن موضع سبأ  
590 ................................ 

 
وُل ....   قــــُ ا يــــ  ـــــــ  ر  ي شـــــــــــــــــُ ح  يــــ  ةُ ظــــُ و   نـــــــ 

هُ  591  م عــ  ف ص   و  ا  يف ح  بــ   ..........ســــــــــــــ 
 

 .................................... 
 

                                                           
 (.30، 4/29الجزري )ار: النشر البن ان (1)
 (.72يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.271البن زنجلة ) القراءاتوحجة (، 1/336لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (3)
 (.4/30نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.72لمصدر نفسه )صا (6)
 (.88لمصدر السابق )صا (7)
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 .(1) لهم، ال شريك لهالقائل  وهوأن المعنى فيهما واحد، وهللا حاشرهم،  ووجه:
َٰقهَبُة  ۥَمن تَُكوُن َلُ }في لفظ:  على التذكير ®الياء  ©ــــ ب قرأو  في  ،{ََلاره ٱَع

َٰقهَبُة  ۥَمن تَُكوُن َلُ فََسۡوَف َتۡعلَُموَن }قوله تعالى: موضعين، في  ]سورة  {ََلاره ٱَع

ه  }قوله تعالى: و  ،[135األنعام: ه َوَقاَل ُموَسَٰ َرب  هَمن َجا َء ب ۡعلَُم ب
َ
ه  لُۡهَدىَٰ ٱأ ه َوَمن  ۦمهۡن عهنده

َٰقهَبُة  ۥتَُكوُن َلُ   :(3)قال الناظم  .(2) [37]سورة القصص: {ََلاره ٱَع
ص   ............. 620 ال ق صــــــــــــــ  م ن  ي ُكوُن ك   و 

 
ا  فــــــــ   ............................ شـــــــــــــــــــــ 

م نث مجازي، يجوز تذكره وتأنيثه؛ وألنه فصل الجار  ®العاقبة  ©أن  ووجه: 
 .(4) حسن التذكيرف والمجرور بين الفعل والفاعل

هزَۡعمهههمۡ } في لفظ: ®الزاي  ©بضم  قرأو  قوله تعالى: في الموضعين، في  {ب
هَنا} ئ

ََك  هُشَ هزَۡعمهههۡم َوَهََٰذا ل ه ب َ ه }قوله تعالى: و . [136]سورة األنعام: {َفَقالُواْ َهََٰذا ّلله ه  ۦ  َوقَالُواْ َهَٰذه
هزَۡعمهههمۡ  ۡجٞر ََل َيۡطَعُمَها  إهََل َمن نََشا ُء ب نَۡعَٰٞم وََحۡرٌث حه

َ
قال الناظم . (5) [138]سورة األنعام: {أ
(6): 

620 ............................ 
 

م   ........  ا ضــــــــــــــُ م  م عــــً م ه   م ص  ر  ب ز ع 
 .(7)أن الفتح والضم لغتان، والضم لغة بني أسد  ووجه: 

ه }في لفظ:  ®الحاء  © بكسر قرأو  ه مُ ُِكُواْ مهن ثُ }قوله تعالى: في  ،{ۦَحَصادهه  ۦ  رهه
ۡثَمَر َوَءاتُواْ َحَقهُ 

َ
ه يَۡوَم حه  ۥإهَذا  أ  :(9)قال الناظم . (8) [141]سورة األنعام: {ۦَصادهه

تــ ح   ....... 623 اد  افــ   ال  كــ  ح صــــــــــــــــــــ 
 

ماً    ............................م ا ن   ح 
 

                                                           
 (.214لألزهري )ص القراءات(، ومعاني 316نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.4/31نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.150(، والحجة البن خالويه )ص272البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/32نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.74البن الجزري )صيبة النشر ط (6)
 (.273البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 318موضح البن أبي مريم )صالانار:  (7)
 (.4/38ار: النشر البن الجزري )ان (8)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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داد، والق طاع والق طاع، فالفتح والكسر  ووجه: داد والج  الح صاد والح صاد، الج 
 .(1)لغتان 

َن َهََٰذا} في لفظ: ® الهمزة ©بكسر  قرأو 
َ
َرَِٰطه ِإَو}قوله تعالى: في  ،{َوأ َن َهََٰذا صه

 :(3)قال الناظم  .(2) [153]سورة األنعام: {تَبهُعوهُ ٱُمۡسَتقهيٗما فَ 
ر ه ا ظ  م  ك  و أ ن  ...  625 ســـــــ  ف ان  و اك   شـــــــ 

 
 ....................................

.. 
 

 . (4)عاطفة جملة على جملة  ®الفاء  ©أنه على االستلناف، و ووجه:
تهَيُهُم }في لفظ:  التذكيرعلى  ®الياء  ©ـــ ب قرأو 

ۡ
ئهَكةُ ٱتَأ

َٰٓ في  في موضعين: {لَۡملَ
تهَيُهُم }قوله تعالى: 

ۡ
ن تَأ

َ
ئهَكةُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إهََل  أ

َٰٓ َ َربَُّك  لَۡملَ ته
ۡ
ۡو يَأ
َ
قوله و  ،[158]سورة األنعام: {أ

تهَيُهُم }تعالى: 
ۡ
ن تَأ

َ
ئهَكةُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إهََل  أ

َٰٓ هَك  لَۡملَ ۡمُر َرب 
َ
َ أ ته
ۡ
ۡو يَأ
َ
 . (5) [33]سورة النحل: {أ

 :(6)قال الناظم 
ا ....................... 625 ف   شــــــــــــــ 

 
ا  ـــــــ  ف ُهم  ُوصــــــــــــــ  ن  ل  ع  الن حـــــــ  ُهم  كـــــــ  ي  أ ت  ـــــــ   ي

  .(7)أن التأنيث غير حقيقي، فالتذكير لمعنى المالئكة، والتأنيث على اللفظ  ووجه: 
ْ } في لفظ: ® الراء ©مع تخفيف  ®األلف  ©ـــ ب قرأو  في موضعين: في  {فََرقُوا

َٰ  َلهينَ ٱإهَن }وله تعالى: ق ءر رَ َف َيٗعا لَۡسَت مهۡنُهۡم ِفه ََشۡ  ،[159]سورة األنعام: {قُواْ دهيَنُهۡم َوََكنُواْ شه
َٰ  َلهينَ ٱمهَن }قوله تعالى: و  َيٗعارَ َف  :(9)قال الناظم . (8) [32]سورة الروم: {قُواْ دهيَنُهۡم َوََكنُواْ شه

ُه  626 ُدد  وا امـــــــ  قــُ ر  فــ  او  عـــــــ  ُه مــ  ـــــــ  ف ــ   ف  وخــ 
 

 .............................ر ضــــًى  
 .(10)أنه بمعنى: تركوه، وخرجوا منه، وباينوه  ووجه: 

                                                           
 (.483(، وشرح الهداية للمهدوي )ص174نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (1)
 (.4/40الجزري )نار: النشر البن ا (2)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.1/457(، والكشف لمكي القيسي )484نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/40نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.485(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1/458نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
 (.4/40نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (9)
 (.485(، وشرح الهداية للمهدوي )ص1/458نار: الكشف لمكي القيسي )ا (10)
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 األعراف إىل آخر سورة التوبةمن أول سورة املطلب الثالث:
ۡعَرافه ٱُسوَرةُ 

َ
 َۡل
 ،{َُّتۡرَُجونَ } لفظ:في  ®الراء  ©وضم  ®حرف المضارعة  ©بفتح  قرأ 

قَاَل فهيَها ََتَۡيۡوَن َوفهيَها َتُموتُوَن َومهۡنَها }قوله تعالى: في أربعة مواضع: في  {رَُجونَ ُيۡ }و
ۡرَض ٱَوُيۡحه }قوله تعالى: و  ،[25]سورة األعراف: {٢٥َُّتۡرَُجوَن 

َ
هَك َُّتۡرَُجوَن  َۡل هَها  َوَكَذَٰل َبۡعَد َمۡوت

ههه }قوله تعالى: و  ،[19]سورة الروم: {١٩ نَا ب نَشۡ
َ
هَك َُّتۡرَُجوَن  ۦفَأ ٗة َمۡيٗتا  َكَذَٰل ]سورة  {١١بَِۡلَ

قال الناظم . (1) [35]سورة الجاثية: {ََل ُيۡرَُجوَن مهۡنَها ّۡلَۡومَ ٱفَ }قوله تعالى: و  ،[11الزخرف:
(2): 

628 ............................ 
 

م   ...................  ر ُجون  ضــــــــــــ  ُتخ   و 
م  الر ا  629  ضــــــــــــــُ ت ح  و  اف  ا ظــ  فــ  فــ   ال  م  لٌّ شــــــــــــــ 

 
ر ف    ُزخـــــــــــ  انٌّ مـــــــــــ  و  فـــــــــــ   و أ و ال   شــــــــــــــــــــــــ 

ا م  ُروٍم  630  فــــــ  ة  شــــــــــــــ  اث يــــــ  ه  ال جــــــ   ن  ُخل فــــــ 
 

ف ا    ..............................شــــــــــ 
ر ج  أنه من  ووجه:  إذا ¸ أن هللا فأســــــــــــند الفعل إليهم، ومعناه:  ي خُرج ُخُروجا، خ 

 .(3) أخرجهم يوم القيامة، فهم الخارجون 
َاُس } في لفظ: ® السين ©بنصب  قرأو  َاَس }قوله تعالى: في  ،{َوۡله  ََلۡقَوىَٰ ٱ َوۡله
هَك َخرۡيٞ  َٰل  :(5)قال الناظم . (4) [26]سورة األعراف: {َذ

630............................. 
 

ع   ...  فـــــ  اُس الـــــر  بـــــــ  ىل  نـــــــ  لـــــ  تـــــ  ا فـــــ  قـــــــًّ  حـــــ 
 .(6) أنه عطفه على ما تقدم بالواو، فأعربه بمثل إعرابه ووجه: 

 َلهينَ ٱإهَن }قوله تعالى: في  ،{ََل ُتَفَتحُ }في لفظ:  والتخفيف ®الياء  ©ـــ ب قرأو 
َٰتهَنا وَ َكَذبُواْ أَِب ْ ٱَي وا َُٰب ۡفتَ يُ َعۡنَها ََل  ۡسَتۡكََبُ بَۡو

َ
 .(7) [40]سورة األعراف: {لَسَما ءه ٱُح لَُهۡم أ

                                                           
 (.44، 4/43نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.280البن زنجلة )ص اءاتالقر (، وحجة 1/402لألزهري ) القراءاتار: معاني ان (3)
 (.4/46نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (. 154الحجة البن خالويه )ص (6)
 (.4/46نار: النشر البن الجزري )ا (7)
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 :(1)قال الناظم 
631 ............................ 

 
ت ُح   ف  و ى ي ف  ُي از  حُ و   ر  ـــــــ  ف ف   شــــــــــــــ  خ   ي 

أنه دل  على المرة  ووجه التخفيف:أن األبواب م نث مجازي،  :ءووجه اليا 
مغلقة ء؛ ألن أبوابها اب دعاؤهم فتفتح له أبواب السماجال يست :أيالواحدة، والمعنى: 

 .(2) دونهم
وقد ورد في أربعة مواضع: ، حيث وقع {َنَعمۡ }في لفظ:  ®العين  ©بكسر  قرأو  

ا  قَالُواْ نَعه َفَهۡل وََجدتُّم َما وََعَد َربُُّكۡم }قوله تعالى: في  قوله و  ،[44]سورة األعراف: {مۡ َحق ٗ
هيَ ٱۡم ِإَونَُكۡم لَمهَن قَاَل نَعه }تعالى:  ۡم قَاَل نَعه }قوله تعالى: و  ،[114]سورة األعراف: {١١٤ لُۡمَقَرب

ُروَن قُۡل نَعه }قوله تعالى: ، و [42]سورة الشعراء: {٤٢ لُۡمَقَربهيَ ٱِإَونَُكۡم إهٗذا لَمهَن  نُتۡم َدَٰخه
َ
 {١٨ۡم َوأ

 .(3) [18]سورة الصافات:
 :(4)قال الناظم 

ر   ............ 632 ســــــــــــــ   ن ع م  ُكالًّ ك 
 

ـــــــًا   ن ـــــ  ي ا ر  عـــــ   .....................جـــــــ 
 ر  ك   بها، وبين الن عم من اإلبل إذا نُ  بُ اجفر ق بين هذه اللفاة التي يُ أنه  ووجه: 

  .(5)والكسر لغتان، والكسر لغة كنانة وهذيل  الفتح، وقيل: ووقف عليه
ن َلۡعَنةُ } في لفظ: ،{َلۡعَنةُ }من  ®التاء  ©ونصب  ® النون  ©تشديد ب قرأو  

َ
، {أ

نَ }قوله تعالى: في 
َ
هُنَۢ بَۡيَنُهۡم أ َذَن ُمَؤذ 

َ
لهمهيَ ٱلََعَ  ّلَله ٱ َلۡعَنةَ  فَأ  ،[44]سورة األعراف: {٤٤ لَظَٰ

َن لَۡعَنَت  ۡلَخَٰمهَسةُ ٱوَ }قوله تعالى: و 
َ
بهيَ ٱَعلَۡيهه إهن ََكَن مهَن  ّلَله ٱأ َٰذه وهو . [7]سورة النور: {٧ ۡلَك

 :(7). قال الناظم (6)موافق لحفص في موضع النور 
632 ............................... 

 
ف   ...... ـــــــ  أ ن  خــــــ  ال  ن مـــــــً ر  ز   حــــــ   هــــــ 

 
                                                           

 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.282البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 330نار: الموضح البن أبي مريم )صا (2)
 (.4/47نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.283، 282البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 154نار: الحجة البن خالويه )صا (5)
 (.4/48نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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ف   633 ـــــ  ل م  اخـــــُ ـــــهـــــُ ُة ل ـــــــ  ن عـــــ  ـــــ  ُل ل ـــــــ   ...ت
 

....................................
. 
 

  .(1)، وهي: تنصب المبتدأ وترفع الخبر ®إن   ©أن التشديد هو األصل في  ووجه:
قوله تعالى: في موضعين، في  {ُيۡغشه } لفظ: في ®الشين  ©بتشديد  قرأو 

ه ُيغَ } ه ُيغَ }قوله تعالى: و  ،[54األعراف: ]سورة {َحثهيٗثا ۥَيۡطلُُبهُ  ۡلََهارَ ٱ َّلَۡل ٱ ش   ۡلََهاَر  ٱ َّلَۡل ٱ ش 
هَقۡوٖم َيَتَفَكُروَن  هَك ٓأَلَيَٰٖت ل  َٰل  :(2)قال الناظم . [3]سورة الرعد: {٣إهَن ِفه َذ

ا .............. 633 ي م عــــــ  شــــــــــــــ   ُيغ 
 

د    د   ا ظـــ  شــــــــــــــــــــ  ةُ مـــــــ  ـــــــ  ب حـــ   ...... صــــــــــــــــُ
ََٰها َما َغَشَٰ }قوله تعالى: أنه مثل  ووجه:  ، وهو يتعدى [54]سورة النجم: {٥٤َفَغَشى

إلى مفعولين بالتضعيف، وبالهمز، واإلغشاء، والتغشية، ومعناهما: إلباس شيء 
 .(3)بالشيء 
َۢا} في لفظ: ،® الشين ©وفتحها، وإسكان  ®النون  ©ـــ ب قرأو  في ثالثة  {بُۡشَ

ُل  َلهيٱوَُهَو }قوله تعالى: مواضع: في  هَيَٰحَ ٱيُۡرسه َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه  لر  ]سورة  {ۦبُۡشَ

رَۡسَل  َلهي  ٱوَُهَو }قوله تعالى: و  ،[57األعراف:
َ
هَيَٰحَ ٱأ َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه  لر  ]سورة  {ۦبُۡشَ

ُل }قوله تعالى: و  ،[48الفرقان: هَيَٰحَ ٱَوَمن يُۡرسه َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه  لر   . [63]سورة النمل: {ۦ  بُۡشَ
 :(4)قال الناظم 

634 – .............................. 
 

م   .................  رًا ي ضــــــــــــــــــُ  ُنشــــــــــــــــــ 
ت ح   635  اف اف  ف  اك نًا  شـــــــــــــ  م اُكالًّ وســـــــــــــ   ســـــــــــــ 

 
ا   ـــــــ  ب م  و  ـــــــ  ضــــــــــــــ   .................ل  ن

رًا،  ووجه:  أنه مصدر في موضع الحال، والتقدير: يرسل الريح ناشرة ن ش 
 .(5)والمعنى: أنها تحيي البالد 

حيث وقع، وقد {هُ َغرۡيُ }في لفظ:  بعدها ®الهاء  ©وكسر  ®الراء  ©بخفض  قرأو 
َما لَُكم }قوله تعالى: في أربعة مواضع: في  ®األعراف  ©في ورد في ثالث سور، 

                                                           
 (.332(، والموضح البن أبي مريم )ص1/463القيسي )ار: الكشف لمكي ان (1)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.179، 178(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص491انار: شرح الهداية للمهدوي )ص (3)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.493نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (5)
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هۡن إهَلَٰهر َغرۡيه  ه م  ، في ثالثة مواضع: في ®هود  ©وفي  ،[85، 73، 65، 59]سورة األعراف: {ۦ  ه
هۡن إهَلَٰهر َغرۡيه }قوله تعالى:  ُكم م 

ه َما لَ  ®الم منون  ©وفي  ،[84، 61، 50]سورة هود: {ۦ ۠ ه
هۡن إهَلَٰهر َغرۡيه }قوله تعالى: موضعان: في  ُكم م 

ه َما لَ  .(1) [32، 23]سورة الم منون: {ۦ  ه
 :(2)قال الناظم 

ا 636 ُث جـــ  يـــ  ف ض  ح  ر ا إ لـــٍه غ ي ر ه  اخ   و 
 

ا   فــــــعـــــــً ـــــــا ثــــــ  ر   ..................د  رُ ن
الرفع  {إهَلَٰهر }على اللفظ، وموضع  {إهَلَٰهر }أنه جعله صفة، أو نعتًا لـــ:  ووجه: 

الخبر، أو خبره محذوف، والتقدير: ما لكم من إله غير هللا  {لَُكم}على االبتداء، و
 .(3)في الوجود 
َطةٗ } في لفظ: ®السين  ©بداًل من  ®الصاد  ©بــ  قرأو  ۡ قوله تعالى: ، في {بَص 

  .(4)وتقدم ذكر ذلك في سورة البقرة  .[69]سورة األعراف: {بَۡصَطةٗ  َۡلَۡلقه ٱَوَزاَدُكۡم ِفه }
تُونَ } في لفاي: ®االستفهام  ©بـــ  قرأو 

ۡ
قوله تعالى: ، في {إهَن َۡلَا}و ،{إهنَُكۡم ََلَأ

تُوَن ءَ }
ۡ
هَجاَل ٱإهنَُكۡم ََلَأ هن ُدونه  لر  هَسا ءه ٱَشۡهَوٗة م  قَالُو اْ }قوله تعالى: و  ،[81]سورة األعراف: {لن 

اءَ  ۡجرا
َ
 .(5)وتقدم ذكر ذلك في الهمزتين من كلمة . [113]سورة األعراف: {إهَن َۡلَا ََل
هۡ } الكناية مع صلتها من غير همز في لفظ: ®هاء  ©بكسر  قرأو  رۡجه

َ
في  {أ

هه }قوله تعالى: الموضعين: في  رۡجه
َ
ْ أ ۡل  ۦقَالُو ا رۡسه

َ
َخاُه َوأ

َ
قوله و  ،[111]سورة األعراف: {َوأ

هه }تعالى:  رۡجه
َ
َخاهُ وَ  ۦقَالُو اْ أ

َ
  .(6)وقد تقدم ذكره في هاء الكناية  ،[36]سورة الشعراء: {ۡبَعۡث ٱَوأ

رر } في لفظ:بعدها  ®ألف  ©و، ®الحاء  ©بتشديد  قرأو  في  وضعين،مفي  {َسَٰحه
ه َسحَ }قوله تعالى: 

تُوَك بهُكل 
ۡ
َوقَاَل }قوله تعالى: و  ،[112]سورة األعراف: {١١٢رر َعلهيٖم ٰـَ يَأ

                                                           
 (.4/50)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.180(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص1/467ار: الكشف لمكي القيسي )ان (3)
 (.243نار: )صا (4)
 (.171، 701نار: )صا (5)
 (.515نار: )صا (6)
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ه َسَحَٰ  ۡئُتوّنه ٱفهرَۡعۡوُن 
هُكل   . (1) ال. على وزن فع  [79]سورة يونس: {٧٩رر َعلهيٖم ب
 :(2)قال الناظم 

اٍر ........  638 حـــــــ  اوســــــــــــــ  فـــــــ   شــــــــــــــ 
 

ٍس فــــــ  ونــــــُ ع  يــــــُ ر   يمــــــ  احــــــ   ...ســــــــــــــــــــ 
، على وزن {َعلهيمٖ }ويقوي ذلك أن بعده: المبالغة، أنه أتى به على  ووجه: 

 .(3)فعيل، وهو من أبنية المبالغة 
حيث وقع، وقد وردت في ثالثة ، {تَۡلَقُف } لفظ: في ® القاف © بتشديد قرأو 

َ تَۡلقَ }قوله تعالى: مواضع: في  هَذا هه فهُكوَن ُف َما فَإ
ۡ
]سورة ، و[117]سورة األعراف: {١١٧يَأ

ْ }قوله تعالى: ، و [45الشعراء: ۡلقه َما ِفه يَمهينهَك تَۡلَقۡف َما َصَنُعو ا
َ
 .(4) [69]سورة طه: {َوأ

 :(5)قال الناظم 
638 ................................ 

 
ا .........................  فـــــــ  فـــــــ  خـــــــ   و 

الًّ  639  ُف كــــــُ قــــــ  لــــــ   .............د  عـــــــُ تــــــ 
 

 .................................... 
 ®القاف  ©بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفًا، وبقيت  ®تتلقف  ©أن  أصل ه  ووجه: 

 .(6)على تشديدها 
، في الثالثة المواضع: في {َءاَمنُتمۡ } باالستفهام في الهمزتين في لفظ: قرأو 

 قَاَل فهرَۡعۡوُن ءَ }قوله تعالى: 
َ
ههه أ  قَاَل ءَ }قوله تعالى: و  ،[123]سورة األعراف: {ۦَمنُتم ب

َ
َمنُتۡم أ

 .(7)وقد تقدم ذكر ذلك  [.49]سورة الشعراء:و ،[71]سورة طه: {ۥَلُ 
َٰ قَۡوٖم }قوله تعالى: في ، {َيۡعُكُفونَ } في لفظ: ® الكاف ©بكسر  قرأو   تَۡواْ لََعَ

َ
فَأ

ۡصَناٖم لَُهمۡ َيۡعكه 
َ
َٰٓ أ  . (8) [138]سورة األعراف: {ُفوَن لََعَ

                                                           
 (.4/52نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.472، 1/471(، والكشف لمكي القيسي )497الهداية للمهدوي )صنار: شرح ا (3)
 (.4/53نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.161(، والحجة البن خالويه )ص457البن زنجلة )ص القراءاتار: حجة ان (6)
 (.170، 916نار: )صا (7)
 (.4/54نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
م ُه  641 ر  ضــــ  ُكُفو اك ســــ  ي ع  ف او   و ع ن   شــــ 

 
ُه   فــــــــــــــُ لــــــــــــــ  يــــــــــــــس  خــــــــــــــُ ر   ........إ د 

 .(2) فف ويعكُ ف يعك  ك  ع   ،هما لغتانأن ووجه: 
في  {اَدك ٗ } لفظ: مفتوحا من غير تنوين في ®الهمز  ©و، ®المد  ©ـــ ب قرأو 
هۡلَجَبله َجَعلَهُ  ۥفَلََما ََتََِلَٰ َربُّهُ }قوله تعالى: : في موضعين  {َدََك َء وََخَر ُموَسَٰ َصعهٗقا ۥل

ه َجَعلَهُ }قوله تعالى: ، و [143]سورة األعراف: ءَ وَۡعُد َرب 
هَذا َجا  ، موافقًا [98]سورة الكهف: {َدََك ءَ ۥ فَإ

  .(3)لحفص في موضع الكهف، وقد تقدم ذكره في الهمز المفرد 
ِإَون }قوله تعالى: في  ،{لرُّۡشده ٱ} في لفظ:، ® الشين ©و، ®الراء  ©بفتح  قرأو 

ُذوهُ َسبهيًٗل  ده شَ لرَ ٱيََرۡواْ َسبهيَل   :(5). قال الناظم (4) [146]سورة األعراف: {ََل َيَتخه
643............................. 

 
م    ت ح  الضــــــــــــــ  ر  ك  و اف  د  ح  او الر شــــــــــــــــــ  فــــ   شــــــــــــــ 

قم هما لغتان مثل الس  المراد بالفتح: الدين، والضم: الصالح، وقيل:  أن ووجه: 
ز ن  ن ز  والحُ  ،قموالس    .(6)والح 

هههمۡ } في لفظ: ® الحاء ©بكسر  قرأو  قَۡوُم ُموَسَٰ  ََّتَذَ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {ُحلهي 
ه  ه هههۡم عهۡجًٗل َجَسٗدا َلُ مهۡن حه  ۦمهنَۢ َبۡعده  :(8)قال الناظم . (7) [148]سورة األعراف: {ُخَوارٌ  ۥلهي 
ح   ... 645 تــ  فــ  ع  الــ  م  مــ  هــ  يــ  لــ  حــ  ر  ظــ  و   هــ 

 
ر  ر    ســــــــــــــ  ىو اك   ................ ضــــــــــــــ 

 .(9)على االتباع لكسرة الالم  ®الحاء  ©أن كسر  ووجه: 
 :من ®الباء  ©، ونصب {يَرَۡۡحَۡنا َربَُّنا َوَيۡغفهۡر َۡلَا} في: ®الخطاب  ©ـــ ب قرأو  

                                                           
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.294البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 1/421لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (2)
 (.182، 811نار: )صا (3)
 (.4/56نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.1/477انار: الكشف لمكي القيسي ) (6)
 (.4/56البن الجزري )نار: النشر ا (7)
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.500نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (9)
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هن لَۡم }قوله تعالى: في  ،{َربَُّنا}  .(1) [149]سورة األعراف: {ۡغفهۡر َۡلَاتَ َنا وَ رَۡۡحَۡنا َربَ تَ قَالُواْ لَئ
 :(2)قال الناظم 

وا .................... 644 بـــــُ اطـــــ  خـــــــ   و 
 

وا  بــُ ع  ان صــــــــــــــــ  فــ  ا الــر  نـــــــ  بــ  ر  ر  فــ  غــ  يــ  م  و  حــ  ر   يــ 
ا  645  فـــــــــ   ....................شـــــــــــــــــــــــ 

 
 ................................... 

 .(3)على النداء، أي: يا ربنا  {َناَربَ }أنه على الدعاء، والنصب في قوله:  ووجه: 
مَ  ۡبنَ ٱ} لفظ: في ®الميم  ©بكسر  قرأو  

ُ
قَاَل }قوله تعالى: في  ،الموضعينفي  {أ

م ه  ۡبنَ ٱ
ُ
ونَنه  ۡسَتۡضَعُفوّنه ٱ ۡلَقۡومَ ٱإهَن  أ

ْ َيۡقُتلُ قَاَل }قوله تعالى: و  ،[150]سورة األعراف: {َوََكُدوا
سه   يَبَۡنُؤم ه 

ۡ
هَرأ هلهۡحَيَّته َوََل ب ُخۡذ ب

ۡ
 :(5)قال الناظم  .(4) [94طه:]سورة  {ََل تَأ
645 ............................ 

 
ر   .............  ســــــــــــــــــ  ُه ك  يـــــمـــــــ   و ُأم  مـــــ 

ب ةٍ م  ك   646  ح  ًعا  صــــــــــــــُ  ............م 
 

 .................................... 
م ه }أن   ووجه: 

ُ
فحذفت منه الياء  ®أمي  ©مضاف إلى يا المتكلم، وأصله  {أ

 .(6)لكثرتها في كالم العرب وبقيت الكسرة لتدل عليها 
َرةا } في لفظ: بالرفع قرأو  َرةٌ }قوله تعالى: ، في {َمۡعذه هُكۡم َولََعَلُهۡم  قَالُواْ َمۡعذه إهَّلَٰ َرب 
 :(8). قال الناظم (7) [164]سورة األعراف: {١٦٤َيَتُقوَن 
647............................. 

 
ب   .........  صٍ ن صـــــــــــــــــــــ  فـــــ  ر ه   حـــــ  ذ  عـــــــ   مـــــ 

 . (9)أنها مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير: موعاُتنا إياهم معذرة  ووجه: 
َوَيَذرُۡهۡم ِفه ُطۡغَيَٰنهههۡم }قوله تعالى: في  ،{َوَيَذرُُهمۡ } في لفظ: ® الراء ©بجزم  قرأو 

                                                           
 (.4/56نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.76طيبة النشر البن الجزري )ص (2)
 (.349ار: الموضح البن أبي مريم )صان (3)
 (.57، 4/56نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.76البن الجزري )صيبة النشر ط (5)
 (. 350ار: الموضح البن أبي مريم )صان (6)
 (.4/57نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.183ار: مفاتيح األغاني للكرماني )صان (9)
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 . (1) ®الياء  ©بــ  قراءةال، وهو موافق لحفص في [186]سورة األعراف: {١٨٦َيۡعَمُهوَن 
 :(2)قال الناظم 

ز م وا  ... 652 ذ ر ُهُم اج  ايــــ  فــــ  ا شــــــــــــــ  يــــ   و 
 

ا  ك ف ى  مــً  ..........................ح 
؛ ألن موضعه {ۥَفًَل َهادهَي َلُ } على موضع: {َوَيَذرُۡهمۡ }أنه عطف  ووجه: 

 .(3)الجزم 
 ،®ألف ©وال  ® همز ©من غير  ®الفاء  ©و ®الطاء  ©ساكنة بين  ®ياء  ©ــــ ب قرأو 
ْ ٱ َلهينَ ٱإهَن }قوله تعالى:  ، في{ئهٞف ــَٰٓ طَ }في لفظ:  هَن يۡ إهَذا َمَسُهۡم طَ  َتَقۡوا  لَشۡيَطَٰنه ٱٞف م 
 ْ  :(5)قال الناظم . (4) [201]سورة األعراف: {تََذَكُروا
ائ ف  ط ي ف   655 طـــــ  اع ى ر  و  قـــــًّ  ... ح 

 
 ....................................

. 
 

ل  ©أنه مصــــدر على وزن  ووجه: ، من طاف الخيال يطيف طيفًا إذا ألم ، ®ف ع 
 .(6)والمعنى: خطر لهم خطرة من الشيطان، وقيل الطيف هنا: الجنون 

نَفاله ٱ ُسوَرةُ 
َ
 َۡل

وبه }قوله تعالى: ، في {لرُّۡعَب ٱ} في لفظ: ®العين  ©بضم    قرأ
ۡلقه ِفه قُلُ

ُ
َسأ

ْ ٱفَ  َب لرُّعُ ٱَكَفُرواْ  َلهينَ ٱ ۡعَناقه ٱفَۡوَق  َۡضهُبوا
َ
وقد تقدم ذكره في سورة . [12]سورة األنفال: {َۡل

 .(7)آل عمران 
َن } بتخفيف النون وإسكانها ورفع لفظ الجاللة بعدها في لفظ: قرأو   ّلَلَ ٱَوَلَٰكه
َن  ... َقَتلَُهمۡ  َن }قوله تعالى: ، في {َرَمَٰ  ّلَلَ ٱَوَلَٰكه َقَتلَُهۡم  َوَما  ّلَلَ ٱفَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَٰكه

َن   .(8)وقد تقدم ذكره في سورة البقرة . [17]سورة األنفال: {َرَمَٰ  ّلَلَ ٱَرَمۡيَت إهۡذ َرَمۡيَت َوَلَٰكه
                                                           

 (.4/60نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.506لهداية للمهدوي )صر: شرح اانا (3)
 (.4/63نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.1/487(، والكشف لمكي القيسي )356نار: الموضح البن أبي مريم )صا (6)
 (.502نار: )صا (7)
 (.352نار: )صا (8)
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، في {َكۡيده }نصـــــــــــــــببو  {ُموههنُ } في لفظ: وبالتنوين، ® الهاء © بتخفيف قرأو 
َن }قوله تعالى: 

َ
َٰلهُكۡم َوأ َٰفهرهينَ ٱ َكۡيدَ  ُموههنٌ  ّلَلَ ٱَذ  .(1) [18]سورة األنفال: {١٨ ۡلَك

 :(2)قال الناظم 
نُ  ....... 657 وهـــ  ع  مـــُ ن  مـــ  ُدد   واشــــــــــــــــــــ 

 
ف    فــــــ   ٍز بــــــى  ظــــــُ خــــــ  نــــــ  نُ كــــــ  و  نــــــ   و ال  يــــــُ

د   658  ـــــــ  ي ض  كـــــ  فـــــ  ع  خـــــ   .....د  عـــــــُ مـــــ 
 

 ....................................
. 
 

أنه اسم فاعل من أوهن، وهو فاعل عم ل عم ل الفعل، فانتصب  ووجه:
 .(3)على أنه مفعول به؛ ألن اسم الفاعل بمعنى الحال أو االستقبال  {َكۡيده }به

َن }في:  ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 
َ
ِإَون َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن }قوله تعالى: في  ،{ّلَلَ ٱَوأ

َ َعنُكۡم فهَئُتُكۡم َشۡيـ َا َولَۡو َكَُثَۡت ِإَو  . (4) [19]سورة األنفال: {١٩ لُۡمۡؤمهنهيَ ٱَمَع  ّلَلَ ٱَن ُتۡغنه
 :(5)قال الناظم 

ت ح  و أ ن   ................. 658 ُد اف  ب عــ   و 
 

م  عــــــــــُ    .....................اًل عــــــــــ 
أنه على االبتداء واالستلناف، فيه معنى التوكيد لنصرة هللا للم منين؛  ووجه: 

 .(6) إنما تكسر في االبتداء لتوكيد الخبر بعدها ®إ ن   ©ألن 
الثانية مع تشديدها  ®الياء  ©وكسر  ®الميم  ©األولى وفتح  ®الياء  ©بضم  قرأو 
َ }في لفظ:  َ مَ ّلهُ } ، في قوله تعالى:{مهزيَ ّله ه هبه ٱمهَن  َۡلَبهيَث ٱ ّلَلُ ٱ زي   .[37]سورة األنفال: {لَطي 

 .(7)وتقدم ذكره في آخر سورة آل عمران 
ُمورُ ٱتُۡرَجُع } في: ®الجيم  ©وكسر  ® التاء ©بفتح  قرأو 

ُ
قوله تعالى: في  {َۡل

ُمورُ ٱتُرَۡجُع  ّلَله ٱِإَوَّل }
ُ
 .(8)وقد ذكر في سورة البقرة . [44]سورة األنفال: {٤٤ َۡل

                                                           
 (.4/66نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.77الجزري )صيبة النشر البن ط (2)
 (.361، 360(، والموضح البن أبي مريم )ص511نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 (.4/66نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.1/491نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.532نار: )صا (7)
 (.402نار: )صا (8)
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قوله في  ،هنا {َُيَۡسَبَ } في لفظ: وكسر السينعلى الخطاب  ®التاء  ©بـــ  قرأو 
ْ  َلهينَ ٱَبَ سه ََتۡ َوََل } تعالى: أم ا موضع النور فهو يوافق و  ،[59]سورة األنفال: {َكَفُرواْ َسَبُقو ا

زهيَن ِفه  َلهينَ ٱَبَ ََل ََتۡسه }قوله تعالى: حفص على الخطاب فيها، وهو   ُمۡعجه
ْ َكَفُروا

ۡرضه ٱ
َ
 :(2)قال الناظم  .(1) .[57]سورة النور: {َۡل

ب ن   ................ 660 ســـــــــ  ي ح   يف  و 
 

ا و الن وُر ث  م  ك  ن  ع    يــــــه  فــــــ  نــــــ   ُكف ياشــــــــــــــ 
ْ  َلهينَ ٱ}و أو للسامعين من أمته، ‘ أن الخطاب للنبي ووجه:  مفعوله  {َكَفُروا

ْ }األول، و  ْ  َلهينَ ٱ}مفعوله الثاني، وأم ا موضع النور فـــ: {َسَبُقو ا أول، مفعول  {َكَفُروا
زهينَ }و   .(3)مفعول ثاني  {ُمۡعجه

 ۡلَٰٔـنَ ٱ}قوله تعالى: ، في {َضۡعٖف }، و{َضۡعٗفا} في لفظ: ®الضاد  ©ضم ب قرأو 
َن فهيُكۡم ُض  ّلَلُ ٱَخَفَف 

َ
 َلهيٱ ّلَلُ ٱ}قوله تعالى: و . [66]سورة األنفال: {ۡعٗفاَعنُكۡم وََعلهَم أ

هن ضُ   {ۡعٗفا وََشۡيَبةٗ ۡعٖف قَُوٗة ُثَم َجَعَل مهنَۢ َبۡعده قَُوةٖ ُض ۡعٖف ُثَم َجَعَل مهنَۢ َبۡعده ُض َخلََقُكم م 
 :(5)قال الناظم  .(4) [54]سورة الروم:

ب   663 د  ثـــــُ ن  مـــــُ ر  ك  ال  ُتن و   ا ف ح  فـــــً ع   ضــــــــــــــُ
 

ت ح    م  فاف  وُم  ف تىً ل  ن  و الضــــــــــ   ب  صــــــــــ  و الر 
ف  عــــــ   664  لــــــ  ٍز فــــــ  ن  خــــــُ  .............و 

 
 .................................... 

 . (6)أن الفتح والضم  لغتان، كــــ: الـم ك ث، والــُمك ث  ووجه: 
 ُسوَرةُ اَلَْوَبةه 
قوله تعالى: ، في {ونَ   ُ يَُضَٰهه } في لفظ: ®الهمزة المضمومة  ©بــحذف  قرأ

 . (7)، وتقدم ذكره في الهمز المفرد [30]سورة التوبة: {َكَفُرواْ مهن َقۡبُل  َلهينَ ٱوَن قَۡوَل يَُضَٰهُ }

                                                           
 (.4/68الجزري )نار: النشر البن ا (1)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.625، 5/624نار: الدر المصون للسمين الحلبي )ا (3)
 (.4/69نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.193نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (6)
 (.811نار: )صا (7)
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ن ُتۡقَبَل } على التذكير في لفظ: ®الياء  ©بــــ  قرأو 
َ
َوَما }قوله تعالى: ، في {أ

ن 
َ
 :(2)قال الناظم  .(1) [54]سورة التوبة: {ۡقَبَل مهۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهمۡ يُ َمَنَعُهۡم أ
ُل  670 ـــــــ  ب تًى ُيق   ..............ُرد  ف 

 
 ....................................

. 
 

بل منهم إنفاقهم  ووجه:  .(3)أن تذكير الفعل محمول على المعنى، فكأنه قال: أن ُيق 
 ®تاء  ©ـــ ب، و {َنۡعُف } في لفظ: ®الفاء  ©مضمومة وفتح  ®ياء  ©ـــ ب قرأو 

ۡب } ، في لفظ:® الذال ©مضمومة وفتح  ه َنُهمۡ }لفظ:  فيبالرفع  ،{ُنَعذ 
َ
هأ هَفَۢة ب ئ

، في {َطا 
هنُكۡم  ۡعَف يُّ إهن }قوله تعالى:  هَفةٖ م  ئ

هَفُۢةَعذَ تُ َعن َطا  ئ
 ُُمۡرهمهَي ۡب َطا 

ْ َنُهۡم ََكنُوا
َ
هأ ]سورة  {٦٦ ب

 :(5)قال الناظم  .(4) [66التوبة:
670 ............................ 

 
ع   ..........  م   مـــ  وٍن ســــــــــــــــ  نـــُ ف  بـــ  عـــ   يـــُ

هُ  671  ــــــ  ث ل ذ ب  م  ى ُان ث ى ُتعــــــ  د  ــــــ   ُنوٍن ل
 

ع    فـــــ  ُب الـــــر  ُد ن صــــــــــــــــــــ  عـــــــ  بـــــ  ـــــــ  و   ...ل  ن
مجزوم بالشرط، وعالمة جزمه  {ۡعَف يُّ }أنه على البناء لما لم يسم  فاعله، و ووجه: 

ف ى  ©حذف األلف؛ ألن أصله  هَفُۢة}، و®ُيع  ئ
 .(6) {ۡب َعذَ تُ } نائب فاعل مرفوع لــ: {َطا 

 َلهيٱََل يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم }قوله تعالى: ، في {َتَقَطعَ } في لفظ: ®التاء  © بضم قرأو 
ن تُ 
َ
هههۡم إهََل  أ وب

 :(8)قال الناظم . (7) [110]سورة التوبة: {َقَطَع قُلُوُبُهمۡ َبَنۡواْ رهيَبٗة ِفه قُلُ
675 ...............................  
ا  م ع 

ا .........................  عـــــــ  طـــــ  قـــــ   تـــــ 
م   676  و ى ف  صــ  ُل ا ت  ضــُ ب ًرا ر   ........ ح 

 
 ................................... 

ع ت ُتق ط ع،  أنه من ووجه:   .(9)نائب فاعل  فعل ما لم يسم فاعله، والقلوبفهو ُقط  

                                                           
 (.4/76) نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.520نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 (.4/77نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 يبة النشر البن الجزري )ص(.ط (5)
 (.1/504نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.4/81نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.324البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 177لحجة البن خالويه )صا (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-282- 

 

 
 :، في قوله تعالى{َيۡقُتلُونَ وَ }، وتأخير المفعول: {َفيُۡقتَلُونَ }بتقديم الفاعل:  قرأو 

  .(1) أواخر آل عمران ذكرهوتقدم . [111]سورة التوبة: {لُونَ ۡقتُ لُوَن َويَ ۡقتَ َفيُ  ّلَله ٱيَُقَٰتهلُوَن ِفه َسبهيله }
مهنَۢ َبۡعده َما }قوله تعالى: ، في {يَزهيغُ } في لفظ: على التأنيث ®التاء  ©ــــ ب قرأو 

هۡنُهمۡ تَ ََكَد  وُب فَرهيٖق م 
 :(3). قال الناظم (2) [117]سورة التوبة: {زهيُغ قُلُ

يــــــُغ  ................ 676 ز   ن  عــــــ  يــــــ 
 

ٍز فــــــ     ..............................و 
.(4)الفعل وتذكيره  تأنيثأن تأنيث القلوب غير حقيقي فجاز  ووجه: 

                                                           
 (.532نار: )صا (1)
 (.4/81نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.523)ص للمهدوي  انار: شرح الهداية (4)
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املبحث الثاني: من أول سورة يونس إىل آخر 

 سورة العنكبوت
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 املطلب األول: من أول يونس إىل آخر سورة احلجر
 ’ سورة يونس
ُل } في لفظ: ® النون  ©ـــ ب قرأ ه ُل نُ }قوله تعالى: ، في {ُيَفص  ه لهَقۡوٖم  ٓأۡلَيَٰته ٱَفص 
 :(2)قال الناظم . (1) [5]سورة يونس: {٥َيۡعلَُموَن 
لُ  ................. 677 ي ا ُيف صـــــــــــــ    و 

 
قٌّ عــــــــــ     .....................ال  حــــــــــ 

 {نفصل}و ،{فصلنا}من قوله  القرآنأن ما جاء في و  أنه فعل هللا تعالى، ووجه: 
 .(3) الكالم على سياق واحدلحق به ما كان له نايرا ليكون بلفظ الجمع كثير فأُ 

قوله ، في أربعة مواضع، في {َعَما يُۡشهُكونَ } لفظ: الخطاب في ®تاء  ©ــــ ب قرأو 
ُ َوتََعََِٰلَٰ َعَما  ۥُسۡبَحََٰنهُ }تعالى:  قوله تعالى: و  ،[1]سورة النحل:و ،[18]سورة يونس: {١٨ۡشهُكوَن ت

ُ تََعََِٰلَٰ َعَما } ُ َوتََعََِٰلَٰ َعَما  ۥُسۡبَحََٰنهُ }قوله تعالى: ، و [3]سورة النحل: {٣ۡشهُكوَن ت  {٤٠ۡشهُكوَن ت
 :(5)قال الناظم . (4) [40]سورة الروم:

ل  م ع   ... 679 الن ح  ر ُكوا ك  ما  ُيشــــــــــــــ   و ع 
 

ا ن  ُروٍم   م   .................م  ك  ل  ســــــــــــــ 
قوله وذلك  ،جرى الكالم على لفظ ما تقدمهفأُ  مناسبة للخطاب قبله ووجه: 

ه } تعالى: ُتَنب 
َ
هَما ََل َيۡعلَُم ِفه  ّلَلَ ٱوَن   ُ قُۡل أ ۡرضه ٱَوََل ِفه  لَسَمََٰوَٰته ٱب

َ
  .(6) [18]سورة يونس: {َۡل

ةه ٱ َمَتَٰعُ }قوله تعالى: ، في {َمَتَٰعَ } في لفظ: ®العين  ©برفع  قرأو  ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰ  {َلُّ
 :(8). قال الناظم (7) [23]سورة يونس:

680 ............................ 
 

اُع ال    تـــ  ف ص  م   .................... ح 
 ه خبر لمبتدأ محذوف،أنأو  ،الحياة متاعُ  {إهَنَما َبۡغُيُكمۡ } لقوله: أنه خبر، ووجه: 

                                                           
 (.4/83نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.78)صيبة النشر البن الجزري ط (2)
 (.2/39لألزهري ) القراءات(، ومعاني 328البن زنجلة )ص القراءاتار: حجة ان (3)
 (.4/85نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.329البن زنجلة )ص القراءات حجة (6)
 (.4/86نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ُكم}تمام الكالم عند قوله: و  نُفسه
َ
َٰٓ أ  .(1) ® هو ©، ثم  يرفع ما بعده بإضمار {لََعَ

َيۡت }قوله تعالى: ، في {قهَطٗعا} في لفظ: ®الطاء  ©بإســـــكان  قرأو  شه ۡغ
ُ
َنَما  أ

َ
َكأ

هَن  ا َّلۡله ٱوُُجوُهُهۡم قهۡطٗعا م   :(3). قال الناظم (2) [27]سورة يونس: {ُمۡظلهما
680 ............................. 

 
ا  ............  عــــــــــــً طــــــــــــ  قــــــــــــ  رُ ظــــــــــــُ و   فــــــــــــ 

ُكونـــــــاً د  م  رُ  681   ................ن  ســـــــــــــــُ
 

 .................................... 
هقهۡطٖع }قوله تعالى:  يشهد لهو  ،: ساعة من الليلالمرادأن  ووجه:  ۡهلهَك ب

َ
هأ ۡسه ب

َ
فَأ

هَن   .(4) أو أراد الفتح، فأسكن تخفيفا، [81]سورة هود: {َّلۡله ٱم 
ْ } أي: بتاءين في لفظ: ®الباء  ©بداًل من  ®التاء  ©بـــ  قرأو  قوله ، في {َتۡبلُوا
هَك َتۡبلُواْ ُُكُّ َنۡفٖس َما  }تعالى:  ۡسلََفۡت ُهَنال

َ
 :(6)قال الناظم . (5) [30]سورة يونس: {أ

ا  ........ 681 لُو التـــ  اء  ت ب  ابـــ  فـــ   شــــــــــــــ 
 

 ....................................
.. 
 

ومعناه: تقرؤه في ، كل نفس ما أسلفت قرأأي ت ،تتلو من التالوة أن ووجه:
 ٱ} قوله تعالى: شهد له:وي ،صحيفتها

ۡ
َوَما }قوله تعالى: و  ،[14]سورة اإلسراء: {كهَتََٰبَك  ۡقَرأ

  .(7) [48]سورة العنكبوت: {مهن كهَتَٰبٖ  ۦُكنَت َتۡتلُواْ مهن َقۡبلههه 
َمن ََل } في لفظ: ®الدال  ©وتخفيف  ®الهاء  ©وإسكان  ®الياء  ©بفتح  قرأو 

َ
أ

ي   ه َمن ََل َيۡهده }قوله تعالى: في  {يَههد 
َ
ن ُيۡهَدىَٰ أ

َ
 .(8) [35]سورة يونس: {ي  إهََل  أ

 :(9)قال الناظم 
ا ....................... 681 ف   شــــــــــــــ 

 
م    هــُ فــ  د  خــ  هـــــــ   ...................ال  يــ 

 
                                                           

 (.181نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (. 4/86نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.78النشر البن الجزري )ص طيبة (3)
 (.330البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 181نار: الحجة البن خالويه )صا (4)
 (.4/86نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.181(، والحجة البن خالويه )ص331البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (7)
 (.4/86نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.78يبة النشر البن الجزري)صط (9)
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يت أنا على معنى د  وهُ  ،هديت غيري  :أن يهدي في معنى يهتدي تقول ووجه:
 .(1) أهل الحجاز وهي لغة ،بمعنى واحد وهما:اهتديت 
نَ } وإسكانها من لفظ: ®النون  ©بـتخفيف  قرأو  مع كسرها لاللتقاء  {َوَلَٰكه

نه }قوله تعالى: في  بعدها، ورفع ماالساكنين،  نُفَسُهۡم َيۡظلهُموَن  ۡلَاُس ٱ َوَلَٰكه
َ
]سورة  {٤٤أ

 .(2)وتقدم ذكره في سورة البقرة  [.44يونس:
ُب َعن َوَما َيۡعزه }قوله تعالى: في  {َيۡعُزُب } في لفظ: ®الزاي  ©بكســـــــــــــــر  قرأو 

هۡثَقاله َذَرةٖ ِفه  هَك مهن م  ۡرضه ٱَرب 
َ
ُب ََل َيۡعزه }قوله تعالى: و . [61]سورة يونس: {لَسَما ءه ٱَوََل ِفه  َۡل

ۡرضه ٱَوََل ِفه  لَسَمََٰوَٰته ٱَعۡنُه مهۡثَقاُل َذَرةٖ ِفه 
َ
 :(4). قال الناظم (3) [3]سورة سبأ: {َۡل

683 ............................... 
 

ُزبُ  ...............  عـــــــ  ر  يـــــــ  ســـــــــــــــــــــ   اك 
مًا م ًعا  684   ...................م  رُ ضـــــــ 

 
 ....................................

. 
 

 .(5)أن الضم  والكسر لغتان، ومعنى يعزب: أي: يبعد، ويغيب  ووجه:
رر } ، في لفظ:العلى وزن فع  بعدها  ®ألف  ©و، ®الحاء  ©تشديد ب قرأو   ،{َسَٰحه

ه َسحَ  ۡئُتوّنه ٱَوقَاَل فهرَۡعۡوُن } قوله تعالى:في 
ٰـَ بهُكل  وقد تقدم في  .[79]سورة يونس: {٧٩رر َعلهيٖم ـ

 .(6)األعراف 
نَهُ } في لفظ: ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 

َ
قَاَل َءاَمنُت }قوله تعالى: ، في {ۥَءاَمنُت أ

ههه  َلهي  ٱََل  إهَلََٰه إهََل  ۥنَهُ إه  نَا  مهَن  ۦَءاَمَنۡت ب
َ
 .(7) [90]سورة يونس: {٩٠ لُۡمۡسلهمهيَ ٱَبُنو اْ إهۡسََٰٓءهيَل َوأ

 :(8)قال الناظم 
ُه  ................ 686 او أ نــــ  فــــ   شــــــــــــــ 

 
ر     .............................ف اك ســ 

 
                                                           

 (.2/46لألزهري ) القراءات(، ومعاني 332، 331البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (1)
 (.352نار: )صا (2)
 (.4/92الجزري )نار: النشر البن ا (3)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.182لحجة البن خالويه )صا (5)
 (.276، 572نار: )صا (6)
 (. 4/97نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.78يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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وأن اإليمان وقع على كالم محذوف ، {آمنت}عند قوله  انتهىأن كالم  ووجه:
آمنت بما  :وتقديره ،ولم يذكر ما وقع اإليمان عليه ،{ربنا آمنا فاكتبنا}ناير قوله 

 .(1) {أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل}ثم استأنف  ،كنت به قبل اليوم مكذبا
 ’ ُسوَرةُ ُهود
ـ  قرأ بهيٞ }في لفظ:  ®الحاء  ©وكسر  ®السين  ©بعد  ®ألف  ©بـ ۡحٞر مُّ في  {إهََل سه

اْ إهۡن َهََٰذا  إه  َلهينَ ٱَّلَُقولََن }وله تعالى: ق بهٞي حه َسَٰ  ََل َكَفُرو  وتقدم ذكره  ،[7]سورة هود: {٧ٞر مُّ
 .(2)آخر المائدة 

رَۡسۡلَنا }قوله تعالى: ، في {إهن ه لَُكمۡ } في لفظ: ®الهمزة  ©بفتح  قرأو 
َ
َولََقۡد أ

ا إهَّلَٰ قَۡومههه  بهٌي  ۦ  نُوحا يٞر مُّ  :(4). قال الناظم (3) [25]سورة هود: {٢٥إهن ه لَُكۡم نَذه
ا  687 قٌّ إ ن  ي ل ُكم  ف ت حــــــً و ى ح  اث   ر   نــــــ 

 
 ....................................

.. 
 

راد: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم، فلما حذف الباء وصل أن الم ووجه:
 .(5) ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه باإلنذار أن ال تعبدوا إال هللا :المعنى، و لالفعل فعم  
ٖ َزوَۡجۡيه } ، في لفظ:على اإلضافة ®تنوين ال ©بـــترك  قرأو 

في موضعين:  {مهن ُُك 
ه  ۡۡحهۡل ٱقُۡلَنا }قوله تعالى: في 

قوله تعالى: و  ،[40]سورة هود: {ۡثَنۡيه ٱَزوَۡجۡيه  فهيَها مهن ُُك 
ه  ۡسلُۡك ٱفَ }

 :(7). قال الناظم (6) [27]سورة الم منون: {ۡثَنۡيه ٱَزوَۡجۡيه  فهيَها مهن ُُك 
687 ............................ 

 
ا ..............................  نـــــــ   ن و  

ا  688  مــــــ  ل   ف يه   ........ال  ع  م ن  كــــــُ
 

 ................................... 
أنه على اإلضافة، والمعنى: قلنا احمل فيها من كل ما يكون زوجين،  ووجه: 

                                                           
 (.336البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (1)
 (.622نار: )صا (2)
 (.4/99الجزري )نار: النشر البن ا (3)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.337البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 186ار: الحجة البن خالويه )صان (5)
 (.4/100نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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ه } ، مخفوض بإضافة{َزوَۡجۡيه }فــ 
 .(1) {ۡۡحهۡل ٱ} مفعول به لـــ: {ۡثَنۡيه ٱ}إليه، و {ُُك 

ســـــــتة في  ، وذلكحيث وقع {َيَُٰبَنَ }المشـــــــددة في لفظ:  ®الياء  ©بكســـــــر  قرأو 
ََل  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: و  ،[42]ســــورة هود: {َمَعَنا ۡرَكبٱ َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: مواضــــع: في 

هَك  َٰٓ إهۡخَوت ُصۡص رُۡءيَاَك لََعَ ُۡشه ََل  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: و  ،[5]ســورة يوســف: {َتۡق ه  كۡ ت ]ســورة  {ّلَله ٱب

قوله تعالى: و  ،[16]ســـــــــورة لقمان: {إهَنَها  إهن تَُك مهۡثَقاَل َحَبةٖ  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: و  ،[13لقمان:
قهمه }

َ
ةَ ٱَيَُٰبَنَ أ لَوَٰ ه  لصــَ ُمۡر ب

ۡ
َرىَٰ ِفه }قوله تعالى: ، و [17]ســـــــــورة لقمان: {لَۡمۡعُروفه ٱَوأ

َ
َيَُٰبَنَ إهن ه  أ

ۡذََبَُك  لَۡمَنامه ٱ
َ
ن ه  أ
َ
 :(3)قال الناظم . (2) [102]سورة الصافات: {أ
688 ............................ 

 
ح   ...........  تـــــ  ي   افـــــ  نـــــ  ابـــــُ ـــــــ  ي انـــــ  و   مـــــــ 

ا  689  ُث جـــ  يـــ  ف ص  و ح  ا ح  ـــ  ان مـــ  ف ي ُلق   و 
 

ر ى   اعـ  د ى هـــــــُ  ااُلخ  ـــــــ  ن  ز ان كـ   ســـــــــــــــ  ٍم و   ل 
 ...................ن  د  و أ و اًل  690 

 
 ................................... 

فيه ثالث ياءات، األولى: ياء التصغير وهي  ®يا ُبن ي ي ي  ©أن األصل  ووجه: 
الذي هو  ®بني  ©الساكنة المدغمة، والثانية: ياء الم الفعل األصلية التي حذفت من 

ر  رجعت إليه؛ ألن التصغير يرد  األشياء إلى أصولها، والثالثة: ®ابن  ©أصل  ، فلما ُصغ 
فت لإلضافة وُتر ك الكسُر داللة ع  .(4)ليها هي ياء اإلضافة، فُحذ 

في  ® الراء ©بنصــب ، و {َعَمٌل }في لفظ:  ®الالم  ©وفتح  ®الميم  ©بكســر  قرأو 
 .(5) [46]سورة هود: {َصَٰلهحٖ  َغرۡيَ  َل َعمه  ۥإهنَهُ }قوله تعالى: في  ،{َغرۡيُ } لفظ:

 :(6)قال الناظم 
ا ...... 690 مــــــــ  ــــــــ  ل عــــــــ  ل  كــــــــ  مــــــــ   عــــــــ 

 
ب  الر فع    ي ُر ان صــــــــــــــــ  ير  ظ  غ  ار  ه  مــ   ســــــــــــــ 

 .(7)أن المعنى: أنه عم ل  عماًل غير  صالح، أي: الشرك  ووجه: 
                                                           

 (.534نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/101)نار: النشر البن الجزري ا (2)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.1/529نار: الكشف لمكي القيسي )ا (4)
 (.4/102نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.536(، وشرح الهداية للمهدوي )ص213نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (7)
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ۡزيه }قوله تعالى: في موضعين: في  ،{ئهذر يَۡومه } في لفظ: ®الميم  ©بفتح  قرأو  َومهۡن خه
هبَنهيهه مهۡن َعَذابه يَۡومَ }قوله تعالى: و  ،[66هود:]سورة  {ئهذر يَۡومَ   .(1) [11]سورة المعارج: {١١ئهذ  ب

 :(2)قال الناظم 
ت ح   692 اف  ال  فــــ  ٍذ م ع  ســــــــــــــــــ  لــــ  م  ار  ذ  إ  ي و   فــــ 

 
 ...............................ق  ثـــــــــــــ   

أنه مضاف إلى مبني غير متمكن، والمضاف إلى المبني يجوز بناؤه  ووجه: 
 ، كقول النابغة:(3)

 على حين  عاتبُت المشيب  على الصبا
 

ُح والشـــــــــــــيُب وازعُ    (4)وقلُت أ ل م ا أصـــــــــــــ 
ـــ  قرأو   ــــ ــــ ْ }المنصوب في لفظ:  ®التنوين  ©بـ قوله  في أربعة مواضع: في {َثُموَدا

ََل  إهَن َثُموَداا } تعـــالى:
َ
ْ َرَبُهمۡ  أ ـــه تعـــالى: و  ،[68]ســــــــــــــورة هود: {َكَفُروا  وَََعٗدا َوَثُموَداا }قول
َحََٰب  صـــۡ

َ
هَك َكثهرٗيا  لَرس ه ٱَوأ َٰل َۢا بَۡيَ َذ وَََعٗدا }قوله تعالى: و  ،[38]ســــــــــــــورة الفرقان: {٣٨َوقُُروَن

كهنهههمۡ  َٰ هن َمســَ َفَما   َوَثُموَداا }قوله تعالى: و  ،[38]ســـــــــورة العنكبوت: {َوَثُموَداْ َوقَد َتَبَيَ لَُكم م 
ۡبَقَٰ 

َ
المجرور في موضع واحد، وهو: قوله  ®التنوين  ©بــــــــــــــــــــــــــــ  قرأو ، [51النجم:]سورة  {٥١أ

َُمودر }تعالى:  ه ََل ُبۡعٗدا ثل 
َ
 .(5)ويقف باأللف في المنون المنصوب  {٦٨ أ

 :(6)قال الناظم 
ا ......... 693 نــــــــ  ا هــــــــُ ود  هــــــــ  مــــــــُ  ثــــــــ 

 
ان    ـــــــ  ق ر  ا الــفــُ ـــــــ  ب كــ  نــ  افــ  بــًى ظُــ ج  عُــ و الــعــ  ـــــــ   ن

م   694  ن  ظ  ي ف  ل  نـــ  و الن ج  ر  ن و   ســــــــــــــ  ه  اك   نـــ  
 

ث ُمود  رُ    ..........................د  ل 
، والحي  مذكر، فصرفه؛ ألنه لم يجتمع فيه سببان من  ووجه:  أنه اسم للحي  

 .(7)األسباب المانعة للصرف 
ي موضعين: ف {قَاَل َسَلَٰمٞ } في لفظ: ®الالم  ©وإسكان  ® السين ©بكسر  قرأو 

                                                           
 (.4/103)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.79يبة انشر البن الجزري )صط (2)
 (.214ار: مفاتيح األغاني للكرماني )صان (3)
 (.44يوان النابغة بيت رقم )د (4)
 (.4/103نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.407، 406نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
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َسَلَٰٗما  قَاَل َفَقالُواْ }قوله تعالى: و  ،[69]سورة هود: {مٞ لۡ قَالُواْ َسَلَٰٗما  قَاَل سه }قوله تعالى: في 
نَكُروَن  مٞ لۡ سه   :(2)قال الناظم  .(1) [25]سورة الذاريات: {٢٥قَۡومٞ مُّ

694 ............................ 
 

ن   ......  كــــــــ   م  ســـــــــــــــــــــ  لــــــــ  ال  ســـــــــــــــــــــ   قــــــــ 
ٍو  695  ر  م ع  ذ ر  ر ُه و اق صـــ   ب ارُ  ىف  و اك ســـ 

 
 ....................................

.. 
 

الل، والثاني: أن  ووجه: ل وح  يـُحتمل له معنيان، األول: أنه بمعنى سالم، كح 
ل م ولسنا  لم، أي: صلح، نحن س  يكون بمعنى المسالمة، فكأنه عند أن أنكرهم قال: س 

 .(3)بحرب 
َنََٰها بهإهۡسَحََٰق }قوله تعالى: في  ،{َيۡعُقوَب } في لفظ: ® الباء © برفع قرأو   فَبََشۡ

 :(5)قال الناظم  .(4) [71]سورة هود: {٧١ َومهن َوَرا ءه إهۡسَحََٰق َيۡعُقوُب 
695 ............................ 

 
ُب الر ف ع    ُقوب  ن صـــــــــــــــــ  ٍز ف  ن  ع  ي ع  اك  و   بـــ 

معناه التقديم، والمعنى: ويعقوُب يحُدُث له من وراء و  ،أنه مبتدأ م خر ووجه: 
 . (6)إسحاق 
َء } بإشمام الكسر الضم  في لفظ: قرأو  هههمۡ سه  َولََما َجا َءۡت }قوله تعالى: ، في {ب
هههۡم َذرَٗۡع َء س   رُُسلَُنا لُوٗطا  هههۡم َوَضاَق ب  .(7)وتقدم ذكره في أول سورة البقرة . [77]سورة هود: {ب
ته ََل تََكَلمُ }الزائدة وصاًل وحذفها وقفًا في لفظ:  ® الياء ©بإثبات  قرأو 

ۡ
، {يَۡوَم يَأ

ههه }قوله تعالى: في  ته ََل تََكَلُم َنۡفٌس إهََل بهإهۡذن
ۡ
وتقدم ذكرها في . [105]سورة هود: {ۦيَۡوَم يَأ

 .(8)ياءات الزوائد 
 قوله تعالى:، في أربعة مواضـــــــــع: في {لََما} :في لفظ ®الميم  ©بتخفيف  قرأو 

                                                           
 (.4/104الجزري )نار: النشر البن ا (1)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.215، 214(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص539ار: شرح الهداية )صان (3)
 (.4/104نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.79يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.215نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (6)
 (.322نار: )صا (7)
 (.322نار: )صا (8)
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ۡعَمَٰلَُهمۡ }
َ
هَيَنُهۡم َربَُّك أ  لََما َّلُوَف 

ٞ لََما ََجهيٞع }قوله تعالى: و  ،[111]ســورة هود: {ِإَوَن ُِك ٗ ِإَون ُُك 
َضُ  ۡيَنا ُيۡ هَك لََما َمَتَُٰع }قوله تعالى: و  ،[32]ســــــورة يس: {٣٢وَن ََلَ َٰل ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰةه ٱِإَون ُُكُّ َذ  {َلُّ
 .(1) [4]سورة الطارق: {٤إهن ُُكُّ َنۡفٖس لََما َعلَۡيَها َحافهٞظ } قوله تعالى:و  ،[35]سورة الزخرف:

 :(2)قال الناظم 
د   697 شـــــــــــُ  ...........................و 

 
ار ٍق   طــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ  ث يف  ن  كُ ًهى نُ ل مــــا  ك  د  ـ  مــــ 

س  698   ......و ى نــــــــ  م  كــــــــ  ا ذ  ي فــــــــ  يــــــــ 
 

 .................................... 
، زائدة، قيل: زيدت للفصــــل بها بين {ما}للتوكيد، وأن الالم  :تخفيفالووجه  

 .(3)المي التوكيد، وقيل: ليست بزائدة، والتقدير: وإن كال لخلق ليوفينهم ربك أعمالهم 
ۡمرُ ٱُع رۡجَ يُ } في لفظ: ®الجيم  ©وكسر  ® الياء ©بفتح  قرأو 

َ
، في قوله تعالى: {َۡل

ۡمرُ ٱُع رۡجه ِإَوَّلۡهه يَ }
َ
 .(4)وتقدم ذكره في سورة البقرة ، [123]سورة هود: {ۥُِكُّهُ  َۡل

 قوله تعالى:، في موضعين: في {َعَما َتۡعَملُونَ } الغيب في لفظ: ®ياء  ©بــــ  قرأو  
هَغَٰفهلر َعَما َتۡعَملُوَن  ۡعُبۡدهُ ٱفَ } ۡيههى َوَما َربَُّك ب

َوقُله }قوله تعالى: و  ،[123]سورة هود: {١٢٣َوتََوََّكۡ َعلَ
َٰتههه  ۡۡلَۡمدُ ٱ ه َسرُيهيُكۡم َءاَي َ هَغَٰفهلر َعَما َتۡعَملُوَن  ۦّلله وَنَها  َوَما َربَُّك ب

 .(5) [93]سورة النمل: {٩٣َفَتۡعرهفُ
 :(6)قال الناظم 

م  ُهود  م ع   619 م لو ك  ا ت ع  اب  ع مــ  طــ   خ 
 

ل    مـــــــ   .......س  كـــــ  د  عـــــــُ و ى ثـــــ  ذ  انـــــ 
هََّلهيَن }قوله تعالى: أنه يناسب الغيب قبله، في خطاب الكفار في  ووجه:  َوقُل ل 

ْ ٱََل يُۡؤمهُنوَن  َٰمهلُوَن  ۡعَملُوا َٰ َمَكنَتهُكۡم إهنَا َع وهم ُغي  ب، فلذلك جاء  ،[121]سورة هود: {١٢١لََعَ
 .(7)الخبر عنهم على لفظ الغيبة 

 

                                                           
 (.4/106نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.409(، والموضح البن أبي مريم )ص541نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 (.240نار: )صا (4)
 (.4/31نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.74يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.413البن أبي مريم )ص نار: الموضحا (7)
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 ’ ُسوَرةُ يُوُسف
هئُۡب ٱ} الهمزة في لفظ: ®إبدال  ©بـــ  قرأ ن }قوله تعالى: ، في {ل 

َ
َخاُف أ

َ
َوأ

ُكلَُه 
ۡ
هئُۡب ٱيَأ َكلَُه }قوله تعالى: و  ،[13]سورة يوسف: {ل 

َ
هۡن أ  لَئ

ْ هئُۡب ٱقَالُوا ]سورة  {ل 

َكلَُه }قوله تعالى: و  ،[14يوسف:
َ
هئُۡب ٱَوتََرۡكَنا يُوُسَف عهنَد َمَتَٰعهَنا فَأ  ،[17]سورة يوسف: {ل 

 .(1)وقد تقدم في الهمز المفرد 
ٗبا} في لفظ: ®الهمزة  © بإسكان قرأو 

َ
قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع }قوله تعالى: ، في {َدأ

ٗبا
َ
نهَي َدأ  :(3). قال الناظم (2) [47]سورة يوسف: {سه
703............................. 

 
ر  ك   ..............  ا حــــــــــ  دأ بــــــــــً  ال  عــــــــــُ و 

ر، ومعناه: عادًة  ووجه:  ر والنه   .(4)أن  الدأ ب  والدأ ب لغتان كالنه 
ونَ }: الخطاب في لفظ ®تاء  ©بـــ  قرأو  ُ ته مهنَۢ }قوله تعالى: ، في {َيۡعۡصه

ۡ
ُثَم يَأ

هَك ََعٞم فهيهه ُيَغاُث  َٰل وَن تَ َوفهيهه  ۡلَاُس ٱَبۡعده َذ ُ  :(6). قال الناظم (5) [49]سورة يوسف: {٤٩ۡعۡصه
ُرون  و   704 صــــــــ  ب   ي ع  اط  ف ا خ   .......شــــــــ 

 
......................................

. 
 

...، وناسب  في ®أفتنا  © :إلى المستفتين الذين قالوا ه الخطاب  وج  أنه  ووجه:
ُكلُونَ }، و{َفَما َحَصدتُّمۡ }، و{تَۡزرَُعونَ }الخطاب قبله في: 

ۡ
 .(7) {تَأ

َخانَا }قوله تعالى:  في، {نَۡكَتۡل } في لفظ: ® الياء ©ــــ ب قرأو 
َ
ۡل َمَعَنا  أ رۡسه

َ
فَأ

 :(9)قال الناظم  .(8) [63]سورة يوسف: {٦٣لََحَٰفهُظوَن  ۥنَۡكَتۡل ِإَونَا َلُ 
ل   ... 705 تـــــ  ا ن ك  يـــــ  او  فـــــ   ..... شــــــــــــــ 

 
 ....................................

. 
 

                                                           
 (.717نار: )صا (1)
 (.4/118نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.422موضح البن أبي مريم )صال (4)
 (.4/118نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.360البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (7)
 (.4/119نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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أخونا يكتال يصيبه كيل لنفسه فجعل  نه أسند الضمير لألخ، أي:أ ووجه:
 .(1) الفعل له خاصة ألنهم يزدادون بحضوره كيل بعير

، {نُّوَحه  إهَّلۡههم}: في لفظفاعله،  سم  على ما لم يُ  ®الحاء  ©وفتح  ®الياء  ©بـــ  قرأو 
رَۡسۡلَنا مهن َقۡبلهَك إهََل رهَجاَٗل }قوله تعالى: في ثالثة مواضع: في 

َ
]سورة  { إهَّلۡههموََح  يُّ َوَما  أ

َك إهََل رهَجاَٗل }قوله تعالى: و  ،[43]سورة النحل:و ،[109يوسف:
رَۡسۡلَنا َقۡبلَ

َ
 { إهَّلۡههمۡ وََح  يُّ َوَما  أ

 :(3). قال الناظم (2) [7]سورة األنبياء:
ر ا 706 ســــــــــ  اء  اك  ى إ ل ي ه  الن وُن وال ح   ُيوح 

 
ب    حـــــــ  ل  صـــــــــــــــ  كـــــــُ ُم الــ  هــ  يــ  ع  إ لــ  مــ   ر اعــ  و 

َ إهَّلَ َهََٰذا }قوله تعالى: أنه لما لم يسم  فاعله، ويشهد له  ووجه:  وَحه
ُ
 {ۡلُقۡرَءانُ ٱَوأ

َ إهَّلَٰ نُوحر }قوله تعالى: و  ،[19]سورة األنعام: وَحه
ُ
  .(4) [36]سورة هود: {َوأ

فًََل َتۡعقه } الخطاب في لفظ: ®تاء  ©الغيب بداًل من  ®الياء  ©بـــ  قرأو  
َ
، {ُلونَ أ

اُر }قوله تعالى: في  َرةه ٱَوََلَ هََّلهيَن  ٓأۡلخه ْ  ٱَخرۡيٞ ل  َفًَل َتۡعقه  َتَقۡوا
َ
، وقد [109]سورة يوسف: {١٠٩ لُونَ أ

 . (5)ذكر في سورة األنعام 
 ©ف ـيـفـخـ، وت(6) ® الجيم ©ساكنة مخفاة عند منهما الثانية  ® نونين ©ــــ ب قرأو 

َ َمن نََشا ءُ }في لفظ: ، ® الياء ©وإسكان  ® الجيم َنُهۡم }قوله تعالى: ، في {َفُنّج ه
َ
َوَظنُّو اْ أ

نَا  بُواْ َجا َءُهۡم نَۡۡصُ  :(8) . قال الناظم(7) [110]سورة يوسف: {ّجه َمن نََشا ءُ  ُۨن فَ قَۡد ُكذه
707............................. 

 
ي    جـــ   ل  نـــُ قـــــــُ ي فـــ  جـــ  نـــ   و ى كـــ  ل  ظـــــــ  ل  نـــــــ  نـــُ

والمراد من الفعل  ،دل  باألولى على االستقبال، وبالثانية على األصل أنه ووجه: 

                                                           
 (.361البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (1)
 (.121، 4/120نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.365البن زنجلة )ص اتالقراء(، وحجة 198نار: الحجة البن خالويه )صا (4)
 (.652نار: )صا (5)
 (.4/121واحدة". النشر البن الجزري ) ®نون ©ال ابن الجزري: "وقد أجمعت المصاحف على كتابته بـــــــــ: ق (6)
 (.4/121نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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 .(1) [124]سورة النحل: {ۡلقهَيََٰمةهٱِإَوَن َرَبَك َّلَۡحُكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم }ل تعالى: اقحكاية الحال كما 
هبَْراههيمَ و ُسوَرةُ الرَْعده   واۡلجر إ
ۡنَوانٖ } في أربعة ألفاظ، وهي: ® الخفض ©ـــ ب قرأ ۡنَواٞن وََغرۡيُ صه  {َوَزۡرٞع َوََّنهيٞل صه

ۡرضه ٱَوَفه }قوله تعالى: في 
َ
ۡعَنَٰٖب َوَزۡرعر  َۡل

َ
هۡن أ َتَجَٰوهَرَٰٞت وََجَنَٰٞت م  ۡنَوانر  َوََّنهيلر  قهَطٞع مُّ  صه

ۡنَوانٖ  وََغرۡيه   :(3)قال الناظم . (2) [4]سورة الرعد: {صه
ف ُض  708 ُه الث ال ُث الخ  د  ب عــ  ر ع  و   ن  ع  ز 

 
ق     ف ُعوا  ح   .........................ار 

ها على األعناب، فجعل الزرع من الجنات، ويشهد ووجه:  قوله تعالى: له  أنه رد 
هَنۡخٖل وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهَما َزرَٗۡع } ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما ب

َ
ههَما َجَنَتۡيه مهۡن أ َحده

َ
]سورة  {٣٢َجَعۡلَنا َله

 .(4) [32كهف:ال
ُ }قوله تعالى: ، في {يُۡسَقَٰ } في لفظ: على التأنيث ®التاء  ©ـــ ب قرأو  هَما ٖء ت ۡسَقَٰ ب

 :(6)قال الناظم . (5) [4]سورة الرعد: {َوَٰحهدٖ 
708............................. 

 
ق ى  .......  ا ك  ُيســـــــــــــــ  ٍر ن  مـــــــ  ن  ظ  صـــــــــــــــ   ع 

ۡعَنَٰٖب َوَزۡرعر }في قوله تعالى:  ه على جميع ما ذكررد  أنه  ووجه: 
َ
هۡن أ  وََجَنَٰٞت م 

ۡنَوانر  َوََّنهيلر  ۡنَوانٖ  وََغرۡيه  صه  .(7) {صه
ُل } في لفظ: ® الياء ©ـــ ب قرأو  ه َٰ يُ وَ }قوله تعالى: ، في {َوُنَفض  ُل َبۡعَضَها لََعَ ه َفض 
ُكله ٱَبۡعٖض ِفه 

ُ
 :(9). قال الناظم (8) [4]سورة الرعد: {َۡل

اُء  709 ُل ال يــــ  اُيف ضـــــــــــــــــ   فــــ   ..... شــــــــــــــ 
 

 ....................................
.. 
 

                                                           
 (.430والموضح البن أبي مريم )ص(، 199نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.4/124نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.369البن زنجلة )ص القراءاتجة ح (4)
 (.4/124ار: النشر البن الجزري )ان (5)
 (.80يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/56لألزهري ) القراءاتعاني مانار:  (7)
 (.4/124نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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أن  ويشهد له: ،يفضل هللا بعضها على بعض :أي ،عن هللا إخبارأنه  ووجه:
 .(1)على ذلك ابتداء الكالم جرى من أول السورة 

ۡم َهۡل }قوله تعالى: ، في {تَۡسَتوهي} على التذكير في لفظ:بالياء  قرأو 
َ
َ أ ۡسَتوهي ي

لَُمَُٰت ٱ  :(3)قال الناظم  .(2) [16]سورة الرعد: {ۡلُّورُ ٱوَ  لظُّ
709 ............................ 

 
ت و ى ....   ف او أ م  ه ل  ي ســـــــــــ   ُدواصـــــــــــُ  شـــــــــــ 

 .(4)وتأنيثه غير حقيقي فجاز تذكيره  {الالمات}أن تأنيث  ووجه: 
َما يََشا ُء  ّلَلُ ٱَيۡمُحواْ }قوله تعالى: ، في {َوُيثۡبهُت } في لفظ: ®الباء  © بتشديد قرأو 

ه َوُيثَ   :(6)قال الناظم . (5) [39الرعد: ]سورة {ُت ب 
ف  ف   710 ُت خ  ـــــــ  ب ث  ق ٍ ص  ن  ُي  .... ح 

 
 ....................................

... 
 

 . (7)أنه من ثب ت المضعف، وفي التشديد معنى التكثير والمبالغة  ووجه:
***** 

وفي سورة النور،  ،هنا {َخلَقَ } في لفظ: بألف وكسر الالم ورفع القاف قرأو 
ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱ}في: خفض بالو 

َ
قوله تعالى: في النور، وذلك في  {ُُكَ }و ،هنا {َۡل

َن }
َ
لَۡم تََر أ

َ
ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱ قُ له َخَٰ  ّلَلَ ٱأ

َ
ه  َۡل ه ٱب  ّلَلُ ٱوَ }قوله تعالى: و  ،[19]سورة إبراهيم: {ۡۡلَق 

ه  قُ له َخَٰ 
هن َما ءٖ  ُُك   :(9)قال الناظم . (8) [45]سورة النور: {َدا بَةٖ م 
ر   .... 712 ســـــــــــــــ  ُدد  و اك  ُق امـــــــ  الــ   خـــــــ 

 
ُرر    ل  و ا أل ر ض  ا جـــــ  وٍر كـــــــُ نـــــُ ع  كـــــ  فـــــ   و ار 

ا  713  فـــ   ......................شــــــــــــــ 
 

 .................................... 
 

                                                           
 (.370البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (1)
 (.4/124نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.435نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/125نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/23لكشف لمكي القيسي )اانار:  (7)
 (.4/128نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱ}، و®أن   ©، وهو خبر ®خلق  ©أنه اسم فاعل من  ووجه:
َ
 ،{َۡل

 .(1) {قُ له َخَٰ } بإضافته إلىُجر   {ُُكَ }و
وَل } في لفظ: ®الالم  ©األولى، وبرفع  ®الالم  ©بفتح  قرأو  هَتُ : قوله تعالى، في {ل

َ ِإَون } وُل ََكَن َمۡكرُُهۡم ل َباُل ٱمهۡنُه  َتُ  :(3)قال الناظم . (2) [46]سورة إبراهيم: {٤٦ ۡۡله
ع   .... 715 فــ  تــ ُزول  ار  تــ ح  لــ  ارُ و افــ   مـــــــ 

 
 ....................................

.. 
 

 ®الالم©مخففة من الثقيلة و  {ِإَون ََكَن َمۡكُرُهمۡ } ، من قوله تعالى:{إهن}أن   ووجه:
َ } في وُل ل ا م   {َتُ للتوكيد، والتقدير: وأنه كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهو و صف  ل ع 

ا مه إال أنه ال يزيل أمر النبي   . (4) ‘مكرهم، وأنه يزيل الجبال، وهو رغم ع 
***** 

َبَما}في لفظ:  ®الباء  ©بتشديد  قرأ بَ }قوله تعالى: ، في {رُّ َكَفُرواْ  َلهينَ ٱَما يََودُّ رُّ
 :(6)قال الناظم . (5) [2]سورة الحجر: {٢لَۡو ََكنُواْ ُمۡسلهمهَي 

715............................. 
 

ف   ا الـــــــــخـــــــــ  مـــــــــ  ُربـــــــــ  ًدا نـــــــــ  و   ....ل  مـــــــــ 
 . (7)أنه هو األصل، ألن ُرب على ثالثة أحرف، فإذا ُخف  ف ت ُنق ص  حرف منه  ووجه: 

ْ }، و{َيۡقَنُطونَ }، و{َيۡقَنُط } في لفظ: ®النون  ©بكسر  قرأو  قوله في  ،{َتۡقَنُطوا
ههه قَاَل َوَمن َيۡقنه }تعالى:  ُّونَ ٱإهََل  ۦ  ُط مهن رَۡۡحَةه َرب  قوله تعالى: ، و [56]سورة الحجر: {٥٦ لَضا ل

يههۡم إهَذا ُهۡم َيۡقنه } يۡده
َ
هَما َقَدَمۡت أ هَئُۢة ب ۡبُهۡم َسي  قوله تعالى: و  ،[36]سورة الروم: {٣٦ُطوَن ِإَون تُصه

 :(9)قال الناظم  .(8) [53]سورة الزمر: {ّلَله ٱُطواْ مهن رَۡۡحَةه ََل َتۡقنه }

                                                           
 (.439نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.4/133نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.562نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/135نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.443نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
 (.4/137نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ا ............ 719 عـــــــ  مــ  ُط اجــ  نــ  ــ  ق ــ  ي  كــ 
 

ا   مـــــــً و ى ح   ........................ر 
ن ط   ووجه:  ن ُط، وق ن ط  يق    .(1)أن ها لغة، قن ط  يق 

وُهمۡ } في األلفاظ التالية: ®النون  ©وإسكان  ®الجيم  ©بتخفيف  قرأو   ، {لَُمَنجُّ
َيَنهُ }و ،{ُنَنّج ه }و ه وكَ }، و{ۥَۡلَُنج  وُهۡم إهنَا لَُمنجُ }قوله تعالى: وذلك في  ،{ُمَنجُّ

َۡجَعهيَ 
َ
ْ ٱ َلهينَ ٱُثَم نُنّجه }قوله تعالى:  ،[59الحجر:]سورة  {أ قوله ، و [72]سورة مريم: {َتَقوا

ۡهلَهُ  ۥَيَنهُ َۡلُنجه }تعالى: 
َ
ۡهلََك }قوله تعالى: و  ،[32]سورة العنكبوت: {ۥ  َوأ

َ
وَك َوأ هنَا ُمَنجُّ  {وإ

 :(3)قال الناظم . (2) [33العنكبوت:]سورة 
600 ............................. 

 
ا .....  عـــــــ  قـــ  ف  و  يـــ  ف  كـــ  خـــ  ي الـــ  جـــ  نـــ  نـــُ  و 

ي ......................... 601  فـــــ   و 
 

اف     ...................ض  رُ بًى ظُ كـــ 
بـــــا   602  ن ك  ر  ُأول ى ال ع  ج  ال م  ظُ و الح  فـــــ   شــــــــــــــ 

 
ان    ة  ظـــــ  والـــــثـــــــ  بـــــــ  حـــــ  اد  هـــــيـــــر  صـــــــــــــــــــُ فـــــــ   لـــــ 

ا وأنجى لغتان، وقد جاء  ووجه:  َُٰه }تعالى: هللا  بهما جميعًا، قال القرآنأن نج  َنَى
َ
فَأ

ۡهلَهُ }ل تعالى: اقو  ،[24]سورة العنكبوت: {ۡلَاره ٱمهَن  ّلَلُ ٱ
َ
 .(4) [170]سورة الشعراء: {ۥ  َفَنَجۡيَنَُٰه َوأ

 املطلب الثاني: من أول سورة النحل إىل آخر سورة املؤمنون
اءه  ْسَ  سورة اۡلَْحله َواْۡله

َوتََعََِٰلَٰ  ۥُسۡبَحََٰنهُ }قوله تعالى: على الخطاب في الفعلين، في  ®التاء  ©بـــ  قرأ
. وقد [3]سورة النحل: {٣تََعََِٰلَٰ َعَما يُۡشهُكوَن }وقوله تعالى:  ،[1]سورة النحل: {١َعَما يُۡشهُكوَن 

 .(5)تقدم في سورة يونس 
 من لفظ: ®التاء  ©، وكســــــــــــــر {ۡلُُّجومُ ٱوَ } من لفظ: ®الميم  ©بنصــــــــــــــب  قرأو 

َسَخَرَُٰتَۢ } َسَخَر لَُكُم }قوله تعالى: ، في {ُم َشۡمَس ٱوَ  ۡلََهارَ ٱوَ  َّلَۡل ٱَو  ۡلُُّجومَ ٱوَ  ۡلَقَمَر  ٱوَ  ل

                                                           
 (.2/31نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.4/20ار: النشر البن الجزري )نا (2)
 (.73يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/31ار: الكشف لمكي القيسي )ان (4)
 (.852نار: )صا (5)
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ه ُمَسَخَرَٰت   ۡمرهه
َ
هأ  :(2)قال الناظم . (1) [12]سورة النحل: {ۦ   ب

633 ............................ 
 

ا ...................  ف ع  م س  ار   و الشــــــــــــــ 
ل  م ع  ع ط ف  الث ال ث   634  الن حــــ  م  ك  كــــ 

م   ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و 
 

ن    يــ  ر  ي اآلخــ  ُه فــ  عـــــــ   .........د  عـــــــُ مــ 
 .(3)حال م كدة  {ُمَسَخَرَٰت  }أنهما معطوفان على المنصوبات قبلهما، و ووجه: 

ۡدُعوَن تَ  َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {يَۡدُعونَ } الخطاب في لفظ: ®تاء  ©بــ  قرأو  
 :(5) قال الناظم .(4) [20]سورة النحل: {٢٠ََل َيۡلُُقوَن َشۡيـ َا وَُهۡم ُيۡلَُقوَن  ّلَله ٱمهن ُدونه 

ُعون   ................ 721 د  اظ  يــــ   بــــ 
 

 ................................ل  نـــ   
ُكلُواْ }قوله تعالى: في أنه أشبه بما قبله وبما بعده من لفظ الخطاب،  ووجه: 

ۡ
َأ َله

ا ٗما َطرهي ٗ   .(6) [22]سورة النحل: {إهَلَُٰهُكۡم إهَلَٰهٞ َوَٰحهدٞ }قوله تعالى: و  ،[14]سورة النحل: {مهۡنُه َۡلۡ
تهَيُهمُ }في لفظ:  ®الياء  ©بـــ  قرأو 

ۡ
ن }قوله تعالى: في ، {تَأ

َ
َهۡل يَنُظُروَن إهََل  أ

تهَيُهُم يَ 
ۡ
ئهَكةُ ٱأ

َٰٓ هَك  لَۡملَ ۡمُر َرب 
َ
َ أ ته
ۡ
ۡو يَأ
َ
 .(7)وتقدم في سورة األنعام  ،[33]سورة النحل: {أ

إهَنَما قَۡوُۡلَا }قوله تعالى: ، في {ُكن َفَيُكونُ }في لفظ:  ®النون  ©بنصـــــب  قرأو 
ءر إهَذا   هَشۡ ن َنُقوَل َلُ ل

َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
ۡمُرهُ }قوله تعالى: و  ،[40]سورة النحل: {٤٠ ُكن َفَيُكونَ  ۥأ

َ
إهَذا   ۥ  إهَنَما  أ

ن َيُقوَل َلُ 
َ
َراَد َشۡيـ َا أ

َ
 :(9). قال الناظم (8) [82]سورة يس: {٨٢ ُكن َفَيُكونَ  ۥأ

ا ..... 469 ــــــ  ب ان صــــــــــــــ  ــــــ   ُكن  ف ي ُكوُن ف
 

ا   ف عــً  ...............................ر 
ُل م ع  ي س  470   .....م  ك  د  رُ و الن حــــــ 

 
 ....................................

. 
 

