






بعدهممن إلى نقلوه ثم ورواياته، قراءاته بجمع صدورهم فى وحفظوه المّى ص
يومناإلى وهكذا بعدهم، من إلى  siJJJL'؛— نقلوه والتابعون الكيمه، بهذه مم 

تمريحتى الشيوخ، عن والتلقي الصحيحة انيد ّءبات لمه العن الخالق بنقل محيا 
القيامة.يوم إلى الكتاب لهذا الحفظ 

بانفيها ميزوا خاصة، لفانم، مؤ فى ١لةراءا١نv بجمع العلماء من حماعت اعشي وقد 
اللغةوجوه مجن ووجها العثماني، اجلصحف م رمووافق ؛ه الذ رموني عن نمله تواتر ما 

الشاذة.بالنراءات نعرف والتي الضوابط هده عن حرج ما وبات العربية، 
وأبىكنير، وابن نافهر، ت السمعة ئمة ا/د فراءات فى ألفت، التي الكتم؛، أنهر ومن 

٠التهاني ووجه \لأعانى حرز )٠ كتاب ائى، والكوحمزة، وعاصم، عامر، وابن عمرو، 
.ءه ٩ « سة المتوفى الثامحلبى للإمجام 

علىاعي نالتي المفيدة الشروح عليه فوضعوا الكتاب، بهيا العلماء اعتنى وفد 
يحتاجوهذا معينة. برموز نقالها ومحن القراءات إلى يثير نقلم إنه حيّث، عباراته، فهم 

•الرُوز هذه ءاك، إلى 
حىي (( الثاطمة ص شرح نى الإلهية النفحات  ١١كتاب بمطالعة شرفت وقد 

زهريات والتجويد القراءات أستاذ ٠ حميس عبدالدايم بن محمد الشيخ متاذ ات فضيلة 
ندفوجدته — الإسلامية البحوث بمجمع الصاحض مراجعة لخنة وعضو الشريف، 

عبارةفى المتاحرين ووضوح المتقدمن أصالة بثن جمع حيث الفضائل من كثيرا حوي 
مشمة.أو عّاء بدون المقصود المعنى إلى يصل ١إقارىء نجمل وافية رقيقة 

اللغةوقواعد يتفق بما الناحلم لكلمات محيطه الكتاب هدا أهمية من زاد ومما 
العربية.

وأنالكريم، لوجهه حالما العمل هدا يجعل أن تعالى افد إلى توجه 'ذ وإني 
ّسميعإنه والقران، العالم أهل الكتاب بهيا ينفع وأن انحلص-ذن، ثوا؛ب مؤلمه وتيّسا 

,وسلم وصحبه آله وعلى محمد صحدنا على الد وصلى مجنب، 

اسمامحلذع^ن د. - ٥١٤١٤رمضان ١ ٦ 
الإسلاميةالشريعة م نرئيس م ١ ٩ ٩ ٤ فبراير ٢ ا 

والعربيةالإسلامية الدرامات بكلية 
زهرا/ت جامعة 



الكتانمقدمه 

مءنحوههم وكسا تنريرا، معرفته بنور القران أهمل ثالوب نور الذي الالٌ الحمد 
وجعلوتو٠-م١، لهم تكريا أمابه خاصة من جعلهم دنه م;ا؛ بهجته صناء اشراق 

بذلكلهم ليعظم النهار وأؤلراف الليل إتلأوتهأناء ووئثهم كتابه أوعية صدورهم 
عنهمأحم وقد مرورا؛ وتجهح الإشراق من كالاقمار وجوههم فترتما أجورا؛ 

وتنشيرا،فخرا بذلك وأعظم كا، جممملوء كجراب بأنهم ت ممنلأ االصدو3< ائق الح
الماسأعلى فهم وتحبما، ومهابة عزا بها وحاروا نموا. بها طهروا نعمة من فيالها 

الحنةفى لهم ويقال وبكورا، عشتا الكرام الملائكة فيها تخدمهم الخنان فى درحات 
•ونشرا لهم لهته 

وتعالىسحانه أحمدء ب، مثكورا سنيكم وكان جزاء لكم كان هذا ن إؤ 
إلهلا أن وأشهد إعرابه، ووجوه حروفه ومعرفة كلامه، جوبي بواجب قام من حمد 

محمدايدنا مأن وأشهد ابه، وححشره بوم تنفعنا شهادة له شريك لا وحده اللم إلا 
:1( بعد أما را وإكرامه الق بفضل أخبرنا الذي الق رمور 

تحميلفكره، فيه وأعمل خاطره به وعلق عمره، المكلف فيه أفنى محا أولى فإذ 
الدكتاب علم ذلك وأهم الرقية، الأعمال فى واتسالها الشرعية العلوم 
لعلوم١ ثم بمثله، توا يأ أن الخلائق وأعجز بفشله، حفظه محانه نولك، تما لن ١ تعالى 

غزيرة.منها علم كل وفوائد كثيرة، به المتعلقة 

ا-بعإلا ذلك على يحمل ولا لفظه، وتق_ريم حفظه، ان إتقأولا الأهإ لكم• 
وجهأتما وعلى يقرأ لففلم■ بأتم، ليعلم رواياته، من ونت قراءاته، مجن صح بما الإحاطة 

يروى•

تعالىالذ تولى وقد ءك، الذ رّرل عن المواتر نمل منفوذ الق كسلا والقران 



قلوبوجه فد غلهذا ه لخافظون ك وإئا الدكر نرن نحن إئا ؤ نال: حيث حفظه 
؛هؤلاء ومن الجلاد جسميع فى منتشرس وكانوا ، القران لتعليم الحفاظ عبادء 
يقومأكثرهم وكان بهلنطا حمدى المن بالمسجد بدللث تهلوعوا قد أحرى أعقجّنا جماعة 
القراءاتبتعليم بالقانمن اتصلت القران حففل أتممت وحتن ٠ القراءات علم بتعاليم 

اكسعمائةبعد ربعينيات ات أول فى هدا وكان القراءات علم بعصهم عن ختلقبت هناك 
جمعه؛ر وتعنهنه على غمض ما عليهم لأعرض هؤلاء على أسدد ولألرك والألف، 

منالالتباس عند المقل توقف من العلوم، من غيره عن خاصة ميزة محن العلم لهذا لما 
أوبالشانهة التلقي على وذلك تطجيقال، من تطبيق أو فواعده محن قاعدة مهم 

أولوفى زمانه. أهل عند مانة وا(د بالصدق مشهور به موثوق ثيح من ماع ال
معلميهلقلة القراءات علم ويذهب اظ الحفهؤلاء ينقرض أن كاد يمينيات ال

أواخرفى بطنطا القراءات معهد يفتح من وجه فد الق أن إلا مجا، لشيء وانقضاضهم 
أضعأن الطلبة من كثير منى وطلب العهد، هدا فى للتدريس ووجهت، بعبينات ال

أهلاك ولأني الاطلاع، وقلة الباع لقصر فرددت الثاطبية لمس رنا ثض 
صاع.أو شاع علم كل أصل هو الدى العلم هذا فى للخوض 

هذافى لهم ممن فاصل أخ على مجر اك عرطت الطلبة، أبنائي إلحاح على' كتر ولما 
علىتوكل ت لى فقال — بمثله يجود أن الزمان نل — جلاء الد العلماء ومن الوفير العلم 
عنى،طلب مجا ملبيا تعالى الك تخرت فامالفانية، لتتم قراءة كل وجه واذكر ربك 

إتمامفى أمركا لى وسر صدرك، لى يثرح أن والحلال العزة ذك، باش تعينا م
هذافى المؤلفة والراجع الشروح من نميا مفيه الشرح.فشرعت، لهذا مقمودهم 

محسشرح فى الإلهية المقصان ٠ ; ويميته لهذا الق وفقهم الذين للأئمة العالم 
وانوفاتي، بعد لى وأثرا حياتي، فى ى لمفتذكرة يجعله أن أمان؛ والق ، الشاطبين(( 

تكنلا أخي فيا المتعال. لف خالص بقلح علميه اطلع مجن كل والآل الحال فى به بنفع 
٠وأبداه عليه نائي مهوا وجد وإذا غط-اه، صوابا رأكا إذا ممن 

المظراقالته فيما يردد أضحى ومن كست، فيما ناظر غدا من يا 
مترامن الماس فخير على فاستر خطأ لى ع—اذستا إن الق 'أللث، 
فىاعتمادي الق وعلى العبارة، تطوز الحول بنفع ولا الإشارة تكفيه فالوفق 







أبوالإمام ت القراءات من تمسه ما عليه وعرض المبارك النفلم هذا علميه فرأ وممن 
أبووالإمام ف أصحابه أجل وهو الخاوي، عبدالصمد بن محمد بن على الحسن 
جماعة،بن ومرتضى مكي، بن ي عيوالسديد القرطبي، عمر بن محمد عبداف 

وأبوالكردي، عمر بن محمد والرين وهوصهره، المرير؛ ثجاع بن على والكمال 
المقدسي،إمماعيل بن يوسف بن ي وعيالشافعي، معيد بن عبدالرحمن القاسم 

سهوممن التونسي، إسماعيل بن وعيدالرحمن التجيس، موسى بن محمد بن وعلى 
والشيخالحاحب، بن عمر بن وعثمان عمر أبو الإمام ت القراءات بعضر علميه وقرأ علميه 

وعبدالكاللخمى، وصاح بن محمد بكر وأبو الخميزف، بن انك هبت بن على الخن أبو 
تصنيفهفى اس بارك وقد . مجونا أصحابه احر وهو زرق المد بن عبدالوارث بن محمد ابن 

هدافى غيره لكتاب نعلمه مالأ والشهرة القبول رزق فلقد المبارك النظم هذا لامسما 
منه.تخلو لا الإسادم بلاد حمح مسارت حتى الفن 

عمربن إبراهيم الدس برهان منهم: المعترس الأئمة من كثير شرحه ولمد■ 
بنعلى الدين وعلم الفنارى، الدين وشم الكوارانى، الدين وشم الجعرتم،، 

التهعبد وأبو النحوي، إصّماعيل س عبدالرحمن شامة وأبو المصري، الخاوي محمد 
باسالمعروف عثمان س على الدس وعلأء الموصلي، بشعلة المعروف أحمد ص محمد 

الدسوعماد القاسي، محمد س الحسن س محمد وأبوعبدالذ البغدادي، الماص—٢? 
بنأحمد الماس وأبو الحمنى، على بن الدس وحمال الموصلي، يعفوب بن على 

الدينونفى الموصلي، على بن أحمد الماس وأبو المعرى، طلأنى القمحمد 
وشهابالجرايدى، بدران بن يعقوب الدين ونفى الوامطى، أحمد بن عبدالرحمن 

-جبارةبن محمد بن أحمد الدين وشباب الحلبي، المن يوصف بن أحمد الدين 
محمودبن محمد الدين ومحب ى، ندلأن أحمد بن محمد الدين ونمس القدمى، 

الكهبة الفام وأبو الجندي، بابن الشهير أيدغدى بن بكر وأبو البغدادي، النجار ابن 
الدينوعلم الخقلّإ، بابن المعروف بكر أبى بن ويوسف البارزى، عبدالرحيم ابن 

عبداشوأبو المرائي، ام نأم بابن المعروف الدين وبدر اللودنى، أحمد بن ام ن
أبىالرحمن عبد الديءن وجلال الحسينى، محمد س عبدافم والسيد النحوي، المغربي 

٩









تعالىب((اللي رحمه — لياظم القيمة ابتداء رر 

وموئلأرحس—ما رحمايا دارك أرلأ المقلم فى افه م بجبيات )ص( 
القرمول وبحديث أولا، العزيز بالكتأب اقتداء الق، م سنفله الناظم ابتدأ ( ش ) 

أوأبتر فهو الرحيم الرحمن الك م بجفيه يبدأ لا بال ذى أمر كل را ت بقوله ئانسا، 
والحمدلةملة الجتر الذ لشمول إلخ افد تر بد فيه يبدأ لا I روايه وفى ، ا، أْ أجذم 

منغيرهما عن تر بالي وحلهما ج-ا-تلتين لف بحضِن البيت أكمل ثم وغيرهما، 
;لغوائد الحقان 

أولنى إنباتها على باتفاقهم القراء أقرها التي ملة للثإتمام أنهما لأولى«: ا» 
مبتدأه.محورة كل 

منالمسفتن لهانثن انتمالها مع ملة البجعل المذاهب ر بعخءِأن ; كانسة(( ١٥
كالنافعين.الفاتحة، 

اية.وعدا الفاتحة فى ذكرهما ; ))اكاكة(1 

شيء،كل وسعت رحمنه ل /ئ ربهم، إلى ليرجعوا العامثآن إثارة : )رالرابعة،( 
المرجعوإليه ورحيم رحمان لأنه ؛ ( الحوادث صمات عن ننزه ) أى: ٠( نبارك وقوله)١ 

والأجرة.الدنيا فى وا،للاد 

مرملاالناس إلى المهدي محمد الرضي على ربى الك صلى وقنت )ص( 
وبلابالخير الإحسان على تلاهم من يإ الصحابة نز رنه وعت

حتىاف أعطاه الذي ، محمد يينا حمعلى اف من العلاة بقللب ثنى ثم ا ش ر 
لعترةالملام بطلب أحجر ثم ، ا( فترقى ربك يعطيك وف ول)ا ت نال لذلك رقى 

ابنمالك وقال ، ٠ بيتي أهل عترتى )ر لقوله: النبوة بيت أهل هم: وعترمه الرمحول، 
صحبواالذين أى للمحابة الصلاة طل، ثم الأقربون، وعئيرئه الأدنون أهله هم أنس; 

الغزير،الطر أى: وبلا(( و وقوله; الخير، وعمل الإحسان طريق على تبعهم ومن الرسول 
يعملالذي الكثير المطر كمثل بعدهم من هم الذي الخير من ال-سابقيرن عمل إلى إثارة 

,نزوله عند انحلرقات جميع 

١٣







فىله المشمع وقوع من ومانعت نرد لا شفاعته ن ي شافع؛ أقوى الك كتاب أن أخبر ( ر ر
الملأةعاليه وقال فيه، وقوعه بعد العذاب من له مخرجة غيره شماعه أما العياب، 

;الخدث كفاية، \'تم المرأن كفاية وأن ، نجا(( القيامة يوم المران له شفع من رر لام; وال
الحديدأحن نه [ت ؛ حلسم حير بأنه أحبر ثم ٠ دونه غنى ولا معه فقر لا غنى اشرائ  ١١

ناحيزيده القرآن ناريء وترداد مكالمته، ممل ولا مجاورته، تام لا أنيس، وأقفل 
ونوراوبهاء رونقا القاريء يريد القرأن ت أى ترداده يكون أن ويجوز وكمالا، وجمالا 

وفزعاحاننا المرء كان إذا : أنه أخبر نم الآخرْ، الدار فى جزيلا وثوابا الدنيا فى وساء 
به،من قيأ الوجه باس مشرفا يلقاه ١لقر١ن فإن السيئة أعماله بب القبر ظلمات مجن 

القبركون حال يهنئه له القران مقابلة بعد أنه أخبر ثم وطمأنينة، أمنا خوفه ويتبدل 
منروضة يعير فجهدا النهار؛ وسهل فى للاستراحة تجعل التي القيلولة كموضع بمجر 
دائموعز رفعة فى ويكون اإقرآن، بتلاوة دنياه فى اشتغاله أجل من وذلك الجنة، رياض 
ثم، (( النار حفر من حفرة أو الجنة رياض من روضة القبر  ١١الحديث! للقرآن، إكراما 

القرآنيقول  ١٠ت ث، الحديالقران، به يرضى ما قارنه يعطى أن الك أل يالقرآن بأن أخبر 
القاريءإلى بالوصول المحللوب الإرضاء أحق ومجا ، ٠( لجيبى رلجى رب يا القيامة; يوم 

القرآن.أو 

؛؛؛-؛و- 

للقازيء((الصف وصايا )١ 
مججلأحال كل فى له مجلا منسنكا اويه الفا أيها جف( ص) 

سلأوالخاج التمن أنوار ملأص ا عليهموالداك ا مرينهغجنا 
الملأموه والمنالك أنل زئثك جزائه عند بالجل ظنكم ا فم
منملأالمراد جاء بها حملاهم والتقى والمر والإحسان المر اولو 

العلابأماسها الدئما نمك وبع مناهنا فيها عشن، ما بها ءل1لئ، 
حالالقمآن قاريء يا فيقول; المدكورة بالصفات التحف، القرآن نارتمهء ينادتم، ( ش) 

مرئياهنيئا — حوال ات فى له معظما أى مججلاله فيه مما عاملا أتم،! به معتمما كونك 













ثمانعام بمكة ولد . المى. على أنى على عاس ابن على -مم بن )سبي ومجاهد 
النمورحلافة فى وحمن وأربع مائة منة بالكوفة وتوفى بالبصرة ونثأ ومتيآن 
٠ٌتة ونمانتن ستا عمر قد فيكون 

معللاالمرات اه1ّح؛انمذب فزيدى انييح__يى على أف-احنن ( ص) 
نملامحه هوالنومإ شميب أبو وصا-زهم اادورى عمر أبو 

يحيى٠ هو للرواية أصبنهم لكن الكثير عنه روى ند عمرو أبا بان اعلم )ش( 
فأفرخأستاذه بعلم اش نفعه ند ^تصتاذه؛ ؤإجلاله العلم تعلم على فلحرصه ٠ اليزيدى 

سجيلهبمدر إلا أستاذه علم من ينال لا المتعلم إن )ا : محيافى قيل كما العلم عليه 
■النافع الغزير العلم من ريانا يحيى أصبح لذلك ، 1( إياه وتعظيمه 

إلىمنقطعا كان لأنه ؛ اليزيدى(( ٠ لقبه; التميمي. العدوى البارك يحيى واسمه 
.٠ أبومحمد ه ت كنيته إليه، ينب ولده يريب الهدى حال منصور بن يزيد 

يأتيهوكان عمرو، أبى بعد كنيرا بالقراءة نام أستاذه لرواية محابطا كان صفاته 
انى.وبماظرالكالخليل 

عمرند فيكون بخراصان ثانتين محاتتثن عام وتوفى وعنريءن وثمانية مائة عام ولد 
وراوييه.عمرو أبى بين الراصطة أنه المنف، صرح وند عاما، وسعين أربعة 

عمر((،أبو D كنيته: الضرير. الأندى عبدالعزيز بن عمر بن حمص اسمه: فالأول 
بالدور.مي يبغداد(( )I قرب بموضع ولد ته ئ هدا؛ إلى نسب وقد ا( الدوري )ا لقبه 

ين،وحمواننآن مائة عام الدور، ء فى ولد القراءات جمع من أول أنه صماته؛ 
■عاما وتسعيان أربعة عمر قد فيكون وأربعآن وستة مائتين عام توفى 

٠السوسى ء لقبه: ، شعب(( أبو كنيته:٠ عبدالك زياد بن صالح اسمه; الثاني 
٠بالأهواز موضع الوس(( را إلى به ن

توفىوأكبرهم اليريدى، أصحاب أجل مجن ثقة محررا ضابطا مقرئا كان ت صفاته 
بواسطةعمرو أبى عن رويا ند فهما عين التقارب وند وستين ؤإحدى مائنآن عام 

•يحتىاليز.ط-ى 
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ومرنهلأشذا ضاعت أذانمٍا نلأفة يهم انم^^أء وبانكوف ص، ر
مأذاعوا العلماء، كثرة من فيها لما بذلك؛ اي نس السقاء الغراء: )ض( 
والقرنفل:المسلمئه أو العود والشذا؛ بها. العلم رائحة حن، فا محاعن،: الناس، J_ العلم 

فيهاعلمهم بترا السمعة نمة الأ من ثلاثه المشهورة الكوفة فى أن والمعنى: معروف؛ 
•علمهم شأنهم م، ورفع ذكرهم بها فتعطر 

أفضلاالمرن راويه فثعمة اسه وتن^صمم ,قكو أبو آ ص ر 
سلاكان وبالإتمان وحس الر'ضى بكر أنو م1اش ١^ ^'١^ 

النجودأبى بن عاصم I اسمه الكوذة أئمة من ول الأ وهر الخامس الإمام أن أخبر ( ص) 
بكره،أبو ٠ كنيته: ٠ الكوفي مولاهم سدى بهدلة ابن النون فتح ب— 

وندالسلمي، عبدالرحمن أبى بعد الكوفة« ٠ فى للإنراء شيحا كان صفاته: 
اإتابعين.من وهو بالقران صرتا الناس أحن والتجويد، والإتقان الفصاحة بن جمع 

ّعدوعلى حبيس بن زر وعلى السلمي جيب بن عبدالك على قرأ شيوخه: 
عثمانعلى أيضا وزر لمى الوقرأ عود مبن عبدالش على الثلاثة هؤلاء وقرأ الشيبانى 

ثابتم، وزيد كعب بن أبى على أيقنا السلمي وقرأ طالب أبى بن، وعلى عفان ابن، 
•الك. رسول على وزبد وأبى وعلى وعثمان عود مبن وقرأ 

مروانأيام الهجرة من وعشرين وثمان ماثة عام ٠ مارة ال٠ أو بالكوفة توفى 
.مولد0 عام على أعثر ولم حير ات 

•راويان هؤلاء من، انتهر اليتم، لكن الرواة ُن كثير عنه روى وقد 
٠بكر(( أبو )١ كنيته: عياش(( ابن )ر لقبه؛ مالم، بن عياش بن سعبة محمه: ١ الأول 

المسنة.أئمة كبار من حجة عاملا عالما كبيرا علما إماما كان صفاته: 

فيكونوتسحين وثلأين، مائة عام وتوفى الهجرة مجن وتسحإزا ة خمعام فى ولد 
عاما.عين وتثمانية عاش ند 

—البراز لغاصرى ١ الكوفي الأمدى المغيرة بن مليمان بن حفص اسمه: الثاني 
•عمر، أبو ء كنيته: ٠ الكوفي البزاز  ١٠لقبه؛ البز، بائع أتما ~ برايآن 
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بواوباتي الترجمة أركان امحتيفاء عند أنه أحجر ثم لهم. امحكوم وهم الوجه هذا له 
نهده، وعند ناصر راويه الدين يوم ومالك ت نحو واللاحقة السابقة الترجمة بتن ناصلة 
,وشرمحليها الثلاثة أركانها اصتوفت ترجمة 

.الدين((يوم مالك را هى: عليه انحكوم الأول؛ فالركن 
مالك.ألف بإثبات نطق حيث اللففل، إطلاق من الحكم الثاني؛ الركن 
راويهمن والموز بالراء عهما الإشارة فى له اغكوم تسمية ; الثالث الركن 

ناصر.

الثاني:الشرط عنادف، تأخمرالرمرالفردي اشراط نالاول: الشرطان، أما 
وبعدماكن من قبل الفتح يخدعون وما  ١١نحو: بها بالفصل اللبس لزوال بالواو الإتيان 

مقيد،حرى الأ وفى به متلمظ الأول فى الحكم أن غير كالمابعه المرجمة فهده ذكا(( 
بينالفاصلة بالواو الإتيان اشتراط أن أحبر اتصالها فى ريبة لا أحرف موى قال؛ ثم 

فلااإتارح-متين باتصال اللبس أمن فاذا المعانى، باختلاط اللمس نحقق عند الترجمتين 
دلا.صفوه إلى الثاني نى الئا وغس- ١١نحوت بينهما للفصل الواو لوجود جاحة 

بشاللمس وأمن السابق الكلام انقضاء على دل حتليئته لففل فان ؛ حتليئته(( 
الحكم؛وهو المرج—مة أركان أحد يخص هذا إلح وباللفظ قوله: وأما المرجحمتش، 

منالعللوب وانكشف أطلق فإذا والإطلاق المقييد، : محقتان له الحكم أن والمعنى: 
يوموماللد ١ نحو: اللففظ من المهللوب بوضوح عنه للاستغناء للقيد حاجة فلا اللفظ 
اتضحكما اللففل من مالك ألف إثبات اتضح ففد أمحل، وخالصة  ١٠وقوله: ه ١لمين 

;جلا المقييد، : القيد أكتفى، : أسنغنى ، الثالث، : الريبة اللفظ. من خالعة تاء رفع 
ووضح.كشف 

مسه—ولاليس ر والأمارض عنا لمله—ا الخرًف كرر مك-ان ورب ( ص) 
عارضلأمر الفاصلة الواو قبل رمز تكرر من اللمس يوهم ما يوجد قد أنه ألجر ( ر) 

نوعان;وذلك قافية تتسم أو لفظ كتزيتن ذلك، انتضى 

٠علا وعلا حلا حلا نحو؛ بعينه مكررا لمفرد الرمز يكون أن ٠ الأول 
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نىالاطلاع واسع المب؛ة، علوم س متضليا وكان لسانه، ذرب من العيب هذا وليملح 
القراءات.علوم 

والملأالخنف فى المحل الأنام لطاح وروحه الوئام لوًلأ ا صادفوفل ( م ) 
فيهما كل أر والخن الإنس • نام الأ لهلك، ت لطاح الخياة، الروح; الوذاذا، الوئام؛ )ر( 
بتنالوفاق أى الوئام المدق فى ن ت المدق؛ بالقول أمر أي; البغض. القلي! روح، 
الهلاكفى ب_، ذواكباغص الاختلاف أما الهيئة. الحياة وجرئ الوفاق وفى الناس 

.الأم(( لهلك الوئام لولا )١ ايانر: اكل وفى واكuر. 

ممنلأأنمى القدس حظار ئحضر فغب غيبه وعن° صدرا سانا وعس ( ص) 
ائروموالغل الغش عن المله، نفليف المدر، ليم يعسيش أن الهنالب أمر آ ش ر 

هممجالحمر إن المغتابين يشارك ولا الغيبة، مواطن بمحضر ولا المسوية، مراض ات 
الذنوبمن منمي الأطهار، عباده مع الجنة فى القدس حظار — بحانه ّ— الك ليحمنره 
•وزار والأ والعيوب 

الملأمن فتنجو جمر على محمض بالتي للث من المر ان زموهذا ( ص) 
المبطلفيه وأكرم امحق، فيه أوذمح، ئد لأنه الهبر؛ زماو هدا زماننا بان أحبر )_( 

نىلزومها التي بالحالة ، ٧١مح يفمن منكرا، والمعروف معروفا النكر فيه وأصبح 
زمانالناص على يأتي ٠ ت ؤه لقوله إثارة ذلك، وفى الموفدة! النار على كالقبض الشدة 

بهدهاتصف فمن ( الترمذي أحرجه ) الحمر(( على كالقابص دينه على فيهم الصابر 
الاحرة.وعذاب النيا بلاء مجن نجا الصفة 

وهطلايمما بالدمع ا سحابهلثوكنت ساعدت، ع1نا أن ولو )ص( 
u المنوة فعنْ ولكه١  ،JL  مبناللأتنشى الأَنمار تة

تعالىالك طاعة فى التقصير على اإبك١ء على محاحجها اعدت لو اإعيت أخبربان ( ص) 
وهنعن محادر بكالها ناله ولكن أبدا، بكاها ينقطع ولم بالدمع مدامعها لهتللت 

فىكم أعمار تمر أن فاحذروا ، — وتعالى بحانه ّالك ذكر عن الغفالة ث_، ب، ّب، القل
•والمآل، الحال فى بالنفع عليكم يعود لا وما ب، اللهوواللع
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وتحنلأدرية وها نمرجاو ث المورتض بجن وبممل ص( )
حثجلاياذ كل وصرم فماحه النوربن د1ن ووثث 

الطلاواصح جيده حلاف وفيها ذكرته وجه كلارحب نص ولا 
والنولوالراء بالباء إليهم. للمشار السّورين بثن بالبسملة باثبات يقرأ أن أحبر آ رخ 

وابنوعاصم والكسساز قالون وهم: ، I( درية نموها رحال بنة رأ فوله: نى والدال، 
والحيز؛الإثبات من هدا ن 'ذ باح،ذءها؛ أى مالة الببترك القراءة للبائن ا كثي 
درايةواكابسن المحابة عن السنة نشل لتحمالهم بالرجولة؛ المذكورين م مل ومحي 

تكونفكيز -اقيرن للبالحذف أن علمنا قد ت فيه يمال سسوال عن وللإحابة ورْاية، 
بالوصليقرأ أن فاحبر إلخ ووصلك بقوله; المصنف فأحاب إ V ومحال أم أسكتا V قراءتهم 

أاوالسمخش—بالوصل يفرأ أن أمر ثم حمزة، وهو ء فصاحة را بفاء إليه للمشار اوورت\ن يثن 
ابنت وهم ٠ حصلا حلاياه كل را ت نوله محي والحاء والجيم بالكاف إليهم للمثسار بينهما 

مررأد الوصل على السكت _؛-:،؛ الشيوخ عمل جرى وند عمرو. وأبو وورش عامر 
تمنها 

٠أحرى وابتداء سورة بانقضاء مؤذن أن، ت الأول 

٠به ١^٠١^^ كثرة على دلالة فيه اكوكيد بنون أنقاله الثاني: 
،ا( ضاجة را نوله: وفى ، الفتار(( وكتهم ٠ بقوله: الصم فه وياكالث; 

ومايحذف ما ومعرفة ور الآجر حركة حال بيان من ورس البثن الوحل فى لما إثارة 
الحاك<ين،را نحو! وخالفه، قطع أو وصل همزة من الرر أول وأحكام منه، ر يك
Iقال ئم والتكاثر{(، القارية وأول ة والماند الجم وآخر ، ٠ نل بتر، ات )١ ، ا( اقرأ 

الطلاواضح جيده حلاف وفيها ذكرنه وجه حب كلأ نص ولا 
والخاءالكاف أن على فأكثرهم لأ'ا أم رمز فيه هل المس!، هذا فى انشراح اضلض 

بجوازأولا الثالثة إلى أثار فلما رمز؛ ( حيدء ) من الجيم وكذلاك رمز ا حب كلأ ) مرن 
فبعتشملة البترك لهم علم عندما فقال ثانيا لعسل جميعا عنهم كنح والالوحل 

عننم يرد لم نه 'ت اللت؛ اتب الأخر والعض الوحل لهم استحب داء ا'ذ أهإ 



























ياءأو كر من سبقها فلما كرها ومن اليم، صم لأتباع أو لحركتها صل أن فعلى الهاء 
اكة.

أنعالي اللغت اء عالمساتفق محقي اكن\rن ال۶ احتما حكم منها نبيهات ت٠ 
غث)ا مجن فهم مما قولن فيه أن على تعريفه أى: حده محي وا-نملفوا حائز احتمايا 

للوصى,و رمضان شّهر )ا لالغام توصيحه عند قائي للو الفع 

مدووت.حرف' الأول؛ الساكذ بكون أن الأول: فالقول 
عارضاصحيحا سّاكنا أو غم، مد غير أو مدغما لازما صحيحا ماكنا والثاتي^ 

ملغم.غير أر غما مد 

أنناما بأني! ما الثاني محي عليه نفيا ممد مدولآن حرف هو الذي الأول؛ قاما 
١،دآبة ١) نحو; كلمة من غم محالد غم، مد وغير غما مجد لازما صحيحا ماكنا بكرن 

ا(اتخذ نالوا )ا كسن: ومن البزى، عند تلهى« عنه را ((، تعاونواراولا نحو: به ويلحق 
للساكنين.ووصلا ؛ iajUول الأ وحذف حطا اجتمعا محقي 

موصعا#آلثن(( نحو لكلمة من الدغم غير اللازم المحيح المساكن ت الثاني وأما 
ومن، مد حرف الهمز ابدال له من وجه مى ٠ ١اآنذرتهم نحو به ويلحق يرنم، 

.ءآلئنا( نالوا ار لك((، الحمد ومحالا U لكمتن: 

العارضالححيح الماكن الثاني وأما وملأ. ول ات وحن.ف حطا اجتمعا فقد 
اأمحالموز شدد محن عند ا( هانون  ٠١، ا( الأين » للومي، ا( هدى محيه )) : نحو الدغم 

النمل،اللازم الد وهو الأول النوع فمن مدها من عند ا( ذذانلئ> را هذان«، » ا(، للذان ا» 
الحدوأما ٠( تعين ذس_ا؛ نحو على ومحض إذا الدغم غير العارض الصحيح المساكن وأما 

محيمحليه ويتفرع صحيحا، مالكا ول ائت الساكن يكون أن ت الثاني القول وهو المانى 
ِكنمحن عند 0 تعدوا لا را ، (( نعما ار نحو! مدغما صحيحا سالكا يكون أن ناما الثاني 
مجنلكن وإن للبزى ونحوه ٠ تربمرن هل )١ ومنه بمدها ادى الحرف وثدي فيهما المن 

نحوكلمتئن من وبأتي الكلمتان، وصك إلا لغتان الما اجتماع محيه يننهر محلا لكم-تتان 
.{( ادراك بل اتخذوا، أم  ١١
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اصحللاحات

اوامحلمأراده ما ر ني( اصطلاحات ) فواعد على اثتمل فد المقلم هدا أن اعلم 
وام^;،٠، صاحب إلا يذوقها لا المى القواعد من كيرأ بالقلم لأن العلم؛ هذا نى 

الرفيق،قلمه العلم لطريق فأخلص الموفّق الذ من رزق من إلا علمها يحصل ولا اكذيق 
فىوسعتى فهمي قدر على فوشى إلى أحن نفد فغله على وأنكره اف أحمد وإني 
الاصهللاحات.هذه بعض وأنهضي اكقّق، العالم هذا 

زيادةآ الاصهللاحات ر القواعد بعض امتنّبهك قد المقلم هذا بتتبعى فأقول 
فىذكر إذا عام الحكم إن محنها; ول فات الاصطلاحات من الحطمة نى بق ما على 

براوىحكم تخميمر أ نوعان والخص_ملإط ٠ يخعمه بما يقيد م لما ول؛ الأص
كللورر وحرك  ٠٠، ا؛ الهمز من كن مكل للمومى ويدل  ٠١نحو:أكنر أو ئاريء أو 

والكّّّائىمنهم راوحمره ، همزه(( مهل الوقف عند وحمزة را ونحوت ، احرt( اكن حم
،(، الماس فى وخلفهم را نحو: أكنر أو كلمة على العام الحكم قمر المانى: ، ٠( بعده 

إلمخ. ٠١تميم أنمارى وإضجاع )ا ، (( وعابد عابدون الكافرون وفى را ونوله; (٠ عافا ض٠ 
فىالحكم ذكر إن وأما ، ا( غم محي حاه الذي المار عن فزحرح  ١١: نحر نوع مجن موضع أو 

وغيرها،نلففلية العموم ئرينة نأما معية؛ أو عموم بقرينة يقرن لم إن فخاص الفرش 
حيث٠ نحوت أحدهما معنى أدى وما وجميع، كل كلففل عموم على دل ما ت فاللففنيه 

وحيث ١١جميعا«، وعدنا را ا(، مبينة يا فافتح الكل وفى )) قوله: نحو ا( مستقتلا و»ا ٧ أتى 
٠ا( مستقبلا الس>ن كسر ويحسب حطوات«،» أتى 

كلماتاشتراك الأول أنواع، على وهى السمية ؛ منهافيثير اللغظية غير وأما 
علىدل ،  ١٠نجل را ت مثل صررتها فى كلمة محع حكم؛ فى متعددة أحر صور نى متنوعات 
هووها  ١٠قوله; ومحنه إلخ. ا( جيء ثم وغيض وقيل  ١١قوله; نحو والواضع لفافل الأ عموم 

نحواللففل مواضع عموم على يدل المطق اتحاد المانى الموع الخ. ا( والغا الواو بعد 
عموم،فلا المطق اتحاد احتلض إذا أما أنتم(( ها فى ألف ولا  ١١ونوله: فمرا( ورءوف  ١١

يكذبون((كوف وحقق ١١قوله: فى المقرة فى يكذبونا(  ١١بموضع;الحكم احتم كما 
ولات تخفيض على اتفقوا ولهذا والانثقاق، الموبة فى ما يحم ولم الحكم بها فخص 

.الثاني وتشديد 
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قرئاهناك أن على له، مبرر لا تحكم الثاني وإظهار الشساووين أحد فادغام بينهما، ذارف، 
تول ات فان (( وكانوا وأمنوا نحو فى المد وحرف الهاء، المضموم هر نى المد حرز بثن 

الخارج،فى محقق والثاني: الخارج، فى له ثبوت لا ممهل الدهن فى ملاحفل تقديري 
الأولعنىالثانىخْلأ.شاص 

روايةبأن واعلم المقدر، المد نى منعه انحقق المد فى الإدغام منع من يلزم لا إذ 
ولكنفرأت وبه جر،: التي» فى الداني وقال قادغم، نال: ولهدا الإدغام فيها الناظم 

الواومن احتراز هو، وواو ٠ •' وقوله تعلمله، اد فلسين الغير؛ شح مذ حكى العنف 
عنبه احنرز هاء(( المغموم ٠ وقوله; العفووأمر(( ٠ ; نحو هو لمقل غير قى الرافعة 

وهورا بالنحل، ا( وليهم فهو را نعام. بات وليهم(( وهو  ١١مواضع: ثلاثة نى وهو اكنها س
بالثور^بهم واقع(( 

مهلايظهر فهو أواملأ عارض اللأيء فى الياء ضن وفل )ص( 
بمدساكة بياء فيها صل اِت ربعة، ات المعلومة مواضحها فى اللائي كلمة أن اعلم ( ش) 

قالونكقراءة رة، كإثر لتهلوفها الياء حدنط ويجوز وغيره، عامر ابن كقراءة الهمزة 
علىاكنة ياء إبدالها ويجوز وتسهيله الهمزة تحقيق يجوز الياء حيف ومع وغيره. 

رممامشبعا مجدا محلها فيلزم مجد حرف أولهما اكان فيجتمع لثقالها ياس، قض 
وإليهأولهما، كون لفالإدغام صغير مثلان التقى يشن ت بلففل وصالها فان ووصلا؛ 

بالعارض.الاعتداد وحن المغير الإدغام لقاعدة طردا الأداء؛ أهل من جماعة ذهب 

سكونيكون هذا فعلى قريش، لغه إنها العلاء! بن عمرو أبو قال آخر: ووجه 
مد،حرف لأنها ابنعامر؛ فراءة فى تدغم لم ثإتما نظر؛ بلا الإدغام فيلزم أصيا الياء 

مجنلحقه بما محتجتن الإظهار؛ إلى والمفراوى والشاطبى الداني منهم جماعة وذهب 
غيريدكرالثاطبى ولم بالإدغام ثالثا يعل فلا حركتها وإصكان ياء همزته مجن الإعلال 

إحداهما:علتتن لوجود للإظهار اختياره عن الشاظبى أخبر إلخ يشن ونبل  ١٠فقال: 
لأنعارضة؛ ذاتها فى الياء إن الثانية: الحركة. محكان لحلوله عارضا؛ الياء كون كون 

رنه،ويلسهولته الإظهار؛ إلى فجنح ثالثا، بالإدغام تعل فلا تقدم كما همزة أصلها 
منوكل داء، احد أهل من أئمة عن مروى لأنه فيه؛ الإدغام جواز من ذللت ولا.بمنع 
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منقمح كون بالبجزعه يقروه الّومى فان بالبقرة، ائس موضع وهاك بالفتح، 
يجتمعلم ما إظهار »من، مم فى يعذب٠ ا| تخمحسمىباء من ويفهم نيلالمغير. 

صرب» نحو إدغام فلا الكلمتان تخالف أو ميما تخلفت كلمه فاو الطريان؛ فيه 
.(( قالواما سينم، مثلا، 

تخصسصمجن بها تعلق وما عثر الستة الخرونف بيان على الكلام محن فرغ ولما 
عاماكان محا الخواع—د فتعلم ت أى لتاصلا(( ول هالد ائر ف)ا نال; ونحرها تقيسي أو 
•يرجعإلتلئ، اا-غزبر العلم هذا فى ومرجعا أصلا ككون منها خاصا أو 

والمارأوق__لأك—الأبرار إم_الة ارض مهو إذْ الإدع_ام ينع ولأ ( ص) 
بعنذكر المتفاربع، باب فى غيرها نى تدغم التي الحروف ببان من الناظم فرغ لما ( ش ) 

وندأوالتقاربين، الثلين باب من كان مواء الكبير؛ بالإدغام تتعلق نواعد نلاث ذالن، 
لا.بمنعلعروصه الإدغام أن أحبر ت إجمالا وحاصله ولى الأ القاعدة البيت، هذا تضمن 

الأبرارمحع را نحو; ففي هذا، تفصيل وأما للإدغام، مكنت قد كرة بس، بأمحيل ما 
ا[دلفلإمالة ب الراء فى فالكسر لخك٠ين سبان اجتمع قد لفى٠ الأبرار كتاب ربنا، 

منكلأ وإن بحدها، فيما الراء لإدغام سبب المت_قاربين أو حهنا ؛،ii؛_i_ والتناء قبلها، 
فالإمالةالراء؛ على منصبتان والصفتان الأحر الحكم صفة تضاد صفة يتطلب، الحكما'ن 

.معا كون والالحركة ب^Tن يجمع ولا مكونها ب، يتطلوالإدغام الراء كر ب، تتطل
عارضكون الوهو يتطلبه ما فيكون ؛ عارصة الإدغام حقيقة بان الناظم فاحبر 

لذللثؤالإمالة؛ نوجد منوية ة مجراي نها [ت موجودة؛ رة الكفكان . به يعتد لا والعارض 
بمشالنالناظم مثل وفا الجواز، حكمه بما تمنع فلا واجبة الإمالة ن ولد اجتماعهما، جاز 

اكوعى.القاعدة لتعم الثل^ن؛ إدغام لبيان : والثاني المتقاربين، إدغام لبيان ; الأول 
احترازاكون بالانحص بالإدغام الحاصل التشديد بالثقل; الراد أن أى; أثقالآ ونوله: 

الكرة.لوجود معه الإمالة نمع لا فانه بالروم الرقم، محن 

أملامتوكس أومم اتاء مع ومجمها باء مر فى ورم وأضم ( ص) 
الإشماممن كل جواز •' أتم، التحيّر مم بأمرين الناظم أمر فقد ; الثانية القاعدة ( شر 
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إنت يقول المصنف أن البيت معنى وأما ومحل! أمر بأنه هنا المصنف به أحبر الذي 
مذهبوهذا الساكنين لألتشاء النطق محي عسير صحيح صاكن تبله الذي الحرف إدلحام 

بهأحذ وتد أى ا( وبالإحماء را ت فال ئم أدلتهم، وتقدمت داء الأ أهل من تقدم من 
وسطبأمر أتى بالإحماء المائل أن (( منصاد طبق ١) ت وقوله ٠ داء اد أهل من -أحرون المت

نالوالمن ونظر اللغة، علماء من أحازء ولن تواتره من المتقدمون به قرأ لما نظر حيث 
مثلوقد التتارعين؛ دن بالفصل أتى قد لمحون بالإحماء أتى المشهور على جوازه بعدم 
قبلساكنة ناء فيه ، ء وأمر العفو خذ )١ ت للمثين فأتى للتومن شاملة أمثلة ة بخم
فيها( ظالمه بعد من را ت وللمتفاربمن اليم، قبل ساكنة لأم فيه مالك« العلم ومن ة • الواو 
فيه(( جزاء الخالد رر الدال، قبل ساكنة هاء فيه (( صنا المهد فى  ١١الدال. قبل ساكنة من 
مثلةات هذه على الحكم هذا قصر متوهم يتوهم أن حاف ولما ١كال، قبل ساكنة لأم 

٠فاشملأ نال: الشمول وعدم 

اشايةهاء باب 
الظاهرالاسم عن ا بهيكنى لما الكناية؛ هاء ا; مرنهيالكرذّين بأن اعلم 

وهوتوالاحتعار، الإيجاز يهان والمراد القمم؛ هاء ت هونها يالبصرض وأن الغائب، 
يفعأن إلا لها تقوية صمة وكانت حركة إلى وافتقارا وقعا الحرف لئسه مبنى اسم 

فىء نرمح، كما صل، ات على الضم جواز مع تكر فحجنثذ ساكنة ياء أو كر فلها 
فلاالكلمة، أصل من أو غيرها فى لمعنى بها جيء فحروف عداها وما . اف« علميه  ١١

IIالوجوه وجه، نمقه، نمته،  ١١مجن; فنحوالهاء صالية الأ فأما الباب، هذا فى ذكر لما دخل 
،ورحمة،< نعمة ٠ من التأنث هاء فنحو; الكالمة أصل من ليت التي الحروف وأما 
لحقتوما I( مجاهيه ابيه، وحكتابيه  ١٠نحو; الأحر حركة لبيان بها جيء كن الوهاء 
,ئمة اذ بعمى عند سماء ا[ت احر 

متعلمة؛الكلمة أنواع مع تأتى ت محلها أولا؛ الباب. لها عقد ما إلى نعود نم 
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ومدالمشصل، نمر هى تقدم مما تفرعت ت مراب هدا على ويترتب المنفصل، 
المنفصلتقدم إذا هذا ستا أو ا حمأو أربعا أو ثلاثا معا ومدهما . وأربعا ثلاثا المتصل 
إذا١^؛، ت وهى أيصا ت فالمراتب المنفصل وناحر النصل تقدم فان المتصل. وناحر 
أتيتأربعا المتصل مددت وإذا وبقلاث، بالقصر الفصل فى أتيت ثلاثا الصل مجددت 

.كذللن1 الفصل مد ثمن ا حمالمتصل مجددت ؤإذا ربع، وباد بالقصر القمل فى 
إنحافرا صاحب أشار كله ذلك وإلى مجتا، الصل دن مد إذا مجتا مده يتعين ركدا 
بقوله;(( البرية 

وعنعاصمزتلأ مع والشام كمتمل وحمزة لورش أشع ومنق—مسلأ 
كلأا فهموذا خس عاصم اجعلن سدا كائى الكنم بأربعة 

انقلاكموصول والدورى الون لفوومطن وثالث اقمر فومضلا 

تفضلاووط نالت، مل لتوملث، صالح وعن فمر بلا ولكض 
محملاالقمر على لوصول وومط وثلثن اح صمول المففى ر القممع 

تجلابخمس خمس مثلها على أربعا وامدده التفاليث على وثالث 
دلاعلتلخثاً وانتدد مل لمغففاقمرن ثلثت حيث انهال ذى وفى 
جملاالراتب ذى خمى الخمس وفى أربع مع أنى ر مفأربع وفى 

أماربع، اد الراتب صاحي، ول اد المدهج، جماعة عن تفرعت قد المراتب وهده 
•بعمهم قال قديما ئمة المد رأى علميه استقر الذي فهو المرتبتين صاحب الثاني الدمي، 

الناسأكثر معرفته فى ويستوي غيره يتحقق أن ولا.يمكن به يوحد أن ينبغي وهوالدى 
خاوي.العنه حكاه كما الثامحلبى يقريء كان وبه الهلميبة فى به صدر ولدا 

مجدهعلى ادنمة لاتفاق فانفاق وحلاف؛ اتفاق محل الممل اك إن ; نسه ت٠ 
وأمابه، قال أحدا أجد قلمم المصل نمر تتبعت امحقق; قال كما أحد يقصره ولم 

الراتب.تولدن ومنه والفاوت الراتِ، بين التفاضل فهو فيه الخلاف 

مطولابورش فيمروفديروى مسر أو° ئابت، همب بنيل وما )ص( 
الثمللأيمان أتى ة ءألههولا كامن وم قووسهله 



























وموضععراف، ات فى ثلاثة الأربعة المواقع فى ا( موآت را لمظ أن اعلم ثم الأية، (( عيه 
ندخلأنها والظاهرت والبدل،  ٧٥٧١قيها اجتمع قد نها 'ئ الثانية؛ الخالة من فإنها طه؛ فى 
القاعدةفى أجازوها التي وجه ات جواز فى البدل على السابق اللين اجتماع ناعية مع 

نمرهى: خاصة بقاعدة واوها لأسشاء خاصة بقاعدة خصوها انحققيرن أن إلا العامة. 
البدلمحي له الواوليس وٌط من محده-ا ن ت نومهلهما؛ ثم البدل ثلاثة مع الواو 

فذال!الخوزى ابن نعلمها وند التوسعل، إلا 

ادرفأربعة الكل فا وومهلهمنلنا والهمز الواو فمر ومحوآت 
;بقوله البرية(( إنحاف را صاحب البدل مع للتن العامة القاعدة إلى أشار محي I تتمة 

نهلولأإن يين راملهغا نومهل ا عندمالثلاثة أجر بدل وفى 
٠السّالفة صوان كلمة عدا فيما يجرى وهذا 

نمرعلى اتفقوا ند داء ات أهل أن أحبر ٠ ومونلأ انمر الرءودة كل وعن ٠ قال نم 
اللتانالكلمتان وهما بالتكوير؛ ه الموءودة رر من ولى ود والواو بالكهف، (1 محوئالآ  ٠٠واو 

فيهما.الواقع الين نمر على اتفق 

;موئلا{( وواو)) ا( الموءودة  ٠٠وواو ا( وآت م ٠١الواوفى نمر من الراد بأن وأعلم 
والاوجهه فوقكم ١) بواو كالمطق المد، عن مجردة ماكة بواو والمعلق بالكلية المد إذهاب 
الموءودة.همزة فى تخفى لا الثلاثة 

وضعفهالجفائها المد حروف فى المد فيزاد همز؟ بعده كان إن المد وجه ما ( ج) 
مكون،بعده كان وإن انفصل، أو اتصل الهمز، وهو اللفظ فى صعوبة به قريا نجاورتها 

زيادةأكثر فتكون متحركا همزا لملاقاتها المد حروف فى زيد فلما عارضا أو لازما قاما 
همزملاقاة محن أكثر صحربة الساكنيرن المقاء فى ن لد مكونا؛ بعغها ملاقاة عد 

فقدهمز، بعده ما بخلاف اتفاقا غيره عن الكون مالاقى مد فى زيد فليلك متحرك، 
علىالوقف على فحملا المفصل نمر من وأما ئمة، اءذ بتآن خلاف على مجده فى تفاوتوا 
همزةاجتماع إلى الجملة فى نظر فقد البدل مد محن وأما منفصل، فلا ولى الأ الكلمة 

نمرمن وأما المصل، اك على قيامنا الماحير أو القليم ص المغلر بغض مد حرف مع 

١١٣( الإلهية المحات —  ٨٣)









أبدلأاث 1حل؛وتم ءآمنا بهواشمرا الأعراف وفى وطه ص( )
يملأبطه الأولى اطه بإسقولئنجل صحأ يان وحمق 

موصلاالواووالنك منها الأعراف فى سل وأبدل ائض كنهوفى 
مواضعفى ووفى العامة القاعدة عن حرجت التي الكلمات آخر (( ا!( رر 

1(مننم 1 رر فيها صل فا'ات همزات، ثلاث فيها اجتمع ، والشعراء ا وطه عراف، ا'اد فى ت ثلاثة 
فاءهى التي الثانية الهمزة إسكان فوجب التعدية همزة عليها يحلن ، (( فعلتم H بزنة 

وسكنتمتلاصقتان همزتال اجتمع قلما أكرمتم، بزنة ا( 'امنتم ١) فمارت الكلمة 
الصرفيةللقاعدة وفما قبلها ما حركة جنس من مد حرف الثانية ابدا؛؛ وجب ثانيتهما 
ترتيبهاأمجا الفتح، وحركتها الاستفهام همزة فدحلت أفعلتم، بوزن و وآمنتم فصارت 
جرىوفد الفعل، فاء والتالثة للتعدية، والثانية للأستفهأم، الأولى أن ت هى اتافظى 

الهمزةبتحمق أحبر ثم القراء، لكل الثالثة الهمزة بإبدال قامر ذلك على الناظم كلام 
القراءةللباقن والكسائى، وحمزة شعبة ; وهم أا بصحبة و إليهم للمشار الثانية 

وإباسماطفقط طه(( رر فى لقنبل(( و الأولى الهمزة باصقاط يقرأ أن أحبر ثم ؛تسهيلها، 
وقنبل((رر ولى ات الهمزة بإثبات القراءة فتعيرن ١( لخمص ٧ الثلاثة المواضع فى ولى ات 

والأولىالأعراف موضع من: الأولى الهمزة بإبدال يقرأ أن أحم تم طه.غير فى معهم 
فى»فرعون٠ على وقض فإذا ٠لقنبل«؛ ئلها بما ويسلها حالة واوا ٠الملك٠ موضع ص: 

فىI( وأأ«نتم را الأعراف فى أآمتم(( )ا بلففل وابتدأ الملك، فى النشور(( ١١وعلى الأعراف 
الوقف.فى ملها الغمم لزوال الأولى، الهمزة حقق الملك 

اجتمعالزخرف فى ا( و^لهuا الثلاثة)ا مراضمها نى آآمنتم(( را لفظ إن فانية: 
فيلالثانية، هيل وتولى اذ حقيق فيها ورم ومذهب ، ١لثالآرت الهمزاُت فيهما 

هلوتالأولى حقيق فى كل لاتفاق ؛ ا( أأنذرنهم )ا نحو: فى يجرى ما فيها يجرى 
وغيرْ:الحمرى قال لا؟ أم وذاك هدا فى ألفا وإبدالها الغانية الءم;ة تسهيل س الثانية 

الثلاثالهمزات فى أبدلها أأندرتيم(( نحوت فى ألفا الثانية الهمزة لورش أبدل من إن 
إحداهما؛فتحذف الثالثة عن وألف الثانية الهمزة عن ألف ألفان فيجتمع كيلك، ألما 

نهلا حمص؛ قراءة بوزن ورش قراءة فتصير باجتماعهما النطق ويعير الماكنين لالتقاء 
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Jyما حكم بمتن شرع بها، النطق وحقيقة الهمز بذات المتعلق الحكم من فرغ لما ( ش )
سهماالفصل حكم عليه ليبنى أنواعها ذكر إلى فاحتاج وعدمه، ممل س الهمرذن 
أىأصرب ثلاثة واحدة، كلمة فى المتلأوقتين الهم_زتين أصرب أن فأخبر وعدمه، 

أأندرتهم، ١١نحو فمغتوحة ت الثانية وأما الثلاثة، نواع اَد فى ممنوحة ولى فالا • ۶ أنوا 
فىوهى مضمومة أو ، الهة،1 أئفكا % (( لتاركواأيا )I نحو; مكورة أو ، عجوز(( أألدوأنا 

بالقمر،ا( أولفي  ١١الثاني بمال، به مثل الذي I( عاليه أونزل  ١١منها; الثلأنم، مواحعها 
عمران.بآل I( أونبثكم  ١١; الثالث 

دهاكودلابضٌكولأبمكملاضوامرمحٌ 
العلاوالثنرا الأعران، حرقى وفى بمريم عنه حنق لا بعة وفى 

سهلاوبالخلف حرف قمناك وفى صادها ةو°فى نا مائ1اثآئمكا 
بالمد؛عه الممر وعدمه الإدخال، محن الهمزقن بين ما حكم بيان فى ثرع )ر( 

ألفنها لا المتصل؛ المد حكم وأعطاه شد، لمن يلتفن، ولأ فقتل، حركتان ومقداره 
فاصلةبألف أتمر بالمد يقرأ أن فاحمر للفحل. الهمِزتين بين للقمل بها جيء عارمة 

حجة)ا نوله: فى واللام والباء بالحاء إليهم: للمثار كمرها ونبل الثانية الهمزة فح قبل 
وعدمهالإدخال بين بالحلاق، يقرأ أن أخبر ثم وهثام؛ ونازن أبوعمرو ; ليوهم بها 
خلافغير من يقرأ أن أخبر ثم هشام؛ وهو; له بلام إليه للمثار المكورة الهمزة قبل 
أئنكم ١١يمرم، ٠ من، ما أثدا  ١١مواضع؛ بُة فى واحدا فرلأ بالإدخال أى هثام عن 

لنأئنك  ١١، بالشعراء، لأجرا« لنا أئن  ١١بالاعراف، كلاهما I( لأجرا لنا أئن لتأتون، 
قل ١١ادها، صبفوق، عها المعبر والهافات(( )١ فى كلاهما I( أئفأكاألهة المحدقين، 

والتحقيقهيل بالتفيه يقرأ أن فأخبر (( فعلته ١١; لففل خص ثم فصّلن، فى (( أئنكم 
الهمزةفى هبل تلهشام ليس أنه واعلم فقحل، الإدخال مع الف السبالخلاف لهثام 

صفق٠ العلا # ت ونوله الفعل، بترك القراءة للباقين وتعآن الوضع هدا فى إلا المكنورة 
٠والمقلم بخ المرتيفى المتقدمة ور ال

ابدلأالنحو وفى وصما سما وسهل وحده مد فد الخالق بوآئمه ( ص) 
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فالألفالهمز، لفظ عن بعيدا امتداد حرف الطي فى خالصا كان مد حرف المسدل كان 
وجهفى أحدكم(( وجاء )ا !أندرتهم« » لورشفى:الإبدال وجه عد المبدلة الألف نحو: 

وجهفى والواو إن،، هؤلاء )ا نحوت فى مدية ياء الهمزة إبدال وجه عند والياء إبداله، 
إلايكون ولا متحركا حرنا البدل الحرف كان ؤإن الثانية أولئك« أولياء همزة))إبدال 

مجنعند فالواو الهمز، لمقل اختلاط محن خالصا محصا به المهلق فيكون واوا؛ أو ياء 
وأما، أوا( اء النر ت نحو من والياء ٠ أصبناهم نثاء )ا نحوت من الثانية الهمز أبدل 

منهتولدت اليتم، الحرف وبتن الهمز بتن انحققة الهمزة جعل عن عبارة فهو التسهيل: 
الألفمن مأخوذة الفتحة لأن والألف؛ الهمزة بتن المضوحة الهمزة هل فتحركتها، 

المغمومةهل وتالياء، مجن مأخوذة الكرة ن لا والياء؛ الهمزة بتن المكورة هل وت
أصلاالثلاثة الحروف تكون هدا فعلى الواو، من مأخوذة الضمة ن لا والواو؛ الهمزة بتن 

منها،تتولد تنها للحركات؛ أما والحروف عنها، فرعا والحركات الثلاث، لالحركان 

تولدأشيعت إذا الغتحة أن بمنى كدا حرف منها تولد أنبعن، إذا الحركة إن ت قيل فان 
الواو.منها تولد الضمة أشبعن، ثإذا الياء، منها تولد الكسرة أثبحت، ؤإذا لف، ات منها 

وأماخهنأ الحملة هده فى التعبير إن قلت،; للحروف أصلا الحركات تكون هدا فعلى 
أشبعن،إذا فمثلا ضنه، تولدن الدى أصلها على دلت، الحركة أشبعحؤ إذا فنقول صحته 
علىبدل والمع الحرف، عن مع الحركة 'ئن إلخ؛ الألف، وهى أصلها على دلت الفتحة 
هىبل منه ركنا ولينا للحرف زينة والحركات الكلمة، منه تبنى الحرف ن ولا أصله، 

جنسمجن مد حرف إبدال نوعان; الإبدال بأن اعلم نم للحروف، وهيئات صمات 
إذافالصتفؤ أيضا، نباله التي الحركة جننس مجن متحرك حرف ثإبدال قبله، ما حركة 

يحضقيل وقد ء الأول: فمثال الواو أو ذكرالياء الثاني أراد ؤإذا غالنا، أطلق الأول أراد 
فىالعلة ما قيل: فان ، الكمر!( خفيف بياء قوله)) والثاني حروفه، من حرف أى (( المد 

^5،هتل التكان لما ؛ نلت، الإبدال؟ بخلاف الهمزة حركة جنس مجن هيل التكون 
مجنالتسهيل يكون أن فامنحقتح خفيفا، بها فكان حركتها فى فأثر الهمزة حقيقة 

بينهنكون أن استحق محلها وحل الهمز غير حرفا كان لما الإبدال وأما لتها، حر جنس 
نبله،ما حركة حنى من الإبدال فى يراعى ^-،، ١١كان لدللئ، نباله؛ لما والنامية الملة 
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أنههى كال<_تين، من الحركة المتففز الهمزبن من ولى ات حيف مجن حجة وأما الئانية، 
ولىات حذف على والقمر المد ويترب عنها، وتنوب ولى ا'د مقام تقوم الثانية جعل 
لعدمأنه ت القمر ووجه ولى، ات مقام تقوم الثانية ن 'ت عارض، الحذف ؛دن المد؛فوجه 

مجنالحركة الهمزتئن حمق من وحجة ، المد وجب أجلها من التي الهمزة 
ولىات على الوقف، وأن صل، ات وأنه ة، انيالثمن لة منفعولى ا'اد أن هى؛ كلتأق 
عليهوحض الوقف،، مجرى الوصل أجر فللجميع فيهما بالتحقيق والابتداء 

منوي.مقدر ولى؛و\م• ات من الثانية انفعال وإذا كامت\ان، مجن هما إذ اجتماعهما، 

؟العامة. كقاعدته الهمزة من عمروالمثلثن أبث يدغم لم لم نيل؛ فان )ج( 
هذافى أدغم محلو الثقيل، تخفيض والمراد أثقل، اجتماعه وفى ثقيلا كان لما قلت: 
أعلم.رالك الحذف، ; ومحو ياينمه بما فخفف — ثقله على ثقلا يزداد ل ثقله على فيبقى 

اهزامد(;)باب 
فذكرالمقرئ؛ الهمز بيان فى رع ث همزتان فيه اجتمع ما على منالخلأم فرغ لما 
;أفبحرب ثلاثة على يقع الهمز وتخفيف أولها؛ هذا متوالية أبواب ثلاثة فى حكمه 

قليلإلا بين بين فيهما العام التخفيف البابين فى مضى فالذكا • بذن، وبآن وإبدال، نقل، 
كلهبعدء البماب فى والذي إبدال، كله اب البهذا فى رالنمحا الإسناحل، أو فبالابدال 

•نواع الد جمتع فيثمل الهمز، على وهشام حمزة رقق باب فهو حير الأ أما نقل. 
أش,ورء متقن من والتلقي بالمشافهة إلا هيل بالتالنتلق يحكم لا ت مهمة 

ميلامد حرف ا بريهفورش همزه الفعل من اء فسكت إذا ( ص ) 
نجلامنحو الضم إئر نفتح إن عنه والواو الإيواء جملة سوى 

-الإبدال منها كل وحكم ومنحرك، ُاكن ت نوعان الباب هذا فى الهمز بان اعلم ( ش ) 
أنت الثاني ساكنة، تكون أن ت ول ات شرطين، بوجوب همز كل يبدل ورشا أف فأخبر 
أمأسنا أكانت، سواء اوكلممة لفاء مقابلة تكون الهمِزة أن : .سى الفعل، ذء نكون 
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ساكنةتقع أن ت الهمرة لهدء الكلمة ناء لمعرنة والضابهل و ويرس مرس، را لحو٠ فعلا 
،٠ وائتمن وأمر، أنت، ٠ • لحر الوصل همزة بعد ولعنا إذا ت ثلاثة أشياء من واحد بعد 

أو، ء ماكرل المؤمنون، ٠ ت لحر المفعول أو الفاعل اسم ت فى ميم بعد ماكنا وفر أوإذا 
العلماءبعض ضابطا لها وضع وند و، يألمون يرس،  ٠١١ لحر الضارعة حرف بعد ونع 

*جمعهاوستة الوصل همزة سعة؛ أحرف من بحرق سبق أن ت هو هذا من أقرب 
٠قوله ص الثاني الشهلر كلمات أوائل فى هؤلاء 

نورمشرقيأتيك دزْود'م تب بمق ندت بعورش دل يج
تألون،لى، إيذن )I نحو: نجتموا، » بقوله الوصل همز مع بعمهم و-بمععها 

الهمزةهذه نكون أن هو; ثانيا شرطا وأصيف المؤمنون(( نومن، يؤتى، وائتمروا، فأتوا، 
١ جسمن مجد حرف بثرصيه ذكر ما ورس فيجدل الكلمة، مجن حرف ثاني كنة ١١

صا'كتينالضمة بعد وواوا الكمر بعد وياء الفتحة بعد ألما فتكون فبالها ما حركة 
عندمد حرف اكنة سالالهمزة بإبدال سيا الطالأيها يعلمك يريك; ومعنى مدينون، 

مأواه،)) ألفاظ; سعة وهى الإيواء مجن اشتق ما باستثناء أحبرنا ئم شرطيها، استيقانها 
عادلن يفرأ أن أحبر تم يبدله، فلا ء الماوكا نوويه، وتؤوى، فأووا، مجأويكم، مجأويهم، 

تيحوش واوا بالغتح التحرك الهمز بإبدال وهوورش ٠ عنه ٠ مير ص إليه 
•واحده كلمة فى صم وقبلها مفتوحة الهمزة تكون أن ; أولهما
•نودوا٠ ومجوذن، نحو٠ فعلا أو اسما كانت، سواء ااوكالم.أة فاء تكون أن اّنى; 

لرومٍاطمجزوم غير مدا الهمز من مكن كل للموس دل وبن( ص ) 
جنسمجن مجد حرق ساكن ت أى كن جمهمز كل بإبدال ومي لليفرأ أن أحم )_( 
نحوتعينا أو لمزه، فائدن )ا نحرت للكلمة فاء المجدل الهمز كان سواء تجالدا هما حركة 

ناعينتناستثنى الموسى أن أحجر نم ، ٠ فادارأتم شئتم ء ؛ نحو لاما أو ، (( والرأس س، بء 
كانما ت ولى الأ هما فالماعدتان مجحمفة همزاتها أبقى فد الإبدال ص كلمات وأربع 

فهي؛الكلمات أما للماء، الكون كان ما الثانية: للجزم، علامة المكون 
٠إبداله من أحض همزه كان ما الأول: 
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.بغيره ويخكله يلبسه إبداله ما !

