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 –عسض الكساٛات مً خالل طٔب٘ اليظس  يف اجلززٖميَج اإلماو ابً 
 ّحتلٔل. دزاس٘

  .محؿقد محؿد محؿقد حؾقؿة 

 صـطا، جامعة وطؾقمفا،كؾقة الؼرآن الؽريؿ لؾؼراءات  قسؿ الؼراءات،

 .، مصرإزهر

 :آلؽتروينالبريد 

 MahmoudHalima2354.el@azhar.edu.eg    
 ملدص البخح

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة   

 إمقـ، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، وبعد. الـبللؾعالؿقـ، سقدكا محؿد 

فننَّ قْدَر مـظقمة )صقبة الـشر يف الؼراءات العشر( لإلمام ابـ الجزري   

طؾك أحد: حقث إكفا ُتعدُّ مـ أفضؾ ما ُكظؿ يف  كػيخ ٓ - هـ833: ت –

طؾقفا اطتؿاُد أهؾ  التلالؼراءات العشر، إن لؿ تؽـ الؿـظقمة القحقدة 

َلِؼقت مـ الؼبقل وآستحسان  والتلالؼراءات يف كّؾ ِمصرٍ مـ إمصار، 

مالؿ َتْؾَؼُف غقُرها مـ الؿـظقمات: لذلؽ طَؽػ طؾقفا العؾؿاء والباحثقن 

ال ودراسة، وقد جاء هذا البحث لقؽقن خطقة مـ خطقات العـاية تحؾق

 بفا.        

ابـ الجزرّي يف طْرِض الؼراءة مـ خالل  مـفَج اإلمامحقث تـاول   

 هذه وقد ذَكرُت  ثالثٍة، بلسالقَب  الؼراءة – اهلل رحؿف –مـظقمتف: فؼد طرَض 

 ُسقَرتف، إلك وكسْبُتف مـفا أسؾقٍب  كّؾ  مـ وَرد ما حصْرُت  ثؿ إسالقَب،

 .               الؿـظقمة مـ والشاهد البقت، رْقؿ وذكْرُت 

كْت خطة البحث مـ مؼدمة، وتؿفقد، وثالثة فصقل،   وقد تؽقَّ
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 والؿقضقطات.     وكشافات الؿصادروخاتؿة، 

تـاولُت فقفا أهؿقة الؿقضقع، وأسباب اختقاره، وأهدافف،  املكدم٘: 

 .ومشؽؾتف، ومـفج البحث فقف، وخطتف، والدراسات السابؼة طؾقف 

 متَيد بني يدى البحح وفيُ ما يلى:  

 .الجزري: ترجؿة اإلمام ابـ أوٓ

 : التعريػ بـؿـظقمة )صقبة الـشر يف الؼراءات العشر(.ثاكقا

، ثؿَّ جْؿع ما ة: الـصُّ طؾك كقػقة الؼراءة الػرشقة بالؾػظ بالؼراءالفصل األّل

 ورد مـ ذلؽ.

ثؿَّ جْؿع ما ورد  : الـصُّ طؾك كقػقة الؼراءة الػرشقة باإلصالق،الجاىٕالفصل 

 مـ ذلؽ، وفقف ثالثة مطالب:  

 : إصالق الرفع. انًطهة األول  

 : إصالق التذكقر.انًطهة انثاٍَ  

 : إصالق الَغْقبة. انًطهة انثانث  

ثؿَّ جْؿع ما ورد  بالتؼققد، الؼرشقة: الـصُّ طؾك كقػقة الؼراءة الفصل الجالح

 مـ ذلؽ.

ا التلوفقفا أهؿ الـتائج  اخلامت٘: :) يفتقصؾُت إلقفا، ثؿَّ ذيؾُت البحث بؽشَّ

 الؿصادر والؿراجع(، و)الؿقضقطات(.

- الرفع إصالق-الـشر صقبة-ابـ الجزري  الؿػتاحقة:الؽؾؿات 

 .العشر الؼراءات
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the approach of Imam Ibn al-Jazari in the 
reading through his system 

Mahmoud Mohamed Mahmoud Halima 
 Department of Presentation and study Faculty of 
the Holy Quran for Readings and Sciences of 
Tanta At Al-Azhar University- Egypt 
Emaile:MahmoudHalima2354.el@azhar.edu.eg 
  

Abstract: 
Thank God, the Lord of the Worlds, and peace 

and prayer salvo upon the envoy, mercy to the 
worlds, Our Lord Muhammad the Prophet al-
Amin, and to his god and companions all, and 
after.  

The estimate of the system (the good 
publishing in the ten readings) of Imam Ibn al-
Jazari - T: 333 Ah - is no secret to anyone, as it is 
considered one of the best systems in the ten 
readings, if not the only system that has to adopt 
the people of reading in Each of the insistent, 
which has been accepted and applauded unless 
other systems have met, therefore scientists and 
researchers have worked on it to analyze and 
study, and this research has come to be a step to 
take care of it.  

He addressed the approach of Imam Ibn al-
Jazari in the reading through his system ;  

The research plan consisted of an introduction, 
a preface, three chapters, a conclusion, and the 
scouts of sources and topics .  

Introduction: I addressed the importance of the 
topic, the reasons for its choice, its objectives, its 
problem, the approach to its research, its plan and 
previous studies as follows :  

Boot: It has two papers.  
The first topic: the translation of Imam Ibn al-
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Jazi.  
The second topic: the introduction of the 

system (good publishing in the ten readings).  
Chapter 1: Text ing how to read the brush in 

the words together, and then put together what is 
said .  

Chapter 2: The text on how to read the brush at 
all, and then collect the said, and there are three 
demands :  

The first requirement is to launch the lift .  
The second requirement is to release the 

reminder.  
The third requirement is to release the ghaiba .  
Chapter 3: Text ing how to read the brush by 

restraint, and then collect ing all that is said.  
Conclusion: The most important findings I 

have reached, and then I have followed the 
research as a survey: Sources and references, and 
(topics).  

Key words: Ibn Al-Jazri - Good publishing - 
Launching the Lift - The Ten Readings. 
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 املكدمة
 ربِّ العالؿقـ، خالؼ الخؾؼ بُؼدرتف، وُمدبِّر إمر بِحْؽؿتف،   

ِ
الحؿد هلل

  ُمـِْزِل الؼرآن الؽريؿ طؾك سبعة أحرٍف طؾك قْؾِب الـبلِّ الؽريؿ محؿدٍ 

دا طبده  وأشفد أٓ إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أنَّ سقِّدكا محؿَّ

ا صريًّا كؿا أكزلف اهلل تعالك طؾقف، أما ورسقلف، قرأ الؼرآَن الؽريؿ وأقر أه غضًّ

 بعُد:           

رف ومتعؾَّؼف فننَّ الِعْؾَؿ َيْشُرف بَِشَرف معؾقمف     : وأحؼُّ العؾقم بالشَّ

ما اتَّصؾ بسبٍب إلك الؼرآن الؽريؿ: لذا كان ِطْؾُؿ الؼراءات الؼرآكقة 

أْشَرَف العؾقم قدًرا، وأطالها شرًفا وذكًرا، وأطظؿفا أجًرا: لتعؾُّؼف 

    .  الشديد بؽتاب اهلل طزَّ وجؾَّ

إلقـا وقد بَذل العؾؿاُء الغالَل والـَّػقَس يف سبقؾ إيصال هذا العؾؿ 

ْقُه طـ أسالففؿ: فللَُّػقا فقف تآلقػ كثقرة ما بقـ مـظقم ومـثقر،  كؿا تؾؼَّ

هـ(، حقث 833)ت الجزريهذا العؾؿ اإلمام ابـ  يفوكان مؿـ ألَّػ 

مـظقمتف الؿسؿاة بـ)صقبة  يفالؼراءات العشر(  يفجؿع مسائؾ كتابف )الـشر 

حقث ه الؿـظقمة، طؾك أحد قدر هذ ػلالؼراءات العشر( وٓ يخ يفالـشر 

إكفا ُتَعدُّ مـ أفضؾ ما ُكظؿ يف الؼراءات العشر الُؽبرى، إن لؿ تؽـ الؿـظقمة 

 والتلطؾقفا اطتؿاد أهؾ الؼراءات يف كؾ ِمصرٍ مـ إمصار،  التلالقحقدة 

َلِؼقت مـ الؼبقل وآستحسان مالؿ َتْؾَؼُف غقُرها مـ الؿـظقمات: لذلؽ 

طَؽػ طؾقفا العؾؿاء و الباحثقن تحؾقاًل ودراسة، وقد جاء هذا البحث 

  لقؽقن خطقة مـ خطقات العـاية بفا.

الؼراءات يف تؾؽ  طرض بفا التلُقْؿت بذكر إسالقب  حقث

سؾقٍب مـفا وكسْبُتف إلك ُسقَرتف، الؿـظقمة، ثؿ حصْرُت ما وَرد مـ كّؾ أ

وذكْرُت رْقؿ البقت، والشاهد مـ الؿـظقمة، تقسقًرا طؾك صالب هذا 
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 العؾؿ ففؿ أسؾقب الـاضؿ يف كقػقة معرفة الؼراءات القاردة يف الؽؾؿة.

 أٍنٔ٘ البخح 
 :يؾلتتجؾك أهؿقة البحث فقؿا 

الؼراءات  ققؿة هذه الؿـظقمة العؾؿقَّة: إذ إكفا أجّؾ ما ُكظَِؿ يف -1

 الُؽبرى طؾك اإلصالق. العشر

اطتؿاد صالب طؾؿ الؼراءات طؾك هذه الؿـظقمة يف الؼراءات  -2

 .ىالعشر الُؽبر

فتح الؿجال أمام الباحثقـ لدراسة الؿـظقمات إخرى، تقسقًرا  -3

 طؾك الطالب َفْفؿ ُمَراد الـاضؿ يف كقػقة استـباط الؼراءة.

 أسباب اختٔاز ٍرا املْضْع
ُطرِضت  التلتـقع إسالقب  بتؼصلراسة طؾؿقة ُتْعـك طدم وجقد د

بفا الؼراءات يف تؾؽ الؿـظقمة، حقث استعؿؾ الـاضؿ طدة أسالقب يف 

طرض الؼراءة، يصؾ مـ خاللفا الدارس إلك معرفة الؼراءات الؿطؾقبة 

 يف الؽؾؿة. 

 أٍداف البخح
 :أتليفدف البحث إلك تحؼقؼ 

التعريػ بالؿـظقمة مـ حقث: تحؼقؼ اسؿفا، وتقثقؼ كسبتفا  -1

إلك مملِّػفا، ووزكفا، ومقضقطفا، وسبب تللقػفا، وطدد أبقاتفا، 

 .، وصبعاتفاوشروحفاوتاريخ كظؿفا، ومحتقياتفا، وققؿتفا العؾؿقة، 

 طرض بفا اإلمام الؼراءة يف تؾؽ الؿـظقمة. التلبقان إسالقب   -2

قب طْرض الؼراءة طـد اإلمام ابـ حْصر كؾ أسؾقب مـ أسال -3

ارس القققف طؾك ملخذ كؾ قراءة.ُيَقسِّ  ، مؿاالجزري  ر طؾك الدَّ
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 الدزاسات الشابك٘
راسة طؾك بحث مستؼؾ ُجِؿَعت فقف أسالقب الـاضؿ يف  لؿ تؼػ الدِّ

راح  طرضف الؼراءة، وحصر ما ورد مـ كؾ أسؾقب، إٓ ما تـاولف الشُّ

 التلبشرح مقجز طؾك سبقؾ اإلجؿال طـد التعرض ٕبقات الؿؼدمة 

 أشار فقفا الـاضؿ إلك تؾؽ إسالقب. 

 ميَج البخح
راسة  بلداتقف: آستؼرائقة  ػلطؾك الؿـفج القصاْطَتؿدُت يف هذه الدِّ

: رغبة يف تقسقر الؿادة والتؼصلوالتحؾقؾقة، مع الؾجقء إلك آحصاء 

ارسقـ،  العؾؿقة ْفَؼ الؿـفج الؿقضقع ِوقد ِسْرُت يف طرض هذا طؾك الدَّ

 :أتلالعؾؿل 

  مع استخدمفا الـاضؿ يف طرض الؼراءة التلذكرت إسالقب ،

 سؾقب مـفا.جؿع ما ورد مـ كؾ أ

  ْؼُت الـُّصقص القاردة يف أثـاء البحث: لتؽقن الـتائج َمْبـِقًَّة َوثَّ

 طؾك ُأُسٍس طؾؿقَّة.

 .َأْثَبتُّ طالمات الترققؿ 

  َضَبْطُت بعَض الؽؾؿات التل تحَتِؿُؾ أكثَر مـ وجٍف ضبًطا

 صحقًحا. 

  طؾك ما يقافؼ رواية  العثؿاينكسخُت أيات الؼرآكقة بالرسؿ

 اصؿ، وَطَزْوُتفا إلك ُسَقِرها.حػص طـ ط

  الَتزْمُت ذكَر اسؿ الؿصَدِر دوَن مملِّػف، إَّٓ طـد التشابف فلذكر

 الؿصدر مشػقًطا بصاحبف: لؾتؿققز. 

  ْرُت ذكَر بقاكات الؽتب الؿستخدمة يف كشافات  البحث إلكَأخَّ

 العؾؿقة: حتك ٓ ُأثؼؾ الحقاشل.  الؿصادر

  َأْثَبتُّ الػفارس العؾؿقََّة يف كفاية البْحث: لتقسقر القصقل إلك
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 الؿعؾقمة. 

 خط٘ البخح
َن مـ مؼدمة، وتؿفقٍد، وثالثِة  وقد اقتضت صبقعة البحث أن يتَؽقَّ

 فصقٍل، وخاتؿٍة، وكشافاِت الؿصادِر والؿقضقطات.

تـاولُت فقفا أهؿقَة الؿقضقع، وأسباَب اختقاره، وأهداَفف،  املكدمة:

 ومشؽؾَتف، ومـفَج البحث فقف، وخطَّتَُف، والدراساِت السابؼِة طؾقف.

  متَيد بني يدى البحح وفيُ ما يلى:

 .الجزريترجؿة اإلمام ابـ  أوًلا:

 التعريػ بـؿـظقمة )صقبة الـشر يف الؼراءات العشر(. ثاىّيا:

، ثؿَّ جؿع ما ةة الػرشقة بالؾػظ بالؼراءالـصُّ طؾك كقػقة الؼراء :الفصل األول

 ورد مـ ذلؽ.

الـصُّ طؾك كقػقة الؼراءة الَػْرِشقَِّة باإلصالق، ثؿَّ َجْؿُع ما  :الجاىيلفصل ا 

 ورد مـ ذلؽ، وفقف ثالثة مطالب:

 إصالق الرفع. املطلب األول:

 إصالق التذكقر. :الجاىٕاملطلب 

 إصالق الَغْقبة. :املطلب الجالح

الـصُّ طؾك كقػقة الؼراءة الػرشقة بالتؼققد )سقرة البؼرة  :الفصل الجالح

 أكؿقذًجا(.

تقصؾُت إلقفا، ثؿَّ َذيَّؾُت البحث  التلوفقفا أهؿ الـتائج  :اخلامت٘

ا  ) الؿصادر والؿراجع(، و)الؿقضقطات(.:يفبؽشَّ

 وصحبه أمجعني. آلهاألمني، وعلى  النيب سيدنا حممدوصلى اهلل وسلم على 
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 التنَٔد
 .اجلززٖتسمج٘ اإلماو ابً  أًّلا:

 امسُ ّلكبُ ّنئتُ ّىشبُ:  
ـِ يقسَػ     ـِ طؾلِّ ب ـِ محؿِد ب ، َشْؿُس  (2) ُهَق: محؿُد بـ محؿِد ب

ـِ  قَراِزيُّ ، الؿعروُف بِاْب ، ثؿَّ الشِّ افعلُّ ، الشَّ َمْشِؼلُّ ، َأُبق الَخْقرِ الدِّ ـِ ي الدِّ

 . (1)الَجَزِريِّ 

 مْلدِ ّىظأتُ:
 مـ شفر رـخامس طشالبعد صالة التََّراويح مـ لقؾة السبت  َد لِ وُ 

 .(3)، وكشل بفارمضان سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة بِِدَمْشؼ

 زحالتُ: 
لف رحالت طديدة يف صؾب العؾؿ، فبعد أن كشل بدمشؼ، وحػظ بفا 

الؼرآن الؽريؿ ، وَتَؾؼَّك طؾؿ الؼراءات وغقره مـ العؾقم إخرى طؾك 

طؾك طدد  العشر تءاالؼرا وجؿع ريةـالؿص الديار لكإ َؾ َح رَ شققخف،  

 ثؿَّ ، الػؼف وأخذ ...الحديث وسؿع دمشؼ لكإ َؾ َح رَ  ثؿَّ  مـ الشققخ،

                                 
إكباء الُغؿر  -( 13/33الـجقم الزاهرة )  -( 2/247تـظر ترجؿتف يف: غاية الـفاية )  (2)

ذيؾ صبؼات  -( 549صبؼات الحػاظ )ص : -( 9/255الضقء الالمع  )-( 3/466)

  -( 25( ـ  الشؼائؼ الـعؿاكقة )ص:2/139إكس الجؾقؾ) -( 249الحػاظ )ص:

 -( 1/389( ـ  كشػ الظـقن)2/113( ـ ديقان اإلسالم )9/298شذرات الذهب )

إطالم   -( 1/62معجؿ الؿطبقطات العربقة والؿعربة ) -( 2/257البدر الطالع )

 (.11/291( ـ معجؿ الؿملػقـ )2/187( ـ هدية العارفقـ)7/45)

ـِ ُطَؿَر(، بؾدٌة فقَق الُؿقِصِؾ، بقـفَؿا ثالثُة أياٍم، َوُيِحقُط بفا كفُر  (1) كِْسَبًة إَِلك: )جزيرِة اْب

، 2/138دجؾَة إَّٓ ِمـ كاِحَقٍة واحدٍة. يـظر: معجؿ البؾدان لقاققت الحؿقي 

 (.9/255والضقء الالمع 

 (.9/255( ـ  الضقء الالمع )3/466إكباء الُغؿر ) (3)
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اإلسؽـدرية، ثؿَّ  لكإ َؾ َح رَ مرة أخرى، ثؿَّ   الؿصرية يارالدِّ  لكإ َؾ َح رَ 

وم، واتجف إلك طدة مدن يعؾؿ الـاس الؼراءات وغقرها مـ  دخؾ بالد الرُّ

 . (2)العؾقم إخرى

 (1)اءات:الكس يفُ وُخشُي
أطالم زماكف، مـفؿ: طصره، وأْشَفرتؾؼَّك ِطْؾَؿ الؼراءات طؾك شققخ 

 ًدامجقِّ  كان ،إسحاق أبق بالؿمدّ  الحؿقيّ  اهلل طبد بـ إبراهيم-1

ـُ الجزري:  ،حاذقًا  ُت ؿْ تعؾَّ  ومـف ،لؾسبعة جؿعًا طؾقف ُت قرأْ قال اب

 مـف ؿَ ؾَ أطْ  شققخل يف أر اهلل ولؿرحؿف  هـ(835ت)وأَخْذُتف،  التجقيد

.(3)التجقيد بدقائؼ

 بـ محؿد بـ بدر بـ ارةزَ فَ  بـ سؾقؿان بـ الحسقـ بـ أحؿد-2

 قاضل ـاُخ شقْ  :الجزري، قال ابـ الحـػلّ  الؽػريّ  العباس أبق ،يقسػ

.- (4)-هـ( 779)ت ،ثؼة ،كبقر إمام ،بدمشؼ الؼضاة

 بابـ الشفقر الشؿسل اهلل طبد بـ أيدغدي بـ بؽر أبق -3

 ،كامؾ ،أستاذ ،بؿصر الؼراء مشايخ شقخ ،اهلل َد طبْ  كويسؿَّ  ،ـديُج الْ 

.-(5)-هـ( 769)ت مملػ، ،ثؼة ،كاقؾ

، قال ابـ الحسـ أبل بـ طؾل بـ الرحؿـ طبد بـ محؿد-4

)ت الحـػل، الصائغ بـا الديـ شؿس مةالعالَّ  اإلمام، ـاُخ شقْ  الجزري:

-(6)-هـ( 776

                                 
 (   26، 25: الشؼائؼ الـعؿاكقة )ص:يـظر (2)

 (.2/248،247غاية الـفاية ) (1)

 (.1/18السابؼ ) (3)

 (.1/49،48السابؼ ) (4)

 (.1/183السابؼ ) (5)

 (.3/164،163السابؼ ) (6)
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 اٛات:الكس يف تالمٔرِ  
طؾؿ الؼراءات، فلصبح  يفمؽاكة َطالقة  الجزريتبّقأ اإلمام ابـ   

محطَّ أكظاِر صالب طْؾؿ الؼراءات: لذا َقَصَده الطالب يـفؾقن مـ ِطْؾِؿف، 

 وكان مـ أشفر تالمذتف الذيـ قرؤوا طؾقف:

 ،بـ طؾل بـ يقسػحؿد أحؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ م -1

َمْشِؼل  أبق بؽر بـ شقخ  ،الشَفاب ْؿس أبل اْلَخْقر الدِّ اء الشَّ بـ ااْلُؼرَّ

.- (2)- هـ(835)ت اْلَجزِري
َأُبق  الؿحّب  ،محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ محؿد -2

سؿ ايعرف بِلبل اْلؼوُ  ،ُؿقكِّل الؼاهري اْلَؿالِؽِلالـقيري الؿقْ  ،اْلَؼاِسؿ

.- (1)- هـ(857)ت الـقيريِّ 
 لُّ أبق الحسـ البؼاط، برهان الديـ،  الرباط إبراهقؿ بـ طؿر بـ -3