                                                           
 (.4/140نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.75يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.452نار: الموضح البن أبي مريم )صا (3)
 (.4/140)نار: النشر البن الجزري ا (4)
 (.81يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.567نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.172نار: )صا (7)
 (.495، 3/494نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.64يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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 .(1) ُزرني ف أُزور ك على جواب األمر بالفاء، كما تقول:أنه  ووجه:
ْ }الخطاب في لفظ:  ®تاء  ©بـــ  قرأو  َو لَۡم يََرۡوا

َ
قوله في ثالثة مواضع، في  {أ

َو لَۡم }تعالى: 
َ
ْ إهَّلَٰ َما َخلََق تَ أ َلَٰلُهُ  ّلَلُ ٱَرۡوا ْ ظه ءٖ َيَتَفَيُؤا قوله و  ،[48]سورة النحل: {ۥمهن ََشۡ

لَۡم يََرۡواْ إهَّل }تعالى: 
َ
ه  لَطرۡيه ٱ أ َو }قوله تعالى: و  ،[79]سورة النحل: {لَسَما ءه ٱُمَسَخَرَٰٖت ِفه َجو 

َ
أ

ُئ   :(3)قال الناظم  .(2) [19]سورة العنكبوت: {ۥ  ُثَم يُعهيُدهُ  َۡلَۡلقَ ٱ ّلَلُ ٱلَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبده
722 ............................ 

 
ا  ......................  و  ر  ـــــــ  ـــــــ  ت م  ف  عـــــــ 

ي ُر ر   723  ط اُب و ا أل خ   ُرف  ظ  م  ك  و ى الخ 
 

ي ف  ف    ا ك  و  ف اًتى ت ر   ف  صــــــــــ  و ال ُخل ف   شــــــــــ 
، ـــ وأيضًا ــ معنى مخاطبتهم وتقريرهم بآيات هللا، وبدائع خلقهأنه أراد:  ووجه: 

ِإَون } قوله تعالى:في  قبلهمناسبة الخطاب  الخطاب قبله، وفي العنكبوت،مناسبة 
هن َقۡبلهُكمۡ  َمٞم م 

ُ
بُواْ َفَقۡد َكَذَب أ ه قُۡل }قوله تعالى: وما بعده في  ،[18]سورة العنكبوت: {تَُكذ 

رُيواْ ِفه  ۡرضه ٱسه
َ
  .(4) [20]سورة العنكبوت: {َۡل
اْ  َلهينَ ٱۡجزهَيَن َوَّلَ }قوله تعالى:  ، في{َوَۡلَۡجزهَينَ }في لفظ:  ®اليا  ©بـــ  قرأو  و  َصََبُ

ۡحَسنه َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 
َ
هأ ۡجرَُهم ب

َ
 :(6). قال الناظم (5) [96]سورة النحل: {٩٦أ

726 ............................ 
 

ي ن  الن وُن   ز  ج  ي  اـــــــــــــــــــــــــــــ  نم  ُخل ف  ك  ل   مـــــــ 
 ....................ق  ثــــــــ  م  دُ  727 

 
 ....................................

. 
 

 .(7) [96]سورة النحل: {بَاقٖ  ّلَله ٱَوَما عهنَد }قوله تعالى: مناسبة لفظ الغيب قبله في  ووجه:
ُدونَ }في لفظ:  ®الحاء  ©، و ®الياء  ©بفتح  قرأو  هَساُن }قوله تعالى: في  ،{يُۡلحه ل 

ۡعَجمه ٞ ُدوَن إهَّلۡهه ۡلحَ يَ  َلهيٱ
َ
  .(8) [103]سورة النحل: {أ

                                                           
 (.1/173لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (1)
 (.256، 144، 4/143نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.549البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 211نار: الحجة البن خالويه )صا (4)
 (.4/145نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (82يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.570ار: شرح الهداية للمهدوي )صان (7)
 (. 4/60نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
ر  ف ت ح   651 ُدون  و الك ســـــــــــــ  م  ُيل ح  ضـــــــــــــ   و 

 
ت    لـــ  ل  ف  ك ُفصــــــــــــــ   ف ي الن حـــ  ا و  ح  ر  شــــــــــــــــ   ج 

 . (2)أنه من لحد الثالثي، ومعناه: عدل عن الحق  ووجه: 
***** 

على لفظ الجمع للمتكلمين  ®الهمزة  ©ونصب  ®الياء  ©بدل  ®النون  ©بـــ  قرأو 
هَذا َجا َء وَۡعُد }قوله تعالى: ، في {اْ ؤُُسَيِل} في لفظ: َرةه ٱفَإ ]سورة  {وُُجوَهُكمۡ  وءَ ُس نَ له  ٓأۡلخه

 :(4)قال الناظم  .(3) [7اإلسراء:
ُمم ا ............. 728 وء  ف اضــــــــ   ي ســــــــُ

 
ب ع    ًزا و أ شــــــــــــــ  م ا ن  ع  ه م   م ىر  الن وُن ســــــــــــــ 

أن الفعل هلل تعالى، فأخبر عن نفسه على سبيل التعايم، وإنما ُأسندت  ووجه: 
 .(5)المساءة إلى هللا، وهي فعل الذين جاسوا الديار؛ ألن أفعال العباد مخلوقة هلل 

ُ } في لفظ: ®الشين  ©بتخفيف  قرأو  ه  لُۡمۡؤمهنهيَ ٱ ُشُ بۡ َويَ }قوله تعالى:  في ،{َوُيبَش 
لهَحَٰته ٱَيۡعَملُوَن  َلهينَ ٱ  .(6)وتقدم في آل عمران  .[9]سورة اإلسراء: {لَصَٰ

على التثنية في لفظ:  ®النون  ©وكســــر  ®الغين  ©ممدودة بعد  ®ألف  ©بـــــــــــــــــــ:  قرأو 
ه ـَٰٓ إهَما َيۡبلُغَ }قوله تعالى: في  {َيۡبلَُغنَ }  :(8)قال الناظم . (7) [23]سورة اإلسراء: {ۡلكهََبَ ٱعهنَدَك  ن 

730 ............................ 
 

ر   ... ســــــــــــــــــــــــ  ك  د  و  ن  مــــــــــ  غــــــــــ  ــــــــــُ ل ــــــــــ  ب ــــــــــ  ي  و 
ا 731  ــــــــ  ف  ..................... شــــــــــــــــــــــ 

 
..................................... 

 .(9)أن الوالدين قد ُذك ر  قبله، فصار الفعل على عددهما  ووجه: 
ٖ }من غير تنوين في لفظ:  ®الفاء  ©بكســـر  قرأو  ف 

ُ
، في ثالثة مواضـــع: في {أ

                                                           
 (.76يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.355نار: الموضح البن أبي مريم )صا (2)
 (.4/148نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.416نار: الموضح البن أبي مريم )صا (5)
 (.472نار: )صا (6)
 (.150، 4/149الجزري )نار: النشر البن ا (7)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.247ار: مفاتيح األغاني للكرماني )صان (9)
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ه }قوله تعالى:  ف 
ُ
ه }قوله تعالى: و  ،[23]ســــــــــورة اإلســــــــــراء: {َوََل َتۡنَهۡرُهَما  فًََل َتُقل لَُهَما  أ ف 

ُ
 أ

هَما َتۡعُبُدوَن مهن ُدونه  يۡهه  َلهيٱوَ }قوله تعالى: و  ،[67]ســــــــــورة األنبياء: { ّلَله  ٱَلُكۡم َول َ ََٰله قَاَل لهَو
ه  ف 
ُ
ۡخَرَج َوقَۡد َخلَته  أ

ُ
ۡن أ
َ
تَعهَدانهنه  أ

َ
 . (1) [17]سورة األحقاف: {مهن َقۡبِله  ۡلُقُرونُ ٱَلُكَما  أ

 :(2)قال الناظم 
ن   .... 731 ُث ُأف   ن و   يـــ  ان  ع  و ح  د   مـــ 

 
ه    ــــــــ  ائ ــــــــ  ُح ف ــــــــ  ت ــــــــ  ف ا د  و  ــــــــ  اكــــــــ   ل  ظــــــــ  ن  د 

ر ت  لاللتقاء  ووجه:  أنه فعل مثنى دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، فُكس 
تقذر، يقال: عند التبرم، والمعنى: وال تقل لهما ما  الساكنين، وهو اسم للن تن  وكل ما ُيس 

 . (3)فيه أدنى تبرم 
َوَمن قُتهَل }قوله تعالى: ، في {فًََل يُۡۡسهف} الخطاب في لفظ: ®تاء  ©بـــــــــ  قرأو 

ههه  هَوّله  وٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا ل
ُ ُسۡلَطَٰٗنا فًََل  ۦَمۡظلُ  .(4) [33]سورة اإلسراء: {ۡلَقۡتله ٱۡۡسهف ِف ه ت

 :(5)قال الناظم 
ب   733 اط  ف ا خ  ر ف  شـــــــــ   ........ُيســـــــــ 

 
 ....................................

... 
 

 خطاب ألمته، أو خطاب للقاتل، بأن ال وهو‘أنه خطاب للنبي  ووجه:
ت ل أحد  ظلما، أو للولي، وإسرافه أن يقتل غير م ن قتل أو يقتل أكثر من  يتعدى، ف ُيق 

 . (6)القاتل 
ْ } مع تـخفيفها في لفظ: ®الكاف  ©وضم    ®الذال  ©بإسكان  قرأو  ََذَكُروا في  {ّله

ْ كُ ذۡ ّلهَ  ۡلُقۡرَءانه ٱۡفَنا ِفه َهََٰذا َولََقد َّصَ }قوله تعالى: موضعين: في   ،[41]سورة اإلسراء: {ُروا
َ َولََقد َّصَ }قوله تعالى: و  ْ كُ ذۡ ۡفَنَُٰه بَۡيَنُهۡم ّله  :(8). قال الناظم (7) [50]سورة الفرقان: {ُروا

                                                           
 (.4/150نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.247(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص573نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 (.4/151بن الجزري )نار: النشر الا (4)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/46نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.4/152نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.82يبة النشر البن الجزري )صط (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-302- 

 

734 ............................ 
 

ا   ف  ف ن  م عـــً ُمم  خ  ُكُروا اضــــــــــــــ  ذ  ال يـــ  فـــ   شــــــــــــــ 
أن األصل ليتذكروا، فُأدغمت التاء في الذال، والمعنى: ليتدبروا، وليس  ووجه: 

 . (1)المراد: الت ذ ُكر  ضد النسيان 
ــــ  قرأو  ـــــ ـــــ ، {َكَما َيُقولُونَ } الغيب في لفاي: ®ياء  ©الخطاب بداًل من  ®تاء  ©بـ

َما َيُقولُونَ }و َعهُ }قولــــه تعــــالى: ، في {َع َما  ۥ  ُقل لَۡو ََكَن َم َهةٞ َك ه ]ســــــــــــــورة  {ُقولُونَ تَ َءال

ا َكبهرٗيا تَ َوتََعََِٰلَٰ َعَما  ۥُسۡبَحََٰنهُ } قوله تعالى:و  ،[42اإلسراء:  [43]سورة اإلسراء: {٤٣ُقولُوَن ُعلُو ٗ

 :(3)قال الناظم . (2)
735 ............................ 

 
ان ي دُ ن  ع  ي ُقوُل  .....  ا الثــــ  اعــــ  مــــ   ســــــــــــــ 

 .....................م  ك  ل  نــــــ   736 
 

 ....................................
. 
 

 .(4)بأن يخاطب المشركين بذلك  ‘أنه خطاب للنبي  ووجه:
لهَك } في لفظ: ®الجيم  ©بإسكان  قرأو  ۡجلهۡب }قوله تعالى:  {َورَجه

َ
ۡيههم َوأ

َعلَ
َۡيلهَك َورَۡجلهَك   :(6)قال الناظم . (5) [64]سورة اإلسراء: {ِبه

اك ًنا  737 ر  ســــــــــ  ســــــــــ  ل ك  اك  ر ج   ...د  عُ و 
 

 ....................................
... 
 

ب، والمعنى: احثثهم عليه باإلغواء  ووجه: ل كصاح ب وصح   .(7)أنه من راج 
قوله تعالى: في  {ا  َ َوَن } في لفظ: ®الهمز  ©، و®النون  ©بإمالة  قرأو 

هبههه ـــٜ َونٜ} َان  .(8)وتقدم ذكره في اإلمالة  .[51ة فصلت:]سور  {ۦاِبه
ا} في لفظ: ®السين  ©بإسكان  قرأو  قوله في ثالثة مواضع: هنا، في  {كهَسفا
ۡو تُۡسقهَط }تعالى: 

َ
: وفي الشعراء ،[92]سورة اإلسراء: {كهۡسٗفاَكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا  لَسَما ءَ ٱأ

                                                           
 (.467، 466نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.4/152نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.82البن الجزري )ص يبة النشرط (3)
 (.546نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/153نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.576(، وشرح الهداية للمهدوي )ص249نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (7)
 (.194، 931نار: )صا (8)
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ۡسقهۡط َعلَۡيَنا }
َ
هَن كهۡسٗفا فَأ َ إهن }: وفي سبأ ،[187]سورة الشعراء: {لَسَما ءه ٱم   ي

ۡ
ه َيۡ َشأ ف ب  ُم هُ سه

ۡرَض ٱ
َ
ۡو  َۡل

َ
ُ أ هَن ي ۡيههۡم كهۡسٗفا م 

 :(2)قال الناظم  .(1) [9]سورة سبأ: {لَسَما ءه ٱۡسقهۡط َعلَ
ر  ك ن  ......  – 740 ًفا ح  ك س   ف س  ع م  ن  و 

 
ا   بـــ  ع ر ا ســــــــــــــ   .............ال  ع  و الشــــــــــــــ 

ن  اسم للدقيق، والمعنى: أن تسقط علينا قط عة  ووجه:  أنه اسم مفرد كالط ح 
رة وتمر، والمعنى: أن تسقط السماء علينا مقطعة  فة، كتم  واحدة ُتال ُلنا، أو أنه جمع كس 

 .(3)قطعًا 
َما   َقاَل لََقۡد َعلهۡمُت } قوله تعالى:في ، {َعلهۡمَت }في لفظ:  ®التاء  ©بضم   قرأو 

نَزَل َهَُٰٓؤََل ءه إهََل َربُّ 
َ
ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱأ

َ
 :(5)قال الناظم  .(4) [102]سورة اإلسراء: {َۡل

741............................. 
 

ا...   م   الــتـــــــ  ا ب ضــــــــــــــــ  ُت مـــــــ  مـــــــ  لــ  ار   و عــ   نـــــــ 
هو الـُمخبر عن نفسه بصحة ذلك، وأنه ال شك عنده  ’أن موسى ووجه: 

 .(6)في أن  الذي أنزل اآليات إنما هو رب األرض والسماوات 
 ُسوَرةُ الَكْهفه 

هٗما ١ عهوََجا ۥَولَۡم ََيَۡعل َلُ }قوله تعالى: ، في {عهوََجا}باإلدراج في لفظ:  قرأ  {َقي 
  .(7)وتقدم عند الكالم عن السكت  .[2، 1]سورة الكهف:
ُ وَ } وضمها من لفظ: ®الشين  ©، وتخفيف ®الياء  ©بفتح  قرأو  ه ، في قوله {ُيبَش 
نُۡه َويَ }تعالى:  هن ََلُ يٗدا م  ٗسا َشده

ۡ
َر بَأ ُنذه ه هٗما ّل  ، وتقدم ذكره [2]سورة الكهف: {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱ ۡبُشُ َقي 

  .(8)في آل عمران 
ٗبا َولَُملهۡئَت مهۡنُهۡم رُعُ }من قوله تعالى:  {رُۡعٗبا}في لفظ:  ®العين  ©بضم  قرأو 

                                                           
 (.156، 4/155)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/52نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/157نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/53(، والكشف لمكي القيسي )579نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.851نار: )صا (7)
 (.472نار: )صا (8)
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 .(1)، وتقدم في آل عمران [18]سورة الكهف: {١٨
قوله تعالى: ، في {ۆ ۆ} في لفظ: على اإلضافة ®تنوين  ©بغير  قرأو 

ََٰث مهاْئَةه } نهَي وَ  َوَۡلهُثواْ ِفه َكۡهفهههۡم ثََل ْ ٱسه هۡسٗعا  ۡزَداُدوا  . (2) [25]سورة الكهف: {٢٥ت
 :(3)قال الناظم 

ٍة  745 ائـــــ  ن  مـــــ  ا و ال  ُتن و   فـــــ   ...شـــــــــــــــ 
 

 .................................
........ 

 
إلى الجمع، على األصل؛ ألن  األصل  {ۆ ۆ}أنه على إضافة  ووجه:

  .(4)في العدد أن يكون مضافًا إلى جمع، كقولهم مررت بأربعة رجال، وخمسة رجال 
 {َثَمرٞ  ۥَوََكَن َلُ } قوله تعالى:في  وضعين،مفي  ®الميم  ©و، ®الثاء  ©بضم  قرأو 

ه }و ،[34]سورة الكهف: هَثَمرهه يَط ب حه
ُ
 :(6). قال الناظم (5) [42]سورة الكهف: {ۦَوأ

ال ف ت ح   746 اُه بـــــ  مـــــ  ث م ر  ضـــــــــــــــ   ث و ى و 
 

ث م  ن    ٍر ب  ا شــــــــــــــــــــــاٍد صـــــــــــــــ   و ى ن  ر ه  ث نـــــــ 
أن الثمر جمع ثمرة، كبقر في جمع بقرة، وقيل معناه بالضم : أصل  ووجه: 

  .(7) المال
َولَۡم تَُكن }في قوله تعالى:  {تَُكن} في لفظ:على التذكير،  ®الياء  ©ـــ ب قرأو  

ونَهُ  ۥَلُ   :(9). قال الناظم (8) [43]سورة الكهف: {ّلَله ٱمهن ُدونه  ۥفهَئةٞ يَنُۡصُ
ا ي ُكن   748 فـ    ..................شــــــــــــــ 

 
 ....................................

.......... 
 

 . (10)أن التأنيث غير حقيقي، وألنه فصل بينه وبين الفعل فاصل  ووجه:

                                                           
 (.241نار: )صا (1)
 (.4/160نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.478نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/161ار: النشر البن الجزري )ان (5)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.582نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
 (.4/162البن الجزري )نار: النشر ا (8)
 (.83يبة النشر البن الجزري )صط (9)
 (.583نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (10)
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هَك }قوله تعالى: ، في {لَۡوَلََٰيةُ ٱ} في لفظ: ®الواو  ©بكسر  قرأو  ه  َلََٰيةُ لۡوه ٱُهَنال َ ّلله
ه ٱ  :(2)قال الناظم . (1) [44]سورة الكهف: {ۡۡلَق 

ةُ  .................... 665  و ال يـــــــــــ 
 

ر    ســــــــــــــ  اك  ف  ف  فـــ  ا الك ه   و ايـــةُ ف تًى ر  شــــــــــــــــ 
 .(3) هما لغتان :وقيلأو السلطان والقدرة هلل الحق،  ،أنه أراد والية اإلمرة ووجه: 

ه ٱ} في لفظ: ® القاف ©برفع  قرأو   هَك }قوله تعالى: في  ،{ۡۡلَق  ه  َلََٰيةُ لۡوه ٱُهَنال َ ّلله
 :(5). قال الناظم (4) [44]سورة الكهف: {ُهَو َخرۡيٞ ثََواٗبا ۡۡلَقُّ  ٱ

ق    ...... 748 ض  الــــحــــ  فــــ  ُع خــــ  فــــ  ر   م  رُ و 
 

 ......................................
... 
 

 .(6) ال يستحقها غيره :أي ،الوالية الحق هلل :أي ،نعت للوالية ® الحق ©أن   ووجه:
ُهَو َخرۡيٞ ثََواٗبا وََخرۡيٌ }قوله تعالى: في ، {ُعۡقٗبا} في لفظ: ®القاف  ©بضم   قرأو 

 :(8)قال الناظم  .(7) [44]سورة الكهف: {ٗباُعقُ 
ا  451 ــــــً ب  ............. ف تىً ًهى نُ ُعق 

 
 ....................................

..... 
 

 .(9)التمييزعلى ، وهو منصوب معناهما: العاقبةو الُعق ب والعُقب واحد، أن  ووجه:
هَيَٰحُ ٱتَۡذُروهُ }بالتوحيد في لفظ:  قرأو  يٗما تَۡذُروُه }قوله تعالى: ، في {لر  ۡصَبَح َهشه

َ
فَأ

هَيحُ ٱ  .(10)وتقدم في سورة البقرة . [45]سورة الكهف: {لر 
هَمۡهلهكهههم} في لفظ: ® الالم ©وفتح  ®الميم  ©ضم ـــب قرأو  في  {َمۡهلهَك }و ،{ل

همُ }قوله تعالى:  َما َشههۡدنَا }قوله تعالى: و . [59]سورة الكهف: {٥٩كهههم َموۡعهٗدا ۡهلَ وََجَعۡلَنا ل

                                                           
 (.71، 4/70ار: النشر البن الجزري )ان (1)
 (.77يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.173نار: الحجة البن خالويه )صا (3)
 (.4/162نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.83البن الجزري )صيبة النشر ط (5)
 (.419البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (6)
 (.3/483نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.63يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.2/112لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (9)
 (.372نار: )صا (10)
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ۡهلههه ۡهلَ مُ 
َ
قُوَن  ۦَك أ  :(2). قال الناظم (1) [49]سورة النمل: {٤٩ِإَونَا لََصَٰده
ــــ ..............................750 ـــــ ـــــ  ـ

 
م    ت ح  الضـــــــــــــــ  ل  اف  مـــــــ  ع  ن  ك  م  لـــــــ  انـــــــ  ُمه   د 

ر   751  ســــــــــــــ  اك   ........د  عــــُ والال م  فــــ 
 

 ....................................
.... 

 
َٰنهيهُ } في لفظ: ®الهاء  ©بكسر  قرأو  نَسى

َ
َٰنهيُه إهََل }قوله تعالى: في  ،{أ نَسى

َ
َوَما  أ

ۡذُكَرهُ  لَشۡيَطَٰنُ ٱ
َ
ۡن أ
َ
 .(3)وتقدم ذكره في هاء الكناية . [63]سورة الكهف: {ۥأ
ُۡغرهَق }في لفظ:  ®الراء  ©وفتح  ،وفتحها ®الياء  ©ـــ ب قرأو  في لفظ: وبالرفع  ،{َله

ۡهلََها}
َ
َخَرۡقَتَها ّلهَ }قوله تعالى: في  ،{أ

َ
ۡهلُ ۡغرَ قَاَل أ

َ
 . (4) [71]سورة الكهف: {َهاَق أ

 :(5)قال الناظم 
ا................  751 ر قــــ  ب  ُيغ  يــــ   و غ 

 
ا   ت حـــــً ر  اف  م  والك ســــــــــــــ  اف تًى ر  و الضــــــــــــــ   قـــــ 

ا  752  هـــــــ  لـــ  ع  أ هـــ  ـــ  ف ُم ار  هـــ  نـــ   ......و عـــ 
 

 ....................................
..... 

 
أخرقت  :كأنه قالوهم: الفاعلون، و  ®األهل  ©أنه أضيف الغرق إلى  ووجه:

 .(6) السفينة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها
، في {َۡحهَئةٖ }في لفظ:  ® همز ©من غير  ®الياء  ©وفتح  ®األلف  ©ـــ ب قرأو 

 :(8). قال الناظم (7) [86]سورة الكهف: {ةٖ يَ وََجَدَها َتۡغُرُب ِفه َعۡير َحَٰمه }قوله تعالى: 
755 ............................ 

 
ز    مـــــــ  ٍة و اهـــــــ  ـــــــ  ل مـــــــ  ٍة حـــــــ  ـــــــ  ي امـــــــ  اأ  حـــــــ  ـــــــ   ف

ق  د  عـــــُ  756   .................... ح 
 

 ....................................
... 
 

أن الشمس تغرب في عين ذات حمأة، وهو الطين األسود المنتن، وقيل:  ووجه:

                                                           
 (.4/164ار: النشر البن الجزري )ان (1)
 (.84، 83)صيبة النشر البن الجزري ط (2)
 (.515نار: )صا (3)
 (.4/167نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.423البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 2/68نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.4/171نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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 .(1)حارة، وهي تغرب فيهما جميعًا، وسل ل كعب األحبار فقال: تغرب في طين ونار 
َديۡنه ٱ} بضــــــــم الســــــــين في لفظ: قرأو  َحََّتَٰٓ إهَذا بَلََغ بَۡيَ }قوله تعالى:  ، في{لســَ

 :(3). قال الناظم (2) [93]سورة الكهف: {َديۡنه لسُّ ٱ
756 ............................ 

 
ي ن  ع ز ا .......  د  م  ســــــــــــــــــــ  ت ح  ضــــــــــــــ   اف 

ر   757  بـــ   .......................حـــ 
 

 ....................................
. 
 

عف وال ووجه: د لغتان بمعنى واحد، كالض  د والس  عف أن الس    .(4)ض 
قوله تعالى: في ، {ۡفَقُهونَ يَ } في لفظ: ® القاف ©وكســـــر  ®الياء  ©بضـــــم  قرأو 

هههَما قَۡوٗما ََل يََكاُدوَن يُ }  .(5) [93]سورة الكهف: {٩٣قَۡوَٗل ُهوَن ۡفقه وََجَد مهن ُدون
 :(6)قال الناظم 

757 ............................ 
 

ر ا .......  م  اك ســـــــــــــــــ  وا ضـــــــــــــــــُ هــــُ قــــ  فــــ  ــــ   ي
ا  758  ف   .......................شــــــــــــــ 

 
 ....................................

.. 
 

ق هون  ووجه: أنه من أفقه الرباعي، وهو يتعدى إلى مفعولين، والمعنى: ال ُيف 
 .(7)أحدًا قواًل 
ُجوجَ } في لفظ: ®الهمز  ©بإبدال  قرأو 

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
إهَن }قوله تعالى: ، في {يَأ

ُدوَن ِفه اُجوَج َومَ ايَ  ۡرضه ٱُجوَج ُمۡفسه
َ
 .(8)في الهمز المفرد  ذكرهوتقدم . [94]سورة الكهف: {َۡل

ا} لفظ:بعدها في  ®ألف  ©و، ®الراء  ©بفتح  قرأو   معاً هنا، وفي الم منون  {َخرۡجا
اَعُل لََك َخَرَٰ َفَهل ََنۡ }قوله تعالى: الحرف األول، في  قوله تعالى: و  ،[94]سورة الكهف: {جا

                                                           
 (.261(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص589، 588الهداية للمهدوي )صنار: شرح ا (1)
 (.4/171نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.262نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (4)
 (.4/172نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.492الموضح البن أبي مريم )صنار: ا (7)
 (.717نار: )صا (8)
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ۡم تَۡس }
َ
هَك َخرۡيٞ لُُهۡم َخَرَٰ   َ أ ا َفَخَراُج َرب   :(2)قال الناظم  .(1) [72]سورة الم منون: {جا

ا 758 ـــ  ف ا شــــــــــــــ  مـــ  ر اجـــًا ف يه  ل  خ  ـــُ ا ق جـــً ر   و خ 
 

م    هــــــــــــــُ ــــــــــــــ   ...........................ل
اًل من أموالنا  ووجه:  ل، والمعنى: أن نجعل لك ُجع  أنه مصدر خرج، فهو الُجع 

  .(3)ندفعه إليك 
ن تَنَفدَ }في لفظ: على التذكير،  ®الياء  ©ــ ب قرأو 

َ
قُل لَۡو }قوله تعالى: ، في {أ

ه َۡلَفهَد  ۡۡلَۡحرُ ٱََكَن  هََكهَمَٰته َرب 
ن  ۡۡلَۡحرُ ٱمهَداٗدا ل 

َ
ه يَ َقۡبَل أ  .(4) [109]سورة الكهف: {نَفَد َِكهَمَُٰت َرب 

 :(5)قال الناظم 
760 ............................ 

 
ا ......  د  فـــــــــ  نـــــــــ  تـــــــــًى أ ن  يـــــــــ  ُرد  فـــــــــ   و 

وكالم سواء،  {َِكهَمَُٰت }غير حقيقي؛ ألن معنى {َِكهَمَُٰت }أن تأنيث  ووجه: 
 . (6)فكأنه قال: قبل أن ينفد كالم ربي 

 السًلمُسوَرةُ َمْرَيم عليها 
  .(7) ذكرهوتقدم  .[1]سورة مريم: {١ع ص  يٜك هٜ}في:  ®الهاء  ©، و®الياء  ©بإمالة  قرأ
يَرهثۡنه َوَيرهۡث }، في قوله تعالى: {يَرهثُنه َوَيرهُث }في لفاي:  ®الثاء  ©بجزم  قرأو 

ا  ۡجَعۡلهُ ٱمهۡن َءاله َيۡعُقوَب  وَ  ي ٗ ه رَضه  :(9)قال الناظم . (8) [6]سورة مريم: {٦َرب 
ز م  ي ر ث   761 ا رُ ز  حُ و اج   ...د  م عــــً

 
 .................................

....... 
 

ف  ما بعده عليه؛ ألنه بمعنى {َفَهۡب ّله }أنه جواب الطلب لقوله:  ووجه: ، وُعط 

                                                           
 (.4/172نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/79نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/175)نار: النشر البن الجزري ا (4)
 (84يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.593)صنار: شرح الهداية للمهدوي ا (6)
 (.951نار: )صا (7)
 (.4/177نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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 . (1) متصالً الجزاء، فجعل الكالم 
ا}في لفظ:  ®الباء  © بكسر قرأو  ي ٗ ۡيههۡم }، في قوله تعالى: {َوُبكه

إهَذا ُتۡتَِلَٰ َعلَ
واْ ُسَجٗدا لَرِنَٰمۡحٱَءاَيَُٰت  ه  َخرُّ ي ٗا۩ َوب  :(3)قال الناظم  .(2) [58]سورة مريم: {٥٨كه
ا ...................... 761 ـــــــ  ي كـــ   بـــُ

 
ه   مـــــــ   ر  ضــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ  ك  ىبـــ    .....ر ضــــــــــــــــً

 .(4)أنه على اتباع الكسر  الكسر   ووجه: 
، في قوله {َخَلۡقُتَك }في لفظ:  على لفظ الجمع ®األلف  ©و، ®النون  ©ــ ب قرأو 
 :(6)قال الناظم . (5) [9]سورة مريم: {٩تَُك َشۡيـ َا َك مهن َقۡبُل َولَۡم َنَٰ َوَقۡد َخَلقۡ } تعالى:
762 ............................ 

 
ا ف    نـــــ  ل ق  ل  خ  قـــــُ ُت  يو  ل قـــــ  اف  ح  رُ خ   ضــــــــــــــــــ 

ــ مناسبة الجمع بعده، و ــ أيضاً فظ الجمع، وهما بمعنى واحد، أنه على ل ووجه: 
ةٗ }وهو قوله:  نَا َوَزَكوَٰ هن ََلُ  . (7) [13]سورة مريم: {وََحَناٗنا م 
ۡيَتنه مهتُّ } ، في قوله تعالى:{نَۡسٗيا}في لفظ:  ®النون  ©بفتح  قرأو 

قَالَۡت َيَٰلَ
ه  ا َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت ن ي ٗ  :(9)قال الناظم . (8) [23]سورة مريم: {٢٣ۡسٗيا َمنسه

763 ............................ 
 

ن  ...   حـــ  تـــ  افـــ  ـــــــ  ا ف ـــــــً ي ن ســــــــــــــــ  ز  فـــ  و   ال  عـــ  و 
تر، ومعناه: ما تلقيه المرأة من  ووجه:  تر، والو  أن  الفتح والكسر لغتان، كالو 

ر ق اعتاللها، وقيل: هو ما أُغف ل من شيء حقير وُنسي    .(10)خ 
، {تَُسَٰقهۡط }في لفظ:  ® القاف ©وفتح ، ®السين  ©وتشديد  ،وفتحها ®التاء  ©بـــ  قرأو 

                                                           
 (.2/84نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.178، 4/177نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.596ار: شرح الهداية للمهدوي )صان (4)
 (.4/178النشر البن الجزري ) نار:ا (5)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.500نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
 (.4/179نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.84ص) يبة النشر البن الجزري ط (9)
 (.268، 267نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (10)
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هۡذعه }في قوله تعالى:  هي  إهَّلۡكه ِبه َ  ۡلَۡخلَةهٱوَُهز  ا قَ ٰـَ سَ ت  . (1) [25]سورة مريم: {٢٥ۡط َعلَۡيكه ُرَطٗبا َجنهي ٗ
 :(2)قال الناظم 

764 ............................ 
 

اق ط   اصـــــــــــــــ  ك ر  ذ  اًل عُ  يف  خ ف  ُتســـــــــــــــ   د 
ر  ظُ ُخل ف   765  م  واك ســــــــ  ضــــــــُ د  عُ بًى و 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف  و 
 

....................................
... 
 

 .(3) ®السين  ©في  ®التاء  ©أن  األصل تتساقط، فأدغم  ووجه:
ه ٱقَۡوَل }في لفظ:  ® النون  ©برفع  قرأو  هَك عهيََس }، في قوله تعالى: {ۡۡلَق  َٰل  ۡبنُ ٱَذ
ه ٱ َمۡرَيَم  قَۡوُل  وَن  َلهيٱ ۡۡلَق   :(5)قال الناظم  .(4) [34]سورة مريم: {٣٤فهيهه َيۡمََتُ

765 .......................... 
ي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و 

 

ب  الر ف ع    ُل ان صــــــ  ـــــــــــــــــــنُ ق و  ى ـ  ف يكُ لٍ  ظ  ه 
 .(6)أن ه خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره: ذلك قوُل الحق، أو هذا قوُل الحق  ووجه: 

في قوله  {يَۡذُكرُ }في لفظ:  مع ضم الكاف ®الكاف  ©و، ®الذال  © بتشديد قرأو 
َو ََل يَذَ }تعالى: 

َ
نَسَٰنُ ٱُر كَ أ نَا َخلَۡقَنَُٰه مهن َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡيـ َا  ۡۡله

َ
 .(7) [67]سورة مريم: {٦٧أ

 :(8)قال الناظم 
734 ............................ 

 
ا   ف  ف ن  م عـــً ُمم  خ  ُكُروا اضــــــــــــــ  ذ  ال يـــ  فـــ   شــــــــــــــ 

ي م   ............. 735  م ر  ـــــــــــــــــــــــــــ  نو  اـ  مـــ 
 

 .............................م  كــ  ذ  إ   
 .(9)، ومعناه: يتدبر ويتفك ر ®الذال  ©في  ®التاء  ©أن أصله يتذكر فأدغم  ووجه: 

ْ ٱ َلهينَ ٱُثَم نُنّجه } ، في قوله تعالى:{ُنَنّج ه }بالتخفيف في لفظ:  قرأو  َونََذُر  َتَقوا
لهمهيَ ٱ ا  لَظَٰ ثهي ٗ  .(10)في سورة الحجر ذكره وتقدم  .[72]سورة مريم: {٧٢فهيَها جه

                                                           
 (.4/180نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.85، 84يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.598نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (3)
 (.4/180نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.89، 2/88نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.4/181نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.82)صيبة النشر البن الجزري ط (8)
 (.445البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (9)
 (. 982نار: )صا (10)
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ا} لفظ:في  ®الالم  ©وإسكان ، ®الواو  ©بضم  قرأو  في ستة مواضع: في  {َوََلٗ
وتََيَ َماَٗل َووُ } قوله تعالى:

ُ
ا َوَقاَل ََل ا وُ  لرَۡحَمَٰنُ ٱ ََّتَذَ ٱَوَقالُواْ }و ،[77]سورة مريم: {٧٧َۡلا  {٨٨َۡلا

هلَرِنَٰمۡح وُ }و ،[88]سورة مريم: ن َدَعۡواْ ل
َ
َذ }و ،[91]سورة مريم: {٩١ اا َۡل أ ن َيَتخه

َ
هلَرِنَٰمۡح أ َوَما يَۢنَبِغه ل

ا وُ  هلَرِنَٰمۡح وُ }و ،[92]سورة مريم: {٩٢َۡلا َوُل َۡلٞ قُۡل إهن ََكَن ل
َ
نَا  أ

َ
ينَ ٱفَأ ]سورة  {٨١ ۡلَعَٰبهده

ْ ٱوَ }،[81الزخرف:  .(1) [21]سورة نوح: {٢١إهََل َخَساٗرا  ۥ  هُ َۡلُ وُ وَ  ۥَمن لَۡم يَزهۡدهُ َماُلُ  َتَبُعوا
 :(2)قال الناظم 

ك ن ا 767 ُمم  أ ســـ  ُرف  ف اضـــ   ُول ًدا م ع  الز خ 
 

 ............................... ر ًضا 
د أن ووجه:  لــ  م، الو  د  م والعــُ د  د لغتــان، مثــل العــ  ، وقيــل: الُولــد جمع، والولــد والُولــ 

 .(3)مفرد 

قوله تعالى: في موضعين، في  {تََكادُ }في لفظ: على التذكير  ®الياء  ©ـــ ب قرأو 
َُٰت ٱَكاُد يَ } ۡرُض ٱَيَتَفَطۡرَن مهۡنُه َوتَنَشقُّ  لَسَمََٰو

َ
َباُل ٱَوََّتهرُّ  َۡل ا  ۡۡله قوله و . [90]سورة مريم: {٩٠َهدًّ

َُٰت ٱَكاُد يَ }تعالى:   :(5)قال الناظم . (4) [5]سورة الشورى: {َيَتَفَطۡرَن مهن فَۡوقهههنَ  لَسَمََٰو
767 ............................ 

 
ا  ...  مــــــــ  ــــــــهــــــــ  ي ــــــــ  اُد ف كــــــــ  ــــــــ  ار  ب  أ  ي ــــــــ   ن

َُٰت ٱ}أن تأنيث  ووجه:   .(6) ، فجاز تذكير الفعل وتأنيثهغير حقيقي {لَسَمََٰو
 ُسوَرةُ طه
 .(7) ذكرهوتقدم . [1]سورة طه: {١طه }في  ®الهاء  ©، و®الطاء  ©بإمالة  قرأ
سه } ، في قوله تعالى:{ُسٗوى}في لفظ:  ®الســــين  © بكســــر قرأو   {٥٨ٗوى َمَكٗنا 
 .(8) [58]سورة طه:

                                                           
 (.406، 4/182نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.84يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/139لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (3)
 (.183، 4/182نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.84)صيبة النشر البن الجزري ط (5)
 (.2/93نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.961نار: )صا (7)
 (.4/188نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
772 ............................ 

 
م   ........  مــُ ر ه  اضــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ  ك  ًوى بــ   ســــــــــــــــ 

تـــــــًى ظـــــــ  م  كـــــــ  ل  نـــــــ   773   ........ن  فـــــــ 
 

 ......................................
. 
 

 .(2) هما لغتان :وقيل ،ال مانع فيه من النار :أي ،أنه أراد مكانا مستوياً  ووجه:
َهََٰذَٰنه  قَالُو اْ إهنَ }، في قوله تعالى: {إهۡن َهََٰذَٰنه } في لفظ: ®النون  ©بتشـــديد  قرأو 
َرَٰنه   :(4)قال الناظم . (3) [63]سورة طه: {لََسَٰحه
773 ........................... 

 
ف  ف   ........................   ر اد  إ ن  خ 

 .......................ل مــــــًا ع   774 
 

 ....................................
.. 
 

أن  من العرب من يعرب المثنى باأللف مطلقًا رفعًا ونصـــبًا وجرًا، وهي  ووجه:
 ،األلف لداللة االثنينب فيرفعون لحارث بن كعب، وكنانة، والهجيم، وزبيد، ني الغة ب

 .(5) ويقدرون عليها اإلعراب
ۡلقه َما ِفه يَمهينهَك }، في قوله تعالى: {تَۡلَقۡف } في لفظ: ®القاف  ©بتشديد  قرأو 

َ
َوأ

  ْ  .(6)، وتقدم الكالم عنه [69]سورة طه: {تَۡلَقۡف َما َصَنُعو ا
رٖ }في لفظ:  ®ألف  ©من غير  ®الحاء  ©وإسكان  ®السين  ©بكسر  قرأو  ، {َسَٰحه

 :(8)قال الناظم . (7) [69]سورة طه: {ۡحرٖ إهَنَما َصَنُعواْ َكۡيُد سه }في قوله تعالى: 
ر   776 ح  ر  ســــــ  اح  ســــــ  ف او   ....... شــــــ 

 
 .................................

أنه أضـــــــــاف الكيد إلى الســـــــــحر على معنى: أن  الذين صـــــــــنعوا تخييل  ووجه: .......
ســـحر وليس بحقيقة، ويجوز أن يكون المعنى: كيد ذي ســـحر، فحذف المضـــاف وأقام 

                                                           
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.141نار: الحجة البن خالويه )صا (2)
 (.4/188نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.2/450طيبة النشر للنويري )نار: شرح ا (5)
 (.672نار: )صا (6)
 (.4/190نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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  .(1)المضاف إليه مقامه 
ـــ:  قرأو  ــــ في األلفاظ  ®ألف  ©من غير  ®النون  ©المضمومة بداًل من  ®التاء  ©بـ
ــــة:  َنَيۡ }الثالث

َ
َعدۡ  ... َنَُٰكمأ ــــه تعــــالى: {َنَُٰكمۡ َما َرزَقۡ  ... َنَُٰكمۡ َوَوَٰ  َيََٰبنه  }، في قول

يَل  َنَۡيتُ  َقدۡ  إهۡسََٰٓءه
َ
هنۡ أ هُكمۡ  ُكم م  َعۡدتُ  َعُدو  نهَب  ُكمۡ َوَوَٰ وره ٱ َجا  ٱ لطُّ

َ
ۡۡلَ  ۡيَمنَ َۡل  َعلَۡيُكمُ  اَونََز

ۡ ٱ هَبَٰته َما َرزَقۡ  ٨٠ َوىَٰ لَسلۡ ٱوَ  َمنَ ل  .(2) [81، 80]سورة طه: {ُكمۡ تُ ُِكُواْ مهن َطي 
 :(3)قال الناظم 

ف ا  ................ 776 ي ُتُكم  شــــــــــ   أ ن ج 
 

م    كـــــــُ تـــــــُ قـــــــ  ز  ذ ا ر  م  كـــــــ  هـــــــُ م  لـــــــ  كـــــــُ تـــــــُ د   و اعـــــــ 
ويقوي أنه إخبار من هللا ســـبحانه عن نفســـه أنه فعل بهم هذه األشـــياء،  ووجه: 

ۡ ٱ َعلَۡيُكمُ  اَونََزۡۡلَ } هذا إجماعهم على قوله تعالى:  .(4) {َوىَٰ لَسلۡ ٱوَ  َمنَ ل
َل }من لفظ:  ®الحاء  ©بضم  قرأو  ، في {َُيۡلهۡل }من لفظ:  ®الالم  ©، و{َفَيحه

ۖٓ َوَمن َُيۡلُ َوََل َتۡطَغۡواْ فهيهه َفَيحُ }قوله تعالى:  ۡيهه َغَضبه َفَقۡد َهَوىَٰ َل َعلَۡيُكۡم َغَضبه
 {٨١ۡل َعلَ

 :(6)قال الناظم  .(5) [81]سورة طه:
777 – ............................ 

 
ر   ............  ســــــــــــــــــــــــ  م  ك  ضــــــــــــــــــــــــ   و 

ل   778  ـــــــُ ل حــ  ع  يــ  ل  مــ  حـــــــ  ـــــــ  ر  يــ   ......ا  ن
 

 ....................................
. 
 

 .(7)، وهو بمعنى: النزول، أو الحلول في مكان ®فعل يفُعل  ©أنه على وزن  ووجه:
هَمۡلكهَنا} في لفظ: ®الميم  ©بضم  قرأو  ۡخلَۡفَنا }قوله تعالى: ، في {ب

َ
ْ َما  أ قَالُوا

همُ   :(9)قال الناظم  .(8) [87]سورة طه: {ۡلكهَناَموۡعهَدَك ب

                                                           
 (.608نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/190نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.609)صنار: شرح الهداية للمهدوي ا (4)
 (.4191نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.276نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (7)
 (.4/191نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.85يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ا....................   778 نـــــــ  كــــ  لــــ   بــــمــــُ
 

مٌّ   ف اضــــــــــ   ....................... شــــــــــ 
بقدرتنا وسلطاننا،  :الضم ةقراءوالمعنى على ، يجوز فيها ثالث لغاتأنه  ووجه: 

 .(1)أي: لم نقدر بُملكنا على ردهم 
هۡلَنا  } مخففة في لفظ: ®الميم  ©، و®الحاء  ©بفتح  قرأو  قوله تعالى: ، في {ُۡح 

هن زهيَنةه َوَلَٰكهَنا َۡحَ } ۡوَزاٗرا م 
َ
 :(3)قال الناظم  .(2) [87]سورة طه: {َفَقَذۡفَنََٰها ۡلَقۡومه ٱۡلَنا  أ

ل ن ا  779 ل  ُحم   ر  ث ق  ســــــــــ  م  و اك  ضــــــــــُ  ف اع  و 
 

م  ن  غـــــــــ  م  كـــــــــ    ر   ...............حـــــــــ 
لنا أثقااًل وأحمااًل من ُحلي  أنهم نسبوا الفعل إلى أنفسهم،  ووجه:  م  والمعنى: ح 

 .(4)آل فرعون 
ُخۡذ  يَبَۡنُؤم ه قَاَل }قوله تعالى: ، في {يَبَۡنُؤمَ } في لفظ: ®الميم  ©بكسر  قرأو 

ۡ
ََل تَأ

سه  
ۡ
هَرأ هلهۡحَيَّته َوََل ب  .(5) ذكرهوتقدم . [94]سورة طه: {ب

ههه }الخطاب في لفظ:  ®تاء  ©بـــ  قرأو  واْ ب هَما }قوله تعالى: ، {ۦَيۡبُۡصُ ُت ب قَاَل بَُۡصۡ
ههه تَ لَۡم  واْ ب  :(7)قال الناظم . (6) [96]سورة طه: {ۦۡبُۡصُ

779............................. 
 

ب   ...........  اطـــ  ُروا خـــ  ات ب صــــــــــــــُ فـــ   شــــــــــــــ 
ه على الخطاب في قوله أنه  ووجه:    .(8) [95]سورة طه: {َفَما َخۡطُبَك }رد 

يِٕ }قوله تعالى: ، في {تَۡرَضَٰ } في لفظ: ®التاء  ©بضم  قرأو 
 َّلۡله ٱَومهۡن َءانَا 

ۡطَراَف 
َ
هۡح َوأ  :(10)قال الناظم . (9) [130]سورة طه: {١٣٠ۡرَضَٰ لََعَلَك تُ  ۡلََهاره ٱفََسب 

                                                           
 (.276نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (1)
 (.192، 4/191الجزري )نار: النشر البن ا (2)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.461البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 236نار: الحجة البن خالويه )صا (4)
 (.278صنار: )ا (5)
 (.4192نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.2/105نار: الكشف لمكي القيسي )ا (8)
 (.4/194نار: النشر البن الجزري )ا (9)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (10)
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783 ............................ 
 

م   الت اء    ى ب ضــــــــــــ  ضــــــــــــ  ر  صــــــــــــ  ت ر  ب ار  د   ح 
يشهد  ،يرضاك هللاُ  وقيل معناه: ،ضى ويرضيك هللاى الر   ط  ع  تُ أن  معناه:  ووجه: 

ههه } له قوله تعالى: ا  ۦَوََكَن عهنَد َرب  ي ٗ   .(1) [55]سورة مريم: {٥٥َمۡرضه
َو لَۡم } على التذكير في لفظ: ®الياء  ©بــ  قرأو 

َ
تهههمأ

ۡ
َو لَۡم }قوله تعالى: ، في {تَأ

َ
أ

هَنُة َما ِفه يَ  تهههم بَي 
ۡ
ُحفه ٱأ وَلَٰ ٱ لصُّ

ُ
 :(3)قال الناظم . (2) [133]سورة طه: {١٣٣ َۡل

مُ  ....................... 784 أ ت ه  ـــــ   ي
 

ُة ك    بــــــ  ح  ٍف صــــــــــــــُ ف  ُخل ٍف خ  ه   ه ُمواد  و 
هَنةُ } أن التأنيث في: ووجه:  فجاز تذكير الفعل وتأنيثه، أو  غير حقيقي، {بَي 

 .(4) ُحم ل على تذكير المعنى، وهو البيان
نْبَياءه واَۡلجه 

َ
 ُسوَرةُ اَل

في  {نُّوَحه  إهَّلۡههمۡ }في لفظ:  ®الحاء  ©، وفتح ®النون  ©بداًل من  ®الياء  ©بـــ  قرأ
َك إهََل رهَجاَٗل يُّوََح  إهَّلۡههمۡ }قوله تعالى: 

رَۡسۡلَنا َقۡبلَ
َ
 .(5) ذكرهوتقدم  ،[7]سورة األنبياء: {َوَما  أ

َذَٰذاا إهََل }في قوله تعالى:  {ُجَذَٰذاا}في لفظ:  ®الجيم  ©بكسر  قرأو  فََجَعلَُهۡم جه
ُعوَن   :(7). قال الناظم (6) [58]سورة األنبياء: {٥٨َكبهرٗيا لَُهۡم لََعَلُهۡم إهَّلۡهه يَرۡجه

787............................. 
 

ه    مـــــــ   ُر ضــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ  ذ اًذا ك  يرُ .... جـــــــُ  عــ 
غ ار، وث ق يل   ووجه:  ف اف، وصــــــغير وصــــــ  ، وخ  يذ، كما يقال: خفيف  ذ  أنه جمع ج 

 .(8)وث ق ال  
َنُكم}على التذكير في لفظ:  ®الياء  ©بـــ  قرأو  ُۡحصه في قوله تعالى: ، {َله

                                                           
 (.464البن زنجلة )ص القراءاتجة ح (1)
 (.4/194نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/108نار: الكشف لمكي القيسي )ا (4)
 (.294نار: )صا (5)
 (.4/198(نار: النشر البن الجزري ا (6)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.2/167لألزهري ) القراءات(، ومعاني 250نار: الحجة البن خالويه )صا (8)
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ُكمۡ } سه
ۡ
هنَۢ بَأ َنُكم م  ُۡحصه  .(1) [80]سورة األنبياء: {وََعَلۡمَنَُٰه َصۡنَعَة َۡلُوٖس َلُكۡم ّله

 :(2)قال الناظم 
ن  ُنون   788 صــــــــــ  ًنا أ ن  ث  غ  ف  صــــــــــ  ُيح 

ن  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل
 

ا ...........................ث  ف    كُ    نـــــ 
أنه جعل الفعل هلل تعالى، والمعنى: لُيحصـــــــــــــــنكم هللا، ويجوز أن يكون  ووجه: 

 .(3)الفعل للبوس، والمعنى: لُيحصنكم اللبوس، وذ ك ر ه للفاه 
، {وََحَرَٰمٌ }في لفظ:  ®ألف  ©من غير  ®الراء  ©وإسكان  ®الحاء  ©بكسر  قرأو 

َٰ قَرۡ }في قوله تعالى:  ۡرٌم لََعَ ۡهلَۡكَنََٰها  وَحه
َ
 :(5). قال الناظم (4) [95]سورة األنبياء: {َيةر أ

789 ............................ 
 

ُصر    ك  ن  اق  ر  س  س  ىف  ص  ... ُحر  م  اك   ر ض 
ل وح  أن ووجه:  م، هما لغتان، كــ: ح  رم بمعنى ع ز  رم وحرام، وقيل: ح  الل، وح 

 .(6)وحرام بمعنى واجب 
ه }من لفظ:  ®الالم  ©، وإسكان ®األلف  ©بحذف  قرأو  ََٰل َرب  ، في قوله تعالى: {َق

ه } هٱۡۡلَق  ه ٱۡحُكم ب  :(8). قال الناظم (7) [112]سورة األنبياء: {قُل َرب 
ف ان  ع  ُقل  ق ال   785 ُره ا  شـــــــــــ   ُام  ع  و آخ 

 
 ....................................

..... 
 

 .(9)أنه على األمر، أي: قل يا محم د رب احكم بالحق  ووجه:
***** 

ُسَكََٰرىَٰ }في لفظ:  ®ألف  ©من غير  ®الكاف  ©، وإسكان ®السين  ©بفتح  قرأو 
ََٰرىَٰ  هُسَك هَسكۡ ٜرىَٰ َوَما ُهم َوتََرى ٱۡلَاَس َسكۡ }الموضعين، في قوله تعالى:  {َوَما ُهم ب ٜرىَٰ ب

                                                           
 (.4/199نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/168لألزهري ) القراءات(، ومعاني 469البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (3)
 (.4/200نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.470نار: الحجة البن زنجلة )صا (6)
 (.4/202نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.534نار: الموضح البن أبي مريم )صا (9)
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يٞد  َن َعَذاَب ٱّلَله َشده  :(2). قال الناظم (1) [2]سورة الحج: {٢َوَلَٰكه
ر ى م ًعا  792 ك  ف اســــــــــــ   .......... شــــــــــــ 

 
 ....................................

..... 
 

 . (3) كجرحى، وهلكى، وزمنى ®فعلى  ©أنه جمع لسكران على وزن  ووجه:
، في موضعين، هنا، وفي فاطر، في قوله {َولُۡؤلُٗؤا}بالخفض في لفظ:  قرأو 
َساوهَر مهن َذَهٖب َولُۡؤلُؤر }تعالى: 

َ
ْ ُُيََلۡوَن فهيَها مهۡن أ  .(4) [33]سورة فاطر:، و[23]سورة الحج: {ا

 :(5)قال الناظم 
ُل  ا 794 ب  ُل    ................ ان صـــــــــ 

 
ًرا  ث وى  ذ  إ  ل  نــــ    اط  فــــ  ًداو  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــ   أ ىنـ

َهٖب َولُۡؤلُؤر }أنه معطوف على  ووجه: 
َساوهَر مهن ذَ

َ
ْ أ  .(6)كأنه قال: أساور من ذهب  {ا

 {َسَوا ءا ٱۡلَعَٰكهُف فهيهه َوٱۡۡلَاده }، في قوله تعالى: {َسَوا ءا }بالرفع في لفظ:  قرأو 
 :(8) ، وأما موضع الجاثية فبالنصب وفاقًا لحفص. قال الناظم(7) [25]سورة الحج:

ف ع   795 ب  ر  و اًء ان صــــــــــــ  اث ي ه  ع  ســــــــــــ   ل م  الج 
 

ب    ح   ............................. صـــــــــــ 
 .(9) مقدم عليه، والمعنى: العاكف فيه والباد سواء {ٱلَۡعَٰكهُف } أنه خبر لـــ: ووجه: 

، في الموضعين: في قوله تعالى: {َمنَسكا }في لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 
نَۡعَٰمه }

َ
هنَۢ بَههيَمةه ٱَۡل َٰ َما َرزََقُهم م 

ْ ٱۡسَم ٱّلَله لََعَ َۡذُكُروا ه ٗك ّل  َمةٖ َجَعۡلَنا َمنسه
ُ
ه أ
]سورة  {َولهُك 

ُكوهُ }، وقوله تعالى: [34الحج: كا ُهۡم نَاسه َمةٖ َجَعۡلَنا َمنسه
ُ
ه أ
هُك   .(10)[ 67]سورة الحج: {ل 

 :(11)قال الناظم 
                                                           

 (.4/203الجزري )نار: النشر البن ا (1)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (. 2/175لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (3)
 (.4/204نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.86يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.617نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.4/205نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.86البن الجزري )صيبة النشر ط (8)
 (.118 /2لكشف لمكي القيسي )ا (9)
 (.4/205نار: النشر البن الجزري )ا (10)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (11)
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796 ............................ 
 

ًكا   ن ســــ  ي ن ي  م  ســــ  ف ا ........ و  ر ن  شــــ   اك ســــ 
ك فيه، وقيل: الفتح والكسر لغتان  ووجه:   .(1)أنه اسم مكان الذي ينس 

هََّلهينَ }في لفظ:  ®الهمزة  ©بفتح  قرأو  ذهَن ل
ُ
ـــه تعـــالى: {أ هََّلهيَن }، في قول ذهَن ل

َ
أ

 ْ َنُهۡم ُظلهُموا
َ
هأ  :(3). قال الناظم (2)[ 39]سورة الحج: {يَُقَٰتهلُوَن ب
797 ............................ 

 
م    ن  الضــــــــــــــ  ًدا ن  و ُأذ  ا مـــــــ  مـــــــً ك  ح   ســــــــــــــــــــ 

ر يس  م ع  ُخل ف   798   ............إ د 
 

 ....................................
... 
 

َٰفهعُ }أن ه بنا الفعل للفاعل المتقدم قبله، في قوله تعالى:  ووجه: ، {إهَن ٱّلَلَ يَُد
يٌر } وبعده في قوله تعالى: َٰ نَۡۡصهههۡم لََقده ن  هللا للذين يقاتلون {٣٩ِإَوَن ٱّلَلَ لََعَ ، والمعنى: أ ذ 

(4). 
، في قوله تعالى: {يَُقَٰتهلُونَ } على البناء للمجهول في لفظ: ®التاء  ©بفتح  قرأو 

{ ْ َنُهۡم ُظلهُموا
َ
هأ هََّلهيَن يَُقََٰتلُوَن ب ذهَن ل

َ
 :(6). قال الناظم (5)[ 39]سورة الحج: {أ

ون   798 لــــــــُ اتــــــــ  قــــــــ   ف  عــــــــ  ........... يــــــــُ
 

ا ......................... ع م    ت ح  التــــ   اف 
ن هللا للذين يريدون قتال عدوهم  ووجه:  أنه أضاف الفعل للفاعل، والتقدير: أ ذ 

 . (7)بالقتال 
ونَ }الغيب في لفظ:  ®ياء  ©بــــــــــــــــ  قرأو  ا عهنَد } ، في قوله تعالى:{َتُعدُّ ِإَوَن يَۡوما

وَن  هَما َيُعدُّ ۡلفه َسَنةٖ م 
َ
هَك َكأ  :(9). قال الناظم (8) [47الحج:]سورة  {٤٧َرب 
799 ............................ 

 
د    عـــــــُ ـــــ  ي  ............................ و 

 
                                                           

 (.618نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/206نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/120القيسي )نار: الكشف لمكي ا (4)
 (.4/206نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.121لكشف لمكي القيسي )صاانار:  (7)
 (.4/207نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ااٍن د   800 ف   ................... شـــــــــــــ 
 

 ....................................
... 
 

، والمعنى: {ٱ}أنه حمله على لفظ: الغيب قبله في قوله:  ووجه:
 .(1)كألف سنة مما يعدوا المستعجلون بالعذاب 

ِإَوَّل }، في قوله تعالى: {تُرَۡجعُ }في لفظ:  ®الجيم  ©وكسر  ®التاء  ©بفتح  قرأو 
ُموُر 

ُ
ُع ٱَۡل  .(2) وقد تقدم في سورة البقرة [76]سورة الحج: {٧٦ٱّلَله تَرۡجه

 ُسوَرةُ الُْمْؤمهُنون
هههمۡ } في لفظ: بالتوحيد قرأ َٰت َو

هههۡم  َلهينَ ٱوَ } :في قوله تعالى، {َصلَ ت َٰ َصَلوَٰ
ُهۡم لََعَ

 :(4)قال الناظم . (3) [9]سورة الم منون: {٩ُُيَافهُظوَن 
د   ................... 801 حــــــ    ...و 

 
م    ال ت ه  ف اصـ   ....................... شـ 

 .(5)؛ وألن الصالة في األصل مصدر الجنس أنه على إرادة ووجه: 
ْ ٱَفَقاَل َيََٰقۡومه }قوله تعالى: ، في {ۥ  َغرۡيُهُ } في لفظ: ®الر اء  ©بخفض  قرأو   ۡعُبُدوا

هۡن إهَلَٰهر َغرۡيه  ّلَلَ ٱ ُكم م 
ه َما لَ نُ }قوله تعالى: ، و [23]سورة الم منون: {ه

َ
ْ ٱ أ َما لَُكم  ّلَلَ ٱ ۡعُبُدوا

هۡن إهَلَٰهر َغرۡيه  ه م   .(6)األعراف  سورة وتقدم الكالم عليه في. [32]سورة الم منون: {ه
قوله تعالى: ، في {َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت }في الموضعين في لفظ:  ® الهاء ©ووقف بـــ 

هَما تُوَعُدوَن }  .(7)وتقدم ذكره . [36]سورة الم منون: {٣٦َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت ل
ۡبَوةٖ َوَءاَوۡيَنَُٰهَما  إهَّلَٰ رُ }قوله تعالى: ، في {َرۡبَوةٖ }في لفظ:  ®الر اء  ©بضم    قرأو 
  .(8)وتقدم ذكره في آخر سورة البقرة  .[50]سورة الم منون: {٥٠رٖ َوَمعهٖي قرأَذاته 

                                                           
 (.620نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.402نار: )صا (2)
 (.4/210نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.3/73(، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )289نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (5)
 (.275، 472نار: )صا (6)
 (.821نار: )صا (7)
 (.442نار: )صا (8)
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َٰلهمه } في لفظ: ® الميم ©برفع  قرأو  َٰلهمُ }قوله تعالى: في ، {َع  لَشَهََٰدةه ٱوَ  ۡلَغۡيبه ٱ َع
 :(2)قال الناظم . (1) [92]سورة الم منون: {٩٢َفَتَعََِٰلَٰ َعَما يُۡشهُكوَن 

ال ُم ....  806 ذ ا عـــ  اكـــ  د  ه  مـــ  بـــ  ح   صــــــــــــــُ
 

 ....................................
.... 

 
 .(3) ابتداء محذوفستلناف، أو أنه خبر أنه على االبتداء واال ووجه:

ۡقَوُتَنا}في لفظ: بعدها،  ®ألف  ©و، ®القاف  ©و، ®الشين  ©بفتح  قرأو  ، في {شه
 :(5)قال الناظم  .(4) [106]سورة الم منون: {َوُتَناَقَٰ َغلََبۡت َعلَۡيَنا شَ قَالُواْ َرَبَنا }قوله تعالى: 

806 ............................ 
 

ا .....................  ُدد  تـ ح  وامـــــــ   و افـ 
ا  807  ُتنــــ  و  ق  ر  كــــًا شــــــــــــــ  اُمح  فــــ   ... شــــــــــــــ 

 
 ....................................

. 
 

قاوتنا لغتان  ووجه: وتنا وش  ق   .(6)أن  ش 
ۡخرهيًّا}لفظ:  في ®ين الس    © بضم    قرأو  ، ®صاد  ©، هنا، وفي الموضعينفي  {سه
نَسوُۡكۡم ذهۡكرهيسُ  ُموُهمۡ ََّتَذتُّ ٱفَ }قوله تعالى: وذلك في 

َ
، [110الم منون:]سورة  {ۡخرهيًّا َحََّتَٰٓ أ

ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم ََّتَۡذَنَُٰهۡم سُ ٱ}قوله تعالى: و 
َ
بَۡصَٰرُ ٱۡخرهيًّا أ

َ
 .(7) [63]سورة ص: {٦٣ َۡل

 :(8)قال الناظم 
م   ..................... 807 ضــــــــــــــُ  و 

 
اد    ر يًّا ك صـــــــ  خ  ر ك  ســـــــُ  م  أُ اب  ــــــــــــــــــــــث  ك ســـــــ 

ا 808  ف   ....................... شــــــــــــــ 
 

 ....................................
.. 
 

خرة، وقيل: هما بمعنى واحد ووجه:   .(9)أنه من الس 
َنُهمۡ } ®همزة  ©بكسر  قرأو 

َ
اْ  ّۡلَۡومَ ٱإهن ه َجَزۡيُتُهُم }قوله تعالى: ، في {أ و  هَما َصََبُ ب

                                                           
 (.4/214نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.88البن الجزري )صيبة النشر ط (2)
 (.491(، وحجة ابن زنجلة )ص258نار: الحجة البن خالويه )صا (3)
 (.4/215نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.625نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.4/215نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.88)صيبة النشر البن الجزري ط (8)
 (.4/215(، والنشر البن الجزري )197، 2/196لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (9)
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هُزونَ ٱَنُهۡم ُهُم إه  ئ
 :(2)قال الناظم . (1) [111]سورة الم منون: {١١١ ۡلَفا 

ال  إ ن  ......  808 قـــ  ر  أ ن ُهم  و  ســــــــــــــ  ك   و 
 

 ..........................ق ا ر  ي ـ  فُقل   
ْ }أنه على االستلناف؛ ألن الكالم تم  عند  ووجه:   ا و  هَما َصََبُ ، ويكزن الجزاء {ب

لـــــ: محذوفًا لم يذكر ما هو، والفعل عامل فيه في المعنى، وهو المفعول الثاني 
  .(3) {َجَزۡيُتُهمُ }

ََٰل َكمۡ } في: األمر بلفظ ®ألف  ©بغير  قرأو  ََٰل إهن}و ،{َق قوله تعالى: ، في {َق
ۡرضه ٱۡم ِفه ۡل َكۡم َۡلهثتُّ قُ }

َ
نهَي  َۡل ۡل إهن قُ }قوله تعالى: و  ،[112]سورة الم منون: {١١٢َعَدَد سه

نَُكۡم ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن َۡلهثتُّ 
َ
 :(5). قال الناظم (4) [114]سورة الم منون: {١١٤ۡم إهََل قَلهيًٗل  لَۡو أ

ال  إ ن   ................. 808 قـــــــــ   و 
 

م  ُهم ا ق ا ر  ي ـ  فُقل     ...............ُقل  ك 
 .(6)أنه على األمر في األول، وعلى الخبر في الثاني ووجه:  

قوله تعالى: ، في {له   َ فَۡس } إلى الساكن أهلها في لفظ: ®الهمزة  ©بنقل  قرأو 
َسله }

ۡو َبۡعَض يَۡوٖم فَ
َ
ا أ هينَ ٱقَالُواْ َۡلهثَۡنا يَۡوما  .(7) تقدم ذكرهوقد . [113]سورة الم منون: {١١٣ ۡلَعا د 

: في قوله تعالى ،{تُرَۡجُعونَ } في لفظ: ®الجيم  ©وكسر ، ® التاء ©بفتح  قرأو 
نَُكۡم إهَّلَۡنا ََل تَ }
َ
 .(8)، وقد تقدم ذكره في البقرة [115]سورة الم منون: {١١٥ُعوَن رۡجه َوأ

 أول سورة النور إىل آخر سورة العنكبوتاملطلب الثالث: من 
 ُسوَرةُ اْۡلُّوره والُْفْرقَانه 

يَۡرُموَن  َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {لُۡمۡحَصَنَٰته ٱ} في لفظ: ®الصاد  ©بكسر  قرأ
وقد تقدم . [23]سورة النور: {َنَٰته لُۡمۡحصه ٱيَۡرُموَن  َلهينَ ٱإهَن }و ،[4النور:]سورة  {َنَٰته لُۡمۡحصه ٱ

                                                           
 (.4/216نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/132نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/216نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/132نار: الكشف لمكي القيسي )ا (6)
 (.176نار: )صا (7)
 (.402نار: )صا (8)
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 .(1) ذكره في سورة النساء
َن َغَضَب  ۡلَخَٰمهَسةُ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {ۡلَخَٰمهَسةَ ٱوَ }في لفظ:  بالرفع قرأو 

َ
 ّلَله ٱأ

قهيَ ٱَعلَۡيَها  إهن ََكَن مهَن  ده  :(3)قال الناظم . (2) [9]سورة النور: {٩ لَصَٰ
810 ............................ 

 
ف ُعوا .....  ار  ر ى فــــــ  ُة ااُلخ  ام ســـــــــــــــــــ  خــــــ   و 

ُص ال   811  ف   ................... ح 
 

 ....................................
... 
 

َن َغَضَب }أنه على االبتداء، والخبر:  ووجه:
َ
 .(4) {أ

َن }قوله تعالى: ، {َرُءوٞف } على القصر من لفظ: ®الواو  ©بحذف  قرأو 
َ
 ّلَلَ ٱَوأ

يٞم ؤُ رَ   .(5)وقد تقدم ذكره في سورة البقرة . [20]سورة النور: {٢٠ٞف رَحه
َ يَۡوَم }قوله تعالى: ، في {تَۡشَهدُ }في لفظ:  على التذكير ®الياء  ©ــ ب قرأو  ۡشَهُد ي

هَما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  رُۡجلُُهم ب
َ
يههۡم َوأ يۡده

َ
نَُتُهۡم َوأ لۡسه

َ
ۡيههۡم أ

 .(6) [24]سورة النور: {٢٤َعلَ
 :(7)قال الناظم 

ُد  813 ه   ................. ف تىً د  رُ ي شـــــــــــــ 
 

 ......................................
. 
 

 .(8) يقوم الرجال يقال:كما لتذكيره،  ر الفعلك   ذُ اللسان مذكر ف  أن   :ووجه
ََل }قوله تعالى: ، في {ُبُيوتهُكمۡ }، و{ُبُيوتاا} من لفظ: ®الباء  ©بكسر  قرأو 
 به 
ْ ]سورة  {َمۡسُكونَةٖ ُيوتاا َغرۡيَ به }و ،[27]سورة النور: {ُيوتهُكمۡ ُيوتاا َغرۡيَ به تَۡدُخلُوا
هههنَ } من لفظ: ®الجيم  ©، و[29النور: ُُمرهههَن }قوله تعالى: في  ،{ُجُيوب َوّۡلَۡضهۡبَن ِبه
َٰ جه 
هههنَ لََعَ  .(9)وتقدم ذكره في سورة البقرة . [31]سورة النور: {ُيوب

                                                           
 (.552نار: )صا (1)
 (.4/219نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/473(، وشرح الطيبة للنويري )495البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.632نار: )صا (5)
 (.4/222نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.261، 260نار: الحجة البن خالويه )صا (8)
 (.392نار: )صا (9)
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هي ٞ } في لفظ: ® الهمز ©مع المد و ®الدال  ©بكسر  قرأو   قوله تعالى: ، في {ُدر 
َنَها َكۡوَكٞب ده  لزَُّجاَجةُ ٱ}

َ
هي  َكأ  .(1) [35]سورة النور: {ءٌ ر 

 :(2)قال الناظم 
813 – ............................ 

 
م   .....  ر  الضـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــ  ارُ ُدر  ي  اك   بـــــــ 

ُدد  اه م ز  حُ  814  ر ضـــــــًى ف  صـــــــ  ز  و ام 
واحــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــــــ   ط  وافــــــــــــــــــــــــ 

 

 ....................................
............ 

 
الدفع في  وهوأو الد رء،  ،شد الضوء ، وهو:رأنه أخذه من الد   ووجه:

 .(3) كثير السكوت :أي ،يتك   س   :بقولهم وكسر أوله تشبيهاً  ،نقضاضاال
 في لفظ: ®القاف  ©وتخفيف  ®الواو  ©المضمومة وإسكان  ®التاء  ©بـــ  قرأو 

َبََٰرَكةٖ تُ }قوله تعالى: في  ،{يُوقَدُ }  :(5). قال الناظم (4) [35]سورة النور: {وقَُد مهن َشَجَرةٖ مُّ
ث   815 ُد أ نــــ   ةً ُيوقــــ  بــــ  ح   ..... صـــــــــــــــُ

 
 .................................

....... 
 

 ،منها ألنه جاء في ســــــــــياق وصــــــــــفها وقربٍ  ؛جعل اإليقاد للزجاجةأنه  ووجه:
الزجاجة باالتقاد  وصــفتجاز أن و  ،فجعل الخبر عنها لقربها منه وبعده من المصــباح

 .(6)مع أنه للنار؛ ألن االتقاد فيها 
في  ®القاف  ©، ورفع ®الالم  ©بعدها وبكسر  ®ألف  ©و  ®الخاء  ©بفتح  قرأو 

 ّلَلُ ٱوَ }على اإلضافة، في قوله تعالى:  {ُُكَ }، وبالخفض في: {َخلَقَ  ّلَلُ ٱوَ } لفظ:
هن َما ءٖ  قُ له َخَٰ   .(7)وقد تقدم ذكره في سورة إبراهيم  [.45]سورة النور: {ُُكَ َدا بَةٖ م 

َُٰث َعۡوَرَٰتٖ }في لفظ:  بالنصب قرأو  ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت َلُكۡم  }قوله تعالى: ، في {ثََل
ۡيههۡم 

 . (8) [58]سورة النور: {ُجَناُحَۢ َبۡعَدُهنَ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم َوََل َعلَ

                                                           
 (.4/222نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.262نار: الحجة البن خالويه )صا (3)
 (.4/223البن الجزري )نار: النشر ا (4)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.500البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (6)
 (.962نار: )صا (7)
 (.4/225نار: النشر البن الجزري )ا (8)
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 :(1)قال الناظم 
ا ُعد   817 م  م  ســــــــــــــ   ....ث ان ي ث ال ٍث ك 

 
 ....................................

.... 
 

ََٰث َمَرَٰتٖ } أنه جعله بداًل من: ووجه:   .(2)وهو منصوب على الارف  {ثََل
ۡو } قوله تعالى:ـــ وصاًل ـــ تبعًا للكسرة قبلها، وذلك في  ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 

َ
أ

 . (3)وقد تقدم ذكره في سورة النساء . [61النور: ]سورة {َمَهَٰتهُكمۡ إه ُبُيوته 
***** 

ُكُل }في لفظ:  ® النون  ©ــ ب قرأ
ۡ
ۡو تَُكوُن َلُ }، في قوله تعالى: {يَأ

َ
َجَنةٞ  ۥأ

ُكُل مهۡنَهانَ 
ۡ
 :(5)قال الناظم . (4) [8الفرقان:]سورة  {أ

لُ  ..................... 817 أ كـــــــُ ـــــــ   ي
 

اُنون    فــــ   ....................... شــــــــــــــ 
أنه أسند الفعل إلى المتكلمين، والمعنى: أن تكون له جنة نأكل منها  ووجه: 

 . (6)فنعلم أنه ن ب يٌّ بذلك 
ُشُُهۡم َوَما ََنۡ َوَيۡوَم }، في قوله تعالى: {َُيُۡشُُهمۡ }في لفظ:  ® النون  ©ـــ ب قرأو 

 .(7)وتقدم ذكره في سورة األنعام  [.17]سورة الفرقان: {ّلَله ٱَيۡعُبُدوَن مهن ُدونه 
يُعونَ }الغيب في لفظ:  ®ياء  ©بــ  قرأو  َفَقۡد َكَذبُوُكم }، في قوله تعالى: {تَۡسَتطه

هَما َتُقولُوَن َفَما  َ ب اي ٗفا َوََل نَۡۡصٗ يُعوَن َّصۡ  :(9)قال الناظم . (8) [19]سورة الفرقان: {ۡسَتطه
و عــــ  و   ...................... 819  افــــُ

 
ب ن    اط  يُعوا خ  ت ط   ..............م ا ي ســــــــــ 

ه على اإلخبار عن المعبودين من دون هللا، والمعنى: فقد كذ بكم  ووجه:  أنه رد 

                                                           
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.505البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 2/211لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (2)
 (.542نار: )صا (3)
 (.4/227نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.632نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.962نار: )صا (7)
 (.4/229نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.88يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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 . (1)من عبدت م 
ْ }في لفظ:  ®التنوين  ©بـــ  قرأو  ۡصَحََٰب  وَََعٗدا َوَثُموَداا }في قوله تعالى:  ،{َوَثُموَدا

َ
َوأ

هَك َكثهرٗيا  لَرس ه ٱ َٰل َۢا بَۡيَ َذ  .(2)وتقدم ذكره في سورة هود . [38]سورة الفرقان: {٣٨َوُقُرونَ
َۢا}في لفظ:  ®الشين  ©وفتحها، وإسكان  ®النون  ©بــ  قرأو  ، في قوله تعالى: {بُۡشَ

رَۡسَل  َلهي  ٱوَُهَو }
َ
هَيَٰحَ ٱأ َ  لر  َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه ن وقد تقدم ذكره في سورة . [48]سورة الفرقان: {ۦۡشَ

 .(3)األعراف 
ْ }بـــالتخفيف في لفظ:  قرأو  َذَكُروا َ َقد َّصَ }في قولـــه تعـــالى:  {ّله ُه بَۡيَنُهۡم َولَ َنَٰ ۡف

َۡذكُ  ۡكََثُ ّله
َ
َبَٰٓ أ
َ
وقد تقدم ذكره في ســـــــــــــــورة . [50]ســــــــــــــورة الفرقان: {٥٠إهََل ُكُفوٗرا  ۡلَاسه ٱُرواْ َفأ
 .(4)اإلسراء 
ُمُرنَا}في لفظ:  الغيب ®ياء  ©ـــ ب قرأو 

ۡ
 لرَۡحَمَٰنُ ٱقَالُواْ َوَما }، في قوله تعالى: {تَأ

هَما  نَۡسُجُد ل
َ
ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرايَ أ

ۡ
 :(6)قال الناظم . (5) [60]سورة الفرقان: {٦٠أ

821 – ............................ 
 

ا  ..........  ُرنــــــــ  أ مــــــــُ ًزا فــــــــ  يــــــــ  ار  و   جــــــــ 
، والمعنى: أنسجد لما يأمرنا محم د بالسجود له، ‘أنه إخبار عن النبي :ووجه 

 .(7)إنكارًا منهم لذلك 
َرَٰٗجا}بلفظ الجمع في:  ®ألف  ©من غير  ®الراء  ©و، ®السين  ©بضم  قرأو   {سه

نهرٗيا وََجَعَل فهيَها ُسُ }في قوله تعالى:   . (8) [61]سورة الفرقان: {٦١ٗجا َوَقَمٗرا مُّ
 :(9)قال الناظم 

                                                           
 (.2/145القيسي ) نار: الكشف لمكيا (1)
 (.279نار: )صا (2)
 (.472نار: )صا (3)
 (.291نار: )صا (4)
 (.4/230نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.572نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
 (.4/230نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ا ....................... 821 ُرج  ســـــــــــــُ  و 
 

م ع    ا ف اج  ف   ..........................شـــــــــ 
رج، كما  ووجه:  راج، وأرد به الكواكب، فشب هها بالس  قال تعالى: أنه جمع س 

ۡنَياٱ لَسَما ءَ ٱَولََقۡد َزَيَنا } هَمَصَٰبهيحَ  َلُّ  . (1) [5]سورة الملك: {ب
هَنا} ، في لفظ:®ألف  ©بــالتوحيد، أي: بغير  قرأو  هَيَٰت َرَبَنا }قوله تعالى: ، في {َوُذر 

ۡعُيٖ 
َ
هَيتهَنا قَُرةَ أ َنا َوُذر  ۡزَوَٰجه

َ
 :(3)قال الناظم  .(2) [74]سورة الفرقان: {َهۡب َۡلَا مهۡن أ

ُذر  ي ت ن ا  ............ 823 ب ة  ط  حُ و  ح   صــــــــــُ
 

 ......................................
... 
 

هَيَة َمۡن َۡحَۡلَنا َمَع }قوله تعالى: أنه ي دي معنى الجمع، ويشهد لهذا  ووجه: ُذر 
 . (4) [3]سورة اإلسراء: {نُوحر 

في قوله تعالى:  {َوُيلََقۡونَ }في لفظ:  ® القاف ©وتخفيف، ® الياء ©بفتح  قرأو 
ا لَقَ َويَ }  :(6)قال الناظم . (5) [75]سورة الفرقان: {٧٥ۡوَن فهيَها ََتهَيٗة وََسَلَٰما

 ............................. ــ 823
 

م    ا ضــــــــــــــُ ا ع  م  ك  ي ل ق وا  ُيل ق و  مــــــ  اســــــــــــــ   تــــــ 
فيتعدى إلى مفعول واحد، وهو:  ®لقى يلقى  ©أنه من الفعل الثالثي  ووجه: 

 .(7) {ََتهَيةٗ }
***** 

َعَراءه واۡلملُسوَرةُ   الشُّ

م  طٜ}في:  ®الطاء  ©بإمالة  قرأ  .(8)وتقدم ذكره  .[1]سورة الشعراء: {س 
ۡم ِإَونَُكۡم إهٗذا قَاَل نَعه }قوله تعالى: ، في {َنَعمۡ } في لفظ: ®العين  ©بكسر  قرأو 

                                                           
 (.572نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.4/233نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.504نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/232: النشر البن الجزري )انار (5)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/148نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
 (.961صانار: ) (8)
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هيَ ٱلَمهَن   .(1)وتقدم ذكره في سورة األعراف [. 42]سورة الشعراء: {٤٢ لُۡمَقَرب
ۡلَقَٰ ُموَسَٰ َعَصاهُ } في قوله تعالى: {تَۡلَقُف }في لفظ:  ®القاف  ©بتشديد  قرأو 

َ
فَأ

َ تَۡلقَ  هَذا هه فهُكوَن فَإ
ۡ
 .(2)وتقدم ذكره في األعراف  [.45]سورة الشعراء: {٤٥ُف َما يَأ

 قَاَل ءَ }قوله تعالى: ، في {ۥَءاَمنُتۡم َلُ } في لفظ: ®الهمزتين  ©بتحقيق  قرأو 
َ
َمنُتۡم أ

ۡن َءاَذَن لَُكمۡ  ۥَلُ 
َ
 .(3)وتقدم ذكره في األصول . [49]سورة الشعراء: {َقۡبَل أ
هن }قوله تعالى: ، في {وَُعُيونٖ }في لفظ:  ®العين  ©بكسر  قرأو  ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
فَأ

 .(4)وتقدم ذكره . [134]سورة الشعراء:و ،[57]سورة الشعراء: {٥٧َجَنَٰٖت وَُعُيوٖن 
إهۡن }، في قوله تعالى: {ُخلُقُ }في لفظ:  ®الالم  ©، وإسكان ®الخاء  ©بفتح  قرأو 
َولهيَ ٱۡلُق َهََٰذا  إهََل خَ 

َ
 :(6) قال الناظم. (5) [137]سورة الشعراء: {١٣٧ َۡل

825 ............................ 
 

ا ..........  ر  كـــــــ  م  حـــ  مـــُ اضـــــــــــــــــ  ُق فـــــــ  ـــ  ل  خـــ 
م    826  الضــــــــــــــ   ..... ف تىً م  ك  ذ  إ  ل  نـــــ  بـــــ 

 
 ...................................... 

أن  الخل ق  واالختالق، بمعنى: الكذب، والمعنى هنا: ما هذا العذاب الذي  ووجه: 
 .(7)تقول يا هوُد إال كذ ب األولين 

وحُ ٱ}االســــمين بعده  ، ونصــــب{نََزَل }في لفظ:  ® الزاي ©بتشــــديد  قرأو  مهيُ ٱ لرُّ
َ
 {َۡل

ههه } في قوله تعالى: وحُ ٱنََزَل ب مهيُ ٱ لرُّ
َ
 :(9) قال الناظم. (8) [193]سورة الشعراء: {١٩٣ َۡل

وُح  827 يــُن الــر  ف  و ا أل مــ  فــ   ز ل  خــ   ن  عــ  نــ 
 

ٍم حــ    ر   ............................ال  حــ 
ذلك ألن  ؛األمين   به الروح   هللاُ  ل  نز   :المعنىو  ،¸أنه جعـل الفعـل هلل ووجه: 

                                                           
 (.273صنار: )ا (1)
 (.762نار: )صا (2)
 (.701، 916نار: )صا (3)
 (.923نار: )صا (4)
 (.4/235نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.306نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (7)
 (.4/236نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.89البن الجزري )صيبة النشر ط (9)
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ه  ۥِإَوَنهُ } قولـــه تعـــالى:وهو  ،القرآنب الخبر عن تنزيـــل قـــ  أتى ع   يُل َرب   {١٩٢ ۡلَعَٰلَمهيَ ٱََلَنه
 .(1) [192]سورة الشعراء:

***** 
ـــــــــــــــــــــــ قرأ هۡلَك َءاَيَُٰت طٜ}قوله تعالى: في  ®الطاء  ©إمالة بـ ]ســــــــورة  {ۡلُقۡرَءانه ٱس   ت

 وتفدم نايره.. [1النمل:
َث َغرۡيَ َفَمكُ }قوله تعالى: ، في {َفَمَكَث }في لفظ:  ®الكاف  ©بضم  قرأو  

ههه  هَما لَۡم َُتهۡط ب َحطُت ب
َ
 .(2) [22]سورة النمل: {ۦبَعهيٖد َفَقاَل أ

 :(3)قال الناظم 
829 ............................ 

 
ــــــــــــــــــــــــنُ م ُكث   ......  م  شــــــــــُ هًى ـ  د  ف ت ُح ضــــــــــ 

أن  الضم  والفتح لغتان، والفتح أكثر وأقيس؛ ألنهم يقولون في فاعله:  ووجه: 
 .(4)ماكث 

ََل }قوله تعالى: في لفظ:  ®الالم  ©بتخفيف  قرأو 
َ
ه  أ َ قوله تعالى: في  {ْۤاوُدُجۡسَي ّلله

ََل }
َ
ه  أ َ ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰوَٰته ٱِفه  َۡلَۡبءَ ٱُيۡرهُج  َلهيٱْۤاوُدُجۡسَي ّلله

َ
وتقدم  .(5) [25]سورة النمل: {َۡل

 :(7). قال الناظم (6)كيفية الوقف على ذلك في مرسوم الخط ذكر 
ا أ ال   830 ـــــــ  ف  ي ى قـــ  لـــً تـــ  بـــ  مـــُ  أ ال  أ ال  و 

 
ُدوا   جــُ مٍ  اســــــــــــــ  أ  ب ضــــــــــــــ  د   ال  غ  ب  ثُــ  ُرح  و ابــ 

ََل }أن   ووجه: 
َ
للنداء، وُحذ ف االسم المنادى،  {يا}وتنبيه واستفتاح الكالم،  {أ

فعل أمر، والتقدير: أال يا ه الء اسجدوا، وذلك كثير في كالم العرب،  {اسجدوا}و
 قال الشاعر:

ا نـــــَ ـــَ يـــن ر  َف يـــ  ـــْ ي ـــَن كـــَ ي مـــ  ن  عـــَ ـــهـــ  ال ا مـــــَ  يـــــَ
 

اء    َة البْغضـــــــــــــَ ْحبـــــَ ب   وصـــــــــ حـــــ  َ:َر الم   َن
 

                                                           
 (.521البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 268نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.4/240نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.585نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/240نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.211نار: )صا (6)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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 .(1)أراد: يا هذا ما لهن، فحذف االسم المنادى 
هتََنهُ }في الفعلين  ®التاء  ©ــ ب قرأو  الثانية من  ®التاء  ©وضم ، {َۡلَُقولَنَ  ... ۥَۡلُبَي 

ه } قوله تعالى:في  الثانية من الثاني، ®الالم  ©وضم  ،األول هتُ ََلُ  ّلَله ٱقَالُواْ َتَقاَسُمواْ ب  ۥَنهُ بَي 
ۡهلَهُ 
َ
ههه ُقولُ ُثَم ََلَ  ۥَوأ هَوّله   :(3)قال الناظم . (2) [49]سورة النمل: {ۦَن ل

اُنب ي  ت ن   .............. 832 م  تــــ   ضــــــــــــــُ
 

ن    بـــــــ  اطـــــــ  ي  خـــــــ  ونـــــــ  نـــــــُ ن  و  ولـــــــ  قـــــــُ  ال م  نـــــــ 
ا  833  ــــــ  ف  .....................شــــــــــــــ 

 
 ....................................

... 
 

، و ®تقاسموا  ©أن   ووجه: للخطاب، والمعنى:  ®التاء  ©فعل أمٍر لالستقبال، مبنيٌّ
هتُ ََلُ }قال بعضهم لبعض تقاسموا بينكم، أي: تحالفوا، فجرى  ۡهلَهُ  ۥَنهُ بَي 

َ
َن ُقولُ ُثَم ََلَ  ۥَوأ

ههه  هَوّله  هتُ ََلُ }على الخطاب من بعضهم لبعض، ومعنى  {ۦل ُتُلن  صالحًا {ۥَنهُ بَي   .(4): لت ق 
َما }في قوله تعالى:  ،{َمۡهلهَك } في لفظ: ®الالم  ©وفتح  ®الميم  ©بضم    قرأو 
ۡهلههه ۡهلَ َشههۡدنَا مُ 

َ
قُوَن  ۦَك أ  .(5)في سورة الكهف  ذكرهوتقدم . [49]سورة النمل: {٤٩ِإَونَا لََصَٰده

َما يُۡشهُكوَن }في لفظ:  الخطاب ®تاء  ©بـــ  قرأو 
َ
َءا ّلَلُ }، في قوله تعالى: {٥٩أ

َما 
َ
ُ َخرۡيٌ أ  :(7) قال الناظم. (6) [59]سورة النمل: {٥٩ۡشهُكوَن ت
ر ُكوا ....  833 ُيشـــــــــ  ًماو   .......ل  ن   ح 

 
 ....................................

..... 
 