٠أحرى لغة إلى لغة من الإبدال يخرجه مجا ت الثالث 

عنيخبر ابتدأ نم ٠ الحمهّور عند به يعتد فلا عارضا، مكون كان ما الرابع 
تفقال الترتيب هدا على ربع ^ ٠١والكلمات ومجواصعها قن القاعد ثلمات 

يى;بمتادفنلأ)ض(ني'رماذُنيثأمح 
مواصعثلاثة نى (< سؤ )ا الأولى; ت؛ وهى ولى امد القاعدة كلمات عن أحبر )ش( 

وسمأبالثعراء  ١١ثلاثة فى أيما نثأ((  ١١ت الثانية ، والتوبة(( والمائدة، عمران، بال  ١١
ونى!وفاطر(( وإبراهمم اء بالم ١١مواضع; عثرة فى بالماء ٠ يثا  1١١ الثالثة ، ا( ويس 

ويهيئ١١الرابعة: نمان. الشورى(( ١١وفى ثمان، سمحان(( ١١رقى: ثلاث، الأ.نعام{( رإ
والنجم.فى ينا« لم أم  ١٠السائمة:بالبقرة، اها(( من ١١أو ة: الخامبالكهف، 0كم« 

٠عثر عة تالمواضع تمت 

يشأ ١١سكون إلا الحالمن فى محض مواحنمعها سكون الكلم حميع إن نبيه: ت٠ 
الوقففى محض اكين، للءالوصل فى بالكر يحرك فانه والشورى نعام اِد فى ٠ الق 

٠ألخ ونشأ نمو مواضع مجموع ٠ ست  ١١وقوله: أصله. على 

معاوأقرأنلأفافحهنلأوأدجيءْ بأربع وبىءْ وهتيءوأبنهم ( ص) 
بالكبمف،لما(( وهييء ١١أولهما: حمس، وهى الثانية القاعدة كلمان عن أخبر )_( 

بيوسف،نبئنا((  ١١مواضع أربعة فى ء(( نبي  ١١ثالشها: بالبقرة، ا( أنبئهم آدم يا را ت ثانيها 
الأعراففى أرجئه»  ١١رابعها: والقمر، بالحجر ونبئهم((  ٠١بالحجر، ا( عبادى نميء  ١١

والمانى،، بالإمراء{(  ١١كتاباك(( اقرأ  ١١مواضع ثلاثة فى اقرأ((  ١١: هاحامجوالشعراء، 
عثرأحد مواضعها وعدد الكلمات، هذْ مواضع فحصلا((  ١١نوله:1( بالعلق  ١١والثالث: 
الموض.والق واكر١ية العلم أهل من نكرن بهذا موضعا، 

متلأالأ ينه الهن> بترك وربا مزه بهأحض وئرويه ويروى )ص( 
همزهكان  ١٠وهو: الأولى عن فاخبر وعللها، أسبابها وبيان الكلمات نى أ ابتل ( صر 

٠نوويه التي أا حراب، بات 1( إليك تؤوى  ١٠موضع؛ن فى كلمة وهو إبداله، من أحف 
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واويناجتماع إلى يودى إبداله ن ت مهموزا؛ وبقائه الإبدال من امتئنانه وعلة بالمعارج، 
؟y؛؛،ا؛ ورثيا أثاثا أحن )ا واحل؛ موضع فى لغفل وهو الغانى عن أحبر نم ثقلا، فيزداد 

حمنماث؛ين; احتمال إبداله فى أن فاحم مهموزا؛ وبقانه امشائه علة إلى أنار وقد 
همزهحقيق على بقائه وفى الماء من الامتلاء ; به المراد  ٠١الري  ١٠أو وهنئت*■، اذ الإنمحورة 

والمراد.المعللوب ت وهو ان الإنمحورة ححن على دل 

عللامالأداء أهل ره جتخكله يشه آوصدن، دة ومنص ( ص ) 
وفدوالهمزة، بالبلل ٠ مجومدة u موصعثن; فى لففل وهو ، ث، الثالعن أحبر ( ر) 

أنإلى ت — عمرو أبر ومنهم — طائفة فدهبت، الكلمة، هذه اشتقاق قى العلماء احتلم، 
آخرونب، وذهالفاء، مهموز (١ أأءسدانح ٠ محل وا'ت (، راآص_داّن، من مشتئة الكلمة هذه 
معتلةواوية فاؤها بل هزلأء عند الهمز فى أحل لها فليي  ٠١أوء-دذ،  ١١من أنها : إلى 

عدلعمرو أبى لغة غير لغة على دلالة إبداله فى كان فلما المرقى، المثال نوع من الفاء 
ةوموصد )ا فوله; معنى وهذا إمامه، لغة على للدلالة التحقيق؛ إلى إبداله عن ومى ال

أوًدمحث،يثبه بالإبدال أى الهمز، بترك ة(( وموصل  ١١يقول فكانه ، يثبه(( أوص-دمن، 
إمامه،للغة وفاقا التحقيق إلى عنهأ فعدل إمامه، لغة هذه ولسن، بالواو، فاؤها العتل 

، ٠١معللا داء ات أهل نخيره كله  ١١فقال: حقيقته، ذكر تشى المنهاية على أثرهم، ولما 
المشايخفذه_، ثلاثة، أقوال على تشى المحقيقة فى احتلموا الأداء أهل أن أحبر 
ُعلليرنأى  ٠١معللا الأداء أهل تخيره كله  ١١فوله معنى وهذا اختياره، إلى: الأداء وأهل 

وناسبعضه، عمرو أبى عن وروى ذلك، احتار مجاهد ن H١إن وقيل: الذكورة، بالملل 

•عمرو أض عنؤ مروى الجمتع ؛ ونيل، عليه اناقى 
تسدلأبي—اء عتون ابن ال وفحكوب ح—١^ داله_م_ز ودارئئم° ( ص) 
فهوالبقرة؛ مجوحثعى  ٠١بارئحلم  ١١لففل وهو عارضا مكونه كان ما ت الرابع عن أخبر آ ش ) 

نهت مكونه؛ لعروض الخمهور؛ إليه ذهب،  ١٠وهذا الهمز، إبدال من تثني المجملة مءن 
غلبونبن طاهر الحز أبا الإمام أن أخبر ثم موجودة، الحركة فكأن للتخفيف به جيء 
يعولوالم واإقراء>ءن، القران لعلوم للمحقفن ثمة الأ لكن ياء، بارئكم همز إبدال نال؛ 
الإمكانلأن مرض؛ غير ذإلئ، ; فقال ا( الشر  ١١صاحب، وتعقبه  ١١الإبدال  ١١هدا على 
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كونهحال بارنكم له واسشى قال; كانه بنونه حال فوله؛ أما به، يعتد ولا عارض، 
للشملوسا بارى إبدال )اودء الكنز*:ر مختصرا فى نال قراءته، فى اكنا س

الهلأفى«

فأبدلاوالخانى ورش الذنب وفى وزفهم بئس وفى بفر, فى ووالأْ آ ص ر 
نخلا١^^ ؛ ٠٥^فنه واثكر \ثرو فى لزلؤ وفى 

ماذفهمن، ذكر له اضمح، وما الهمزالساكن، إبدال فى السوسك، ناعية ُزح فرغ لما ( ش) 
*مسللة وبئر ٠ همزة إبدال فى يواممه أتم، يتابعه ورثا أذ فاحبر لفاظ، ا'ت بعض إبدال فى 
لأمأو أوواو ناء أوله فى أ، مجا، باحرء اتصل وقع حيث، ٠ ض ٠ همزة وإبدال احج فى 
ورثاأن، أحبر نم بئيس،(،لبس، فلبس، ما، فثئما، لثئ ٠١! نحو ذللث، عن جرئ أو 

الثلاثةمواضعها فى ا، الذنبح )٠ همزة إبدال فى ومجى اليوافقان ائى والكأيما 
باللاممعرفا ولى الد أ؛ لؤلؤ رر همزة إبدال فى ومى اليوافمح، شمة أن أحبر ثم بنوسمحاا 

يم، (( لولوابتهم حرا ، ولؤلؤ(( ذهب من را نحو• منكرا أو (( اللؤلؤ منهما يخرج را ت نحو 
قرأعمّرو أبا أن الترجمة هده من يوخذ ؛ يج_تالآ،( والإبا-ال الدورتم، ويالتكم را ت قال 

حققالدثركا أن أحبر ثم به، لمقل كما التحتية الياء بعد ماكنة همزة بزيادة (( يالتكم  ٠٠
للبانآتفض بالإبدال، الموسى وهو ا( يجلا ار بياء إليه المشار وأن كلففله، همزه 
.(( يلتكم  ١٠همزة بحذن، القراءة 

قراءةفعلى ، (( يلتأكم  ١٠فى الإبدال إلا لغات، ربع؛ ات الكلمات، فى الإبدال )ج( 
وهوبلهتا لات فهومجن: غيره قراءة وأما نقص، بمعنى: يالتف ا< ألتا ا؛ ت من عمرو أبى 

•باب منؤ مما كل لكم النقص، أك، الأول بمٌكا 
فلانفالنسيء باء فى والعم انه بيوالنيء لا لغوورش )ص( 

٠خى الثلاثة مواضعها فى مفتوحة ياء لئلا،( ء همءزة بإبدال لررش يقرأ أن أحبر ( شر 
أحبرثم التوبة، فى المسيء(( إنما  ١٠فى ياء الهمزة وأبدل ((، والحديد اء، والنسالبقرة،  ١٠

قنعنمرفوعة، مثيلة بياء فيها فيصيرانملق لورش، فيها نبلها التي الهاء بإدغام 
حقيقةية محي ساكنة فبياء المسي وأما ، لئلا((  ١١لأم ض مفتوحة بهمزة القراءة للهاقض 
مذهبه,وفق كل المتصل، المد قبيل من عندهم ويحير مرفوعة همزة بعدها 
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هلامالهمز واحذف ذ>ودح م موى اكزآخسر مكل لورش وح__زك 
رضات مادامت بالخيرات الجميع ع_ا افه فجزي التوصيح، فى زائدة كان إذا إلا 

.موات وال

مقللاسكتا الوصل فى حلم روى وعشيه حلم الوفض فى حمزة وعن ( ص) 
فلاحمزة عن للتمريف افلأم لدى ويعصهم وسيثا شيء فى ويسخذ 

نملابالنقل دونسآلآن لدى ولافعٍ يزد لم ا وشننوسيء 
ووسطهاالكلمة أول؛ ; هى ثالثة مواضع بعدء وما الباب هذا فى للهمز بان اعلم ( ش ) 

والعلرفالوصهل بحكم الأتي الباب فاختص لحمزة حكم منها بكل تعلق وند وطريها؛ 
أنإما ت حالتان فيه فلحمزة الباب، هدا ففي الكلمة أول وأما بيانه، الأتي بشرطهما 

يصلأن وإما نبلها، التي الكلمة وّسمحمزآحر نعنع، همزة ا أولهكلمة على بقض 
ذكرهم،انمله فيما ورش قاعدة تتجاوزا لم الحالتان كانت فلما ٠ بعدهما بما ١لكلمتين 

نملهفيما وتركه النقل ب\!ن بالخلاف لحمزة يقرأ أن فأخبر ، الوقف بحالة مبتدئا عقبها 
أكانوصواء قبلها التي الكلمة حر ١ وكن عليها، وقف كلمة أول ههّزء لكن مما ورش، 

حلواأليم، عذاب آس، من را نحو؛ حقيقة محنغءسالآ ولى ا'ت التلمة س الأخر المساكن 
فاختلفب، ({ الإبمان ، ان لإنا را نحو حكما المنفصل ، رمها المتصل وهو حا'دما أم ا( إلى 

محورةله ترمم لم ولو ورش، نفله فْا النقل بعثمم فروى وقنا؛ حمزة عن الرواة 
.(( أحسست، ا)آإم وهو العنكبوت فاحة الميم، إلى لكلممل اللففل فى ووحد 

الذي؛ التحفيهم، ص والمراد الهمز؛ تحقيق ؛ وهو النقل ترك الأحر العص وروى 
ن،أهملوإذا ، كن، المجع بالمحقيق سمحتن إذا عنه فتعبر لا، أو كن، باليقترن 

.كن، بلا بالمحقيق عنه عبرت كنه ال

.حد ذ فيها نقل فلا حمع ميم كان فإذا جمع ميم المساكن يكن لم إذا هذا 
نقال; ٠١البرية إحاف )ا صاحي، إليه أفار وقد لحمزة، فيها المقل لمنع دلة ات بعض وتقدم 

تملأفيما الوصل حكم الوقم، بل لحمزة الخميع ميم فى نفل ولا 
٠(خلف، روى وعنده )) فقال: الوصل حالت : وهى الثانية، الألة ذكر إلى انتقل ثم 

حركةتح نقلالذي الأحر اكن السسعند حمزة عن مليم عن روى حلفا أن أخبر ■ إلخ 











































ابيأربعة ثم قياس، فخمس نجملأ بمع فل ى نفاى وتلف
دلاتعر مالقمع رم اك نان كالإسب

علاالذي كله ومزآناى شورى وراى *ع رومها كاى فى كحرف 
لففلية،1ى عمالية ثلاثة ت أرحه أربعة خفيه كسر تباله ما وهو ٠ الثالث النوع وأما 

جنسمن مد حرف الهمز إبدال هما: وجهان القياس فعلى نقدبرى، أى علمي والرابع 
خالصةياء الهمزة إبدال هما: وجهان الرمم وعلى بروم، التسهيل ثم قبله، ما حركة 

ؤإنلقفنا، ول ا[د المماس وجه مع فمتعي ية مجد نتممر للوقض نكن ثم مكررة، 
شامحلي.نحوأمري، الروم نم تقديرا، اختلفا 

فقال؛العمدة رجوزة اِت صاحب أشار ذللث وإلى 

أنيلاحت الكر معد ر الكسذا لا همرم فهدين ومع 
وأممكنيا، إبدال زد ١ نوله; فى الأنعام I( نباى ٠ لففل:فى تقدم مجا إلى والإشارة 

بالروم،التسهيل ذكر نم هذبن، نى الرمم وجهى إلى فالإثارة رويا«، ما على ورم 
٠معلوث وجها لكونه مد حرف الإبدال ذكر وأهمل 

ثلاثةمنها أوجه أربعة فميه اخفوض و لؤلؤ ١) نحو صم ثبله ما ت ص الرابع النوع 
ثمنجلها، ما حركة جنس من مد حرف الإبدال ت هما الميساس على فاثنان لغفلية، 

للوقفتكن ثم مكسورة، حالصمجة واوا ١لإبم١ل • الرسم على واثنان بروم، التسهيل 
ذلكؤإلى الروم، ثم لمظا، مد حرف الإبدال وهو القياس وجه ّع فيتحد مدية، فتصير 

Iنمال رجورة الأ صاحب أشار 

اعتجرووغيره إشمام وجه دع كسر أو ضم راوبعد 
تفيها ما بيان فى الحركة بعد المكسور المتطرف الهمز جدول ؤإليلمث 
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إلىعليه حمل وما الإظهار، فم نى شرع الإدغام على الدال م الفس فرغ لما )ش( 
وبإظهارtf والقران )ا واو عند tf يس 0 هجاء من النون بإظهار يقرأ أن فاحجر الجاب، احر 

وحقهوالماء بالمن إليهم للمشار (( والقلم رر واو عند ا( نون را هجاء من حيرة ا/ت النون 
وقالون،عمرو وأبو كثير وابن وحمزة حمص وهم: (( بداحفه فتى عن ١) فوله فى والماء 

وعليهأشم والأول والقلم نون نى والإدغام الإظهار بتن بالخلاف لورش يفرأ أن أحجر ثم 
بالإدغام.القراءة للمافن سن الأكثر، 

وص_لأوازنع ١^ لنت فواب يرد من مريم صاد نمر وحرمي )ص( 
ذِما(» ذال: عند ا( كهيعص را من صاد هجاء من الدال بإظهار بقرأ أن أحبر )_( 

وعاصمكنير وابن نانع وهم؛ نصرا، حرمي  ١١نوله نى والمرن بحرمي'٠  ٠١إليهم للممشار 
عدالثاء أيضا وأظهروا وقع حيث نواب،٠ يرد  ١٠نوله؛ فى الثاء عند الدال أيضا وأظهروا 

كمفال )ر ٠(، لبثت كم » نحو: جمعا أو مغردا وقع حيث »لمثت،٠ لمقل; من المثناة الماء 
الحميع.نى بالإدغام القراءة للماقا'ن ونمآن لمثتم،١ 

لعملاعاشر الإفراد وفى أحذتم ايخذتم از فالميم عند وطن ( ص) 
الشعراء،أول طم((  ١١من الميم عند ثن الهجاء من المرن بإظهار يقرأ أن أحبر )ش( 

أنأحبر نم بالإدغام، القراءة للباقثن فتعآن حمرة، وهو فاز، بفاء إليه للمنار والفحص 
أو(( اتخذ  ١١لففل; من الحمع صمير إلى نيا مكان فيما الماء عند الذال بإظهار يقرأ 

بانمنإليه للمنار عليه« لمخازنح إلها، اتخذنم، لئن على، وأخذم  ١٠نحو؛ ألإفراد 
وصرحالخنممع بعيغة ولففل كثير وابن حفص وهما؛ ا، يغفلا عاشر ٠ قوله؛ فى والدال 

لغيرهما.الإدغام لمعتن بالإفراد، 
جهلادار له يلهث،ْ جا ضاع كما قريب؛حلمهم بر هدك، اركب وفى )ص( 

ومربلاجودا بالحلف دنا يعذب، فشل البمرْ وفى حض، دو وفالون 
والياءبالهاء إليهم للمنار معنا« ٠ ميم عند I( اركب، » باء بإظهار يقرأ أن أحبر )ر( 

بتنعنهم بخلف، وحلاد ونالون البزمحا وهم؛ ا، بخلفهم نرمح بر هدى  ١١نوله فى والقاف 
والجيموالضاد بالأكاف إليهم للمثار واحدا نولا بالإظهار يقرأ وأن والإدغام الإظهار 

٨(







نولأغل، من فسينغضون، حانعة، يومئذ حالق، محن والنختمة، عمى، بكم عاف، 
أشبه'رما ، (( غير 

لجكنلأالسواقي ث عنة على واحفجا ايا ك مجنا وفتهما ( ص) 
لجميعالباء ا بعدهمسوع إذا ميما اكنة |—الءوالنون التنوين ب، بقليفرأ أن أحبر آ ش ر 

الباءونوع عند خفيفة ميما أوالمنوين الساكة انون ج، نلالإقلأب، مجن والمراد ئمة الأ 
;نحو ب، القلهذا مع لوجوبها الخيشوم من غنتهما إخراج من القارتماء ليتمكن بعدهما 

معالساكنة والنون التنوين بإخفاء يقرء أن أخبر نم ،  ٠٠بما بصير بعد، من ب؛وذءا، أ٠ 
حكامات حرونط إخراج بعد الهجائية أتما ة المعجم—الحروف، باقي عند غنتهما بقاء 

الرابع،الحكم بها اختص حرفا، عشر ة خمالباقية حرف، ات مجمؤع فيكون السالفة، 
الآتءا:البت كلم أوام، ني، ابنالقاصح جمعها وقد الحقيقك،، الإحماء وهو 

كملاقرب، فى ظل طاب، ضاع صفا شذا مل زاد ذكا در جا ثم تلا 
كلمة،من وحوله ويجوز الهجاية، الحروف ترتيب على محتئه حسن بيت وهذا 

واحربالا لاختصاصه كلمتي من إلا يكون ولا التنوين مع ثم النون، عع كلبن ومن 
جناتتحتها، من ينتهون، رأ نحو: محالتاء ثلاثة، أمئالة حرف لكل يكون هذا نعلى 

لجميعمثالة ات تكمل ١حرها إلى و، ثم جمعيا نمرة، من منثورا، رر نحو: والثاء نجرى(( 
أعلم.والك مثالا. وأربع>'ن خمسة الاخفاء أحرف 

هه  ه

اللففلن،وبين والإهالة الفتح )باب 
وحكمهاوالكمر الفتح حركتى بغ، التي المراتب 

ذكماس4اءوالقراء صا أ
١^١٠٠رعتزثه لذتك القران هى اسسته شحرم ريهرب لغة من لمص  الصحاشدuر٠

ا أ

الماء.مت وغيرهم واختايوه القرآت القر1ءهى استسه الذي يهو  ء|تتجالتوا،سلا ر
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فيماإمالة فلا والأمم الفعل من لكل القاعدة ذكر ومن التمثيل مجن يعلم نفد ت اللفظي 
.وأخواتهماوثاء(( زاد ه نحو: فى كما ئمة ات بعض عن نص فيه جاء ما إلا نومط 

نحوبحركتها فلها الذي الخرف انحناء يلزم إمالتها عد الألف إن فانية: 
تقربأن ت يمول الدى تعريفها معنى وهدا للإمالة، المليم النطق ليتمكن رة الك

الأولالمسب وهدا الياء نحو الممالة والألف رة الكنحو الألف نل التي الفتحة 
جرت•

منلأالخل فى التأنيث ألف وهى )ص( 
فحملافمالي أويمتح ضم وإن ففيهاوجودها فعلى جرت وكيف 

ألفبإمالة اني والكحمزة ت ميلاوهما بألف إليهما للمشار يفرأ أن أحبر ( ش) 
الفاءبضم جرت كيف الع؛ن محاكن نعلى ت هما موطنين لها أن أحبر نم كلها، التأنيث 

ميماإحدى، النجوى، التقوى، ألمواى، نثى، المن الدنيا، نحوت رها كأو فتحها أو 
الفاءمفتوح نعالي الثاني الموطن وأما ي، وعيالاسم، ويحيى موسى، بها والحقا 

الثانيالّ_، هدا بان واعلم ارى، أمكسالى، المصارى، يتامى، نحوت ومحثمومجها 
موصىت وهى سن، اكآنيبألف المالحقة الثلاثة سّماء المد الئاإن>، الأصلية أشيهتج المى وهى 

•حى من ويحيكا نحو؛ يضل فوزنها الضز معناه الى يحيى أما الاسم ويحيى رعيسكا 
بلىرفلْ أمالأ أيما ونى مما متى وفى أئى الأ٠ننهام اسرفى وفى )محن( 

ليتحققبالذكر حمح العلماء بين حلاف ألفاتها فى اإكلماان< هذه ت، كانلما ( شر 
الدالأنى، ٠ لففل بامالة يقرأ أن فأخبر الإمالة، أساب من نوع إلى منها كل اب انت

أوكيف صلاحية ث فانموية معنوية، ث لففلية علامتان؛ الدلالة ولهذه الاستفهام، على 
أحرفحمسة مجن حرف نبل أنى ونوع اللفظية هى رالأّتنباطيةت مكانها، مض أو أين 

أنىقلتم يؤفكون، أنى للث، أنى فئتم، أنى  ١١نحو؛ ا( سليته  ١١لففل؛ فى مجمومة 
وهماأمالا فى المثنية ضمير إليهما عاد من أن أى إلح متى« وفى  ١١ث نال نم ، ا( هذا 

حين،ا( وبلى وعى، محنى، ا وألف الاستفهامية أنى(( ٠ أر بامجالة مآ انى والكحمزة 
.(( نادر بلى ك_،، من بلى ربكم، عسى الرعد، هذا منى 9 نحو؛ القران فى وقعت، 

أونعاأى متى وفى نال؛ أنه سامة أبى فنص ألفاتها؛ فى العلماء ب، مذاهأما 

١٩٣الإلهية( -النحات ١٣٢)





ومنمعه فهو بها الملحق إلى أو معه فهو التأنيث إلى نظر ومن معه مهر الأصلية لفظ 
لأنهاالأصلية مع فهو عى وأما بالياء رم ما وهو العام النوع إلى ميرد انجهول إلى نظر 
.حرف أنها زعم من على ردا أو يتصرف لا نه ت إمحا الياء أصله مما مقرئا ذكره ثإنما منها 

عنىوفل حش. بعد س وأر 3كى وما لدى عير بالياء رمموا وما )ص( 
ويحتمللهما بالياء رم ما كل بامجالة ناحبر البيت هذا فى عامة قاعدة ذكر ، شر 

أوالياء أصله كان سواء بالياء رم مجا كل فى عام أنه راالأول((ت معنّيين بالياء الرسوم 
ماأى بالزائدة عنها يعبر التي الأصل مجهولة أو الواو أصله أو به، للإلحاق أو للتأنيث 

بقيما لكن ٌصيهة وليت الكلمة أصول عن زانية الياء عن المنقلبة لف اِد كانت 
الواوأمحله بما خاص أنه : الأولوية على وللميلألة ام للاهتمهو ذكرإنما 

فىوصحي(( ومجي، والضحى، الربا، القوى،  ١٠نحوت واو أمحله نما صل ات وبمجهولة 
الأعرافنى صحى فى غانية نظهر ولا ، ا< وطحاها وتلاها، ومحاها، رأ وطه الأعراف 

الأصليةهى الوقف عند الموجودة الألف إن يقول: من نول على عليه، ونف إذا إلا 
حسرتى«يا أصغى، يا ويلمتى، يا ٠ نحو محل ا'ات مجهولة ثأُا التنوين من اد-دلة لا 

وكدافيها الإمالة فقرين، الإضافة ياء عن منقلبة بالياء مرّومة كونها مع فألفاتها 
ذكرما على فيترب الأصل مجهولة ألفاتها إن بعضهم: قول نى ٠ وبلى ومتى، نى، أ» 

ماإلى ردها منها كل حقيقة نفلرإلى فمن نظرنان : ٠ وبلى ومتى أنى  ١٠نى وقتل هنا 
رممما استثنى نم الرم إلى ردها اللمففل رم إلى نظر ومن ذكره، تقدم مما إليه نت 

ندالحاجر، )الدى فالاسم: حروف وثلاثة وفعل اسم هى تمل فلم ألفاظ خمة 
عنالمنقلبة ألفها أصل يعلم ولم بعضها فى وبألف حض المصا أكثر فى بالياء رممتا 

جميعفى بالألف فمرصوم يوسف فى اب(( البلدا وأما؛ الإمالة، فامتنمتا ا يانه
وإنماالواو ذوات من لأنه بمل؛ فلم بالنور مجتحمحم٠ زكى ٠محا ت فهو الفعل وأما المصاحف، 

فهيالحروف وأما بالياء، لرسمه يزكى(( الك ولكن ر) بعده ما ليثاكل بالياء رست 
الإمالةفى لها لاحظ والحروف الأصل مجهولة ألفها لأن تمل؛ فلم ، ١١على حتى، ءإلى، 

١بالياء للتلففل بها هن رمؤإنما بالهاء رممها يوثر ولم لجمودها  إليلثفى، كتة ١١
الحروفص بمال ولا الغاية وهى إلى معنى س بها لما إلى على حتى ولحمل وعليك٠ 

فيها.العلماء اختلاف من تقدم لما بلى إلا 

١٩٥





















بهاتصل آية رأس يكون أن إلا وغيرها الأى رءوس مطللما، التقليل ت —الث الث 
نبهكما شيرحه مذهبي من مركب وهو التيسير محي الداني مذهب وهو المؤنثة ير مص 

وقلداء ات أهل غالب عند والتهور بها المعتد هى الثلاثة الذاهب وهذه اخقق عليه 
ت(( فقال را بيتين فضبط شامة أبو ذلك إلى أشار 

تحملاها ا بهاللاتي موى الأى رءوس وض بتن بتن ودش اداء وذو 
أهملامشكاة مرضاة والريا كلأ حلاقهم اليا وذي ولوأراكهم بها 

الرابع;إمالته. امتنعت ما ئم وجهان، فيه ما ثم حلاف خ بميله ما أولا فيكر 
المذهبهذا أن إلا غيرها أم للأي ا رءومحأكانت مواء الياء ذوات فى مهللمئا الغتح 
انفا.إليه المشار التجريد صاحب وهو قانلمه لانفراد ومتروك مهمل 

اشتراكفى ويكتفي الحكم فى معه فيشترك بآخر نوع ألحق إذا أنه المراد فائدة 
لمثإن التأنيث ألف أو الياء أصله مما كل فى التئنية ياء لظهور واحدة بصفة ولو الحكم 
والدنيا,كعليا بالياء يرم 

اغتلأواهما موى للبممرى نقدم ا موآخرآى فنلي أنت وكثف ( ص ) 
تنوعتن فى بتن بتن أى بالتقليل عمرو أم ت وهو للمرى يفرأ أن أخر )_( 

كينيا)١ صمها الفاء مثلثة فعلى بوزن التي المنصورة التأنيث ألف ت أولهما 
.(( ؤإحدى يما كرا كرها أو ا( ونجوى كتقوى رر فتحها أو وأنثى« 

بهاتصل مواء ذكرها السالف عشرة الإحدى السور اى فواصل ألفات ثانيهما! 
مجنالراء بعد الواقعة الألف باستثناء وأحمر يائيا، أو كان واويا أولا، المؤنث صمير ها 

تمالفامحُ (( الثرى نحت وما أحرى، مارب )ر •' نحو السور فواصل وألفان فعلى أى الوعآن 
راءبعد وما فوله فى المة السالقاعدة مجن الكبرى الإمالة هذا نحو فى بل صغرى إمالة 
والضميرالذكر سالف الحكم إلى ارتفع أى اعتلا ت بقوله الشاطى أثار لذا حكما شاع 

منالتقليل ويعلم ذكرها سلف التي السور أكا رءوس وآخر فعلى على بعود راما فى 
اعتلا.راهما سوى فوله؛ من أو ورش ترجمة على العطف 

فحمرنوع كل وخص بأنواعها فعلى عد حمر فد الأئمة بعض أن واعلم 

٢.























نحوتمرفوعة الكلمة كانت مواء أى مهللقا بالفتح عليه الوقف \ الأول المذهب 
إبراممغزى، كانوا أو ٠ نحوت منهوبة أو <ا، مولى يغنى لا بوم مى، موأجل  ٠١

•٠ *رلى ■م:، سى، أجل إلى ٠ ت نحو مجرورة أو ، ٠ مملى 
الثلاثة.الأحوال نى مسا الإمالة الثاني: الذب 

ذكروند وانجرور، المرفوع وإمالة المنصوب فنح وهو التفصيل ; الشاك الذهب 
صبالتفغيم فعبر ونما اكوين فخموا وفد : فقال الأول عن فاحبر الثلاثة المتنف 

الثاكإلى أثار ثم الإمالة عن بالترفص فعبر ورفقوا فقال: الثاني عن وأخبر الفتح 
أنأى أشملا أجمع ; وقوله الفتح عن بالتفخيم عبر أى النصب فى وتفخيسمم ; فمال 

أجمعالتفخيم فى فهو واحد مذهب على وممالا محيهجتن على مفخما صار المنصوب 
فهمامدهبان على مرقفآن واحل مذهب على مفخمتن صارا وانجرور المرفوع وأما أشملا 

مذهبول الأ والاختيار النقل حب الذاهب هذه ترنبب أمحا أثملا أجمع الترقيق فى 
ل٠ ات أصحها ٠ ا أصعقهم • الفتح مذش نم التفصما مدص نم مطلقا الامالة 

النافلم.قول نحت داخل لأنه والأقوى، 

للمنونوجعل غيره يذكر لم ير التيوصاحب ٠ أصولهم بما قف مكون وقبل  ١١
أجلمجن الوصل حال فى فيه الإمالة امتنعت كالما فقال: واحدا حكما ذكره ّبق ولما 

غزى،مححى، مى، ممملى، معفى، هدى، را نحو: غيره أو تنوين لفيه ِاكن 
وثبهه ٠١ا وجني يح، المالنصارى الماء، طغا الذي، قحا ات مفترى، ربا، مولى، 

أنير التيصاحيا ذكره مما فيوحذ اكاكن ذللث لعدم الوقش فى ائغة سفيه فالإمالة 
الساكنمثل حكمها ويكون الإمالة مذهبه لن وقفا تمال اكوين عليها يقع التي الدلف 

يصحولا عنه، محيص لا الذي وهوالخز أخرى كلمة فى الألف بعن وقع الذي ايابق 
ذكرقائده فما وجه ات أحد على يقتصر بان ذكر مما ظهر ئد قيل; فان بغيره الأخذ 

أهلبتن فيه اختلف، ما وعلى الضسزا من القوى معرفة على للوقوف قلت،: الباقي؟ 
الوثن،عند تظهر التي الألف، أن احتمال على مبنى هذا فى اختلافهم ومي، الأداء، 

لحذفهاالوجبإ َقهل لما رجعن، الأصلية هى هل المنونة المقصورة الأسماء جميع على 
منصوبةكان إذا اكوين من مبدلة هى يقال أو العامة؟ الإمالة وجه فهذا وهواكوين 



اللفتمن ألف فد الوجه هذا لأن وابر؛ الرفع فى الية ماِد وهى المقدرة بالنصة 
محنألما تبدل إنها وفتل: باكفميل، فال من وجه وهذا القرآن بها نزل التي الفصيحة 

فىألفا يبدل إنما التنوس ن ت جرا؛ أو رفعا أو نصا ألثلأنة أحوالها جميع فى اكرين 
العتلةسماء الأ فى كلها حوال آت فى موجود والأنفتاح قبله، ما لانفتاح المصب 

وهوهذا فى مهللقا الفته? جعل من عليه اعتمد وهدا غ الصحيحة بخلاز المقصورة 
نولإن ؛ بقوله النوع هدا فى الثايى كلام الجزري ابن وتعقب مبق كما أصعقها 
ذكرثم بالقراءة، له تعلق لا نحوى حلاف هو إنما ألخ اكوين فخموا وقد ت الثاطبى 

مسي،رر ! وهماومجرورا مرفوعا يأتي ما منها مجئلة ات هذه أن فأحبر ألوع لهذا مثلة الأ 
إلىار نحو؛ منها وانجرور ، ا< مولى يغنى لا يوم مى، موأجل ٠ منهما؛ فالمرفوع ار وُوإى 

رملناغري، كانوا أو نحو؛ منحوبا إلا ياتى بالا ا ومنه، مولى؛٠ عن مى، مأجل 
حمزةأما محنالِونينله، فهو عمرو أبى قراءة على يصح إنما  ٠٠١بننراوالتمثيل ، ٠١نترا

وتفيءودعوى« اكذكري، للتأت عدهماألمه لأنه فيمالهما؛ فلاينونانه ائى والك
٠حكما شاع راء بعل وما ت قوله حت وغيره عمرو لابى ووصلا وقفا التازم عليها 

حملثم اكوين محن المبدلة لف ات إلى نفتر النموب المنون بفتح قال من ( ج) 
لفات لعود نظر أمال ومحن الجميع، فثل الفتح اتحاد أو المنصوب على وامحرور المرفوع 

لفوات عارمحة التنوين ألض وإن رجمت زواله وعنا- للتنوين حدت التي صليه اد 
المنصوبففتح فصل من وأما العارضة، بقاء من أولى صلية امد فبثاء أصلية ولى اءد 

وقلماالنصب حال ألفا إبداله وهى؛ للتنوين غلبية ا(د القاعدة راعى فقد غيره وأمال 
فاشيهيذكرفى لم من أن واعلم الأصلية، الألف نتج، وبحذفه عداه فيما وحذفه 

فيه.يذكر لم فيما الفتح له نعمن افاب هذا فى ذكر مما كلمة أو 

التأنيثهاء إمالة فى اليائي مذهب باب 
الوقففى قبلها وما 

هذالها عقد ائى الكعن الأداء أهل سن حلاف التأنيث، هاء إمالة فى كان لما 
الهاب-
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فىأرسمت سواء هاء الوقف وتى تاء الوصل تى تكون التي هى تعويمها: 
مطلقا.بالهاء عليها الوقف ائى الكمذهب ن ت بالتاء؛ أم بالهاء احض المح

الانقلابووقوع مخرجهما واتحاد لخفالهما لف بات الهاء نبه إمالتها فى والسبب 
ألفأشبهت وقد تاء، عن منقلبة والهاء ياء، عن منقلبة لف فات منهما كل على 

علىالدلالة فى اشتراكهما وكدا الأمم عن منها كل زيادة منسما: أمور، فى التأنيث، 
أوألم.مفتوح نبلها مجا وأن التأنبن، 
،كث، الوهاء الغمير، هاء وعن صلية امن عن التأنيث، بهاء واحترز نحترزات ا٠ 

وقعن،ئإن فيها، الإمالة نفع فلا توجه، ولما نحوت اتصنلية أما فالتفميل، هذه، وهاء 
ذلل؛،.فى لها أصل لا والهاء افء، أصلها لأن الأصلية؛ الألف فى 

وغيرها،التأنيث، هاء  Ujyالفرق ناليقع ، ٠ كتابه أوتى ٠ نحو; الضمير هاء وأما 
فىهاء هى بل الوصل فى تاء ولست، كمر نبلها ن د إمالة؛ إلى تحتاج فلا هذه هاء وأما 

نبلهاما كسر إمالتها صرورة محن لأن ممال؛ فلا كتابيه ; نحو كنؤ الهاء وأما الحالتتن، 
مناجتلبت التي للحكمة مخالفة إمالتها نفى قبلها للفتحة بيانا سما أتى إنما وهى 

وردإنما العرب من والسماع ائى الكعن والمص الإمالة; كتاب فى الداني قال أجلها، 
٠خاصة المأنيثج هاء نى 

الدلالةسما المقصود يكن لم وإن لفْلها على جاء محا تأنيث، هاء قوله تحمتح ويدخل 
قالولهدا لمرة،، وهمرة، بصيرة، هك١ئفة، I نحو اخر معنى على دل بأن الاني-ح، على 

اللففلنى وماصارعها اكأنبح، هاء على يقف، كان ائى الكإن ير: المياح؛، م
قبلهاما إمالة على ينص ولم الألفات، إمالة التقدم الباب ذكرفى لما نبل: فان بالإمالة 

لفرامن إن يقال أو نيء قبلها الحرون، من نثن يلم الممالة لفج ات ن ت قيل: هنا ونهءب 
فى^إلا لا الإمالة إن قيل: ها؟ المال حقيقة ما قيل: ؤإن الحاكن. فى اكنة 
عندلكونها الإمالة فيها تأتى لا المأنيثؤ هاء لأن المانيث؛ هاء قبل الدى الحرن، 
الأداء،أهل من الجمهور علميه مجا وهذا الفتح ولا الإمالة فيه تتأتى لا والمماكن الوقف 
معممالة الاني-ثإ هاء أن إلى وغيرهم الثاطبى وكذا وى والمهد كالدانى جماعة وذهب، 

سنامحقق وجمع الصورة، فى وأظهر اللففل فى أبتن والأول أقبس، وهذا ا، ملهما 
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تقريبوأنه الإمالة حد فاعتبار حلاف القولن  ijyيكون أن بمكن ولا ت فقال القولن 
الياءمن تقريبها يدعى أن بمكن لا الهاء هذه خان الياء، من لف وات الكرة مجن الفتحة 

٠معه ومن الداني فيه يخالف لا مما وهدا الكرة من فتقرب فتها نتحة ولا 
الضعفمن حال صورتها فى بمحبها أن فلابد أميلت إذا الهاء أن باعتبار وأما 

يخالفممالا وهدا إمالة القدار ذلك فيسمى ممال فبالها يكن لم إذا حالها يخالف خفى 
فقال;الداني مدهب إلا الئاطبى يذكر ولم لفظيا، هذا فى المزاع فعاد الخمهور فيه 

عسرآبندلأمر الكسائى نمال ود1لها الوقوف تأبث هاء وب، رص( 
مجلاكن يالياء بعد وأكهر حفلا عص ضغاط حى ويجمعها 

أرجلاوالضم المنح بعد وبضعض بناجز ليس والإسكان الكر أو 
افىنلأسوىألفشاع_^و٢يوصوشإم ١٠نمر;

حالةالهجائية الخروف مجن تبلها محا مع المأنيث هاء بامجالة ائى للكيقرأ أن أخير ( ر) 
حرفاعثر أربعة من حرف قبلها وقع إذا إلا المأنيث بهاء ختمت كلمة كل على الوقف 

معهاتمال لا وأربعة ، حظا(( عمى امحل صغحق ١) I يجمعها معها إمالة لا عثرة منها 
التأنيثهاء مع تمال التي الحروف فأما ، أكهر1، ر نوله يجمعها بعد تذكر بثروهل إلا 

فجثتI قوله; فى بعمهم جمعها حرنا عثر ة خموهى الذكور بعد المانية نهى 
، IIمسنونة والثاء; ، ا( درجة ء ت والجيم ه، خليفة ء ت نحو فالفاء ٠ شمس لذود زينب 
ا(،حبة  ١١والماء: جنت((، رر والموز: ا(، خشية  ١١والياء: ا(، العزة را والزاي: ، ٠١الميتة  ٠٠ت والماء 
ثالشين، واحدة((  ١١ت والدال ، ا( اوة عثء والواوت ،  ٠١لذة رر ت والذال ، ليلة،٠ را • واللام 

0٠ ة حم ١١ت واإسين ، ا( رحمة  ١١ت والميم ، فاحشة((  ١١

،المطجحة((  ١١نحو; فافء Tنما، المذكورة معها تمال لا المى العثرة الحروف وأما 
والعناء:الصلاة٠، ٠ ; والألف ; ٠بالغة٠ والغز; بعوضة٠، ١٠ت والضاد ١الحانة،، والقاف! 

والظاء:، ٠ الهساحة  ١١والخاء: ،  ٠١خالمة I والماد: ،  ٠١الفارعة  ١٠والع؛ن: ، سطة،١ ب٠ 
ياءالأحرف هذه تقدم إذا الأني-ث، هاء مع فتمال الأربعة أكهر((  ١١حروف وأما ،  ٠٠غلظة  ١١
نحو;الساكنة الياء بعد فالهمزة محنفمل أو متصل ر كأو لينة أو مجدية اكنة م
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!الياء بعد والكاف ، (( خاطئة فئة، مائة، )) ت النصل الكمر وبعد ، (( كهيئة ححليثة، را 
المعملر للكمنال على أعشر ولم الملائكة«، را الممل: ر الكوبعد ، ١( يكة ات  ١١

ولموجيها( ١١وغيرالمانر: فاكهة«، ١١الكسرالماشر: بعد الهاء وأما والكاف، للهمز، 
الكسروبعد ، ٠ لكبيرة  ١١; الياء فبعد الراء وأما ، الهاء نبل الساكنة للياء مثال على أعثر 

:لمقل فى عه اختلغ وفد ، ا( ره ل وّعبرة، الاخرة، تبمرة، ٠ ت المعمل أو الممل 
إليهاوذمّإ والإمالة تعلاء اسحرف الفصل لكون الفتح الوجهان فروتما ٠، فطرت  ١١

ئمفيه، الخلاق لذكر ينعرض لم لهدا الشاطثى؛ مذهب وهدا للقاعدة، طردا الجمهور 
ألفأو صم أو فتح بعد وقعن، إذا الإمالة جمالها يمعف أكهره  ١١حروق أن أخبر 

ففيهلف \لأ غير القمل أمحا ، (( براءة  ١١لف! ود وبعد ، ٠ امرأة 8 الفتح! بعد الهمزة فمثال 
فبعدالكاف وأما الضم، بعل للهمزة مثال على أعنر ولم ، ٠ المشاة سوأة، ء ت خلاف 

المموبعد I( شوكت اركة، مبمكة، ببكة، ٠ ت نحو منفصلا أو متصلا تح الف
الفتحبعد وهو القرآن فى واحد مثال على إلا لها يعتر فلم الهاء، وامجا ، ا( المهلكة  ١١

نحو;منفصلا أو متهالآ الفتح فبعد الراء وأمحا غيره، لا ، ا( محفاهة  ١١ت ، لفبات المفصل 
ئم، محشورة(( المسرة،  ١١نحو; الحاجز مع الضم وبعد ، (٠ نضرة سيارة، نمرة، شجرة،  ١١

افد٠وءتين،من غيرها عن الحلاق مجن فيها أكهرلما بحروق خاصة مثلة اك ببعض أخبر 
نبلهاحرق أى مجع اكأنيّث، هاء فى ائى إاوكسِالإمالة هو اجر مذهِا عن اخبر ثم 

مناة،الزكاة، الصلاة،  ١١نحو الفتح ث>تاوخن إمالة فلا ألف نبالها ونع إذا إلا شرط بدون 
محيهبتن:ائى للكأف الباب، هذا فى الكلام وخلاصة ، والمجاة(( 

هاءمع بمال ما : ول ات نلائة; ام أقعلى معه وزعت، الحروف، الأول! المذهب 
لدودزينم، فجتت، ٠ ت فوله فى انجموعة عثر ة الخموهى ثرط بدون المأنيثح 
حق ١١قوله فى اغنموعت العثرة الحروق وهى شرط رن بم يفتح ما المانى ، ٠ شس 
حروفوهى; عدمه عد ويفتح الشرط وجود عد بمال محا ت ^، ١٧١ا(، حفنأ ععءِح مماط 

الحسنأبى على فرأ وبه المسير، كمامح، الماظم شد اختار وهو الأربعة، أكهرا(  ١١
غلبون.بن طاهر 

حروفمن قبلها وقع حرف أى مع المأنيثج هاء فى فالإمالة الثاني; المذهب وأما 
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م-سدلأيرى وئكريرهاحش إوم وفى لأعتحسى' وقسهاي ص( )
أنفاحبر سلمت، التي العامة الماعدة من يسنشى بعده وما البيت هذا فى ما آ ش ر 

•وكلمة س قاعد فى الراء بتفخيم لورش يفرأ 
إبراهيم،ثلاثة;ر) ألماظ وهى امحعجمى، الاسم فى ونع ما الأولى لقاعدة ا٠ 

إمراسو،صران((،مثأث.