.-(3)- هـ(885)ت

طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ طبد القهاب بـ أبل بؽر ـ  4 

اْلؼرِشل السؽـدري اْلَؿالِؽِل َويعرف بِاْبـ  زّ الـُّقر بـ الع ،بـ يػتح اهلل

-(4)- هـ(862،)تيػتح اهلل

  

                                 
 (.2/193( ـ الضقء الالمع )2/248غاية الـفاية ) (2)

 (.9/246الضقء الالمع ) (1)

 (.1/19البدر الطالع ) (3)

 (.17/ 6الضقء الالمع ) (4)
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  الكساءات يففاتُ لَُّمَؤ  

الؼراءات  يفجؿؾًة مـ الؿصـػات الجؾقؾة  الجزريترك اإلمام ابـ   

ولعؾَّ أقدَم قائؿٍة طـ ما بقـ مـظقم ومـثقر وغقرها مـ العؾقم إخرى، 

قءُ  اإلمامُ  مملػاتِف هَل التِل أوردَها َخاِويُّ يف كتابِف )الضَّ مع(،  السَّ الالَّ

ـَ كتابًا ـِ وثالثق جؿقعَفا، فؼاَل فِل َخاتَِؿتَِفا:  ، ولؿ يذكرْ فذكَر اثـق

حاجل خؾقػُة فِل )كشػ الظُّـقن( أكثَر مـ  وأوردَ  ،(2)"َوَغْقُر ذلؽ"

ـَ كتاًبا، وأضاَف إسؿاطقُؾ باشا البغداديُّ إلقَفا بضعَة ثخؿسٍة وثال ق

يُؾ ـطش طؾك كشػ الظُّـقن(، وجؿعَفا فِل قائؿٍة واحدٍة  َر كتاًبا فِل )الذَّ

ـَ  ْت ستًَّة وأربعق بًة طؾك حروِف الؿعجِؿ، ضؿَّ ( ُمرتَّ ـَ فِل )هدية العارفق

مِة تحؼقِؼ كتاِب  الحؿُد  قدوري . ثؿَّ أحصك الدكتقُر غاكؿ(1)اًباكت يف مؼدِّ

ـَ كتاًبا)التَّؿفقُد  إلقفا الدكتقر أحؿد الؼضاة ثؿَّ أضاَف .(3)( سبعًة وسبعق

 ُثؿَّ صـَّػ الدكتقُر محؿد ُمطِقع الحافُظ ففرسًا .(4) بعض الؿملػات

ـْ ذكرَها  ، ومؽاَن وجقِد كؾٍّ مـفا، وم ـِ الجزريِّ ضؿَّ مملََّػاِت اإلماِم اب

ـَ كتابًا ها سبعًة وثؿاكق ، وطدَّ ـَ ؼق ِة الؿحؼِّ    .(5)مـ إئؿَّ

ِطْؾِؿ الؼراءات: إذ  يفُألِّػت  التلوقد اقتصر البحث طؾك الؿملَّػات 

راسة هل  : كأتل، َوِهَل مقضقع الدَّ

                                 
 (.9/275يـظر: الضقء الالمع ) (2)

 (.593لؾدكتقر غاكؿ قدور الحؿد )ص: يـظر: شرح الؿؼدمة الجزرية (1)

  (.17يـظر: التؿفقد يف طؾؿ التجقيد )ص:  (3)

 (.47يـظر: مؼدمة تحؼقؼ كتاب تحبقر التقسقر )ص : (4)

 (.54-1بـ الجزري )صايـظر: اإلمام شؿس الديـ  (5)
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ِة العشرِة. إتحاُف الؿفرةِ  -1  (2)يف تتؿَّ

 (1)الؼراءاِت. يفأربعقَن مسللًة مـ الؿسائِؾ الؿشؽؾِة  -2

 (3)أصقُل الؼراءاِت. -3

ـِ الجزريِّ  -4  (4).الؼراءات يف، قصقدة هؿزية ألغاُز اب

 (5)الؼراءات. يفالتتؿة  -5

 (6)الِؼراءاِت العشرِ. يفتحبقُر التقسقرِ  -6

                                 
ؼ هذا الؽتاُب يف قسؿ 2/258الطالع ) البدر-( 9/257الضقء الالمع ) (2) (. ُحؼِّ

الؼراءات بؽؾقة الؼرآن الؽريؿ والدراسات اإلسالمقة بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة 

 يقسػ بـ طقض العقيف. الـبقية، قام طؾك تحؼقؼف الباحث:

سسة الضحك لؾطباطة (، والؽتاب مطبقع: صبعة مم3/687معجؿ الؿملػقـ ) (1) 

 تحؼقؼم(، 2316هـ = 1437والـشر والتقزيع، الطبعة: )إولك(، سـة: )

الباحث/طبد العزيز بـ محؿد الزطبل، وأصؾ الؽتاب رسالة طؾؿقة مؼدمة لـقؾ 

بؼسؿ الؼراءات بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة  )الؿاجستقر(درجة التخصص 

 هـ. 19/11/1434الـبقية، وُكققِش بتاريخ 

(، والؽتاب مخطقط، يـظر: الػفرس الشامؾ لؾتراث 2/187هدية العارفقـ ) (3)

 يف(، وفقف )إصقل 23الؼراءات )ص: مخطقصات-الؿخطقط  اإلسالمل العربل

 طؾؿ الؼراءات(.

مطبقع مع كتاب  (، والؽتاب2/187العارفقـ ) هدية-( 1/153كشػ الظـقن ) (4) 

هـ(، مطبعة :أوٓد  885)ت  البؼاطلإجقبة السرية طـ إلغاز الجزرية لإلمام "

 الؼاهرة، تحؼقؼ: جؿال الشايب. -الشقخ لؾتراث 

(، ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك كسخة مخطقصة أو مطبقطة فقؿا لدى مـ 7/45إطالم ) (5)

ف مػؼقد.  مصادر البحث، ولعؾَّ

(، والؽتاب مطبقع: صبعف 3/687الؿملػقـ ) معجؿ-( 2/187هدية العارفقـ ) (6) 

م(، تحؼقؼ 2333هـ = 1421إردن، الطبعة: )إولك(، سـة:) داُر الػرقان 

الدكتقر/أحؿد محؿد مػؾح الؼضاة، وأصؾ الؽتاب رسالة طؾؿقة مؼدمة لـقؾ 

ؿ ( يف التػسقر وطؾقم الؼرآن بجامعة الؼرآن الؽري )الدكتقراهدرجة العالِؿقة 

 والدراسات اإلسالمقة بالسقدان.
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اصبقَّةِ  يفتحػُة اإلخقان  -7 ـَ الشَّ  (2)والعـقاِن. الخؾِػ بق

 (1)قراءة أبان بـ يزيد العطار. يفالتذكار  -8

 (3)تؼريب الـَّشرِ. -9

اصبقَّة والتَّجريدِ  يفالتَّؼققُد  -11  (4).الخؾػ بقـ الشَّ

 (5).جدول أسؿاء الؼراء العشرة بطريؼ الطقبة والـشر -11

 (6).الؼراءات الؿتقاترة يفجقاب طؾك سمال  -12

                                 
الؼراءات  مخطقصات-الؿخطقط  اإلسالمل العربلالػفرس الشامؾ لؾتراث  (2) 

 الطبعة: (، والؽتاب مطبقع: صبعْتة دار كـقز إشبقؾقا لؾـشر والتقزيع،41)ص:

م( تحؼقؼ الدكتقر: أحؿد بـ حؿقد بـ حؿقد 2339هـ = 1433إولك سـة:)

،وأصؾ الؽتاب رسالة طؾؿقة مؼدمة لـقؾ درجة التخصص ) الؿاجستقر (  الرويثل

هـ(، والؽتاب قد حؼؼ وكشر يف مجؾة معفد اإلمام 1427وكققشَت يف طام:)

هـ(، بتحؼقؼ الدكتقر: 1428العدد الثالث ، يف جؿادى أخرة سـة:)  -الشاصبل 

 خالد حسـ أبق الجقد . 

الؼراءات  مخطقصات-الؿخطقط  إلسالملا العربلالػفرس الشامؾ لؾتراث  (1) 

َؼف الدكتقر/الشريػ ولد أحؿد محؿقد، وُكِشَر يف العدد الثامـ 42)ص: ( حؼَّ

والثالثقـ بؿجؾة كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة بُدَبّل، بداية مـ الصػحة 

 (.328( حتك كفاية الصػحة )279)

اب مطبقع، صبعة دار الؽتب (، والؽت3/687الؿملػقـ ) معجؿ-( 7/45إطالم ) (3)

م(، وضع حقاشقف 2332هـ = 1423إولك(، سـة:) :(، الطبعةبقروت-العؾؿقة 

 .الخؾقؾلطبد اهلل محؿد 

 الطبعة إردن،-(، والؽتاب مطبقع، صبعة دار طؿار 1/374غاية الـفاية ) (4)

 إبراهقؿ. ضاريم(، بتحؼقؼ الدكتقر/2332هـ = 1422(، سـة:)كإول(

الؼراءات  مخطقصات-والؽتاب مخطقط، يـظر: الػفرس الشامؾ لؾتراث  (5)

 (.65)ص:

الؼراءات  مخطقصات-لؾتراثوالؽتاب مخطقط، يـظر: الػفرس الشامؾ  (6)

(، ولعؾف كػس الؽتاب الذى سبؼ وهق: )أربعقن مسللة مـ الؿسائؾ 66)ص:

الؼراءات وأجقبتفا( ففـاك كتب كثقرة لإلمام ابـ الجزى مختؾػة  يفالؿشؽؾة 
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 (2).حقاشك طؾك الطقبة -13

ُة الُؿَضقَُّة  -14 رَّ ِة الثَّالثةِ  يفالدُّ   (1).الؿرِضقَّةِ  قراءاِت إئؿَّ

 (3).الققِػ طؾك الفؿز لحؿزَة وهشام يفرسالٌة  -15

 (4).شرح حرز إماكك لؾشاصبك -16

 (5).قراءات إئؿة الثالثة الؿرضقة يفشرح الدرة الؿضقة  -17

 (6).العشرِ َصقَِّبُة الـَّشرِ فِل الؼراءاِت  -18

                                                                         
 العـاويـ وتحؿؾ كػس الؿضامقـ.

(، ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك كسخة مخطقصة أو مطبقطة فقؿا 1/133غاية الـفاية ) (2)

ف مػؼقد،  لدى مـ مصادر البحث، ولعؾَّ

بعة: صبعة: دار (، والؿـظقمة مطبقطة طدة صبعات مـفا ص3/687معجؿ الؿملػقـ ) (1)

، ط:)إولك(، سـة: السعقدية-الؿـقرة  الؿديـة-، مؽتبة دار الفدى الجزريابـ 

بك، غم(، ضبط وتصحقح ومراجعة الشقخ: محؿد تؿقؿ الز1994هـ = 1414)

ؼ وضبط: الشقخ: طبد قؼ، تحوصبعة: مطابع الرشقد، الؿديـة الؿـقرة، السعقدية

سقرية،  -دمشؼ   - الجزريؽتبة ابـ الرافع رضقان طؾك الشرقاوي، وصبعة: م

 سقيد. يتحؼقؼ وضبط وتعؾقؼ الدكتقر: أيؿـ رشد

(. ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك كسخة مخطقصة أو مطبقطة 3/687معجؿ الؿملػقـ ) (3) 

ف مػؼقد.  فقؿا لدى مـ مصادر البحث، ولعؾَّ

الؼراءات  مخطقصات-والؽتاب مخطقط، يـظر: الػفرس الشامؾ لؾتراث  (4)

 (.123)ص:

مخطقصات  -طؾقم الؼرآن  -الؿخطقط  لاإلسالم لالػفرس الشامؾ لؾتراث العرب (5) 

ف ُكِسَب خطل إلك اإلمام ابـ 99الؼراءات )ص: ، فؾؿ َيـُص طؾل هذا الجزري(، ولعؾَّ

سقى ما ذكر يف  الجزريترجؿت لإلمام ابـ  التلمصدر مـ الؿصادر  أيالشرح 

 الػفرس الشامؾ. 

(، والؿـظقمة مطبقطة طدة صبعات مـفا صبعة: مؽتبة ابـ 2/258البدر الطالع ) (6)

هـ(، تحؼقؼ وضبط وتعؾقؼ 1433سقريا، ط: إولك، سـة:)  -دمشؼ   - الجزري



  

 

 

 
 

 اجملل٘ العلنٔ٘ لهلٔ٘ الكسآٌ الهسٓه للكساٛات ّعلْمَا بطيطا 

271 

 (2).الزيادة طؾك العشرة يفغاية الؿفرة  -19

 (1).قراءة حؿزة بـ حبقب يففتح الؼريب الؿجقب  -21

ـَ  -21  (3).ُمـجُد الُؿؼرئِقـ ومرِشُد الطَّالِبِق

 (4).الـَّشُر فِل الؼراءاِت العشرِ  -22

 (5).العشرةِ ؿفرة يف تتؿِة هدايُة ال -23

                                                                         
السعقدية، ط:  -الؿديـة الؿـقرة  -الدكتقر/أيؿـ سقيد، وصبعة: دار الفدى 

ْطبل.هـ(، ضبط وتصحقح ومراجعة الشقخ1414إولك، سـة:)   /محؿد تؿقؿ الزُّ

 يف(،ذكره اإلمام السخاوى 2/188هدية العارفقـ ) -(2/1194كشػ الظـقن ) (2)

( باسؿ )إطاكة 2/258يف البدر الطالع) الشقكاين(، اإلمام 9/257الالمع ) الضقء

الؿفرة(، وقد كصَّ الدكتقر أحؿد مػؾح الؼضاة يف مؼدمة تحؼقؼف لؽتاب تحبقر 

 سؿقـ لؽتاب واحد.التقسقر طؾك أن َّ آ

((، 227)1369/1)  22والؽتاب مخطقط: مـفا كسخة يف جامعة بركستقن        ٍ

 (.28)34وكسخة يف الؿؽتبة الؿحؿقدية بالؿديـة الؿـقرة 

مخطقصات الؼراءات  -والؽتاب مخطقط، يـظر: الػفرس الشامؾ لؾتراث  (1)

 (.146)ص:

(، والؽتاب مطبقع طدة 3/687الؿملػقـ ) معجؿ-( 2/188هدية العارفقـ ) (3) 

م( تحؼقؼ 1983بقروت، صبعة سـة:)  -صبعات مـفا: صبعة داُر الؽتب العؾؿقة 

إستاذ: أحؿد شاكر، ومحؿد الشـؼقطل، وصبعة: داُر الػقائد، صبعة 

 هـ(، تحؼقؼ الشقخ: طؾل العؿران. 1419سـة:)

(، 2/188هدية العارفقـ ) -( 2/258الطالع ) البدر-( 9/257الضقء الالمع ) (4)

بقروت، تحؼقؼ  والؽتاب مطبقع طدة صبعات مـفا، صبعة: دار الؽتب العؾؿقة 

 -م(، صبعة: دار الؿحسـ 1989الشقخ العالمة/طؾل محؿد الضباع، سـة:) 

 بقروت، تحؼقؼ الدكتقر/خالد حسـ أبق الجقد.   الجزائر، وابـ حزم 

قيف ببحث الؿاجستقر يقسػ بـ طقض الح وهل مـظقمة حؼؼفا وشرحفا الباحث/ (5)

        هـ( .             1433بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة طام )ت بؼسؿ الؼراءا
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أكثر الؿملِّػقـ يف طؾؿ  --ومـ هـا يعد اإلمام ابـ الجزري  

 الؼراءات وطؾقمفا يف الؼرن التاسع الفجري. 

 عيُ:  العلناٛ  ْاُلأْق
ٍُ حجٍر الحافُظ ": -- هـ(852) ت قال ػُه اإلياُو ات

َف، َوَلفَج بطؾِب الحديِث والؼرآِن، َوَبَرَز فِل  اإلماُم الؿؼرُئ... َتَػؼَّ

 يفاْلؼراءاِت ... وقِد اكتفْت إلقِف رئَاسُة طؾِؿ الِؼراءاِت ، وكان يؾؼَُّب 

           (2)"بالدِه: )اإلماَم إطظَؿ(

ُّ ٍِ انسُُّىط : --هـ(911)ت وقال ػُُه اإلياُو جالُل انذَِّ

 -الحافُظ الؿؼرُئ شقُخ اإلقراِء يف زماكِِف ... كان إماًما يف الؼراءات ٓ َكظِقَر لف "

كقا -طصرِِه  يف (1)"يف الدُّ

ُّوقال ػُُه اإلياُو انقسطهَّ َِ ... الشقُخ اإلماُم ": --هـ(923)ت ا

ـَ إطالَمِ  ؼق (3)"بؼقَُّة الؿحؼِّ

ْقخ اإلمام  "--هـ( 1167أتى انًؼانً انغزي )ت قال ػُُه اإلياُوو الشَّ

مة شقخ الؼراء والؿحدثقـ (4)"العالَّ

بَِحؼ إَِمام هق  ": --هـ( 1380)تانضَّثاع قال ػُُه اإلياُوو

ة ،ففق اإلمامـ، قؼالؿؼرئقـ وخاتؿة الحػاظ الؿحؼ  ،الؿَحؼؼ ،الثبت ،الحجَّ

ََكام ،شقخ اإلساَلم ،الؿدقؼ ْٕ ـَد مؼرئل ا (5)" س

                                 
 (.3/466يـظر: إكباء الغؿر ) (2)

 (.544يـظر: صبؼات الحػاظ )ص : (1)

 (.13)ص:  ئ السـقة يف شرح الؿؼدمة الجزرية( يـظر: المل1)

 (.2/113ديقان اإلسالم ) (4)

 (4مؼدمة الـشر )ص: (5)
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دياِر  ئشقُخ اإلسالِم، مؼتَدى العؾؿاِء إطالِم، مؼرِ  " :أًَضا قال ػُُهو

، بؼقَُّة العؾؿاِء  ـَ ثق ِة، أستاُذ الؿحدِّ ِة، كاصُر إمَّ اِم، افتخاُر إئؿَّ مصَر والشَّ

ـِ  ي ِة والدِّ ، شؿُس الؿؾَّ ـَ اِسِخق (2)"الرَّ

ُّ )ت قال ػُُه اإلياُو  يف اإلقراء شقخ "--هـ( 1396انزِّركه

(1)" الحديث حػاظ مـ ،زماكف

 ّفاُتُ:
 مـ بؿـزلف هـ(833) :سـة إول ربقع خامس الجؿعة يقم ضفر قبؾ يفُتقُ 

 .(3)بؿديـة شقراز افققـؽَ اإلْس  سقق

 
 

 

  

                                 
 (.1/1الـشر ) (2)

 (.7/45إطالم ) (1)

 (.257/ 9يـظر: الضقء الالمع ) (3)
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ّٔا: التعسٓف بـنيظْم٘ )طٔب٘ اليظس يف الكساٛات العظس(   ثاى
 

 يظْم٘حتكٔل اسه امل :أًّلا
ذكرت هذه الؿـظقمة أنَّ اسؿفا: )َصّقَبُة  التلُتْجِؿُع ُجؾُّ الؿصادر    

هذه التسؿقة أحٌد مؿـ  يفولؿ َيْخَتِؾػ  الِؼَراءاِت الَعْشـرِ( يفالـَّشـرِ 

خاويّ  ضقا لِذْكر اسؿ الؿـظقمة، كاإلمام السَّ  (2)تَعرَّ

، (5)يادَد غْ ، والبَ (4)لركؾ، والزِّ (3)قكاينوالشَّ  ،(1)خؾقػة لوحاج

 ل أن مـ مصـَّػاتفالحـبؾ لالعؾقؿَوَذَكر كؾٌّ مـ  ابـ حجر، و ،(6)وكحالة

ا طؾك ذكر اسؿ الؿـظقمةاْلعَ  ؿَ ظْ كَ   ، ولؿ يذكرها(7)شـرة دون أن َيـُصَّ

لُّ ققصالسُّ 
 (9)ي.وابـ العؿاد العؽر ،(8)

أشارت إلقفا باسؿ: )صقبة  التلالػفارس  يفوُذكَِرت الؿـظقمة 

 .(22)"الؼراءات العشر يفر ـالـش

                                 
 (.257/ 9الضقء الالمع ) (2)

 (.2/1118كشػ الظـقن ) (1)

 (.2/258البدر الطالع ) (3)

 (.7/45إطالم ) (4)

 (.2/199هدية العارفقـ ) (5)

 (.2/149معجؿ الؿملػقـ ) (6)

 (.2/139إكس الجؾقؾ ) -( 223/ 3الؿجؿع الؿمسس) (7)

 (.249ذيؾ صبؼات الحػاظ )ص: ( 549صبؼات الحػاظ )ص: (8)

 (. 9/299شذرات الذهب ) (9)

ففرس مخطقصات دار  -( 1/92ففرس الؼراءات ) -ففرس الؿؽتبة إزهرية  (22)

اإلسالمل  العربلالشامؾ لؾتراث  الػفرس -( 1/413،439الؽتب الظاهرية )

( 4/135معجؿ مصـػات الؼرآن الؽريؿ ) -( 132)ص: -قراءات  -الؿخطقط 

 (.1/63معجؿ الؿطبقطات العربقة ) -
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الؼراءات  يفر ـالـش )صقبةوقد وقع هذا العـقان بؽاِمِؾِف، وهق: 

 ( طؾك غالف الـَُّسخ الؿخطقصة. رـالعش

 يفالؼراءات  يفكؿا أنَّ هذه الؿـظقمة َكْظٌؿ لؽتاب )الـشـر 

هق أحد مملػات اإلمام: فجاء اسؿفا مطابؼًا لؾؽتاب  الذي، "العشـر(

 َكَظَؿْتف مع زيادة كؾؿة )صقبة( طؾك العـقان. الذي

ومؿا سبؼ مـ إدلَّة َتْخُؾص الدراسة إلك أن اسؿ الؿـظقمة هق: 

 (.الؼراءات العشر يفر ـالـش )صقبة

مـ تسؿقتف لؾؿـظقمة باسؿ  الجزريوأما ما وقع مـ اإلمام ابـ 

، فال َيْعُدو أن يؽقن  اختصاًرا، ٓسقَّؿا أكف (1)، أو)الطقبة((2)لـشـر()صقبة ا

كذا ما و َذَكر هذا الؽالم مـظقمًا، ولقس يف الؿـظقم َسَعٌة كالؿـثقر،

واهلل  (3).الطقبة طؾقف ُت ظْ ػِ َح وقع مـ بـت الـاضؿ سؾؿك طـدما قالت: 

 تعالك أطؾؿ.