 .(8) إلى خطابهم ‘ يبعلى االلتفات من خطاب الن   أنه ووجه:
هَيَٰحَ ٱ} باإلفراد في لفظ: قرأو  ُل }، في قوله تعالى: {لر  هَيحَ ٱَوَمن يُۡرسه َ  لر  َۢا بَۡيَ ن ۡشَ

 .(9)وقد تقدم ذكره في سورة البقرة . [63]سورة النمل: {ۦ  يََدۡي رَۡۡحَتههه 

                                                           
 (.641نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.244، 4/243نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.89يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/162نار: الكشف لمكي القيسي )ا (4)
 (.296نار: )صا (5)
 (.4/244نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.89الجزري )ص يبة النشر البنط (7)
 (.2/492ار: شرح الطيبة للنويري )ان (8)
 (.372نار: )صا (9)
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َۢا} في لفظ: ®الشين  ©وفتحها، وإسكان  ®النون  ©بــ  قرأو  ، في قوله تعالى: {بُۡشَ
ُل } هَيحَ ٱَوَمن يُۡرسه َ  لر  َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه ن  . (1)وتقدم ذكره . [63]سورة النمل: {ۦ  ۡشَ

في الثانية،  ®نون  ©في االستفهام المكرر، باالستفهام في األول، وبزيادة  قرأو 
  َلهينَ ٱَوقَاَل }في قوله تعالى: 

َ
َٰٗبا َوَءابَا ُؤنَا  أ ءهَذا ُكَنا تَُر

َ
ْ أ ا ]سورة  {٦٧ا لَُمۡخرَُجوَن نَ نَ َكَفُرو 

 .(2)وتقدم ذكره في الهمزتين من كلمة  .[67النمل:
تَۡوهُ }في لفظ:  ® التاء ©وضم ، ®الهمزة  ©بمد  قرأو 

َ
َوَُّكٌّ }في قوله تعالى:  {أ

رهيَن تُ َءٓا  :(4)قال الناظم  .(3) [87]سورة النمل: {٨٧ۡوهُ َدَٰخه
835 ............................ 

 
م    ت ح  الضــــــــــــــ  ر  و اف  اق صــــــــــــــُ ــــــ  اف  آُتوُه ف ــــــ   ت

 ........................د  عـــــــُ  836 
 

 ....................................
. 
 

 ®الهاء©، وإلضافةلفسقطت النون  ®هُ ون  آتُ © :وأصله ® آت ©لـــ:  جمع أنه ووجه:
 .(5)باإلضافة  في موضع خفض

هَغَٰفهلر }في قوله تعالى:  {َتۡعَملُونَ }الغيب في لفظ:  ®ياء  ©بـــ  قرأو  َوَما َربَُّك ب
 . (6)وتقدم ذكره في سورة هود . [93]سورة النمل: {٩٣َعَما َتۡعَملُوَن 

 ُسوَرةُ الَْقَصصه والَْعنَْكُبوته 
م  طٜ}قوله تعالى: في  ®الطاء  ©بإمالة  قرأ  . [1]سورة القصص: {١س 
ــــــــــب قرأو  ـــــــــــ ورفع  {َونُرهيَ } في لفظ: بعدها ®الراء  ©وفتحها، وإمالة فتحة  ®الياء  ©: ـ

َما}بعــدهــا:  األســــــــــــــمــاء الثالثــة  ٜرىَٰ فهرَۡعۡونُ يَ وَ }قولــه تعــالى: ، في {فهرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُه
 :(8). قال الناظم (7) [6]سورة القصص: {٦مهۡنُهم َما ََكنُواْ َُيَۡذُروَن ُهَما وَُجُنودُ  َوَهََٰمَٰنُ 

                                                           
 (.742نار: )صا (1)
 (.166، 165نار: )صا (2)
 (.4/246نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.275نار: الحجة البن خالويه )صا (5)
 (.922نار: )صا (6)
 (.4/250البن الجزري )ار: النشر ان (7)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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836 ............................ 
 

ه   ....  يـــــــ  ا م ع  ف ت ح  اُنر ي  ال يـــــــ  فـــــــ   شــــــــــــــ 
ال ث   837  ُد الــــــثــــــ  عـــــــ  ُم بــــــ  هــــــُ عــــــُ فــــــ  ر   ...و 

 
 ......................................

.. 
 

 فهرَۡعۡونُ }فعل مضـــــــــــــارع، وفاعُله األســـــــــــــماء الثالثة بعده  {ٜرىَٰ يَ وَ }أن   ووجه:
 . (1) {ُهَماوَُجُنودُ  َوَهََٰمَٰنُ 

قوله تعالى: ، في {وََحَزناا} في لفظ: ® الزاي ©وإسكان  ®الحاء  © بضم    قرأو 
ا وَحُ  ۥ  َۡلََقَطهُ ٱفَ } َُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ  .(2) [8]سورة القصص: {ۡزنااَءاُل فهرَۡعۡوَن ّله

  :(3)قال الناظم 
ز ن   ........................ 837 حــــــــ   و 

 
ُم   هــــــُ نــــــ  ن  عــــــ  كــــــ   ســــــــــــــــــــ  م  و   .......ضــــــــــــــــــــُ

 وخلف.ت قبله، وهم: حمزة والكسائي يأي: عن المرموز لهم بشفا في الب 
ًناأن   ووجه: ز  ًنا، وح  لهما لغتان: ُحز  ل والب خ   .(4) ، كــــ: الُبخ 

رَ }في:  ®الزاي  ©الساكنة صوت  ®الصاد  ©بإشمام  قرأو  قوله تعالى: في  {يُۡصده
َر نَۡسقه َحََّتَٰ يُص   اََلَا ََل قَ } هََع ُء  ٱده  وتقدم نايره.. [23]سورة القصص: {لر 

هۡنَها }قوله تعالى: في  {َجۡذَوةٖ } من لفظ: ®الجيم  © بكسر قرأو  ه  َءاتهيُكم م 
َلَعِل 

ۡو جه 
َ
ََبر أ
َ هَن ِبه  :(6). قال الناظم (5) [29]سورة القصص: {٢٩لََعَلُكۡم تَۡصَطلُوَن  ۡلَاره ٱۡذَوةٖ م 

838 ............................ 
 

م    و ٍة ضــــــــــــــــُ ذ  جـــــــ  تــىً و  ح   فــ  تــ   م  ـــــــــــــــــــــــــــــــن  و الــفــ 
والكسر  ،وةغ  وة ورُ غ  وة ور  غ  ر   :كما قالوا في اللبن الثالث فيها، لغاتال إحدى أنه ووجه: 

 .(7) عود في رأسه نارالقطعة الغلياة من الحطب، وهو  :ومعنى الجذوة ها،أفصح
 ۡضُممۡ ٱوَ }قوله تعالى: ، في {لَرۡهبه ٱ} في: ®الهاء  ©وإسكان  ®الر اء  ©بضم    قرأو 

                                                           
 (.2/249لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (1)
 (.4/250نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.542البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/351نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.90النشر البن الجزري )صيبة ط (6)
 (.277نار: الحجة البن خالويه )صا (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-332- 

 

 :(2)قال الناظم . (1) [32]سورة القصص: {ۡهبه لرُّ ٱإهَّلَۡك َجَناَحَك مهَن 
ن ا 839 ك  م  ســـــــــ  ب ة  ك  ح  م  صـــــــــُ  و الر ه ب  ضـــــــــُ

 
ا  نـــــــ  ل  فـــ  ٍم نـــــــ  ز  ُع جـــ  فـــ  ق  ر  د   ز  ُيصـــــــــــــــــــــ  نـــ   كـــ 

، وُرُهب  أن   ووجه:  ، وُره ب  ، ور ه ب  ُق والخ وفُ  بمعنى واحد،، ر ه ب   .(3) وهو: الف ر 
قُنه  } في: ®القاف© جزمـــب قرأو  ه َ رهۡدٗءا }قوله تعالى: ، في {يَُصد  ۡلُه َمعه رۡسه

َ
فَأ

ۡقنه   ه  :(5). قال الناظم (4) [34]سورة القصص: {يَُصد 
839............................. 

 
ٍم  ...  ز  ُع جـــــــ  فـــــــ  ق  ر  د   افـــــــ  ل  نـــــــ  ُيصــــــــــــــــــــ   نـــــــ 

 . (6)أنه جواب األمر، والمعنى: إن  ترسله معي ردءًا يصدق ني  ووجه: 
َٰقهَبُة  ۥُكوُن َلُ يَ َوَمن }قوله تعالى: في  {ۥتَُكوُن َلُ } في: ®الياء  ©بـــ  قرأو  َع

 .(7)وتقدم ذكره . [37]سورة القصص: {ََلاره ٱ
قوله تعالى: في  {ََل يُرَۡجُعونَ } في لفظ: ®الجيم  ©وكسر  ®الياء  ©بــفتح  قرأو  

َنُهۡم إهَّلَۡنا ََل يُرَۡجُعوَن }
َ
 .(8)وتقدم ذكره . [39القصص:]سورة  {٣٩َوَظنُّو اْ أ
هَها} وصاًل في: ®الهمزة  ©بكسر  قرأو  م 

ُ
َوَما ََكَن َربَُّك }قوله تعالى: في  {ِفه  أ

هَها رَُسوَٗل إه َحََّتَٰ َيۡبَعَث ِفه   ۡلُقَرىَٰ ٱُمۡهلهَك   .(9)وتقدم ذكره . [59]سورة القصص: {م 
َو ُثَم هۡ }قوله تعالى: في  ،{ُثمَ }بعد  {ُهوَ } في لفظ: ®الهاء  ©بإسكان  قرأو  

 .(10)وتقدم ذكره . [61]سورة القصص: {٦١ لُۡمۡحَضهينَ ٱمهَن  ۡلقهَيََٰمةه ٱيَۡوَم 
رََءۡيُتمۡ } في لفظ: ،عين الفعل ®همزة  ©بحذف  قرأو 

َ
قُۡل }قوله تعالى:  ، في{أ

                                                           
 (.252، 4/251انار: النشر البن الجزري )( 1)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/251نار: معاني القراءات لألزهري )ا (3)
 (.4/252نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.650نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.962نار: )صا (7)
 (.402نار: )صا (8)
 (.542نار: )صا (9)
 (.332صانار: ) (10)
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رََءۡيُتۡم إهن َجَعَل 
َ
ا َّلَۡل ٱَعلَۡيُكُم  ّلَلُ ٱأ َمدا رََءۡيُتۡم }قوله تعالى: و  ،[71]سورة القصص: {َسۡ

َ
قُۡل أ

ا ۡلََهارَ ٱَعلَۡيُكُم  ّلَلُ ٱإهن َجَعَل  َمدا  .(1)وتقدم ذكره . [72]سورة القصص: {َسۡ
َن }وتقدم في الوقف على مرسوم الخط، كيفية الوقف على لفظ:  

َ
... َوۡيَكأ

نَهُ 
َ
  .(2) [82]سورة القصص: {ۥَوۡيَكأ

قوله تعالى: في  ،{ََلََسَف } في لفظ: ® السين ©وكسر  ®الخاء  ©بضم  قرأو 
ن َمَن }

َ
هَناسه َعلَۡيَنا َلَُ  ّلَلُ ٱلَۡوََل  أ  :(4). قال الناظم (3) [82]سورة القصص: {َف ب
841............................. 

 
م     ُهوُل ســـــــــــــــ  ج  م  ف  ال  ُخســـــــــــــــ  اظ  ن  ع  و   بـــــــ 

  .(5) {بنا}ونائب الفاعل الجار والمجرور، وهو  ،على البناء للمفعول أنه ووجه: 
***** 

ْ }في لفظ:  الخطاب ®تاء  ©بـــ  قرأو  َو لَۡم يََرۡوا
َ
َو لَۡم } ، في قوله تعالى:{أ

َ
َرۡواْ تَ أ

ُئ   .(6)وتقدم الكالم عنه [. 19]سورة العنكبوت: {ۥ  ُثَم يُعهيُدهُ  َۡلَۡلقَ ٱ ّلَلُ ٱَكۡيَف ُيۡبده
قولــــه تعــــالى: في  ،{َمَوَدةَ }في لفظ:  ،من غير تنوين ®التــــاء  ©برفع  قرأو  

ةه ٱبَۡينهُكۡم ِفه  َمَوَدةُ } ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰ  :(8) قال الناظم. (7) [25]سورة العنكبوت: {َلُّ
842............................. 

 
ع    فــــــــــ  ًة ر  د  و  ا غــــــــــ  مــــــــــ  ر  نــــــــــً بــــــــــ  ار   حــــــــــ   نــــــــــ 

ب  ب ي ن ُكم   843  ن  ان صـــــــــــــــ  ن و   اع م  صــــــــــــــ  و   ف 
 

 ......................................
. 
 

بمعنى الذي  ®ما  ©و ،الناصــبة ® إن   © ،كلمتين منفصــلتين ®ما إن   © أن   ووجه:
 {وثاناأ}محذوفة تعود على الذي و ®ها  © {اتخذتم}وفي  ®ما  ©صـــــلة  {اتخذتم}و

 .كمبين   ةُ إن الذي اتخذتموه أوثانا مود المعنى:و  ® إن   ©خبر  {مودة}مفعول به و
                                                           

 (.801نار: )صا (1)
 (.211نار: )صا (2)
 (.4/254نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.3/124والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )(، 2498نار: شرح طيبة النشر للنويري )ا (5)
 (.030، 992نار: )صا (6)
 (.4/257نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ـــــداء؛  ®الرفع  ©ويجوز أن  يكون  ـــــد تم  على االبت ـــــه ألن الكالم ق ـــــد قول  :عن
 . (1) الخبر {في الحياة الدنيا} :وقوله ،{أوثانا}

تُوَن ءَ }في الموضع األول:  باالستفهام قرأو 
ۡ
َشةَ ٱإهنَُكۡم ََلَأ ]سورة  {ۡلَفَٰحه

 . (2) ، وتقدم ذكره في الهمزتين من كلمةقراءالوأم ا الثاني فباالستفهام لكل  ،[28العنكبوت:
َيَنهُ }قوله تعالى: بالتخفيف في  قرأو  ه ۡهلَهُ  ۥَۡلَُنج 

َ
إهنَا }و ،[32]سورة العنكبوت: {ۥ  َوأ

ۡهلََك 
َ
وَك َوأ  .(3)وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر . [33]سورة العنكبوت: {ُمَنجُّ
ءَ }في ®الضم   © ®الكسر   ©بإشمام  قرأو  ن َجا َءۡت }قوله تعالى: ، في {سه 

َ
َولََما  أ

هههۡم َذرَٗۡع لُوٗطا س   ا رُُسلُنَ  هههۡم َوَضاَق ب   .(4)وتقدم ذكره  .[33]سورة العنكبوت: {َء ب
ْ }بالت نوين في لفظ:  قرأو  َوَقد َتَبَيَ لَُكم  َوَثُموَداا وَََعٗدا }قوله تعالى: في  {َوَثُموَدا

هن َمَسَٰكهنهههمۡ   .(5)وتقدم ذكره . [38]سورة العنكبوت: {م 
َيۡعلَُم  ّلَلَ ٱإهَن }قوله تعالى: ، في {يَۡدُعونَ }في لفظ:  الخطاب ®تاء  ©بــ  قرأو 

ههه  ءٖ  ۦَما يَۡدُعوَن مهن ُدون  :(7)قال الناظم . (6) [42]سورة العنكبوت: {مهن ََشۡ
ا ...... 800 مـــــــ  ان  حـــ  مـــــــ  قـــ  لـــُ وا كـــ  عـــُ د   يـــــــ 

 
ن ك ب ا   ر ى ظ ن  ع  ب  و ااُلخ  ح  ــــــــــــــــــــــــــــ  نصــــــــــــــ  اـ  م 

ا 801  مــــــــً  ........................ حــــــــ 
 

 .................................... 
 .(8) إن هللا يعلم ما تدعون  :قل لهمي بأن   ‘أنه خطاب للن بي    ووجه: 

تٞ } في لفظ: بـــالتوحيـــد قرأو  َيَٰ ۡيهه }قولـــه تعـــالى: في ، {َءا نزهَل َعلَ
ُ
ْ لَۡوََل  أ َوَقالُوا

ههه  هن َرب   . (9) [50]سورة العنكبوت: {ۦَءايَٞت م 

                                                           
 (.280، 279نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.172، 711نار: )ا (2)
 (.287نار: )صا (3)
 (.322نار: )صا (4)
 (.982نار: )صا (5)
 (.4/258نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.87يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.552البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (8)
 (.4/258نار: النشر البن الجزري )ا (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-335- 

 

 :(1)قال الناظم 
843............................. 

 
يـــــــُد   حـــــــ  و  ات  الـــــــتـــــــ  ة  د  آيـــــــ  بـــــــ  حـــــــ  اصــــــــــــــــــــُ  فـــــــ 

 تنوبُ  واآلية الواحدة ،أن ه على اإلفراد؛ ألن الواحد ينوب عن الجماعة ووجه: 
 .(2) عن اآليات اآلية  

ــــــــ: ب قرأو  في  ®ياء  © ®الهمزة  ©وإبدال ، ®الباء  ©بداًل من ة ساكنة ث  ل  ث  م ®ثاء  ©ـ
هَئَنُهم}لفظ:  ه ثۡ َۡلُ }قوله تعالى: في  ،{َۡلَُبو  هَن يَ و   .(3) [58]سورة العنكبوت: {ُغَرٗفا ۡۡلََنةه ٱَنُهم م 

 :(4)قال الناظم 
ال   845 د  ـــــــ  ب ث  مــُ ـــــــ   ل اء  ثــ  ـــــــ  ب ــ  ن  ال يــ  و  ثــ  نــُ ــ   ل

 
ا  ف   ................................ ش 

والمعنى: لُنن ز ل ن هم  ،قولهم: ثوى في المكــان، إذا ن ز ل  وأقــام فيــهمن أنــه  ووجه: 
 :(5)من الجنة في غرف، فُحذ ف  الجار، ومنه الشاعر 

ك  ــــ  ه  امرت ــــ  ْرَت ب ــــا أ م  ــــل م افع ــــَ  الَخيَر ف
 

ب    ركتـــــَك ذا مـــــال  وذا َنشـــــــــــــَ ت  د   َفقـــــَ
 .(6)أي: بالخير، فُحذ ف حرف الجر  

ْ وَ } في لفظ: ® الالم ©بإسكان  قرأو  ََتَمَتُعوا هَما  }قوله تعالى: في  ،{ّله َۡكُفُرواْ ب ّله
ْ ّۡلَ َءاَتۡيَنَُٰهۡم وَ   :(8) . قال الناظم(7) [66]سورة العنكبوت: {َتَمَتُعوا

845 ............................ 
 

ل   ...  ر  و  ســــــــــــــ  ك  ن  ك  ســــــــــــــ  او  فـ   ال  ب   شــــــــــــــ 
.(9)األمر، وإسكانها على التخفيف  ®الم  ©أنها  ووجه: 

                                                           
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.2/259لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (2)
 (.4/259)نار: النشر البن الجزري ا (3)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 و: عمرو الزبيدي، والبيت من بحر البسيط، انار: الموسوعة الشعرية.ه (5)
 (.612نار: الموضح البن أبي مريم )صا (6)
 (.4/260نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.655نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (9)
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 املطلب األول: من أول سورة الروم إىل آخر سورة فصلت
وم  سورة الرُّ
هَك ََّتۡ }في قوله تعالى:  ®الر اء  © وضــــم    ®التاء  ©بفتح  قرأ ]ســــورة  {١٩ُجوَن رُ َوَكَذَٰل

 .(1)وتقدم ذكره في سورة األعراف  .[19الروم:
هۡلَعَٰلهمهيَ } األخيرة في لفظ: ® الالم ©بفتح  قرأو   هَك }قوله تعالى: في  {ل  َٰل إهَن ِفه َذ

هۡلَعَٰلَ   :(3). قال الناظم (2) [22الروم:]سورة  {٢٢مهَي ٓأَلَيَٰٖت ل 
846 ............................ 

 
ر    ـــن  اك ســــــــــــــــ  ي مـــ  ـــ  ال عـــــــ  ـــ  ل ـــ   ......ًدا عـــــــ  ل

،  مُ ل  م( والعاعال  )جمع  نهأ ووجه:  يحتوي على كل المخلوقات من إنس، وجان 
 .(4) وجماد، وحيوان

ْ } في لفظ: ®الر اء  ©وتخفيف  ®األلف  ©بـــ  قرأو  مهَن }قوله تعالى: في  {فََرقُوا
َيٗعاَفَٰرَ  َلهينَ ٱ  .(5)وتقدم ذكره في سورة األنعام . [32]سورة الروم: {قُواْ دهيَنُهۡم َوََكنُواْ شه

هَيَٰحَ ٱ} في لفظ: ®األلف  ©بحذف  قرأو  ُل  َلهيٱ ّلَلُ ٱ}قوله تعالى: في ، {لر  يُرۡسه
هَيحَ ٱ  .(6)وتقدم ذكره في سورة البقرة  .[48]سورة الروم: {َفُتثهرُي َسَحاٗبا لر 

هَهَٰده }ووقف بالياء في لفظ:  هَهَٰده } قوله تعالى:في  {ب نَت ب
َ
َعن  ۡلُعۡمه ٱَوَما  أ

تهههمۡ 
 .(7) وتقدم ذكره في الوقف على مرسوم الخط. [53]سورة الروم: {َضَلَٰلَ

قوله في  {َضۡعٗفا}والموضعين،  {َضۡعٖف }في لفظ:  ®الضاد  ©بضم    قرأو 
هن ضُ  َلهيٱ ّلَلُ ٱ}تعالى:  ۡعٖف قَُوٗة ُثَم َجَعَل مهنَۢ َبۡعده ۡعٖف ُثَم َجَعَل مهنَۢ َبۡعده ُض َخَلَقُكم م 
 .(8)وتقدم ذكر ذلك في سورة األنفال  .[54]سورة الروم: {ۡعٗفا وََشۡيَبةٗ قَُوةٖ ضُ 

                                                           
 (.272نار: )صا (1)
 (.4/261نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.90يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.282(، والحجة البن خالويه )ص558البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.172نار: )صا (5)
 (.372نار: )صا (6)
 (.202نار: )صا (7)
 (.182نار: )صا (8)
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 سورة لقمان والسجدة 
ا} بهمز الواو في: قرأو  َذَها ُهزُ }قوله تعالى: في  {ُهُزوا   [.6]سورة لقمان: {اؤا َوَيَتخه
ََل تُۡشهۡك  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: في  {َيَُٰبَنَ } المتكلم في لفظ: ®ياء  ©بكسر  قرأو 

ه  هۡن َخۡرَدلٖ  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: ، و [13]سورة لقمان: {ّلَله ٱب ]سورة  {إهَنَها  إهن تَُك مهۡثَقاَل َحَبةٖ م 

قهمه  َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: ، [16لقمان:
َ
ةَ ٱأ  .(1)وتقدم ذكره  .[17]سورة لقمان: {لَصلَوَٰ

هرۡ }بعدها في لفظ:  ®ألف  ©، و®العين  ©بتخفيف  قرأو  ع  ، في قوله {َوََل تُصـــَ
هلَناسه عه َوََل تَُصَٰ }تعالى:   :(3)قال الناظم  .(2) [18]سورة لقمان: {ۡر َخَدَك ل
849 ............................ 

 
ر   ...................  اع   ذ  إ  ل  ح  ُتصـــــــــ 

ا 850  ـــــــ  ف د   شـــــــــــــــــ  ف  مـــــــُ فــــ   خــــ   .....فــــ 
 

 ....................................
. 
 

ر لغتان، ومعناهما واحد: وهو اإلعراض بالوجه عن  ووجه: ع   ر وُتص  اع  أن  ُتص 
ع ر،  ر لغة تميم، وأصله من الص  ر باأللف لغة أهل الحجاز، وتصع   الناس تكب رًا، وُتصاع 

ُل أعناقها منه   .(4)داء يأخذ اإلبل في أعناقها ورؤوسها، فُتم 
منونة منصــــــوبة على التأنيث والتوحيد في لفظ:  ®تاء  ©، و®العين  ©بإســــــكان  قرأو 

هَعَمهُ } هۡعمَ }، في قوله تعالى: {ۥن ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم ن
َ
َنةٗ  ةا َوأ  .(5) [20]سورة لقمان: {َظَٰههَرٗة َوَباطه

 :(6)قال الناظم 
ًة ن ع م   .................. 850 مـــــــ   ن ع 

 
 ......................... م ًداز  حُ د  عُ  

  .(7) أن  المفرد يفيد معنى الجمع، ويدُل عليه ووجه: 
هُل }في لفظ:  ®التخفيف  ©بـــ  قرأو   ۡلَغۡيَث ٱَوُينهُل }، في قوله تعالى: {ۡلَغۡيَث ٱَوُيَن 

                                                           
 (.278نار: )صا (1)
 (.4/268نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/188نار: الكشف لمكي القيسي )ا (4)
 (.4/268نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.623نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
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رَۡحامه ٱَوَيۡعلَُم َما ِفه 
َ
 . (1) وتقدم ذكره في سورة المائدة. [34]سورة لقمان: {َۡل

******* 
في االستفهام المكرر باإلخبار في الثاني واالستفهام في األول على قاعدته  قرأو 

ءهَذا َضلَۡلَنا ِفه }المعروفة، وذلك في قوله تعالى: 
َ
ْ أ ۡرضه ٱَوقَالُو ا

َ
يد  إه  َۡل ِفه َخۡلٖق َجده

 {نَا لَ
 .(2)وقد تقدم نايره، وُذك ر في الهمزتين من كلمة . [10]سورة السجدة:
ْ } في لفظ: ® الميم ©وتخفيف  ®الالم  ©بكســــــر  قرأو  وا َصََبُ في قوله تعالى:  ،{لََما 

ه } ۡمرهنَا ل
َ
هأ هَمٗة َيۡهُدوَن ب ئ

َ
ْ مَ وََجَعۡلَنا مهۡنُهۡم أ وا  :(4) قال الناظم .(3) [24]سورة السجدة: {ا َصََبُ

851 ............................ 
 

ا ... ...  فـــــــــ  فـــــــــ   ر  خـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــ  ا اك  مـــــــــ   لـــــــــ 
ُث غ   852   ................. ر ضــــــــــــــىً يــ 

 
 ...................................... 

والفعل في تأويل المصدر، والمعنى: وجعلناهم أئمة يهدون  {ما}أن   ووجه: 
 .(5)بأمرنا لصبرهم 

 سورة اَلحزاب وسبأ وفاطر
مع  ®الهاء  © وفتحبعدها  ®ألف  ©و ®الااء  ©وتخفيف  ®التاء  © بفتح قرأ
ۡزَوََٰجُكُم }قوله تعالى: في  ،{تَُظَٰههُرونَ } في لفظ: تخفيفها،

َ
يــــــَٰٓ لَ ٱَوَما َجَعَل أ  ــــــ ه

َمَهَٰتهُكمۡ َظَٰهَ تَ 
ُ
 :(7)قال الناظم  .(6) [4]سورة األحزاب: {ُروَن مهۡنُهَن أ

852 ............................ 
 

ر  ت    م  و الك ســــــــــــــ  اه رُون  الضــــــــــــــ   و ى ن  اـــــــ 
ا ك   853  ف  ف  ال هـــــ  اء   ن زُ و خ  ف ىو الاـــــ   ك 

 
ر    ا و اق صـــــــــــــــُ مـــــــ   ...............ســـــــــــــــ 

 .(8)تخفيفًا إحدى التاءين  فُحذ فتتااهرون  :األصلأن   ووجه: 

                                                           
 (.362نار: )صا (1)
 (.721، 711نار: )صا (2)
 (.4/270نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.661نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (5)
 (.4/271ار: النشر البن الجزري )ان (6)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.331نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (8)
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الموضعين، هنا، وفي الدخان، في  {ََل ُمَقامَ } في لفظ: ®الميم  ©بفتح  قرأو  
ْ ٱَلُكۡم فَ َقاَم ََل مَ }قوله تعالى:  ُعوا ِفه  لُۡمَتقهيَ ٱ۠هَن إ} قوله تعالى:، و [13]سورة األحزاب: {رۡجه
مهيٖ 

َ
 .(1)مخالفًا لحفص هنا، وموافقًا له في موضع الدخان . [51]سورة الدخان: {٥١ َمَقامر أ

 :(2)قال الناظم 
م   855 اُن الث ان  عُ م ق ام  ضـــــــــــــُ  ع م  د  ُدخ 

 
 ....................................

... 
 

 .(3) : المكان الذي ُيق ام فيهومعناه بالفتح ®أقام  ©أن ه من الفعل الرباعي  ووجه:
ۡسَوةٌ } في لفظ: ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 

ُ
قوله هنا وفي حرفي الممتحنة، في  ،{أ

قَۡد }قوله تعالى: و  ،[21]سورة األحزاب: {ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ إه  ّلَله ٱَلَقۡد ََكَن لَُكۡم ِفه رَُسوله }تعالى: 
َٰههيَم وَ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ إه ََكنَۡت لَُكۡم  لََقۡد }قوله تعالى: و  ،[4]سورة الممتحنة: {ۥ  َمَعهُ  َلهينَ ٱِفه  إهبَۡر

ُكۡم فهيههۡم 
 :(5)قال الناظم  .(4) [6]سورة الممتحنة: {ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ إه ََكَن لَ
م   ........................ 856 ضــُ  و 

 
ل     و ُة ف ي ال كــــُ ى ُأســــــــــــــ  د  ًرا لــــ   ع م  ن  ك ســــــــــــــ 

 .(6)، أي: قدوة تقتدون به االقتداء، و االيتساء ومعناها: ،لغة الحجاز أنها ووجه: 
ههُ }قوله تعالى: ، في {لرُّۡعَب ٱ} في لفظ: ®العين  ©بضم  قرأو   وب

ُم َوقََذَف ِفه قُلُ
وَن فَرهيٗقا  َب لرُّعُ ٱ ُ سه

ۡ
 .(7)وتقدم نايره  .[26]سورة األحزاب: {٢٦فَرهيٗقا َتۡقُتلُوَن َوتَأ

هَها   ...َوَتۡعَمۡل } في الفعلين: ®الياء  ©بــــ  قرأو  َوَمن َيۡقنُۡت }قوله تعالى: في  ،{نُّۡؤت
ه  ه َورَُسوله َ ۡجرََها َمَرتَۡيه يُّ ۡعَمۡل َصَٰلهٗحا يَ وَ  ۦمهنُكَن ّلله

َ
هَها  أ  :(9)قال الناظم . (8) [31]سورة األحزاب: {ۡؤت

ت  ال يــا   ...... 858 ُي   ل  و  مــ  اي ع  فــ   شــــــــــــــ 
 

 ....................................
... 
                                                            

 (.4/272نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/137لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (3)
 (.4/273نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.453نار: اإلتحاف للبن اء )صا (6)
 (.502نار: )صا (7)
 (.4/273نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.92الجزري )ص يبة النشر البنط (9)
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ه محمول على تـــذكير ا {يعمـــل}تـــذكير الفعـــل  ووجــه: ؛ ألنـــه {من}للفظ أنـــ 
أنه من  {ي تها}ووجه:  ،تكون اســــــــما لواحد، وجمع، ولمذك ر، وم نث {من}ومذكر 
 .(1) ¸ ربه عن ‘الرسولإخبار 

في  {ُبُيوتهُكنَ } في لفظ: ®الباء  ©و {َوقَۡرنَ } في لفظ: ®القاف  ©بكسر  قرأو 
َج ۡرَن ِفه به َوقه }قوله تعالى:  وَلَٰ ٱ ۡلَجَٰههلهَيةه ٱُيوتهُكَن َوََل تَََبَۡجَن تَََبُّ

ُ
 .(2) [33]سورة األحزاب: {َۡل

 :(3)قال الناظم 
 858 – .......................... 
 

ن    ر  ُح قــــــــ  تــــــــ  فــــــــ  ًدال  نــــــــ  و   ....... مــــــــ 
ر، وبالكسر: قرأأن  الفتح والكسر لغتان، وقيل بالفتح معناه: من االست ووجه: 

 .(4)من الوقار 
ن رَُسوَل }قوله تعالى: في ، {وََخاَتمَ } في لفظ: ®التاء  ©بكسر  قرأو   ّلَله ٱَوَلَٰكه

ه  ه ٱَم وََخات  :(6)قال الناظم . (5) [40]سورة األحزاب: {نَ  ۧۡلَبهي 
ت ُحُوه  ...... 859 ات م  اف  ان  خــــ  عـــــ   صــــــــــــــ 

 
 ....................................

ت ُم النبيين  ووجه: .... ت ُم، والمعنى: أنه ي خ  ت م  يخ   .(7)أنه فاعل من خ 
وُهنَ } :في لفظ ®الميم  ©ممدودة بعد  ®ألف  ©، و®التاء  ©بضم    قرأو  ، {َتَمسُّ

ن تُ } قوله تعالى:في 
َ
ۡيههَن مهۡن عهَدةٖ مهن َقۡبله أ

وُهَن َفَما لَُكۡم َعلَ  .[49]سورة األحزاب: {َمسُّ
ُره في سورة البقرة  ك   .(8)وتقدم ذ 

قوله تعالى: في ، {َكبهرٗيا} في لفظ: ®الباء  ©بداًل من  المثلثة ®الثاء  ©ـــ ب قرأو 

                                                           
 (.290نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.4/274نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.577البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/274لنشر البن الجزري )اانار:  (5)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.635أبي مريم )ص نار: الموضح البنا (7)
 (.412نار: )صا (8)
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 :(2)قال الناظم  .(1) [68]سورة األحزاب: {٦٨رٗيا ثه لَۡعٗنا كَ  ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ }
ا ........... 860 اُه بــــــــ  يــــــــًرا ثــــــــ  ثــــــــ   كــــــــ 

 
ُف ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل  لــــ   .............ل  نـــــــ  ي الــــخــــُ

 لهذا قوله تعالى:أنه من الكثرة، على أن هم ُيلعنون مر ة بعد مر ة، ويشهد  ووجه: 
ْولَ }
ُ
  .(3) [159]سورة البقرة: {١٥٩ عهُنونَ ٰـَ للَ ٱَوَيۡلَعُنُهُم  ّلَلُ ٱئهَك يَۡلَعُنُهُم ـَٰٓ أ

***** 
َٰلهمه } في لفظ: ®الالم  ©بتشديد  قرأو  ه }قوله تعالى: في ، {ۡلَغۡيبه ٱَع ۡل بََِلَٰ َوَرب 

قُ
هيََنُكۡم َعلَ  ت

ۡ
 :(5). قال الناظم (4)على وزن فع ال . [3]سورة سبأ: {ۡلَغۡيبه ٱ مه ٰـَ ََلَأ

860 ............................ 
 

ال م   ...............  م  عــــــ  الــــــ  ارُ عـــــــ   بـــــــ 
 .........................ز  فـــــُ  861 

 
 .................................... 

إهنََك } قوله تعالى:أن  صيغة فع ال تدل على المبالغة، يدل  على هذا  ووجه: 
نَت َعلَ 

َ
 .(6) [109]سورة المائدة: {١٠٩ ۡلُغُيوبه ٱُم ٰـَ أ

ُب َعۡنُه ََل َيۡعزه } قوله تعالى:في ، {ََل َيۡعُزُب }في لفظ:  ®الزاي  ©بكسر  قرأو 
ۡرضه ٱَوََل ِفه  لَسَمََٰوَٰته ٱمهۡثَقاُل َذَرةٖ ِفه 

َ
 .(7)وتقدم ذكره في سورة يونس . [3]سورة سبأ: {َۡل

مٞ } في لفظ: ®الميم  ©بخفض  قرأو   ّله
َ
هۡجزر }قوله تعالى: في ، {أ هن ر  لَُهۡم َعَذاٞب م 

مٞ  ّله
َ
 :(9)قال الناظم  .(8) [11]سورة الجاثية: ،[5]سورة سبأ: {أ

ذ ا ........................ 861  كـــــــ 
 

ان    ـــــــ  رف ح  يم  ال   ذ  غـــــــ  ن  ع  ن  د  م  شــــــــــــــ  أ ل 
 

                                                           
 (.4276نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.200، 2/199نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/277نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.335)صنار: مفاتيح األغاني للكرماني ا (6)
 (.872نار: )صا (7)
 (.4/277نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.91يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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  .(1) {رجز}أنه نعت لــ  ووجه:
 }: الثالثةاألفعال في  ®الياء  ©ــ ب قرأو 

ۡ
ۡف }، و{نََشأ في  ،{نُۡسقهۡط }و ،{ََّنۡسه

َ إهن }قوله تعالى:   ي
ۡ
ه َيۡ َشأ ف ب  ۡرَض ٱُم هُ سه

َ
ۡو  َۡل

َ
ُ أ ۡيههمۡ ي

 .(2) [9]سورة سبأ: {ۡسقهۡط َعلَ
 :(3)قال الناظم 

ق ط   862 م  ُنســـــ  ف  ب ه  ســـــ  أ  ن خ  ي ا ن شـــــ  ف او   شـــــ 
 

 ......................................
. 
 

ىَٰ لََعَ }في:  {هللا}أن  ضمير الغيبة راجع إلى لفظ الجاللة  ووجه: ۡفََتَ
َ
 {ّلَله ٱأ

ق ط  [.8]سورة سبأ: ف أو ُيس   .(4)والتقدير: إن يشأ هللا يخس 
ۡو } قوله تعالى:في ، {كهَسٗفا}في لفظ:  ®السين  ©بإسكان  قرأو 

َ
ُ أ ۡيههۡم ي

ۡسقهۡط َعلَ
هَن   . (5)وتقدم ذكره في سورة اإلسراء  .[9]سورة سبأ: {لَسَما ءه ٱكهۡسٗفا م 
، في {نهههمۡ َمۡسكَ } في لفظ: ®الكاف©كسر على التوحيد، و  ®ألف  ©غير ب قرأو 

هَسَبإٖ ِفه َمۡسكه }قوله تعالى:   :(7)قال الناظم . (6) [15]سورة سبأ: {نهههۡم َءايَةٞ َلَقۡد ََكَن ل
ا .......... 864 د  حــــــــ   ن  و  اكــــــــ   م ســــــــــــــــــــــ 

 
ب    حـــــــ  اف   صـــــــــــــــ  ت ُح الكـــــــ  ف  افـــــــ  ال م  عـــــــ  و   د 

نى، وهو مصدر يدل  على القليل والكثير من  ووجه التوحيد:  ك  أنه بمعنى الس 
جنسه، وحجة الكسر: أنه مم ا ُسم ع عن العرب في المصدر، فخرج عن األصل وجاء 

 . (8)على غير قياس 
ذهَن َلُ } في لفظ: ® الهمزة ©بضم  قرأو 

َ
 لَشَفََٰعةُ ٱَوََل تَنَفُع }قوله تعالى: في  ،{ۥأ

  ۥ  عهنَدهُ 
ُ
هَمۡن أ  .(9) [23]سورة سبأ: {ۥذهَن َلُ إهََل ل

                                                           
 (.667نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/277نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.639نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.304، 303)صنار: ا (5)
 (.4/280نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.2/204نار: الكشف لمكي القيسي )ا (8)
 (.4/281نار: النشر البن الجزري )ا (9)
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 :(1) قال الناظم
ُمم  ُحز   868 ن  اضــ  ف او أ ذ   ....... شــ 

 
 .................................

........ 
 

لمعنى: إال لمن أذن  َّللا ُ له في الشفاعة، يعني: وا أنه لما لم يسم  فاعله، ووجه:
افع. ويجوز أن يكون المعنى: إال لمن أذن هللا   .(2) فع لهش  في أن يُ الش 

َوَيۡوَم }قوله تعالى: في  ،{َيُقوُل  ...َوَيۡوَم َُيُۡشُُهۡم }في الفعلين:  ®النون  ©بـــ  قرأو 
هۡلَملَ ُقوُل نَ ُشُُهۡم ََجهيٗعا ُثَم ََنۡ    .(3)وتقدم ذكره في سورة األنعام  .[40]سورة سبأ: {ئهَكةه ـَٰٓ ل

ــــــ ب قرأو  ـــــــ َوقَالُو اْ }قوله تعالى: في  ،{ََلَناُوُش ٱ} في لفظ: ® الهمز ©و، ®المد  ©ـ
ههه  َنَٰ لَُهُم  ۦَءاَمَنا ب

َ
 :(5)قال الناظم . (4) [52]سورة سبأ: {٥٢مهن َمَكن  بَعهيٖد  ُش ؤُ ََلَنا  ٱَوأ

869 ............................ 
 

ز ت   ..............  مـــــ  اُوش  هـــــُ ـــــــ  ن الـــــتـــــ   و 
ب ة  ز  حُ  870  ح   ................ صـــــــــــــُ

 
 .................................... 

أن ه من الن أ ش، وهو التطلب، ويجوز أن يكون األصل فيه ترك الهمز، ويكون  ووجه: 
ُؤر  ©معناه: التناول؛ ألن العرب تهمز الواو إذا ُضم ت، فتقول: في جمع دار   . (6) ®أد 

يَل } في لفظ: ®الضم   © ®الكسر   ©بإشمام  قرأو  يَل وَح  }قوله تعالى: ، في {وَحه
هن َقۡبُل  ۡشَياعهههم م 

َ
هأ  .(7)وتقدم ذكره . [54]سورة سبأ: {بَۡيَنُهۡم َوَبۡيَ َما يَۡشَتُهوَن َكَما فُعهَل ب

***** 
 ّلَله ٱ مهۡن َخَٰلهقر َغرۡيه }قوله تعالى: في ، {َغرۡيُ } في لفظ: ® اءالر   ©بخفض  قرأو 

هَن  ۡرضه ٱوَ  لَسَما ءه ٱيَۡرزُقُُكم م 
َ
 :(9) قال الناظم .(8) [3]سورة فاطر: {َۡل

                                                           
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.338(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص589البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (2)
 (.962نار: )صا (3)
 (.4/282نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.671، 670نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (6)
 (.322نار: )صا (7)
 (.4/284نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.92البن الجزري )صيبة النشر ط (9)
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ف ض  الر ف ع   ......... 870  ب اثُ غ ي ر  اخ 
 

ا  ـــــــ  ف  ........................... شــــــــــــــ 
 . (1) يرزقكم: هل من خالق غير هللا والمعنى، {خالق}ـ: ل أنه نعتاً  ووجه: 

ِإَوَّل }قوله تعالى: في ، {تُرَۡجعُ } في لفظ: ®الجيم  ©وكسر  ®الر اء  ©بفتح  قرأو 
ُمورُ ٱُع رۡجه تَ  ّلَله ٱ

ُ
 .(2)وتقدم ذكره في سورة البقرة  .[4]سورة فاطر: {٤ َۡل

هَيَٰحَ ٱ} في لفظ: ®ألف  ©بغير  قرأو  رَۡسَل  َلهي  ٱ ّلَلُ ٱوَ } قوله تعالى:في  {لر 
َ
هَيحَ ٱأ  لر 

هتٖ   .(3) تقدم نايره .[9]سورة فاطر: {َفُتثهرُي َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إهَّلَٰ بََِلٖ َمي 
هَنتٖ }في لفظ:  على الجمع ® األلف ©ـــ ب قرأو  ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم } قوله تعالى:في  {بَي 

َ
أ

هۡنهُ  هَنَٰٖت م  َٰ َبي 
 :(5)قال الناظم . (4) [40]سورة فاطر: {كهَتَٰٗبا َفُهۡم لََعَ

ت   ..................... 869 ـــــــ  ي ن  وب 
 

ر    ـــــ  ب ـــــًى عـــــــُ  حـــــ  ت  ................د  فـــــ 
 قبلة. ®الغرفة  ©أي: بالتوحيد؛ ألنه معطوف على توحيد  

 .(6) أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع ووجه:
 ص  و ته ٰـَ فَ ـَٰٓ لَص ٱوَ  يس  سورة 

 .(7)وتقدم ذكره  .[1]سورة يس: {س  يٜ} في قوله تعالى: ®الياء  © إمالةبــ قرأ
]سورة  {٢ ۡۡلَكهيمه ٱ ۡلُقۡرَءانه ٱوَ  ١س  يٜ}في قوله تعالى:  ®الواو  ©في  ®النون  ©وأدغم 

  .(8) ، وتقدم ُذك ر  ذلك في إدغام حروف قربت مخارجها[2، 1يس:
ٞ لَمَ ِإَون }، في قوله تعالى: {لََما} في لفظ: ®الميم  ©بتخفيف  قرأو  ا ََجهيٞع ُُك 

وَن  ۡيَنا ُيَۡضُ   .(9)وتقدم ذكره في سورة هود  .[32]سورة يس: {٣٢ََلَ
                                                           

 (.4/296نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.402نار: )صا (2)
 (.372نار: )صا (3)
 (.4/285نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.594البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (6)
 (.195نار: )صا (7)
 (.841نار: )صا (8)
 (.292نار: )صا (9)
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َوَفَجۡرنَا فهيَها مهَن }قوله تعالى: ، في {ۡلُعُيونه ٱ} في لفظ: ®العين©بكسر  قرأو 
  .(1)وتقدم نايره، وُذك ر  في سورة البقرة  .[34]سورة يس: {ُيونه ۡلعه ٱ

ه }في لفظ:  ®الثاء والميم  ©بضم    قرأو  ُكُلواْ مهن } قوله تعالى:في ، {ۦَثَمرهه
ۡ
َأ ّله

ه مُ ثُ  يههمۡ  ۦرهه يۡده
َ
  .(2)وتقدم ذكره في سورة األنعام  .[35]سورة يس: {َوَما َعمهلَۡت أ

ُكلُواْ }قوله تعالى: ، في {َوَما َعمهلَۡتهُ } ضمير في لفظ: ®هاء  ©بغير  قرأو  
ۡ
َأ ّله

ه مُ مهن ثُ  يههمۡ  ۦرهه يۡده
َ
 :(4). قال الناظم (3) [35]سورة يس: {َوَما َعمهلَۡت أ

874 ............................ 
 

ا  ...  ُف ال هـــــ  ذ  ُه ي حـــــ  ل تـــــ  ةُ ع م  بـــــ  ح   صــــــــــــــُ
على حذف  همإجماعو  ،في مصاحف أهل الكوفة ®الهاء  ©أنه بحذف  ووجه: 

ُكلُواْ } :في قوله {ما}و ،[71يس: ]سورة {پ پ پ پ}: في قوله ®الهاء ©
ۡ
َأ ّله

ليأكلوا من  :المعنىو  ، ويكون بمعنى الذي،موضع خفض في {َوَما َعمهلَۡت  ۦرههه مُ مهن ثُ 
 .(5) عملت أيديهم من الذيثمره و 

قَالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنَۢ َبَعَثَنا مهن }، في قوله تعالى: {ۇئ ەئوئوئ}باإلدراج في:  قرأو 
نَا ُره في السكت واإلدراج  .[52]سورة يس: {لرَۡحَمَٰنُ ٱَهََٰذا َما وََعَد  َمۡرَقده ك   .(6)وتقدم ذ 

َلَٰلر } في لفظ: ® ألف ©من غير  ®الااء  © بضــــــــــم    قرأو  في قوله تعالى:  ،{ظه
ۡزَوَُٰجُهۡم ِفه ظُ }

َ
لر لََعَ ُهۡم َوأ

هكه ٱلَ ئ
َرا 
َ
 :(8)قال الناظم  .(7) [56]سورة يس: {٥٦وَن   ُ ُمَتكه  َۡل

ل   ....................... 878  ُظلــــــ 
 

ُروا   م  و اق صــــــــــُ ر  ضــــــــــُ ف ا ل ل ك ســــــــــ   ...شــــــــــ 
 .(9) وُقل ة، وُقل ل، وُحل لع ُظل ة مثل: ُحل ة، مج أنه ووجه: 

                                                           
 (.923نار: )صا (1)
 (.672نار: )صا (2)
 (.4/290نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.92يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.598البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (5)
 (.851نار: )صا (6)
 (.4/294نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.2/310لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (9)
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 } في لفظ: ® الالم ©وتخفيف ، ®الباء  ©و، ®الجيم  © بضــــــــم    قرأو 
بهًل ٗ ، في {جه

َضَل مهنُكۡم جُ }قوله تعالى: 
َ
 َكثهرياابُ َولََقۡد أ

 :(2). قال الناظم (1) [62]سورة يس: {ًل ٗ
878 ............................ 

 
ل   ..............................  بــــــــُ  جــــــــُ

م ي ه   يف   879  ر  ضــــــ  ســــــ  ًدا ن  ك  ام  ُدد   ل  و اشــــــ 
 

ك ن    ُه اســــــــــــــ  مــــــ  و ٍح ضــــــــــــــ  ر  احــــــ  م  ك  ل ُهم  و   د 
 ،ســــــــــــــبالً  :كما يجمع الســــــــــــــبيل ،يلب  يال وجُ ب  ج  في جمع  ،األصــــــــــــــلأنه  ووجه: 

 .(3) طرقاً  :والطريق
 في لفظ: المخففة ®الكاف  ©األولى، وإسكان الثانية وضم  ®النون  ©بفتح  قرأو 

هۡسهُ } هۡرهُ نَ }في قوله تعالى:  ،{ُنَنك   .(4) [68]سورة يس: {َۡلَۡلقه ٱۡسُه ِفه نكُ َوَمن نَُّعم 
 :(5)قال الناظم 

م   880 ر  ضــــ  ســــ  ُدد  ك  ر  ك  اشــــ  م  ح  ُه ضــــُ  ن ن ُكســــ 
 

ــــــــ    ــــــــُ ل  ن  ..............................ز  ف
، المرة الواحدة :ُيراد والتخفيف، لغتان بمعنى واحدأن  التخفيف والتشديد  ووجه: 

 .(6) الهرم ، وهو:ه إلى أرذل العمرومعناه: نعيدُ 
ۡمُرهُ }قوله تعالى: ، في {ُكن َفَيُكونُ } في لفظ: ®النون  ©بنصب  قرأو  

َ
 ۥ  إهَنَما  أ

ن َيُقوَل َلُ 
َ
َراَد َشۡيـ َا أ

َ
  .(7)وتقدم ذكره . [82]سورة يس: {٨٢ ُكن َفَيُكونَ  ۥإهَذا  أ

***** 
َنةر } من لفظ: ® تنوين ©بغير  قرأو  هزهي َنا } قولــه تعــالى:في  {ب َما ءَ ٱإهَنا َزَي  لســـَ

ۡنَياٱ هزهيَنةه  َلُّ  :(9)قال الناظم  .(8) [6]سورة الصافات: {٦ ۡلَكَواكهبه ٱ ب

                                                           
 (.4/294نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.601البن زنجلة )ص القراءات: حجة انار (3)
 (.4/294نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.300، 299نار: الحجة البن خالويه )صا (6)
 (.992نار: )صا (7)
 (.4/298نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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ن   882 ٍة ن و    ..........ل  نــ  ًدا فــ  ب زي نــ 
 

 .................................
 .(1) بحسنها وضوئها أنه على إضافة زينة إلى الكواكب، أي: ووجه: ........

ۡبَت } من لفظ: ® التاء ©بضم  قرأو  ۡبُت }قوله تعالى: في  ،{َعجه  بَۡل َعجه
 :(3)قال الناظم  .(2) [12]سورة الصافات: {١٢َويَۡسَخُروَن 

م  الت ا  883 ب ت  ضـــــُ ف اع ج   ...... شـــــ 
... 
 

 .................................
..... 

 
يشـــــــهد حديث بهز بن حكيم و  ،(4) أنه من إخبار هللا تعالى عن نفســـــــه ووجه:

ه  وحديث .(5) «كموط  نُ كم وق  ل   جب ربكم من أ  ع»: قال ‘النبي  عن عن أبيه عن جد  
عجب ربكم من راعي غنم في رأس ي» :يقول ‘عقبة بن عامر قال ســـــــمعت رســـــــول 

اناروا إلى عبدي هذا ي ذن ويقيم  ¸شـــاية بجبل ي ذن بالصـــالة ويصـــلي فيقول هللا
 .(6) «الصالة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة

ر  استفهامه، باالستفهام في األول واإلخبار في الثاني على قاعدته،  قرأو   فيما ُكر  
ا}وذلك في قوله تعالى:  ءهَذا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
قوله و  ،[16]سورة الصافات: {١٦نَا لََمۡبُعوثُوَن إه  أ

ا }تعالى:  ءهَذا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما
َ
يُنوَن إه أ ُره  [53الصافات:]سورة  {٥٣نَا لََمده ك    .(7)وتقدم ذ 
ُروَن قُۡل نَعه }قوله تعالى: ، في {َنَعمۡ } في لفظ: ®العين  ©بكسر  قرأو  نُتۡم َدَٰخه

َ
ۡم َوأ

 .(8)وتقدم نايره، وذكر في سورة األعراف . [18]سورة الصافات: {١٨
قوله تعالى: ، هنا وفي الواقعة، في {يَُنفُونَ }في لفظ:  ® الزاي ©بكسر  قرأو  

ََل يَُصَدُعوَن }قوله تعالى:  .[47]سورة الصافات: {٤٧فُوَن ََل فهيَها َغۡوٞل َوََل ُهۡم َعۡنَها يُنه }

                                                           
 (.2/316لألزهري ) القراءات(، ومعاني 348نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (1)
 (.4/298نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.301البن خالويه )ص الحجةنار: ا (4)
: رفع الصوت بالدعاء (،4169البغوي في شرح السنة رقم: )أخرجه  (5)  .والبكاء واألل 
 ( قال الشيخ األلباني: صحيح.1203) األذان في السفر، ح سنن أبي داود كتاب الصالة، باب (6)
 (.172، 171صنار: )ا (7)
 (.372نار: )صا (8)
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 :(2)قال الناظم فوافق حفصًا في موضع الواقعة.، (1) [19]سورة الواقعة: {١٩َعۡنَها َوََل يُنهفُوَن 
ر   884 ســــــ  ف از ا ي ن ز ُفون  اك  ر ى  شــــــ  اااُلخ  ف   ك 

 
 ......................................

. 
 

 ل الشاعر:و قومنه  ،(3) ون رُ ك  س  ال ي   أن ه من أنزف الرباعي، ومعناه: ووجه:
م   َحْوت  م  أو صــــــــــَ ت  ْنَزْف ْن َأ ئ  َل ْمري  َع  َل

 
جــرا  دامــى أنــتــم  آَل َأبــْ َس الــنـــــ  ئــْ  لــبــ 

اَل َيَُٰبَن ه }قوله تعالى: في  {َيَُٰبَنَ } اإلضافة في لفظ: ®ياء  ©بكسر  قرأو  
إهن ه   قَ

َرىَٰ ِفه 
َ
ۡذََبَُك  لَۡمَنامه ٱأ

َ
ن ه  أ
َ
  .(4) نايرهوتقدم  .[102]سورة الصافات: {أ

 ®األلف  ©بداًل من  ® ياء ©فيصير بعدها  ®اء الر   ©وكسر  ®اء الت   © بضم    قرأو 
 .(5) [102]سورة الصافات: {ىره َماَذا تُ  نُظرۡ ٱفَ }قوله تعالى: في  ،{تََرىَٰ }في لفظ: 

 :(6) قال الناظم
884 – .......................... 

 
ر    م   والك ســــــــــــــ  اذ ا ت ر ى ب الضــــــــــــــ  ام  ف   شــــــــــــــ 

 {ماذا}أن  المعنى: ماذا ُتر ينا، فهو معد ى إلى مفعولين، أحدهما  ووجه: 
فاقتصر على أحد المفعولين وحذف اآلخر؛ ألنه ليس من  ®النون واأللف  ©والثاني: 

 .(7) يةالرؤية البصر 
***** 

قوله تعالى: ، في {َوََلَت } في لفظ: ®التاء  ©بداًل من  ®الهاء  ©وقفًا بـــ  قرأو 
َي َمَناٖص } ُره . [3]سورة ص: {٣َفَناَدواْ َوََلَت حه ك   .(8)وتقدم ذ 

 {١٥َواٖق َما لََها مهن فُ }قوله تعالى: في ، {فََواقٖ } في لفظ: ® الفاء © بضم    قرأو  

                                                           
 (.4/300)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/318لألزهري ) القراءاتر: معاني انا (3)
 (.892نار: )صا (4)
 (.4/300نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.680نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
 (.182نار: )صا (8)
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 :(2)قال الناظم  .(1) [15]سورة ص:
م   887 اف و اٍق الضـــــــــــ  ف   ........ شـــــــــــ 

 
 .................................

 .(3)أن  الفتح والضم  بمعنى واحد، والمعنى مالها من رجوع  ووجه: ......
قوله تعالى: في  {ۡليََسعَ ٱوَ } في لفظ: ®الياء  ©وإسكان  ®الالم  ©بتشديد  قرأو 

 .(4)وتقدم ذكره في اإلنعام . [48]سورة ص: {ۡلكهۡفله ٱَوَذا  ۡيَسعَ لَ ٱإهۡسَمَٰعهيَل وَ  ۡذُكرۡ ٱوَ }
ََّتَۡذَنَُٰهمۡ } في لفظ: بكسر الهمزةعلى الخبر واالبتداء  ® همزة وصل ©بـــ  قرأو 

َ
 ،{أ

ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم ََّتَۡذَنَُٰهۡم سُ ٱ}قوله تعالى: و 
َ
بَۡصَٰرُ ٱۡخرهيًّا أ

َ
 .(5) [63]سورة ص: {٦٣ َۡل

 :(6)قال الناظم 
890 ............................ 

 
ا   نـــــــ  ذ  خـــــــ  ُع اتـــــــ  طـــــــ  م  نـــــــ  قـــــــ   ....م  دُ ل  عـــــــ 

أنه اســــــــتغنى عن االســــــــتفهام بما دل  عليه الكالم من التوبيخ والتقرير،  ووجه: 
بعده؛ ألنهم قد علموا أنهم اتخذوا الم منين في الدنيا سخريا، فأ خبروا عم ا  ®أم©وبداللة 

  .(7)فعلوه في الدنيا 
ۡخرهيًّا} في لفظ: ®السين  ©بضم    قرأو  ۡخرهيًّا ََّتَۡذَنَُٰهۡم سُ ٱ}قوله تعالى: ، في {سه

ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم 
َ
بَۡصَٰرُ ٱأ

َ
  .(8)وتقدم في سورة الم منون  .[63]سورة ص: {٦٣ َۡل

 ۡۡلَقَ ٱوَ  ۡۡلَقَ ٱقَاَل فَ }قوله تعالى: في ، {ۡۡلَقُّ ٱفَ }في لفظ:  ® النصب ©ـــ ب قرأو 
قُوُل 

َ
 :(10)قال الناظم  .(9) [84]سورة ص: {٨٤أ

                                                           
 (.4/309الجزري )نار: النشر البن ا (1)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.353نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (3)
 (.672نار: )صا (4)
 (.311نار: النشر البن الجزري )صا (5)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/233نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
 (.213نار: )صا (8)
 (.4/312الجزري )نار: النشر البن ا (9)
 (.94يبة النشر البن الجزي )صط (10)
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ق   ........... 891 ال ح   ف تىً ل  نـــــــ  فـــــــ 
..... 

 ....................................
... 
 

، أو أنه جاٍر مجرى  ووجه: أنه منصوب بفعل مضمٍر من لفاه، أحق  الحق 
ُم بالحق    ، أي: أق س  م  به، والتقدير: الحق  ألفعلن  ، أو أن ه منصوب على اإلغراء، الـُمق س 

، والثاني منصوب بـــ   .(1)بعده  ®أقول  ©والتقدير: فالزموا الحق 
 سورة الزمر وَغفر وفصلت

َمَهَٰتهُكمۡ } وصاًل في لفظ: ®الهمزة  ©بكسر  قرأ
ُ
، في قوله تعالى: {ُبُطونه أ

هنَۢ َبۡعده َخۡلٖق ِفه ُظلَُمَٰٖت ثََلَٰثٖ إه َيۡلُُقُكۡم ِفه ُبُطونه } وتقدم [. 6]سورة الزمر: {َمَهَٰتهُكۡم َخۡلٗقا م 
 .(2)ذكره في سورة النساء 

لَۡيَس }في قوله تعالى:  {ۥَعۡبَدهُ } في لفظ: على الجمع ®ألف  ©ــ: ب قرأو 
َ
 ّلَلُ ٱأ

 :(4)قال الناظم  .(3) [36]سورة الزمر: {ۥَدهُ َبَٰ بهَكافر عه 
م ُعوا ...  892 ُه اج  د  بــــ  او ع  فــــ   ... شــــــــــــــ 

 
 ....................................

.... 
 

 .(5) من الم منين ،والمطيعين ،على إرادة األنبياءأن ه  ووجه:
، {َقَِضَٰ  َلَّته ٱ} في لفظ: ®الياء  ©وفتح  ®الضاد  ©وكسر  ®القاف  ©بضم  قرأو  

ُك }قوله تعالى: في  ،{لَۡمۡوَت ٱ} في لفظ: ®التاء  © برفعو  َ قُ  َلَّته ٱَفُيۡمسه َعلَۡيَها  ِضه
 :(7)قال الناظم  .(6) [42]سورة الزمر: {لَۡمۡوُت ٱ

ى ..................... 893  ق ضــــــــــــــ 
 

ف ُعوا   وُت ار  ي  و ال م  و ى ف  ُقضــــــــــــــ  ار   ضـــــــــــــــ 
ا ل م  يسم  فاعله  {الموت}على البناء للمفعول، وأن ه  ووجه:   .(8)مفعول م 

ْ } في لفظ: ®النون  ©بكسر  قرأو  قُۡل َيَٰعهَبادهَي }قوله تعالى: ، في {ََل َتۡقَنُطوا
                                                           

 (.678نار: الموضح البن أبي مريم )صا (1)
 (.542نار: )صا (2)
 (.4/315نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.481نار: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صا (5)
 (.4/315)نار: النشر البن الجزري ا (6)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.2/340لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (8)
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ههۡم ََل َتۡقنه  َلهينَ ٱ نُفسه
َ
َٰٓ أ فُواْ لََعَ ۡسَ

َ
ُره  .[53]سورة الزمر: {ّلَله ٱُطواْ مهن رَۡۡحَةه أ ك    .(1)وتقدم ذ 

هَمَفاَزتهههمۡ } في لفظ: على الجمع ®ألف  ©ـــ ب قرأو  َوُيَنّج ه }قوله تعالى: في  ،{ب
ْ ٱ َلهينَ ٱ ّلَلُ ٱ ُهُم  َتَقۡوا َٰتهههۡم ََل َيَمسُّ هَمَفاَز و ءُ ٱب  .(2) [61]سورة الزمر: {٦١َوََل ُهۡم َُيَۡزنُوَن  لسُّ

 :(3)قال الناظم 
 894 .......................... 
 

م ُعوا  ...  از ات  اج  فــــ  اب رًا صــــــــــــــ  م  فــــ   شــــــــــــــ 
ءَ } في األلفاظ التالية: ®الضم   © ®الكسر   ©بإشمام  قرأو   اْي  يقَ }، و{وَجه  ،{وَسه

ه وَج  }قوله تعالى: ، في {َوقهيَل }و ءَ ب ه ٱاْي  َهَدا ءه ٱوَ  نَ  ۧۡلَبهي  قوله تعالى: و  ،[69]سورة الزمر: {لشُّ
ا َلهينَ ٱيَق وَس  } اْ إهَّلَٰ َجَهَنَم ُزَمرا ْ ٱ َلهينَ ٱيَق وَس  }قوله تعالى: و  ،[71]سورة الزمر: {َكَفُرو   َتَقۡوا

ا ۡۡلََنةه ٱَرَبُهۡم إهَّل  ه  ۡۡلَۡمدُ ٱيَل َوق  }قوله تعالى: و  ،[73]سورة الزمر: {ُزَمرا ه َرب  َ  {٧٥ ۡلَعَٰلَمهيَ ٱّلله
 .(4)وتقدم ذكر ذلك في سورة البقرة  [.75]سورة الزمر:

***** 
ُره  [.1]سورة غافر: {١م  حٜ} قوله تعالى:في  ®الحاء  ©بإمالة  قرأو  ك   .(5)وتقدم ذ 
، في {ۡلَفَسادَ ٱ} ، برفع لفظ:{ُيۡظههرَ } في لفظ: ®الهاء  ©، و®الياء  ©بفتح  قرأو 

ن يَ }قوله تعالى: 
َ
ۡو أ
َ
ۡرضه ٱَر ِفه ۡظهَ أ

َ
 :(7). قال الناظم (6) [26]سورة غافر: {٢٦ ۡلَفَسادُ ٱ َۡل

897............................. 
 

ر ن    ســــــــــــ  ُمم  و اك  ه ر  اضــــــــــــ  ٍم ي ا  ر  ل  ح  و   ُكن  ح 
ب   898  اد  ف ان صــ  اع  و الر ف ع  ف ي ال ف ســ   ن  م د 

 
ًا    ........................حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ 

ومعناه: ، أنه قطع الفســــــــاد وظهوره من التبديل، فأفرده بفعله، ورفعه به ووجه: 
 .(8) في األرض الفسادُ  ر  ه  ا  ي   ،فإن يبد ل دينكم

                                                           
 (.297نار: )صا (1)
 (.4/316نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.224نار: )صا (4)
 (.188، 187نار: )صا (5)
 (.4/322ار: النشر البن الجزري )ان (6)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.314نار: الحجة البن خالويه )صا (8)
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َطلهعَ } في لفظ: ®العين  ©برفع  قرأو  
َ
َطلهَع إهَّلَٰٓ إهَلَٰهه }قوله تعالى: في  ،{فَأ

َ
فَأ

ُظنُّهُ 
َ
ٗبا ۥُموَسَٰ ِإَون ه ََل  :(2)قال الناظم . (1) [37]سورة غافر: {َكَٰذه

ر   899 يــ  ع  غــ  فــ  ع  ار  لــ  صٍ أ طــ  فــ   ... حــ 
 

 ....................................
... 
 

بۡلُُغ }تعالى:  قوله ما قبله من طفه علىأنه ع ووجه:
َ
ه  أ
ۡسَبََٰب ٱَلَعِل 

َ
]سورة  {٣٦ َۡل

 . (3)، والمعنى: لعلي أبلغ األسباب، ولعلي أطلع [36غافر:
َُكونُواْ شه }قوله تعالى: ، في {ُشُيوٗخا} في لفظ: ®الشين  ©بكسر  قرأو   {ُيوٗخاُثَم َله
ُره في سورة البقرة . [67]سورة غافر: ك   . (4)وتقدم ذ 

***** 
 .[1:فصلت]سورة  {م  حٜ} قوله تعالى:في  ®الحاء  ©بإمالة  قرأو 
 ءَ }في قوله تعالى:  {َء۬اۡعَجمه ٞ }الثانية من:  ®الهمزة  ©بتحقيق  قرأو 

َ
ٞ أ ۡعَجمه 

 ٞ ُره . وتقدم [44]سورة فصلت: {وََعَربه  ك   .(5) في الهمزتين من كلمةذ 
َوَما }قوله تعالى: في  ،{َثَمَرَٰتٖ }اإلفراد من لفظ: على  ®األلف  ©غير ب قرأو 

ۡكَمامهَها
َ
هۡن أ  :(7)قال الناظم  .(6) [47]سورة فصلت: {ََّتُۡرُج مهن َثَمَرٖت م 

ر ت   .............. 902 مـــ  ع  ثـــ  مـــ   اجـــ 
 

 ...........................اًل ع م  عُ  
 .(8) فيستغنى به عن الجمع ،على الكثرة اإلفراد يدل  أن   ووجه: 


 

                                                           
 (.4/322نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.631البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (3)
 (.392نار: )صا (4)
 (.170، 916نار: )صا (5)
 (.4/327نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.94يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (. 362نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-354- 

 

 القرآناملطلب الثاني: من أول سورة الشورى إىل آخر 
َخان َواَۡلاثهية  ىورَ الشُّ  ةُ ورَ سُ   َوالزَْخُرف َواَلُّ

  وتقدم ذكره.. [1]سورة الشورى: {١م  حٜ}قوله تعالى: في  ®الحاء  ©بإمالة  قرأ
ق  }قوله تعالى: في : ®عين  ©بالمد   المشـــبع، والتوســـط، والقصـــر في  قرأو  س  ع 

كره  .[2]سورة الشورى: {٢   .(1)وتقدم ذ 
َُٰت ٱَكاُد يَ }قوله تعالى: ، في {تََكادُ }في لفظ:  ®الياء  ©بــــ  قرأو    لَسَمََٰو

ُره في سورة مريم . [5]سورة الشورى: {َيَتَفَطۡرَن مهن فَۡوقهههنَ  ك   .(2)وتقدم ذ 
ُ } بالتخفيف في لفظ: قرأو   ه هَك }قوله تعالى: في  {يُبَش  َٰل َباَدهُ  ّلَلُ ٱ بُۡشُ يَ  َلهيٱَذ عه

لهَحَٰته ٱَءاَمُنواْ وََعمهلُواْ  َلهينَ ٱ  .(3)وتقدم ذكره في سورة آل عمران . [23]سورة الشورى: {لَصَٰ
هُل } بالتخفيف في لفظ: قرأو  مهنَۢ  ۡلَغۡيَث ٱيُنهُل  َلهيٱوَُهَو }قوله تعالى: ، في {يَُن 

 ْ   .(4)وتقدم ذكره في سورة المائدة  .[28]سورة الشورى: {َبۡعده َما َقَنُطوا
ثۡمه ٱئهَر ـَٰٓ َكبَ } في لفظ:، ® همزة ©، وال ® ألف ©من غير  ® الباء ©بكسر  قرأو   {ۡۡله

ثۡمه ٱ ريَ ََيَۡتنهُبوَن َكبه  َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: في موضعين، في  َٰحهَش ٱوَ  ۡۡله ُبواْ  ۡلَفَو ِإَوَذا َما َغضه
ثۡمه ٱ ريَ ََيَۡتنهُبوَن َكبه  َلهينَ ٱ}قوله تعالى: و  ،[37]سورة الشورى: {٣٧ُهۡم َيۡغفهُروَن  َٰحهَش ٱوَ  ۡۡله  ۡلَفَو

 :(6). قال الناظم (5) [32]سورة النجم: {لَلَممَ ٱإهََل 
ا ............... 904 ائ ر  م عـــ  بـــ  ك   و 

 
يـــــر    بـــــ  تـــــىً م  رُ  كـــــ   ............... فـــــ 

الجنس، والجنس يصدق على القليل ، وإرادة ذلك على التوحيدأن   ووجه: 
ولئهَك َرفهيقاا }قوله تعالى: ك ،يقع بمعنى الجمع ®فعيل©والكثير، ووزن 

ُ
سورة ] {وََحُسَن أ

                                                           
 (.164صنار: )ا (1)
 (.123نار: )صا (2)
 (.472نار: )صا (3)
 (.632نار: )صا (4)
 (.4/330نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (6)
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 .(1) رفقاء :أي ،[69 :النساء
***** 

  وتقدم نايره.. [1:زخرف]سورة ال {١حم  }قوله تعالى: في  ®الحاء  © بإمالة قرأ
م ه } ـــ وصاًل ـــ في لفظ: ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 

ُ
ِفه   ۥِإَونَهُ }قوله تعالى: في ، {ِفه  أ

م ه 
ُ
ُره في سورة النساء . [4]سورة الزخرف: {ۡلكهَتَٰبه ٱأ ك   .(2)وتقدم ذ 

ن}في لفظ:  ®الهمزة©بكسر  قرأو 
َ
قَۡوٗما  ن ُكنُتمۡ َحاا إه َصفۡ } قوله تعالى:في  {أ

ۡۡسهفهيَ   :(4). قال الناظم (3) [5]سورة الزخرف: {مُّ
905 ............................ 

 
ر ٍة   ســــــــــــــــ  ك  ـــ  ُم ب ـــُ ت ـــ  ن اأ ن  كـــُ ـــــــ  ف ًدا شــــــــــــــــ   مـــــــ 

تعريفهم أنهم  هللافأراد  ،جازاة مُ  ®إن  © ل  ع  ج  و  على معنى االستقبال، أنه  ووجه: 
معنى: إن تكونوا مســـرفين نضـــرب عنكم وال ،غير متروكين من اإلنذار واإلعذار إليهم

 .(5)ب العذا
قوله تعالى: في  {َُّتۡرَُجونَ } في لفظ: ®الر اء  ©وضـــــــــــــــم    ®التاء  ©بفتح  قرأو 

هَك ََّتۡ } كره في سورة األعراف  .[11]سورة الزخرف: {١١ُجوَن رُ َكَذَٰل   .(6)وتقدم ذ 
َل }في:  قرأو  ۡئُتُكمقُ }قولـــه تعـــالى: في  {ۡل قُ }بلفظ: األمر:  {َقَٰ َولَۡو جه

َ
 {ۡل أ

 :(8)قال الناظم  .(7) [24]سورة الزخرف:
907 ............................ 

 
ال    ـــــــ  ل  ق ـــــــُ ٍم عـــــ  م  كـــــ  ق ـــــ   .............ل

ۡئُتُكم}قل يا محمد  :أي ،باألمرأنه  ووجه:  َولَۡو جه
َ
 .(9) {... أ

                                                           
 (.3/209(، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )2/548)نار: شرح الطيبة للنويري ا (1)
 (.542نار: )صا (2)
 (.4/332نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.645البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 2/361لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (5)
 (.272نار: )صا (6)
 (.4/333) نار: النشر البن الجزري ا (7)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.648البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 321نار: الحجة البن خالويه )صا (9)
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هَك لََما َمَتَُٰع }قوله تعالى:  {لََما}في لفظ:  ®الميم  ©بتخفيف  قرأو  َٰل ِإَون ُُكُّ َذ
ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰةه ٱ ك ر  في سورة هود  [.35]سورة الزخرف: {َلُّ   .(1)وتقدم نايره، وذ 

ٞ } في لفظ: بعدها ®ألف  ©و، ®السين  ©بفتح  قرأو  ۡسوهَرة
َ
قوله تعالى: في  ،{أ

َسَٰ }
َ
َ َعلَۡيهه أ ۡلقه

ُ
هن َذَهبر فَلَۡوََل  أ  :(3). قال الناظم (2) [53]سورة الزخرف: {وهَرةٞ م 
ر   910 ك  ن ُه و اق صـــــُ و ر ة  ســـــ   ل م  ظُ ن  ع  أ ســـــ 

 
 ....................................

..... 
 

و رة، وجمع األسوار أساور، فهو جمع  ووجه: وار أ س  وار، وجمع الس   أنه جمع أ س 
  .(4)الجمع 

فََجَعۡلَنَُٰهۡم }قوله تعالى: ، في {َسلَٗفا} في لفظ: ® الالم ©و، ®السين  ©بضم  قرأو 
رهيَن لُ سُ  هٓأۡلخه

 :(6) . قال الناظم(5) [56]سورة الزخرف: {٥٦ٗفا َوَمَثًٗل ل 
910............................. 

 
مًّا   ُلًفا ضــــــــــــــ  ســــــــــــــُ  ............ ر ضــــــــــــــىً و 

يف وُرُغف  ووجه:  ل ف، كأسد، وُاُسد، وقيل: جمع لسليف، كر غ    .(7)أنه جمع لس 
ونَ } في لفظ: ®الصاد  © بضم    قرأو  دُّ  ۡبنُ ٱَولََما َُضهَب }قوله تعالى: في ، {يَصه

وَن َمۡرَيَم َمَثًلا إهَذا قَۡوُمَك مهۡنُه يَُص   :(9). قال الناظم (8) [57]سورة الزخرف: {٥٧دُّ
910 ............................ 

 
م   ........................ د  ضـــــ   ي صـــــُ

ًرا  911  ســـــــــــــــــــ  م  ك  و ى عــــــ   ......... ر 
 

.................................... 
ج ون، وقيل معناه بالضم  :  ووجه:  أن  الضم  والكسر لغتان، بمعنى: يض 

                                                           
 (.922نار: )صا (1)
 (.4/336نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.709نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (4/336البن الجزري ) نار: النشرا (5)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/260نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
 (.4/336نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-357- 

 

ر ضون، والمعنى: إذا قومك منه يعرضون    .(1)ُيع 
نُفُس ٱتَۡشَتههيهه }في لفظ:  ® الهاء ©حذف ـب قرأو 

َ
َوفهيَها َما }قوله تعالى: في  {َۡل

نُفُس ٱتَۡشَتههيهه 
َ
ۡعُيُ ٱَوتَََّلُّ  َۡل

َ
 :(3). قال الناظم (2) [71]سورة الزخرف: {َۡل

ا .............. 911 ه  هـــــــ  يـــــــ  ت ه  ت شــــــــــــــ   و 
 

م  عـــــــــ  ز د    ٍم عـــــــــ   ....................لـــــــــ 
 ي بالحذفهو  اإلثبات، :واألصل أن  الحذف على االختصار والتخفيف، ووجه: 

 .(4) في مصاحف مكة والعراق
ُقۡل إهن }قوله تعالى: في  {َوََلٞ } في لفظ: ®الالم  ©وإسكان  ®الواو  ©بضم    قرأو 

هلَرِنَٰمۡح وُ  َوُل َۡلٞ ََكَن ل
َ
نَا  أ
َ
ينَ ٱ فَأ  .(5)وتقدم ذكره في سورة مريم [. 81]سورة الزخرف: {٨١ ۡلَعَٰبهده

عهۡلُم  ۥوَعهنَدهُ }قوله تعالى: في  {تُرَۡجُعونَ }في لفظ:  الغيب ®ياء  ©ـــ ب قرأو 
 :(7). قال الناظم (6) [85الزخرف:]سورة  {٨٥رَۡجُعوَن يُ ِإَوَّلۡهه  لَساَعةه ٱ

 912............................ 
 

وا   عــــــُ جــــــ  ر  يــــــُ اث  غـــــــ  م  دُ و  فـــــــ   ...... شـــــــــــــــــــ 
 .(8) {وابُ عَ لْ وا ويَ وُض َيُ  مْ هُ رْ ذَ فَ } تعالى: في قوله الغيب قبله،محمول على أنه  ووجه: 

قوله تعالى: في  {ۦَوقهيلههه }في لفظ:  ® الهاء ©وضم  ®الالم  ©بنصب  قرأو 
ه  ۥهُ َوقهيلَ }  :(10)، وال إشمام له فيها؛ ألنها مصدر. قال الناظم (9) [88]سورة الزخرف: {َيََٰرب 

ف ض   ..... 912 ل ه  اخ  ق ي   ُمواــــــــــــــــن   يــــــــــــــــ  فو 
 

 ......................................
. 
 

ل ُم قيل هُ أي:  {...عهنَدهُ عهلُْم الَساَعةه وَ } أنه معطوف على قوله تعالى: ووجه: ي ع   .(11) و 
                                                           

 (.698نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/336نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.95البن الجزري )صيبة النشر ط (3)
 (.654البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.311، 123نار: )صا (5)
 (4/337نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.655البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (8)
 (.4/337نار: النشر البن الجزري )ا (9)
 (.95الجزري )صيبة النشر البن ط (10)
 (.2/370لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (11)
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***** 
 وتقدم نايره.. [1:دخان]سورة ال {١م  حٜ}قوله تعالى: في  ®الحاء  © بإمالة قرأ
ۡغِله تَ  لُۡمۡهله ٱكَ }قوله تعالى: في  {َيۡغِله } في لفظ: على التأنيث ®التاء  ©بـــ  قرأو 

 :(2). قال الناظم (1) [45]سورة الدخان: {٤٥ ۡۡلُُطونه ٱِفه 
913 ............................ 

 
ي  .........  لــ  غــ  ا د  يــ  ـــــــ  د  عــ  ن ـــــــ   ر ض  غــ  ن

 . (3) الشجرة أن  التأنيث محمول على تأنيث ووجه: 
 ُذۡق }قوله تعالى: في  {إهنََك } في لفظ: ® الهمزة ©بفتح  قرأو 

َ
نَت أ

َ
 ۡلَعزهيزُ ٱنََك أ

 :(5). قال الناظم (4) [49]سورة الدخان: {٤٩ ۡلَكرهيمُ ٱ
914............................. 

 
وا  ....  حـــــــــُ ـــــــــ  ت ـــــــــ  ك  اف ـــــــــ   ........م  رُ و إ ن

، أو الكريم ؛ ألنــك أنــت العزيزوالتقــدير: ذق أنــه على نزع الخــافض، ووجــه: 
 .(6) بأنك ...

***** 
 وتقدم نايره. .[1:دخان]سورة ال {١م  حٜ}قوله تعالى: في  ®الحاء  © بإمالة قرأ
هَقۡومٖ } في لفظ: ®التاء  © بكسر قرأو  َوَما }قوله تعالى: الموضعين، في  {َءاَيَٰٞت ل 

هَقۡوٖم يُوقهُنوَن  َيُبثُّ مهن َدا بَةر َءاَيَٰتر  هَيحه ٱَوتَۡۡصهيفه }قوله تعالى: و  ،[4]سورة الجاثية: {٤ل   لر 
هَقۡوٖم َيۡعقهلُوَن  َءاَيَٰتر   :(8). قال الناظم (7) [5الجاثية:]سورة  {٥ل 
م  ت اٍء  915 ر  ض   ب اظُ  يـــــــــــــــ  فآي ات  اك س 

 
...............................ض  رُ  

.. 
 

رْضه إهَن ِفه الَسمَٰ }من قوله تعالى:  ن  إعطف على اسم أنه  ووجه:
َ
واته َواَْل

                                                           
 (.4/340نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.369نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (3)
 (.4/341نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.370األغاني للكرماني )ص نار: مفاتيحا (6)
 (.4/342نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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هلُْمْؤمهنهيَ  هلُْمْؤمهنهيَ }، أو تأكيد للفظ: [4]سورة الجاثية: {ََلياتر ل  . (1) {ََلياتر ل
هَيَٰحه ٱ} لفظ: ®توحيد  ©بـــ  قرأو  هَيحه ٱَوتَۡۡصهيفه }قوله تعالى: في  {لر  هَقۡوٖم  َءاَيَٰتر  لر  ل 
 .(2) وتقدم الكالم عنه وُذك ر  في سورة البقرة. [5]سورة الجاثية: {٥َيۡعقهلُوَن 
يث  }قوله تعالى: في  {يُۡؤمهُنونَ } في لفظ: الخطاب ®تاء  ©ــ ب قرأو  ي ه َحده

َ
فَبهأ

 :(4)قال الناظم  .(3) [6]سورة الجاثية: {٦ۡؤمهُنوَن تُ  ۦَوَءاَيَٰتههه  ّلَله ٱَبۡعَد 
915 ............................ 

 
ُنون   ...  م  ٍم ح  ذ ا شــــــــــــــــــــ  ن  ع  ُي   ر  اح   بـــــــ 

مٌ }في لفظ:  ®الميم  ©بخفض  قرأو   ّله
َ
َيَٰته َكَفُرواْ أَِب َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: في  {أ

مر  ّله
َ
هۡجزر أ هن ر  هههۡم لَُهۡم َعَذاٞب م  ُره في سورة سبأ  [.11]سورة الجاثية: {١١ َرب  ك   .(5)وتقدم ذ 

َۡجزهَي قَۡوَمَۢا} في لفظ: ® النون  ©ـــ ب قرأو  َ }قوله تعالى: في  {ّله هَما ۡله ۡجزهَي قَۡوَمَۢا ب
ُبوَن   :(7)قال الناظم  .(6) [14]سورة الجاثية: {١٤ََكنُواْ يَۡكسه

ي ا  916 ز ي  ال  ال  ن  ل ن ج  م   ........ ســــــــــــــ 
 

 ....................................
... 
 

 قوله يشهد لهذاو  ،نحن نجزي  :أي ،عن نفسهتعالى على إخبار هللا أن ه  ووجه:
 . (8) [17]سورة سبأ: {چ چ چ چ}، و[146]سورة األنعام: {ی ی ی}تعالى: 
َوةٗ }في لفظ:  ® ألف ©من غير  ®الشين  ©، وإسكان ® الغين ©بفتح  قرأو  ، {غهَشَٰ

ه }قوله تعالى: في  َٰ بََۡصهه  :(10)قال الناظم . (9) [23]سورة الجاثية: {ۡشَوةٗ غَ  ۦوََجَعَل لََعَ
916 ............................ 

 
ر ن   ...  ت ح  اق صـــــــــــــُ و ة  اف  اف تًى ر  غ شـــــــــــــ   ح 

 
                                                           

 (. 3/223(، والهادي شرح الطيبة لمحيسن )501نار: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صا (1)
 (.372نار: )صا (2)
 (.4/342نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.95الجزري )صيبة النشر البن ط (4)
 (.433نار: )صا (5)
 (.4/342نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.660البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (8)
 (.4/343نار: النشر البن الجزري )ا (9)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (10)
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 .(1)لغتان  {ۡشَوةٗ غَ }، و{غهَشََٰوةٗ }أن   ووجه:
 ّۡلَۡومَ ٱفَ }قوله تعالى: في  ،{ُيۡرَُجونَ }في:  ®الر اء  ©، وضم   ®الياء  ©بفتح  قرأو 

ُره  .[35]سورة الجاثية: {٣٥ُجوَن مهۡنَها َوََل ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبوَن رُ َيۡ ََل  ك   .(2)وتقدم  ذ 
ْحَقاف 

َ
 ُجزُْء اَل
 وتقدم نايره.. [1:دخان]سورة ال {١م  حٜ}قوله تعالى: في  ®الحاء  © بإمالة قرأ
ٖ } من غير تنوين في لفظ: ®الفاء  ©بكسر  قرأو  ف 

ُ
 َلهيٱوَ }قوله تعالى: في  {أ

ه  ف 
ُ
يۡهه أ َ ََٰله   .(3)وتقدم ذكره في سورة اإلسراء  .[17]سورة األحقاف: {َلُكَما   قَاَل لهَو
هَيُهمۡ } في لفظ: ® النون  ©ـــ ب قرأو  ُوَف  ُ }قوله تعالى: في  {َوّله ۡعَمَٰلَُهۡم َوۡله

َ
هَيُهۡم أ وَف 

 :(5). قال الناظم (4) [19]سورة األحقاف: {١٩وَُهۡم ََل ُيۡظلَُموَن 
919............................. 

 
قٌّ لــــــــــــ  ل  نــــــــــــ  و   .............  احــــــــــــ   مــــــــــــ 

ا  920  يـــــــ  ُم الـــــــ  هـــــــُ يـــــــ  فـــــــ   و  ف  نـــــــُ لـــــــ   ......خـــــــُ
 

 ........................................ 
أنه إخبار من هللا تعالى عن نفسه، وهو على اإللتفات من لفظ الغيبة  ووجه: 

  .(6)إلى اإلخبار 
 لفظ: ، ونصب{ََل يَُرىَٰٓ إهََل } في لفظ:وفتحها الخطاب  ®تاء  ©ـــ ب قرأو 

ۡصَبُحواْ ََل }قوله تعالى: في  {َمَسَٰكهُنُهمۡ }
َ
 .(7) [25]سورة األحقاف: {ُهمۡ ٜرىَٰٓ إهََل َمَسَٰكهنَ تَ فَأ

 :(8) قال الناظم
ر ى  ...................... 920 ـــــــ  ت  و 

 
ع    فــ  ُه ار  د  عـــــــ  م  بــ  ب  ضـــــــــــــــُ ـــــــ  ي غــ  لــ  ر اظــ  لــ   هــ 

 ................... ف تىً صٌّ ن   921 
 

 ....................................
. 
 

                                                           
 (.703نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.272نار: )صا (2)
 (.302نار: )صا (3)
 (.4/346نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.723نار: الموضح البن أبي مريم )صا (6)
 (.4/347نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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 .(1)بعده المفعول  ®مساكنهم  ©، فهو الفاعل، و ‘أنه على الخطاب للنبي  ووجه:
***** 

ْ } في لفظ: بينهما ®ألف  ©و، ®التاء  ©و، ®القاف  ©بفتح  قرأو  قوله في  {قُتهلُوا
َٰ  َلهينَ ٱوَ }تعالى:  واْ ِفه َسبهيله تَ َق

ۡعَمَٰلَُهۡم  ّلَله ٱلُ
َ
َل أ  .(2) [4]سورة محمد: {٤فَلَن يُضه

 :(3)قال الناظم 
ر   ....... 921 ســــــــــــــ  م  اك  ات ُلوا ضــــــــــــــُ قـــــ   و 

 
ر    اال  عُ و اق صــــــــــــــُ مـــــً  ................. ح 

والمعنى:  ،المق ا تلة  تكون بين اثنين وبين الجماعةأن ه من باب المفاعلة، ف ووجه: 
ُيقتل في سبيل هللا ال ُيحب ُط عمله،  يأنهم جاهدوا الكف ار وحاربوهم، فأعلم هللا أن الذ

 .(4) ُيق ا تل الكف ار في سبيل هللا يوكذلك الذ
***** 

ََٰهَد }قوله تعالى: في  {ّلَلَ ٱَعلَۡيُه } في لفظ: ®الهاء  ©بكسر  قرأ هَما َع ۡوََفَٰ ب
َ
َوَمۡن أ

يٗما  ّلَلَ ٱ َعلَۡيهه  ا َعظه ۡجرا
َ
ُره في هاء الكناية  .[10]سورة الفتح: {١٠فََسُيۡؤتهيهه أ ك    .(5)وتقدم ذ 

ا} في لفظ: ® الضاد ©بضم  قرأو  قُۡل َفَمن َيۡملهُك لَُكم }قوله تعالى: في  {ََضًّ
هَن  هُكۡم َُضًّ  ّلَله ٱم  َراَد ب

َ
ه َشۡيـ َا إهۡن أ َراَد ب

َ
ۡو أ
َ
َۢا ُكمۡ ا أ  :(7). قال الناظم (6) [11]سورة الفتح: {َنۡفَع

م   ................... 925 رًّا ف ضــــــــُ  ضــــــــ 
 

ف ا    ................................شـــــــــــــ 
وء ف  ع  والض   عف  كالض   ،لغتانأن  الفتح والضم   ووجه:  ر: الس   .(8)، وقيل الض 

ن }قوله تعالى: في  {َكَلَٰمَ } في لفظ: ® ألف ©من غير  ®الالم  ©بكسر  قرأو 
َ
يُرهيُدوَن أ

لُواْ كَ  ه  . (9) [15الفتح: ]سورة {ّلَله ٱَم له ـُيَبد 
                                                           

 (.2/274نار: الكشفي لمكي القيسي )ا (1)
 (.4/349نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/385لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (4)
 (.515نار: )صا (5)
 (.4/352نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.509نار: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صا (8)
 (.4/352النشر البن الجزري )نار: ا (9)
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 :(1)قال الناظم 
925 ............................ 