وكررتالترقيق سبب وسمها الراء ونعت إذا بمعنى التأكرار ; الثانية(( ))القاعدة 
إلىترقيق من لانتقاله اللسان يسر الذي الأولى تفخيم وجب الها بمثال الراء 

خمسفى هدا ووقع اللفظ ويعتدل الماثل فئتناب مكرر، واحد حرف فى تفخيم 
حراب،الأ فى ٠ إنْ الفرار را باوكهف، ٠( فرارا منهم ار بالتربة، محرار(( )) هى: ات كلم

فىا( ذات إرم )) فهي الكلمة وأما وهود فيها ه مدرارا را نوح، فى فقينح(( )اإسرارا 
لاختلافت قيل بالذكر؟ أفردها لم قيل; فان التفخيم، وأصله الثاطبى فطريق والفجر، 

علىأوأعجمية عربية كلية هى هل عجمية وات العربية لغتى بتن فيها اللغة أهل 
فيها.خلاف 

صأتن جأةالأضاب لدى ' ajLjوووب1هذد\ويخا )ص( 
راؤهمجنونة فعلا وزن على كان ما أن فاخبر الوجهان، فيه يجرز ما ذكر إلى انتقل ( ش ) 

علىورم، عن داء الأ أهمل( بتن فيه اختلض قد استعلاء، غير ساكن ر الكوبتن بينها 
هبتن؛مذ 

أبىعن الداني به وقرأ بائلة، عنهم العبر الخمهور وعليه التفخيم أولهما: 
أبىعلى الداني قرأ وبه بعمهم قال وبه والترقيق خاقان، بتن القاسم وأبى فارس الفتح 

ان،كلمت، فى ذللث ووقع أصله، على النفلم زيادات مجن وهو غلبون بن ن الخ
فانلشهرته مقدم ول وات الوجهان، صح وقد صهرا((، حجرا، وزرا، إمرا، سترا، ٠اذكنا، 

الكرةلأن خلاف، بلا فيرقق ءستقنا(( ررمذا، نحو: للخمانل الراء فى الساكن أدغم 
الراء.ولين، كأنها 

:تعالى قوله نحو الت الكلمات هده من كلمة محع بدل اجتمع إذا ; نسيه 
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للكسرالعضد الأّتعلأء حرف لكر فنفلرا الترقيق وأما القياس، على التفخيم أن إلا 
فيجوزورش عند ا( والإشراق بالمشي )ا ت عليها ويقاس صحيحان، والوجهان قبلها الذي 
وابنالفتح، أبى على قرأه لأنه التفخيم؛ اختار قد الداني، الإمام أن إلا له الوجهان فيها 

وشيخهالعنوان هاح_، بالترقيق قال وقد الاستعلاء، حرف لوجود القياص وهو خاقان 
قرأوبه ، الراء قبل الدى للكسر المعضد الامتعلأء حرف ر كأجل من عبدايبار 

علىله وقف إذا للمكانى المياس هذا ويجرى غلبون، ابن الحسن أبى على الداني 
الكلمةأول فى بعدها وقع مما كلمتها فى بقوله واحترز بالإمالة، التوبة فى (( رقة فه 

قوما،لتنذر ١) نحو لأنفصاله الاستعلاء لحرف ناثير ولا مرققة، الراء فتبقى الثانية 
القملأنر وفد نمة، ات لجميع خدك،< تمسعر ولا صبرا، فاصبر )) لورش، (( صفحا الذكر 

الاستعلاءلوجود (( فراق ١) نحو ورش أصل فى لف بات القمل بخلاف خقنا الحكم فى 
.الألف وهو الفاصل لضعف ذللن، ولكن كلمتها، فى 

شنحمتياسبلأأشمئرضأوص )ص(وم
الراءقبل لازم كر وهو ، بالوجودتم( مى المقبلها الذي الثاني الشرحل محترزامنه آ ش ر 

الراء،حكم عق——V ذكرها أركانا أو ثروءل١ قبله والبيتان ااثي1ا هذا وكان كلمتها، فى 
والعارضمنفصلا أو عارضا قبلها الكسر كان إذا للجميع الراء بتفخيم يقرأ أن فأخبر 
ارتابوا، ٠١لفغل مجن الوصل بهمزة الابتداء نحو للكل فالتصل ومنفمل، متصل نوعان 

هذهوصل الكل عند المنفصل وأما امرؤ((، امرأتان، })نحو: ورش وعند ارتضى((، 
امرؤ))إن ورش، وعند ارتضى(( لمن ارتابوا، أم )) ت فنقول قبلها، بما المالمة ااكلماُن، 

الحقيقىفأما وحكمي، حقيقي فنوعان; اللازم المنفصل ر الكوأما ((، امرأُنح ته قال
الحكميوأما ، (( امرأأبوك ، ربلث، )ربحمد نحو ولورش ، ا، ارجعون رب )ا نحوت للكل 
الراءبتفخيم بعضهم; قال لهذا زائدة اليم وذاع!، اليم، ر كمجن عند مرفقا ; نحو 

فىالراد المعنى على للدلالة بالأصلى الزائد ه يلثالراء ترقيق والصوابه اليم لزيادة 
اتصلؤإن هذا فى فالكر برازفن((، لرجل، برشيد، را فنحو: ورش عند وأما بقائه، 
٠جار حرف نها لا حكما؛ مجنفصلة لكنها رمما 

بم1لأوئيق ض بمربشه فمالهم أوM كرٌ )ص(ومانيئ 
هنكملأا النءنسما؛٢؛ فدونلث، مدحل القراءة فى لشساس وما 
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ساكنةياء أو كرة بعد وقوعها لورس الراء لترفيق العامة القاعدة أن "علم قد ( ش )
الراءقرففوا العامة القاعدة حالفوا قد الرواة، من داء ات أهل بعض لكن أولينة، مجدية 

وعند٠ رزقنا ردف، البحرين، لبشرين، ٠ نحوت ر كأو اكة ّياء بعدها وقع التي 
مقتالتي الراء على منهم قياس وذلك قربة«، محرم، غربية، ولا ائرفية نحوت ابميع 

أوصممها يتقدم قد الإمالة أن ومعلوم إمالة، الترقيق أن وعالي ترقيقها، يوجب بما 
التيالراء رفق محن مذهب بابطال الإحبار هو ول؛ ات بدليل\ن، المصنف فأحاُب، يتاحر، 

والنقلالصريح النص لعدم علميه يعول فلا اكة ّياء أو كر مجن ترقيقها ب، محبناخر 
فيفلهر، أئمة عن عاليه يعتمد قوى امناد ولا مذهبهم، يؤيد الذي الصحيح 

مجالولا محيخل لا والقياس قياس، هدا إن ت الثاني الأعلام، نمة الد بثن ويشتهر وبياع، 
افكلام المنزلة وعلو بالئداسة ولى الت فمن البشر لكلام بة بالنهدا السماع، مع له 

ذلكتواتر وقد ا، بهنزل التي القراءات ووجوه العفنيم القرآن منزلة خاصة القدم 
تعالىالك اختارهم زمن كل فى الثقات ا[دئمة عن المحيحة خيار وات بالاثار ماع الس

عنأخذوه الذين النابعثن إلى جماعة عن جماعة فتواترت القران لنقل واصطفاهم 
عنالرصول وتلقاه عشرا، وعثرا خما خمسا غه الرسول عن تلقوه الذين الصحابة 

مسحانهالمولى وأن خاصة وعلا، جل العزة رب عن امحفوفل اللوح عن ■مريل مس ات 
يأتيهلا ١) بأنه واخبرنا حفظه، مريل على تيسيره ذك ومن بحفظه، تعهد قد وتعالى 

عليهيطرأ لم ولهذا ، ا، حميد حكيم من ننربل لأنه خلفه محن ولا يديه بتن من الماطل 
محنعلم نيل: فان معه، الكلى القياس منع فغد ولذلك تبديل، ولا تغيير ولا خلل 

فقال:المكسورة، المتهنرفة الراء نبل التي الألفان إمالة باب فى جوازه مع هتا القياس 
أمايجوز، فلا أخرى، كلية قاعدة عن كلية قاعدة هنا القياس إن قيل: لتنغلأ؟ واقض 

فيجوز،أمثلة، على أوأمثلة مثال على مثال قياس أى جزنض فالقياس الإمالة باب فى 
•■جزنكا علتما جزنى قياس لأنه 

امملأأجمع ١^^، فى وذمخينها وتهم° عند مكنورة ومف-هها ( ص) 
تميلاا ماو الكسر بعد ترئق غيرها مع وفمهم فى ا ولكنه

مملاالاكاء فال وروبم بالمحون نأل اشاء أو 
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الوقفأن على اكجيه وهو هام، أمر إلى إشارة ممقلأI( الذكاء فال » نال: ثم باروم، 
مل.ما حركة فالي كون بالونف إذا أمحا حركتها، ينظرإلى بالروم عليها 

منننلأكرْ يالتسبم الأصل على وصمغه فد الذي هذا عدا وفيما ( ص) 
صلات على عامحلأ كن أتما هذا وتغميل ساب الأ بموجب والعمل بالسير أمر ( ر) 

للترقيق؛المؤججة مجنالأساب الباب هذا فى للث ذكرته مجا محوي فيما التفخيم هو الذي 
حلاصةوأمحا وهوالتفخيم، الأصل إلى رجع سجبه ففد فإذا اَدصل حلاف الترقيق ن لا 

وفىالكلمة أول فى منهما كل وتقع نحرك أو كن تأن ا إمت فهي الراء فى الفول 
مار كفان قبلها محا لخركة نظرا حكمها فيدور ساكة كانت فان طرفها، وفى وسهلها 
تممأن تبالها فالذي بعدها، وشرط نبلها شرط للجميعبشرثن، ترقيقها تعين ملها 

مكورغير امحتعلأء حرز بعدها يكون ألا بعدها والذي كلمتها فى لازم ر كبعد 
الشرطينأحد مجن ركن تخلف فان صبرا«، فاصبر شرذمة، فرعون، ار ■' نحر كلمتها فى 

أوفاهجر((، تنهر، فلا كرسيه، راقرية، نحو: صم أو قبلها محا فتح بأن التفخيم تعين 
وصلنحو؛ كلمتها غير فى أو ارتابوا«  ١١نحوت محن الوصل بهمزة تالأبتداء عارض كر 

قرطاس،)) نحو؛ مكسور غير كلمتها نى استعلاء حرف بعا.ها وقع أو قبملها، بأم ارتابوا 
الترقيقفيه فيجوز بالشعراء، فرق،(( را ; فى وهو الاستعلاء حرف كسر فان ٠ وإرمادا 

الاستعلاءحرف فالكسر الترقيق وأما القياس، وهو الاستعلاء، حرف لوجود والتفخيم 
لعروضوقنا سكن ولو كسرتين، بين لوقوعها صعق، لأنها الراء؛ وللكسرنبل 

بجوازا< الإش_راقا ٠ نحو; ذلك فيها وتع التي فواعده من لورش مجا ويقاس كون ال
نحو:بعدها استعلاء حرق بوجود التفخيم لزوم أو الاستعلاء حرف لكر الوجهين 

منهاور المكبقس ولم حركة، بأمح، تحركن، ٠ صراط # وكذا ، إعراصا(( فراق، ذا ه٠ 
أمثلةوتقدم القوة من الظاء فى لما تفخيمها تعين بل الوجهين حراز فى فنق« ٠ على: 

وصلها،بهمزة أوالابتداء وصالها ٠ امرأة ؤإن ٠ نحو: الانفصال أو العارض، ر الك
وغيرذللنؤ.، ٠ ربلث، ابأن ونحر■' 

فىالتفخيم لأكل تعين أوالضم بالفتح حركت، فان الراء تحركت إذا وأما 
يعرج،ثركا، اقرأناه، أووسطانحوت رزقوا*، رزقناكم، ٠ ابتداءنحوت الئلامثؤ مواطنها
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فيهتمت ما إلا ، لكم(( حجر فهو الذي، أكثر ٠ ; نحو وصاد المتطرفة وكذا ، القرون(( 
مواءالكل عند فالترثيق المكورة أما العامة، قاعدته ونق فترقق لورس ترقيمها نروحن 
أووسطا أو أولا تبلها ما ممالة أو ممالة أو مجبعضة أو تامة عارفة أو لازمحة الكسرة كانت 

الأمفى مستغل أو تعل محرف يعدها حركة بأي تحرك أو نلها ما كن منونة طرفا 
وانحرإن،(،الناس، وأنذر أرنا، والفجر، الرقاب، اإغارمين، ارزقا، ; نحو الفعل فى أو 

الطرفةعر وقض إذا وأما أمال، مجن عند (( الإبرار مع بشرتم،، كوكبا، رآ ٠ نقل من عند 
الساكنةالياء بعد ترقيمها تعين حركة بأي تحركت فيه يسوغ فيما الإشمام أو كون بال

•نحو مباشر نلها ما كسر أو ، الحق(( بغير بشير، من ير، قل خير، لا حير، فهو  ١١ت نحو 
والراءالكر بثن الاستعلاء حروف محن ليم حرف كن أو منتشرا( وازدجر، منهمر،  ١٠

وعآق ١٠النون غير I( ممن  ١٠فى فوقع الاستعلاء حروف من كان فاذا ٠ حجر لذتم،  ١١نحو:
و،رار با[ت مجم ٠ نحو: ة إمالقبلها يكون أن الثالثة: ورة المالحكم، ومحلق القطر(( 

محنشرر،٠ ٠ ولفظ أمال، مجن عند وذلك ، رآ، ، فرتم، ٠ نحر: الإمالة عليها وقعن، أو 
ومجاعداكبرى أو صغرتم، كانت محواء والإمالة بالترقيق الإمالة عن عبر بعمهم لأن ذلك، 
غالبا،التفخيم تفضيل مع الوجهان ففيها مكسورة كانت، إذا إلا التفخيم ففيها ذللن، 

الجدول:وإليلث، 
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اخر-من.لبعد ، الضلالة((  ١١; نحو من الضاد بعد اللام نفخم لا نسيه  ٠١

صلاواشب ولما نمكز وض فمالأ مغ حفا طالَ وفى ( ص ) 
اعتلاترفقها الأى رءوس وعشي كهذه ا سهاء اليذوات وحكم 

ف'ضرالخلاف فيه ما ذم لورش اللام ممليظ شرومحل نى العامة القاعدة من فرغ لما )ض( 
فجلهاالذي والحرف اللام الألف توسطت إذا ت ول ات ذوءين.أ فى الخلاف لورش أن 

يمالخا(( ١١بالبقرة، الا،ا فم ١٠الثلاثة، مراضعها فى ٠ محنال ا؛ا ألغافل، نلائة فى ووقع 
وعمومالفاصل، لضعف نظر فخم فمن والترنيق اكفخيم دائربآن فالخلاف بالضسأء 
نحوتالوقف مكون ; ٠ الثاني النوع  ١١الفاصل إلى نظر رفق ومن فضل ات وهو القاعدة 

المكونعروض إلى نظر فخم فمن الوجهان الوقف، حالة فيه ظل« وبطل، يوصل،  ٠٠
بغضعاما الحرف سكون نظرإلى رفق ومن المسح وص القاعدة لعموم فضل وهوالد 

تفخيمهائروحل فيها م إذا اللام فى الخلاف هذا يجرى أن أخبر ثم عروضه، عن الثلر 
آيةرأس يكن لم فما أولا، آية رأس يقع أن إما وهذا ياء عن منقلبة ألقح بعدها وأتى 
الفتحبثآن الخلاف فيها الياء ذوات أن ص وفد ونرفيقها اللام تفخيم بتن الحلاف ففيه 

يعلمنأمل وأدنى القليل النظر عند لكن أوجه أربعة فيها أن ١إذلاهر فعلى له والتقليل 
للتنافرالفتح مع الترقيق اجتماع عدم وكذا يجتمعان فلا الإمالة مع التفخيم يخن التنافر 

مواضعفى ذللث ويقع للتناسِح، الإمالة مع والترفيق الفتح، مع التفخيم إلا يبق فلم 
إلاله فليس الوصل حالة أمجا الوجهان ففيها عليها الوقف حال بالبقرة مصلى،(  ١١ستة 

ا(ويملى  ١١راء بالإما( يملاها  ٠١ثم يوصل((  ١٠نحو; محن عليه كالوقوف التفخيم 
رأسكان إن وأما اللهب فى أا نارا سيصلى ه باإاليل، يملأها٠ لا  ١١والغاشية بالأنشقاؤ، 

بالمدعلى،فصلى٠ اربه القيامة، فى ولاصلى، Iفلامد3؛ نلائة؛ مواضع وهوفى آية 
بهيعتل الذي وهو التقليل هو الأى رءوس فى المشهور أن ض فقل بالعلق a صلى إذا ١٠

أشارولذا واحدا، وجها فيكون الترقيق إلا التقليل ينامحب، ولا ثه يناممجع معه يح فيترت
رققثم بفتح ففخم كهذه، منها الياء ذوات وحكم  ١١بقوله البرية إحاف صاحب، إليه 

إلىجنح من أما ، ٠ اعتلى ترقيقها  ١١بقوله; الناظم الوجه هذا رفعة إلى أثار وقل ار مقللا 
يعرجلم ولذا عليه، يعول ولا به يعتد لا فهوانفرادة التفخيم مع إلا يكون ولا فتحها 
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(حده ) تعريفه ت أمور وللوقف لقماحف، العشماز الرمم وفق وابتداء وفما كلمة 
عنهوانتقلت تركته إذا كدا عن وقفت ت يقال الكف، لغة! حده قاما حالاته، مواطنه، 

بنيةعاده فيه التنفس يمكن زمنا الكلمة على الموت لطع واصحنادحا غيره، إلى 
للقراءة،والترك الإعراض ص لا به ئ أو ض الوقوف الخرف ش القراءة استئناف 

المكون،: فثلاث حالاته وأما الماب، بها عنون التي الكلم أواحر فهي ت المواطن وأما 
تفقال صلية اث بالحالة ابتدأ ثم عنه مع سواه وما الكون صل وات الإشمام، الروم، 

تعزلأحرم كزيك عن \فةو من افقايأ ونو ١^ أصو والأنكان ( ص) 
السابلهذا أساس بأنه ووصيه الإسكان هو للوقف، ولى ات الحالة أن ذكر ئد آ ش ؤ 
التناسبمنها سباب لا أصل وهو عنه فمع عداه وما أصل بأنه بعضها عن أحجر مجور لت 

عامأنه ت ومنيا كلفة، أقل فكان تخفيف مجوصع والوقف أحف نه 'ذ الوقف؛ وبين بينه 
فيثبتالحركة له ثبتت الابتداء صد الوقف أن ; ومنهاعليه، الموقوف أنواع جميم فى 

منومجأحده الوقف استفاق أى إلءُم اشتقاقه وهو قال نم الكون وهو للوئتف صدها 
٠عنها والتجرد الحركة عن ألانعزال 

ضلاممن والإضام الروم من به عمرو أبى وعشي )ص( 
مطولأالعلام أولى لس—ابرهم ا يراهمالمران أعلام وأكشر 

الوقفحالات من أن فاخبر عنها تفيع فيما شؤع صالية ات الحالة من ء-رغ لما ( ش) 
لهمبالوقف أى والكوفييرن، عمرو أبى عن نصا وردا ففد والإشمام الروم ■ الفرعية 
وسيأتيإشماما أو روما تكون والإشارة بناء أو إعرابا كانت سواء ألحركة إلى بالإشارة 

أهلأعلام أكثر لكن شيء ذلك فى عنهم يات فلم القراء مرن الماقون أمجا تعريفهما، 
حسنطريق ته ؛ت أولى؛ وذلك نمة ا'ث لسانر بالإثمام أو بالروم الإثارة اسحب داء الأ 

٠الجميع عن الإبحان جواز مم البيان من فيه لما جميل ومقصد 
لهمداء الأ أهل من نص ث\ذكوس عمرو بى ت والإشمام الروم جواز أل تجنه: 

وليسداء ات أهل من لهم فاتحباب عامر وابن كثير وابن نافع عن -جوازهما وأن 
هذاعن سكت عض البأن ا( أعلام وأكثر ار ; قوله من ويؤخذ عنهم صا مص 

أه.الاستحباب 
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هِم ء وصلاوالحر الكسر عغد ورومك وارد والرفع المم فى وفعلهمأ )ص( 
أنملاامحو ائوفى إمام وعند دارىءٌ واضب السح فى يرذ ولم 

الرومقلل ورد ئد أنه فأخبر موافيهما، أى والإشمام الروم مواطن ذكر ئد )ش( 
حتىالقراءة أئمة عن الروم فعل نقل أنه أحم نم والرفع، الضم حركتى فى والإشمام 

فىاماءة أئمة من أحد يجزه لم الروم أن أحجر نم والخر، الكسر حركتى فى إلينا وصل 
فلاالثلاث الحركات فى الروم استعمل النحو إمام أن أحبر نم والنصب الغتح حركتى 

الإثارةحوار فى الحركات من غيرهما بت'ت ولا والنحب الفتح حركتى ب؛ن عنده فرق 
أوكلالنحوالمشهورين أنمة من إمام أى جنس على يهللق النحوا< »إمام وقوله:بالروم، 

•سيبويه وهو؛ به والمعتدى بينهم من الشهور الإمام به يراد أو النحو علم فى أشتهر محن 
نغملأممدا رابا وإعبناء بلازم إلأ التحريك يوع ا وم)ص( 
وصحأن فأراد مجرة من أكثر ستا ذكره ند الماحلم لكن ثلاث، الحركات بان اعلم رش( 

إلاالأقسام هذه مته وقالتحريك نوعت وما قائلا ذلك عن فأمر متا عددها علة 
التيالإعراب ألقاب وعلى ر، والكوالفتح الضم هى: التي البناء ألقاب على ص نب 

الرومدخول فى ومحتحد واحد حكمهما أن ليعلم أوالحر والخفض والنحب الرفع هى؛ 
لتوهممنهما نوع ذكر على اقتصرت لو إذ أحدهما، محن أو منهما الغع وفى والإشمام 

بالنحوصخاص الحكم وأن أفراده، من وليس الحكم عن بعيدا يذكر لم الذي أن 
وعدمللكل الحكم شمول على لينص بالنوءان عبر الصنف أن القول وصفوة عليه، 

الروملتعلق والبناء الإعراب ألقاب من كانا ؤإن السكون ولا يدكرالجزم ولم التفرقة، 
تأثرهالعدم تتغير لا ا ئنهباللزوم، الثناء حركة وص_مت وفل بالحركة، والإشمام 
حفضإلى نحب إلى رفع مجن متنقلة تحير بأنها الإعراب حركة ووصفت بالعوامل، 

ومنقبل، ومن حيث، من رر نحوت الخم البناء، أنواع فأمحئلة العامل يقتضيه ما وفق 
أنواعوأمثلة ((، هؤلاء )) نحو: والكر ، حجة(( لا عاد، ومحن أنت، را نحو: والفتح ٠< بعل 

)رإلىنحو: والجر، ا( رجلا أتقتلون را والنصب، مؤمن(( رجل  ١١ونحو! فالرفع الإعراب، 
رجلمنآل«.
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االخط مرسوم على الوقف باب )

الموثوقالحروف بيان فى وهذا وأحواله، الوقف كيفية فى التقدم الباب أن اعلم 
منعنهم الك رصي الصحابة به نام ما وفق ١^٠١^، فى رسمها حقيقة حيث من علميها 
وأمرممار، ا[ت إلى وأنفذها عفان بن عثمان الثالث الخليفة زمن فى لها وتدوين وضع 

كيفيةالبيان وهذا الوقف بحكم جاء السالف الباب إن ت يقال وثل عداها، محا بإحراق 
كانوتدوينه، له المحابة وضع ونى ثر المد هو اللغة; فى والرسم وهيئته، عليه انحكوم 

ومنالقران، شرف مجن حازها التي فلقداسه الاس، وضعه مجا حلاق على مواضع خى 
بلعليه بغيره يستدل لا الذي المعصوم عن مشافهة أحذوْ الذين له الصحابة تدوين 

الواوكحذف البشر علم وضعه ما فيها حالف التي الواضع ومن غيره، على به تيل ب
بالعلق،الربانية سندع بالقمر، يدع يوم بالأمراء، ان الإنويدع رر • كلمات ربع أز 

إذاار فى وحذفها بهوي، ا( تكلم لا يأت را يوم نحو من الياء وكذا ، بالشورى(( الك و.بمح 
والفجر.فى يسر(( 

الأبتلأوقف فى الخط اع ؛ايعنواونافع اذئى والمهم نوكوف( ص) 
يمملأحمان فيه احتلموا وما ر امعوابن يرممئ ير كثولابن 

حدناالمحض رسم معرفة الك-ريم اك/آن قارئ على الواجب مجن أن اعلم )ش( 
مجنالقارئ ليتحقق م الرّعلم كتب فى ذكر مما ذلك؛ وغير وانفصالا، اتصالا وإنبائا، 
أونفى بضيق الاضهلرار مجن معناه فى ما أو اختبارا، أى ابتلاء عليها وقف التي الكلمة 

فماالمصحف، رمم اتباع عاليه فيهل ذلك نحو أو بكاء أو ءءلا»بى غلبة أو يان ن
نحو؛بالهاء عليه وقف بالهاء رصم ومجا ، رحمت، ٠ نحو بالتاء عليه وقف، بالتاء رسم 

اعمسرر ت مجن الميم نحو٠ حيره ات الكلمة على وقف رّسما المتصل وكذا ، الملائكة(( رر 
ماوكذا ، (( مانهواعن رر نحو: الكاوا<تين إحدى على الونف، جاز انفصل ومجا ، قليل(( 

بالإنباتعليه وقف، ت،، ثبومجا بالشورى، وبمح(( رر ; نحو بالحذق عليه وقف، حذف، 
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;كقوله ها ذكر ْا وهو ، فيتبع الرمم يخاف نص فيه جاء ما يالرعدإلأ و يمحوا )١ نحو! 
الواوحذف على كالمممق كثير عليه المتفق أن فاعلم الخ، ص مونت هاء باكاء كشت إذا )) 

نحوتووقفا رصما إثباته على اتفق أو ا ووقفا رمسمسا ايقة الّربع اي -كلمات اإفى 
علىفالتفق اتصاله، على اتفق وما انفصاله، على اتفق ما وكذا بالرعد، (( .يمحوا)ا

({نرينك ما ؤان را ; فوله فى ما من إن وكذا ، (( مجايهواوعن فوله فى ما، مجن عن انفصاله 
قامايشركون، عما قليل، وعمسا ت نحر اتصاله على منفق عداهصا وما بالرعد، 

بمذاهبقاعدة الصّنانى ؛لن كثيراعليه المتفق هذا كان فلما تخافن((، وإبج-ا تثقفنهم، 
علىالاضطرار من معناه فى ومجا احتبارا، الكلمة من حير الأ الخرف على بالوقف الفراء 

أبىوالمازني ^۶٠؛-^!، ١١عن نصا نبتت الرواية أن فاحبر المصاحف، فى ورمم صور ما 
الكلمة،من حير أن الحرف على الوقف عند المصحف حط اتباع باعتنائهم ونافع عمرو 

قبله،الذي الحروف من ه معصيت ٠ من التاء نحو; حير \لإ بالحرف احترزت وفد 
فلا، 0 والرحمن سليمان ٠ ونحوت بالواو فيها يوقف فلا ٠ الصلاة ء نحوت مرادة فليست 

استحبعامر وابن كثير ابن وأن لف، بالا الجمع فى يوقف بل بالحذف عليهما يوقف 
كلمةاحر على الوقف عند الصحف فى رمم مجا اتباع داء الأ أهل مجن شيوخ لهما 

أناعلم السءير■ صاحهب قال واستحضنوه ، لهماوارتصوه معناه فى ومجا اختيارا، 

وليسالمرسوم على يقفون كانوا أنهم والكوذين عمرو وأبى نافع عن لدينا نما الرواية 
علىلهما يوقف أن أنمتنا واختيار عامر، وابن كثم ابن عن شيء عندنا ذلك فى 

الأخير؟الخرف المراد أن على الشاهد كيف قيل: فإن ذلك عنهم روى كالذين المرسوم 
إلاوقفا، مي يلا الوقف ولمفل الوقف العنوان من أن ; ولى ات ثجهناأن، من ; قلت 
مجنالأخير الخرف فى فيه انحتلف محن ذكر ما كل الثانية: الأخير، الحرف على وقف 

إلخ.ئء بالخاء كتبت إذا : نحو اصة 
ومعولارضا حما قف° نالهاء موئث هاء باكاء كتجتْ إذا )ص( 

اختلفذكر فى ثؤع عليه، المتفق فى القراءة أئمة مذاهب بيان مجن فرغ لما ( ش) 
كهاءمنه والمبدل الميل بيرن دار مجا الأول: أنواع: على الاختلاف وهزا الأئمة ب^ن فيه 

والاتصالالانفصال بذن فيه دار محا الخانى; ومحلا، الخاء مجن بدل وقفا الهاء ن ت الخأنيث؛ 
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يابني، ليتما، يدي، على، إلى، رر وهى؛ مرصعا ا_j، فى وقعت كلمات 
الساكنين،التقاء من فرارا ذلك فى الياء وحركت ممحرخى((، والدي، ايمز، بني، 
نحو:فى الياء فى الياء أدغمت ثم الياء، لحقتها أو المقلير على حملا نمحة ت، وكان

يزاد٠ بني يا را ز وكذلك لغة ممرحإ« را فى ر الكوجاز للتماثل، وعر(( إلى'  ١١
فىهائيتان لغتان وهما والإسكان الفتح و\ن فيه انحتالف، وأما سيأتي، كما الإسكان 
فىوالأصل مبنية، نها ي ؛ ول( اد صل اك هو فيها والإسكان ، العرب، كلام وفى ااقرآن، 

بالحركة،فقوتما مرفوع غير حرف على اسم لأنه ثان؛ فأصل الغتح وأما كون، الالبناء 
عدهاثم بتعريفها، فابتدأ ، الهنفذكر فكما جملتها وأما للتخفيف، فتحة وكانت، 

:فقال،

فمنكلأالأصول نمس من هى وما إضساية ياء الفعل بلام ولستأ ا ص ر 
١كل والكاف كالهاء ا ولكنه دخلاموالكاف للهاء يرى ه نلت٠ 

المتكلمعلى الدالة الزائدة التهلرفة الياء هى وتمامه مختصرا تعريفها تقدم إ ص ر 
متهلرفةكانت، أصيفت، إذا الياء ن /د إضافة؛ ياء هوله محن مأخوذة ثلاثة أؤلراف فهده 
ذكروقد للمتكلم، ياء ت، كانإذا الياءإلا تضاف ولا إليها المضافة الكلمة على زائدة 

كانت،إن للكلمة لاما نكون لا الإضافة ياء أن أحبر أولهما: عليها، للأستدلأل ءلرضث 
ماضيافعلا أو ، (( الراني النواصي، ، المهتدتم، الداعي، رر نحو! اسما ت، كانمواء توزن مما 

،ب، أقريأدرى ثإن أم، أتهتدي آمنا، يأتي من أم رر نحو: مضارعا أو ، إلى(( ألقى رر ; نحو 
مقابلةلأنها الكلمة؛ أصول مجن ذكر فيما فالياء، أءءنتكم(( تزدرى بالحق، يقضى 
المبهمةمماء ات فى وذإلثا توزن لا مما الكلمة ت، كانؤإن إضافة، ياء فلست، للامها، 

الكلمة؛أصول من ذللث، فى فالياء (( هى رر الضمائر وفى (( واللاتي ، والنى، ى، الذ را نحوت 
ولهذاا( صول اك نفس من هى ومجا رر قوله; معنى وهدا هكذا، بصورتها، وضعت، ها نت 

منهماكل بوضع أى وكافه الضمير هاء إحلأو( صح إذا I ثانيهما إصافة، ياء لسسِتظ 
ثيليمنحو فى فتقول إصافة ياء كان الياء مكان أحدهما وضع أو الياء مجوضع 

،٠ حثرتنى لم ررفاذكروني، نحو; الكافح دون الهاء نحل ما ومثال ، وسياللث، سبيله، 
تدلإضافة ياء كلمة كانت، ولما الكاف بخلاق إحلالها لعموم الهاء؛ ندمت، ولهدا 
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وهزياركعى، اننتى، # ت نحر المؤنثة انحاطبة على ندل مما بها احنرز التكلم على 
جد،الحاصري ٠ نحو; السالم الذكر جمع فى الواقعة الياء من واحترز ، I( إليلن، 

فىلما الأفاقة ياءات محن هذا فليس ، I( الملأ٠ والفيمى رزقهم، برادى سل، عابري 
ومحاحركة، عن نائبة كونها حيث محن الثانية نى ولما ، الخطاب؛ على الدلالة من الأول 

ولاالضمير، هاء وصع يمح لا مما كله وهدا إليه، يضاف أن على يقوى لا كيلك كان 
محيفهل الفعل بلام عير قد قيل: فان إضافة، ياؤه لبت لذلك فيه الياء محوصع كافة 

لانهاالكلمة لأم بأنها عير من صحيح،لأن التعبير ت قلت ؟ الكلمة لأم أو الفعل لأم 
وقعهاالتي للحروف فنفلر الفعل، لأم بأنها عبر ومن المرق، لحله ما كل تشمل 
كزإكا،واللام والعئن الكلمة أو الفعل فاء فالفاء فعل، كلمة مجن الكونة المرق علماء 

فعل.لأم الفعل بلام المراد فيأكون 
ضميرفى فاجتمعن، واذترقنا، اجتمعن، والياء والهاء الكاف إن ت تجيه ته 
وتحركالحمع، ميم بعدها كان إذا الضم بحركة تحركت، فالكاف وافترقت، ، النم، 

أوكسإا قبلها لما اتبالما فتحركت الهاء وى أولئاك،، ذللئ،، * نمحو:تكن لم إذا بنيرض 
لضعفهاقبلها وما بعدها ما فيها فائر فيها، ت نحو فتحسن، ألف بعدها كان إذا إلا ضما 

عليهالخفتها الفتحة ت هى بحركة إتحركتا فتومْلتإ، الياء أما بالملة، فقوبلت، 
الحركة.مقام يقوم والد بالمد، تقوى لزللئ، الكاف عن لضعفها وتكن 

مجملاأحكيه القوم حلف وئنن مغيمة وهمتن زض،ء وفى ( ص) 
:أى القوم أن يأحبر فيه، اختلف، بيان فى "-مع منها عليه التفن، محن *y؛ )ش(لا 

صاحبعليها زاد وفد إضافة، ياء عثرة وائنتى مجانتى نى احتلموا جعة الالأئمة 
لكرنهماالزمر فى (( عيال فبشر )) النمل، خى (( الق اتان فما و ت هما ير التي

فىعدهما الشامحلبى الإمام لكن ياء عثرة وأربع مانتتن عنده عددهأ مبلغ مفترحنتن 
لجمحالشامل عددها أى مجملا ت وقوله زيادة أى منيفة ت وقوله رمما، لحذفهما الروائي 

أذكر.اى حكى مضارع وأحكته: الأقسام، 

نملامواضع إلأ فتحها سما ونننها بفتح همز م نمون (فتص ) 

٢٠٤



بعدهإما ت قسمان فهو تفصيله أمجا إجمالا، فيه امحالف عدد ذكر سلف ند ( ر )
الدىنأمجا وصل، همزة أو فهلم، همزة ت قسمان همز بعده قاليي همز، غير أو همز، 
همزةوأما مجضمومجة، أو مجكسورة أو مفتوحة إما فالهمزة نلاثة، أنواع قطع همزة بعده 

همزةبعده ما أنواع فصارت لا، أو التعريف لأم تصحبه أن إما ت نوعين فعلى الوصل 
المذكور،الترتيب على ذكر ثم الهمر، غير حرف أى بعده الدى ت هو والسادس حممة 

ياءعدد أن فاحجر غيره، عن له الفاتحين ولكثرة لكثرته، مجفتوح؛ همز بعده بما وبدأ 
إليهمالمشار بفتحها احتم ياء وتسعون سم مفتوحة همزة بعدها التي الإخافة 

بعضكان ولما ٠، أرى إني أعلم، إني ٠ نحو: عمرو وأبو كثير وابن نافع ت وهم سما« ب٠ 
بالذكرخصّها إسكانها على اتفق ند همزمفتوح، بعده ما صابهل نحت داحنة المواضع 
نفتنىولا و عراف، ؛\لأ أنظرا( أرني ٠ •' أربعة وهى فيه امحتالف هو عداها ما أن ليعلم 

بهوي.أكنا( وتنحنى را بمرم، أندلث« نائبعنى  ١١بالتوبة، و ألأ 
٠عليه زانية بل والتسعين التسع مجن ليست ربعة ات هذه إن نبيه ته 

ماتمحبسابدث)ص(تينىماذ/ُنىمح 
تنخلاان ثموواو_م_رى وصه لمافع بٍلى ه عملسالونى 

سلاودوني لى وينر وضننمى بها ولى الأولان رسف!نى ن
ٌءيْم ِ 0  '

وكلأاثنان ا بهولكنى هداها حت إذ وأربع لى اجعل فى وياءان 
الأوصهائيه هود فى دطرنْ ومحل أراكم هود!ئى فى وثمل تي وتح

وصلاتأمروني أعمى دانمى تعإم ح_رْم_إوينزسى 
حالاتذلك فى لهم سما، وأهل» الموع، هذا س اسضى مما ثرع ( ر) 
عنالخلاف فيه جاء وما غيرهم، معهم أضمف ومحا بفتحه، بعمهم اختص محا ثلاث: 

ادعونى٠ وباء ، أذتلْ ذروني  ١٠ياء بمنح يقرأ أن فاحجر بالأولى، فابتيأ بعمهم، 
ثمكنير، ابن ■' وهو ٠ دواء  ١١بدال إليه للمثار I( أذكركم ناذكرونى وياء» ، (( أّتجب،

والهاءبالجيم إليهما للمنار والأحقاف النمل فى ا( أن أوزعنى  ١١باء بفتح يقرأ أن أحبر 
ليبلوني ١١باء بفتح يقرأ أن أخر ثم والري، ورش وهم: ا( هطالا جاد )) فوله: فى 





كثيرابن وهم: ٠ اد عمالعلا نفر  ١١فوله: فى والع_ين وا/ألف بمفر إليهم للمشار 

ياءبفتح بقرأ أن فأحجر واحد، موضع وهى ت التالثة وحفص وناثع عام وابن عمرو وأبو 
٠بالخلف دره إلى نته » فوله: فى والدال والهمز بالخاء إليهم للمثار ٠ لم أو اعندي 

.عه بخلف كثير وابن ونافع عمرث أبو هم: 

فيهالخلاف أن على وقبل الزى، من لكل بالوجهين يفرأ أن الفلم ظاهر ! تنبيه 
يقرألذلك الراويين على موزع الخلاف هذا أن المراءة علماء حققه والذي مفرء، 

بقوله!البرية إتحاف صاحب أثار ولذا بالفتح، ولقنبل بالإمكان، للبزى 
تأصلاما على فافتح فتحل وعن لأحمد مكن النمل نحت وعندي 

.الياء بامحكان القراءة الموع هذا فى السالمة التراحم إحدى يذكرفى لم لمن وتعين 
نعرلأما حكمٍسوى اولى بفتح همزة كمر هع ^٠ ٣٢مع ونغتان ( ص ) 

لقلةبه وثنى ور مكهمز بعده فيما ثرع الهمز بعده فتح مما فثمخ لما ( ر) 
الياءبفتح يقرأ أن فاحبر ياء، ون وخماثنتان عدها وجملة مالز عما ورجاله عدده 

فىوالحاء بالهمز إليهما للمثار ٠ إنك منى إلا، منى ٠ ت نحو بعدها الهمزة كرمن، التي 
عنحرج أى ٠ تعزلا محا سوى ٠ ت قال ثم عمرو، وأبو وهما؛نانع حكم« أولى  ١٠■' فوله 

عليهما.أوبزيادة فتحها بأصل قامات اللذين الإمامين أو الرواة بعض بنقص صل ات 

انم—لابالمتح ناء إن بعده ا ومولعنتى عبادي وأنصاري بغاتي )ص( 
النلأوافى  LS\ونٌ دنر وفى ذشيدىننأودجمىً 

فأخرالبعض، به قام الذي النوع هذا حكم عن وانفمل تعزل فيما شروع )ر( 
والصف،عمران بال ا( اللي إلى أنصارى  ١١وياء الحجر، فى (٠ إن بناني را ياء بفتح يقرأ أن 

وقعالتي الكلمة وياء بص، ا( يوم إلى لعنتي  ٠١وياء بالشعراء، إنكم(( ادي بعبوياء» 
إليهللمسار والصافات والقصص الكهف فى ثاء(( إن متجدنى  ١١ت وهى ثاء إن بعدها 
نملورش، بيوسف إنا( إخوتي ٠١ياء بفتح يقرأ أن أحبر ثم نافع، وهو: أهملاا( ١١بهمزة 

والهمزبالحين إليهم للمئار إليلث،(( يدي رر ياء بفتح يقرأ أن فاخبر الزيادة، حالة فى شمع 
بفتحيقرأ أن وأخبر عمرو، وأبر ونافع حفص وهم: 1( حمى أولى عن  ١٠نوله:فى والحاء 

وهما:٠ كسا أصل » نوله: نى والكاف بالهمز إليهما للمثار بانجادلة إن ٠ ورملي ياء)ر 
الياء.باٍكان القراءة التراجم من ترجمة فى يذكر لم لن فتعآن عامر وابن نافع 

٢٥٧-الساتالإلهية( ١٧٠)





علافى وعهدي فاش فاسكانها عشرة أربع اللام وفى )ص( 
مغزلافاح ا كمماعآياتي حمى الثدا وفى شرعا كان لمسادى وقل 

وهووصل همزة بعده وقع فسما ث—يع قطع همزة بعده وقع مما فيغ لما ( ش ) 
بالمماحبفابتدأ شابهها، وما التعريف للأم مماحبة أو المنفردة الوصل همزة ; نوعان 
للمثارجمٍعها عثرة ربع ات ياء بإمكان يقرأ أن فاخبر ياء، عشرة أربع وحملته للأم، 
سردهايأتي وسالذي((، ربى الكتاب، ر)أتاني منها; حمزة، وهوت ا( فاش رر بفاء إليه 

الذلال؛نا(عهدتما ١) ياء بإمكان يفرأ أن فأخبر بعضها، فى حمزة وافق من ذكر ئم بعد، 
يفرأأن وأخبر وحفص، حمزة وهما; علا(( فى ر) قوله: فى ثالعين بالفاء إليهما للمئار 
شرعا((كان )) قوله فى والثبن بالكاف إليهم للمنار الذين(( لعبادي قل ياء)١ بإسكان 

بوثاالمعباد(( را لففل ياء بإمكان يقرأ أن وأخبر ائى، والكوحمزة عامر ابن ت وهم 
امنوا((الذين ادي عبيا ٠ ان! مومحعوهما التعريض، لأم بعدها وأتى النداء اء بي

•قوله فى والشن بالحاء إليهم للمشار بالنمر (( أسرفواالدين عبادي يا ثل )) بالعنكبوت، 
عنرا ياء بإسكان يقرأ أن أخبر ثم ائى، والكوحمزة عمرو أبو وهم: ، شاع(( حمى رأ 

وهما;، فاح(( كما و قوله! فى والفاء بالتان إليهما للمشار عراف ات فى الذين(( آياتي 

•وحمزة عامر ابن 

تسعةبإسكان اختص حميعها، سكن حمزة أن النوع هدا فى القول،؛ وخلاصة 
وقدالكل، بفتح والباقون انفا، الذكورة ة الحمفى ثمة ات أو الرواة بعض ووافقه منها 
فقال;علميه المتفق من بغيرها تلمتبس لئلا الناظم بيتها 

الحلأآياتي آنان اأاJى وربى أرادني وءهدتم، اعدد مائك، فحمس )ص( 
١لأعراففى ربى الأذ؛-ثا مع مئبى ص_اد وفى بما وأهلكي 
للتعريفاللام وفى )ر قوله: فى إحْالأ النوع هذا ذكر قد الناظم بأن اعلم )_( 

لففلأن قامر فتحه، على المتفق من بغيرها تلمتبس لئلا هنا تفصيلها وبين ا، عثرة أربع 
لعبادي((قل )) وهى: ذكرها، التي الشلامحت، محنها مواضع خمة منه تعد ءبادتم٠« رر 

بقىبالزمجر، 0 أسرفوا الذين عبادى يا قل  ١١بالعنكبونم،، الذين(( عبادي يا )ا بإبراهيم، 

٢٥٩



السادسة;بأ، ب(( الشكور عبادي من )) نساء، با/ت الصالحون(( عبادى  ١١هما، اثنتان 
الزى((ربى  ١١الشامة;بالزمجر، اف(( أرادني إن  ١١السابعة: بالبقرة، الظ١لمين(( عهدي  ١١

الحاديةعراف، بات الدين(( آياتي ))عن العاشرة; بمريم، ا( الكتاب آتني  ١١التاصعة; بالبقرة، 
بالأنبياء،٠ الضر مسني  ١٠عشرت عثروالثالثة الثانية بالالاك، 1( الك أهلكني إن  ١١عثر; 

كملأى ٠ كملا  ١١، الفواحش،( ربى حرم اإنما عثر; الرابعة بحر، السيحلان(( منى  ١١
فىحمرة إسكان أن إثارة فيه، فاش(( فابيانها ١٠قوله; الإجمالي، رفق تفصيلا عدها 
كيةالمرائحته فاحن، حتى وغيرهم داء ا[د أهل عند وصهر وانتشر، نشا ند النوع هدا 

العالمية.^١^ 

حلامحنى حفه مع!ئى أخي وفتحهم قرئا الوصل بهمز ومع )ص( 
ولاصفوه سما بعدى هدى حميد الرضا قومي سما ذكرى سما ونمى 

الخامسالوع فى شرع الوصل مرة له والأول; عانا الرابع النوع من نرغ لما ( ش) 
واحدةفملها سع، وجملته التعريف لأم عن انفرد الذي الوصل لهمرة والثاني عاما، 

عراف^ ا( اءهلفيتاث إني ١١ياء مع يمله إ(( اسد أحي ياء)ا بفتح يقرأ أن فاحبر واحدة، 
ياءبفتح يقرأ أن أخبر نم عمرو، وأبو كثير ابن ; وهمابحى«  ١٠إليهما للمثار 

أنأحجر يم عمّرو، أبو وهو; و، حلا ه بحاء إليه للمشار بالفرقان (( اتخذت لينتي يا  ١١
نافعهم; ، I( ما ب ١٠إليهم للمثار ، اذهبا(( ذكرى  ١٠وياء ا( اذهب لنفى ٠ ياء بفتح يقرأ 
يقرأأن أحبر نم غير، لا النفلم لضرورة سما،( ء لنقل كرر ثإنما عمرو، وأبو كثير وابن 

الرضا ١١; قوله فى والهاء والحاء بالألف، إلهم للمشار بالفرقان ٠ اتخذوا نومى  ٠٠باء بفتح 
بعدىمن  ١١ياء بفتح يقرأ أن أحبر ثم والبزى، وأبوعمرو نافع • وهم ٠ هدى حميد 
وابننافع ٠ وهم ء صفوه مما ٠ ; قوله فى والمحال ما يإليهم للمشار (( أحمد اممه 

مجنترجمة فى يذكر لم لن فتعي المتايعة، أى الولأا( ء ونوله; كثيروأبوعمرووشعبة 
بالإمكان.القراءة النوع هذا تراجم 

حزلأواكتح بالحلف جيء ومحياي حلمهم ذلأن؛ن قى هنز عير ومع ( ص) 
ثلاثونوجملته همز، بعده ليس فيما شؤع همر، بعده محا أنواع مجن مخ لما ( ش) 
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'•وهما ا( لوامنا درا را ت قوله فى واللام بالدال إليهما المشار مذهب أن فاحبر مذهبه، 
عنبخلف منها أثبتاه فيما والوقف الوصل أى الحاكن فى الياء إثبات وهشام كثير ابن 

بخلافعنه الموضع وهذا العراف، فى ا( كيدون ثم را واحد، موضع إلا له وليس هشام، 
انجموعفيكون الخالن، فى والإثبات الخالثن فى الحذف له يكون هذا فعلى ماتى كما 

أىالحالتين فى الإثبات إلا له ليي أنه فيهما هشام عن داء ات أهل صوبه محا أما أربعة 
;بقوله البرية إتحامح، صاحب أشار ذللئ، وإلى والوقف، الوصل 

وموصلاوقفا فأقرأه ؛إثباته هشامهم عد الأعراف فى وكيدون 
أتمدوننرر هو: ، واحد موضع فى الحالتين فى أثبت محن وافق حمزة أن أخبر ثم 

فىال مذهب كمل أتم، كملا(( حمرة النمل وأولى را ■' بقوله عنها العبر ا( بمال 
زانيتان،فيها الممل أن على المافلم لذهب، وقاما الممل{( أولى رر ت قوله وفى الحالين، 

المملفى الرانية تكون الداني مذهج، وعلى ، اثك(( رنان فما رر ت والثانية ولى امن فهذه 
أنأخثر ثم اثنتذن، الممل فى بأن الماظم عن ذكر مجا بخلاف أتمدونن(( )ا ; وهى واحدة 

أبوت وهم ، إمامه(( شكور حماد )١ ت قوله فى والهمز والشين بالحاء إليهم المثار ب، محيه
فتعلنمحنها، إليهم نما فيما الوصل حالة الياء إثبات ونافع، ائى والكوحمزة عمرو 

وقناابء إثبات وهو: الرابع المدم، أما الحالين، فى الحذف المرحمتين فى يذكر لم لن 
الحقلمرسوم فى بعضه فذكر مجفرئا، ذكره بل هنا المامحلم له يتعرض فلم وصلا، وحذفها 

فىوالمنال(( )) الرعد فى ووال(( هاد، رر نحوت محوره فى ذكره وبعض ، ا( الممل واد ار نحو; 
اه.ثم، 

بإبراهيم،دعاء،، را هما؛ ١نمتذ•ن إلا الزواند ياءات من يثبت، لم حمزة إن ; تنجيه 
هوت المانية أمحا الوصل، فى الأولى فإثبات مذهب،، على منها وكل بالممل )رأتمدونن(( 

العامةقاعدتهما خالفا فد عمرو وأبا قالون إن ; ثانياالحالين، فى فبالإثبات الممل موضع 
قدحفصا وأن محيأتى، كما الحلاف مع الوقف فى بإثباتها بالمهل اس(( آتان فما رر ; فى 

سمحتونوحملتها رر ت قال ثم أيصا، بخلاف وقفا فأثبتها فيها العامة قاعدته حالف 
ء

التيمهسيرإحدىصاحب عدها وقد وستون، اثنتان الإجمالي عددها أن أحبر ، (( واثنتان 
الزمرفى ة عباد فبشر و ت أيضا وأسقط بالنمل، (( اش اتان فما رر ؛ أسقط لأنه وستين؛ 
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أعدلاعد للمازنى وحيفهما هدى إذً اهانن معه وأكرمني ( ص )
التهماللمشار والفجر فى وأهانن« أكرمن » ياءي بإثبات يقرأ أن أخبر )ش( 

الحيففيهما جاز أنه أخبر ئم والبزمحا، نافع • وهما  ١١هدى إذ  ١١ت نوله فى والهاء بالهمز 
بأنهالناظم عبر لذلك عنه انتهر فيهما الحذف لكن عمرو، أبى للمازنى والإثبات 

قاعدته.على الوصل حالة وكلاهما الإتجات من أعدل 

علاحلا تن الوقف وخلاف حمى صْأولي ويمنح ١^^^ وقى )ص( 
الوصلحالة الممل فى وفتحها ا( الق أتان فما )ا ياء بائبات يقرأ أن أخبر )ثن( 

وأبوونافع حفص وهم: ٠ حمى أولى عن » فوله: فى والحاء والهمز بالمن إليهم للمشار 
للمثاروالإثبات الحذف )خن بالحلاق فيها يفرأ أن فأخبر الوقف، حالة ذكر ثم عمرو، 
وحفصعمرو وأبو قالون، وهم: علا(( حلا رابين قوله: والعينفى والحاء بالباء إليهم 
الحالين.فى بحذفها القراءة للماقين وتعآن 

ويحذفهاوصلا مفتوحة يائها بائسات يقروها ورشا أن فيها الفول وخلاصة 
ياءإثباتها الوقف فى ولهم مقترحة وصلا فيتبتونها عمرووحفص وأبر قالون وأما وئما، 

الإضافةفى عدت مما احترازا ومدها الحالين فى يحذفها والباقي أوحذفها مدية محاكنة 
.حمة(( ر وآتاني  ١٠نحو؛ إثباتها على اتفق أو (( الكتاب آتاني را ; نحو 

نلأأخو وتنت ١^ وفى خاه،<ا حق اJاد كالجواب ومع ( صر 
لمنمحلأحج الأعراف فى وكسدون ا عنهمعمران عن ائبوفى 

جنلأحواريه ألمى نفهود وفى ه ئحومحف بيويومونى بحلف 
ولأْع احشون اولى يا ائمون هدان شد أشركنمون جج فيها وتخزون 

معللاك_افميح وافى بنونف ا زكيتقى ومن رنى وحافوعنه 
ا(وص والبال ٠ وياء سأ، فى ، ا( وقدور كالجواب )ا ياء بإثبات يقرأ أن أخبر ( ش ) 

كثيرابن وهم: ا«، جناهمحق » ه: قولفى والجيم بحق إليهم للمشار الحج فى 
والكهفالإسراء فى  ٠٠المهتد فهو را ياء بإثبات يقرأ أن أخبر ثم وورثن، عمرو وأبو 

أنأخبر ثم عمرو، وأبو نافع وهما; ٠ أحوحلا # قوله; فى والحاء بالهمز إليهما للمثار 

٢٦٨









نحتهاما على تنطبق التي للقراء والكالمة العامة القواعد هى الأصول أن أحبر أى الخ، 
وقواعدأصولا لتضضها الذكر السالفت الأبواب منها والمقصود الكثيرة، الجزئيات مجن 

السبعة،القراء فهم القوم وأما متعددة، جزئيات تحتها يكون التي فالعامة قارئ، لكل 
أجابتنظمها لا وطالبي لها دعوتي نمد الخلية، القواعد تمن، ند يقول؛ فكأنه 

وعونه.الك بتوفيق طيعة وانقادت الجزئيان كل فى مطردة وجاءت 

عطلاتمس أعلاق مانس حروفهم لمظم لأدجوه وإني ( ص) 
عليهاينماس لا التي الطردة غير قراءتهم نظم له ليسهل اس برجو أنه أحم )_( 

انحتلفالقرانية الكلمات ت هى والخروف كلية، أو عامة قاعدة نحت تندرج ولم غيرها، 
والجواهربالنفالن القصيدة هده علم خبه ثم تقسمها، على دلت والتي القراء، بتن فيها 

علمهاعلى يحصل لم من عنها ويتجرد القصيدة، هذ0 علم حففل من كل بها يتزين 
٠لحموله الزينة عن معمللأ ويكون 

حمسلأم إذا جد ذو حاب وما أكتفى وبالك شرطي على سأمضى ( ص ) 
الرمزبيان من شرطته مجا على سأستمر ت قال بأنه تقسمه على تعهد أنه أخبر ( ش ) 
لأنهمجطلوبى؛ محي بالف وأكتفى بدلك، يتعلق وما الضد، عن بالضد والاكتفاء والقيود 

آخروهذا الق، بي ح; وتال طلبه فى وأخلص باقي اكتفى إذا طلبه محي مجدا يحرم لا 
ونقتنىكما اللهم مسئول، كل ومؤمل مأمول، كل ميسر واف الأصول، محي نفلمه مجا 

•المعروف الدائم القديم اش أنت إناو؛ا الحروف فرش لشرح وفقنى صول اِد لشرح 

٠٠٠
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أمرثم عمرو، وأبو وفالون ائى الكت وهم I( حلا باردا راصيا  ١١ت ذٍفولخ والخاء والماء 
فوله:فى والباء بالراء إليهما للمشار القصص فى القيامة(( يوم م نم  ١١، هاء باسكال 

هوهاء بضم يفرأ أل فاحبر الغبر، مذهب ذكر نم وقالون، انى الكوهما; ، ا( رفمابال  ٠٠
ئمةا'اد أل أحجر ثم الجافون، وهم ض مما ترحمة نى يذكر لم لن هى هاء ر وبك

للماكيد،بلففله هو(( بمل وذكر)ا به، لمقل كما هو(( بمل  ١١هاء صم على انقموا المعة 
ذإلئاعلى ويترتب وحطا، لقفنا الكلمة لاتفاق القرTل فى ما جميع يشمل الحكم وأن 
فىخلاف فلا ٠ لهوالحديث ولعب، لهو ء نحو; الكلمة أصل من اللام كاث إذا 

لمكل.إمكانها 

تنغمللا اتمالأ فالها بالحرن، •تعلة أنها فعلى الهاء سسكين قرأ س ( ج) 
UP ،، كئنتنى لها نشيجها تخفينا ومطها كن فالواحدة الكلمة مثل فصارت

عندومطها بتسكين تخفيفها يى كتف عجز، عضد، نحو; من أصالة التوسهل الحرف 
نجلصل ات فعلى ٠ هى ٠ من وكرها ٠ هو )ا من صمها من وأما الحركات، لوالى العرب 
•منفعل وكأنه المراضع كل فى يلازمها لا عارض لأنه عليها؛ هذا من حرف يحول 

فتكملأفيه من ألما وزد ■لحمزة حمق، اللام هأزل، وفى ( ص) 
صنلحمزة، اللام قبل ألف ولزيادة »فأزلهما« لأم بتخفيف يقرأ أل أمر )ش( 

لف.ات وحذق اللام بتشديد القراءة للباقن 

يجوزالهجاء، حروق محن وهى اللام على عائد نبله فى: الغمير إل فائدة: 
•وتأنيثها تذكيرها 

اأزالهمأى واكنحية الزوال محن أنه فالمعنى والخفيف، لف بات قرأ مجن ( ج) 
وهو:بعده، لما معنابما فكان فيه بالشان الك أمرهما اإذى، المكان عن بالمععبة 

الألفبحذق قرأ مجن وأما بالمعمية، ابتة عن أبعدهما أى فيه،، كانا مما أحرجهما ف٠ 
الذلة،أكسبهم أى الشيطان« استزلهم وإنما قولهم: فى جماع ^ Ljاللام تشديد محع 

إدحالعلى قدرته إنما محكان، إلى مكان من أحد زوال على قدرة االئيدلان فليس 
القراءسفى والفعل يوقعه حض الخطأ ونحبن المعمية يتزيآن والخيال الزلل فى ان الأن

للتعديق.والهمز محاض 
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بخلافاييء الك وعد وموس اإوحى، موصى وعد الك لأن الحقيقة؛ على الفاعلة تقل 
المفاعلت.يقل فلا ونحوهما والزخرف القمص مرصع 

وعلىوعد(( )ا بمعنى: ا( واعد *ا أن فيحتمل الواو بعد الألف باشات نرأ من ( ج) 
هذانعلى المفاعلة أصل على يكون أن وبحتز واحد، من صادرا الفعل يكون هدا 

اغمحيءالك وعد ند رموصى الوحي، ُومى وعد فالك الين، محن ائرا صالفعل بكون 
هو;موصى وعد أوأن الوعد، يثبه وأنه موسى مجن والقبول الك من أوالوعد للميقات، 
الىتعافه من الوعد Jكوزا هذا فعلى الواو بعد ألف بدون، قرأ رمحن الك، معاهدته 
صمئبا«مكانا الموصعيرن، فى ٠ بارئكم ا همزة كر باسكالت، يقرأ أن أخبر ثم فحسب، 

يأمرهم، والناك! الثاني محواصع، سبعة فى t يأمركم ٠ I ول ات ألفافذ، ة خمنى الراء 
المرفوعبغمركما( را الرابع; غيرهما، ولا والطور فى تأمرهم٠( أم )) بالاعراف ا( بالحروف 

،،iJLLlLjدص_نكم، لكم بمد - » ثانيها: عمران،، بال سص_نكمء الذتح، ذا فمن » اوارأ،، 
يحولوهو له صمير رءزْ إلى عاد لمن، وذلك غير، لا الأنعام فى ا< يشعركم وما را ت الخاص 

