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  المقدمة
وذلك لـسهولتها   التجويد   أحكامي تعلم    ف األولى الخطوة   عد تُ )األطفال تحفة(

   .ـه ١١٩٨ سنة نظمها من فرغ،  أبياتهاويسرها وقلة عدد 
البحر   من بحر الرجز ، وهو من أسهل بحور الشعر ووزن هذا           )ةالتحف(و  

ــو ــستفعلن   : ه ــستفعلن م ــستفعلن م ــستفعلن م ــستفعلن م ــستفعلن م  م

سـكون ثـم حركـة     من حركـة و ةمكون" مستفعلن" التفعيلة  وكما هو مالحظ أن
علن ، فاألصل أن يكون البحر كله / تف/ مس: هكذا  وسكون، وسكون ثم حركتين

تاما، والعروض والضرب صحيحتان،وإليكم هـذا   على هذه الطريقة ، وبهذا يكون
ــيح ــال للتوضـ ــال : المثـ ــاظم  قـ ــه اهللا-النـ  .: -  رحمـ

 / المـا ضـع ظ / تقن  زد في/ صن قد سما دم طييبن /كم جاد شخ/ صف ذا ثنا 

ــستفعلن  ــستفعلن / م ــستفعلن / م ــستفعلن م ــستفعلن/ م ــستفعلن / م  م

 ) فالعروض والضرب من الشطرين صحيحتان ، وال يعتد بدخول الزحاف مـن 

في بعض المواضع ، وذلك لعـدم لـزوم بقيـة الـضرب      (الخبن والطي والخبل
  .على هذا المنوال والعروض

، كما أشار    بيتًا من كامل الرجز      ٦١عدد أبيات النظم    فإن   و بحساِب الْجملِ  
 ،  ٦١)=١= و ا  ٤= و د  ٢=ب  و ٤= و د  ٥٠=ن() :نَد بـدا    (إلى ذلك الناظم بقوله     

)ا  : ( )تَاِريخُهتِْقنُهي نى ِلمشْرب ( وِريزمتَاِريخُ عام تأليفها ألـف ومائـة       «: قَاَل الْج
ـ    وثمانية وتسعون من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الـسال          ة ،  م وأتـم التحي

 و ٢٠٠= ر و ٣٠٠= ش و ٢=ب(.»)بشْرى ِلمـن يتِْقنُهـا    :(ويجمعها بالْجمِل الكبيرِ  
 و ١٠٠= ق و ٤٠٠= ت و  ١٠= ي و  ٥٠= ن و ٤٠= م و  ٣٠= ل و  ١٠=ي
   .هـ ١١٩٨= ) ١=ا و ٥= هـو ٥٠=ن

في علم التجويـد ،     " تحفة األطفال "شرح مختصر لمنظومة    " فتح األقفال "و  
   نفسهلمؤلفل
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  ترجمة صاحب الكتاب
، رحمه  الشهير باألفندي بن محمد الجمزوري    الشيخ سليمان بن حسين     اهو  

بنحو أربعة أميال ،  ، "طندتا"اهللا ، نسبة إلى جمزور، بلد معروفة قريبة من مدينة 
دلتا مصر وهو ، كغالب أهل دلتا  ، المدينة المعروفة في" طنطا"، اآلن هي مدينة 
 تحريـر  كنـز  بشرح الرحماني الفتح" : تصانيفه منو   . المذهب، مصر ، شافعي  

فتح األقفـال  "  ، و "تحفة األطفال في علم التجويد   " ، و    "القراءات في األماني حرز
  )١(."شرح تحفة األطفال في علم التجويد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ،  ٤/٢٥٧مؤلفينال معجم ، و    ٤٥٢/ ١ العارفين هدية، و   ٢:١٥٩ ،٢٤١: ١ المكنون إيضاح . ١

  .١/١٢٢القنوع  اكتفاء ، و١/٧٠٨معجم المطبوعات 
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  الكتابمنهج الجمزوري في 

 ذكر في بداية الشرح أنه اتخذ شرح ولد شيخه محمد الميهي أصالً لشرحه              •
 . )٢( من الفائدةمزيٍدل، كما أنه كثيراً ما يحيل إليه  )١(هذا

 االصطالح ، كاإلظهار و     غالباً ما يذكر تعريفات المصطالحات في اللغة و        •
  .اإلدغام و اإلقالب ، و غيرها

من ذلك  ليست جميع األمثلة على أحكام التجويد مأخوذة من القرآن الكريم ؛             •
 فـي   لـم تـرد    ، و    )٣()فإن ضللتم   (استشهاده في موضوع اإلخفاء بعبارة      

القمرية إذ استشهد ـ من جملـة مـا    ) ال(من ذلك مثال القرآن الكريم ، و 
هناك أمثلة  و. في القرآن الكريم، و هي ليست)٤() الجليل(بلفظة  ـ  استشهد
   .)٥(أخرى 

  ،   )٦() أربعة(يذكر الضرورات الشعرية في التحفة من ذلك حذف التاء من            •
 )٧(و نقل حركتها إلى الساكن قبلها     ) األخرى(و  ) األولى(وحذف الهمزة من    

الفاء :ة ؛ من ذلك     و تسكين قسم من الحروف المتحركة للضرورة الشعري       ،  
و  )٩() قَمريـة (ميم في   ، ال ، يفترض أن تكون الفاء مفتوحة     )٨() ةالشفْوي(في  

 )١٠(.هي مفتوحة في األصل، و هناك مواضع أخرى سكِّن فيها المتحرك

 

: لتحفة األطفال شرح لمحمد الميهي و هو ابن علي الميهي شيخ الجمزوري ، و اسم الـشرح    . ١
 .األطفال تحفة شرح المتعال الملك فتح

 . ٥٣ ،٥٢، ٤٨ ، ٤٦ ،٤١، ٣٩،  ٣٧، ٣٢ ،٢٥ ،١٩  ينظر الصفحات. . ٢

 . من الدراسة٣٠صفحة  . ٣

 . من الدراسة٣٥صفحة  . ٤

 .٣٥، ٢٥  ينظر الصفحات. . ٥

 . من الدراسة٢٢صفحة  . ٦

 . من الدراسة٣٧صفحة  . ٧

 . من الدراسة٣٤صفحة  . ٨

  . من الدراسة٣٧صفحة  . ٩
  .٤٧،  ٤٥،  ٤٣،  ٤٢ الصفحات: ينظر .١٠



 5 

من ذلك قوله عن أمثلـة اإلظهـار          األمثلة على الحكم و نوعها،     يذكر عدد  •
ومثـال   كلمـة و مـن كلمتـين         مـن لكل منهن ثالثة أمثلة مثاالن للنون       (

مـن  للنون ثالثة أمثلة مثاالن  لكل حرف (،و كالمه عن اإلخفاء)١().للتنوين
كر فجملة ما ذ  (، و عدد أمثلة اإلخفاء        )٢( )كلمتين ومن كلمة ومثال للتنوين    

  .)٣( )مثاالً لكل حرف ثالثة أمثلة خمسة وأربعون
  

  منهجنا في الدراسة و التحقيق 
، كمـا أنهـا تنمـاز       هرية كونها أقل النسخ أخطاء      األز) أ(اعتمدنا النسخة    •

  .بالوضوح
يخـص دراسـة الـنص     : مـتن ؛األول  قد جعلنا في الدراسة هامشين لل   و   •

،  ()مش بين قوسين صغيرين     وقد وضعنا رقم اإلشارة إلى الها      ،توضيحهو
وقد وضعنا رقـم اإلشـارة       ،يخص التحقيق و أخطاء الناسخين      : و الثاني   

 بين أربعـة أقـواس  ـ (*) إلى الهامش ـ و هو عبارة عن أشكال نجمية  
  .(()) صغيرة

ما زدناه للنّص لحاجته له و هو غير موجود         [ ] وضعنا بين قوسين كبيرين      •
، كما وضعنا بينهما ما سقط من       ) الواو(لعطف  في النسخ ، ال سيما حرف ا      

  . بعض النسخ مع اإلشارة إلى ذلك في الهامش
  . كّل ما به حاجة إلى شرح من كلمات غامضة أو جمل مبهمة ناشرح •
 .كما قمنا بتخريج اآليات القرآنية •

 . ترجمنا لألعالم الذين وردت أسماؤهم في الكتاب من مظانّها •

  
  
  
  
  

 .من الدراسة ٢٤صفحة  .١

 . من الدراسة٢٨صفحة  .٢

  . من الدراسة٣٠صفحة  .٣
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  وصف المخطوط
 اثنتان من المكتبـة األزهريـة ،        ؛) فتح األقفال (لـ  سخ  نُ) ٣(على      حصلنا     
واحدة من مكتبة جامعة الملك سعود في السعودية ،و كانت النسخة األم لتحقيقنـا              و

 خطـًأ، و    نـسخ  ال ة بكونها أقـل   نسخي األزهرية ؛ و تنماز هذه ال      هي إحدى نسخت  
،و كانت النسخة األزهرية الثانية قد انمازت بكونهـا         ) النسخة أ   (أطلقنا عليها اسم    

 نسخاً ، و أطلقنا عليها اسم النسخة ب ، أما نسخة جامعة الملك سعود فقـد                 قدماأل
انمازت بكونها أوضح النسخ و أجملها خطّاً، إال أنها أكثر النسخ أخطـاء ، و لـم                 

  .م الناسخ، و أطلقنا عليها اسم النسخة جيذكر فيها اس
 النسخة أ

 رقـم   ،١٢٧٦بة األزهرية في مـصر رقمهـا    أوراق من المكت   ١٠   و هي من    
 ،  هـ١٢٩٥:حسن بن عبد اهللا البنا ، تاريخ النسخ       :،اسم الناسخ  ٤٢٩٣١المجموع  
 و انمـازت  .  األحمر للعناوين و لألبيات الشعرية ، و األسود للـشرح          :لون الخطّ 

  . الصفحات جوانبكتابة ما فات الناسخ على ب
 

 النسخة ب
اسم  : ١٢٨٨٤، من المكتبة األزهرية في مصر، رقمها١١: عدد األوراق 

.هـ١٢٨٧:أحمد بن محمد عبد المتعال، تاريخ النسخ :الناسخ  
، و و بعض الكلمات المهمة األحمر للعناوين و لألبيات الشعرية : لون الخط 

.األسود للشرح  

بتصحيحات في الجوانب فالكلمة التي يخطأ فيها الناسخ فإنه ازت أيضاً و انم
ة على الجانب القريب ، كما في الصفحات بها و يكتب الكلمة الصحيحيشط

أ٤ب،٣ب،٢  
 

 النسخة ج
. في السعوديةة الملك سعود ورقة من مكتبة جامع١٨  

.األحمر للعناوين و لألبيات الشعرية ، و األسود للشرح: لون الخطّ  
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  الناسخينأخطاء

  أخطاء في جميع النسخأـ 
١- كُنتَس كَاٍم فَخُذْ         وِللتَّنْويِن ِلنُّون ِإنَأح عبي  َأر١(ِنيتَب( 

  .باإلضافة إلى ياء المتكلم) تبييني: (، و الصواب ) تبييِن(فقد جاء فيها 
٢- ارُل اإلظْهِف فَاألورَل َأحلِْق          قَبتِْللْحتِّبِرِفافَ  ِستٌ ر٢( لْتَع(  

  .من دون همزة الوصل) فلتعرِف: (، و الصواب  ) لْتَعِرِفافَ(فقد جاء فيها 
  

   النسخضعبأخطاء في ب ـ 
  )٣(. )إن فُصل(و الصواب ) انفصل* ( 
  )٤(. )هجاؤه(، و الصواب )هجاوهو* (
  )٥(). بالمتقاربين(، و الصواب ) باالمتقاربين*(
  )٦(). أخرى(، و الصواب  ) أخري* (

  
  .و غير ذلك من األخطاء ، و قد أثبتناها في الهوامش  

  
  
  
  
  
  
  

 

 .ب٤:أ ، النسخة ج٣: أ ، النسخة ب ٣: النسخة أ  . ١

 .أ٥:ب ، النسخة ج٣: أ ، النسخة ب ٣: النسخة أ  . ٢

 .أ١٥أ ،نسخة ج٩نسخة ب . ٣

 .أ١٠النسخة ب . ٤

 .ب١٢نسخة ج  . ٥

  .أ١٥نسخة ج  . ٦
 



 8 

  النسخة أ
)ورقة العنوان (الورقة األولى  
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النسخة ب )ورقة العنوان(الورقة األولى   
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 النسخة ج
) ورقة العنوان(الورقة األولى      
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  النسخة أ الورقة الثانية
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بالنسخة  الورقة الثانية  
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جالنسخة  الورقة الثانية  
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النسخة أ الورقة األخيرة  
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بالنسخة  الورقة األخيرة  
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ج النسخة األخيرةالورقة   
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الكتاب نص  