 
ا  فـــــ  ل م  هللُا ل ُهم   شــــــــــــــ  ر  ك  ســــــــــــــ  ر  اك   اق صــــــــــــــُ

مر تده بالتاء نحو: ر  ف  بينه وبين مُ  قُ ر  ف  ألنه يُ  ؛اسم جنس أنه جمع كلمة، ووجه: 
 .(2) وتمرة، وشجر، وشجرة

***** 
ْ تُ ثَبَ َفتَ } قرأ ْ } بداًل من لفظ: ،{و ا َها ـَٰٓ يَ }قوله تعالى: في  {َفَتبََيُنو ا يُّ

َ
َءاَمُنو اْ  َلهينَ ٱأ

هنََبإٖ َفتَ  ُقَۢ ب يُبواْ قَۡوَمَۢاتُ ثَبَ إهن َجا َءُكۡم فَاسه ن تُصه
َ
ره . [6الحجرات:]سورة  {و اْ أ ك   . (3)وتقدم ذ 

***** 
 وال خالف له في سورة ق.

***** 
 ُجزُْء اَلارهَيات

ٖت ٰـَ ِفه َجنَ  لُۡمَتقهيَ ٱإهَن }قوله تعالى: في  {وَُعُيونر } من لفظ: ®العين  ©بكسر  قرأ
  وتقدم نايره كثيرًا. .[15]سورة الذاريات: {١٥ُيونر وَعه 

هۡثَل } في لفظ: ®الرفع  ©بــ  قرأو  هۡثُل  ۥإهنَهُ }قوله تعالى: في  {م  ٞ م  نَُكۡم  َۡلَق 
َ
َما  أ

ُقوَن   :(5). قال الناظم (4) [23]سورة الذاريات: {٢٣تَنطه
929 ............................ 

 
ف ُعوا  ...........  ُل ار  ث  ا صـــــــــــــــ  م  ف  ر  شــــــــــــــ   د 

  .(6) {َۡلَقٌ }أنه صفة  ووجه: 
قَاَل } بعدها في لفظ: ®ألف  ©وبغير  ®الالم  ©وإسكان  ®السين  ©بكسر  قرأو 

نَكُروَن َفَقالُواْ َسَلَٰٗما  قَاَل سه }قوله تعالى: في  ،{َسَلَٰمٞ  م  .[25]سورة الذاريات: {٢٥ۡلٞم قَۡومٞ مُّ تقد 

                                                           
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (1)
 (.3/238(، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )3/20لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (2)
 (.582نار: )صا (3)
 (.4/358نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.709للمهدوي )صنار: شرح الهداية ا (6)
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ُره في سورة هود  ك    .(1)ذ 
قوله تعالى: في  {عهَقةُ ٰـَ لَص ٱ} في لفظ: ® ألف ©من غير  ®العين  ©بإسكان  قرأو 

َخَذۡتُهُم }
َ
 :(3)قال الناظم  .(2) [44]سورة الذاريات: {٤٤وَُهۡم يَنُظُروَن  َقةُ لَصعۡ ٱفَأ

ق ُة  930 ع  ق ُة الصـــــ  اع   .........م  رُ صـــــ 
 

 ....................................
... 
 

ل ة  ©أنه مصدر على وزن  ووجه: ق ت ه بمعنى: أهلكته، ®ف ع  ع  ، من قولهم: ص 
 .(4)وقيل: هي الصوت الذي يكون من الصاعقة 

هن }قوله تعالى: في  {َوقَۡوَم نُوحٖ } في لفظ: ® الميم ©بخفض  قرأو  َوقَۡوَم نُوٖح م 
قهَي   :(6). قال الناظم (5) [46]سورة الذاريات: {٤٦َقۡبُل  إهَنُهۡم ََكنُواْ قَۡوٗما َفَٰسه

ن   ................. 930 ف ضــــــــــــــ  ُم اخ   ق و 
 

ُب ح    تـــــــًى ر  ســـــــــــــــــــــ   .............اٍض فـــــــ 
  .(7) [38]سورة الذاريات: {َوَفه ُموَسَٰٓ }أنه على العطف على قوله تعالى:  ووجه: 
***** 

إهنَا ُكَنا مهن َقۡبُل نَۡدُعوهُ  }قوله تعالى:  {ۥنَۡدُعوهُ  إهنَهُ } في لفظ: ® الهمزة ©بفتح  قرأ
 
َ
يمُ ٱ لََۡبُّ ٱُهَو  ۥنَهُ أ  :(9)قال الناظم  .(8) [28]سورة الطور: {٢٨ لرَحه
 932............................ 
 

ح    تــــــــ  ُه افــــــــ  ًدام  رُ و إ نــــــــ   .............. مــــــــ 
أنـــه على نزع الخـــافض، والتقـــدير: نـــدعوه ألنـــه البر  الرحيم، أو ألنـــه  ووجــه: 

 .(10)يجيب الدعاء 
ُرونَ ٱ} في لفظ: ®الصاد  ©بـــــــــــــــ  قرأو  رر }، و{لُۡمصَۜۡيطه هُمَصۡيطه قوله تعالى:  في {ب

                                                           
 (.290صنار: )ا (1)
 (.4/358نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.741نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/359نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.96يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/289نار: الكشف لمكي القيسي )ا (7)
 (.4/361نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.97يبة النشر البن الجزري )صط (9)
 (.384نار: مفاتيح األغاني للكرماني )ا (10)
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ۡم ُهُم }
َ
هَك أ هُن َرب  ئ

ۡم عهنَدُهۡم َخَزا 
َ
ُرونَ ٱأ َصۡيطه ۡسَت }قوله تعالى: ، و [37]ســـورة الطور: {٣٧ لُۡم َ ل

رر  هُمَصۡيطه ۡيههم ب
 :(2). قال الناظم (1) [22]سورة الغاشية: {٢٢َعلَ

114 ............................ 
 

رُون  ــــــــــــــــــــــال ...............  ي ط   ر  ضـــــــــ  ُمصـــــــــ 
ينُ ق   115  ٍر و الســــــــ   ي ط   ل ي  ال ُخل ف  م ع  ُمصــــــــ 

 
ُف   لـــــ  خـــــُ مـــــــا الـــــ  يـــــهـــــ  فـــــ  يٌّ ز  و  يمـــــ  ن  عـــــ  كـــــ   لـــــ 

  .(3)؛ ليعمل اللسان عماًل واحدًا في اإلطباق واالستعالء ®الطاء  ©ألجل  ووجه: 
َُٰقواْ }قوله تعالى: ، في {يُۡصَعُقونَ } في لفظ:، ® الياء ©بفتح  قرأو  فََذرُۡهۡم َحََّتَٰ يَُل
 :(5). قال الناظم (4) [45]سورة الطور: {٤٥ۡصَعُقوَن فهيهه يَ  َلهيٱيَۡوَمُهُم 
932 ............................ 

 
م   .......................  ع ُق ضـــــــــُ  ي صـــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن  م  ك   933   ..................ال  ـ
 

 .................................... 
 .(6)رفع الضمير الفاعلين، والن ون عالمة  ®الواو  ©ــ ، فللمخاطبينالفعل  أسندأنه  ووجه: 
***** 

ُر ذلك في اإلمالة {رََءا}: بإمالة رؤوس اآلي، وحرفي قرأ ك  م ذ   .(7)، وتقد 
َفُتَمَُٰرونَهُ }في لفظ:  ® ألف ©من غير  ®الميم  ©، وإسكان ® التاء ©بفتح  قرأو 

َ
 {ۥأ

َفتَ }قوله تعالى: في 
َ
َٰ َما يََرىَٰ  ۥۡمُرونَهُ أ  :(9). قال الناظم (8) [12]سورة النجم: {١٢لََعَ

933............................. 
 

اُروا   مـــــــ  ُروا تــــُ مــــ  م  ن  تــــ  ُر عــــ  بــــ  احــــ  ـــــــ  ن  صــــــــــــــــــ 
 .(10) ي: إذا جحد، والمعنى: أفتجحدونه على ما يرى ر  م  ى ي  ر  م  مضارع أنه  ووجه: 

ثۡمه ٱئهَر ـَٰٓ َكبَ } في لفظ:، ® همزة ©، وال ® ألف ©من غير  ® الباء ©بكسر  قرأو   {ۡۡله
                                                           

 (.4/361نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.39، 38يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/292نار: اكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/363نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.334نار: الحجة البن خالويه )صا (6)
 (.194، 192صنار: )ا (7)
 (.4/364نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.97يبة النشر البن الجزري )صط (9)
 (.3/252نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (10)
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ثۡمه ٱ ريَ ََيَۡتنهُبوَن َكبه  َلهينَ ٱ}قوله تعالى: في  َٰحهَش ٱوَ  ۡۡله وتقدم . [32]ســورة النجم: {لَلَممَ ٱإهََل  ۡلَفَو
ره في سورة الشورى  ك   .(1)ذ 

َمَهَٰتهُكمۡ }ـــ وصاًل ـــ في:  ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 
ُ
ِإَوۡذ }قوله تعالى: في  {ُبُطونه أ

َنةٞ ِفه ُبُطونه  جه
َ
نُتۡم أ

َ
م نايُره . [32]سورة النجم: {َمَهَٰتهُكمۡ إه أ  . (2)وتقد 

ْ } في لفظ: ®التنوين  ©بـــ  قرأو  ۡبَقَٰ  َوَثُموَداا }قوله تعالى: في  {َوَثُموَدا
َ
 {٥١َفَما  أ

كر  في سورة هود  .[51]سورة النجم: م نايره، وذ   .(3)وتقد 
***** 

ا}لفظ:  مخففة ®الشين  ©وكسر  ،بعدها ®ألف  ©و، ®الخاء  ©بفتح  قرأو   {ُخَشعا
بَۡصَٰرُُهمۡ شه َخَٰ }قوله تعالى: في 

َ
ا أ  :(5). قال الناظم (4) [7]سورة القمر: {عا

ًعا ف   935 اشـــــــ  ًعا  يو خ  م اُخشـــــــ  ف ا ح   شـــــــ 
 

 ....................................
....................... 

 
الفعل؛ للمضارعة التي بينهما، ألن  أنه أراد باللفظ: التوحيد، وبالمعنى: ووجه:

 كما قال الشاعر: ،ما بعده مرتفع به
ـــــم ـــــه ـــــه ن أوج ـــــاب حســــــــــــــ   وشــــــــــــــب

 
  (6) مـــن إيـــــاد بـــن نـــزار بـــن مـــعـــــد   

ۡرَض ٱَوَفَجۡرنَا }قوله تعالى: في  {ُعُيوٗنا} من لفظ: ®العين  ©بكسر  قرأو  
َ
 َۡل

م نايره.. [12]سورة القمر: {ُيوٗناعه   وتقد 
***** 

ُذو  ۡۡلَبُّ ٱوَ }قوله تعالى: في  {١٢ لَرۡيَحانُ ٱوَ } في لفظ: ® النون  ©بخفض  قرأو 
 :(8). قال الناظم (7) [12]سورة الرحمن: {١٢ لَرۡيَحانه ٱوَ  ۡلَعۡصفه ٱ

                                                           
 (.356نار: )صا (1)
 (.542نار: )صا (2)
 (.902)ص نار:ا (3)
 (.4/367نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.97يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.338ار: الحجة البن خالويه )صان (6)
 (.4370نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.97يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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936 ... ان  ي حــــــ  ب  ُذو الر   ......و الحــــــ 
 

ا و    ف ُض ُنون ه  ف اخ   .................شــــــــــــ 
ه  ووجه:  ــْ و العَ ذُ }: تعالى على قولهأنه رد   ألن العصـــــــــــف: ؛{انه حَ يْ والرَ  فه ص

 .(1)ب  يحان: ما فيه من الرزق، وهو: الحن، والر  ب  الت   
يَُّه يَ سَ }قوله تعالى: في  {َسَنۡفُرُغ لَُكمۡ } في لفظ: ® الياء ©ـــ ب قرأو 

َ
ۡفُرُغ لَُكۡم أ

 :(3). قال الناظم (2) [31]سورة الرحمن: {٣١ ثلََقًَلنه ٱ
ُرُب ال ي اُء  938 ن ف  اســـــــــــــ  ف   ....... شـــــــــــــ 

 
 .................................

...... 
 

ند  الفعل أن   ووجه: َوَيبَْق َوْجُه }و، {َوَلُ اْۡلََواره }لتقدم قوله: تعالى؛  هللُمســـــــــــــــ 
هَك   .(4) {َرب 

 {َيۡطمهۡثُهنَ }في لفظ:  وكســـــرها ®الميم  © في ضـــــم   واختلف عن أبي الحارث
َرَُٰت }الموضــــعين، في قوله تعالى:  صه َٰ ٞ لَۡم َيۡطمُ  لَطۡرفه ٱفهيههَن َق ۡثُهَن إهنٞس َقۡبلَُهۡم َوََل َجا ن 

ٞ }وقوله تعالى  ،[56]سورة الرحمن: {٥٦  [74]سورة الرحمن: {٧٤لَۡم َيۡطمهۡثُهَن إهنٞس َقۡبلَُهۡم َوََل َجا ن 
(5). 

 :(6) قال الناظم
ر  ...  939 م   ال ك ســ   م  رُ ك ال  ي ط م ث  ب ضــ 

 
 .............................. ُخل ف   

ي ة، ويكون في  ووجه:  اُع مع الت دم  م  ُث: الج  أن  ضم  الميم وكسرها لغتان، والط م 
 .(7)مقارعة األبكار 

في  {َيۡطمهۡثُهنَ }اختالف أهل األداء عن أبي الحارث في: ويمكن إجمال 
  المذاهب اآلتية:
 :فينص  عليه  وهذا الوجهاألول فقط،  في الموضع ®الميم  © ضم   األول:

                                                           
 (.338نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.4/372)نار: النشر البن الجزري ا (2)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.389(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص3/46لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (4)
 (.4/373نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.95يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.757(، والموضح البن أبي مريم )ص715نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
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العنوان، والتجريد، وغاية أبي العالء، وكفاية أبي العز، وإرشاده، والمستنير، والجامع 
في الكامل عن ابن عن الكسائي بكامله اإلمام الهذلي ورواها  ،البن فارس، وغيرها

عليه في جامع  نص   ،الداني على أبي الفتح في الراويتين جميعا قرأذلك سفيان، وب
 .(1) البيان

رواه ابن وهذا الوجه: الثاني، ها في وضم   ،األولفي  ®الميم  © كسرُ  الثاني:
والتذكرة،  ،الكامل، ونص  عليه في: مجاهد عن أبي الحارث من طريق محمد بن يحيى

 :علىالداني  ةقراءمن التيسير، و الهداية، و الكافي، و  ،بن بليمة، والتبصرةالتلخيص الو 
 .(2) أبي الحسن

 ،بي معشرألتلخيص نص  عليه في: ال وهذا الوجه:، الكسر فيهما معاً  الثالث:
 .والمفيد

 ي.وذ  بُ ن  المبهج عن الش  وهذا الوجه: نص  عليه في:  ،الضم  فيهما معاً  الرابع:
ابن مجاهد من طريق سلمة بن ، رواه بالضم والكسر جميعاً  تهماقراء الخامس:

  .عاصم عنه
أنه إذا ضم األولى كسر الثانية، وإذا كسر األولى  ، أي:®التخيير  © السادس:
والمحبر البن أشـــــــــــته، والمبهج،  ،غاية ابن مهران :في وهذا الذي ُذك ر  ضـــــــــــم الثانية، 

 وذكره ابن شيطا، وابن سوار، ومكي، والحافظ أبو العالء، وأبو العز في كفايته.
نا قرأ، وأداءً  وغيره نصــــــــــــــاً ، ®ير حبالت ©: والوجهان ثابتان من قال ابن الجزري 

 .(3) بهما، وبهما نأخذ
***** 

 {٢٢ عهير  وَُحورر }قوله تعالى: في  {٢٢وَُحوٌر عهٞي }: بالخفض في االسمين قرأو 
 :(5). قال الناظم (4) [22]سورة الواقعة:

                                                           
 (.4/373نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 نار: المرجع السابق.ا (2)
 (.4/374نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.4/376: النشر البن الجزري )انار (4)
 (.97يبة النشر البن الجري )صط (5)
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ٍع  940 ف  ف ُض ر  ين  خ  اب  ثُ ُحور  و ع   ر ضــــــــــ 
 

 ...................................... 
ـــَٰ ِفه َجنَ }أنه عطفهما على قوله تعالى:  ووجه:  ، [12الواقعة: ]سـورة {١٢ ۡلَعهيمه ٱته ـ

والتقــدير: أوللــك المقربون في جنــات النعيم، وفي حور عين، أي: وفي مقــاربــة حور، 
  .(1)ثم حذف المضاف 

 لۡههيمه ٱَب فََشَٰرهُبوَن ََشۡ }قوله تعالى: في  {َُشَۡب }في لفظ:  ®الشين  ©بفتح  قرأو  
 :(3) . قال الناظم(2) [55]سورة الواقعة: {٥٥

940............................. 
 

ُه   ُمم  ب  ف اضـــــــــــ  ر  شـــــــــــ  ًدا ن  و  ٍر م  اف  صـــــــــــ   ضـــــــــــ 
 .(4) االسم :رب بالضموالش   ،المصدر ربُ الش  ، وقيل: لغتان قيل: هما ووجه: 

َٰقهعه } في لفظ: على التوحيد ®ألف  ©من غير  ®الواو  ©بإسكان  قرأو  هَمَو في  {ب
هَمۡوقهعه }قوله تعالى:  ُم ب ۡقسه

ُ
 :(6). قال الناظم (5) [75]سورة الواقعة: {٧٥ ۡلُُّجومه ٱفًََل  أ

941............................. 
 

ق ٍع   اب م و  فـــــ   ..................... شــــــــــــــ 
هـــا في طُ واقع النجوم: مســـــــــــــــــاق  ، ومالجمع :، ومعنـــاهأنـــه على التوحيـــد ووجــه: 

 كان ينزل منه؛ ألنه أنزل إلى الســـــــــــماء الدنيا ثم القرآنوقيل: عنى بها: نجوُم ، أن و ائها
ِإَونَُه } تعالى: قوله ويشـــــــهد لهذاء بعد الشـــــــيء نجوًما في أوقات الحاجة إليها، يالشـــــــ

يمٌ   .(7) {٧٧ٌن َكرهيٌم قرأإهنَُه َل ٧٦ لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعظه
***** 

ِإَوَّل }قوله تعالى: في  {تُرَۡجعُ } في لفظ: ®الجيم  ©، وكسر ®التاء  ©بفتح  قرأو 
ُمورُ ٱُع رۡجه تَ  ّلَله ٱ

ُ
م نايره، وذكر في سورة البقرة . [5]سورة الحديد: {٥ َۡل  .(8)تقد 

                                                           
 (.2/304نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.4/376نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.97ر البن الجزري )صيبة النشط (3)
 (.696البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/377نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.97يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.3/52لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (7)
 (.402نار: )صا (8)
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 ّلَلَ ٱُيۡقرهُض  َلهيٱَمن َذا }قوله تعالى: في  {ۥَفُيَضَٰعهَفهُ } بالرفع في لفظ: قرأو 
ا َحَسٗنا َفُيَضَٰعهفُ  ُره في سورة البقرة  .[11]سورة الحديد: {ۥَلُ  ۥهُ قَۡرضا ك  م ذ    .(1)وتقد 

هََّلهيَن َءاَمُنو اْ }قوله تعالى: و  ،{َوَما نََزَل } في لفظ: ®الزاي  ©بتشديد  قرأو  نه ل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

هۡكره  وُبُهۡم له
ن ََّتَۡشَع قُلُ

َ
ه ٱَل مهَن َوَما نَزَ  ّلَله ٱأ  :(3). قال الناظم (2) [16]سورة الحديد: {ۡۡلَق 

ف   ................... 943  خــــــــ 
ل   ز   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ...............ال  الُخل ُف غ  ن  ع  ذ  إ   
 .(4) : وما ن ز ل هللا من الحقوالمعنى، تعالى الفعل هللأنه أسند  ووجه: 

ه } في لفظ: ®والخاء  ©، و®الباء  ©بفتح  قرأو   َلهينَ ٱ}قوله تعالى: في  {ۡۡلُۡخله ٱب
ُمُروَن 

ۡ
ه  ۡلَاَس ٱَيۡبَخلُوَن َوَيأ ُره في سورة النساء . [24]سورة الحديد: {ۡۡلُۡخله ٱب ك  م ذ   .(5)وتقد 

 جزء قد سمع
 ®الهاء  ©وتخفيف  ،بعدها ®ألف  ©و، ®الااء  ©وتشديد ، ®الياء  ©بفتح  قرأو 
هههمهَ ٰـَ ظَ يَ  َلهينَ ٱ}قوله تعالى: في  ،{يَُظَٰههُرونَ } في لفظ: وفتحها ئ

هَسا  هن ن   {ُروَن مهنُكم م 
هههمۡ هَ ٰـَ ظَ يَ  َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: ، و [2المجادلة:]سورة  ئ

هَسا   .(6) [3]سورة المجادلة: {ُروَن مهن ن 
 :(7)قال الناظم 

ُدد   .................... 945  و امــــــــــ 
 

ُروا   هـــــ  اـــــ  ا يـــــ  ف  هـــــــ  خـــــ  ـــــــُ و  ز  ث نـــــ   د يكـــــ 
ف  ف  الا ا  946  ر  خ  س  ُضم  و اك  ان  و   ل  م ع 

 
 ....................................

. 
 

م ت   ووجه: غ  المعنى واحد ، و ®الطاء  ©في  ®التاء  ©أن  األصـــل يتااهرون فُأد 
 .(8) وتااه ر ،يقال: ظاهر الرجل من امرأته، واظ اه ر، فوإن اختلفت األلفاظ

َها ـَٰٓ يَ }قوله تعالى: ، في {لَۡمَجَٰلهسه ٱ} في لفظ: ®ألف©بغير  قرأو  يُّ
َ
َءاَمُنو اْ  َلهينَ ٱأ

                                                           
 (.412نار: )صا (1)
 (.4/380نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.97النشر البن الجزري )ص يبةط (3)
 (.3/55لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (4)
 (.652نار: )صا (5)
 (.4/382نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.3/59لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (8)
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ْ ٱفَ  لَۡمَجلهسه ٱإهَذا قهيَل لَُكۡم َتَفَسُحواْ ِفه   :(2) قال الناظم. (1) [11]سورة المجادلة: {ۡفَسُحوا
947 ............................ 

 
ـــــــــــو ال ..................  ام  ـ ُدد  ال س  ام   ج 

ـــــــــ   948   .......................ل  ن
 

 ....................................
... 
 

 ، وقد يراد به الجنس.(3) خاصة ‘مجلس رسول  والمراد: ،على التوحيد أنه ووجه:
ْ ٱ} في لفظ: ®الشين  © بكسر قرأو  وا ْ ٱفَ  نُُشُ وا ِإَوَذا قهيَل }قوله تعالى: في  {نُُشُ

ُ ٱ ْ نُشه ُ ٱفَ  وا ْ نُشه  :(5) . قال الناظم(4) [11]سورة المجادلة: {وا
ر  ع م   – 948 م  الك ســــــ  ًعا ف ضــــــ  ُزوا م   و ان شــــــ 

 
ٍف صــــــــــــــــــ  ن  عـــــ    لـــــ  و  خـــــُ  ..............فـــــ 

زون، وأصل النشوز: التحر ك، مُ ل  ون، وي  زُ م  ل  ي  كـــ: لغتان، أن  الضم  والكسر  ووجه: 
لواالرتفاع، والت    .(6) حو 

ُبوَن َوَيۡحسه }قوله تعالى: في  ،{َوَيۡحَسُبونَ }في لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 
ءر  َٰ ََشۡ َنُهۡم لََعَ

َ
م نايُره، وُذك ر في سورة البقرة . [18]سورة المجادلة: {أ   .(7)وتقد 

***** 
ههُ  َوقََذَف }قوله تعالى: في  {لرُّۡعَب ٱ}في لفظ:  ®العين  ©بضم    قرأو  وب

ُم ِفه قُلُ
م نايره، وُذك ر  في سورة آل عمران  .[2]سورة الحشر: {َب لرُّعُ ٱ  .(8)وتقد 

يمٌ ؤُ َرَبَنا  إهنََك رَ }قوله تعالى:  ،{رَُءوٞف } من لفظ: ®الواو  ©بحذف  قرأو   {ٞف رَحه
م نايره، وُذك ر في سورة البقرة  [.10]سورة الحشر:  .(9)وتقد 

***** 

                                                           
 (.4/383نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.98الجزري )صيبة النشر البن ط (2)
 (.704البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (3)
 (.384، 4/383نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.344نار: الحجة البن خالويه )صا (6)
 (.442نار: )صا (7)
 (.502نار: )صا (8)
 (.362نار: )صا (9)
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ُل } في لفظ: مشددة ®الصاد  ©وكسر  ®الفاء  ©وفتح  ®الياء  ©بضم  قرأو  َيۡفصه
ه فَ يُ  ۡلقهَيََٰمةه ٱيَۡوَم }قوله تعالى: ، في {بَۡيَنُكمۡ   .(1) [3]سورة الممتحنة: {ُل بَۡيَنُكمۡ ص 

  :(2)قال الناظم 
950 – ............................ 

 
ُل  اد  ظُ ل  ن  ُيف صــــــ  ُل الصــــــ  ث ق  ـــــــــــــــــــل  بًى و   م  ـ

ف اُخل ف   951  وا م   شـــــــــــ  ت ح   ال  حُ  ع م  ن ُه اف 
 

 .................................م  دُ 
ند  إلى هللا تعالىفعل ال أن   ووجه:    .(3)والتشديد يدل  على الكثرة  ،ُمس 

ۡسَوةٌ }في لفظ:  ®الهمزة  ©بكسر  قرأو 
ُ
ۡسَوةٌ إه قَۡد ََكنَۡت لَُكۡم }قوله تعالى: في  {أ

َنةٞ ِفه   َٰههيَم وَ َحســَ ُكۡم فهيههۡم }قوله تعالى: و  ،[4]ســــــــورة الممتحنة: {ۥ  َمَعهُ  َلهينَ ٱإهبَۡر
لََقۡد ََكَن لَ

هَمن ََكَن يَرُۡجواْ إه  رَ ٱ ّۡلَۡومَ ٱوَ  ّلَلَ ٱۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل  كره  .[6]سورة الممتحنة: {ٓأۡلخه م ذ   .(4)وتقد 
ْ   َ َوۡس } بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في لفظ: قرأو  قوله تعالى: ، في {لُوا

نَفۡقُتۡم َوۡليَۡس   َ َوۡس }
َ
ْ   َ لُواْ َما  أ نَفُقوا

َ
م نايره . [10]سورة الممتحنة: {لُواْ َما  أ  .(5)وتقد 

***** 
ۡحرٞ } في لفظ: ®الحاء  ©وكسر  ®السين  ©بعد  ®ألف  ©بـــ  قرأو  قوله تعالى: في  {سه

ه } هَنَٰته ٱفَلََما َجا َءُهم ب بهٞي  َذاقَالُواْ َهَٰ  ۡۡلَي  ۡحٞر مُّ م نايره. [6]سورة الصف: {٦سه  .(6) وتقد 
***** 

َنُهۡم ُخۡشٞب }قوله تعالى: ، في {ُخُشبٞ } في لفظ: ®الشين  ©بإسكان  قرأو 
َ
َكأ

 ٞ َسَنَدة  :(8). قال الناظم (7) [4]سورة المنافقون: {مُّ
453 ............................ 

 
ب   .............  ُخشــــــــــــــــــــــ  ار  ط  حــــــــُ و   هــــــــ 

 
                                                           

 (.4/388)نار: النشر البن الجزري ا (1)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.772نار: الموضح البن أبي مريم )صا (3)
 (.413نار: )صا (4)
 (. 138صنار: )ا (5)
 (.622نار: )صا (6)
 (.3/484نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.63يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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ب ة  ووجه: ش  ب  جمع خ  ، وُخش   . (1)أن  األصل الضم ، واإلسكان للتخفيف، وُخُشب 
ُبوَن ُُكَ َُيۡسه }قوله تعالى: في  ،{َوَيۡحَسُبونَ }في لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 

ۡيههمۡ 
م نايُره، وُذك ر في سورة البقرة [. 4]سورة المنافقون: {َصۡيَحةر َعلَ  .(2)وتقد 

***** 
ۡمرههه } في لفظ: ® النصب © و، ®التنوين  ©ـــ ب قرأو 

َ
إهَن }قوله تعالى: في  {ۦَبَٰلهُغ أ

ه  ّلَلَ ٱ ۡمرهه
َ
ءٖ قَۡدٗرا  ّلَلُ ٱَقۡد َجَعَل  ۦ  َبَٰلهُغ أ ه ََشۡ

  :(4). قال الناظم (3) [3]سورة الطالق: {٣لهُك 
ال ُغ ال   .................... 954 ـــــــ   ب

 
وا   ف ضـــــــــــــــــــُ ر ُه اخــــــ  وا و أ مــــــ  نــــــُ و   نــــــ   ال  عــــــ  تــــــُ

 .(5)أن ه األصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو االستقبال  ووجه: 
***** 

ههه }قوله تعالى: في  {َعَرَف }في لفظ:  ® اءالر   ©بتخفيف  قرأو  ۡت ب
َ
 ۦفَلََما َنَبأ

ۡظَهَرُه 
َ
ۡعَرَض َعنَۢ َبۡعٖض  ۥَف َبۡعَضهُ َعلَۡيهه َعرَ  ّلَلُ ٱَوأ

َ
 . (6) [3]سورة التحريم: {َوأ

 :(7)قال الناظم 
ر   ................... 955 ف  عـــــــ   ف  خـــــــ 

 
 ...................................م  رُ  

وأعرض عن  ،على بعض ى از جـــ: ، والمعنىازاة مجـــعلى معنى الأنـــه  ووجــه: 
 .(8) بعض تكرما وحلما

َۡبهيَل }مكسورة من لفظ:  ®همزة  ©، و®الر اء  ©، و®الجيم  ©بفتح  قرأو  في  {وَجه
هَن } قوله تعالى: َُٰه وَجَ  ّلَلَ ٱفَإ وقد ُذك ر  [.4]سورة التحريم: {لُۡمۡؤمهنهيَ ٱيُل َوَصَٰلهُح ءه َۡبَ ُهَو َمۡولَى

                                                           
 (.2/322نار: الكشف لمكي القيسي )ا (1)
 (.442)صنار: ا (2)
 (.4/395نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.723نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (5)
 (.4/397نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.548ار: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صان (8)
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 .(1)في سورة البقرة 
هَكلهَمَٰته }قوله تعالى: في  {ۦَوُكُتبههه } في لفظ: ®التوحيد  ©بــ  قرأو  َوَصَدقَۡت ب
هَها َوكه   :(3). قال الناظم (2) [12]سورة التحريم: {١٢ ۡلَقَٰنهتهيَ ٱَوََكنَۡت مهَن  ۦبههه َتَٰ َرب 

 955 ............................ 
 

وا  ...  عـــــُ مـــــ  ه  اجـــــ  ابـــــــ  تـــــــ  كـــــ  ا عـــــ  و  مـــــــً ف  حـــــ   طـــــ 
 .(4)وتقدم ذكره وتوجيهه في سورة البقرة  

 جزء تبارك
 قوله تعالى:في  {تََفَٰوُتٖ } في لفظ: ® ألف ©ر مشددة من غي ®الواو  ©بضم  قرأ

 :(6)قال الناظم  .(5) [3]سورة الملك: {تٖ مهن َتَفوُّ  لَرِنَٰمۡحٱَما تََرىَٰ ِفه َخۡلقه }
ر   ............. 956 اُوٍت ق صـــــــــــــــــ  فـــــــ  ـــ   ت

 
ل    اث قـــ    ......................... ر ضـــــــــــــــــً

د ،لغتانأن هما  ووجه:   ، وتصاعد وتصع د،بمعنى واحد كقولهم: تعاهد وتعه 
 .(7)هل ترى فيهما من عيب، أو اختالف : والمعنى
ْ ٱفَ }قوله تعالى: في  {فَُسۡحٗقا} بخلف عنه في لفظ: ®الحاء  ©بضم    قرأو   ۡعََتَفُوا

هَذۢنبهههۡم فَُسحُ  ۡصَحَٰبه ب
َ
ه روى له المغاربة قاطبة، وأكثر ، (8) [11]سورة الملك: {١١ لَسعهريه ٱٗقا َل 

ب ُط الخياط على اإلسكان ®الضم   ©المشارقة  م ذاني، وس  ، ونص  له الحافظ أبو العالء اله 
م، وابن مجاهد، والداني على الوجهين  قواًل واحدًا، ونص  اإلمام أبو عبيد القاسم بن سال 

 :(10) قال الناظم. (9)جميعًا، ورج حهما ابن الجزري 

                                                           
 (.234نار: )صا (1)
 (.4/397نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.462نار: )صا (4)
 (.4/398نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.406نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (7)
 (.3/484نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.485، 3/484لجزري )نار: النشر البن اا (9)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (10)
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ًقا ســـــــُ ...  – 456 ُخل ًفا ذُ ح   ال  خ  م  رُ ق  و 
 

....................................
.... 

 
ًقا، أي: و  أن هما لغتان، كـــ: الر ُعب والر ع ب، ووجه:  ق هم َّللًاُ ُسح  ح  المعنى: أس 

 .(1) أبعدهم من رحمته إبعاًدا
ي  } في لفظ: ®الضم   © ®الكسر   ©بإشمام  قرأو  َفلََما } قوله تعالى: في {ۡت   َ سه

ۡوُه ُزۡلَفٗة س  
َ
ْ  َلهينَ ٱۡت وُُجوُه   َ ي  َرأ  . [27]سورة الملك: {َكَفُروا

ۡعلَُموَن َمۡن يَ فَسَ } قوله تعالى:في  {فََسَتۡعلَُمونَ }: في لفظ الغيب ®ياء  ©بـــ  قرأو 
بهٖي   :(3). قال الناظم (2) [29]سورة الملك: {٢٩ُهَو ِفه َضَلَٰٖل مُّ

ل ُمون  م ن   957  ي ع  ا ر  ســــــــــــــ   ...........ج 
 

 ......................................
َٰفهرهينَ ٱَفَمن َُيهرُي }قوله: أن ه راجع على الغيب قبله، وهو  ووجه: ..  . (4) [28]سورة الملك: {ۡلَك

***** 
]سورة  {َوَما يَۡسُطُرونَ  ۡلَقلَمه ٱن   وَ }قوله تعالى: في الواو في  ®النون  ©بإدغام  قرأو 

ُره في حرف قربت مخارجها  .[1القلم: ك   .(5)وتقدم ذ 
***** 

قوله تعالى: في  {ۥَوَمن َقۡبلَهُ }في لفظ:  ® الباء ©وفتح  ®القاف  ©بكسر  قرأو 
َُٰت ٱوَ  ۥلَهُ بَ وََجا َء فهرَۡعۡوُن َوَمن قه } ه  لُۡمۡؤتَفهَك َئةه ٱب   :(7). قال الناظم (6) [9]سورة الحاقة: {َۡلَاطه

957 ............................ 
 

ُه  ...... ــــــــ  ل بــــــــ  قــــــــ  ا ر  و  مــــــــً م  حــــــــ   ســـــــــــــــــــــ 
ر يًكا  958  ت ح  ًرا و  ســــــــ   ...............ك 

 
....................................

.. 
 

ُبه وما ي ُحف  به، والمعنى: وجاء فرعون وأتباعه  ووجه:   . (8)أن  ق ب ل الشيء جوان 

                                                           
 (.3/79لألزهري ) القراءات(، ومعاني 716البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (1)
 (.4/399نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.726، 725نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.138)صنار: ا (5)
 (.4/401نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.787نار: الموضح البن أبي مريم )صا (8)
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يَۡوَمئهٖذ }قوله تعالى: في  {ََل ََّتَِۡفَٰ } في لفظ: على التذكير ®الياء  ©ــــ ب قرأو 
 :(2) قال الناظم. (1) [18]سورة الحاقة: {١٨ِفَٰ مهنُكۡم َخافهَيةٞ َيۡ ُتۡعَرُضوَن ََل 

ف ى  .............. 958  شـــف او ال  ي خ 
 

 .................................
......... 

 
أنه م نث غير حقيقي، وألنه فصل بينه وبين الفعل فاصل، أو ألنه  ووجه:

 . (3)بمعنى ال يخفى منكم خاٍف 
***** 

ۡعُرُج يَ }قوله تعالى:  {ئهَكةُ ـَٰٓ لَۡملَ ٱَتۡعُرُج } في لفظ: على التذكير ®الياء  ©بــــ  قرأو 
وحُ ٱوَ  ئهَكةُ ـَٰٓ لَۡملَ ٱ   :(5). قال الناظم (4) [4]سورة المعارج: {إهَّلۡهه  لرُّ

ر   960 ُرُج ذ كــــــ   عــــــ   ..............م  رُ تــــــ 
 

  ..................................... 
أن  الفعل للمالئكة، وتأنيث المالئكة تأنيث جمع، فهو غير حقيقي،  ووجه: 

ُسن تذكير الفعل   .(6) فح 
لَۡو َيۡفَتدهي  لُۡمۡجرهمُ ٱيََودُّ }قوله تعالى: في  {يَۡومهئهذ  }: في لفظ ®الميم  ©بفتح  قرأو 

هبَنهيهه مهۡن َعَذابه يَۡومَ    .(7)وتقدم الكالم عنه في سورة هود ، [11]سورة المعارج: {١١ئهذ  ب
هلَشَوىَٰ } قوله تعالى:، في {نََزاَعةٗ } في لفظ: ® الرفع ©ــ ب قرأو  ]سورة  {١٦نََزاَعٗة ل 

 :(9)قال الناظم  .(8) [16المعارج:
959 ............................ 

 
ع  ...   ف  ُب الر  ُة ن صــــــــــــــــــــ  ن ز اعـــــــ   ل  عـــــــ  و 

، وموقعها الرفع، ويجوز أن تكون خبرًا بعد خبر، {لََظي}أن ها بدل من  ووجه: 

                                                           
 (.4/401نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.2/333نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.4/403)نار: النشر البن الجزري ا (4)
 (.98يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.790نار: الموضح البن أبي مريم )صا (6)
 (.290صنار: )ا (7)
 (.4/404نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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 . (1)أو خبرًا لمبتدأ محذوف 
هَشَهََٰدَٰتهههمۡ } في لفظ: ®الدال  ©بعد  ®ألف  ©بغير  قرأو   َلهينَ ٱوَ }قوله تعالى: في  {ب

هُموَن  ئ
هههۡم قَا  هَشَهََٰدت  :(3). قال الناظم (2) [33]سورة المعارج: {٣٣ُهم ب

960 ............................ 
 

ُع  ...............  م  ة  الج  اد  ه  اظ  شــــــــــــــ   م 
 ........................د  عـــــــُ  961 

 
 ....................................

. 
 

أن ها مصدر، فهي تدل  على الجمع، والمعنى: أنهم يقومون بها بالحق  ووجه:
 .(4)وال يكتمونها 

قوله تعالى: في  {نُُصبٖ }في لفظ:  ® الصاد ©، وإسكان ® النون  ©بفتح  قرأو 
َنُهۡم }

َ
 :(6). قال الناظم (5) [43]سورة المعارج: {٤٣ۡصٖب يُوفهُضوَن إهَّلَٰ نَ َكأ
م م  حر  ك ن  ب ه  ...  961 ٍب اضـــــــ   ف اع  ن صـــــــ 

 
ك نـًا ك    ُمم  م ســــــــــــــ  ُدُه اضــــــــــــــ  ام  ُولـ  فـ  قٌّ شــــــــــــــ   ح 

ل م من صوب لهمأن  المعنى ووجه:   .(7) : إلى ع 
هُ } في لفظ: ® الالم ©، وإسكان ® الواو ©بضم  قرأو  قوله تعالى: في  {ۥ  َوَوََلُ

ْ ٱوَ } هُ َووُ  ۥَمن لَۡم يَزهۡدهُ َماُلُ  َتَبُعوا  .(8)وتقدم ذكره  .[21]سورة نوح: {٢١إهََل َخَساٗرا  ۥ  َۡلُ
َٰ } قوله تعالى:في  {قُۡل }في لفظ:  على الخبر ®األلف  ©ـــ ب قرأو  ۡدُعواْ  َل َق

َ
إهَنَما  أ

ههه  َۡشهُك ب
ُ
ه َوََل  أ َحٗدا  ۦ  َرب 

َ
 :(10). قال الناظم (9) [20]سورة الجن: {٢٠أ

ا ................... 965 ل  إ ن مــــــ   قــــــُ
 

ال    ـــــــ  ي ق ـــــــ  ز  فــــُ ق  ثــــ  فــــ   ..........ل  ن
، وأيضـــــًا ما تقد مه ر بذلك عنهب  خ  أ   ل  ع  ا فُ ، فلم  : األمر أوالً ةرادعلى إأنه  ووجه: 

                                                           
 (.728نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (1)
 (.4/404نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.99النشر البن الجزري )صيبة ط (3)
 (.410نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (4)
 (.4/405نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.3/92لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (7)
 (.312، 113نار: )صا (8)
 (.4/410نار: النشر البن الجزري )ا (9)
 (.99البن الجزري )صيبة النشر ط (10)
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 وَ }تعالى: وهو قوله من الغيب قبله، 
َ
َ  هُ نَ أ  مَ نَ إه }وقوله:  ،{اّلَل  دُ بْ عَ  امَ ا قَ مَ ل

َ
على  {وعُ دْ ا أ

 . (1) الغيبة التي قبلها
ه }قوله تعالى: في  {لَۡمۡشهقه ٱَربُّ } في لفظ: ® الباء ©بخفض  قرأو   لَۡمۡشهقه ٱ َرب 

 :(3). قال الناظم (2) [9]سورة المزمل: {َوكهيًٗل  ََّتهۡذهُ ٱََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو فَ  لَۡمۡغرهبه ٱوَ 
966 ............................ 

 
ض   ...  فــــ  ـــــــاخــــ  ع  ف فــــ  ــــر  ر ب  ال  هــــًراظــــ  و 

ةً ن  كُ  967  بـــ  ح   ............... صــــــــــــــُ
 

 ....................................
.. 
 

ه رَ  مه اسْ  كره اذْ وَ }فإنه عطفه على قوله قبله  ووجه: فجعل ما بعده معطوفا  {َك ب 
 .(4) عليه إذ كان في سياقه

ه ٱوَ }قوله تعالى: في  {لرُّۡجزَ ٱوَ } في لفظ: ®الر اء  © بكسر قرأو   {٥ ۡهُجرۡ ٱفَ  ۡجزَ لر 
 .(5) [5المدثر:]سورة 

 :(6)قال الناظم 
967............................. 

 
ر   .......  ُمم  الك ســــــــــــــ  ز  اضــــــــــــــ  اع  الر  ج  ــــ   ب

و ى  968   ....................... ثــــــــــــ 
 

 ...................................... 
ه  انَ عَ  َت فْ َش كَ  نْ ئه لَ }قوله  ويشـــــهد لهذاالعذاب  أن  المراد به: ووجه:   :يعني {زَ جْ الر 

 .(7) العذاب
: في لفظ ®همز  ©من غير  ®الدال  ©بفتح ، و ®الذال  ©بعد  ®ألف  ©ـــ ب قرأو 

ۡدبَرَ }
َ
 :(9). قال الناظم (8) [33]سورة المدثر: {٣٣بََر دَ  اإهذَ  َّلۡله ٱوَ }قوله تعالى: في  {إهۡذ أ
ر ه  ...  968 ـــــــــ  ب ل  إ ذ  أ د  ـــــــــُ ر  ق ـــــــــ  ب  إ ذ ا د 

 
تـــــــــىً ن  عـــــــــ  ن  ظـــــــــ  ذ  إ     ............. فـــــــــ 

                                                            
 (.354نار: الحجة البن خالويه )صا (1)
 (.4/412نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.731البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/414نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.733البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 3/102لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (7)
 (.4/414نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.99يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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 ،أدبر تولى :وقيل ،يل وأدبرالل   ر  ب  د   :يقالواحد، لغتان بمعنى أنهما  ووجه:
  .(1) ودبر انقضى

َُيَۡسُب }في لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 
َ
قوله تعالى: في في الموضعين  {أ

َُيۡسه }
َ
نَسَٰنُ ٱُب أ َلن ََنَۡمَع عهَظاَمهُ  ۡۡله

َ
َُيَۡسُب }قوله تعالى: و  ،[3]سورة القيامة: {٣ ۥأ

َ
نَسَٰنُ ٱأ  ۡۡله

ى  ن يَُۡتََك ُسدا
َ
  .(2)وتقدم نايره، وُذك ر في سورة البقرة  .[36]سورة القيامة: {٣٦أ

اٖق رَ  َوقهيَل َمن} قوله تعالى:في  {َمنۡ  َراقٖ }باإلدراج مع اإلدغام في لفظ:  قرأو 
ره في األصول السكت واإلدراج  .[27]سورة القيامة: {٢٧ ك  م ذ    .(3)وتقد 

هن } قوله تعالى:في  {ُيۡمَنَٰ } التأنيث في لفظ: ®تاء  ©ـــ ب قرأو  لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 
َ
أ

 ٖ  :(5)قال الناظم  .(4) [37]سورة القيامة: {ۡمَنَٰ تُ َمنه 
970 ............................ 

 
ف    لــ  ى الــخــُ د  ـــــــ  ى ل نــ  مــ  اعــ  هــيــًرا ظــ  يــُ ـــــــ  ف  ر 

  .(6)قبله  ®النطفة  ©أن ه يناسب تأنيث  ووجه: 
ًَلْ } في لفظ: ® التنوين ©ــ ب قرأو  َٰفهرهيَن } تعالى:قوله في  {َسَلَٰسه هۡلَك ۡعَتۡدنَا ل

َ
إهنَا  أ

ًَلا  ا  َسَلَٰسه ۡغَلًَٰٗل وََسعهريا
َ
 . (7) [4]سورة اإلنسان: {٤َوأ

 :(8)قال الناظم 
ن   971 اًل ن و   ال س  اغ  ي ــــــــــــــــ  لم  رُ  م ًداس   د 

 
ا   اصــــــــــــــ  ُخل ُفُهمــــ  ُدد  ق ف  امــــ  ُهُم ال و   ف  م ع 

نة في لفظ:  ® ألف ©ــ ب قرأو    الى:قوله تعفي الموضعين، في  {قََوارهيَرا  }منو 
ۡكَواٖب ََكنَۡت قََوارهيَراا }

َ
 . (9) [16]سورة اإلنسان: {مهن فهَضةٖ  قََوارهيَراا  ١٥ َوأ

                                                           
 (.562ر: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صانا (1)
 (.442نار: )صا (2)
 (.851نار: )صا (3)
 (.4/416نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.99النشر البن الجزري )صيبة ط (5)
 (.3/107لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (6)
 (.4/417نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.419، 4/418نار: النشر البن الجزري )ا (9)
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 :(1)قال الناظم 
972 ............................ 

 
يـــــــًرا   وار  ن  قـــــــ  و   ا ر  نـــــــ  ٍم صــــــــــــــــــــ  جـــــــ  ر  احـــــــ  ـــــــ   ف

ًفا ف   973  ق  ُر و  ذ ا  يو ال ق صــــــــــ  نًا شــــــــــ  غ 
ف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ت  اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ن    ان  ن و   ًدا رُ ف  صـــــــــــــــ  و الثــ  ق ف  مــ  و   م  و 
ُهم   974  ام  م ع  شـــــ  ت ال ٍف ب ا أل ل ف  ه   ب اخ 

 
 .................................

..... 
 

ر ف جميع ما ال  :تنوين ســـــــــــالســـــــــــاًل، وقواريراً ووجه  أن   من العرب من ي صـــــــــــ 
مع  ر ف  من أجل أنهم قد جمعوا نحو هذه الجموع كما ُتج  ر ف، وقيل: إنما صــــــــــــُ ي ن صــــــــــــ 

؛ وألنها وافقت  ر ف ت  ب  هت  بها ف صـــُ لف فأجريت األ ي آخرهاوس آؤ رُ األســـماء المفردة فشـــُ
 .(2) مجراها

قٞ ُخۡضٞ } في لفاي: ® الخفض ©ــ ب قرأو  َٰلهَيُهۡم }قوله تعالى: في  ،{ِإَوۡسَتَۡبَ َع
قر  ثهَياُب ُسنُدسر ُخۡضر   :(4). قال الناظم (3) [21]سورة اإلنسان: {ِإَوۡسَتَۡبَ

974 ............................ 
 

ر   ....................   ر ف  عـــــُ ُخضـــــــــــــــــــ 
ا 975  مـــــــً ت ب ر ق   ع م  ح  ان  ذ  إ  م  دُ إ ســــــــــــــ  ـــــــ   ب

 
ا   مـــــــ  يــــهــــ  اٍق فــــ  بـــــــ  ض  لــــ  فــــ   ..........و اخــــ 

، ®سندس©عطف على  ®وإستبرق  ©، و®سندس  ©صفة لـــ:  ®خضراً  ©أن   ووجه: 
ُسن عطف   ©؛ ألن  ®خضر  ©على  ®وإستبرق  ©ألنه جنس من الثياب مثله، وال ي ح 

  .(5)جنس آخر، فال يكون صفة له  ®السندس  ©جنس من الثياب و ®اإلستبرق 
ۡرنَا فَنهۡعَم َفَقدَ }قوله تعالى: في  {َفَقَدۡرنَا}في لفظ:  ® الدال ©بتشديد  قرأو 

ُرونَ ٱ  :(7). قال الناظم (6) [23]سورة المرسالت: {٢٣ ۡلَقَٰده
ا  978 ـــ  ن ر  د  ـــ  ل  ق ـــ   ًدام  رُ ث ق  ........ مـــ 

 
 .................................

أن  التخفيف والتشديد بمعنى واحد، غير أن  معنى التشديد فيه معنى الكثرة،  ووجه: ........

                                                           
 (.100صطيبة النشر البن الجزري ) (1)
 (.3/108لألزهري ) القراءات(، ومعاني 734، 733نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (2)
 (.4/421نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.356، 2/355نار: الكشف لمكي القيسي )ا (5)
 (.4/424نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (7)
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  .(1)والمعنى: فقد رنا خلقه كيف يكون قصيرًا أو طوياًل، ذكرًا أو أنثى، قاله الكلبي 
َلَٰٖل  لُۡمَتقهيَ ٱإهَن } قوله تعالى:في  {وَُعُيونٖ }: في لفظ ®بكسر العين  قرأو  ِفه ظه

م نايره، وُذك ر في سورة البقرة  .[41]سورة المرسالت: {٤١ُيوٖن وَعه   . (2)تقد 
 جزء عمَ 
ََل يَۡسَمُعوَن } قوله تعالى:في  {٣٥ٗبا  َٰكهذَ  َوََل } في لفظ: ® الذال ©بتخفيف  قرأ

 :(4). قال الناظم (3) [35]سورة النبأ: {٣٥ٗبا فهيَها َلۡغٗوا َوََل كهَذَٰ 
ف  ال   .................... 979  خــــــــــ 

 
ذ اب      ............................م  رُ كــ 

 .(5) ® كتابا ب  ت  ك   © ـــ:ك ،أو مصدر كذب ®ل قتاال ات  ق   ©ــ: ك ،مصدر كاذبأنه  ووجه: 
ََل َيۡملهُكوَن  لرَۡحَمَُٰن  ٱ} قوله تعالى:في  {لَرِنَٰمۡحٱ}: في لفظ ®النون  ©برفع  قرأو 

َطاٗبا   :(7). قال الناظم (6) [37]سورة النبأ: {٣٧مهۡنُه خه
979 ........................... 

 
ع   ... ..........  فـــــــ  ـــــــر  ض  ال فـــــــ   ...اخـــــــ 

مــــن   ..... 980  ــــر حــــ   ر اكــــ  لٌّ ظـــــــ  ل  نـــــــ  ال
 

 ..................................... 
 :في موضـــــــــــــــع خبر قوله {ال يملكون منه} :وقوله ،على االبتداءأن ه  ووجه: 

 .(8) {الرحمن}
باالستفهام في األولى واإلخبار في الثانية على قاعدته المعروفة في  قرأو 

ءهنَا لََمۡرُدوُدوَن ِفه }قوله تعالى: االستفهام المكرر، وذلك في 
َ
َذا ُكَنا إه  ١٠ ۡۡلَافهَرةه ٱَيُقولُوَن أ

ُره في الهمزتين من كلمة  .[11، 10]سورة النازعات: {١١َرٗة خه ٰـَ عهَظَٰٗما نَ  ك  م ذ    .(9)وتقد 

                                                           
 (.423نار: مفاتيح األغاني للكرماني )صا (1)
 (.923نار: )صا (2)
 (.4/426ار: النشر البن الجزري )ان (3)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.569نار: إتحاف فضالء البشر للبن اء )صا (5)
 (.427نار: النشر البن الجزري )ص/ا (6)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (7)
 (.748، 747البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (8)
 (.172، 711نار: )صا (9)
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َذا ُكَنا إه }قوله تعالى: في  {ََّنهَرةٗ }في لفظ:  ®النون  ©بعد  ® األلف ©ــ ب قرأو 
 :(2)قال الناظم  .(1) [11]سورة النازعات: {١١َرٗة خه ٰـَ عهَظَٰٗما نَ 
980 ............................ 

 
ُدد    ر ة  امــــ  اخ  ًة غــــ  نــــ  ــــ  ب ح   ......ث  صــــــــــــــُ

  .(3) فةو  ج  مُ  من اللحم   عاريةً  : عااماً المعنى أن   ووجه: 
ۡو يََذَكُر َفَتنَفعُ } قوله تعالى:في  {َفَتنَفَعهُ }: في لفظ ®العين  © برفع قرأو 

َ
ُه أ

هۡكَرىَٰٓ ٱ  :(5). قال الناظم (4) [4]سورة عبس: {٤ ل 
ب  الر ف ع   ... 982  و ى ن  ف ت ن ف ع  ان صــــــــــــــــ 

 
 ....................................

 .(6) {يذك ر}على  ف  ط  عُ أن ه  ووجه: ....
َۡت } في لفظ: ® الشين ©بتشديد  قرأو  ُحُف ٱِإَوَذا }قوله تعالى: في  {نُشه  لصُّ

 َ ه  :(8). قال الناظم (7) [10]سورة التكوير: {١٠ۡت نُش 
983 ............................ 

 
ر ت   ...  ُل ُنشـــــــــــــــ  ـــــــ  ق ثـ  او  ـــــــ  ف ر  شـــــــــــــــ  بــ   حـ 

أع طى كل إنســــان كتابه منشــــوًرا بيمينه  ، والمعنى:تشــــديد للمبالغةأن  ال ووجه: 
ماله ر عمله وجزائه أو  بش   .(9) على ق د 
هَرۡت } في لفظ: ®العين  © بتخفيف قرأو  يمُ ٱِإَوَذا }قوله تعالى: في  {ُسع   ۡۡلَحه
 :(11). قال الناظم (10) [12]سورة التكوير: {١٢ُسعهَرۡت 

ر ت   984 ع   ســـــــــــُ  ف  ُخل ُف غ د  م ًدا صـــــــــــ  ن  ع  ن  م  و 
 

 ...................................... 
                                                            

 (.4/428نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.362جة البن خالويه )صالح (3)
 (.4/430نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/611(، وشرح الطيبة للنويري )327الطيبة البن الناظم )صار: شرح ان (6)
 (.4/431نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.3/124لألزهري ) القراءات(، ومعاني 3/335نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (9)
 (.4/431نار: النشر البن الجزري )ا (10)
 (.100النشر البن الجزري )صيبة ط (11)
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َ َِف كَ وَ } تعالى: قوله ويشهد له ،ت  د  وق  أُ أن  المعنى:  ووجه:  :قولهو  {رياا عه سَ  مَ نَ هَ  ِبه
 .(1) في معنى مسعور: هو قيل {سعيرا}

هَضنهٖي } في لفظ: ® الااء ©ــ ب قرأو   ۡلَغۡيبه ٱَوَما ُهَو لََعَ }قوله تعالى: في  {٢٤ب
ه   :(3). قال الناظم (2) [24]سورة التكوير: {٢٤نهٖي ـظـَضـب

984 ............................ 
 

ا  ..........  يـــن  الـــاـــــــ  نـــ  د  ر  ب ضــــــــــــــــ   غـــــــ 
ر  غـــــ   985  ـــــ  ب ا حـــــ  ـــــــً  ...............ن

 
 .................................... 

ما هو بمتهم على ما عنده من و  والمعنى: وهي التهمة، :نةمن الا  أن ه  ووجه: 
  .(4) علم الغيب الذي يأتيه من هللا تعالى

 في لفظ: ® التاء ©بعد  ®ألف  ©بعدها من غير  ®ألف  ©و، ®الخاء  ©بفتح  قرأو 
َتَُٰمهُ }  . (5) [26]سورة المطففين: {مهۡسكٞ  ۥُمهُ ته َخَٰ }قوله تعالى: في  {ۥخه

 :(6) قال الناظم
986............................. 

 
ُه   مـــــــُ اتـــــــ  ُه خـــــــ  امـــــــُ تـــــــ  ق  تـــــــ  خـــــــ   و ى ســـــــــــــــــــــ  و 

والمعنى: لذاذة المقطع، وذكاء  ،على معنى: عاقبته وآخره مســــــــــــــكأن ه  ووجه: 
 . (7) الريح آخره
ْ ٱِإَوَذا }قوله تعالى: في  {فَكهههيَ } في لفظ: ®الفاء  ©بعد  ®ألف  ©بـــ  قرأو   نَقلَُبو ا
ۡهلهههُم 

َ
ْ ٱإهَّلَٰٓ أ َٰكهههَي  نَقلَُبوا  :(9). قال الناظم (8) [31]سورة المطففين: {٣١َف

877 ............................ 
 

ر    يــُن اق صـــــــــــــــُ هــ  اكــ  ـــــــ  ون  ف هــُ اكــ  ـــــــ  ف اثــ  و   نـــــــ 
 

                                                           
 (.752البن زنجلة )ص القراءات: حجة انار (1)
 (.4/432نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.100يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.327نار: شرح الطيبة البن الناظم )صا (4)
 (.4/434: النشر البن الجزري )انار (5)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.2/614نار: شرح الطيبة للنويري )ا (7)
 (.4/293نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.93يبة النشر البن الجزري )صط (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-383- 

 

يُف  878 ف  ط  ُخل ف  ك  ت  ُن ال  ًرا ث  ن  ع  و 
ل   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

 ....................................
. 
 

ر ين ©ـ: كواحد، أن  المعنى  ووجه: اذ  ، وح  ر ين  ذ  ُر. الفراءوقال ، ® ح  : الف ك ُه: األش 
اك ُه: من الت   ين، ه  ك  ف  والف  مين   ،وقيل: ف ك هين: ف ر ح  : ن اع  ين   .(1) وف اك ه 

، {َوَيۡصَِلَٰ } في لفظ: ® الالم ©وتشديد ، ®الصاد  ©وفتح ، ®الياء  ©بضم  قرأو 
ا َِلَٰ َص َويُ } قوله تعالى:في   :(3). قال الناظم (2) [12]سورة االنشقاق: {١٢ َسعهريا

ُدد   987 ُمم  اشــــــــــ  ل ى اضــــــــــ  اأ  ن ا ر  م  ك  ي صــــــــــ   ه ل  ُدم 
 

 ....................................... 
ونه ل  ص  أن المالئكة يُ  :والمعنى ،يةً ل  ص  يه ت  ل   ص  ه أُ يتُ ل   ص   م:من قولهأن ه  ووجه: 

يمَ ٱُثَم }يشهد لهذا قوله تعالى: و ، بحر النار   .(4) [31]سورة الحاقة: {٣١َصلُّوهُ  ۡۡلَحه
َكُبَ }: في لفظ ® الباء ©بفتح  قرأو  َكَبَ } قوله تعالى:في  {لَََتۡ ا َعن لَََتۡ  َطَبقا
 :(6) . قال الناظم(5) [19]سورة االنشقاق: {١٩َطَبٖق 
987 ............................ 

 
ُمم   ب ا  ك ب ن  اضــــــــــــــ  ًما ع م  نت ر  ـــــــــــــــــــــــــــ  ح  اـ  م 

ها اإلنسان والمعنى: لتركبن  أي   ®اإلنسان  ©على خطاب الواحد وهو أن ه  ووجه: 
ها اإلنســــــــان في الدنيا من الشــــــــدائد، واألهوال يوم القيامة، أو لتركبن  أي   بعد حالٍ  حاالً 
 .(7)... من مرض، وصحة، وشباب، وهرم  بعد حالٍ  حاالً 

يدُ ٱ} في لفظ: ® الدال ©بخفض  قرأو  يده ٱ ۡلَعۡرشه ٱُذو } قوله تعالى:في  {لَۡمجه  لَۡمجه
هَما يُرهيدُ  ١٥

 :(9). قال الناظم (8) [16، 15]سورة البروج: {َفَعاٞل ل 
ُه  988 فضــــــــــ  ف ع  خ  ُفوظ  ار  ل م  ا م ح  ف اع  شــــــــــ   و 

 
ــــُد   ي ُس الم ج   ........................ع ك 

 
                                                           

 (.3/132لألزهري ) القراءاتنار: معاني ا (1)
 (.4/435نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.756البن زنجلة )ص القراءاتنار: حجة ا (4)
 (.4/435نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.3/344نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (7)
 (.4/436نار: النشر البن الجزري )ا (8)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (9)
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يٌد إهَن }قوله:  يف ،{كب   ر  } :ن  ة م  لي  د  على الب  أن ه  ووجه: هَك لََشده  {١٢َبۡطَش َرب 
 .(1) ، أو على الصفة له أو للعرش[12]سورة البروج:
ا َعلَۡيَها إهن ُُكُّ َنۡفٖس لَمَ }قوله تعالى: في  {لََما} في لفظ: ®الميم  ©بتخفيف  قرأو 
كره في سورة هود. [4]سورة الطارق: {َحافهٞظ  م ذ    .(2) وتقد 

قََدَر َفَهَدىَٰ  َلهيٱوَ } قوله تعالى:في  {قََدرَ }في لفظ:  ®الدال  ©بتخفيف  قرأو 
 :(4). قال الناظم (3) [3]سورة األعلى: {٣

988 .............................. 
 

ف   ..............  خـــــــــ  ـــــــــ  ر  ال د  ـــــــــ  ار  ق ـــــــــ   ف
العدم، على إيجاد جميع المخلوقات من  ®القدرة  ©أنه فعل ماض من  ووجه: 

 .(5) وعلى غير مثال سبق
رر } في لفظ: ®الصاد  ©بــــــــــــــــــــــــــــــ  قرأو  هُمَصۡيطه ۡيههم }قوله تعالى: في  {ب

لَۡسَت َعلَ
رر  هُمَصۡيطه م ذكره في سورة الطور  .[22]سورة الغاشية: {ب   .(6)وتقد 
 {٣ تۡره لۡوه ٱوَ  لَشۡفعه ٱوَ }قوله تعالى: في  {لَۡوتۡره ٱوَ } في لفظ: ® الواو ©بكسر  قرأو 

 :(8). قال الناظم (7) [3]سورة الفجر:
990 ............................ 

 
ر   ..................  تــ  و  ر  الــ  ســــــــــــــــ  ك   د  رُ و 

تــــــــىً  991   ........................ فــــــــ 
 

 .................................... 
ر   ©أن ها لغة كـــ:  ووجه:  س  ر  والج  س  ت ريُ و ، ®الج  تر، وو   .(9) قال للفرد: و 

ءَ }: في لفظ ®الضم   © ®الكسر   ©بإشمام  قرأو  اْي  َء وَج  }قوله تعالى: في  {وَجه اْي 

                                                           
 (.2/615نار: شرح الطيبة للنويري )ا (1)
 (.292صنار: )ا (2)
 (.4/438نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.757البن زنجلة )ص القراءات(، وحجة 3/347نار: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (5)
 (.352نار: )صا (6)
 (.4/440نار: النشر البن الجزري )ا (7)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (8)
 (.3/142لألزهري ) القراءات(، ومعاني 716البن زنجلة )ص القراءاتجة حانار:  (9)
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ََهَنمَ  م الكالم عنه في سورة البقرة [. 23]سورة الفجر: {يَۡوَمئهذ  ِبه  .(1)وتقد 
ُب } في لفاي: ® الثاء ©و، ®الذال  ©بفتح  قرأو  ه  ، في قوله تعالى:{َوََل يُوثهقُ  ...ََل ُيَعذ 

َحٞد  ۥ  ُب َعَذابَهُ َفَيۡوَمئهٖذ ََل ُيَعذَ }
َ
َحٞد  ۥ  ُق َوثَاقَهُ َوََل يُوثَ  ٢٥أ

َ
 .(2) [26، 25]سورة الفجر: {٢٦أ

 :(3)قال الناظم 
ذ  ب   993   ...بًى ظُ ض  رُ ُيوث ق  ُيعـــ 
 

 .................................
.... 

 
ذ ُب مثل تعذيبه أحد وال ُيوث ُق مثل وثاقه  ووجه: أن ه على معنى: فيوملذ ال ُيع 

 .(4)أحد 
َُيۡسَ }في الموضعين من لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 

َ
 قوله تعالى:في ، {ُب أ

َُيۡسه }
َ
َحٞد أ

َ
َر َعَلۡيهه أ ن َلن َيۡقده

َ
َُيۡسه }قوله تعالى: و  ،[5]سورة البلد: {٥ُب أ

َ
ن لَۡم يََرهُ أ

َ
 ۥ  ُب أ

َحٌد 
َ
م نايره كثيرًا. .[7]سورة البلد: {٧أ  وتقد 

فَكُّ } في لفظ: ®تنوين  ©من غير  ®التاء  ©، ونصب ®الكاف  ©بفتح  قرأو 
 في لفظ: قبلها ®ألف  ©، وال ® تنوين ©من غير  ®الميم  ©و، ®الهمزة  ©بفتح ، و {َرَقَبةر 
ۡو }
َ
ۡو  ١٣ َرَقَبةا  فََك } قوله تعالى:في  {إهۡطَعَٰمٞ أ

َ
 أ

َ
 [14]سورة البلد: {١٤ِفه يَۡومٖ ذهي َمۡسَغَبةٖ  ۡطَعَٰمَ أ

 :(6)قال الناظم  .(5)
 993 ........................... 
 

ا ........  ُدد  ر  وامـــــــ  ســــــــــــــــ  اك  ـــــــ  م  ف عـــ   أ طـــ 
ه   994  ق بــــــ  ف ع  ر  ار  ك  فــــــ  ن  فــــــ  ن و   ف ع  و   و ار 

 
ض    فــ  اخــ  ـــــــ  م  ظــ  ف تــًى عــ  يــًرا فــ  ـــــــ  هــ  ه  ن بـــــــ   د 

مفعول به،  {َرَقَبةَ }فعل ماض، وفاعله مضمر فيه، و {فََك }أن   ووجه: 
َطَعمَ }و

َ
ف  عليه تفسير القتحام {فََك }فعل ماض، معطوف على  {أ ، والفعل وما ُعط 

ق ب ة   .(7)الع 
                                                           

 (.322نار: )صا (1)
 (.4/440نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.743نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (4)
 (.4/442نار: النشر البن الجزري )ا (5)
 (.101البن الجزري )صيبة النشر ط (6)
 (.830نار: الموضح البن أبي مريم )صا (7)
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َۢ } في لفظ: ®الهمزة  ©بإبدال  قرأو  ۡؤَصَدةُ ۡيههۡم نَارٞ مُّ }قوله تعالى: في  {مُّ
َۢ وَعلَ َصَدُة

ره في الهمز المفرد [. 20]سورة البلد: {٢٠ ك    .(1)وتقدم ذ 
رََءيَۡت }: الثانية الواقعة عينًا للفعل في لفظ ®الهمزة  ©بحذف  قرأو 

َ
، في قوله {أ

َرۡيَت } تعالى:
َ
َرۡيَت إهن ََكَن لََعَ }قوله تعالى: و  ،[9]سورة العلق: {َيۡنَِهَٰ  َلهيٱأ

َ
 {لُۡهَدىَٰٓ ٱأ

َرۡيَت إهن َكَذَب َوتََوَلَٰٓ }قوله تعالى: و  ،[11]سورة العلق:
َ
 .(2)وتقدم ذكر  ،[13]سورة العلق: {أ

َ َحََّتَٰ َمۡطله }قوله تعالى: في  {َمۡطلَعه } في لفظ: ® الالم ©بكسر  قرأو  عه َسَلٌَٰم هه
 :(4). قال الناظم (3) [5]سورة القدر: {ۡلَفۡجره ٱ

995 ............................ 
 

ر   ...........................  ســـــــــــــــــــــ   و اك 
ُه  996  ع  ال مـــــــ  لــــ  طــــ  و ى مــــ   ........... ر 

 
 .................................... 

ل  ©أن ه مصدر، وفعله  ووجه:  ل يفع  ، والكسر فيه نادر، واألصل في ®ف ع 
 .(5)المصدر واسم المكان الفتح 

قوله تعالى: في  {يَۡصُدرُ }: في لفظ ®الزاي  ©صوت  ®الصاد  ©بإشمام  قرأو 
ۡشَتاٗتا ۡلَاُس ٱُدُر يَۡوَمئهٖذ يَص  }

َ
م في سورة النساء . [6]سورة الزلزلة: {أ   .(6)وتقد 

ُونَ }: في لفظ ® التــاء ©بضـــــــــــــــم  قرأو  ُوَن لََُتَ }قولــه تعــالى: األولى، في  {لَََتَ
يمَ ٱ  :(8) . قال الناظم(7) [6]سورة التكاثر: {٦ ۡۡلَحه

ُمم  أ و ال   .................... 996  اضـــــــــــ 
 

ُون    ر  ــــــــــ  ا ت ــــــــــ  ا ر  م  كــــــــــ  ت  .......ســــــــــــــــــــــــ 
، من فعل رباعوهو فاعله،  أنه دل  بذلك على بناء الفعل لما لم يســــم   ووجه:  يٌّ

والمعنى: أنهم ، الجحيم يفـــاألول النـــائـــب، والثـــان، من رؤيـــة العين فيتعـــدى ®رأى  ©
                                                           

 (.717نار: )صا (1)
 (.801نار: )صا (2)
 (.4/451نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (4)
 (.2/385نار: الكشف لمكي القيسي )ا (5)
 (.582نار: )صا (6)
 (.4/456)نار: النشر البن الجزري ا (7)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (8)
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 .(1) ُيحشرون إليها فيرونها
 ۥَع َماَٗل وََعَدَدهُ ََجَ  َلهيٱ} قوله تعالى:في  {ََجَعَ }: في لفظ ® الميم ©بتشديد  قرأو 

 :(3). قال الناظم (2) [2]سورة الهمزة: {٢
996 ............................ 

 
ال   .............................  قــــــــ  ثـــــــــ   و 

م ع   997  ا ث  م  ك  ج  ـــــ  ا شــــــــــــــ  ن ـــــ  ف  ...م  شــــــــــــــ 
 

 ..................................... 
ل   ©أنه من  ووجه:  م ع   ®ف ع  بالتشــــــــديد الذي يراد به التكثير؛ ألن المعنى أنه ج 

  .(4)شيلًا بعد شيء 
َن َماَلُ َُيۡسه } في قوله تعالى: {ُب َُيۡسَ }في لفظ:  ®السين  ©بكسر  قرأو 

َ
 ۥ  ُب أ

هُ  ۡخَِلَ
َ
م ذكره.. [3]سورة الهمزة: {٣ ۥأ  وتقد 

َۢ } في لفظ: ®الهمزة  ©بإبدال  قرأو  ۡؤَصَدةُ ۡيههم }قوله تعالى: في  {مُّ
إهَنَها َعلَ

ٞ ومُّ  ره. .[8]سورة الهمزة: {َصَدة ك   وتقدم ذ 
ِفه }قوله تعالى: في  {ِفه َعَمدٖ }: في لفظ ® الميم ©و، ®العين  ©بضم  قرأو 

َمَدَدة  مُ عُ   :(6). قال الناظم (5) [9]سورة الهمزة: {٩ٖد مُّ
د  ..................... 997 مـــــــــ   و عـــــــــ 

 
ب ُة   م ي ه  ُصح   ......................ض 

مــاد ووجــه:  دًا جمع ًعُموٍد وع  دًا وع مــ  ، وهي أوتــاد األطبــاق التي تطبق أن  ُعمــُ
  .(7) على أهل الن ار

رََءيَۡت }: الثانية الواقعة عينًا للفعل في لفظ ®الهمزة  ©بحذف  قرأو 
َ
، في قوله {أ

َرۡيَت } تعالى:
َ
ه  َلهيٱأ ُب ب ه هينه ٱيَُكذ    وتقدم ذكره. [.1]سورة الماعون: {١ َل 

                                                           
(، وشرح الطيبة للنويري 445(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص375نار: الحجة البن خالويه )صا (1)

(2/623.) 
 (.4/457نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.840نار: الموضح البن أبي مريم )صا (4)
 (.4/457ر: النشر البن الجزري )انا (5)
 (.101يبة النشر البن الجزري )صط (6)
 (.445(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص746نار: شرح الهداية للمهدوي )صا (7)
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تُهُ ٱوَ } قوله تعالى:في  {َۡحَالَةَ } في لفظ: بالرفع قرأو 
َ
سورة ] {ۡۡلََطبه ٱ َۡحَالَةُ  ۥۡمَرأ

 :(2)قال الناظم . (1) [4المسد:
ف ع  ...  999 ُب الر  م ال ُة ن ص  ــــــــــــن  و ح   م  ـ

 
 .................................

...... 
 

تُهُ ٱوَ }أن ه خبر، والمبتدأ  ووجه:
َ
، أو أنه بدل منها، أو صفة لها، أو على {ۥۡمَرأ

 . (3)إضمار مبتدأ، والتقدير: هي حم الُة 
ا}في لفظ:  ®الواو  ©بهمز  قرأو  ا ؤا ُكفُ  ۥَولَۡم يَُكن َلُ } وله تعالى:في ق {ُكُفوا

َحُدَۢ 
َ
م ذكره في الهمز المفرد  .[4]سورة اإلخالص: {٤أ  .(4)وتقد 

 القرآناملطلب الثالث: مسائل تتعلق خبتم 
 األولى: التكبير ةالمسأل
 .(5)هو مصدر كب ر تكبيرًا إذا قال: هللا أكبر، ومعناه: هللا أعام من كل عايم  التكبير:

 .(6): هو عبارة عن قول: هللا أكبر قرب ختم القارئ قراءالوفي اصطالح 
 سببه:

؛ فقال المشركون: قلى محمدا رب ه فنزلت سورة يانقطع عنه الوح ‘ي  أن النب 
مع خاتمة  الضحىو أن يكب ر إذا بلغ  ‘ي  النب ر  م  وأُ   أكبرهللا: ‘ي  فقال النب الضحىو 

 .(7) كل سورة حتى يختم
كابن غلبون، والداني والسخاوي،  قراءالقول جمهور هو هذا قال ابن الجزري: "و 

وقيل: تصديقا لما ، شكرا هلل تعالى لما كذب المشركين ‘ي  قالوا: فكبر النبوغيرهم، 
 .(8)ي : بنزول الوحيوقيل: فرحا وسرورا؛ أ، أفاء هللا عليه، وتكذيبا للكافرين

                                                           
 (.4/462نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.102يبة النشر البن الجزري )صط (2)
 (.747الهداية للمهدوي )ص(، وشرح 2/390نار: الكشف لمكي القيسي )ا (3)
 (.225نار: )صا (4)
ني ) (5)  (.2/617لطائف اإلشارات للقسطال 
 للمس ول. القراءات(، ومعجم مصطلحات علم 331انار: شرح الطيبة البن الناظم )ص (6)
 (.4/467لنشر البن الجزري )ا (7)
 لمصدر السابق.ا (8)
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 عليها حين نزل في صورته التي خلقه هللا ’جبريل ‘وقيل: لـم ا رأى النبي  
 .(1)عليه بسورة الضحى، إذ أن التكبير إنما يكون غالبًا ألمر عايم أو م ُهول 

استفاضت واشتهرت حتى بلغت حد التواتر عن أهل مكة سنة ثابتة روايًة  حكمه:
عن أبى عمرو من رواية  ت أيضاً ن روى عنهم، وصح  والعلماء وعم   قراءالقاطبة من 

قال ابن الجزري  .(2) قراءال، وعن سائر ي من رواية العمر  ، وعن أبى جعفريالسوس
(3): 

م   1000 ــ  ت خــ  د  الــ  نـــــــ  يــر  عــ  ــ  ب كــ  ــ  ــت ُة ال نـــــــ  ســـــــــــــــُ  و 
 

م  لـــ  ل  الـــعـــ  ن  أ هـــــــ  يـــ  كـــ   ن  ا لـــمـــ  ت  عـــ  حـــــــ   صــــــــــــــــ 
 1004 ........................... 

 
ال  ...................   قــــــــ  وٍس نــــــــُ ل ســـــــــــــــــــــُ  و 

ُرو ي   1005  ر اٍح و  ن  ان شــــــــــــــــــ  رُه مـــــ  يـــــُ بـــــ  كـــــ   تـــــ 
 

م    هــــــ  ــــــ   ل ن  كــــــُ  ..........................عــــــ 
، وهذه الصيغة متفق عليها بين جميع من ثبت التكبير من ®هللا أكبر  ©: صيغته 

أهل األداء، وإن ما اختلف عن البزي، وعم ن رواه عن قنبل في الزيادة عليه، فروى 
الجمهور عن البزي الصيغة السابقة، وهي كذلك لقنبل عند جمهور المغاربة، وروى 

، وزاد بعضهم عن أبي ربيعة عن ®ر ال إله إال هللا، وهللا أكب ©غيرهم زيادة التهليل قبله 
 :(5). قال ابن الجزري (4) ®ال إله إال هللا، وهللا أكبر، وهلل الحمد  ©البزي التحميد 

رد   .............. 1003 يــــــــل  إ ن  تــــــــُ قــــــــ   و 
 

د    مـــــــــ  د  هلل  حـــــــــ  ض  بـــــــــعـــــــــ  عـــــــــ  بـــــــــ  ل  و  لـــــــــ    هـــــــــ 
ال   1004  بــــــُ نــــــ  قــــــُ ا و  و  و  ز  ي  ر  بــــــ  لــــــ  ل  لــــــ   و الــــــكـــــــُ

 
ٍد   مـــــــ  ن  ُدون  حـــ   ........................مـــ 

 :(6) ¬وقال اإلمام الشاطبي 
ُه هللُا  1132 اـــــــُ ف  ل  ل  قـــــــُ هُ و  ـــــــ  ل ب  ق  ب ر  و   أ ك 

 
ـــــ    ل هـــــ  ـــــ  اب  ف بـــــــ  حـــــُ ـــــ  ُن ال ـــــ  د  ز اد  اب مـــــــ   ال  أل حـــــ 

  موضعه: 
                                                           

 (.2/620ارات للقسطالني )طائف اإلشل(، و 4/472انار: النشر البن الجزري ) (1)
(، ولطائف اإلشارات للقسطالني 2/631(، وشرح الطيبة للنويري )4/476نار: النشر البن الجزري )ي (2)

(2/632 ،633.) 
 (.102يبة النشر البن الجزري )صط (3)
 (.2/635(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )4/514نار: النشر البن الجزري )ا (4)
 (.102الجزري )ص يبة النشر البنط (5)
 (.91تن الشاطبية )صم (6)
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منهم من أخذ به في جميع سور ف ،قراءاللجميع  أخذ بعض أهل األداء بالتكبير
، ويسم ى األول: التكبير القرآنالضحى إلى آخر و ، ومنهم من أخذ به من خاتمة القرآن

 .(1)العام، ويسم ى الثاني بالتكبير الخاص 
 .(2)ويكون في أوائل كل سورة قبل البسملة إال براءة فال بسملة فيها  التكبير العام:

على  لضحىاسورة أو من آخر  لم نشرحأسورة من أول ويكون  التكبير الخاص:
، ومن لناسا سورة آخر ير فر السورة كب  آلخفمن جعل التكبير  بين أهل األداء،خالف 
 .(3) لناسا فينتهي تكبيره أول سورةألولها جعله 

، أو من أول لضحىاابن الجزري بعد ذكره الخالف هل التكبير من آخر سورة قال 
 .(4) ® والمذهبان صحيحان ال يخرجان عن النصوص المتقدمة ©: ، قاللم نشرحأ

 :(5)قال الناظم 
ى 1002 ح  ر اٍح ا و  من  الضــــــــــ  ل  ان شــــــــــ   م ن  أ و 

 
ا  حــــــــ  حــــــــ   د  صــــــــــــــــــــُ ٍل قــــــــ  ٍر أ و  أ و  ن  آخــــــــ   مــــــــ 

ُرو ي   ................... 1005   و 
 

و ي    تــــــــ  لٍ  ي ســـــــــــــــــــــ  ُل كــــــــُ م  أ و  هــــــــ  ــــــــ   ل ن  كــــــــُ  عــــــــ 
  أوجه التكبير: 

ل السورة،  أو آلخرها حال وصل السورة يأتي على ما تقدم من كون التكبير ألو 
بالسورة ثمانية أوجه: يمتنع منها وجه واحد، وتجوز السبعة الباقية، والسبعة الباقية 
تنقسم ثالثة أقسام: اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير ألول السورة، واثنان على 

 : (6) تقدير أن يكون آلخرها، وثالثة تحتمل التقديرين
  :(7) ةالمبنيان على تقدير أن يكون التكبير ألول السورفأم ا الوجهان 

فأولهما: قطع التكبير عن آخر السورة، ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم 
                                                           

 (.3/369ينار: الهادي في شرح الطبية لمحيسن ) (1)
(، والهادي في شرح 2/635(، وشرح الطيبة للنويري )534، 533، 4/497نار: النشر البن الجزري )ا (2)

 (.3/369الطبية لمحيسن )
 (.625، 2/622ارات للقسطالني )(، ولطائف اإلش497ــ  4/490نار: النشر البن الجزري )ي (3)
 (.4/497لنشر البن الجزري )ا (4)
 (.102يبة النشر البن الجزري )صط (5)
 (.2/628(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )523، 4/521نار: النشر البن الجزري )ا (6)
 (.3/371نار: المرجعين السابقين، والهادي في شرح الطيبة لمحيسن )ا (7)
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ل السورة.  االبتداء بأو 
وثانيهما: قطع التكبير عن آخر السورة، ووصله بالبسملة مع وصل البسملة بأول 

 السورة التالية.
 :(1) ةعلى تقدير أن يكون التكبير آلخر السور وأم ا الوجهان المبنيان

لهما: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم اإلتيان بالبسملة مع الوقف  فأو 
ل السورة.  عليها، ثم االبتداء بأو 

وثانيهما: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم اإلتيان بالبسملة مع 
ل السورة.  وصلها بأو 

 :(2)على كال التقديرين  ةاألوجه الجائز  ةثالثال وأم ا 
لها: قطع الجميع أي الوقف على آخر السورة، وعلى التكبير، وعلى البسملة،  فأو 

ل السورة.  ثم اإلتيان بأو 
ل السورة.  وثانيها: الوقف على آخر السورة وعلى التكبير، ووصل البسملة بأو 

بالتكبير مع وصل التكبير بالبسملة، وثالثها: وصل الجميع أي وصل آخر السورة 
ل السورة.  ووصل البسملة بأو 

فهو وصل التكبير بآخر السورة موصوال بالبسملة مع  وأم ا الوجه الثامن الممنوع:
ألن البسملة ليست ألواخر السور بل ألوائلها،  :منع هذا الوجهوجه و ، الوقف عليها

 :(4)قال الناظم  .(3) فال يجوز اتصالها باألواخر وانفصالها عن األوائل
ل   1006 ًقا إ ن  ت صـــــــــــــ  يم  وق  ل ى الر ح  ن ع  ع   و ام 

 
ل     مـــــــ  ــــ  ت حــــ  ــــ  ا ي ز  مـــــــ  ر  ذا أ جــــ  ــــ  ي ال  و غــــ   كــــُ

ما بين  وهي: القرآنوهذه األوجه السبعة جائزة بين كل سورتين من سور ختم  
ل ام نشرح، وهكذا إلى آخر لأو  الضحىو  ما بين آي سورتين غير  أم او  ،لناسالفلق وأو 

اللذان على تقدير  ، وهما:ويمتنع وجهان ،سور الختم فال يجوز إال خمسة أوجه فقط

                                                           
 (.2/627(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )520، 4/519البن الجزري )نار: النشر ا (1)
 (.2/639(، وشرح طيبة النشر للنويري )525، 524، 4/523نار: النشر البن الجزري )ا (2)
 (.2/627(، ولطائف اإلشارات للقسطالني )4/519نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.102يبة النشر البن الجزري )صط (4)
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 .(1) ن التكبير آلخر السورةأ
 والشروع في أخرى  ةمن ختم ء: االنتهاةالثاني ةالمسأل

وا قرأ {قل أعوذ برب الناس} ةقراءفي الختم من انتهوا أنهم إذا  قراءالمن سنن 
ويسم ون هذا  {وأوللك هم المفلحون }الفاتحة ومن البقرة خمس آيات إلى قوله تعالى: 

 .(2)الحال  المرتحل 
ا ي» :قال رجل :عن ابن عباس قالوأصل هذه المسألة حديث أخرجه الترمذي 

 ؟،وما الحال المرتحل :قال ،الحال المرتحل :قال ؟،العمل أحب إلى هللا :رسول هللا أي  
 . (3) «ارتحل إلى آخره كلما حل   القرآنالذي يضرب من أول  :قال

ن أ»زرارة بن أبي أوفى وجاء نحوه عند الترمذي ـ أيضًا ـ والدارمي من حديث 
 ؟،وما الحال المرتحل :قيل ،الحال المرتحل :قال ؟العمل أفضل :أي   ،سلل ‘النبي
إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل  القرآنيضرب من أول  القرآنصاحب  :قال

 .(4) «ارتحل
 قرأو . ‘ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبيوروى اإلمام الداني بسنده عن 

قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد،  قرأوإنه كان إذا  ‘أبي بن كعب على النبي
 .(5) من البقرة إلى وأوللك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختم، ثم قام قرأثم 

ابن  ةقراءقال ابن الجزري: "وقد صار العمل على هذا في أمصار المسلمين في 
العرض وغيرها، حتى ال يكاد أحد يختم إال وشرع في أخرى، وصار  ةقراءكثير وغيرها، 

ته قراءأي: الذي حل  في  ®حال المرتحل ال ©عندهم سنة الختم، ويسم ون من يفعل هذا 

                                                           
 (.372، 3/371: الهادي في شرح الطيبة لمحيسن )نارا (1)
 (.226ومناهج المجودين )ص قراءالنار: سنن ا (2)
 .(2948) عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب، ح القراءاتسنن الترمذي كتاب  (3)
سنن الدارمي من كتاب ، و (2948) عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب، ح القراءاتسنن الترمذي كتاب  (4)

 .(3476) ، حالقرآن، باب في ختم القرآنفضائل 
 (.2/442امع البيان للداني )ج (5)
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 :(2). قال الناظم (1) آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى"
د   قرأُثم  ا 1007 مـــــ  م س  ال ب ق  ال ح   رهو خ 

 
ااًل ذ ك ر ه    ت حـــــــ  الًّ و ار  ت  ح  لـــــــ   إ ن  شـــــــــــــــ 

 الختم ء: دعاةالثالث ةالمسأل 
الدعاء عقيب الختم؛ قال ابن الجزري: "وهو سنة تلق اها الخلف  قراءالومن سنن 
 . (3)عن السلف" 

ابن عباس عن وأصل هذه المسألة ما رواه اإلمام الداني في الحديث المتقدم عن 
 .(4) ثم دعا بدعاء الختم، ثم قام إلى قوله:...  ‘أبي بن كعب عن النبي
كان بعض شيوخنا يختار أن القارئ عليه إذا ختم هو الذي قال ابن الجزري: " 

 .(5)"  يدعو؛ لااهر هذا الحديث
، استحبابا يتأكد تأكيدا شديدا القرآن ةقراءقال اإلمام النووي: يستحب الدعاء بعد 

يجمع أهله وجيرانه عند  ¢ن أنس بن مالك، فقد كاجماعة من السلفُذك ر ذلك عن 
 .(6) بركة دعاء الختم وحضوره الختم رجاء

                                                           
 (.4/543نار: النشر البن الجزري )ا (1)
 (.102يبة النشر البن الجزري )ط (2)
 (.4/558نار: النشر البن الجزري )ا (3)
 (.2/442امع البيان للداني )ج (4)
 (.4/567الجزري )نار: النشر البن ا (5)
، : الوكالة العامة للتوزيع(، ط75، )صزكريا يحيى بن شرف الدين النووي  يب: ألالقرآنالتبيان في آداب حملة  (6)

 .م1983 -هـ 1403الطبعة األولى، ، دمشق
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 اخلامتة
ترحات التي توصل وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، مع جملة من المق

 .، والحمد هلل الذي بنعمته تتم  الصالحاتإليها الباحث
النتائجأواًل:

 تتلخص أهم  النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي:
العشرة  قراءالعلم  توقيفي مبنيٌّ على النقل والسماع، وأن   قراءاتالأن  علم  -1

، والنسبة إليهم نسبة اختيار ورواتهم نقلة لهذا العلم وليس لهم فيه أدنى اجتهاد
 .فقط ال نسبة إنشاء

أن  التلقي بالقبول مع موافقة الرسم، والعربية، وصحة السند، يفيد العلم، ويقوم  -2
 .قراءةالمقام التواتر في ثبوت 

، خاصة ضرورة ُملحة معرفة مصطلحات هذا العلم عند أصحاب هذا الفن أن   -3
لمن أحب  الشروع فيه، ليعرف القارئ ويمي ز بين الخالف الواجب من الخالف 

 الجائز.