كثفالأداء أهل س الأجلاء المشايخ من ■^١ وأخبرأن عمرو، لأبى الخى س إلى 
أن،الاختلاس: وكيفية امحارة، الرواية وهى ذكر، فيما الاختلاس عنه ونقل، الدوري عن 

هذاعلى ويترب معفلمها والباني أنلها منها الذاهب يكون حتى الحركة بثلثي يؤتى 
إلارمي للوليم، له، الفضل وهو والاختلاس الإمكان وجهان: للدورى بكون 

الحركةصفة تعلم أين محن نط،• فان الحركة، بإتمام القراءة للباقين، وتعين، الإسكان 
كلباعطاء أتح، باكحريلئه، الكلمات، جميع فى النطق، والأولى الأفضل قيل: للباقآن؟ 

وباللففلحد على اللفثل مجن او_اقين قراءة لتوحد رفع أو جر من يخصها ما كلمة 
٠القيد عن استغنى 

إذ٠ ايأمركم رفع فى عمران بيناُاذكرمحاومجاوذكرفىذل لاتعارض : نمه 
للتخفيفبه جيء كون اللأن حركة؛ أتح، أو ء يأمركم را راء رفع ينافى لا الإسكان 

•الأصلي مع اإعارصر، يوثر ولا الوقفؤ، سكون كعروض عارصا فصار 

حركةفامكنؤ البناء، بحركة الإعراب حركة سبه فقد بالإسكان قرأ مجن ( ج) 
فىللعرب لغة أنها إلى فجنح بالاحتلاص، قرأ ومن الحركات، لتوالى تخفينا الإعراب 
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الحركاتلتوالى تئقلأ مالحركة تمام كان لما به فجيء تخغسما والكسرات الضمان 
منوأما مرين، ا/ئ يذن فوط جهته عن الإعراب يغير نه أد بعيد؛ والإسكان وكثرتها، 

تقديرفى لأنها الحركات؛ توالى يستثقل ولم الكلمة، فى الأصل راعى نمد الحركة أم 
٠

ظللاح؛و' اءه فر واكضإ ولأ بنونه شر الأعراف وفى وفيها )ص( 
وصلاالأعراف فى معه نافع وعن وا أفنوللشام أصلا ما وذكن 

فىيغفر، يفرأ» أن نأجير ٠، لكم نغفر ٠ لففل: الأعراف وفى هنا أن ذكر )_( 
من١) نوله; فى والفناء بالحاء، إليهم للممثار الفاء وبكسر مفتوحة، بنون السورتين 

بغمالقراءة عامر وابن لنافع فعآن والكوفيون، كثير وابن عمرو أبو وهم؛ ٠ ظللا 
;وهو أصلا بهمزة إليه للمنار هنا التذكير بياء يقرأ أن أخبر أنه إلا الفاء وفتح أولهما 

الشامييوافق نافعا أن وأخبر للمنامجي، السورتان فى التأنيث بتاء يقرأ أن وأخبر نافع، 
•الأعراف فى اإتانيث، على 

ولهعامر وابن لناغ الفاء وتفتح ول ااد تضم أن المورتين فى ما وخلاصة 
بتونوغيرهما الأعراف فى ويؤنث البقرة، فى فيذكر نافع أما السورتين، فى التأنيث 
,ورنن الفى الفاء وكر مفتوحة 

صميرهو للفاعل مبنى مخارع أنه فعلى الفاء ر وكالنون فتح من )ج( 
والتذكير؛والتأنيث للمفعول البناء فعلى الفاء ونتح ول، اّت بغم قرأ من وأما العظمة، 

التانيئ،أن اعتبر ذكر رمن اللمففل، راعى أنث نمن حقيقي غير مجوث ١( خطاياكم )١ ن ت 
واسل.حقيقي غير 

نانياندلأمر كل ز مالهءة المنو وفى المجيء فى ومدًا وجنعا ( ص) 
يلامجسدد اء اليالئمإ نوت مع لملنيء فى الأحزاب فى الون وف

مفردعلى اشتمل فالفرد وجمعا، مقرئا القران فى ونع المبى لففل أن اعلم )_( 
فائتملالجمع وأما ا(، المبوة )١ لففل والصدر نبنا(( نبئ، الجى،  ١٠•' نحو فالفرد ومصدر، 

اختلافورد وند ة، أنبياء المييتنؤ، المبيون، ة • نحو ير الكوعلى السالم المذكر على 
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عاصم،ت وهم ، ٠ سما نحو # قوله فى وسما بالنون إليهم للمثار ٠ الشياشن ٠ نون 
•الانون وهم عمرو وأم وابنكثير، ونافع، 

والشياين« ١١عمالها، فتعمل إل أخوات من أنها فعلى ٠ ولكي را شدد س ( ج ) 
ابتداء؛أو عطف حرف أنها فعلى ٠ ولكذ  ١٠بتخبف فرأ من وأما بها، منصوب اسمها 

الابتداءعلى مرفوعا مبتدأ ٠الثماطن٠ نكون هدا وهوالواوفعلى سمها العطف لأن 
•ذلك ونحو الناس٠ ولكن رمى، الك ولكن ٠ ت ومثلها 

إلاعيرهمزذكت س سسهاظه ود كمي ضإوكنت به وسخ ( ص) 
بكافإف للمثار السين ر وكالأولى النون بضم ننسخ ما يفرأ أن أخم )_( 

معا.ثن والالنون بفتح القراءة لياقتن ف-عين عامر، ابن ت وهو ٠ فى ك٠ 
قرأومجن امحرد، الثلاثي سخ مضارع أنه فعلى والمن النون بفتح قرأ من ( ج) 

التعدية.بهمزة الزبد الثلاثي أنسخ مضارع أنه فعلى المن وكر النون بضم 
وهوو ننخ ما  ١١فى عامر لابن ذكر الدى بالتقييد 1( نتها أو  ١١يقرأ أن أحجر ثم 

نىوالهمز بالذال إلههم للمثار الهمز ترك إضافة مع وكسرىن الأولى النون ضم 
النونبفتح القراءة لاو_افين فتنمن ونافع، والكولهون عامر ابن وهم! (( ألا ذكت، ء نوله 

الثاني;للجازم، الأول: وجهن: من مكولها ويلزم الهز، بعد همز إلهان مع والهن 
لها.حركة بيان بعدم لها الناظم إطلاق، 

المزيدالثلاثي أنى مضارع أنه فعلى الهز وكر النون بغم قرأ من )ج( 
همزةثإثبامحتح والسن النون بفتح قرأ ومن الترك، أو يان النمحن يكون أو التعدية بهمزة 
كسرهأو الهمز بفتح وألا التاحير وهو أ النمن ينسأ نسأ مضارع أنه فعلى اكة 

النعم.وهو آلاء •' مفرد 
كملاالرءع فى الغصب فجكون وكن ّأموطها الأوفي اإوار عليإودالوا ( ص) 

أعملاوهو؛اللفظ عنه الطول وفى رم ومالأود وازفى معوفىآل 
كملا{( ١١كاف إلهه للمثار الأولى الواو بامقاط وقالوا عليم يفرأ أن أخر )_( 

القافقل التي ولى بارت والمراد الواو بالهات القراءة للهاقنن فتعين، عامر، ابن وهو: 
صمير.لأنه إنباتها؛ على فمتفق اللام بعد التي بخلاف 
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الاستئنافسلى بحدفها قرأ ومن جملة، عطف فعلى الواو بانات م؟ من )ج( 
مصحفهاتبع وكل بالواو، الربط عن بالضممر واكتفى العطف بمعنى فيه أوملحوظا 

عليملففل أن واعلم ، منه فحدفت، الشامي، عدا ما الصاحف جميع فى رسمت، ففد 
•بها يحم، لم ما لإحراج فيد 

مواضعثمانية فى القرTن فى وغ ٠ كن ٠ بالقفل بوقة الم٠ فيكون ٠ لففل أن اعلم 
المحن الثاني: الوضع ٠ فيكون كن له نال ٠ هما; محنها ُوصم'ن نون رفع على اتفق 

كن٠ هى؛ مواضع تة مفى واحتلض نعام، ا'د فى فيكون(( كن يقول ويوم  ٠٠ععران، 
فيكونكن عمران،» آل مجن ول الد ويعلمه،( فيكون كن » بالغرة، ٠ الذين وقال فيكون 

واuينفيكون كن ٠ الطول، فى الدين، إلى تر ألم فيكون كن  ١٠محرم فى ٠ ربى الق وإن 
رفعبصب يقرأ أن فاخبر يم، فى الدى« فسبحان فيكون كن ٠ المحل، فى هاجروا٠ 

عامر،ابن وهو و، كفلا را بكاف إليه للمثار ولى ١^ الاربهمة الواضع فى ا، فيكون را نون 
إلىإشارة فيه ، اعملا(( باللففل وهو را وقوله ول ات ربعة الأ نون ضنع القراءة للجاقين ضض 

.المم،قراءة وجه 

فهوأتم، الاستئناف على ؤإما يقول٠، » على عطما قاما المرن برفع فرأ من ( ج) 
ببيةالفاء بعد وجوبا مضمرة بأن هنموب، أنه فعلى بالم، قرأ من وأما يكون، 
كانفلما الحقيقي، الأمر وأشبه الأمر، لففل على جاء الدى ااِكن(( جواب فى لوقوعه 

يكنولم شبيها، كان فكينح، الحقيقى، مجرتم، وجرى شبها الحقيقى مجر الأ صورة على 
الحقيقةعلى بأمر ليس ٠ كن # لففل أن وهو عقلى،  '•ول المن لوجهآن  '■نلت حقيقيا؟ أمرا 

الحطابأن ذللئ،، على يدل المكوين صرعة على العني ثإنما به، مخاطب، هناك ليس إذ 
ليس'دنه العلوم؛ يرد ولا مكون، الوجود ن لمد الوجود؛ على يرد لا بالتكوين 

أوالفاعل نى ثإمحا الفعل فى إما مجر، الد يخالف، أن لابد محر المد جواب إن المانى: بشيء، 
فىغيرهما الجواب فى والفاعل فالفعل زيد، ينفعلن، اذهب، قوللئ،: ذللث، فمثال فيهما، 

تتقول ثم مختلفان، والفاعلأن متفقان فالفعلان زيد، يذهب اذهب، I تقول ثم مر، ود 
والفاعلأن،الفعلان يتفق أن فأما مختلفان، والفحلان متفقان فالفاعلان زنتفع اذهب، 

شرطايكون لا الشيء لمدن جوازه؛ عدم فى والعلة ندمت،، اذهب ت كقوإلث١ جائر فغير 
٠لنهسء4 
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دمه فوله فى والياء بالدال إليهما للمشار أنثلر(( أرني كيف، أرني )) راء ر كوبامكان 
((اللذين أرنا  ١١راء ر كبامحكان يمرأ أن وأخبر رضي، والكير ابن ت وهما يداو، 

وهم:، كلأ(( دت٠ صنا  ١٠فوله: نى والكاف والدال والماد بالياء إليهم للمئار 
أرنا» لغفلتي فى الراء كسر باحغاء يقرأ أن وأخبر عامر، وابن كثير وابن وثمة ومى ال

منوا،لراد عمرو، أبى عن الدورتم، وهو: ٠ طلق يمناء» إليه للمثار وقعا حث وأرني« 
الواضع.كل نى الراء كسر حركة بإتمام القراءة ^١^١٧ »تعين الحركة، اختلاس الإخفاء; 

فعلىالكر وأما وكتف، بفخي تشبيها للتخفيف الإسكان إن ت فجل ( ج) 
تطرف،من كل على ليدل الأمرين بان به جيء وط قامر الاختلاس، وأما صل، اءد 

أنها-لغات.والأولى 

عامر،لابن فبلها مجا إسكان ويلزم  ٠٠فعيلأ فأمتعه )٠ تاء بتخفبن، يقرا أن أخر نم 
مزيدمتع مضارع فهو ندد فمن نبلها ما فتح ويلزم التاء بتشديد القراءة فين ١Jلافتين 

قطعبهمزة ٠ وأوصى ٠ يقرأ أن أخبر نم التعدية، بهمزة أمتع والتخفيف بالتضعيف 
بالكافإليهما للممشار، الماد وتخفيف الثانية الواو وإمكان الواوين بين مفتوحة 

بواوينI( ووصى ٠ ااب١فان قراءة فى ونافع عامر ابن ت وهما ٠ اعتلا كما )ا ت فوله فى والألف، 
يالثراءتين.لمقل كما الماد وتشديد الهمزة وحيف مفتوح;ين 

بهمزةالمزيد الثلاثي ماض فعل أنه فعلى الواوين ب؛'ن الهمزة بإنات قرأ ص ( ج ) 
منأو بالتضعيف مزيد ماض أنه فعلى الهمزة بحذف قرأ ومن الإيماء، من أو التعدية 

بلده.مصِحف رمم اتبع وكل التوصية، 
حلاصحبته فصر ورءوف شما علا كما الخطاب، يمولون أم وفى ( ص) 

بالكافإليهم للعثار الخطاب، بتاء ، ٠ إبراهيم إن يقولون أم ٠ يقرأ أن أخبر ( ش ) 
انى،والكوحمزة وحفص عامر ابن وهم؛ I( ثقا علا كما ه ت نوله فى والعآن 
الغيب،.بياء القراءة لالب١فين فتع،ن 

بجبالغيقرأ ومن ، ا( 'أنتم قل أتحاجوننا، قل  ٠١بة لناصبالخطاب فرا من ( ج ) 
والعاري.اليهود عن إخبار أنه فعلى 
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للمثارالمد حرف بحذف أى; وقع حيث رءوف همزة بقصر يقرأ أن أخبر نم 
وأبووالكانى، وحمزة شعجة وهم: ا( حلا صحبته ١) قوله فى والحاء بصحبة إليهم 

رحيم،لرءوف بالناس نحو)ا المد حرف بإثبات أي بالمد القراءة لاو_اقين عمرو، 
اللففل،فى الكلمة انفاق من أحد العموم أن القران أم فى تقدم وقد رءوف((، بالومنين 

اسقرائتا.اصطلاحا مي: فيالنظم وتتبع الأسنقراء من اصطلاح وهذا 
فرأومن فعل، بزنه كعقد لانها الكلمة؛ أصل على فهو بالقمر قرأ من ( ج) 

لغتان.إنهما ويقال; فعول، بزنة كعطوف لانه الكلمة فروع من فهو المد لحرف بالإثبات 
كملاالمنح على موليها ولأم شما كما يعملون عما وحايلب ( ص ) 

بالكافإليهم للمثار الحهلار_، بتاء ، ا( وكن يعملون عما را يقرأ أن أحبر ا ش ر 
القراءةللجافن ائى، والكوحمزة عامر ابن وهم; ، I( شفا كما ٠ قوله فى والثين 

مرتبا.له الناظم لذكر هذا هو أنه وعلم ، ب، الغيبياء 

فرأومن ، ا؛ وجوهكم فولوا كنتم مجا وحيتا )) فلمناسة بالخطابح قرأ محن ( ج) 
.الكتاب،(( أوتوا الذين وإن ار ثة، فلمنامب، بالغي

بكافإليه للمثار ألفا يائها قا~تا ويلزم موليها لأم بفتح يفرأ أن أحبر نم 
أصلها.على الياء بقاء ويلزم اللام بكسر القراءة فصت عامر، ابن وهو; كملا١< را 

اسمأنه فعلى بفتحها قرأ ومن فاعل اسم أنه فعلى اللام بكم قرأ مجن ( ج) 

سرنسُفىاث،ئلأ
وصلاوالثمريعة منها الكهف وفى وحدا والريح شاع ياء التاء وفى 
فملأا-فبمر وفى سكرا دم وفاطر قاسا والروم والأمراف النمل وفى 
هللازاكجه المرفان وفى حموص رعده نحت، ومن الثوري سورة وفى 

بحاءإليه للمثار ت، الغيبياء ، ا( حيت، ومجن يعملون عما رر يقرأ أن أحبر ( شر 
ا(حينا ومن )ا بعدها أن وعلم ، ب١لحaلاب، القراءة للباقين فتعين أبوعمرو، وهو; (( حل رر 

فيها.، اختلفالكلمات من قبلها ما عقب، مرتجة كرها لذ 
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مامسةبالغيب نرأ ومن ، ا( الخيرات فاستبقوا ء فلمنابة بالخطاب قرأ من ( ج )
.وجهة(( ولكل )ا ; لقوله 

المئناةوبالياء الطاء وتثقيل العين بإمكان ، ا( يطوع ٠ موضعي يقرأ أن أخير ثم 
انى،والكحمزة وهما ، ٠ ثاع بشين،ا إليهما للمشار فوق المشاة التاء مكان تحِتا 

العتن.وفتح الطاء وتخفيف فوق المشاة بالتاء القراءة ، joLJJفتعين 

فىماض فعل أنه فعلى العين وفتح < والتخفيف فوق المشاة بالتاء قرأ من ( ج) 
وسلها' محو لا موصول اسم إثما على لس صلة أو نرطية أب على بمن جزم محل 

كونبالعنه عبر لكنه جزم وهو العتأن، ثإمكان التندبمل مع تحت المثناة بالياء قرأ 
مجنن ت الشرط؛ فعل كون بالمجزوم مضارع أنه فعلى الثانية، القراءة إلى للتوصل 

الهناءفى اء التأدغمت فيتعلوع الوجه هذا على والأصل فمهل، ئرط هذا على 
نحو■'النكر فأما ومعرمحا، ٠نكنا القران فى ورد ، ٠ الريح 9 لفظ أن اعلم تم للتجاض، 

 Iمواضع،عشرة وجملته توحيده، على ثمة ات فاتفق ، ٠ مرصرا ريحا يوصطب، يح ر
اتفقما ثلاثة، ب، مذاهعلى فيه والقراء موضعا، عشر ثمانية فجملته العرن، وأما 

بالرومول الأ الموضع  ٠٠مبشرات الرياح يرمل أن ومزاياته را وهو; جمعه على ثمة اِد 
فى ٠٠العقيم الريح ٠ هو■' إفراده على اتفق وما ، مبشرات،٠ )ا جمع جمعه ووجه 

بينكان مجا I ول الأ نوعان، الحلاف وهذا الجملة بقية وهى فيه اختلف ومجا والذاريات، 
عنكان مجا قاما للعثرة، الشممِد'ن نمة الد بعض عن كان ما ; والثاني بعة، النمة ا'اد 

(٠الريح من قاصفا رر ; وهى جعفر، أبو بجمعها اختص ند مراضع ة فخمالحشرة بعض 
٠٠نجركا انريح ٠ بالخج، ا، الريح به تهرى ٠ وسبأ، بالأنبياء، (٠ الريح ولساليمان ٠ بالإمراء، 

بينهاموضعا عشر أحد فجملته ثعة الئمة الأ بين فيه الخلاف دار مجا وأما بص، 
وهما: ٠٠وحدا » نى التثنية ألف رمزهما إلى عاد لن يقرأ أن فأخبر ؤرها، بالمصنف 

هنا ٠٠الرياح ، وتحريفرا مواضع ثلاثة فى الريح لمقل بتوحيد انى والكحجزة 
الكهف،.فى الرياح(٠ روه تذ را والشريعة، 

كثيرابن ت وهم ٠ شكرا دم ٠ قوله فى والشين بالدال إليهم للمثار يقرأ أن وأخبر 
عرافواك النمل فى  ٠٠الرياح يرسل )) مواصع، أربعة فى الريح بتوحيد ائى والكوحمزة 
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رئلأكيف زاهد عن ضمه وقل ساكى اطاء حطرات أنى وحيث ص( )
بضميقرأ أن أخبر ثم وقع، ث، حياكنة (( حقلوات رر طاء أن أخبر ( ش ) 
،ا( رتلا كيف زاهد عن )١ ; قوله فى والراء والكاف والزاي إليهم للمثار كونها 

الدىالطاء بإمكان القراءة ائى للبفتين واعانى، عامر وابن وقبل حفص وهم; 
مواضعخمة فى وهو البت بدء فى به أحبر 

.لغتان I هما ( ج) 
حلاند فى كرْ ا لزوميضم اك لقالئاكبن أولئ ومحسنك ( ص ) 

انفإرْمعفااتهزئسمومحفإونا ١^^ انضفا|ت أو ^١ ١ض 
ولأفمذكوان ابن ال فيته  Jjjjوأكز1وه العلا لأبن وئل أو سوئ 

محلاش ينهب اير إتس ورينك ة شيوحئة رحمفى يحالفرله 
أولهماكان بأن كلتن فى متصلان صحيحان ماكنان التقى إذا أنه اعلم رش( 

ضةحركته كون أن فأحبر القراء، ول-يميع الأ نحرك لزم ولى الأ الخلمة أحر 
الثانيالساكن يكون أن ; الثاني لازما، صما مضموما حرف ثالث كون أن يشرفن; 

والونبالفاء إليهم للمثار الضم هدا بكر يقرأ أن فأخبر بالضم، تبدأ همرة قبله 
ولالأ الساكن وحروق عمرو، وأم وعاصم حمرة ت وهم نلٍحلأ : فى قوله فى والخاء، 

ونحوه:ا(، ادعوارافل فاللام: بمثال، لخل أتى وقد ا( ررلتنود كلمة فى مجموعة ستة 
ونحوه،ا( اءبا-وا أن )) والنون; غيره، وليس ، اخرج(( قالت رر ; والتاء ، انفلروا(( قل را 
والدال،لها، راع ولا الرحمن« ادعوا أو خرجوا، أو أوانقص، رر والواو ، اصهلرأ( فمن را 
ء-ن-اب'رر ونحوه انظرا( محفلورا رر والتنوين نبياء والأ والرعد نعام بالا استهزئ(( ولقد رر 

قلانقص، أو  ٠١نحوت لاما أو واوا ول المن الم—اكن كان ما تثناء بامأخبر ئم اركض«،
•عمرو أبى العلا: لابن بالفم فيقرأ ((، ادعوا

،انظر(( فتيلا رر نحو; ذكوان ابن فيكره تنوينا آخره كان ما بامتثتاء أخبر ثم 
؛(ادخلواة برحمرر ا; هموالخر الضم بين عتان موقفى المنون من عنه واختلف 

القراءةذكر مما ترحمة فى يذكر لم لن فعآن بإبراهيم، احتشن،(( خبيثة رر بالاعراف، 
سواءاللف—فل على فيه والدار ول المن الساكن فى العبرة أن اعلم الوصل، حالة بالغم 
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ا(ولا را ولفظ الصب، بصورة متالسا قلت ولذا الترجمة فى فتسومح له محلا العب 
قيدا.نليست البت، لوزن بها جيء حيرة ات 

ممتدا،بعدمحا وما لها عمل لا ملغاة لا أن نعالي والتنوين بالرفع قرأ من )ج( 
فوا،تغولا ترفنوا لا بمعنى النهى ت معنى فى ليس عمل عاملة لا نكرن أن ويجوز 

فىوالحر المعتى نى للتوكد ُكررة ولا الأولى، لا اسم أنها فعلى بالفتح فرأ ومن 
الحبر وأما جدال، ولا خبر الحج فى فيكون مستأنفة المكررة نكون أن ويجوز الحج، 
بعد.ذكر ما عليه دل فمحذوف والثانية الأولى 

اولأاللام فى \ف'غ' يمول وحتى دنا رمحنا أصل النلمم محبن وشنم، )ص( 
والراءبالهمز إليهم للمنار البن بفتح ، ٠( ثلم الفى ادخلوا  ١١يقرأ أن أخر )_( 

للباقذذتعا'ن كثير، وابن انى والكنافع ت وهم ه دنا رصا أصل  ١٠ت نوله فى والدال 
١لبان.بكر القراءة 

بالكروقيل الح، الم>; وهو واحد بمعنى وهما لغتان ر والكالفتح ( ج ) 
المالح.وبالفتح لام ال

نافع،وهو؛ ا؛ أولا  ١١بهمزة إليه للمنار اللام برفع ، ا( يقول حتى  ٠١يقرأ أن أخبر نم 
بمسها.القراءة للباقين فتعين 

ؤإماالإخجار، رس إلى بالمب ماض لأنه إما ت ثجس فعلى بالرفع فرأ من ( ج ) 
وإذاللأسشثال، الفعل أن على بالمصب قرأ ومن الماضية، الخال حكاية باعتبار حال 
ونظريقول كى أو بقول أن إلى تفدير على حتى بعد مضمرة بأن نصبته كذللث كان 

■أداسظُمحالآدوإداكى محءنا
نزلاوحنثا نمنا سمنا مور الأ لرجع الجيم وافتح فامحمم التاء وش ( ص ر 

إليهمللمنار الجيم وفتح التاء بضم ونع حيثا ا( الأمور لرجع  ١٠يقرأ )ش(أُرأن 
فتعينوعاصم عمرو وأبو كثير وابن نافع • وهم ٠ نما مما  ١٠•' قوله فى والنون ما ب

الجيم.وكر التاء بفتح القراءة إلباقذأن 

التاءبضم قرأ ومن للفاعل، التاء فعلى الحجم ر وكالتاء بفتح قرأ من )ج( 
للمفعول.الماء فحلى الجيم وكر 
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مجلاليسإلأ وجها دال هنا وأنتم ر؛ا من أتيتم وقصر ( ص) 
هنا(( بالعروق آتيتم ما )) الروم، نى ا( ربا من آتيتم وما )ا يفرأ أن أخبر رش( 

ابنت وهو ٠ دار ا بدال إليه ليثار الموصعين فى الهمز بعد لف ات بحذف أى بالقمر 
الهمز.بعد لف بإثبات أى بالمد القراءة لالباثين ذتع؛1ن كثير، 

الإعطاءبمعنى وهو التعدية بهمزة الثلاثي مزيد أنه قللي المدلف أثبت مجن ( ج ) 
•امحيء بمعنى وهو انجري الثلاثي أنه فعلى لف الت حذف رمن 

سكلأوامدده نمسوهن يضم جا وحيث صحاب من حرك فدر معا ( ص ) 
فدره((ه دال بتحريك ، قدره(( المقتر وعلى فدره الموسع » على يقرأ أمرأن رش( 

ابنوهم: صحاب«، مجن ٠ نوله: فى وصحاب بالميم، إليهم للمنار داليهما فى بالغتح 
وهداالموصعن دال بإسكان القراءة فتعين ائى، والكوحمزة وحفص ذكوان 

للاصطلاح.وفاقا لإءللأقه بالفتح التحريك وكان معا، معنى 

الهلانة،الإسكان وقيل واحد، بمعنى وهما ان لفثوالإمكان الفتح ( ج ) 
حلقناهشيء كل إنا )ا ت فتح على إجماعهم الفتح، على والدليل المقدار، والتحريك 

لكلقدره، حق ٠ ت تعالى نوله فى على'الإمكان إجماعهم كون العلى وأما ، ا( بقدر 
٠(( ار القا.ليلة قدرا، سيء 

توالثالث مجوصعان، هنا الثلاثة مواصعها فى ، ٠ وهن ثمو يقرأ أن أخبر ثم 
مدافيمد اللازم المد قبيل من فيصير اليم بعد ألف إثبات أى والد التاء بغم حزاب بامت 

القراءةفسمن ائى، والكحمزة وهما، سلشلأ(( ٠ بشتن إليهما للجثار محلويلأ 
الميم.بمد الألف بحذف أى والقصر، التاء بفتح 

بألفالمزيد الثلاثي محاص مضارع أنه فعلى اليم ومد التاء بغم فرا مجن )ج( 
ا-بانبين.أحد من الجرد الثلاثي ص مضارع أنه فعلى الألف وحذف فتح ومن الفاعلة، 

فلٍاظعنر عشهم ويمط يمحى حرميه صنر ادفع وصا ( ص) 
موصلافولا الوجهان ا ذجه»-وثمل دمطةً الحلي وفى بافجهم وبالين 

وحرمىبالماد إليهم للمنار ٠ زواجهم 'د ومحية ٠ تاء برفع يقرأ أن أمر )_( 
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أنوأحمر نافع، ؛ وهو  ١١أتى )I بهمزة إليه للمشار ت (( أول وأنا أحي، أنا ٠ نحو فتحت أو 
بباءإليه للمثار ومحملا وحذفها أنا، ألف إثبات بتن بالخلاف أنا بعد الهمز كر إذا يفرأ 

لمنفتمتن والأحقاف، والشعراء عراف ات فى مواضع! نلائة فى وهو قالون وهو،  ١١بجلا  ١٠
وقفااتها إثبفى حلاف ولا ومحلا ألفه بحدز القراءة الترجمتذ'ن فى يدكرف لم 

بعدهما بخلاف السابقة كالامثلمة قطع همزة أنا بعل الهمزة نكون أن ويشترط للجميع 
أنهافيها ويزاد ،  ١١الك أنا إنني ٠ ت تعالى فوله نحو كغيرها ومحلا فتحذف ومحل همزة 

حدوتلأكقاءاوساكين.

والنونفهوالهمز مذهبتن: على أنا لمقل من الضمير فى العلماء اختلف )ج( 
أناحروف الكوفيين، ومذهب الوقف فى الحركة لبيان زانية ك وات الجص-ريين عند 

إثباتها; الثانية تميم، لبنى ووقعا ومحلا إثباتها ولى اِت لغتان وفيه الضمير هو الئلأنة 
لمذهبيوموافقة للرسم واتباعا الأصل نه ت وقعا؛ إثباتها على الجميع فاتفق فقئل وقنا 

ومراعاةالوقف على الوصل حمل فقد ومحلا أثبتها محن أما اللغة، أهل وموافقة العلماء 
لذهبفمراعاة حذفها من وأما بعدها، وللهمز الكوفيثن ومذهب تميم بني للغة 

تميم.لغير العرب لغة ومراعاة وللتخفيف ال-مريين 
شمردلأهاء دون ينته وصل غيرهم وبالراء ذاك ونغشزها ( ص ) 
ذاك«را بذال إليهم للمشار كلمففله بالزاتم، ننثزها؛١ كيف ٠ يفرأ أن أخبر ( ش ) 

أنعمرو، وأبو كثير وابن نافع وهم، لهم رمز ما لغير وأخبر والكوفيون، عامر ابن وهم، 
•الزاي من بدلا نكون هذا وعلى بالراء لهم يفرأ 

العظامتركب، بمعنى الارتفاع بالزاي; النشز فمعنى لغتان والراء ١إز١تما )ج( 
أحياهم.أى الوني أنثرالك بمعنى يحييها أى بالراء النثر وأما بعض، على بعضها 

ومحلاالمشيئة الموز بعد كن، الهاء بحذف ، وانظر(( يتسن رالم ينحرا أن أمر ئم 
القراءةللباقتن فتعتن ائى، والكحمزة وهما، ، (١ شمردلا را بشتن إليهما للمشار 

وقعا.إثباتها على الحصع واتفق وصلا باثبانها 

سكتفهاء الأول، إلى نظر فمن أصلية، أو زانية الهاء، فى احتمالات ( ج) 
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;والمعنى الوقف، مجرى الوصل أحرى فمد أثبتها ومن للأصل، نظر وصلا حيفها وفى 
نلسناالسلامثا الأونارتا احتمعت فلما ةن، وتسفيها الفعل رأصسل يتغير، لم يتسعن لم 
فحلتللجازم، حذفت ثم ألما، الباء أبدلت ثم ، فى قلمتح كما ياء حيرة الأ 

فعلىالكلمة أصل محن أى الية أصا أنهوأما حذفت، مجا بعد محلها الممكن هاء 
علميهممن إذا ني يأسى قوللن،; س واوا لف ات أصل يكون أن ول; اث وجهتن، 
حقيقتها،فى أعلا الهاء تكون أن ت الثاني سوامت، ت لقولهم سوة ّنة وأعل الموز، 

وعلاالهاء تشبح، هذا فعلى سها ت لقولهم سهه وأعلها نة المحن اشتقاقه فيكون 
الوقففى ا اتهإنبعلى واتفقوا الوعل، دون اإوقفw فى تثبت، لف، ات وعلى ، روقنا 
وإنففناهر، الإعالأ نفلرإلى فان تقدم، دليل لكل ووفاما رسمها على الماحق لأتفاث، 

بالوقف.واحتحاعها الخركة لبيان بها جيء فانه الزيادة إلى نظر 

صلابالكنر الصاد ضإ فصرهن ماي الخرم مع اعلم محال وبالوصل )ص( 
وئئلهرالوصل، ز قط نالتي وصل بهمزة اعلم«، قال » يقرأأن أخبر ( ش) 

إليهماللجئار الميم جزم مع المرفية العامة القواعد وفق بالكر محركة البدء عند 
فتحهاويلزم قطع، بهمزة القراءة للبائين فتعين ائى والكحمزة وهما، ا( شافع  ١١بتين 

ورفعاليم.الخالتين، فى 
وجزمهمزه وصل على للأتفاق ، ا( واعلم سعنا ليخرج)١ قيد : ا(قال )ا لفظ : تسه 

صمه.

المرءأويكون تعالى اف هو والأمر أمر، فحل نهو اليم وجزم الهمز وصل من، ( ج) 
•المتكلم عن إخار بمعنكغ مضارع فعل فهو اليم ورفع نطع مجن، وأما ه، نفآمرا 

٠فملأ ٠ بفاء إليه للمثار اد الصصم ر بك، ٠ إليلئ، قمرهن ٠ يقرأ أن أخبر ثم 
الصاد.بغم القراءة للباقتن فتعين، حمزة وهوت 

مارمجن أنه فعلى رها كومن يصور، صار من أنه فعلى الماد صم من ( ج) 
والغمالقطع، بمعنى ر الكإن وقيل: الميل، أو القطع أى: واحد بمعنى وهما يصير، 

الإمالة.بمعض 

دونلأ^ ٠١وفى ٥^١ خْاأكالها وحس صم ضإالأنكان وإزءٌ و^مإا )ص( 
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الواضعهذه فى كما مها معنى على دل حرف الكلمة على يحل فلما التاءين، إحدى 
فمنمنها ليس ما إلى احتاجت وحث منها، كأنه الحرف هذا إلى الكلمة احتاجت 

فىولى ات فادغمت الرسم حالف أظهرتا فان تاءان فيجتمع منها حذف ما رد ولى ات 
منوهو هنا اكت؛'ن الاجتماع فى محي كيف I قيل فان معا والرمحم للأصل وفاقا الثانية 

وهو، نقلى(( )ر ول; ات وجهين: محن نلت; ؟ ا( الك اتخذ نالوا نحوا! فى وامتنع كلمتاأن 
كانتلما قياس(( رر ت الثاني للرواية، تبعا بالذكر حمها كلمات فى ورد الذي النص 

ولاد فى المد حرف صار لذا ا محتهفكأنها الثانية فى معنى على تدل ولى اك ازكلمة 
حكمهافاخذت ا( دابة 0 نحوت واحدة كلمة فى كاجتماعيما الثانية فى كون البعده 

إن• ويقال الثانية فى معنى على ندل ولى ات الكلمة فليت ، (( اتخذ قالوا را بخلاف; 
حرف.هو إنما معنى على الدال 

حلابه صيغ العين كسر وإحماء ذما كما كح النون فى معا نعما ( ص) 
نونبفتح المساء فى ا( ا نعمالك وإن  ١١هنا، هى(( فنعما  ١١يفرأ أن أحمر ( شر 

عامرابن ت وهم شفا(( كما  ١١قوله؛ فى والشن بالكاف إليهم للمشار الموصمن فى نعما((  ١١
كرباحفاء يقرأ أن أحبر ثم مجنا نونهما بكسر القراءة لالباقين فبن ائى والكوحمرة 

وهم!حلاا( به صيغ  ١١قوله فى والحاء والباء بالصاد إليهم للمثار \لوسمن فى العن 
بانمامالقراءة لالباقين فتحثآث العين كسر اختلاس ت بالإخفاء والمراد عمرو وأبو وقالون نمة 

العي'نإسكان وثعبة عمرو وأبى لقالون ويجوز النظم من استفيد ما هدا العين ر ك
المهنلورود بذلك الإمكان ويجوز فمال ير المياح_ا ءعنه ونمر عنهم لروايته 

اكانىأن نقره فى امحقق صرح وند الأداء أهل أكشر وهومذهج أقيس والأول عنهم 
عنهمالوجهين ولمحة أقيس، والإخفاء أكثر اكان والإمقال: نم جميعا الوجهيأن روى 
عنداليم وتشدد حلا(( به لصخ مكن اختلص نعما رر بقوله المرية إنحاف صاحب أشار 

•الحميع 
متصرفماض فمل أنها عليها: ما دخول قبل ا( نعما  ١١فى صل اثمت أن اعلم )ج( 

اتباعاالموز كر هى ثانية; لغة فيه حجازيةوقيل لغة يحلم كعلم ينعم نعم فيها فتقول 

نعمفى يقولون نهم وتميم وقيس لهذل لغة وهى الحلق، حروف من لأنها العتن؛ لكر 
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المعديةبهمزة الزيد الثلاثي أذكر مضارع أنه فعلى نتذكر(( ا| حمق ومن ((، تضل  ٠٠عاز 
المذكير.من بالتضعسف الزيد الثلاثي ذكر ُضارء أنه فعلى ندد ومن الإذكار، ' ٢٠

تلاعاصم هنا معها وحاضره قوى المسا فى رفعه ائمب تجارة ( ص ) 
للمناراء المفى ا( عن نجارة )) محي حيرة الأ الماء رفع ينحب يقرأ أن أمر آ ش ١ 

((تجارة  ١١محي خيرة الت الماء رخ بنصب يقرأ أن أحبر ثم الكوفيون، وهم! ثوى بثاء إليهم 
محييذكر لم لمن قنعتن لعاصم، المسورة هذه محي أى هنا (( حاصرة  ١١تاء ونمب معها 
■بالرفع القراءة الترجمتتن إحدى 

مقمرواسمها ناقصة كان جعل فعلى الموصعتن فى (( تجارة  ١١بنصا محرأ من )ج( 
هناناقصة إنها وقيل تامة، كان جعل فعلى بالرفع ثرأ من وأما تجارة، ذات الأموال يعنى 

لجارةصفة (( حاصرة ورا ، بينكم داضة اء التفى يقدر أن ويجوز ، (( يرونها ند ١) والحبر 
احا.أو فاعلا كانت مواء 

العلاسما بمذ'بْ مع لينفر للحر وفنحة كنر ضم وهان وحى )ص( 
٧آصح اكٌريم ^ شريف ابه وكتفى والشرحجي الخرم فذا 

والمصرالهاء فتح وبضم الراء ر كبضم ه مقبوضة فرهان  ١٠يقرأ أن أحبر )ش( 
فتمتأنعمرو، وأبو كثير ابن ٠ وهما ٠ يحق و إليهما للمشار الهاء بعد لف ات يحيف أى 

iLJJ ^ ٠به نهلق كما الهاء بعد ألف بإثبات أى ومدها الهاء فى والفتح الراء بكسر القراءة
أووكتب ككتاب رهان جمع أنها فعلى ونصرها والهاء الراء بضم قرأ من )ج( 

وألفالهاء وفتح الراء بكسر رهان(( رر قرأ من وأما ، وشن، كنمض رهن جمع أنه على 
وجبال.كجبل رهن جمع أنه فعلى بعدها 

يشاء((مجن ويعذب  ١١باء، وجزم ؛( يشاء لن فيغفر  ١١راء بجزم يقرأ أن أخبر نم، 
كثيروابن نافع وهم، ء شذا العلا مما رر قو_له؛ فى والشين والهمزة ما بإليهم للمشار 

.برفعهماالقراءة للبائآن قنعتن ائى، والكوحمزة وأبوعمرو 

بالرنعنرأ من ومن ٠، يحابكم ٠ على معتلوفة أنه فعلى بالحزم قرأ من )ج( 
بكرهنا ٠( ورمله وكتبه  ١٠يقرأ أن أخبر ثم ويعذب، يغفر فهو ■' أى الاستئناف فعلى 
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منالإضجاع أن تقدم لأنه الكبرى، الإمالة الإضجاع مجن والراد بالفتح القراءة للمافن 
أحذوند ألقابها، من أن4 تقدم لأنه المغرى، الإمالة المقلل من المراد وأن ألقابها، 

التوراة،أنرلت وما ، التوراة)اوأنزل نحو; وأمثلتها الإمالة باب على حملها من العموم 

وحللأحص آلمجن ونرون رمحا فى ضكوإحأ مع انن1ب ثنيون وفى )ص( 
إلمهماللمئار نمهما الغيب، بياء ٠ ويحثرون سيغلبون  ١٠يقرأ أن أحبر ( ش) 

بتاءالقراءة لالباف\أن فيى انى والكحمزة وهما، ٠ رما فى • ت نوله فى والراء بالفاء 
الخطاب.

بالخطابفرأ ومن ، ويحثرون(( يغلون ص ١٠أنهم بلعهم بالغسبا قرأ مجن ( ج) 
والحطابالغيب بأن واعلم ، ٠ وتحشرون متغلبون  ٠٠إياهم بلئ، فى لهم قل ت بمعنى 
القرآنفتم، ورد ٌا مثال نم، لريي وثل بقوم، لزبد قذ •' تقول كما واحد موصع فى يقعان 
ومجا٠ الذ إلا يعبدون لا  ١٠البقرة; نى تعالى نوله واحد موضع نى ب، والغيالخطاب جواز 

للموتنقل  ١٠ونوله: ، يغفر، ينتهوا إن كفروا للذين قل ا وحده: ب، الغيفيه ورد 
عرابات من للمخشن قل  ١٠سبحانه; قوله نحو نقهل، بالأهلاب وورد ، ٠ يغشوا 
•مكة منركمح، م، والإمار اليهود لهم المقول ثذيزا ، ٠ ستدعون 
الأئمة•وهم خص(( را بخاء إليهم للمشار الغيب بياء ا( يرونهم ار يقرأ أن أحبر ثم 

الخطاب.بتاء يقروه فانه نافعا عدا ما بعة ال

يكونهذا وعلى الأية، أول فى الخطاب كامح، ة بلناسبالخهناب قرأ من رج( 
الكانحمن حالأ أو الفئتين على يعود ضمير على لاشتمالها لفنتين صفة الحملة موضع 

الاستئناف،.على أو الحطاب بمعنى وهو الالتفات، فعلى بالغيب، قرأ من وأما ، لكم، I فى 
]هبالسح الدين إن صح رذ كل النمود ض مر امحنأ ورضوان ( ص ) 

صح(( ٠٠بمال إليه للمشار وقع حبنا ا( رضوان  ٠٠راء كر بضم يقرأ أن أمر رش( 
فوله:إلا ، ٠ رضوانه وكرهوا ورضوانا، ربهم الق، مجن ورضوان  ١٠نحو؛ ثعبة وهر، 

القراءةللباقين وتعين الراء بكر بقروه فانه العقود؛ من الغاني الوضع ٠ نبل رضوانه  ٠١
الجميع.فى بكرالراء 
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ر؛بالكتحريكها يلزم ا كمالتخفف قراءة نى الياء سكون يلزم أنه واعلم 
لهما عسياء نشديد على انقموا ثمة الد أن أخبر ثم ا التّشديد قراءة مع اإّاكين لالتقاء 
إنك؟_؛_، نحن أنْسا لم1تون، ذللث بعد بميت، هو وما را نحوت الموت صمة فيه نتحقق 

ثاكلهاما دون يس لمقل على الميتة(( )١ فى احممر لماذا قيل; فان ، ميتون(( ؤإنهم مت 
وأختيهاالبقرة موضع أن الأول: وحهآن؛ من نلت: والنحل؟ والمائدة البقرة وضع مس 

بالتحريم.وهوالحكم الهدف فى لاتفياقها الهقرة فى الحكم لذكر الممنف أرادهما لو 
فىلما الهدف فى الثلاثة ومخالفة هنا الذكور مع الهدف فى يس فى ما انفاق الثاني؛ 

بقوله:البرية إتحاف صاحب ذلك إلى وأثار معهّا، ما وض 

الملأبعة العن الباقي و بيس نافع غير عن التخفيف الميتة وفى 
بعضمن وأسرار نفحات له بل الناظم على ملام ولا نمور ليس محيا فعلى 

عادهمن بثاء لمن الد ويرزتها بكتابه الله حمحها التي وأسرارء العظم الثران نفمحات 
منأحسابه به رزق بما يرزقنا أن نال قاف لسانه وعلى- ، العبد تلب فى هذا فظهر 

.الربانية والتجليات اللدنية العلوم 

الرماتبع ففد بالتخمف قرأ ومن صل ات فعلى بالتشديد قرأ من )ج( 
.فيعلة بزنة ميوتة فيها صل ات ن 'ت الكلمة؛ عين منها وانحذوف 

كملاصح ساكئا وضموا وضمت ومكنوا فقيلا الكوفي وكملمها ( ص) 
القراءةإاو_اقين للكوفيين وكغلها((  ١١ناء بتثقيل يفرأ أن أحجر ( ش) 

الفاء.بتخفيف 

الثاني،مفعوله والهاء تعّالى الك هو الفاعل أن فعلى يد بالتئد قرأ مجن )ج( 
مفعولهوالهاء ٠، زكريا  ١٠الفاعل أن فعلى بالتخفيف قرأ ومجن اتول، مفعوله وزكريا٠ ،٠ 

التثديد.مع بالتضّعيف ومزيد التخفيف مع مجرد ماض فعل فى ومحو 
إليهماللهثار التاء مكون وبضم العين بإمكان (( وطعن ءّا  ١١يقرأ أن أخبر ثم 

القراءةلالبافين فتعي'ن عامر وابن شعبة I رهما ء كفلا صح  ١١قوله! فى والكاف بالعناد 
.التاء وسكون العين بفتح 
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سنعامر، وابن حمزة وهما، ا( كلأ فى را نوله: فى والكاف بالفاء إليهما 
الهمزة.بفتح القراءة 

أوالكوفض مذهب على الفول مجرى الداء إجراء بالكرفعلى قرأ من ( ج) 
بان،أى الحر حرف حدف فعلى بالفتح قرأ ومن الص-ريين، مذهب على القول بامحمار 

الأصلا كان وما لاماب مها الكسر كان لدلك فتحها الأصل لأن الأصل؛ على أر 
غالما.سبب على يتوقف.، 

نمنإ>كواباشمأئقلأ)ص(معامحهفوالإنراءسسا 
أولاالخغر مع كاف مع •لحمره اعكنوا التوبة وفى الثوري فى عم نعم 

مواضععة نفى نمة الأ بين الخلاف فيها وقع الخى يبئر،  ١٠كلمة بأن اعلم ( ر) 
يبئركبيحيى، بسترك ٠ منها؛ محواصم أربعة أن قامر مضارعا فعلا يكون أن بنرحل 
وتحريكالمغارعة حرف بغم تفرأ والكهف بالأمراء ٠ المؤمنين ويبثر ، هنا، ، ٠ بكلمة 

فىوالموز ومما بالكاف إليهم للمثار وتثديدها الشين صم وبكمسر بالفتح الماء 
أنوأخبر وعاصم، عمرو وأبو كثير وابن ونافع عامر ابن وهم: ا( نعم سما كم را قوله: 

ينالصم وكر الماء وفتح المضارعة حرق بضم يقرأ بالمورى، ٠( الله يبشر را لففل 
عامر،وابن ونافع عاصم وهم; عإ(( رانعم قوله; فى وعم بالمرن إليهم للممشار منقلة 
الماءوبامكان المضارعة حرف بفتح القراءة المرحمتين إحدى فى يذكر لم لمن فت-عتن 
الموضعه بغلام نبشرك »إنا الموبة، فى ٠ ربهم ببئرهم ٠ لففل) أن أمر ثم الشين، وبضم 

بكاف؛عنها العبر .كوا؛ كلاهماالتقين، به لمبثر نبشرك، إنا زكريا يا  ١٠بالحجر، ول ات 
الضارعتحرف بفتح فيها فيقرأ الذكورة المرجمة بعكس ربعة ات فهده بها بدئت نها لا 

حرفبفم القراءة اتربعة فى لغيره فتعين لحمزة، مخففة المشين وصم الباء وإسكان 
تشديدها.محع المشين وكسر بالفتح الباء وتحريك المضارعة 

المزيدالملاثى بئر مضارع أنه فعلى الشين وشدد الأول الخرف بضم قرأ من )ج( 
انجريالملأنى بثر مضارع أنه فعلى الشين وضم ول الأ الحرف بفتح قرأ ومن بالضعيف، 

نصر.باب من 
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وبامرش1ءسدس)ص(سداواءضأث 
بالمونإليهما للمشار نحت المشاة بالياء (( الكتاب ويعلمه )ا يفرأ أن أحبر ( ر ) 
بالنون.القراءة إلباتجن صن ونافع، عاصم ؛ وهماأئمةا( رانص فوله: فى والهمزة 

أنهافعلى بالياء فرأ فمن اكارعة أحرف من بحرف بدئتا القراءن؛ن كلأ )ج( 
الالتفاتعلى للعفلمة أنها فعلى بالنون قرأ ومن ، يبشرك٠ اف راإن ■' على حملا للغيب 

وكلأ، إليلث(( نوحيه الغيب اء أنبمن رر قوله; على وحملا التكلم إلى الغيب من 
•تعالى الك إلى فاعلها يعود اإقراءتيرن 

((اعتاد )) بألف إليه للممشار (( وكم أخالق أنى )١ ; همزة ر بكيقرأ أن أخير ثم 
,(( أنى ١) همزة بفتح ألقراءة للباض نافع ت وهو 

أنهاعلى الخر أحدها، ت ثلاثة أوجها يحتمل (( أنى را همزة بفتح قرأ من )ج( 
أحلق،أنى تقديره:هى محذوف لمبتدأ حبر أنها على الرفع الثاني: ((، باية » من بدل 
أوالقول إصمار فعلى ر بالكفرأ مجن وأما الأول، I( أنى ١> مجن بدلأ يكون أن ت ئ، الئال
تفال ولدا ا ا بهوالابتداء قبلها ما على الوقه، يجوز هدا فعلى الاستئناف على 

بها.ويبدأ قبلها ما على يوقف أن الكر وجه إلى إثارة ٠( أقملا ١) 
علالومهم فى وياء حصوصا وعمودها بها طرا ^١ وفى ( ص) 

ساكنةبياء ١لائدة محي (( بإذني وطيرا را هنا، ا( الق بإذن طيرا ة يقرأ أن أحبر ( ش ر 
فيقروهوحده ناقعا إلا السبعة القراء وهم خصوصا بخاء إليهم للمثار والراء الطاء بتن 

وقدالمتصل المد قبيل من صار نه ^ فتمد؛ مكسورة همزة لف ا؛ت وبعد الهناء بعد بألف 
٠بالقراءتين لمقل 

قرأمن وأما جنس، اسم أو مصدر أنه فعلى نعلا بزنة (( خمرآ قرأرا مجن )ج( 
فاعل.اسم فهو فاعلا بزنة (( ط\وو\ )١ 

بعتنإليه للمثار المثناة التحتية بالياء (( واس أجورهم فيوفيهم )١ يقرأ أن أحبر ثم 
ويعلمه ١١نحوت نفليرها توجيه وتقدم بالنون القراءة ال_اقين حفص، وهوت علا 

.(( الكتان 
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مضارعأنه فعلى ورة مكاللام وتشديد وفتح التاء بحم ئرأ من ( ج )
تخفمفمع العين وأسكن التاء فتح ومحن التعليم، من أو بالتضعيف المزيد الثلاثي علم 
.العلم من أو ايرد الثلاثي علم مضارع أنه فحلى اللام 

ولاخالضم مع اءآنيغا وبالتسما روحه يامركم ولا ورفع ( ص ) 
نولأحاكيه تجنون عادوفى ن ئرحعو وبالعجمي وكسريافجه 

•ئولٌ فى وسما بالراء إليهم للمثار (( يأمركم ولا » راء برفع يفرأ أن أخبر )ش( 
بنصبالقراءة للباقين فتعيآن عمرو وأبو كثير وابن ونافع الكسالى ت وهم I( مما روحه رر 

الراء.