  ((*))بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ورتِّـلِ  ﴿ ((**))الحمد هللا الذي نزل القرآن على عبده تنزيال ،و قال لـه فيـه               
آنِتيلًا الْقُرد المنزل عليه            )١( ﴾ تَردنا محمالم على سيالْقَلَِم ن ﴿، و الصالةُ و السو 

سـمعه  )٣( لـه الغزالـة بـصوٍت رخـيم        ((***))،الذي نونـت  )٢( ﴾ يسطُرون وما
  على أتباعه الذين به المهتدين منه بتحفة اإلمداد و اصحأعلى آله و  و)٤(الحاضرون

  

 ).٤المزمل (  . ١

 .)١،٢ن ( . ٢

 والرخامة لين حسن في منطق النساء وقد رخمت رخامـة           هو الرقيق الشجي ،   :الصوت الرخيم    . ٣
 العـين   :ينظـر . فهي رخيمة الصوت وقد رخم كالمها وصوتها ويقال ذلك للمـرأة والخـشف            

 .٢٣٤ص/١٢ لسان العرب ج،و٥١ص/٢لفائق ج،وا٢٦٠ص/٤ج

اهللا صلى اهللا عليه و على آلـه        و ذلك إشارة للحديث النبوي عن قصة الظبية التي شهدت لرسول             . ٤
بن أرقم قال كنت مع النبي في بعض سكك المدينـة فمررنـا بخبـاء             عن زيد   ف؛  و سلّم بالرسالة    

 فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول اهللا إن هذا األعرابي اصطادني ولي خشفان                أعرابي
 فـي   ريح وال يدعني فأرجع إلى خشفي     ستأالفي فال هو يذبحني ف     في أخ   اللبن دفي البرية وقد تعقّ   

 فأطلقها  .بني اهللا عذاب العشار    وإال عذّ  ، نعم : قالت ؟ إن تركتك ترجعين   :البرية فقال لها رسول اهللا    
ها رسول اهللا إلى الخباء وأقبل األعرابي ومعـه قربـة       فشد،  رسول اهللا فلم تلبث أن جاءت تلمظ        

 فأنا :قال زيد بن أرقم    .لقها رسول اهللا   فأط ،رسول اهللا  هي لك يا     : أتبيعنيها قال  :فقال له رسول اهللا   
ـ      :واهللا رأيتها تسيح في البرية وتقول      دالئـل النبـوة    :ينظـر . د رسـول اهللا    ال إله إال اهللا محم  

 .١٠٢ص/٢الخصائص الكبرى ج،و ٣٥ص/٦ج

.........................................  

  ).و به نستعين: ( زيادة )أ(النسخة في  -* 

 .)و قال له: ()ج (، و في) وقال فيه): (ب(النسخة في  - * *

 . تونت )ج(النسخة في  -* * * 
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 على اتّباعه ففازوا بكل المراِد صالة و سـالماً دائمـين            ((*))مهمقصروا ه 
  .)١(متالزمين إلى يوم التّناِد

  شرحاً لطيفاً مختصراً   *))*((وبعد ،فقد طلب مني بعض األحباب أن أعمل له               
 بأحسن جواب راجياً من اهللا      *))*((*ذلكلمي المسمى بتحفة األطفال فأجبته      على نظ 

 شرح ولـد    أن يوفقني له أحسن التوفيق وأن يهديني به ألقوم طريق وجعلت أصله           
و إليه ، واعتمدت فيما تركته مـن هـذا          إلينا  ي نظر اهللا    شيخنا الشيخ محمد الميه   

د سرد األحكام مريداً بذلك بلوغ المرام ،        الشرح عليه ألني اقتصرتُ فيه على مجر      
 ، و سميته فتح األقفال بشرح تحفة األطفـال ، و            )٢(و أن ينتفع به الخاص و العام      

 أي أنظم األشـياء     )بسم اهللا الرحمن الرحيم     (قلتُ مستعيناً بالقدير السميع العليم      
ملة والحمدلة كما يأتي وابتدأت بالبس. *))*((**سم اهللا الرحمن الرحيمب بمتبركاً اآلتية
  وال يخفى ما في البسملة (3) الواردة**))*((**بالكتاب العزيز وعمال باألحاديث اقتداء

: واألصـل . يوم ينادي أهل الجنة و أهل النار و ينادي أصحاب األعراف رجاالً يعرفـونهم بـسيماهم                  .١
، و ال   ) ٣٢غـافر (لـرؤوس اآلي    تفاعل من نادى، و قد حذفت المه في القرآن الكريم مناسبة            : التنادي

 ؛ويوم التَّناد يوم الِقيامِة لما فيه من االنِْزعاِج إلى الحشْرِ         ندري لم حذفت هنا ، و لعله التناد بتشديد الدال ،          
التبيـان  و  ،  ١٠ص/٨ ج العين:ينظر.  بعضكم من بعض    البعير إذا هرب على وجهه أي يفر       دمن قولهم نَ  

 .٣١٥ ص/١٥ ج،ولسان العرب٢٧٥ص/٩ج،والمحكم  ٣٦٧ص/١آن جفي تفسير غريب القر

 . من ليس لديه تخصص به:المتخصص بعلم التجويد ،و بالعام:يقصد بالخاص  .٢

عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  قال كل أمر ذي بال ال               (١٢٨ص٦من ذلك ما رواه النسائي في سننه ج        .٣
عنه عن النبي  صلى اهللا عليه  : (١٢٧ص/١٣ جمعبود، وما جاء في عون ال)يبدأ فيه بحمد اهللا فهو أقطع

 ).وسلم  أنه قال كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرحمن الرحيم أقطع 

..........................................  

 .هممهم) ج( في النسخة -* 

 .لهم) ب(في النسخة  -* * 

 .في ذلك) ج(،و ) ب(في النسخة  -** * 

 .متبركاً بالبسملة) ج(ي النسخة ف -* * **

 .بالحديث الواردة) ج(في النسخة  -* * ***
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  .(1) بذكره اقتصاراً على ما ذكره في األصللنطي والحمدلة مما لها

 الجمزوري دوماً سلَيمان هو الغفُوِر يقُوُل راِجي رحمِة

  ـالتَ محمٍد وآلِه ومن  علَى الحمد ِهللا مصلَّياً

كثير المغفرة أي الستر على الخطايـا  ال أي )الغفور(إحسان ربه  مؤمل) يقول(أي 
سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري بالميم بعد الجيم كمـا   فلم يؤاخذ عليها دائماً

الحسن الثابـت   أي الثناء) الحمد هللا.(الشهير باألفندي )٢(ذكره الشعراني في طبقاته
 .المجاز ركه فيه غيره إال على طريقيشال عما  ((*)) له تعالىباالختصاص

) محمد(سيدنا ) على(اهللا أن ينزل رحمته المقرونة بالتعظيم  أي طالباً من) مصلياً(
.  األولـين واآليلـين  )وعلـى آلـه  (وأهل األرض   أهل السموات((**))الذي يحمده

  .صحابه أي تبع النبي وأ)ومن تال(والمراد بهم هنا الذين آمنوا به فيعم الصحب

ذا النَّظمه دبعريِد ووِد في النُّوِن والتَّنْويِن  ِللْمدوالم  

 أي )الـنظم (اهللا األتم والصالة على نبيه األعظم فهـذا   أي وبعد ما تقدم من حمد
 أي الطالب وهو في أحكام )للمريد(مبالغة، جمعته  المنظوم، أو هو باق على معناه

 وغير ذلك مـن أحكـام المـيم    ((***))المد ي أحكام وف)والتنوين( الساكنة )النون(
  .الساكنة والم التعريف والم األفعال

 .يريد باألصل شرح التحفة لولد شيخه محمد الميهي الذي اعتمده أصالً في شرحه للتحفة  . ١

 .١/٢١٢الطبقات الكبرى . ٢

.....................................  

 .)ب(النسخة  في سقطت -* 

 . حِمده)أ (النسخةفي  - **

 . المدود)ب(النسخة في  -* **
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  الكَماِل  ِذي)١(يِهيعن شَيِخنا الِْم            اَألطفَاِل سميتُه ِبتُحفَِة

   والمراد((*))هم بالشيء الحسنتخصيص أي )األطفال بتحفة(أي سميت هذا النظم 

 و، أ يبلـغ الحلـم  بـه مـن لـم     جمع طفل والمراد)األطفال(و.هنا األحكام اآلتية
  العـالم ناقالً له عن شيخنا اإلمـام )٢(مثلي في هذا الفن*))*((*]األطفال[ *))*((المراد

العالمة الحبر الفهامة سيدي وأستاذي الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بـن               
أي التمام في ) ذي الكمال( أدام اهللا النفع بعلومه *))*((**بن فُنيش الميهي عمر ناجي

  .)٣(وسائر األحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق  والصفاتالذات

  

 " يـه الِم " في ولد.يرابص كان.شافعي متصوف قارئ: الميهي العوني أحمد بن عمر بن علي . ١
 للمقـام  المجاور بالمسجد  العلم ودرس باالزهر، وتعلم.نسبته وإليها بمصر، منوف قرى من

 غالـب  عليـه  وتعلم هناك العلماء شيخ صار أن الى اآلمر به وآل الطلبة به وانتفع االحمدي
 مـن  كثيـرا  يحفـظ  الحافظة جيد التقرير حسن ماهر مجود فقيه وهو التجويد علم بالبلد من

 " اليـوم  المـسماة  " طندتا" في واشتهر ،وانكسار وتقشف وتواضع أنس وفيه الغريبة النقول
 ٣إيـضاح المكنـون     :ينظـر  .المحكمة الدقائق على المنظمة الرقائق " له.بها وتوفي " طنطا

 ٤/٣١٦ األعالم ،و٨٩-٢/٨٨ اآلثار عجائب  تاريخ،و٥٨٢/
 .المبتدئون في هذا العلم ، و هذا أطلقه على نفسه من باب التواضع: يقصد بذلك .٢

ـ          فيالنسبي    الكمال البشري  :ومراده .٣ ق  عبادة الخالق ومعاملة الخَلْق وحسن الخُلُق ،ألن الكمال المطل
                      و جّل ، إال أن هللا وحده ، كما يوصف الرجل بالرحمة و الكرم و القوة و غيرها من صفات اهللا عز

كَمَل : (المراد هو الصفات البشرية النسبية ، و يستأنس لذلك بقول النبي صلى اهللا عليه و آله و سلّم          
اِل كَِثيرجالر ٤/١٨٨٦لم ، و صحيح مس١٢٥٢/ ٣صحيح البخاري : ينظر ) . ِمن. 

.............................................  

 .التحفة الشيء الحسن) : ب(في النسخة  -* 

 .و المراد : )ب(النسخة في  - **

 ).أ( في سقطت - ***

 .أحمد بدالً من حمد ، و لم يذكر فُنيش: )ب(النسخة في  - ****
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 نْفَعي و بِه َأنجوَل         الطُّالبا َأروالقَب را واألجابوالثَّو   

 بـضم الطـاء   )الطـالب (ينفع بهذا الـنظم    من اهللا تعالى أن*))((ملأؤأي 
والطالب يـشمل  .مبالغة في طالب الطالب جمع طالب أو جمع طَالَّب بفتح الطاء

  .تقدمموالمنتهي والمتوسط وهو المريد ال يالمبتد

وهو ترتيب الغرض ) القبول(.ناهاألجر وسيأتي مع أرجو به من اهللا تعالى و
. الثواب على الطاعة واإلسعاف بـالمطلوب  المطلوب الداعي على دعائه كترتيب

يعلمه اهللا يتفضل به على من يشاء  جزاء بألف اإلطالق وهو مقدار من ال)والثوابا(
الشهاب في شرح الشفا األجر والثـواب   قال. من عباده في نظير أعمالهم الحسنة

 ((**))]في مقابله العمل والثـواب  ، وقد يفرق بينهما بأن األجر ما كانبمعنى واحد[
واهللا  .بمعنـى اآلخـر   ما كان تفضالً وإحساناً من اهللا تعالى ويستعمل كلٌّ منهمـا 

  ((***))أعلم

كَاماِكنَِة والتَّنِْوين َأحالنَّوِن الس 

كُنتَس كَاٍم فَخُ وِللتَّنْويِن ِلنُّون ِإنَأح عبي ذَْأريِنيتَب))***((*  

مـا   أحكام أربعة بالنسبة ل- وال يكون إال ساكناً-وللتنوين  أي للنون حال سكونها
بجعل قسمي اإلدغام قسماً واحداً وإال فهي خمسة ولذا  بعدهما من الحروف أييقع 

   .كما سيأتي اقلت فخذ تبيني أي توضيحي له

......................................  