قد شاعت له عدة مصطلحات، وقد غلب عليها في  قراءاتالأن  علم توجيه  -4
  .قراءاتالهذا العصر مصطلح توجيه 

التوجيه علم  ُعر ف  منذ عهد النبوة فقد كانت هناك أرآء فردية أن  االهتمام بعلم  -5
في توجيه بعض اآليات لبعض الصحابة كعائشة وابن عباس، ثم التابعين، 

 ومن جاء بعدهم.

ه بأنواع كثيرة من أنواع التوجيه، كالتوجيه اللغوي، القرآن قراءاتالأن   -6 ية توج 
 أنواع التوجيه. والبالغي، والفقهي، والداللي، وغير ذلك من

أن  كتب التراجم والسير لم توف   أبا الحارث الليث حق ه من الترجمة له، وذكر  -7
جوانبًا من حياته العلمية، وقد حاول الباحث في هذا البحث أن يجمع كل ما 

 وقف عليه مم ا يتصل بهذا الراوي، ولكن دون جدوى لقلة من ترجم له.

بة النشر، وردت من طرق كثيرة، وكتب ية أبي الحارث من طريق طيرواأن   -8
 طريقًا.  نأربعي فقد بلغ مجموع طرقه عديدة،
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شخصيتان  اإلمامين علي بن حمزة الكسائي، وشمس الدين ابن الجزري، أن   -9
، ظهر ذلك جليًا بل وإلى عصرنا في عصرهم القرآنعلميتان من كبار أعالم 

ثروا به المكتبة اإلسالمية العلمية، وما أورحالتهم حياتهم من خالل النار في 
 من م لفات.

الصحيحة  قراءاتالاشتملت على جميع مناومة  مناومة طيبة النشرأن   -10
، ولخ صت ما ُذك ر في بلغت ثمانين طريقًا رئيسية المتواترة من طرق كثيرة

، فقد  كتاب النشر، ونالت حاها الوافر من العناية بها من علماء أهل هذا الفن  
د لها الع ، ووضع عليها الكثير من المخطوطة والمطبوعةنسخ ال ديد منُوج 

 .الحواشي، والشروحات قديمًا وحديثاً 

تلك لكون بها،  قرأوال يُ  ُذكرت في كتاب النشراالنفرادات أن  هناك بعض  -11
التي الطريق  ، وإم ا أن  دون بعض االنفردات، إم ا إن يتفرد بذكرها بعض األئمة

 النشر. ليس من طرق ُذكرت  منه 

أضبط الراوي، ضبط الكلمات الفرشية بالرسم العثماني بما يوافق رواية أن   -12
 تها للمتعلم.قراءو  للرواية، وأسهل في تلقيها

بعض المسائل المتعلقة بالختم، كالتكبير، والشروع في ختمة أخرى بعد أن   -13
ند ، ولهم مستقراءالسنة من سنن  االنتهاء من الختمة األولى، ودعاء الختم

 .وأصل في ذلك
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ثانيًا: التوصيات
 وأم ا أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث، فهي:

ية ضرورة السعي في إنجاح القرآنيوصي الباحث مختلف الهيلات والم سسات  -1
، سواًء اتهقراءو الكريم برواياته  القرآنكل مشروع علمي ساع في سبيل نشر 

، أو بالجمع الصوتي قراءاتالبطباعة الكتب والرسائل الجامعية التي تخدم علم 
، القرآنمن الضياع واالندثار، فقد تكف ل هللا بحفظ  قراءاتاللحفظ هذه الروايات و 

 .قراءاتالولكنه لم يتكفل بحفظ 

ية المتواترة، كل  روا قراءاتاليوصي الباحث بطبع المصاحف بجميع الروايات و  -2
رواية، مع كل  صاحب ةقراءعلى حدة، وضبط هذه المصاحف بما يوافق 

 تحري الدقة والضبط بما يوافق كتب الرسم، وتجنب ما يخالف ذلك.

المعاصرين على اختالف علومهم  قراءالضرورة العناية بتراجم العلماء و  -3
 وتخصصاتهم، وتدوين أخبارهم ومآثرهم وأعمالهم وم لفاتهم.

رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق  ©هذا آخر ما تيسر جمعه في بيان 
وأرجو من هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه  ®طيبة النشر جمعًا وتوجيهًا 

الكريم، وأن ينفع بها كما نفع بأصلها، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد األمين وعلى 
 ًا كثيرًا، والحمد هلل رب العالمين.آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليم

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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 فهرس اآليات
رقمالصفحةرقماآليةطرفاآليةم
 سورة الفاحتة 1
ه ٱ}1 َ 2209{ۡۡلَۡمُد ّلله
يمه ٱلَرِنَٰمۡح ٱ}2 3163{لرَحه
هينه ٱَملهكه يَۡومه }3 419،212{٤َل 
5163{نَۡسَتعهيُ }4
 سورة البقرة 2
 183 ،1162{ال م  }5
،2145،153{ڀ ڀ}6

159،196
ةَ ٱ}7 3200{لَصلَوَٰ
نزهَل }8

ُ
نزهَل إهَّلَۡك َوَما  أ

ُ
هَما  أ 4161،163{ب

ئهَك }9
َٰٓ ْولَ
ُ
،5161،145{أ

88،189
نَذۡرَتُهمۡ }10

َ
6168،147{َءأ

،786،151{ٺ ٺ ٺ ڀ}11
143،221

8144،157{ڦ ڦ}12

بُوَن }13 هَما ََكنُواْ يَۡكذه َۢ ب ُم ّله
َ
1029{١٠َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ۡرضه ٱ}14
َ
،11181،157{َۡل

231
13174،175{َءاَمنَ }15
14189{إهَّلَٰ }16
16126{ىئ ىئ ىئ}17

18146{ٿ ٿ}18

19144{ڄ ڦ}19

َها}20 يُّ
َ
َٰٓأ 21161{يَ
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ههه }21 ۡخَرَج ب

َ
22214{ۦفَأ

24145{ېئ ېئ}22

،25147،145{پ پ}23
80،84

ن يَۡضهَب َمَثًٗل  ۦ  ّلَلَ ََل يَۡستَۡحه ٱإهَن }24
َ
،26221،144{أ

153
28214،221{ُثَم إهَّلۡهه }25
ءر َعلهيٞم َوۡهَو }26 ه ََشۡ

هُكل  29232{٢٩ب
ۡعلَمُ }27

َ
30223{إهن ه  أ

،31165،174{َهَُٰٓؤََل ءه إهن}28
212

33146{ک}29

35199{ۡۡلََنةَ ٱ}30
36181{َوَمَتٌَٰع إهَّلَٰ }31
،37160،174{َءاَدمُ }32

153،226،
214

38163،196{َخوٌۡف }33
40212{رَۡهُبونه ٱفَ }34
ةَ ٱ}35 43200{لَزَكوَٰ
48144{ېئ ۈئ}36

49205{فهرَۡعۡونَ }37
51140،189{ڃ ڃ ڄ}38

52146{ڇ ڇ}39

55189{َحََّتَٰ }40
58144،192{ٺ ٺ}41

60215{نَفَجَرۡت مهۡنهُ ٱفَ }42
ه ٱَوَيۡقُتلُوَن }43 61177{نَ  ۧۡلَبهي 
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رقمالصفحةرقماآليةطرفاآليةم
62181{َمۡن َءاَمنَ }44
ُذنَا ُهُزٗؤا}45 َتَتخه

َ
 232 ،67180{أ

68205{فَارهٞض }46
70148{ٺ ٺ}47

َيَة فهيَها  }48 71159{ََل شه
72147{ڎ}49

هَك يُۡحه }50 73220{لَۡمۡوَتَٰ ٱّلَلُ ٱَكَذَٰل
ه ٱَفِۡهَ كَ }51 74232،199{ۡۡلهَجاَرة
،   233 ،838{ّلَلَ ٱََل َيۡعُبُدوَن إهََل }52

233 
ةه ٱ}53 ،85200،189{ۡۡلََيوَٰ

189
86145{ڱ}54

87196،189{ۡبَن َمۡرَيمَ ٱعهيََس }55
ۢنبهَيا َء }56

َ
91177{ّلَله ٱأ

92140{ڭ ۓ ۓ}57

93151{ائ ائ}58

َرةُ ٱ}59 94199{ٓأۡلخه
َََبَءهيَل }60 ا ۡل ه 97233{قُۡل َمن ََكَن َعُدو ٗ
ئهَكتههه }61

َٰٓ ه َوَملَ َ ه ا ّلل  98234،233{وََجََبَءهيل مهيَكَٰٓئهَل  ۦَورُُسلههه  ۦَمن ََكَن َعُدو ٗ
ۡحرَ ٱ}62 ه 102205،176{لس 
104203{َرَٰعهَنا}63
108134{ژ ڈ}64

110144{ۈ ۈ}65

111189{نََصََٰرىَٰ }66
112189{بََِلَٰ }67
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اٱََّتََذ ٱقَالُواْ }68 11619{ّلَلُ َوََلٗ
120190،196{تَۡرَضَٰ }69
هلَناسه إهَماٗما}70 124221{ل
هفهيَ }71 ئ

هلَطا  َ ل 125225{َبۡيَّته
َمةٗ }72

ُ
128199{أ

132129{ہ ہ}73

133175{ُشَهَدا َء إهذۡ }74
75{ َ وته

ُ
136174{أ

ۡبَغةَ }76 138199{صه
نُتمۡ }77

َ
140168{َءأ

ه ٱإهَن }78 يٞم ٱّلَلَ ب 143235{١٤٣ۡلَاسه لََرؤُٞف رَحه
ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ }79 144235{ۥفََول
148199،22{وهۡجَهةٌ }80
ۡذُكرُۡكمۡ ٱفَ }81

َ
152223{ۡذُكُروّنه  أ

ه }82 َ 156209{إهنَا ّلله
158188،236{لَصَفاٱ}83
ئهَك يَۡلَعُنُهُم }84

َٰٓ ْولَ
ُ
َٰعهُنوَن ٱّلَلُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱأ 159343،152{١٥٩لَل

162148{ىئ}85

163158{ََل  إهَلََٰه إهََل ُهوَ }86
ههه }87 ۡحَيا ب

َ
164191،8،236{فَأ

166133،151{ڻ ں}88

167151{ۈ ۈ}89

170136{ڀ پ}90

هَدا ءٗ }91 171160{ُدََع ٗء َون
173205،237{َفُفورٞ }92
ُّواْ وُُجوَهُكمۡ ٱَليَۡس }93 ن تَُول

َ
ُّ أ ،17732،237{لَۡبه

174
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ۡو إهثٗۡما}94

َ
ا أ َوص ٖ َجَنفا 182237{َفَمۡن َخاَف مهن مُّ

183152{ٹ ٹ}95

ا َفۡهَو َخرۡيٞ َلُ }96 184236،232{ۥَفَمن َيَطَوۡع َخرۡيٗ
185204{ۡلُقۡرَءانُ ٱ}97
186226{ََلاعه ٱ}98
تُواْ }99

ۡ
ن تَأ

َ
هأ 189238{ۡۡلهُيوَت ٱب

ده ٱَوََل َتۡقتهلُوُهۡم عهنَد }100 ۡۡلََرامه َحََّتَٰ َيۡقُتلُوُكۡم فهيههۖٓ فَإهن ٱلَۡمۡسجه
{...َقَتلُوُكم

191238

192127{ڄ ڄ}101

197208،215{ّلَلُ ٱَيۡعلَۡمُه }102
20376{پپ ٻ ٻ ٻ ٻ}103

206199{ۡلعهَزةُ ٱ}104
،207217،192{ّلَله ٱبۡتهَغا َء َمۡرَضاته ٱ}105

235
َها }106 يُّ

َ
َٰٓأ 208239{لَسۡلمه ََك فَةٗ ٱۡدُخلُواْ ِفه ٱَلهيَن َءاَمُنواْ ٱيَ

ُع ٱِإَوَّل }107 ُموُر ٱّلَله تَرۡجه
ُ
210239{٢١٠َۡل

،211141،198{ڀ ڀ ڀ ڀ}108
221

ْ ٱلَرُسوُل وَ ٱَحََّتَٰ َيُقوَل }109 ََل  إهَن ٱَمََّتَٰ نَۡۡصُ  ۥَمَعهُ َلهيَن َءاَمُنوا
َ
ّلَلهه أ

{...ۡ  نَص

21425

ئهَك يَرُۡجوَن رَۡۡحََت }110
َٰٓ ْولَ
ُ
 216 ،218214{ّلَله ٱأ

219240{قُۡل فهيههَما  إهثٞۡم َكثهريٞ }111
ۡشهَكةٖ }112 221199{مُّ
222240{َوََل َتۡقَرُبوُهَن َحََّتَٰ َيَطَهۡرنَ }113
،231140،134{ٿ ٿ ٺ}114

216،180،
232

234206{َخبهريٞ }115

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-403- 
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وُهنَ }116 236240{َما لَۡم ُتَمَٰٓسُّ
وُهَن }117 ن ُتَمَٰٓسُّ

َ
ۡقُتُموُهَن مهن َقۡبله أ

237240{ِإَون َطلَ
َيٌة ٱوَ }118 ۡزَوَٰٗجا َوصه

َ
ههمَلهيَن ُيَتَوَفۡوَن مهنُكۡم َويََذُروَن أ ۡزَوَٰجه

َ
ه 240241{َل 

ۡحَيَُٰهمۡ }119
َ
243192،204{ُثَم أ

ۡضَعاٗفا َكثهرَيةٗ  ۥ  َلُ  ۥَفُيَضَُٰعَفهُ }120
َ
،245241،199{أ

242
246151{ڍ ڇ}121

247199{بَۡسَطةٗ }122
248153{ۆئ ۇئ}123

249129،199{چ چ}124

252226{َعلَۡيَك }125
255208،120{ۡلَقيُّومُ ٱلَۡحُّ ٱّلَلُ ََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو ٱ}126
256126{جب يئ}127

َ  ۧإهۡذ قَاَل إهبَۡرَٰهه }128 ه 258220،221{َوُيمهيُت  ۦَلهي يُۡحه ٱُم َرب 
َن ٱقَاَل  ۥفَلََما َتَبَيَ َلُ }129

َ
،259242،220{ّلَلَ ٱۡعلَۡم أ

138،220،
204،232

261135{ڎ ڎ}130

هُرۡبَوةر }131 265243{َكَمَثله َجَنة  ب
132{ َ وته

ُ
269160{أ

270148{ٺ ٺ}133

َ ٱإهن ُتۡبُدواْ }134 َٰته َفَنعهَما هه 271243،29{لَصَدَق
ُبُهُم }135 27332،243{َُيۡسه
ۡمُرهُ }136

َ
275161{إهَّل  ۥ  َوأ

ْ ٱ}137 ا هَبوَٰ 276190{لر 
ن تََصَدقُواْ َخرۡيٞ لَُكمۡ }138

َ
280244{َوأ

نٱ}139
َ
َهَدا ءه أ 282175،244{لشُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-404- 

 

رقمالصفحةرقماآليةطرفاآليةم
َمََٰنَتهُ ٱ}140

َ
283174{ۥۡؤتُمهَن أ

هَمن يََشا ُء َويَُعذ هب َمن يََشا ءُ }141 ،284244،137{َفَيۡغفهۡر ل
245

ه }142 ئهَكتههه ٱُُكٌّ َءاَمَن ب
َٰٓ 285245،143{ۦَورُُسلههه  ۦَوكهَتَٰبههه  ۦّلَله َوَملَ

هَغَٰفهلر َعَما َتۡعَملُوَن ٱَوَما }143 َتۡيَت  ١٤٤ّلَلُ ب
َ
144145235{َولَئهۡن أ

 سورة آل عمران 3
1165{ّلَلُ ٱ ١ال م  }144
2165{ۡلَقيُّومُ ٱلَۡحُّ ٱّلَلُ ََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو ٱ}145
7153{ڱ ڱ}146

8198{رَۡۡحَةا }147
وَن إهَّلَٰ َجَهَنمَ }148 هََّلهيَن َكَفُرواْ َسُيۡغلَُبوَن َوُيۡحَشُ 12245{قُل ل 
هدُ }149  177 ،13176{يَُؤي 
14148{ہ}150

هئُُكم}151 ُؤنَب 
َ
15171{أ

نَهُ ٱَشههَد }152
َ
18246{ۥّلَلُ أ

َن }153
َ
هيَن عهنَد ٱأ 19246{ۡۡلهۡسَلَٰمُ ٱّلَله ٱَل 

ۡسلَۡمُتمۡ }154
َ
20168،226{َءأ

28140{ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}155

29153{يئ ىئ}156

ُت عهۡمَرَٰنَ ٱإهۡذ قَالَته }157
َ
35216،223{ۡمَرأ

َنَٰ }158
َ
37189{أ

ََع ءه ٱإهنََك َسمهيُع }159 38164،188{٣٨َلُّ
َن }160

َ
َك بهيَۡحََيَٰ ٱأ 39246،8{ّلَلَ يَۡبُشُ

هۡنهُ ٱإهَن }161 هَكلهَمةٖ م  45246{ّلَلَ يَۡبُشَُك ب
47256{َولَۡم َيۡمَسۡسنه بََشٞ }162
هُمُه }163 ََٰة وَ ٱۡۡلهۡكَمَة وَ ٱلۡكهَتََٰب وَ ٱَوُنَعل  َنهيَل ٱََلۡوَرى 48247{٤٨ ۡۡله
هُكمۡ }164 49238،199{ِفه ُبُيوت
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55208{ّلَلُ ٱإهۡذ قَاَل }165
ُبُهمۡ }166 ه َعذ 

ُ
56247{فَأ

َما }167
َ
ُجورَُهمۡ ٱَلهيَن َءاَمُنواْ وََعمهلُواْ ٱَوأ

ُ
هيههۡم أ لهَحَٰته َفُنَوف  57247{لَصَٰ

58247{َنۡتلُوهُ }168
62232،181{ۡۡلَقُّ ٱلَۡقَصُص ٱلَۡهَو }169
نُتمۡ }170

َ
66177{َهَٰٓأ

ُّ ٱَوَهََٰذا }171 68177{ۡلَبه
َحدٞ }172

َ
ن يُۡؤَتَٰٓ أ

َ
73168{أ

ه }173 هه 75160{إهَّلَۡك  ۦ  يَُؤد 
ن يُۡؤتهَيُه }174

َ
7930{ۡلُُّبَوةَ ٱۡۡلُۡكَم وَ ٱۡلكهَتََٰب وَ ٱّلَلُ ٱَما ََكَن لهبََشر أ

ُذواْ }175 ن َتَتخه
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
هَكَة وَ ٱَوََل يَأ ئ

َٰٓ ه ٱلَۡملَ ۡرَباباا ۧۡلَبهي 
َ
8030،247{َن أ

ۡقَرۡرُتمۡ }176
َ
81168،208{َءأ

َفَغرۡيَ دهينه }177
َ
ۡسلََم َمن ِفه  ۥ  ّلَله َتۡبُغوَن َوَلُ ٱأ

َ
َٰته وَ ٱأ ۡرضه َطۡوعٱلَسَمََٰو

َ
83248{...َۡل

هۡلُء }178 ۡرضه ٱم 
َ
91181{َۡل

179{ ْ وتُوا
ُ
100174{أ

م}180 101213{َوَمن َيۡعَتصه
ههه }181 102192{ۦَحَق ُتَقات
104148{ڻ}182

ۡلٗما}183 108162{يُرهيد ظُّ
َمةر }184

ُ
110248{ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

ۡدبَارَ ٱ}185
َ
111205{َۡل

ۢنبهَيا ءَ ٱ}186
َ
112178{َۡل

117205{رهيحٖ }187
124133{ڤ ڤ}188

هَن }189 َۡمَسةه َءاَلَٰٖف م  ۡدُكۡم َربُُّكم ِبه ئهَكةه ُمَسَومهَي ٱُيۡمده
َٰٓ 125248،157{١٢٥لَۡملَ

ىَٰ }190 126189{بُۡشَ
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َشةا }191 135199{َفَٰحه
139152{ۓ ے}192

هۡثلُهُ ٱإهن َيۡمَسۡسُكۡم قُۡرٞح َفَقۡد َمَس }193 140249{ۥلَۡقۡوَم قُۡرٞح م 
145139{... ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}194

هيُّونَ }195 146205{رهب 
ه ٱَلهيَن َكَفُرواْ ٱَسُنۡلقه ِفه قُلُوبه }196 ُكواْ ب َۡشَ

َ
هَما  أ 151249{ّلَله ٱلرُُّعَب ب

152188{َعَفا}197
هنَۢ َبۡعده }198 نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
هَفةٱُثَم أ ئ

َمَنٗة نَُّعاٗسا َتۡغَشَٰ َطا 
َ
154249{...ۡلَغم ه أ

ى لَوۡ }199 ،156196،250{ُغز ٗ
220،250

هَن }200 هَما ََتَۡمُعوَن ٱلََمۡغفهَرةٞ م  ،157251،250{١٥٧ّلَله َورَۡۡحٌَة َخرۡيٞ م 
251

ۡو قُتهۡلُتمۡ َولَئهن }201
َ
تُّۡم أ 158250{مُّ

ن ُيَغَل }202
َ
َبه ر أ 161251{َوَما ََكَن ۡله

ۡجَر ٱِإَوَن }203
َ
يُع أ 171251{١٧١لُۡمۡؤمهنهَي ٱّلَلَ ََل يُضه

ه وَ ٱَلهيَن ٱ}204 َ َصاَبُهُم ٱۡسَتَجابُواْ ّلله
َ
172249{ۡلُقۡرحُ ٱلَرُسوله مهنَۢ َبۡعده َما  أ

174161{ُسو ءٞ }205
َبَ }206 ْ ٱَوََل َُيۡسه ا 178243{َلهيَن َكَفُرو 
ََذَر ٱَما ََكَن }207 َ ٱّلَلُ ّله ه نُتۡم َعلَۡيهه َحََّتَٰ ُيَمزي 

َ
َٰ َما  أ 179252{...لُۡمۡؤمهنهَي لََعَ

181134{ٻ ٻ ٱ}208

بَۡراره ٱ}209
َ
193194،206{َۡل

210{ ْ وُذوا
ُ
195174،252{َوأ

197163{لۡمهَهادُ ٱ}211
 سورة النساء ـــ 4
َٰلَُكمُ ٱ}212 ۡمَو

َ
َفَها َء أ 5174{لسُّ

ههه  ۥ  َوََلٞ َوَورهثَهُ  ۥفَإهن لَۡم يَُكن َلُ }213 م  ه بََواهُ فََله
َ
11253{...ۥثلُّلُُث  فَإهن ََكَن َلُ ٱأ

214{ ٖ ر 
12164،253{َغرۡيَ ُمَضا 
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ا}215 يما 16160{تََواٗبا رَحه
17199{ََلۡوَبةُ ٱ}216
ن تَرهثُواْ }217

َ
هَسا َء ُكۡرٗهاٱََل َُيهلُّ لَُكۡم أ 19254{لن 

هَسا ءه إهََل ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت مهَن ٱوَ }218 24254{لن 
هۡصُف َما }219 َشةٖ َفَعلَۡيههَن ن هَفَٰحه تَۡيَ ب

َ
َن فَإهۡن أ ۡحصه

ُ
هَذا  أ 2529،254{...فَإ

نَسَٰنُ ٱ}220 28181،147{ۡۡله
30140{ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}221

31215{ُتۡنَهۡوَن َعۡنهُ }222
32255{ۦ   ّلَلَ مهن فَۡضلههه ٱلُواْ َوَس }223
ُمُروَن ٱ}224

ۡ
ه ٱَلهيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ،37255،32{ۡۡلََخله ٱۡلَاَس ب

148
هُهُم }225 ۡرُض ٱلَۡو تََسَوىَٰ ب

َ
42255{َۡل

ۡو لََمۡسُتُم }226
َ
هٗباٱأ ۡم ََتهُدواْ َما ٗء َفَتَيَمُمواْ َصعهيٗدا َطي 

هَسا َء فَلَ ،43256،31{لن 
174،189،

148
55143{ڇ ڇ}227

56135{گ گ}228

57148{ڭ ڭ}229

ههه ّلَلَ نَعهَما ٱإهَن }230 58243،256{ۦ  يَعهُظُكم ب
64126{ے ھ}231

ولئهَك َرفهيقاا }232
ُ
69355{وََحُسَن أ

72143{ھ ھ ھ}233

ن لَۡم يَُكنَۢ بَيۡنَُكۡم َوَبۡيَنهُ }234
َ
ٞ  ۥَّلَُقولََن َكأ 73256{َمَوَدة

ۡو َيۡغلهۡب }235
َ
74213،137{َفُيۡقَتۡل أ

لَۡم تََر إهَّل }236
َ
يَُكمۡ ٱأ يۡده

َ
و اْ أ 77257{َلهيَن قهيَل لَُهۡم ُكفُّ

78217{لَۡقۡومه ٱَفَماله َهَُٰٓؤََل ءه }237
َدُق مهَن }238 ص 

َ
يٗثا ٱَوَمۡن أ 87257{٨٧ّلَله َحده
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90135{ھ ہ}239

92199{َودهيَةٞ }240
ۡبُتۡم ِفه َسبهيله }241 هن َقۡبُل ...ّلَله َفَتثََبُتواْ ٱإهَذا ََضَ هَك ُكنُتم م  94257{...َكَذَٰل
ْوله ٱۡلَقَٰعهُدوَن مهَن ٱََل يَۡسَتوهي }242

ُ
ره ٱلُۡمۡؤمهنهَي َغرۡيَ أ 95258{لَضَ

رۡ }243 100213{َوَمن ُيَهاجه
114140{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}244

ه }245 ه 115160{َما ۦنَُول 
َدُق مهَن }246 ص 

َ
122257{١٢٢ّلَله قهيًٗل ٱَوَمۡن أ

127189{يََتََٰم }247
َا ءَ }248 ۡوّله

َ
139161{أ

هَل َعلَۡيُكۡم ِفه }249 كهَتَٰبه ٱَوقَۡد نُز 
140258{لۡ

142189{ُكَساَّلَٰ }250
14532{ََلۡركه ٱ}251
يٗما لُۡمۡؤمهنهَي ٱّلَلُ ٱوََسۡوَف يُۡؤته }252 ا َعظه ۡجرا

َ
146259{١٤٦أ

ُجورَُهمۡ }253
ُ
ئهَك َسوَۡف نُۡؤتهيههۡم أ

َٰٓ ْولَ
ُ
152258{أ

153134{ۓ ے}254

155136{ٺ ٺ}255

167134{ہ ہ ہ}256

4950237{نُظرۡ ٱ ٤٩فَتهيًلُن }257
ۡينََما ٧٧َوََل ُيۡظلَُموَن فَتهيًلا }258

َ
7778256{أ

 سورة املائدة 5
هَي }259 ،2164،116{ۡۡلَۡيَت ٱَءا م 

148
3144،267{ڀ}260

رُۡجلَُكۡم إهَّل ٱوَ }261
َ
ُكۡم َوأ هُرُءوسه َكۡعَبۡيه ٱۡمَسُحواْ ب

630{لۡ
يٞم }262 ۡجٌر َعظه

َ
9265{٩لَُهم َمۡغفهَرةٞ َوأ

َيةٗ }263 13259{وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم قَسه
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20133{ڱں}264

21199،226{لُۡمَقَدَسةَ ٱ}265
رهيدُ }266

ُ
29223{إهن ه  أ

ۡحَيا }267
َ
32196،191{ۡلَاَس ٱأ

َن }268
َ
ه ٱَوَكَتۡبَنا َعلَۡيههۡم فهيَها  أ ه ٱۡلَۡفسه وَ ٱۡلَۡفَس ب 45259{...ۡ  لٱۡلَعۡيه وَ ٱلَۡعۡيُ ب

ُن }269
َ
49237{ۡحُكمٱَوأ

ه }270 ۡقَسُمواْ ب
َ
53209{ّلَله ٱأ

ُذواْ }271 هَن ٱَلهيَن ٱََل َتَتخه ،57260،180{...َلهيَن ٱََّتَُذواْ دهينَُكۡم ُهُزٗؤا َولَعهٗبا م 
232

ةه ٱِإَوَذا نَاَدۡيُتۡم إهَّل }272  232 ،58180{ََّتَُذوَها ُهُزٗؤاٱلَصلَوَٰ
59136{ٿ ٿ}273

61126{ڳ ڳ}274

هۡنُهۡم يَُسَٰرهُعوَن ِفه }275 ثۡمه وَ ٱَوتََرىَٰ َكثهرٗيا م  كٱۡۡله
َ
62259{...ۡ  لُۡعۡدَوَٰنه َوأ

َُٰهُم }276 َٰنهيُّوَن وَ ٱلَۡوََل َيۡنَهى هههُم ٱلَرَب ۡحَباُر َعن قَۡول
َ
كٱَۡل

َ
ۡثَم َوأ 63259{...ۡ  ۡۡله

ََل تَُكوَن فهۡتَنةٞ }277
َ
ُبو اْ أ ْ وََحسه وا 71260{َفَعُمواْ َوَصمُّ

هَما َعَقدتُُّم }278 ن يَُؤاخهُذُكم ب يَۡمَٰنَ ٱَوَلَٰكه
َ
89261{َۡل

102134{ەئ ائ  ائ}279

105148{ڄ ڄ}280

َاَخَرانه َيُقوَمانه َمَقاَمُهَما مهَن }281 ۡولََيَٰنه ٱۡسَتَحَق َعلَۡيههُم ٱَلهيَن ٱَف۠ 
َ
107261{َۡل

َُٰم }282 نَت َعَل
َ
109343{١٠٩ۡلُغُيوبه ٱإهنََك أ

110133،261{ڇ ڇ}283

يُع َرَبَك ٱۡۡلََوارهيُّوَن َيَٰعهيََس ٱإهۡذ قَاَل }284 112262،25{ۡبَن َمۡرَيَم َهل تَۡسَتطه
114208،204{لَلُهمَ ٱۡبُن َمۡرَيَم ٱقَاَل عهيََس }285
ه ُمنهلَُها َعلَۡيُكمۡ ّلَلُ ٱقَاَل }286

115262{إهن 
نَت }287

َ
116168{َءأ

 سورة األنعام 6
7204{قهۡرَطاٖس }288
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َهُ }289 16262{ۥَمن يَۡۡصهۡف َعۡنُه يَۡوَمئهٖذ َفَقۡد رَۡحه
هَهةا }290 ،19199،169{َءال

294
ن }291

َ
23263{٢٣ّلَله َرَبَنا َما ُكَنا ُمۡشهكهَي ٱقَالُواْ وَ ُثَم لَۡم يَُكن فهۡتنََتُهۡم إهََل  أ

26143{يب}292

هَب أَِب}293 هَنا َونَُكوَن َفَقالُواْ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوََل نَُكذ  27263{...َيَٰته َرب 
31199{َبۡغَتةٗ }294
هََّلهيَن ٱَولََِلاُر }295 َرةُ َخرۡيٞ ل  فًََل َتۡعقهلُوَن ٓأۡلخه

َ
32264{٣٢َيَتُقوَن  أ

َن }296 بُونََك َوَلَٰكه ه هَنُهۡم ََل يَُكذ  لهمهَي أَِبٱفَإ 33264{٣٣ّلَله ََيَۡحُدوَن ٱَيَٰته لَظَٰ
وذُواْ َحََّت }297

ُ
بُواْ َوأ ه َٰ َما ُكذ  واْ لََعَ هن َقۡبلهَك فََصََبُ بَۡت رُُسٞل م  ه 3429{...َولََقۡد ُكذ 

37153{ٿ ٺ}298

َرۡيَتُكمۡ }299
َ
40179{قُۡل أ

هُه }300 46153،257{نُظرۡ ٱب
ه }301 52200{ۡلَغَدوَٰةه ٱب
هه }302 َٰ َنۡفسه 54265{...َمۡن َعمهَل مهنُكۡم ُسو ءَ  ۥلرَۡۡحََة إهنَهُ ٱَكَتَب َربُُّكۡم لََعَ
ُل }303 ه هَك ُنَفص  55265{٥٥لُۡمۡجرهمهَي ٱٓأۡلَيَٰته َولهيَۡستَبهَي َسبهيُل ٱَوَكَذَٰل
56134{ڳ ڳ ڳ}304

ه  َيُقضه ٱإهنه }305 َ لهَي ٱۡۡلََق  َوُهَو َخرۡيُ ٱۡۡلُۡكُم إهََل ّلله 57265،266{٥٧ۡلَفَٰصه
59120{وئ ەئ ەئ}306

74174{َءاَزرَ }307
 193 ،76160{رََءا َكۡوَكٗبا}308
78193{لَشۡمَس ٱرََءا }309
هََّلهي}310 َ ل 79225{وَۡجِهه
ه ِفه }311

و ّن  َُتََٰٓجُّ
َ
َٰنه ٱقَاَل أ 8031،192{ّلَله َوقَۡد َهَدى

86266{لَۡيَسَع َويُونَُس َولُوٗطاٱِإَوۡسَمَٰعهيَل وَ }312
َُٰهُم }313 هۡ ٱفَبهُهَدى 90220،266،9{ۡقَتده
ََٰدىَٰ }314 94189{فَُر
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ه ٱ}315 اْ إهَّلَٰ ُثُمرهه ۡثَمَر َويَۡنعههه  ۦ  نُظُرو 

َ
،99266،237{ۦ  إهذَا  أ

145
نَهُ ٱَلهيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱوَ }316

َ
ه  ۥلۡكهَتََٰب َيۡعلَُموَن أ هَك ب هن َرب  ۖٓ ٱُمَنٞل م  ه 114267{ۡۡلَق 

هَم َعلَۡيُكۡم إهََل َما }317 119267{ۡضُطرهۡرُتۡم إهَّلۡهه ٱَوقَۡد فََصَل لَُكم َما ُحر 
ُم َحۡيُث ََيَۡعُل رهَساََلَهُ ٱ}318

ۡعلَ
َ
124268،208{ۥّلَلُ أ

ه قَده ٱَوَيۡوَم ََنُۡشُُهۡم ََجهيٗعا َيََٰمۡعَشَ }319 ن  هَن ٱۡۡله تُم م  نسه ٱۡسَتۡكََثۡ 128268{ۡۡله
َٰقهَبُة  ۥفََسوَۡف َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن َلُ }320 135269{ََلاره ٱَع
هَنا}321 ئ

ََك  هُشَ هزَۡعمهههۡم َوَهََٰذا ل ه ب َ 136269{َفَقالُواْ َهََٰذا ّلله
138135،269{ٺ ڀ}322

ه }323 ۡثَمَر وََءاتُواْ َحَقهُ  ۦ  ُِكُواْ مهن ُثُمرهه
َ
ه  ۥإهَذا  أ َصادهه 141266،269{ۦيَۡوَم حه

َلَكَرۡينه }324
143162{َءا 

َلَكَرۡينه َحَرمَ }325
144164{َءا 

،146189،360{ۡۡلََوايَا  ٱ}326
135

َرَِٰطه ُمۡستَقهيٗما}327 153225،270{صه
فُوَن َعۡن َءاَيَٰتهَنا ُسو َء ٱَسَنۡجزهي }328 ده هَما ٱَلهيَن يَص  157257{...لَۡعَذابه ب
تهَيُهُم }329

ۡ
ن تَأ

َ
َ َربَُّك ٱَهۡل يَنُظُروَن إهََل  أ ته

ۡ
ۡو يَأ
َ
ئهَكُة أ

َٰٓ 158270{لَۡملَ
ءر ٱإهَن }330 َيٗعا لَۡسَت مهۡنُهۡم ِفه ََشۡ ََٰرقُواْ دهيَنُهۡم َوََكنُواْ شه 159270{َلهيَن َف
ه }331 ه َرب  َ ،162196،225{١٦٢ۡلَعَٰلَمهَي ٱقُۡل إهَن َصًَلته َونُُسِكه َوَيَۡياَي َوَمَماته ّلله

225
َلَكَرۡينه }332

143144172{َءا 
 سورة األعراف 7
 183 ،1162{ال م ص  }333
4118{ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}334

25271{٢٥َتُموتُوَن َومهۡنَها َُّتۡرَُجوَن قَاَل فهيَها ََتَۡيۡوَن َوفهيَها }335
َاَس }336 هَك َخرۡيٞ ٱَوۡله َٰل 26271{ََلۡقَوىَٰ َذ
337{ َ ه َٰحهَش ٱَحَرَم َرب  33224{لَۡفَو
َضلُّونَا}338

َ
38175{َرَبَنا َهَُٰٓؤََل ءه أ
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واْ ٱَيَٰتهَنا وَ َلهيَن َكَذبُواْ أَِبٱإهَن }339 40271{...َعۡنَها ََل ُيۡفَتُح لَُهمۡ ۡستَۡكََبُ
هَنا}340 43204،138{رُُسُل َرب 
َن َلۡعَنَة }341

َ
هُنَۢ بَۡيَنُهۡم أ َذَن ُمَؤذ 

َ
لهمهَي ٱّلَله لََعَ ٱفَأ 44272{٤٤لَظَٰ

46205{رهَجالٞ }342
ه }343 54273{َحثهيٗثا ۥۡلََهاَر َيۡطلُُبهُ ٱَّلَۡل ٱُيَغش 
ُل ٱَوُهَو }344 َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه ٱَلهي يُۡرسه ََٰح بُۡشَ هَي 57273،8،236{ۦلر 

،135
هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه}345 59205{َما لَُكم م 
60153{ڇ چ}346

65144{ى ې}347

 274 ،69242{َۡلَۡلقه بَۡصَطةٗ ٱَوَزاَدُكۡم ِفه }348
77212{َيََٰصَٰلهحُ َوقَالُواْ }349
تُوَن }350

ۡ
هن ُدونه ٱَءإهنَُكۡم ََلَأ هَجاَل َشۡهَوٗة م  هَسا ءه ٱلر  81274،170{لن 

89208{ّلَلُ َربَُّناٱ}351
93174{َءاَسَٰ }352
َمنُ }353

ۡ
99176{يَأ

ۡئَت }354 106176{جه
لَۡقَٰ َعَصاهُ }355

َ
107215{فَأ

هه قَالُو اْ }356 رۡجه
َ
ۡل  ۦأ رۡسه

َ
َخاهُ َوأ

َ
111274،154{َوأ

رر َعلهيٖم }357 ه َسَحَٰ
هُكل  تُوَك ب

ۡ
112274{١١٢يَأ

ا}358 ۡجرا
َ
113170،274{إهَن َۡلَا ََل

هَي ٱقَاَل نَعهۡم ِإَونَُكۡم لَمهَن }359 114272{١١٤لُۡمَقَرب
فهُكونَ }360

ۡ
َ تَلَۡقُف َما يَأ 117275{١١٧ فَإهَذا هه

121161{قَالُو اْ َءاَمَنا}361
ههه }362 123168،275{ۦَءاَمنُتم ب
وذهيَنا}363

ُ
129157{أ

364{ ْ وا 137204{َصََبُ
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ۡصَناٖم لَُهمۡ }365

َ
َٰٓ أ َٰ قَۡومٖ َيۡعكهُفوَن لََعَ

تَۡواْ لََعَ
َ
138275{فَأ

هۡلَجَبله َجَعلَهُ  ۥفَلََما ََتََِلَٰ َربُّهُ }366 143276،180{َدََك َء وََخَر ُموَسَٰ َصعهٗقا ۥل
144224{ۡصَطَفۡيُتَك ٱإهن ه }367
ُذوهُ َسبهيًٗل ٱِإَون يََرۡواْ َسبهيَل }368 146276،265{لَرَشده ََل َيَتخه
ه ٱوَ }369 ه هههۡم عهۡجًٗل َجَسٗدا َلُ  ۦََّتََذ قَۡوُم ُموَسَٰ مهنَۢ َبۡعده لهي  148276{ُخَوارٌ  ۥمهۡن حه
149277{قَالُواْ لَئهن لَۡم تَرَۡۡحَۡنا َرَبَنا َوَتۡغفهۡر َۡلَا}370
م ه إهَن ٱقَاَل }371

ُ
150277{ۡسَتۡضَعُفوّنه َوََكُدواْ َيۡقُتلُونَنه ٱلَۡقۡوَم ٱۡبَن أ

156129،223{ٺ ڀ ڀ}372

158220{َويُمهيُت  ۦََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو يُۡحه }373
163133{ۇ ۇ}374

هُكۡم َولََعلَُهۡم َيَتُقوَن }375 َرةٌ إهَّلَٰ َرب  164277{١٦٤قَالُواْ َمۡعذه
167133{ڎ ڎ}376

فًََل َتۡعقهلُوَن ٱََلاُر ٱوَ }377
َ
هََّلهيَن َيَتُقوَن  أ َرةُ َخرۡيٞ ل  169264{١٦٩ٓأۡلخه

176139{ۅ ۋ}378

179134{ٻ ٻ ٱ}379

186277{١٨٦َوَيَذرُۡهۡم ِفه ُطۡغَيَٰنهههۡم َيۡعَمُهوَن }380
نَا  إهََل }381

َ
188220{إهۡن أ

هَن ٱَلهيَن ٱإهَن }382 ْ ٱَتَقۡواْ إهذَا َمَسُهۡم َطۡيٞف م  201278{لَشۡيَطَٰنه تََذَكُروا
ه َما }383 هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه 5965738{ۦ  لَُكم م 

5
273

 سورة األنفال 8
3151{ڇ چ}384

7189{إهۡحَدى}385
قه ِفه قُلُوبه }386

لۡ
ُ
12278،249{...َۡضهُبواْ فَۡوَق ٱلرُُّعَب فَ ٱَلهيَن َكَفُرواْ ٱَسأ

َن }387 ،17278،234{...َوَما َرَمۡيَت إهۡذ َرَمۡيَت ّلَلَ َقَتلَُهۡم  ٱفَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَٰكه
234

َن }388
َ
َٰلهُكۡم َوأ َٰفهرهيَن ٱّلَلَ ُموههٌن َكۡيَد ٱَذ 18279{١٨ۡلَك
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َا َولَۡو َكَُثَۡت }389  ۠ َ َعنُكۡم فهَئُتُكۡم ََشۡ 19279{...ِإَون َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنه
26203{َوَرزَقَُكم}390
32208{لَلُهمَ ٱِإَوۡذ قَالُواْ }391
392{ َ ه َُمزي  هبه ٱَۡلَبهيَث مهَن ٱّلَلُ ٱّله  279 ،37252{لَطي 
َولهَي ٱَفَقۡد َمَضۡت ُسَنُت }393

َ
38217،135{٣٨َۡل

هَنةٖ }394 42131{َوَيۡحََيَٰ َمۡن ََحَ َعنَۢ بَي 
ُموُر ٱّلَله تُرَۡجُع ٱِإَوَّل }395

ُ
44279{٤٤َۡل

48133،159{ڄ ڄ}396

َبَ }397 ْ ٱَوََل ََتۡسه 59280{َلهيَن َكَفُرواْ َسَبُقو ا
َََٰ۠ن َخَفَف ٱ}398 َن فهيُكۡم ُضۡعٗفاٱۡل۠ 

َ
66280{ّلَلُ َعنُكۡم وََعلهَم أ

 سورة التوبة 9
هَمَة }399 ئ

َ
12173{ۡلُكۡفره ٱفََقَٰتهلُو اْ أ

25135{ڭ ڭ}400

 280 ،30179{َلهيَن َكَفُرواْ مهن َقۡبُل ٱيَُضَُٰهوَن قَۡوَل }401
ءُ ٱ}402 37177{لنََسه 
ۡو ُكۡرٗها}403

َ
نفهُقواْ َطوَۡعا أ

َ
53254{قُۡل أ

َنُهۡم َكَفُرواْ }404
َ
ن ُيۡقَبَل مهۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إهََل  أ

َ
54281{...َوَما َمَنَعُهۡم أ

61152{ۈ ۈ}405

63148{ڤ ٹ}406

َنُهۡم ََكنُواْ ُُمۡرهمهَي }407
َ
هأ هَفُۢة ب ئ

هنُكۡم ُتَعَذۡب َطا  هَفةٖ م  ئ
ۡعَف َعن َطا  66281{٦٦إهن يُّ

86135{ېئ ېئ}408

َعَد لَُهۡم َجَنَٰٖت ََتۡرهي ََتۡتََها }409
َ
بَٗدا  ٱَوأ

َ
هيَن فهيَها  أ نَۡهَُٰر َخَِٰله

َ
10033،19{َۡل

ۡمره }410
َ
106179{ّلَله ٱَوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن َله

107204{ِإَورَۡصاٗدا}411
،109193،188{ُجُرفر َهارٖ }412

143،206
ن ُتَقَطَع قُلُوُبُهمۡ ٱََل يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم }413

َ
هههۡم إهََل  أ 110281{َلهي َبَنۡواْ رهيَبٗة ِفه قُلُوب
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 282 ،111252{ّلَله َفُيۡقتَلُوَن َوَيۡقُتلُونَ ٱيَُقَٰتهلُوَن ِفه َسبهيله }414
116220{َوُيمهيُت  ۦيُۡحه }415
يٞم  ۥإهنَهُ }416 هههۡم َرؤُٞف رَحه 117235،282{١١٧ب
122204،207{فهۡرقَةٖ }417
123199{غهۡلَظةٗ }418
ه }419 يٞم لُۡمۡؤمهنهَي ٱب 128235،134{١٢٨َرؤُٞف رَحه
129204{ۡلَعۡرشه ٱ}420
 سورة يونس 10
 195 ،1183{ال ر}421
بهٌي ٱقَاَل }422 ٞر مُّ َٰفهُروَن إهَن َهََٰذا لََسَٰحه 2261{٢ۡلَك
ُل }423 ه 5284،178{٥ٓأۡلَيَٰته لهَقۡومٖ َيۡعلَُموَن ٱُنَفص 
هُقۡرَءانر ئۡته ٱ}424 15174،223{ب
16138{ژ ڈ ڈ}425

18284{١٨َوتََعََِٰلَٰ َعَما تُۡشهُكوَن  ۥُسۡبَحََٰنهُ }426
22147{ک}427

ةه ٱَمَتَُٰع }428 ۡنَياٱۡۡلَيَوَٰ 23284{َلُّ
هَن }429 َيۡت وُُجوُهُهۡم قهۡطٗعا م  ۡغشه

ُ
َنَما  أ

َ
اٱَكأ 27285{َّلۡله ُمۡظلهما

ۡسلََفۡت }430
َ
هَك َتۡبلُواْ ُُكُّ َنۡفٖس َما  أ 30285{ُهَنال

ن ُيۡهَدىَٰ }431
َ
ي  إهََل  أ َمن ََل َيۡهده

َ
35285{أ

يَق }432 ده ن تَص  37257{َلهي بَۡيَ يََديۡهه ٱَوَلَٰكه
هعهلۡمههه }433 هَما لَۡم ُُيهيُطواْ ب 3929{ۦبَۡل َكَذبُواْ ب
ه َعَمِله َولَُكۡم َعَملُُكمۡ ِإَون }434

4129{َكَذبُوَك َفُقل ّل 
نه }435 نُفَسُهۡم َيۡظلهُموَن ٱَوَلَٰكه

َ
44234،286{٤٤ۡلَاُس أ

هَن }436 ن لَۡم يَۡلَبُثو اْ إهََل َساَعٗة م 
َ
45268{ۡلََهاره ٱَوَيۡوَم ََنُۡشُُهۡم َكأ

َرۡيُتمۡ }437
َ
50179{قُۡل أ

56220{٥٦َوُيمهيُت ِإَوَّلۡهه تُرَۡجُعوَن  ۦُهَو يُۡحه }438
59172{َءا ّلَلُ }439
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هۡثَقاله َذَرةٖ ِفه }440 هَك مهن م  ۡرضه َوََل ِفه ٱَوَما َيۡعزهُب َعن َرب 

َ
61286،133{لَسَما ءه ٱَۡل

رر َعلهيٖم ٱَوقَاَل فهرَۡعۡوُن }441 ه َسَحَٰ
هُكل   286 ،79274{٧٩ۡئتُوّنه ب

ههه }442 ۡحرُ ٱب ه 81172{لس 
89126{ٻ ٻ}443

ههه ٱََل  إهَلََٰه إهََل  ۥقَاَل َءاَمنُت إهنَهُ }444 نَا ۦَلهي  َءاَمنَۡت ب
َ
90286{...َبُنو اْ إهۡسََٰٓءهيَل َوأ

ََٰ۠نَ }445 91162{َءا ۡل۠ 
94181{َلهينَ ٱله   َ فَۡس }446
ََٰ۠نَ }447 5191172{َءا ۡل۠ 
 سورة هود 11
6162{َدا بَةٖ }448
بهٞي ٱَّلَُقولََن }449 ۡحرٞ مُّ اْ إهۡن َهََٰذا  إهََل سه  287 ،7261{٧َلهيَن َكَفُرو 
ا إهَّلَٰ قَۡومههه }450 رَۡسۡلَنا نُوحا

َ
بهٌي  ۦ  َولََقۡد أ يٞر مُّ 25287{٢٥إهن ه لَُكۡم نَذه

يه ٱبَادهَي }451
ۡ
27179،137{لَرأ

32134{ڱ ڱ}452

َ إهَّلَٰ نُوحر }453 وَحه
ُ
36294{َوأ

ه َزوَۡجۡيه ٱقُۡلَنا }454
40287{ۡثنَۡيه ٱۡۡحهۡل فهيَها مهن ُُك 

41209{ّلَله ٱِمۡسِب }455
،42138،204{ہ ہ}456

288
448،231،102{لَۡما ءُ ٱوَغ يَض }457
46288{َعمهَل َغرۡيَ َصَٰلهحٖ  ۥإهنَهُ }458
يَها  }459 49157{نُوحه
ۡمُرنَا ََنَۡيَنا َصَٰلهٗحا وَ }460

َ
هَنا َومهن ۥَلهيَن َءاَمُنواْ َمَعهُ ٱفَلََما َجا َء أ هرَۡۡحَةٖ م  66289{...ب

ََل  إهَن َثُموَداا َكَفُرواْ َرَبُهمۡ }461
َ
68289{أ

ه َولََقۡد }462 َٰههيَم ب ۡلمٞ ٱَجا َءۡت رُُسلَُنا  إهبَۡر ىَٰ قَالُواْ َسَلَٰٗما  قَاَل سه 69290{ۡلبُۡشَ
َيُهمۡ }463 يۡده

َ
70165{رََءا  أ

تُهُ ٱوَ }464
َ
َنََٰها بهإهۡسَحََٰق َومهن َوَرا ءه  ۥۡمَرأ َكۡت فَبََشۡ هَمةٞ فََضحه ئ

71290{...قَا 
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465{ ُ َله

َ
72167،189{َءأ

هههمۡ }466 َء ب 77231،290{س  
هَن }467 هقهۡطٖع م  ۡهلهَك ب

َ
هأ ۡسه ب

َ
81285،207{َّلۡله ٱفَأ

86214،217{ّلَله َخرۡيٞ َلُكمۡ ٱبَقهَيُت }468
95135{وئ ەئ}469

ته ََل تََكَلمُ }470
ۡ
،105227،290{يَأ

226
 لََما }471

ۡعَمَٰلَُهمۡ ِإَوَن ُِك ٗ
َ
هَيَنُهۡم َربَُّك أ 111291{َّلُوَف 

ةَ َطَرََفه ٱ}472 114128{ۡلََهاره ٱلَصلَوَٰ
هََّلهيَن ََل يُۡؤمهُنوَن }473 َٰمهلُوَن ٱَوقُل ل  َٰ َمَكنَتهُكۡم إهنَا َع 121291{١٢١ۡعَملُواْ لََعَ
هَغَٰفهلر َعَما َتۡعَملُوَن ۡعبُۡدهُ َوتََوََّكۡ َعلَۡيههى َوَما َربَُّك ٱفَ }474 ،123291،239{١٢٣ب

291
ه }475 هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه 506184274{ۦ ۠ َما لَُكم م 
 سورة يوسف 12
َحَد َعَشَ َكۡوَكٗبا}476

َ
يُۡت أ

َ
بَته إهن ه َرأ

َ
َٰٓأ 4226{يَ

هَك }477 َٰٓ إهۡخَوت 5196،288{قَاَل َيَُٰبَنَ ََل َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك لََعَ
11130{ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}478

ُكلَُه }479
ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
هئُۡب ٱَوأ 13176،293{ل 

هيُب ٱ}480 ،14163،176{ل 
293

بَاُهمۡ }481
َ
16165{وََجا ُءو  أ

َكلَُه }482
َ
قهَي ٱفَأ هُمۡؤمهٖن َۡلَا َولَۡو ُكَنا َصَٰده نَت ب

َ
هئُۡب  َوَما  أ 17176،293{١٧ل 

19135{گ گ}483

هۡۡصَ }484 21207{م 
ۡحَسَن َمۡثَوايَ  ۥإهنَهُ }485

َ
ه  أ 23196{َرب 

30134{خب حب جب}486

31237{ۡخُرجۡ ٱَوقَالَُت }487
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ۡربَابٞ }488

َ
39168{َءأ

ۡفُتوّنه ِفه رُۡءَيَٰيَ }489
َ
43192{أ

44129{پ پ}490

ٗباقَاَل }491
َ
نهَي َدأ 47293{تَۡزرَُعوَن َسۡبَع سه

هَك ََعمٞ فهيهه ُيَغاُث }492 َٰل ته مهنَۢ َبۡعده َذ
ۡ
وَن ٱُثَم يَأ ُ 49293{٤٩ۡلَاُس َوفهيهه َيۡعۡصه

60227{َوََل َتۡقَرُبونه }493
َخانَا نَۡكَتۡل ِإَونَا َلُ }494

َ
ۡل َمَعَنا  أ رۡسه

َ
63293{٦٣لََحَٰفهُظوَن  ۥفَأ

76129{ۇ ڭ}495

80204{َكبهريُُهمۡ }496
82181{لَۡقۡريَةَ ٱله   َ َوۡس }497
َسَِفَٰ }498

َ
َٰٓأ 84189{يَ

نَت يُوُسُف }499
َ
ءهنََك ََل

َ
90170{أ

97160{يَ   هَخَٰطه }500
وهيُل رُۡءَيَٰيَ }501

ۡ
100204،192{تَأ

ه }502 ه 108265{َسبهيِله   ۦقُۡل َهَٰذه
اُر }503 هََّلهيَن ٱَوََلَ َرةه َخرۡيٞ ل  فًََل َتۡعقهلُوَن ٱٓأۡلخه

َ
ْ  أ ،109264،294{١٠٩َتَقۡوا

294
بُواْ َجا َءُهۡم نَصٱَس   َ ۡسَتۡي ٱَحََّتَٰٓ إهذَا }504 َنُهۡم قَۡد ُكذه

َ
110294،25،25{...ۡ  لرُُّسُل َوَظنُّو اْ أ

505{ ٞ 111199{عهَۡبَة
1883136{ڌ ڌ}506

 سورة الرعد 13
ه }507 هَقۡوٖم َيَتَفَكُروَن ٱَّلَۡل ٱُيَغش  هَك ٓأَلَيَٰٖت ل  َٰل 3273{٣ۡلََهاَر  إهَن ِفه َذ
دٖ }508 هَما ءٖ َوَٰحه 4295،145{تُۡسَقَٰ ب
يدر }509 ءهنَا لَِفه َخۡلٖق َجده

َ
َٰباا أ ءهذَا ُكَنا تَُر

َ
5170،137{أ

11141،144{ې ې}510

ۡم َهۡل يَۡسَتوهي }511
َ
لَُمَُٰت وَ ٱأ 16296،140{ۡلُّورُ ٱلظُّ

29189{ُطوَبَٰ }512
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30227{َمَتابه }513
33136{ی ىئ}514

34141{مخ حخ}515

هُت ٱَيۡمُحواْ }516 39296{ّلَلُ َما يََشا ُء َوُيثَب 
 سورة إبراهيم 14
1129{ڦ ڤ}517

ه،7133{ڦ ڤ}518

ِفه }519
َ
10209{ّلَله ٱأ

َن }520
َ
لَۡم تََر أ

َ
َٰته وَ ٱّلَلَ َخَٰلهُق ٱأ ه ٱلَسَمََٰو ۡرضه ب

َ
ه ٱَۡل 19296{ۡۡلَق 

26199،148{َخبهيَثةر }521
30147{ڳ}522

هعهَبادهَي }523 ْ ٱقُل ل  31224{َلهيَن َءاَمُنوا
يٞم َوَمۡن }524 36192{٣٦َعَصانه فَإهنََك َفُفورٞ رَحه
40164{َوَتَقَبۡل ُدََع ءه }525
44147{ڃ ڄ}526

وُل مهۡنُه }527 َباُل ٱِإَون ََكَن َمۡكرُُهۡم لََتُ 46297{٤٦ۡۡله
 سورة احلجر 15
َبَما يََودُّ }528 2297،32{٢َلهيَن َكَفُرواْ لَۡو ََكنُواْ ُمۡسلهمهَي ٱرُّ
هۡكَر ِإَونَا َلُ ٱإهنَا ََنُۡن نََزۡۡلَا }529 91{٩لََحَٰفهُظوَن  ۥل 
15136{وئ وئ}530

َٰرهثُوَن ٱَونُمهيُت َوََنُۡن  ۦِإَونَا َۡلَۡحُن نُۡحه }531 23221{٢٣ۡلَو
28162{قَال َربَُّك }532
44199{َسۡبَعةُ }533
45238{٤٥لُۡمَتقهَي ِفه َجَنَٰٖت وَعهُيونر ٱإهَن }534
47143{ې ۉ}535

ن ه  }536
َ
49223{عهَبادهي  أ
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52133{ٻ ٱ}537

ههه }538 ُّوَن ٱإهََل  ۦ  قَاَل َوَمن َيۡقنهُط مهن رَۡۡحَةه َرب  56297{٥٦لَضا ل
َۡجَعهيَ }539

َ
59298{٥٩ إهََل  َءاَل لُوطر إهنَا لَُمنُجوُهۡم أ

72204{لََعۡمُركَ }540
يَۡكةه ٱ}541

َ
78199{َۡل

هَما تُۡؤَمرُ ٱفَ }542 َدۡع ب 948،257{ص 
 سورة النحل 16
1298{١َوتََعََِٰلَٰ َعَما يُۡشهُكوَن  ۥُسۡبَحََٰنهُ }543
3298،284{٣تََعََِٰلَٰ َعَما يُۡشهُكوَن }544
يٞم  إهَن َرَبُكمۡ }545 7235{٧لََرؤُٞف رَحه
ُد ٱَولََعَ }546 98،257{لَسبهيله ٱّلَله قَص 
10160{َما ءٗ }547
12298{...ۡلُُّجوَم ُمَسَخَرَٰته ٱۡلَقَمَر  وَ ٱلَشۡمَس وَ ٱۡلََهاَر وَ ٱَّلَۡل وَ ٱوََسَخَر لَُكُم }548
ا}549 ٗما َطرهي ٗ ُكلُواْ مهۡنُه َۡلۡ

ۡ
َأ 14299{َله

َا َوُهۡم ُيۡلَُقوَن ٱَلهيَن يَۡدُعوَن مهن ُدونه ٱوَ }550  ۠ 20299{٢٠ّلَله ََل َيۡلُُقوَن ََشۡ
دٞ }551 22299{إهَلَُٰهُكۡم إهَلَٰهٞ َوَٰحه
تهَيُهُم }552

ۡ
ن تَأ

َ
هَك ٱَهۡل يَنُظُروَن إهََل  أ ۡمُر َرب 

َ
َ أ ته
ۡ
ۡو يَأ
َ
ئهَكُة أ

َٰٓ 33270،299{لَۡملَ
ن َنُقوَل َلُ }553

َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
ءر إهذَا  أ هَشۡ 40299{٤٠ُكن َفيَُكوَن  ۥإهَنَما قَۡوُۡلَا ل

ۡهَل   َ فَۡس }554
َ
هۡكره ٱلُو اْ أ 43182{ل 

نَزۡۡلَا  إهَّلَۡك }555
َ
هۡكرَ ٱَوأ 44258{ل 

يٌم }556 47235{٤٧فَإهَن َرَبُكۡم لََرُؤٞف رَحه
َو لَۡم تََرۡواْ إهَّلَٰ َما َخلََق }557

َ
َلَٰلُهُ ٱأ ءٖ َيتََفَيُؤاْ ظه 48300{ۥّلَلُ مهن ََشۡ

50129{ڭ ڭ}558

59147،161{ڇ ڇ}559

َٰ ٱ}560 لَۡعَ
َ
60191{َۡل

رۡير }561
َ ته ِبه

ۡ
ههُّ ََل يَأ ه ۡيَنَما يُوَج 

َ
7622{أ

هنَۢ ُبُطونه ٱوَ }562 ۡخرََجُكم م 
َ
َمَهَٰتهُكمۡ ّلَلُ أ

ُ
78253{أ
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لَۡم يََرۡواْ إهَّل }563

َ
ه ٱأ 79300{لَسَما ءه ٱلَطرۡيه ُمَسَخَرَٰٖت ِفه َجو 

85196{َلهينَ ٱرََءا }564
9079{ڇ ڇ چ چ چ}565

ۡحَسنه َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ٱَوَّلَۡجزهيََن }566
َ
هأ ۡجرَُهم ب

َ
اْ أ و  96300{٩٦َلهيَن َصََبُ

98115،116{ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}567

هَساُن }568 بهٌي ٱل  ٞ مُّ هَساٌن َعَربه  ٞ َوَهََٰذا ل ۡعَجمه 
َ
103300{١٠٣َلهي يَۡلَحُدوَن إهَّلۡهه أ

َٰهُ ٱ}569 َُٰه وََهَدى 121215،153{ۡجَتبَى
124295{لۡقهَيََٰمةه ٱِإَوَن َرَبَك َّلَۡحُكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم }570
 سورة اإلسراء 17
هَيَة َمۡن َۡحَۡلَنا َمَع نُوحر }571 3327{ُذر 
هَذا َجا َء وَۡعُد }572 َرةه لهنَُس ٱفَإ 7301{وَء وُُجوَهُكمۡ ٓأۡلخه
قۡوَُم َويَۡبُشُ ٱإهَن َهََٰذا }573

َ
َ أ هلََّته هه ُقۡرَءاَن َيۡهدهي ل

9246،301{لُۡمۡؤمهنهيَ ٱلۡ
 كهَتََٰبَك ٱ}574

ۡ
14285،176{ۡقَرأ

ُهَما}575 َ ۡو ِكه
َ
َحُدُهَما  أ

َ
،23190،301{أ

147،302
ههه }576 هَوّله  33302{...ُسۡلَطَٰٗنا فًََل تُۡۡسهف  ۦَوَمن قُتهَل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا ل
41134،302{ڄ ڄ}577

هَهةٞ َكَما َيُقولُونَ  ۥ  قُل لَۡو ََكَن َمَعهُ }578 42303{َءال
ا َكبهرٗيا  ۥُسۡبَحََٰنهُ }579 43303{٤٣َوتََعََِٰلَٰ َعَما َيُقولُوَن ُعلُو ٗ
يٗدا}580 ءهنَا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َجده

َ
َٰتاا أ ءهذَا ُكَنا عهَظَٰٗما َوُرَف

َ
49170{أ

51143{ٹ}581

52138{ڇ چ چ چ چ}582

ْ ٱقُُل }583 56237{ۡدُعوا
هلَناسه ٱلرُّۡءيَا ٱَوَما َجَعۡلَنا }584 َرۡيَنََٰك إهََل فهۡتَنٗة ل 

َ
60192{َلَّته  أ

ۡسُجدُ }585
َ
61168{َءأ

63137{ہ ۀ ۀ ڻ}586

َۡيلهَك َورَۡجلهَك }587 ۡجلهۡب َعلَۡيههم ِبه
َ
64303{َوأ
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هبههه   َ َوَن }588 َان 83193{ۦا ِبه
هيُتم}589 وت

ُ
85174{أ

ۡو تُۡسقهَط }590
َ
اٱأ 92304{لَسَما َء َكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا كهَسفا

هَك }591 هُرقهي  93204{ل
97226،135{لُۡمۡهَتده ٱ}592
نَزَل َهَُٰٓؤََل ءه إهََل َربُّ }593

َ
ۡرضه ٱلَسَمََٰوَٰته وَ ٱقَاَل لََقۡد َعلهۡمُت َما  أ

َ
102304{َۡل

وه ٱۡدُعواْ ٱقُله }594
َ
ي ٗا َما تَۡدُعواْ لرَ ٱۡدُعواْ ٱّلَلَ أ

َ
110218{...ۡحَمََٰن  أ

 سورة الكهف 18
1183،153{عهوََجا}595
نُۡه َوَيۡبُشُ }596 هن ََلُ يٗدا م  ٗسا َشده

ۡ
َر بَأ ُنذه ه هٗما ّل  2246،304{لُۡمۡؤمهنهيَ ٱَقي 

هٗما ١عهوََجا  ۥَولَۡم ََيَۡعل َلُ }597 12304{َقي 
16141{ڀ ڀ}598

18249،305{١٨َولَُملهۡئَت مهۡنُهۡم رُُعٗبا }599
19138{... ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ}600

22127{ڎ ڎ ڌ}601

24161{ّلَلُ ٱيََشا َء }602
25199،305{مهاْئَةٖ }603
27148{ی ی}604

ه }605 28199{ۡلَغَدوَٰةه ٱب
هَنۡخٖل وََجَعل}606 ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما ب

َ
ههَما َجَنَتۡيه مهۡن أ َحده

َ
32295{...َجَعۡلَنا َله

َۡتا }607 33190{ۡۡلََنَتۡيه ٱِكه
34305{َثَمرٞ  ۥَوََكَن َلُ }608
37153{ڦ ڦ ڤ}609

39133{ڎ ڎ}610

40147{ہ ہ}611

ه }612 هَثَمرهه يَط ب حه
ُ
42305{ۦَوأ
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ونَهُ  ۥَولَۡم تَُكن َلُ }613 43305{ّلَله ٱمهن ُدونه  ۥفهَئةٞ يَنُۡصُ
هَك }614 ه ٱُهَنال َ 44306{ۡۡلَقُّ  ُهَو َخرۡيٞ ثََواٗباٱلۡوهَلََٰيُة ّلله
هۡيحُ ٱتَۡذُروهُ }615 45153،8،236{لر 

،306
48136{ڃ ڃ}616

49217{ۡلكهَتَٰبه ٱَوَيُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماله َهََٰذا }617
54134{ٻ ٱ}618

ُرواْ ُهُزٗؤاٱوَ }619 نذه
ُ
اْ َءاَيََّٰته َوَما  أ  232 ،56180{ََّتَُذو 

كهههم َموۡعهٗدا }620
هُمۡهلَ 59307{٥٩وََجَعۡلَنا ل

َٰنهيُه إهََل }621 نَسى
َ
،63153،154{أ

179،307،
192

64226،227{َنۡبغه }622
ُدنه  إهن}623 69223{َسَتجه
70227{ۡلنه   َ تَۡس }624
ۡهلَُها}625

َ
َۡغَرَق أ َخَرۡقَتَها ّله

َ
71307{قَاَل أ

77140{ڍ ڍ ڇ}626

86307{وََجَدَها َتۡغُرُب ِفه َعۡير َحَٰمهيَةٖ }627
َديۡنه ٱَحََّتَٰٓ إهذَا بَلََغ بَۡيَ }628 93308{لسُّ
ُدوَن ِفه }629 ۡرضه ٱإهَن يَاُجوَج َوَماُجوَج ُمۡفسه

َ
،94308،176{َۡل

309
95131{ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}630

ه َجَعلَهُ }631 َء وَۡعُد َرب 
هَذا َجا  98180،276{َدََك ءَ  ۥفَإ

103137{گ گ گ}632

ا}633 ،106176،180{ُهُزوا
232

ه َۡلَفهَد ٱقُل لَۡو ََكَن }634 هََكهَمَٰته َرب 
ن ٱۡۡلَۡحُر مهَداٗدا ل 

َ
109309{...ۡۡلَۡحُر َقۡبَل أ

 سورة مرمي 19
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،1162،309{١ك هيع ص  }635

183،194،
195

ا ٱَيۡعُقوَب  وَ يَرهثۡنه َوَيرهۡث مهۡن َءاله }636 ي ٗ ه رَضه 6309{٦ۡجَعۡلُه َرب 
7189،175{َُيََۡي }637
9310{٩ا ئَ َك مهن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشيۡ َوقَۡد َخلَۡقَنَٰ }638
12139{ٻ ٱ}639

ةٗ }640 نَا َوَزَكوَٰ هن ََلُ 13310{وََحَناٗنا م 
ا قَالَۡت َيَٰلَۡيَتنه مهتُّ َقۡبَل َهََٰذا }641 ي ٗ هۡسٗيا َمنسه 23310{٢٣َوُكنُت ن
هۡذعه }642 هي  إهَّلۡكه ِبه ا ٱَوُهز  َقۡط َعلَۡيكه ُرَطٗبا َجنهي ٗ 25311{٢٥ۡلَۡخلَةه تََسَٰ
َ ٱقَاَل إهن ه َعۡبُد }643 َٰنه 30192{لۡكهَتََٰب ٱّلَله َءاتَى
ه }644 ۡوَصَٰنه ب

َ
ةه وَ ٱَوأ ةه َما ُدۡمُت ٱلَصلَوَٰ ا لَزَكوَٰ 31192{٣١َحي ٗ

هَك عهيََس }645 َٰل ه ٱۡبُن َمۡرَيَم  قَۡوُل ٱَذ وَن ٱۡۡلَق  34311{٣٤َلهي فهيهه َيۡمََتُ
39199{َفۡفلَةٖ }646
ههه }647 ا  ۦَوََكَن عهنَد َرب  ي ٗ 55316{٥٥َمۡرضه
واْ ُسَجٗدا ٱإهَذا ُتۡتَِلَٰ َعلَۡيههۡم َءاَيَُٰت }648 ي ٗا۩ لَرِنَٰمۡح َخرُّ هكه 58310{٥٨َوب
60147{ۇ ڭ}649

هۡلَك }650 63221{ۡۡلََنةُ ٱت
65136،141{ڀ ڀ}651

ءهذَا َما مهتُّ }652
َ
66170{أ

َو ََل يََذَكُر }653
َ
نَا َخلَۡقَنَٰ ٱأ

َ
نَسَُٰن أ 67311{٦٧ا ئَ ُه مهن َقۡبُل َولَۡم يَُك َشيۡ ۡۡله

ا ٱَتَقواْ َونََذُر ٱَلهيَن ٱُثَم نُنّجه }654 ثهي ٗ لهمهَي فهيَها جه 72311،298{٧٢لَظَٰ
ا }655 وتََيَ َماَٗل َوُوَۡلا

ُ
77312{٧٧َوقَاَل ََل

ا ٱََّتََذ ٱَوقَالُواْ }656 88312{٨٨لرَۡحَمَُٰن ُوَۡلا
َُٰت َيَتَفَطۡرَن مهۡنُه َوتَنَشقُّ ٱيََكاُد }657 ۡرُض َوََّتهرُّ ٱلَسَمََٰو

َ
ا ٱَۡل َباُل َهدًّ 90312{٩٠ۡۡله

هلَرِنَٰمۡح ُوَۡلاا }658 ن َدَعۡواْ ل
َ
91312{٩١أ

ا }659 َذ ُوَۡلا ن َيَتخه
َ
هلَرِنَٰمۡح أ 92312{٩٢َوَما يَۢنَبِغه ل
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 سورة طه 20
،1312،159{١طه }660

183،195
4190{ۡلُعَِل ٱ}661
5120{ڑ ژ ژ ڈ}662

ۡهلهُه }663
َ
ْ ٱَله 10153{ۡمُكُثو ا

وَلَٰ ٱ}664
ُ
21181{َۡل

40133{ڦ ڦ}665

53189{َشََّتَٰ }666
ٗوى  ۥۡجَعۡل بَۡيَنَنا َوبَۡيَنَك َموۡعهٗدا ََل َُّنۡلهُفهُ ٱفَ }667 نَت َمَكٗنا سه

َ
58312{٥٨ََنُۡن َوََل  أ

َرَٰنه قَالُو اْ إهَن َهََٰذَٰنه }668 63313{لََسَٰحه
ۡحرٖ }669 69313،275{إهَنَما َصَنُعواْ َكۡيُد سه
71168،275{ۥَءاَمنُتۡم َلُ }670
73192{َخَطََٰيََٰنا}671
ۡسه }672

َ
ۡن أ
َ
77207{أ

80189{لَسۡلَوىَٰ ٱوَ }673
ۖٓ َوَمن َُيۡلُۡل َعلَۡيهه }674 81314{...َوََل َتۡطَغۡواْ فهيهه َفيَُحَل َعلَۡيُكۡم َغَضبه
هُملۡكهَنا}675 ۡخلَۡفَنا َموۡعهَدَك ب

َ
87314،315{قَالُواْ َما  أ

سه  }676
ۡ
هَرأ هلهۡحَيَّته َوََل ب ُخۡذ ب

ۡ
 315 ،94277{قَاَل يَۡبنَُؤم ه ََل تَأ

95315{َخۡطُبَك َفَما }677
ههه }678 واْ ب هَما لَۡم َتۡبُۡصُ 96315،140{ۦقَاَل بَُۡصُۡت ب
97215،137{ۥَلن َُّتۡلََفهُ }679
103138{ڇ ڇ ڇ ڇ}680

104138{ک ڑ ڑ ژ}681

ۡمٗتا}682
َ
107191{أ

108191{َهۡمٗسا}683
120190{َيۡبَِلَٰ }684
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122214،215{ۥَربُّهُ ۡجَتَبَُٰه ٱ}685
123196{َتَبَع ُهَدايَ ٱَفَمنه }686
يِٕ }687

ۡطَراَف ٱَومهۡن َءانَا 
َ
هۡح َوأ 130315{١٣٠ۡلََهاره لََعَلَك تُۡرَضَٰ ٱَّلۡله فََسب 

هَنُة َما ِفه }688 هههم بَي  ت
ۡ
َو لَۡم يَأ

َ
ُحفه ٱأ وَلَٰ ٱلصُّ

ُ
133316{١٣٣َۡل

هُكۡم َوَوََٰعۡدتُُكۡم }689 هۡن َعُدو  َنَۡيُتُكم م 
َ
8081314{...َيََٰبنه  إهۡسََٰٓءهيَل قَۡد أ

 سورة األنبياء 21
َك إهََل رهَجاَٗل يُّوََح  إهَّلۡههمۡ }690

رَۡسۡلَنا َقۡبلَ
َ
 316 ،7294{َوَما  أ

11135{پ ٻ}691

18136{گ گ}692

ُذونََك }693 ، 232 ،36180{إهََل ُهُزٗؤاإهن َيَتخه
193

38189{َمََّتَٰ }694
40136{ڎ ڎ}695

41237{ۡسُتۡهزهئَ ٱَولََقُد }696
44157{َطاَل }697
هۡلُمَتقهيَ }698 َيا ٗء َوذهۡكٗرا ل  48178{َوضه
56127{ەئ ەئ}699

َذَٰذاا إهََل َكبهرٗيا لَُهۡم }700 ُعوَن فََجَعلَُهۡم جه 58316{٥٨لََعَلُهۡم إهَّلۡهه يَرۡجه
63182{لُوُهمۡ   َ فَۡس }701
هَما َتۡعبُُدوَن مهن ُدونه }702 ه َلُكۡم َول ف 

ُ
فًََل َتۡعقهلُوَن ٱأ

َ
67302{٦٧ّلَله  أ

73174،173{ِإَويَتا ءَ }703
َنُكم }704 ُۡحصه ُكمۡ وََعَلۡمَنَُٰه َصۡنَعَة َۡلُوٖس لَُكۡم ّله سه

ۡ
هنَۢ بَأ 80317{م 

نَت }705
َ
ن ََل  إهَلََٰه إهََل  أ

َ
87158،126{أ

ُعوَن }706 َنُهۡم ََل يَرۡجه
َ
ۡهلَۡكَنََٰها  أ

َ
َٰ قَۡرَيةر أ ۡرٌم لََعَ 95317{٩٥وَحه

ُجوجُ }707
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
96176{فُتهَحۡت يَأ

ۡكََبُ ٱلَۡفَزُع ٱََل ُُيۡزهُنُهُم }708
َ
10334{َۡل

ه }709 ه ٱقُل َرب  ه ٱۡحُكم ب 112317{ۡۡلَق 
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 سورة احلج 22
َن َعَذاَب ٱَوتََرى }710 هَسۡكٜرىَٰ َوَلَٰكه 2317،8{...ۡلَاَس َسۡكٜرىَٰ َوَما ُهم ب
نَهُ }711

َ
6220{لَۡمۡوَتَٰ ٱيُۡحه  ۥَوأ

َساوهَر مهن ذََهٖب }712
َ
ْ ُُيََلۡوَن فهيَها مهۡن أ 23318{َولُۡؤلُؤرا

25318{ۡۡلَاده ٱلَۡعَٰكهُف فهيهه وَ ٱَسَوا ءا }713
َۡذُكُرواْ }714 ه ٗك ّل  َمةٖ َجَعۡلَنا َمنسه

ُ
ه أ
هنٱۡسَم ٱَولهُك  َٰ َما َرزََقُهم م  34318{...ّلَله لََعَ

36164،135{َصَوا َف }715
هََّلهيَن يَُقََٰتلُوَن }716 ذهَن ل

َ
ْ أ َنُهۡم ُظلهُموا

َ
هأ 39319{ب

40135{ڦ ڦ}717

هريٖ }718 45163{َوب
وَن }719 هَما َيُعدُّ ۡلفه َسَنةٖ م 

َ
هَك َكأ ا عهنَد َرب  47319{٤٧ِإَوَن يَۡوما

نَا  لَُكمۡ }720
َ
49220{أ

ه ٱإهَن }721 يٞم ٱّلَلَ ب 65235{٦٥ۡلَاسه لََرؤُٞف رَحه
ۡحَياُكمۡ }722

َ
66191{أ

ُكوهُ }723 كا ُهۡم نَاسه َمةٖ َجَعۡلَنا َمنسه
ُ
ه أ
هُك  67318{ل 

ُع ٱِإَوَّل }724 ُموُر ٱّلَله تَرۡجه
ُ
76320{٧٦َۡل

77129{ں ڱ}725

 سورة املؤمنون 23
هههۡم ُُيَافهُظوَن ٱوَ }726 ت َٰ َصلَوَٰ

9320{٩َلهيَن ُهۡم لََعَ
12148{ڱ ڱ}727

20160{وََشَجَرةٗ }728
ََٰقۡومه }729 ه ٱۡعُبُدواْ ٱَفَقاَل َي هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه 23320{ّلَلَ َما لَُكم م 
ه َزوَۡجۡيه ٱفَ }730

27287{ۡثَنۡيه ٱۡسلُۡك فهيَها مهن ُُك 
ُن }731

َ
هۡنُهۡم أ رَۡسۡلَنا فهيههۡم رَُسوَٗل م 

َ
32320{...ّلَلَ ٱۡعُبُدواْ ٱفَأ

هَما تُوَعُدوَن }732 36217،320{٣٦َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت ل
َمةٗ }733

ُ
44175{َجا َء أ

50320،243{٥٠رٖ َوَمعهٖي قرأَوَءاَوۡيَنَُٰهَما  إهَّلَٰ ُرۡبَوةٖ ذَاته }734
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55144{وئ ەئ}735

ۡم تَۡس }736
َ
هَك َخرۡيٞ   َ أ ا فََخَراُج َرب  72309{لُُهۡم َخَرَٰجا

80220{َويُمهيُت  ۦَلهي يُۡحه ٱَوُهَو }737
ءهنَا لََمۡبُعوثُونَ }738

َ
ا أ ءهذَا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
82170{أ

َٰلهُم }739 92321{٩٢لَشَهََٰدةه َفَتَعََِٰلَٰ َعَما يُۡشهُكوَن ٱۡلَغۡيبه وَ ٱَع
هَي  قَالُواْ َرَبَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا}740 106321{١٠٦َشَقََٰوُتَنا َوُكَنا قَۡوٗما َضٓال 
نَسوُۡكۡم ذهۡكرهيٱفَ }741

َ
110321{ََّتَذتُُّموُهۡم ُسۡخرهيًّا َحََّتَٰٓ أ

و اْ إهَنُهۡم ُهُم ٱإهن ه َجَزۡيُتُهُم }742 هَما َصََبُ هُزوَن ٱّۡلَۡوَم ب ئ
111322{١١١لَۡفا 

نهَي ٱقُۡل َكۡم َۡلهثتُّۡم ِفه }743 ۡرضه َعَدَد سه
َ
112322،138{١١٢َۡل

َسله }744
ۡو َبۡعَض يَۡومٖ فَ

َ
ا أ هيَن ٱقَالُواْ َۡلهۡثَنا يَۡوما 113322{١١٣ۡلَعا د 

نَُكۡم ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن }745
َ
114322،138{١١٤قُۡل إهن َۡلهثتُّۡم إهََل قَلهيًٗل  لَۡو أ

ُعوَن }746 نَُكۡم إهَّلَۡنا ََل تَرۡجه
َ
115239،322{١١٥َوأ

ه }747 هۡن إهَلَٰهر َغرۡيهه 2332274{ۦ  َما لَُكم م 
 سورة النور 24
ةٖ }748 2199{َجِۡلَ
َنَٰته ٱَلهيَن يَۡرُموَن ٱوَ }749 4322{لُۡمۡحصه
َن لَۡعَنَت ٱوَ }750

َ
هَي ٱّلَله َعلَۡيهه إهن ََكَن مهَن ٱۡلَخَٰمهَسُة أ ب َٰذه 7272{٧ۡلَك

َن َغَضَب ٱوَ }751
َ
قهَي ٱّلَله َعلَۡيَها  إهن ََكَن مهَن ٱۡلَخَٰمهَسُة أ ده 9323{٩لَصَٰ

12132{ڄ ڄ}752

َن }753
َ
يٞم ٱَوأ  323 ،20235{٢٠ّلَلَ َرؤُٞف رَحه

21189{َما َزَكَٰ مهنُكم}754
َنَٰته ٱَلهيَن يَۡرُموَن ٱإهَن }755 23323{لُۡمۡحصه
هَما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن }756 رُۡجلُُهم ب

َ
يههۡم َوأ يۡده

َ
نَُتُهۡم َوأ لۡسه

َ
24323{٢٤يَۡوَم يَۡشَهُد َعلَۡيههۡم أ

هُكمۡ }757 27323{ََل تَۡدُخلُواْ بهيُوتاا َغرۡيَ بهيُوت
29323{بهُيوتاا َغرۡيَ َمۡسُكونَةٖ }758
يَُّه }759

َ
،31218،238{لُۡمۡؤمهُنونَ ٱأ

323
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32151{ڀ ڀ}760

ءٌ ٱ}761 هي  َنَها َكۡوَكٞب دهر 
َ
،35324،196{لزَُّجاَجُة َكأ

161
36238{ِفه بهُيوتر }762
هن َما ءٖ ٱوَ }763 45324،296{ّلَلُ َخَٰلهُق ُُكَ َدا بَةٖ م 
46175{إهَّلَٰ  يََشا ءُ }764
مه }765

َ
ْ ٱأ 50204{ۡرتَابُو ا

ئهَك  ۦَوَيَتقههه }766
َٰٓ ْولَ
ُ
52154{فَأ

55204{ۡرتََِضَٰ لَُهمۡ ٱَلهي ٱ}767
َبَ }768 زهيَن ِفه ٱََل ََتۡسه ۡرضه ٱَلهيَن َكَفُرواْ ُمۡعجه

َ
57280{َۡل

58324{َوََل َعلَۡيههۡم ُجَناُحَۢ َبۡعَدُهنَ ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت َلُكۡم  لَيَۡس َعلَۡيُكۡم }769
َمَهَٰتهُكمۡ }770

ُ
ۡو ُبُيوته أ

َ
 325 ،61253{أ

 سورة الفرقان 25
7217{لَرُسوله ٱَوقَالُواْ َماله َهََٰذا }771
ۡو تَُكوُن َلُ }772

َ
ُكُل مهۡنَها ۥأ

ۡ
8325{َجَنةٞ نَأ

17268،325{ّلَله ٱَوَيۡوَم ََنُۡشُُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن مهن ُدونه }773
ا}774 ٗفا َوََل نَۡۡصٗ يُعوَن َّصۡ هَما َتُقولُوَن َفَما يَۡسَتطه 19325{َفَقۡد َكَذبُوُكم ب
23143{ڃ ڃ}775

27224{ََّتَۡذُت ٱَيَٰلَۡيَتنه }776
ْ ٱإهَن قَۡومه }777 30224،226{ََّتَُذوا
32176،22{فَُؤاَدكَ }778
ۡصَحََٰب }779

َ
هَك َكثهرٗيا ٱوَََعٗدا َوَثُموَداا َوأ َٰل َۢا بَۡيَ َذ  326 ،38289{٣٨لَرس ه َوقُُرونَ

39148{گ گ}780

ُذونََك إهََل ُهُزٗؤا}781  232 ،41180{إهن َيَتخه
رَۡسَل ٱَوُهَو }782

َ
َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه ٱَلهي  أ ََٰح بُۡشَ هَي 48273،326{ۦلر 

ۡكََثُ }783
َ
َبَٰٓ أ
َ
َۡذُكُرواْ فَأ ۡفَنَُٰه بَۡيَنُهۡم ّله 50326،303{٥٠ۡلَاسه إهََل ُكُفوٗرا ٱَولََقد َّصَ

ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ٱقَالُواْ َوَما }784
ۡ
هَما يَأ نَۡسُجُد ل

َ
60326{٦٠ُنُفوٗرالرَۡحَمَُٰن أ
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نهرٗيا }785 61326{٦١وََجَعَل فهيَها ُسُٗجا َوَقَمٗرا مُّ
68141{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}786

ۡعُيٖ ٱوَ }787
َ
هَنا قَُرةَ أ هَيت َنا َوُذر  ۡزَوَٰجه

َ
74327{َلهيَن َيُقولُوَن َرَبَنا َهۡب َۡلَا مهۡن أ

ا َوَيلََقۡوَن فهيَها ََتهَيٗة }788 75327{٧٥وََسَلَٰما
 سورة الشعراء 26
،1141،183{ٱ}789

195،327
790{ َ هۡعَمةٞ َتُمنَُّها لََعَ هۡلَك ن 22169{َوت
26203{قَاَل َربُُّكمۡ }791
هه }792 رۡجه

َ
َخاهُ وَ  ۦقَالُو اْ أ

َ
36274،154{ۡبَعۡث ٱَوأ

هَن َۡلَا}793 ئ
َ
41169{أ

هَي ٱقَاَل نَعهۡم ِإَونَُكۡم إهٗذا لَمهَن }794 42272،328{٤٢لُۡمَقَرب
فهُكوَن }795

ۡ
َ تَۡلَقُف َما يَأ لَۡقَٰ ُموَسَٰ َعَصاهُ فَإهَذا هه

َ
45328{٤٥فَأ

َمنُتۡم َلُ }796
َ
ۡن َءاذََن لَُكمۡ  ۥقَاَل َءأ

َ
49328{َقۡبَل أ

50158،206{َضرۡيَ }797
ذهَمةٞ }798 ۡ 54205{لَشه
هن َجَنَٰٖت وَُعُيوٖن }799 ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
57328{٥٧فَأ

61197{ۡۡلَۡمَعانه ٱتََر ََٰٓءا }800
،63206،142{فهۡرقٖ }801

148
72133{ہ ۀ}802

فََرۡيُتم}803
َ
75179{قَاَل أ

هيَ ٱ}804 86162{لَضٓال 
َولهَي ٱإهۡن َهََٰذا  إهََل َخۡلُق }805

َ
137328{١٣٧َۡل

141135{ڦ ڦ}806

ۡهلَهُ }807
َ
170298{ۥ  َفَنَجۡيَنَُٰه َوأ

هَن }808 ۡسقهۡط َعلَۡيَنا كهَسٗفا م 
َ
قهَي ٱلَسَما ءه إهن ُكنَت مهَن ٱفَأ ده 187304{١٨٧لَصَٰ
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ه  ۥِإَونَهُ }809 192329{١٩٢ۡلَعَٰلَمهَي ٱََلَنهيُل رَب 
ههه }810 وُح ٱنََزَل ب مهُي ٱلرُّ

َ
193328{١٩٣َۡل

ن َيۡعلََمهُ }811
َ
197215{ۥأ

209189{ذهۡكَرىَٰ }812
 سورة النمل 27
هۡلَك َءاَيَُٰت }813 بهير ٱطٜس   ت ،1329،183{١ۡلُقۡرَءانه َوكهَتاٖب مُّ