 

 ََاِفإىل مؤلِّ امليظومةتوثيل ىسبة ثاىّيا:   

اإلمام  العشـر( إلكالؼراءات  يفشر الـَّ إنَّ ِصْحَة كسبة مـظقمة )صقِّبة  

 : يلتل، ومـ إدلة طؾك ذلؽ ما وٓ ِجَداَل َأْمٌر ٓ ِمْرَيَة فقف  الجزريابـ 

ِة  يفَكصُّ الؿملِِّػ َكْػِسِف طؾك كِْسَبتفا إلقف، وإشاَرُتُف إلك ذلؽ  .1 ِطدَّ

 مملَّػاٍت، مـفا:

  مؼدمتفا: يفتؾؽ الؿـظقمة، حقث قال  يفإشارتف إلقفا 

                                 
 (.58صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (2)

 (.1311صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (1)

 (.1/343غاية الـفاية ) (3)
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(2) 

 

 :--إلك أن قال 

(1) 

 خاتؿة هذه الؿـظقمة: يف --إلك أن قال  

(3) 

   ُمَملَِّػِف الَؼقِّؿ كتاب )غاية الـفاية( يف أثـاء ترجؿتف  يفإشارتف إلقفا

 بالؼراءات الؼرآن أيًضا طؾلَّ  وأكؿؾ... "ٓبـف أحؿد، حقث قال:

 غقر وسؿعفا( الطقبة)و( التؼريب)الـشـر( و) كتابل طؾلَّ العشـر، وقرأ 

 (4).تًباكُ  ظَ ػِ وَح ة، مر

  ُمَملَِّػِف الَؼقِّؿ كتاب )َتْحبِقر التَّْقسقر(، حقث  يفإشارتف إلقفا

 تؽقن أن بف تقْ َج رَ  اكظؿً  (الـشر صقبة) كظؿت لؿا لوإكِّ  ..."قال:

 (5)."الحشر يف اهلل طـد ريْخ ذُ 

 ػفلِّ مَ مـسقًبا إلك مُ الؿخطقط  طؾك غالف الؿـظقمةاسؿ  ثبقُت  .2

: مؿا يُدلُّ دٓلة واضحة طؾك كسبة الؽتاب إلقف.ابـ ال اإلمام  (6)جزريِّ

أشارت إلك  التلالػفارس  يفِذْكُر الؽتاب مـسقًبا إلك الُؿَملِِّػ  .3

                                 
 (.1صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (2)

 (.58صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (1)

 (.1311صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (3)

 (. 1/133،129غاية الـفاية ) (4)

 (.92تحبقر التقسقر )ص: (5)

َياض، وهل  -كسخة الؿؽتبة الؿركزية بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقٍد اإِلسالمقَِّة  (6) الرِّ

 /خ(.2533ضؿـ مجؿقطٍة تحت رقؿ:)
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 (2)أماكـ وجقده.

ِذْكُر الؽتاب مـسقًبا إلك ُمَملِِّػِف طـد أْكَثر الؿمرخقـ الذيـ  .4

ققا لؿملَّػات اإلمام ابـ  َػَؼْت َكِؾَؿُتفؿ طؾك أن لف  الجزري،تطرَّ واتَّ

 (.الؼراءات العشر يفر ـالـشالؼراءات العشر باسؿ: )صقبة  يفمـظقمًة 

ح بـسبة هذا الؽتاب  خاويُّ حقث قال: إلقف اإلمامومؿـ َصرَّ  "السَّ

الؼراءات العشر فِل ألػ  يفالـشر ، ... وصقبة َولف تصاكقػ مػقدة

 (1)."َبقت

 "مصـَّػاتف َوَطدَّ مـفا هذه الؿـظقمة، فؼال: الشقكاينوَسَرَد اإلمام 

وكظؿ صقبَة الـشر فِل اْلؼَراَءات اْلعْشر ... َولف تصاكقػ َكثِقَرة كافعة ِمـَْفا 

 (3)."فِل ألػ َبقت

ركؾل(4)وَذَكَر مصـَّػاتف كؾٌّ مـ حاجل خؾقػة ، (6)، والَبْغَدادي(5)، والزِّ

الة وا مـفا  (7)وكحَّ  يفالـشر تؾؽ الؿـظقمة، وهك: )صقبة  وَطدُّ

ة كِْسَبة الؽتاب إلك مملِِّػف.  وهذه إدلَُّة كافقٌة يف صحَّ
 

 ثالّجا: وشىَا

                                 
ففرس مخطقصات دار الؽتب الظاهرية  -( 1/92ففرس الؼراءات ) -ففرس الؿؽتبة إزهرية  (2)

 -قراءات  -الؿخطقط  اإلسالمل العربلالػفرس الشامؾ لؾتراث  -( 1/413،439)

 (.4/135) الؽريؿ الؼرآن مصـػات معجؿ ( 132)ص:

 (.257/ 9الضقء الالمع ) (1)

 (.2/258يـظر: البدر الطالع ) (3)

 (.2/1118كشػ الظـقن ) (4)

 (.7/45إطالم ) (5)

 (.2/199هدية العارفقـ ) (6)

 (.2/149معجؿ الؿملػقـ ) (7)
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 مستػعؾـ( ست مرات. (، مبـقة مـ (2)التام: ألػقة مـ بحر الرجز هل

 

 موضوع امليظومة زابعًا:

 طـقاكف مـ واضح هق كؿا الؼراءات العشر الؿتقاترة، يف الـَّظؿ هذا

 :بؼقلف ومحتقاه، ومـ تصـريح الـاضؿ

ـُْتَفا كَِتـــاَب َكْشـــرِ اْلَعْشـــرِ   َضـــؿَّ

 

ـــرِ   ـــل الـَّْش ـــٌة فِ ـــِف َصقَِّب ـــَل بِ  (2)َفْف

 
 

 خامسًا: سبب تأليفَا

ح اإلمام ابـ      بالسبب الذى دطاه إلك تللقػ  الجزريلؿ ُيَصرِّ

الؼراءات العشر(، ولؽـ مـ خالل قراءة كتاب  يفمـظقمة )صقبة الـشر 

)الـشر(، ومـظقمة )صقبة الـشر( يؿؽـ القققف طؾك السبب الذى دطاه 

طؾك السبب الذى  -- الجزريكصَّ اإلمام ابـ  ذلؽ: فؼدإلك 

دطاه إلك تللقػ كتاب )الـشر( وهق َدْفُع شبفة أن الؼراءاِت الصحقحَة 

واقع إمر هق  يف، وهذا السبب (3)الشاصبقة والتقسقرمؼَتِصرٌة طؾك 

 السبب كػُسف الذى دطاه إلك تللقػ مـظقمتف: إذ إكفا كْظؿ لؽتاب الـشر.

  

                                 
 التلسبب تسؿقتف:)َرَجًزا( فؼقؾ: ٓضطرابف، وهق ملخقذ مـ الـاقة  يفاختؾػ  (2)

ْطر،  َحاَفات، والعؾؾ، والشَّ يرتعش َفْخَذَها، وسبب اضطرابف كثرة إصابتف بالزِّ

 (.82طؾؿ العروض )ص: يفالؿعجؿ الؿػصؾ  ثر البحقر تؼؾًبا. يـظر:...ففق أك

 (.58صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (1)

 (.1/54الـشر ) (3)



  

 

 

 
 

 اجملل٘ العلنٔ٘ لهلٔ٘ الكسآٌ الهسٓه للكساٛات ّعلْمَا بطيطا 

279 

 :--قال 

ـُْتَفا كَِتـــاَب َكْشـــرِ   اْلَعْشـــرِ َضـــؿَّ

 

ـــل الـَّْشـــرِ    ـــٌة فِ ـــِف َصقَِّب ـــَل بِ  (1)َفْف

ولؽـف أراد مزيدًا مـ تقسقر الؽتاب وُشفرتف بقـ الـاس: َكْك َيْدَفع    

تحصقؾ هذا  يفمـظقمة َيْسُفؾ طؾك الراغبقـ  يفالشبفة السابؼة: َفـََظؿف 

العؾؿ ِحْػُظفا، ومعؾقم أنَّ الؿـُْظقم أيسـر تـاُوٓ مـ الؿـثقر، وسبٌب مـ 

إلك تؾؽ  -- الجزريأسباب شفــرتف، وقد أشار اإلمام ابـ 

كتاب  يأ -... وكان مـ أطظؿ أسباب شفرتف  "الحؼقؼة فؼال: 

سؿ دون باقل الؿختصرات َكْظُؿ اإلمام وللِّ اهلل أبل الؼا -التَّقسقر

 (1)."يف قصقدتف التل لؿ يسبؼ إلك مثؾفا-- الشاصبل 

ٌ انًُظىو أَسر يٍ أهم انؼهى انتٍ تؤكِّذ أوإنُك تؼَض َصىص  
 انًُثىر: 

  -:(3)هـ( 488قال اإلماُم أبق الحسـ الُحْصرِىُّ )ت   

ــ ــَقَرى يف درِس ِطْؾِؿ  لرأيــُت ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوا   َتَزهَّ

 

ـَ الـَّْثـرِ     (4)َفُؼْؾُت لعؾَّ الـَّظَؿ َأْحَظك ِم

 
 -:(5)-هـ( 732وقال اإلمام الجعبريُّ )ت 

 بَِلنَّ الـاَس َأْمَقـُؾ َجاكِبـًا  للِِعْؾؿِ 

 

ــاُظ َأْلَػـْقُه َأْســَفال    (6)إلـك الــَّْظِؿ والُحػَّ

 
اِريِـك )ت  ػَّ  : --هـ( 1118وقال اإلماُم السَّ

 وَصـــاَر مــــ طـــادِة أهـــِؾ العؾـــِؿ 

 

ـــــــــالـَّْظؿِ    ـــــــــْبرِ َذا بِ ـــــــــقا يف َس  َأْن َيْعَتـُ

                                  
 (.58صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (2)

 (.1/93يـظر: تحبقر التقسقر ) (1)

 (.21/163بالقفقات ) يفالقا (3)

 (.5):الؼصقدة الحصرية، بقت رقؿ (4)

 (.1/21غاية الـفاية ) (5)

 (.2/147) كـز الؿعاين (6)
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 َٕكــــُف َيْســــُفُؾ لؾِحْػــــِظ َكَؿــــا 

 

ؿِع وَيشػل مـ َضَؿا    (1)َيُروُق لؾسَّ

 
 

 سادّسا: عدد أبٔاتَا، ّتازٓذ ىظنَا:   
( بقًتا طؾك أصح 1115فبؾغت )  أيا تانُسثة نؼذد أتُاتها، .1

 .(1)إققال

 :--وأما ققل الـاضؿ 

 َوَهـــا ُهـَـــا َتـــؿَّ كَِظـــاُم الطَّقَِّبـــْف 

 

ــــــفْ    َب ــــــِعقَدًة ُمَفذَّ ــــــًة َس  (3)َألِػقَّ

 
يالحظ أن طدد أبقات هذه الؿـظقمة أكثر مـ ألػ بقٍت، وهذا 

( مـ الؿـظقمة، وقد 1311حؼقؼة إمر هق رقؿ: ) يفالبقت الؿذكقر 

ـُ  طؾك أكفا ألػقٌَّة، مؿا قد ُيِقِهؿ وققَع التَّعارض،  الجزريكصَّ اإلمام اب

حؼقؼة إمر لقس هـاك تعارٌض فقؿا سبؼ، وقد دفع هذا التعارَض  يفو

  .--ِ ِوالـقيريّ ُكؾٌّ مـ اإلمامقـ ابـ الـاضؿ 

)ألػقة سعقدة مفذبة(  ":  - -هـ(835قال ابـ الـاضؿ )ت

                                 
اريـقة، بقت رقؿ:) (2) ػَّ  (. 13،9العؼقدة السَّ

 إثبات وحذف ثالثة أبقات وهك ققل الـاضؿ: يفاختؾػت كسخ الؿـظقمة  (1)

َبْعُت  َذا َوُكؾُّ  اصِبِلْ  فِقفِ  اتَّ  َصالِِب  ُكؾِّ  اْستِْحَضارُ  لَِقْسُفَؾ ...  الشَّ

ففذا البقت مثبت يف كسخة الؿؽتبة الؿركزية بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد بالرياض     

 . (2533(برقؿ:   وهل ضؿـ مجؿقطة 

 وققل الـاضؿ:

فَ  ـْ ِصَػـٍة لَفــَا َوُمْسَتَحؼَّ َفا ... ِم  ــاــــَوُهَق إِْطَطاُء الُحُروِف َحؼَّ

ـْ َغْقـرِ  الً ِم ـ ُمَؽؿَّ ْطِػ ــــَما َتَؽؾُّ ِػ  يفِػ ... بِالؾُّ  الـُّْطِؼ باِلَ َتَعسُّ

 .كسخة مؽتبة )ٓ لف لل( فؼط يفوهذان البقتان مثبتان 

 (.1311صقبة الـشر، بقت رقؿ: ) (3)
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 ُػ لْ ؿ يف العؾقم: يعـل أكفا أَ ظَ كَ  ـْ طادة مَ  ْت يشقر إلك طدة أبقاتفا كؿا جرَ 

بقات، فنن مثؾ هذا إإلك كحق العشرة  اً يسقر بقت وإن كاكت تزيد شقئًا

 َؼ فا الذي ٓ تعؾُّ عِ ؿْ باب إفراد الؼراءات وَج  يُعدَّ مع أكف لؿ  ،احة فقفَش ٓ مُ 

 ايف هذ قَّةػِ لْ إَ  تؿُّ وطـد هذا البقت الذى أشار إلقف تلف بخالف الؼراءات، 

  (2)الذى َكصَّ طؾقف. ضعالؿق

: )ألػقة(، َت ؾْ فنن قُ ": --هـ( 857قال اإلمام الـقيريُّ )ت

قؾت: لؿ يعتبر  -طشر بقتا باثـلوهك زائدة  -كؿا قؾت -ػكسبة لأللْ 

الـؼص   لؿ يبؾغ مائة، كؿا لؿ يعتبر أكس ما الـاضؿ الزيادة، وهق جائز

مـفا بـحق  وقد خدمف أقؾَّ  (1) (طشر سـقـ  لَّ خدمت الـب:)ققلف يف

 (3)."ستة أشفر أو غقرها

 وأيا تانُسثة نتارَخ َظًها: .2
 الـشر يف الؼراءات العشر( صّقبةقصقدتف ) مـ كظؿالـاضؿ اكتفك فؼد 

 :--هـ(، كؿا أخبر بذلؽ، فؼال 799سـة:)شعبان  شفر يف

                                 
وذلؽ أن طدد أبقات )باب إفراد  (،337يـظر: شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: (2)

  بقتقـ مـ الؿؼّدمة، وهؿاالؼراءات وجؿعفا( ثؿاكقة أبقات، وكذا أسؼط ابـ الـاضؿ 

ـْ ِصَػـٍة ل َفا ... ِم َفـــفَ ـَوُهَق إِْطَطاُء الُحُروِف َحؼَّ  ـاـــَا َوُمْسَتَحؼَّ

ـْ َغْقـرِ  الً ِم ـ ُمَؽؿَّ ْطِػ ـــَما َتَؽؾُّ ِػ الـُّ  يفِػ ... بِالؾُّ  ْطِؼ باِلَ َتَعسُّ

ؼ الشقُخ/محؿد تؿقؿ الزُّ      ، وهذان البقتان ساقطان مـ أكثر الـسخ لبغقال الؿحؼِّ

باب إفراد أبقات )، وبجؿع طدد لوطؾك ذكرهؿا شرح ابـ الـاضؿ، والترمس

الؼراءات وجؿعفا(، مع هذيـ البقتقـ يؽقن الؿجؿقع طشرة أبقات، فنذا ُصرَِح هذا 

ح فقف بالعدد.العدد مـ   الؿـظقمة يؽَتؿؾ طدد أبقاتفا ألػًا طـد البقت الذي صرَّ

 (.8/14/6338صحقح البخاري ) (1)

 (.2/661) ييـظر: شرح صقبة الـشر لؾـقير (3)
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ـْ َشْعَباَن َوْسَط َســَِة  وِم ِم  بالرُّ

 

ـَ    (1)َوَســـْبِعِؿاَئفِ تِْســـٍع وتِْســـِعق

  

 سابّعا: حمتويات امليظومة:

ؿ الـاضؿُ    مـظقَمَتف أربعة أقسام:--َقسَّ

 انًقذية. انقسى األول:
بقان  ثؿ-وفقفا الثـاء طؾك اهلل تعالك، والصالة والسالم طؾك الـبل 

َفْضؾ حامؾ الؼرآن، ثؿ أسؿاء الؼراء العشرة ورواتفؿ، ثؿ الرمقز التل 

استْعَؿَؾفا الـاضُؿ يف مـظقمتف، ثؿ إضداد التل اطتَؿد طؾقفا، ثؿ َذَكر 

 مخارج الحروف.

 صىل.: األانثاٍَانقسى 
وبدأ فقفا بباب آستعاذة، ثؿ أطؼبف بباب البسؿؾة، ثؿ باب أم  

الؼرآن، ثؿ اإلدغام الؽبقر، ثؿ هاء الؽـاية، ثؿ الؿد والؼصر، ثؿ 

الفؿزتقـ مـ كؾؿة، ثؿ الفؿزتقـ مـ كؾؿتقـ، ثؿ الفؿز الؿػرد، ثؿ كْؼؾ 

حركة الفؿز إلك الساكـ قبؾفا، ثؿ وْقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز، ثؿ 

  بقاب إصقل تباطا.بؼقة أ

 انقسى انثانث: انفرش.
وَذَكَر فقف فْرَش حروف ُسَقَر الؼرآن الؽريؿ حَسَب ترتقبفا يف 

 الؿصحػ الشريػ، بادئا بسقرة البؼرة، حتك سقرة الـاس. 

 انقسى انراتغ: تاب انتكثُر. 
قِّقـ، ثؿ َذَكر مْقضع    اء الؿؽِّ َذَكَر فقف أن التؽبقر مْرِويٌّ طـ الُؼرَّ

التؽبقر، ثؿ بعض آداب الدطاء، وَطَدد أبقات الؿـظقمة وتاريخ آكتفاء 

 مـفا.

 

  

                                 
 (.1312بقت رقؿ:) الـشر،صقبة  (2)
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 ثاميًا: الكينة العلنية للنيظومة:

 يفالؼراءات العشر( مـ أفضؾ ما ُكظؿ  يفُتَعدُّ مـظقمة )صقبة الـَّشر 

طؾقفا  لالؼراءات العشر الؽبرى، إن لؿ تؽـ الؿـظقمة القحقدة الت

َلِؼَقت مـ الؼبقل  والتلكؾ ِمْصرٍ مـ إمصار،  يفاطتؿاد أهؾ الؼراءات 

وآستحسان ما لؿ يؽـ لغقرها مـ الؿـظقمات، وتتجؾَّك ققؿة 

 :لالؿـُْظقمة العؾؿقة مـ خالل ما يؾ

ففق إمام مـ أئؿة الؼراء، وطؿدة هذا  --مؽاكة الُؿَملِّػ  .1

ة شفادة  الػـ، وقد تؼدم ثـاء العؾؿاء طؾقف، إطالم  إئؿةوخاصَّ

صقـ   هذا العؾؿ.  يفالؿتخصِّ

 الؿـظقمة:ئؿتف الؿتخصصقـ طؾك هذه اء كبار أهؾ العؾؿ وأثـ .2

إلدراك ققؿتفا والقققف طؾك أهؿقتفا إيراُد كؾؿة اإلمام  ػلويؽ -

واطؾؿ "، طـد شْرِحف لفا: حقث يؼقل: --هـ( 857)ت يالـقير

حتك  جًدااختصار هذه الؼصقدة  يف غَ بالَ  -أثابف اهلل تعالك -ػالؿصـِّ  أنَّ 

قراءات مـ صرق كثقرة، ومخارج  رَ ْش حجؿفا طَ  رِ غَ طؾك ِص  ْت حقَ 

مؿا هق  الحروف، وكبذة مـ التجقيد، ومـ الققػ وآبتداء، وغقر ذلؽ

 (2)."فقفا مذكقر

سالؿ محقسـ )ت  محؿد بـ وأثـك طؾقفا فضقؾة إستاذ الدكتقر/

وهذا الؿتـ يعتبر  "حقـ قام بشرحفا، فؼال: -- (1)(هـ1422

ولؿ يزل الؿسؾؿقن يف  ،قّط طؾك مـقالف ج أحٌد ِس ـْ فريدا يف بابف، ولؿ يَ 

                                 
 (. 1/72،71) ييـظر: شرح صقبة الـشر لؾـقير (2)

 (.2/339يـظر ترجؿتف يف: إمتاع الػضالء ) (1)
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مشارق إرض ومغاربفا، وبخاصة الؿشتغؾقـ بالؼراءات يحػظقكف، 

 ؿَّ َض ؿُ التل بِ  قن الؼراءاتويتؾؼَّ 
ة الػريدة التل رَّ بر الدُّ عتَ ٕن هذا الؿتـ يُ  :فـِ

 (2)."س لفآ مـافِ 

 تالؼراءا يفَكَظَؿْتُف، وهق كتاب )الـشر  يَقْدُر الؽتاب الذ .3

 يفالعشر(، وقد قامت الدراسة بجؿع العديد مـ أققال أكابر أهؾ العؾؿ 

 هذه إققال بالتػصقؾ طـد تـاول الؽتاب بالدراسة. لالثـاء طؾقف، وستلت

ُشْفرُة الؿـظقمة وذيقُطفا واكتشارها أكثر مـ غقرها مـ   .4

اْطَتَؿَدها أْهُؾ إمصار  لالت لالؿـظقمات التل ُطـَِقْت بالؼراءات، بؾ ه

الؿعتؿدة طـد أهؾ  لوُكتَِب لفا الؼبقل طـد الـاس حتك أصبحت ه

ص، وطـد كثقر مـ رة  لالؿمسسات العؾؿقة: فف التخصُّ الؿـظقمة الؿؼرَّ

طؾك صؾبة معاهد الؼراءات بؿرحؾة التخصص بؿصر، وكؾقة الؼرآن 

 الؽريؿ لؾؼراءات وطؾقمفا بطـطا جامعة إزهر الشريػ.