 .مؤمل):ب(ي النسخة ف -*

 ).أ(سقطت في النسخة  -**

  .و اهللا سبحانه و تعالى أعلم): ج(في النسخة  -***

باإلضافة إلى يـاء المـتكلم ؛ أي        ) تبييني(من دون ياء، و الصواب      ) تبيين(في جميع النسخ     -****
 .بالياء في شرح البيت) تبييني(توضيحي ، و قد ذكرها :
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الوصـل و الوقـف و   تثبت في الخط واللفظ وفي  اكنةثم اعلم أن النون الس      
الحروف متوسطة ومتطرفة بخالف التنوين فإنه نون       تكون في األسماء و األفعال و     

 إال متطرفاً ألنه ال يكون ال يكون لفظاً وتسقط خطاً واالسمتلحق آخر  ساكنة زائدة
  .إال من كلمتين

وحذفت التاء من . القلب واإلخفاءاإلظهار واإلدغام بقسميه و واألحكام األربعة هي
   .أربع للضرورة

ارُل اإلظْهِف فَاألورَل َأحتْ قَبتِّبلِْق ِستٌ رِرِف ِللْحفَلْتَع))((* 

وهو لغة البيان، واصطالحاً إخراج كـل  . اإلظهار لهما األول من أحكامها األربعة
ج منـه ،  الحلق الـستة أي التـي تخـر    حرف من مخرجه فيظهران عند حروف

  . في النظم على ترتيبها في المخرج **))((ورتبتها

بخالف حروف اإلظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين  ثم اعلم أن النون تقع مع
   .كما سيأتي من األمثلةالتنوين فإنه ال يكون إال من كلمتين 

   :وحاصل الستة

ثُم اءفَه زمه اءح نيع غَي لَتاِن ثُممهمن خاء 

  ي لها في القرآنال ثان و ، )١( ﴾  ينَْأون﴿ـ كالهمزة  فمن أقصى الحلق اثنان

  

  ).٢٦األنعام( . ١

................................  

 . ، و هي خطأ و الصواب ما أثبتناه)فالتعرف(في جميع النسخ   -*

  . و ترتيبها):ج(في النسخة  -**
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ألنـه   )٣(ورشغيـر   ((*))في قراءة  )٢( ﴾ َألْفَافًا وجنَّاٍت ﴿ )١( ﴾ آمن  من﴿و
 ﴾ هـاجر  من ﴿ و)٤( ﴾ ِمنْها ﴿ـ  يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة ، والهاء ك       

  )٧( ﴾ َأنْعمـتَ  ﴿المهملة نحو   العيناثنانومن وسطه  )٦ (. ٍ﴾هاٍر جرٍف ﴿ و  )٥(
﴿ ٨( ﴾ ِعلٍْم ِمن( ﴿ ٌِقيقلَى حع ﴾ )٩(لحاء المهملة نحو، وا﴿ نِْحتُوني ﴾ )١٠( ﴿نم  

اد١١( ﴾ ح( و﴿ِليمع  ِكيمح ﴾. )المعجمـة نحـو     الغـين اثنـان ومن أدناه   )١٢﴿ 
وننِْغضي١٣( ﴾ فَس(     و[وال ثاني لها [﴿ ِغلٍّ  ِمن ﴾ )١٤(   ،ا ﴿ وِليما حغَفُور ﴾ )١٥( 

  )١٦( ﴾  الْمنْخَِنقَةُ﴿نحو  ، والخاء المعجمة

 

 ).٦٢البقرة( . ١
 . )١٦النبأ( . ٢
 ١٩٧ت (المـصري  الِقبِطـي،  غَزوان بن مروع: جدِه اسم: وِقيَل، عدي بن سعيد بن عثمان . ٣

 لـشدة  " ورش " لقـب  عليـه  غلـب .،أحد راويي نـافع المـشهورين     القراء كبار من: )ـه
،ومعرفة القـراء   ٣/٨٤١ معجم األدباء    . .بمصر ووفاته ومولده القيروان، من أصله.بياضه
 . ١٧/٣٠٥،وسير أعالم ١/١٥٢الكبار

 .  )٢٥البقرة(  . ٤
 . )٩الحشر( . ٥
  ).١٠٩التوبة(  . ٦
 ).٧الفاتحة( . ٧
 ).١٥٧النساء ( . ٨
 ).١٠٧األعراف( . ٩

 ).٨٢الحجر( .١٠
 ).٢٢المجادلة( .١١
 ).٢٦النساء ( .١٢
 ).٥١اإلسراء( .١٣
  ).٤٣األعراف( .١٤
 ).٤٤اإلسراء( .١٥
 ).٣المائدة( .١٦

..............................................  

  .فإني قرأت):ج(في النسخة  -* 
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 ،﴿ نِلم١( ﴾ خَافَ و(  ،﴿ ِئٍذموةٌ يخَاِشع ﴾ )الحلـق   فعلم من ذلك أن مخـارج  .)٢
من كلمة و من كلمتين     ثالثة وحروفه ستة وأن لكل منهن ثالثة أمثلة مثاالن للنون           

   .ومثال للتنوين

   . المتروك بال نقط:والمهمل

  قَد ثَبتَتْ في يرملون ِعنْدهم  ِبِستٍَّة َأتَتْ  ِإدغَام )((*)يوالثَّاِن

. إدخـال الـشيء فـي الـشيء       :اإلدغام وهو لغـة   ((**))]النون[الثاني من أحكام    
بحيث يصيران حرفاً واحـداً   ((****))بمتحرك((***)) حرف ساكنالتقاء :واصطالحاً

 حرفين ،فيدغمان عنـد سـتة       مشدداً يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزن       
والـراء   وهي الياء المثناة تحـت )يرملون(أحرف أيضاً مجموعة في قول القراء 

  . والميم والالم والواو والنون

        مماِن ِقسا لِكنَها ِقسغَمدي((*****))   نا مو ِفيِه ِبغُنٍَّة ِبيِلمع  

  

  

 ).١٠٣هود(  . ١
 . )٢الغاشية( . ٢

...........................................  

 و الثاِن ) : أ(في النسخة  -* 

 ).ج(، و ) أ( في سقطت -* *

 .ساكنين :)ج(النسخة في  -*** 

  .بحرف متحرك:)ب(النسخة في  -** **

  .دغما): ج(في النسخة  -*****
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التي تدغم عندها النون الساكنة والتنوين علـى   أن األحرف الستة   ((*))أشرت إلى
 )ينمو( هو أربعة أحرف تعلم من حروف و يجب إدغامها فيه مع الغنةقسمين قسم 

عـن   )١( هذا عند غير خلـف     و الواو الميم و  النون و  هي الياء المثناة تحت و     و
 فـي أربعـة   الميم وبال غنة ووعنده اإلدغام بغنة في حرفين وهما النون،)٢(حمزة 

 يقُوُل من ﴿ في الياء بغنة     فمثال إدغامهما والالم والراء، والياء  ف وهي الواو    وحر
 ﴾ نَاِعمـةٌ   يومِئذٍ ﴿ )٥( ﴾ نُوٍر ِمن ﴿ومثاله في النون    )٤( ﴾ يجعلُون وبرقٌ ﴿ )٣( ﴾
 ﴾ واٍل ِمن ﴿مثاله في الواو    و)٨( ﴾ ما مثَلًا ﴿ )٧( ﴾ منَع ِممن ﴿مثاله في الميم    و)٦(
  يعلم من األصل دغام في ذلكووجه اإل.)١٠( ﴾ ولَهم ِغشَاوةٌ ﴿و )٩(

في هذه الحروف إال إذا كانت متطرفـة ، أمـا إذا    ثم اعلم أن النون ال تدغم     
   : إظهارها ولذا قلت كانت متوسطة فإنها ال تدغم بل يجب

  

 عالمـا  كان.العشرة القراء أحد: )ـه ٢٢٩ - ت(محمد أبو االسدي، البزار، هشام بن خلف . ١
 مختفيا، فيها وتوفي ببغداد واشتهر واسط، قرب) بكسر الصاد  (لصلحا فم من أصله.ثقة عابدا
، ،و األعـالم     ٣٠١: ١٠ النهايـة و ايـة البد،و  ٣٢٢: ٨ بغداد تاريخ :ينظر .الجهمية زمان

٢/٣١١. 
 مـن  كان.السبعة القراء أحد:)ـه ١٥٦ ت(الزيات التيمي، إسماعيل، بن عمارة بن حبيب بن حمزة .٢

 إلـى  والجـوز  الجـبن  ويجلب  ،حلوان إلى الكوفة من الزيت يجلب انوك.إليهم فنسب التيم موالي
،و ٢٨٤: ١ االعتـدال  وميـزان  ، ٢/٢١٦ االعيـان   وفيـات :ينظـر .بحلـوان  ومـات  .الكوفـة 
  .٢/٢٧٧األعالم

  ).٨البقرة( .٣
 ).١٩البقرة(  .٤
 ).٤٠النور ( .٥
 ).٨الغاشية ( .٦
 ).١١٤البقرة( .٧
 ).٢٦البقرة( .٨
 ).١١الرعد( .٩

 ).٧البقرة ( .١٠

....................................................  

  .إشارة): ج(في النسخة  -*



 26 

   ِصنْواٍن تَال  كَدنيا ثُم           تُدغَم فَال ِإال ِإذا كَانَا ِبكلمٍة

 كلمة واحدة فال تدغم بـل يجـب    فيوالمدغم فيه  كان المدغمذا  إال إ((*))]أي[
ـ  كو ذلك)١(تكرر أحد أصوله  ما لئال تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ظهاراإل

 ((**)) .] وعنوان﴾ ِقنْوان ﴿و[ )٢ (﴾ ِصنْوان ﴿و دنيا 

 كَررنَّه في الَّالِم والرا ثُم  ِبغَيِر غُنَّه  ِإدغَام*))**((والثَّاِن

دغم النون الساكنة والتنـوين  تبغير غنة ف  الثاني إدغام لهما*))**((*القسمو 
وهما الالم والراء يجمعهما  )يرملون (***))**((]من[الحرفين الباقيين  غنة في دونب

ومثال  )٤( ﴾ يعلَمون لَا ولَِكن ﴿  )٣( ﴾ ِللْمتَِّقين هدى ﴿فمثال الالم نحو    ) لر(قولك  
فيهمـا  ا  ووجه اإلدغام بدونه   )٦( ﴾ ِرزقًا  ثَمرةٍ ﴿] و [)٥( ﴾ ربِهم ِمن ﴿الراء نحو   

  .ثقل  إذ في بقائهاالتخفيف

اإلدغام ال يكون إال بين كلمتين ألنه لو حدث في كلمة واحدة الشتبه مع المضعف، فلم يعلـم                   . ١
 .أفي الكلمة إدغام أم تضعيف

 ).٤الرعد ( . ٢
  . )٢البقرة(  . ٣
 ).١٣ البقرة( . ٤
 ).٥البقرة (   . ٥
 ).٢٥البقرة ( . ٦

....................................  

 ).أ(سقطت في النسخة ـ * 

 ).أ(سقطت في النسخة ـ **

 .و الثاني) ب(في النسخة  ـ***

  .القسم من دون واو) ب(في النسخة  ـ****

 ).من(بدل ) في) (ب(في النسخة  ـ*****
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 الراء أي ((*))الراء فقلت ثم كررنه أي حرف ثم أشرت إلى حكم من أحكام
  وهو((***))روحالفتكريره نحو   إذا شدد يجب إخفاء((**))هاحكم بتكريره مطلقاً ، لكن

  )١( للتوكيد والنون الثقيلة.النظم لغة في كل حرف آخره همزة بالقصر في ((****))

     ِعنْد اِء والثَالثُ اإلقْالبالْب            عاإلخْفَاِء ِميماً ِبغُنٍَّة م   

يل الشيء عـن  الساكنة والتنوين اإلقالب لهما وهو لغة تحو الثالث من أحكام النون
 واصطالحاً جعُل حرف مكـان آخـر مـع    )٢(لبطنا هه وتحويل الشيء ظهروج

والتنوين إذا وقعتا قبـل البـاء    والمراد هنا أن النون.لمراعاة الغنة((*****))اإلخفاء 
ـ ذلك ألنـه    في اللفظ ال في الخط وال تشديد في((******))يقلبان ميماً مخفاة  الدل ب

ن الميم الساكنة في الحروف التي تـصحبها        إال أن فيه غنة أل     فيه   ((*******))إدغام
أو في كلمتين ،     وذلك إجماع من القراء وسواء كانت النون مع الباء في كلمة          الغنة  

  )٤( ﴾ بـوِرك  َأن ﴿و )٣( ﴾  َأنِْبْئهم﴿والتنوين ال يكون إال من كلمتين وذلك نحو 
  .)٥( ﴾ بِصير سِميع ﴿و

و (بحذف الهمزة ، و بقوله      ) التحفة(الواردة في بيت    ) الرا(رة إلى   إشا): وهو بالقصر : (يعني بقوله  .١
 ).التحفة(الواردة في بيت ) ) كررنّه(إشارة إلى النون في ) النون الثقيلة للتوكيد