195
10193{َتۡهَتُّ رََءاَها }814
َٰ َواده }815 تَۡواْ لََعَ

َ
18219،227{ۡلَۡمله ٱَحََّتَٰٓ إهذَا  أ

َرى }816
َ
َ ََل  أ 20225{لُۡهۡدُهدَ ٱَما ّله

ههه }817 هَما لَۡم َُتهۡط ب َحطُت ب
َ
22329{ۦَفَمُكَث َغرۡيَ بَعهيٖد َفَقاَل أ

ةٗ ٱ}818
َ
23160{ۡمَرأ

ه }819 َ ََل ْۤاوُدُجۡسَي ّلله
َ
رهُج ٱأ

َٰته وَ ٱَۡلَۡبَء ِفه ٱَلهي ُيۡ ۡرضه ٱلَسَمََٰو
َ
25329،218{َۡل

29148{ۀ ڻ}820

َٰنه }821  َءاتَى
َُٰكمٱ ۦَ َفَما  هَما  َءاتَى 36192{ّلَلُ َخرۡيٞ م 

ۡع إهَّلۡههمۡ ٱ}822 37204{رۡجه
ههه }823 نَا  َءاتهيَك ب

َ
39220{ۦأ

ۡشُكرُ }824
َ
40168{َءأ

هيَنا}825 وت
ُ
42157{َوأ

ه }826 هتَُنهُ ٱقَالُواْ َتَقاَسُمواْ ب ۡهلَهُ  ۥّلَله ََلُبَي 
َ
ههه  ۥَوأ هَوّله  ،49330،307{ۦُثَم ََلَُقولَُن ل

330
َما تُۡشهُكوَن }827

َ
59330،162{٥٩َءا ّلَلُ َخرۡيٌ أ

ههه }828 ۢنَبۡتَنا ب
َ
هَق َذاَت َبۡهَجةٖ  ۦفَأ ئ

60217{َحَدا 
ُل }829 َۢا بَۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه ٱَوَمن يُۡرسه هَيََٰح بُۡشَ ،63273،330{ۦ  لر 

331،8،236
هَنا لَُمۡخرَُجوَن }830 ئ

َ
َٰٗبا َوَءابَا ُؤنَا  أ ءهذَا ُكَنا تَُر

َ
67170،331{٦٧أ

رهيَن َوَُّكٌّ َءٓاتُۡوهُ }831 87331{٨٧َدَٰخه
ه َسرُيهيُكۡم َءاَيَٰتههه ٱَوقُله }832 َ 93291،331{...َفَتۡعرهفُوَنَها   ۦۡۡلَۡمُد ّلله
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ءهَلَٰهٞ }833

َ
6061626{أ

364
169

 سورة القصص 28
م  }834 1331،162{١طٜس 
هَسا َءُهمۡ  ۦَويَۡسَتۡحه }835 4221{ن
هَمةٗ َوََنَۡعلَُهۡم }836 ئ

َ
5173{أ

6331{٦َوَيٜرىَٰ فهرَۡعۡوُن َوَهََٰمَُٰن وَُجُنوُدُهَما مهۡنُهم َما ََكنُواْ َُيَۡذُروَن }837
ا وَُحۡزناا ۥ  َۡلََقَطهُ ٱفَ }838 َُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ 8332{َءاُل فهرَۡعۡوَن ّله
َر }839 ده هََع ءُ ٱقَاََلَا ََل نَۡسقه َحََّتَٰ يُص  ،23257،332{لر 

26،206
هَن }840 ۡذَوةٖ م  ۡو جه

َ
ََبر أ
َ هۡنَها ِبه ه  َءاتهيُكم م 

29332{٢٩ۡلَاره لََعَلُكۡم تَۡصَطلُوَن ٱَلَعِل 
32333{لرُّۡهبه ٱۡضُمۡم إهَّلَۡك َجَناَحَك مهَن ٱوَ }841
قُنه  }842 ه 34181،333{رهۡدٗءا يَُصد 
ه َوقَاَل ُموَسَٰ }843 هَمن َجا َء ب ۡعلَُم ب

َ
ه  أ ه ٱَرب  ه 37269،333{...َوَمن  ۦلُۡهَدىَٰ مهۡن عهنده

ُعوَن }844 َنُهۡم إهَّلَۡنا ََل يَرۡجه
َ
39239،333{٣٩َوَظنُّو اْ أ

هَمةٗ }845 ئ
َ
41173{وََجَعۡلَنَُٰهۡم أ

هَها رَُسوَٗل }846 م 
ُ
59253،333{َحََّتَٰ َيۡبَعَث ِفه  أ

61333،232{٦١لُۡمۡحَضهيَن ٱلۡقهَيََٰمةه مهَن ٱُثَم ۡهَو يَۡوَم }847
،71147،334{ٻ ٻ}848

178
رََءۡيُتۡم إهن َجَعَل }849

َ
اٱّلَلُ َعلَۡيُكُم ٱقُۡل أ َمدا 72334{ۡلََهاَر َسۡ

ونَ ٱ}850 ُ َبه 80204{لَصَٰ
ن َمَن }851

َ
هَناّلَلُ ٱلَۡوََل  أ َف ب 82334،218{َعلَۡيَنا ََلُسه

 سورة العنكبوت 29
12192{َخَطََٰيَُٰهم}852
هن َقۡبلهُكمۡ }853 َمٞم م 

ُ
بُواْ َفَقۡد َكَذَب أ ه 18300{ِإَون تَُكذ 

ُئ }854 َو لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبده
َ
19334،300{ۥ  َۡلَۡلَق ُثَم يُعهيُدهُ ٱّلَلُ ٱأ

رُيواْ ِفه }855 ۡرضه ٱقُۡل سه
َ
20300{َۡل
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َُٰه }856 َنَى

َ
24298،190{ۡلَاره ٱّلَلُ مهَن ٱفَأ

25140،334{ٹ ٹ ٹ}857

27178{ۡلُُّبَوةَ ٱ}858
تُوَن }859

ۡ
َشةَ ٱَءإهنَُكۡم ََلَأ 28335{لَۡفَٰحه

تُوَن }860
ۡ
هَنُكۡم ََلَأ ئ

َ
هَجاَل ٱأ 29169{لر 

َيَنهُ }861 ۡهلَهُ  ۥَۡلُنجه
َ
تَهُ ٱإهََل  ۥ  َوأ

َ
هيَن ٱََكنَۡت مهَن  ۥۡمَرأ َغََٰبه

32298،335{٣٢لۡ
ۡهلََك }862

َ
وَك َوأ 33335،298{إهنَا ُمَنجُّ

هن َمَسَٰكهنهههمۡ }863 38335،289{وَََعٗدا َوَثُموَداا َوقَد َتَبَيَ لَُكم م 
ههه ّلَلَ ٱإهَن }864 ءٖ  ۦَيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن مهن ُدون 42335{مهن ََشۡ
48285{مهن كهَتَٰبٖ  ۦَوَما ُكنَت َتۡتلُواْ مهن َقۡبلههه }865
ههه }866 هن َرب  نزهَل َعلَۡيهه َءايَٞت م 

ُ
50336{ۦَوقَالُواْ لَۡوََل  أ

ْ ٱَيَٰعهَبادهَي }867 56224،226{َلهيَن َءاَمُنو ا
هَن }868 هَيَنُهم م  58336{ۡۡلََنةه ُغَرٗفاٱَۡلُۡثو 
60147{ڻ ڻ}869

64232{ۡۡلََيَوانُ ٱلَِۡهَ }870
871{ ْ ََتَمَتُعوا هَما  َءاَتۡيَنَُٰهۡم َوّله َۡكُفُرواْ ب 66336{ّله
تُوَن }872

ۡ
هَن ٱإهنَُكۡم ََلَأ َحٖد م 

َ
هَها مهۡن أ َشَة َما َسَبَقُكم ب 2829170{...ۡلَعَٰلَمهَي ٱلَۡفَٰحه

 سورة الروم 30
ۡدَن }873

َ
3190{أ

4213{مهن َقۡبُل َومهنَۢ َبۡعدُ }874
ُواْ }875 َسَٰٓ۠ 

َ
ىَٰ  ٱأ

َ
و أ 10161{لسُّ

15199{َرۡوَضةٖ }876
هَك ََّتۡرُُجوَن }877 19338،271{١٩َوَكَذَٰل
هَك ٓأَلَيَٰٖت }878 َٰل هۡلَعَٰلَمهَي إهَن ِفه َذ 22338{٢٢ل 
هُل مهَن }879 ههه  ۦلَسَما ءه َما ٗء َفُيۡحه ٱَوُيَن  هَها  ٱب ۡرَض َبۡعَد َمۡوت

َ
24221{َۡل

28127{ڈ ڈ}880

30199{فهۡطَرَت }881
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َيٗعاٱمهَن }882 ََٰرقُواْ دهيَنُهۡم َوََكنُواْ شه  338 ،32270{َلهيَن َف
يههۡم إهَذا ُهۡم َيۡقنهُطوَن ِإَون }883 يۡده

َ
هَما قََدَمۡت أ هئَُۢة ب ۡبُهۡم َسي  36297{٣٦تُصه

40284{٤٠َوتََعََِٰلَٰ َعَما تُۡشهُكوَن  ۥُسۡبَحََٰنهُ }884
43159{ۥََل َمَرَد َلُ }885
ُل ٱّلَلُ ٱ}886 هۡيحه َفُتثهرُي َسَحاٗباٱَلهي يُۡرسه ،   236 ،488{لر 

338 
هَها  ٱّلَله َكۡيَف يُۡحه ٱنُظۡر إهَّلَٰٓ َءاَثَٰره رَۡۡحَته ٱفَ }887 ۡرَض َبۡعَد َمۡوت

َ
50220{َۡل

هَهَٰده }888 53219،338{ۡلُعۡمه َعن َضَلَٰلَتهههمۡ ٱب
هن ُضۡعٖف ُثَم َجَعَل مهنَۢ َبۡعده ُضۡعٖف قَُوٗة ٱّلَلُ ٱ}889 54280،338{...َلهي َخلََقُكم م 
56138{ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}890

 سورة لقمان 31
َذَها ُهُزٗؤا}891 ، 232 ،6180{َوَيَتخه

339
ُن }892

َ
ه ٱأ َ 12237{ۡشُكۡر ّلله

ه }893 ه ََل تُۡشهۡك ب 13339،288{ّلَله ٱَيَُٰبَن 
14141{ڍ ڍ ڇ}894

ه إهَنَها  إهن تَُك }895 هۡن َخۡرَدلٖ َيَُٰبَن  16339،288{مهۡثَقاَل َحَبةٖ م 
قهمه }896

َ
ه ٱَيَُٰبَنَ أ ُمۡر ب

ۡ
ةَ َوأ 17288،339{لَۡمۡعُروفه ٱلَصلَوَٰ

هلَناسه َوََل َتۡمشه ِفه }897 اٱَوََل تَُصَٰعهۡر َخَدَك ل ۡرضه َمرَحا
َ
18339،204{َۡل

هۡعَمةا }898 ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم ن
َ
َنةٗ َوأ 20339{َظَٰههَرٗة َوَباطه

21136{چ ڃ}899

 129 ،23127{ں ڱ}900
34262،339{ۡلَغۡيَث ٱلَساَعةه َوُينهُل ٱعهۡلُم  ۥّلَلَ عهنَدهُ ٱإهَن }901
 سورة السجدة 32
2147{ٻ}902

5174{لَسَما ءه إهَّل ٱ}903
ءهذَا َضلَۡلَنا ِفه }904

َ
يد  ٱَوقَالُو اْ أ ءهنَا لَِفه َخۡلٖق َجده

َ
ۡرضه أ

َ
10170،340{َۡل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-435- 

 

رقمالصفحةرقماآليةطرفاآليةم
905{ ْ وا هَما َصََبُ ۡمرهنَا ل

َ
هأ هَمٗة َيۡهُدوَن ب ئ

َ
24340،173{وََجَعۡلَنا مهۡنُهۡم أ

 سورة األحزاب 33
ۡزَوََٰجُكُم }906

َ
هي تََظََٰهُروَن ٱَوَما َجَعَل أ َمَهَٰتهُكمۡ َلَٰٓ۠ 

ُ
4340{مهۡنُهَن أ

ۡوَلَٰ ٱ}907
َ
ُء أ 6175{ۡلَبه 

10133{ڑ ڑ}908

ْ ٱََل َمَقاَم لَُكۡم فَ }909 ُعوا 13341،126{رۡجه
21341{ّلَله إهۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ٱَلَقۡد ََكَن لَُكۡم ِفه رَُسوله }910
هُهُم }911 وَن فَرهيٗقا لرُُّعَب ٱَوقََذَف ِفه قُلُوب ُ سه

ۡ
26341،249{٢٦فَرهيٗقا َتۡقُتلُوَن َوتَأ

ه }912 ه َورَُسوله َ ج ۦَوَمن َيۡقُنۡت مهنُكَن ّلله
َ
هَها  أ 31341{...ۡ  َوَيۡعَمۡل َصَٰلهٗحا يُّۡؤت

َج }913 هُكَن َوََل تَََبَۡجَن تَََبُّ َجَٰههلهَيةه ٱَوقهۡرَن ِفه بهُيوت
وَلَٰ ٱلۡ

ُ
33342{َۡل

ن رَُسوَل }914 هَم ٱَوَلَٰكه ه ٱّلَله وََخات 40342{نَ  ۧۡلَبهي 
َها }915 يُّ

َ
َٰٓأ ُء إهنَا  ٱيَ 45175{ۡلَبه 

وُهنَ }916 ن ُتَمَٰٓسُّ
َ
49240،342{ُثَم َطَلۡقُتُموُهَن مهن َقۡبله أ

51178{تُرِۡجه َمن تََشا ُء مهۡنُهنَ }917
ه ٱبهُيوَت }918 ،53238،221{ۡلَبه 

221
ۡعَفۡيه مهَن }919 هههۡم ضه 68343{٦٨ۡلَعۡنُهۡم لَۡعٗنا َكثهرٗيا ٱلَۡعَذابه وَ ٱَرَبَنا  َءات
 سورة سبأ 34
َٰمه }920 هيََنُكۡم َعَل ت

ۡ
ه ََلَأ ،3343،286{ۡلَغۡيبه ٱقُۡل بََِلَٰ َوَرب 

343
هن }921 مٞ لَُهۡم َعَذاٞب م  ّله

َ
هۡجزر أ 5343{ر 

ۡفََتَىَٰ لََعَ }922
َ
8344،173{ّلَله ٱأ

هُهُم }923 ف ب   َيْسه
ۡ
ۡو يُۡسقهۡط ٱإهن يََشأ

َ
ۡرَض أ

َ
،9140،304{َۡل

344،344
12207{ۡلقهۡطره ٱ}924
هَسَبإٖ ِفه َمۡسكهنهههۡم َءايَةٞ }925 15344{لََقۡد ََكَن ل
17163،360{لَۡكُفورَ ٱ}926
22148{ىب مب}927
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ذهَن َلُ  ۥ  لَشَفََٰعُة عهنَدهُ ٱَوََل تَنَفُع }928

ُ
هَمۡن أ 23344{ۥإهََل ل

30127{ۈ ۈ}929

39214{ۥَفُهَو ُيۡلهُفهُ }930
ئهَكةه }931

َٰٓ هۡلَملَ  345 ،40268{َوَيۡوَم ََنُۡشُُهۡم ََجهيٗعا ُثَم َنُقوُل ل
50148{ڤ ڤ}932

ههه }933 َنَٰ لَُهُم  ۦَوقَالُو اْ َءاَمَنا ب
َ
ؤُُش مهن َمَكن  بَعهيٖد ٱَوأ

52345{٥٢َلََنا 
هن َقۡبُل }934 ۡشَياعهههم م 

َ
هأ يَل بَۡيَنُهۡم َوَبۡيَ َما يَۡشَتُهوَن َكَما فُعهَل ب 54345،231{وَح 

 سورة فاطر 35
2209{ّلَلُ ٱَما َيۡفَتحه }935
هَن ٱمهۡن َخَٰلهقر َغرۡيه }936 ۡرضه ٱلَسَما ءه وَ ٱّلَله يَۡرزُقُُكم م 

َ
3345،209{َۡل

ُع ٱِإَوَّل }937 ُموُر ٱّلَله تَرۡجه
ُ
4346{٤َۡل

رَۡسَل ٱّلَلُ ٱوَ }938
َ
هٖت ٱَلهي  أ هرُي َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إهَّلَٰ بََِلٖ َمي  هَيَح َفتُث 9346،8،236{لر 

26140{ڳ ڳ گ گ}939

30148{ىئ مئ}940

هۡنهُ }941 هَنَٰٖت م  َٰ َبي 
ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كهَتَٰٗبا َفُهۡم لََعَ

َ
40346{أ

 سورة يس 36
1194،346{يس  }942
،12221،141{لَۡمۡوَتَٰ َونَۡكتُُب َما قََدُمواْ وََءاَثََٰرُهمۡ ٱإهنَا ََنُۡن نُۡحه }943

346
هۡرتُم}944 هن ُذك  ئ

َ
19168،169{أ

ۡعُبُد }945
َ
َ ََل  أ 22225{َلهي َفَطَرّنه ٱَوَما ّله

ََّتهذُ }946
َ
23168{َءأ

وَن }947 ۡيَنا ُيَۡضُ ٞ لََما ََجهيٞع ََلَ 32291،346{٣٢ِإَون ُُك 
34238،347{٣٤ۡلُعُيونه ٱَوفََجۡرنَا فهيَها مهَن }948
ه }949 ُكلُواْ مهن ُثُمرهه

ۡ
َأ يههمۡ  ۦّله يۡده

َ
35266،347{َوَما َعمهلَۡت أ

َيةٗ }950 يُعوَن تَوۡصه 50238{فًََل يَۡسَتطه
نَا َهََٰذا َما وََعَد }951 52347،183{لرَۡحَمَٰنُ ٱقَالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنَۢ َبَعَثَنا مهن َمۡرقَده
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ۡزَوَُٰجُهۡم ِفه ُظلَلر لََعَ }952

َ
هكه ُمَتكه ٱُهۡم َوأ ئ

َرا 
َ
56347{٥٦وَن   ُ َۡل

ا}953  َكثهريا
َضَل مهنُكۡم ُجُبًل ٗ

َ
62348{َولََقۡد أ

هۡسُه ِفه }954 هۡرهُ ُنَنك  فًََل َيۡعقهلُوَن ٱَوَمن نَُّعم 
َ
ى أ 68264،348{٦٨َۡلَلۡقه

71347{پ پ پ پ}955

َ َرمهيٞم ٱقَاَل َمن يُۡحه }956 78220{٧٨ۡلعهَظََٰم َوهه
ۡمُرهُ }957

َ
ن َيُقوَل َلُ  ۥ  إهَنَما  أ

َ
َا أ  ۠ َراَد ََشۡ

َ
، 348 ،82299{٨٢ُكن َفَيُكوَن  ۥإهَذا  أ

162
 سورة الصافات 37
ا ٱوَ }958 َفَٰت َصف ٗ 1162{١لَصَٰٓ
هزهيَنةه ٱلَسَما َء ٱإهنَا َزَيَنا }959 ۡنَيا ب 6348{٦ۡلَكَواكهبه ٱَلُّ
ۡبُت َويَۡسَخُروَن }960 12349{١٢بَۡل َعجه
ءهنَا لََمۡبُعوثُونَ }961

َ
ا أ ءهذَا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
16170،349{أ

ُروَن }962 نُتۡم َدَٰخه
َ
18272،349{١٨قُۡل نَعهۡم َوأ

35158{ّلَلُ ٱََل  إهَلََٰه إهََل }963
964{ ْ هَنا ََلَارهُكو ا ئ

َ
36169{أ

47349{٤٧ََل فهيَها َغۡوٞل َوََل ُهۡم َعۡنَها يُنهفُوَن }965
ءهنََك }966

َ
52169{أ

يُنونَ }967 ءهنَا لََمده
َ
ا أ ءهذَا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما

َ
53171،349{أ

84133{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}968

هۡفكا }969 ئ
َ
86169{أ

102350،288{نُظۡر َماَذا تُرهىٱفَ }970
105192{لرُّۡءيَا  ٱقَۡد َصَدۡقَت }971
ۡصَطَِف }972

َ
153173{أ

171134{ے ے}973

 سورة ص 38
1162،183{ص  }974
َي َمَناٖص }975 3217،350{٣َفَناَدواْ َوََلَت حه
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ُءنزهَل }976

َ
8171{أ

15350{١٥َما لََها مهن فَُواٖق }977
24134{ہ ہ ہ}978

979{ َ 41224{لَشۡيَطَٰنُ ٱَمَسنه
42204{ۡرُكۡض ٱ}980
46196{٤٦ََلاره ٱذهۡكَرى }981
48266،351{ۡلكهۡفله ٱلَۡيَسَع َوَذا ٱۡذُكۡر إهۡسَمَٰعهيَل وَ ٱوَ }982
هَن }983 اره ٱم  َۡشَ

َ
62194{َۡل

ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم ٱ}984
َ
بَۡصَُٰر ٱََّتَۡذَنَُٰهۡم ُسۡخرهيًّا أ

َ
،63321،351{٦٣َۡل

351،173
يرٞ }985 نَا  نَذه

َ
70220{أ

ۡسَتۡكََبَۡت }986
َ
75173{أ

قُوُل ٱۡۡلََق وَ ٱقَاَل فَ }987
َ
84351{٨٤ۡۡلََق أ

 سورة الزمر 39
هنَۢ َبۡعده َخۡلٖق ِفه ُظلَُمَٰت}988 6352،253{...َيۡلُُقُكۡم ِفه ُبُطونه إهَمَهَٰتهُكۡم َخۡلٗقا م 
10226{َتُقواْ َرَبُكمۡ ٱَلهيَن َءاَمُنواْ ٱقُۡل َيَٰعهَباده }989
29147{ۆئ ۆئ}990

لَيَۡس }991
َ
هَكافر عهَبََٰدهُ ٱأ 36352{ۥّلَلُ ب

ُك }992 َ َعلَۡيَها ٱَفُيۡمسه 42352{لَۡمۡوُت ٱَلَّته قُِضه
46209{لَلُهمَ ٱقُله }993
ههۡم ََل َتۡقنهُطواْ مهن رَۡۡحَةه ٱقُۡل َيَٰعهَبادهَي }994 نُفسه

َ
َٰٓ أ فُواْ لََعَ ۡسَ

َ
، 352 ،53297{ّلَله ٱَلهيَن أ

224،226
َتَٰ }995 56189{َيََٰحۡۡسَ
ُهُم ٱَلهيَن ٱّلَلُ ٱَوُيَنّج ه }996 هههۡم ََل َيَمسُّ َٰت هَمَفاَز و ُء َوََل ُهمٱَتَقۡواْ ب 61353{...لسُّ
ه }997 َء ب اْي  ه ٱوَج  َهَدا ءه ٱَن وَ  ۧۡلَبهي  69353،8،231{لشُّ
يَق }998 اٱوَس  اْ إهَّلَٰ َجَهَنَم ُزَمرا 71353،231{َلهيَن َكَفُرو 
يَق }999 73231،353{َتَقۡواْ ٱَلهيَن ٱوَس 
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ه ٱَوق يَل }1000 ه َرب  َ 75353{٧٥ۡلَعَٰلَمهَي ٱۡۡلَۡمُد ّلله
 سورة غافر 40
1353،194{١حٜم  }1001
3153{چ چ}1002

يَمَٰنه ٱ}1003 10160،133{ۡۡله
15226{ََلًَلقه ٱ}1004
18189{ََلَى}1005
ن َيۡظَهَر ِفه }1006

َ
ۡو أ
َ
ۡرضه ٱأ

َ
26353{٢٦ۡلَفَساُد ٱَۡل

27139{ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}1007

33143{خت حت}1008

بۡلُُغ }1009
َ
ه  أ
ۡسَبََٰب ٱَلَعِل 

َ
36354{٣٦َۡل

ُظنُّهُ }1010
َ
َطلهَع إهَّلَٰٓ إهَلَٰهه ُموَسَٰ ِإَون ه ََل

َ
ٗبا ۥفَأ 37354{َكَٰذه

39206،194{٣٩ره قرأۡل ٱَداُر }1011
ه ٱ}1012 ة 41200{ۡلََجوَٰ
53196{لُۡهَدىَٰ ٱُموَس }1013
ُيوٗخا}1014 َُكونُواْ شه 67238،354{ُثَم َله
68220{َوُيمهيُت  ۦَلهي يُۡحه ٱُهَو }1015
80199{َحاَجةٗ }1016
 سورة فصلت 41
1354{حٜم  }1017
12158{يَۡوَمۡيه }1018
37153{ۇ ۇ}1019

ۡحَياَها لَُمۡحه ٱإهَن }1020
َ
39221{لَۡمۡوَتَٰٓ ٱَلهي  أ

42153،143{گ گ گ}1021

1022{ ٞ ٞ وََعَربه  ،44168،354{َء۬اۡعَجمه 
33

47120،354{ٻ ٻ ٻ ٻ}1023
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هبههه ـ َ َونَ }1024 َان 51303{ۦاِبه
 سورة الشورى 42
1355{١حٜم  }1025
ق  }1026 2162،355{٢ع س 
َُٰت َيَتَفَطۡرَن مهن فَۡوقهههنَ ٱتََكاُد }1027 5312،355{لَسَمََٰو
ُّ وَُهَو يُۡحه ٱّلَلُ ُهَو ٱفَ }1028 9220{لَۡمۡوَتَٰ ٱلَۡوله
ههه }1029 13238{نُوٗحا ۦَما َوََّصَٰ ب
هَك }1030 َٰل لهَحَٰته ٱَلهيَن َءاَمُنواْ وََعمهلُواْ ٱّلَلُ عهَباَدهُ ٱَلهي يَبُۡشُ ٱَذ 23355،246{لَصَٰ
ْ ٱَلهي يُنهُل ٱَوُهَو }1031 28355،262{ۡلَغۡيَث مهنَۢ َبۡعده َما َقَنُطوا
32226{ۡۡلََواره ٱ}1032
ثۡمه وَ ٱَلهيَن ََيۡتَنهُبوَن َكبهرَي ٱوَ }1033 ُبواْ ٱۡۡله َٰحهَش ِإَوَذا َما َغضه 37355{...ُهمۡلَفَو
ََل  إهَّل }1034

َ
رُي ٱأ ُموُر ٱّلَله تَصه

ُ
53239{٥٣َۡل

 سورة الزخرف 43
1356{١حم  }1035
4253،356{ۡلكهَتَٰبه ٱِفه  إهم ه  ۥِإَونَهُ }1036
ۡۡسهفهيَ }1037 5356{َصۡفَحاا إهن ُكنُتۡم قَۡوٗما مُّ
،11148،271{پ}1038

356
َشههُدواْ َخۡلَقُهمۡ }1039

َ
19171{أ

ۡئُتُكم}1040 َولَۡو جه
َ
24356{قُۡل أ

هَك لََما َمَتَُٰع }1041 َٰل ۡنَياٱۡۡلَيَوَٰةه ٱِإَون ُُكُّ َذ 35291،357{َلُّ
39126{ژ ڈ}1042

يَُّه }1043
َ
َٰٓأ رُ ٱيَ 49218{لَساحه

هن }1044 َسَٰوهَرةٞ م 
َ
َ َعلَۡيهه أ قه

لۡ
ُ
53357،147{َذَهبر فَلَۡوََل  أ

رهيَن }1045 هٓأۡلخه
56357{٥٦فََجَعۡلَنَُٰهۡم ُسلُٗفا َوَمَثًٗل ل 

وَن ٱَولََما َُضهَب }1046 57357{٥٧ۡبُن َمۡرَيَم َمَثًلا إهَذا قَۡوُمَك مهۡنُه يَُصدُّ
هَهُتَنا}1047 َٰل

َ
58167،144{َءأ
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نُتۡم ََتَۡزنُوَن ٱَيَٰعهَباده ََل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم }1048

َ
68225،226{٦٨ّۡلَۡوَم َوََل  أ

نُفُس َوتَََّلُّ ٱَوفهيَها َما تَۡشَتههيهه }1049
َ
ۡعُيُ ٱَۡل

َ
71358{َۡل

72138{وئ وئ ەئ ەئ}1050

َوُل }1051
َ
نَا  أ
َ
هلَرِنَٰمۡح ُوَۡلٞ فَأ يَن ٱقُۡل إهن ََكَن ل  358 ،81312{٨١ۡلَعَٰبهده

85358{٨٥لَساَعةه ِإَوَّلۡهه يُرَۡجُعوَن ٱعهۡلُم  ۥوَعهنَدهُ }1052
ه  ۥَوقهيلَهُ }1053 88358{َيََٰرب 
 سورة الدخان 44
1359،361{١حٜم  }1054
8221{َويُمهيُت  ۦََل  إهَلََٰه إهََل ُهَو يُۡحه }1055
20139{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}1056

43217{٤٣لَزقُّومه ٱإهَن َشَجَرَت }1057
45359{٤٥ۡۡلُُطونه ٱلُۡمۡهله َتۡغِله ِفه ٱكَ }1058
47153،214{چ چ چ}1059

نَت }1060
َ
نََك أ

َ
49359{٤٩ۡلَكرهيُم ٱۡلَعزهيُز ٱُذۡق أ

مهٖي ٱإهَن } 1061
َ
 341 51  {٥١لُۡمَتقهَي ِفه َمَقامر أ

 سورة اجلاثية 45
رْضه }1062

َ
هلُْمْؤمهنهيَ  إهَن ِفه الَسمَٰواته َواَْل 4360،359{ََلياتر ل

هَقۡوٖم َيۡعقهلُوَن ٱَوتَۡۡصهيفه }1063 هَيحه َءاَيَٰتر ل  5359،360،8{٥لر 
،236

يث  َبۡعَد }1064 ي ه َحده
َ
َٰتههه ٱفَبهأ 6360{٦تُۡؤمهُنوَن  ۦّلَله َوَءاَي

 232 ،9180{ََّتََذَها ُهُزٗؤاٱ}1065
مر َلهيَن َكَفُرواْ أَِبٱوَ }1066 ّله

َ
هۡجزر أ هن ر  هههۡم لَُهۡم َعَذاٞب م  11360{١١َيَٰته َرب 

ُبوَن }1067 هَما ََكنُواْ يَۡكسه َۡجزهَي قَۡوَمَۢا ب 14360{١٤ۡله
21192{َسَوا ٗء َيَۡياُهۡم َوَمَماُتُهمۡ }1068
ه }1069 َٰ بََۡصهه يهه مهنَۢ َبۡعده  ۦوََجَعَل لََعَ 23361{ّلَله ٱَغۡشَوٗة َفَمن َيۡهده
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، 232 ،35180{ّلَله ُهُزٗؤاٱََّتَۡذُتۡم َءاَيَٰته ٱ}1070

271،361،
140

 سورة األحقاف 46
هُ }1071 مُّ

ُ
15254{ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها ۥَۡحَلَۡتُه أ

ۡخَرَج َوقَۡد ٱوَ }1072
ُ
ۡن أ
َ
هنه  أ تَعهَدان

َ
ٖ لَُكَما  أ ف 

ُ
يۡهه أ َ ََٰله 17302،361{...َلهي قَاَل لهَو

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم ََل ُيۡظلَُموَن }1073
َ
هَيُهۡم أ ُوَف  19361{١٩َوۡله

ۡذَهۡبُتمۡ }1074
َ
20168{أ

ۡصَبُحواْ ََل تَٜرىَٰٓ إهََل َمَسَٰكهَنُهمۡ }1075
َ
25361{فَأ

28136{يئ ىئ}1076

29132{ٻ ٱ}1077

31141{ڇ ڇ}1078

ئهَك }1079
َٰٓ ْولَ
ُ
َا ُء  أ ۡوّله

َ
32174{أ

ن ُُيۡ }1080
َ
َٰٓ أ رر لََعَ هَقَٰده 33221{لَۡمۡوَتَٰ ٱَي ـۧ ب

 سورة حممد 47
ََٰتلُواْ ِفه َسبهيله ٱوَ }1081 ۡعَمَٰلَُهۡم ٱَلهيَن َق

َ
َل أ 4362{٤ّلَله فَلَن يُضه

15143{ڑ}1082

 سورة الفتح 48
،10153،154{ّلَلَ ٱَعلَۡيُه }1083

362
هَن }1084 ۡو ئا ّلَله َشيۡ ٱقُۡل َفَمن َيۡملهُك لَُكم م 

َ
ا أ هُكۡم َُضًّ َراَد ب

َ
11362{...ا إهۡن أ

12136{ڳ ڳ}1085

لُواْ َِكهَم }1086 ه ن ُيَبد 
َ
15363{ّلَله ٱيُرهيُدوَن أ

26133{گ گ}1087

ه ٱّلَلُ رَُسوَلُ ٱَلَقۡد َصَدَق }1088 ه ٱلرُّۡءيَا ب 27192{ۡۡلَق 
29120،189{ٻ ٻ ٱ}1089

 سورة احلجرات 49
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1090{ ْ هنََبإٖ َفتَثََبُتو ا ُقَۢ ب 6257،363{إهن َجا َءُكۡم فَاسه
11137،204{ىت مت خت حت}1091

 سورة ق 50
1162،183{ق  }1092
ءهذَا مهۡتَنا}1093

َ
3169{أ

15147{ی ی}1094

19135{ڄ ڄ}1095

رُي ٱَونُمهيُت ِإَوَّلَۡنا  ۦإهنَا ََنُۡن نُۡحه }1096 43221{٤٣لَۡمصه
 سورة الذارايت 51
15363{١٥لُۡمَتقهَي ِفه َجَنَٰٖت وَعهُيونر ٱإهَن }1097
ُكمۡ }1098 نُفسه

َ
21161{َوَفه  أ

ُقوَن  ۥإهنَهُ }1099 نَُكۡم تَنطه
َ
هۡثُل َما  أ ٞ م  23363{٢٣َۡلَق 

نَكُروَن }1100 ۡلٞم قَۡومٞ مُّ 25290،364{٢٥إهۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهه َفَقالُواْ َسَلَٰٗما  قَاَل سه
36163{َبۡيٖت }1101
38364{َوَفه ُموَسَٰٓ }1102
َخَذۡتُهُم }1103

َ
44364{٤٤لَصۡعَقُة َوُهۡم يَنُظُروَن ٱفَأ

قهَي }1104 هن َقۡبُل  إهَنُهۡم ََكنُواْ قَۡوٗما َفَٰسه 46364{٤٦َوقَۡوَم نُوٖح م 
 سورة الطور 52
نَهُ }1105

َ
يُم ٱلََۡبُّ ٱُهَو  ۥإهنَا ُكَنا مهن َقۡبُل نَۡدُعوهُ  أ 28364{٢٨لرَحه

ۡم ُهُم }1106
َ
هَك أ هُن َرب  ئ

ۡم عهنَدُهۡم َخَزا 
َ
ُروَن ٱأ 37365{٣٧لُۡمَصۡيطه

َُٰقواْ يَۡوَمُهُم }1107 45365{٤٥َلهي فهيهه يَۡصَعُقوَن ٱفََذرُۡهۡم َحََّتَٰ يَُل
هَك }1108 ُۡكمه َرب  48203،141{ۡله
 سورة النجم 53
5190{ۡلُقَوىَٰ ٱ}1109
8188{َدنَا}1110
َفَتۡمُرونَهُ }1111

َ
َٰ َما يََرىَٰ  ۥأ 12366{١٢لََعَ

13193{رََءاهُ }1112
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ََٰت ٱ}1113 19208،217{لَل
ةَ }1114 َةَ ٱَوَمَنوَٰ 20221،200{ثلَاثله
21147{ۆ}1115

زَيىَٰٓ }1116 هۡلَك إهٗذا قهۡسَمةٞ ضه 22177{٢٢ت
ثۡمه وَ ٱَلهيَن ََيۡتَنهُبوَن َكبهرَي ٱ}1117 َش إهََل ٱۡۡله َٰحه ،32355،366{لَلَممَ ٱۡلَفَو

253،366
ۡحَيا }1118

َ
44192{٤٤َوأ

ۡبَقَٰ }1119
َ
51289،366{٥١َوَثُموَداا َفَما  أ

ََٰها َما َغَشَٰ }1120 54273{٥٤َفَغَشى
 سورة القمر 54
بَۡصَُٰرُهمۡ }1121

َ
ا أ عا 7366{َخَٰشه

ُيوٗناٱَوفََجۡرنَا }1122 ۡرَض عه
َ
 367 ،12238{َۡل

ه }1123 23205{ۡلُُّذره ٱب
1124{ َ قه

ُءلۡ
َ
25171{أ

َۡتَضٞ }1125 28205{يُّ
رر }1126 ۡقَتده 42206{مُّ
1618213{َونُُذره }1127

03739
207

 سورة الرمحن 55
12367{١٢لَرۡيَحانه ٱۡلَعۡصفه وَ ٱۡۡلَبُّ ذُو ٱوَ }1128
يَُّه }1129

َ
31218،367{٣١ثلََقًَلنه ٱأ

َرَُٰت }1130 َٰصه ٞ ٱفهيههَن َق 56367{٥٦لَطۡرفه لَۡم َيۡطُمۡثُهَن إهنٞس َقۡبلَُهۡم َوََل َجا ن 
68204{َوُرَمانٞ }1131
72157{ُحورٞ َمۡقُصوَرَٰتٞ }1132
ٞ لَۡم َيۡطمهۡثُهَن إهنٞس َقۡبلَُهۡم َوََل }1133 74367{٧٤َجا ن 
 سورة الواقعة 56
12369{١٢ۡلَعهيمه ٱِفه َجَنَٰته }1134
19349{١٩ََل يَُصَدُعوَن َعۡنَها َوََل يُنهفُوَن }1135
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22369{٢٢وَُحورر عهير }1136
29148{ک}1137

ءهنَا }1138
َ
ا أ هَذا مهۡتَنا َوُكَنا تَُراٗبا وَعهَظَٰما ئ

َ
47171،169{لََمۡبُعوثُونَ أ

55369{٥٥لۡههيمه ٱفََشَٰرهُبوَن ََشَۡب }1139
66170{٦٦إهنَا لَُمۡغَرُموَن }1140
هَمۡوقهعه }1141 ُم ب ۡقسه

ُ
75369{٧٥ۡلُُّجومه ٱفًََل  أ

 سورة احلديد 57
2221{َوُيمهيُت  ۦيُۡحه }1142
ُع ٱِإَوَّل }1143 ُموُر ٱّلَله تَرۡجه

ُ
5370{٥َۡل

يٞم ٱِإَوَن }1144 هُكۡم لََرؤُٞف رَحه 9235{٩ّلَلَ ب
ا َحَسٗنا َفُيَضَُٰعَفهُ ٱَلهي ُيۡقرهُض ٱَمن ذَا }1145 ۡجر ۥ  َوَلُ  ۥَلُ  ۥّلَلَ قَۡرضا

َ
11241،370{...أ

هۡكره }1146 َشَع قُلُوُبُهۡم له
ن ََّتۡ

َ
هََّلهيَن َءاَمُنو اْ أ نه ل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
16370{...ّلَله َوَما نََزَل ٱأ

َن ٱ}1147
َ
هَهاٱّلَلَ يُۡحه ٱۡعلَُمو اْ أ ۡرَض َبۡعَد َمۡوت

َ
17221{َۡل

ُمُروَن ٱ}1148
ۡ
ه ٱَلهيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ 24370{ۡۡلُۡخله ٱۡلَاَس ب

 سورة اجملادلة 58
1134{ٻ ٱ}1149

هههمٱ}1150 ئ
هَسا  هن ن  َهُروَن مهنُكم م  2370{َلهيَن َيَظَٰ

ن َيَتَما َسا}1151
َ
هن َقۡبله أ 3241،370{م 

واْ فَ ٱِإَوَذا قهيَل }1152 ُ ْ ٱنُشه وا ُ 11371{نُشه
ءر }1153 َٰ ََشۡ َنُهۡم لََعَ

َ
ُبوَن أ 18371{َوَيۡحسه

 سورة احلشر 59
هههُم }1154 رهُبونَ ٱَوقََذَف ِفه قُلُوب

2249،372{لرُُّعَب  ُيۡ
يٌم }1155 10235،372{١٠َرَبَنا  إهنََك َرُؤٞف رَحه
ََصنَةر }1156 14196{ِفه قُٗرى يُّ
هرُ ٱۡۡلَارهُئ ٱلَۡخَٰلهُق ٱ}1157 24213{لُۡمَصو 
 سورة املمتحنة 60
1192{َمۡرَضاته }1158
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ُل بَيۡنَُكمۡ ٱيَۡوَم }1159 ه 3372{لۡقهَيََٰمةه ُيَفص 
 372 ،4341{ۥ  َلهيَن َمَعهُ ٱقَۡد ََكنَۡت لَُكۡم إهۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِفه  إهبَۡرَٰههيَم وَ }1160
هَمن ََكَن يَرُۡجواْ }1161 6372،341{... ّلَلَ ٱلََقۡد ََكَن لَُكۡم فهيههۡم إهۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل 
نَفۡقُتۡم َوۡليَۡس   َ َوۡس }1162

َ
ْ   َ لُواْ َما  أ نَفُقوا

َ
10372{لُواْ َما  أ

 سورة الصف 61
4145{ۇ}1163

هرَُسولٖ }1164 ،6203،261{ب
373

7190{يُۡدَعَٰٓ }1165
14126{يث ىث}1166

 سورة اجلمعة 62
10116{ڤ ڤ ٹ ٹ}1167

 سورة املنافقون 63
1168{ ٞ َسَنَدة َنُهۡم ُخۡشٞب مُّ

َ
4373{َكأ

ۡسَتۡغَفۡرَت }1169
َ
6173{أ

9141{ے ھ ھ ھ ھ ہ}1170

 سورة التغابن 64
1153{ڀ ڀ ڀ ڀ}1171

 سورة الطالق 65
1134{ڄ ڄ ڄ}1172

ه ٱإهَن }1173 ۡمرهه
َ
ءٖ قَۡدٗرا ّلَلُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦ  ّلَلَ َبَٰلهُغ أ ه ََشۡ

3373{٣لهُك 
 سورة التحرمي 66
َك }1174 ۡزَوَٰجه

َ
1217{تَۡبَتِغه َمۡرَضاَت أ

ههه }1175 ۡت ب
َ
ۡظَهَرهُ  ۦفَلََما َنَبأ

َ
ۡعَرَض َعن ۥّلَلُ َعلَۡيهه َعَرَف َبۡعَضهُ ٱَوأ

َ
3373{...َوأ

َُٰه وََجَۡبَءهيُل َوَصَٰلهُح ٱفَإهَن }1176 4374،233{لُۡمۡؤمهنهيَ ٱّلَلَ ُهَو َمۡولَى
هَها َوكهَتَٰبههه }1177 هَكلهَمَٰته َرب  12245،374{١٢ۡلَقَٰنهتهَي ٱَوََكنَۡت مهَن  ۦَوَصَدقَۡت ب
 سورة امللك 67
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3374{لَرِنَٰمۡح مهن َتَفوُّتٖ ٱَما تََرىَٰ ِفه َخۡلقه }1178
5134،327{ڈ ڈ}1179

ۡصَحَٰبه ٱفَ }1180
َ
ه هَذۢنبهههۡم فَُسُحٗقا َل  11375{١١لَسعهريه ٱۡعََتَفُواْ ب

مهنُتم}1181
َ
16168{َءأ

ي  }1182 ْ ٱۡت وُُجوهُ   َ س  ،27231،161{َلهيَن َكَفُروا
375

َٰفهرهينَ ٱَفَمن َُيهرُي }1183 28375{ۡلَك
بهٖي }1184 29375{٢٩فََسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِفه َضَلَٰٖل مُّ
 سورة القلم 68
،1141،375{ڑ ڑ ژ ڈژ}1185

162،183
ن ََكَن َذا َمالٖ }1186

َ
14168{أ

 سورة احلاقة 69
ه ٱوَ  ۥوََجا َء فهرَۡعۡوُن َوَمن قهَبلَهُ }1187 َُٰت ب َئةه ٱلُۡمۡؤتَفهَك 9376{َۡلَاطه
10129{ڀ پ}1188

هٖذ ُتۡعَرُضوَن ََل َيِۡفَٰ مهنُكۡم َخافهَيةٞ }1189 18376{١٨يَۡوَمئ
1190{ َ وته

ُ
19181{فَمۡن أ

30214{ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ }1191
يَم َصلُّوهُ ٱُثَم }1192 31384{٣١ۡۡلَحه
َۡه َهلََك }1193 2829183{َماّله
 سورة املعارج 70
ئهَكُة وَ ٱَيۡعُرُج }1194

َٰٓ وُح إهَّلۡهه ٱلَۡملَ 4376{لرُّ
ا ََجهيًلا ٱفَ }1195 ۡ َصَۡبٗ 5204{٥ۡصَبه
هبَنهيهه ٱيََودُّ }1196  376 ،11289{١١لُۡمۡجرهُم لَۡو َيۡفَتدهي مهۡن َعَذابه يَۡوَمئهذ  ب
هلَشَوىَٰ }1197 16377{١٦نََزاَعٗة ل 
19191{١٩َهلُوَعا }1198
هُموَن ٱوَ }1199 ئ

هههۡم قَا  هَشَهََٰدت 33377{٣٣َلهيَن ُهم ب
عهَي ٱَفَماله }1200 36217{٣٦َلهيَن َكَفُرواْ قهَبلََك ُمۡهطه
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َنُهۡم إهَّلَٰ نَۡصٖب يُوفهُضوَن }1201

َ
43377{٤٣َكأ

 سورة نوح 71
ۡر قَۡوَمَك }1202 نذه

َ
ۡن أ
َ
1204{أ

ۡدُكم }1203 َٰٖل َوبَنهيَ َوُيۡمده ۡمَو
َ
هأ 12157{ب

هُ  ۥَتَبُعواْ َمن لَۡم يَزهۡدهُ َماُلُ ٱوَ }1204  378 ،21312{٢١إهََل َخَساٗرا  ۥ  َوُوَۡلُ
 سورة اجلن 72
1204{َنَفرٞ }1205
ههه }1206 هَرب  13214{ۦب
ههه }1207 َۡشهُك ب

ُ
ه َوََل  أ ۡدُعواْ َرب 

َ
ََٰل إهَنَما  أ َحٗدا  ۦ  َق

َ
20378{٢٠أ

 سورة املزمل 73
ُو }1208

َ
3237{نُقۡص مهۡنهُ ٱأ

هله }1209 422{٤لُۡقۡرَءاَن تَۡرتهيًلا ٱَوَرت 
5147{ڤ ٹ}1210

ه }1211 ََٰه إهََل ُهَو فَ ٱلَۡمۡشهقه وَ ٱَرب  9378{ََّتهۡذهُ َوكهيًٗل ٱلَۡمۡغرهبه ََل  إهَل
 سورة املدثر 74
رۡ }1212 نذه

َ
2205{فَأ

هۡجَز فَ ٱوَ }1213 5378{٥ۡهُجۡر ٱلر 
29199{لََواَحةٞ }1214
33379{٣٣َّلۡله إهَذا َدبََر ٱوَ }1215
 سورة القيامة 75
ُب }1216 َُيۡسه

َ
َلن ََنَۡمَع عهَظاَمهُ ٱأ

َ
نَسَُٰن أ 3379{٣ ۥۡۡله

27183،379{َمۡن َراقٖ }1217
َُيَۡسُب }1218

َ
ى ٱأ ن يَُۡتََك ُسدا

َ
نَسَُٰن أ 36379{٣٦ۡۡله

ٖ ُتۡمَنَٰ }1219 هن َمنه  لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 
َ
37379{أ

ن يُحۧۡ۠هَي }1220
َ
َٰٓ أ رر لََعَ هَقَٰده هَك ب َٰل لَيَۡس َذ

َ
40221{٤٠لَۡمۡوَتَٰ ٱأ

هَذا  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإهَن َعلَۡيَنا ََجَۡعهُ }1221 هۡع ٱَ۠ۡنَُٰه فَ قرأفَإ 171814{١٨ ۥقُۡرَءانَهُ تَب
 سورة اإلنسان 76
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ۡغَلًَٰٗل وََسعهرياا }1222

َ
ًَلا َوأ َٰفهرهيَن َسَلَٰسه هۡلَك ۡعَتۡدنَا ل

َ
4380{٤إهنَا  أ

ۡكَواٖب ََكنَۡت قََوارهيَراا }1223
َ
16380{قََوارهيَراا مهن فهَضةٖ  ١٥َوأ

َٰلهَيُهۡم ثهَياُب ُسنُدسر ُخۡضر }1224 َساوهَر مهن فهَضةٖ َع
َ
21380{ِإَوۡسَتَۡبَقر وَُحلُّو اْ أ

 سورة املرسالت 77
لَۡت }1225 ه ج 

ُ
ي ه يَۡومر أ

َ
12181{َله

ُروَن ٱَفَقَدۡرنَا فَنهۡعَم }1226 23381{٢٣ۡلَقَٰده
33148{ڳ ڳ}1227

َلَٰٖل وَعهُيوٖن ٱإهَن }1228 41381{٤١لُۡمَتقهَي ِفه ظه
 سورة النبأ 78
21204{مهۡرَصاٗدا}1229
34147{ڀ ڀ ڀ}1230

35381{٣٥ََل يَۡسَمُعوَن فهيَها لَۡغٗوا َوََل كهَذَٰٗبا }1231
َطاٗبا ٱ}1232 37381{٣٧لرَۡحَمَُٰن  ََل َيۡملهُكوَن مهۡنُه خه
َۢا ٱَوَيُقوُل }1233 َٰبَ 40255{٤٠ۡلَكفهُر َيَٰلَۡيَتنه ُكنُت تَُر
 سورة النازعات 79
هَرٗة }1234 11382{١١إهَذا ُكَنا عهَظَٰٗما ََّنَٰ
ءهنَا لََمۡرُدوُدوَن ِفه }1235

َ
ءهَذا ُكَنا عهَظَٰٗما ََّنهَرٗة  ١٠ۡۡلَافهَرةه ٱأ

َ
1011171،382{١١أ

 سورة عبس 80
3190{يََزَكَٰٓ }1236
ۡو يََذَكُر َفَتنَفُعُه }1237

َ
هۡكَرىَٰٓ ٱأ 4382{٤ل 

33199{٣٣لَصا َخُة ٱ}1238
 سورة التكوير 81
8160{َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ}1239
َۡت ٱِإَوَذا }1240 ه ُحُف نُش  10382{١٠لصُّ
يُم ُسعهَرۡت ٱِإَوَذا }1241 12383{١٢ۡۡلَحه
هَضنهٖي ٱَوَما ُهَو لََعَ }1242 24383{٢٤ۡلَغۡيبه ب
 سورة املطففني 83
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ههه }1243 ُب ب ه ثهيمر  ۦ  َوَما يَُكذ 

َ
12161{١٢إهََل ُُكُّ ُمۡعتَدر أ

14183،194{بَۡل َرانَ }1244
26383{مهۡسكٞ  ۥَخَٰتهُمهُ }1245
ۡهلهههُم ٱِإَوَذا }1246

َ
31384،148{٣١نَقلَُبواْ َفَٰكهههَي ٱنَقلَُبو اْ إهَّلَٰٓ أ

36136{پ ٻ}1247

 سورة االنشقاق 84
12384{١٢َوُيَصَِلَٰ َسعهرياا }1248
ا َعن َطَبٖق }1249 َكَبَ َطَبقا 19384{١٩لَََتۡ
 سورة الربوج 85
يٌد }1250 هَك لََشده 12385{١٢إهَن َبۡطَش َرب 
يده ٱۡلَعۡرشه ٱُذو }1251 هَما يُرهيدُ  ١٥لَۡمجه

1516385{َفَعاٞل ل 
 سورة الطارق 86
2205{لَطارهُق ٱ}1252
4291،385{٤إهن ُُكُّ َنۡفٖس لََما َعلَۡيَها َحافهٞظ }1253
 سورة األعلى 87
3385{٣َلهي قََدَر َفَهَدىَٰ ٱوَ }1254
16136{ٻ ٱ}1255

 سورة الغاشية 88
رر }1256 هُمَصۡيطه 22365،385{٢٢لَۡسَت َعلَۡيههم ب
 سورة الفجر 89
3386{٣لۡوهتۡره ٱلَشۡفعه وَ ٱوَ }1257
4207،227{يَۡۡسه }1258
ۡجرر }1259 5205{حه
14204{لۡمهۡرَصاده ٱَۡله }1260
17127{ے ھ ھ}1261

ََهَنمَ }1262 َء يَۡوَمئهذ  ِبه اْي  23386،231{وَج 
هٖذ ََل ُيَعَذُب }1263 َحٞد  ۥ  َعَذابَهُ َفَيۡوَمئ

َ
َحٞد  ۥ  َوََل يُوَثُق َوثَاقَهُ  ٢٥أ

َ
2526386{٢٦أ
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 سورة البلد 90
َحٞد }1264

َ
َر َعلَۡيهه أ ن َلن َيۡقده

َ
ُب أ َُيۡسه

َ
5386{٥أ

ن لَۡم يََرهُ }1265
َ
ُب أ َُيۡسه

َ
َحٌد  ۥ  أ

َ
7386{٧أ

ۡطَعََٰم ِفه يَۡومٖ ذهي  ١٣فََك َرَقَبةا }1266
َ
ۡو أ
َ
14386{١٤َمۡسَغَبةٖ أ

1267{ َۢ وَصَدةُ 20387،177{٢٠َعلَۡيههۡم نَارٞ مُّ
 سورة الضحى 93
َحَٰ ٱوَ }1268 1190{لضُّ
10213{فًََل َتۡنَهرۡ }1269
 سورة العلق 96
8204{لرُّۡجَعَٰٓ ٱ}1270
َرۡيَت }1271

َ
9387{َلهي َيۡنَِهَٰ ٱأ

َرۡيَت إهن ََكَن لََعَ }1272
َ
11387{لُۡهَدىَٰٓ ٱأ

َرۡيَت إهن َكَذَب َوتََوَلَٰٓ }1273
َ
13387{أ

 سورة القدر 97
َ َحََّتَٰ َمۡطلهعه }1274 5387{ۡلَفۡجره ٱَسَلٌَٰم هه
 سورة البينة 98
6178{٦لََۡبهَيةه ٱََشُّ }1275
7178{٧لََۡبهَيةه ٱَخرۡيُ }1276
 سورة الزلزلة 99
ُدُر }1277 هٖذ يَص  6257،388{ۡلَاُس ٱيَۡوَمئ
 سورة التكاثر 102
ُوَن }1278 يَم ٱلََُتَ 6388{٦ۡۡلَحه
 سورة العصر 103
1205{١ۡلَعۡۡصه ٱوَ }1279
2205{ُخۡۡسر }1280
 سورة اهلمزة 104
2388{٢ ۥَلهي ََجََع َماَٗل وََعَدَدهُ ٱ}1281
َن َماَلُ }1282

َ
ُب أ هُ  ۥ  َُيۡسه ۡخَِلَ

َ
3244،388{٣ ۥأ
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رقمالصفحةرقماآليةطرفاآليةم
ۡؤَصَدةٞ }1283 8177،388{٨إهَنَها َعلَۡيههم مُّ
َمَدَدة  }1284 9388{٩ِفه ُعُمٖد مُّ
 سورة قريش 106
يَلَٰفه }1285 ه 1174{ۡله
4158{َخوۡف  }1286
 سورة املاعون 107
َرۡيَت }1287

َ
ه ٱأ ُب ب ه هينه ٱَلهي يَُكذ  1389{١َل 

 سورة الكوثر 108
2143{ڑ}1288

 سورة املسد 111
تُهُ ٱوَ }1289

َ
4389{ۡۡلََطبه ٱَۡحَالَُة  ۥۡمَرأ

 سورة اإلخالص 112
2212{٢لَصَمُد ٱّلَلُ ٱ}1290
1291،
389

َحدر }
َ
ا أ  232 ،4180{ُكُفؤا
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 فهرس األحاديث
 الصفحة طرف الحديث م
أن النبي صلى هللا عليه وسلم سلل، أي  العمل أفضل قال الحال »  1

 «..المرتحل، قيل 
 393  

  123  «أنزلت علي  آنفا سورة»  2
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع §بينا رسول هللا »  3

 «..رأسه متبسما، 
 123  

 ج «وعلمه القرآنخيركم من تعلم »  4
كم»  5   349  «عجب ربكم من أ ل  كم وق ُنوط 
  39  «فقر بعده، وال غنى دونه غنى ال القرآن»  6
ورة حت ى ت ن ز ل §كان الن بي  »  7   123  «{ٱ ٻ ٻ ٻ}ال يعلم ختم الس 
 ه «من ال يشكر الناس ال يشكر هللا»  8
م ا المال الصالح للرجل الصالح»  9   29  «ن ع 
  31  «الناروويل  لألعقاب من »  10
يل  ل لع راق يب من النار»  11   31  «و 
يا رسول هللا أي  العمل أحب إلى هللا ، قال الحال المرتحل، قال وما »  12

 «..الحال المرتحل 
 393  

يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شاية بجبل ي ذن بالصالة »  13
 «..ويصلي فيقول 

 349  
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم م
  57  بن الحريش إبراهيم  1
  57  بن زاذان إبراهيم  2
  116  ابن سيرين  3
  42  أبو عمر الطوسي ابن  4
  61  األعرابي ابن  5
  37  العماد ابن  6
  62  خل  كان ابن  7
  54  ذكوان ابن  8
  20  أبو الحسن الهم ذ اني العطار  9
  18  أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي   10
  44  النهروانيأبو الفرج   11
  45  بن علي الضرير أبو القاسم نصر  12
  62  األنباري  أبو بكر ابن  13
  56  بن عياش أبو بكر  14
  62  بن مجاهد أبو بكر  15
ؤاسي    16   52  أبو جعفر الر 
  61  أبو حاتم السجستاني  17
  58  بن إسماعيل أبو حمدون الطيب  18
  56  بن يزيد أبو حيوة شريح  19
  60  األنصاري أبو زيد   20
  18  أبو شامة المقدسي  21
راب أبو شجاع فارس  22   45  بن موسى الفرائضي الض 
  27  أبو عبيد القاسم بن سالم  23
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 الصفحة العلم م
  29  أبو علي الفارسي  24
  52  أبو عمر الدوري   25
  39  أبو عمرو الداني  26
  26  أبو عمرو بن العالء  27
  53  أبو يوسف القاضي  28
  57  بن أبو ذهل أحمد  29
  57  بن أبو سريج أحمد  30
  57  بن جبير أحمد  31
  57  بن منصور البغدادي أحمد  32
  57  بن واصل أحمد  33
  27  األخفش  34
  61  بن إبراهيم الموصلي   إسحاق  35
  56  بن جعفر إسماعيل  36
  57  بن مدان إسماعيل  37
  53  األصمعي  38
  55  األعمش  39
  147  اإلمام الجمزوري   40
  63  اإلمام السيوطي  41
  16  اإلمام الشاطبي  42
  60  اإلمام الشافعي  43
  71  أمين الدين محمد التبريزي   44
ي  45   41  الب ط  
  42  بكار  46
  44  بن شاذان بكر  47
  116  الثوري   48
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 الصفحة العلم م
  122  الجعبري   49
  55  جعفر الصادق  50
م امي  51   43  الح 
  57  بن ميمون  حمدويه  52
  51  حمزة الزيات  53
  38  األحول بن القاسم حمزة  54
  57  بن ربيع الخزاز حميد  55
  51  بن هشام خلف  56
  53  الخليل  57
  116  داود الااهري   58
  40  الذهبي  59
  56  بن قدامة زائدة  60
  28  الزجاج  61
  40  الزرقاني  62
  24  الزركشي  63
  57  بن وردان زكريا  64
  41  بن علي زيد  65
  58  بن يونس سريج  66
  38  بن عاصم سلمة  67
  55  بن أرقم سليمان  68
  38  بن أيوب سليمان  69
  58  بن المبارك سورة  70
  27  سيبويه  71
  74  بن عرب طاهر  72
  43  طريق السوسنجردي  73
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 الصفحة العلم م
  56  بن أبو حماد عبد الرحمن  74
  58  بن واقد عبد الرحمن  75
  58  بن حبيب عبد الرحيم  76
احفي عبيد هللا  77   44  بن عمر المص 
  58  موسىبن  عبيد هللا  78
  58  بن زياد عدي  79
  116  عطاء  80
  58  بن عاصم علي  81
  58  بن حفص المسجدي عمر  82
  59  عيسى بن سليمان  83
  51  بن عمر عيسى  84
  27  الفراء  85
  59  بن إبراهيم الفضل  86
  39  بن شاذان الفضل  87
  56  بن مهران قتيبة  88
  20  القرطبي  89
  41  الق ن طري   90
  44  بن شاذان كر  91
  27  الكسائي  92
  37  بن خالد، البغدادي المقرئ  الليث  93
  27  المبرد  94
  46  الف ر ج محمد ابن  95
  51  بن أبو ليلى محمد  96
ز مي محمد  97   56  بن عبيد هللا العر 
  39  بن يحيى الكسائي الصغير محمد  98
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 الصفحة العلم م
  49  معاذ الهراء  99
ب ي المفضل  100   56  بن محمد الض 
  18  طالب القيسيمكي بن أبو   101
  71  بن علي الرومي م من  102
  23  هارون بن موسى األعور  103
  59  بن شبويه ورك  104
  38  يحيى اليزيدي  105
  59  بن آدم يحيى  106
  61  بن معين يحيى  107
  53  اليزيدي  108
  39  بن أحمد التركماني يعقوب  109
  56  بن جعفر يعقوب  110
  63  بن تغري  يوسف  111
  53  بن حبيب يونس  112
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 األبيات الشعريةفهرس 
 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
  حرف اهلمزة
دضى  227 1 وضن نــــــــض اهــــــــن ز  ينضــــــــــــــــــــــض ا وضا ــــــــ   نــــــــض زاا ثـــــــــض  جــــــــن

 
دضى و ة  اهلـــــــــــــــــــ ن بــــــــــــــــــــن بض الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ      وضالـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ   َبض

 
 178 

ا 2 نــــــــــض ر يـــــــــــنــــــــــــض فض يـــــــــــن يـــــــــــ  نيض  ـــــــــــض مـــــــــــ  ن  عـــــــــــض اهلـــــــــــن  ايض مـــــــــــض
اء   . ةض الــــــــــبــــــــــغ ضــــــــــــــــــــــــض بــــــــــض حــــــــــ     و ــــــــــــــــــــــــحــــــــــ 

ن
رض املــــــــــ بــــــــــض  نــــــــــض

.  330  
ال  282 3 ى  ـــــــ  لـــــــض عـــــــن وضى الـــــــ  قـــــــن وا الـــــــر  َبض الـــــــ  لـــــــن ـــــــ  يـ  وضمـــــــض

ى . لـــــــــــض تــــــــــــض ابــــــــــــ  الضثـــــــــــ    ـــــــــــض ن  ثـــــــــــن ا مـــــــــــ  ز يـــــــــــد  ا مـــــــــــض ذض   ـــــــــــض
.  190  

الض   282 4 ى  ـــــــ  لـــــــض عـــــــن وضى الـــــــ  قـــــــن وا الـــــــر  َبض الـــــــ  لـــــــن ـــــــ  يـ  وضمـــــــض
ى . لـــــــــــض تــــــــــــض ابــــــــــــ  الضثـــــــــــ    ـــــــــــض ن  ثـــــــــــن ا مـــــــــــ  ز يـــــــــــد  ا مـــــــــــض ذض   ـــــــــــض

.  191  
هن بابن و وانو وضل يضط و فنوا   794 5 لنؤضاوضعضنــ   ان صــــــــــــــــ    لنؤ 

ا  ضضى . د  ر ا مـــــــــــــــــض اطـــــــــــــــــ  وىض وضفـــــــــــــــــض ل  إ وض ثـــــــــــــــــض  نـــــــــــــــــض
.  318  

رنونض رند فــــــــض ض   522 6 ونض  ن شــــــــــــــــــــــض بــــــــن لــــــــض غــــــــ  ــــــــن يـ  ســــــــــــــــــــــض
ى . ل   ض ــــــــــــــض ا  ــــــــــــــ  نــــــــــــــض ــــــــــــــض اطــــــــــــــ    ثـ م  خــــــــــــــض رضو ثــــــــــــــضن ــــــــــــــض  يـ

.  245  
ةض   630 7 يـــــــض اثـــــــ  ه  اجلــــــــ ض فــــــــ  لـــــــ  ن  خـــــــن ا مـــــــ  فــــــــض  رنوٍم شـــــــــــــــــــــض

ا فــــــــــض ض  . قــــــــــا ل  حــــــــــض ــــــــــر فــــــــــ    نــــــــــض ا ن ال بــــــــــض ــــــــــ  ا ل فــــــــــض  شــــــــــــــــــــــــض
.  271  

ا  197 8 دض اضٍق ز ن  غــــــــض فــــــــض ْض االنو  ض    ا ـــــــ   قـــــــض   ضســـــــــــــــــــــ 
دضى . ن  هــــــــــن ٍح بــــــــــ  تــــــــــ  فــــــــــض ز  وضبــــــــــ  ا حــــــــــن مــــــــــض هــــــــــن فــــــــــن لــــــــــ   خــــــــــن

.  175  
ن  دضرضى  272 9 تن عـــــــــــض ذ  تن وضاْـــــــــــ ض ذ   وض   ضخـــــــــــض

رضى . د  ثـــــــــــــض ٍم فــــــــــــ  يــــــــــــ  س مــــــــــــ  فن غــــــــــــ    طــــــــــــض لــــــــــــ   وضاْلــــــــــــ ن
.  140  

ة     الضٍم وضرضا  275 10 نــــــــــــ   الض غــــــــــــن م  بــــــــــــ   وضاد غــــــــــــ 
رضىوضهـــــــــــ  ض  . ـــــــــــن ا  ـ ٍة  ي ضــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــض ب حـــــــــــ  ُ    ــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــض ـــــــــــ   ل

.  146  
ا  578 11   ضر جنل كنم  نضصـــــــــــــــــــــ  ن  ن   عضن   ضم   ض ـــــــــــــــــــــض

ى . ة  ر  ــــــــــــــــــــــــض يــــــــــ  دند  ايض قضســــــــــــــــــــــــ  ر  اشــــــــــــــــــــــــ   رند  وضاق صــــــــــــــــــــــــن
.  259  

ى  789 12 دند  ى  مضضـــــــض ذ ف  اشـــــــ   وضافـ تضح   ن   نـنن ج   اح 
ى . ر  ـــــــــــــض ف   ر   ـــــــــــــ  ك  ن  اق صـــــــــــــن ر  ســـــــــــــض ســـــــــــــ  ن  حنر  مض ا     ـــــــــــــن

.  317  
ا  585 13 فــــــــــض فــــــــــ  د  مــــــــــن   وضخــــــــــض مــــــــــض ــــــــــ  َنن ال د  قــــــــــض  عــــــــــض

ى . فـــــــــــض و يـــــــــــن   ـــــــــــض نـــــــــــ  زضاءن  ــــــــــــض ٍة جـــــــــــض بـــــــــــض حـــــــــــ  ن   ـــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــ 
.  261  

ا  642 14 فـــــــــــض اءض شـــــــــــــــــــــــــض م  وضدض ـــــــــــ  وَ   ـــــــــــض ء  وضنـــــــــــن  ايض
ى . فـــــــــــــض ف   ـــــــــــــض هـــــــــــــ  كـــــــــــــض د  وض   الـــــــــــــ 

ض
ا املـــــــــــــ    دض ـــــــــــــا

.  181  
ا  728 15 مــــــــض مــــن ا ــــــــــــــــــ  وءض فــــــــض ال يضســــــــــــــــــن ذنوا حــــض َــــــــ  تــــ   يـــــض

ن   . بـــــــــــ    عـــــــــــض ز ا وض ضشـــــــــــــــــــــــــ  ى ـــــــــــض  ونن رضمـــــــــــض ـــــــــــنـــــــــــ  ا ال  َســـــــــــضض
.  301  

16 208  
ـــــــــــــــــــــــــــه  رضوضى . ي ـــــــــــــــــــــــــــ  ان ـــــــــــــــــــــــــــ  ن جـــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــــــــــذ  ئ  وضال

.  176  
س رضوضى  270 17 ا ر  ــــــــــــــــــــــى  وضيــــــــض نــــــــض م  ثـــــــــض ْ   ــــــــض  حــــــــن

ل  إ و  هــــــــــوضى . ز  نــــــــــض فن مــــــــــ  لــــــــــ  و ى وضاْلــــــــــ ن ــــــــــ  ن  ل عــــــــــ    ــــــــــض
.  141  

ْ  رضوضى  306 18 ر ر  حــــــــن كــــــــض مــــــــاض وضإ ن   ــــــــض هــــــــن لــــــــفــــــــن  خــــــــن
وضى . لــــــــــــيــــــــــــل  جــــــــــــض قــــــــــــ  و ٍز وض ـــــــــــــض ن  فـــــــــــــض فن مــــــــــــ  لــــــــــــ   وضاْلــــــــــــن

.  194  
وضىض   501 19 ــــــــــــض هن ثـ بــــــــــــض هن وضَبض لــــــــــــ  قــــــــــــ   ــــــــــــض ا وضثـ عــــــــــــ   مــــــــــــض

ــــــــــض   حــــــــــو ى . هن ف ــــــــــض ــــــــــن ي ْ  ســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــب صــــــــــــــــــــــــن     د ن  وضي
.  241 ،  242  

ز  دضوضا  520 20 رن حــــــن ا وضقضصــــــــــــــــــــ  مــــــــا ة   ــــــــــــــــــــض حــــــــض تــــــ   وضفـــــــض
وضى . ـــــــــــض م  ثـ ز ٍم  ـــــــــــض ذ  ب  رضفـــــــــــ  ن جـــــــــــض عـــــــــــض ـــــــــــن ر  يـ فـــــــــــ  غـــــــــــ  ـــــــــــض  يـ

.  245  
وضى   589 21 كض ســــــــــــــــــــ  ــــــ ن رضبــــــــ  ي طــــــ  ــــــض ت ى وضيضســــــــــــــــــــ  فــــــض   ــــــض

ــــــــــــر فــــــــــــ  ض  ضوضى . و من ان صــــــــــــــــــــــــــ    ال ــــــــــــض م  يـ هــــــــــــ  لــــــــــــيــــــــــــ    عــــــــــــض
.  262  

ر   ضوضى  615 22 م   والــ كضســــــــــــــــ  تــ حن الضــــــــــــــــ  لض فـــض  فنصــــــــــــــــــــــ  
وى . ـــــــــــــض ن  ث لن عـــــــــــــض ـــــــــــــ  ر  مض ا  ى وضحـــــــــــــن فـــــــــــــض وضى  ـــــــــــــض ـــــــــــــض  ثـ

.  267  
وضى  707 23 ا نــــــــض فــــــــض ا شــــــــــــــــــــــض نــــــــض ف  ثــــــــض ذ  بـــــــوا اْلـــــــ    وض ــــــــن

وضى . ل   ـــــــــــض ل   ـــــــــــ   ض نـــــــــــض
ل   ـــــــــــن   قـــــــــــن جـــــــــــ   فــــــــــــض نـــــــــــ   نــــــــــــن

.  294  
ر    746 24 وضى وضَثــــــــــضض ــــــــــض ح  ثـ تــــــــــ  فــــــــــض لــــــــــ  ا ن َب  مــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــض

وضى . ا شـــــــــــــــــــــــــــاٍد نــــــــــــــض نـــــــــــــض ر    ثــــــــــــــض مـــــــــــــ  ثـــــــــــــض ٍر بـــــــــــــ   نضصـــــــــــــــــــــــــــ 
.  305  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
وضى  852 25 ا حــــض عــــــــ  و مــــض لــــن مــــض عــــ  يــــــــ  ن ر  ــــــــــــــــــى  وضيـــــض  غــــض

وضى . ــــــــــــــض رض نـ ــــــــــــــكضســــــــــــــــــــــــــــ  م  وضال روننض الضــــــــــــــــــــــــــــ  اهــــــــــــــض   ــــــــــــــ 
.  340  

وضى  986 26 رضةض الــــــر فــــــ  ن ثـــــــض ل  نضضــــــــــــــــــــ  هــــــــ   ر فن جــــــض عــــــ    ـــــــض
وضى . و ق  ســــــــــــــــــــــــــــــض ــــــــــــــــض هن  ـ ا ــــــــــــــــضن هن خــــــــــــــــض امــــــــــــــــن تــــــــــــــــض  خــــــــــــــــ 

.  383  
  حرف األلف
ةض    823 27 بـــــــض حـــ  ْ   ـــــــــــــــــن ا حـــن نــــــــض تـــ  ف  وضونر  يـــ  م   ـــــــــــــــــ    ـــض

ا . تــــــــــض ا عــــــــــض م  َســــــــــضض م   ــــــــــض و ا  ــــــــــــــــــــــــن قــــــــــ  لــــــــــض ــــــــــن وا  يـ قــــــــــض لــــــــــ  ــــــــــض  يـ
.  327  

ا  835 28 تـــــــض لـــض مـــ    نضصــــــــــــــــــــــ    فــــض اد   الـــعـــن ا ُــــــــ ض عــــــــ   مـــض
ا . ـــــــــــض ت ـــــــــــض م  فـ ح  الضــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــض ت ـــــــــــ  ر  وضافـ اق صــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــض و ن ف ـــــــــــن  آ 

.  331  
يــــــــ  ن   636 29 فــــــــ    حــــــــض ُ     اخــــــــ  اوضرضا إ لــــــــٍه غــــــــض  جــــــــض

ا . جــــــــــــض ف  حــــــــــــض لــــــــــــ  ض اْلــــــــــــ   نــــــــــــا رند   نبــــــــــــ  ا ثــــــــــــض  رضفــــــــــــعــــــــــــ 
.  274  

ف    107 30 وضر ضني      نضصـــــــــــــــض ض الســـــــــــــــ  لض بضني  مــــــــض  بضســـــــــــــــ 
ق  رضجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .  دنم  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  122  
ا  821 31 رنجــــــــض دن نضصــــــــــــــــــــــ  ن الـــر فـــ    د ن  وضســـــــــــــــــن عــــــــ   وضبــــض

ا . و ز ا رضجــــــــــــــض ــــــــــــــض َض فـ رن ا  ض مــــــــــــــن فــــــــــــــض اْــــــــــــــ ض   شــــــــــــــــــــــــــــض  فــــــــــــــض
.  326 ،  327  

ز  ض   916 32 الــ نــضجــ  حــــــــض تــض ــ  م  افـ ا  ـــــــــــــــــن ل  َســــــــضض ا نــــــــض يــــــــض ــ   ال
ا . ــــــــــض   رضحــــــــــض رضن  ف ح  اق صـــــــــــــــــــــــــن ــــــــــض ت ــــــــــ  وضةض افـ ق  غضشـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ   ث

.  360 ،  361  
ا  222 33 دض ا مــــــــض هــــــــض لــــــــ  هــــــــ   الا رنم  وضســـــــــــــــــــــــض تض  ــــــــن   ضرضيــــــــ 

ا . دض د ل  جــــــــــــــض دا   ضبــــــــــــــ  ازض مــــــــــــــض من حــــــــــــــض تــــــــــــــن ــــــــــــــ  ا  ضنـ  هــــــــــــــض
.  179  

ا  764 34 ذ  مضدض ح    شــــــــــــن ر  جنر   ــــــــــــض ســــــــــــ   م ن  حتض ت هضا ا  
ف   . اخـــــــــــ  دض ر   ـــــــــــــــــــــــــض ال  وض ـــــــــــض ْ     عـــــــــــن اقـــــــــــ    نســـــــــــــــــــــــــض

.  311  
ا  864 35 دض ا  ن  وضحـــــ   ٍر مضســـــــــــــــــــض ان  مض    ضســـــــــــــــ  مـــــ    ـــــــــــــــض

ا . دض ا    فـــــــــــ  اف  عـــــــــــض حن الـــــــــــكـــــــــــض تـــــــــــ  حـــــــــــ    وضفــــــــــــض   ــــــــــــــــــــــــــض
.  344  

دضا  731 36 ن  مــــــــض و  ن  عـــــض ـــــض يــــــــ  ن  نف   نـ ا وضحـــــض فــــــــض  شـــــــــــــــــــض
ا . دض ل   ـــــــــــــــــــض َض  ـــــــــــــــــــ  ه  دض ائـــــــــــــــــــ  حن فـــــــــــــــــــض تـــــــــــــــــــ   وضفــــــــــــــــــــض

.  302  
ونن   750 37 وضا ن والـــــــــــنـــــــــــ  ر دضاســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــض ولن فـ قـــــــــــن ـــــــــــض  يـ

ا . دض م  نــــــــــض ح  الضـــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــض ل  افـــــــــــ  كض مــــــــــض    ــــــــــض  لــــــــــض هــــــــــ   مــــــــــن
.  307  

ت  دضرضا  119 38 بــــــــ  ل  ثـــض يــمض اجلــ ضمــ     ــــــــــــــــــــــ  م  مــ   وض ــــــــــــــــض
رضا . ــــــــــــــــــــض ف  بـ ــــــــــــــــــــ  ل ْلــــــــــــــــــــ ن ر ٍ  وضَب  لض حمــــــــــــــــــــنض ــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــض  قـ

.  151  
رضا  773 39 ســــــــــــــــــــ  م  وضا   ن  وض ــــــــــــــــــــن م  فـــــض    ـــــض ل   ـــــض  نــــــــض

ف  دضرضا . فــــــــ   ابض إ ن  خــــــــض حــــــــ    غــــــــض تض  ــــــــــــــــــــــض حــــــــ   ينســــــــــــــــــــــ 
.  313  

رضا  266 40 ـــــــــــ  ن  وضل ف     دضو ا بـــــــــــ  لـــــــــــ   رضوضى وضخـــــــــــن
رضا . ل  ســـــــــــــــــــــــض عـــــــــض فـــــــــ  ٍد يــــــــــض لـــــــــف  يـــــــــض     الـــــــــال م  طـــــــــ    خـــــــــن

.  141 ،  142  
رضا  706 41 ســــــــــــــــــــ  اءض ا   ونن واحلــــــــ ض ه  الـــــنـــــ  يــــــــ  ى إ لـــــض وحـــــض  يـــــن

رضا . ل  عـــــــــــض كـــــــــــن ـــــــــــ  من ال هـــــــــــ  ـــــــــــ  ي ـــــــــــض حـــــــــــ    وضمـــــــــــض   إ ل   ــــــــــــــــــــــــــض
.  294  

ف     554 42 اد   ـــــــــــــــ  ى ب فضت ح  الصــــــــــــــــ     ف ال  دضرضاينو ـــــــــــــــض
د   . رضى قـــــــــــض ص     االنخـــــــــــ  فـــــــــــ  من حـــــــــــض هـــــــــــن عـــــــــــ   قـــــــــــر وضمـــــــــــض

.  253  
رضا  463 43 هــــــــض اب   ــــــــض طــــــــض ل  خــــــــ  ــــــــن ون ق ــــــــن ل مــــــــض عــــــــ  ــــــــض  وضيـ

يـــــــــــــم  دنم  وضهـــــــــــــ  ض وضرضا . حن اجلـــــــــــــ   تـــــــــــــ  رب  يـــــــــــــلض فــــــــــــــض  جـــــــــــــ 
.  234  

زضا  756 44 و  ن  جـــــض ق  وضالـــــر فـــــ  ض ان صـــــــــــــــــــ  ض  نــــــض د  حـــــض  عــــــــن
ن   . يــــــ  د  م  ســــــــــــــــــــــض ح   ـــــــــــــــــــــض تــــــض حــــــــ  ن  ــــــن ض افـــــــ  زضا ـــــــــــــــــــــض  عــــــض

.  308  
زضا  868 45 و  ن  جـــض ـــض ا نـ فــــــــض ز  شـــــــــــــــــض م  حـــن مـــن  وض ضو نض ا ـــــــــــــــــ 

زضا . فــــــــــ  ض غــــــــــض ف  ار فــــــــــض   اْلــــــــــض عــــــــــ  ر فــــــــــض   الضــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــض  الض  ـ
.  345  

ا  368 46 ان  الن  ســــــــــــــــــــض الض ال كضه ف  فـنر قــــــض ال  ســــــــــــــــــــض  وضمــــــض
ا . هن رضســــــــــــــــــــــض بــــــــن فــــــــ  ا حضســــــــــــــــــــــ  ن حــــــــ  ى مــــــــض لــــــــض يــــــــلض عــــــــض  قــــــــ 

.  217  
م    584 47 لـــ  رضا  ـــن م   ـــــــــــــــــض اعـــض ك ســــــــــــــــــــــض ام  اعـــ  عــــــــض ـــض  وضاضال نـ

ا . ا فـــــــــــ   رضســـــــــــــــــــــــــض ونن ار فـــــــــــض   محـــــــــــ   كـــــــــــن د   ـــــــــــض  د ن  عـــــــــــن
.  260  

ا  454 48 ٍ  وضاع ك ســـــــــــــــض ح  ف ظن  ـــــــــــــــض ر ا ح   ز د  خنل فن ننذ 
ا . ا  ضســــــــــــــــــــــــض وى رنمحــــــــــ   م  ثــــــــــض  رنعــــــــــ  ن الــــــــــر عــــــــــن   رنم   ــــــــــض

.  249  
ا  704 49 يــ  ن يضشــــــــــــــــض ا حض فــض اطــ    شـــــــــــــــض رنو خــض  وضيـضع صـــــــــــــــ 

ءن  . َض وضايض ون  دض انــــــــــــــــن ن  يضشــــــــــــــــــــــــــــــض ر فــــــــــــــــض   مــــــــــــــــض ــــــــــــــــض  يـ
.  293  

ا  591 50 ا يضكنن  ر  ــــــــــــــــــــــض بــــــــض هن حضف ص     ســـــــــــــــض  وضمضعــــــــ 
ا . م  عضضــــــــــــــــــــــض ةن ار فـــــض    ـــــض نــــــــض ـــــ  تـ اٍم فـــــ  فض  ــــــــض ـــــ  ل ف  خـــــن   ــــــــــــــــــــ 

.  263  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ى  762 51 ن  ر  ــــــــــــــــــض ا عــــض يــــــــا ثــــ  ا وضجــــن يــــــــا لــــ  هن  ــــــــــــــــــن عــــــــ   مــــض

ا . تن رنح  فضضــــــــــــــــــــــــض قــــــــــ  لــــــــــض ا    خــــــــــض نــــــــــض قــــــــــ  لــــــــــض ل  خــــــــــض  وضقــــــــــن
.  310  

ا   893 52 مــــــــض هــ  يــ  دن فــ  عــــــــ  ىوضبـــض ا قضضــــــــــــــــض  ان صــــــــــــــــ  ض  محــــــــ  
ا . وا رضوضى فضضــــــــــــــــــــــــــض عــــــــــــن ــــــــــــض وتن ار فـ مــــــــــــ   قنضــــــــــــــــــــــــــ  ض وضالــــــــــــ 

.  352  
ا  940 53 ٍ  ثــــــــن   ر  ــــــــــــــــــــــض فـــ  ن رضفـــ  ني  خـــض ور  وضعـــ   حـــن

ا . ٍر فضضــــــــــــــــــــــض ا نضصــــــــــــــــــــــ  د  هن مــــــــض مــــــــ  مـــــــن ا ــــــــــــــــــــــ  ر بض فــــــــض  وضشــــــــــــــــــــــض
.  369  

ا  659 54 عــــــــض ا مض قــــــــا هن حض مــــــــ  ر   ـــــــــــــــض ســـــــــــــــ  وضة  ا   د  ل عــــــــن  َب 
ا  . فــــــــــض ر ا  ــــــــــــــــــــــــض هــــــــــ  بــــــــــ  ر  مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــ  ض ا   اوضحــــــــــض  زضعــــــــــض

.  131  
مـــــــــاض   567 55 لـــــــــض و  ن   ـــــــــض ـــــــــض ر     وضنـ رضت  حـــــــــض  وضحضصـــــــــــــــــــــــ 

ا . عــــــــــض ت  مــــــــــض بــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــثـ نض ال ا مــــــــــ  فــــــــــض وا شــــــــــــــــــــــــض تــــــــــن ــــــــــ  بـ ــــــــــض ثـ ــــــــــض   ـ
.  257  

ا  719 56 عــــــــض ْن اْــــ ض نــــض قــــ  ــــض يـ م  دنم   ــــض لــــض ا اعــــ  رنهــــــــض  وض ضســــــــــــــــــ 
ا . عــــــــــــض ف  مــــــــــــض َض  ـــــــــــــــــــــــــــ  ر  دض ف  قــــــــــــض ا خــــــــــــ   رضوضى محــــــــــــ  

.  298  
ى  755 57 فــــض م   ــــض الض ض  ــــض بــــض ض الــــثــــ  ن   ض ـــــ  ف   ــــض   ــــــــــــــــــ 

ا . ز   ضفـــــــــــــــــــض ٍة وضا ـــــــــــــــــــ   ٍة محـــــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــــض يـــــــــــــــــــض امـــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــض
.  308  

ا  451 58 فــــــــض ر َب      ـــــــــــــــــــــض ى فــــــض   وضعــــــن ا ثــــــن  بــــــــ  قــــــ   عــــــن
ا . فــــــــض ـــــــض   حـــــــض ف  ف فن  ــــــــــــــــــــــ  ـــــــ  ل د  خـــــــن وضات  إ و  هــــــــن طـــــــ   خـــــــن

.  306  
ا  862 59 فض ْ  شـــــــــــــــض ق  ف  ُ  م  ننســـــــــــــــ  ُض ســـــــــــــــ  أ    وضايض نضشـــــــــــــــض

ا . فـــــــــض د ل  حـــــــــض هن  ضبـــــــــ  أض ـــــــــض ن ســـــــــــــــــــــــض ف  مـــــــــ  ـــــــــر  يـــــــــحن  ـــــــــــــــــــــــ   وضال
.  344  

ا  588 60 فـــــض ر  شـــــــــــــــض اح  رن ســـــــــــــــــــض ح  ف و  فض ض وضســـــــــــــــ    ـــــــــــــــض
ا . ٍس دضفـــــــــــــــض ونـــــــــــــــن يـــــــــــــــن وٍد وضبـــــــــــــــ  ف   هـــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــض

.  261  
ا  737 61 فــض ُض ســـــــــــــــ  ا  نــ ا عــند   ر  ســــــــــــــــض ســـــــــــــــ  لــ كض ا    ْ  وضرضج 

ا . ـــــــــــــــــض ز  دضف ون  حـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــض ن ن دض ن ا ألضر ب عـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــض  وضبـ
.  303  

ا  843 62 فـــــــض م   ـــــــــــــــــض م  عـــض كـــن نـــض ـــ  يـ ـــض و  ن  ان صــــــــــــــــــــــ    بـ ـــض  وضنـ
يــــــــــــــدن  . و حــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــتـ ت  ال ا آايض ة  دضفــــــــــــــض بــــــــــــــض حــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــن

.  334 ،  336  
ا  988 63 فــــــــض لــضم  وضشــــــــــــــــض هن اعــ  فضــــــــــــــــــــــض ور  ار فــض   خــض فــن  حمــض 

ا . ف  رضفـــــــــــــض د رض اْلـــــــــــــ   يـــــــــــــدن قـــــــــــــض جـــــــــــــ 
ض

سن املـــــــــــــ كـــــــــــــ   عـــــــــــــض
.  385  

ا  499 64 ٍت وضفــــــــض بــــــــ  حــــــــ     ض ن   ـــــــــــــــض ا م  عــــــــ  ر     مض  حض
ا . فـــــــــــض دند  شـــــــــــــــــــــــــض م  امـــــــــــ  ن   ـــــــــــــــــــــــــن وهـــــــــــن ل   ضضســـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــن

.  240  
ر    539 65 م  ا ســـــــــــــــ  لض  ـــــــــــــــن ا ـــــــض اقـــــــض فـــــــض ٍر  نوجض  ب قضصـــــــــــــــ 

ا . فـــــــــــض ى شـــــــــــــــــــــــــض غ شـــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــض ا يـ هن محـــــــــــ   لـــــــــــ  قـــــــــــاا وض ـــــــــــن  حـــــــــــض
.  250  

ا  566 66 فــــــــض ن  غـــض ن  د ن  عـــض كـــن يــــــــ ن  ـــض     الـــر  فـــ    ثض نـــ 
ا . فــــــــض فن شـــــــــــــــــــــض لـــــــ  ا اْلـــــــ ن ذض ق  شــــــــــــــــــــــض و دنم  ثـــــــ  مـــــــن لـــــــض بـــــــ   الض يـــــــن

.  256 ،  257  
ا  643 67 فـــــــض جـــض ٍز حـــض نـــ  يــــــــ  ن  ـــض َ  اْـــ ض   غـــض الـــض  ر ســــــــــــــــــــــض

ر      . د  حـــــــــض ـــــــــر شـــــــــــــــــــــــ  اوضال فـــــــــض مض شـــــــــــــــــــــــض ح  الضـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــض ـــــــــ   وضافـ
.  276  

ى  734 68 فـــــــــض م   ـــــــــض و  ن   ـــــــــض نــــــــــض ة  وضالض  ــــــــــن يـــــــــ   ـــــــــض  ســـــــــــــــــــــــض
ا . فــــــــض ا شــــــــــــــــــــــض عــــــــ  ن  مــــــــض فــــــــض فــــــــ   م  خــــــــض مــــــــن رنوا ا ــــــــــــــــــــــ  ذ  ــــــــن يــــــــض  لــــــــ 

.  303 ،  311  
ا  779 69 فــــــــض ا عـــض نــــــــض ـــ  ل لض محـــن   قــــــــ  ـــ  ر  ث ســـــــــــــــــ  م  وضا    وض ـــــــــــــــــن

ا . فــــــــض اطــــــــ    شــــــــــــــــــــــض رنوا خــــــــض ب صــــــــــــــــــــــن ــــــــض ر م   ـ ن  حــــــــ  م  غــــــــض   ــــــــض
.  315  