علىأو (( يؤتيه أن )) على ((معطوف يامجركم ولا را أن فعلى بالنصب قرأ مجن ( ج ) 
علىيعود والفاعل للاستئناف أنه فعلى بالرفع قرأ ومن ياءركم، أن له ولا أى أن إضمار 

بتاء(( لماأنيناكم )) يفرأ أن أخبر ئم فشط، بشر(( )١ على فيعود ول الأ أما بثر على أو اف 
الأئمةوهم خولا بخاء إليهم للمشار لف اد حذف ويلزم والكاف الياء بين مضمومة 

به.لففل كما ألف بمل.ها مفتوحة بنون يقروه نافحا عدا ما بحة ال

خريواي التكالم بتاء إحداها وتعالى، سبحانه الق عن إخبار القراءتذان كلأ ( ج ) 
.العفلمّة بنون 

حمزةوهو ، (( فيه  ١١بفاء إليه للمشار اللام بكر (( اتيكم لما  ١١يقرأ أن أحبر ثم 
بفتحها.القراءة للجاقد'ن فتعين 

مصدريةوما التعليل على دلت، ابر لأم أنها فعلى اللام بكر قرأ من ( ج ) 
ويحتملللابتداء، أنها فحلى اللام بفتح فرأ ومجن بأخي، متعلق وانجرور والجار مجرورة 

يقرأأن أخبر ثم ، ({ ين مؤ ١١والجواب شرمحلية، أو موصولة وما م للقتكون أن 
يفرأأن وأخبر حفص، ; وهو ((، عاد  ١١بعين إليه للمشار الغيب، بياء أفغير(( يرجعون  ١١
عولا((حاكيه  ١١ت قوله فى والعين بالحاء إليهما للمثار الغيبخ بياء أسلم(( وله يبغون  ١١

الحيلماب.بتاء القراءة الترحمتين إحدى فى يذكر لم لن فتعذ•ن عمرووحفص أبو وهما 

والثاني(( القاصفون هم  ١١فلمناسية ويبغون(( يرجعون  ١١فى بالغبب، قرأ من )ج( 
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أوالالتفات حطابهما ووجه الكفار يبغى اس دين أفنير أى (( موات النى من ار على 
أولئاك.لمناسست أو محمد يا لهم قل 

تلالهم لنْتكهموذ صلوا ما .L وغن شاس اوت.عن حج وبالخ1ر ( ص) 
فىو١لثين بالع^ن إليهم للمشار  ٠٠البيت حج حاء)ا بكسر يفرأ أن أحبر ( ش) 

الخاء.بفتح القراءة لااث١قين ائى والكوحمرة حفص وهم;  ٠٠شاهد عن ١) قوله 
امحم.والكر مصدر الفتح إن وقيل لغتان والكسر الفتح ا( ج  ٠٠

لمنفى الغيب بياء يكفروه« ملن حير من يفعلوا وما  ١٠يقرأ أن أحر نم 
بتاءالقراءة iتعrن ائى والكوحمزة حفص ; وهم رمزهم إلى لهم ضمير عاد 

الفعلين.فى الخطاب 

فعلىبالخهناب قرأ ومن الكتاب أهل إلى أسده نقد فيهما بالغبب قرأ من ( ج ) 
ن^ انحتار وهو لهم قلنا أو  ٠٠أمة حير كنتم ٠ بقوله إليهم المشار اد||لماان إلى ناده إّ

.بالبشارة أولى الومن-آن 

قفلاوالراء النير ويضم سما وانه جزم مع الضاد بكسر يْنركز ( ص ) 
للمثارالراء وحزم الماد بكر ، ٠( كيدهم يحركم لا  ٠٠يقرأ أن أخبر ا س ز 

محنالبان؛ن قراءة أحد يتمكن لم ولما عمرو، وأبو كثير وابن نافع •' وهم ا( ما ب ٠١إليهم 
الراءوتثقيل الضاد بفم لاب١فجن يقرأ أن فأحبر الغير قراءة بامحنهار ه نفألزم القيد هذا 

•الخرم صد لأنه ورفلها 
بمعنىيضير محار وهومن; للمشرهل جوابا الراء وجزم الضاد بكسر فرأ من )ج( 

ماكنانفالتقى الضاد إلى الياء رة ك)؛قك يغلبكم بوزن يركم يقئفيه محل والد محرو 
وتشديدالضاد بغم قرأ من وأما عليها، دالة قبلها والكسرة للساكنين الياء فحذفت 

أىالتقيم نية فى إنه ت ا( أولها  ١١ت أوجه ثلاثة رفعه ففي يضر ضر ت من فهو وصمها الراء 
فاءبعد مرفوع الفعل أن ؛  ٠٠الفاني ٠١مسممويه قول وهو تتقوا إن شجنا كيدهم يضركم لا 

وهذافالك أى يشكرها انك نان الحيفعل من ت حد على الشرحل جواب والجملة مقدرة 
جزملما الفعل أن الثالث«:  ٠٠إعراب حركة فحركته القولآن هدس وعلى البرد نول 

اتباعاالضم بحركة انحل اشتغال ظهوره منع القدر كون فالالشرط جراب فى لوقوعه 
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سهالقمل ط1ل إذا الكلام لأن بدلأ؛ إعرابه وجواز فاجزعي، ذلك فعند أهلكت ؤإذا 
منكتاب جاءهم فلما ؤ ؛ تعالى كقوله به بالمتعلق ليتمل إعادته جاز به يتعلق ما وبثن 
ماجاءهم فلما  ١١فقال: بالفاء القمل أعاد الحواب فبل القمل فلما'طال ب اذ عند 

أحدرأيت إني ١١موممآحر؛ فى سبحانه قال فاء بلا الإعادة وجوز به٠١ كفروا عرفوا 
منهعوض أنه باعتبار بدلا هدا نحو وممى ، ا( رأيتهم والقمر والشمس كوكبا عثر 

علىالهعدن'فهو يخن العهلف وجه وأما اليحوض، اصطلاح ■على أشجه فهوبالتاكيد وإلا 
حدعلى لابدل ولى ات على عطف فالثانية وحقنايا، غيبا الفعلين يخن غاير من قراءة 

هدينعن التقدم التفصيل يخرج فلا هذا وعلى قائما تفلننه فاد زيد قام محا قولك; 
اه•

شمردلأيقلون أخر براءة فى وبعد ثناء أخر قاتلوا ما ( ص) 
ييمتلونويمظونؤ وقال هنا لأكفرىه وقتلوا ؤوقاثرا تعالى: اذ قال )ر( 

للمفعولالمبنى بعد للفاعل المبنى  ١١قاتلوا  ١٠ض بتأ النافلم فأمر التوبة، فى ي عليه وعدا 
شفاءبشن إليهما للمثار التوبة فى المفعول على المبنى بعد للفاعل المبنى وبتاحير هنا، 

علىللفاعل المبنى بتقدم القراءة لو_اقين فتع؛أن ائى، والكحمزة ؛ وهماوثمردلأ 
•ال~ورمح فى الغعول على المبنى 

محاتقدم جاز قيدا ولا ترتيبا تفيد ولا الحمع لطلق العقلف واو ت، كانلما ( ج) 
فىالقتل مائة فى ونع كما ال--قديم، رتبته كانت مجا وتاحير التأحير رتبته كانن، 

قاتل،من ومنهم قتل من منهم أتما التوزيع على ذللئ، بحمل أو المذكورين، الموضعتن 
القتاللأن عقلا، والعتاد اللنة فى الأصل فهو المفعول على لأفاعل المبنى قدم من وأما 

ئتل•■نم كل ويقال القتل قل 
الملأوأنصاري لى واجعل ومنى كلاهما وإني وجهى اتها ويا ( ص) 

فىا( إني  ١١، ٠( فه وجهى أّلت  ١١; ت الإضافة ياءات من فيها أن أخبر )_( 
.افه١٠ إلى أنصارى من 1ية، لى اجعل إنك، محنى  ١٠، ٠ أخلق أنى أعيدها، إني ١١موصعزن; 

٣٣٧آأب-النحا0الإلهن( م





تاءبنحب القراءة لدائين _ ULiلنانع، ، ا( فلمها واحدة تاء ار برفع يفرأ أل أحبر ثم 
.احدة« وه 

قرأومن الفاعل، نهو بمرنوعها اكمت تامة كان أف فعلى بالرفع قرأ من ( ج ) 
فمهاتتر م واسمها خبرها واحدة تكون هدا فعلى نانمة كان أن فعلى بالنصب 

واحدة.المتروكة كانت وإن والتقدير; 

مجملاالأخير فى حفمن ووافى دنا كما صح الصاد بفتح ويوصى ( ص ) 
بالمادإليهم للممشار الوضعين فى ا( بها يوصى ٠ ماد بفتح يقرأ أن أخبر ( ش ر 
وأخبركثير، وابن عامر وابن شعبة وهمم; ، ٠ دنا كما صح # نوله؛ فى والدال والكاف 

صادبكسر القراءة اتين للبفتعين خير، ات الموضع اد صفتح فى وافقهم حفصا أن 
الأول.الموضع نى جمص ووافقهم الموضعين 

بفتحقرأ ومن وهوالأصل، للفاعل، مبنى أنه فعلى فيهما بالكسر قرأ من )ج( 
ولىبكسر قرأ ومن للمفعول، منيا ويصير اللمففل، فى ألفا الياء فتقلب صادهما 

•اللغتيرن بغ، جمّع قد الأجمر وفتح 
شنللأبالكسر الهنز ضم الوصل لدى ه فلأنا أنهفى مغ أم وفى ( ص) 

فملأالميم واكسر قاف النجم مع والزمر والمرد المحل ات هأموفى 
فعلأو باسم برئا مصفات على كثيرا القرآن فى وقع أم(( رر لفقد أن اعلم رش( 

أمهن را نحو; جمها، أو مفردا مماف غير أو ظاهر أو ضمير إلى مضافا حرف، أو 
رمحولأ،أمها صديقة، وأمه أمجك، كانت ومجا موصى، أم إلى القرى، أم ولتنذر الكتاب، 

منها،مراطع ثمانية فى القراء بحن الخلاف ونع ؤإنما ، ا( أمهاتكم منهن ألهتن، وأمي 
I(الكتاب أم نى )ر ; هى قبلها بما الوصل حالة أربعة فى الهمزة ضم بكر يقرأ أن فأخبر 

للمسارهنا ٠ السدس فلامه الثالث، فلامه ه بالفصحى، رمرلأ٠ أمها فى ه بالزخرق، 
وصلاالهمز ضم بكسر يقرأ أن وأخبر ائى، والكحمزة : وهماشمللأ)ا ٠ بشين إليهما 

فىا< اتكم أمهبيوت أو ٠ النحل، فى أمهاتكم« بطون محن رر هى ت أربعة مواصع فى 
٠وهما ٠ شاق ٠ بشين إليهما ار للموالنجم الزمر فى أمهاتكم، يعلون فى ؛ر النور، 
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بفاءإليه للمثار حيرة ا[د مواضع ربع الأ ميم بكمر يقرأ أن وأخبر ائى والكحمزة 
الميموفتح الثمانية المواضع فى الهمزة بغم القراءة للجاقنن خض حمزة ; وهر ، I( فيصلا )١ 

أمهاتأو المعمول أم بلفص الخمٍع ابتدأ إذا وكذلك وصلا الأخيرة الأربعة الواضع فى 
معنيان.له فيملأ ت وقوله بق مما ميمها م أو أمهات، فى الهمز ضم ر كوعلم 

ولمالواضع، هذء فى الهمز كر ; الثاني والكانى، حمزة قراءة بآن فاصل ; ول ات 
بعد.نذكر التي العلة لفقد أمهاتكم عليكم ; نحو فى تكر 

الياءوهو الكر مقام يقوم ما أو قبلها ر الشء لأتبا الهمز بكر قرأ من ( ج) 
فعلىالأواخر ميم وفتح بضم قرأ ومن قبلها، الهمز كر فلأتباع اليم كر ومن المدية، 
لغات.إنها وقيل: الأصل 

ئك>سبشفىاسإذنم)ص(وممخكلهنمعسوفوقمع 
المقيدةالسبعة مواضعها فى الثلاثة فعال اك فى بالون يقرأ أن أخبر ( ر) 
عامروابن نافع وهما، ، كلأ(( إذ » قوله;فى والكاف بالهمز إليهما للمشار بسورها 

عنهيكفر  ٠٠المللاق، فى ا( حنات خاله يل  ٠٠هنا ، (( نارايدخاله جنات، حلمه يد  ٠٠; وهى 
ا(عذابا يعيبه حنات، حاله يل  ٠١وقوله بقوى عنها العبر التغابن فى ا( ويدخله ممسياته 

يكفر،٠ ة خممواضع فى ونع، ويدخله لففذ أن ذكر مما فعلم القح، فى كلاهما 
الواضعفى التحتية بالياء القراءة للجاقآن فتعين ، واحل موضع ٠ يعذب ٠ واحد، موضع 

سبعة.الم

والفاعلالعظمة فعلى بالون قرأ ومن الغيب، فعلى التحتية بالياء فرأ من )ج( 
ه•على يعود لكل 

؛٨٢دم° هذانااث للمكذ يشدد يل اللذين ١للد١ن هاو1ن وهذان )ص( 
القصص،فى ، على(( هاتين  ٠٠والحج، طه فى (( هذان  ٠٠رأ يقأن ر أخب)_( 

وهوتللممكى ة الخمالواضع نونات بتشديد فملن، فى ا( ين اللمذ  ٠٠هنا، (( واللذان  ٠٠
فىوالحاء بالدال إليهما للمشار ٠ فذانك  ٠٠نون بتشديد يقرأ أن وأخبر كثير، بن عبدالك 

الترجمتآنإحدى فى يذكر لم لن فتعآن عمرو، وأبو كثتر ابن وهما؛ حلاا( دم  ١١ث قوله 
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أنهعلم فكيف المشدد الحرف أطلق قيل؛ فإن المواضع، جمعي نونات بتحقيق القراءة 
لفاظ،المد هذه نحو فى التشديد أطلق إذا أنه الشهرة ; ول ا/ئ وح_هين، من قيل; الموز؟ 

وكانهعاليه، فعطف، الموز، فيها ذكر قد السالمة الرحمة إن ; الثاني نوناتها، فالقعود 
•الأتي هده فى الموز شدد لن ويترتب للمكى، الكلمات هده فى الموز وتشدد يقول 

فىووقع اللازم المد ميل من ِدنه الطويل؛ المد لزم ألف المثيلة الموز قبل كان إذا أ'نه 
والممر؛والموستل المد فيهما فيجوز والدين(( هادن )ا أما ((، فذانك هدان، واللذان، )ا 

مرتمأولى فى الواقع عثن حرف حكم على قياسا لمة ياء المثيل الحرف قبل لأن 
•والثوري 

منانحذوفة الالهم، عن عوض الونثن إحدى أن فعلى النون بتشديد قرأ من ( ج ) 
لاجتماعوحذفتا الدين(( ))واللذان، فى انحذوفة الياء ومن فذانك[( وهاتين، ))هذان، 

تبقىأن الذي فى الياء حق وكان المشتية، عائمة وكون المرن كون هما اكنين المس
المبهمةسماء ات تثنية ن ت حذفوها ولكهم واللذيان فتقول القاصي نحو فى بقانها مثل 
المنيةإجراء فعلى بالخفيف فرأ من وأما بالصلة، الكلام لطول أو قياس غير على 
الاثارةن لا ياء؛ أو ألف هاتين من انحذوف يكون أن يجوز نونه، تخفيف أصل على 
•اه تى أو تا إما فيها 

معقلائت الأحماف وفى شهاب براءة ومحي وضزصاكر°ها )ص( 
كافبضم الموبة فى لن((، كرها ))أو {(،هنا، ولا كرها )) يقرأ أن أخبر ( ش ) 

كرها)( يقرأأن وأخبر والكسائى، حمزة وهما; شهاب بشين إليهما للمثار الموضعين 
ثبترر نوله فى واليم بالماء إليهم للمشار كافهما بفم حقاق ات فى كرها(( ووضعته 
القراءةالمرجمتآن إحدى فى يذكر لم لمن فتعذن ذكوان، وابن الكوفيون وهم؛ معقلا(( 

.كلهاالواضع كاف بفتح 

انالأتيفعله ما والفم الإكراه هو الفتح الفراء وعن لغتان والضم الفتح ( ج) 
ه,نفله كارها 

علاشرمحا كم الجنع وكن محينا ^محلفابيْيامدنا 

٣٤









٠ذرة مثقال را وجعلت نّة الخوص تك وإن فى للتاء ويوافق يليق ما قاضم تك، وإن 
اه.ذرة مثقال أى مثل الحنة تكن وإن يكون فالتقييرن الجر، 

ارنماقوله فى وحق بالنون إليهم للمشار I( وى نرالو تاء بغم يقرأ أن أخبر ثم 
يقرأأن وألجر التاء، بفتح القراءة _؛j، عمرو، وأبو كثير وابن عاصم وهم ا( حقا 

لل-اقغ>ذتع؛ن عامر، وابن نافع وهما بعم إليهما للمثار ا( وى نلو را سين بتشدد 
السذان.بتخفيف القراءة 

من:للمفعول مبنى مقارع أنه فعلى السين وخفف التاء بضم فرأ من ( ج) 
عندهمفالأصل الخاء بفتح اقون والبعليه، ؤلبعته إذا الشيء على الشيء َوبمإ 

للتقاربوإمكانها قلبها بحد ين الفى الخانية الخاء أدغم الخين شدد فمن وى، تت
لخلاالإدغام وترك الخاءين إحدى حيف فعلى السيرن ، حققومن صل، المد وص بينهما 
.ذللن، ونحو ، (( وتساءلون تظاهرون، رر ; فى يقال كدا تشايدان يتوالى 

كللاالنمس! منهإ فليل رثمغ و ض دذ خ( افه1ر° ولأسز ( ص) 
أىبالقمر المائدة، أى وتحن، هنا ، I( اء الخلامستم أو رر يفرأ أن أمر ( ش) 
حمزةت وهما شفا(( ار بشين إليهما للمنار اليم وقبل اللام، بعد لغ، الا بح—دف 

ولى.اد والميم اللام بين، ألمح، باثبايتج أى بالمد القراءة للباقيآن فتعين ائى، والك

فعلى، لفات باثبامحل قرأ ومن مجرد، ثالاثى أنه فعلى لغ، ات بحذف قرأ مجن ( ج) 
والمرأةالرحل من كلأ ن ذ واحد، بمعنى وهما للمفاعلة الخى بالالفح مزيد ثلاثي أنه 

لن،وبات الجماع، دون ما لف، ات بحذف لخم I وقبل الأحر، يناله مجا احبه صمن ينال 
الجماع.

إليهللمشار قليل لأم رفع بنصب، ٠ منهم قليل إلا فعلوه ما رر يقرأ أن أخبر ثم 
برفعها.القراءة لالاق؛'ن فتعآن عامر ابن ت وص ا< كللا را بكاف 

لفباد لرسمها الشامي المحق، واتباع الاستثناء فعلى بالصب، قرأ محن ( ج) 
وأمااختار، وص فعلوه(( رر فى المرفوع الضير من الميل فعلى بالرفع قرأ ومن فيه، 

وكذاعندهم الحْلف، حروف من نها ئ بالا؛ الضمير على عطفا فيجعلونه الكوفيون 
•مصاحفهم فى رمم 
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مكنتثم ، ■جنسها من قلبها بعد الصاد فى التاء أدغمت نتمالحا فيه صل وات 
٠وينه0ا للتهارب 

مجهلأفيه لمت 1ّخوو1 فضم ولامه الأولى الواو بحذف وتلووا ( ص ) 
للمثاراللام مكون بفم وأمر ولى الواوات بحذف ٠ تلووا ٠ يقرأ أن أحجر ( ش ) 

وحمزةهثام ت وهم ا( مجهلأ نمه لت را ت ه قولقى واليم اء والفباللام م إليه
اللام،وإمكان كلفنله، مفموئ ولى الد الواو بإثبات القراءْ لاو-اقين فتعآن ذكوان، وابن 
باتفاق.ثابتة فاتها الثانية من احترازا ولى اذ وقيد 

لويمضارع أنه فعلى مضمومة أولاهما واوان بعدها اللام يامكان فرأ من ( ج ) 
تحيفثم فحدفن،، الياء، على الضمة تؤ اّتثقلتضربون يوزن تلويرن و1صاله يلوى 

;يقال أو ، بعد ايماعة واو لمناسبة الواو وهى الفعل عتن فضت الماكنآن لالتقاء الياء 
لالتقاءحدقت ثم الياء، كت فحركتها ّلب بعد قبلها الواو إلى الياء حنمة نفك 

لأمانحدوف كان ولما الحمة، نعال الد من 'ئنه للجازم؛ الرفع نون وحدقت المِاكنين، 
وجهان،ففيه الأولى الواو وحذف اللام بضم فرأ من وأما نفعوا، تلووا فوزنها الكلمة 

علىحركتها ألقى نم همزا، المضموم الواو أبدل أنه إلا ول اذ كالوجه أصله ول; ات 
إلىالكلمة ■من هى الواوالتي محمق نقلت، ت ال يقأو الهمزة وحدقت، ا قبلهاللام 

بوزنتلوا قمار حدمتح ثم الواو، تح كنفالكلمة، فاء التي اللام وهى قبلها ساكن ال
الولايةس ولى مقارع أنه الثاني؛ اللي، وهر واحد بمعنى الأولى والقراءة فهذا تفوا 

لفيفِحلدنه ولأمه؛ الفعل فاء فحدفت، توليون، نه وأععلميه أقبل إذا أمره ولى بمعنى 
للجازم،والنون الساكنين لالتقاء لامحه وحذفته المثال، فاء لحذف الفاء حذفتح مفروق 

•تعوا هنا وزنه نمار يلى ولى ت غيه ونقول، ع يعي وعى ت مثل الع؛'ن إلا منه -ب,، فلم 
نزلأبند عاصإ عنهمْ وائزل حصغه و١لكنر آكز فتح وئرو ( ص) 

الخرفصم بفتح أنزل(( الذي والكتاب، رمحوله على نزل را يقرأ أن أحبر ( ش) 
والكوفيوننافع وهم; بحصن إليهم للمنار زايهما ر كوبفتح وأنزل، زل من ول ات 

وفتحالنون، صم بفتح عليكم« زل وقد ١) يقرأ، أن وأحجر عليهم، يعود عنهم وصمير 
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الأولالحرف بضم القراءة الترجمتين إحدى فى يذكر لم لمن فتعين لعاصم، الزاي كم 

قرأومن للفاعل الماء فعلى الزاي وفتح الأفعال من ول بفتح؛'ئ قرأ من )ج( 
للمفعول.الماء نعلى الزاي كر الأول بضم 

نعنلأكرف اك؛وك فى سنوب( وحمزْ عريز درْتءءم '-وف ويا)ص( 
بالإضسوافنو;زمحا

عزيز٠،1 بعين إل؛ه للمنار المنة بالبماء يؤتيهم،ا سوف  ١٠يقرأ أن أحبر )_( 
يذكرلم لن فتعلن لحمزة، التحتية بالياء أجراI( سوتيهم ٠ يقرأ أن والجر حفص، وهو•' 

بالنون.القراءة الترجمتين إحدى فى 

والالتفاتالعغلمة فعلى بالنون قرأ ومن الغيب، نعلى بالياء قرأ من ( ج) 
اراف.سند وكلاهما 
بالتحريكالقراءة للبانين فتعين لالكوفيذن، الدرك(( راء)٠ بإسكان يقرأ أن ألجر نم 

الفتح.! وهو الطلق 
وأنوبقرة، كبقر دركة جمع الفتح بأن وقيل لغتان والإسكان الفتح ( ج ) 

,ر مجمد كون ال

للمنارالدال وتخفيف العين بإسكان ٠ الت فى تعدوا لا  ١٠يقرأ أن ألجر نم 
وتشديدالحين بفتح نيقروه ناقعا عدا ما الميعة القراء وهم  ١٠خصوصا ٠ بخاء إليهم 
إلىأشار وند إتمامها، لورش نتعذن العين، حركة بإخفاء لقالون يقرأ أن والجر الدال، 

يلففلوعالم الدال، تنديد مع العين وهوإمكان هلا مبقوله صمنا اخرلقالون وجه 
العينحركة إخفاء هما لقالون الوجهين بجواز ودراية علم على الصنف بأن هلا م

لماذكرالإكان وترك الإخفاء على اقتمر لكنه الدال تنديد مع كلأهما ؤإمكانها 
الإمامذكر ونل اكنين، المسبين الجمع مجن فيه لما اللغة أهل من اعتراض مجن عاليه يقع 

لهوالنص الإخفاء، وهو الاختلاس له ذكر أن بعد قال الوجهين، التيسير فى الداني 
فالشاؤلبىاثر والإمكان أقيس الإخفاء إن وقال; اخر، بقول هذا أكد وفد بالإسكان، 

;بقوله البرية إنحاف صاحس_، أشار ولدا صمنا معلوم فهو صريحا الإسكان يذكر لم إذ 
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وهم(( محقااعتلا كما )) قوله فى والهاد لف وات المهم للمنار والتاء اللام بتن 
فانالوحيد، على اكاء وفتح لف ات بحذف النراءة للمانين فتعتآن وثعبة ونافع عامر ابن 

المصنفعبر فكيف إعراب، حركة وتوحيده المالم المؤنث جمع فى الحركة إن نيل: 
حركةفى متحدين ومفريه السالم المؤنث جمع كان لما نلت; هنا؟ فيه البناء بحركة 

بخلافالبناء حركة وهو صد له ما ذكر إلى جنح البناء حركة فى مختلفين الإعراب 
ينصبومفريه بالكمرة ينصب السالم الموث جمع إن ت نقول كما الإعراب حركة 

فمخالفة،البناء حركة أما ؛ الصك، وهو فيهما، متحدة الإعراب فحركة بالفتحة، 

فىالفتح معه الإفراد وذكر الكسر، معه الجمع ذكر فقد به ينامحبما كلأ ذكر بأنه واعلم 
فتحمع ذريان ويقصر ٠ عراف ا'د فى وأيضا وافتحواا( نردا رسالات ١ ت فقال ا'دنعام 

.ذللئ،مجانل ما كل فى بعلبق اصطلاح فهذا n تائه 
فرأومن الأحكام. كعدد أى الة رمححكم كل أن فعلى بالجمع قرأ من )ج( 

I(تكون ألا بوا رح)١ يثرأ أن أحبر ثم والكثير للقليل يملح مصدر أنه فعلى بالإفراد 
رحمزةعمرو أبو ت وهم ١( شهوده حج ٠ فوله فى والنتن بالحاء إليهم للمنار الموز برفع 
.الموز بنصب، القراءة للباقتن فتعين انى والك

محعحذوفالشأن صمير وامحمها اكقيلة من مخففة أنْ أو فعلى بالرفع قرأ من )ج( 
لضميرمقرة وهى أن حير والجمالة فاعلها، وفتنة(( رر تامة، وتكون نافية، ولا أنه، أى 

قرأومحن تيقن، بعد إلا تقع لا اخففة أن ن 'ئ للثلث،؛ لا للتيقن حينئذ وحب، الشأن، 
أنتمنع لا ولا بلا، متقى فحل على دخلن، ارع للمضبة الماًأن أد فعلى بالصبح 

بابهامنعلى حينئذ وحب، أوجار، أوجازم نامحب مافبلهافيمابعدهامن يعمل 
غيره.بعد تقع لا وانحففة علم، بمد نقع لا الماصيه ن لمد الظن؛ 

وصحبةبالميم إليهم للمنار القاف، بتخفيفه ا( بمان ١/ت عمدم يقرأ)٠ أن أخبر ثم 
القراءةللباقين فتحتن ائى والكوحمرة وشعبة ذكوان ابن وهم; صحبة({ من را نوله فى 

;وهو ا< مقسطا ٠ بميم إليه للمشار العين، بعد ألف، بإثبات أى بالمد وأمر القاف، يد بتثد 
.العين،بعد لف، ات بحذف \ى بالقصر القراءة للباقذن فتعين ذكوان ابن 

بالشديدقرأ ومجن الأصل، وهو محجري ثلاثي أنه فعلى باكخفيمح، فرأ من ( ج ) 
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الفتحعلى وبني المستدأ حبر يوم يجعلون والكوفيون إعراب، فتحة فالفتحة الخبر 
تمويرالجمالةالبناء نى يشترحلون والبمريون معزية كانت ؤإن فعلية، بملة لإصافته 

أىللمبتدأ حبر أنه فعلى اليم برفع قرأ ومن بالإصافة، خفض محله وينفع ماض بفعل 
الإخافةياءات مجن فيها أن ألجر ثم بالقول، نمب محلها والجمالة ينفع بوم اليوم همدا 
يديأفول، أن لى أعيبه، فاني أريد، إني انف، أحاف »إني ثلاثة: مواضع فى ني إت 

السبحة.للائمة و\ثدأ فيها وليس إلهآن«، أمي إليك، 

الأنعامسورة 

وانعلأشاع دأكنْ لم° ينروم وراوه ضم فتح صرف وءمه ( ص) 
وصلاشرف وياربمابالنصب امل كدين عن بالرفع تنهم وف

إليهمللمشار الراء الياء/كمر ضم بفتح ا( يمرق من يقرأ» أن ألجر )_( 
الراء.وفتح الياء بضم القراءة للان؛ن فتعين؛ انى، والكوحمزة نعبة ت وهم بصحبة 
صميرالفاعل ونائب للمفعول، البناء فعلى الراء وفتح الياء بفم قرأ محن ( ج) 

محذوفوالمفعول الذ، وهو للفاعل البناء فعلى الراء وكر الياء بفتح قرأ ومجن العذاب، 
•من قوله على يعود يرمشن عنه فى والضمير العياب صمير هو 

وهما1( ناع بشن)) إليهحّا للمنار التذكير بياء ا( يكن لم نم و يفرأ أن أمر ثم 
إلا٠فتنتهم ٠ يقرأ أن ألجر ثم التأنيث، بتاء القراءة اقتآن للبفتعئن ائى، والكحمزة 

حفصوهم: كامل« دين عن ٠ قوله فى والكاف والدال !، ٥٠١١'إليهم للمنار التاء برفع 
التاء.بنصب، القراءة فتعن؛^١^، عامر، وابن كثير وابن 

أثولدا تكن امم ا أنهعلى فتنتهم ورفع بكن، فى بالتأنيث قرأ من )ج( 
مقدم،لجر فتنتهم أن على النصب، محع بالتأنيث، فرأ ومجن لجرها، قالوا أنً وإلا الفعل، 

أنمصدر مجن المؤول الأمم ن ِد الجر؛ لتانبّثإ الفعل وأننح مؤحر نكن اسم. قالوا أذ وإلا 
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براءإليه للمثار الهمزة وهى قاط بامحيقرأ أن ذأخ_؛_ر لامها، يأء عن المنقلبة 

صميرإلى ند يوأن تفهام، اسبهمزة بق يأن ت بث|رهلان امحى الك؛ وهر ٠ راجع رُ 
يفرأأن وأخبر باتبانها، القراءة فثم؛ن H أفرأيت أرأيتكم، ٠ نعوت المرفوع انحاطس، 

حركةجنس من مد حرف إبدالها رووا الأداء أهل من كثيزا أن وآحم لمانع، بتسءماءا 
بجيمإليه للمنار اللازم المد قتيل من يصير نه ت طويلا؛ مدا ويمد ألفا فتكون تبلها ما 

مدحرف والإبدال كفالون، هيل المت وجهان له يكون هذا وعلى ورش ت وهو ٠ لا ج٠ 
الإبدالله منع فقد مراكن، ئلائة اجتماع أرأيت على ونف إذا هدا على ويتفرع 
سراكناجتماع العرب كلام فى يرجد لم أنه بحجة الوقف؛ حالة الخزرمخا ابن الشص 

عملنا.وعليه الياء توّءل مع لكن الثلاثة واكن الاجتماع أجاز هائم يد اللكن ثلاثة 
كانتخفيفها أن والعالة المخميف، فى مبالغة الهمز باّقاط قرأ من ( ج) 

معوالأمر كالضارع تماريفها بعض فى سقوطها على حملا هذا كان إنما قاطا إص
مشهورةلغة الإّقاط إن وقيل; ، الذين(( ويرى وأرى، أسمع ار نحوت وغيره الأِتفهام 

إلىنغر ففد بالمهيل قرأها ومجن الأصل، فعلى محققة أثبتها ومحن العرب، لغاتأ محن 
نفلرإلىومن، عموما، همزة بلففل نهلؤط فقد الأصل نظرإلى لمن جميعا، الأمرين 
أه.تسهيلا جعلها كلمة خى همرين اجتماع 

كلأ sloواثرالأعراف وفى فتحتا هنا وها لثنام ثدي دتحهتؤْ إذا )ص( 
يدوبتشد ولى ات التاء بتشديد نساء بالا و ياجوج ضصت، إذا ه يمرأ أن أمر ( ر ) 

فى« أبواب ذاسرنا » وتاء الأعراف فى و عليهم لفتحا ٠ وتاء هنا « عليهم فتحّا » تاء 
كلأت ونوله ربعة ات تاء بتخفيف المراءة للبافن عامر، ابن وهو للشاس الممر 

0٠ وفتحنا فتحت )I كلأ إلى إشارة يقال أن ويجوز بالنسب للتصرح رٌزا ليس 
والتكرير.التكثير معنى فيه التشديد أن غير نمان والتشديد التخفيف )ج( 

وصلاالكهف واووفى وعنألمح، باكإهاصا اذاس لخيره 
الدالويامحكان الغين بفم الكهف وفى هنا (( بالغداة ربهم ا! يقرأ أن أحبر ( ر ) 

وبالضالغئن بفتح القراءة للباقثن فتعين للشامى، كلفنله الألف مكان مفتوحة وبواو 
لها.نه نجانالألف قبل الدال نح فيلزم الواو مكان اكال بعد 
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كانبأن حطا المكون عنه انفصل ما نوعان! وهو بعده مكن فيما شرم حركة بعده مما 
يقرأأن فأمر الأول فيكر كلمته نى كان بأن السكون به اتصل أو المالمة الكلمة أول 

Iمحوله محي والماء والماد بالفاء إلمهم للمشار وصلا القمرI( را ٠ نحوت رأى من الراء بامجالة 
بامجالةيقرأ أن وأمر عنه بخلف والسوسى وشعبة، حمزة ت وهم ه بخلف صفائي فى را 

الهمزفى راونل فوله: فى عنهما بخلف والصاد بالياء، للمشارإليهما ذلك الهمزفى 
مجناستفيد ما هذا أيفسا عنهما بخلاف وثعبة الموصى ! وهماا( حلا يقي حلف 

وشعبةالرسى عن حلاف ُن ذكر ما على شه فقن الخزرى ابن الإمجام انحفو أمجا النظر، 
الخلافعنه حاء فقد الحركة نز الواقع رأى فى الموسى عن الإمام ذكره مجا فخلاصه 

فتحعلى له فالاقتصار طرق من عنه يرد لم نه لا امالمها؛ يحب? فلا الراء قى 
منولا ل طرمحنا من يصح فلا الساكن قبل الحرفتن محي عنه الخلاف أما الهمز رإمالة ألراء 

شعبةعن المذكور الخلاف وأما غير، لا همما والهمز الراء فتح على له فيقتصر الشر طرق 
صولا ل الختسير ولا الشاطبية طرق ُن يصح ولا يجوز فلا الساكن نز الهمز فى 

صاحبذلك إلى أثار ثم كحمزة الهمز وفتح الراء إمالة على له فيقتصر المشر طرق 
,المرية إتحاف 

كلأونأى فى كالهمرة فنره ورا ناكذ ليايئح نوسى للمرآى و>نذى 
اذ1لأت عنُ نى  IJUَأتالن وى ث فى أح ١^١ ١^ زع 

أنهغأمر وقنا مها ما بيان فى شرع وصلا الساكن قبل الخى رأى حكم من فرغ وئا 
الحركةنبل وقعت التي أى ولى الأ مثل نكون بأن الساكن قبل الواقع رأى على وقض إذا 

التقليلمذهبه ومن أمالها الهمز إمالة مذهبه ومن أمالهما حرفيها إمحالة مذهبه فمن 
مماهما ولما فتحهما. الحرفا'ن فتح مذهبه ومن أيقنا وثقا البدل ثلاثة فيها وله قلل 

الياءعلى كون الهذا كان مواء كون البه اتصل فيما ابتدأ السساكن منه انفصل 
رأيتهم،)ا ت نحو الكلمة ببقية اتصل لساكن وزالت ألما قلبت أو الكلمة لأم هى التي 

الوقففى والهمز الراء فتح على جميعا ئمة ا'ت باتفاق أحبر ففد <، فرأوء ، رأتهم 

وهم>،■

العامللمبب إنما حركة بعده غيما الإمالة إن ت وقز لغتان، والإمالة الفتح ( ج ) 

٩٣٦ الإلهية( النفحات - ٢٤٠)



فإنالراء ض ألة الإموأما الرسم، فى ثايمة هى الخى الياء عن اسة الألف هو الأى 
الذيلوجود ممال غير بعدها ما كان وإن لإمالة، إمالة هى فإتما بعدها ممالة الهمزة كانت 
الوقفعلى الوصل حمل فمد الساكن نبل الواقعة للراء حمزة كامالة بعدم كن 

النوعوأما وصلا الهاء حيف فراعاة الساكن قبل الهمز فت7 وأما ، رمحما الهاء لوجود أو 
وصلاالهاء عن المنملبة لف ا^ لعدم حرفيه فتح على فاتفقوا متمل اكن ّبعده الذي 
■ووقفا 

أولايك لم والخاوفأ أتى بحلف له من اش فى ف1ل نوئا وحمض، ( ص ) 
فىبها النهلق يمكن لا فتها الخلاف وقع التي الكلمات بعض بأن اعلم )ش( 

نطقهل هلبعدها أو قبلها بكلمة ينطق فصنئد لها التفعيلات قبول لعدم التطم 
ا(فيهم قبل ومن را ت قوله المحل محورة وفى هنّا بالقبلية المجير وقع وقد المعيلات 

يقرأأن فأخبر (( ساء إن بعده وما را نحو! الإخافة ياءان بعض مجن وض ما والبعدية 
فىوالهمزة واللام بالهم إلههم للمثار (( الق فى ٠) قبل الض (( أنحاجونى ر» نون بتخفيف 

يرفيم—هشام عن بخلاف ونافع وهشام ذكوان ابن ت وهم أتى بحلف له من ت قوله 
وهومكورة مشددة واحدة بنون القراءة للهاقين مكسورة حقيقة بنون نطقهم 

لهشام.الثاني الوجه 

الهاءبه واتصل النون بثبوت رفع الذي المضارع الفعل نى صل ات أن اعلم )ج( 
فأصلهQ أنحاجونى ٠ نحوت احره ر كمن الوقاية بتون إلخاقه جاز النحب صمير 

مفلهرنا-نحالهما على إبقاءالنولهن لغان، نلاث ذلك مثل فى فللعرب أتحاجونتى 
نحو:فى إظهارهما على لأنفاقهم صل الأ على مكمورة والنالهة مفتوحة ولى ات 

لهحزننى((را الأعراف فى I( أنجادلونتى ١) غافر فى حطابا يومحف فى غيبا I( يدعونني ار 
الملقذلك من ويلزم وانحتار، الكثير وهو الئالهة فى الأولى النون إدغام الثانية١٠ للغة ا٠ 

كراهةمخففة واحدة نون فتبقى النونذأن إحدى حذف و الثاك را مشيئة واحدة بتون 
فىوفىئ ، تأمروننى١٠الك ارمحررأأفغير فى الثلأنة اللغات بهذه رئ وقد للتضعيف، 

بالإدغامإلا هنا يقرأ ولم الحذف، دون والإدغام بالإظهار حقاف بالا أتعدانني(( >ا 
تبعه،ومن محيبويه عند ولى الأ فهي امحذوفة النون فى العلهاء اختلف وقد والحذف، 

٣٧.



عمروأبى عند حذفها جاء كما تخفيها ااضسمة هذو نحيف وفد الضمت عن نائبة أنها بحجة 
جنحوإليه معه ومن الاحفص عند الثانية انحذوفة أو ، ٠( كم ضو را نحو: من الراء من 

للرفععلامة ولى؛ الأ أن بحجة أولاا( يك لم والحذف )) بقوله: إليه فأشار الشاطئي الإمام 
تقومولى وات بالثانية وقع قد الأّتثقال ولأن الوقاية، مراعاة من بالبقاء أولى والعلامة 

■بالبقاء أولى كانت لذا جازم ولا ناصب يتقدم ولم الكسر من الفعل وقاية فى مقامها 

مفئلأحرك ازرًفان وواللسع قوى يوسف مع النون درجات وفى )ص( 
كملابالكسر لنحره وبما شماء هائه او°يى اء-والندهشماء ومكن 
ومنيلارا يذكوعججواقف، والخل اج ميحالف، وهد 
بالنونوالمراد بالنون يومف، وفى هنا ا( نشاء من درجات )ا يقرأأن أحبر ا ش ر 

بتركالقراءة للمافن فتع\ن الكوفيون وهم! ٠ ثوى ٠ بثاء إليهم للمثار التاء تنوين 
فىالسورت؛ن.اكوين 

>انشاء من را وتهجر الإفاقة قطع فعلى I( درجات )ا تاء بتنوين قرأ مجن ( ج ) 
لمفعوله.المصدر إفاقة فعلى تنوينها بترك قرأ ومن المفعولية، على انحل منصوب 

اللامبنحره اد موفى هنا الوص_عان أى الحرفين ّع(( واللي)ا يقرأ أن أمر نم 
وهما(( شفاء رر بشن إليهما للمئار الياء بإسكان وأمر بتثقيلها أحبر نم فتحبا فيلزم 
.الياء وفتح اللام بإسكان القراءة للباقن فتعين ائى والكحمزة 

كصيغم،ليسع أصله أن فعلى الياء وإمكان مفتوحة اللام بتشديد قرأ من ( ج ) 
قرأومن اللام، فى اللام تح أدغمنم للتعريض أل لأم عليه فدحلت تنكيره وقدر 

كاللأتأل عليه زيد أعجمي امم أنه (( ول الأ را وجهان ففيه الياء وفتح اللام بإسكان 
ثمنكر نم فأعرب فيه صمير ولا به ممى مضارع فعل وهو عربي أنه : الثاني(( » والعزى 

لوقوعهاالواو حذقت نم كيوعد السمين بكر يومحع فيه صل وات واللام، لف بالا عرف 
أجلمجن آن الفتحسنا ثم وبابه، ويهب بدع فى كحذفها رة، وكمفتوحة ياء بين 

بشينإليهما للمشار وصلا قل(( اقتده  ١١هاء بحذف يقرأ أن أحبر ثم الحلق حرق 
تحركأن وأخبر وصلا، بإثباتها القراءة للباقين فتعذTن ائى والكحمزة ; وهماشفاء(( )١ 
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القراءة؛_امن لالفتمخن عامر ابن وهوت ة كفلا و بكاف إليه للمشار اقتده هاء بالكر 
إليهللمشار حركين بمدر توصل أى (( اقتده  ٠١هاء حركة بمد يفرأ أن وأخبر بامكانها، 

صالتهابترك أى بالقمر القراءه لهثام قتعين عنه بحلف ذكوان ابن ت وهو ٠ ماج رر بميم 
الدانين لا الشاطئية؛ طريق من ليس القهر وجه أف غير ذكوان لابن الأحر الوجه وهو 

طريقمن القمر أن أعلم ولا انحقق: قال ايامع فى ولا بل التيسسير فى يذكره لم 
بقوله:البرية صاحبإتحاف أشار وقد شذ المد ذكر ثافتصِءلى الداني، 

فحملايروى ضوإ فصره وما اسئ كزط فهنل ذكوان اس ومحي 
ئمةات جمع أن فأخبر عاليه الوقف حكم فى شرع الوصل حكم من مغ ولما 

٠باكانه(( واقف والكل )١ قوله؛ معنى وهدا الوقف، فى ّاكة الهاء اثبات على اتفقوا 

فىثا-ختالفوا ماكنة، وقنا إثباتها على الدئمة انفق اقتده(( هاء)) بأن اعلم ( ج) 
كن،هاء عنده فهي حيفها فمن أثبتها، الأخر والبعض حيفها فبعضهم فيها الوصل 
وحدفتوقفا ثبتن، لهذا خير ا'ث الخرف حركة لبيان وصعن، فقد له، وصت لما مراعاة 

أنهافعلى حركها فمن فحن، أن وإما نحرك أن قاما أثبتها ومن به، الحركة لبيان ومحلا 
فىالحمير هاء حد فحلى قمرها أو الحركة أشمع فمن صمير، هاء كأي ضمير هاء 

المصدرالاهتداء أو الافتداء على الضمير هدا ويعود ومده هائه قمر من فألقه(( )) 
ووقفكت، للأنها قدرت فان الوج-هثن، فتحتمل باكانها قرأ من وأما للفعل، 
وإنالوقف،، مجرى الوصل أجرى فقد بها وصل ؤإن للرمم، واتباع أمحلها على للدلالة 
عليهالمدلول الهدى إلى أو ه باقتي عليه المدلول الاقتداء إلى يعود فانه ضمبرا قدرت 

حدفعلى ومحلا ت، كنؤإن كغيره، الوقفح فى كن فيضمير كأي وحكمه بهداهم 
.ا(فألقه  ٠١نحو; فى الضمير هاء له سكننح من 

ضتيظاويjرثلأتخمون'مغضلوت )ًى(تي'ونها 
فىالغيب، بياء كثيرا ا( وتخفون تجدونها قراطيس جعلونه  ٠٠يقرأ أن أحبر ( م) 

القراءةللجاقين فتعين عمرو، وأبو كثير ابن وهما بحقا إليهما للمثار الثلاثة فعال اذ 
الثالثة.فى الخطاب بتاء 
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نتمنحفص، وم! اء عملا رر بع؛ن إليه للمنار ربعة ات فعال ات فى بالياء بأ بكلاهما 
الأربعة.الأفعال فى بالنون القراءة إاJانين 

بالماءنمها نرأ فمن سأ، فى ٠ يقول ثم ٠ رابحها، ثلاثة أفعال يحشر، ٠ ( ج ) 
•تعالى اردٌ إلى مسند وكلاهما تعالى، لك العفلمه فعلى بالون قرأ مجن وأما الغيب، فعلى 

ظشلأذكر'ه المل نمت ئو ومن يعملون فنام وحاءلسا ( ص ) 
ذت-عينللثامجى الخهناب بتاء (( الغنى وربلث، يعملون عما )) يقرأ أن أحبر إ ش ر 

الغيب.بياء القراءة 

ولكل# لملئاق الغيب وقراءة ، (( يذهبكم يشأ إن را لطباق الخطاب قراءة ( ج ) 
٠و عملوا مما درجات 

التفكيربماء القمص أى الممل ونحت هنا ٠ عانجة له يكون » يقرأ أن أمر ثم 
بتاءالقراءة للجامن فخا ائى، والكحمزة وهما ٠ سالململأ i بشتن إليهم للمنار 

•الومحعآن فى المانيث 

مججازىمؤنث، عاقبة ن لا للمعنى؛ مراعاة والمذكير للقفل مراعاة المأنيث ( ج) 
القمل.ولوجود 

رئلأبالضم الخرفان بزعمهم قعمئ امحل فى الغون مد مكاوااأ، ( ص ) 
بعدهاباثبا0 أى الموز بمد وقع حث ٠ مكانان را يقرأ أن أخبر إ ش ر 
فىت الخامس يس، فى الرابع: بهرد، واثنان هنا: الأول مواضع، حمة وهوفى لثعبة 

الموز.بعد لف الأ بحذف أى بالقمر القراءة للبامن فبن الزمر، 

حذفوأما مكانة، له واحد كل ن لا الجمع؛ نعلى لف الأ بإثبات فرأ مجن )ج( 
الجض.لإرادة الوحيد فعلى الألف 

ا(رتلا ار براء إليه للمنار الوصسعين فى بزعمهم(( )ا زاي بضم يقرأ أن ألجر ثم 
غيهما.الزاي بفتح القراءة للبامن فتع؛ن اثى، الك! وهو 

وقل؛واحد بمعنى هما ونل: الحجاز، لغة والفتح أمجد بني لغة الضم )ج( 
اصم.والمضموم مصدر المفتوح 
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شامجهزتلابالممب أولادهم ل وكرودلإفت ضم فى ودين ص( )
متلأبالياء الثامتن ممحف وفى شركازهم فى الرفع عغه ويخفض 

ءُم  ه فيصلاالشعر فى الظرف غير يلف ولم اصل فالضافض بين فعوله وم
مجهلأإلا النحر مليمي من دلمْ فلا ا هلاممنْ وم اليدر كلله 

مء ْ َِ 

مجملاأشد الثحوى الأخنمش له زا مأبى انملوس زج ه مرمومع 
تركاوهم«أولادهم قتل ظحوض من لكثير زين وكذلك ٠ ٨؟ أن أخر ( ر) 

رفعوحفض ا( أولادهم را دال ونصب ا( قتل را لأم ورفع زين(( ر من الياء وكر الزاي بغم 
رمتند (( شركانهم )ا لمقل أن وأخبر عامر، ابن ! وهو للثامى ا( شركاؤهم )ا همرة 
رصيعمان بن عثمان صيدنا إليهم له أرمالدى ١لثامجيين مجلحف فى ياء همزه صورة 

وحمضا( قتل  ١١لأم ونصب ا( زين  ١١من والياء الزاي بفتح القراءة للباقتن عنه، الق 
حفهم.مما فى واوا الهمز صورة رممن، وقد ، ٠( شركاؤهم  ١١همز ورُع ٠ أولادهم  ١١دال 

عداما نمة الأ حميع قرأ I( شركاؤهم أولادهم قتل المشركن من لكثير زين  ٠١( ج ) 
علىا( قتل  ١١لأم ونصب اعل للفالمناء على زيزْ  ١١محن اء والبالزاي بفتح الشامي 
همزةورفع لمفعوله، الصدر إضافة من إليه قتل باصافة ا( أولادهم را دال وخفض المفعولية 

الياءوكر الزاك، فقم عامر ابن ت وهو الشامي وأما لزين، الفاعلية على ٠ شركاؤهم  ١١
((أولادهم را ونصب للفاعل نائب أنه على قتل{(  ١١ورفع للمفعول، ميسا ا( زين  ١١من 

بينهمافمل لكنه فاعله إلى المصدر ياصافة (( شركائهم )ا وخفض الصدر مفعول 
إلىقالها ونب البعض أنكرها حتى القراءة هذه على الاعتراض دخل وبهذا بالمفعول، 

إليهوالمضاف المضاف يحن القمل العرب كالم فى يفع م لأنه وحجتهم! الخهل، 
فىبل الكلام منثور فى يجوز فكيف الشمر، صرورة فى خاص وذلك بالفلرف، إلا 

.الظرف بغير بينهما الفصل العجز القران 

ذللئ،وإنكار هذا فى للطعن تعرض من بان واعلم فال'الزءخشرى; كما 
الكلام،ولفصيح إليه وصل الذي، القياس نحالفتها وضعفها أنكرها مجآن منهم مان ق

تولىوفد الخهل إلى به فنالإمام، شخصية إلى للقراءة إنكاره تخحلى قد الاض والفريق 
فمالبه استدلوا وما حجتهم ذكر ولى; اد ثلاث صور فى وردهم هؤلاء على بالرد الناظم 
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نىكان إن مهلث أجازوه الكوذيين أن الرابع; نطر، كل من العلماء رجال محط ومحل 
غيروكونه الاعتداد لعدم بذلك؛ يملح غانه فضلت الفاصل كون ومحو حن تمدبمه 
العنينى فاعل إليه المضاف لأنه أى التأخير ومقدر محعموله لأنه أتما المضاف من أجنبي 

أسدومجن ناف، تنه محتله؛ المنثور الكلام فى يأت لم أنه زعم من نول إلى التفات فلا 
عنالزاعم هدا إلى نفل ولو بإجماع، النفي على مرجح والإثبات منبت القراءة هده 

عنالقراءة بنانلى يكتفى لا باله فما نوله: عن لرجع النئر فى استعمله أنه العرب بعض 
•أجمعتن عنهم اف رصي الصحابة وعن التابعتن 

حفسات الحمسن أبو أنشده مما البيت وأول الشعر فى جاء مما الدليل نقدم وند 
زج٠ بمزجة فرججتها قال; يبويه ومالخليل صاحبا النحوي عدة مبن معيد 

مزادةرأبى زج بين به نحل مفعول فالقلوص القلوص، مزادة أبى زج والتقدير القلوص، 
مفتوحة.بالتاء قراءتها ويجوز مزادة مجن الهاء بفتح حفش المد مزادة وأبى 

حلاكذى حصاد والتح ك-افنا دنا ومته صدق كمر أنث بجا وإن ( ص) 
فافىدبممث_ةكلأالمطنّوأئوا زص 

بالكافللمشارإليهما التانبث، بتاء يكن(( وإن أزواجنا راعلى بقرأ أن أمر )ش( 
بياءالقراءة لالباثين كين وشعبة، عامر ابن ؛ وهماصدق(( كفؤ  ١١قوله; فى والماد 

فىوالكاف بالدال إليهما للمثار كلفثله نهم(( ميتة تاء)١ يقرأبرفع أن وأجبر التذكير، 
التاء.بنمسثط القراءة فتعااشللباقيان عامر، وابن كثم ابن وهما• كافياا، دنا  ١١نوله; 

علىميتة ورفع لفظا، ميتة لتانبن، نظر يكن بتأنيث، قرأ مجن ميتة٠ يكن ٠ ( ج) 
كان،حبر أنها على ميتة ونمسي، للفقي بالتأنيثا وقرأشعبة عامر، لابن وهو تامة كان أن 

مجونيالفاعل أن على بالتيكير كثير ابن وقرأ ميتة، الأجنة تكن ثإن والتقدير: 
كانأن على والنهب بالتذكير الجافون وقرأ تامة، كان أن على ميتة ورفع مجازكا، 

ميتة.بطنها نى ما يكن وإن والتقيير؛ ناقمة 
قوله;فى والنون والحاء بالكاف للمثارإليهم ا( حماله  ١١حاء بفتح يقرأ أمرأن تم 

.الحاء بكسر القراءة ١^١^، فتعثن وعاصم، عمرو وأبو عامر ابن • وهم ١، نما حلا كدى  ١١
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.نجد هل ئ والفتح لالحج1ز لغة فالكسر لغتان والكر الفتح )ج( 
نافعوهم: بحمن إليهم للمنار العز(( ومن را ءين.أ بإسكان يقرأ أن أخبر نم 

نحو;لماعز جمع م اّ: لغتان وهما انمن، بفتح القراءة للمساذن فتعيآن راليوفيون، 
وخدم.وحائم وصحب، صاحب 

والفاءبالكاف إليهم للممشار التأنث بتاء ا( يكون أن ررإلأ بقرأ أن أحبر ثم 
الاقينفتعئن كثير، وابن وحمزة عامر أس وهم:  ٠٠لص فى كما ٠ نوله:فى والدال 
وكلأ ٠ بكاف إليه للمشار كلفظه ا( مجته و تاء بريع يفرأ أن وأخبر التذكير، بياء القراءة 

٠التاء بنصب القراءة للباقن عامر، ابن ت وهو 

كنيرأس وقرأ كان، تمام على عامر اس والرفع بالتأنيث فرأ ميتة١٠ يكون ار ( ج) 
وقرأميتة، القس أو المأكولة نكون أن إلا تقدير: على والنصب بالتأنيث وحمزة 

ميتة.المأكول يكون أن على والمحب بالتذكير الماقون 

كملاويالخم شرعا اكسروا وإن شدا على حم الكل وتدكرون ( ص) 
بتاءمبدوءا كان إذا حاء حمث تدكرون{( )) ذال بتخفيف يقرأ أن أحبر ( ر) 
وحمزةحفص: وهم ٠ شذا علا را قوله: فى والشآن بالعآت إليهم للمنار نوق مثناة واحدة 

الذال.بتشديد القراءة للباقين فتعس تذكرون«، لعلكم به وصاكم ٠؛ نحو ائى زالك
قرأفمن نفعل، وتاء المضارعة تاء فوق بتاءس تتذكرون(( ا فيه صل ات ( ج) 

ذالأ،الثانية التاء قيح أنه فعلى بالتنديد قرأ ومن التاءس، إحدى حذف بالخفيف 
فيها.أدغمها تم 

بكرصراطى،( هذا وأن را وهو تذكرون({ را بعد الزى وأن({ يقرأ» أن أحبر نم 
القراءةللباق\ن انى، والكحمِزة وهما: ١( شرعا را ينس إليهما للمنار همزته 

إليهللمنار مكونها ويلزم  ٠٠هذا وأن ار نون، ، بتخفيفيقرأ أن وأخبر الهمزة، بفتح 
فتحهامنه ويلزم نونها، بتشديد القراءة إل-اقين فتعس عامر، اس وهو: ا( كملا ا؛ بكاف 
الغنة.وإظهار وقنا وإمكانها وصلا 

جرحرف ير تقد على والفتح والاستئناف، الابتداء على الهمز فى الكمر )ج( 
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ولاتخفيفها وأما حبرها، 1( وصراطي )ا اممها فهدا نونها، تشديد وأما لأن، أو بأن أتما 
وحبر،مبتدأ، ا( صراطى وهدا  ١٠القمة، أو الشأن ضمير فاسمها همزه فتح مجع إلا يكون 

الثقيالة.من انحففة (( وأن ٠ خبر والخملة 

وعدلاحميما مداه الروم ْع فارقوا النحل ْع ماف ويأتيهم ( ص ) 
التذكيربياء الحل وغى هنا، ، الملائكة، تأتيهم أن إلا ٠ يقرأ أن أخبر )_( 

بتاءالقراءه انى، والكحمزة وهما; ٠ شاف  ١٠ُنين إليهم للمنار كلففله 
■الّورتين فى التأنث 

ا-لتمعلمعنى وبالتذكير ايماعة، ولعنى اللففل لتأنيث محراعاق بالتأنيث نرى ( ج) 
انجازي.ث، واكأني

الفاءبعد ألف ان بائيأى بالمد الروم وفى هتا ، دينهم(( قرنوا  ١١يقرأ أن وأخبر 
ائى،والكوهما;حمرة مجداه فى التثنية ألف ضير رمزهما إلى عاد لن الراء وتخفيف 

اوسورتين.فى الراء يد وتشد لف اك بحذف أى بالقمر القراءة للباثين فتض 

/دنمتقاربان؛والمعنيان الفاعلة بألف الثلاثي مزيل فهو بالتشديد نرأ من ( ج) 
■به أمر الذي دينه فارقا فقد ببعض وكفر ببعض، فامن لبنه فرثا من 

مدسلأاتي مموجهي وياءائها ذكا قيما فى حفأ وفتح وكسر )ص( 
محملاصح والإمكان ومحياى ملامه إئى مم راحلى صوربى 

إليهمللمثار وتخفيفها الياء وفتح القاف بكسر ٠ عالة قيما ٠ يقرأ أن أحبر ( ش ؤ 
الياءوكر القاف بفتح القراءة للجامن والكوفيون، عامر ابن ت وهم ٠ ذكا  ١١بذال 

وتشيب،-ها.

ومنانجري، الثلاش نام ممدر فهو مخففة الياء وفتح القاف بكر فرأ مجن )ج( 
احتمعتقيوم فاصله فيعل وزن على ممدر فهو مثيلة الياء وكر القاف بفتح قرأ 

مجئلالياء فى الياء فأدغمن، ياءم الواو ت، فقلبكون، بالإحداهما ومبفت، والياء، الواو 
تقيما.مدينا بمحتى فصار سيد، فى تمرهم، 

إلىاّبى ف، وثماني للذي، وجهى ٠١ياءات، ثماني منالإصافة فيها أن أخبمر نم 
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موضعنى عه بخلف ذكوان وابن والكماش حمزة وهم: الروم(( فى مضى بخلف 
الأوليمم أن وبالعكس الثالث وصم الأول فتح ته فالوجهتن وبجوار فقط، اروم 

يخرجونلا )ا يقرأأن وأخبر ائى، والكحمزة فمع ولأن الأ ا،لوصعان أما الثالث، ويفتح 
نى ١١قوله; فى والراء بالغاء إليهما للمثار ثالثه وصم الفعل أول بفتح الحانية نى منها« 
القراءةااتر-بمسين إحدى فى يذكر لم لن قنعتن ائى، والكحمزة وهما؛ رصا« 

الثالث.وفتح الفعل أول بغم أى بالعكس 
وفدتخرجونI(، أشم إذا ١٠وهو: الثاني من احترازا بالروم ا'دول فيد بأنه واعلم 

موضعأنه علم فكيف والحشر الشريعة فى مجوطعان وهجا يخرجون لا لففل أطلق 
انحتلفالمواضع عقب الجانية موضع أن وجهين من الراد ت تلت الحشر؟ دون الشريعة 

نىاختلف للمواصع مطابق الحانية موضع إن الثاني: الترتيب، فى الأخر ونجل فيها 
الحشر.وموضع الروم مجن الثاني الوضع خرج لذا للمجهول البناء 

وهوالذكور القيد خصمست باني تنبطة الالقواعد من ملكش إني ت تنسه 
الوفق.والق محهم للمكوت العكس وجعلت للمذكورين، الثالث وصم ول الأ فتح 

وفتحالأول بضم العكس أما للفاعل، البناء على الثالث وضم ول ات فتح ( ج) 
ااسول.الماء نعلى الثالث 

فىوالنون وض بالفاء إليهم للمشار التقوى( ولباس متن) برفع يقرأ أن أحجر نم 
للباقيننتعتن وعاصم، عمرو وأبو كثير وابن حمزة وهم: نهنلأ« حق فى ٠ ت نوله 

المن.بنصب القراءة 

فعلىبالرفع قرأ ومحن ، ٠ ريشا أو ا لباسء على عطفه فعلى بالنصب قرأ من )ج( 
للأول،خبر وخبره الثاني والبتدأ الثاني، خبر وخير(( ١١ثان مبتدأ وذلك مبتدأ، أنه 

التقوى.لباس العورة أوستر هوت تقديره وف نحن حبر أو الإشارة، امم والرابط■ 

سنللأويفتح الثاني فى لنمه  jiيعلنون ولا أصل وحالمه رص( 
بمضانكناوُاالواودعض
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الحنقنلفظ فد الأول: و-جهتن، من الخراب ت قلت عامر؟ ابن قراءة فى الجيم بعد 
فلماوالألف، والمرن ابء نلأنة أحرف والكاف الجيم ض إن المانى: الجيم، بعد بالألف 

لف.ارن وهو حير ات بقى ولمن ات حيف عن أحبر 

العظمةنون ألف ليت الجيم بعد عامر ابن فراءة فى الموجودة امدلل إن ت تتججه 
وألفهاالعظمة نون حفيقة انحدوف يكون هذا وعلى ياء عن المقلمة الفعل لأم هى إنما 

لكلالصحيح المتلق إلى الوصول مراده ن ت امح؛ تالمسف تعبير ففي بعدها المى 
قراءة.