 .تغييراً كامالً: يقصد  .٢
 ).٣٣البقرة ( .٣
 ).٨النمل ( .٤
  ).٦١الحج( .٥

 ).ج(، و ) أ(سقطت في  ـ*

 ).لكن) (ب(في النسخة  ـ**

 .فروح) ج(، و ) أ( النسخة في ـ***

 .و هي): ب(في النسخة  ـ****

 .خفا) ج(، و ) أ(في النسخة  ـ*****

 .مخففات) ج(في نسخة  ـ******

 .بدل اإلدغام) ج(في نسخة  ـ*******
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اإلخْفاء اِبعالْفَاِضِل والر ِعنْد وِف واِجبرالح ِللْفَاِضِل ِمن 

 قَد ضمنْتُها في ِكلِْم هذَا البيِت مزهاعشٍْر ر في خَمسٍة ِمن بعِد

ادج ا ِصفْ ذَا ثَنَاكُممس قَد ِفي شَخْص اً ِزدبطَي مد عض ظَاِلماً تُقى 

 ، وهو لغة الستر واصطالحاً      ((*))]لهما[والتنوين اإلخفاء    الرابع من األحكام النون   
 التشديد ((***))عن((**))واإلدغام عار بين اإلظهار  عبارة عن النطق بحرف بصفة

بال خالف عند الفاضل أي الباقي  مع بقاء الغنة في الحرف األول فإخفاؤهما واجب
غيره بصفة الكمـال ،   ف على الشخص الفاضل أي الكامل الزائد علىومن الحر

سـتة   والباقي من الحروف خمسة عشر ألن الحروف ثمانية وعشرون تقدم منهـا 
 هذاكلم  لإلدغام وواحد لإلقالب فيبقى ما ذكر وقد جمعتها في أوائل لإلظهار وستة

  البيت وهي الصاد المهملة والذال المعجمة والثاء المثلثة والكاف والجيم والشين

 والقاف والسين المهملة والدال والطاء المهملتان والـزاي والفـاء           ((****))المعجمة
ها على هـذا الترتيـب   تل المشالة ، وأمثد المعجمة والظاءالمثناة فوق والضا والتاء

من كلمتين ومن كلمة ومثال للتنوين ، فمثـال  للنون ثالثة أمثلة مثاالن  لكل حرف
 ، والذال   )٣( ﴾ صرصرا ِريحا ﴿ و )٢( ﴾ ينْصركُم ﴿و )١( ﴾ صدوكُم َأن ﴿الصاد  

﴿ ٤( ﴾ ٍذَكَر ِمن( و﴿ نِْذرم ﴾ )ا ﴿و )٥اعِسر  

 ).٢ةالمائد( .١
 .  )١٤التوبة( .٢
 ) .١٦فصلت ( .٣
 ).١٩٥آل عمران ( .٤
 ).٧الرعد ( .٥

 ) .ج(، و ) أ(سقطت في ـ * 

 .عبارة ) ج(في نسخة ـ **

  ) .من) (ج(، و ) أ(في نسخة ـ ***

   ) .ج( في سقطتـ ****
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١( ﴾ ذَِلك(    والثاء ،﴿ ٍة ِمنرثَم ﴾ )٢( ا ﴿ونْثُورم ﴾ )٣( ـا  ﴿وِميعج  ثُـم ﴾ )٤( 
  َأن ﴿، والجـيم     )٧( ﴾ كَفَروا عادا ﴿  و )٦( ﴾ ينْكُثُون ﴿ )٥( ﴾ كَان من ﴿لكاف  وا

كُماءو( )٨( ﴾ ج (﴿ نَاهيفََأنْج  ﴾ )٩( ًئا ﴿ونَّاِت شَيج ﴾ )والشين   )١٠ ،﴿ نم  شَـاء ﴾ 
 ﴿ و )١٤( ﴾ مقُِتلْـتُ  ولَـِئن  ﴿، والقاف    )١٣( ﴾ شَرع عِليم ﴿ )١٢( ﴾ ينِْشُئ ﴿ و )١١(

وننْقَِلب١٥( ﴾ م(  ٍء ﴿وشَي قَِدير ﴾ )١٦( ،و ﴿ انةٌ  ِقنْواِنيد ﴾ )والطـاء     )١٧ ،﴿ ِإنو 
  ،  )٢٠( ﴾ طَاِغين قَوما ﴿ و )١٩( ﴾ ينِْطقُون ﴿ و )١٨(﴾ طَاِئفَتَاِن

  

  

  

 ) .٤٤ق ( . ١
 ).٢٥البقرة ( . ٢
 ) .٢٣الفرقان( . ٣
 ) .٢٩البقرة ( . ٤
 ) .٩٧البقرة ( . ٥
 ).١٣٥عرافاأل( . ٦
 ).٦٠هود( . ٧
 .  )٦٣اإلعراف( . ٨
 ).٦٤اإلعراف( . ٩

 ).٦١-٦٠مريم( .١٠
 ).٥٧الفرقان( .١١
  )٢٠عنكبوتلا( .١٢
 ).١٣-١٢الشورى( .١٣
 ).١٥٧آل عمران ( .١٤
 ) .١٢٥األعراف( .١٥
 . )٢٠البقرة ( .١٦
 ).٩٩األنعام( .١٧
 ).٩الحجرات ( .١٨
 ).٦٣األنبياء ( .١٩
 ).٣٠الصافات( .٢٠
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 وِإن ﴿، والفـاء     )٣( ﴾ زرقًا يومِئٍذ ﴿ )٢( ﴾ وَأنْزلْنَا ﴿ )١( ﴾ زلَلْتُم فَِإن ﴿والزاي  
٤( ﴾ فَاتَكُم( ﴿ وافَانِْفر ﴾ )٥(   و﴿ يمع مفَه ﴾ )٦(،  والتاء﴿ ـا  ِمنِتهتَح ﴾ )و )٧ ﴿ 
 ﴾ منْـضودٍ  ﴿ و ((*)) )مإن ضللت ف( د، والضا  )٩( ﴾ تَجِري جنَّاٍت ﴿ و،)٨( ﴾ ينْتَهوا

 ((**)) ]قَوٍم ﴿و )١٣( ﴾ينظرون﴿و )١٢( ﴾اإن ظن ﴿والظاء   )١١( ﴾ ضالِّين [قَوما ﴿و )١٠(
  .مثاالً لكل حرف ثالثة أمثلة فجملة ما ذكر خمسة وأربعون  )١٤( ﴾ ظَلَموا

  

  

 

 ).٢٠٩البقرة (  . ١
 ).٥٧البقرة ( . ٢
 ).١٠٢طه ( . ٣
 ).١١الممتحنة ( . ٤
 ).٧١النساء( . ٥
 .، و هو خطأ) عمياً) (ب(،و في نسخة ) ١٨البقرة ( . ٦
 ).٢٥البقرة ( . ٧
 .ينتهون) : ب(، و هي في النسخة ) ٧٣المائدة( . ٨
 ).٢٥البقرة (  . ٩

 ).٨٢هود(  .١٠
 ).١٠٦المؤمنون( .١١
 ).٢٣٠البقرة ( .١٢
 .  )١٦٠البقرة ( .١٣
 .)١١٧آل عمران(  .١٤

.........................................  

 إن(ن   في القرآن الكريم ، و من الشواهد على إخفاء النون مع الضاد في كلمتي              دلم ير  ا الشاهد هذـ  *
 ).٥٠سبأ ()ضللت

  .)ج(النسخة  في هذه العبارة سقطتـ **
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كَامتْين((*))َأحدشَدالميِم والنّوِن الم  

 بدا وسم كُالً حرفَ غُنٍَّة  شُددا وغُن ِميما ثُم نُوناً

 ﴾ والنَّاِس الِْجنَِّة ِمن ﴿أي يجب عليك إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما نحو           
 ((**))فالغنـة  )٥( ﴾ اللَِّه ِمن لَهم ﴿ )٤( ﴾املَ﴿و)٣( ﴾مثُ﴿ونحو   )٢( ﴾ نَِذيٍر ِمن ﴿ و )١(

غايـة األمـر   تين،افأو مدغمتين أومخ الزمة لهما متحركتين أو ساكنين ظاهرتين
 منهما حرف غنـة مـشدداً أو   كل ويسمىما إذا شددا يجب إظهارهما كما مر،أنه

 .***))(( حرف أغن مشدداً

كاماِكنِة َأحالِميِم الس 

كُنتَس إن ا والِميمَل الِهجنٍَة ل((****))ٍفال أِل تَِجي قَبا ِذي لَيالِحج 

أشرت بهذا البيت إلى أن الميم الساكنة تقع قبل حـروف الهجـاء غيـر األلـف                 
  . ﴾ خَير ذَِلكُم ﴿و،   ﴾  تُمسون﴿و،  ﴾ َأنْعمتَ ﴿نحو )٦(اللينة

 ).١١٩يوسف ( . ١
 ).٤٦القصص ( . ٢
 ).٢٨البقرة ( . ٣
 ).٥األنعام( . ٤
 ).٢٧يونس( .٥
 .٢/٥٨٤همع الهوامع : ينظر . وهي التي ال تقبل الحركة: يقصد باأللف اللينة  .٦

.......................................... 

 .حكم) :ج(في النسخة ـ *

 .و الغنة ) : ج(في النسخة ـ **

 .مشدد) : ج(في النسخة ـ ***

  .أللٍف) : ج(، و) ب(في النسختين ـ ****
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  . مفتوحاً  أما األلف اللينة فال يأتي سكون الميم قبلها ألن ما قبلها ال يكون إال

وسكونها . ةلمصاحب العقل تك بكسر الحاء المهملة أي) جالذي الِح (هوقول
 وأبـي )١(ابـن كثيـر   عليه لغيرإن لم تدل على الجمع لكل القراء ، وكذا إن دلت 

 ووصل ضمها عندهم بواو وكذا عند ورش قبـل في أحد وجهيه،)٣(وقالون)٢(جعفر
   وعلل ذلك مذكورة في األصل.همزة القطع

  وِإظْهار فَقَطْ ِإخْفَاء إدغَام                ِلمن ضبطْ  َأحكَامها ثَالثَةٌ

تعريـف  ثالثة اإلخفاء واإلدغام واإلظهـار، وتقـدم    أي أحكام الميم الساكنة
  :الثالثة

  

  

  

  

 قاضـي  كان،الـسبعة  القـراء  أحد:)ـه ١٢٠ت (معبد بوأالمكي، الداري كثير بن اهللا عبد . ١
 فارسي وهو .بالداري فعرف  داريا العطار ويسمون.العطارة حرفته وكانت. بمكة الجماعة
،و العبـر فـي خبـر مـن         ٤١: ٣االعيـان  وفيـات :ينظـر . بمكة ووفاته مولده .االصل

  ٩/٣٨٤ر أعالم النبالء ،و سي١/١٥٢غبر
ـ  ١٣٢ت(جعفـر  المـدني،أبو  بـالوالء،  المخزومي القعقاع بن يزيد . ٢ اسـمه   وقيـل : )ـه

 أهـل  إمام وكان،التابعين من العشرة القراء أحد أشهر واألول،فيروز بن جندب وقيل،فيروز
 وهـو  سلمة أم على ودخل،المجتهدين   المفتين من وكان.بالقارئ وعرف القراءة في المدينة
 االسالم تاريخ،و٦/٢٧٤وفيات األعيان   :ينظر. المدينة في توفي،رأسه على فمسحت رصغي

   ١٢/٦١،وتهذيب التهذيب٣١٠: ٨للذهبي
 أحد: )ـه ٢٢٠ت(موسى أبو االنصار، مولى المدني، عيسى بن وردان بن ميناء بن عيسى . ٣

 إليـه  انتهت .ووفاة مولدا المدينة، أهل من.، أحد راويي نافع المشهورين    المشهورين القراء
 القارئ، نافع به دعاه لقب " قالون" و.بالحجاز زمانه في والقراءة العربية علوم في الرياسة
،و ميـزان   ١/١٥٥معرفـة القـراء الكبـار     : ينظر .جيد الروم بلغة ومعناه قراءته، لجودة

 .٧/٢١٨،و الوافي بالوفيات ٣/٣٢٧االعتدال 
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ُل اإلخْفَاءِه قَبَل الباِء فَاَألومالشفْوس اِء ويللقُر 

 وقعـت  ((*))الساكنة اإلخفاء فيجب إخفاؤها أي مع الغنة إذا األول من أحكام الميم
 ، وهذا هو المختـار )٢( ﴾ ِبهِديٍة ِإلَيِهم ﴿و )١( ﴾ ِباللَِّه يعتَِصم ومن ﴿قبل الباء نحو 

ن غريبـان لـم   القـوال  وقيل بإدغامها أي بال غنة وهـذان  ((**))قيل بإظهارها و
إال  ويسمى عند القراء اإلخفاء الشفوي وذلك ألنـه لـم يخـرج   ،  بهما ((***))يقرأ
   .والشفوي في النظم بسكون الفاء للضرورة.  الشفتين ((****))من

  يا فَتَى وسم ِإدغاماً صغيراً ِبِمثِْلها َأتَى ِإدغَام ((*****))يوالثَّاِن

 يِجيـب  َأمن﴿ نة اإلدغام فيجب إدغامها في مثلها نحوالساك الثاني من أحكام الميم
طَرض٣( ﴾ الْم(  ﴿ لَكُما وم تُمبكَس ﴾ )صـغيراً ،     ((******))إدغاماًهذا  ويسمى   )٤ 

نحـو  و كاألمثلة المتقدمة   الحرفان صفة ومخرجاً ويسكن أولهماوتعريفه أن يتفق
﴿ِرباض اكص٥( ﴾ ِبع(﴿ قَدخَلُوا ود ﴾ )٦( .   