َكْقُن الؿـظقمة سببا يف إزالة شبفة اكحصار الؼراءات الصحقحة  .5

التقسقر الشاصبقة  يف التقسقر والشاصبقة: فَجَؿَعْت ما لكتاب يفطؾك ما 

 والدرة وزادت طؾقفؿا صرقا كثقرة.

كْثَرُة ُكَسِخفا الؿخطقصة: فؼد زادْت طؾك سبعقـ كسخًة مـتشرة  .6

مؽتبات العالؿ، َضؾَّت ُتـْسُخ طؾك مدار خؿسة قرون، بَدَأْت بسـة:  يف

هـ( وهق العام َكْػُسف الذى اكتفك فقف ُمَملُِّػفا مـ َكْظِؿفا، وكان  799)

، وهذا  َيُدلُّ طؾك أنَّ الؿـظقمة َٓقت قبقًٓ (1)هـ(1323ا سـة: )آخره

                                 
  (.1/9يـظر: الفادي شرح صقبة الـشر ) (2)

الؼراءات  مخطقصات-الؼرآن طؾقم- لراث العربتيـظر: الػفرس الشامؾ لؾ (1)

 (.135:132)ص:
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ِـّ وأئؿت صقـ.    فواسعًا واستحساكًا طـد طؾؿاء أهؾ هذا الػ  الؿتخصِّ

ُروح والتَّْحؼقؼات  التلَكْثَرُة الجفقد  .7 ُبِذَلت كحقها، مـ الشُّ

 بشرحفا ئؿة الؼراءاتأ والتَّْحريرات والتَّـْؼقحات: فؼد ُطـَِك جؾُّ 

، وسقظفر هذا جؾقًا طـد الحديث طـ قفارُ صُ  وِ زْ وجففا وطَ أتحرير و

 جفقد العؾؿاء حقل خدمة الؿـظقمة.

 

 امليظومة: شسوحتاسعًا: 

 مام ابـ الجزري العؾؿقة ظقمة صقبة الـشر مـ أهؿ أطؿال اإلـتعد م

ذ لؿ إالؿتقاترة،  التعؾقؿل، بؾ هل العؿدة يف الؼراءات العشر يف الـظؿ

ساكقدهؿ أقر حمصار ودار طؾقفا مظفر مـظقمة اطتؿدها أهؾ إت

قراء طـد طؾؿاء اإلوققؿة طؾؿقة كبقرة مؽاكة مرمققة  ولؾؼصقدة سقاها،

ٓ إئؿة الؼراءات أمام مـ إقا بفا أشد اطتـاء ، فؿا مـ ـُ ذ طُ إ إداء،وأهؾ 

تؾؽ ، وإلقؽ بقان وجففا وطزو صرقفاأبتحرير  بشرحفا أو لَ ـِ وطُ 

 الجفقد.

 -امليظْم٘: طسح ٍرِ  يفاملؤلفات 
/محؿد بـ محؿد إلمام، لـاضؿفا ا(2)(انطُثةحىاٍش ػهً ) .1

 -.(1)- (ـه833:)ت الجزري، الؿعروف بابـ الجزري

/أحؿد بـ إلمامل ،(3)(انؼشرانقراءات  فٍانُشر  طُثة شرح) .2

                                 
(، ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك كسخة مخطقصة أو مطبقطة فقؿا 1/133غاية الـفاية ) (2)

ف مػؼقدلد  .ى مـ مصادر البحث، ولعؾَّ

 (.1/133الـفاية ) : غايةيفترجؿتف  يـظر (1) 

(، والؽتاب مطبقع 1/292،291معجؿ الؿملػقـ ) -( 2/1118كشػ الظـقن ) (3)
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 -.(2)- (ـه835:) ت ، الؿعروف بابـ الـاضؿالجزريمحؿد 

، احد طشر مجؾًد أ يف ،(1)(ت اْنؼْشرءاطَُثة انُشر ِفٍ انقراشرح ) .3

يـ ُحَسْقـ بـ اْلحسـ اْبـ رْساَلن أحؿد بـ أ تللقػ اإلمام مقـ الدَّ

ْمِؾّل) ت  -.(3)- ( هـ844:الرَّ

/أبك الؼاسؿ، إلمامل ،(4)(انقراءات انؼشر فٍانَُّشر  شرح طُثة)  .4

  -.(5)- ( هـ857) ت الـقيري  محؿد بـ محؿد

                                                                         
طدة صبعات مـفا، صبعة: قطاع الؿعاهد إزهرية، حؼؼف وضبطف وراجعف: =

مة/طؾل محؿد الضباع، شقخ طؿقم الؿؼارئ الؿصرية، سـة: ) هـ = 1426العالَّ

ت، ضبطف وطؾَّؼ طؾقف الشقخ: أكس بقرو -م(، صبعة: دار الؽتب العؾؿقة 2335

  -م(، صبعة: دار الصحابة  2333هـ =  1423مفرة، الطبعة: )الثاكقة(، سـة:)

 صـطا، تحؼقؼ/الشقخ جؿال شرف.

 (.193/ 2الضقء الالمع ) -( 1/129: غاية الـفاية )يفترجؿتف  يـظر (2) 

(، ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك كسخة مخطقصة أو مطبقطة فقؿا 1/126هدية العارفقـ ) (1) 

ف مػؼقد  .لدى مـ مصادر البحث، ولعؾَّ

 (.1/117) يـظر ترجؿتف يف: إطالم (3)

والؽتاب مطبقع طدة صبعات مـفا: (، 3/662الؿملػقـ ) معجؿ-( 7/48إطالم ) (4)

صبعة الؿجؾس إطؾك لؾشئقن اإلسالمقة بؿصر وذلؽ يف سبعة مجؾدات، تحؼقؼ 

، تحؼقؼ لبـان- ببقروت-أبل سـة، وصبعة: دار الؽتب العؾؿقة  حطبد الػتاالشقخ/ 

الدكتقر/ مجدي محؿد سرور، وصبعة: دار الصحابة لؾتراث بطـطا، تحؼقؼ 

عة الجامعة اإلسالمقة، وصبعة مؽتبة الرشد، وكال وصب الشقخ/ جؿال شرف،

 .يالطبعتقـ بتحؼقؼ الشقخ: طبد الرافع رضقان الشرقاو

هدية العارفقـ  -( 7/47إطالم) -( 9/246يـظر ترجؿتف يف: الضقء الالمع ) (5)

(2 /199.) 



  

 

 

 
 

 اجملل٘ العلنٔ٘ لهلٔ٘ الكسآٌ الهسٓه للكساٛات ّعلْمَا بطيطا 

287 

/أبك محؿد، إلمامل ،(2)(ـرشرح طُثة انُشر فٍ انقراءات انؼش)  .5

 -.(1)- ( هـ873:زهري) تطبد الدائؿ بـ طؾل الحديدي،  إ

حؿد بـ /مإلمام، ل(3)(ت انؼشرءاشرح طَُثة انُشر ِفٍ انقرا) .6

 .(4)-  ( هـ1131:بالدكدكجك) تبراهقؿ بـ محؿد  اْلَؿْعُروف إ

 ،(5)(انَُّشر طُثةكتاب شرح  فٍنًؼاٌ أَىار ضُاء انفجر  سطؼات) .7

ر ) قِّ ـَ قدي  الؿُ ؿـُّ السَّ محؿد ابـ حسـ بـ محؿد  بل طبد اهلل /أمةلؾعالَّ 

 -.(6)- (ـه1199:ت

 ،(7)(حىاٍش ػهً طُثة انُشـر فٍ انقراءات انؼشـر)  .8

                                 
معجؿ الؿملػقـ  - (2/1118كشػ الظـقن ) -( 4/42الضقء الالمع ) (2) 

هذا الشرح وصؾ فقف إلك سقرة هقد طؾقف و" السخاوى: قال اإلمام ،(5/111)

ولؿ أقػ لؾؽتاب طؾك (، 4/42وطؾك كبقـا الصالة والسالم. الضقء الالمع )

ف مػؼقد.  كسخة مخطقصة أو مطبقطة فقؿا لدى مـ مصادر البحث، ولعؾَّ

 (.5/111: معجؿ الؿملػقـ )يفيـظر ترجؿتف  (1)

، َذَكَر الدكتقر: يقسػ الردادي أن لدية كسخة خطقة مـ (2/315هدية العارفقـ ) (3)

الؽتاب وهك بخط الؿصـِّػ وقد قام الدكتقر يقسػ بؽتابة دراسة مػصؾة طـ 

الؽتاب ومـفج مملػف فقف يف بحث طؾؿل محؽؿ، ويشرع إلتؿام تحؼقؼ الؽتاب 

 .وكشره

 (.5/334يـظر ترجؿتف يف: إطالم ) (4)

مصر، تحؼقؼ  (، والؽتاب مطبقع: صبعة دار الؾملمة 4/14إيضاح الؿؽـقن ) (5)

 الدكتقر/خالد حسـ أبق الجقد.  

 (. 2/283إمتاع الػضالء )-( 6/92يـظر ترجؿتف يف: إطالم) (6)

ؾ يف رسالة ماجستقر تحت طـقان  (7) طؾك صقبة الـشـر يف حقاش  "هذا الؿخطقط ُسجِّ

مة/ ،الؼراءات العشـر لرضقان بـ محؿد بـ سؾقؿان الؿَخِؾاَلتأبك طقد لؾعالَّ

جدة ، الباحث/  بؽؾقة الؼرآن الؽريؿ والدراسات اإلسالمقة  دراسة وتحؼقؼا

محؿد حسقـ حسقـ رماد، الؿشرف الدكتقر/ طبد اهلل سالؿ مطر البؾقشل، كققش 

 م(. 4/9/2323هذا البحث بتاريخ  )
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مة/رضقان بـ محؿد بـ سؾقؿان الؿَخِؾاَلت  (2).(هـ1311) ت  للؾعالَّ

 لِّ ِس مَ رْ محؿد محػقظ التَّ /مةلؾعالَّ  (1)( ثةُِّة انطهثة تشرح انطََُُُّْغ)  .9

 (3).( 1338 :ت)

مة/مقسك (4)(شرح طُثة انُشر فٍ انقراءات انؼشر) .11 ، لؾعالَّ

 -.(5)-  ( هـ1369:)ت جاراهلل التركستاين

كقر /مةلعالَّ ا تللقػ ،(6)(انطُثة يقاصذ ػٍ انًؼرتة األقىال) .11

 -.(7)- (ـه1383الضباع )ت  محؿدالديـ طؾل بـ 

، (8)(ٌشرح حسٍ شتا ػهً انطُثة يختصر انُىَر) .12

                                 
 وصؾ الشرح وهذا ،(2/115) الػضالء إمتاع ( 3/27) يـظر ترجؿتف يف: إطالم (2)

 (.2/763) يالؼار هداية(. الصغقر اإلدغام) باب إلك فقف

إساتذة: بشقر ا قام طؾك تحؼقؼفمطبقع: طدة صبعات مـفا صبعة بؽؾقة الؼرآن الؽريؿ بطـطا  (1)

، وصبعة دار التدمرية لؾـشر تقلل، وهادي حسقـ، والصايف رحقمةدطبس، وجؿال م

 السعقدية، تحؼقؼ الدكتقر: طبد اهلل بـ محؿد بـ سؾقؿان الجار اهلل. الرياض  والتقزيع 

 (.2/354) الػضالء إمتاع ( 7/19يـظر ترجؿتف يف: إطالم) (3)

 (.125الؼراءات )ص: مخطقصات-الػفرس الشامؾ  (4)

 (.7/321: إطالم )يفيـظر ترجؿتف  (5)

 (. 2/681مجؾديـ كبقريـ. يـظر: هداية الؼارئ ) يفمخطقط  (6)

الػضالء  إمتاع-( 2/683الؼارئ ) هداية-( 5/23: إطالم )يفيـظر ترجؿتف  (7)

(2/238.) 

، ( قراءات2325/142146ة، تحت رقؿ:)مخطقط: كسخة الؿؽتبة إزهري (8)

جامعة الؿـقا، تحت طـقان -كؾقة أداب -والؿخطقط مسجؾ يف رسالة ماجستقر 

الؿؼرئ مـ أول حسـ محؿد شتا  ي طؾك صقبة الـشر لؾشقخمختصر شرح الـقير "

، بقًتا مـ الطقبة دراسة وتحؼقا( 196وهك ) الؽتاب إلك باب الفؿزتقـ مـ كؾؿة

 م(.1/2317اريخ اإلجازة ) /إطداد الباحث: أيؿـ طبد الرحؿـ طراقل زهران، ت
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 -.(2)-م( 1973)تلؾشقخ/محؿد بـ حسـ شتا 

محؿد /لؾشقخ، (1)( ثة اتٍ انجزرٌرٌ فٍ شرح طِّانكىكة انذُّ) .13

 -.(3)-م( 1984)ت ادق قؿحاويبـ الصَّ 

 /لؾدكتقر (4)(انهادٌ شرح طُثة انُشر فٍ انقراءات انؼشر) .14

  -.(5)- ( هـ 1422سالؿ محقسـ )ت  محؿد محؿد بـ

 (7).-حػظف اهلل  -ىيفاب فؽرإلؾدكتقر  (6)( انطُثة تقرَة) .15

/أكقر صبحك طابديـ لؾشقخ ،(8)(شرح يتٍ انطُثة فٍاالختصار ) .16

 (9).-حػظف اهلل -الشفقر بإطذب

 

                                 
اح صقبة  ج: مـاهيفيـظر ترجؿتف  (2) طؾؿقة إطداد الباحث/بالل أمقـ  ةالـشر. رسالشرَّ

 ترجؿتف مـ حػقده، وصديؼف. كحصؾ طؾ

، راجعف وخرج أحاديثف لؾتراث مطبقع: يف مجؾد واحد صبعة الؿؽتبة إزهرية (1)

 الشقخ/جؿال الشايب.

اح صقبة الـشر. رسالة طؾؿقة إطداد الباحث/بالل أمقـ  ج: مـاهيفيـظر ترجؿتف  (3) شرَّ

 ترجؿتف مـ ابـ الؿملػ. طؾكحصؾ 

الطبعة إولك سـة  لبـان، – بقروت-الجقؾثالث مجؾدات، صبعة دار  يفمطبقع:  (4)

 هـ(.1417)

 (.2/339يـظر ترجؿتف يف: إمتاع الػضالء ) (5) 

مجؾد واحد، صبعة الؿؽتبة اإلسالمقة لؾـشر والتقزيع، سـة  يف مطبقع: (6) 

 هـ(.1427الـشر:)

 : مؼدمة كتاب تؼريب الطقبة.يفيـظر ترجؿتف  (7) 

 (.2315/هـ1436:)سـة إولك،: ط صـطا، مطبقع: صبعة دار الصحابة لؾتراث  (8) 

اح صقبة الـشر. رسالة طؾؿقة إطداد الباحث/بالل أمقـ  مـاهج :يفيـظر ترجؿتف  (9) شرَّ

 ترجؿتف مـ الؿملػ شخصقَّا. طؾكحصؾ 
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 عاشّسا: طبعات امليظومة:

كظًرا ٕهؿقة الؿـظقمة، وققؿتفا العؾؿقة، وحرص أهؾ الؼراءات 

 :يلتلصبعات طديدة وهل كؿا  تعَ بِ صُ طؾقفا واقتـائفا فؼد 

 ط ،مصر-وأوٓده  الحؾبل البابل ػلصبعة: مؽتبة مصط :

 طؾك/ الشقخ وتحؼقؼ مراجعة ،م(1953هـ/1369:) سـة إولك،

 .  الضباع محؿد

  إزهرية، الؿؼررة طؾك صالب مرحؾة صبعة قطاع الؿعاهد

 التخصص بؿعاهد الؼراءات.

  :إولك،: ط ،السعقدية-الؿـقرة الؿديـة- دار الفدىصبعة 

محؿد تؿقؿ /ضبط وتصحقح ومراجعة الشقخ (،هـ1414 سـة:)

 .بلطْ الزُّ 

  :السعقدية، بـػس  – الؿـقرة الؿديـة-دار ابـ الجزري صبعة

 التحؼقؼ السابؼ.

  سـة: إولك،: ، طسقريا- دمشؼ- الجزريصبعة: مؽتبة ابـ 

 .أيؿـ سقيد/تحؼقؼ وضبط وتعؾقؼ الدكتقر(، هـ1433)

  :هـ(، 1433سـة:) الخامسة، ط:، دمشؼ-دار الغقثاين صبعة

 بـػس التحؼقؼ السابؼ.

 تحؼقؼ/جؿال شرف.صـطا-الصحابة لؾتراث  رصبعة: دا ، 

 مصر، ضؿـ -والترجؿة لسالم لؾـشر والتقزيع ا رصبعة: دا

كتاب )إتحاف البررة بالؿتقن العشرة(، حؼؼف  يفمجؿقطة متقن 

 أمقـ كحقؾة. لف وصححف الشقخ/محؿد الدسققوضبط
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 الفصل األول:

 .، ثهَّ مجع ما وزد مً ذلكةالكساءة الفسشية باللفظ بالكساء على نيفية اليصُّ
 

طرض بفا اإلمام ابـ الجزري  التلإسؾقب إول مـ إسالقب  

مؼدمة  يفهق الؾػظ بالؼراءة مـ غقر تؼققد، وأشار إلك هذا الؼراءة، 

 : --مـظقمتف، حقث قال

ــــك  ــــٍظ َأْغـَ  ..............َوبَِؾْػ

 

اِح اْلَؿْعـكَ    ـْ َقْقِدِه ِطـَْد اتِضَّ  (1)َط

 يعـك( الخ أغـك وبؾػظ) ":--هـ(835قال ابـ الـاضؿ )ت - 

 حقث وذلؽ ،تؼققد غقر مـ الؿقاضع بعض يف بالؼراءة يؾػظ ربؿا أكف

(1) ..بفؿا أو بالخط أو بالقزن إما ،الؾبس وأمـ الؿعـك

 مجال ما َتَلفَّظ بُ مً الكساءة مً غري تكييد:

  قال الـاضؿ--: 

ـــالًّ َرَوى .......  ـــْؾ ضِ ـــِؽ َك  َمالِ

 

  ..................(3) 

وهذا أول الؿقاضع التل  ":--هـ(835)تقال ابـ الـاضؿ  - 

 (4)"... استغـك فقفا بالؾػظ طـ الؼقد لقضقحف

  قال الـاضؿ--: 

ــــ .......  كأْوَصــــك بَِقصَّ  َطــــؿَّ

 

  .................(5) 

 
 هـ(857)تيقال اإلمام الـقير--:".. واستغـك طـ

                                 
 (.49صقبة الـشر، بقت رقؿ:)  (2)

 (.23شرح الطقبة ٓبـ الـاضؿ )ص: (1)

 (.112السابؼ، بقت رقؿ:) (3)

 (.49شرح الطقبة ٓبـ الـاضؿ )ص: (4)

 (.476صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (5)
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 (2).. التؼققد بؾػظ الؼراءتقـ

  قال الـاضؿ--: 

ـْ َشــــَػا .......   ُقـــْؾ َقــــاَل َطـــ

 

  .................(2) 

 
الحرفقـ بؾػظ  يفواستغـك .. ": -- يقال اإلمام الـقير -

 (3)" .. الؼراءتقـ طـ الؼقد

 (4).واألمجلة على ذلك نجرية ددًا

راسُة   محاولة َحْصر إلك-اهلل وتقفقؼف  بػضؾ-وقد طؿدِت الدِّ

بالؾػظ طـ الؼقد، وطـد  --استغـك فقفا الـاضُؿ  التلالؿقاضع 

هذه الؿقاضع جقًدا تجد أنَّ الـاضؿ لؿ َيِسْر طؾك كؿٍط  يفالتلمؾ والتدبر 

ع َطْرُضف  استخدامف لفذا الؼقد وهق  يفواحٍد طـد الؾَّػظ بالؼراءتقـ بؾ َتـَقَّ

 :كأتل

 اًدا إما أن يؾػظ بنحدى الؼراءتقـ ثؿَّ يْسُؽت طـ إخرى اطتؿ

 (5)طؾك شفرتفا.