د    836 70 اعــــــــن ر فـــــــض ف   ــــــــــــــــــن لــــ  ا وضخــــن قــــــــا وا حــــض لــــن عــــض فــــ   يـــــض
ا . فــــــــــض ه  شــــــــــــــــــــــــض يــــــــــ  حــــــــــض تــــــــــ  ــــــــــض ا مــــــــــض ض فـ يــــــــــض ر  ض الــــــــــ  م  نــــــــــن   ــــــــــض

.  332  
ا  884 71 فــــــض رضى  ض ا االنخ  فــــــض ر  شـــــــــــــــض ســـــــــــــــ   زضا يـضن ز فنونض ا  

ا . فــــــــــض ر  شــــــــــــــــــــــــض م   والــــــــــكضســــــــــــــــــــــــ  لضــــــــــــــــــــــــ  رضى َب  ــــــــــض اوضا  ـ  مــــــــــض
.  350  

ا  894 72 فــــــــض ن  خــض كــ   ا ســـــــــــــــــض نــــــــض رضسض ض ز د  ثـــض  اي حضســـــــــــــــــ 
ازضات   . فـــــــــض ف  مـــــــــض لـــــــــ  اخـــــــــن فـــــــــض ا  شـــــــــــــــــــــــض رب  وا  ـــــــــــــــــــــــض عـــــــــن  اْـــــــــ ض

.  353  
ا  905 73 فـــــــض ا  ضن صـــــــــــــــ  ل فــــــــ  ازض خن ك  ن  مــــــــض  ينوح   فضســـــــــــــــض

ا . فــــــــــــض ا شـــــــــــــــــــــــــــض د  رضٍة مــــــــــــض كضســـــــــــــــــــــــــــ  من بــــــــــــ  ــــــــــــن ت نـــــــــــــ    ضن   ــــــــــــن
.  356  

ا  961 74 ه  عضفــــــض مضم  حر   ضن  بــــــ  ٍ  ا ـــــــــــــــ  د  نضصــــــــــــــــــــ   عــــــن
ا . فــــــــض ق  شــــــــــــــــــــض نــــــــا  حــــــض كــــــ  م  مضســــــــــــــــــــ  مــــــن دن ن ا ــــــــــــــــــــ  م  ونلــــــــ    ــــــض

.  377  
رضت    983 75 جــــ   ف  ســــــــــــــــــن اوضخــــ  فــــــــض رب ٍ غــــض ا حــــض ذض  شــــــــــــــــــــــض

ا . فــــــــــض رب   شــــــــــــــــــــــــض رضت  حــــــــــض لن ننشــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــ  ــــــــــ  ا وضث فــــــــــ  ــــــــــ  ل  خــــــــــن
.  382  

فضا  319 76 اٍم طضا شـــــــــــــض  ل ثضال ٍ  ب بوعمروو الض عضن  ه شـــــــــــــض
ا . فــــــــض س  ــــــــــــــــــــــض ةن يــــــــض بــــــــض حــــــــ  ا مــــــــن ض  ــــــــــــــــــــــن ف  حــــــــض   ــــــــــــــــــــــ 

.  194 ،  195  
ا  496 77 بــــــــــاض    رفــــــــــض لــــــــــ     الــــــــــ  ــــــــــض ُ  ثـ بــــــــــ   إ ْث    ــــــــــض

ا  . ر نض    رضخــــــــــــض هــــــــــــ  طــــــــــــ  ر نض يــــــــــــض هــــــــــــن طــــــــــــ  ايــــــــــــض فــــــــــــض   ــــــــــــــــــــــــــض
.  240  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ا  972 78 فــــــــض م  حــــض هــــ  فــــ  لــــ  ن م   ــــ  هــــ  َض شــــــــــــــــــض ن  دض ن  مــــض  عــــض

ا . فــــــــــــــض ر ٍم  ـــــــــــــــــــــــــــــض ا حــــــــــــــ  وار يــــــــــــــر ا رضجــــــــــــــض و  ن  قــــــــــــــض  نـــــــــــــــض
.  380  

ا  459 79 فــــــــض فــــــــ   دنونض دنم  ر  ــــــــــــــــــــــى  وضخــــــــن بــــــــن عــــــــ  ــــــــض  الض يـ
ا . فــــــــــــــــــض ر مٍي  ــــــــــــــــــض رنونض مــــــــــــــــــض ض حتــــــــــــــــــض  اهــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــض   

.  233  
ا  692 80 ح  إ و  رضفــــــــض تــــض ــــ  افـ الض فــــــــض ٍذ مــــض   ســــــــــــــــــــــض مــــض ــــــــ  و  ــــض  يـ

ا . فــــــــــــــض و  ن   ــــــــــــــض ــــــــــــــض ٍن نـ دض وٍف مــــــــــــــض ل   ــــــــــــــن ق   ــــــــــــــض   ثــــــــــــــ 
.  289  

ا  858 81 فــــــــض ل يــــــــاض شـــــــــــــــض ل  وضيـنؤ ت  ا مــــــــض ع  ى يـض فض  ثـضوضى  ض
ا . فـــــــــــــــض ا وضى    ـــــــــــــــض د  ل  مـــــــــــــــض ر نض نـــــــــــــــض حن قــــــــــــــــض تـــــــــــــــ   وضفــــــــــــــــض

.  341 ،  342  
ا  751 82 ر قــــــــض غــ  يــــــــ  ض يـــن د  وضغــض ر  عــــــــن ســـــــــــــــــ  ا    والــال مض فــــــــض

ا . ا فـــــــــــض   رضقـــــــــــض حـــــــــــ  تـــــــــــض ـــــــــــ  رض افـ م  والـــــــــــكضســـــــــــــــــــــــــ   وضالضـــــــــــــــــــــــــ 
.  307  

ا  436 83 ر   ضمـــــــض ســـــــــــــــ  ا وا   م  افـ تضحـــــــ   وض ـنر جضعنوا الضـــــــــــــــ 
ا . ض ا محــــــــــــــ  مــــــــــــــ  و  ــــــــــــــض رضى وضونو يـ ــــــــــــــ  نخــــــــــــــ  انض ل  إ ن   ــــــــــــــض

.  239  
كنو ٍن قـضب ل مضا  151 84 ُ  عضن  ســـــــــــــــن م  ل  هضا الضـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ 

ا . ن  دنمــــــــــــــض َ  عــــــــــــــض ا هــــــــــــــض ه  مــــــــــــــن يــــــــــــــ  ر   ض د ن  فــــــــــــــ   حــــــــــــــن
.  154  

ا  404 85 ض ا رنَســـــــــ  ى مـــــــــض ـــــــــض ل َ  زضادنوا عـــــــــض ـــــــــ  ىض ال  وضهـــــــــ 
ا . ل  دنمــــــــــــــض ني   ى   ــــــــــــــ  الــــــــــــــض تن    احلــــــــــــــ ض بــــــــــــــن ثـــــــــــــــ    ـــــــــــــــض

.  227  
ا  408 86 ق  َثـــــــــــضض د     حـــــــــــض ون   ضهـــــــــــ  عـــــــــــن ـــــــــــ  ب ـــــــــــ   وضا 

ا . ف  رنم  َســـــــــــــــضض هـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ     ـــــــــــــــض و دض نــــــــــــــــض  وض ض ت  هـــــــــــــــن
.  227  

ا  506 87    فض   َثــــــنض
م   غــــــ  رن الضـــــــــــــــ  ر هنن   ضســـــــــــــــ    ـــــــــــــــن

ا . ا َســــــــــــــضض فــــــــــــــض ا شــــــــــــــــــــــــــــض عــــــــــــــ  من مــــــــــــــض وضة  الضــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ   رضبـ
.  243  

ا     561 88 اد  الض األنو ض رضمــــض رن الصــــــــــــــــــ   اجل ضم     ضســـــــــــــــ 
ا . ٍف َســــــــضض هـــــــ  ى  ـــــــض لـــــــض ر  عـــــــض ســـــــــــــــــــــ  م  ا   ن   ـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــ    ضح 

.  254 ،  255  
ا  735 89 ر ميض   ـــــــــــــضض دض  ضن  فـــــــــــــض   وضمـــــــــــــض عـــــــــــــ  ـــــــــــــض  وضبـ

ا . اين  َســـــــــــضض ـــــــــــ  ـــــــــــث ا ال ن  دنعـــــــــــض ولن عـــــــــــض قـــــــــــن ـــــــــــض م  يـ  إ و   ـــــــــــض
.  303  

ا  846 90 ا َســــــــــضض هــــــــــض عــــــــــن ةن رضفـــــــــــ  بــــــــــض اقــــــــــ  ن  عــــــــــض  دنم   ض
ا . مـــــــــض وا  ـــــــــض ـــــــــن ر ب ـــــــــن ا  ـ د  ر  عـــــــــ  ســــــــــــــــــــــــ  نيض ا   مـــــــــ  ـــــــــض ال عـــــــــض ـــــــــ  ل ـــــــــ   ل

.  338  
ا  960 91 مــــــــض مــــن أضلن ا ـــــــــــــــــــ  ر  رنم  وضيضســــــــــــــــــــــ  رنجن وض ــــ   عــــ  ــــض   ـ

ا . مـــــــــض مـــــــــ  ن  ـــــــــض ادضة  اجلـــــــــض هـــــــــض ق  شـــــــــــــــــــــــض فن ثـــــــــ  لـــــــــ  د  خـــــــــن  هـــــــــن
.  376 ،  377  

ا  267 92 ض ف  ُ  م  رنَب  وض   ار  ــــــــض   رن   محــــــــ   ُض ســـــــــــــــ 
تن  . ذ  و ى عـــــــــــن ـــــــــــن ل  قـ فن د ن     نـــــــــــض لـــــــــــ  اوضاْلـــــــــــن مـــــــــــض  لـــــــــــن

.  139  
ا   919 93 مــــــــض مـــن اوضز  وضا ـــــــــــــــــ  جــــــــض تـــض ا مـــض   نــــض ف  َســــــــضض هـــ    ـــض

ا . مـــــــــــــض ق  لـــــــــــــض ل  حـــــــــــــض م  وضنـــــــــــــض هـــــــــــــن عـــــــــــــن نن رضفــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــض   ضح 
.  361  

ا  210 94 ن  فــــــــض   محــــــــ   ز  عــــــــض مــــــــ  هلــــــــ ض دضة  َب  ؤ  ــــــــــــــــــــــض  مــــــــن
ا . وجض  ـــــــــــــضض أ جـــــــــــــن وجض مـــــــــــــض زضى دضرضى  ض جـــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

.  177  
ل    564 95 ا  ضم  نـــض ك ن  مضعـــ  م  اســـــــــــــــ  ل   ـــــــــــــــن ا وضال بنَـــ   َســـضض

ا . م   ـــــــــــضض مـــــــــــن و ى ا ـــــــــــــــــــــــــ  ر م   ضســـــــــــــــــــــــــض ة  حـــــــــــ  نـــــــــــض  حضســـــــــــــــــــــــــض
.  255  

ا  688 96 مــــــــض مـن ا عـضالض  ـض رضى ا ــــــــــــــــ  مــــــــض ل   فـ يـهـ  ن   ــــــــن  مـ 
ا . ح   ـــــــــــــضض تـــــــــــــض بـــــــــــــن ض   افــــــــــــــ  ا وضايض م  َســـــــــــــضض ف   ـــــــــــــض   ـــــــــــــــــــــــــــ 

.  288  
ا  726 97 ر     َســــــــضض م  حـــض كـــن نـــ  عـــ  ابن  ـــض طــــــــض ا اْلـــ   بــــــــض   ـــــــــــــــــض

ا . ف   ــــــــــــضض لــــــــــــ  م  خــــــــــــن ونن  ــــــــــــض ــــــــــــنــــــــــــ  ن  ال ز يــــــــــــض جــــــــــــ  يــــــــــــض ــــــــــــض  ل
.  300  

ا  800 98 ض انض محــــــــ  مــــــــض قـــــ  لـــــن وا  ـــــض عـــــن د  ا يــــــــض فــــــــض  دضاٍن شـــــــــــــــــــض
ا . ا  ــــــــــضض بــــــــــض كــــــــــض نــــــــــ  ن  عــــــــــض رضى  ــــــــــض حــــــــــ    وضاالنخــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــض

.  335  
ل  دنمضا  987 99 َض  ضه  دند   ضم  رض منم  اشـــــــــــــــ  لضى ا ـــــــــــــــ   يضصـــــــــــــــ 

ا . م   ـــــــــــــضض ا عـــــــــــــض م  محـــــــــــــ   مـــــــــــــن ر  ـــــــــــــض ض  ا ــــــــــــــــــــــــــــ   َبض  ــــــــــــــض
.  384  

100 194    ْ د ل  حـــــن ل   ضوض ابــــــــ  هــــــــ   ة  ســـــــــــــــــــض مــــــــ  ا ضئـــــ  نــــــــض  غـــــ 
ا . نـــــــــــــــــض ـــــــــــــــــض ف  ثـ لـــــــــــــــــ  حض َبْلـــــــــــــــــ ن د  الض ر ٍم وضمـــــــــــــــــض  حـــــــــــــــــ 

.  173  
ا  778 101 نــــــــــض كــــــــــ  لــــــــــ  َض   ــــــــــن ل  رض لــــــــــن ل  مــــــــــض    ــــــــــض    ــــــــــض 

ا . نـــــــــــض ص   ثــــــــــــض ح  إ  ض نـــــــــــض تـــــــــــض ا وضافــــــــــــ  فـــــــــــض م  شـــــــــــــــــــــــــض   ـــــــــــــــــــــــــض
.  315  

ا  877 102 نــــــــض وا فــــــــ  فــــــــن فــــــــ  ٍت وضخــــــــض بــــــــ  ف     ثـــــــــض لــــــــ  ْلــــــــ ن  َب 
ا . ــــــــــــض ن ــــــــــــض ر  ثـ نين اق صـــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــ  ا ــــــــــــ  ــــــــــــض ونض ف هــــــــــــن ا ــــــــــــ  ــــــــــــض  وضف

.  384  
ا  579 103 نــــــــض ــض ل  ثـ قــــــــ  ــ  ــنـ ز  وال رن اهلــ ضمــ  ل   ضســــــــــــــــ  ن   ضجــــــــ   مــ 

َض  . سض رض مــــــــــــ  فض ار فــــــــــــض   اْلــــــــــــض طــــــــــــ  عــــــــــــض ض والــــــــــــ  ني  عــــــــــــض  والــــــــــــ 
.  260  

َض   741 104 الض دض ل  قــــــــض ق  وضقــــــــن ٍف ثــــــــ  لــــــــ  ن ن  ى   ــــــــ   مــــــــض
َض  . ا رض م   الــــــــــــتــــــــــــ  ا ب ضــــــــــــــــــــــــــض تن مــــــــــــض مــــــــــــ  لــــــــــــ  م  وضعــــــــــــض   ــــــــــــض

.  304  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ا  767 105 ك نـــــــض منم   ضســـــــــــــــ  ا ـــــــــــــــ  رنف  فـــــــض ا مض ض الز خ  د   ونلـــــــ 

َض  . ا  ضب  رض مـــــــــــــــض يـــــــــــــــهـــــــــــــــ  ادن فـــــــــــــــ  كـــــــــــــــض ا يـــــــــــــــض  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
.  312  

َض   842 106 ف ظ  دض ا ح  ــــــ  ن جــــــض ي دند  حض أضةض امــــــ   وضالن شـــــــــــــــــــــ 
َض  . رب   رض ا حـــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــــ  ن ـــــــــــــــــــــ    غـــــــــــــــــــــ  وضد ة  رضف  مـــــــــــــــــــــض

.  334  
ا  531 107 ـــــــــض ن ـــــــــض ُ ا إ و  ثـ طـــــــــ  ْض عـــــــــا  ب  را  مـــــــــض ـــــــــ  ائ  وضطـــــــــض

ا . نـــــــــــــض ن  غـــــــــــــ  اٍء عـــــــــــــض يـــــــــــــض م  بـــــــــــــ  هـــــــــــــ  يـــــــــــــ  وضفـــــــــــــ   ـــــــــــــن   ـــــــــــــن   نـ
.  247  

زض     693 108 افـــــــــض نــــــــض ا هــــــــن ودض هــــــــض وا َثــــــــضن ك ســـــــــــــــــــــــن  وضاعــــــــ 
ا . نــــــــــض ج   ــــــــــن   فــــــــــ  ان  عــــــــــن ر قــــــــــض ــــــــــفــــــــــن ا ال بــــــــــض كــــــــــض نــــــــــ  ــــــــــعــــــــــض  وضال

.  289  
ا  839 109 نــــــض ك  ة   ضم  ســـــــــــــــض بــــــض ح  م   ـــــــــــــــن  وضالر هــــــ     ـــــــــــــــن

ا . نـــــــــــض ل  فــــــــــــض ز ٍم نـــــــــــض د  ق  رضفـــــــــــ  ن جـــــــــــض ز  ينصــــــــــــــــــــــــــض نــــــــــــ    ـــــــــــض
.  333  

  حرف الباء
عــــ       ض   274 110 ــــض ن  بـ كــــن غــــ    يــــض نــــ  ــــن ق  يـ نــــ  َــــض نــــ   الض مــــن

ا . بــــــــــض يــــــــــمــــــــــا  بــــــــــ  ٍة مــــــــــ  نــــــــــ  ا مــــــــــض   غــــــــــن مــــــــــض هــــــــــن بـــــــــــ  لــــــــــ   وضاقــــــــــ 
.  146  

ه   111 ر تض بـــــــــ  افـــــــــعـــــــــل مـــــــــا  نمـــــــــ  ُض فـــــــــض ك اْلـــــــــض  امـــــــــر ـــــــــن
ر ــــــــــــتــــــــــــكض وا مــــــــــــاٍل ووا نضشــــــــــــــــــــــــــض    . د  ــــــــــــ  قــــــــــــض ــــــــــــض  فـ

.  336  
ا  469 112 بـــــــض ان صــــــــــــــــــ  ونن فــــــــض كــــن يــــض ن  فـــــض ا  ــــن  وضاو ا  ضســــــــــــــــــــــض

ا . بـــــــــــــض هن  ـــــــــــــض ـــــــــــــن ل و  ـــــــــــــض ق   وضقـ وضى احلـــــــــــــ ض ا ســـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــ  ـــــــــــــ   رضفـ
.  299  

ر  ن   695 113 ســــــــــــــــــــــ  ر  مــــــــض ض وضر ٍو    رنَبض وضا    وضاق صــــــــــــــــــــــض
ا . بـــــــــض و ٍز  ـــــــــض ـــــــــض ن  فـ وبض نضصـــــــــــــــــــــــ  ن الـــــــــر فـــــــــ    عـــــــــض قـــــــــن عـــــــــ  ـــــــــض  يـ

.  290  
ا  721 114 بــــــــض ونض  ــــــ  عــــــن د  ح  يــــــــض ون   ــــــــــــــــــــض تن نــــــن بــــــــ  نــــــ   يـــــــن

ونض  ضَبض  . ـــــــــــــنـــــــــــــ  ر  ال ســـــــــــــــــــــــــــ  و نض ا   ـــــــــــــ  اقـ ل  وض نشـــــــــــــــــــــــــــض  نـــــــــــــض
.  299  

ا  813 115 ــــض ب ُ   ان صـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــض دن رند  فض   وضغض هــــض  يضشـــــــــــــــ 
م   ضبض دنر      . م  رنَبض  ــــــــــــــــض ر  الضــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــ   ا  

.  323 ،  324  
ا  841 116 بـــــــــض ا غـــــــــض د  وا مـــــــــض ثـــــــــن ـــــــــ  ف  وضدـــــــــن  ض  ضنـ لـــــــــ   خـــــــــن

ا . بـــــــــض ن   ـــــــــض م   عـــــــــض ولن ســـــــــــــــــــــــض هـــــــــن جـــــــــ  مـــــــــض فض الـــــــــ   وضخنســـــــــــــــــــــــ 
.  334  

ُ ا  ض ن َبض   860 117 ــــــــ  ث ن   ــــــــض م   ــــــــض ر   ــــــــض ــــــــكضســــــــــــــــــــــ  ل  َب 
ال م  رنَبض  . ا    عـــــــــــــــــض ل  عـــــــــــــــــض فن نـــــــــــــــــض لـــــــــــــــــ   ى  اْلـــــــــــــــــن

.  343  
ر    915 118 ســــــــــــــــــــــ  ت  ا   اآايض بــــــــض ٍء     ــــــــن م  سض   ــــــــــــــــــــــض

ا . بــــــــــض ر ٍم حــــــــــض ا حــــــــــ  ذض ن  شـــــــــــــــــــــــــض ونض عــــــــــض نــــــــــن مــــــــــ  ؤ   رن   يـــــــــــن
.  360  

ا   967 119 بــــــض ه  ان صـــــــــــــــ  ه  ثـنل ثــــــ  فــــــ  ة  ن صـــــــــــــــ  بــــــض ح    نن   ـــــــــــــــن
ا . بــــــــض رض عـــــــض م  الـــــــكضســـــــــــــــــــــ  مـــــــن زض ا ـــــــــــــــــــــ  ا الـــــــر  جـــــــ  فــــــــض ر ا  ـــــــض  دضهـــــــ 

.  378  
بـــــــــض     174 120 ُ ض الســـــــــــــــــــــــ  غـــــــــض د   ضو  ض إ ن   ــــــــــض مـــــــــض  وضالـــــــــ 

رن  ضو   . ـــــــــــــــض  ض ا ألضثـ
قـــــــــــــــ  ر   ضحـــــــــــــــض   وضبـــــــــــــــض اق صـــــــــــــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــض

.  165  
ا  783 121 بــــــــض ل   ــــــــــــــــــــــض ر  آهــــــــ  كضســــــــــــــــــــــ  لــــــــ  كض الض َب   إ نــــــــ 

ا . بــــــــــض ر  رضحــــــــــض د  اء   ــــــــــــــــــــــــض م   الــــــــــتــــــــــ  ى ب ضــــــــــــــــــــــــض ر  ــــــــــــــــــــــــض ــــــــــض   ـ
.  316  

ا  870 122 بــــــــض فــ    الــر فــ  ض ثـــن ُ ض اخــ  ة  غــض بــــــــض حــ  ز   ــــــــــــــــن  حــن
ا . بــــــــض غــــــــض ر  ثـــــــــض ســـــــــــــــــــــــ  م  وضا   هــــــــض    ـــــــــــــــــــــــن ذ  ا وض ــــــــض فــــــــض  شـــــــــــــــــــــــض

.  346  
ا   516 123 فـــــــــض ا شـــــــــــــــــــــــض د  هن مـــــــــض ز مـــــــــن  وض  ســـــــــــــــــــــــ  ن وضجـــــــــض

وا . بــــــــــن ــــــــــض تـ نٍي  ــــــــــض ح  ســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــ  فــــــــــض ال  بــــــــــ  بــــــــــض قــــــــــ  ــــــــــض تـ  منســــــــــــــــــــــــ 
.  244  

اطــضبــنوا  683 124 وا غــــــــ    خــــــــض رضحــن فــ  ــض لــ ف  بــــــــه  ونق   ـ  خــن
زنبن  . عـــــــــ  ر  يــــــــــض ســـــــــــــــــــــــ  وضى ا   م  غـــــــــض وا ثـــــــــ     ـــــــــض عـــــــــن مـــــــــض  وضَتـــــــــض 

.  286  
د  ثــــــــن     663 125 و  ن  مــــــــن نـــــض ر     الض  ـــــن حــــض ا فــــض فــــــــ  عــــ    ــــــــــــــــــن

ل  فـــــــــض   وضالـــــــــر ومن  . ح  نـــــــــض تـــــــــض ـــــــــ  م  فـــــــــافـ   ـــــــــــــــــــــــ     وضالضـــــــــــــــــــــــ 
.  280  

وا  644 126 بـــــــــن اطـــــــــض ا وضخـــــــــض ف  محـــــــــ   هـــــــــ  رض الـــــــــكـــــــــض  وضآخـــــــــ 
وا . بــــــــــن ا الــــــــــر فــــــــــ  ض ان صــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــض ر  رضبـــــــــــ  فــــــــــ  غــــــــــ  م  وضيـــــــــــض ر حــــــــــض  يـــــــــــض

.  277  
  حرف التاء
رضت    902 127 ا اْـــــــــ ض   َثـــــــــضض ض ُ   ـــــــــ  ن  غـــــــــض اءن عـــــــــض دض   ضعـــــــــ 

ت   . حـــــــــــــض تـــــــــــــ  ى فـــــــــــــن وحـــــــــــــض اءض يـــــــــــــن ال  وضحـــــــــــــض م  عـــــــــــــن  عـــــــــــــض
.  354  

وين    390 128 ل   آ ـــــن كــــــــن لـــــ  ت  لـــــ  نــــــــض كـــــض د   ســـــــــــــــــــض هــــــــ  عـــــض  بـــــ 
رضت   . ر ف   ضر بــــــــــــــض   عضشــــــــــــــــــــــــــــض عــــــــــــــن دض الضم  الــــــــــــــ  نــــــــــــــ   وضعــــــــــــــ 

.  225  
ت    869 129 نـــــــض يــــــــ  د  وبــــــــض يــــــــدض فــــــــ  وحـــــــ  ةض الـــــــتـــــــ  ر فــــــــض  وضالـــــــغـــــــن

زضت   . اون    ــــــــــــــن  نــــــــــــــض د  وضالــــــــــــــتـــــــــــــــ  رب   فــــــــــــــض   عــــــــــــــن  حــــــــــــــض
.  345 ،  346  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ل  رض ضضت    792 130 ت  قـــــن ـــــض ا رضب فـــــض ا شـــــــــــــــض رضى مضعـــــ  ك   ســـــــــــــــض

طـــــــــــــض    . قـــــــــــــ  ـــــــــــــض يـ ا الضمض لـــــــــــــ  عـــــــــــــ  رى مـــــــــــــض ت   ثـــــــــــــض ر   ـــــــــــــض  حـــــــــــــن
.  318  

  حرف اجليم
ا  269 131 و ر  ـــــــــــــــــى  جلــــــــضض مـــن تـــن ا  نور ثــــ  فــــــــض ف  شـــــــــــــــــض لـــ   خـــن

ا . فض جـــــــــض ـــــــــ  ي تن  ـــــــــض ـــــــــ  ث ـــــــــ  ب ـــــــــض ٍف وضل ـــــــــ  ل لض خـــــــــن ـــــــــ  ث ز  مـــــــــ   حـــــــــن
.  138  

  حرف احلاء
ْ  وافـ تضحنوا  814 132 ف  ر  ـــــــــى  حن  حنز  وضام دند  ا   ز   ـــــــــ 

حن  . بـــــــــــــــ   ام  َبض ينســــــــــــــــــــــــــــــض ٍة وضالشــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــض عـــــــــــــــ   ل شــــــــــــــــــــــــــــــن
.  324  

هن   280 133 مــــــــ  ا ض  ــــــــــــــــــــــض عــــــــض ى وضفـــــــــن لــــــــض عــــــــ  فض فـــــــــض يــــــــ   وض ــــــــض
هن  . حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وضفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

.  189  
ح    375 134 تـــــــض فـــــــض ٍز انــــــــ  مـــــــ  ونض ُـــــــ ض عـــــــن    ســـــــــــــــــــــ    وض  ســـــــــــــــــــــ 

ح   . تـــــــــــض ـــــــــــض كـــــــــــ    فـ ان  مـــــــــــض   مـــــــــــض هـــــــــــض ـــــــــــض بـ  وضرنون  اضال ـــــــــــــــــــــــــ 
.  224  

ح    651 135 تـــــض ـــــض رض فـ دنونض وضالـــــكضســـــــــــــــــــ  حــــــــ  لـــــ  ـــــن م  يـ  وض ـــــــــــــــــــض
ح   . ل  رضجــــــــــض حــــــــــ  ا وض   الــــــــــنــــــــــ  ت  فضشــــــــــــــــــــــــض لــــــــــض فنصــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــض

.  301  
ى  1002 136 حــض رضاٍح اضو  مــنض الضـــــــــــــــــ  ن   ضو ل  ان شـــــــــــــــــ   مــ 

ا . حــــــــــــــض حــــــــــــــ   د   ــــــــــــــــــــــــــــن ٍر  ضو   ضو ٍل قــــــــــــــض ن  آخــــــــــــــ   مــــــــــــــ 
.  391  

ح    396 137 ـــــــــــض ت ـــــــــــض ٍز فـ الض  ـــــــــــض  ـــــــــــ  نيض ب ـــــــــــ  الضث ـــــــــــض  وض   ث
د  وض ض   . ذ  عـــــــــــن ـــــــــــن ا ل د  وٍح مـــــــــــض وضى نـــــــــــن َ  ســـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــ  ـــــــــــض  بـ

.  225  
  حرف الدال
د د    582 138 ر  ــــــــض م  يــــض ر   وضعـــض بضصـــــــــــــــــ  وضى الـــ   وضار فـــض   ســـــــــــــــــ 

د   . ـــــــــــــن ب ا عـــــــــــــض ار  رنم  محـــــــــــــ   فـــــــــــــ  كـــــــــــــن ـــــــــــــ  فـــــــــــــ  ن وضال  وضخـــــــــــــض
.  260  

ف  خنل فن غضد    984 139 ا  ـــــــــــــــ  ع  رضت  م ن  عضن  مضد   وضســـــــــــــــن
د   . ا رضغـــــــــــض ـــــــــــبـــــــــــ  ني  ال نـــــــــــ  ت  ثـــــــــــن   ب ضـــــــــــــــــــــــــض لـــــــــــض تـــــــــــ   ـــــــــــن  وضقـ

.  383  
رد    1003 140 يــــــــلض إ ن   ــــــــن ذا وضقــــــــ  ا   هــــــــكــــــــض لــــــــنــــــــ   لــــــــ 

د   . دض    محــــــــــــــــض  عــــــــــــــــ    بــــــــــــــــعــــــــــــــــ  ــــــــــــــــض ل  وضبـ لــــــــــــــــ    هــــــــــــــــض
.  391  

د  إ ن     697 141 ن  وضشـــــــــــــــــــــن لن  ـــــــــــــــن َض ا ـــــــ    نالا اْل ف  دض
د   . ن     َثــــــــــــــضض ى  ــــــــــــــن ار ٍق ثــــــــــــــن  طــــــــــــــض مــــــــــــــا   ــــــــــــــض  لــــــــــــــض

.  291  
دضا  806 142 ه  مــــــــض بــــــــض حـــــــ  ا  ن  ـــــــــــــــــــــن ا عــــــــض ذض ٍر  ــــــــض  بضصـــــــــــــــــــــ 

دندضا . ح  وامــــــــــــ  تــــــــــــض ف  وضافـــــــــــــ  لــــــــــــ  و  ض اْلــــــــــــن د  غــــــــــــض تــــــــــــض  وابـــــــــــــ 
.  321  

ا  947 143 دض وا غــــــــض هــــــــن تـــــــــض نـــــــــ  يـــــــــض وا  ــــــــض جــــــــن تــــــــض نـــــــــ  الا وضيـــــــــض   ــــــــ 
وا غــــــــــ     . جــــــــــن نــــــــــتــــــــــض ز   ــــــــــض دندضافـــــــــــن س  امــــــــــ  الــــــــــ  جــــــــــض  وضاملــــــــــ 

.  371  
ا  971 144 دض ا رنم  ى  غــــــــض د  و  ن  مــــــــض ال  نـــــــض الضســـــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــض

دندضا . فض امــــــــ  وضقـــــــ  من الـــــــ  هـــــــن عـــــــ  ف  مـــــــض ا  ــــــــــــــــــــــ  مــــــــض هـــــــن فـــــــن لـــــــ   خـــــــن
.  380  

ا  993 145 دض بـــــــــ  ذ  ب  رن    ـــــــــن   وضلـــــــــن عـــــــــض ق  يــــــــــن وثـــــــــ   يـــــــــن
دندضا . ر  وامــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــ  ا   مض فــــــــــــض عــــــــــــض رضا  ضطــــــــــــ  ــــــــــــض ل  ثـ قــــــــــــ   ــــــــــــض  ثـ

.  386 ،  387  
رب     990 146 د  حــــــــــض م  وضشــــــــــــــــــــــــن ة  هلــــــــــضن يــــــــــض الض الضغــــــــــ   غــــــــــض

ر  رند   . وض ـــــــــــــــ  رض الـــــــــــــــ  ا وض ضســـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــ  بــــــــــــــــ  م  ثــــــــــــــــض ُـــــــــــــــضن  إ ايض
.  386  

دنو  709 147 وقــــــــ  ا وضيـــــــن فــــــــض اءن شـــــــــــــــــــــض يــــــــض ـــــــ  لن ال فضضــــــــــــــــــــــ   ـــــــن  يـ
دنوا . ا  ــــــــــــــــــــــن فــــــــض تــضو ى شــــــــــــــــض ل  يضســــــــــــــــ  حــــــــ    وض ضم  هــــــــض   ــــــــــــــــض

.  295 ،  296  
د    176 148 ى  ضحــــــــض ــــــض ؤ   ــــــن ك    ضن  يـ ض

ن املــــــــ  ُ ا وضغــــــض فــــــــ  ــــــ  ل  خــــــن
ن  ضن    . رب  د  ُيـــــــــــــن  رب ن عـــــــــــــض م  حـــــــــــــض لـــــــــــــض انض رضوضى اعـــــــــــــ    ـــــــــــــض

.  169  
د    799 149 ر  ْثن  شــــــــــــــــــــن ر ى  وضاق صـــــــــــــــن ا ال بضصـــــــــــــــ  تـنهــــــض لضك    ضه 

د   . عــــــــــــــن ــــــــــــــض رب   وضيـ ل  حــــــــــــــض كــــــــــــــن ــــــــــــــ  ز يــــــــــــــنض ال اجــــــــــــــ  عــــــــــــــض  مــــــــــــــن
.  319  

دندضا  760 150 اعنوا اشــــــــــــــــــ  طـــض ا اســـــــــــــــ  ٍن فـنز  فضمـــض  خنل ف  وض ض
ا . دض فــــــــــــــض ــــــــــــــ  نـ ــــــــــــــض ــــــــــــــض    ضن  يـ ا وضرند  ف اء  فضشـــــــــــــــــــــــــــــض  طــــــــــــــض

.  309  
دنوا ا  907 151 هــــــــ  اقــــــــر  ضشــــــــــــــــــــــض دض دنوا مــــــــض هــــــــ    ن ءض نشــــــــــــــــــــــ 

ا . د  ا َثــــــــــــضض نــــــــــــض ٍم وضجــــــــــــ  ـــــــــــــ  لــــــــــــ  م  عــــــــــــ  الض  ــــــــــــض ل  قــــــــــــض  قــــــــــــن
.  356  

وٍف وضرضدضا  354 152 رٍو وض ــــــــــــن مــــــــــــ  ن   ض   عــــــــــــض  وضعــــــــــــض
داض  . نــــــــــــ  ار ا  نســــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــض تــــــــــــ  ل   اخــــــــــــ  كــــــــــــن لــــــــــــ  ا وضلــــــــــــ   نضصــــــــــــــــــــــــــا

.  211  
  حرف الذال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ذ    849 153 َــــــــــــ  تــــــــــــ  و ز  وضرضفــــــــــــ  ن يـــــــــــــض ة  فـــــــــــــض  وضرضمحــــــــــــ ض

ان صــــــــــــــــــــــ     . ل  إ و  فــــــــض ر  حــــــــض اعــ  ٍ   نصــــــــــــــــــــــض حــــــــ    ــن    ــــــــــــــــض
.  339  

ا  941 154 ذض م  غــــــــ  مــــن رضوحن ا ــــــــــــــــــ  َض د ن  فــــض ر  دض ف  قــــــــض  خـــ 
ا . ذض ر   ضخـــــــــض ســــــــــــــــــــــــ  م  ا   مـــــــــن ا ا ــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــض ٍ  شــــــــــــــــــــــــض قـــــــــ  و    ـــــــــ ض

.  369  
ا  861 155 ذض م   ــــــــض ا عــــــــض نــــــــ  فــــــــ  ض غــــــــ  ز  وضار فــــــــض   اْلــــــــض  فـــــــــن

ذض  . ن  غـــــــــــــض م  د ن  عـــــــــــــض ان  شـــــــــــــــــــــــــــ  رفـــــــــــــض يـــــــــــــم  احلـــــــــــــ ض   ضلـــــــــــــ 
.  343  

ن  156 ـــــــــــــــاب حســــــــــــــــــــــــــــــ    وجـــــــــــــــهـــــــــــــــهـــــــــــــــموشــــــــــــــــــــــــــــــب
 مـــــــــــــــــن إايد بـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــزار بـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد   .

.  366  
ـــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــدا 157  اي رب ســـــــــــــــــــــــــــار َبت لـــــــــــــن ي

 حتـــــــــــــت ورا  الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــس  و  ـــــــــــــف الـــــــــــــيـــــــــــــدا .
.  32  

  حرف الراء
رضا  980 158 ل   ــــــــض ل   ــــــــ  ن  نــــــــض ا الــــــــر محــــــــ  فــــــــض ا  ــــــــض بــــــــ    ــــــــن

رضا . ـــــــــــــض ة  غـــــــــــــ    وض ـ بـــــــــــــض حـــــــــــــ  دند   ـــــــــــــــــــــــــــن رضةض امـــــــــــــ  خـــــــــــــ   َض
.  382  

دا ايض   818 159 ٍ  مــــــض حــــــ  ا  ـــــــــــــــض ض ز م  محــــــ  اج  رن فــــــض  َنض شـــــــــــــــن
رنوا . ن  ثــــــــــن مـــــــــض مـــــــــن ذض ا ــــــــــــــــــــــــ  َـــــــــ  تـــــــــ  وضى نــــــــــض ن  ثــــــــــض  د ن  عـــــــــض

.  268  
وضر    111 160 ر  الســـــــــــــــــــــــ  خــــــــ  ا    هــــــــض تـــــــــض لــــــــ   وضإ ن  وض ـــــــــــــــــــــــض

ر   . جــــــــــــــــض تــــــــــــــــض ُ ن ن الض  ــــــــــــــــن  ف  وضغــــــــــــــــض قــــــــــــــــ  الض  ــــــــــــــــض  فــــــــــــــــض
.  124  

رض     647 161 اايض حضصـــــــــــــــــــــــض طـــــــــض ل  خـــــــــض م   ـــــــــن   وضقـــــــــن  عـــــــــض
ذ رض    . عـــــــــ  ٍص مـــــــــض فـــــــــ  وحض وضار فـــــــــض   نضصـــــــــــــــــــــــ  ض حـــــــــض  مـــــــــض   نـــــــــن

.  277  
ر    712 162 ســـــــــــــــــــ  دند  وضا   قن امــــــــ  الـــــ  ر  خــــــــض ا غـــــض دض تــــــــ  بـــــ   وضاال 

رنر   . ل  وضا ألضر  ض اضجـــــــــــــــــ  وٍر  ـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــن  وضار فـــــــــــــــــض    ـــــــــــــــــض
.  296  

رنوا  120 163 ســــــــــــــــــــ  طــــــ    وضر    وضا   قــــــض ز  الــــــ  لض  ــــــض  بــــــــ   وضقـــــــض
ر رنوا . ٍر حــــــــــض دض  ضســـــــــــــــــــــــــ  عــــــــــ  ــــــــــض ون  بـ كــــــــــن لض الســـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  ب ــــــــــض  قـ

.  152  
ا     315 164 ــــــنــــــــ  رضاءضى الــــــر ا فــــــض ض ال ــــــض ف   ـ لــــــ  ر  خــــــن ض  ِبــــــ 

ر   . َــــــــــض ا فــــــــــض فــــــــــض فــــــــــا  رضانض رند   ـــــــــــــــــــــــــض لــــــــــ  يــــــــــ   ن خــــــــــن  طــــــــــض
.  194  

ر    929 165 رض  ضســــــــــــــــــــــض ح   ضد َبض ولن ايض إ و   ــــــــــــــــــــــض قــــــــن ــــــــض  نـ
دضر   . ا  ـــــــــــــــــــــــض فـــــــــض وا شـــــــــــــــــــــــض عـــــــــن ـــــــــض لن ار فـ ثـــــــــ  ر م  فـــــــــض   مـــــــــ   حـــــــــ 

.  363  
ر    645 166 هــــض ح   ــــض تــــ  فــــض م  مــــض ض الــــ  هــــ  يــــ  لــــ  ا وضحــــض فــــــــض  شـــــــــــــــــــض

ر   . هن  ضســــــــــــــــــــــــــض يــــــــــــمــــــــــــض ى وض نم  مــــــــــــ  ر  ر  ــــــــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــ   وضا  
.  276 ،  277  

ر    777 167 ا وضإ ثــــــــــ  ا فضشــــــــــــــــــــــــض ز مــــــــــ  ف  جــــــــــض  وضالض ْــــــــــضض
ر   . م   ضســــــــــــــــــــــ  ن  غــــــــ    وض ــــــــــــــــــــــض كــــــــ   ر  وضســــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــ  ا    فــــــــض

.  314  
ن   680 168   ُ رن    ينســــــــــــــــــــــــض ن شــــــــــــــــــــــــن ـــــــــض ا يـ ـــــــــض ن ـــــــــض م  ثـ  وض ـــــــــض

رن  . فـــــــــــــض ا  ـــــــــــــن عـــــــــــــ  طـــــــــــــ  ص  وضقـــــــــــــ  فـــــــــــــ  ا ن الض حـــــــــــــض تـــــــــــــض  مـــــــــــــض
.  284 ،  285  

ضاا  185 169 رب  ز  وض ضخـــــــــــ  الضفن مـــــــــــ  دن اْلـــــــــــ   جـــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــ 
وض  . حــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــض ر  رابــــــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــ  ا  ضئــــــــــــــــــــ  ذض  ءضائــــــــــــــــــــ 

.  171  
ر    733 170 ســـــــــ  طضا   ا   فضا خضاط    وضقنســـــــــ  ر ف  شـــــــــض  ينســـــــــ 

ر   . م  وض ــــــــــ   حــــــــــ    وض ــــــــــــــــــــــــن ا  ــــــــــــــــــــــــض عــــــــــ  ا مــــــــــض مــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــض
.  302  

تضق ر    609 171 افض منســـــــــــــــ  لن نضصـــــــــــــــــــ  ن الكنوف  قــــض  وضالل يــــ 
ر   . مـــــــــ    َثـــــــــضض رب ٍ وض    ـــــــــــــــــــــــض ا حـــــــــض ذض ر  شـــــــــــــــــــــــض ســـــــــــــــــــــــ  ا    فـــــــــض

.  267  
ا   632 172 ر  وضاوض وضمــــــــض الا  ضســــــــــــــــض عضم   ن م  نـض ذ ف   ض  احــــــــ 

ر   . ا زضهـــــــــــض ل  محـــــــــــ   ف  نـــــــــــض ا  ضن  خـــــــــــ  نـــــــــــا  رضجـــــــــــض يـــــــــــ   عـــــــــــض
.  272  

ر    956 173 اونٍت قضصـــــــــــــــض ف   ـضفــض ا  ـــــــــــــــ  وحــ  م  نضصـــــــــــــــن   ـــــــــــــــض
ر   . هـــــــــــض و   ـــــــــــض عـــــــــــن د  ـــــــــــض و   د عـــــــــــن ـــــــــــض ا وض  ل  ر  ــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــ   ـــــــــــض  ثـ

.  374  
رن   529 174 بضشــــــــــــــــــــــ   ــــــــن ذ ى يـ الض الــــــــ   وضدنم  ر  ــــــــــــــــــــــى  حــــــــض

وضى  . يـــــــــــاض إ و ثــــــــــــض من الـــــــــــ  لـــــــــــ   عـــــــــــض رنوانــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــ  ل  وضا    نـــــــــــض
.  247  

رنر    583 175 وتض اجـــــــــــ  اغـــــــــــن ه  وضطـــــــــــض ئـــــــــــ  م   َبض  ب ضـــــــــــــــــــــــــض
ر   . ســـــــــــــــــــــــــــــ  اْـــــــــــــــ ض   وضا   ه  فـــــــــــــــض االض ـــــــــــــــ  و ز ا ر ســـــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــض  فـ

.  268  
د   ضمضر    730 176 ا مـــــض دند   م  ثـضنـــــض منم  اشـــــــــــــــــــ  ا ا ـــــــــــــــ   يـضل قـــــض

ر   . د  وض ضســـــــــــــــــــــــــــــض ن  مـــــــــــــــض غـــــــــــــــض لـــــــــــــــن ـــــــــــــــ  بـ ـــــــــــــــض ر  وضيـ هـــــــــــــــ    ـــــــــــــــض
.  301  

177 757    ٍ حــــــــ  من  ــــــــــــــــــض كـــ  داا حـــن رب   وضســــــــــــــــــــــن رضاحـــض ـــض  دضبـ
رضا . ســـــــــــــــــــ  م  ا   وا  ـــــــــــــــــــن هـــــن قـــــض فـــــ  ـــــض حــــــــ    يـ ض  ـــــــــــــــــــض نيض ســـــــــــــــــــ   ايض

.  308  
ر    995 178 م  وضاق صــــــــــــــــــــــــن اءن عــــــــــض فــــــــــض افن الــــــــــ   وضالض ُيــــــــــضض

ر   . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٍف وضا   لــــــــــــــــــــ  ن ا  ــــــــــــــــــــ    ضن  رض ض ن زض ــــــــــــــــــــض
.  387  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ر    921 179 ســــــــــــــــــــ  م  ا   وا  ــــــــــــــــــــن لــــــن ــــــض ا ـ ص  فــــــض   وضقــــــــض  نــــــض

ر   . ن  اق صـــــــــــــــــــــــــــن ا وضآســـــــــــــــــــــــــــ  الض محـــــــــــــ   ر  عـــــــــــــن  وضاق صـــــــــــــــــــــــــــن
.  362  

ر    344 180 ســــــــــــــــــــــــض ك  ل   ضو   ـــــــــن ق  الـــــــــر ا إ ن   ـــــــــنض  وضرضقـــــــــ  
ر   . م  وضان صـــــــــــــــــــــــــن َـــــــــــ   ف  فـــــــــــض وضقـــــــــــ  ون  الـــــــــــ  كـــــــــــن  وض   ســـــــــــــــــــــــــن

.  205 ،  206  
ر    114 181 فن غـــض لـــ  ا وضاْلـــ ن فــــــــض دضقن شـــــــــــــــــض بن  ض ــــــــــــــــــــــ   وضَبض

ر   . روننض  ــــــــــــــــــــض طــــــ  يــــــ  صــــــــــــــــــــض
ن
ا امل فــــــــض د رض غــــــــ    شــــــــــــــــــــض  ينصــــــــــــــــــــــ 

.  257 ،  365  
ن  سض   125 182 كــــــن ــــــض و ن   ضو  ي ــــــض نـ ــــــن ا  ض  يـ ر  مــــــــض مــــــض  منضــــــــــــــــــــ 

ر   . بـــــــــــــــــــن ز م  انـــــــــــــــــــ  د د ا وض  اجلـــــــــــــــــــ ض  وضالض منشــــــــــــــــــــــــــــــــــض
.  129  

رض     968 183 ــــــــــــض بـ ل  إ و   ضد  رض قــــــــــــن ــــــــــــض وضى إ وضا دضبـ ــــــــــــض  ثـ
رض    . فــــــــــــ  نــــــــــــ  ــــــــــــض تـ ا منســــــــــــــــــــــــــ  ن  فــــــــــــض   وضفــــــــــــض ن  عــــــــــــض  إ و   ــــــــــــض

.  379  
وون إ ن   ضرضدتض  ـــــــــــــض   103 184 ل   ضعـــــــــــــن  قـــــــــــــر وضقـــــــــــــن

يــــــــــــ   الــــــــــــ   . مــــــــــــ  را  جلــــــــــــ ض هــــــــــــ  ل  جــــــــــــض حــــــــــــ  الــــــــــــنــــــــــــ   قــــــــــــر  ــــــــــــض
.  117  

ر    565 185 م  قضصــــــــــــــــــض تــــن لن الضمضســــــــــــــــــ  قــــــــ  م  الــــثــــ   ق  وضعــــض  حــــض
ر   . يــــــــــال  نضصــــــــــــــــــــــــ  ن  ــــــــــض لــــــــــ  ا إ ال  قــــــــــض فــــــــــض ا شــــــــــــــــــــــــض عــــــــــ   مــــــــــض

.  256  
رض    قـــــــــر ْثن  ا  1007 186 قـــــــــض ـــــــــض بـ سض الـــــــــ  دض وض ـــــــــض  مـــــــــ   احلـــــــــ ض

رض    . اال  وض ــــــــــــــــض الا وضار حتــــــــــــــــ ض تض حــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   إ ن  شـــــــــــــــــــــــــــــــ  
.  394  

رضا  532 187 ســـــــــــــــــــــ  ر     وا   م  حـــــــض ونض  ـــــــــــــــــــــن مـــــــن لـــــــض عـــــــ   وض ــــــــض
د    . رضاوضشــــــــــــــــــــــــــــــن وا الض  ض مــــــــــــــــن عــــــــــــــــن ــــــــــــــــض زا  وضار فـ ــــــــــــــــ  ن   ــــــــــــــــض

.  248  
ر      555 188 ا  ضســـــــــــــــــــــــــــض هـــــــــــــض ه      نم    نمـــــــــــــ    ألنمـــــــــــــ  

ر   . ا الـــــز مـــــض ذض ى  ــــــــض ل  ر  ــــــــــــــــــــ  وض ــــــــــــــــــــــ  دضى الـــــ  ا لــــــــض مــــــــا   ــــــــــــــــــــض
.  253  

رضى  920 189 ـــــــــض ا وض ـ ـــــــــض ي ـــــــــ  من ال هـــــــــن ـــــــــض يـ ـــــــــ   وضف ـــــــــن ف  نـ ـــــــــ  ل  خـــــــــن
رضا . هـــــــــــض دض ن ار فـــــــــــض    ـــــــــــض عـــــــــــ  ـــــــــــض م  بـ يـــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــض لـــــــــــ   لـــــــــــ 

.  361 ،  362  
ا   966 190 نــــــــــ  رضاغــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــ  اء  وضا   أ  و طــــــــــض  وض   وضطــــــــــ 

هــــــــــر ا . فــــــــــ     ــــــــــض ــــــــــر فــــــــــ  ض فــــــــــاخــــــــــ  م  وضرضب  ال ز   ــــــــــض  حــــــــــن
.  378  

َنن  191 و  حـــــــــض من  و  ـــــــــــــــــــــــض تـــــــــن ـــــــــ  زضفـ ـــــــــ  ن   ضنـ ر  لـــــــــض ـــــــــ  مـــــــــ  عـــــــــض  لـــــــــض
دامــــــــــــى  نــــــــــــتــــــــــــمن آل . سض الــــــــــــنــــــــــــ  را ض لــــــــــــبــــــــــــ  ــــــــــــ     ضِبــــــــــــ 

.  350  
  حرف الزا 
ا وض ض   259 192 يـــــــــــم  الـــــــــــبـــــــــــ  يـــــــــــٍ  ِبـــــــــــ   ءن ثض نـــــــــــ   وضسض

.   ُ فــــــــــــــ  ز  مــــــــــــــض ض الصــــــــــــــــــــــــــــ  م  ر  ــــــــــــــــــــــــــــى  حــــــــــــــن  اد غــــــــــــــ 
.  135  

زن   505 193 ن شـــــــــــــــــ  ـــن ا وضرضا    نـ فــــــــ  لـــ  ن  خـــن ر  بـــ  كضســـــــــــــــــ   وضالـــ 
ز ٍم    رنزنوا . ض م  ِبـــــــــــــــ  لـــــــــــــــض لن اعـــــــــــــــ  ا وضوض ـــــــــــــــــــــــــــــ   َســـــــــــــــضض

.  242  
  حرف السني
هن مــــــــض     466 194 عــــــــ  ــــــــض دن ار فـ عــــــــ  ــــــــض ف  وضبـ ن  اْلــــــــ   كــــــــ  ــــــــض  وضل

م  فــــــــــــــــض   رض ــــــــــــــــض    . ال   ــــــــــــــــض فــــــــــــــــض ــــــــــــــــ    1 ضو ىض  ا ألضنـ
.  234  

ا  450 195 تن ابــ لن نــضل  فض    ضســـــــــــــــــض حــ  لن وضالســـــــــــــــ    نو نض ا ــ 
ا . ب ســـــــــــــــــــــــــض ـــــــــــض ـــــــــــض   ل ث ـــــــــــ  ل ـــــــــــن ٍر دنم  وضثـ كـــــــــــ  ـــــــــــن د    ن قـــــــــــن ـــــــــــ   وضال

.  259  
س     740 196 فـــــض م  نـــــــض ن  عــــــض ر   ــــــض ا حــــــض فــــــــ  ى وض  ســــــــــــــــــــ  فــــــض   ــــــض

س   . كـــــــــــض الض الـــــــــــر وم  عـــــــــــض ا عـــــــــــض بـــــــــــض رضا ســـــــــــــــــــــــــض عـــــــــــض  وضالشـــــــــــــــــــــــــ 
.  304  

  حرف الصاد
ف  وضمضن  يضكنونن    620 197 ل    ـــــــــــــــ  ص     ال كــن ال قضصــــــــــــــض   ــض

ص   . م  رضمــــــــــض ا  ــــــــــــــــــــــــن عــــــــــ  م  مــــــــــض هــــــــــ  مــــــــــ  زضعــــــــــ  ا بــــــــــ  فــــــــــض  شــــــــــــــــــــــــض
.  269  

ص    101 198 ٍس وضخــــن فــــ  نـــــض ن  دنون   ـــــض تن مــــ  كــــــــ   والســــــــــــــــــ 
ص   . يــــــــــ  ن نــــــــــن اٍل حــــــــــض ف صــــــــــــــــــــــــض اٍل وضانــــــــــ  ذ    ا  صــــــــــــــــــــــــض  بــــــــــ 

.  182  
  حرف الضاد
فـــــض     913 199 وضات  خـــــض مـــــض ا رضب  الســــــــــــــــــــ  فــــــــض ق   ـــــض  حـــــض

رض    . دض غــــــــــض نــــــــــ  َض عــــــــــ  لــــــــــ   دض غــــــــــ  ى يـــــــــــض فــــــــــض ا  ــــــــــض عــــــــــ   فـــــــــــ 
.  359  

  حرف العني
يـــــــــق  مـــــــــض    الـــــــــقـــــــــرآن قـــــــــر وضيـــــــــن   79 200 قـــــــــ  حـــــــــ  لـــــــــتـــــــــ   َب 

بــــــــــــــــــض    . ــــــــــــــــــ  تـ ل  مــــــــــــــــــن و يــــــــــــــــــٍر وض ــــــــــــــــــن د  ٍر وض ــــــــــــــــــض د   حــــــــــــــــــض
.  22  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-467- 

 

 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
 على حنيض عــــــــا بــــــــتن املشـــــــــــــــيــــــــ ض على الصـــــــــــــــبــــــــا 201

ا   ـــــــــــــــــــــــــحن والشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــ ن واز ن  . مـــــــــــ   وقـــــــــــلـــــــــــتن  ضلـــــــــــض
.  289  

ا  606 202 عـــــــــــض ا مـــــــــــض فـــــــــــض وا  ـــــــــــض و نـــــــــــن ـــــــــــض ات  نـ  وضدضرضجـــــــــــض
ا . نــــــــــض من هــــــــــن هــــــــــن عــــــــــ  وبض مــــــــــض قــــــــــن عــــــــــ  ــــــــــض ا يـ عــــــــــض ي ســــــــــــــــــــــــض  وضالــــــــــلــــــــــ 

.  266  
ر  اع لضم   ضم  مضعضا  675 203 ســــــــــــ  منم  وضا   سض ا ــــــــــــ   مض    نســــــــــــ  

ا . عـــــــــــــــــــض طـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــض ر   ـ فـــــــــــــــــــض  إ ال  إ  ض  ضن   ـــــــــــــــــــن
.  281  

ل  مــض     679 204 الــنــ حــــــــ  وا  ــــــــض ر  ــن مــــــــا  ينشــــــــــــــــ  لــ ف  وضعــض  خــن
فـــــــــــــض    . رو شـــــــــــــــــــــــــــض كـــــــــــــن م  وض ـــــــــــــ  ل   ـــــــــــــض ا نـــــــــــــض  رنوٍم َســـــــــــــضض

.  284  
ا حنز  ث ق    268 205 فـــــض رن مض    خنل ف  شـــــــــــــــض ادض و     وض ـــــــــــــــــــض

مــــــــض    . ز  لــــــــن تن حــــــــن ذ  بــــــــض ْ  نـــــــــض م  حــــــــن ا  ــــــــض فــــــــض ر د  شـــــــــــــــــــــــض  يــــــــن
.  139 ،  140  

ودض مــــض     619 206 م  هــــن لــــو  ــــض مــــض عــــ  ا  ـــــض مــــــــ  ابض عــــض طــــــــض  خــــ 
ٍت ْـــــــــــضض    . َض ا كـــــــــــض س  مـــــــــــض د   ـــــــــــ  وضى عـــــــــــن ل  او  ثــــــــــــض   ـــــــــــض 

.  291  
ا  626 207 عــــــــــض هن مــــــــــض فــــــــــ  فــــــــــ   دند  ن وخــــــــــض وا امــــــــــ  ر قــــــــــن ــــــــــض  وضفـ

ن   . و  نـــــــــــض ـــــــــــض ر  نـ ا ر  ـــــــــــــــــــــــــى  وضعضشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــض ـــــــــــض دن ار فـ عـــــــــــ  ـــــــــــض  بـ
.  270  

ا  633 208 عـــــــض غ شـــــــــــــــــ   مـــض ةن هلـــنم  يــــن نــــــــض عـــ  لن لـــض فض ا ــــــــ  لـــ   خـــن
ا . عــــــــض ــــــض سض ار فـ مــــــ  ةن وضالشــــــــــــــــــــ  بــــــــض حــــــ  ا  ــــــــــــــــــــن مــــــــض د  د   ــــــض  شــــــــــــــــــــــض

.  273 ،  299  
ــــــــــض ن   810 209 ــــــــــد  ز ن  وض نو  ض  ضر ب د ي فن احلــــــــــض ــــــــــ  ل  خــــــــــن

وا . عـــــــــن ار فــــــــــض رضى فـــــــــض ةن االنخـــــــــ  ام ســــــــــــــــــــــــض حـــــــــ    وضخـــــــــض   ــــــــــــــــــــــــض
.  323  

ـــــــــــر فـــــــــــ      904 210 ل اَب  عـــــــــــض رض مـــــــــــض ائـــــــــــ  بـــــــــــض م  وض ـــــــــــض  عـــــــــــض
ا . عـــــــــــــــض لض ار فــــــــــــــــض ر ســـــــــــــــــــــــــــــ  ُض رنم  فـــــــــــــــض   وضيــــــــــــــــن بـــــــــــــــ    ـــــــــــــــض

.  355  
ا  600 211 عـــــــض جـــــ  وض   منضـــــــــــــــــــ  هـــــوضى  ــــــض تـــــض ر  اســـــــــــــــــــ   وضوض ـــــ  

ا . عــــــــــض ــــــــــض فض وضقـ ــــــــــ  ي ف   ــــــــــض جــــــــــ   اْلــــــــــ   ــــــــــ  ن ــــــــــن ل  وضنـ  فضضــــــــــــــــــــــــ 
.  298  

ة  رضفـــــــــــض     670 212 لن رند  فـــــــــــض   وضرضمحـــــــــــ ض بـــــــــــض قـــــــــــ   يــــــــــــن
م    . وٍن ســــــــــــــــــــــض نــــــــن فض بــــــــ  عــــــــ  ــــــــن ا يـ فــــــــ    فضشــــــــــــــــــــــض اخــــــــ   مــــــــض   فــــــــض

.  281  
ا  914 213 م  دضعــــــــض وا إ و   ـــض لـــن تـــ  اعـــ  رض فــــــــض م   ضســـــــــــــــــ   وض ـــــــــــــــــن

ا . عــــــــــــــض وا رنم  وضمــــــــــــــض حــــــــــــــن تــــــــــــــض ــــــــــــــ  كض افـ ر ا وضإ نــــــــــــــ  هــــــــــــــ    ــــــــــــــض
.  359  

  حرف الفاء
افن    559 214 قــــــــض ا ا ألضح  فــــــــض م  شـــــــــــــــض ا  ـــــــــــــــض عــــــــض ا مض ر هــــــــ    ن

الضفن  . هن خـــــــــــــــ  ن  لـــــــــــــــض ا مـــــــــــــــض  ُ هـــــــــــــــ  ى  ـــــــــــــــض فـــــــــــــــض   ـــــــــــــــض
.  254  

ٍة   301 215 بــــــــض حــ  ن   ــــــــــــــــن ر  ض  رض ضى مــ  تــنلــ ف  حــض  لــضنــــــــاض ا خــ 
ف   . زض حـــــــــ  مـــــــــ  ف  وضاهلـــــــــ ض فن  ـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــ  ُ ض االنو ض اْلـــــــــ ن  وضغـــــــــض

.  193  
ف    798 216 ونض عــــــض لــــــن ا ــــــ  قــــــــض ف  إ د ر يــــــسض يـــــــن لــــــ   مــــــض   خــــــن

ف   . ر م  خـــــــــض حـــــــــ  لـــــــــ  ت  لـــــــــ  د  مـــــــــض ا هـــــــــن ح  الـــــــــتـــــــــ  تـــــــــض ـــــــــ  م  افـ  عـــــــــض
.  319  

تنل ف    234 217 ى اخ  اين  مض   ع يســـــــــــــــض بـضهــــض ل ءن ا الض ـــــــــــــــ   وضمـــ 
ا  . فض جــــــــــض يــــــــــ  ل  رضوضى دنم   ــــــــــض  دنف   الــــــــــقــــــــــرآنوضســــــــــــــــــــــــض

.  182  
ا  438 218 فــــــــض كـ س  إ و  عـض ام  وضاعـ  م  والشــــــــــــــــــــــ   االنمـنورن هـن

ا . دض فـــــــــض عـــــــــ  ـــــــــض و  هـــــــــ    بـ اءض هـــــــــن ن  هـــــــــض كـــــــــ   رن وضســـــــــــــــــــــــض  االضمـــــــــ 
.  232  

ا  681 219 فــــــــض ا شـــــــــــــــض ءض  ـضب لون التــــــــ  َ  َبض كنو  رنم  د ن  ســـــــــــــــن
ا . ر فــــــــــض ر   ــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــ  م  وضايض ا   هــــــــــن فــــــــــ  د  خــــــــــ  هــــــــــ  ــــــــــض  الض يـ

.  285  
ا  686 220 فــــــــض هن شــــــــــــــــــض ا وض ضنــــــــ  فــــــــ  لـــ  ف  خـــن ونض  ــــــــــــــــــ  كـــن  يـــض

ا . ر  فـــــــــــــض وٍن  ـــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــن لن بـــــــــــــ  عـــــــــــــض ر  وضدـــــــــــــض  ســـــــــــــــــــــــــــ  ا    فـــــــــــــض
.  286  

ف    752 221 دند  وضخـــــ  ا وامــــــــ  هــــــــض لـــــض من ار فـــــض    ضهـــــ  هـــــض نــــــ   وضعـــــض
ر ف   . ا غـــــــــــــــ    وض ـــــــــــــــــــــــــــــن د  رب   مـــــــــــــــض ة  حـــــــــــــــض يـــــــــــــــض  زضا ـــــــــــــــ 

.  307  
ا  121 222 فـــــــض ٍم وضشــــــــــــــــــــض م  ب ضــــــــــــــــــــض ـــــهـــــ  ي قـــــ  ال  وضَبض  وض ــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــٍم  . ي امـــــــــــــــض   مـــــــــــــــ  ـــــــــــــــض رضف ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــ  اضءض وض ض   اهلـــــــــــــــ 
.  152  

ا  521 223 فــــــــض يــــــــٍد شــــــــــــــــــــــض وحــــــــ  تــــــــض ه بــــــــ  ابــــــــ  تــــــــض ص   ــــــــ   نــــــــض
ا . رنفــــــــــــــــــــــض اٍء  ــــــــــــــــــــــض يــــــــــــــــــــــض ر  قن بــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــــــن  وضالض نـ

.  245  
ا   958 224 ى شــــــــــــــــــفــــــــض فــــض ا وضالض ُيــــض  ر يــــكــــــــ  ر ا وضحتــــ     ضســــــــــــــــــ 

ا . رنفــــــــــــــــــض رنوا د ن   ــــــــــــــــــض ذ  ــــــــــــــــــ  وا يــــــــــــــــــض نــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــ  ؤ  ــــــــــــــــــن  وضيـ
.  376  

اء       278 225 يــــــــض ــــ  ل  وضوضات  ال ا ضمــــــــ  فــــــــض ل   شــــــــــــــــــض كــــــــن ــــ   ال
ا . ر فــــــــــــــــض عــــــــــــــــ  ر د   ضن   ـــــــــــــــــض ا إ ن   ــــــــــــــــن ن   اضالضَســــــــــــــــ ض  وضثــــــــــــــــض

.  188  
ا  970 226 ـــــــــض ا دضف ا محـــــــــ   ونض  ضســـــــــــــــــــــــض ـــــــــ  ب هن  ـــــــــن  عـــــــــ   مـــــــــض

ا . رضفــــــــــــــض ُ ا عــــــــــــــض هــــــــــــــ ف   ــــــــــــــض لــــــــــــــ  دضى اْلــــــــــــــن   ــــــــــــــن  ض لــــــــــــــض
.  379  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ا  493 227 فــــــــض دن شــــــــــــــــــــض عــــــــ  ـــــض ا بـ عــــــــ  م  وضمـــــض وهـــــن ـــــن ل ـــــض تـ قـــــ  ـــــض  الض  ـ

ا . فــــــــض ر م  رضشـــــــــــــــــــــــض م  حــــــــ  لــــــــ  حن الســـــــــــــــــــــــ   تــــــــ  ر  وضفـــــــــض اق صـــــــــــــــــــــــن  فــــــــض
.  239  

ف    317 228 ةن  ـــــــض بــــــــض حـــــــ  ل   ـــــــــــــــــــــن ح   ضمــــــــ  وضا ـــــــ  فـــــــض  وضرضا الـــــــ 
ف   . ظض  ـــــــــــــــــــــــــ  افــــــــــ  ى حــــــــــض افض رضعــــــــــض ا  ــــــــــض ال  وضهــــــــــض  حــــــــــن

.  195  
رنف    723 229 م   ــــــــض ُ ن  ــــــــض ابن وضا ألضخــــــــ  طــــــــض  رضوضى اْلــــــــ 

ف   . فض  ــــــــــــــــــــــ  لــــــــ  ا وضاْلــــــــ ن فــــــــض فض شــــــــــــــــــــــض يــــــــ  رضو ا  ــــــــض ــــــــض  فــــــــض    ـ
.  300  

ا   625 230 فــــــــض ا شــــــــــــــــض ر هــــــــض ســــــــــــــــ  م   ــضن  وضا   الا وض ضن   ــض   ــن
ا . فــــــــــض م  ون ــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــن ــــــــــ  نـ ل  عــــــــــض حــــــــــ  الــــــــــنــــــــــ  م   ــــــــــض هــــــــــن ــــــــــض يـ   ض  ــــــــــ 

.  270  
ف    294 231 رضا  ـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــ  ف   ضضى ا إل  لـــــ  َض ن ى  خـــــن  إ 

ف   . ا  ـــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــض هــــــــــ  ه  وضفــــــــــيــــــــــ  ونــــــــــ  ف  نــــــــــن لــــــــــ   مــــــــــض   خــــــــــن
.  193  

ف    158 232 لـــــــــ  ه  ا خـــــــــتـــــــــن انـــــــــ  ر زضقـــــــــض ـــــــــن د    غـــــــــ     ـ يـــــــــض  بـــــــــ 
ف   . يــــــــــه  عــــــــــ  انــــــــــ  ه   ض  ضن ســـــــــــــــــــــــــض يــــــــــ  لــــــــــض ذ  عــــــــــض ن  خــــــــــن  بــــــــــ 

.  154  
ه    500 233 الا رضفــــــــض ا  ــــــــ  فــــــــض ر م   ــــــــــــــــــــــض ة  حــــــــ  يــــــــ   وض ــــــــــــــــــــــ 

ه   . فـــــــــــض اعـــــــــــ  الض ينضـــــــــــــــــــــــــض ر ٍم حـــــــــــض ا حـــــــــــ  فـــــــــــض  وضار فـــــــــــض   شـــــــــــــــــــــــــض
.  241  

ف    631 234 و الـــر ابـــ  ض  ـــــــــــــــــ  مـــن لـــض عـــ  ة  إ و  يــــض ال صــــــــــــــــــــــض  خــــــــض
ف   . ا ُيــــــــــــض  فــــــــــــض ز  شــــــــــــــــــــــــــض حن    رضوضى وضحــــــــــــن تــــــــــــض فــــــــــــ  ــــــــــــن  يـ

.  272  
ا  638 235 فــــــــض اٍر شــــــــــــــــــض حــــــــ  لن وســــــــــــــــــض ى  ا ــــــــ  لــــض ى عـــض لــــض  عـــض

ر   . احـــــــــــــ  ٍس   ســـــــــــــــــــــــــــض ونـــــــــــــن امـــــــــــــض   يـــــــــــــن فـــــــــــــض فـــــــــــــ   وضخـــــــــــــض
.  275  

وا  819 236 فــــــن ون وضعــــــض ولــــــن قــــــن فض يـــــــض لــــــ  ح  وضز ن  خــــــن تــــــض  وضافـــــــ 
وا . فــــــــــن فــــــــــ  اطــــــــــ  ض  وضخــــــــــض وا خــــــــــض يــــــــــعــــــــــن طــــــــــ  تــــــــــض ا يضســــــــــــــــــــــــ   مــــــــــض

.  325  
ى  851 237 فــــــض ن      ــــــن   وضإ و   ــــــض كــــــ    ض ســــــــــــــــــــض

فــــــ    نخــــــ 
ا . فـــــــــــض فـــــــــــ   ر  خـــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــ  ا ا   مـــــــــــض ر     لـــــــــــ  هن حـــــــــــض قـــــــــــض لـــــــــــض  خـــــــــــض

.  340  
الضٍف   974 238 تــــــ  خــــــ  ام  َب  م  ه شــــــــــــــــــــــض هــــــن عــــــ  ف  مــــــض  َب  ألضلــــــ 

ر ف   . ر  عــــــــن ا خنضــــــــــــــــــــــ  د  ن     مــــــــض كــــــــ  من اســــــــــــــــــــــ  هــــــــ  يــــــــ  الــــــــ   عــــــــض
.  380  

لض ق ف    325 239 ا  ن ـــــــــــــــــــــ   ا  ٍن  ـــــــ ض لض ســـــــــــــــــــــض ل  قـضبـــــــ   بـــــــض
ف   . ال  يضصـــــــــــــــــــــــ  َ  وض ـــــــــــــــــــــــ  رضى الـــــــــ  قـــــــــن الـــــــــ  فن  ـــــــــض لـــــــــ   وضخـــــــــن

.  197  
ا خضف  عضرضف    955 240 ذض م  شــــــــــــــــض ر  الضـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ  د  ا    ونجـ 

ف   . طــــــــــــــض ا عــــــــــــــض وا محــــــــــــــ   عــــــــــــــن ه  اْــــــــــــــ ض ابــــــــــــــ  تــــــــــــــض  رنم  وض ــــــــــــــ 
.  374  

وضانض وض     238 241 نن وض ـــــــــ  ص  وضابـــــــــ  فـــــــــ  يـــــــــلض حـــــــــض  وضقـــــــــ 
ف   . قـــــــــــــــ   ـــــــــــــــض هض ثـ طـــــــــــــــض ح   ـــــــــــــــض وضا ـــــــــــــــ  فـــــــــــــــض ا الـــــــــــــــ  جـــــــــــــــض  هـــــــــــــــ 

.  184  
ف    595 242 لٍ  وضخــــــــ  ا  ــــــــ  دض ٍف مــــــــض لــــــــ  م  خــــــــن  يــــــــس  ــــــــض

ف   . لــــــــض دند   ــــــــض نــــــــاض اشـــــــــــــــــــــــ  حــــــــ  تــــــــض لن رنم  فـــــــــض ذ  بن ا ــــــــ  كــــــــض  يــــــــن
.  264  

ف    476 243 ولن حــن قــ  م   ضم  يـــض ى عــض ى بــ وض ـــــــــــــــــ    ضو  ـــــــــــــــــض
ف   . ا رض نف   ــــــــــــــــــــــ  ة  محــــــــ   بــــــــض حــــــــ  م  وض ــــــــــــــــــــــن ر من شــــــــــــــــــــــ   حــــــــ 

.  235  
ف     593 244 اٍم وضخــــــض من شــــــــــــــــــــــض هــــــن عــــــ  ونن مــــــض كــــــن ــــــض ا ن ذض   ــــــــض

ف   . ــــــــــــ     ــــــــــــض ــــــــــــر ف فــــــــــــ  ن ال رضةن خــــــــــــض ــــــــــــد ارن اكخــــــــــــ  ل ــــــــــــض  ل
.  263  

ف    329 245 لــــــــ  تــــــــن رضتض اخــــــــ  طــــــــ  ٍز وضفــــــــ  اجــــــــ  ض سض َــــــــ  يــــــــ   لــــــــض
ف   . ُ   ا ألضلــــــــــ  ر   ضو  غــــــــــض عضشــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــ  عــــــــــ  ن  ض    ــــــــــض بـــــــــــض  وضالــــــــــ 

.  200  
ا   369 246 رنف  هـــــــــض ور  الـــــــــز خـــــــــ  ن  نـــــــــن هض الـــــــــرمحـــــــــ     ضيـــــــــ 

ف   . ا َب  ألضلـــــــــــــ  ا محـــــــــــــ   ف  رضجـــــــــــــض م  قـــــــــــــ  م   ـــــــــــــــــــــــــــض   ـــــــــــــض
.  218  

ذضف    276 247 ق  حــــــــض ا وض ــــــــــــــــ  و ُــــــــ ض مــن نــ  ل     يـــض  وضالــ كــــــــن
ف   . لــــــــــض تـــــــــــض ا اخــــــــــ  يــــــــــض رضى    الــــــــــ  ا وض ـــــــــــض يــــــــــض وضاو  وضالــــــــــ      الــــــــــ 

.  144  
رضف    304 248 ر  رضا طــــــــض لض  ضســــــــــــــــــــــ  بــــــــ  ــــــــض اتن قـ فــــــــض ــــــــ   وضا ألضل

ف   . لــــــــــض ــــــــــض تـ هن اخــــــــــ  نــــــــــ  ز  مــــــــــ  فــــــــــن ــــــــــض ز   ـ ٍر حــــــــــن َض الــــــــــد ار     ــــــــــض
.  194  

  حرف القاف
ق    461 249 ف  حـــــــــض الا خـــــــــ  ز لن  ـــــــــن نـــــــــ  ـــــــــن ا يـ د  لض مـــــــــض  َض

ز لض دضق   . نــــــــــــــ  ــــــــــــــن ام   ضن  يـ عــــــــــــــض ــــــــــــــ  ر  وضا ألضنـ جــــــــــــــ   الض احلــــــــــــــ  
.  262  

رنقن   34 250 م  طـــــــــــــن هـــــــــــــن ـــــــــــــ  نـ  وضهـــــــــــــذ    الـــــــــــــر وضانة عـــــــــــــض
قن  . قـــــــــــــــــ  ر َض  ـــــــــــــــــنض ا   نضشـــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــض حـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــض

.  41  
  حرف الكاف
ا  935 251 ض ا محــــــ  فــــــض ا شـــــــــــــــض عــــــ  ا    خنشـــــــــــــــ  عــــــ  اشـــــــــــــــ   وضخــــــض

ا . مـــــــــض ال   ـــــــــض وا فضصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــن اطـــــــــض ونض خـــــــــض مـــــــــن لـــــــــض عـــــــــ  ـــــــــض يـ  ســـــــــــــــــــــــض
.  366  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ا  825 252 كـــــــــــض عـــــــــــض بــــــــــــض زن وضا ــــــــــــ  نــــــــــــ  نيض  ـــــــــــض ار هـــــــــــ   وضفـــــــــــض

ا . ر   ـــــــــض م  حـــــــــض مـــــــــن ا ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــض قن ف ـــــــــ  ل نن خـــــــــض عـــــــــ  ا ن  ـــــــــض ـــــــــض ب ـــــــــ    ض ـ
.  328  

ل  وضالــــــــد رض     574 253 رى  ــن   نــــــــض س  ا ألنخــ   دنم  وضاعــكــ 
رض    . اءن عــــــــــض يــــــــــض من الــــــــــ  يــــــــــهــــــــــ  ؤ  ــــــــــ  ى نـــــــــــن فــــــــــض ن   ــــــــــض كــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــض

.  259  
ك    797 254 ر   وضمــــــــض بضصـــــــــــــــــــــ  افــــــ  ن الــــــ  دض فــــــض ن    يــــــــن د   يــــــــض

ك   . ا نضســــــــــــــــــــــــــــــــض د  ا مــــــــــــــــــض م  محــــــــــــــــــ    وض نو نض الضــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.  319  

  حرف الالم
الض   341 255 عـــ  تـــ  ر فن اســـــــــــــــــ  دن حـــض عــــــــ  ـــض اءض بـ يــــــــ  ن جــــــــض  وضحـــض

ف  إ ال   . ــــــــــــ  ل ر  خــــــــــــن كضســـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ  م  وض   و   ال َــــــــــــ   ــــــــــــض  ف
.  205 ،  206  

يــــــــلض الض   465 256 ــــــ  ائ ــــــكــــــــض ي ا وضمــــــ  ن  محــــــــ   الض عــــــض كــــــــض ــــــ  ي  مــــــ 
ق   ضالض  . ــــــــــــــ  ٍف ث ــــــــــــــ  ل ن ٍز ز ن   ــــــــــــــ  دض  ــــــــــــــض  عــــــــــــــ  ــــــــــــــض  ايض بـ

.  234  
د الض   845 257 بـــــــــ  لـــــــــ     مـــــــــن ـــــــــض اءض ثـ بـــــــــض ن  الـــــــــ  و يـــــــــض ثـــــــــ  ـــــــــن نـ  لـــــــــض

الض  . ا بــــــــض فــــــــض رض وضل  شــــــــــــــــــــــض ن   ضســــــــــــــــــــــ  كــــــــ   ا وضســــــــــــــــــــــض فــــــــض  شــــــــــــــــــــــض
.  336  

الض   254 258 م  حــــــــض د   ضد غــــــــ  ُ  وضَتــــــــض  فــــــــ   إ و     الصــــــــــــــــــــــ 
الض  . اٍ  رض ــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــض ُ   اجلــــــــــــــــــ   غــــــــــــــــــض  ى   وضبــــــــــــــــــ 

.  132  
لـــــــونا  549 259 تـــــــ   رب   قــــــــن اء  حـــــــض م  الـــــــبــــــــض يــــــــ    وض ـــــــــــــــــــــض  غـــــــض

وا . ـــــــــــــن ل ـــــــــــــن تـ قـــــــــــــ  ـــــــــــــض ر  يـ ة   ضخـــــــــــــ   ـــــــــــــض ب و  ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ د  م  وض   ال ـــــــــــــض  ق
.  252  

لــضى  352 260 ح  بـــض تــ  فــض ا    الــن صــــــــــــــــــــــ    وضالــ  مــــــــض هــن عــ  نـــض  وضامــ 
الض  . جـــــــــــــض رضامن منســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــن ر  يـ ر   وضالـــــــــــــكضســـــــــــــــــــــــــــ      اجلـــــــــــــض

.  214  
الض   265 261 ا ى   قـــــــــض فـــــــــض ز م     الـــــــــ  ء  اجلـــــــــ ض امن َبض  إ د غـــــــــض

الض  . ن  حــــــــــض ذ  ب  مــــــــــض عــــــــــض ــــــــــن ز  يـ ا رنم  حــــــــــن مــــــــــض هــــــــــن فــــــــــن لــــــــــ   خــــــــــن
.  138  

الض   265 262 ا ى   قـــــــــض فـــــــــض ز م     الـــــــــ  ء  اجلـــــــــ ض امن َبض  إ د غـــــــــض
الض  . ن  حــــــــــض ذ  ب  مــــــــــض عــــــــــض ــــــــــن ز  يـ ا رنم  حــــــــــن مــــــــــض هــــــــــن فــــــــــن لــــــــــ   خــــــــــن

.  137  
ل    573 263 وا فضضــــــــــــــــــــــ  لــــن ــــض ونوا  ـ لــــ  ــــض ا  ـ احلــــــــضض الض   يصــــــــــــــــــــــ    ــــض

الض  . م حــــــــــض ر   ــــــــــض ســــــــــــــــــــــــ  م  ا   مــــــــــن زضلض ا ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  ز لض  ضنـ ــــــــــض  نـ
.  258  

لن   199 264 بــــــــن ــــــــ  نـ ــــــــن س  قـ رضى رنوضيــــــــ  لض األنخــــــــ  هــــــــ   وضســــــــــــــــــــــض
دضلن  . ــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــلض  ـ ي ــــــــــــــــــــــ  ن  وضق مــــــــــــــــــــــ   وضر    وض ض

.  176  
لــــــــونا  899 265 ٍص  ضد خــــــــ  فــــــــ  ُ ض حــــــــض لــــــــ  ض ار فــــــــض   غــــــــض   ضطــــــــ 

وا . لـــن رب ٍ  ـــــــــــــــــ  ا حـــض مــــــــض رض  ـــض م  الـــكضســـــــــــــــــ  مـــن ل  وا ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ 
.  354  

ٍء وض ضل    235 266 تن عــضن  محــض زةض    شــــــــــــــــض   كــــــــ   وضالســــــــــــــــ 
ل   . فضصــــــــــــــــــــــض ــــــــ  ا انـ مــــــــض يــــــــ  هن فــــــــ  ا لــــــــض مــــــــض هــــــــن عــــــــ  عــــــــ  ن مــــــــض ــــــــض بـ  وضالــــــــ 

.  184  
ن   و الض   703 267 ج  ل  حنز  وضســـــــــــــــ  ا  ـــــــــــــــــ  ا مضعـــ  اشـــــــــــــــــض  حـــض

الض  . ر     عـــــــــــــــــــن ح   ـــــــــــــــــــن   وضد ضَب  حـــــــــــــــــــض تـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــ   افـ
.  293  

الض   763 268 ف  جــــــــض لــــــــ  ه  خــــــــن ا بــــــــ  يــــــــض لــــــــ  زن  ضهــــــــض   َب    ــــــــض 
ا  . الض محـــــــــــ   و ز  عـــــــــــض ن  فــــــــــــض حـــــــــــض تـــــــــــض افــــــــــــ  ا فـــــــــــض يـــــــــــ   وضن ســــــــــــــــــــــــــ 

.  310  
ـــــــــ  ن الض   954 269 ل ا َبض ـــــــــ  ب ون   ـــــــــن ـــــــــن كـــــــــم  ن عـــــــــن مـــــــــض  دـــــــــض 

الض  . وا عــــــــــــــــض ف ضــــــــــــــــــــــــــــــن رض ن اخــــــــــــــــ  وا وض ضمــــــــــــــــ  و  نــــــــــــــــن ــــــــــــــــض نـ ــــــــــــــــن   ـ
.  373  

أضل    959 270 د ل     ســـــــــــــــــض الض  ضبـــ  ٍظ ســـــــــــــــــض  م ن  خنل ف  لضف 
ل   . ةن نضصــــــــــــــــــــــــــــ  ن الــــــــــــــر فــــــــــــــ    عــــــــــــــض ز اعــــــــــــــض ــــــــــــــض م  وضنـ  عــــــــــــــض

.  377  
ين    817 271 لن  ض د   ض  ــــــــــن ا عــــــــــن م  َســــــــــضض الضٍ   ــــــــــض  ثــــــــــض

لن  . عـــــــــــــض م  وضدـــــــــــــض  ولن  ـــــــــــــض قـــــــــــــن ـــــــــــــض ا يـ فـــــــــــــض ون  شــــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــن  ن
.  325  

ف  ايض  ضالض   830 272 ى قـــــــــــ  لـــــــــــ  ـــــــــــض تـ ـــــــــــ  بـ   ضال   ضالض وضمـــــــــــن
الض  . دنوا رنح  ثـــــــــــن   غـــــــــــض جـــــــــــن مٍ  اســـــــــــــــــــــــــ  دض   ب ضـــــــــــــــــــــــــض  وضابـــــــــــ 

.  329  
ل    318 273 ا اْلنل فن حضصـــــــــــــــــــض ـــــض ن ة  جض ـــــض ب ح  تن  ـــــــــــــــن  وضحتـــــ  

اض  . ة   ضســــــــــــــــــــــــض بـــــــــض حـــــــــ  ض  ــــــــــــــــــــــــن ني  ل   ايض عـــــــــض فن قـــــــــض لـــــــــ   وضاْلـــــــــن
.  194  

الض   623 274 ح   ــــض تــــض ــــ  اد  افـ صــــــــــــــــــــــض م  ثــــض   ح  ان   ــــض  والــــثــــــــ 
ق  الض  . ر     حــــــــــــــــض ز  حــــــــــــــــض عــــــــــــــــ 

ض
ا وضاملــــــــــــــــ ا   ــــــــــــــــضض  محــــــــــــــــ 

.  269  
ل     173 275 قــــــــ  ني  يـــــض ـــــ   ف  وض   الـــــل وضقـــــ  ن  الـــــ  ا ـــــ    ضســــــــــــــــــــــض

ل   . قــــــــــــ  تــــــــــــض ني   يضســــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــض بـــــــــــــض وىض الســــــــــــــــــــــــــ  ول  وض ضقــــــــــــ   طــــــــــــن
.  164  

هن رضوضى  996 276 لــــــــض   الضمــــــــض طــــــــ  م   ضو الض  مــــــــض مــــــــن  ا ـــــــــــــــــــــــ 
الض  . قـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــض ا وضثـ م  رضســــــــــــــــــــــــــــــــــض رضونن   ـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــض  سض  ـ

.  388  
ف  الض   979 277 د  فـنز  خ  رن شــــــــــــــــــــــ  ض ال قضصـــــــــــــــ      الضب ث ني 

الض  . فـــــــــــــ    الـــــــــــــر فـــــــــــــ  ض  ـــــــــــــض ذضابض رنم  رضب  اخـــــــــــــ    ـــــــــــــ 
.  381  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
هض ا  283 278 م  طــــــــض جــــ   مــــض ض الض  قــــر مــــض   رنو   آ   الــــنــــ 

ى  . حــــض ل  الضـــــــــــــــــــ  يــــــــ  ة  الــــلــــ  امــــــــض يــــــــض أضل  قــــ  س  ســــــــــــــــــــــض مــــ   الشـــــــــــــــــــ 
.  191  

ل    878 279 لــــــــض ر ا  ـــن ن  ثــــض ف  عـــض لـــ  و نن اْلـــ ن يـــفن  ـــض فـــ  طـــ    ـــض
ل   . بــــــــن ا جـــــــن فــــــــض رنوا شـــــــــــــــــــــض م  وضاق صـــــــــــــــــــــن ر   ـــــــــــــــــــــن كضســـــــــــــــــــــ  لـــــــ   لـــــــ 

.  347 ،  348  
ل    366 280 فـــــــــض ا غـــــــــض ه   ضايا   ضايا مـــــــــض فـــــــــ  لـــــــــ  ن  خـــــــــن  مـــــــــ 

ل   . من  ضجـــــــــض ا الـــــــــر ســــــــــــــــــــــــ  مـــــــــض لٍ   ـــــــــض ن   ـــــــــن  ر  ــــــــــــــــــــــــى  وضعـــــــــض
.  218  

وضانن   523 281 بنل  ر  ــــــــ  ف  وضونو الســــــــ  ر   ــــــــ  م  الكضســــــــ    ــــــــض
ل   . هن رضجــــــــــــن حــــــــــــ  تــــــــــــض افـــــــــــــ  ف  وضإ ن  الــــــــــــد  يــــــــــــنض فــــــــــــض لــــــــــــ   خــــــــــــن

.  246  
لن   677 282 فضصــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــن ق  وضايض يـ ح  ثــــــــــ  تــــــــــض ــــــــــ  هن افـ  وضإ نــــــــــ 

لن  . ى  ضجــــــــــــــــــض الض قنضــــــــــــــــــــــــــــــــ  ض َســــــــــــــــــض  ق  عــــــــــــــــــض  حــــــــــــــــــض
.  284  

زضل    943 283 ف  نـــــــــض وى خــــــــ  م  ثــــــــض ذن  ضنــــــــ      ــــــــض ؤ خــــــــض  يـــــــــن
فن  . لـــــــ  الض اْلـــــــن ن  غـــــــض ل  إ و  عـــــــض ف  دضخــــــــض ف   ــــــــــــــــــــــ  فـــــــ    وضخـــــــض

.  370  
ل    343 284 فضصــــــــــــــــــــــ  نـــ  ار ٍ   ضو  مــن ٍر عــــــــض دض  ضســــــــــــــــ  عــــــــ   وضبـــض