 ).١٠١آل عمران(  .١
 ).٣٥النمل( .٢
 .)أم من: ( )ج(النسخة  ، و هو في )٦٢النمل( .٣
 .)١٣٤البقرة ( .٤
 .)٦٠البقرة (  .٥
 .)٦١المائدة( . ٦

 . إن) : أ(في النسخة ـ *

 .هو اإلظهار) : أ(في النسخة ـ **

  ). يقرأ(بدل ) يقرئ() : ب(، و في النسخة ) غريبان(بدل ) عربيان) : (ج(في النسخة ـ ***

 ).من(بدل ) عن: ( )ج(في النسخة ـ****

 .و الثاِن) : أ(في النسخة ـ *****

 ).اإلدغام: ( )ب(في النسخة ـ ******
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   ويةْشَفْ ِمن َأحرٍف وسمها           البِقيه والثَّاِلثُ اإلظْهار في

الحروف  ها عند الباقي منالساكنة اإلظهار فيجب إظهار الثالث من أحكام الميم
قبـل  مثلها ، وال تقع   عند الباء وتدغم فيىألنه تقدم أنها تخف وهي ستة وعشرون

 باِرِئكُم ِعنْد لَكُم ﴿ )٢( ﴾  تُمسون ﴿و )١( ﴾  َأنْعمتَ ﴿نحو  و ذلك   األلف اللينة ،     ((*))
فَتَاب كُملَيالنظم بسكون الفاء كمـا      شفوياً وشَفْوية في     اإظهارويسمى هذا    )٣( ﴾ ع
   . مر

   فَاعِرِف ِلقُرِبها والتِّحاٍد          َأن تَخْتَفي واحذَر لَدى واٍو وفا

 إذا وقعت عنـد  ((**))الميم فليحذر القارئ إخفاءها أشرت إلى أنه إذا سكنت      
قربهـا مـن الفـاء    ل  وذلك)٥( ﴾ ِفيها وهم ﴿ )٤( ﴾ ولَا علَيِهم ﴿الواو والفاء نحو 

تخفى عنـد   تحادها مع الواو في المخرج فيظن أنها تخفى عندهما كمامخرجاً وال
  . الباء

للضرورة وعدمه إجـراء للوصـل مجـرى      مقصورة في النظمويصح تنوين فا
  .الوقف

  

  

 ).٧الفاتحة . ١
 ).١٧الروم( . ٢
 ).٥٤البقرة ( . ٣
 .)٧الفاتحة(  . ٤
 .)٢٥البقرة ( . ٥

.......................................... 

 ).قبل(بدل ) بعد) : (أ(في النسخة ـ *

 ).إخفاؤها) : (ب(في النسخة ـ **
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  والم الفعل حكم الم أل

  فَلْتَعِرِف َأوالهما ِإظْهارها  اَألحرِف لالم َأْل حاالِن قَبَل

 عِقيمه ِمِن ابِغ حجك وخَفْ هعشْرٍة خُذْ ِعلْم ربٍع معاقَبَل 

 ((**))رفة إذا وقعت قبـل حـروف المعجـم   المع ((*))لالم من ألأشرت إلى أن 
ؤخذ معرفتها من حـروف  يحرفاً  حالتان األولى إظهارها وجوباً قبل أربعة عشر

والغين المعجمـة   وهي األلف والباء الموحدة، حجك وخف عقيمهابغقول بعضهم 
المهملة  ((***)) ة والفاء والعينوالحاء المهملة والجيم والكاف والواو والخاء المعجم

 ﴿ )٢( ،﴾ الْبـِصير  ﴿ )١(، ﴾ الْآياِت ﴿والقاف والياء المثناة تحت الميم والهاء نحو      
٣( ،﴾ الْغَفُور( ﴿ ِليمالْح ﴾، )٥( ،﴾ الْكَِريِم ﴿ الجليل )٤( ﴿ وددالْو ﴾، )٦( ﴿الْخَِبير﴾، 

)٧( ﴿ الْفَتَّاح ﴾، )٨( ﴿ ِليمالْع ﴾، )٩( ﴿ الْقَِدير ﴾، )١٠( ﴿ موالْي  ﴾، )١١( ﴿ ِلكالْم ﴾، 
  .الهادي )١٢(

 ).١١٨البقرة (  .١
  ).١اإلسراء( .٢
 ).١٠٧يونس(  .٣
 ) .٨٧هود( .٤
 ).١١٦المؤمنون ( .٥
 ) .١٤البروج ( .٦
 ) .١٨األنعام( .٧
 ) .٢٦سبأ( .٨
  .)٣٢البقرة ( .٩

 ) .٥٤الروم( .١٠
 .)٢٤٩البقرة ( .١١
 ).٤٣يوسف( .١٢

...............................  

  .الالم من) :ج(لالم ال ،و في النسخة ) : ب(في النسخة ـ *

 ).المعظم) : (ج(في النسخة  ـ **

 .، و هو خطأ)والعين(بدل ) و السين) : (ب(في النسخة ـ ***
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  .((*))لا ال رفث فيه وال فسوق وال جداحج طلبا :ومعنى هذه الكلمة

  *))*((ورمزها فَِع وعشْرٍة أيضاً           َأربِع ثَاِنيهما ِإدغَامها في     

 فيجب إدغامها في أربعة عشر **))*((*اإلدغام  أل))*** ((]الم[الثاني من أحكام         
 ورمزها ***))*((*يالمشار بقول حرفاً أيضاً وهي مجموعة في أوائل كلم هذا البيت

   : فِع أي احفظ وهو

 شَِريفاً للكَرم دع سوء ظٍَن زر               ِنعمتَفُز ِضفْ ذا طب ثُم ِصْل رحماً

 والتاء المثناة فـوق  تان والراء المهملالمثلثة والصاد وهي الطاء المهملة والثاء
والنون والدال والسين المهملتان والظاء المشالة والزاي  والضاد والذال المعجمتان

 ﴿و)٣( ﴾ الصاِدِقين ﴿و )٢( ﴾  الثَّواِب﴿و )١( ﴾ الطَّامةُ ﴿والشين المعجمة والالم نحو
اِكِعين٤( ﴾ الر(، و﴿ ونالتَّاِئب ﴾ )٥(،  و﴿الِّينالض  ﴾ )٦(، و﴿الذَّاِكِرين  ﴾ )٧(   

 

 ) .٣٤النازعات(  .١
 ).١٩٥آل عمران( .٢
  ) .١١٩المائدة( .٣
 .)٤٣البقرة (  .٤
 ).التائبين : ()ب(النسخة ، و هي في ) ٣١النور( .٥
 .)٧الفاتحة( .٦
 .)٣٥األحزاب ( .٧

.......................................................  

  ).جدل) : (ب(في النسخة  ـ*

 .بالياء) فعي: ( )أ(في النسخة  ـ**

 ).ب(، و  )أ(سقطت في النسخة  ـ***

 ).إدغام: ( )ب(في النسخة  ـ****

 ).بقوله: ( )ج(في النسخة  ـ*****
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 ﴿و ،  )٤ (﴾ الظَّـاِلِمين  ﴿و، )٣( ﴾ الساِئحون ﴿و، )٢ ( ﴾يِنالد ﴿و،  )١( ﴾اِسالنَّ﴿و،
  .نحو ذلك و، )٧ ( ﴾ اللَّيِل﴿و، )٦ ( ﴾ الشَّيطَان﴿و )٥ ( ﴾الزجاجةُ

   شَمِسيه خْرى سمهااوالالم الُ                 ريهقَم ولى سمهااوالالم الُ

ـ ألنها أي ب إظهارها تسمى قمرية الالم وهي التي يج  إلى أنأشرت الم ك
ألنهـا  الثانية وهي التي يجب إدغامها تسمى شمـسية أي   القمر في الظهور والالم

في كل وقيل إن هذه التسمية للحروف وعليـه شـيخ     الشمس بجامع اإلدغامكالم
   . باألصل اإلسالم ، ومن أراد توجيه ذلك فعليه

ريـة  وقم، ((*))ة إلى الساكن قبلهـا بنقل حركة الهمز قرأ األولى واألخرىيو
 .بسكون الميم للضرورة

   

  

  

  

 ).أ(، و هي سقطت في النسخة )٨البقرة (  . ١
 ).٤الفاتحة( . ٢
 ).١١٢التوبة( . ٣
 .الظالمون) ب(، في نسخة )٣٥البقرة ( . ٤
 ).٣٥النور( .٥
 .الشياطين) ب(، في نسخة )٣٦البقرة ( .٦
 .)١٦٤البقرة ( .٧

................................................... 

يقصد بتخفيف الهمزة عن طريق حذفها ، و نقل حركتها للحرف الـساكن قبلهـا و هـو الم ال      ـ  * 
 .للضرورة الشعرية
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  والْتَقَى وقُلْنَا في نَحو قُْل نَعم            مطْلَقاً وَأظْهرن الم ِفعٍل

عل ماضـياً أو  ء كان الفالفعل يجب إظهارها مطلقاً أي سوا المأن أشرت إلى 
في آخر فعل األمر كاألمثلـة   وأآخره أو وسطه  الماضي في *))((لحق  وأ. أمراً 

 أدغمت فيه نحـو  **))((*شيء مما يدغم فيها**))((المذكورة في البيت ألن النون لم 
التعريـف  [ اء فيـستوحش إدغامهـا وإنمـا أدغمـت فيهـا الم     يالميم والواو وال

ل إظهارها إذا لم تقع قبـل الم وال راء فـإن            محها و  والناس لكثرت  **))((**]كالنار
 قبلهما أدغمت كما مر وقعت

 الِمثْلَيِن والمتَقَاِربيِن والمتَجاِنسيِن في

   ِفيِهما َأحقْ حرفَاِن فَالمثْالِن            والمخَاِرِج اتَّفَقْ ِإن في الصفاِت

ج كالباءين الموحـدتين والالمـين   الصفات وفي المخر  حرفان فياتفقأي إن     
يا مثلـين  ثم إن سـكن أولهمـا سـم   .يا مثلينسم والدالين المهملتين أو المعجمتين

  ﴾ يخَافُون لَا  بلْ ﴿و )١ ( ﴾ ِبعصاك اضِرب ﴿صغيرين وحكمه اإلدغام وجوباً نحو      

   )٥ ( ﴾يِئسن اِئي واللَّ﴿واستثني من ذلك ،)٤ ( ﴾ذَهب  ِإذْ﴿و )٣ ( ﴾دخَلُوا قَد ﴿و )٢(

 .)٦٠البقرة ( . ١
 ).٥٣المدثر( . ٢
 ).٦١المائدة( . ٣
 ).٨٧األنبياء( . ٤
  ).٤الطالق( . ٥

........................................  