 . (6)وإما أن يؾػظ بالؼراءتقـ مًعا ويؼقد بعض الؼراءة إخرى 

  وإما أن يؾػظ بنحدى الؼراءتقـ ثؿَّ يشقر إلك الؼراءة إخرى

                                 
 (.2/185) يشرح الطقبة لؾـقير (2)

 (.785(، بقت رقؿ:)86صقبة الـشر، )ص: (1)

 (.2/457) يشرح الطقبة لؾـقير (3)

 (،.785(،)711(،)683(،)638) (،534صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (4)

(، 799(، )792(، )582، )(463) (،112صقبة الـشر، بقت رقؿ:)متـ  يـظر: (5)

(812( ،)928( ،)943 ،)(999.) 

(، 877(، )823(، )755) (،642) (،599) (،597) صقبة الـشر، بقت رقؿ: (6)

(639 ،)(966.) 
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 (2)بقزن كؾؿة.

  وإما أن يؾػظ بالؼراءتقـ معًا ثؿَّ يشقر إلك الؼراءة إخرى بقزن

 (1)كؾؿة تلكقًدا.

  الؿطؾقبة وإما أن يؾػظ بلحد الؼراءتقـ ثؿَّ يشقر إلك الؼراءة

  (3)سقرة أخرى. يف بؼراءةٍ 

 (4)َقْقٍد مؿا سبؼ. يوإما أن يؾػظ بالؼراءتقـ معًا دون ذكر أ 
 

ًْ باجلدّل222) يٙ فَٔا الياظه باللفظ عً الكٔد، ّعددٍااستػ اليتاملْاضع  َّ  ( ننا ٍْ ُمَب

 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
1.  ٘  َمالِِؽ َكْؾ ضاِلًّ َرَوى 221 الفاحت

2.  ٘ َراَط َمْع ... ِسَراَط ِزْن ُخْؾًػا َغالَ َكْقَػ َوَقعْ  221 الفاحت  السِّ

 َوَما ُيَخاِدُطقَن َيْخَدُطقَكا ... َكـٌْز َثقىَ  433 البكسٗ  .3

 َأَزْل ... َفْقزٌ  يفَوَأَزاَل  442 البكسٗ  .4

 َأْسَرى َفَشا 462 البكسٗ  .5

 َتْػُدوا ُتَػاُدوا ُرْد ُضَؾْؾ ... َكاَل َمَداً  462،462 البكسٗ  .6

ك َطؿَّ  476 البكسٗ  .7  َأْوَصك بَِقصَّ

 ُمَقلِّقَْفا ُمَقََّٓها َكـَا يفوَ  478 البكسٗ  .8

ْرَن  496 البكسٗ  .9  َرَخا َصَػا يفَيْطُفْرَن َيطَّفَّ

 َوكاَِل َدْفُع ِدَفاُع َواْكِسرِ اِْذ َثَقى  524،523 البكسٗ  .13

 ُيَؼاتُِؾقَن الثَّاِن ُفْز فِل َيْؼُتؾقُ  514 آل عنساٌ  .11

 َتِؼقًَّة ُقْؾ فِل ُتَؼاًة ُضَؾُؾ  514 آل عنساٌ  .12

 كَاَدْتُف َكاَداُه َشَػا 517 آل عنساٌ  .13

                                 
 .(947، )(922)(، 815) (،739بقت رقؿ:) السابؼ، (2)

َّٓ مرة واحدة.611بقت رقؿ:) السابؼ، (1)  (، ولؿ يرد هذا الـقع إ

َّٓ مرة واحدة.723بقت رقؿ:) السابؼ، (3)  (، ولؿ يرد هذا الـقع إ

 غالب.وهق ال ،طدا ما سبؼ (، وهق711) (،655) (،433رقؿ:) السابؼ بقت (4)
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
 َذاكِرِ والطَّائِرِ ... فِل الطَّْقرِ َكاْلُعُؼقدِ َخْقَر  532 آل عنساٌ  .14

 َوَصائِرًا َمعًا بِْطقًرا إِْذ َثـَا 532 آل عنساٌ  .15

 آَتْقُتُؽْؿ ُيْؼَرُأ آَتْقـَا َمَدا 533 آل عنساٌ  .16

ـْ َثؾَّ ُدمْ  538 آل عنساٌ  .17 ـْ فِل َكَليِّ
 َكائِ

 اليشاٛ  .18
567 

ـَ  ـَ الثَّْبِت َمَعا...َمْع ُحُجَراٍت َوِم َتَثبَُّتقا َشَػا ِم

ـْ   ِسَقاُهؿُ اْلَبَقاِن َط

الََحا 571 اليشاٛ  .19  ُيْصِؾَحا ُكقٍف َلَدا يصَّ

 َتْؾُقوا َتُؾقا َفْضٌؾ َكالَ  573 اليشاٛ  .23

 َوَطؿَّ َيْرَتِددْ  581 املاٜدٗ  .21

ـَ ُضِؾالَ َصْػٌق َفَتك 587 املاٜدٗ  .22 لقِ  َوإَْوَلَقاِن ْإَوَّ

ػِّ ُهقٍد  588 املاٜدٗ  .23  ػلَوبُِققُكٍس َدَفا كَ َوِسْحُر َساِحٌر َشَػا  ..َكالصَّ

 َغَداَة َكاْلَؽْفِػ َكَتؿْ  يفَوَضْؿ ... ُغْدَوَة  597 األىعاو  .24

ْد ِحْرُم َكْص  يفَوَيُؼْص ...  599 األىعاو  .25 ـْ َوَشدِّ  َيْؼِض َأْهِؿَؾ

 ... َأْكَجْقتَـَا اْلَغقْرُ  ػلوأْكَجاَكا كَ  624 األىعاو  .26

 َوَجاِطُؾ اْقَرْأ َجَعالَ  628 األىعاو  .27

ا َفاْطَؾؿِ  622 األىعاو  .28 ا َكُعُؾقًّ  َواْلَحْضَرِمل ... َطْدًوا ُطُدوًّ

 َضقًِّؼا َمؽٍّ  يفَضْقًؼا َمًعا  626 األىعاو  .29

 َطَؾك َطَؾكَّ اْتُؾ  638 األعساف  .33

اٍر َشَػا ... َمْع ُيقُكٍس  638 األعساف  .31  َساِحرِ  يفوَسحَّ

اَء َشَػا ...  641 األعساف  .32 ا الَؿدُّ َوفِل اْلَؽْفِػ كَ  يفَوَدكَّ  ػلَدكًّ

 ... َوَحْؾقِِفْؿ َمَع اْلَػْتِح َضَفرْ  645 األعساف  .33

 ... َوُقْؾ َخَطاَيا َحَصَرْه ... َمْع ُكقَح  647 األعساف  .34

 ... َوَبْقَئٍس ُخْؾٌػ َصَدا  648 األعساف   .35

 َبئِْقٍس اْلَغقُْر ... 649 األعساف  .36

 َمَداُه َصِؾَقا ... فِل ُشَرَكاءَ ِشْركًا  651،653 األعساف  .37

ا  655 األعساف  .38  َوَصائٌِػ َصْقٌػ َرَطك َحؼًّ
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
ـَ ْإَُساَرى ُحْز َثـَا 664،665 األىفال  .39 َثا ... ِم  َأْسَرى ُأَساَرى َثؾِّ

 ُيَسقِّرُ  يفو ََكْؿ َثـَا َيـُْشُر  682 ْٓىص   .43

 َطَؿٌؾ َكَعِؾَؿا 692 ٍْد   .41

 فِْتَقاِن فِل ... فِْتَقِة  725 ْٓسف  .42

 ِحْػظًا َحافِظًا َصْحٌب  725 ْٓسف  .43

َل َكْؾ ضِؾُّ َكَقى 727 ْٓسف  .44  ُكـِْجل َفُؼْؾ ُكجِّ

اُر ُشْد َكـَْز ُغِذي 722 السعد  .45  والَؽافُِر اْلُؽػَّ

ـْ ... َروٍح  712 السعد  .46  ُيـِْزُل َمْع َما بَْعُد ِمْثُؾ اْلَؼْدِر َط

 َخْؾَػَؽ فِل ِخالََفَؽ اْتُؾ ِصْػ َثـَا َحْبرٌ  738 اإلسساٛ  .47

 َكَلى َكاَء َمًعا ِمـُْف ُثَبا  739 اإلسساٛ   .48

ُر فِل ْإُوَلك َكَتْؼتَُؾ ُضَبَاك 739 اإلسساٛ  .49  ػلُتَػجِّ

 َوُقْؾ َقاَل َدَكا ... َكؿْ  742 اإلسساٛ  .53

 َوَتْزَورُّ ُضرِْف  ... َكؿْ  743،744 الهَف  .51

 َوِمـَْفا ِمـُْفَؿا ... ِدْن َطؿَّ  747 الهَف  .52

 َوَثْؿ ... َأْشَفْدُت َأْشَفْدَكا 749 الهَف  .53

 َحاِمَقٍة َحِؿئٍَة َواْهِؿْز َأَفا ُطْد َحؼُّ  755 الهَف  .54

 َوَخْرًجا ُقْؾ َخَراجًا فِقِفِؿا ... لَُفؿْ  758 الهَف  .55

 َخَؾْؼُت ُرْح َفَضا يفُقْؾ َخَؾْؼـَا  761 مسٓه  .56

 مسٓه  .57
768 

قَرى  َوَيـَْػطِْرَن َيتََػطَّْرَن َطَؾْؿ ... ِحْرٌم َرَقا الشُّ

ـْ ُدوِن َطؿْ   َشَػا َط

 اْخَتْرُت ُقِؾ اْخَتْرَكا َفـَا يفوَ  769 طُ  .58

َكا َسَؿا َكُزْخُرٍف بَِؿْفًدا 771، 772 طُ  .59  ِمَفاًدا ُكقِّ

ـِ بِفَذاِن َحالَ  774 طُ  .63  َوهَذْي

 َوَساِحٌر ِسْحٌر َشَػا 776 طُ  .61

 طُ  .62
781 

َوُيْؼَضك َيْؼِضقَا ... َمْع ُكقكِِف اْكِصْب َرْفَع َوْحٍك 

 َضِؿَقا
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
63.  ٛ ـْ َشَػا 785 األىبٔا  ُقْؾ َقاَل َط

64.  ٛ  َوَأَوَلْؿ َأَلْؿ َدَكا 785 األىبٔا

 َسْؽَرى َمًعا َشَػا  791 احلج  .65

 َرَبْت ُقْؾ َرَبلَْت ... َثرى مًعا 791 احلج  .66

 ُيَدافُِع اْلبَْصرِي َوَمْؽ َيْدَفُع فِل  797 احلج  .67

 َأْهَؾْؽُتَفا اْلَبْصرِىُّ  799 احلج  .68

69.  ٌ  َوَطْظُؿ الَعظِْؿ َكْؿ ِصْػ  822 املؤميْ

73.  ٌ  َوَقاَل إِْن ... ُقْؾ فِل َرَقا ُقْؾ َكْؿ ُهَؿا َواْلَؿؽِّ دِنْ  828 املؤميْ

 َوَيَتَللَّ َخاَف ُذمْ  821 اليْز  .71

 ُصْحَبًة تَػعَّالَ ُيقَقُد َأكِّْث  825 اليْز  .72

73.  ٌ ْقا ُضؿَّ َكْؿ َسَؿا َطَتا 813 الفسقا  َيْؾَؼقْا ُيَؾؼَّ

74.  ٛ ـُ  815 الظعسا َبَعَؽا ... َأْتَباُع َضْع  َواتَّ

75.  ٛ ِت  816 الظعسا  َوْإَْيَؽِة ... َلقَْؽَة َكْؿ ِحْرٍم َكَصاٍد َوقِّ

ـَ َكـْزُ  834 الينل  .76 اَرَك فِل ... َأْدَرَك َأْي  ادَّ

  َتْفِدي اْلُعْؿَل فِل َمًعا بَِفاِدي الُعْؿِل َكْصٌب َفَؾَتا 834،835 الينل   .77

 َساِحًرا ... ِسْحَراِن ُكقٍف  842 الكصص  .78

 كِْعَؿًة كَِعْؿ ... ُطْد ُحْز َمًدا 852 لكناٌ  .79

 َطالِِؿ َطالَِّم ُرَبا ُفزْ  862 سبأ  .83

ـُ اْقُصْر َثـَا 877 ٓص  .81  َوَفاكُِفقَن َفاكِِفق

 بَِؼاِدٍر َيْؼِدُر ُغْص آْحَؼاِف َضْؾ  882 ٓص  .82

ـَ بِنِْل  886 الصافات  .83 ـَ َكْؿ ... َأَتك ُضبكً  َوآِل َياِسق  َياِسق

 َقَضك ... ُقِضَل َواْلْؿقُت اْرَفُعقا َرَوى َفَضا 893 الزمس  .84

 َوِمـُْفُؿ ِمـُْؽْؿ َكَؿا 897 غافس  .85

ـْ َحْقَل ِحْرمٍ  897 عافس  .86  َأْو َأْن َوَأْن ... ُك

 بَِؿا فِل َفبَِؿا َمْع َيْعَؾَؿا 923 الظْزٚ  .87

 َوَكَبائَِر َمَعا ... َكبِقَر ُرْم َفتكً  924 الظْزٚ  .88
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
 ِطـَْد بَِرْفٍع ُحْز َكَػا يفِطَباِد  926 الزخسف   .89

 َأَشِفُدوا اْقَرْأُه َءُأْشِفُدوا َمَدا 927 الزخسف  .93

 ُقْؾ َقاَل َكْؿ ِطْؾؿٍ  927 الزخسف  .91

 َوِجْئـَا َثَؿًدا ... بِِجْئتُُؽؿْ  927،928 الزخسف  .92

َفا َيْؾَؼْقا َثـَا 921،  922 الزخسف  .93  َوُيالَُققا ُكؾُّ

 َوُحْسـًا اْحَساكًا َكَػا 928 األحكاف  .94

 َوَفْصُؾ فِل ... فَِصاُل َضْبكٌ  928 األحكاف   .95

 ُتَؼطُِّعقا َكَتْػَعُؾقا َأْمَؾك اْضُؿؿ 911 حمند  .96

 َيْللِْتُؽُؿ البَْصرِي 918 احلجسات  .97

ْعَؼُة ُرمْ  932 الرازٓات  .98  َصاِطَؼُة الصَّ

بََعْت  932، 932 الطْز  .99 ـْ  ...  بِْاتَّ  َوَأْتَبْعـَا َحَس

ـَا 933 اليجه  .133  َتْؿُروا ُتَؿاُروا َحْبُر َطؿَّ َكصُّ

ًعا َشَػا ِحَؿا يفَوَخاِشًعا  935 الكنس  .131  ُخشَّ

 بَِؿْققٍِع َشَػا 942 الْاقع٘  .132

133.  ٘  َوَيـَْتُجقا َكَقـْتَُفقا َغَدا ... ُفزْ  947 اجملادل

 َوُجُدٍر ِجَداِر َحبْرٍ  952 احلظس  .134

ُطق َتْدُطْق َضَفرْ  956 امللو  .135  َوَتدَّ

 َساَل َأبِْدْل فِل َسلَْل ... َطؿَّ  959 املعازج  .136

َؿا ... فِل َقاَل ثِْؼ ُفْز َكْؾ  965 اجلً  .137  ُقْؾ إِكَّ

 َواْكِسَرا ... ُحْز َكؿْ  َوْصًل ِوَصاءً َوفِل  966 اجلً  .138

ـْ َفتكً  968 املدثس  .139 َـّ َط  إَِذا َدبََر ُقْؾ إِْذ َأْدبََرْه ... إِْذ َض

 ِخَتاُمُف َخاَتُؿُف َتْقٌق َسَقى 986 املطففني  .113

ـْ ُرَوْيِس الُخْؾُػ َتؿْ  999 الفلل  .111  َوالـَّافَِثاِت َط
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 الجاىٕ:الفصل 
 .علٙ نٔفٔ٘ الكساٛٗ الفسطٔ٘ باإلطالم، ثهَّ مجع ما ّزد مً ذلو اليصُّ

 :وفُه ثالثة يطانة  

  السفع. املطلب األّل: إطالم
         : إطالم الترنري. الجاىٕاملطلب 

ِٔب٘.  املطلب الجالح: إطالم الَػ
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طرض بفا اإلمام ابـ الجزري  التلمـ إسالقب  الثاينإسؾقب 

هق: اإلصالق، ويشتؿؾ طؾك ثالثة إصالقات: )إما الرفع، أو  الؼراءة،

-مؼدمة مـظقمتف، حقث قال يفالتذكقر، أو الغقبة(، وأشار إلك هذا 

- : 

ــــــــــا   ................. َوَأْصِؾَؼ

 

َؼــا    (1)َرْفًعــا َوَتــذكًِقرا َوَغْقبــًا ُحؼِّ

 :--بيت واحد، قولُ  يفومجال ما أطلل فيُ الياظه الجالخ  

ابِـَع ِصـْػ   َخالَِصٌة إِْذ َيْعَؾُؿق الرَّ

 

 (2)ُيْػــَتُح فِــل َرَوى ............  

 
حقث جؿع الـاضؿ يف هذا البقت بقـ اإلصالقات الثالثة، قال ابـ 

  ":--الـاضؿ 

قرأ  ،[32]إطراف:(   ڃ ڃ ڃ) :يعـل ققلف تعالك

ققلف بالرفع طؾك لػظف كافع والباققن بالـصب ققلف: )يعؾؿق( يريد 

 ، [38]إطراف: (  ڃ چ چ ):تعالك

قرأه بالقاء طؾك الغقب كؿا لػظ بف شعبة، والباققن بالخطاب، 

 :ققلف: )يػتح( يعـل ققلف...  الثالث، الثاين، إول،واحترز بالرابع طـ 

قرأه بالتذكقر كؾػظف حؿزة  ، [43]إطراف:(   گ گ گ گ ڳ    )

 (3)"والؽسائل وخؾػ، والباققن بالتلكقث

 

 

                                 
 (.53صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (.631صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (1)

 (.232شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (3)



 

 

 

 
 

ٛات  ٖ يف عسض الكسا ً اجلزز َج اإلماو اب ٘ اليظس مي ٔب ً خالل ط ٔل-م حتل  ّ٘ ٔ٘ن .د    دزاس ْد حل ْد حمند حمن  حمن

300 

 السفع. املطلب األّل: إطالم

َذَكرها اإلمام ابـ الجزري يف مـظقمتف،  الثالثة التلذا هق أول اإلصالقات ه

، َفَقْذكر الؽؾؿة الػرشقة فؼط، ثؿَّ يذكر الرمز، فتحؿؾ الؼراءة إصالق الرفعوهق: 

 طؾك الرفع، ومـ أمثؾة ما ورد مـ ذلؽ:

  قال الـاضؿ-- : 

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

 

ــــا    (1).............. اْلَعْػــــُق َحـَ

 
 ققلف: )العػق( يعـل ققلف تعالك:... ":-- هـ(835قال ابـ الـاضؿ )ت

طؿرو بالرفع كؿا لػظ بف،  أبققرأ  [ ،219]البؼرة:( ېئ ېئ ېئ ىئ)

 (1)"وهذا أول مقضع مـ الرفع الذي استغـك بف طـ الؼقد كؿا تؼدم يف الخطبة

  :--قال الـاضؿ 

ــــــــــــــــــٌة إِْذ ...........   َخالَِص

 

  ...........................(3) 

 
 كافع( إذ) هؿزة ذو قرأ ": )-- هـ  857)ت يقال اإلمام الـقير

 (4)"بالـصب والباققن ، بالرفع  [32: إطراف](  ڃ ڃ ڃ )

  :--قال الـاضؿ 

ـْ َســَؿا ............   َتـِْزيــُؾ ُصــ

 

  ......................... (5) 

 
: قرأ ذو صاد )صـ( أبق بؽر، يأ ":--هـ(857)تيقال اإلمام الـقير

                                 
 (.495صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (.195شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (1)

 (.631صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (3)

 (.2/328) يشرح الطقبة لؾـقير (4)

 (.873صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (5)
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برفع  ،[5]يس:  (ڃ چ چ) وسؿا الؿدكقان، والبصريان، وابـ كثقر:

والباققن بـصبف ، : الؼرآن، أو هق، أو ذلؽأيالالم مـ اإلصالق، خبر مبتدأ، 

 .(2)"الؼرآن تـزيال: كّزل  أيمػعقٓ مطؾؼا لؿؼدر، 

راسُة   التلالؿقاضع  إلك َحْصر-اهلل وتقفقؼف  بػضؾ-وقد طؿدِت الدِّ

 طؾك الرفع.  --أصؾؼ فقفا الـاضُؿ  

ًْ باجلدّل32أطلل فَٔا الياظه علٙ السفع، ّعددٍا ) اليتاملْاضع  َّ  ( ننا ٍْ ُمَب

 الشاٍد مً الطيبة زقه البيت السوزة و

 َحـَااْلَعْػُق  495 البكسٗ  .1

 َوِصقٌَّة ِحْرٌم َصَػا ضاِلًّ َرَففْ  522 البكسٗ  .2

ُف ِحًؿا 539 آل عنساٌ  .3  َوُكؾُّ

 تَِجاَرٌة َطَدا ... ُكقٍف  561 اليشاٛ  .4

 َحَسـٌَة ِحْرمٌ  564 اليشاٛ  .5

 َربَُّؽ ِسَقى ... َطؾقِِّفؿْ  589 املاٜدٗ  .6

 َسبِقَؾ َٓ اْلَؿِديـِل 599 األىعاو  .7

 َوَمْقَتٌة َكَسا َثـَا ُدَما   والثَّاِن َكْؿ َثـَّك 613، 611 األىعاو  .8

 َخالَِصٌة إِذْ  632 األعساف  .9

 َلْعـَُة لُفؿْ  633 األعساف  .13

 َمَتاُع َٓ َحْػٌص  682 ْٓىص  .11

 َواْمَرَأُتْؽ َحْبرٌ  696 ٍْد  .12

                                 
 (.2/521شرح الطقبة لؾـقيرى ) (2)
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 الشاٍد مً الطيبة زقه البيت السوزة و