ل   . ا  ضصــــــــــــــــــــــــــ  لض مــــــــــــض ثــــــــــــ  مــــــــــــ  رنم  فــــــــــــض ــــــــــــض م  وضإ ن   ـ َــــــــــــ    فــــــــــــض
.  204 ،  208  

الض   587 285 رض ن عــن تــضح  وض ضســـــــــــــــــ  ق  افـــ  حــ  تــن م  اســـــــــــــــــ    ـــــــــــــــــض
الض  . ـــــــــــــــــــــــــ  ل ض  ـــــــــــــــــــــــــن ان  ا ألضو لـــــــــــــــــــــــــني  يـــــــــــــــــــــــــض لـــــــــــــــــــــــــض  وضاألضو 

.  261  
من  123 286 هــــن دض نــــــــ  و  ــــــــــــــــــ  ٍ وضعــــ  ل   مــــض ان     ــــــــن هــــــــض وضجــــ   الــــ 

الض  . لــــــــــ  عــــــــــض يــــــــــه  مــــــــــن ذ ف  فــــــــــ  ل  احلــــــــــ ض ى ألضجــــــــــ  مــــــــــ    ضســــــــــــــــــــــــض
.  16  

ى  حنز  عضم  دضل    460 287 ن  ثن
ك  م  اســـــــــــــــ  ن ا فضضـــــــــــــــن  حنســـــــــــــــ 

ل   . لـــــــــض ادنو رند   ـــــــــض فـــــــــض ـــــــــن دنو  ـ فـــــــــ  ـــــــــض ا  ـ رضى فضشـــــــــــــــــــــــض   ضســـــــــــــــــــــــ 
.  233  

هن   1132 288 لــــــــض بـــــــــ  ربض  وضقـــــــــض هن  ن  ض ــــــــ  بــــــــن فــــــــ  ل  لــــــــض  وضقــــــــن
دض  . الض ألضمحـــــــــــــــ ض لــــــــــــــ  هـــــــــــــــض اب  فــــــــــــــــض بـــــــــــــــض نن احلـــــــــــــــ ن  زضادض ابـــــــــــــــ 

.  391  
ا 146 289 من سض نهــــــــض غــــــض د  اء   ــــــــن ا وضالــــــطــــــــ  ر هــــــــض  و   عضشـــــــــــــــــــــ 

الض  . ــــــــــــــ  ل هن  ــــــــــــــضض ــــــــــــــ  ن ان  عــــــــــــــض هــــــــــــــض رنٍف وضجــــــــــــــ   وض   ضحــــــــــــــ 
.  16  

ــــــــ    284 290 ل ح  وضعــــــــض ــــــــ   ب ز    وضســــــــــــــــــــــض ــــــــ  ــــــــنـ سض وضال ــــــــض ب  عــــــــض
ل   . يـــــــــــــــــ   هن مـــــــــــــــــض نـــــــــــــــــ  الض وضاٍو وضعـــــــــــــــــض ا بـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــض   ضحـــــــــــــــــ 

.  192  
لــــــــذ ر ون   456 291 الض َب  ا رنم  خض ل فــــــــ  ا ونق  وضخن قــــــــ  ح   ســـــــــــــــن

الض  . ن  إ و  مــــــــــض وضى  ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــض را  ثـ كــــــــــ  د  نــــــــــن ةن جــــــــــن ر بــــــــــض ــــــــــن  قـ
.  375  

ل    1006 292 ا إ ن   ضصــــــــــــــــــــــ  قــــــــ  يم  وقـ  نض   عضلضى الر ح   وضام 
ل   . مــــــــــــــ  تــــــــــــــض ا  ــــــــــــــض  ز  مــــــــــــــض ُ ض وا  ضجــــــــــــــ  ال  وضغــــــــــــــض   ــــــــــــــن

.  393  
ل    110 293 و  ون ـــــــــــــــــــــــ  الض وضلـــــــــض رضاءضٍة فـــــــــض وضى بــــــــــض  ســـــــــــــــــــــــ 

.     ُ ا خـــــــــــــض طـــــــــــــ  ل  وضوضســـــــــــــــــــــــــــض مـــــــــــــ  تـــــــــــــض ا  ـــــــــــــض  يـــــــــــــهـــــــــــــض  وضفـــــــــــــ 
.  122  

294 109  
الض  . مـــــــــــــض ل  بضســــــــــــــــــــــــــــ  ورضة   ـــــــــــــن ا الســــــــــــــــــــــــــــ  دض  وض   ا بـــــــــــــتـــــــــــــ 

.  121  
ا وضالض   745 295 فـــــــــــض ٍة شـــــــــــــــــــــــــض ائـــــــــــض ْض و  ن  م  نــــــــــــض  وضالض  ــــــــــــن

الض  . مـــــــــــــ  ز ٍم  ـــــــــــــض اب  مـــــــــــــض ض جـــــــــــــض طـــــــــــــض ر    خـــــــــــــ   ينشـــــــــــــــــــــــــــ 
.  305  

و الض   162 296 ٍز طـــــــــض لض  ـــــــــض  ـــــــــ  ب ـــــــــض دٍ  قـ ر فن مـــــــــض  إ ن  حـــــــــض
فـــــــــا   . لـــــــــ  ز  خـــــــــن د  وضمـــــــــ  د  فـــــــــ  الض جـــــــــن مـــــــــض قـــــــــ   الـــــــــ  ن  َبض  وضعـــــــــض

.  161  
الض   815 297 عــــــــ  ــــــــفــــــــض ة    ــــــــض ب حــــــــ  ــــــــ      ـــــــــــــــــــــــن دن  ضن ــــــــض وق ــــــــن  ي

الض  . ون  هـــــــــــــض ابن الض نـــــــــــــن حـــــــــــــض ا ســـــــــــــــــــــــــــض نـــــــــــــض ق  ثــــــــــــــض  حـــــــــــــض
.  324  

الض   321 298 ل ف  جض ال  خن ا حن ف  حــــــــض ا ج  تن هــــــــض  وضحتــــــــض 
الض  . يـــــــــــ  يـــــــــــمـــــــــــا  مـــــــــــض كـــــــــــ  ا حـــــــــــض فـــــــــــض ن  شـــــــــــــــــــــــــض و رضاةض مـــــــــــ  ـــــــــــض   ـ

.  195  
  حرف امليم
ف    655 299 يـــــ  ف  طـــــض ائـــــ  م  وضطــــــــض ا وض ـــــــــــــــــــن قــــــــا ى حـــــض  رضعـــــض

د  ض  نم   . مٍ  ثـــــــــــــــــض د ونض ل ضـــــــــــــــــــــــــــــــض ر   ـــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــ   وضا  
.  278  

م    807 300 ا وض ـــــــــــــــــــن فــــــــض ا شـــــــــــــــــــض نــــــــض وض ــــــن قـــــ  ر   ــــــــا  شـــــــــــــــــــ   حمـــــنض
اد   ضبض  نم   . ر ايا  ضصــــــــــــــــــــــــــــض َــــــــــــــ  رض ض ســــــــــــــــــــــــــــن   ضســــــــــــــــــــــــــــ 

.  321  
ــــــــ     ض    999 301 ــــــــر ف ةن نضصـــــــــــــــــــــــ  ن ال ــــــــض ال ا وضمحــــــــض  ــــــــ  ــــــــن  د ي

فن  . لــــــــــــ  س  اْلــــــــــــن ن  رنوضيــــــــــــ  ات  عــــــــــــض ثــــــــــــض افــــــــــــ   َض  وضالــــــــــــنــــــــــــ 
.  389  

م    256 302 ُ  وضالـــــــــذ ال  اد غـــــــــ  فـــــــــ  يـــــــــم  وضالصـــــــــــــــــــــــ  جلـــــــــ    َب 
م   . جـــــــــ  عـــــــــض نــــــــــ  ا  ــــــــــض ني  وضالـــــــــبـــــــــ  اد  الشــــــــــــــــــــــــ   د  وضب ضــــــــــــــــــــــــض  قـــــــــض

.  134  
م    228 303 ق   ـــــــــــــــن اءض ز ن  منر جنونض  ـنر ج   حض يــــــــض   ـــــــــــــــ 

م   . د  ض حـــــــــــــن ز  َبض لن مـــــــــــــ  ةن ا ـــــــــــــ  ربض يـــــــــــــ  ا الـــــــــــــ    ضســــــــــــــــــــــــــــض
.  179  
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ذ     349 304 اٍل وضشـــــــــــــــــــــض ل صـــــــــــــــــــــض ذضا ض  ـــــــــــــــض ا ـــــــض ن مـــــــض  ُ  غض

ا . مـــــــــــــــض َـــــــــــــــ  ل  فـــــــــــــــض مض     ـــــــــــــــن ر تن وضاســــــــــــــــــــــــــــــ   و ـــــــــــــــض
.  208  

ـــــــــر وم  رنم    372 305 اد  ال ل  هـــــــــض مـــــــــ  ـــــــــنـــــــــ  قض وضاد  ال  وضافـــــــــض
افض دنم   . ــــــــــــــــض اد  ق ــــــــــــــــض ن ــــــــــــــــن وز  يـ ــــــــــــــــض ا ف د  ُــــــــــــــــ ض   ــــــــــــــــض 

.  219  
م    538 306 ار عنوا وضقـنر حن ال قنر حن  ـــــــــــــــن ل  ســــــــــــــــــــــض  م ن  قـضبـــــــ 

ل  دنم   . ن  ثــــــــــــض أضيــــــــــــ   ن      ــــــــــــض ائــــــــــــ  ةن  ــــــــــــض بــــــــــــض حــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــن
.  249  

م    855 307 ان  عـــض انن الـــثــــــــ  د  دنخــــــــض م  عــــــــن امض  ــــــــــــــــــن قــــــــض  مـــض
ف  دنم   . لــــــــــــ  ن  خــــــــــــن ا مــــــــــــ  د  ا مــــــــــــض و هــــــــــــض رن آ ـــــــــــــض  وضقضصــــــــــــــــــــــــــ 

.  341  
هن   280 308 مــــــــ  ا ض  ــــــــــــــــــــــض عــــــــض ى وضفـــــــــن لــــــــض عــــــــ  فض فـــــــــض يــــــــ   وض ــــــــض

هن  . اٍء رضَســـــــــــــــــــ ن ـــــــــــــــــــض ي ـــــــــــــــــــ  ا ب هن وضمـــــــــــــــــــض حـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــض  وضفـ
.  189 ،  190  

ا  690 309 مـــــــــــــض لـــــــــــــ  عـــــــــــــض ل   ـــــــــــــض مـــــــــــــض  وض ضو ال  د ن  عـــــــــــــض
ن ان صــــــــــــــــــــــــــــ     .  ُ اغــــــــــــــض ُ  رضَســــــــــــــضض هــــــــــــــ   الــــــــــــــر فــــــــــــــ ض  ــــــــــــــض

.  288  
م    938 310 رن  ـــــــــــــــض ا وض ضســـــــــــــــ  فــــــض اءن شـــــــــــــــض َن ال يــــــض رن نـضف   ســـــــــــــــض

م   . ر  الــــــــــــر فــــــــــــ    شــــــــــــــــــــــــــ  ا ن جــــــــــــض وضارن دنم  َنــــــــــــنض  شــــــــــــــــــــــــــن
.  367  

م    485 311 ت  هــن يــــــــ  مــض ٍد وضالــ  لــــــــض ت  بـــض ٍ   ــ ضيــــــــ  حــــــــ    ـــــــــــــــــض
م   . نض ا ألضو لض  ـــــــــــــــــــــــــــن ا ــــــــــــ  رضمــــــــــــ   وضالســـــــــــــــــــــــــــ   وضاحل ضضـــــــــــــــــــــــــــ 

.  237  
رنونض   628 312 ذض ــــــ  م   ــــــــض لن  ــــــض بــــــــ  ن  قـــــــض يــــــــ  ض ز د  مــــــ  غــــــض  الــــــ 

م   . ونض  ــــــــــــــــــــــــض رضجـــــــــن بـــــــــا  وضْـــــــــن  حـــــــــ  ن   ــــــــــــــــــــــــض ف   ـــــــــن  وضاْلـــــــــ  
.  271  

بــنم    785 313 ا عــض رنهــــــــض ا وضآخــ  فــــــــض ن  شــــــــــــــــض الض عــض ل  قــــــــض  قــــــــن
م   . مــــــــــــــــــــــض ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َض يضســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وض ضوض ض   ض ض  دض

.  317  
م    829 314 كض ل  حض تضح  هــــــــض ا الض ننونض وضافـ  أض مضعــــــــ  بــــــــض  ســـــــــــــــض

كــــــــن    . ا مــــض ن  زض ــــــــض كــــ   م  ســــــــــــــــــض حن  ــــــــــــــــــض تــــ  ــــض د  فـ ى  شــــــــــــــــــــــن  ثــــن
.  329  

ن   ــنلــضم    910 315 ر  عــض هن وضاق صــــــــــــــــن نــــــــ  كــ   و رضة  ســــــــــــــــض   ضســــــــــــــــ 
م   . د   ـــــــــــــــــــــض ا ر  ـــــــــــــــــــــى  يضصــــــــــــــــــــــن مــــــــا ا  ـــــــــــــــــــــض فــــــــ  لـــــــن  وضســـــــــــــــــــــن

.  357  
فن زنم    932 316 لــــــــ  ٍز خــــــــن ذ فن  ــــــــض  ا حــــــــض نــــــــض ــــــــ  تـ  الضمض  ضلــــــــ 

م   . قن  ـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــض ا يضصـــــــــــــــــــــــــ  د  ح  رنم  مـــــــــــض ـــــــــــض ت ـــــــــــ  هن افـ ـــــــــــ   وضإ ن
.  365  

م    537 317 ن   ـــــــــض زضل  عـــــــــض ـــــــــ  نـ نيض  ض   وضمـــــــــن و مـــــــــ   منســـــــــــــــــــــــض
م   . وضاو  عـــــــــــض ذ فن الـــــــــــ  ر  الـــــــــــوضاوض وضحـــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــ  ق  ا    حـــــــــــض

.  248 ،  267  
م    880 318 رض  ــــــــــض دند   ضســــــــــ  م  حضر     اشــــــــــ  هن  ــــــــــن  نـضن كنســــــــــ 

م   . ل  عـــــــــــض ابن  ـــــــــــض طـــــــــــض ذ رض اْلـــــــــــ  ـــــــــــ  ن ـــــــــــن يـ ـــــــــــ  ز  ل ـــــــــــن ل  فـ ـــــــــــض  ن
.  348  

م    491 319 م    ض ر  الضـــــــــــــــ  ا ب كضســـــــــــــــ  ي فض جــــــــض ينوت   ض  بـن
ى  . لـــــــــض ة  بــــــــــض بـــــــــض حـــــــــ  م  د ن   ـــــــــــــــــــــــن و نن فـــــــــض وب   ـــــــــــــــــــــــض يـــــــــن  غـــــــــن

.  238  
م    801 320 د  دضعــــــــــض ا وضحــــــــــ   عــــــــــ  ٍت مــــــــــض َض ا ا  ضمــــــــــض  محــــــــــ  

م   . م   ـــــــــض بـــــــــ  ـــــــــعـــــــــض من ال بـــــــــ  ا وضعـــــــــض فـــــــــض م  شـــــــــــــــــــــــض الض ـــــــــ     ـــــــــــــــــــــــض
.  320  

م    776 321 تــنكــن ــ  يـ ا  ض ــ ض فــــــــض ر  شــــــــــــــــض حــ  ر  ســــــــــــــــ  احــ   وضســــــــــــــــــــــض
م   . كـــــــــــــــن تـــــــــــــــن ا رضزضقــــــــــــــــ  ذض م   ـــــــــــــــض م  هلـــــــــــــــضن كـــــــــــــــن دض ـــــــــــــــن  وضاعـــــــــــــــ 

.  314  
حن   950 322 تـــــــــ  رب ٍ فــــــــــض ار  حـــــــــض دض دنٍر جـــــــــ  م   وضجـــــــــن   ـــــــــــــــــــــــض

اد   ض   . لن الصـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــ  ل   ـــــــــــن   وضثـــــــــــ  لن نـــــــــــض ف صـــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــن  يـ
.  372  

ا 16 323 د  َســــضض َ ص  قــــض ادض شـــــــــــــــض ف  وضا ثضنــــا   ضم  جــــض   ـــــــــــــــ 
ا . مــــــــــ  الــــــــــ  ى   ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــض قــــــــــض ــــــــــن بــــــــــا  ز د      ـ  دنم  طــــــــــيــــــــــ  

.  147  
م    1000 324 تـــــــ  دض اْلـــــــ ض نــــــــ  ُ  عـــــــ  بـــــــ  كـــــــ  ةن الـــــــتـــــــ  نــــــــ   وضســـــــــــــــــــــن

م . لـــــــــــ  ل  الـــــــــــعـــــــــــ  ض  ضهـــــــــــ  ني  كـــــــــــ   ض
ن  ا ملـــــــــــ ت  عـــــــــــض حـــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــض

.  390  
وا  912 325 فـــــ        ـــــضن ه  اخـــــ  لــــــــ  يـــــ  ا وضقـــــ  نــــــــض ـــــض و ا ثـ قـــــض لـــــ  ـــــض  يـ

وا . مــــــــــن لــــــــــض عــــــــــ  ــــــــــض ا وضيـ فــــــــــض وا دنم  غــــــــــ    شــــــــــــــــــــــــض عــــــــــن ر جــــــــــض ــــــــــن  وضيـ
.  358  

م    357 326 ا رنســـــــــــــــــــــــ  ا   مـــــــــض بـــــــــض لٍ  َب  ــــــــــ  كـــــــــن ف  لـــــــــ   وضقـــــــــ 
م   . ــــــــــــ  ل كــــــــــــض ــــــــــــ  اال     ال وسض ا  صـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــن ب ــــــــــــن ا ثـ ــــــــــــ  ف ذ   حــــــــــــض

.  217  
م   327 ا  ضشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثض مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

م   . هـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   ل كـــــــــــــــن ـــــــــــــــ  ر م  وضرنم  ل ـــــــــــــــض حـــــــــــــــ    ث مـــــــــــــــض ـــــــــــــــ  ل  وضَب 
.  130  

ونن وضهلــضنم    351 328 كــن لن    الــوضقــ ف  الســــــــــــــــ   وضاألض ــــــــــــــــــــــ 
هن ورنم   . نـــــــــــــــ  مـــــــــــــــض م  ا ـــــــــــــــ      الـــــــــــــــر فـــــــــــــــ    وضالضــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  211 ،  212 ،  
213  

ق   رنم    748 329 فــــ    احلــــض ا وضرضفــــ  ن خــــض فــــــــض ن  شــــــــــــــــــض كــــن ــــض  ي
رنم   . رب    ــــــــــــض وا حــــــــــــض ــــــــــــحــــــــــــن ت ــــــــــــ  ن اف   ُ ْ  اي ننســــــــــــــــــــــــــض  حــــــــــــن

.  306  
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ق   رنم    748 330 فــــ    احلــــض ا وضرضفــــ  ن خــــض فــــــــض ن  شــــــــــــــــــض كــــن ــــض  ي

رنم   . رب    ــــــــــــض وا حــــــــــــض ــــــــــــحــــــــــــن ت ــــــــــــ  ن اف   ُ ْ  اي ننســــــــــــــــــــــــــض  حــــــــــــن
.  306  

ر  رنم    939 331 م   ال كضســـــــــــــــ  رب     الض يضط مــــــــ    ب ضـــــــــــــــض  حض
رنم   . ر ا وضاو   ــــــــــــــــــض ف  وضايض و   آخــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ل  خــــــــــــــــــن

.  368  
م     434 332 يـــ ض جـــ    ضشــــــــــــــــــ  يــــــــلض غـــ  ا وضقـــ  ا َســــــــضض مــــــــض   ـــض

ا  . ر هــــــــــــض ز م      ضســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــض    ل
ا غــــــــــــ  م  رضجــــــــــــض  الضــــــــــــــــــــــــــ 

.  231  
م    262 333 ني  اد غــــــــ  ل     سض وض ض الســــــــــــــــــــــ   ل  وضهــــــــض  وضبــــــــض

م   . اد  رنســـــــــــــــــــــــــ  ون  وضالضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــن ا ال ا  ـــــــــــض  وضزضا   طـــــــــــض
.  136  

م    850 334 عـــــض ـــــ  ة  ن مــــــــض عـــــ  ـــــ  د  ن ف  مــــــــن فـــــ   َـــــض ا فـــــض فــــــــض  شـــــــــــــــــــض
م   . ر   وضســـــــــــــــــــــض بضصـــــــــــــــــــــ  ــــــ  رن الض ال حــــــ  ــــــض ــــــب ا وضال د  ز  مــــــــض د  حــــــن  عــــــــن

.  339  
م    957 335 قن  ــــــــــــــــــض ز لــــ  ا يـــــض ن  رضجــــــــض ونض مــــض مــــن لــــض عــــ  يـــــض  ســــــــــــــــــض

م   . ا رضســــــــــــــــــــــــــــــض هن محـــــــــــــــ   لـــــــــــــــض بــــــــــــــــ  ا وضقــــــــــــــــض د  ن مـــــــــــــــض  ُ  غـــــــــــــــض
.  376  

نـــض      ا ألضَض    355 336 ُ  وضامـــ  مـــ  ا الضــــــــــــــــــ  فن هــــــــض لـــ   وضخـــن
م   . ٍر وض ــــــــــــــــــــــــــض د  ايض  ضو  وضاٍو اضو  ضســــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــ  ــــــــــــض ن  بـ  مــــــــــــ 

.  215  
م  وضْثض     634 337 ف  الـــثـــ الض    ـــض طـــ  ل  مـــض   عـــض حــــــــ  الـــنـــ    ــــــــض

م   . را  يضضـــــــــــــــــــــــــن د  ننشـــــــــــــــــــــــــ  ن  عــــــــــن رضيــــــــــ  هن    اكخــــــــــ  عــــــــــ   مــــــــــض
.  273  

ا  715 338 زنولض ار فــــــض   رنمــــــــض ــــــض تـ ح  لــــــ  تــــــض ــــــ  فن وضافـ لــــــ   ى  اْلــــــن
ا . مـــــــــــــض مــــــــــــــن ل  وضا ــــــــــــــــــــــــــــ  ا نــــــــــــــض د  ف  مــــــــــــــض ا اْلــــــــــــــ   وضرن ــــــــــــــ ض

.  297  
ا  758 339 مــــــــ  يــهــ  رضاجــــــــا  فــ  ل  خــض ا قــــــــن ر جــــــــ  ا وضخــض فــــــــض  شــــــــــــــــض

ا . مـــــــــض مـــــــــن ض ا ــــــــــــــــــــــــ  ني  فـــــــــض د  م  وض ــــــــــــــــــــــــن ر جن  ـــــــــض َـــــــــض م  فـــــــــض  هلـــــــــضن
.  309  

ز م    772 340 ا وضاجـــــــــــ  د  هـــــــــــ  رنٍف  ـــــــــــ ض زنخـــــــــــ  ا  ـــــــــــض  َســـــــــــضض
م   . مــــــــن ر    ا ــــــــــــــــــــــ  كضســــــــــــــــــــــ  ــــــــ  و ى ب ــــــــ    ســــــــــــــــــــــ  هن ث فــــــــ  ــــــــ  ل  ْــــــــن 

.  313  
ك ن   ضوض عضم    883 341 فضا اســـــــــــــــ  م  الت ا شـــــــــــــــض ب تض  ـــــــــــــــن  عضج 

م   . ز  ب ضـــــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــن وا فـ ر فـــــــــــــــ  عـــــــــــــــا  يـــــــــــــــض  الض  ضز رضق  مـــــــــــــــض
.  349  

ا  965 342 ل  إ  ــــــــ ض ز  قــــــــن ف  لــــــــن لــــــــ  ا َبْلــــــــ ن د  بــــــــض ن  لــــــــ   مــــــــ 
ا    . مــــــــض مــــــــن مض ا ـــــــــــــــــــــــ  لــــــــض عــــــــ  يـــــــــض ل  لــــــــ  ز  نــــــــض ق  فـــــــــن الض ثــــــــ   قــــــــض

.  378  
م    541 343 حـــــ     ض ى وضفـضت حن  ـــــــــــــــض ا  ـــــــــــــــض يـــــ  ن جــــض  وضحض

م   . ٍر دضعــــــــــــــض الض نضصــــــــــــــــــــــــــــ  من حــــــــــــــض ل  وضالضــــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــض ــــــــــــــن  يـ
.  251  

م    722 344 ا فـــــــــض   وض ـــــــــــــــــــــــض عـــــــــ  م  مـــــــــض اهـــــــــ  وضفـــــــــ  ـــــــــض تـ ـــــــــض  وضيـ
م   . عـــــــــــض رضو ا فــــــــــــض ا  ــــــــــــض م  َســـــــــــضض د    ـــــــــــض هـــــــــــ  حن يــــــــــــض تـــــــــــ   وضفــــــــــــض

.  300  
م    856 345 د  غــــ    وض ـــــــــــــــن دند  وضمــــن أضلنونض اشــــــــــــــــــ   وضيضســــــــــــــــــ 

م   . عــــــــــض ل   نـــــــــــض كــــــــــن وضةن    الــــــــــ  دضى  نســـــــــــــــــــــــــ  ر ا لــــــــــض   ضســـــــــــــــــــــــــ 
.  341  

ز م    172 346 ٍن لـــــــــض ا ـــــــــ  د  ل ســـــــــــــــــــــــض مـــــــــض بـــــــــ    الـــــــــ   وض ضشـــــــــــــــــــــــ 
م   . ةن هلـــــــــــــــــــضن الضثـــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــ  ٍ فـــــــــــــــــــض ني  ون عـــــــــــــــــــض  وضَنـــــــــــــــــــض 

.  163  
م    594 347 تن عـــــــض وا وضحتــــــــض  ـــــــن ب اطـــــــض ونض خــــــــض ـــــــن ل قـــــــ  عـــــــ  ـــــــض  الض يـ

فض  . وســـــــــــــــــــــــــن ٍر يــــــــــن فــــــــــض ن   ــــــــــض م  عــــــــــض ةن وضهــــــــــن بــــــــــض عــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــن
.  264  

م    925 348 راا فضضـــــــــــــــن ا  ـــــــــــــــض فــــــض ه  ايض غــــــ    حنز   ض  نـنؤ   يــــــ 
م   . مض  ن هلــــــــــضن لــــــــــ  ر   ــــــــــض ســــــــــــــــــــــــ  ر  ا   ا اق صــــــــــــــــــــــــن فــــــــــض  شــــــــــــــــــــــــض

.  362 ،  363  
م    838 349 رن ينضـــــــــــــــض م   وضالكضســـــــــــــــ  د  ب فضت ح  الضـــــــــــــــ   ثـــ     ـــ 

حض  ض   . تــــــــــــــــ  م  فــــــــــــــــض   وضالــــــــــــــــفــــــــــــــــض وضٍة  ــــــــــــــــــــــــــــــن ذ   وضجــــــــــــــــض
.  332  

حـــــ      890 350 ا ـــــــــــــــض ض ر  ن محـــــ  منم  اق صـــــــــــــــن  وضآخضرن ا ـــــــــــــــ 
ا . ل  دنم   ض ــــــــــــــــ ض م  نــــــــــــــــض َض عــــــــــــــــض ذ  طــــــــــــــــ  ن اْــــــــــــــــ ض  قــــــــــــــــض

.  351  
ا وضال ريحن هنم    479 351 فـــــــض اين  شـــــــــــــــض ا الثـــــــ  فـــــــض   ن   شـــــــــــــــض

م   . يــــــــــدنهــــــــــن و حــــــــــ  ــــــــــض ٍة  ـ يــــــــــض اثــــــــــ  ف  مــــــــــض   جــــــــــض هــــــــــ  كــــــــــض الــــــــــ    ــــــــــض
.  236  

من   784 352 را   ض  ــــــــــــــ   اهــــــــــــــ  ر      ــــــــــــــض رضةض حــــــــــــــض  زضهــــــــــــــ 
و فض  . ٍف خـــــــــض هـــــــــ  ةن  ـــــــــض بـــــــــض حـــــــــ  وا  ــــــــــــــــــــــــن ن ٍف دض ـــــــــ  لـــــــــ   خـــــــــن

.  316  
هن  353 نــــــــــــ  كــــــــــــن الض  ــــــــــــض نيض فــــــــــــض مــــــــــــ  الــــــــــــ  ر  الــــــــــــبــــــــــــ   وضشــــــــــــــــــــــــــض

ا . يـــــــــــــمـــــــــــــض هن الـــــــــــــر  نفض الـــــــــــــر حـــــــــــــ  مـــــــــــــ  لن عـــــــــــــض ا ـــــــــــــ  قـــــــــــــض ـــــــــــــن  يـ
.  235  

  حرف النون
ان    122 354 ر  ـــــــــــض ا حمـــــــــــنض طـــــــــــا ى خـــــــــــض قـــــــــــض تــــــــــــض  إ وضا الـــــــــــ 

ن   . ار َبض قــــــــــــــــــــض ان  مــــــــــــــــــــن ن ســــــــــــــــــــــــــــــــــض الضن  جــــــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــ 
.  128  

يـــــــــ   ض    832 355 ـــــــــض بـ ـــــــــن نـ م  سض هن  ـــــــــــــــــــــــن نـــــــــ  ؤنق  عـــــــــض  ســـــــــــــــــــــــن
اطـــــــــــــــــــ  ض   . وينض  خـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــن ن  وضن ـــــــــــــــــــض ول قـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــض  الضمض نـ

.  330  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
زضن    837 356 الض ض وضحـــــــــض دن الـــــــــثـــــــــ  عـــــــــ  ـــــــــض من بـ هـــــــــن عـــــــــن ـــــــــ   وضرضفـ

ن   . دنرض حـــــــــض من يضصـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــن ـــــــــ  نـ ن  عـــــــــض كـــــــــ   م  وضســـــــــــــــــــــــض   ـــــــــــــــــــــــن
.  332  

الض إ ن    808 357 م  وضقـــــــــض رض  ضثـــــــــ ن ا وض ضســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــض  شـــــــــــــــــــــــض
ك   د ن   . مـــــــــــض ـــــــــــ  ا وضال م   ـــــــــــنض ل   ـــــــــــض ا قـــــــــــن ل     رضقـــــــــــض  قـــــــــــن

.  322  
رن  ضن    527 358 ا وض ضســــــــــــــــــــــــ  فــــــــــض دضا ن شــــــــــــــــــــــــض َض هن   َضدض ــــــــــ 

د  دضن   . م  شـــــــــــــــــــــــض مـــــــــن رن ا ـــــــــــــــــــــــ  ب شـــــــــــــــــــــــن ـــــــــض م  يـ  نض  ض     ـــــــــض
.  246 ،  247  

ن    449 359 كــــــض ز   ا ســــــــــــــــــــض ؤ ا هــــــن فــــــن زن  ا مــــــض    ــــــن د  هــــــن  عــــــــن
ن  ا ألنونن   . ؤ ا فــــــــــــــض    ــــــــــــــض فــــــــــــــ  م  فــــــــــــــض    ــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــــــــن

.  180 ،  233  
أضن     367 360 كـــــــــــــض ـــــــــــــ  هن وضوضي ـــــــــــــ  أضن كـــــــــــــض ـــــــــــــ  ذضا ض وضي   ـــــــــــــض

اء  رضن   . يــــــــــــــض وضى وضالــــــــــــــ  اف  حــــــــــــــض كــــــــــــــض لــــــــــــــ  لض َب  يــــــــــــــ   وضقــــــــــــــ 
.  218  

ن     796 361 الن  ـــــض نــــــــض الض يــــــض ق   ـــــ  لن ثـــــ  فن ا ــــــــ  طـــــض َـــــ  تـــــض   ـــــض
رضن   . ســــــــــــــــــــ  ا ا   فــــــــض ا شــــــــــــــــــــض كــــــــ  ن ســــــــــــــــــــض يـــــ  ض  مـــــض   ضنــــــــ     وضســــــــــــــــــــ 

.  319  
ن    891 362 ل  فـــض    ضمـــض ق  نــــــــض احلـــ ض ا فــــــــض نــــــــض ـــض ر  ثـ ســـــــــــــــــ  ا    فــــــــض

رضن   . ســــــــــــــــــــــ  د  ا   مــــــــا  مــــــــن الــــــــ  ز  دنم  ســــــــــــــــــــــض ــــــــن لن فـ ف  ا ــــــــ   خــــــــض
.  352  

ا  ضو   ضن  وض ضن    897 363 مــــــــض م   ــــــــض كــــــــن نــــــــ  من مــــــــ  هــــــــن ــــــــ  نـ  وضمــــــــ 
رضن   . ســـــــــــــــــــــ  م  وضا   مـــــــن رض ا ـــــــــــــــــــــ  هـــــــض بـــــــ  ر ٍم يـــــــض و لض حـــــــ  ن  حـــــــض   ـــــــن

.  353  
ن   ـــــــــــ  ن  ضو ن    192 364 ٍل مـــــــــــ  زض وض ــــــــــــــــــــــــــ   وض ـــــــــــض 

رضن   . ل  وضاق صـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــ   لٍ   ضو  فضســـــــــــــــــــــــــــض د ل  لـــــــــــــكـــــــــــــن   ضبـــــــــــــ 
.  172  

ن    568 365 ان  عــــــــض يــــــــض ــــــــض بـ ــــــــ  نض ال رضاٍت وضمــــــــ  جــــــــن  مــــــــض   حــــــــن
رضن   . اق صــــــــــــــــــــــــن تض فــــــــــض الضمض لضســــــــــــــــــــــــ  من الســــــــــــــــــــــــ  وضاهــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــ 

.  258  
ه    560 366 نـــــــض يــــــــ   بـــــــــض ح  ايض مــــــــن تــــــــ  فــــــــض ا بــــــــ  ف  دنمــــــــ   وض ــــــــــــــــــــــ 

ه   . نـــــــــــض ا وضحمن صــــــــــــــــــــــــــض ن  محـــــــــــ   ر ٍم  ــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــ  ن حـــــــــــ   وضاجلـــــــــــ ض
.  254  

ا  515 367 نــــــــض كـــــ   م  ســــــــــــــــــــض هـــــن عـــــ  رض مـــــض فـــــض عـــــ  ن   ض   جـــــض  وضعـــــض
ا . نـــــــــــض ف صــــــــــــــــــــــــــن م  وضحـــــــــــض هـــــــــــن امـــــــــــن ر  شــــــــــــــــــــــــــض فـــــــــــ   كـــــــــــض  وضايض نـــــــــــن

.  243  
م     933 368 ا ــــــــض نــــــــض ــــــــض يــــــــلن ى  ثـ قــــــــ  ــــــــثــــــــ  ذ بض ال لض  ــــــــض  َض

ا . نــــــــــــــــض م  نضصـــــــــــــــــــــــــــــــ  رب ن عــــــــــــــــض ارنوا حــــــــــــــــض رنوا  ــــــــــــــــنض   ــــــــــــــــض 
.  366  

ن    365 369 تضســــــــــــــــــض ــــض بــــــــا  وضيـ ا  ــــن فــــــــض د    شــــــــــــــــــض تــــــــض ــــ  ن  اقـ   ــــض
ن   . عـــــــض بـــــــ  س   ضشــــــــــــــــــــــ  د     ــــــــ  تــــــــض ا اقـــــــــ  رنهــــــــض م  وض ضســــــــــــــــــــــ  هــــــــن نـــــــــ   عــــــــض

.  220 ،  242  
ن    827 370 نين الـــــــــر وحن عـــــــــض ف  وضا ألضمـــــــــ  فـــــــــ   ز لض خـــــــــض ـــــــــض  نـ

ر ٍم  . ن  حـــــــــــ  عـــــــــــض ـــــــــــض دن ار فـ عـــــــــــ  ـــــــــــض ن  بـ كـــــــــــن الض  ضنـــــــــــ     يـــــــــــض  حـــــــــــض
.  328  

تضح  وض ضن    658 371 دن افـ  د  وضبـضعــــــــ  د  عــــــــن يــــــــ  ف     ض  مض   خض
ن   . ابن غــــــــــــض طــــــــــــض وا اْلــــــــــــ   لــــــــــــن مــــــــــــض عــــــــــــ  ــــــــــــض ال  وضيـ م  عــــــــــــن  عــــــــــــض

.  279  
ل  فـــــــــ  ن    598 372 الا نـــــــــض م   ـــــــــ  ح  عـــــــــض تـــــــــض ـــــــــ  هن افـ  وضإ نـــــــــ 

ن   . و نن فــــــــــض نيض  ــــــــــــــــــــــــض بــــــــــ  تــــــــــض م   ــــــــــن   وضيضســــــــــــــــــــــــ  ل   ــــــــــض  نــــــــــض
.  265  

ا وضعضن    641 373 فــــــض هن شـــــــــــــــض مــــــ  ر   ـــــــــــــــض ســـــــــــــــ   وضيـضع كنفنو ا  
ن   . ذ فــــــــــــــــض َض احــــــــــــــــ  ا هن وض ض ــــــــــــــــ ض فــــــــــــــــن لــــــــــــــــ   إ د ر يــــــــــــــــسض خــــــــــــــــن

.  276  
رن  ضن    518 374 ا وض ضســــــــــــــــــــــ  ف   ــــــــضض وا خــــــــ  ــــــــن ق د    ضصــــــــــــــــــــــ 

ن   . فــــــــــــض فــــــــــــ   ا خــــــــــــض قــــــــــــا رض حــــــــــــض ذ  ــــــــــــ  ز   ــــــــــــن ــــــــــــن ل  فـ   ضضــــــــــــــــــــــــــ 
.  244  

ا  478 375 نـــــــــــض ا  ـــــــــــض وضال هـــــــــــض ا مـــــــــــن هـــــــــــض يــــــــــــ  وضلـــــــــــ    وض   مـــــــــــن
ا  . و  ض الــــــــــــتــــــــــــ  طــــــــــــض ا ــــــــــــض نــــــــــــض كــــــــــــ  د  د  منســــــــــــــــــــــــــ   ايض وضشــــــــــــــــــــــــــض

.  236  
ن    546 376 عـــــض د  د  ن  ـــــض ح  وضشــــــــــــــــــــــض تـــــض ـــــ  م  افـ يـــــزض  ـــــــــــــــــــن   ـــــض 

ن   . لـــــــــــض هـــــــــــ   تـــــــــــن ن ايض وضجـــــــــــض كـــــــــــ  ا يـــــــــــض عـــــــــــ  ا مـــــــــــض فـــــــــــض  شـــــــــــــــــــــــــض
.  252  

ا  ضنــــــــ     عضلضن    788 377 ف  غ نــــــــ  نض ننون   ـــــــــــــــ    ن صـــــــــــــــ 
ن   . مــــــــــض مــــــــــن ا وضا ــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــض لــــــــــ  د رض َب  قــــــــــ  ا نـــــــــــض نــــــــــض ؤض ثـــــــــــض فــــــــــ    ــــــــــن

.  317  
اطـــــ  ض  وضا   544 378 ن  وضخــــــــض ـــــض ن ـــــض ل  فـ َــــــــ  ـــــن ب ـــــ  ر  وضال فـــــ  كـــــن ـــــ   ال

ر  و ن   . ســـــــــــــــــــــــــــــ  ى وا   فـــــــــــــــض ر   ـــــــــــــــض هـــــــــــــــ  رضٍح  ـــــــــــــــض ـــــــــــــــض  وضفـ
.  251  

ن    930 379 ف ضـــــــــــــــض ةن رنم  قـضو من اخ  ع قــــض ةن الصـــــــــــــــ  اع قــــض   ــــــــــــــــــض
ن   . ا حضســـــــــــــــــــــــــض نـــــــــــض عـــــــــــ  بــــــــــــض  حضســـــــــــــــــــــــــ  ن فـــــــــــض   رضاٍ  وض ض ــــــــــــ 

.  364  
ن    323 380 كــــــــض ام  وضوضقــــــــف  إ ن  ســــــــــــــــــــــض سض إضد غــــــــض يــــــــ   وضلــــــــض

ر   . كضســــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــ  الن لـــــــــــــ  ا  ـــــــــــــنض نـــــــــــــض ن مـــــــــــــض ن   ـــــــــــــض   وضعـــــــــــــض
.  196  

رب    ضن    488 381 ــــ  الض وضال ف  خــــض لــــ  ر ر  خــــن طــــن ا ا ــــــــــــــــــ   وضمــــــــض
ن   . عـــــــــــض وٍص  ـــــــــــض ال  مـــــــــــن ٍ     عـــــــــــن ـــــــــــ  نضصــــــــــــــــــــــــــ    رضف ـــــــــــ   ب

.  237 ،  238  
ن    708 382 فــــــــ  ن عــــــــض الض ن اْلــــــــض دض ن الــــــــثــــــــ  عــــــــ   زضر    وضبـــــــــض

ن   . عــــــــض ٍر  ــــــــض ا نضصــــــــــــــــــــــ  مــــــــض ى  ــــــــض قــــــــض وا ينســــــــــــــــــــــ  عــــــــن ق   ار فـــــــــض  حــــــــض
.  295  
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وا   833 383 ر  ــن ا وضينشـــــــــــــــــ  فــــــــض حن  ضن  شـــــــــــــــــض تــ  ل  فـــض ا نــــــــض  محــــــــ  

ن   . عـــــــــــض ى  ـــــــــــض فـــــــــــض م   ـــــــــــض ر هـــــــــــ  كـــــــــــ  ا ض  ضَ  مـــــــــــض ـــــــــــنـــــــــــ   نض ال
.  330  

و  ن    694 384 ـــــض ر  نـ ســـــــــــــــــــ  ه  ا   نــــــــ   ل      ـــــض م  نــــــــض جـــــ   وضالـــــنـــــ 
ن   . كــــــــــــ   م  ســـــــــــــــــــــــــــض ــــــــــــ  ل الض ســـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــض ودض ق مــــــــــــن ــــــــــــض ث ــــــــــــ   رند  ل

.  290  
ن    273 385 ق  عــــــض لــــــ  رنوف  احلــــــ ض دض حــــــن نــــــــ  ا عــــــ  ر  ــــــــنض هــــــ    ض ــــــ 

ا  . ٍ وضخـــــــــــــــض ني  لٍ  وض   غـــــــــــــــض ن   ـــــــــــــــن ى َثـــــــــــــــضض فـــــــــــــــض   ضخـــــــــــــــ 
.  144  

ن    389 386 تــضحــض ــ  افـ ر  فــــــــض ز  عضشــــــــــــــــ  م   اهلــ ضمــ  دض  ــــــــــــــــض نــــــــ   وضعــ 
ن   . ف  َثـــــــــــــــــــــضض لـــــــــــــــــــــ  ْلـــــــــــــــــــــ ن ا وض ضين    نوف  َب  د   مـــــــــــــــــــــض

.  224  
ن    534 387 ونض عـــــــض غـــــــن بــــــــ  ن   ـــــــن   يــــــــض ونض عـــــــض عـــــــن ر جـــــــض  وضيــــــــن

ن   . ا َثـــــــــــضض فـــــــــــض ن  شــــــــــــــــــــــــــض ج  عـــــــــــض رن حـــــــــــض ا وض ضســــــــــــــــــــــــــ   محـــــــــــ  
.  248  

ونض  11 388 م   ضن  الـــــــــــنـــــــــــ  نـــــــــــويـــــــــــنـــــــــــااعـــــــــــلـــــــــــض  والـــــــــــتـــــــــــ 
َو . ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــن ا  ضن  ال ـــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــن د  عـــــــــــــــــــــر ف ـــــــــــــــــــــض  ق

.  142  
نن   657 389 دندضن  مـض   مـنوهـ  اٍق واشــــــــــــــــــــــ  ر  لـ بــــــــض ســــــــــــــــ   وضا  

و نن  . ــــــــــــــــض نـ ــــــــــــــــن ٍز وضالض يـ نــــــــــــــــ  ف   ــــــــــــــــن ض  ــــــــــــــــض فــــــــــــــــ    خــــــــــــــــض
.  279  

ا  687 390 نــــــــض ــــــــض ق  ثـ ا رضوضى حــــــــض حــــــــ  تــــــــ  ــــــــض م  فـ كــــــــن ــــــــض  إ ين   ل
َض  . و   ــــــــض حــــــــ    نـ د   ــــــــــــــــــــــض م  شــــــــــــــــــــــن مــــــــن ت  ا ــــــــــــــــــــــ  يــــــــض مــــــــ    عــــــــن

.  287  
ا  892 391 نــــــــض ـــــض ا ثـ فــــــــض وا شــــــــــــــــــــض عـــــن دض ن اْـــــ ض بــــــــ  ا وضعـــــض قــــــــا  حـــــض

َض  . و   ات  نــــــــــــــــــض كـــــــــــــــــض ات   ن ســــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــض اشــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــض
.  352  

  حرف اهلاء
ا  160 392 ا وضهـــــــــض قـــــــــا ا حـــــــــض هن  ضســـــــــــــــــــــــض زن  ضر جـــــــــ  ـــــــــ   وض ـــــــــض 

ا . ذ  هلـــــــــضض ف  خـــــــــن لـــــــــ  ل  وضخـــــــــن ن  مـــــــــ  ا بـــــــــ  ر  محـــــــــ   اق صـــــــــــــــــــــــن  فـــــــــض
.  154  

ا  453 393 هــــــــــض لـــــــــــن َض وض ن ـــــــــــ  ل  إ و  دض لن  ض ـــــــــــ   وضا ألن ـــــــــــ 
ل   . غــــــــــ  اشــــــــــــــــــــــــن ْ  رضهــــــــــض رب ٍ وضخنشــــــــــــــــــــــــ    حــــــــــن ى حــــــــــض   ض ــــــــــض

.  373  
دضةن   874 394 ة  وضاحــــــــــ  حــــــــــض يــــــــــ  رضى  ــــــــــــــــــــــــض   نو ض و نخــــــــــ 

ةن  . بــــــــــض حــــــــــ  ا  ــــــــــــــــــــــــن ذ فن اهلــــــــــ ض هن  ــــــــــض  تــــــــــ  لــــــــــض مــــــــــ   ثــــــــــن   عــــــــــض
.  347  

بضةن   590 395 ح  ر   ـــــــــــــن ســـــــــــــ  م   وضا   رضف  ب فضت ح  الضـــــــــــــ   ينصـــــــــــــ 
ةن  . نــــــــــــــ  ولن  ــــــــــــــن قــــــــــــــن ر  ايض يـــــــــــــــض ٍن وض ض شـــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــ    ــــــــــــــض

.  263 ،  268  
رضةن   519 396 ا ـــــــــــــــــــــــــ  ارضة  حـــــــــــض د  َتـــــــــــ ض  وضالـــــــــــر فـــــــــــ  ض فـــــــــــ 

رضةن  . ان   ضســــــــــــــــــــــــــــ  ل  ر هــــــــــــــض ٍ  نــــــــــــــض نضصــــــــــــــــــــــــــــ    رضفــــــــــــــ   لــــــــــــــ 
.  244  

ة    277 397 مـــــــــض ـــــــــ  ل كـــــــــ  ـــــــــ  ا ب مـــــــــض هـــــــــ  ـــــــــ  ي دض ـــــــــض رنوا ل هـــــــــض  وض ض ـــــــــ 
ة   . نــــــــــــــــ  غــــــــــــــــن ــــــــــــــــ  نيض  ب فــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ    ضخــــــــــــــــ  وضاق ــــــــــــــــض بـ ــــــــــــــــ   وض   ال

.  145 ،  148  
ا   911 398 ه  هــــــــض يــــــــ  هــــــ  ــــــض ت م  وض ضشـــــــــــــــــــــ  ر ا رضوضى عــــــض   ضســـــــــــــــــــــ 

ٍم  . ـــــــــــــــ  ل م  عـــــــــــــــ  از د  عـــــــــــــــض هـــــــــــــــض ـــــــــــــــ  ل وا  ـــــــــــــــن ـــــــــــــــن الضق ـــــــــــــــن  وضي
.  358  

ا 399 يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــض ه ثــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــــعــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــن
ــــــــــــهــــــــــــا . ــــــــــــوحــــــــــــي ــــــــــــفــــــــــــظ  وا  وهــــــــــــ    ن  مــــــــــــن ل

.  158  
ةن   665 400 ا وضالضيـــــــــض نـــــــــض ـــــــــض ز  ثـ ارضى حـــــــــن نض ا ألنســـــــــــــــــــــــض  مـــــــــ 

ــــــــــةن  . ــــــــــض   ر وضاي ف  ف هــــــــــ  ــــــــــكــــــــــض ا ال ر  فضشـــــــــــــــــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــ  ا   ــــــــــض  ف
.  306  

ه    795 401 يـــــــض اثـــ  م  اجلــــــــض لـــ  وضاء  ان صــــــــــــــــــــــ    رضفـــ  ض عـــ   ســـــــــــــــــض
وا  . وفــــــن يــــــن حــــــــ    لــــــ  ه   ــــــــــــــــــــض يـــــــض افــــــ  دند   ــــــــــــــــــــــض ر     اشــــــــــــــــــــــ   حــــــض

.  318  
  حرف الياء
رن ايض   618 402 ا  ض شــــــــــــــــن ن  دنمــــــــ  ف   ــــــــــــــــن فــ   ض خــض ني  عــض  وضالــ 

ا . ــــــــــــــــض ي ٍس عــــــــــــــــض ــــــــــــــــن ون ــــــــــــــــن ن  ي ص  وضرضو ح   ض فــــــــــــــــ   حــــــــــــــــض
.  268  

ر    340 403 ن   ضســـــــــــــــــــــ  ة  عــــــض نــــــــض ا ــــــ  ن  ســــــــــــــــــــــض كــــــن ــــــض  وإ ن   
ر   . قـــــــــــــــ  ل  مـــــــــــــــن اح   ـــــــــــــــن ا ايض  ـــــــــــــــــــــــــــــض هـــــــــــــــض قـــــــــــــــض ـــــــــــــــ   رضقـ

.  205  
ـــــــــــٍ    327 404 ي ـــــــــــ  اءض ثض ن ل  وضهـــــــــــض ـــــــــــ   ي لن مـــــــــــض ـــــــــــ  ب ـــــــــــض  وضقـ

ـــــــــــ   . ل عـــــــــــض ـــــــــــ  اٍ  ل الض وحـــــــــــض عـــــــــــ  ـــــــــــ  ت دض اال ســــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــ  ـــــــــــض  الض بـ
.  199  

م    710 405 مــــن قٍ  وضا ـــــــــــــــــــ  ص  حــــض ف  نــــض فــــ   تن خــــض بــــــــ  ثــــ   يـــــن
رضمــــــــ  . وف  احل ضضــــــــــــــــــــــ  و ل   ــــــــن د  الــــــــطــــــــ  د وا وض ــــــــــــــــــــــض   ــــــــــــــــــــــض

.  296  
كــــــــــــا   406 غــــــــــــام يــــــــــــعــــــــــــل  م ســــــــــــــــــــــــــ   ر  ــــــــــــه  ــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــ 

يـــــــــــــــ   . لـــــــــــــــض يـــــــــــــــات  إوا فــــــــــــــــض  يضســـــــــــــــــــــــــــــوءن الـــــــــــــــفـــــــــــــــالـــــــــــــــ 
.  32  

ُ ض   570 407 ه  ايض غـــــــض يــــــــ  ؤ  ـــــــ  ل  نــــــــن ق   نــــــــض وا    حـــــــض  ار فـــــــعـــــــن
م  ايض  . ونض  ــــــــــــــــــــــــــــــض لــــــــــــــــن خــــــــــــــــن د  ال  وضيــــــــــــــــض  فــــــــــــــــض   حــــــــــــــــن

.  258  
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 الصفحة الشطر الثاين الشطر األولم
ا  196 408 يــــــــض لــــــــ  ف  مــــــــن لــــــــ  ى  خــــــــن مــــــــ  جــــــــض انض  ضعــــــــ    ضن   ــــــــض

ا . يــــــــــــــض ــــــــــــــ  ى  نو  د ل   ــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــــض ــــــــــــــ  ب ل  مــــــــــــــن ــــــــــــــكــــــــــــــن  وضال
.  174  

ا  761 409 يــــــــ  كــــــــ  ا بــــــــن عــــــــ  ز  رند  مــــــــض ر    حــــــــن ز م  يــــــــض  وضاجــــــــ 
ى  . ه  ر  ـــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــ   ر   ـــــــــــــــــــــــــــض كضســـــــــــــــــــــــــــ  ابــــــــــــ  يــــــــــــ  تــــــــــــ   عــــــــــــن

.  310  
دند    945 410 م ، وضامــــــــــ  وض عــــــــــض غــــــــــض    هــــــــــن لض الــــــــــ  بــــــــــ  ــــــــــض  قـ

د   . ز  ثــــــــــــــن ــــــــــــــ  نـ رنوا  ــــــــــــــض هــــــــــــــ  بــــــــــــــ  ا يــــــــــــــض ف  هــــــــــــــض  وضخــــــــــــــ 
.  371  

ر     271 411 هــــــــ  هــــــــض    ض ــــــــ  لــــــــ  ــــــــض ونض يـ الــــــــن ونض الض قــــــــض نــــــــن   ــــــــض
م ونر     . هـــــــــــــــــــن الضفــــــــــــــــــــن لض خـــــــــــــــــــض َض م   ر ٍم هلـــــــــــــــــــضن  حـــــــــــــــــــ 

.  139  
ر    540 412 ســــــــــــــــــ  ا ا   فــــــــض ونض دنم  شــــــــــــــــــض لـــن مـــض عـــ  ـــض   ضنــــــــ     وضيـ

ا  نر     . فـــــــــــض من شــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــ  ت ا    مـــــــــــن ـــــــــــض ن ا هـــــــــــن مـــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــض
.  250  

مــــــــاضنض ار فــــــــض      787 413 قــــــــ  لــــــــن الض  ــــــــض قــــــــض ــــــــ  ثـ الــــــــر وم  مــــــــ    ــــــــض
ه  رنعـــــــــــــ   . مـــــــــــــ   رن  ــــــــــــــــــــــــــــض او ا  ضســــــــــــــــــــــــــــ  ذض ا جـــــــــــــن د   مـــــــــــــض

.  316  
ا و     514 414 فــــــــض ا شـــــــــــــــــض مــــــــض ح   ـــض تـــض ـــ  ا افـ مــــــــ  عـــ  ـــ  ا ن عــــــــ   مـــض

فـــــــــ   . ا  ـــــــــــــــــــــــض ز  ُـــــــــ ض ني   حـــــــــن عـــــــــض ر  الـــــــــ  اء   ضســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــض  إ خـــــــــ 
.  243  

ف    660 415 لـــــــ  وضى إ و  هــــــــض   وض ض ســـــــــــــــــــــض ض     خـــــــن  ثــــــــض
فـــــــــ   . ـــــــــه   ـــــــــن ي اشــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــض ورن ف ـــــــــ  ـــــــــن ا وضال ـــــــــض ن ـــــــــض م  ثـ ن   ـــــــــض  عـــــــــض

.  280  
ان       705 416 يــــــــض تـــــ  ا فــــ  فــــــــض ل  شـــــــــــــــــــض تــــــــض كــــ  ل  وضايض نــــض   ــــــــ 

حـــــــــ    وض    . بـــــــــا   ـــــــــــــــــــــــض افـــــــــ  بـــــــــا  حـــــــــض فـــــــــ  ة  حـــــــــ  يـــــــــض ـــــــــ  تـ  فـــــــــ 
.  293  

د  وض     765 417 ر  عــــــــن ســــــــــــــــ  م  وا   لـ ف   ـن   وض ــــــــــــــــن  خـن
و لن ان صـــــــــــــــــــــــــ     . ــــــــــض فــــــــــ  قـ لٍ   ــــــــــن ى  ــــــــــ  ــــــــــ  ض ثــــــــــنض ــــــــــر ف  ال

.  311  
ا وضايض   652 418 فــــــــض وا شـــــــــــــــــــــــض ز مــــــــض من اجــــــــ  ر هــــــــن ذض ــــــــض ــــــــض   ي  ف

ا . يـــــــــــض لـــــــــــ  ا ن  ـــــــــــــــــــــــــض دض ر  ـــــــــــا  مـــــــــــض ا شـــــــــــــــــــــــــ  ى محـــــــــــ   فـــــــــــض   ـــــــــــض
.  278  

عــــــــــ     ضر ين    383 419 بــــــــــ  تــــــــــ     ا ــــــــــ  فــــــــــ  ــــــــــض ر محــــــــــض     ـ ــــــــــض   ـ
ٍر عــــــــــن    . نيض مــــــــــض    ضســــــــــــــــــــــــ  ان  مــــــــــض    ض ســــــــــــــــــــــــ   وضا ثــــــــــنــــــــــض

.  224  
ز    394 420 دض  ـــض  نــــــــ  تـــض   وضعـــ  ـــ  يـ بـــ    لـــض ل  ســــــــــــــــــض و  ــــــــــــــــــــــ   الـــ 

م  هــــــــض    . ز  شــــــــــــــــــــــ  ا حــــــــن د  مــــــــ   مــــــــض و  ال  قـــــــــض ح  حــــــــن تــــــــض ــــــــ  افـ  فــــــــض
.  225  
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 المعروف بابن الب اذ ش، ط: دار الصحابة للتراث.
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، محمد بن سعد القرني: رسالة قراءاتالاإلمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه  -12
 . ه1427ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، إنباء الغمر البن حجر -13
تحقيق: د حسن حبشي، ط: المجلس األعلى للشلون اإلسالمية ـــــ لجنة إحياء التراث اإلسالمي ــــ 

 مجلدات. 4م: 1969ه، 1389مصر:
ن علي بن يوسف القفطي، ط: المكتبة إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحس -14

 مجلدات. 4ه، 1424العصرية، بيروت، الطبعة األولى، 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الانون: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  -15

البغدادي، ُعن ى بتصحيحه وطبعه على نسخة الم لف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور 
 م رفعت بيلكه الكليسى، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.الدين، والمعل

، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني -16
 دار المعرفة، بيروت، لبنان، مجلدان.

، تحقيق: محمد أبو الفضل ، محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشيالقرآنالبرهان في علوم  -17
 م. 1957ه1376دار المعرفة ــ بيروت ــ لبنان ــ الطبعة األولى،  إبراهيم، ط:

، تحقيق: محمد أبو الفضل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جالل الدين السيوطي -18
 ة العصرية، لبنان، صيدا، مجلدان.إبراهيم، ط: المكتب

تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض،  -19
 الملق ب بمرتضى، الز بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط: دار الهداية.

تحقيق: أحمد عبد  الفارابي، تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -20
 مجلدات(.  6م، ) 1987 ه1407الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة: 

المشاهير واألعالم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان تاريخ اإلسالم ووفيات  -21
بن ق اي ماز الذهبي، تحقيق: د. بشار عو اد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي ــ الطبعة األولى، 

 مجلدًا(. 15م، )2003
بن  تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: أبو المحاسن المفضل بن محمد -22

المعري، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشر  مسعر التنوخي
 م1992 ه1412والتوزيع واإلعالن ــ القاهرة ــ الطبعة الثانية 
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، تحقيق: اد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديتاريخ بغد -23
 0220 ه1422الدكتور بشار عواد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي ــ بيروت ــ الطبعة األولى، 

 مجلدًا. 16م، 
، ط: الوكالة العامة : ألبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي القرآنالتبيان في آداب حملة  -24

 م.1983 ه1403للتوزيع، دمشق، الطبعة األولى، 
الحذيفي، ط: مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، الطبعة الثانية:  التجويد الميسر: للدكتور علي -25

 م.2012ه ــ1433
التحارير المنتخبة على متن طيبة النشر البن الجزري للشيخ إبراهيم العبيدي، ط: مكتبة عباد  -26

 م.2009الرحمن، مصر، 
قدوري الحمد، التحديد في اإلتقان والتجويد: ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: غانم  -27

 م. 1988ه1407مكتبة دار األنبار، بغداد، الطبعة: األولى 
المنصوري،  تحرير الطرق والروايات من طريق طيبة النشر: للشيخ علي بن سليمان بن عبد هللا -28

ه ـ 1433ة األولى: تحقيق: جمال الدين محمد شرف، ط: دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبع
 م.2012

، محمد بن محمد بن يوسف، التمهيد في علم التجويد: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري  -29
 1985هــــ 1405تحقيق: الدكتور على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى، 

 م. 
، أبو منصور، تحقيق: محمد عوض مرعب، الهروي  ي تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهر  -30

 مجلدات(. 8م. )2001ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى: 
ية للدكتور أحمد سعد محمد، ط: مكتبة اآلداب ــ ميدان األوبراــ القرآن قراءاتلالتوجيه البالغي ال -31

 القاهرة.
: د. عمار بن أمين محمد قراءاتالالمدني من وجوه  تفرد به أبو جعفرالتوجيه الداللي لما  -32

 . ه1437الددو، ط: نادي القصيم األدبي في بريدة 
العشرية الفرشية للدكتور: عبد العزيز بن علي الحربي، ط: دار ابن  قراءاتالتوجيه مشكل  -33

 م. 2012ه ـ 1433، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: حزم
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، الُبستي، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد أبو حاتم، الدارمي الثقات: محمد بن حبان -34
العثمانية ط: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، الطبعة األولى: خان مدير دائرة المعارف 

 مجلدات(.9م )1973ه 1393
، تحقيق: جامع أسانيد ابن الجزري: لإلمام المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري  -35

، الطبعة ئه، جامعة الملك سعودقرأالكريم وإ القرآنتعليم  الدكتور حازم بن سعيد جيدر، ط: كرسي
 م.2014ه ــ 1435األولى: 

، ط: جامعة الشارقة، السبع: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني قراءاتالجامع البيان في  -36
 مجلدات(. 4م. )2007ه1428اإلمارات، الطبعة: األولى، 

، الطبري، تحقق: أحمد محمد شاكر : محمد بن جرير أبو جعفرالقرآنجامع البيان في تأويل  -37
 مجلدا.  24م،  2000ه1420ط: م سسة الرسالة، الطبعة األولى، 

والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن محمد بن أبي بكر  القرآنالجامع ألحكام  -38
م، تحقيق: عبد هللا عبد 2006ه1427: م سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: األولى، القرطبي

 المحسن التركي. 
بن محمد بن شريح  البصري، لشريح الجمع والتوجيه لما انفرد به يعقوب بن إسحاق الحضرمي -39

لرعيني، اإلشبيلي، تحقيق: غانم قدوري الحمد، ط: دار عم ار للنشر والتوزيع، عم ان، بن أحمد ا
 م. 2000ه1420األردن، ط: األولى، 

السبع: البن خالويه، الحسين بن أحمد، تحقيق أحمد فريد المزيدي ط:  قراءاتالالحجة في  -40
 دار الشروق بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم.

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق األستاذ سعيد األفغاني،  زرعة: ألبي قراءاتالحجة  -41
 ط: م سسة الرسالة، بيروت، لبنان. 

، ط: دار الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي -42
 مجلدات. 8، ه1403الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 

: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، تحقيق: الشيخ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي -43
 الكتب العلمية.زكريا عميرات، ط: دار 

ـ أنموذجًا ـ: لمحمد سعيد بكران، ط: دار القدس،  إلى اليمن اإلمام ابن الجزري  قراءالرحالت  -44
 ه.1443صنعاء، الطبعة األولى:
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بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس الرسالة: الشافعي -45
، مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي: تحقيق: أحمد شاكر

 . 1940ه ــــ1358األولى، 
 القرآني في أوجه الكتاب المنير شرح فتح الكريم في تحرير أوجه الروض النضير للمتول -46

العايم: الشيخ محمد المتولي، تحقيق ومراجعة: الشيخ محمد إبراهيم سالم، ط: المكتبة األزهرية 
 للتراث.

، ط: دار أبو بكر بن مجاهد، تحقيق: شوقي ضيف : أحمد بن موسىقراءاتالالسبعة في  -47
 ه. 1400المعارف، مصر، الطبعة الثانية: 

سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي: ألبي القاسم علي بن عثمان بن الحسن القاسح،  -48
 م.2002ه ــ 1422إشراف مكتب البحوث والدراسات، ط: دار الفكر، بيروت، لبنان، 

لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود: -49
م د كام ل قره بللي، ط: دار الرسالة العالمية، الطبعة:  تاني، تحقيق: شع يب األرن وط مح  س  ج  الس  

 مجلدات. 7م، 2009ه1430األولى، 
رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، تحقيق وتعليق:  ن الترمذي:سن -50 و  محمد بن عيسى بن س 

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس 3(، ومحمد ف اد عبد الباقي )جـ 2، 1أحمد محمد شاكر )جـ 
الطبعة (، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 5، 4في األزهر الشريف )جـ 

 مجلدات. 5م، 1975 ه1395الثانية: 
أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي،  نن الدارمي:س -51

التميمي السمرقندي، تحقيق: نبيل هاشم الغمري، ط: دار البشائر )بيروت(، الطبعة األولى: 
 م.2013 ه1434

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد  :النسائي سنن -52
م، 1986 –ه 1406الفتاح أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية: 

 مجلدات. 9
: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز سير أعالم النبالء للذهبي -53

، ط: م سسة الرسالة، الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
 . مجلدًا، ومجلدان فهارس( 23م )1985هـــ 1405الطبعة الثالثة، 
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شذرات الذهب البن العماد في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  -54
، دمشق ــ بيروت ــ ، ط: دار ابن كثيرالع كري الحنبلي، أبو الفالح، تحقيق: محمود األرناؤوط

 مجلدًا(.11م، )1986ه 1406ة األولى الطبع
شرح السلسبيل الشافي في علم التجويد، شرح وتحقيق: د. توفيق أسعد حمارشة، و: د. محمد  -55

 م.2002ه ــ1423خالد منصور ط: دار عمار، األردن، الطبعة األولى: 
المهدوي، تحقيق: حازم سعيد حيدر، ط: الرشد،  شرح الهداية: أحمد بن عمار بن أبي العباس -56

 ه. 1415الرياض، 
العشر: لمحمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدين  قراءاتالشرح طيبة النشر في  -57

ي ري، تحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الن و 
 مجلدان. م،2003ه1424الطبعة: األولى، 

: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، ضبطه وعلق عليه: قراءاتالشرح طيبة النشر في  -58
 م.2000 ه1420بيروت، الطبعة الثانية:  –الشيخ أنس مهرة، ط: دار الكتب العلمية 

الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده في علماء الدولة العثمانية: أحمد بن مصطفى بن خليل  -59
 ه ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.طاش كبري ز اد  

: لمحمد مطيع الحافظ، طبعة دار الفكر المعاصر، الطبعة اإلمام ابن الجزري  قراءالشيخ  -60
 م.1995ه ــ 1416األولى: 

بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة )مصورة  تحقيق: محمد زهير صحيح اإلمام البخاري  -61
 مجلدات. 9، ه1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ف اد عبد الباقي( الطبعة األولى، 

 5بيروت ــ  –صحيح مسلم، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي  -62
 مجلد. 

مكتبة الحياة، بيروت، ، دار الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي  -63
 لبنان.

العلمية ـــ  ، ط: دار الكتبطبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي -64
 ه.1403بيروت ـــ الطبعة األولى: 

، تحقيق: إحسان عباس، ط: دار الرائد طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  -65
 م.1970العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى:
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: تحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة الهدى، العشر البن الجزري  قراءاتالطيبة النشر في  -66
 م1994 ه1414جدة، ط: األولى، 

، تحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد، ط: مكتبة ابن الجزري، دمشق، طيبة النشر البن الجزري  -67
 سوريا. 

عجائب المقدور في أخبار تيمور ألبي محمد أحمد بن محمد، المعروف بابن عربشاه، ط:  -68
 م.1817كلكتا سنة 

ط: دار القلم، الكويت، الموصلي، تحقيق: د. أحمد فوزي الهيب،  العروض: لعثمان بن جني -69
 م.1987ه 1407الطبعة األولى: 

، تحقيق: أيمن سويد، ط: دار العقد النضيد في شرح القصيد، أحمد بن يوسف السمين الحلبي -70
 م.2001ه1422لى، نور المكتبات، جدة، السعودية، ط: األو 

نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية، د. نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل،  قراءاتالعلم  -71
 م. 2002ه ـــ1423ط: دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الثالثة، 

، ط: األولى، ، تحقيق: برجستراسر، مكتبة ابن تيميةالبن الجزري  قراءالغاية النهاية في طبقات  -72
 . ه1351

الدينوري، تحقيق: د. عبد هللا الجبوري،  غريب الحديث، ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة -73
 مجلدات.3م، 1397ط: مطبعة العاني، بغداد، الطبعة األولى، 

السبع: علي بن محمد الصفاقسي المقرئ، تحقيق: أحمد محمود عبد  قراءاتالغيث النفع في  -74
 م.2004ه1425ت، الطبعة األولى: الحفيان، ط: دار الكتب العلمية، بيرو  السميع الشافعي

محمد بن علي، تحقيق: سي د بن  فتح القدير بين الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني -75
 م، 1993 ه1413إبراهيم بن صادق، القاهرة، دار الحديث، الطبعة األولى، 

، تحقيق: موالي محمد لعلم الدين علي بن محمد السخاوي فتح الوسيط في شرح القصيد:  -76
 م.2002ه ــ 1423اإلدريسي الطاهري، ط: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 

، المحقق: إبراهيم الفهرست: ألبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم -77
 مـ. 1997ه1417لبنان، ط: الثانية  –رمضان، مكتبة: دار المعرفة بيروت 
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القاموس المحيط القاموس المحيط: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  -78
لبنان، الطبعة:  –تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م سسة الرسالة، ط: م سسة الرسالة، بيروت 

 م. 2005ه1426الثامنة، 
ية تاريخ وتعريف: عبد الهادي الفضلي: ط: مكتبة دار القلم، بيروت، الطبعة القرآن قراءاتال -79

 م.1980الثانية، 
ية وأثرها في اختالف األحكام الفقهية: للدكتور: خير الدين سيب، رسالة القرآن قراءاتال -80

 م.2008ـ ـــ ه1429للطباعة والنشر، الطبعة األولى:  ماجستير، ط: دار ابن حزم
 وأثرها في التفسير واألحكام: د/محمد بن عمر بازمول، ط: دار الهجرة.  قراءاتال -81
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  أبو العباس،، الكامل في اللغة واألدب: محمد بن يزيد المبرد -82

 مجلدات. 4م، 1997ه1417القاهرة ـــ الطبعة الثالثة  –ط: دار الفكر العربي 
، تحقيق: عبد الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه -83

 مجلدات،  4م  1988هـــ 1408السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ــ الطبعة الثالثة، 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  -84

 مجلد.  4، ه 1407بيروت الطبعة الثالثة:  –هللا، ط: دار الكتاب العربي 
( ط: مكتبة )حاجي خليفة كشف الانون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد هللا -85

 م.1941 المثنى، بغداد، العراق،
لنور الدين أبي الحسن  قراءاتالوعلل  القرآنكشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب  -86

علي بن الحسين الباقولي، الملقب بجامع العلوم النحوي، تحقيق ودراسة الدكتور: عبد القادر 
 في األردن، مجلدان. ، ط: دار عم ارالسعدي

، تحقيق: السبع وعللها وحججها: ألبي محمد مكي بن أبي طالب قراءاتالالكشف عن وجوه  -87
ه ـ 1404الدكتور محي الدين رمضان، ط: م سسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 

 م. 1984
يا أرض ابلعي البن الجزري، تحقيق: نشيد حميد سعيد آل محمود، كفاية األلمعي في آية  -88

 م.2003منشورات دار اآلفاق، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 
تحقيق: أحمد  كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني: إبراهيم بن عمر الجعبري، -89

 م.1998ه ــ 1419ارة األوقاف والش ون اإلسالمية بالمغرب، اليزيدي، ط: وز 
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كنز المعاني في شرح حرز األماني: ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد الموصلي  -90
ية، القرآنالمعروف بـــ: شعلة، تحقيق: د. محمد أبراهيم المشهداني، ط: دار الغوثاني للدراسات 

 م.2012ه ــ1433لى: ودار البركة، دمشق، سوريا، الطبعة األو 
(، تحقيق: عبد الرازق 319 /3الآللئ الفريدة في شرح القصيدة، محمد بن الحسن الفاسي: ) -91

 م. 2010ه 1431موسى، ط: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية: 
ني، تحقيق: مركز  : ألبي العباسقراءاتاللطائف اإلشارات لفنون  -92 أحمد بن محمد القسطال 

ية، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، الطبعة القرآنالدراسات 
 ه.1434األولى:

ما تلحن فيه العامة لعلي بن حمزة الكسائي: تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة  -93
 م.2002قاهرة الطبعة الثانية الخانجي بال

مع بيان أصول رواية حفص: محمد عباس الباز، ط: دار الكلمة،  قراءاتالمباحث في علم  -94
 م.2004ه 1425القاهرة، الطبعة األولى: 

، تحقيق محمد حسين آل ياسين، ط: دار الكسائي ألبي الحسن علي بن حمزة القرآنمتشابه  -95
 م.2008ه ــ1428عمار، األردن، الطبعة األولى:

السبع: القاسم بن فيرة بن  قراءاتالمتن الشاطبية المسم ى حرز األماني ووجه التهاني في  -96
الرعيني األندلسي، تحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى المدينة  بن أحمد الشاطبي خلف

 م. 2010ه ـ1431المنورة، الطبعة الخامسة: 
ر ابن متن تحفة األطفال والغلمان، سليمان الجمزوري، تحقيق: محمد تميم الزعبي، ط: دا -97

 م.2012ه 1433، المدينة المنورة، الطبعة الثانية: الجزري 
ية الصادرة من مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، العدد الحادي القرآنمجلة البحوث والدراسات  -98

 عشر.
واإليضاح عنها: البن جني، تحقيق: علي النجدي  قراءاتالالمحتسب في تبيين وجوه شواذ  -99

. ط: المجلس األعلى للش ون اإلسالمية القاهرة، ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي
 م،1994– ه1415
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، الحنفي الرازي مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -100
تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ـــ الدار النموذجية ــ بيروت ـــ صيدا، الطبعة 

 م.1999/  ه1420الخامسة: 
، ط: دار : إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري قراءاتالمختصر العبارات لمعجم مصطلحات  -101

 م.2008ه1429الحضارة للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى: 
، عبد هللا بن عثمان المنصوري: ط: مكتبة الصادق ـ صنعاء ـ قراءاتالالمدخل إلى علم  -102

 م. 2007اليمن، ط: األولى، 
بعة األولى ، السيد رزق الطويل: ط: المكتبة الفيصلية، الطقراءاتالمدخل في علوم  -103

 م. 1985ه1405
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف  -104

، الكويت، ط: الثانية، : تحقيق: د. وليد مساعد الطبطبائي، مكتبة اإلمام الذهبيبأبي شامة
 م.1993ه1414

المستدرك: اإلمام الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد، تحقيق: مصطفى عبد  -105
 مجلدات. 4م، 1990ه 1411القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 

بن هالل بن أسد الشيباني،  : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبلمسند اإلمام أحمد بن حنبل -106
تحقيق: شعيب األرن وط عادل مرشد، وآخرون، ط: م سسة الرسالة، الطبعة األولى، 

 م. 2001ه1421
، ، عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي السجستانيالمصاحف: ألبي بكر بن أبي داود -107

ه 1423تحقيق: محمد بن عبده، ط: مكتبة الفاروق الحديثة ــــ مصر ــــ القاهرة، الطبعة األولى، 
 م.2002ــــ
، أبو منصور، ط: مركز البحوث في الهروي  ي ن أحمد بن األزهر : محمد بقراءاتالمعاني  -108

م، 1991ه 1412، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى: كلية اآلداب، جامعة الملك سعود
 مجلدات(. 3)
 : أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري، المعروف باألخفشالقرآنمعاني  -109

 ه1411عة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، قرأ ، تحقيق: الدكتورة هدى محمود األوسط
 م، مجلدان.  1990
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، جامعة أحمد بن محمد ت: تحقيق: محمد علي الصابوني النحاس : أبو جعفرالقرآنمعاني  -110
 . 1409أم القرى ـــ مكة المكرمة ــ الطبعة األولى 

الفراء، تحقيق: أحمد  بن مناور الديلمي : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللاالقرآنمعاني  -111
يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، ط: دار المصرية للتأليف 

 والترجمة ـــ مصر ــ الطبعة األولى. 
معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا  -112

الرومي الحموي، تحقيق: إحسان عباس ط: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
 مجلدات.  7م، 1993هـــ 1414

لحموي، ط: دار صادرـ معجم البلدان: لشهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي ا -113
 مجلدات(. 7م، ) 1995بيروت ـ الطبعة الثانية، 

، تحقيق: حمدي بن عبد المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني -114
 مجلدًا.  25ــــ القاهرة ـــ الطبعة الثانية  المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية

معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف بن إليان بن موسى سركيس، مطبعة سركيس  -115
 م، مجلدان.1928ه ـــ 1346بمصر 

دمشق، مكتبة المثنى، معجم الم لفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة ال -116
 مجلدا(.13بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. )

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: تأليف: )إبراهيم مصطفى وآخرون(، ط: دار  -117
 الدعوة، مجلدان.

ية وما يتعلق به: د. عبد العلي المس ول، دار السالم، القرآن قراءاتالمعجم مصطلحات علم  -118
 م. 2011ه ـ 1432القاهرة ط: الثانية، 

أ. د. محمد بن عبد الرحمن الشايع، ط: دار التدمرية، ط:  القرآنمعجم مصطلحات علوم  -119
 م. 2012ه ـ 1433األولى 

، دار الكتب العلمية، الكبار على الطبقات واألعصار، محمد بن أحمد الذهبي قراءالمعرفة  -120
 م.1997ه 1417بيروت، لبنان، ط: األولى، 
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معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو،  -121
بيروت،  –لصالح، تحقيق: نور الدين عتر، ط: دار الفكر المعاصر تقي الدين المعروف بابن ا

 م.1986 ه1406
ماني، بتحقيق الدكتور عبد الكريم  قراءاتالمفاتيح األغاني في  -122 والمعاني: ألبي العالء الك ر 

 ، بيروت.مصطفى مدلج، ط: دار ابن حزم
، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، العلوم: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيمفتاح  -123

 م. 1987ه 1407ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: 
تحقيق: صفوان  األصفهاني، : الحسين بن محمد المعروف بالراغبالقرآنالمفردات في غريب  -124

 .ه1412، ط: دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، الطبعة األولى:عدنان الداودي
: محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكري، محمد خالد منصور، قراءاتلامقدمات في علم  -125

 م.2001ه1422ط: دار عمار، عمان، األردن، الطبعة األولى: 
قاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي القرآنمناهل العرفان في علوم  -126 ر  : محمد عبد العايم الز 

 وشركاه، الطبعة الثالثة: مجلدان.
: تحقيق: ناصر محم دى محمد الطالبين، محمد بن محمد ابن الجزري منجد المقرئين ومرشد  -127

 م. 2010ه 1431جاد، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط: األولى 
يف النبهان، ط: والخلفاء: البن الجزري، تحقيق: حا‘ مناومة ذات الشفاء في سبرة النبي  -128

 ه 1438دار الااهرية، الكويت، الطبعة األولى: 
، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار الموضح في التجويد: عبد الوهاب بن محمد القرطبي -129

 م. 2009ه ـ 1430عمار، األردن، ط: الثانية، 
المعروف: بابن  وعللها: ألبي عبد هللا نصر بن علي الشيرازي  قراءاتالالموضح في وجوه  -130

: تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: أبي مريم
 م.2007

(، ط: دار الكتب، 2/130بن تغري بردي ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف -131
 مجلدًا(. 16مصر، )

نافع: للشيخ سيدي إبراهيم المارغني ط: دار  قرأالنجوم الطوالع على الدر اللوامع في أصل م -132
 الفكر للطباعة والنشر. 
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، أبو البركات، نزهة األلباء في طبقات األدباء: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري  -133
كمال الدين األنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، ط: مكتبة المنار، الزرقاء ــــ األردن، الطبعة 

 م.1985ه ـــــ 1405الثالثة: 
، تحقيق: أبي محمد عبد ¬نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: الشيخ محمد الطنطاوي  -134

، ط: مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة األولى: من بن محمد بن إسماعيلالرح
 م.2005ه1426

: تحقيق: خالد حسن أبو الجود، دار المحسن للنشر، العشر البن الجزري  قراءاتالالنشر في  -135
 مجلدات.  5م 2016ه ـ 1437الجزائر، ط: األولى، 

، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العشر البن الجزري  قراءاتالالنشر في  -136
 مجلدان.العلمية، 

الهادي في شرح طيبة النشر: لمحمد محمد محمد سالم محيسن، ط: دار الجيل، بيروت،  -137
 مجلدات(. 3م )1997ه  1417الطبعة األولى: 

هداية القاري إلى تجويد كالم الباري: عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي، ط: مكتبة  -138
 طيبة، المدينة المنورة، الطبعة الثانية )مجلدان(.

لعارفين أسماء الم لفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم هدية ا -139
م، 1951، ط: بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول الباباني البغدادي

 ن(.وأعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، )مجلدا
الوافي في شرح الشاطبية: عبد الفتاح عبد الغني القاضي: ط: در السالم، القاهرة، مصر،  -140

 م.2005ه1425الطبعة الثالثة: 
شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس -141

 7ربلي، تحقيق: إحسان عباس، ط: دار صادر ــــ بيروت ـــ أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإل
 مجلدات.


 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-489- 

 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة الموضوع

 ج استهالل
 د إهداء

 ه شكر وتقدير
 ز ملخص البحث

  1  مقدمة
  2  أهداف البحث 

  2  أهمية الموضوع 
  3  أسباب اختيار الموضوع 

  3  الدراسات السابقة 
  7  الصعوبات التي واجهت الباحث 

  7  منهج البحث
  9  هيكل البحث 

  13  تمهيد
  14  والرواية والطريق والوجه واالختيار قراءةالوالفرق بين  قراءاتالتعريف 

  16  الخالف الواجب والخالف الجائز
  17  المقبولة قراءةالأركان 
  20  قراءةالمراتب 

  22  ومصطلحاتهتعريف التوجيه 
  25  مراحل التوجيه
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 الصفحة الموضوع
  29  أنواع التوجيه

  35  الفصل األول تعريفات أساسية

  36  المبحث األول التعريف بأبي الحارث الليث
  37  المطلب األول اسمه ومولده ووفاته
  38  المطلب الثاني نشأته وحياته العلمية

  38  المطلب الثالث شيوخه وتالميذه
  39  الرابع ثناء العلماء عليهالمطلب 

  40  المطلب الخامس بيان طرق رواية أبي الحارث
  48  المبحث الثاني التعريف بالكسائي
  49  المطلب األول اسمه ومولده ووفاته

  51  المطلب الثاني نشأته وحياته العلمية ورحالته
  55  المطلب الثالث شيوخه وأشهر تالميذه

  59  ثناء العلماء عليهالمطلب الرابع 
  63  المطلب الخامس م لفاته

  67  المبحث الثالث التعريف بابن الجزري وبمناومته طيبة النشر
  68  المطلب األول اسمه ومولده ورحالته العلمية ووفاته

  76  وتالميذه قراءاتالالمطلب الثاني شيوخه في 
  95  القرآنالمطلب الثالث م لفاته في علوم 

  105  المطلب الرابع التعريف بطيبة النشر
  112  الفصل الثاني أصول رواية أبي الحارث
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  113  توطلة 

  114  المبحث األول االستعاذة والبسملة
  115  المطلب األول االستعاذة
  120  المطلب الثاني البسملة
  125  المبحث الثاني اإلدغام

  126  أقسامه وشروطه وأسبابه وموانعه المطلب األول تعريف اإلدغام وذكر
  130  المطلب الثاني اإلدغام الكبير

  132  المطلب الثالث اإلدغام الصغير
  132  ®إذ  ©الفرع األول ذال 
  133  ®قد  ©الفرع الثاني دال 

  135  الفرع الثالث تاء التأنيث
  136  الفرع الرابع الم هل وبل

  137  مخارجها الفرع الخامس حروف قربت
  142  المطلب الرابع أحكام النون الساكنة والتنوين

  150  المبحث الثالث ميم الجمع، وهاء الكناية
  151  المطلب األول ميم الجمع
  154  المطلب الثالث تنبيهات

  156  المبحث الرابع المد، والقصر
  157  المطلب األول تعريف المد والقصر، وذكر أسباب المد  

، والقصر    157  تعريف المد  
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  158  أسباب المد   

  159  المطلب الثاني أقسام المد   
  160  أسباب المد   الفرعي 

  164  المطلب الثالث تنبيهات
  166  المبحث الخامس الهمزات والنقل والسكت

  167  المطلب األول الهمزتان من كلمة ومن كلمتين
  167  كلمة أواًل الهمزتان من

  174  ثانيًا الهمزتان من كلمتين
  176  المطلب الثاني الهمز المفرد

  177  ه باإلبدال قرأ ما 
  179  ه بالحذف قرأ ما 

  180  تنبيه 
  181  المطلب الثالث النقل والسكت واإلدراج

  185  المبحث السادس الفتح واإلمالة
  186  وذكر أقسامهما وأسباب اإلمالةالمطلب األول تعريف الفتح واإلمالة 

  186  تعريف الفتح واإلمالة 
  187  أسباب اإلمالة 

  188  المطلب الثاني إمالة األلف
  188  الفرع األول ما فيه اإلمالة
  195  الفرع الثاني ما فيه الفتح
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  196  الفرع الثالث تنبيهات

  198  في الوقف المطلب الثالث إمالة هاء التأنيث وما قبلها
مات   202  المبحث السابع أحكام الر اءات والال 

  203  المطلب األول الر اءات
  203  حاالت التفخيم 
  205  حاالت الترقيق 

  206  تنبيهات 
  208  المطلب الثاني الالمات

  210  المبحث الثامن حكم الوقف
  211  المطلب األول الوقف على أواخر الكلم

  211  تعريف الوقف 
  211  الوقف على أواخر الكلم 

  216  المطلب الثاني الوقف على مرسوم الخط
  222  المبحث التاسع الياءات

  223  المطلب األول ياءات اإلضافة
  226  المطلب الثاني ياءات الزوائد
  228  الفصل الثالث فرش الحروف

  229  توطلة 
  230  سورة الفاتحة إلى آخر سورة التوبةالمبحث األول من أول 

  231  المطلب األول من أول سورة الفاتحة إلى آخر آل عمران
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ة     231  ُسور ُة الف ات ح 
  231  ُسور ُة الب ق ر ة  

ر ان     245  ُسور ُة آل  ع م 
  253  المطلب الثاني من أول سورة النساء إلى آخر سورة األنعام

ٓاءُسور ُة    253  ٱلن  س 
ة ٓائ د    259  ُسور ُة ٱۡلم 
ام     262  ُسور ُة ٱأۡل ۡنع 

  271  المطلب الثالث من أول سورة األعراف إلى آخر سورة التوبة
  271  ٱأۡل ۡعر اف  ُسور ُة 

  278  ُسور ُة ٱأۡل نف ال  
ب ة     280  ُسور ُة الت و 

  283  سورة العنكبوتالمبحث الثاني من أول سورة يونس إلى آخر 
  284  المطلب األول من أول يونس إلى آخر سورة الحجر

  284  سورة يونس
  287  ر ُة ُهودُسو 

  292  ُسور ُة ُيوُسف
يم  والحجر د  وإ ب ر اه    294  ُسور ُة الر ع 

  297  المطلب الثاني من أول سورة النحل إلى آخر سورة الم منون 
ل   ر اء  سورة الن ح  س    297  و اإل  
ف     303  ُسور ُة الك ه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-495- 

 

 الصفحة الموضوع
ي م عليها السالم   308  ُسور ُة م ر 

  311  ُسور ُة طه
ج     315  ُسور ُة األ ن بي اء  والح 

ُنون  م    319  ُسور ُة ال ُم  
  321  المطلب الثالث من أول سورة النور إلى آخر سورة العنكبوت

ق ان  ُسور ُة ال ن ور     321  وال ُفر 
ع ر اء  والنملُسور ُة    326  الش 

ن ك ُبوت   ص  وال ع    330  ُسور ُة ال ق ص 
  336  القرآنالمبحث الثالث من أول سورة الروم إلى آخر 

  337  المطلب األول من أول سورة الروم إلى آخر سورة فصلت
وم   337  سورة الر 

  338  سورة لقمان والسجدة
  339  سورة األحزاب وسبأ وفاطر
ـٰٓف ـٰت  وٓص    345  سورة يٓس و ٱلص 

  351  سورة الزمر وغافر وفصلت
  354  القرآنالمطلب الثاني من أول سورة الشورى إلى آخر 

اث ية ان و الج  ُرف و الد خ  ور ى و الز خ    354  ُسور ُة الش 
ق اف   360  ُجز ُء األ ح 

  362  الذ ار ي اتُجز ُء 
  369  جزء قد سمع
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  373  جزء تبارك
  380  جزء عم  

  388  القرآنالمطلب الثالث مسائل تتعلق بختم 
  388  المسألة األولى التكبير

  392  المسألة الثانية االنتهاء من ختمة والشروع في أخرى 
  393  المسألة الثالثة دعاء الختم

  394  الخاتمة

  394  النتائج أوالً 
  396  ثانيًا التوصيات
  397  الفهارس العامة

  398  فهرس اآليات
  453  فهرس األحاديث
  454  فهرس األعالم

  459  فهرس األبيات الشعرية
  476  فهرس المصادر والمراجع

 489 فهرس الموضوعات
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