  ).و لحق) : (أ(في نسخة ـ *

 ).ال): (ج(في نسخة ـ **

 ).فيما) : (أ(في نسخة ـ ***

 .)ج(العبارة سقطت في نسخة ـ ****
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قـراءة    في)٣() ﴾هلَك ماِليه﴿( )٢(وأبي عمرو )١(البزيبسكون الياء في قراءة 
يا  ففيها اإلظهار واإلدغام كما بين في األصل ، وإن تحركا سـم            )٤(حمزة ويعقوب 

   كما سيأتي((*))  ﴾ماِلِك  الرِحيِم﴿كبيرين نحو  مثلين

   يلَقَّبا خْتَلَفَاوفي الصفاِت ا          تَقَاربا  مخْرجاً))*((*وِإن يكُونَا      

المخرج واختلفا في الصفات كالدال والسين   الحرفان في*))*((*أي وإن تقارب  
 ****))*((* والزاي يلقبا**))*((**والظاء  والطاء*))*((**المهملتين والجيم والذال والتاء

  نحو ، جواز اإلدغام   متقاربين صغيراً وحمكهياأولهما سمبالمتقاربين ثم إن سكن 

 مكـة،  أهل من.القراء كبار من: )ـه ٢٤٣ت(الحسن أبو البزي، اهللا عبد بن محمد بن أحمد . ١
ميزان :  ينظر  .أخباره بعض وأورد.متقن ضابط محقق أستاذ: الجزري ابن قال.فيها ووفاته

  .١/٢٠٤، ،و األعالم٢٨٣: ١ الميزان لسان،و١/١٤٤االعتدال
 من: بالعالء أبوه ويلقب ،)ـه ١٥٤ت(روعم أبو البصري، المازني التميمي عمار بن زبان . ٢

 اسـمه  في ،بالكوفة ومات بالبصرة، ونشأ بمكة، ولد.السبعة القراء وأحد واالدب، اللغة أئمة
 .  ٢/٤١،و األعالم ٧/٤٧٦،و لسان الميزان١٢/١٩٧تهذيب التهذيب :ينظر.خالف أبيه واسم

 ).٢٩-٢٨الحاقة( . ٣
ـ  ٢٠٥ ت(محمد أبو البصري، الحضرمي زيد بن إسحاق بن يعقوب . ٤  القـراء  أحـد   : )ـه

 في له.واالدب بالعربية علم بيت من وهو.ومقرئها إمامها كان.بالبصرة ووفاته مولده.العشرة
 "التمـام  وقـف  " و " القـراآت  وجوه" و " الجامع " منها كتب، وله.مشهورة رواية تءاالقرا

 .١/٢٤٢بلغة،وال١٥٧ص/١ معرفة القراء الكبار ج، و٦٤٤ص/٥جم األدباء جمع: ينظر.

.................................................................................... 

 ).ملك) : (أ(في نسخة ـ *

  ).يكن) : (ب(في نسخة  ـ**

 ).تقاربا) : (أ(في نسخة ـ ***

 ).والذال) : (أ(في نسخة ـ ****

 ).ب( سقطت في)الظاء و الزاي(، و ) ج(سقطت في نسخة ) والظاء(ـ *****

  ).يلقبان) : (ب(في نسخة ـ ******
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 ا وإن تحركـا سـمي     )٣( ﴾ تَـْأِتيِهم  ِإذْ ﴿ )٢( ﴾ جاءكُم  ولَقَد ﴿ )١( ﴾قد سمع ﴿: 
  وِإذَا﴿ )٥( ﴾ لَهـم  طُوبى  الصاِلحاِت﴿ )٤( ﴾ ذَِلك بعِد ِمن ﴿نحو  متقاربين كبيراً

تْ النُّفُوسجو٦( ﴾ ز( .   

   قَاحقِّ الصفَاِت في مخْرٍج دون            يكُونَا اتَّفَقَا ِربيِن َأومتَقا

المخارج واختلفا في الصفات سـميا متجانـسين    ق الحرفان فيفات((*))وإن أي     
سكِّن أولهمـا سـميا متجانـسين صـغيراً      ثم إن((**)) والفاء باءاء والميم واليكال

 وإن )٨( ﴾ فَُأولَِئـك  يتُب ﴿ )٧( ﴾ معنَا اركَب ﴿ نحو وحمكهما جواز اإلدغام أيضاً
 )١٠( ﴾ بهتَانًـا   مريم ﴿ )٩( ﴾ يشَاء من  يعذِّب ﴿تحركا سمي متجانسين كبيراً نحو      

   : معنى قولي وهذا كله

  

  

  

 ).١المجادلة( .١
 ).١٢٨التوبة( .٢
 ).١٦٣األعراف( .٣
 ).٥٢البقرة ( .٤
 ).٢٩الرعد( .٥
 ).٧التكوير( .٦
 ).٤٢وده(  .٧
 ).١١الحجرات ( .٨
 ).٤٠المائدة( .٩

 ).في مريم : ()ب(نسخة ، و في ) ١٥٦النساء ( .١٠

..............................................  

 ).وإذا) : (ب(في نسخة ـ *

 ).و التاء) : (ج(في نسخة ـ **
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    ِن ثُمياِنستَجبالم كَنس إن           ِغيرُل كُّل فَالصَأو مسني((*))  

األقسام الثالثة إذا سكن أول كل منهمـا فـسمه     بعد معرفة هذه((**))أي ثم
   . صغيراً لقلة األعمال فيه

   ح َأوفَاِنررالح في كُلٍّ فَقُْل ك        نْهموافْه كُلُّ كَبير ْلثُبالم   

  ذلـك لكثـرة   من األقسام الثالثة فسمه كبيـراً و  ك الحرفان في كلأي وإن حر
وتوضيح ذلك يعلـم  .جمع مثال وقد مر بيانها ل بضم الميم والثاءثُوالم.األعمال فيه
   من األصل

  

امَأقْس دالم ((***)) 

هو شكل دال على :الزيادة ، وفي اصطالح القراء   هو المط وقيل:والمد لغة      
حروف المد وضعته القراء ليدل على  صورة غيره من الحروف كالغنة في األغن

عن طول زمان   بحركة وال حرف وال سكون وهو هنا عبارة((****))واللين وليس
كمـا   صوت الحروف والزيادة على ما فيه عند مالقاة همز أو سكون واللين أقلـه 

   : سيأتي في النظم

  

  

.....................................  

 ).سمياً : ( )ج(نسخة في ـ *

 ).إنثم  : ()ج(نسخة في ـ **

 ). المدأحكام : ( )ج(نسخة في ـ ***

  ).وسبق) : (ج(في نسخة ـ ****
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 ِليَأص دوالم لَه ِعيالً طَبيعياً                وفَرَأو مسو وهو   

   تُجتَلَب وال ِبدوِنِه الحروفُ           سبب ماال تَوقُّفَ لَه على

  يكُون يفَالطَِّبيِع  بعد مد((*))جا    مٍز َأو سكُونه بْل أي حرٍف غَيِر

فيـه وفرعـي   االخـتالف في القراءة وأكثر ما يكون   قسمان أصلياعلم أن المد 
يتوقف على سبب من همز أو سـكون وال   فاألصلي هو الذي ال. وسيأتي تعريفه 

ـ ع﴿و )٢( ﴾ آمنُـوا  ﴿ و)١( ﴾  الَِّذين﴿ قوم ذات الحرف إال به وذلك نحوت  )٣( ﴾يِف
كون عارض أو همز منفـصل وتجـيء كـل           س *))*((يهألف ول من كل ما مد قدر      
 علـى وجـود   *))*((*]لتوقفه[الهمزة و السكون بخالف الفرعي  الحروف بعده إال

  واحد منها ولذا قلت

 الفَواالخَرلَى رعيقُوفٌ عوم ٍز َأومكَه ببال سجسكُوٍن مس 

الفرعي ، وحكمه أنه متوقف على سبب كهمـز أو سـكون    ي والمد اآلخر وهوأ
وهو المقصود في هذا الباب فما سكت عنـه   مطلقاً أو هما ألن ذلك موجب للزيادة

   .**))*((*] النظميف[صل وسيأتي تفصيل ذلك فأجره على األ

  . للضرورة  النظم بسكون الباء الثانيةيوسبب ف

 ).٧الفاتحة( . ١
 ).٩البقرة( . ٢
 . ) ١٧٨البقرة( . ٣

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 ).يليه : ()ب(نسخة في ).جاء): (ج(،و )ب(ـ في نسخة *

  .)ج(نسخة  في سقطتـ **

  .)ب(نسخة  في سقطتـ ***

 ).لشروطها : ()ج(نسخة في ـ ****
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 في نُوِحيها ِظ واٍى وهيِمن لَفْ فَِعيها حروفُه ثَالثَةٌ

 ٍف يلْتَزمَألْ شَرطٌ وفَتْح قَبَل  وقَبَل الواِو ضم والكَسر قَبَل الْيا

ي وهي الواو المـضموم مـا قبلهـا         اثالثة يجمعها لفظ و   الفرعي  أي حروف المد    
 قبلهـا إال   ،واأللف وال يكون ما﴾وانُآم﴿ و﴾نيِذالَّ ﴿والياء المكسورة ما قبلها نحو

 )١ (﴾هـا ِحينُو﴿ه تعالى لقو  في(*)) وهي مجموعة بشروطها﴾يِفع﴿مفتوحاً نحو 

لالم وألف في النظم بسكون ا. نطق بها الصوت عند ال متدادوسميت حروف مد ال
  . للضرورة

 *))*((كُلٍّ أعِلنا ِإِن انِْفتَاح قَبَل وواو سكِّنَا ين ِمنْها الْياواللَّ

وحـروف  أي  . ضف كما هنا وبكسرها إن أضيفي ن بفتح الالم إن لماللي
ـ والواو   الياء**))*((مااللين اثنان من الثالثة المتقدمة وه ا م سـكونه ***))*((رطشب

لين وعدم  *)((****ا نحو بيت وخوف سميا بذلك ألنهما يخرجان فيموانفتاح ما قبله
 علم أن الياء والواو لهمـا ثالثـة   فوال مدأي ا بحرفي لين تكلفة فإن تحركتا فليس

ا قبل الواو وانكسر ما قبل الياء ولين إن سكنا وانضم مأحوال مد  ،  

  

  .)٤٩هود( . ١

.........................................  

 ).أمكنا): (ج(و ،)ب(نسخة في ـ *

  .)ج(نسخة  في سقطتـ **

 ).وهي : ()ب(نسخة في ـ ***

 ).ويشترط : ()ج(نسخة في ـ ****

 ).من : ()ب(نسخة في ـ *****



 44 

إال ا وأما األلف فال تكون ت إن تحرك((*))قبلهما وال وال وانفتح ما ولين فقط إن سكنا
 المجانسة  الحركةسكونها وال يتغير ما قبلها عن  ال تتغير عن ألنهاحرف مد ولين

  . لها

  ((**)) المد حكَامَأ

كَامَأح دِللْم ومثَالثَةٌ تَد  ووبجالو يه ومواللُز ازووالج 

زمه اءج ِإن فَواِجب دم دعذَا  بٍة وتَِّصْل ِفي ِكلْمِبمدعي  

  : من منقسم على ثالثة أقسام  مع الهمزة المد أناعلم

واللين وتأتي الهمزة بعده في الكلمة التي هو فيها نحو          حرف المد   م  أن يتقد : األول  
﴿ج١( ﴾اء(شَ﴿ واء﴾ )٢(و ﴿السءو﴾ )٣(و ﴿سيء﴾ )فهذا)٤  ه ويقال له يجب شرعاً مد
اء علـى  القـر  فاق اتّوله محّل.  في تلك الكلمة بحرف المدالهمزة صال صل التّمتّ

ومحّلاعتبار أثر الهمزة من زيادة المد يادة اختالف وهو تفاوتهم في الز فيه فالمد 
  ربع ، و كثير مقدار ألف ونصف وقيل عند أبي عمرو وقالون وابن 

  

  

 .٤٣النساء  . ١
 .٢٠البقرة  . ٢
 .١٧النساء . ٣
 .٧٧هود . ٤

.................................................... 

وال مد و ال لين ، فالواو و الياء إن تحركتا           :؛أي)وال وال (، و معنى    ) ب(الثانية سقطت في نسخة     ) وال(ـ  *
و ال لينفهما حرفا علة فقط و ال مد . 

     ) .ب(ـ سقطت في نسخة **
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 ((*))] مقـدار ألفـين  )٣(وعند عاصـم [مقدار ألفين )٢(والكسائي  )١(وعند ابن عامر
 في النظم بسكون الالم )صْلمتّ(و . ونصف وعند ورش وحمزة مقدار ثالث ألفات

    مضمومة تحتللضرورة ويعد بالمثناة

.رقَصو دم اِئزفُِصْل وج ذَا            *))*((ِإنهٍة والمنفِصْل كُلٌّ ِبِكلْم  

أخرى و هذا يجوز    مد آخر كلمة و الهمز أول كلمة        أن يكون حرف ال   الثاني        
 ِبما ﴿النفصال كل من المد والهمز في كلمة نحو وقصره ويسمى مداً منفصالًمده 
   وابن *))*((*خالف فورش وفيه )٦( ﴾ َأنْفُسكُم  قُوا﴿ )٥( ﴾ ُأمها ِفي ﴿  و)٤( ﴾ ُأنِْزَل

 ولي.السبعة القراء أحد: )ـه ١١٨ت(الشامي اليحصي أبوعمران زيد، بن عامر بن اهللا عبد . ١
 إلـى  وانتقل " رحاب " قرية في البلقاء، في ولد.الملك عبد بن الوليد خالفة في دمشق قضاء

،و ٥١: ٢ االعتـدال  ميزان،و  ٥/٢٤٠التهذيب تهذيب : ينظر .فيها وتوفي فتحها، بعد دمشق،
 .٤/٩٥األعالم 

 أمام: )ـه ١٨٩ت (الكسائي الحسن أبو الكوفي، بالوالء، االسدي اهللا عبد بن حمزة بن علي . ٢
 بعـد  النحـو  وقرأ .بها وتعلم.قراها إحدى في ولد.الكوفة أهل من.والقراءة والنحو اللغة في

 " منهـا  تصانيف،  له ،اماع سبعين عن بالري، وتوفي بغداد، وسكن البادية، في وتنقل الكبر،
 :ينظـر ."العوام فيه يلحن ما " و " القراآت " و "الحروف " و " المصادر " و " القرآن معاني

 .٧/٨٤،و معجم المؤلفين٢/١٦٢بغية الوعاة ، ،٣/٢٩٥فيات األعيان و، و ١/٩٧الفهرست 
ـ  ١٢٧ت(بكر أبو بالوالء، االسدي الكوفي بهدلة النجود أبي بن عاصم . ٣  لقـراء ا أحـد : )ـه

: قيـل .الحديث في صدوقا ت،ءاالقرا في ثقة كان.فيها ووفاته الكوفة، أهل من تابعي،.السبعة
، و  ٢/٣٥٧االعتـدال  وميـزان ،١ ٣/٩ األعيان وفيات: ينظر. أمه اسم وبهدلة عبيد، أبيه اسم

 .١/٨٨معرفة القراء الكبار 
 ) .ج(سقطت في نسخة ) بما(، و ) ٤البقرة( .٤
 ).٥٩القصص ( .٥
 ).٦التحريم ( .٦

.......................................  