 َوُأْوَلك َأْرَبُع ... َصْحٌب  822 اليْز  .13

ـْ ... إِذْ  822 اليْز  .14  َلْعـَُة َض

 َغَضُب الَحْضَرمِ  822 اليْز  .15

 َثاكِل َثالٍَث َكْؿ َسَؿا ُطْد  827 اليْز  .16

 َوَرْحَؿٌة َفْقزٌ  849 لكناٌ  .17

 َوالَبْحُر َٓ اْلَبْصرِي َوَسؿْ  852 لكناٌ  .18

يُح ِصْػ  861 سبأ  .19  َوالرِّ

 َكْػُسَؽ َغْقُرهُ  872 فاطس  .23

ـْ َسَؿا 873 ٓص  .21  َتـِْزيُؾ ُص

 874 ٓص  .22
َصْقَحٌة َواِحَدُة ... ُأوَلك وُأْخَرى 

 ُثْب 

ـْ  885 الصافات  .23  َأهللُ ْربُّ َربُّ َغْقُر َصْحِب َض

 َفاْلَحؼُّ َكْؾ َفتكً  892 ص  .24

اَطُة َغْقُر َحْؿَزةِ  927 اجلاثٔ٘  .25  َوَوالسَّ

 َوُكؾُّ َكُثَرا 941 احلدٓد  .26

 ُخْضٌر ُطرِْف ... َطؿَّ ِحًؿا  974 اإلىشاٌ  .27

 ُدْم إِْذ َكَبا إِْسَتْبَرٌق  975  اإلىشاٌ  .28

 َثْبٌت َوَحٌؼ َيْقُم َٓ  985 اإلىفطاز  .29

 َِٓغَقٌة َلُفؿْ  992 الػاطٔ٘  .33
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 ولعل اختياز الياظه السفع دوٌ اليصب يف إطالقُ لجالثة أسباب:

ْفع األول: ا إعراًبا كان ولهذا اإلعراب؛ ألقاب أ تم   ُهو   أن الرَّ  هو لِم 

ان  ٓ والجرّ  والنّصب علوه، ُحِمل   وما الفاعل وهو الكالم يف ُعمدة   د  ُيْوج 

مهما حتَّى ب  : )كقولك الّرفُع، يتقدَّ ر  ْيد   ض  ْمًرا ز  ْرُت ) و  ( ع  ر  ْيد   م  ، (بِز 

ةُ  والنّصُب  ةُ  والجر   علوه، ُحِمل وما المفعولِ  ُعْمد   وما اإلضافة ُعْمد 

ا جرى ْجراه   م 
(2)

. 

الضد أن إطالق الرفع يتثنى منه أخذ قراءة الباقون من  الجاىي:

فضد الرفع النصب، أما لو أطلق على النصب فال  النصب، وهو

تكون قراءة المسكوت عنهم بالرفع إٓ بقود، فوقول اىصب الرفع، 

ألن ضد النصب الخفض، وما ُيذكر من غور قود مع وضوح المراد 

 وأمن اللبس أولى مما يذكر بقود.

آختصار والتقسقر، فاختار إصالق الرفع كظًرا لؽثرة الجالح: 

ُتؼرأ بف مع قؾَّة طدد مـ قرأ بف مـ الؼراء مؼاركة  التلالؽؾؿات 

بالـصب ، والؿتلمؾ يف إمثؾة السابؼة يجد تحؼؼ هذا إمر يف 

كان عدد القراء المذكورين سبؼ إٓ يف ثالثة مقاضع جؿقع ما

ىصَّ فوها على  التيالمواضع  هينهم، وهذه أكثر من المسكوت ع

 النصب وقوَّد الضد بالرفع.

  

                                 
 (1/149الؿؾحة) شرح يف الؾؿحة   (2)

 (.873(،)817(،)533صقبة الـشر ، بقت رقؿ: )( 1)
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 الشاٍد مً الطيبة زقه البيت السوزة و

 تَِجاَرٌة َحاِضَرُة ... لِـَْصِب َرْفٍع َكْؾ  519 البكسٗ  .1

 َوَكْصُب َرْفــِع َحِػــَظ اهللُ َثــــَرا 563 اليشاٛ  .2

ْفعِ  565 اليشاٛ  .3  إَِّٓ َقِؾقالً َكْصُب َكْر ... فِك الرِّ

ْفـَع َأَوى  589 املاٜدٗ  .4  َيْقُم اْكِصِب الــرَّ

ُب ... بِـَْصِب َرْفٍع َفْقُز ُضْؾٍؿ َطَجـــُب  592 األىعاو  .5  ُكَؽذِّ

 َكِؾَؿُة اْكِصْب َثاكَِقا ...َرْفًعا 668 التْب٘  .6

ْب ِمْثَؾُف ...  671 التْب٘  .7 ْفِع َكْؾ َوضِؾَّفُ ُتَعذَّ  َوَبْعُد َكْصُب الرَّ

فَع َضِفقٌر َرسـََؿـا 693 ٍْد  .8  َغْقُر اْكِصِب الرَّ

ـْ َفْقٍزَكَبا 695 ٍْد  .9 ْفِع َط  َيْعُؼقَب َكْصُب الرَّ

ْفَع ُكَفك ضِؾٍّ ُكِػل 765 مسٓه  .13  َوفِل ... َقْقُل اْكِصِب الرَّ

 اْكِصْب َرْفَع َوْحٍك َضِؿَقا 782 طُ  .11

 َسَقاًء اْكِصْب َرْفَع ِطْؾِؿ الَجاثَِقْف ... َصْحٌب  795 احلج  .12

ْفِع ِدنْ  823 الفسقاٌ  .13 َػا ... َوَبْعُد َكْصُب الرَّ َل ِزْدُه الـُّقَن َواْرَفْع َخػِّ  ُكزِّ

 َوَكْصُب َرْفِع َثاِن ُكؾَّ ُأَمٍة ... ضِؾٌّ  917 اجلاثٔ٘  .14

ْيَحاِن  936 السمحً  .15 ْفِع َكؿْ َوالَحبُّ ُذو الرَّ  َكْصُب الرَّ

ْفِع َطْؾ  959 املعازج  .16 اَطُة َكْصُب الرَّ  َوَكزَّ

ْفَع َكَقى 982 عبص  .17  َفَتـَْػَع اْكِصِب الرَّ

ْفِع َكؿْ   999 املشد  .18 اَلُة َكْصُب الرَّ  َوَحؿَّ
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 : إطالق التذكريالثانياملطلب 

َذَكرها اإلمام ابـ الجزري يف مـظقمتف  الثالثة التلهذا هق ثاين اإلصالقات 

، فقذكر الؽؾؿة الػرشقة فؼط ثؿَّ يذكر الرمز فتحؿؾ الؼراءة إصالق التذكقروهق 

 طؾك التذكقر، ومـ أمثؾة ما ورد مـ ذلؽ:

 : --قال الـاضؿ 

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

 

 (1) ُيْغَػْر َمًدا .................  

 ين } :ققلف: )يغػر( يعـل ققلف تعالك": --هـ( 835قال ابـ الـاضؿ )ت 
هـا، قرأه طؾك التذكقر كؿا لػظ بف كافع ، [58]سقرة البؼرة:{  مهىه جه

حقث قال: وأصؾؼ  ،وأبق جعػر واستغـك فقف بالؾػظ طـ الؼقد كؿا قرره يف الخطبة

ا حؼؼا، وهذا أول مقضع وقع لف مـ ذلؽ، وقرأه بالتلكقث ابـ ا وغقبً ا وتذكقرً رفعً 

 (1)"كؿا ققدهطامر 

  :--قال الـاضؿ 

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

 

 (3)...... َهْؾ َيْسَتِقى َشَػا ُصـُدوا  

 
مدلقل )شػا(، وصاد  وقرأ ":--هـ(857)تيقال اإلمام الـقير

بقاء التذكقر، بتؼدير جؿع، أو ٕكف  ،[16]الرطد:  (گ ڳ ڳ) )صدوا(:

بتاء التلكقث: اطتبارا بؾػظف، وبتؼدير والباققن ، ، أو ٕكف مجازى«ضالم»بؿعـك 

 .(4)"جؿاطة

                                 
 (.447صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (.174صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر:شرح (1)

 (.739صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (3)

 (.2/337شرح صقبة الـشر ) يالفاد ( 2/433) يشرح الطقبة لؾـقير (4)
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 :--قال الـاضؿ 

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

 

 (1).........َيْغِؾل َدَكا ِطـْـَد َغـَرْض  

 (يف البطون) )يغؾل( يعـل ":--هـ(835قال ابـ الـاضؿ )ت 

 (1)"ورويس، والباققن بالتلكقث بالتذكقر ابـ كثقر وحػص

راسُة  أصؾؼ فقفا  التلإلك َحْصر الؿقاضع  -اهلل وتقفقؼف  بػضؾ-وقد طؿدِت الدِّ

  طؾك التذكقر.--الـاضُؿ 

ًَّ باجلدّل14أطلل فَٔا الياظه علٙ الترنري ّعددٍا ) اليتاملْاضع   ( ننا ٍْ ُمَب

 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
 ُيْغَػْر َمًدا 447 البكسٗ  .2

ـْ ِرَضا ... ِصْػ ُخْؾَػ َضامٍ  592 املاٜدٗ  .1  َيُؽ

ـْ َروى 598 األىعاو  .3 ـَ َصْقُن َف  َوَيْسَتبِق

ـْ َيُؽقُن َكاْلَؼَصْص ... َشَػا 612 األىعاو  .4  َوَم

 َيُؽقُن إِْذ ِحًؿا َكَػا ... َرَوى 614 األىعاو  .5

 ُيْػَتُح فِل َرَوى 632 األعساف  .6

ـْ ِحؿًا كَ  661 األىعاو  .7  بَْعُد َكَػا ػلَثاكِل َيُؽ

 ُيْؼَبُؾ ُرْد َفتكً  672 التْب٘  .8

 َيُؽقَن ِصْػ ُخْؾًػا 686 ْٓىص  .9

ـْ  728 السعد  .22  ُيْسَؼك َكَؿا َكْصرٍ َضَع

 َهْؾ َيْسَتِقى َشَػا ُصُدوا 729 السعد  .22

اْهْؿ َمًعا َفتكً  711 اليخل  .21  َوَيَتَقفَّ

 َوَيَتَػقَُّما ِسْقى البَْصرِي 714 اليخل  .23

                                 
 (.913صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (.339شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (1)
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
ُيَسبُِح َصَدا َطؿَّ ُدَطا ... َوفِقِفَؿا ُخْؾُػ ُرَوْيٍس  736 اإلسساٛ  .24

 َوَقَعا

ـْ َشَػا 748 الهَف  .25  َيُؽ

 َوُرْد َفتًك َأْن َيـَْػَدا 762 الهَف  .26

 يؽاد فقفؿا أب ركا  767 مسٓه  .27

 َيْلتِِفُؿ ... ُصْحَبُة َكْفٍػ َخْقَف ُخْؾٍػ َدِهُؿقا 784 طُ  .28

 َيْشَفُد ُرْد َفتكً  823 اليْز  .29

 َيِحؾُّ َٓ بَْصرٍ  859 األحزاب  .12

 َيْغِؾل َدَكا ِطـَْد َغَرْض  923 الدخاٌ  .12

 شَػا ػلَوَٓ َيْخ  958 احلاق٘  .11

 ُيْؿـَك َلَدى الُخْؾِػ َضفقًرا َطَرَفا 972 الكٔام٘  .13

 َيْسَؿُع ِغْث َحْبًرا 989 الػاطٔ٘  .14

 ولعل اختياز الياظه الترنري دوٌ التأىيح ألمسيً ٍنا:  

قال أبق الػتح طثؿان بـ جـل  أن التذكقر هق إصؾ:أوًلا: 

تذكقر اْلُؿَمكَّث أسفؾ مـ َتْلكِقث اْلُؿذكر "هـ(:392الؿقصؾل )الؿتقىف: 

َن التَّْذكِقر ُهَق إَْصؾ والتلكقث ُهَق اْلَػْرع
ِٕ  ."َوَذلَِؽ 

التذكقر هق إصؾ :" هـ(749قال الؿرادي الؿصري )الؿتقىف : و

 ." طالمة بخالف التلكقث فؾؿ يػتؼر إلك

آختصار والتقسقر، فاختار إصالق التذكقر  كظًرا لؽثرة  ثاىّيا:

                                 
 (.53إلػاظ الؿفؿقزة )ص: (2) 

 (.3/1353تقضقح الؿؼاصد والؿسالؽ ) (1) 
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تؼرأ بف مع قؾَّة طدد مـ قرأ بف مـ الؼراء، مؼاركة بالتلكقث،  التلالؽؾؿات 

سبؼ إٓ يف  والؿتلمؾ يف إمثؾة السابؼة يجد تحؼؼ هذا إمر يف جؿقع ما

كان طدد الؼراء الذيـ ذكرهؿ أكثر مـ الؿسؽقت  (2) ثالثة مقاضع

 طـفؿ. 

وقد ٓ يطؾؼ طؾك التذكقر ويصرح  بالتلكقث يف بعض الؿقاضع  

كظًرا لؼؾَّة طدد الؼراء الذيـ قرءوا بالتلكقث، فقـص طؾك الذيـ قرءوا 

بالتلكقث اختصاًرا، وتقسقًرا بحصر إقؾ، وإمثؾة شاهدة طؾك هذا، 

ح فقفا الـاضؿ  بالتلكقث . التلضع جؿؾة الؿقا هلوهذه   صرَّ

 الشاٍد مً الطيبة زقه البيت السوزة و

 ُيْؼَبُؾ َأكِّْث َحؼُّ  445 البكسٗ  .1

 ُيْغَػْر َمًدا َأكِّْث ُهـَا َكؿْ  447 البكسٗ  .2

ْث  539 آل عنساٌ  .3  َيْغَشك َشَػا ... َأكِّ

ـْ َغَػا  566 اليشاٛ  .4 ـْ ِدْن َط  َتْلكِقُث َتُؽ

ـْ لِل ُخْؾُػ َما ... ِصْب ثِْؼ  611 األىعاو  .5  َأكِّْث َيُؽ

ُفْؿ َفَتْح ... كِْػٌؾ  662 األىفال  .6  َوَيَتَقفَّك َأكِِّث اكَّ

َثا ... َثْبُت ِحًؿا 664 األىفال  .7  َأْن َيُؽقَن َأكِّ

 َوُكقَن ُكْسِؼقُؽْؿ َمًعا َأكِّْث َثـَا 715 اليخل  .8

 َفَلكِّْث ثِْؼ ِغـَاُيْغرَِقُؽْؿ ِمـَْفا  738 اإلسساٛ  .9

يا ُكَسقُِّر اْفتُحقا َحْبٌر َكُرْم ... َوالـُّقَن  748 الهَف  .13

                                 
 (.784(،)662(،)624صقبة الـشر ، بقت رقؿ: )(2)
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 الشاٍد مً الطيبة زقه البيت السوزة و

ْث   َأكِّ

ـْ ِشؿْ  775 طُ  .11  ُيَخقَُّؾ التَّْلكِقُث ِم

ـْ  788 األىبٔاٛ  .12 ْث َطَؾ ـَ ُكقٌن ِصْػ ِغـًا َأكِّ ُيْحِص

 ... ُكْػَم َثـَا

ْؾ َأكِِّث الـُّقَن  792 األىبٔاٛ  .13 َؿا ... َكْطِقي َفجفِّ السَّ

 َفاْرَفْع َثـَا

ْث  796 احلج  .14 ـْ ... َأكِّ  كاِلَ َيـَاُل َض

 ُيقَقُد َأكِّْث ُصْحَبةً  825 اليْز  .15

ـْ ... َكؿْ  817 الظعساٛ  .16 ـْ َبْعُد اْرَفَع  َأكِّْث َيُؽ

ُثقا َمًدا َغَبا ...  842 الكصص  .17  َوُيْجَبك َأكَّ

ْث َكْؿ َثقى 943 احلدٓد  .18  ُيْمَخُذ َأكِّ

 َيُؽقُن َأكِّْث ثِْؼ  946 اجملادل٘  .19

 َيُؽقَن َأكِّْث ُدوَلٌة ثِْؼ لِل اْخُتِؾْػ  949 احلظس  .23
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املطلب الجالح: إطالم الَػِيبة

َذَكرها اإلمام ابـ الجزري  الثالثة التلهذا هق ثالث اإلصالقات 

يف مـظقمتف وهق إصالق الغقبة، فقذكر الؽؾؿة الػرشقة فؼط ثؿَّ يذكر 

 الرمز َفُتْحؿؾ الؼراءة طؾك الغقبة، ومـ أمثؾة ما ورد مـ ذلؽ:

 :--قال الـاضؿ 

ــاٍن إِْذ َصــَػا  ــقَن ُدْم َوَث ــَا َيْعَؿُؾ  َم

 

 (1) ..................ضِـــؾٌّ َدَكـــا  

 
 :يريد ققلف تعالك ": --هـ( 835قال ابـ الـاضؿ )ت

طؾك  وهق إول قرأه ،[74]البؼرة:   (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

الغقب كؿا لػظ بف ابـ كثقر، وهذا أول مقضع مـ الغقب الذي 

 (1)"إصالقف ققد كؿا تؼدم يف الخطبة

 :--قال الـاضؿ 

 ... َوُيْشــرُِكقا ِحًؿــا َكــْؾ...... 

 

 ...............(3) 

 
وقرأ ذو كقن )كؾ(  ":--هـ(857)تيقال اإلمام الـقير

ڇ) طاصؿ و )حؿا( البصريان: [ بقاء 59]الـؿؾ:  (چ ڇ 

 ڭ )[، 58الـؿؾ:] (ڤ ڤ) الغقب: مـاسبة لطرفقف:

[، والباققن بتاء الخطاب  طؾك آلتػات مـ 61]الـؿؾ:  (ڭ

                                 
 (.457صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (.178، 177شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (1)

 (.833صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (3)
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 .(2)"إلك خطابفؿ لخطاب الـب

 :--قال الـاضؿ 

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

 

ُبقا َثْبــٌت ..............    (2)ُيَؽــذِّ

 
ققلف: )يؽذبقا( يريد ققلف  ": --هـ( 835قال ابـ الـاضؿ )ت

[، قـــرأه بالغقـــب أبـــق جعػـــر، 9]آكػطـــار:   (چ چ) تعـــالك:

 (3)"والباققن بالخطاب

راسُة  محاولة  َحْصر  إلك-اهلل وتقفقؼف  بػضؾ-وقد طؿدِت الدِّ

 طؾك الغقبة. --أصؾؼ فقفا الـاضُؿ  التلالؿقاضع 

ًْ يف اجلدّل46علٙ الػٔب٘ ّعددٍا )اليت أطلل فَٔا الياظه املْاضع  َّ  ( ننا ٍْ ُمَب

 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
 َمَا َيْعَؿُؾقَن ُدْم َوَثاٍن إِْذ َصَػا ... ضِؾٌّ َدَكا 457 البكسٗ  .2

 َٓ َيْعُبُدوَن ُدْم ِرضكً  459 البكسٗ  .1

 َأْم َيْؼقُل ُحْػ ... ِصْػ ِحْرُم ِشؿْ  476 البكسٗ  .3

 البكسٗ  .4
477 

ا َيْعَؿُؾقَن إِْذ َصَػا ... َحْبٌر َغَدا َطْقًكا َوثاكِقِْف  َوَطؿَّ

 َحَػا

 َسُقْغَؾُبقَن ُيْحَشُروَن ُرد َفتكَ  511 آل عنساٌ  .5

 َشَػاَوَيْعَؿُؾقَن ُدْم  542 آل عنساٌ  .6

 َوَيْجَؿُعقَن َطالِؿٌ  541 آل عنساٌ  .7

َُمقا 543 آل عنساٌ  .8 َٓ َـّ   َوُخْؾُػ َيْحَسَب

                                 
 (. 2/492) يشرح الطقبة لؾـقير (2)

 (.985صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (1)

 (.327شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (3)
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
 َيْعَؿؾق ... َحؼٌّ  547 آل عنساٌ  .9

ـْ ... َوَيْؽُتُؿُقَن َحْبُر ِصْػ  548 آل عنساٌ  .22  ُيَبقِّـُ

 َٓ ُيظَْؾُؿق ُدْم ثِْؼ َشَذا الُْخْؾُػ َشَػا 566 اليشاٛ  .22

 َوَيْسَتطِقُع َربَُّؽ ِسَقى ... َطؾقِِّفؿْ  589 املاٜدٗ  .21

 َوَيْجَعُؾقا ُيْبُدو َوُيْخُػق َدْع َحَػا 627 األىعاو  .23

 ُيـِْذَر ِصْػ  628 األىعاو  .24

ابَِع ِصْػ  632 األعساف  .25  َيْعَؾُؿق الرَّ

 األىفال  .26

662،662 
ـْ َكْؿ َثـَا َوالـُّقُر َفاِشقِف .. َـّ فِل .. َط .. َوَيْحَسَب

 ُكِػل

 َوفِقِفَؿا ِخالَُف إِْدِريَس......        