،٠ أبغيكم الك أغير قال را قوله: فلماسة الخرف؛ن بحذف ا( أنجاكم » V من ( ج) 
قبلها،إمراءيل(( بجني وجاوزنا )) قوله بة فلمنامالحرفين بانبات أنجيناكم(( را قرأ ومن 

لم.أسمنا وزن على ؛ والمانية أتقاكم، وزن على ولى وات بعدها ٠، موسى وواعدنا را 

وصلاالكهف فى امحوش وعن ض( هاموا وامدد°0 نشوين ودكاء'لأ )ص( 
بعدهاالكاف يعد ألف بالمات أى بمده هنا tf وحر ودكا يقرأ أن أمجر ( رر 
وهما:ا( شفا را بشن إليهما للمشار المنوين ويحذف للقواعد وفما فتحها ويلزم همزة، 

يقرأأن واخبر مذهبه، على فكل الممل المد فيل من ويصيرلهما انى حمزذوالكبم
الألفبعد الكاف بعد أر وهوإنبات المذكور بالمقييد الكهف فى tf وكان كا د» 

يذكرلم لن نتعآن المنوين ف وبحن النحوية، للقواعد نتحها ويلزم همزة 
همز.غير ومن ألف بدون الكاف على التنوين بإثبات القراءة المرجمتآن إحدى فى 

;والمعنى لجعله ثان مفعول أنه قحلي كحمراء فعلاء بوزن ٠ دكاء ء فرأ من )ج( 
وألفهاالسنام توية للمدكاء ناقة قولهم محن السنوية بمعنى أو رض ا'ث مجن المانرة الربوة 
علىبالمنوين دكا« ٠ قرأ ومجن الحرز، من متعنت لذلك الممدودة، المأنيد ألض 

القراءتتنقى والشهور دكا، دكه موضع فى tf جعله )ا ت، جعلإن ر مها فهي الكاف 
لجعله.ثان مفعول وأنهما واحد بمعنى أنهما 

ئينلأالضز واقتح -مكْ الرمد وفى يكوره حميه رسالاتي وجمع ( ص ) 
دوحلاوالائماع واف، سنا بكسر حلي—هم وضم ح—سناه الكهف وفى 
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علىالفوقية التاء وبفتح التحتية الياء بعد الألف بحذف أى بالممر بالطور الثاني 
يفرأأن وأخبر والكوفيون، كثير ابن ت وهم ، ظهير٠ ٠ بظاء إليهم للمنار التوحيد 

الياءبعد الألف بحدف أى القمر وهو المذكور بالتفييد ص فى ٠ ذريتهم مالنا ح# 
ابنوهم: دمغصنا« قوله» نى والمن بالدال إليهم للمنار الفوقية التاء وقتح التحتية، 

أىبالمد المراءة اإتر-بممتين إحدى فى يذكر لم لن صن والكوفيون، عمرو وأبو كثير 
ا-بمع.على الفوقية التاء وكسر التحتية الياء بعل الألف JاJبا١ن، 

المشاةالتاء رفع بكسر الطور من الأول الموضع ٠ باممان ذريتهم ٠ يفرأ أن أحبر ئم 
الوضعهذا يفرأ أن وأخبر برقعها، القراءة لالباق\ن نتمن وهوأبوعمرو، للبمرى الفوقية 

والحاءبالكاف إليها للمنار الجمع عر التحتية الشاة ابء بعد ألف بانٍان، أى بالمد، 
أىبالقمر القراءة قين ١^١ فتمن عمرو، وأبو عامر ابن ت وهما ٠ حلا كم )ا قوله! فى 

٠التوحيد عالي الألف بحذف 

والكثرة،فللتعدد بالجمع قرأ ومن الجنس، إرادة نعلى بالتوحيد قرأ من )ج( 
التعبيرقيهاجهة مجن وأما المفعولية، فعلى كسرها ثس الفاعلية قللي التاء رفع ومن 

■إلخ • • • اجمع رسالته نوله تحنا المالية فى ذللئ، تفصيل تقدم فقد التاء بحركة 
حنونفحامواشرس)ص(دفوأوامنانمحمينثنثد 

تهذلأفص ،' Uljشث دإنم وء' انى الخ—دالا؛ اثض رقى 
القنى لغيب ١ بياء هنا إنما( تقولوا أو ٠ ، تقولوا٠ أن ٠ يقرأ أن أخبر ( ش ) 
فيهما.الخْلااس، بتاء القراءة لالباق؛ن نتمن عمرو، أبو وهوI ا، حميد  ١١بحاء إليه للمنار 

لئلا(( هم أنفعلى وأشهدهمم  ١١فوله فى قملهما محا على حملا الغيب )ج( 
.الخطاب، إلى الغيجة من الالتفات فعلى الخطاب وأما شعرنا، ما فيقولوا يعتذروا 

وفىالنحل وفى هنا الثلاثة مراضعه فى 1( يلحدون )ا لففل يقرأ أن أخبر ثم 
وأخبرحمزة، وهو; ثملاا(  ١١بفاء للمنارإليه رالحاء كوفتح الياء ضم بفتح فصلت 

له،ومتابعة لحمزة وفاقا وافء الياء بفتح أى ففعل، النحل موضع اتى للكيقرأ أن 
فصلتوفى هنا، ائى الكومعهم الحاء ثكّر الياء بفم القراءة للجاقين فتعذن 

•مها لخمزة موافما الحل فى وحالفهم 
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بغمقرأ ومن انجري، الثلاثي لحد مضارع أنه فعلى والحاء الياء بفتح قرأ من ج( )
التعدية.بهمزة المريد الثلاثي ألحد مضارع أنه فعلى الحاء وكر الياء 

شفا(()) إليهما للمثار الراء بجزم ا( طغيانهم فى رروبدرهم يفرأ أن أخبر نم 
ا(ويدرهم )ا يقرأ أن وأخبر الراء، برفع القراءة ليافن ذتحدوأ ائى، والكحمرة وهما; 
فتعين،أبوعمرووالكوفيون، وهم: ا( غصن را بغين، إليهم للممشار تحت المشاة بالياء 

.بالمون القراءة 

وكلاهماالعفلمة، فعلى بالنون فرأ ومجنر للغيب، أنها فعلى بالياء قرأ من ( ج) 
قولهفى الفاء بعد مجا محل على العطف فعلى بالحزم قرأ ومن تعالى، الك إلى متد 
ويكفر ١١فوله عند البقرة فى نظيره ونقدم الشرط جواب لأنه ؛ 1( له هادى فلا رر تعالى 
الأمشاف.فعلى الرفع وأما ،  ٠١عنكم 

ملأنفر سدا عن شركا نون ولا هامنا وامدده الكسر وضم وحرك ( ص) 
الشين،كر وبضم الفتح وهو الراء يتحريلن،  ٠٠فيما شركاء  ١١يقرأ أن أمر ( ص) 

قبلهالما بة متامحفتحها ويلزم همزة إفِإ الأ بمد ثم الكاف، بعد ألي، بائبات أى وبالي 
شداعن رر قوله فى ونفر والشين، بالعنح، إليهم للمشار تنوينه وبترك العربية القواعد وفهم، 

منعندهم ويصير عامر وابن عمر وأبو كثير وابن، ائى والكوحمزة حفم، وهم: نفر، 
القراءةوشعبة نافع وهما: بقى لن فتعنح، مذهبه، وفن، بمده منهم فكل المتصل المد قبيل 

به.نهلؤ، كما همز ولا بعدها ألف ولا الكاف وتنوين، الراء ؤإمحكان بكرالشين، 

ككريمللميالغت شريلثؤ جمع أنه فعلى فعلاء، بزنة شركاء(( را فرأ من )ج( 
ا(شركا را قرأ ومن ايمرع، منتهى لصسغة الصرف من ومنع وشهداء، وشهيد وكرماء 

٠شرك ذا أى مضاف تقدير على مصدر فهو إفكا بوزن 
وثي'فىماءُاضرص(ُلأيلُمظ.عكحج 

الشعراءأى الظلة فى الغاوون(( يتبعهم رر ((، هنا يتبعوكم لا را يقرأ أن أخبر )_( 
بالنهإليه للمشار الموحدة الماء وبفتح إسكانها ويلزم فوق، القناة التاء بتخفيف، 

الباءر وبكفتحها ويلزم التاء بتشديد القراءة اقين، لليفتعين، نافع، وهوت  ٠٠احتل  ١١
•السورمح، فى الموحدة 

٣٩٩







فىولكن نون سيف رمى(( اس ولكن فلهم، اف ولكن )I يفرأأن أخبر ش( )
هاءبرفع أمر ثم اكن^ن، ١للالتقاء وصلا وكرها ونفا النون مكون ويلزم الموصالإن 

حمزة '•وهم ٠ كملا ثاع I ت قوله فى والكاف يالشن إليهم لفنار بعدهما الخلألة لفظ 
وصلافحها ويلزم ، الو'يرن بنشده القراءة للجانثن ؛ jyCLJعامر، وابن انى والك

ولنالأ فى ونوله الخلألة لفظ هاء وبنمب والغنة الشديد مراعاة مع وقفا وإمكانها 
لاتفاقا( ألف اش ولكن )ر ، ا( سلم افر ولكن را وهما خيرين اِد من واحتراز لهذين، قيد 

تشديدهما.عالي الكل 

.(( إلح خفيف ولكن )ا قوله ثرح نحتا البقرة فى تقدم ( ج ) 
عولابالخض محق "امم، بمون لم وفيه ذاع بالتحقيق وموهن ( ص ) 

للمنارقبلها ما مكرن ويلزم الهاء بتخفيف ٠ كيد موهن ا يقرأ أن أخبر ( ش ) 
ويلزمالهاء بتشديد القراءة لاJاقين فعتن والكوفيون، عامر ابن وهم: ذاع بدال إليهم 

القراءةلل-انأن قنعتن لخغص، تنوينه بترك موهن، ٠ يقرأ أن وأخبر نبلها، مجا فتح 
٠٠عولا را بعتن إليه للمنار الدال بخفض الكافرين(( كيد يقرأ» أن وأخبر بالتنوين، 

الدال.بنحب، القراءة لالبافين فبى حفص، وهو 

وهنمن أنه فعلى شلدْ فمن الأوجه جميع فى فاعل اسم ا( موهن را ( ج) 
مجنأنه فعلى خفف ومجن صل، ات وهر الإفاقة لقطع ونونه باكفعبف المزيل اللائي 

كلأوعلى الأصل، وهو الإضافة فقطعن، نون نم العيية، بهمزة اللائي مزيد أوهن 
لدلكللإضافة تنوينه وحذف خففه ومجن المفعولية، على كيد نصتا القر١ءت^ن 
لفعوله.الفاعل اسم إضافة من ٠ كيد ه خفعنت 

واعدلاالضم حفا اكسر الندوة هما وقس علا عم المنح وإن وبعد رص( 
كيد«مجوهن را بحد الواقع ا( إن را همزة بفتح ؤإن(( كثرت ولو ٠ يقرأ أن أخبر )_( 

_j،وحفص، عامر وابن نافع وهم: علا« عإ قوله:» فى والمن بعم إليهم للمئار 
بكرالهمزة.القراءة للباق؛ن 

٤٠٢



فعلىر بالكقرأ ومن العلة، لأم تقدير فعلى مزة الهبفتح فرأ من )ج( 
خىالعتن صم ر بك٠ بالعيون وهم ا الدنيبالعدوه ٠ يمرأ أن أمر ثم الاصتيشاف، 

بضمالقراءة نثمن عمرو، وأبو كثير ابن ت وهما يحقا إليهما للمثار \ذوض>وين 

المزضهما•

.لغتان والضم الكر ( ج ) 
ملأله أنش—وْ يتوفى وإذْ هدى صما إذً مظهرًا اكرْ حيى ومن ( ص) 

مناللففل)ا فيصير وإظهارها الأولى الياء بكر حيى(( من )) يقرأأمران ( ش) 
فىوالهاء والصاد بالهمزة إليهم للمنار الأمل على فمفتوحة مكورة بياءين حيى(( 
والفتحبالإدغام القراءة للبافن فتعن والبزى، ونعجة نافع وهم: هدى محقا إذ فوله: 

ثمالأولى، الياء فكت التخفيف فأريد المتحركن، المثلن لاجتماع هذا وتفميل 
فتحها.على بقيت مثيلة واحدة بياء اللففل فصار الثانية، فى ألغهن 

كاناإن واحد جنس محن ولأمه عينه الدى الثلاثي الماضي الفعل بأن اعلم ( ج) 
لغتانففيه معتلن كانا ؤإن وند، كمد اللام فى العن إدغام وجب ؤحيحن 

ولامتثقالالأصل فعلى بالإظهار قرأ فمن وعى حى نحو: والإدغام الإظهار مشهورتان 
ومشددةفللرمم واحدة بياء قرأ ومجن وعمى، رصي، نحوت الياء فى والتشديد الإدغام 

ثمكت،، فحدقت الأولى الياء على الكرة استثقال ولأجل المثلتن لاجتماع للإدغام 
مشددة.واحدة بياء فيصيراللففل الثانية فى أدغمت 

والميمباللام إليهما للمئار التأنيث بتاء كفروا(( الذين يتوفى إذ ٠ يقرأ أن أمر ثم 
بياءالقراءة للجافن فتعن عامر، ابن راويا ذكوان وابن هشام وهما: ملأ« له ٠ قوله فى 

التيكم.

قرأومن الخماعة، ولعنى لفظا التأنيث مراعاة فعلى بالتأنيث فرأ مجن ( ج) 
•ايمع ٌعنى وعلى حقيقي غير التأنيث ن لا بالتذكير، 





كلفثلهالتذكم باء الثاني الوضع (( مائة منكم يكن وإن )١ يقرأ أن أحبر ( ش )
منكميكن ءفان يقرأ أن وأخبر والخوفيون، عمر؛ أبو ت وهم غصن بغيان إليهم للمثار 

tiثوى ٠ بثاء إليهم للمثار الثالث الوضع وهو به، نطق كما التذكير بياء ٠ صابرة مائة 
وقيدالتأنيث، بتاء القراءة الترحمتين إحدى فى يذكر لن فتعين الخوفيون، وهم! 

منكميكن وإن عشرون، منكم يكن إن )ا وهما والرابع ول الأ من احتراز والثالث بالثاني 
فتأمل.، تذكيرهما -عش الأئمة انفق فقد (( ألف 

وامحرور،بابار القمل لوجود فيهما التذكير والثالث الثاني منكم يخن )ج( 
ذكرمن وأما ، التأنيح، لملاحفله نيتهما نأ وأما ، حميفى غير مائة تأتجث ن و'ت 

٠بصابرة مائة وصف ملاحفله فعلى الثالث وأنث تقدم فلما الثاني، 

فىوالنون بالفاء إليهما للمثار الضاد ضم بفتح أا ضعما فيكم ٠ يقرأ أن أحبر ثم! 
بعدمجن جعل ثم ضعف من و يقرأ أن وأخبر وعاصم حمزة وهما ا، نفلا فاشيه  ١٠نوله 

إليهمللمشار الروم فى الضاد ضم بفتح ا( ضمنا نوة بعد من جعل ئم قوة ضعف، 
لحمزةوالفاء لئعجة فالمال فمل(( حلف عن صف  ١١نوله: فى والفاء والعذ•ن بالحاد 

لكنصحيحان حفص عن والوجهان الثلاثة الروم مواضع فى عنه بخلاف لحفص ثالعن 
ابنإلى ند بمرزوقا بن الفضل عن رواه •نا فاختياره المم أما عاصم، عن روايته الفتح 
علل،فرأت كما ه انك رسول على ثرأت عمر: ابن فقال عنهما اذ رضي عمر 
إلاعليه شيءممافرأنه عاصمافى مجاخالفت حمم؛ نال مكي كتاب جاءفى وفد 

القراءةالترحمتي<ن إحدى فى يذكر لم لن فتعين الثلاثة، الواضع هذه فى الماد فم 
الضاد.بغم 

البدن.فى والضم والرأي، العقل فى فالفتح ر ممد والضم الفتح )ج( 

من ١١يقرأ وأن ، يكون((  ١١فى ئح أنيالتبتاء يكون(( أن النبي  ١١يقرأ أن أمر ثم 
حلا(( ١١بحاء إليه للمشار فعالي بوزن ألف بمدها اإسين وفتح الهمز، بغم ا( ساري ا'اد 

•٥£.













للصبها ا( نحتها ار فيخفص الجارة ه من را بإثبات فرأ من وأما الظرفة، على ا( تحتها )) 
٠المكي الصحف خى الثابت ولرّسمه 

للمشاربه نطق كما التاء وبفتح بالتوحيد هنا 1( صلانك إن يا يقرأ أن أمر نم 
يقرأأن وأحم وحفص، والكاثى حمزة وهم: علا شذا قوله: فى والعين بالشين إليهم 

حمزةI وهم لهم صمير رموزهم إلى عاد لمن بالتوحيد هود فى ا( نامرك أصلأنلث رر 
لهوبلزم بابمع اماءْ ااترج-متين إحدى فى يذكر لم لمن ثنعين وحفص، والكانى 

اتفقفقد هود فى أما التوبة، فى وتكسرالتاء لف وات اللام بين واومفتوحة إثبات 
لحركتها.الصنف يتعرض لم لهذا رفعها على الأئمة 

نوت الجض، فلإرادة أقرئها ومن أنواعها، نعدد فعلى بالجمع قرأ من )ج( 
٠. الدعاء والمعنى الجمع معنى يعطى الإفراد 

حميعفى واوا رسمت وفد فعلة بزنة صلوة ا هفيصل ات إن I م  ٧٥كجه 
لقطاألما الواو يلبت صلوة أى تهمريمها فى فيقال الأصل على للدلالة المساحف 

جمعن ت الكلمة؛ لأم هى التي الواو هذه ترد جمعها إرادة وعند واوا رسمها ويبقى 
لمإن فجمعها الجمع عند بالواو فيرني أصولها إلى صياء المد يردان التصغير أو ير التكع
بعدهاالتي للألف الواو وتفتح أصلها إلى ردها نه لمد فيمثبهه؛ تكسير جمع يكن 
غيرالمفرد فى لف المد تكون وحبشي جمعها على للدلالة والتاء هى بها جى والتي 
فتأمل.الجمع فى الألف 

صمهاويلزم بهمزة هنا ا، ومرجون ٠ حزاب الأ فى و من ترجى لا يفرأ أن أخبر ثم 
كثيراوابن سعبة ت وهم نفر صفا فوله؛ فى ونفر بالخال إليهم للمنار اللغة قواعد وفق 

•غيها شل فلا لينة نحون فيه الواو فإن عامر، واس عمرو وأبو 

تيقال نه لمد أصلا منهما كل يكون أن ويحتمل لغتان، وتركه الهمز ( ج ) 
كثيراالياء إلى تتخميمها عهد نه لمد الهمز؛ من بدلأ الياء تكون أو وأرجت، أرجأت 
وتوصيت.وتوصأت وقرت، كقرأت 

منانسمغكرٍوسادهولأوءزولأواواإذسجفى )ص( 



إليهماللمنار واو بغم ٠ الذين حكيم عليم  ٠١يقرأ أن أحير )ر( 
السينر وكالهمز بضم ا( أس أفمن )ا لهمايفرأ أن وأمر عامر، وابن نافع • وهما بعم 

حكيم٠ القراءة للساقن ااوض_عين، فى بنيانه، ٠ نون وبرقع الموضمن فى ولى ا'د 
فىالأولى وسنهما معا ٠( أص ر محن همزة ونتح I( الذين را واوقبل بانات والذين" 

لففلفى الخلاف تحقق كيف قيل! فان الوصعين، فى ا( بنيانه نون)) ونصب ا،لوصعين 
منأكئر ا( أس )ا محوصع ت قيل وإن للترتس_إ، الصنف الترام من نلت; ؟ ا هل ين الذ 

.بنيانه(( ١) لموضعي وانجاورة بمن مبق يما الناظم قيده ; قلمت محوصمآن 

رمفى لخدنها وإتباع الأسثناف فعلى الواو حذف من الذين" حكيم ٠ ( ج) 
عطفالجمل من تقدم ما على العتلف نعلى أثبتها ومن والشامي، المدني المصحم 

,جملة على جملة 

السننر وكالهمز بغم فيهما قرأ من ، ٠٠أس من أم أس، أفمن ٠ ( ج ) 
أنهعلى الكلمتن فى بنيانه، ٠ نون رفع ولذلك للمجهول، البناء فعلى فيهما الأولى 
للفاعلالبناء فعلى ولى سنهما وفح همزتهما بفتح فرأ من وأما الفاعل، نائب 
■عليهما السابقة من على يعود والفاعل المفعولية على ا( بنيانه ة نصب هذا وعلى 

ثطعشإاكزفىء.ل_ءلأرص(ربمبمممخمممّل 
والصادبالفاء إليهم للمثار الراء ضم باكان ٠ -مإف شفا * يقرأ أن أحبر رش( 

القراءةللبان^ن فتعين عامر، وابن وشعبة حمزة وهم: كامل صفو فى قوله: نى والكاف 
الراء.بضم 

.والمعن.كالجمعة نمان والإمكان الضم )ج( 
والكافبالفاء إليهم للمثار التاء فم بفتح ٠ تمهلع أن وإلا يقرأ أن أحبر ثم 

القراءةللباق؛ن فتعين عامروحفص، وابن حمزة وهم: علا كامل فى ; قوله فى والعين 
٠• التاء بفم 

البناءفعلى فتحها ومحن للمعقول، البناء فعلى التاء بغم تقطع، 8 فرأ من ( ج ) 
جئوإنما تنزل، مثل التاءين إحدى حذفت التفعل مجن تتقطع فيه صل وا'د للفاعل، 

للتخفياز.ف بالحذ 

٤١٢





نأشبهتكظا مد حرف احرمحا حرفن على منها الخرف هجاء كان لما ; نالت بهده؟ 
بتوزيعالصنف فابتدأ حكمها، وأعطت، محجراها، فجرمحت، الياء عن المنقالبة لف ات ألمه 
أىباصجاع، يقرأ أن أحبر الخ، راكل ؤإصجاع فقال: حرف كل ورجال الأحرف هده 

يونسأول من ت مرر أول مى جاءت وفد السرر، فراغ فى واقعة راء كل بامالة 
ابنوهم: حفص غير حمى ذكره قوله; فى والخاء بالذال إليهم للممثار الخجر أول إلى 

طاويارا ; قال ثم الباقين، مع بفتحها فيقرأ حفما، عدا ما عمرو وأبو والكوفيون عامر 
معاI( م طث# ٠ طه من،ا فالطاء والياء، الطاء باصجاع يفرأ أن أخبر أى I( يحبة 

شعبةوهم: بمحبة إليهم للمثار والمرآن، يس ٠ أول من والياء المل أول ٠ طس و» 
يفرأأن أحبر أك، ياسر، والخلف، كاف يا صحبة وكم ٠ • نال نم ائى، والكوحمزة 

إليهمللمنار كاف مهللمها ن لا بكاف؛ عنها العبر ُريم فاتحة من الياء باضجاع 
ائى.والكوحمزة وشعبة عامر ابن ت وهم وصحبة بالكاف 

عنمنه خروج فهذا ياسر، والخلف بقوله: الموسى عن الخلاف الناظم ذكر وند 
وندفيها، بالفتح إلا له يقرأ لا هذا فعلى أيقنا النشر طريق من وليس المسير طريق 
قال;ئم بعد، ولقالون للمومى البرية إتحاف صاحب، ذإلن، إلى أنار 

صادقاشفا حلا جغى ومحتا حلوا رضا وهاصم، 

هاباضجاع يقرأ أن فأحبر طه، أى تحّتإ وهاء كاف هاء الهاءين إضجاع عن أحبر 
صعبةت وهم حلوا رصا ، صففوله فى والحناء والراء اد بالمإليهم للمشار مج-ريم 
إليهمللمنار بتحتإ عنها العم طه ها باصجاع يقرأ أن وأخبر عمرو، وأبو ائى والك

عمرووأبو ورش وهم: صاديا، شنا حلا جني فوله: فى والماد والشين والحاء بالجيم 
يقرأباصجاعأخبرأن (( مختارصحبة احاميم ; قال ثم وشعبة، ائى والكوحمزة 

صحبة،مختار ; قوله فى وصحبة باليم إليهم للمنار المبع سورها فى حم من الحاء 
ائى.والكوحمزة وشعبة ذكوان ابن وهم: 

٠أدرى # راء باضجاع يفرأ أن أخبر ، مثلا٠ ثبالحلفا أدرى وهم وبصر ٠ نال؛ نم 
أدرىلراء المميلون فيصير البصري ومعهم وهم صمير رمزهم إلى عاد لن ونع حث 

٤١٤



وابنائى والكوحمزة وشعبة عمرو أبو هم (( أدراك وما به، أدراكم ولا را ; نحو 
علىالكلام من فيغ ولما نقط، أدرى راء نى والفتح الإضجاع , jyعه بخلض ذكوان 
المغرىالإمالة فيه جاز ما على الكلام فى نرع بالإصجاع عنها الممر الكبرى الإمالة 

الراءفى بالتقليل لورش يفرأ أن أحبر بتن، بتن ورش وذوالراء ت غغال ض بمتن عنها المعبر 
مجنلمانع يقرأ أن أحبر هايا، محرم لدى ونافع ت نال ثم الست، سورها فواخ فى الواقعة 
بتثليليقرأ أن أخبر حلا، جيده وحا نال: ثم مركر بغانحة والماء الهاء بتقلل روايته 

•وهما حلا جيده قوله؛ فى والخاء بالجيم إليهما للمئار المسبع سورها فى حم محن الحاء 
•بالفتح القراءة التراجم هذه من ترجمة فى يذكر لم لن فتعتن عمرو، وأبو ورش 

وميللذكر وما مرم، فاتحة مجن والياء الهاء بتقليل قالون عن ذكر مجا إن ن شجه 
طرقه،عن الماظم من خروجا هذا فى بان الشر صاحب تعقبه منها الماء إمالة من 

;بقوله البرية إتحاف صاحب أشار ولذا الفتح، بغير الراريتن من لكل يقرأ ألا فينبغي 

معرلألممأ الحرز فى ونمليله افتحا فبمريم هايا لفالون 
كلأمن ياعين للموسى وماقيل فعه نشرهم فى فدصح لكنه 

•النشر• من ولا التيسير من ليس أى 

الصلاةعليه طه فانحة محن الهاء إلا كبرى إمالة يمل لم ورشا بان اعلم تعالسمات: 
فىت فقال لها بالمماحب ومرة الراء باصجاع مجرة المصنف عبر لم قيل; فان لام، وال

ا>فبامالة إلا تقع لا الإمالة كانت لما الراء؟ وذو المانى: وفى را ؤإصجاع الأول 
علىدليل وفيه المعبيربأحدهما، جاز انفكاكه، يجوز لا اشتراك بينهما كان نبله ومجا 
الأحر.دون بأحدهما نقع لا الإمالة أن 

ملأ١^٠> وافى ضياء وحنذ ظني ساحت حئ ي١ شل )ص( 
•فوله شما وبالعتن بحي، إليهم للمنار بالياء ا؛ يفصل بالحق را يفرأ أن أخبر )ر( 

لمت نيل فإن بالنون القراءة ١^١٥^، قنعتن وحفص، عمرو وأبو كثير ابن وهم: علا حى 
حيزفى الواقع يفصل« ر الراد قلت: هو؟ هذا أن علم فكيف بنئ هذا الماظم يقيد 

مجعهمّا.ذكر ثلل.ا ، ٠ ومحياء ساحر را 

٤١٥



ليدبربة وعنامحافم حلق قوله! فى الك إلى ْند الغيب فغلى بالياء نرأ من )ج( 
علىا( أوحينا أن )ر ت لقوله به •ناّه نفالعفلم المتكلم إلى فاساده الموز وأما بعده، وما 

الحاءوكر ألف بعدها ثن البق? و ٌجآن احر يلا يقرأ أن أُمر نم الألفات، جهة 
الماضقراءة فى والكوفيون كثير ابن وهم: محلى بفناء إليهم للمثار به نطق ا كم

لميانيتعرؤش لم الماطم إن أ محيل فإن ألف، يدون الحاء ئإسكان يرن ١إر بكء حر س٠ 
ماإن نيل: فإن المقدم المظير على نحمل قلت: علمت؟ فكيف مطلما الجاني قراءة 
أنبمعنى الأعراف فى حرى وات المائدة فى ترجمة والمراق اجتماع الرج٠تين ١^، تقدم 

أيهمافعالي ا( ومحار ساحر )ا بينرعراف وفى ٠ وساحر سحر را بتن المائدة فى الخلاف 
والمائدةهنا الحلاف لفغلى اتفاق ت ول الد وجهتذن، من المائدة فى ما على نلت! يحمل؟ 

العاقلوغير العاثل به يرصف متأن ولففل ميثن، وهى السورتين فى الصفة اتفاق الثاني; 

العاقل.إلا به يوصف فاد علمم بخالق 

المائدة.فى تقدم ( ج ) 
بهمزةوالقصص والأنبياء هنا الملأتة مواصعه فى محياء(( )ا لففل يقرأ أن أحبر نم 

المادبعد الهمز محكان المفتوحة بالياء الباقون وقرأ لقنبل، بحركتها محركة الماء مكان 
المتهلرف.الدحير الهمز بقاء على الجميع واتفق به نطق كما 

أبدلتنم وحياض، كحوض ضوء جمع أنه فعلى الخال بعد بالياء قرأ من ( ج) 
ثمقياما، يقوم كنام أضاء فى لغة بضوء محاء أومجمدر رة، كمبعل لوقوعبما ياء الواو 
أىماء ثبن إن مصدر أو جمع أنه فعلى بالهمزتآت فرأ مجن وأما كذللث، فيها فعل 

إثرأوالياء الواو تهلرنت< فلما الهمزة، وقدمت أوالياء، الواو أحرث بأن قلب نم ضوأ، 
لئلاهمزة الألف قلبت ثم ألفا، قلبت احرين وعند قوم عند همزة نؤ فقلبزائدة ألف 

.قلاع٠ ٠ وزنه ويكون ألفان يجتمع 
الرْمغبافكنلأ]شء )ص(وفىنمىاسانمعْأمحنا 

بألفثم والماد، القاف بفتح ٠ أجلهم إليهم لقمي ٠ يقرأ أن أحجر )_( 
عامر،ابن •' وهو كملا بكاف إليه للمشار أجلهم(( )ا لأم رفع جح ونمالياء عن المقلمة 



لأموبرقع به كظ كما مفرحة وياء الضاد وكر القاف بضم المراءة لاو_اقين فُين 
.٠٠حلهم أ» 

على ٠٠أحلهم )، ونصب للفاعل، البناء فعلى والماد القاف بفتح نرأ من رج( 
لأمورفع للمفعول البناء فعلى الياء وفتح الفال ر وكالقاف بغم قرأ ومن المقعرلية، 

الفاعل.عن المابة على ا( حلهم أ« 

اولأويالخال الأولئ لا قيامة او وفى زكا بحنق هاد ولأ وفعنر ( صر 
أىبالقمر ٠( القيامة بيوم م أفلا )٠ هنا، أدراكم(( ولا  ١١يقرأ أن أحبر رش( 

زكابخلف، هاد قوله; فى واإزاكا بالهاء إليهما للمشار المومحمن فى لا ألف بحذف 
أىبالمد القراءة للباقن فتعاأن البزى، عن بخلاف كثير ابن راويا وقنبل البزتم، I وهما 

•للزتم، الثاني الوجه وهذا الس.ورمحا، فى لا ألف بائبات 

فىخلاف فلا البلد وموضع الثاني من احتراز بالقيامة الأول الموضع نني تنبيه: 
الترتيبهر محعنوتم، والأخر بالواو، اقترانه لففلى بقيد فقيده هنا أمحا ألفهما، إثثبات 

.أحلهم(( إليهم لقضي  ١١عنب الواقع  ٠٠ولا  ١١فى يفع القصر أن بمعنى 
نفى،عطف مؤكدة نافية لا أن على المويدن فى لا ألف بائبانم، فرأ من ( جر 
والثانيول فات انى، نعلى به أعلمتكم ولا عليكم قرأته ما الله شاء ولو ; والمعنى 
قرأمن وأما لو، -؛لرابح عليه والمحطوف العطوف وحملة الخمهور قراءة وهى منفيان 
-قوتهمجااف ثاء لو  ١١أى:التركي لأم فتصير الايداء لأم أنها فعلى لا ألف بحذف 
بيومم أفلا را وأما مجافى،  ٠٠أعلم  ١١ولففل غيرتم، لسان على به ولأعلمتكم ، ا( عليكم 
مقدرم قجواب أو للتوكيد، فتحير الابتداء لأم اللام أن فعلى حيفها فمن  ٠٠القيامة 
ؤإذابالأم، أكد امحميه الخراب كان وإذا أقم، 'دنا أتم،محذوف مبتدأ على يحك 

الحالفعل يقع أن بمنعون ابىصريج.ن لأن للحال؛ يكون أن جاز مقارعا حبرها كان 
الجوابفيعود الغمر حر الفعل جعل هتا كما ذلك هره ما ورد فان للقم جوابا 
لماموافقة أنها فعلى بالإسات قرأ من وأما م، أقلأنا واف والتقدير: اسمية جملة 
مجنكرتماعلى للرد نافية لا •' القرطى قال المقرون احتلف وقد معنِاها، وفى بعدها 

٤١٧الإلهية( -النحات ٢٧٢)





لأجلأى جله ئ مفعول أو متاع، تبغون أى به مفعول أو متاع، زمن أى زمان ظرف أو 
هوأو ذللثا ; أى محذوف خبر أو ٠ بغيكم ٠ خبر أنه نعالي العتن برفع فرأ ومن متاع، 
بغيكم.حبر 1، كم أنفوعلى را متاع،_ 

تنزلاشاع اثء تجلوا باء وفى ورودْ ريب دون قطنا وإسكان ( ص) 
والراءبالدال إليهما للمشار الليل(( من قطعا )) طاء بامكان يقرأ أن أخبر ( ر ) 

الطاء.بفتح القراءة للياقن ذتح\ن ائى والككثير ابن ت وهما ريب دون ت قوله محي 

وأمااللل، سواد وفيل: الليل، آخر ظلمة هى فيل: الطاء أكن من ( ج) 
ائىوالكحمزة بتاء ا( كل تبلوا را يقرأ أن أخبر ثم ودمن كدمة محطعة فجمع فتحها 

قبلأصقل موحدة فباء فوقية متناة بتاء لهم اللففل فيمير بالباء القراءة الباقين قراءة ومحي 
اللأء.

مشاةبتاء فرأ ومجن والقراءة، التلاوة من فهو فوقيتتن ُئنتجن بتاءين نرأ من ( ج) 
يومواقع ذلك وكل والامتحان الاختبار وهو البلاء من نهو أمقل موحدة فباء فوقية 

امة.الق

٠' ء ' '  ق

ساكلأوحمق حمد بمر وأخفى نل وهام صفيا اكر يهدى لا ويا ( ص) 
صفتابحاد إليه للمثار ولى اك الياء بكر ٠( يهدى لا أمن )ا يقرأأن أمر )_( 

يهدى((لا ٠ هاء بكر يفرأ أن وأخبر ، الياء بفتح القراءة للبانثان صعبة وهوت 
يقرأأن واخبر الهاء، بفتح القراءة للبافن فتمن عاصم وهوت نل بنون إليه للمنار 
بنوقوله; محي والحاء بالباء إليهما للمثار ٠ يهدى لا ٠ هاء فتحة باحتلأس أى بالإخفاء 

يقرأأن أخبر نم الحركة، بإتمام القراءة للباقئن فتعين وأبوعمرو قالون ت وهما حمد 
وهماتصلثلأ بشين ا إليهمسللمنار الهاء إكال مجته ويلزم ٠ يهدى لا ه دال بتخفيف 

وردوقد قبله، ما فتح منه ويلزم الدال بتثديد القراءة للبانين فتعين انى، والكحمزة 
قالونعن والنص ; الداني قال صهر الأ وهو الدال يد تشد محع الهاء إصكان قالون عن 

معا كلاهمالهاء محي والإسكان الاختلاس ت ان وجهله يكون هذا وعلى بالإخان، 
البرية;إتحاف صاحب، أصار الوجهين ثإلى الدال تشديد 

٤١٩





صمبكم نا فى (( عنه يعزب لا  ١١، (( ربلئ عن يعزب وما  ١١يقرأ أن أحجر ( ش )
فىالزاي بغم القراءة j؛j<_ الك—ائى ت وم را براء إليه للمثار فيهما الزاي 

•الوضمن 

ينمر.نمر باب من والفم صرب، باب من فالكم لغتان والغم الكر )ج( 
فيحلابفاء إليه للمثار رائهما برفع  11تبر أ ولا أصغر، ولا  ١١يقرأ أن أمر ثم 

الكالتأت.فى الراء بنصب القراءء فتعن حمزة ; رمو 

نهلا ؛ مثقال(( مءث )ر موضع على ععلف الرفع إن الئراح; من كثير قال )ج( 
علىالعمص فعلى الفتح وأما بالك، وكفى حد؛ على مزيد ومحن الفاعلية على مجرفوخ 

للوزنمحرفهما لعدم الكسر عن نيابة بالفتحة وحرا # ذرة أو١١ ا( مثقال من  ١١لفظ 
علىمعها بني لا، امم أنه على والفتح الابتداء، على الرفع إن بعمهم: وقال والمنة، 

البناءعلى ففتحها بالك إلا قوة ولا حول لا I مثل المكررة لا فى كالوج-بين الفتح 
١^١،.على سهما ور 

عليهالمحكوم فان هدا مع النصب، يقابله الذي بالرفع عبر كيهمآ ت قيل فان ٠ تنبيه 
فىتعبيرا إنفقتا لما والخفض النصب، عالامتى إن قلنح! مخفوض؟ الأحر الوجه نى 

ولا'د فى ت فيقول أحمد إلى ونظرُنح أحمد رأين، ت فيقال ينمسرف لا الدى الأمم 
البدايةفى واحتالما النهاية فى انفشا فقد بالفتحة مخفرض الثاني رقى بالفتحة منممرب 

للرأينجعا بالفتحة اخفوض الراد ن ب سامح؛ ففيه النصب يقابله الدى بالرفع, فعير 
علىبى لا ام لأن ب،؛ والحالرفع بحن دائر الكلام لأن فظاهر؛ الثاني وأما الأول 

الإش_ارارن،من إثارة وهده الكلمّتان فى اللدايخ الوجهان وهما نمب، محل فى الفتح 
.ذلك أونحو حققه ارفع لقال وإلا الثاطبى لا'ي"مام البارعذ 

لحملايصح لم حفص وقف بيا نوءا حكم السحر فقلع المد مع ( ص ) 
أبو; وهو ححلم بحاء إليه للمشار والد بالقضم ٠( السحر به ٠ يقرأ أن أحبر ( شر 
فيكونالاستفهام همزة فهي الكلمة أول فى قطع همزة زيادة بالقملع فالمراد عمرو، 
بهمزو،ناللفظ فيحسمر ألما الوصل همزة إبدال أيا بالمد والمراد الوصل، هجزة بحدها 

٤٢











الثلاثيحرى مصدر أنه على ائى والكوحمزة لخفص ا( مجراها » ميم فتح )ج( 
.التعدية بهمزة المزبد الثلاثي أحرى مصرر أنه فعلى المتم بغم وال:امن انجري، 

توهو نحى بنون إليه للمشار الياء بفتح هنا (( اركب بني يا ٠ يقرأ أن أحجر ثم 
منها[دول الخرف مم بشرط (٠ بمي يا را لفظ مجن جاء محا ياء بفتح يقرأ أن وأخبر عاصم، 

مرصعهنا ما غير مواصع خمه فى وهو حفمى وهو عولا بعتن إليه للمشار 
يوالىالبزى أحمد ثالصاذادث،،وأحبرأن فى وموضع لقمان، فى وثلاثة بيوسف، 
أنوأخبر ، ا( الصلاة أفم بني يا  ١١وهو; لقمان فى خير اك ياء فتح فى ويوافقه حمحما 

فنبل،ت وهو زاك بزاي إليه للمشار أيضا لقمان من خير الد الموضع ياء باسكان يفرأ 
فنبللقيح لقمان من ول ات الموضع 1( تثرك لا بمي يا  ٠١ياء بإمكان يقرأ أن وأخبر 

علموفد الياء، بكر القراءة التراحم إحدى فى يذكر لم لمن فتعآث كثير، ابن وهوت 
نحوتيائه فتح فى حلاف فلا أوله فتح مما ليحترز اللففل من ول الحرف مم نرط 

•ا؛ وبني اجبى اذهبوا، بني يا حلوا، ند لا بني يا  ٠٠

التصغيرياء ياءات ثلامث، فيه اجتمع أنه اعلم ول، الد مخموم ا( بمي يا  ١١( ج) 
ثملكماثل الثانية فى الأولى إدغام فوجب المتكلم وياء الكلمة لأم س المبرلة وابء 

انحذوفة،الياء عاز فلملمدلألة بالكر قرأ فمن أوالأُثال، افءات لتوالى الثالثة تحيف 
فانقلتتخفيفا فتحة أبدلت الياءات الكرة استثقال فلأجل بالفتح قرأ ومجن 

تحيفكما عليها للدلالة قبلها الفتحة وبقيت لف الد حذفت ئم ألفا الإضافة ياء 
أىالمتكلم ياء حذف لما فلأنه الياء كن من وأما أملها، نها لا الكرة، مع الياء 

فحذفتالكلمة لأم من المبدلة والياء التصغير ياء مجن المكونة مشيئة ياء بقى الإضافة 
تخفيفجوز من مذهب على خفيفة اكة حمالتمغير ياء وبقيت الكلمة، لأم 

.الوقف مجرى الوصل أجرى نم وقلما المشاد 
انلأ ١١٥^ رمp،'شإررلإه رقى ( ص) 

راءبرفع وأم وتنوينها اللام ورفع الميم بفتح غيرا، عمل  ٠٠يفرأ أن ألجر رش( 
تنويمهابدون اللام وفتح الميم بكر له فيقرأ انى الكعدا ما السبعة للائمة I( غير  ١١

٤٢٦





لالتقاءإما وجوه على عنده النون ر نكحينها ومن صل امد فعلى أثبتها فمن 
مقاملتقوم الثقيلة التوكيد نون كسرت أو انحدونت، الياء على للدلالة أو اوساكين، 

.حيفهاقدر إذا الوقاية 

التشديدومع لفظا التخفيف مع فعملها الاه؛ة لا تقدمه الفعل إن ت شجه 
التنديدوأما غنة، بدون التخفف مع كون فالالنون على وقف ومن محلا، 

الغتة.مع كون يال
فملأالنون مله حمن النمل وفى رمحا أفئ فاكح مال مع ويومشذ ( ص ) 

ميمبفتح يالمعارج ٠ يرمئد عذاب ٠ هنا، ا، يومئذ خزى ٠ يقرأ أن أمر ( ش ) 
انى،والكنافع وهما: رصا أتى فوله: فى والراء بالهمز إليهما للمنار الموصعن 

إليهمللمنار النمل فى ٠ يومئذ فنع ٠ ميم بفتح أى القيد بهذا يقرأ أن وأخبر 
القراءةالترجمتآن إحدى فى يكن لم لن فتعتن والكوفيون، نافع وهم: بحعن 

للمنارعنهاشله العبر رافرع(( عتن بتنوبن أى بالنون بقرأ أن أحبر نم الميم بكسر 
علىفنع(( )ا عن تنوين بترك القراءة للبافن فتعان الكوفيون وهم; ثملا بثاء إليهم 

الإضافة.نرك فعلى نونه ومجن الإضافة، 

بانحافةمجرورة أنها فعلى اليم ر كمن والنمل والمعارج هنا ٠ يومئذ ء )ج( 
ينونلم من عند ٠ فزع »ا أو المعارج فى ٠ عذاب » أو ا إليههتا ٠ خزى انة» باطأى 

عته،انفعاله لحواز المبنى إذ إلى أضيف وإن إعراب حركة فحركته الممل فى ٠ زع ف» 
قبلها( فزع لا نون من إلا متمكن غير إلى لإضافته بناء فحركتها اليم فتح مجن وأما 

أوأمجنون.بفزع منصوبا الفنرن، على منصوبا لكونه إعراب؛ حركة فحركته 
عبرفكيف والبناء، الإعراب حركتى بثن هنا دائرا الخلاف كان لما تنسه; 

إلىحنح التنوين من خاإيتين القراءنان كانت لما قلت،! الإعراب؟ دون البناء بحركة 
غالماالمترين محن لخلوها البناء بحركة المعير 

يونعلىسلوفيىاضإسلأتمودمعامفانواسثون،لم )ص(
كلأفامحمل عن الرفأ نصب ويعفوب، رمحنا واخفضوا نونوا لشمول نما 
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الفرقانفى (( وأصحاب وثمود )I هنا (( نمود إن ألا را يفرأ أن أخبر ( ش )
للهشارالثلاث ور الفى ثمود دال تنوين بترك ايعنكجوت فى ا( نبئن وفد ثمري و٠ 

يقرأأن أخبر ثم وحمزة حفص ; وممافمل على نوله فى والفاء بالعآن إليهما 
بالفاءإليهما للمنار والنجم فى ٠ فما ووثمود دال تنوين نرك وهو الس-الاف بالتقييد 

ال؛ر-بممتنإحدى يذكرفى لم لمن سثن وعاصم حمزة وهما نما فصلا فوله فى والنون 
الدال.بتنوين القراءة 

لهمعليها ويوقف الحي بها أريد لأنه صرفها؛ فعلى الدال بتنوبن قرأ من ( ج) 
للعلميةمنه الصرف منع فعلى اكوبن بترك قرأ ومن اكوين، من تجدل التي لف بات 

ألفبدون كون بالالدال على وينقرن والقوية الرادة هى القبيلة باعتبار والتانبث 
المصاحف.فى رسمت وإن 

;وهر رصا براء إليه للثار وتنوينها الدال بخفض ٠ لثمود  ١١يقرأ أن أمر ثم 
الفتحبالمصب الراد ويكون التنوين وترك الدال بنصب القراءة فتمن ائى الك

ينصرف.لا الدى الأمم فى الخفض عن الناب 
بالكمرةفخفض الحي إرادة باعتار منمرقا جعله باكرين قرأ من ( ج) 
القبيلةلإرادة والتأنيث؛ للعلمية الصرف من ممنوعا اعتبره التنوين ترك ومءن الظاهرة، 

مخفرضتاننهما لمت معربتان؛ فالقراءتان بالمتحه مخفوصا فيحير 

إليهمللمشار الموحدة الماء رنم بمب 0 نالت يعقوب ٠ يقرأ أن أحبر ثم 
فتعنعامر وابن وحمزة حفص ■' وهم كلأ فاصل عن ت فوله فى والكاف والفاء بالعآن 

•• برفعها القراءة لل-انئن 

أنه'على والرفع له، ووهبنا أى محذوف لفعل مفعول أنه على النصب )ج( 
.ا( وراء من را والخبر مبتدأ، 

وصنبجق١اطورشاعملأ)ص(فافالمالمكنئص 
الطوربفوق عنها المعبر والداريات وفى هنا I( سلم نال » يفرأ أن أحبر )ش( 

إليهماللمثار كلففيه بعدها لف المد يحيف أى ونصرها اللام ؤاسكان السن بكسر 
اللاموفتح السين بفتح القراءة للماض -عيرن فتوالكائى، حمزة I وهما شاع بشين 

,محلأم أى بعدها ألف واثبات أى ومدها 
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البناءفعلى بفتحها قرأ ومن للمفعول، السناء فعلى السنن بفم قرأ من )ج( 
إليهمللمئار إمكانها ويلزم النون بتخفيف  ٠١كلأ وإن )١ يقرأ أن أخبر ثم للفاعل 
فنع؛نكثير وابن ونعبة نافع وهم: دلا صفوء إلى فوله: فى والدال والصاد بالهمز 

فتحها,منه ويلزم النون بد بتثد القراءة 

قاعنلأنص كامل يندد!ا العلا والطارق يس وفى وفها )ص( 
علاإذْ والمنح المم ه ف ويرجع حنفه يز نص دحريىٍفيى وقكؤ 
I(لما نفس ء يس، فى حم؛عا( لما كل وإن )ر ها، ٠١١كلأ،وإن اأ يفرأ أن أخبر )نل( 

فىوالفاء والموز بالكامح، إليهم للمئار الملأثة المواضع فى لما ميم بتثديد الطارق فى 
بالقييديقرأ أن وأخبر وحمزة، وعاصم عامر ابن ; وهم فايلأ نم كامل ت فوله 

فىواللام والنون بالفاء إليهم للمئار الزخرف فى لما من الميم تنديد ت وهو اف-الف 
لملن فتعين عنه؛ بخلاف وهشام وعاصم حمزة وهم; بخلفه لمن نص فى نوله; 
فىلهشام الأخر الوجه وهو لما ميم بتخفيف القراءة المرجمتين إحدتم، فى بذكر 

•الزخرف 

فى، فالخفيفولما، إن تخفيف ! (( ول رراث نراءاُت، أربع فيها لما((، كلأ وإن ارا ج ز 
فاللاملما وأما ،لميللق(( عمّرا إن ء سجع فقد ثابتة لغة وهى مخففة إعمالها على إن 

فلأمI( ليوفينهم ٠ لأم وأما مرصوفة، أونكرة موصولة وما إن خبر على الداخلة هى فيها 
وإنت ول ات على والممدير لما، منة أو الموصول صلة جوابه مع م الفوجملة م الف

ليوفينهمواف لفريق أو لخلق كلأ وإن اني: الثوعلى ليوفيننهم، واذ للدين كلأ 
هىت الدر فى نال لما، وتخفيفح إف تشديد ; (( المانية )ر لإن، خبر الموصوف أو والموصول 

خبرإن،على يحلن، للابتداء، ولى اك واللام عملها، ته عملالمنددة فان جدا واضحة 
ت١( المالمة )١ ليوفينهم واف للذين كلأ وإن تقديره; محذوف م فجوانمح والمانية 

دخك،الجارة من أنها• فعلى ما لن أصلها ت فقيل لما وأما حالها على فان تنديدهما، 
أدغمت،إلح واف خلق لمن أو إلخ، واذ الذين لن أى وفة أوالموصولة الموصما على 
الكلمةفخففت، ميمان، ثلاُنح اللففل فى فحار القاعدة على اليم فى الساكنة الموز 
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;الرابعة(( رر ترى كما اللفظ فصار مثال ا'د لتوالى المكورة ولى ات وهى إحداهن بحذف 
فنصبا( كلأ ٠ وأما إلا، بمعنى ٠ ولما را نافية (( إن )ا أن فعلى ق يد وتشد إن تخفو 

ففيالثلاث السور من المواضع بقية وأما كلأ، أمرى ؤإن بتقدير; أو (( ليوفينهم,بمفر)١ 
مابمعنى نافية، قبلها وإن إلا، بمعنى فهي بتشديدها قرأ فمن والتخفيف، التنديد لما 

بالتخفيفقرأ محن وأما الباقي، فى يقدر وكدا حاففل عليها إلا نفس كل مجا والتقدير 
مزبدةوما فارقة، واللام الثقيلة، من مخففة إن أن للبمرمى ول فاد مذهبان ففيه 

إلا.بمعنى ولما نافية، ٠( ))إن أن والثاني 

والحينبالهمزة للمثارإليهما الخيم وفتح الياء بغم مرا( اِد يرجع يقرأ)) أن أخبر ثم 
■الجيم وكم الياء بفتح القراءة إلباقين وحفص نافع ; وهماعلا إذ قوله؛ فى 

الجيموكر الياء فتح ومحن للمفعول، البناء فعلى الجيم وفتح الياء ضم من ( ج) 
لفاعل.البناء فعلى 

منزلاوازناي علما النمل خر وآ نغا نعملويا عما وحاطب ( ص ر 
بتاءوالنمل هود خاتمتي تعملون(( عما بغافل ربك راوما يقرأ أن أخبر ( ش ) 
عامر،وابن ونافع حفص وهم; عم علما قوله; فى وعم بالعا'ن إليهم للمثار الخطاب 

•الموصعتن فى الغيب بياء القراءة uباقين 

بالغبفيهما قرأ ومن الخقناب، من قبله ما لتامسة فيهما بالخطاب قرأ مجن ( ج ) 
تامجل.من على يخفى أمرلا وهذا الغيب، من قبله مجا فلمناسة 

قائلاوصحي ولكنى وضيفي ا انننموإلى محنى ا وياآده)ص( 
مكملأمعانحص أجرى فطرن ومع عدنا ورنطى ونوفيقى شماقى 

ئمانىا( إني  ٠١ومنها ، ا( إنه عنى  ٠١إضافية، ياء عثر ثمانية فيها أن أحبر ( ش ؤ 

،(( أعوذ إني رر ، (( أعقلك ررإني لن«، إذا ررإني ، (< أخاف إني را ، (( اش أخاف فاني  ١١هى، 
ولكنى ١١، ا( أليس ضيفي فى  ٠١، ا( أخاف وإني بخير أراكم إني  ١١، (( الق أشهد إني  ١١

،أعزا( أرهطي  ٠١، (٠ بالي إلا توفيقي وما رر ((، أن شقاقي  ١١، ا( أردت إن نمحى رر ، (( أراكم 
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إذاتمعني نهر مكملا نحص ونوله: ، ا، إلا أحرى إن " ، ٠٠أحرى إن مالأ ٠> ، ا< أفلا فطرنى  ١٠
العد.محمل ذكرت ما اء إححرمت 

السلامعاليه يوسف مورة 

الولالالمكوإآ،ت ووحد عامر جالأبن حين( ادتح° أيت ويا ( ص) 
الثمانيةمواضعه فى عامر لأبن المثناة التاء بفتح أبت٠٠ )١يا لمقل يقرأ أن أمر ( ش) 

وتعينوالمافات، فى وآخرها القمص فى واوسابع ُريم، فى وأربعة هنا، موضعان وهى 
الخاء.بمر القراءة 

عنعوض الجملة فى وهى للميانمة، اللففلى للتانجث، فيه الخاء ا( أبن، يا  ١١( ج) 
■فمر الخانيث ناء عنها عوص نم الأفاقة ياء محنه حذفت، أبى يا فيه مل فات الإفاقة ياء 

قاعدةعلى جريا الماء فتحن، نم للتاء الباء وهو الياء قبل ما رة كنقلن، فقد كسرها 
فتحهامن أما امحذوفة، الياء على دلالة كسرها فى إن ت وقيل الخأنينؤ، تاء مل ما فتح 
هلا[ت أن الخانية؛ العوض، على عنه العوض حركة بقاء على الدلالة ت ولى اد لالآن قلد 

قالهاما وانفتاح لحركها ألفا الياء فقاو_ت، الباء ففتحت، الياء وفتح الماء ر بكأبى يا 
لف،ا(ت ا أمالهأن على -لألة لاولوفتحن، الخانبته تاء ا عتهوعوض لف، ات حذفت، نم 

.أفقلبةءناuء.