  ) .ب(سقطت في نسخة ـ *

 .انفصل) : ج(، و )ب(في النسخة ـ **

  .بال فاء) ورش) : (أ(في نسخة ـ ***
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  ينفيانه)١(سيثبتونه بال خالف وابن كثير والسوعاصم وحمزة والكسائي يعامر و
   .  يثبتانه وينفيانه)٢(بال خالف وقالون والدوري

  . صل المتّ في المدفيما مرفيها الزيادة كتفاوتهم  ين فيداالم فاوتُوت

   ضرع ِمثُْل ذَا ِإنو كُونالس          ونلَموقْفاً كَتَع تَِعيننَس  

جواز المد والقصر أي والتوسط إن عرض السكون   في((*))أي ومثل المد المنفصل
كون آخر الكلمة متحركـاً وقبلـه   ي رته أنوصو . ((**))ألجل الوقف أي واإلدغام
ـ الْ﴿ و )٤( ﴾نيِعتَسنَ﴿ و)٣( ﴾  تَعلَمون﴿ـ حرف مد ولين وذلك ك ـ  )٥( ﴾آِبم ـ وك

﴿قُيُلو ر وعلم مما ذكر أن    . سي  قراءة أبي عمرو من رواية السو     ((***))في )٦( ﴾ناب
جه كلٍّ مذكور فـي  وو. ثالثة عند كل القراء الطول والتوسط والقصر   أوجهاًافيه

  . األصل

  

 ضـابط  مقـرئ : )ـه ٢٦١ت(شعيب أبو الرقي، السوسي إسماعيل بن اهللا عبد زياد بن  بن صالح .١
،و ١/١٥٢ النـشر ،و١/١٩٣معرفـة القـراء     :ينظـر . ثقـة  ،عمـرو  أبـي  راويي أحد ت،ءاللقرا

  .٣/١٩١األعالم
 كان.عصره في القراءة مإما: )ـه ٢٤٦ت(عمر أبو الدوري، االزدي العزيز عبد بن عمر بن حفص .٢

 قـرآات  (و) القرآن من ومعانيه ألفاظه اتفقت ما (كتاب له.، وهو أحد راويي عاصم    ضابطا ثبتا ثقة
 وكان.القراءات جمع من أول وهو) أجزاءالقران (و الظاهرية، في) خ - وسلم عليه اهللا صلى النبي

 .٢/٢٦٤. ،واألعالم ١٣٤: ١ لنشر ا:ينظر..سامراء ونزل) ببغداد محلة) (الدور (إلى نسبته.ضريرا
 ) .ج(،و هي ساقطة في نسخة  )٢٢البقرة(  .٣
 .)٤الفاتحة( .٤
 .)١٤آل عمران ( .٥
 .)٢٠٠البقرة( .٦

.............................  

 .المتصل) : ب(في نسخة ـ *

 . أو اإلدغام) :ج(في نسخة ـ **

  .وفي) :ج(في نسخة ـ ***
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   وِإِيماناً خُذَا منُواآبدْل كَ           ((*))ذَاالمد و َأو قُدم الهمز على     

مع الهمز في كلمة لكن يتقدم الهمز على المـد فيهمـا    مع المدالثالث أن يجت     
 بعـد النقـل   ((**))مغيراً بالبدل أو التسهيل أو الحذف سواء كان المد ثابتاً محققاً أو

المد و التوسـط و القـصر   عند كل القراء غير ورش و لورش فيه       فحكمه القصر   
 آِلهةً  هُؤلَاِء﴿ )٣( ﴾  آتَوا﴿و)٢( ﴾  ِإيمانًا﴿و )١( ﴾وانُآم﴿ـ ويسمى مد بدل وذلك ك

على  بالتسهيل )٦( ﴾ لُوٍط آَل جاء ﴿والنقل ب )٥( ﴾  ِللِْإيماِن﴿على قراء البدل و)٤( ﴾
   . لضرورةجل أل في النظم بالسكون((***)) ْلوبد.وجه

  

  

  

  

  

  

 .)٩البقرة(  .١
 .)١٧٣آل عمران ( .٢
 .وآتوني): ب( ،و في )ج(نسخة  في سقطت،و هي ، )٦٠المؤمنون (  .٣
 .)٩٩األنبياء( .٤
 ).١٦٧آل عمران  ( .٥
 ).٦١(الحجر  .٦

.....................................................  

 ).و ذا(بدل ) فذا): (ج(و قدم المد على الهمز، و في نسخة) :ب(في نسخة ـ *

 . و الحذف) :ب(في نسخة  ـ**

 .)بدا ( :)ب(و،)أ(نسخة في ـ ***
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 مد طُوال وصال ووقْفاً بعد ُأصال  السكُون((*))والِزم ِإِن

والوقف بعد حرف المـد يمـد   في الوصل السكون أصلياً  الحكم الثالث إذا كان
فهو بها ثـالث   الطبيعي ((**))زائدتين على مد لكل القراء مداً الزماً بقدر ألفين أي

 )٣( ﴾نياِلالـض ﴿ و )٢( ﴾ةاملطَّا﴿و )١( ﴾ةاخَّالص ﴿ بست حركات وذلك نحوألفات
  .  في األصل مع وجه التسمية((***))وجه ما ذكر مذكور و )٤( ﴾  َأتُحاجونِّي﴿و

  َأقْسام المد الالِزِم

هميالِزٍم لد امَأقْس هعبِكلْ  َأر ِتلكورفيحو مى هعم 

 تُفَصُل فَهِذِه َأربعةٌ  مثَقَُّل ِكالهما مخَفَّفٌ

القراء على أربعـة أقـسام الزم كلمـي    كل ينقسم عند  أشرت إلى أن المد الالزم
والزم حرفـي منـسوب     الجتماعـه مـع سـببه فيهـا    ((****))منسوب للكلمـة 

 مثقل وقد شـرعت فـي       ((******))كل منهما إما مخفف أو    على   و ((*****))للحرف
   : تفصيلها فقلت

 . الحاقة :)ب(نسخة في   ، و)٣٣عبس (  . ١
 .)٣٤النازعات ( . ٢
  .)٧الفاتحة ( . ٣
 .)٨٠األنعام ( . ٤

 . إذا :)ج(نسخة في ـ *

 .المد  :)ب(نسخة في ـ **

 .)ما ذكر مذكور(بدل ) ذلك مذكور ( :)ب(نسخة في ـ ***

 .) للحروف(زيادة ) للكلمة( قبل  :)ج(نسخة في ـ ****

 .)للحرف(بدل ) للحروف ( :)ج(نسخة في ـ *****

 . )أو(بدل ) و إما : ()ج(نسخة في ـ ******
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كُونٍة سِبِكلْم فَِإن عتَماج وفَه دِف مرح عم قَعو ِكلْمي 

األصلي مع حرف مد في كلمة فهو الزم كلمـي نحـو    أي وإن اجتمع السكون
﴿الطَّ﴿ و﴾ةخَّاالصو[ ﴾ةام﴿١(]﴾ةداب( .   

 فَحرفي بدا والمد وسطُه وِجدا َأو في ثُالثي الحروِف

ف حـر أه علـى ثالثـة   ؤذكور والمد في حرف هجامال ((*)أي وإن اجتمع السكون
 )٣( ﴾ممـي ﴿و )٢( ﴾ص﴿فهو الزم حرفـي نحـو       و لين   واألوسط منها حرف مد     

  .)٤( ﴾ن﴿و

 يدغَما مخَفَّفٌ كُلٌّ ِإذا لَم ُأدِغما مثَقٌَّل ِإنكالهما 

المثقـل  مثال الالزم ل؛و الالزم الحرفي فهو مثقّ يالكلم أي إن أدغم كل من الالزم
إذا وصلت بميم من ألم وسين  الالزم الحرفي المثقل الم،ومثال المتقدمةنحو األمثلة 

ـ لم يدغم كـل م وإن  .﴾طسم﴿إذا وصلت بميم من  فمثـال   .  فهـو مخفـف  انهم
المستفهم بها في   ﴾آلنآو﴿بسكون الياء عند من سكن    )٥(﴾اييحم﴿المخفف((**))الكلمي

   .)٧(  ﴾ق﴿ و ﴾ص﴿ومثال الحرفي المخفف نحو .على وجه البدل)٦(يونس موضعي

 .)ب(نسخة  في سقطت ، و هي )١٦٤البقرة ( .١
 .)١ص(  .٢
 .)١البقرة( .٣
 .)١القلم ( .٤
 .)١٦٢األنعام (  .٥
 ).٩١ ،٥١يونس( .٦
 .)١ق( .٧

...........................................  

األصلي مع حرف مد في كلمة فهـو الزم   أي وإن اجتمع السكون(زيادة في أول الفقرة) ب(في النسخة ـ *
 .،و هي من خطأ الناسخ إذ إنها مكررة ، فهي موجودة في الفقرة السابقة لها) كلمي

 . ياءمن دون) الكلم): (ج(في نسخة ـ **
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   انحصر وجوده وفي ثَماٍن              السور والالِزم الحرفي َأوُل

وفُ كمرها حعيجم ْل نَقَصسيِن     عهوج ذُو نيوع والطُّوُل أخَص   

 فـي  ((*))اتح السور وهو منحـصر ويكون في ف أي والالزم الحرفي بقسميه      
 ((**))القراء بقـولهم   كم عسل نقص وهذه يعبر عنها حروف يجمعها حروفيثمان

 نقص عسلكم لأللف منها أربعة أحرف وهي ص والقرآن وكاف من فاتحة مـريم 
 والسين مـن  ﴾ألم﴿ حرفان الميم من ((****))وللياء . أمل من   ((***))وق والقرآن والم  

  .  فقط﴾ن﴿والواو . )١( ﴾يس﴿

 مريم وشورى ((*****))تيأما عين من فاتحومشبعاً بال خالف، فهذه السبعة تمد مداً
 أهـل  عنـد  فالمد والتوسط ولكن المد أعر يه وجهان أي عند كل القراء وهمافف

  . األداء

 ((******))ُأِلفْ اً طِبيعياً مدفَمده الثُّالثي ال َأِلفْ يوما ِسوى الحرِف

  ؤه على حرفين نحو  من كل حرف هجا((*******))الثالثي أي وغير الحرف المدي

 ).١يس( .١

............................................... 

 .)ينحصر: ()ج(نسخة في ـ *

 .)بقوله: ()ب(نسخة في ـ **

 .)و الن: ()ج(نسخة في ـ ***

 .)و الياء: ()ب(نسخة في ـ ****

 .)فاتحة: ()ب(نسخة في ـ *****

بدل ال  في الشطر األول األلف     ) ج(لأللف،وفي...وى الحرف الثاني لأللف     ما س و):ب(في نسخة ـ  ******
 .ألف

 .و غير الحرف الثاني: )ب(نسخة في ـ *******
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فإنه يمد مداً طبيعياً فقط بال  ((*)) أو على ثالثة أحرف وليس وسطه مدط و ي و ح
فليس فيه مد مطلقـاً   واستثني من ذلك األلففيه،المد خالف لعدم ما يوجب زيادة 

 ألن وسطه متحرك

 قَِد انْحصر في لَفِْظ حى طَاِهٍر فَواِتح السور وذَاك َأيضاً في

ف يجمعهـا  و ستة حـر يأيضاً في فواتح السور وه  مذكور*))*((أي وغير الثالثي
والطاء والهـاء  ﴾ يس﴿  نحو والياء من﴾حم﴿ من اءححي طاهر فال **))*(( ]لفظ[

فعلم أن فـواتح    .  من األلف لما مر      وال شيء  )٢( ﴾ألر﴿والراء من    )١( ﴾طه﴿من  
  : على أربعة أقسام السور

  . المذكور في كم عسل نقص ما عداً العين هوو ما يمد مداً الزماً 

  . المذكور في حي طاهر ما عدا األلف وما يمد مداً طبيعياً وهو

   . العين وجهان وهووما فيه 

  . األلف وما ال يمد أصال وهو

   

  

 ).١طه( . ١
 ).١يونس( . ٢

........................................  