 َوَطؿاَّ ُيْشرُِكقا َكالـَّْحِؾ َمْع ... ُروٍم َسَؿا َكْؾ َكؿْ  679 ْٓىص  .27

 َويْؿُؽرو َشَػعْ  679 ْٓىص  .28

 َوُيققُِدو ... َصْحٌب  729 السعد  .29

 َيْدُطقَن ضَِبا ... َكْؾ  712 اليخل  .12

 َيتَِّخُذوا َحال 718 اإلسساٛ  .12

ـْ ُدَطا الثَّاكِل َسَؿا َكْؾ َكؿْ  735 اإلسساٛ  .11  َيُؼقُل َط

 َوَيُعْد َداٍن َشَػا 822، 799 احلج  .13

 احلج  .14
822 ،822 

َـّ  يدطقن َكُؾْؼَؿاَن ِحَؿا ... َصْحٌب َوآُْخَرى َض

 َطـَْؽَبا َكَؿا ِحًؿا

 َوِزْن ُخْؾَػ َيُؼقُلقن 829 الفسقاٌ  .15

 َيْلُمُرَكا َفْقًزا َرَجا 812 الفسقاٌ  .16

 َوُيْشرُِكقا ِحًؿا َكْؾ  833 الينل  .17

ُروا َلْؿ ُحْز َشَذا 834 الينل  .18 كَّ  َيذَّ
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و
ا َوُخْؾٌػ ُصرَِفا ... َكؿْ  836 الكصص  .19  َيْػَعُؾقا َحؼًّ

 َيْعِؼُؾقا صِْب َياِسرا ُخْؾٌػ  842، 842 الكصص  .32

 ُيْرَجُعقا ... َصْدٌر َوَتْحُت َصْػُق ُحْؾٍق َشَرُطقا 844 العيهبْت  .32

 َوَيْعَؿُؾق َمًعا َحَقى 851 األحزاب  .31

 َوُيقَطُدوَن ُحْز َدَطا ... َوَقاَف دِنْ  889 ص  .33

ُروَن َكافِْقِف َسَؿا 922 غافس  .34  َما َيَتَذكَّ

 َوُيْرَجُعقا ُدْم ِغْث َشَػا 921 الزخسف  .35

 َوَيْعَؾُؿقا َحؼٌّ َكَػا 923، 921 الزخسف  .36

ـْ َشَذا  925 اجلاثٔ٘  .37  ِحْرٍم َحبَاُيْمِمـُقَن َط

 لُِقْمِمـُقا َمَع الثَّالَِث ُدْم َحالَ  914 الفتح  .38

 َما َيْعَؿؾُقا ُحطْ  916 الفتح  .39

 َوَيْعَؾُؿقَن َدرْ  918 احلجسات  .42

ـْ  953 امليافكٌْ  .42  َوَيْعَؿُؾقَن ُص

ـْ َرَجا 957 امللو  .41  َسَقْعَؾُؿقَن َم

ُروا دِْن َضُرَفا 958 احلاق٘  .43 كَّ  َوُيْمِمـُقا َيذَّ

 َوَيَذُرو ... َمْعُف ُيِحبُّقَن َكَسا ِحًؿا َدَفا 972، 969 الكٔام٘  .44

ُبقا َثْبٌت  985 االىفطاز  .45  ُيَؽذِّ

 َوُيمثُِرَوا ْحزُ  989 األعلٙ  .46

 ولعل اختار الناظم الغية دون اخلطاب يف اإلطالق يرجع إىل:

لؽثرة الؽؾؿات  الغقب كظًراآختصار والتقسقر، فاختار إصالق 

ُتؼرأ بف مع قؾَّة طدد مـ قرأ بف مـ الؼراء، مؼاركة بالخطاب،  التك

سبؼ إٓ يف  والؿتلمؾ يف إمثؾة السابؼة يجد تحؼؼ هذا إمر يف جؿقع ما



 

 

 

 
 

ٛات  ٖ يف عسض الكسا ً اجلزز َج اإلماو اب ٘ اليظس مي ٔب ً خالل ط ٔل-م حتل  ّ٘ ٔ٘ن .د    دزاس ْد حل ْد حمند حمن  حمن

314 

 كان طدد الؼراء الؿذكقريـ أكثر مـ الؿسؽقت طـفؿ. (2)ثالثة مقاضع

الؿقاضع يف بعض  ويصرح بالخطابوقد ٓ يطؾؼ طؾك الغقب 

ؤا بالخطاب، فقـُصُّ طؾك الذيـ قرؤا ءلؼؾة طدد الؼراء الذيـ قر كظًرا

بالخطاب اختصاًرا، وتقسقًرا بحصر إقؾ، وإمثؾة شاهدة بفذا، وهذه 

ح فقفا الـاضؿ  بالخطاب. التلجؿؾة الؿقاضع  هل  صرَّ

 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و

 َكْؿ َخالَ ُخْؾٌػ َتَرى الِْخطَاُب َضْؾ ... إِْذ  481 البكسٗ  -1

آل   -2
 عنساٌ

 َيَرْوَكُفْؿ َخاصِْب َثـَا ضِؾٌّ َأَتك 511

آل   -3
 عنساٌ

ـْ  544 ـْ َذا اْلُؽْػرِ َواْلبُْخِؾ َفـَ  َوَخاصَِب

 َخاَصُبقا َيْبُغقَن َكؿْ  582 املاٜدٗ  -4

 األىعاو  -5

594 
ـْ َضَػرٍ  َٓ َيْعِؼُؾقَن َخاَصُبقا َوَتْحُت َطْؿ َط

 ُيقُسَػ ُشْعَبُة َوُهْؿ يس َكْؿ ُخْؾٍػ َمَدا ضِؾٍّ 

 َوُتمِمـُقَن َخاصِْب فِك ُكَدا 621 األىعاو  -6

ا َتْعَؿؾق َكْؿ ُهقَد َمْع ... َكْؿِؾ اْذ َثَقى ُطْد كِْس  629 األىعاو  -7  ِخَطاَب َطؿَّ

ْفَع اْكِصُبقا...َشَػا َوَخاَصُبقا ... َيْرَحْؿ َوَيْغِػرْ  644 األعساف  -8  َربُّـَا الرَّ

ـْ  658 األىفال  -9  َوَيْعَؿُؾقا اْلِخَطاُب َغ

ـْ  676 التْب٘  -13  َيَرْوَن َخاصُِبقا فِقِف َضَع

 َوَيْعِصُرو َخاصِْب َشَػا 724 ْٓسف  -11

                                 
 (.912(،)933(،)833صقبة الـشر ، بقت رقؿ: )(2)
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 الظاٍد مً الطٔب٘ زقه البٔت الشْزٗ و

 اليخل  -12

711 
َكْؿ َضُرْف ... َفًتك َرَوى الِخَطاُب َوْإَِخْقُر  َتَرْوا َفَعؿْ 

 َتَرْوا َكْقَػ َشَػا َواْلُخْؾَػ ِصْػ 

 َيْجَحُدوا ِغـَا...َصبَا اْلِخَطاُب  716 اليخل  -13

 ُيْسرِْف َشَػا َخاصِْب  733 اإلسساٛ  -14

الَ  745 الهَف  -15  َوَٓ ... ُيْشرِْك ِخَطاٌب َمَع َجْزٍم َكؿَّ

 َتْبُصُروا َخاصِْب َشَػا 779 طُ  -16

ؿِّ اْكِصَبا ... َرْفًعا َكَسا 785 األىبٔاٛ  -17  َيْسَؿُع ُضْؿ ِخَطاُبُف َواْكِسْر َولِؾصُّ

ـْ  829 الفسقاٌ  -18  َوَطُػقا ... َما َيْستَطِقُعقا َخاصَِب

ـْ َرَقا 832 الينل  -19  ُيْخُػقَن ُيْعِؾـُقَن َخاصِْب َط

َـّ  833 الينل  -23 ـْ ... ََٓم َكُؼقَل ـْ َشَػا ُضؿَّ َتاُكَبقَِّت  َوُكقَكْل َخاصَِب

 لُِقـِْذَر الِخَطاُب َضؾَّ َطؿْ  882 ٓص  -21

بَُّروا ثِْؼ  887 ص  -22  َخاصِْب َوِخْػ ... َيدَّ

ـْ ُخْؾٍػ إَِلْقِف َل ََاِزِب  896 غافس  -23  َوَخاصِِب ... َيْدُطقَن ِم

 وَخاصِْب َيْػَعؾُق َصْحٌب َغَؿا ... ُخْؾٌػ  923 الظْزٚ  -24

 َسَقْعَؾُؿقَن َخاَصُبقا َفْصالً َكَؿا 935 الكنس  -25

ـْ ... َغْقثًا 944 احلدٓد  -26  َوَيُؽقُكقا َخاصَِب

 َواْتُؾ َخاصِْب َيْذُكُروا 969 املدثس  -27
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 :جالحالفصل ال
 سْزٗ البكسٗ أمنْذّجا بالتكٔٔد علٙ نٔفٔ٘ الكساٛٗ الفسطٔ٘ اليصُّ

طرض بفا اإلمام ابـ الجزري  التلإسؾقب الثالث مـ إسالقب 

هق: تؼققد الؼراءة الؿذكقرة ببعض الؼققد، وُتمخذ الؼراءة الؼراءة، 

مؼدمة مـظقمتف، حقث  يفإخرى مـ ضد هذه الؼققد، وأشار إلك هذا 

 :--قال

ــــدِّ  ـْ ِض ــــ َها َط ــــدِّ  َوأْكَتػــــِل بِِض

 

 َكاْلَحــْذِف َواْلَجــْزِم َوَهْؿــٍز َمــدِّ  

ـــْتُح    ـــَق َف ـــِؽ َفْف ـــُؼ التَّحرِي  َوُمْطَؾ

 

 َكــَذاَك اْلَػــْتُح  ؽانِ لإلْســَوْهــَق    

 لِْؾَؽْسرِ والـَّْصُب لَِخْػـٍض إِْخـَقُة   

 

ــــةُ    ــــؿٍّ َفْتَح ــــا َولَِض ــــالـُّقِن لِْؾَق  َك

ْفِع لِؾـَّْصــِب اْصــُرًدا َوَأْصِؾَؼــا     َكــالرَّ

 

ــا    َؼ ــًا ُحؼِّ ــذكًِقرا َوَغْقب ــا َوَت  (1)َرْفًع

 
د قْ يعـل أكف إذا كان قَ  ": -- هـ( 835قال ابـ الـاضؿ )ت

لؾؼقد أخر فنكف يؽتػل بذكر أحدهؿا طـ أخر  االؼراءة ضد

الضديـ يدل طؾك أخر كالحذف مثال، فنن ضده أحد لالختصار فنن 

زد، ويف معـك الحذف  :اإلثبات وبالعؽس: ويف معـك اإلثبات ققلف

 (1)"...دع  :ققلف

ف التؼديؿ ففق  ْرت هذا إسؾقب وَحؼُّ ترتقب كالم  يفوإكؿا َأخَّ

 التلطرض الؼراءة: كظًرا ٕكف أكثر إسالقب  يف الثاينالـاضؿ إسؾقب 

كظؿف، وهق الغالب طؾك فِْعؾف: فؽؾ ما خرج طـ  يفاطتؿدها الـاضؿ 

طرض الؼراءة ففق داخؾ تحت هذا إسؾقب:  يفإسؾقبقـ السابؼقـ 

                                 
 (.53:53صقبة الـشر، بقت رقؿ:)  (2)

 (.23شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (1)
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سقرة البؼرة( دون )يف ما ورد مـ هذا إسؾقب  اكتػقُت بحْصرولذلؽ 

 غقرها مـ الّسَقر: لعدم اإلصالة.     

َّد فُٔ الهلناِت  َ٘، ٍّرامجال ما َق  .الػالب مً فعلُ الفسطٔ
 :--قال الـاضؿ 

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

 

 اْضــــــــُؿْؿ ُشــــــــدَّ َيْؽــــــــِذُبقَكا  

 َكَؿــــــــا َســــــــَؿا .............  

 

  ......   ..........(1) 

: قرأ ذو كاف يأ ": --هـ( 857)تيقال اإلمام الـقير 

والبصريان، وابـ كثقر  )كؿا( ابـ طامر، و]مدلقل[ )سؿا( الؿدكقان،

، بضؿ القاء وفتح الؽاف وتشديد الذال [13]البؼرة: ( ڑ ک ک)

 والباققن  بػتح القاء وسؽقن الؽاف وتخػقػ الذال.

 تيبيُ:

غقر هذا  يفطؾؿ فتح الؽاف لؾؿذكقريـ مـ يؽذبقن الؿجؿع طؾقف 

ويؿؽـ أن يػفؿ مـ الضد: ، الؿقضع، وطؾؿت قراءة الباققـ مـ لػظف

 .(1)"ٕن ضد الضؿ الػتح، والتشديد ضد التخػقػ

 :--قال الـاضؿ

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

 

ـْ    ـْ َلَسـ  (3)....... َكـَْسْخ ُضؿَّ َواْكِسْر َم

 
)كـسخ( يعـل ققلف  ...":-- هـ(835)ت ابـ الـاضؿقال 

[ قرأه بضؿ الـقن وكسر 136]البؼرة:( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ك:تعال

السقـ ابـ طامر بخالف طـ هشام كؿا أشار إلقف بؼقلف مـ لسـ خؾػ 

                                 
 (.433،434صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (. 2/143،144) يشرح الطقبة لؾـقير (1)

 (.467صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (3)
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وكـسخ مـ الـسخ، والـسخ: اإلزالة، والباققن بػتح الـقن وفتح السقـ 

(2)"الػصاحةكؿا يخرج مـ الضديـ ققلف: )لسـ( هق 

 :--قال الـاضؿ 

ــا  ــل َلُؽــْؿ َفْتًحــا َرَوى َحــؼٌّ َثـَ  إِكِّ

 

 ....................(2) 

: قرأ مدلقل يأ ": -- هـ(857)تيقال اإلمام الـقير 

، وخؾػ، و)حؼ( البصريان، وابـ كثقر، وثاء )ثـا( أبق ل)روى( الؽسائ

[ بػتح الفؿزة، وبتؼدير باء ، 25]هقد:  (ڻ ڻ ۀ ۀ)جعػر: 

 .(3)".(إين): فؼال: ي، والباققن بالؽسر، أ...  : متؾبسا  بلككيأ

 :--قال الـاضؿ 

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

 

ـِ اْقُصـْر    َم اْكِسـْر َسـؽِّ .... ُحـرِّ

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــػ ِْرَض  (4)ِص

 

ر( ـاكسـ« حـرم)»ققلف:  ...":-- هـ(835)تقال ابـ الـاضؿ 

ــــــرأ ــــــف ق ــــــد أك (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) يري

بؽسر الحاء وإسؽان الراء مـ غقر ألػ أبق بؽر وحؿـزة ، [95]إكبقاء:

 .(5)"والؽسائل، والباققن بػتح الحاء والراء وألػ بعدها وهؿا لغتان

 :--قال الـاضؿ 

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

 

ــــا   َك ــــَؽاٌت َكقِّ ــــَػاٌت ُمْؿِس  َوَكاِش

                                  
 (.182شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: يـظر: (2)

 (.687صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (1)

 (. 2/377شرح الطقبة لؾـقيرى ) (3)

 (.789صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (4)

 (.279يـظر:شرح صقبة الـشر ٓبـ الـاضؿ )ص: (5)
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ـْ ِحًؿـا .......   َوَبْعُد فِْقِفَؿا اْكِصَب

 

  ......................(1) 

 
وقرأ ]ذو[ )حؿا(  ": -- هـ(857)تيقال اإلمام الـقير

َمر:(   ۈ ۈ ۆ ۆ) يان[:ـر]البص ۉ  )و      [38]الزُّ

َمر:ۉ [ بتـقيـ كاشػات ومؿسؽات، وكصب ضره 38(   ]الزُّ

أكث لجريف طؾك إوثان « ومؿسؽ« »كاشػ»ورحؿتف: ٕكفؿا جؿع 

ففق اسؿ فاطؾ بشرصف : فقعؿؾ طؿؾ فعؾف فـقن تـقيـ الؿؼابؾة، وكصب 

 أو يؿسؽـ رحؿتف طـك؟. ، هؾ يؽشػـ ضره :أيما بعده مػعقٓ بف: 

جقازا: ؾك اإلضافة الؾػظقة والباققن بحذف التـقيـ والجر ط

 .(1)"لؾتخػقػ

وكظًرا لؽثرة استعؿال هذا إسؾقب ففق كؿا أسؾػت مـ قبؾ أكف 

وهق كثقر جًدا، فؼد قؿت  --الغالب إطؿ مـ فعؾ الـاضؿ  

 بحصر ما ورد مـ سقرة البؼرة فؼط.

 

  

                                 
 (.892،893صقبة الـشر، بقت رقؿ:) (2)

 (. 2/538) يشرح الطقبة لؾـقير (1)
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 قٔد الياظه فَٔا الكساٛٗ مً سْزٗ البكسٗ اليتاملْاضع 

 الظاٍد مً الطٔب٘ البٔتزقه  الشْزٗ و
 ...... اْضُؿْؿ ُشدَّ َيْؽِذُبقَكا  ..........             433 البكسٗ  -2

 ......... ........              ....َكَؿا َسَؿا

...     فِل َكْسرَِها     َوقِقَؾ ِغقَض ِجل َأِشْؿ  434 البكسٗ  -1

ؿَّ َرَجا ِغـًك لَِزمْ   الضَّ

ؿَّ اْفَتًحا واْكِسْر َضَؿا ... إِْن َكاَن  436 البكسٗ  -3 َوُتْرَجُعقا الضَّ

 لأِلُْخَرى َوُذو َيْقًما ِحَؿا

ـْ َهاَء ُهْق ِهْل َبْعَد َفا ............           438،439 البكسٗ  -4  َوَسؽِّ

 َواٍو َوٍَٓم ُرْد َثـَا َبْؾ ُحْز .....                ....   

5-  
 

َثْبٌت َبَدا َوَكْسُر َتا اْلَؿالَئَِؽت           َقبَْؾ  442، 442 البكسٗ

 اْسُجُدوا اْضُؿْؿ ثِْؼ َوآِْشَؿاُم َخَػْت 

 .......... ُخْؾًػا ..........            .. 

ْفِع َدْل  ..  َوآَدمُ ....           .......   442 البكسٗ  -6  اْكتَِصاُب الرَّ

 ......             ِدْرَهؿ ِ َوَكِؾَؿَاٌت َرْفــــُع َكْســـــرٍ 

ْن َرافًِعا َٓ الَْحْضَرِمل َٓ  ........          441 البكسٗ  -7  َخْقَف َكقِّ

 ...........                   ..  ُيْؼَبُؾ َأكِّْث َحؼُّ  445 البكسٗ  -8

 َثَرا. َواَطْدَكا اْقُصَرا     َمْع َصَف َآَْطَراِف َحالَ ُضْؾٌؿ . 445 البكسٗ  -9

َيْلُمْرُهُؿ َتْلُمْرُهُؿ     َباِرْئُؽـــُؿ َيْلُمــْرُكــُؿ َيـُْصْرُكـــْؿ  447، 446 البكسٗ  -22

 ُيْشِعْرُكؿُ 

ـْ َأِو اْخَتِؾْس ُحالً َوالُخْؾُػ صِْب           .   .....َسؽِّ

 ُيْغَػْر َمًدا َأكِّْث ُهـَا َكْؿ َوَضرِْب    .......          447،448 البكسٗ  -22

ُتَضؿُّ َواْكِسْر        َطؿَّ بِْآَْطَراِف َوُكقُن الَْغْقرِ َٓ  

 َفاَءُهْؿ َوَأْبِدَٓ 
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 الظاٍد مً الطٔب٘ البٔتزقه  الشْزٗ و
ـْ    449 البكسٗ  -21  ...  ُضؿَّ َفتكً     ُطْد ُهُزًؤا َمْع ُكُػًما ُهْزًؤا َسَؽ

َػا 458، 457 البكسٗ  -23  ..........                   ....  بَاُب ْإََماكِْل ُخػِّ

ْفَع َواْلَجـــــرَّ اْسؽِـَا   َثْبٌت ....        ُأْمـِقٌِّة َوالرَّ

 ........ َخطِقَئاُتُف َجْؿُع إِْذ َثـَا    ...........       458 البكسٗ   -24

َػا .. 459 البكسٗ  -25  َتظَّاَهُروَن َمَع َتْحــــرِيٍؿ َكَػا    ... َوُخػِّ

ـْ ُكفًك ُحْز َطؿَّ َدْل  462 البكسٗ  -26
 ........     ُحْسـًا َفُضؿَّ اْسؽِ

 ...............                        ..... ُيـِْزُل ُكالًّ ِخػَّ َحْؼ  462 البكسٗ  -27

 َوَيْعَؿُؾـــــقن ُقْؾ ِخَطـــاٌب َضَفَرا           ......... 463 البكسٗ  -28

 ِجْبرِيَؾ َفْتُح اْلِجقِؿ ُدْم َوْهَل َوَرا..             .... 464 البكسٗ  -29

َفاْفَتْح َوِزْد َهْؿـــــًزا بَِؽْسرٍ ُصْحَبْف        ُكالًّ 

 َوَحْذُف اْلَقاِء ُخْؾُػ ُشْعبَفْ 

ـْ ِحًؿا َوِمقَؽائِقَؾ َٓ           َيا بَْعَد َهْؿٍز  465 البكسٗ  -12 ِمْقَؽاَل َط

 ِزْن بُِخْؾٍػ ثِْؼ َأَٓ 

ـِ الِْخػُّ َوَبْعُد اْرَفْعُف َمْع                         466 البكسٗ  -12 َوَلؽِ

َلِل ْإَْكَػاِل َكْؿ َفتًك َرَتعْ   َأوَّ

ـْ . 468، 467 البكسٗ  -11 ـْ َلَس  .....        .....  َكـَْسْخ ُضؿَّ َواَكِسْر َم

 ... َطؿَّ ُضبكً      ػلُخْؾـــٍػ َكـُـِْسَفا باِلَ َهْؿٍز َكــ

 ......  َبْعَد َطِؾقٌؿ اْحـــِذَفا      .....       .....   469، 468 البكسٗ  -13

ـْ َفَقُؽــــقُن َفاْكِصَبا  َرْفًعا ِسَقى         َواًوا َكَسا ُك

 اْلَحؼِّ َوَقــْقُلُف َكَبا

ُؾقا       ......ُتْسئَُؾ  472 البكسٗ  -14 ـْ إِْذ َضؾَّ ؿِّ َفاْفَتْح َواْجِزَم  لِؾضَّ

ِخُذوا بِاْلَػْتِح َكْؿ َأْصؾٍ  474 البكسٗ  -15  ........        َواتَّ

 ُأْمتُِعُف َكْؿ .........           ......َوِخْػ    474 البكسٗ  -16
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 الظاٍد مً الطٔب٘ البٔتزقه  الشْزٗ و
 ............             .... َأِرَكا َأْركِل اْخُتِؾْػ  475، 474 البكسٗ  -17

ُمْختَِؾًسا ُحْز َوُسُؽقُن اْلَؽْسرِ َحْؼ           

ـْ َحؼٍّ َصَدْق  َؾْت لِل اْلخْؾُػ ِم  َوُفصِّ

 ..... َوُصْحــَبٌة ِحًؿا َرُؤف    ........ 477 البكسٗ  -18

 فاْقُصْر ........          ........