الياءبعد لقط الد حذمؤ منه ويلزم  ٠٠للسائلان آية ١١بتوحيد يقرأ أن أحبر ثم 

.الياء بعد \ذف إنبات محنه ويلزم بالجمع القراءة إلباء>زا فتعتلن، للمكى 
الحوادثفلتعدد بالجمع فرأ ومن الجض، إرادة فعلى بالرحيل- قرأ من )ج( 

الايات.على هم فمعاشتمال أو 

٤٣٣( الإلهية النفحات — ٢٨٠)







وهم:يحصرن إليهم للمئار الفعلن فى بالياء ٠( ويلعب !رتع  ٠١يفرأ أن أحبر ثم 
باسكال ٠١يرتع ١، يفرأ أل وأخبر فيهما، بالنول القراءة اقن للبوالكوفيون نافع 

الكوفيونعامر ابن ت وهم حمى ذو ت فوله فى والحاء بالدال إليهم للمشار العتن كسر 
•المن بكسر القراءة ليامن ف-عين عمرو وأم 

رتع,مقارع فهو بالنون أو بالياء بدئ سواء المن كون بقرأ من  ٠١يرتع >ا ( ج) 
مقدرثرط■ جواب نى كون بالمجزوم وهو ينفع نفع باب من انجري الثلاثي يرتع 

إذاماله فى فلأن رتع يقال: اللاذ فى والاتساع الفواكه أكل فى التمتع الرتع: ومعنى 
ويستعارالربيع، من الخصم، فى البهائم أكل الرتع، فى الأصل لأن شهواته؛ فى أنفقه 

فهوانمن وكر أيضا وبالمون ابء بدئ إذا وأما المحر، الأكل به أريد إذا للإنسان 
حرفبحذف وجزم يفتعل افتعل بزنة ته ت بالتاء؛ المزيد الثلاثي يرتعى ارتعى مضارع 

مجرىالعتل أجرى من لغة فعلى الياء ن، أنبومن مقدر. فرط جواب فى اللت 
والبدو،يوسف إلى مسند بالياء والمبدوء الحرف وإبقاء الحركة حذ>و فى الصحيح 

عطفاأوالنون بالياء اندء إلا فيها فليم ينم، وأما وإخوته، يوسف إلى ند مبالنون 
بائه.وإسكان ا( ينمم، را عدن فتح فى خلاف ولا ثإمنايا، بدنا فاتفقا يرتع على 

نطنببثاء إليهم للمثار الإضافة ياء بحذق (( هذابشراى يا )) يقراأن أخبر نم 
ونفاماكنت وصلا مفتوحة الإضافة ياء بائياين، القراءة لاJبماقين فتمتن الكوفيون ت وهم 

بنتنإليهما للمثار بشرى تأنث ألق، بامجالة يقرأ أن وأخبر الالفظ.، مجن فتحها وعلم 
جهبذابجيم إليه للمشار ألفها بتقليل يقرأ أن وأمر ائى، والكحمزة ت وهما نقاء 
فىوالتقليل الإمالة وهما: الذكورين الوجهآن، بهيين يقرأ أن أحجر ثم ورش، ت وهر 
ضميرإليه رجع من عن ألفها بفتح يقرأ أن وأخبر عمرو، أبى العلا لابن بشراي يا ألف 
علىوالتقليل والإمالة الفتح ت هى له جائزة ثلاثة أوجه له فيجتمع عمرو أبو ت وهو عنه 
;بقوله المرية إحاق محاح_، أثار ولذا فضلية، وات للثهرة وفاقا الترتيب هذا 

العلافتى عضد الترتيب على وجوه وقللا أضجع نم فافتح وبشراى 
بالفح.القراءة يذكر لم لن فتمن 
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نالكأنه مطلما المثري نداء _ L»jالياء بحذف بئراي(( يا را يرأ من ج( )
ضمنه لفالثرى اصافة فعلى الإصافة ياء أنت ومن أوانك، فهذا أقبلى بثّرى يا 

وفاقاالتأنيث ألف أمالا قد والكّائى وحمزة القياس، على الياء وفتحت ة خاص
وفاقاألفها فقلل ورش وأما راء وقبلها ميما لا نأنيث ألز لانها الامالة، فى لقاعدتهما 

لأنهالأصله؛ وقاما أماله فانه عمرو أبى غير أصله وافق فكل الراء ذوات إمالة فى لأمله 
فقدالثالث أما بالألف لرسمها والفتح الانفصال حكم فى الإصافة وياء الراء ذوات من 

المقليل.: م ومحل بأمر وأتى السببهن كلأ راعى 

دلأحنمه لوي التا وضإ لسان وهمزه كمؤ أصل بكر ومت ( ص) 
فىوالكاف بالهمز إليهما للمثار الهاء بكر I( للث هيت يقرأ» أن أحجر )_( 

يقرأأن وأخبر الهاء، بفتح القراءة للباقين عام وابن نافع * ويا كفؤ أصل ■' قوله 
فتع\نهشام ت وهو انه ملبالأم إليه للمشار مكونها فيلزم الياء محكان بهمزة هيت(( را 

فنح،إذا لينه قبلها ما ر كإذا مدية كلفغنة والماء الهاء يثن ماكة بياء القراءة للباض 
دلاخلفه لوي قوله: فى والدال باللام إليهما للمثار الماء بغم I( هت )٠ يقرأأن وأخبر 
طريقمن ليس الضم أن إلا والغم الفتح بين هشام ءن بخلف ثثير وابن ا هشام ؛ وهما

،الماء فح طرقه جميع من عنه المروى الحلواني أحمد طريقة أن ذلك; وتفصيل الماظم 
الهدوىولا مكي يذكر ولم والقردان اكسير فى الداني به ئطع الدتمإ وهو انحققت قال 
■ ٣٠القراءات فى ألف من كل ولا العنوان صاحب ولا مريبم• ابن ولا قيان اب■ ولا 

ولمالحلواني طريق مجن هشام عن عليه أيضا العراقيون وأجمع مواء هشام عن المغاربة 
j_^،كحا وأمله المقلم طريق من بالفتح القراءة له يقنحر هذا فعلى مواء يذكروا 
•بالفتح القراءة للباقثن ويتعين 

لينةماكنة ياء بينهما والماء الهاء بفتح عمرووالكوفيون أبو قرأ ١( وهبن، آ ج ر 
الماءوفء7 الدية اكنة السّوالباء الهاء بكر ذكوان وابن نافع وفرأ ولت كيف بوزن 
هثاموقرأ مغمومة، وناء لينة ساكنة وياء الهاء بفتح كثير ابن وقرأ وغيض' قيل بوزن 

٤٣٧



وهىلغات، كله وذلك مضمومة أو مفتوحة تاء ثم محاكنة همزة بعدها بكسروالهاء 
أصلمن التاء نكون هذا فعلى وتعال أنل أى هلم بمعنى: ماض فعل اسم على ندل 

امحمهته ي الماضي؛ بالفعل إلحافا أو تخفيفا الفتح على بناها ا فتحهفمن الكلمة 
علىقياٌا صمها ومن وكسف أين ث نحو الفتح على الجنية سماء ١^ على نياّا أو 
إنت وقتل الساكنتن التقاء أصل فُلى كسرها ومن حنث، نحو• سماء ات من بني ما 

أصلهاأن ذكوان وابن نافع قراءة ونمل يجئ، كجاء يهنئ هاء من ماض فعل المهموز 
فخففت.الهمز 

جملاحمن الخل اينمين وفى قوى محلصا فى األأم فتح كاف وفى ( ص) 
بفتحمرم ت وهى كاف أولها التي بالسورة I( مخلصا كان إنه ٠ يقرأ أن أحبر )ر( 

منبال معرفا جاء ما لأم بفتح يقرأ أن وأخبر الكوفيون، ت وهم ثوى بثاء للمثار اللام 
نافعت وهم بحصن هم إليللمشار t( اخاJصان ادنا عبمن إنه )) نحوت امحلصقن لفظ 

مجخلصاومحيي اللام، بكسر القراءة الترجءهّتين إحدى محي يذكر لم لمن والكوفيون 
ي،محبصا أند الله ض ؤ ; تعالى فوله عليه يرد فلا واللام بلالف انحلمتن ولفظ دم 

الكسر.على متفق فانه ب؛ الدين له حاص؛ن مؤ 
•مفعول فهواسم فتحها ومن فاعل، فهواسم اللام كر من ( ج ) 
شمردلأنعصرون وحاطب يىمك° دأبالحممهم حاماحج معاوصل )ص( 

الوصلفى ١^^ بحد ألف بائبات الوضعين خى ٠ ف حاثا ٠ يقرأ أن أحبر ن، نؤ 
لفات بحذف القراءة للسانين عمروفتعين أبر وهو; حج بحاء إليه للمثار كلفغله 
٠للكل الشين على كون بالفيوقف وثقا الألف حذف على واتفقوا وصلا، 

حذفهاومجن والمص، مجل اد فعلى وصلا الشن بحد لف ال باثبات قرأ من )ج( 
١٠لرمحم اتبع فقد 

للباقينفتعين لحفص وهوبالفتح الهمز بتحريك ٠ دأبا سين )ا يقرأ أن أمر نم 
الهمز.بإمكان القراءة 

•يلازم دوام • بمعنى وهو يدأب دأب محير فى لغتان والامحكان الهمز )ج( 

٤٣٨







قرأومن صل، ات فعلى الممتوحة الهمزة ونأحير الساكة الياء م بتقد قرأ من ( ج )
أصلمهاأيس مجن أنها ول؛ ات قولان، ففيها مفتوحة ياء بعده مجبدلأ سماكنا الهمز 

وتأخير،تقدم أى قلب فيه الفرع أن ض للجماعة الأولى القراءة منيا لمأخوذ اض 
كليهماأن ت الثاني(( )١ وجبي و-بمذب وصعقه صعقه : نحو كثيرا الكلام فى يقع وذللث 

أماييئس يئس بوزن للجماعة والمغارع الماصى فتكون ه ينفقائم أصل ماض فعل 
•معنى ناقتربا ياص أص الزى وجه وزن 

علاإله علاثوحئ وئون كزحاءجمعها إوهمْ ويوحئ ( ص) 
بتنالخلاف فيه دار الذي لكن كثير القرآن فى يوحى« )١ لمقل بأن اعلم ( ر) 

إليهم((يوحى  ١١يفرأ أن فأخبر غير لا مواضع أربعة بالنون أو بالياء قراءته فى ثمة ا'ات 
بعثنإليه للمثار به صرح كما I( راإليهم بلففد المقرون يوحى((  ١١مجن وبالون الحاء بكر 

فىوالأول الحل وفى هنا ثلاثة مواضع فى وهو منه ومع ما كل فى حفص وهو: علا 
يوحىمجن والنون الحاء ر كهو التقييد بهذا ٠< إليه يوحى  ١١يقرأ أن وأخبر نيياء، ا'اد 

شذا; قوله فى والعيءن بالثذ'ن إليهم للمئار نبياء بالا الثاني الوضع وهو إليه بلمففل المقرون 
القراءةالترجمتثن إحدى فى يذكر لم لمن فتعثن وحفص انى والكحمزة وهم: علا 

.الحاء وفتح أوله فى بالياء 

الكعلى يعري العظمة وصمير للفاعل مجنيا الحاء وكر بالون قرأ من )ج( 

نابوإليهم للمفعول البناء فعلى الحاء وفتح بالياء مرأ ومحن بيوحى، متعلق وإليهم 
.بعد أو قبل ما يناسب وكلاهما الفاعل 

تلادايما كدنوا وحمم كذ'انل وحركن اإذفْوشدد ينح وتانى ( ص) 
الياءوحريلث الجيم وننديد الثانية النون بحذف ا( فننجى  ١١يفرأ أن أمجر ( ص ) 

وعاصمعامر ابن ؛ وهماكذانل فوله؛ فى والون بالكاف إليهما للممئار الفتح وهو 
مديةالياء ثإسمكان الجيم وتخفيف اكنة الثانية النون بائيان القراءة للباض فتعآن 
٠كلمظه 

٤٤



بىماض معل فهو الياء ومنح الخيم وتشديد النون بعدذ مرأ س ج( )
باناتقرأ ومن ، ا< من ءا الفاعل وناب بالتضعيف الزيد الثلاثي نجي من للمجهول 

بهمزةالمزيد الثلاثي أنجى مضارع فهو الياء وكن الحيم وحقق اكنة حمالثانية الموز 
ا(كدبوا ند أنهم # يقرأ أن أمر نم افم على يعود اعل والفللمعلوم بني المعدية 
بتشديدالقراءة للبانثن فتين الكوفيون ت وهم ثابتا بثاء إلمهم للمثار اك١ل بتخفيف 

الدال.

فعلأنه على والشديد الكدب، مصدره مجرد ثلاثي ماض بأنه الخفيف ( ج ) 
,اككذ.يب ومصدره بالضعيف المزيد ماض 

تليمرض نمى معا أراني بأذبع ربى مس الخوإئى وأنى )ص( 
مرحلافاحش أبى آبائي نملى ولى بى يمي حرض إزتى وفى 

الهمزمفتوح أنى«  ١١وعشرين المنئن الإصانة ياءات من فيها أن أحبر ( ر) 
إنيأحدهما نال ٠ هى حمس الهمز ور مكؤإنى ، ٠ الكيل أوف أنى I هى واحدة 

١٠أعلم إني لكم  ٠٠، ا؛ أحوك أنا إني ر C (( أرى إني الملك وقال » ، (( إني الأخر وقال » ، (( أراني 
رحمما إلا » ، (( ربى علمي را ، أحن(( ربى را هى مواضع أربعة ء ربى » لمقل بأن وأحبر 

،أءمر« أراني ١ هما موضعين نى ٠ أراني » منها أن وأخبر ربى!(، لكم أمتغفر » ، ربى« 
،الك« إلى وحزنى » ، إن، »إخوتي ، أن« ليحزنني ٠ ، نفى« أبرئ وما ،» أحمل« راني أ» 
أبى# ، ٠ إبراهيم آبائي ٠٠، أرجع« لعلى )ا ء، لى يأذن ٠ ، ٠ إذا بى أحن ٠ ، 0 أدعوا سيلي  ٠٠

عليهيوسف إخوة فى الغليل احدر أى موحلا اخس نقال; ثم ا( لى الله يحكم أو 
لام.ال

*

٤٤٢







الهمزسألف بابان بالي يقرأ أن فاحمر هذا محي قاعدته حالف من إلا عدمه 
هشاموهم: بالا حافظ لوي فوله: فى اء وال-والخاء للمشارإليهم بالفصل المسمى 

الفائدةفلت: بذن الفصل رحال ذكر فائدة ما قيل: فان وقالون، عمرو وأبو 
فائدةما ت محيل فان فقط القمل له وهنا وعدمه القمل العامة قاعدته ن ت بهشام؛ حامحة 

زيادةومن دونهما بالمد بهذا هشام اختصاص توهم عدم قلمت; عمرو؟ وأبى قالون ذكر 
فىالاستفهام والكمائى لمافع العامة القاعدة أن ; التفصيل هدا وحالاصة ضيبم•، المي 

ولظ فى فاحم فيهما، فعكس والعنكبوت الممل فى نافعا إلا الثاني فى والأحبار الأول 
وأماوالمانى، الأول فى اسمهم قد العنكبوت ففي ائى اوكوأما الثاني، فى واسمهم 

عامرابن وأما نونا، الممل من المانى الموصم زاد أنه غم ناعيته فعلى الواضع بقية 
ففدالممل ت ول ات ثلاث محور فى إلا للمانى وامحتفهامه للأول إخباره العامة فقاعدته 
اسمهمالواقعة، الثانية: حير، الأ فى نون زيادة مع الثاني فى وأخبر الأول، فى امحتغهم 

كالمملالثاني فى وأخبر الأول، فى تفهم اسوالمازعات، الثالثة: والثاني، الأول فى 
ولات استفهام العامة فقاعدتهما وحفص كثير ابن وأما واززعات، فى نون زيادة بدون 

الباقونوأما الثاني، فى وامحتفهما الأول فى أخبرا ففد العكيون، إلا الكل فى والثاني 
القرأنجميع فى الموصعين فى الاستفهام العامة ة فالفاعل وحمزة وئعثة عمرو أبو وهم: 
•الكرم 

الكلام،مدر ول اك ن (د المأكيد؛ فعلى والثاني الأول تفهام باسقرأ من ( م) 
لمنهم ت ول؛ ات عن لا الثاني عن المواضع فى الاستفهام إذ تفهام الاسموضع والثاني 
هوإذ صل ات فعلى فقيل المانى فى تفهام الاسوأما المعث، فى بل الموت فى يشكوا 

الكلامصدر ول الأ فلأن المانى فى والإخبار ول ات فى الاستفهام وأما الاستفهام، موقع 
فهمت أفائن ؤ ت تعالى فوله فى كما المانى استفهام عن استغنى به تفهم اسولما 

بلمفنلتىالناظم مر قد قيل: فان الموت، عءث لا الخلو عن تفهام الاسإنما وه 
عبروجهين من الإجابة ؛ قلن، والمازعات فى ه وعكالعنكبوت فى خالفه وجاء أندا 

فانواحد معنى على وانحبابه تعاقبه الاستفهام تكرار من المراد الثاني: ب،، بالغال
إذاإلا مكررا تفهاما اسيعد ولا كغيره، واحد معنى على مجتص_ا الُنكبوت موضع 
•واحد معنى على نصبا 

٤٤



نلأصحبة نوى يهل دنا اق وببيانه وواق قف ووال وهاد ( ص )
٠واق رر وقاف ، (( وال ٠ ولأم ، (( هاد ء دال بعد وقعا الياء بائنات يقرأ أن أمر ( ش ) 

فضكثير، ابن وهو; دنا بدال إليه للمشار الألفافل هذه وقعت، حيث ا( باق وار 
ِء

كنيثم ، تنوينها حذف الوقف، من ويلزم ربع، ات الكلمامتخ فى وقفا بحدفها الهراءة 
للتنوين.للجمع الياء فتحذف الوصل حالة أما منها، حير ات الخرق 

حذفهاؤإمما وهوالقياس التنوين وهو: ا،لانع فلزوال وقنا الياء أثبت، من )ج( 
فىحذفها فقد فى بحذفها قرأ ومن والقياس، محل ات فعلى الساكنين لالتقاء 
للرسم.واتساعا فحذفها الوصل مجرى الوقفح أجرى ثم الساكنين، لالتقاء الوصل 

إليهمللمثار كلمهله التذكير بياء ألظلما'ءته(( نوى تهل وأم يقرأ أن أحبر ثم 
إنقيل فان التأنينط، بتاء القراءة لااج١قين ائى، والكوحمرة شعبة وهم; بصحبة 

اختلفإذ ت قلت، فيها؟ امحتلف تحديد يعلم فكيف متجاوران مومحعان يستوي(( رر لففل 
وبعدأى، مححامّج وبعد ت قوله محن علم فاللفظى ومعنوي، لففلى حيربدسن هوات فيه 

فيهالذي هو الأخير نوى(( ي)) بأن تبتن فبهذا يوفدون« رر كلمة يستوي(( هل أم رر 
لهتعالى افه رحمه اكنف أن المعنرى; وأما ، يوقدون(( رر كلمة بعده ن [د الخلاق، 

فقدالأمور بعض على باإلفتامت، فيدل منها ذللث، يكون قد إلهية وأسرار لغوية لفتامحث، 
وصلفإذا العربية اللغة قواعد ببعض صلة على العالم هذا ءلالِإ يكون أن أراد يكون 

فاعلهن ن خير؛ المد نوى يفى يكون إنما القراء ين الخلاف أن له تين القواعد هذه إلى 
يجوزفلا الأول بخلاق والتذكير التأنيحط إليه ند الفعله فى فيجوز مجازى محونثط 

التوجيه.فى نظيره وتقدم مذكر الأعمى وهو فاعله لأن فقحل، التذكير ياء إلا فيه 

وائجلأالطول فى صد مع قوى وصدوا وضمهم يوقدون صحاب وبعد )ص( 
بصحايث،إليهم للمشار كلمهله الغبي، بياء ا( يوقدون ومما رر يقرأ أن أخبر ، شر 

أىوبحد ت ونوله ا-كطاب بتاء القراءة فتعتن ائى، والكوحمرة حفص وهم! 
تقدم.كما الأخير ا( يستوي را بعد التي يوقدون«  ١١

قل# بة لناسوالخهلاد_، قرأ ومحن ، ا( جعلوا أم )ر ة بلمناّب، بالغيقرأ من ( ج ) 
.(( أفاتخذم 

٤٤٦



بضمالقثول نى السبيل(( عن وصد ١) ها السبيل(( عن وصدوا )١ يفرأ أن أحم ثم 
بفتوالقراءة للباقن ؛___ الكوفيون، وهم; ثوى بثاء إليهم للمشار اد ح

•الورتتن فى الصاد 

للمفمولالبناء فعلى الصاد مم ومن للفاعل، البناء فعلى المحاد فتح من )ج( 
ض.محا وكلاهما 

دللاباينع امحفان الكافر زهى ناصر حق تخفيفه فى وشت ( ص) 
إصكانويلزم أمغل الموحدة الباء بتخفيف ٠ وعندء ويئسن، ا يقرأ أن أحبر )ش( 

هممرووأم كثير ابن ت وهم ناصر حق ت قوله فى والنون يحق إليهم للمثار ملها ما 
قبلها.ما فتح منه ويلزم الموحدة الباء بتشديد القراءة للباقن فثمن وعاصم، 

التعدية،بهمزة الثلاثي مزيد أثبن، مقارع أنه فعلى بالتخفيف نرأ من ( ج) 
يالتضعيف،.الثلاثي مزيل ثبن، مضارع أنه نعل بالتشديد قرأ ومن 

الفاءونتح ، الكافصم له فيلزم بايمع الكفار(( وسيعلم )ا يقرأأن أخبر ثم 
إالثاقين، jyCL،والكوفيون، عامر ابن ت وهم ذللا بذال إليهم للمشار أك، بعدها مشيئة 
نطقكما ، ألنبيمهما الفاء وكسر الكاف، فتح له فيلزم التوحيد على الكافر القراءة 

و[}قوتييو.

فلإرادةبالإفراد زأ ومن العموم، به فالمراد ير نكجمع فهو بايمع قرأ من، ( ج ) 
الخنس.

هه ءو 

اللامعاليه إبراهيم سورة 

سلنلأالماف و\وي سر واكامدده لى عإحا رفع الذي الك فى الخمض وفى ( ص ) 
بلاينزه اكرً نمرجإ ما والأدمحزنا فجها كل واحفض النول وفى 

الالعولد مع المراء مع حكاها ونطربة اكجن لل—أو وصل ا هك

٤٤٧



إليهماللمشار !١ اس م لفظ من الهاء حمض برفع  ٠٠الذي الك  ٠٠يقرأ أن أخبر ر( )
ابء.بخفض القراءة لياقئان عامر، وابن نافع وهما: بعم 

اس،م أى مضمر حجر أر الموصول، حبره مجندأ أنه نعالي بالرنع قرأ من )ج( 
'دنهبيان؛ عثلف أنه على أو ن-اله، I( الحميد العزيز  ١٠من الميل فعلى بالخفض^ قرأ ومن 

المعبودين.على لملمته علام الأ مماء األأ مجرى حرى 

ألفباثبات أى بالمد بالمور ٠( كل حلق وافه  ٠٠ها، خلق(( اش أن  ١٠يقرأ أن أمجر ثم 
ا(كل  ١٠لأم وخفض الورتان فى خالق خلق فتصير القاف ورفع اللام ر وكالحاء بعد 
حمزةت وهما شلثلأ بنيرن إليهما إالمسثسار هنا  IIرض الأ  ١٠صاد وخفض المور فى 

والقافاللام وفتح الخاء بعد الدلف بحدق، بالقمرأى القراءة للمانيرن فتعثن انى، والك
ها.رض ات صاد ونصب المور كلفى لأم ونصّب خلق اللففل فتعير 

IIرض الأ  ٠٠نتب ولهدا ماض، فعل أنه فعلى والقاف اللام بفتح قرأ مءن ( ج) 
ورفعاللام بكحر خالق قرأ ومن المفعولية، على المنصوب ا، موات ال ٠٠على عقنفا 
مواتالعلى رض اذ وعملفنؤ موات الإلى يش أحنها (٠ أن  ٠٠خبر أنه على القاف 

بالإضافةذخفضأ، كل إلى أضيف المبتدأ خثر أنه على المور فى خالق ورفع فخفضت، 
ولى.الد مع المفعولة على ونحت 

للبان^نفتع؛أن لحمزة، المثيلة الياء بكسر ا( بمصرخي أنتم رما ء يقرأ أن أمجر ثم 
بفتحها.القراءة 

تغيثا،الموهو: ممسرخ جمع لى ممرخآن ا' فيهالأصل ممرخى(( (,٠٠ ج ) 
الإضافة،وياء الجمع ياء اكنان فالمقى للإضافة، والموز للتخفيش اللام ت، فحذف

فاختلفتحريكها وجب منددة واحدة ياء فصارت الإضافة ياء فى الجمع ياء فأدغمت، 
فيهاأدغمنح لما الإضافة ياء أن منها! مور ت فتحها فمن والكر، الفتح ب\ان الحركة فى 
فتحهاوإما الياء، على لحفتها فتحة إما متهما الخلص كان الساكنان التقى الجمع ياء 
أدغمت،( لما ) بمعنى الأصلية حركتها إبقاء وإما مضافة، ا'دصلية حركتها على لألة للي 
ِنوأما رات، كنلامحنح توالى من للفرار فتحها وإما حركتها، بقت فيها ألجمع ياء 

٤٤٨



غححمها يدور الإصافة ياء بأن بتجذن ألعلماء من جماعة فيها طعرن وقد كسرها، 
غير،لا الفتح فتين السكون، وتعذر الأحر تعتن أحدهما تعذر فان والفتح، ألإسكان 

فىصل ث ا أنه على جائز الكسر ن ألأ غيره؛ جواز بعدم للفتح بتسهم عبرة ولا 
ركاناك فيها اجتمعت متواترة قراءة فهي حمزة بها فقرأ  juTljlاكقاء من التخلص 

•بربوع بنتما ولغة وغترْ عمش _ التابعتن من جماعة بها وقرأ الثالثة، 

حمزةأن أى إلح، وصل كها مجملا لحمزة ت بقوله الشاطبى ذلك إلى أثار وقد 
الكسر،وهوت والمص المقل على علاوة اللغة فى وا-رن الحمال مون فيه بوجه أتى 

للمساينأو المانى: وعن وصل، كها ت ول الأ عن فقال إجمالا، وجهين ■همث فاحبر 
حرفعلى كونهما أى لانحادهما، الضمير، أى الوصل بهاء شبه أنه ت ول وتفحيز!ألأ 

إذاتكجسر أن الضمير هاء حالات فمن ضميرا ثونهما و والجر المصب حالمى وفى حد ا٩ 
محيهنا الياء حملت لهذا عليه، به، نحوت قبلها المساء سكنت أو قتلها ما كسر 

وفيهعليه، ت فى بياء الهاء توصل كما بياء الياء توصل بان الضمير هاء على ا( مصرحى را 
لغةوهى عليه فى كالهاء بياء فتوصل ساكنة بياء لمبئبا الياء فشمرت بعضهم عند 
ياءحمزة كمر فلما بالماء، عليه هاء كثير ابن يعل كما بياء، يصالونها يربوء بتى 

ياءبحذف مذهبه لأن الإضافة، ياء بعد المى العتلة ياء حذف بمصسرحى فى الإضافة 
الجمعياء ياءات، ثلاث فيه اجتمع قد يكون هذا فعلى وفيه، عليه، ت نحو من الملة 

وأماعليها، لميل الكسرة بقيت وقد حيرة، ات حمزة فحذف الحتله، وياء الإصافة وياء 
ياءساكنان، اجتمع الإضافة ياء فى أدغمت لما الجمع ياء أن وهو المساكنين، المقاء 

محيالأصل هو ما على الإضافة ياء فكسرت ساكنة الإضافة وياء ساكنة الإعراب 
الياءأن هو الماحلم ذكره ما على زائد ثالث وجه وهناك الساكنثن، التقاء من التخلص 
لكسراتباعا اكال بكر ش(( الحمد رر بعضهم قرأ كما بعد، إني لكسرة اتباعا كسرت 

بعدها,اللام 

عمرووأبو واكراء ئظرب ت يربوع بني لغة إلى بها ونالقراءة هذه حكى من إن : تنبيه 
•العادء ابن 

ولافه بحنق اأسا ؛0 ي شوأفعن نضل يضلوا حمن كما وضإ )ص( 

٤٤٩)ما':ا-المحاتالإلهة( 





الخجرسورة 

ثلأافث الثمم نمزو د'0 نكرت ث ١^٠ خففٌ ذب ( ص) 
علافائد عن وع اثرفملأنكه ال وانصب الراى واكسر فيها وبالئون 

بالهمزإليهما للمسار ٠ يود ربما ٠ من الموحدة الباء بتخفيش يقرأ أن أخبر ( ث ٌؤ 
٠الباء بتشديد القراءة للبافن محتعثن وعاصم، ناقم ت وهما كا إذ ؛ قوله فم ن والته 

والتسديدقيس، وعامة الحجار لغة فالتخفيف لغتان والتشديد التخفيف آ ج ؤ 
وتميم.أمد لغة 

للمشارi( أبصارنا سكرت )١ كاف بتخفيف أى الذكور بالتقييد يقرأ أن أخبر ثم 
الكاف.بتشديد القراءة للباضر فتع٦ان كثير، ابن ت وهو دنا بدال إليه 

الثلاثيمزيد أنه على والتشديد مجرت، ثلاثي ماض أنه على التخفيف ( ج) 
العآن.بتضهيف 

يقرأأن وأخبر فتحها، للباون لثمة، (( تنزل ما ا> تاء بضم يقرأ أن أخبر نم 
رقموبنصب الزاي يكسر وأمر بحركتها، فتحرك لثعبة، المضمومة التاء موضع بنون 

والكسائىحمزة ت وهم علا شائي ت قوله فى والعت'ن با١^^٧ إليهم للمشار الملأئكة تاء 
٠الملانكة تاء ورفع الزاي وفتح التاء بفتح القراءة لLلباذمن فتعين وحفص، 

وفتحالتاء بضم لشعبة الأولى! قراءات، ثلاث فيها (( اللائكة تنزل ما  ١١( ج ر 
تالثانية للفاعل، نائب أنه على الملائكة تاء ورفع للمجهول مبنى مضارع أنه على الزاي 

ء

علىالزاي وكسر وحركة، مكانا التاء موضع مضمومة بنون وحمزةوالكس-ائى لحفص 
علىالملائكة تاء ونصمح، للفاعل مبنى بالتضعيف الثلاثي مزيد نزل مضارع أنه 

وعليها، لغيرء مفتوحة لشعبة مضمومة التاء أن عير شعبة كقراءة ت الئالشت فعولية، مل١ 
فتحذفتتنزل عندهم: فيها والأصل الملائكة، وفاعلها للفاعل، مسنا مضارعا يكون 
تفعل.بزنة تنزل وماضيه التاءين، إحدى 

سأولأومه نوابذ>ما بمرو )ص(وئئلفكىئون 
للبادت'نفنعيرن كير، ابن للمكى ٠ تبشرون فبم ء نرق بتشديد يقرأ أن أخبر ( رخ 



كثير،وابن ناُع • وهما حرميا بقوله إليهما للمشار نونه بكر يقرأ أن وأمر بتخفيفها، القراءة 
بفتحها.القراءة 

والأخرى:للرغع، الأولى:  Jyyتجروننى؛ت فيه صل الد  ٠١تجرون راذم )ج(
ئمةا'ت ث'ىولاك يائه، حذف على حم المعا رم اتفق وند مفعول، والياء للوقاية، 

منوأما الثانية، قى ولى ات النون أدغم فقد نقل فمن الأى، رءوس لناسة بعة ال
وأماانحذوفة، الياء على فاللدلألة كرها من فأما النوذ^ن، إحدى حذف فعلى حفغح 

كونلها أيعلى مجفنوحة للرفع علامة النون أن على وإما لاكخسف قاما فتحها من 
ومنت ميبويه فقال النونيرت، مجن نحدوف ١ فى العلماء احتلم وند يخرجون، يقومون، 

حذفند والضمة القمة، عن نائبة النون أن به امتدل ومما ولى، الأ يحيف تبعه 
النابحدف جواز أولى باب فمن ، ٠ ينعزكم وما را عمرو; أبى كتسكيرت تخفينا 

الثانية،اغذوف إن ; تبعه ومن حفم ات وقال ول، الأ حذف المعهود أن ت ومنها عنها، 
بالوناية،الثانية بوفليفة ولى ات قيام وجواز بها، حمل فد الاستثقال أن به امتدل ومما 
نولا الوقاية، على يدل مما بالبقاء أولى علامة على دل ومن للرُع، علامة ولى الأ وأن 

•جازم أو ناصب س حيفها على داع هنا ليس الأولى 
حملارافمن الغون ر بكسوهن ونقطوا ينطون معه ويقنط ( ص ) 
ومنرا I مواضع ثلاثة فى وهو المقارع ا( يقنمل را نون بكر يفرأ أن أحبر ( ش ) 
بالراءإليهما للمئار الزمر فى ا( تقنطوا لا, رر الروم، فى (( يقنطون هم إذا را هنا، يقنط(( 

بفتحالقراءة للبائ\ن فتعين عمرو، وأبو الكائى وهما! حملا رافقن قوله؛ فى والخاء 
.الثلأن، المواضع فى النون 

النونبفتح قرأ ومن يضرب، مرب باب ًسمن أنه فعلى النون بكسر قرأ من ( ج ) 
كثرالأ وهى ، وأسد الحجاز أهل لغة ول الأ كان نلمما ، يعلم علم باب من أنه فعلى 

٠قنطوا ما بعد فوله نى الماصى فتح على أحمعوا 
دلانبه مجوك فنا جين ئن اككوت وفى خم ومنجوهز ( ص ) 

العنكبوت،فى ا( وأهله لننجينه ١) هنا، ا( لمنجوهم إنا را يقرأ أن أحبر )_( 

٤٥٢







الموز.تشديد فيها لمس (( ساقون )) أن إلا (( تبترون  ٠١مثل (( نتافون  ١١( ج )
المدكمربياء هلخا ااوص_ض فى أى معا ( اللائكة نموفاهم ر يقرأ أن أحبر ثم 

الومعين.فى المأنيث بتاء القراءة للماض لحمزة، كلففل 

فقدبالمذكير قرأ ومن الجماعة، ومعنى ، اللففل راعى فقد بالمأنمث فرأ من ( ج ) 
انجازي.والمأنمث الحمم معنى راعى 

كلأفى والأخر شرعا نروا وحاطب وقحة بضم يهدى كاملا سما ( ص ) 
إلمهمللمثار الدال وفتح الماء بغم يبدى( لا الق فان ) يقرأ أن ألجر ( ر) 

فتعثنعامر، وابن عمرو وأبو كثير وابن ناقم • وهم كاملا محما نوله! فى والكاف ما ب
الدال.وكر الماء بفتح القراءة للمافذن 

بحاته،صالق وهو اعل للفالبناء فعلى الدال ر وكالماء بفتح قرأ من )ج( 
للمفعول،البناء فعلى الدال وفتح الماء بغم قرأ ومن مفعول، نم، موضع فى ا، من وا؛ 
•الفاعل ناب رفع موضع فى ٠ من و»ا 

بشنإليهما للمنار الختلماب بتاء الق، خلق مجا إلى يروا لم أو ) يفرأ أد أمر نم 
حيربالا عنه المحبر ( الطير إلى يروا ألم ) ببِأ وأن انى، والكحمزة ت وهما ئرعا 

فتعث<نعامر، وابن حمرة وهما كاد فى ت قوله فى والكاف بالفاء إليهما للمشار بالخطاب 
•الغتب بياء القراءة الر-حمتجن إحدى فى يذكر لم لمن 

•بالتأمل إليها يوصل بعده أو قبله منابة فله والغيب الخحناب من كل )ج( 

تملأنل قرى -نونت  Jlتطأوا أضا آكر نمرطون ور! ( ص) 
نافع،وهوت أضا بهمز إليه للمنار ( تالذ مفرطود ر راء بكر يقرأ أن أمجر ( ر) 

الراء.بفتح القراءة للماف؛ن فتبن 

المعدية،بهمزة الملأنى مزيد أفرمحل من فاعل اسم أنه فعلى الراء كسر من ( ج ) 
•مفعول اسم فهو فتحها ومن 

عمرو،أبو وهو; للبعرى الأنسِثا بتاء ( فللاله يتميوا ر يقرأ أن أخبر نم 
المدكير.بياء القراءة 

٤٥٥



لأنالخمع؛ معنى لاحظ فقئ ذكر ومن الخماعة، معنى لاحظ فقد أنث من )ج( 
نكير.جمع الفاعل 

معللايجحدون حاطب لشعسة معا نسقيخم ضم صحاب وحى ( ص ) 
الموض—متنفى النون بغم المؤمنون وفى هنا، ( قيكم ن) يقرأ أن أحنر ( ر ) 

عمرووأبو كثير ابن ت وهم صحاب وحق ت فوله فى وصحاب بحق إليهم للمشار 
معاوقوله; المورنآن فى النون بفتح القراءة للبائين ائى، والكوحمرة وحفص 

,ولموضّ\ن إثاره 

بفمهاقرأ ومن امحأّد، الثلاثي سقى ارع مقأنه فعلى النون بفتح فرأ من ( ج) 
•بالهمزة المزبد أسقى مقارع فهو 

للماقضفنعان لشمة، سا الخهلاربتاء ( ن بجحدو اس أفنعمة ١ أ يقم أن أمم ثم 

.^^.٣
بالغيبقرأ ومن ه، بعضكم فضل والق ؤ قوله؛ فلمناب بالخطاب قرأ من ( ج ) 

الغيبةإلى الحطاب عن للألتفات أو ^ فضلوا الذين فما ؤ I تعالى قوله بة فلمناس
•الاعتبار درجة عون لسقوطهم 

محولأداعجه النون الذين زين ونج ذائع إنكانه وظنخم ( ص) 
موئلانوقا النقاش روى وعنه ياءه الأخمس نص وعضه ملكت 

عامرابن ■' وهم ذائع بذال إليهم للمثار ا< فلعنكم )ا عين باسكان يقرأ أن أخبر ( م) 
العين.بفتح القراءة لاوباقت'ن فتحذأن والخوفيون، 

والشعر.والتعر والستع، تمع والوالنهر، النهر فى كما لغتان والفتح التسكين ( ج) 
والنونبالدال إليهم للمثار بالنون آ صيروا الدين ولنجرين ؤ يقرأ أن أخبر ثم 

وقدعنه، بخلض ذكوان وابن وعاصم كثير ابن وهم: مالكل نولا داعيه قوله: فى واليم 
النونذكوان ابن عن روى من وهم قد الداني أن وهو; تفصيل الخلاف ذلك فى ورد 
وهىذكوان: ابن عن الاخض عن النقاش قال النون أى وكيلك التيسير: فى قال 

عنه؛بالياء كتابه فى ذلك ذكر الاخفش لأن وهم؛ عندي 

ذلكثبت وفد غيره، عنو ثبوته ينافى لا عنده ذلك ثبوت عدم أن : فالخواب 

٤٥٦



بهاحتج وما الهمدانى، العلاء أبو الكسر الحاففل به وقطع ال*-رافييرن، طرق حميع من 
ذكرنيأنه يحتمل إذ التقى عش حجة به تب لا الآخ-غخس كتاب ض من الداني 
ثبتتوحستا والموز، الماء بالو-بمهين يقرأ كان أنه إلا الماء وهر الوح_هين أحد كتابه 
ذكوانلابن يقرأ هذا فعلى العارض عد الذكر على الإئراء فيقدم بالوحهث-ن قراءته 

.بالماء القراءة ذين ١Jلافنعآن الشر، صاحب صححهما وند بالوحهنن، 

ويوم) بة لماّأو اككلم إلى الغمّة من الألفات فعلى بالون قرأ من )ج( 
■( باق اذ عد وما ) لمناسة الغيب فعلى بالياء قرأ ومن ، ( بعث 

يحللاالمنل مع ضيق فى وبكسر لهم محوا واكروا ضموا الثام سوى ( ص) 
ماالمعة للأئمة الخاء ر وكالفاء بغم ( فتنوا ما بعد م٢ن ) يقرأ أن أمر ( ر ) 

معا.والماء الفاء بفتح قراءته له فيتعتآث عامر، ابن ت وهو الشامي عدا 
وكسرالفاء بضم قرأ ومن للفاعل، مجبنى فانه معا والماء الفاء بفتح فرأ من )ج( 

للمفعول.البناء فعلى الماء 

الموصعتنفى الماد بكر النمل وفى هنا، ( مما صيق فى ) يقرأ أن أحم نم 
فىالفال بفتح القراءة لالساقيرن فتع؛ن كثير، ابن وهو دحلالآ بدال إليه ار للمئ

الو

صيما،يعيق ضاق حفش; ات نال والقيل كالقول لغتان ر والكالفتح )ج( 
•مجت من كمين، ضيق مخفف بالفتح ضيق ت عبيدة أبو وقال 

٠؛؛ ؛ ه

الإسراءسورة 
ّء م ءد, ٠ ّ  ٠

عدلاوالمد ز الهموضم راو ن نو لسوء حلا غيب ويتخذوا 
شمردلأواكسرْ امددذ ي1لض كفى مش_ددا يضم ائ واالفسا 

اعضلأعنى ونون تىوؤ\ دJا متح ا كلهأف ا وفسدد كلمهم وعن 

٤٥٧









صمنا،أو صريحا السابقة المواهى من ذكر ما على القراءة هذه فى عائد الإشارة وامحم 
:ذلك على والمعنى حبر، بعد خر ومكروها عليه مممدم بمأكروها متعلق ا( ربك عند ورا 

كانآخره إلى ولأي ا'د وفتل الوالدين وعقوق كالشرك المتقدمة المواهى محن بق ما كل 
.وغضه لعقابه توحبة مربك عند مكروها ميئه 

سلايدكن المنقاj وفى س Jدكنوا واضنم ١^٠^١^٠ مع ذ(وخذم ص) 
نزلأان الئوفى دار عن يمولون فماؤه حى بالعكس مريم وفى 

ظرجس اغان واكسنوا شفا حني ص نسنإ ائت كفله سا 
وصموالكاف الدال بتخفف الغرقان وفى هنا، ليذكروا( يقرأ) أن أمر ( ش) 
_إليهما للمثار الغاني الحرف لأنها الذال؛ إسكان التخفيف س ويلء الكاف 

التقيينبهذا الفرقان فى يذكر( أن أراد يقرأ) أن وأخبر والدسائى، حمرة وهما: نقاء 
للمشارإمكانها الذال تخفيف مجن أيقنا ويلزم وخمها والمحاق الدال تخفيف وهو 
يدبتند القراءة الترجمن؛ن إحدى فى يذكر لم لن فنع>'ن حمزة، وهو؛ فصاد بفاء إليه 

القيدبعكس مرتم فى ( الإنسان يذكر أولا ر يقرأ أن أخبر نم وفتحهما، والكاف الذال 
حقت قوله فى والشن بحق إليهم للمنار وفتحهما والكاف الذال تشديد وهو السالف 

لغيرهمالموضع هذا يقرأ أن فتعتن ائى، والكوحمزة عمرو وأبو كثير ابن •' وهم شفاؤه 
الذال.إمكان التخفيف مجن وبلزم الكاف وبضم والكاف الذال •تخفيف 

ينصّرنمر باب من انجري الثلاثي ذكر مقارع أنه فعلى بالتخفيف ثرأ س ( ج) 
نذكرمضارع أنه فعلى بالتنديد قرأ ومن يان، النخد التذكير أى ير الد بمعنى وهر 

بمعنىوهو الذال فى أدغمت ثم ذالأ، التاء أبدك يتذكر المضارع فحار تفعل، بوزن 
الغفلة.من الانتباه فى والمبالغة اكٍقذل هو الذي التذكر 

والدالبالعن إليهما للمنار كلفثله الغيب بياء ( يقولون كما ) يقرأ أن أحبر ثم 
الغتببياء يقولون( عما يقرأ) أن وأخبر كثير، وابن حفص ت وهما دار عءن ت فوله فى 

توهم كفله مما نزلا ٠ قوله فى والكاف ومما، بالنون إليهم للمنار بالثاني عنه العبر 
الترجمتآنإى-ى فى يذكر لم لن قنعتن عامر، وابن عمرو وأبو كثير وابن وناقع عاصم 
الحطاب.بتاء القراءة 
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بحرممهمإليهما للمثار الشانئة اللام بتثئيل ( منهم لملئت ) يقرأ أن أحبر ثم 
.بتخفيفهاالقراءة _ ciكثير، وابن نافع وهما 

المزيدالثلاثي من أنه على والتئديد الثلاثي، مجرد من التخفيف ( ج ) 
للمبالغة.بالتمعيف 

فاصلاكسن الاق^ن عن وفيه صفوحلوه فى الإسكان بورقكم )م( 
والصادبالفاء إليهم للمثار الراء بابيان ( هده بورنكم ) يفرأ أن أحجر ( ش ) 

ربكيقرأ أن وأبر عمرو، وأبو وئعة حمزة وهم: حلوه صفر فى ت نوله فى والحاء 
_.IJUالراء 

وأماتأصلا، بقوله: اJاءلم أشار وإليه صل، اك نعلى بالكسر قرأ من )ج( 
,وكتف كعضد فاللتخفيف الإمكان 

طابوهوباتيسم٠لاكوينمنمسا )ص(وحوإك 
للمشارالفوقية المشاة التاء تنوين بحذف سن( مجانة ر يقرأ أن أخبر )ر( 

٠التنوين بائيان القراءة للبافين فتعن ائى، والكحمزة ت وهما شفا بشن إليهمّا 

لثلاثبيان عطف ا( ومنتن # الإخافة قحلع فعلى التنوين بانيان قرأ من ( ج) 
تمييزفى القياس عالي لسنتن مائةا(  ١١إضافة فعلى التنوين بحذف قرأ ومجن بمائة، الميز 

مفردايكون أن واوقياس حمعا، وقع ؤإنما بالإضافة، مجرورا مجيئه فى والألف، المانة 
ماتمييز فى التزمجوا لكنهم للمميز، التمييزمهنابقا يكون أن صل ات إذ للأصل رعاية 

مقرئاالتمييز مجيء يكون هذا فعلى الإختمحار، إلى ميلا مقرئا يكون أن العشرة فوف، 
علىيرد ولا للأصل، موافق جمعا ومجيئه للقياس، موافقا للأصل حالما ونحوه هذا فى 

وكانمفردا، وقع وهنا جمعا يكون أن يجب، العشرة إلى إلثلاث تمييز أن القراءتين 
فهو، اللفثو فى واحدا كان ؤإن المائة إن ت نقول نا ك مئات؛ نلاث أو مائتن ثلاث القياس 

والنفر.كالرهقل المعنى فى جمع 
بكافإليه للمثار الكاف وجرم الخطابف بتاء فى( يثرك ولا يقرأ) أن أحبر نم 

نىحلاف ولا الكاف، ورفع الغيب بياء القراءة للبافتن فتعتن عامر، ابن ت وهو كملا 
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بينالخلاف هذا وقيد وملأ، النون بعد لف ١^ بحذف أى بالقمر القراءة للباقين فتعين 

ألمها.إثبات على الماحق رم لاتفاق وفما إنباتها على لاتفاقهم وصلا؛ القراء 

حدكثم لكن، نون على أهما همزة حركة ألقيت أنا لكي ت ({ لكئا و أصل آ ج ر 
المثلان،فاجتمع الاستعمال لكثرة تخفينا بحركها الهمزة حذفت يقال; أو الهمزة 
ألفهافى الأنمة اخنيف وقد منددة، واحدة سون المهلق فصار الثاني، فى الأول فادغم 

بهايؤتى نه ت وحسابيه؛ كتابيه، ! نحو من السكن كهاء جعلها حيفها فمن وصلا، 
مدهبوهدا ها، الون بعد الألف فكدلك الوقف فى ا قبلهالفتح حركة لبيان 

لفا/ت زيدت وإنما أنا، من فقحل والون الهجزة أى (( أن را عندهم الأمم ن [ت البصّريذأن؛ 
وأماالكوفيين، مذهب على اكتفاء الألف نحذف أو وقفا، الون حركة لبيان عندهم 

الهمزعن عوض إبانها أن أو الوقف، مجرى للوصل إجراء فلوجوه، أنبتها من 
مذهبوهو الأمم بتمامه أناI( ٠ لففإل جعل كأنه أو الرمم، اع لأتبأو امحذوف، 
جميعفى لرسمها إتباعا الألف إثبات عاز الأئمة فاتفق الوقف حالة وأما الكوفيآب، 
والكوفي.البصري الذمثان موافقة أر انحذوف الهمزة عن عوض الألف أوأن المصاحف 

تأولأمد ح1ر رفعه على جره الخى وفى ذاق بمكنْ وذكر ( ص ) 
٠وهما شاف بثين إليهما للهتار كير التلّ بياء (( له يكن ولم ء يفرأ أن أمر ( ش ) 

التأنيث.بتاء القراءة للباقدان فتعدان ائى، والكحمزة 

اعتباروالتأنيث حميقى، غير مونت ٠ فئة » أن على لالّماضى ^؛١ التذكير )ج( 
.للفغل 

فىوالتاء ين والبالخاء إليهم للممشار القاف حر برفع ( الحق لك ) يقرأ أن أحبر ثم 
ائى،الكراويا الدوري وحفص الحارث وأبو عمرو أبو • وهم ناولا معيد حبر ■' قوله 

القاف.بجر القراءة ال-افتن قنعتن 

لف،ثابتة الحق ذات الولاية أى للولاية تعت أنه فعلى القاف برفع فرأ من )ج( 
حبررمبتدأ أنه على أو الحق، هو لك ثابتة الولاية أى ُحنّثف حبر بأنه القطع، على أو 
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ثمؤ تعالى؛ نوله حد على لف نمّتا أنه فعلى بالحر قرأ رمن ذلك، الحق أى محذوف 

ملأنفر أ فتحبموالى جر نويا فض نص الصم ّكون وعقبا ( ص) 
فضلاحنزة النون يفوو ويوم برقمهم وايال أثْ الغون وفى 

بالنونإليهما للمثار القاف صم باّمكان عما، وحمر ر يفرأ أِن أخبر ا ش ر 
القاف.بضم القراءة ^ LUوحمزة، عاصم وهما; فتى نم توله; فى والفاء 

العاتبة.بمعنى لغتان وهما )ج( 
التاءوهو المأنث حرق بوضع وأمر الياء، بفتح ( الخبال ير ن) يقرأ أن أخبر ثم 

عام'واس عمرو وأبو كثير اس وهم؛ بنقر إليهم للمشار الحال لأم وبرقع النون مكان 
إلىانارة نتحيا والى ت وقوله الخبال لأم ونعب الياء وكر بالنون القراءة لاباقين فت-ض 
السينلفتح ير نياء نتح تابع ند النفر هؤلاء أن أى المذكورين قراءة نوحيه بعض 

قبلها.

ورفعللمفعول الفعل بماء فعلى ير(( ن)) ياء وفتح التأنيث بماء فرأ من )ج( 
للفاعل،البماء فعلى الهاء ر وكالمضارعت بون فرأ ومجن للفاعل، الميابة على الخبال(( )) 

المفعولهة.على الجبال(( و ونمب فئ العفلمة نون والفاعإ 
إلم١فينلحمزة، الأول الفعل تى بالنون ( نادرا يقول ) يقرأ أن أخبر نم 

بابء.القراءة 

وكلاهماوالعفلمة التكلم تعلى بالنون قرأ ومن الغيب، فعلى بالتاء قرأ من )ج( 
■نٌالى اُدٌ إلى ند م

عولأاللام فى عاصمٍوالكنن سوى أمله ومهلك ضموا لهلكهم ( ص) 
يموبضم ولى الأ الميم بضم هنا ( لمهلكهم وجعلنا ) يقرأ أن أخبر )ر( 

أنوأخبر _، aJميم؛^»؛بفتح فيقرنها عاصما عدا ما السبعة للائمة بالنمل (( محهللد  ١١
حفص،: وهر عولا ص إلهه للمشار الوص_عين فى الهاء بعد التي اللام ر بكيقرأ 

,الوصمن لأم بفتح القراءة لياض 
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مصدرأنه على ونتحهط أهلك، من: ميمي ممدر اللام وفتح المتم صم )ج( 
مجنسماعي ميمي معير أنه على وكراللام اليم وفتح هلك ت من ثجآمى ميمي 
هالك.