   .يمد): أ(في نسخة ـ *

  .و غير الثاني: )ب(نسخة في ـ **

 .)ج(نسخة  في سقطتـ ***
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ِع الفَواِتحمجوي شَرع عباَألر نيراً محس ذَا ِصلْه كقَطع راشْتَه 

المـشهور  من قطعـك  اً ري لفظ صله سح((*))ة عشراألربع أي يجمع فواتح السور[
ومـن أراد زيـادة     . ع  يوتقدمت أمثلة الجم   ، ((**)) ]من قطعك صله سحيراً   : بلفظ  

    و زيادةفعليه باألصل فإن فيه الكفاية على ذلك

   : قال المصنف

ذَا النَّظْم تَمِد اِهللا وماِمِه ِبال ِبحتَنَاهي على تَم 

 يتِْقنُها  بشْرى ِلمناريخُهتَ ِلِذى النُّهى َأبياتُه نَد بدا

المالةُ والسالص ا ثُمدلَى ِختَاِم اَألنْبياِء َأبا عدمَأح 

 ساِمِعي وكُلِّ قاِرٍئ وكُلِّ تاِبِعي  والصحِب وكُلِّواآلل

واحد وستون بيتاً من كامل الرجـز يجمعهـا بالجمـل     أبيات هذا النظم ))**((*عدد
 :ومعنـى بـدا    طيب الرائحة ،**))**((* ]نبت[ دو النّ،بدا   ند*))**((*] لفظ[ الكبير
  الهجرة  وأما تاريخ عام تأليفها فهو عام ألف ومائة وثمانية وتسعين من. ظهر 

  

..........................................  

 .عشر) : أ(ـ في *

 .)ب(ـ سقطت في نسخة **

 .أي عدد) : ب(في ـ ***

 .)أ(نسخة ي  فسقطتـ ****

  )ج(النسخة .)أ(نسخة  في سقطت*****
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 ويجمعها أيضاً بالجمل ((**)) على صاحبها أفضل الصالة و السالم))*((النبوية
 بشرى لمن يتقنها و ذكر في األصل معنى التاريخ لغة و اصطالحاً ((***))المذكور

لمرجع و فارجع إليه و هذا آخر ما يسره اهللا ، واهللا أعلم بالصواب ، و إليه ا
   . في األصل فراجعه ي بهوف مه األبياتوشرح هذ. المآب

  

  

  

  

  

  

  

  

....................................  

 .هـ١٢٧٦(تاريخ التأليف) ج(في النسخة ـ *

 ،و أفضل السالم و أتم التحية) : ب(في ـ **

 .الجمل الكبير) ج(في ـ ***
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  املصادر و املراجع

ـ  الخامـسة : الطبعة  ،) ١٤١٠:ت( خير الدين الزركلي  :  األعالم . ١   أيـار   ـ
  . لبنان- بيروت -دار العلم للماليين : الناشر ١٩٨٠

ـ  دار الناشر ،  فنديك أدورد: مطبوع هو بما القنوع اكتفاء . ٢  م١٨٩٦ ـصادر
 .بيروت النشر مكان،

بـن محمـد    إسماعيل باشا    :  في الذيل على كشف الظنون     إيضاح المكنون  . ٣
محمد شرف الدين يالتقايـا ،      : تصحيح  : )هـ  ١٣٣٩ : ت (البغداديأمين  

 – بيـروت    -دار إحياء التراث العربـي      : الناشر   ،   رفعت بيلگه الكليسي  
 .لبنان

 القرشـي  كثيـر  بـن  عمـر  بـن  الفـداء إسـماعيل    أبو: والنهاية البداية . ٤
 .بيروت – المعارف مكتبة : الناشر،)هـ٧٧٤ت(

ن عبـد الـرحمن     جـالل الـدي   : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة       . ٥
: ، دار النـشر   .محمد أبو الفضل إبـراهيم    : ، تحقيق )هـ٩١١ت(السيوطي

 صيدا/  لبنان -المكتبة العصرية 

ــة ا . ٦ ــو واللغ ــة النح ــراجم أئم ــي ت ــة ف ــوب : لبلغ ــن يعق ــد ب محم
جمعية إحياء التراث   : ،.محمد المصري : ، تحقيق )هـ٨١٧ت(الفيروزأبادي

  .١٤٠٧ -األولى : الطبعة، الكويت -اإلسالمي 
شمس الدين محمد بن أحمد بـن      : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     . ٧

دار الكتاب  مر عبد السالم تدمرى،   ع. د: ، تحقيق )هـ٧٤٨ت(عثمان الذهبي 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -األولى : بيروت ، الطبعة/  لبنان-العربي 

ـ ٤٦٣ت(البغـدادي  الخطيـب  علـي  بن أحمد بكر أبو :بغداد تاريخ . ٨  )هـ
 .بيروت – العلمية الكتب ردا:الناشر،

 الجبرتي حسن بن الرحمن عبد : واألخبار التراجم في اآلثار عجائب تاريخ . ٩
  بيروت - الجيل دار : الناشر، )هـ١٢٣٧ت(
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شهاب الدين أحمد بـن محمـد الهـائم         : التبيان في تفسير غريب القرآن     . ١٠
فتحي أنور الدابلوي، دار الصحابة للتـراث       : ، تحقيق )هـ٨٨٧ت(المصري

 م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة،  مصر -طا بطن

أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالني           : تهذيب التهذيب  . ١١
 -األولـى   :  بيروت ،الطبعة  -دار الفكر   : ، دار النشر  )هـ٨٥٢ت(الشافعي
١٩٨٤ - ١٤٠٤. 

اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري         أبو عبد : الجامع الصحيح المختصر   . ١٢
دار ابـن  : دار النـشر .مصطفى ديب البغا. د: ، تحقيق )هـ٢٥٦ت(الجعفي
  . ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -الثالثة :  بيروت ، الطبعة-اليمامة ، كثير 

أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر        : الخصائص الكبرى، تأليف   . ١٣
 - بيـروت    -دار الكتـب العلميـة      : ، دار النـشر   )هـ٩١١ت(السيوطي
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

ـ ا علـي،  بـن  الحسين بن أحمد بكر أبو:  النبوة   دالئل . ١٤  ٤٥٨ ت (يلبيهق
عبـد المعطـى    / الدكتور  : وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه        ،)هـ

 .دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث: الناشر ،قلعجى

ـ ٣٠٣ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي       : السنن الكبرى  . ١٥ ، )هـ
: روي حـسن، دار النـشر   سيد كس ، عبد الغفار سليمان البنداري     .د: تحقيق

 .١٩٩١ - ١٤١١ -األولى :  بيروت ، الطبعة-دار الكتب العلمية 

 الـذَهبي  أحمـد  بـن  محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: النبالء أعالم سير . ١٦
 ،  األرنـاؤوط  شـعيب  :بإشراف محققين مجموعة : المحقق،) هـ٧٤٨ت(

  ١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، األولى الطبعة ،الرسالة مؤسسة : الناشر
 مسلم بن الحجاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري          :  مسلم صحيح . ١٧

دار إحياء التراث   : محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر     : ، تحقيق )هـ٢٦١ت(
 . بيروت-العربي 

 لمواهب عبـد و ا أب:)األخيار لواقح األنوار في طبقات( الطبقات الكبرى . ١٨

 ت ( ، اري الشافعي المـشهور بالـشعراني     ب بن أحمد بن علي األنص     االوه
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ـ بيروت،دار الكتب العليمة.)هـ٩٧٣ ـ 1418طبعة األولـى  ، لبنان   -ـه
 م١٩٩٧

شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان    : العبر في خبر من غبر، تأليف      . ١٩
 - الكويـت    -مطبعة حكومـة الكويـت      : ، دار النشر  )هـ٧٤٨ت(الذهبي
 . صالح الدين المنجد. د: ، تحقيق٢ط: ، الطبعة١٩٨٤

شـمس الحـق    بن علي   محمد  : أبي داود، تأليف  عون المعبود شرح سنن      . ٢٠
ـ د:،تحقيق)هـ١٣٢٩ت (العظيم آبادي د إبـراهيم  / ي المخزومـي  مهـد  

 .م١٩٩٥ -الثانية :  بيروت، الطبعة-، دار الكتب العلمية يالسامرائ

: تحقيق   ،)هـ١٧٠ت( عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي      وأب: العين . ٢١
 .دار ومكتبة الهالل : الناشر ،ائي إبراهيم السامر.مهدي المخزومي ود.د

ـ ٥٣٨ت(محمود بن عمر الزمخـشري    : الفائق في غريب الحديث    . ٢٢ ، ) هـ
دار : محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار النـشر     -علي محمد البجاوي    : تحقيق

 .الثانية:  لبنان، الطبعة-المعرفة 

 - المعرفـة  دار : الناشر ،   النديم الفرج أبو إسحاق بن محمد :الفهرست . ٢٣
 .١٩٧٨ – ١٣٩٨ ، تبيرو

 العـسقالني  الفـضل  أبـو  حجـر  بـن  علـي  بن أحمد: الميزان لسان . ٢٤
 :  الناشـر  ،الهند – النظامية المعرف دائرة : تحقيق،   )هـ٨٥٢ت(الشافعي
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، الثالثة الطبعة بيروت – للمطبوعات األعلمي مؤسسة

مرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ال       : لمحكم والمحيط األعظم  ا . ٢٥
 بيـروت ،   -دار الكتب العلميـة     : ، دار النشر  .عبد الحميد هنداوي  : تحقيق
 .م٢٠٠٠ -األولى : الطبعة

أبو عبد اهللا ياقوت بن     : معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب        . ٢٦
 ،  -دار الكتب العلميـة     : ، دار النشر  )هـ٦٢٦ت(عبد اهللا الرومي الحموي   

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ -األولى بيروت : الطبعة
 لبنـان و    - بيروت   -مكتبة المثنى   : الناشر  ،عمر كحالة : معجم المؤلفين  . ٢٧

 . لبنان– بيروت -دار إحياء التراث العربي 
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 ، سركيس اليان يوسف ورتبه جمعه: والمعربة العربية المطبوعات عجمم . ٢٨
، ١٤١٠: سنة الطبـع    ،  النجفي المرعشي العظمى اهللا آية مكتبة منشورات
  . قم–بهمن : المطبعة 

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد      : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      . ٢٩
، بشار عواد معـروف     :  ، تحقيق  )هـ٧٤٨ت(بن عثمان بن قايماز الذهبي    

 -مؤسـسة الرسـالة     : صالح مهدي عباس، دار النشر    ، شعيب األرناؤوط   
  .١٤٠٤ -األولى : بيروت، الطبعة

 البجـاوي  محمـد  علي :تحقيق،  ) هـ٧٤٨ت( لذهبيا:  االعتدال ميزان . ٣٠
 مطبعة الناشر ، لبنان – بيروت والنشر للطباعة المعرفة دار االول المجلد،

  .الكويتـ ١٩٨٤ الكويت حكومة
 ومراجعته تصحيحه على أشرف ، الجزري ابن:العشر القراءات في النشر . ٣١

  .لبنان  -بيروت العلمية الكتب دار- الضباع محمد علي: 
 باشـا  إسـماعيل : المـصنفين  وآثـار  المؤلفين أسماء في نالعارفي هدية . ٣٢

 اسـتانبول  البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع ،   البغدادي
 – بيـروت  العربي التراث إحياء دار باالوفست طبعه عادت، أ ١٩٥١ سنه
 .لبنان

جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي       : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      . ٣٣
 -المكتبة التوفيقية   : عبد الحميد هنداوي، دار النشر    : سيوطي، تحقيق بكر ال 
 .مصر

أحمـد  : صالح الدين خليل بن أيبك الـصفدي، تحقيـق   : الوافي بالوفيات  . ٣٤
 - بيـروت    -دار إحياء التـراث     : األرناؤوط وتركي مصطفى، دار النشر    

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

 بـن  أحمـد  الدين شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات . ٣٥
 : الناشر،عباس إحسان : المحقق،)هـ٦٨١ت (خلكان بن بكر أبي بن محمد
 .بيروت – صادر دار