ْد ُمْسؽِـَا ............      . 479، 478 البكسٗ  -19 َع التَّا َيا َوَشـــدِّ  َتَطــــقَّ

 ...           .......   ُضبًك َشَػا الثَّاكِل َشَػا  .

.....َوالَّريُح ُهْؿ                َكاْلَؽْفِػ َمْع ... 479 البكسٗ  -32

 َجاثَِقٍة َتْقِحقُدُهؿْ 

......َتَرى اْلِخَطاُب َضْؾ           إِْذ َكْؿ َخالَ  481 البكسٗ  -32

ؿَّ َكْؾ   ُخْؾٌػ َيَرْوَن الضِّ

 ......                        ....َأنَّ َوَأنَّ اْكِسْر َثقى  483 البكسٗ  -31

 َواْلَؿْقتَُة اْشُدْد ُثْب َوآْرُض اَلَؿقِّتَةْ   ...      ..... 484،483 البكسٗ  -33

 ...........َمًدا َوَمقًْتا ثِْؼ ......                    

َل ُضؿْ  ...         .........           485،486 البكسٗ  -34 ـَ ْإَوَّ
اكِ  َوالسَّ

ُفــــْز َغْقَر ُقْؾ       لَِضؿِّ َهْؿِز اْلَقْصِؾ َواْكِسْرُه َكَؿا 

 َحالَ َوَغْقُر َأْو ِحَؿا

ا َكَسرْ   488، 487 البكسٗ  -35  ..........             .... َواْضُطرَّ ثِْؼ َضؿًّ

 .....َوَما اْضُطرِْر ُخْؾٌػ َخالَ  ..             

 َأْن ...     بِـَْصِب َرْفٍع فِل ُطالً...........َواْلبِرُّ  488 البكسٗ  -36

ْؾ ......              ....... 489، 488 البكسٗ   -37 ـْ ُصْحَبُة َثؼِّ  ُمقٍص َضَع

ْن فِْدَيُة                 489 البكسٗ  -38 ....................َٓ ُتـَقِّ

ْفِع ِمْؾ إِْذ َثبَُّتقا  َصَعاُم َخْػُض الرَّ
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 الظاٍد مً الطٔب٘ البٔتزقه  الشْزٗ و
ْن َواْفتََحا  492 البكسٗ  -39 ـٍ اْجَؿْع َٓ ُتـَقِّ َطؿَّ           ِمْسؽِق

 لُِتْؽِؿُؾقا اْشُدَدْن َضـَّا َصَحا

ؿِّ َكْؿ                  ِدْن  492 البكسٗ  -42 ُبُققِت َكقَْػ َجا بَِؽْسرِ الضَّ

 ُصْحَبٌة بََؾك ُغُققِب َصْقُن َفؿْ 

َٓ َتْؼَتُؾــــقُهْؿ َوَمًعا َبْعـُد َشَػا                   َفاْقُصْر  493 البكسٗ  -42

ْؾِؿ ِحْرمَرَشَػا  َوَفْتُح السِّ

 َوَخْػُض َرْفـــِع َواْلَؿالَئَِؽــــُة ُثرْ   .........     494 البكسٗ  -41

ؿَّ َثـَا  495 البكسٗ  -43 ُكالًّ               لَِقْحُؽَؿ اْضُؿْؿ َواْفَتِح الضَّ

 َيُؼقُل اْرَفْع َأَٓ اْلَعْػُق َحـَا

ـْ ُيْمَت َكْسُر التَّا ُضبًك بِالَقاِء قِْػ      ..... 523 البكسٗ  -44  ِم

ا اْفَتــــْح َكَؿا َشَػا وفِل             إِْخَػاِء  525، 524 البكسٗ  -45 َمــــًعا كِِعؿَّ

ـِ ُحْز بَِفا َصِػل  َكْسرِ اْلَعْق

ـَا  ـْ َأبِل َجْعَػَر َمْعُفــــْؿ َسؽِّ  ......               َوَط

ْر َشــــاُمُفْؿ َوَحْػُصـَا.......          ..... 526 البكسٗ  -46  َوَيا ُكَؽػِّ

 ........                 .َوَجْزُمُف َمًدا َشَػا  ... 

ـٍ َكـــَتُبقا    َويْحِسب....... 527 البكسٗ  -47  ُمْسَتْؼبَالً بَِػتِْح ِسق

 .....                .  فِل َكصِّ َثْبٍت  

َصْػَقةٍ  يف          ْلَذُكقا اْمُدْد واْكِسرِ      ........  فَ  527 البكسٗ  -48

ؿَّ اْكُصرِ   َمْقَسَرِة الضَّ

ُققا ِخــػٌّ َكَؿا َوَكْســـُر َأْن         528 البكسٗ  -49 دَّ   َتِضؾَّ ُفزْ    َتصَّ

..... 

ـْ           .........          529، 528 البكسٗ  -52 َػ ا َخػِّ  ..... ُتْذكَِر َحؼًّ

ْفَع فِْد   .........            ........... َوالرَّ
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 الظاٍد مً الطٔب٘ البٔتزقه  الشْزٗ و
 ......لِـَْصِب َرْفٍع َكؾ .....تَِجاَرٌة َحاِضَرُة           529 البكسٗ  -52

 ..... ِرَهاٌن َكْسَرةُ .....      ........      .... 512 البكسٗ  -51

ا َوَقْصُر ُحــْز َدَوا            ......  َوَفْتَحـــــٌة َضؿًّ

ْب َرْفُع َجْزٍم َكـْؿ َثَقى 512 البكسٗ  -53  ........             َيْغِػْر ُيَعذِّ

ُق بَِقاٍء   َكصُّ كَِتــــابِف بَِتقِحقـــــٍد َشَػا   512 البكسٗ  -54 َوَٓ ُكَػـــــرِّ

 َضـــــــُرَفا
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 اخلامت٘
بـعؿتف تتؿ الصالحات، والصالة والسالم طؾك  الذيالحؿد هلل 

 خاتؿ الرسآت، ومـ وآه واتبع ُهداه حتك الؿؿات.

 وبعد،،،

فبعد هذه الجقلة الؿاتعة حقل مـظقمة صقبة الـشر يف الؼراءات  

اكبثؼت طـفا جؿؾة مـ الـتائج طؾك الـحق  الجزريالعشر لإلمام ابـ 

 التالل: 

ع َطْرِض الؼراءات يف تؾؽ الؿـظقمة، فؼد طرض الؼراءة   -1 تـقُّ

 بالؼقد، أو باإلصالق. بلسالقَب ثالثٍة، إما بالؾػظ بالؼراءتقـ مًعا، أو

لَػظ فقفا الـاضؿ بالؼراءة، فاستغـك بذكر  لبؾغ طدد الؼراءات الت -2

 قراءة.  (111الؾػظ طـ الؼقد )

بؾغ طدد الؼراءات يف باب اإلصالق سّتا وثؿاكقـ قراءة،   -3

 تػصقؾفا كأتل: 

 ( قراءة.33طدد الؼراءات التل تـطقي تحت إصالق الرفع ) - أ

 ( قراءة.24الؼراءات التل تـطقي تحت إصالق التذكقر ) طدد-ب

 ( قراءة.     46طدد الؼراءات التل تـطقي تحت إصالق الغقبة ) - ج

أكثر الؿملػقـ يف طؾؿ  --د اإلمام ابـ الجزري  عَ يُ   -4

 الؼراءات وطؾقمفا يف الؼرن التاسع الفجري. 
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 واملسادع املصادزنشاف 

الشريػ الؿضبقط طؾك رواية حػص طـ  ػ(: الؿصح)الؼرآن الؽريؿ -1

 طاصؿ.

 الملئ السـقة شرح الؿؼدمة الجزرية، ٕبك بؽر أحؿد بـ محؿد الؼسطالين -2

طاصؿ الزطبل، ممسسة  ػلتحؼقؼ: محؿد تؿقؿ بـ مصط (،هـ923/ت)

 لبـان، ط: )إولك(. بقروت  -الضحك 

د بـ فارس -3 يـ بـ محؿقد بـ محؿَّ ركؾل، خقر الدِّ مشؼّل  إطالم لؾزِّ الدِّ

 م. 2332هـ(،  دار العؾؿ لؾؿاليقـ ، الطَّبعة: الخامسة طشرة، 1396)ت/ 

اإلمام شؿس الديـ ابـ الجزري ففرس مملػاتف ومـ ترجؿ لف، لؿحؿد  -4

 دبك. مطقع حافظ، مطبقطات مركز جؿعقة الؿاجد لؾثؼافة والتراث 

لؾساطاتل،  إمتاع الػضالء بتراجؿ الؼّراء فقؿا بعد الؼرن الثامـ الفجري -5

إلقاس بـ أحؿد حسقـ بـ سؾقؿان ، دار الـدوة العالؿقة، الطبعة: إولك، 

 م. 2333هـ =  1421

إكباء الغؿر بلبـاء العؿر ٓبـ حجر العسؼالين، أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ  -6

هـ(، تحؼقؼ: د/ حسـ حبشل، الؿجؾس إطؾك لؾشئقن 852محؿد )ت/ 

 م.     1969هـ، 1389إلسالمل، مصر، ط:لجـة إحقاء التراث ا -اإلسالمقة 

إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ، لعبد الرحؿـ بـ محؿد العؾقؿل  -7

هـ(، تحؼقؼ: طدكان يقكس طبد الؿجقد كباتة، مؽتبة دكديس 928الحـبؾل)ت/ 

 طؿان. 

د أمقـ  -8 يؾ طؾك كشػ الظُّـقن، إلسؿاطقؾ بـ محؿَّ إيضاح الؿؽـقن يف الذَّ

يـ، وصاحبف، دار إحقاء 1399البغدادّي )ت/  د شرف الدِّ هـ(، تصحقح: محؿَّ

 التُّراث العربل، بقروت/ لبـان.
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البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع لؾشقكاين، محؿد بـ طؾل بـ  -9

 بقروت.  هـ(، دار الؿعرفة 1253محؿد بـ طبد اهلل القؿـل )ت/ 

د بـ تحبقر التَّقسقر لؾؿحؼِّؼ ابـ الجزرّي، شؿس الدِّ   -10 د بـ محؿَّ يـ أبق الخقر محؿَّ

 -إردنهـ(، تحؼقؼ: أحؿد محؿد مػؾح الؼضاة، دار الػرقان  833يقسػ )ت/ 

م.تحؼقؼ: خؾقؾ الؿـصقر، دار الؽتب 2333هـ =1421طّؿان، الطَّبعة: إولك، 

 م. 1997هـ =  1418لبـان، الطبعة: إولك،  العؾؿقة، بقروت 

د التَّؿفقد يف طؾؿ التَّجق  -11 يـ أبق الخقر محؿَّ يد لؾؿحؼِّؼ ابـ الجزرّي، شؿس الدِّ

د ابـ يقسػ )ت/  اب، مؽتبة 833بـ محؿَّ هـ( تحؼقؼ د/طؾك حسقـ البقَّ

ياض، الطَّبعة: إُّولك،   م.   1985هـ =  1435الؿعارف، الرِّ

يـ بـ الغّزي )ت/  -12 هـ(، تحؼقؼ/سّقد 1167ديقان اإلسالم لشؿس الدِّ

هـ = 1411لبـان، الطَّبعة: إُولك،  بقروت  -ؿقَّة حسـ، دار الؽتب العؾ

 م.   1993

اظ لؾسققصل، جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل  -13 ذيؾ صبؼات الحػَّ

ا ُطَؿْقرات، دار الؽتب العؾؿقَّة.      911بؽر)ت/   هـ(، تحؼقؼ: الشقخ زكريَّ

هب يف أخبار مـ ذهب ٓبـ العؿاد الحـبؾل، طبد الحّل بـ أحؿد    -14 شذرات الذَّ

د )ت/   هـ(، تحؼقؼ: محؿقد إركاؤوط، دار ابـ كثقر،  دمشؼ 1389بـ محؿَّ

 م.1986هـ = 1436بقروت، الطَّبعة: إُولك، 

شرح الؿؼدمة الجزرية لؾدكتقر غاكؿ قدور الحؿد. مركز الدراسات  -15

هـ = 1429آكقة بؿعفد اإلمام الشاصبل. الطبعة إولك والؿعؾقمات الؼر

 م. 2338

د بـ    -16 د بـ محؿَّ ـّقيري، أبق الؼاسؿ محؿَّ شرح صقِّبة الـَّشر يف الؼراءات العشر لؾ

د سرور، دار الؽتب العؾؿقَّة  857محؿد)ت/   هـ(، تحؼقؼ د/ مجدي محؿَّ
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 م.2333 -هـ 1424بقروت، الطَّبعة: إُولك، 

َـّشر يف الؼراءات العشر، ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ  شرح صقِّبة -17 ال

قخ/ أكس مفرة، دار الؽتب العؾؿقة  835الجزرّي )ت/   هـ(، تحؼقؼ الشَّ

 م.2333هـ = 1423بقروت، الطَّبعة: الثَّاكقة، 

الشؼائؼ الـعؿاكقة يف طؾؿاء الدولة العثؿاكقة لطاشْ ُكْبري َزاَدْه ، أحؿد بـ  -18

 بقروت . -هـ(، دار الؽتاب العربل 968بـ خؾقؾ)ت/  ػلمصط

د بـ طبد  -19 يـ محؿَّ خاوّي، شؿس الدِّ قء الالمع ٕهؾ الؼرن التَّاسع لؾسَّ الضَّ

حؿـ بـ أبل بؽر )ت:  بقروت.  هـ( مـشقرات دار مؽتبة الحقاة 932الرَّ

 هـ. 1415الطبعة إولك ، 

صبؼات الحػاظ لؾسققصل، جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر)ت/  -20

 هـ.1433بقروت، الطبعة: إولك،  هـ(، دار الؽتب العؾؿقة 911

د  -21 يـ أبق الخقر محؿَّ اء ٓبـ الجزرّي، شؿس الدِّ ِـّفاية يف صبؼات الُؼرَّ غاية ال

د بـ يقسػ )ت/   هـ(، مؽتبة ابـ تقؿقَّة، تحؼقؼ: برجستراسر.833بـ محؿَّ

امؾ لؾتُّراث العربل اإلسالمل الؿخطقط،  -22 الؿجؿع الؿؾؽل الػفرس الشَّ

 لبحقث الحضارة اإلسالمقة، الطَّبعة الثَّاكقة.

 ففرس كتب الؼراءات الؼرآكقة بالجامعة اإلسالمقة، بال صبعة وٓ تاريخ.   -23

الؼصقدة الحصرية يف أصؾ مؼرأة اإلمام كافع، تللقػ/ طؾل بـ طبد الغـل، أبق   -24

مؽتبة أوٓد الشقخ ، تحؼقؼ الدكتقر/تقفقؼ العبؼري، ه(488ت: الحسـ الحصري )

 م(.2332هـ = 1423[ )1الؼاهرة، ط: ] - لؾتراث

لشؿس  العؼقدة السػاريـقة )الدرة الؿضقة يف طؼد أهؾ الػرقة الؿرضقة(، -25

: يفالديـ، أبق العقن محؿد بـ أحؿد بـ سالؿ السػاريـل الحـبؾل )الؿتق

اء هـ(، تحؼقؼ: أبق محؿد أشرف بـ طبد الؿؼصقد، الـاشر: مؽتبة أضق1188
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 م.1998الطبعة: إولك،  -الرياض السؾػ 

بـ  ػلكشػ الظُّـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن لحاجل خؾقػة، مصط -26

 م. 1941بغداد،   هـ(، مؽتبة الؿثـك 1367طبد اهلل الؼسطـطقـل  )ت/ 

كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين ووجف التفاين، تللقػ/ إبراهقؿ بـ طؿر  -27

،  تحؼقؼ: فرغؾل سقد طرباوي، ، ه(732ت: )الخؾقؾل يبـ إبراهقؿ الجعبر

  .الؼاهرة -مؽتبة أوٓد الشقخ لؾتراث 

يـ أبق  -28 ؼ ابـ الجزرّي، شؿس الدِّ َـّشر يف الؼراءات العشر لؾؿحؼِّ متـ صقبة ال

د بـ يقسػ )ت/  د ابـ محؿَّ هـ(، تحؼقؼ: محؿد تؿقؿ  833الخقر محؿَّ

طبل، دار الفدى  ة، الطَّبعة الزُّ  م.1994هـ = 1414: إُولك، جدَّ

الؿجؿع الؿمّسس لؾؿعجؿ الؿػفرس ٓبـ حجر العسؼالين، أبق الػضؾ   -29

طبد الرحؿـ  هـ(، تحؼقؼ: د/ يقسػ852أحؿد بـ طؾل بـ محؿد )ت/ 

 بقروت، الطبعة: إولك. الؿرطشؾل، دار الؿعرفة 

الحؿقي  معجؿ البؾدان، لشفاب الديـ أبق طبد اهلل ياققت بـ طبد اهلل الرومل -30

 م. 1995بقروت ، الطبعة: الثاكقة، سـة  هـ(، دار صادر 626: يف)الؿتق

معجؿ الؿملػقـ لعؿر بـ رضا بـ محؿد بـ طبد الغـل كحالة )ت/   -31

 بقروت . -هـ(، دار إحقاء التراث العربل 1438

معجؿ الؿطبقطات العربقة والؿعربة، لققسػ بـ إلقان بـ مقسك سركقس  -32

 م. 1928 -هـ  1346سركقس بؿصر هـ(، مطبعة 1351)ت/ 

الـجقم الزاهرة يف مؾقك مصر والؼاهرة، ٕبل الؿحاسـ جؿال الديـ   -33

هـ(، وزارة الثؼافة واإلرشاد 874يقسػ بـ تغري بردي الحـػل، )ت/ 

 الؼقمل، دار الؽتب، مصر.

يـ أبق الخقر     -34 َـّشر يف الؼراءات العشر لؾؿحؼؼ بـ الجزري، شؿس الدِّ ال
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د بـ م د ابـ يقسػ )ت/ محؿَّ بَّاع  833حؿَّ قخ/ طؾل الضَّ هـ(، تحؼقؼ الشَّ

 هـ(، الؿطبعة التجاريَّة الؽبرى. 1383)ت/ 

الفادي شرح صقِّبة الـَّشر يف الؼراءات العشر، د/محؿد سالؿ   -35

هـ  1417بقروت، الطَّبعة: إُولك،   هـ(، دار الجقؾ  1422محقسـ)

 م.  1997=

قد هداية الؼاري إلك تجقيد كال  -36 م الباري لؾؿرصػل، طبد الػتَّاح بـ السَّ

افعل ) ت/ :  رة،  -هـ (، مؽتبة صقبة1439طجؿل الؿصري الشَّ الؿديـة الؿـقَّ

 الطَّبعة: الثَّاكقة.

ِـّػقـ، إلسؿاطقؾ بـ محؿد   -37 ة العارفقـ أسؿاُء الؿملِّػقـ وآثار الؿص هديَّ

الجؾقؾة يف مطبعتفا هـ(، صبع بعـاية وكالة الؿعارف 1399أمقـ البغدادي )ت/ 

 م.1951استاكبقل،  -البفقَّة

خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػدي )ت:  القايف بالقفقات، لصالح الديـ -38

بقروت،  ، دار إحقاء التراث ػلهـ(، تحؼقؼ: أحؿد إركاؤوط وتركل مصط764

 م.2333 -هـ1423طام الـشر:

 

 

 