وصلااكتح فى الك عليه ومعه لخممهم ضم أنانيه كسر وها ( ص) 
بضمالمنح فى آ اش عليه عاهد بما ر هنا آ إلا انيه أنوما ر يقرأ أن أمر ( شر 

القراءة؛ jytZSلخغص، ا،لوصعين فى التحتية اكتاة الٍاء بعد الوانعة الهاء ر ك
الوصِعين.هاء بكسر 

ومجنلينت، أو مدية نبلها الياء وحول وهو: القياس نعلى الهاء ر ك)ج(ُن 
علىانحانغلة الفتح محوصع ثى ويزاد الكناية لهاء صلية اك الحركة على فللدلألة صمها 
اه.الشيطان محاورة على للتنبيه فيه فالغم الكهف فى أمجا الجلالة، لفظ تفخيم 

فصلاراويه بالدمع أمنها ومل ءي؟ةً والكسر الضم فتح لتعرق )ص( 
الراءر كوفتح صمها وفتح الغيب بياء أهلها( لتغرق يقرأ) أن أخر )ص( 

الكسانىوهما: فصلا راويه فوله: نى والفاء بالراء إليهما للمثار ٠( أهلها لأم» ورفع 
أهلها.لأم ونمسي، الراء وكر وصمها الحطاب، بتاء الئراءة فتعثن وحمزة، 

المريلالثلاثي أغرق مجغارع أنه على الراء ر وكمضمومة بتاء قرأ من ( ج ) 
الراءونتح وفتحها ب، الغيبياء قرأ ومن المفعولية، على ٠ أهلها ٠ ونصبإ التعدية بهمزة 
الفاعلية.على ا أهلها ٠ ورفع امحرد، الثلاثي غرق مضارع أنه فعلى 

إلىه جاحصخفأ لدنى ونون صما زاكيه ياء وحمم، ومد؛ )ص( 
حلادم الخاء واكسر فخفف تخذت صادفا الدال ضنه وأممم ومنكن 

الياءوتخميف، الزاي بعد ألف بائبات أى بالمد زاكية( نما ) بقرأ أن أمر ( ش) 
أىبالقمر القراءة فتحتن عمرو، وأبو كنير وابن نافع • وهم ما بإليهم للمنار 
.I( زكية )) الياء وتشديد الزاي بعد لغ، ات بحذف 

الذنوب،من محياهرة بمسي زكا من اعل فام أنه فعلى وخففح مد من ( ج ) 
نمرومن التكليفح، حد تبلغ لم صغيرة نها لا أو ت، أذنبيرها لم نه لد بهذا؛ ووصفها 

أيضا.اليلهارة وبمعنى الزكا من مبالغة صيغة نعيلة بوزن فهي وثدي 
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ائىوالكحمزة ت وهم غلا شذا ت نوله فى والعين بالشين السهم للمشار ا( جثيا ر) وجيم 
الكلمة.أول بضم القراءة الترحمتآن إحدى فى يذكر لم لمن فتعآن وحفص، 

:٠ وصيا بكنا، ٠ فاصل ، ٠ جثنا ملنا، عتنا، بكنا، ٠ ربع ات الكلمات )ج( 
:ا(وجنا عتتا، را وأصل بملي، وصلى بمكى، بكى س وجلوس كقعود وصلوى بكوتما، 

واو،الأخيرين ولأم ياء الأولع، لأم بأن انفح يعتوفمد عتتما من وجئووكجلموس عتوو، 
كانفان مصدرا، أو جمعا يكون ند واو ولامه فعول وزن أن الحرفية القواعد فمن 

علىله حملا ياء فلبها وجب كعتوو ممارا كان ؤإن ياء، قلبها وجب كجئوو جمعا 
ندولهذا واوفعول رابعة لتطرفها ياء الواو تقل-، ونيل؛ الس-الف، الخمع فى القلب، 

ياء،الواو ب، فتقلكون بالإحداهما وسفت كلمات، ربع ا'ت فى والياء الواو اجتمعن، 
نمنللمناصية، المدغمة الياء نبل ما يكسر ثم الثانية، فى ا'ئولى فتدغم ياءان فاجتمع 

فعول.بناء فى الأصل فعلى صمه ومن الثاني، حركة أتبعه فقد الكلمة، أول بكر قرأ 
وجامثإ،لباك جمع ٠ وجنيا بكيا ١٠وهوت جمع همو ما محنها الكلمان هذه ■' نسيه 

واليائى.الواوي وعلم وعتئا٠ راصليا وهو• مصدر هو ما ومحنها 
فائزعلاومساكحه بحض، حنوبحره بالياجرى وهمزأهب ( ص) 

والحاءبالجيم إليهم للمثار الهمز محوصع بالياء للته( هج، ت يقرأ) أن أحم )ش( 
عنه،بخلامحإ ونالون عمرو وأبو ورش ت وهم ، بخلغبحره حلو جمركا • فوله فى والماء 
.لقالون الأحر الوجه وهو به لففل كما الياء موضع بالهمز القراءة لالباقذrن فتعين 

مججازيا،إسنادا إليها المرمل الرسول إلى الفعل إسناد على بالهمز قرئ )ج( 
منوالياء الهمزة بأن واعلم حقيقيا، إسنادا تعالى انك إلى الفعل إسناد على بالياء ونرى 

•المقارع أول فى تراد الك، أنينا حروف 
فائزقوله فى والعين بالفاء إليهما للمثار (( يا نرر نون بفتح يقرأ أن أخبر ثم 

.النون بكسر القراءة للبانين فتحين وحفص، حمزة وهما علا 

أنحقه من الذي الحقير الشيء هو; واحد بمعنى لغتان ر والكالفتح ( ج) 
الاسم.فهو الفتح وأما نسى، مصدر بالكر المسي وقيل; به، بمالي ولا ي ين
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فتحملافاضلا اقط توخفا شذا عن الدهر خمض اكسروا تحتها وس ص( )
كلأند نمب الخى دوْو رفع وفى هم حمموالكر والتحقق وبالضم 

٠٠تحتها  ٠٠تاء وخفض  ٠٠من ٠ ميم بكسر تحتها( مجن ننادامحا ) يقرأ أن أمجر )ش( 
روحفمِنافع • وهم شذا عن الدهر ت فوله فى والشان والعتن بالألف إليهم ار للمث
التاء.ونمب الميم بفتح القراءة ١^١^!، فتعتن انى، والكوحمرة 

وفاعلبها، تحتها« ٠ جروحفض أنهاحرف على ثن«  ١٠بم بم قرئ ( ج) 
ا(من را ميم فتح محن أما الملك، أو المقام من المعلوم ي عيالولود على يعود  ٠٠ناداها ف٠ 

متعلقمكان فلرف أنها على ٠ تحتها ٠ وشب فناداها٠ ٠ فاعل مجوصول اسم أنها فعلى 
صالته.بمحذوف 

حمزة،; وهو فاصلا بفاء إليه للمشار ( اقهل نر سنن بتخفيف يقرأ أن أحبر نم 
القراءةااو_اقين فتعقن القاف، وكر الّين وتخفيف التاء بفم لحفص يقرأ وأخبرأن 

المن.يخنف أنه غير حمرة ومعهم القاف رفتح المتن وتشديد التاء بفتح 
الثلاثيصاقعل مضارع أنه فعلى القاف ر وكالمتن وخفف التاء صم مجن )ج( 

وأمامفعوله، و؛ارمحساI( ٠المخلة« على يعود وفاعله بابه، غير على الفاعلة بألف المزيد 
التاءأدغم فقد المتن شدد فمن اقهل، تمضارع اقهل تتصل فالت والقاف التاء فتح من 
فىمحبالغة التاءين إحدى حذف فعلى خففها ومجن بينهما، للتقارب المتن فى 

علىيعود الو-حهين فى والفاعل فتحملا ت بقوله الحذف هذا إلى أثار وفد التخفيف، 
حال.ا( ريلجا وه المقام من القبوِة ثمرة على يعود أو تمييز  ٠٠رطبا وْ ، ا، لمقلمة ا٠ 

فىوالكاف بالنون إليهما للمثار اللام رفع بنصب ( قول ُريم ) يقرأ أن أحجر نم 
اللام.برفع القراءة للبانتن قنعتن عامجر، وابن عاصم وهمات نيكلا ت قوله 

وعاملهقبله، الجملة لمضمون مؤكد مصدر أنه فعلى  ٠١تول ٠ لأم نمب، مجن ( ج ) 
أريدفإن المدق، معنى بالحق أريد إن هذا الحق، قول أقول ت تقديره وجوبا محذوف 

فولأمدح تقديره; محذوف لفعل مفعول أنه على فنصبه تعالى أسمائه من اّم أنه به 
خبرخبربعد انه فعلى اللام رفع ومن هوعيسى، الذي وكلمته الك قول أى الحق 

٤٨











فىالثاني همز فتح بهمزْمصل الأول فى فرأ :من ا(وأشركه اشدد، رر ج( )
قملهما على وحملا موسى، من والطلب الدعاء بهما مرادا أمر فعلا أنهما على الحالين 

منوهذا ارعه، مجفعين مضموم انجري الثلأيى شد مجافيه أمجر ول ائت إن فالتغصيل، 
فلماالتعدية بهمزة المزيد الثلاثي ماضيه فأمر الثاني، وأما . بدءاأمره همزة قمة دواعي 

مجافيهأن على للدلالة مجافيه بهمزة أتى بها ليبدأ وصل همزة إلى منه الأمر احتيج 
الماضي،محع ل، كما الأمر مع فتحها يلزم قطع همزة همزته كانت لذلك وزيا؛ رباعي 

جزممضارعان نعلان أنهما على الثاني همزة ضم لزمحه الأول فى نطع بهمزة قرأ مجن وأما 
إخباروهذا مجزوم، عليه معطرف والثاني وزيرا(، لى واجعل الأمر) جواب نى الأول 

فيالزمهمزه نطع أخير حث ول اِد أما فالتفميل ه، نفعن لام العليه موصى من 
القواعدمجن فان أصلا، الثلاثي مجن والمزيد وزنا الرباعي مجن مصاغ مضارع ^نه نمحها، 

حروفعلى أنين، حروف من حرف زيادة مجع الماضي من الضارع يصاغ أن الصرفية 
الفعلمجن الأول وهو ارعة الض—حرف فتح لزم مجردا ثلاثيا الماضي كان فإن ماضيه، 

ومنهأولها بفتح أرمى أنول أضرب ورمى: وقال ضرب من المصاغ المضارع نى فتقول 
وزناأو أمحلا رباعيا الماصى كان ؤإن خير، ات كون لالأحيرين إدغام فلته أشدد شد 

ثمالضارع مجن الأول حركة تغيير لزم العين بتشديد نعم قاتل أكرم، دحرج، نحرت 
مجناغ يمالذي الضارع وبتن بينه إلفر3، ول المد الحرف على زيادة محنه الحركات بعض 

هماأمرين فى لاتفاقهما ول ات الحرف حركة تغيير على اللغة أهل واتفق انجري، الثلاثي 
المعنىفى اختلافهما وأما اللففل. فى بالاتفاق هذا عن ويعبر ول ات الحرف ثم العدد 

وهوالأول الحرف أن : ٠ الثاني )٠ حامحى معنى له والماضي الضارع من كلأ إن ول؛ فالا 
علىتدل أكرم نحو همزة أن ذلك تفصيل معنى، نوع كل مع له الفعلان به المبدوء 

حركتهافكاث المضارع مع التكلم أو وحده التكلم على وتدل الماضي، مع التعدية 
أنتحروف بقية ضم ويحمل ، وأشركه( ) ومنه الماضي مع فتحة المضارع مع ضمة 

حرجكيد الأصلي الرباعي مجن المصاغ الضارع يحمل كما ذلك نحو فى الهمز على 
.أعلم واش أوله ضم فى ا( أشركه )ا نحر: وزنا الرباعي على 

٤٨٥













ونائبمفعولن إلى يتعدى للمغمول مبنى مصارع نهو اللام فتح من ( ج )
منإليه يبعثك بل الرعد الك يخالفك لن بمعنى! الهاء والثاني اخاطب، ضمير الفاعل 
الهاءأولها إلى ويتعدى للفاعل مبنى مضارع أنه فعلى اللام م ومن نبرك، 
.الوعد النم أنت تخلف لن ت بمعنى محذوف والثاني 

ولدعدا عا السبعة للأئمة الفاء ضم وبفتح مضمومة بياء ( ينفخ يوم ) يفرأ أن وأخبر 
عمرو.أبو وهو العلا، لولد الفاء وضم مفتوحة بنون ننفح((  ٠١له يقرأ أن فيتمن العلا، 

الفاعلوناب للمفعول فمبنى الفاء وفتح الغيب على مضمومة بياء قرأ مجن ( ج) 
الحفلمة.فاعل على فهومبنى الفاء وصم مفتوحة بنون قرأ ومن بعده، وامحرور الخار 

وإئكلأفىمْذوةانملأبجبجمحمفلأمحْ 
الخاء،يعد الدلف بحذف أى بالقمر ظلما( يخاف فلا ) يقرأ أن أخبر ( ش ) 

ورفعالخاء بعد ألف بإثبات أى بالمد القراءة للبانين فتع؛ن كثير ابن للمكى الفاء ويجزم 
الفاء.

الناصبمجن لتجريه مرفوع يعدها والفحل نافية لا أن فغلى الفعل رفع (*>، ج) 
الخبرأو المبتدأ ث-بمماوة يخاف، لا فهو تقديره; محذوف لمبتدأ حبر والجملة والجازم، 

بعدهاوالفعل ناهية، لا أن فعلى الفعل جزم ومن الثرمحل، جواب جزم موضع نى 
•الشرط جواب جزم مرصع فى والجملة بها مجزوم 

فىلف والأ بالصاد إليهما للمشار الهمزة يكسر آ وأنلثف تعرى ؤ يفرأ أن أخبر ئم 
بفتحها.القراءة للباقين فتعين ونافع، ثعبة ت وهما العلا صفوة ت قوله 

بعدهاومجا أن من المنسبك المدر على معهلوف أنه فعلى الهمز فتح من )ج( 
العرىوعدم الجوع عدم للئ، إن والتقدير: تعرى( ولا فيها نجوع )ألا تعالى: قوله فى 

علىمجعطوف أنه فعلى الهمزة كر ومجن المقرئات، عطف مجن فهذا فيها الفلمآ وعدم 
الجمل.عطف من وهذا نجوع( ألا للث )إن • فوله 

حلاأخي لعلى حنظ أولى عن نث مر صفارضايأتهم يرضى وبالضم ( ص) 
انحلارم إش نمى عنن نى حشرْ مما بى مما إني ن وذب 

٤٩













التأكيدلأم دض بينها فللفرق بالإسكان فرأ ومن الأصل، فعلى بالكسر فرا فمن داء، الأ 
وألحقتالفعل، وأول واللام العطف، حريا من الحاصلمة الحركاُت، لتوالى للتحقق، أو 

وهوI()ا هاء إسكان ألحق وقد الاحرنح، هده باحد السموفة وهى وهو من الهاء باسكان 
لهافحملا ثم بعد فيما الإسكان وأما وكتف،، كعقد بالمتمل القمل (( فهي ٠ أو 

وتحريكالواو بعد ما إسكان فى الوجه وأما ، العطف، والواوفى الفاء ُع اشتراكها على 
والنصل.والقمل وغيره المستقل بتن للغرف، إنما ثم بعد ما 

نشلاحفص مب ،؛ ١٣ورلإ إلفه طإ انصبً'^/'١ فاطر وْعً ٍ( ص) 
أقفلاجه لشن3_ح_نكه يوفرا وو فم اكريعة فى صحاب وغير 

رفىالمنبامح1اضكاعموفر فن نافع غنْ فسض 
اطرفوفى هنا الثانية الهمزة بنصب، ( ولولوا ذه_إ من ) يقرأ أن أمجر ( ش ) 
للباقنفتعثن ونافع، عاصم ت وهما إلفة نظم I نوله فى والهمز بالنون إليهما للمثار 

السورتان.فى الثانية الهمزة بخفض القراءة 

أمحاوريحلون أى ا( أمحاور من )ا محل على ُعهلوف أنه على التمس—، ف)ج( 
لولوا،ويؤتون أى المقام عليه يدل معدوف لفعل مفعولا يكون أن ويجوز ولولوا، 

لؤلؤ.من وأساور ذهإ من اور أمحيحلون أى ذهِ،((  ١١على معطوفح أنه على والخفض 

حفها،عدا ما السمحة للائمة الهمز برفع ( العاكف، سواء ر يقرأ أن أحبر نم 
الهمزرفع وهو التقييد بهذا ( محماهم مواء ) يقرأ أن وأخبر الهمز، —_، نص له فيتعتن 

حفصوهم; بمحارب< إليهم المنار عدا ما السبعة القراء لكل الحائية وهى الشريعة فى 
الهمز.نم، لهم فيتعتن ائى والكوحمزة 

مبتدأوالعاكف((  ١١ورقن الفى مقدم حبر أنه على مواء«  ١١فى الهمز رفع ( ج) 
وهوهنا، لجعلناه ثان مفعول أنه على الهمز ونصب، هناك أ ممتد محياهم({ )١ هنا، مؤخر 

فيهمتونا جعلناه والتقدير: يه فاعل ا( العاكف ٠ فارتفع الفاعل اسم معنى فى مصور 
أىونجعلهم فى ايصوب، الضير من الحال على الشريعة فى ونهبه والبال، العاكف 

كالمومنتن.الفسق فى امحتوانهم حال العاصتن نجعل 

٤٩٧الإلهية( 





بفتحالمراءة للّاض عمرو، وأبو وعاصم نافع وهم حفظوا نعم اعتلا فوله: فى 
الهمزة.

موضعفى وللدبن افه على يعود سلوم منى فهوماض الهمز )ج(سذتح 
نابوللذين به، للعلم فاعله محذوف للمجهول بى ماض فهو صمها ومن نصب، 
فاعل.

بعمإليهم للمنار فوق، الئناة التاء بفتح بأنهم، يقاتلون يفرأ) أن أخبر ثم 
بكسرالقراءة للمافئن فتعثن عامروحفص، وابن نافع وهم: علاه عإ نوله: فى ثالعين 

الفوقية.التاء 

قاتلواالمشركين ن ت للممعول؛ لبنائه التاء ففتح مضارع، فعل (( يماتلون ة ( ج ) 
٠المشركن اى محذوف والمفعول للمعلوم للبناء اكاء وكسر الموتن، 

فىوالدال بالهمزة إليهما للمئار الدال بتخفيف ، لهدمت ر يقرأ أن أحجر نم 
.الدال بتشديد القراءة فسمن كثير، وابن ناقع وهما دلا إذ ت فوله 

مزيدأنه على وتشديده مجرد، ثلاثي أنه فتخفيفه ماض فعل (( هدمت رر ( ج ) 
.بالتضعيف الثلاثي 

يحللاسايع السب فيه نعدون وصمها بتاء أهلكنا ومري ا ص ر 
وهوتللبصرى الكاف بعد مضمومة بتاء آ أهلكتها فرية ر يقرأ أن أحبر ، ش ر 

٠به نطق كما التاء موصع ألف بعدها مفتوحة بنون (( وأهلكناها اإبا3ين قراءة فى عمرو أبو 
قرأومن ، ء فأمليت )١ ويناسب وحده فللمت-كدإ المضمومة بالتاء قرأ من ( ج ) 

الكإلى مند كليهما محي والفاعل ،ا مكناهم ٠ لمناسسة العفلمة فعلى ألف بعدها بالنون 

فىوالدال بالشن إليهم للمار ب، الغيبياء وكأين( يعيرن يقرأ) أن أخبر ثم 
رالحيناء بتاء القراءة ضض كثير وابن ائى والكحمزة وهم; دخللأ شايع قوله 

لهخرجالموضع هذا فى الخلاف تخصبن على يل.ل فيد فيه لففل : سجه، ت٠ 
خطابه.على لاتفاقهم خلاف فلا بالمجدة ذلك٠ تعدون )ا 

٤٩٩





















بوزنالنطق فيصر بعدها الراء حركة فأتبعها كرها ومن محل ات فعلى الدال صم ومن 
Iمكير 'ّكتن، صديق، 

صلاوحى سرعا صفْ مؤثث او ويوقد صف "^١ اتاء فتح يتح )ص( 
فىاد والمبالكاف إليها للمثار الساء بمنح له، بح يز يقرأ أن أحبر ا ش ر 

.الباء بكر القراءة إلثاقين فنمثآن وشعبة، عامر ابن وهما محض كدا ; قوله 

نائببعده وانجرور والخار للمفعول، مبنى مضارع أنه فعلى الباء فتح من ( ج ) 
الدىمن ت ثيل كأنه المقام علميه يدل محذوف لفعل فاعل فهو (( رحال را وأما الفاعل، 

فىوالخير)) الابتداء على رجال ترفع أن ويجوز رجال، بحه يأى رجال ت فقيل بحه ي
الباءكر ومن عليه، يوقف لا الثاني وعلى ٠< الاصال )) على يوقف ول ات فعلى ، (( بيوت 

فاعلمه.رجال(( ورر يص متعلق وله للمحلوم مبنى مقارع فهو 
٠قوله فى والشثن بالصاد إليهم للممشار التأنيث، بتاء ا يوقد ر يقرأ أن أحبر ئم 

التذكير،بياء يذكرالقراءة لم لمن اثى، والكوحمزة شعبة وهم شرعا صف 
بوزنللكل المفتوحة القاف وتشديد والدال والواو التاء بفتح آ توقد ر يقرأ أن وأخبر 
بضمالباقن فراءة وفى عمرو وأبو كثير ابن ت وهما بحق إليهما للممشار تفعل أى تكلم 

به.نطق كما الدال ورفع القاف وتخفيف، مدية الواو وإسكان أوله 
،الصباح(( )) الفاعل أن فعلى ذكره فمن للمفعول مثنى مضارع ا( يوقد )) ( ج ) 

فهوم كتفي تفعل بزنة قرأه ومحن (( الشكاة أو الرجاجة )١ الفاعل أن (( فعلى رر أنته وُءن 
المباح.وفاعله التفعيل وتاء بالتضعيف الثلاثي مزيد مجاض فعل 

جرداروأوصلاظلمات لدى ورقعهم سحاب البرى نون وما ( ص) 
فتع\نللمزى؛ الباء تنوين بترك ( محامج، فوقه رمن يقرأ أن أحبر إ ص ر 

الثناءالتاء رفع بجر ( بعضها ظلماين، ر يفرأ أن أحبر ئم . الباء تنوين باوباُن، القراءة 
أنهوعلم المتناة، التاء برفع القراءة لاب١قين فتعتن كثير، ابن وهو: دار بدال إليه للممئار 

اتولجر على واتفق مرتجا لذكره الثاني 

فعلىظلمات(( رر وجر محاب،(( را تنوين ترك من : ا(ظلمات ، محاب، را ( ج) 

؟•ه



أنفعلى ٠ ظلمات رر وجر المنوين أثبت ومن ، {( ظلمات رر إلى ٠ محاب )١ إصافة 
حبرأنه فعلى ا( اظلمات ورفع أيصا ٠( محاب ١) نون ومن ول، أن ظلمان محن بدل (( ظلمات  ١١

حجر.نونه أوعن مبتدأ نهى محاب وأما ظلمات، تلك أو ها-ْ أى مححذوف لمبتدأ 

دلاصاحبه الخمحإ يبدلن وفى صادفا الكسر هع اضممه انحنم كما ، صر 
بمالللمشارإليه اللام وكر التاء بصم إ استخلف كما ز يقرأ أن أمر إ رر 

.معاواللام التاء بفتح القراءة إالب١ثين كبن شعبة، وهو صادقا 

ويبنيأللفاعل بنائه فعلى واللام التاء فتح نمن ماض فعل ٠ استخلف ٠ ( ج ) 
نابالذين،( وء للمفعول بنائه نعلى اللام ر وكالتاء صم ومن مكورة، بهمزة 
٠الثالث صم منها مجور ^ مقومة بهمزة ووثتا.أ الفاعل 

للمثارقبله مجا إسكان منه ويلزم الدال بتخفبف ( وليبيلهم ) يفرأ أن أخبر نم 
الئراءةللبانين كثير، وابن شعبة ت وهما دلا صاحبه نوله; نى والدال بالماد إليه 

نبله.مجا فتح محنه ويلزم الدال بتشديد 

خفضومن بالضعيف، الثلاثي مزيد بدل مضارع أنه فعلى شدد من ( ج) 
التعدية.بهمزة الثلاثي مزيد أبدل مضارع أنه فعلى 

ابدلأقانت، إن الئمنب، فنل وفم، ولأ وقم صحبة سوتم، ارفإ فلأن، وقاني )ص( 
كثيروابن لانع الأخيرة المثلثة الثاء برفع عورات( ثلاث ) يقرأ أمرأن )_( 

بصحبةإليهم للمثار _j، صحبة، بغير إليهم المثار وحفص عامر وابن عمرو وأبى 
احترازابالثاني وقيده الثانية الثالثة الثاء بنصب القراءة ائى والكوحمزة شعبة وهم; 

نصبه.فى خلاف فلا مرات٠ ثلاث  ١٠وهو;اتول من 

علىب، ترتما إلى إثارة أبدلا، قلت إن الصب، قبل وئف ولا ونف نوله؛ )ج( 
علىنبل. ما على الوقف أمربحن قف ت قفوله قبلها مجا على الوقف حالة اإقراءتين 

لمبتدأخبر لأنه ؛ ء العناء على،ا الوقف حن g ثلاث ٠ رفت فاذا الأتي: الفميل 
اتقوات أى مضمر بفعل نصسبط إذا أيضا قبل ما على الوقف ويحن نلاث أى محذوف 

الاختياريالوقف يحن لم مراتg ثلاث ٠ مجن با-لأ ثلاثg ٠ قدر إذا أما ثلاث أوقات 
أبدلا.قلن، إن المج قبل وقف لا و قوله: معنى وهذا 

٠٠٠











فىومعناه فاعل اسم ا فيهمالمد أن على لغتان ا فيهجوالد القصر ( ج )
وأماكيلك، I( ف١رهين  ١٠فى ومعناه حذرء، أحذ الذي أو حدث مما الخائض ت (( حاذرون را 

؛معناه الفره وأما الحذر على المهلبوع ت حذر فى مجثبهةومعناه صفة منهما فكل القمر 
والطر.بمنعته العجب، أو ثر المد 

إليهمللمشار بالضم اللام وبتحريك الخاء بضم ولينر( ات حلق ) يقرأ أن أمر نم 
وحمزةعامر وابن ناغ ■' وهم ند فى كما العلا فوله فى والنون والفاء والكاف، و\لألف 

اللام.ؤإصكان الحاء بفتح القراءة وعاصم، 
كونالمع الفتح وأما والهلبيعة، العادة بمعنى فالقمتان المصدر فى لغتان ( ج ) 
١iاكذر٣ح ت فبمعنى 

همزةوزيادة اللام بإسكان ( ص ) وفى هنا ( لمكة أصحاب، ) يقرأ أن أخبر نم 
غيتللأبضن إليهم للمثار كلففله الماء وحفض مفتوحة قطع تكون أن ويلزم بعدها 

.الماء وفتح الهمزة وترك اللام بفتح القراءة للمامح، فتعع، ، والكوفيون عمرو أبو ■' وهم 
هناوها ( ق الحجرو) فى مواصع أربعة فى وقع ا( يكة الأ ه لففل أن أعلم )ج( 

لأمبينهما بألفين ولأن ات فرسم برسم موص-عثر، كل الماحق، ت، حمفقد ( ص و) 
وأما٠ لمكة  ١٠هكذا لقن ات يحذق حيرين اثد رسم على ن، اتفقكما يكة(( ات # هكذا 

همزةبعدها اللام ناسحوا حروفها أكثر بشغل ولع، المد قراءة على اتفقوا فقد القراءة 

وأما، للرسم اتساعا فيها البدء لحاجة وصل همزة ادولى وجعل المانجة لمح، ات على قطع 
اتباعفعلى بينهما الهمز وترك والماء اللام بفتح فرأ فمن فيها احتلموا فقد الأخيران 

كطالحةثه والمانيللعلمية المرق، مجن ومنعن، والمقعة، للبلدة اسما صار ولانه الرسم، 
توجب،المى المعرفة لا الكلمة من جزءا ا فيهاللام تكون وحيتئذ ليلة، بوزن وهى 

المعنىعلى فللدلألة الماء وحفض بعدها بهمزة وأتى اللام أسكن ومن المرق،، 
همزةالماء حين ويلزم الغيمة وهوبمعنى عليه المتفق على فيه اختلف، ولحمل الأصلى 

أنهاعلى دلت، الوصل همز بوجود أن واعلم اد-اكرإ، المطث، إلى ليتوصل مفتوحة وصل 
نحو:وأيكة أل محن مركبة الكلمة فتحير للتعريف، المى أل لأم اللام مع 

همزةإن ; قيل فان لمكة،(  ١٠واحدة كلمة فإنها ول، لا الوجه بخلاف والإنسان رض، الأ 







وهونوفلا بنون إلمه للمحار الكاف بفتح غيرآ نمكث ر يفرأ أن أمر نم 
.لغتان وهما بفمها الهراءة لداقين عامحم، 

ومكنهو\لم\فس\وندلأ)ص(.ما-ااثحتونثونضض 
وتركالهمز بفتح سورته فى با، لكان لقد ر هنا، آ ما من ر يفرأ أن أمجر ( ش ) 
فىوالهاء بالحاء إليهما للمنار آصاله نها لا بالنون؛ عنه المعبر الوصسعين نى التنوين 

^^,١بزاي إلمه للمنار يفرأ أن وأحم والزى، عمرو أبو ؛ وهماهدى حمى ت نوله 
 Iهاءألحق كمن الوقف على للوصل حملا الوقف بنية وصلا الهمز بإمكان قنبل وهو

٠ا( نه يترا ت بنحو كن ال

نهت والتأنث؛ للعلمية الصرف من ممنوع نهو تنوين بلا الهمز نتح مجن ( ج ) 
الهمزكن ومن الحي، لإرادة لهومجنحرق مجنونة حققها ومجن أوالقعة، للقسلة اّم 

أوولى وات عليه، وحمله الوقف، مجرى الوصل أجرى نني الوقف نية على ومحلا 
لهذهلإعراب بقاء الوقف نية ملاحظة فى أن واعلم لتحققه، المنصرف نوع محن يكون 

,للتخفيف كن أو همزها إمكان عند الكلمة 
موصلابالضم رائداه واسجدوا ويا ألأ بلا وقف راو يسجدوا ألأ ( ص ) 

دلأجمأديج والعنر فيله له وفض دوا جاسهزلأء يا ألا أراد 
ولأهحندوا فقض بمقلوع وقس ؛لأ أدْغنواوإن مننولأ فو وفد 

راث،براء إليه للمنار كلففله اللام بتخفيف ( جدوا يألا ) يقرأ أن أخبر ( ش ) 
كالمتانجدوا يكلمة أن ت منها أمور، اللام تخفيف على ويترتب ائى الكوهو' 

بالوقفانفصالها حكم تعلق ولما ا يورملفذل١ اتصلتا ؤإن يرا، تقد ان منفصلت
بالوحيةاحتباريا ونفا فقف أن إليلء وجه إذا أنه بثن وصلا النوى بالوحدة الاختبارى 

مفرداتعلى يان نأو معاله أو عطاص أو نفى انقطاع أو اضطرار من معناه فى ومجا 
بجوازفامجر عليه محمول اعلأم ن ت السابق؛ الرمز صاحي، اثى للكجدو ي ألا جملة 

اناا-ف_بمالابتداء وله جدوا، يألا أوعلى مما، يا ألا على أو ألا، على له الوقف 
أىموصلا التفصيل أمجا إجمالا، موصلا فوله; معنى وهذا الهمز، مضموم بامجدوا 
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وقداسجدوا، من الوصل همز بضم الابتداء أى القراء النقل هدا مبلغا أو الوصل، بهمز 
مهرانلابن الغاية شرح فى كما الاختبار موضع نه ك ؛ يا ألا على الوقف الناظم غير خص 

فعلىذللث صح فإن نال بامجدوا، وابتدأ ألأيا على ونفح أنه ائى الكعن روى بأنه 
الموزأثبت ; فعلا له قيل كأنه الوقف، فى الاختبار طرس على لا صل اد إظهار طرس 
كلامظاهر وهدا الكلمة، بأصل فاخبرهم نجدون ألا تقاتلون. ألا يتقون، ألا ; فى كما 

ياألا ويقف اللام، بتخشيف يجدوا ألا ائى الكقرأ قال; فانه ير الميصاحب 
ذلكعالة ذكر نم امجدوا، الماس أبها يا ألا أى أمر فعل أنه على اسمحيوا ويبنيئ 

ثمونحوه، هؤلاء، هو وصلا والمقدر الوى، لقفنا ١محدوهما على المنييه يريد أنه فأخبر 
قبلما على الوقف بجواز أمر نبله له وقض فقال؛ علميه الوقف له يجرز مما بقى ما ذكر 

فقال:إالباقين فيما شؤع به ائى الكاختص مما فؤغ ولما ، يهتدون((  ١١وهو يسجدوا ألا 
ألارر مجع ء يهتدون >) إدراج محنها: الحملة هذه فى أمورا أن أخبر إلخ أدرج والغم 

الجمالةمحن وموقعها المانية الجمالة محل أكان محواء الجملتان توصل أى ا( يجدوا 
ولاالماصبت أن من مكونة ألأ أن ومنها بعد، يغمز مجا على مفعولا أم بدلأ الدولى 
أنأخبر نم له، مشد بلام الملففل فيصير المافية لا فى أن من الموز بالعام فأمر المافية 

ومنها;المصاحف باتفاق الرمم فى لها محوره لا أى مجمهلوعت ليت الدغمة الموز هده 
المامحبةأن من المكونة ألا على أو وا بمسجد لمقل على جوازا للباقثن يوثق بأن أمجر أنه 
رمنا.لاتصالها أن، عر يوقف ولا المافية ولا 

وأماوتنبيه، امحتفتاح حرق لا أن فحلى اللام خف مجن (( يسجدواألا ار ( ج ) 
حذفنداء حرف أنها ت ول ات وجهان، فيها يجدوا من القمل نية فى عنده يا 

دلولما أمجر فعل نه ت امجدوا؛ هى أخرى لقرينة حذفه ويجوز مفعول، نه ِد المنادى؛ 
فىومثله قوم، يا هؤلاء، يا نحو؛ ه جنمن المقدر امحذوف كان عاقل مذكر على واوه 

الثاني؛ومن ارحمونا يا ألا مسمع؛ قد ول ات فمن نفلما أو نثرا فصيحة لغة العرب لسان 
ألا،للقفل مجوكد الفعل على تنبيه حرف يا أن ألماني؛ الوجه بخطة. أعقلك سمع يا ألا 

نداءيا كانت مواء أمر فعل امجدوا ولفثل محذوف مقدر سيء فاد هذا معناها وعلى 
الرمم،عن ألفن زيادة فيها إذ المصاحف لرسم مخالفة هذه قلت! فإن تنبيها، أو 
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وحذفقوم، يا نوح، يا نحوت ارسم فى مطرد يا ألف حذف إن الحذف؛ عن الجواب 
افيهاجتمع (( جدوايرا وكالما اس، م بنحو: نى ارم فى مطرد ارصل ألف 

فلماالثالث وبقى ولأن ات فحذف ثن والاسجدوا وصل وألف يا ألف نلاث سواكن 
ارم.فى صنعنا اللفغل فى سقطا 

علىمبنى هذا فتوصيح وغيره ائى الكقراءة احتمل ارصسم هذا إن ت قسميه 
الماحقفى رسمها فيكون لها صورة وعدم م ارسفى المافيا بلا أن نون اتصال 

منياء فيه فالياء جدوا ليالماصة أن من الموز وصول ارسم فاثارة شددت فان ألا 
النبيهعلى دك ألا حف من وأما الموز، بحذف متموب جدوا ويأنين أحرف 

لكليكون أن بد فلا الهاء محن يفصل أمجر فعل اسجدوا كلمة على فدل غيره وعلى 
اللفظووزعها رسمها اتحد مخففا أو مشددا ألا فلففل معانيها بيان سق وند معنى 
فىالابتداء فى اسجدوا ألف أوإنبات يا ألف ائى الكإلهان وأما بعدها، مجا على 
الإمامكان ثإن منهما، كل أصل على للتنبيه أو للدلالة هو فإنما بارحية الاختجار حالة 

ويقال:مهران ابن غاية فى ذكر كما الأصل على ولكنبيه للدلالة هذا فعل فد ائى الك
معالملاث المواكن لاجتماع نظير وجد وقد المائي، لحذف وفنا يا ألف إلهان إن 

وحذفتيا، # ألف فحذفت، يبنوم( ) ت تعالى قوله ٠ جدوا يفنفلير)ا ولمن الأ حذف 
فىورمما لففلا متحد اللففل وهذا جدوا، يفى ارسم فى حذفتا كما ابن ألف 

ألامن اللام مدد من وأما الأحر، فى وأمر وجه، فى مضارع نقديرا مختلف اإقراءتين 
((جدواي)ا لفغل فى ب، الصعميت، فإن المائة لا فى الماصبة أن نون إدغام من فالأصل 

الوأما المضارعة أحرف من الى الماء هى بها الهدوء الهاء وأن ارفع نون محنه حذف بأن 
ارولالصدر كان إذا أولهما. باعتبارين زائدة لهن، : ا(الأول ٠ وجهان ففيها المائة 

إذا; ثاتيهما(( )) جود الرك الشيطان لهم زين أى أعمالهم مجن بدلأ اكالهة الجملة من 
ارجه ١١جود العدم أى، جدوا يلئلا الشيْلان لهم زين أمح، له مفعولأ الصدر كان 

فصدهاأى الهل من بدلأ المصدر كان إذا أولهما«: » بالاعتبارين زانية أنها المانى«: 
٠للجود يهتدون لا أى لمهتدون به مفعولا المصدر كان إذا ت ١( ئايها  ١١جود العم" 
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فازوقملاالإدغام ئمدوش رمحا على يعلنون حاطب وثخمون ( ص )
للمثارالفعلين فى الخهناب بتاء ( يعلنون وما يخفون ما ) يقرأ أن أمر )_( 

القراءةللباقثن ذتع؛ن ائى، والكحفص وهما; رصا على ت نوله فى والراء بالعتن إليهما 
مهما.الغيب بياء 

حكيتمجن واخاطب والأمر النداء بة لمناّفهو ألا مخفما بالخطاب نرأ مجن ( ج) 
منالالتفات فعلى ألا مشددا بالخلناب فرأ ومن ءه، واإّبى المؤمنون وهم القمة لهم 

نحو!الكلام أسلوب أصل فعلى ألا مشددا الغيبة قرأ ومجن الغيجة، إلى الحطاب 
للغيجة.كلها فالضمائر يهتدون، لا 

بنونفينطق الثانية نى الأولى المرن بإدغام بمال،( نمدونن يقرأ) أن أخبر ئم 
اللازمالمد نبيل مجن لأنه مشبعا، مجدا نبلها الواو مد ويلزم مكسورة مشددة واحدة 

المونينفاك منه ويلزم بالإظهار، القراءة للباقثن فتعين حمزة، وهو؛ فاز بفاء إليه للمنار 
٠مجكحررة والأانية مفتوحة ولى ا/ت 

فقدأظهر ومجن للتخفيف، الوقاية نون فى الرفع نون أدغم فانه أدغم مجن ( ج) 
الأصل.المونينعلى فك 

وكلأالواو بندم بهمز ووجه زكا اهمزوا وسوق ساقيها السوق مع ( ص) 
فىسوقه( على ) ، ص( ) فى ( بالمرق ) هنا، ساقيها( يقرأ)عن أمرأن )_( 

زكابزاي إليه للمثار به لففل كما الثلاثة المواضع فى ين البعد ساكنة بهمز الفتح 
إثباتأى آخر بوجه له يقرأ أن وهوقنبل الزاي صاحب إلى وكل أنه وأخبر قبل، وهو 
٠وق الوهوا واو فيه فجما قبلها ما يقم وأن مدية تكون أن فيلزم واو بعده همز 

الهمزةبترك القراءة للباقين فتعين كقروء، فعول بوزن فيهما اللفثل فيصير ؛ ٠ سوقه ث،ا 
بعدوبواومجدية ساقيهاء ا فى ين البعد ية محل بألف النْلق فيصير كلها المواضع فى 

•الرسم فى كل همزة لصورة اتباعا غيرها فى المن 

منالعرب من وقيل؛ وكاس، كاس نحر لغتان وعدمه بالهمز ٠ساقيها٠، ( ج) 
كماومأجوج يأجوج ذلك! ومن مد، حرف الهمزة يقلب كما همزة المد حرف يقلب 
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ندرتربما نبلها ما انضم إذا الساكنة الواو أن إما مونه(( و)ا I( السوق )١ وأما ص. 
نت أو ، ولى(( ات عادا 8 نراءة وعليه a موسى محونده، ا ; نحو همزة ذقالبوها نبه الضمة 

فى(( أفت رر ; قالواكما همزة الواو قلت بض—متين فعل صل ات لأن أو مهموز، الواو 
المهموزساق جمع واونعلى بعده الهمز صم وجه وأما تخمينا، أكن ثم ٠ فت و8 

قراءةوأما وقصور وقصر وطبول، وطبل وطلول، كطل وفعول فعل بوزن سثوق جمعه 
فعلبوزن سوق والحمع العتن، بمنح ماق المغرد ن ت صل؛ ات فعلى همز بدون الباق^ن 

وأصد.كاسد العين باسكان فحل جمعها اإحين بفتح 
فمردلأحاطب الغون فى ومعا ئه ونست، رابعا فاضمم مولن ( ص ر 

وهو١لفعلين نى الرابع الحرف بضم لنفولن( ثم وأهله لمتنه يقرأ) أن أمجر )_( 
الأولالحرف خان الخطاب بماء يقرأ أن وأخبر الثاني، فى الئاب واللام الأول فى التاء 

إلب١قينقنعتن والكاتى؛ حمزة ت وهما صمردلا بشين إليهما للمشار النون وهو فيهما 
متهما.الرابع وفتح الفعلمثن أول بالون القراءة 

جماعةصمير إلى إمائهما فعلى رابحهما وفتح الفعلمع، أول بالون فرأ من )ج( 
إففلاالتوكيد نون لباصرتهما الفتح على الفعلان وبني قالوه لما حكاية وهر التكلمتن 
قرأومحن وتقديرا، التوكيد نون قبل مجا وصم الفعلتن أول الخطاب بتاء قرأ ومجن وتقديرا، 

الأصلإذ تقديرا عنها فلأنفمالهما التوكيد نون قبل مجا وصم الفعلتن أول الحقناب بتاء 
الماكنتنلالتقاء واوالجماعة ثم مثال ات لتوالى الرفع نون حدفت لنقرلونن لبيتوننه 

لبعض.بحفهم حكاية بمعنى وهو ملها بالضم اكتفاء 
حلاند يشركون وأما لخوف، نكرهم بعد ما الغاس أن فتح ومع ( ص ) 
ادمرناهم أنا ؤ همزة وبفتح ا كانوا الناس أن ر همزة بفتح يقرأ أن أحبر ، شؤ 

فىالهمزة ر بكالقراءة للماقين فعين للكوفيين، عرهم بعد ما I بقوله الراد وهو 
الوصعثن.

حبرأو عاقبة، مجن بدل منها المدر أن فعلى الهمز فتح مجن ٠ دمرناهم إنا ٠ ( ج ) 
((كيف و8 ناقصة، ت، كانإن اسمها أو تامة كاث إن كان فاعل وعاقبة محذوف، لمبتدأ 
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ناقمة،وكان الأمشاف، نعلى إنا كمر ومن الثاني، على منيم وخم الأول على حال 
مقدرالخم حرف تفدير فعلى فتحها ومن الاستئناف فعلى كمرها من (( الناس أن را وأما 
المجسة.أو التعدية باء إما وهو 

والحاءبالنون إليهما للمثار كالففله الغيب بياء ا يشركون أمجا ؤ يفرأ أن أحجر نم 
٠الخطاب بتاء القراءة للجاقين نتمن عمرو؛ وأبو عاصم ت وهما حلا ند I فوله فى 

بالخطابفرأ ومن أكثرهم بل عليهم وأمطرنا لطرفيه •ساسة بالغيب قرأ مجن )ج( 
ويج—علكمؤ لموله; ومناسمه حطابهم إلى يه الئبى حطاب مجن الالتفات فعلى 
ا.حلفاء 

ذ'كاظيذمونكثلآ)ص(وسوضوسلايجاكى 
ألفإنات أى والمد نتحها ويلزم الدال بتشديد إ ادارك بل ر يفرأ أن أمر ( ش ) 

للمشارالماكئن لالتقاء وصلا ٠ بل ٠ لأم كسر منه ويلزم تبلها وصل وبهمزة الدال بعد 
فتمنوالكوفيون، عامر وابن نافع وهم: ذكا الدى فوله: فى والدال لف بالا إليهم 

وتخفيفالحاإتين فى فبلها بل لأم ثإمجكان فتحها ويلزم قطع بهمزة القراءة لياقين 
الدال.بعل الألف حيف أى وبالتمر إسكانها ويلزم الدال 

تداركصل ات أن فعلى بعدها ألما وأثب الدال وندد الهمز وصل مجن )ج( 
همزةلاحتلأب فاحتيج بالساكن المطق نتعدر بعدها فيما أدغمت ثم دالأ التاء أبدك 
ابتداءتنبت، وهذه وصل بهمزة فأتى إله والتوصل بالماكن الطق من للتمكن وصل 
وصلابل لأم ر كأما ت العربية القواعد وفق ابتداء ر ونكالدرج فى وتمقهل فنعل 

تتابعبمعنى افتاعل إلى تفاعل من مجنقلأ ادارك(( » اللفظ ار ومالساكنين فلالتقاء 
نىالقطع همزة أن تنبئ لأنها القواعد، وفق فتحها ويلزم الهمز قهلع محن وأما وتلاحق، 

وزنفعلى ألفها وحيف الدال وحقق توصيحها سبق كما مفتوحة إلا تكون لا الماصى 
وانتهى،بلغ، بمعنى هدا إن وفيل: القراءتان فاتحدت الأول بمعنى وهو كأدغم أفعل 
وض•

إليهماللمنار به لففل كما ب، الغيبياء هنا يذكرون( ما قليلا ر يفرأ أن أحبر نم 
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بتاءالحطابالقراءة ^ LJiJ jjycjعمرو، وأبو هشام وهما حلا له قوله، فى والخاء باللام 
ادارك.نل أى مله قوله: 

ضاللأالروم وفى قف° لغل وباليا ناصبا العمى لثنا تهدى بهائي"نعا )ص( 
مقترحة، jj_3مشاة بتاء الروم وفى هنا العمى( نهدى يفرأ) أن أخم )ر( 

انيناو_قراءة نى حمزة ت وهو نشا بفاء إليه للمشار العمى ياء وبنمب الهاء وإمكان 
ياءوبخمض و\ذقو\ءذإرآ لفظ كما ألف بمدها الهاء ثذتح مكسورة موحدة بباء بهائي٠ ١٠
على٠ بهائي أو» تهدى« كلمة» على الوقف حالة ذكر ثم السورت؛ن نى ٠ العمى  ١١

فأخبرالروم موضع وأما القراء لجميع هنا ونفا الياء ياثبات يقرأ أن فآمر إحدى 
ائى،والكحمزة وهما; شماللأ إليهما للمشار الياء ياثبات عليه يوقف أن 

فضل.الروم موضع فى ماكنة الدال على ويؤنف فتحذف ياء بدون الوقف للبانتن 

أنهفعلى ألف بعدها الهاء ونتح مكورة موحدة بباء ٠ بهائي ا قرأ من ( ج) 
بتاءا( نهدى  ١٠نرأ ومن له، معمول وهر فخفض ٠ العمى  ١١إلى أصيف ثم فاعل اسم 

وهواخاطب إلى أمند للتجرد مرفوع مضارع أنه فعلى اكنة مهاء بعدها مفتوحة 
ومجنالأصل نعلى بالماء، وقف من وأما مجغعول، أنه على ا، العمى  ١٠ونمب الرسول. 

•الردم فى وخالفه الممل فى الأصل ووانمح، والرسم والرواية نللمص حذف 
اسممع وحيفها الياء إثبات فجاز فعل ثإما فاعل اسم إما لفنلها إن ت شجه 

يدحلهلا الفعل إن ذللث: وجه فان خلاف بلا أثبتها مضارعا فعلا قرأها ومحن الفاعل 
فتحدفوصلا التنوين فيدخله الفاعل اسمم بخلاف جله ت الياء نحيف حتى تنوين 
ومنوهموالمنوين المانع لزوال ردها يكون وأثبتها وقف من فان الساكنين، لألمقاء وصلا 

الوصل.مجرى الوقف أجرى فقد الوقف فى حذفها 

افخكولأدثناسون'عننت الضم وافتح فاهمنرْ وآتوذ ( ص) 
صموبفتح الهمزة بعد لف بحذف أى بالقمر آتوه( وكل يقرأ) أن أمر ( ر) 

فثمنوحمرة، حفص وهما فشا علمه فوله فى والفاء بالعتن إليهما للمشار الماء 
الماء.وصم الهمز بحد الألف بإثبات أى بالمد القراءة للبافان 

٥٢٤



والأصلحاءوه بمسي ماض فعل أنه فعلى التاء وفح الهمزة بقمر قرأ من )ج( 
فحذفتألفا قلت نلها ما وفح الياء صمت فلما كضربوه فعلوه وزن على أنيره فيه 

والهاءفاعل والواو انحدوف الألف على لتدل الخاء قحة وبقيت الساكين لالخشاء 
امحىمن فاعل ام أنه فعلى التاء وصم الهمز بعد ألف بانيان قرأ من وأما مفعول، 

الياءانقمن، فلما كماربونه فاعلونه بوزن تيونه ١ فيه صل وا[ت حانيرنه يإ أى ا أيقن
حركتهالم، بعد نبلها التاء على الياء صمة ألقين، ذللئ، فاستثقل قبلها ما ر وك

تدلقبلها ما على حركتها وبقيته اكنين ال-لالتقاء الياء فحذفت، ماكان فاحتجع 
فالتقىفحدفن، الياء على الضمة ن، امتتقلوقيل! ابماعة، واو ونامست، عليها 

١لالتقاء الياء فحذفت، الفاعل وواو الياء ماكان  واولتنامح—، اكء صمن، ئم ،^، ١١
نممفعوله، الهاء إلى أصيف ثم التقديرين كلأ على للإصافة الموز نحذن، ثم الفاعل 

لهحق قوله! فى واللام بحق إليهم للمنار الغيِ، بياء إ يفعالون بما خبير ر يقرأ أن أحجر 
الخهلاربح.بتاء القراءة للبانن فتعثن وهشام، عمرو وأبو كثير ابن ٠ وهم 

عليقولهفحملا الخءل١ب، وأما ، ( آتوه وكل ) تعالى نوله على حملا ب، الغي( ج ) 
•( الخبال وترى ) ت نعالك، 

بلاض فوْو فى الياءات تؤبى كلاهما وإئى وأودنى ومابى ( ص) 
)'َالءالأأرى(،)إصافة ياءات حمى فيها أن أحبر )ر( 

وقولهأشكر(• أن )ليبلوني ألفك،(' )1نءا آنت(، إنك، ر موضعان، 
عليه.ومرن أسرارء وعلم العلم هذا حبر مجن قوله فى معناه 

القصصسورة 

أن(،إنىوزعخم،
بلا،س قول نك، 

ًء م ُ ه ِ ء 0ء ٌَ  سلابمد رممها وفلان ته ويا ألف مع المتحان نركح وفى ( ص 
باءعن منقلبة ، ألفبحدها الراء وفح مقترحة بياء ( ويرى ) يقرأ أن أحبر ( ش 
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ودال( وهامان فرعون نون) وهى ء ويرى و بعد أسم-اء ثلاثة وبرقع إمالتها فيلزم 
الٍاقينقراءة وفى والكسايى حمرة ؛ وهما ماقد بمسان إليهما للمسعار آ جنودهما وؤ 

الثلاثةصماء ات أواخر وبنصب به نعلق كما الياء وفتح الراء وكسر مضمومة بنون ونرى 
•ونرى بعد التي 

أرىمضارع أنه فعلى الياء ونمب الراء وكسر مضموئ بنون ونرى نرأ من )ج( 
إلىحركتها نقل بعد عينه حذنت كأكرم أرأى نيه صل اَد التعدية همزة الثلاث مزيد 
علىفناهرة بفتحة ونضب أوله مضموم فضارعه تخفيفا تصاريفه جميع فى الفاء 
(وأوحينا ممن، أن ) طرفيه لمنامبة العفلمة صمير إلى ني وم، ٠ ممن ه على لعطفه الياء 

علىمعطرفان ٠ وجنودهما هامان و، مفعول، ٠ فرعون ٠ بعد الثلاثة الأسماء تا ونحب
انجريالثلاثي رأى مجمارع فهو الراء وفتح مقترحة بياء ويرى( ) قرأ ومن ، ٠ فرعون را 

هامانورفع فاعل أنه على فرعون ورفع للتعذر الألف على مقدرة بفتحة منصوب 
.عليه عطنا وجنودهما 

اتموكمناك٢ظبأذهلأ)ص(ويئابمُعحومضاوتن 
إليهماللمثار الزاي ثإمكان الحاء بضم وحزناإ عدوا ) يقرأ أن أحبر ( ش ) 

والزاي.الحاء بفتح القراءة للباقين نتعثن ائى، والكحمزة وهمات ثقا بنين 
صموأما مصدر، فهو تعبا تعب باب مجن والزاي الحاء نتح إن •" يقال لغتان )ج( 

•( الفنع يحزنهم لا ) ومنه ينصر نمر باب محن ُما-ر الزاي ثإصكان الحاء 
بالظاءإليهم للمنار الدال ضم وبكسر الياء بضم ( يصدر حتى ) يفرأ أن أمجر نم 
القراءةال-اقذن فتعين ونافع، والكوفيون كثير ابن ت وهم أنهلا ظاميه ت نوله نى والهمزة 

الدال.وضم الياء بفتح 

نصرباب مجن الجرد الثلاثي صدر مقارع فهو الدال وصم الياء فتح من ( ج) 
التعدية،بهمزة المزيل. أصدر مضارع فهر الدال وكر الياء ضم ومن يرجع بمعنى ينصر 

•الماء عن مواشيهم الرعاء يرد بمعنى؛ 
ذُولأواانكشه ضز كهمحإ سه وصن نلْ والمنح 3رْت اءننمُ وجدوة ( ص) 
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حمزة، '•وم فزت بفاء إليه للمشار الحمم بضم ( جذوة أو ) يفرأ أن أمر ( ر ر
ربكالقراءة للمافن عاصم، وهوت نل بنون إليه ار للمسن—الحيم بفتح تقرأ وأن 

الجم.
نارفيها الحطب مجن الغلغلة القطعة بمعنى وهى الجذوة فى لغات كلها )ج( 

بمحنةإليهم للمئار الراء بغم ( الرهب من ) يفرأ أخرأن ثم لهب، نثها لص 
فنضعامر، وابن انى والكوحمزة شعجة وهم: كهف وصحجة نوله: فى والكاف 

عامرابن ت وهم ذبلا بذال إليهم للمنار الهاء بإسكان يقرأ أن وأمر بفتحها، القراءة للجاض 
الهاء.بفتح القراءة إلب١قين كض والكوفيون، 

•تعب من رهب من الخوف وهو: واحد بمعنى المصدر فى لغات كها ( ج) 
وiلفالزصواإذفنياومماتيجرْمنفىصوص )ص(سكى 

والنونبالفاء إليهما للمنار القاف جزم برفع إني( يصدقنى يقرأ) أن أمر ا ر ر 
القاف.بجزم القراءة الجاءين صن وعاصم، حمزة وهما; نموصه فى نوله; فى 

صميرمجن حال أو لردءا صفة الجملة أو الاستئناف فعلى القاف رفع محن )ج( 
دلمقدر لفعل جواب، أو مجر ال جواب أنه فعلى الشاق جزم ومن أرسله، من النصب، 

.أرسله(( » عليه 

يحللابدال إليه للمنار نال نبل الواو بحدهم، هنا ( موسى قال ) يقرأ أن أمجر ثم 
الواو•بإثبات القراءة إلباقا'ت كثير، ابن وهر 

مواللجوابا ونهت تانفة جمجملة إنها الاستئناف فعلى الواو حذف مجن ( ج ) 
الجمعالقصد وكأن قالوا، ر جملة على فبالعطف أثبتها ومن الصانفة، الجمالة من يعلم 

فىنابتة فإنها مصحفه رسم اتبع ركل فرعون، ومقالة موسى ومقالة مقالتهم با'ن 
فيه.محذوفة فإنها المكي إلا الماحفّ، 

فتملأساحران فى ثق سحران ن يرجعو والمنح بالصم نفر نما ، صر 
إليهمللمنار الجيم وفتح الياء بضم ( فاخذناه يرجعون لا ر يقرأ أن أخمر ا ش ر 

نتعتنعامر، وابن عمرو رأبو كثير وابن عاصم وهم: نفر نما قوله: فى ونفر بالنون 
الجيم.وكر الياء بفتح القراءة لااب١قين 
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أصافهومن للمودة أوثاناآلهة اف دون من اتخذم والتقدير; محذوف إ اتخذم ر للقفل 
أوالفرفبة على ٠ بينكم  ١١ونمب الأصل فعلى نون ومن اع الأتفعلى  ٠٠بينكم  ١١إلى 

موصولةما جعل أنه فعلى الإصانة مع مودة، ر تاء رفع من وأما لمودة، صفة أنه عالي 
إن٠ ونيل بينكم مودة أوثانا اتخذمموهم الذين إن والتقدير؛ حبرها ا( مجودة ورا إن امم 
العمل.عن لإن كافة ما وتكون مودة هى أى محذوف المبتدإ حبر مودة 

دلأصحيه من° هناrL وموحد حافظ نجم ويدعون ( ص) 
بالنونإليهما للمثار كالففله الغيب بياء هنا يدعون( ر يفرأ أن أحبر ا ر ر 

١لخءلاب.بتاء القراءة ^؛^ ١٠٢٧ضمخن عمرو، وأبو عاصم وهمّا; حافظ نجم ٠ نوله فى والحاء 
أنأخم ثم للألتفات. والخهلاب ، اتخذرا( الذين مثل ر لمناسبة الغيب ( ج) 

إليهمللممشار والتاء الياء يثن الألف حذف منه ويلمرم بالتوحيد، هنا آ ربه من اية ر يفرأ 
فتعآنكثير، وابن انى والكوحمزة شعبة وهم؛ دلا صحبة ; قوله فى والدال بمحبة 

والتاء.الياء بين لف الأ إثبات منه ويلزم بالجمع، القراءة للباقين 
•نواع الأ لإرادة والجمع الجس، لإرادة التوحيد )ج( 

حللاصافيه الروم صمووحرف ن ويرجنو حمس الياء ونموو وفى )ص( 
نافعوهم بحصن إليهم للممثار بالياء ذوقوا( وبقول ) يفرأ أن أمر )_( 
٠بالنون القراءة للباقين فتعين والكوفيون، 

إليناثم أنزلنا إنا بة لنامحللعظمة والنون ، باق، وكفروا ز بة لمناسالغيب ( ج ) 
الك.إلى ند جموكلاهما 

بمالإليه للمشار كلفظه هنا الغّيب بياء والذيءن( يرجعون ر يقرأ أن أحبر ثم 
وهوياءالتقييد بهذا الروم فى ( ويوم ترجعون ) يفرأ أن وأجبر صفووهوتعجن، 

عمرو،وأبو شعبة وهما; حللا صافيه نوله; فى والحاء بالماد إليهما للمنار بج الغي
بتاءالخطاب.ااقراءة الترجمتين إحدى فى يذكر لم لمن فتعين 

الالتفات،على الروم وفى هنا الذين( عبادي يا قوله:) بة لمنامالحطاب )ج( 
.يسيروا( أولم ) ت قوله لمناسبة الروم وفى نفس( كل قوله) فلمنامبة هنا الغيب وأما 

نءعْحئهواتيزباواءضتلأ;ت،ندتبافنئن )ص(وذات 

or



















كلمةكل على الوقف حكم نى شمع الوصل حكم من فيغ ولما وصلا، المواضع هذه 
للمثارإبالثلاثة المواضع نى وقنا الألفذ بحذف يقرأبالقمرأى أخبرأن نب 

أىبالمد القراءة لغيرهما غتعان عمرو، وأبو حمرة وهما حلا فى ت قوله فى والخاء بالفاء 
.الثلاثة المواضع من موضع أى على ونما الألف باثبات 

ومناسةالرم اباع ت مرر أد الوقف فى نابها ايالن قى أبها س ( ج ) 
كت؛البهاء الألف وتنميه هده السورة نواصل جميع علميه ما وهذا المنونة الفواصل 

إجراءومحلا وأثبتها الخفاء، صفة فى اجتماع مجن بينهما لما الرتق خواص من لأنها 
وقناأبها مجن وأما الأصل، فاتبع الحالين فى حذفها من وأما الوقف، مجرى للوصل 

نقدم.كما والأصل الرم راعى نقد وصلا وحذفها 

ذوحلاالد على وآنوها لحان الد عمفى شنضإوالغان مقام- )ص( 
فىبقرأ) أن وأخبر لحفص، الأولى اليم بضم لكم( مقام لا يقرأ) أن أمجر )_( 

الأولىمقام،( ٠ ميم ضم وهر ايالف بالتمسد الدخان مجن الثاني الموضع ( أمتن مقام 
ميمهنتح فى حلاف فلا الأول الوضع أما عامر، وابن نافع • ويا بم أليهما للممثار 

•الآولتم، اليم بفتح ااقراءْ الترجمتتن إحدكا فى بذكر لم لمن فتعتن كرم(، مقام ) وهر 
أنهفعلى الفتح وأما لكم، قيام موضع لا بمعنى مكان ام أنه على الضم رج( 

مكان.ام يكون أن ويجوز قام، مصدر 
الهمزللمناربعد ألف بإثبات أى بالمد نلمبئوا( وما لأتوها ) يقرأ أن أخبر ثم 

لمانعنتعين وأبوعمرو، والكوفيون عامر ابن ت وهم ذوحلأ فوله؛ فى والحاء بالذال إليهم 
الهمزة.بعد الألف بحذف أى بالقمر القراءة كثير وابن 

أنهفعلى المد وأمجا جاء، بمعنى مجرد ثلاثي مجاض فعل أنه فعلى نمر من ( ج) 
الإعطاء.أى أعطى بمعنى وهو المدية بهمزة الملأئى مجزيي مجاض 

مئملأيضاعف، حق كما وقمر ندى اموة فى الكنر ضم امحل وفى ( ص ) 
وضْفتباواءثنوباJا 
فىوالمان هنا موضع الملأثة مواضعه فى ( أمرة ر لففل يقرأ أن أحبر )ر( 
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راالحمدنوله: نى الجلالة لفظ من أو ءربى((، من بدل أنه نعلى جرها أمجا ا(، يعزب لا )ا 
فاممفاعل بوزن عالم( قرأ) ومن مالغت، صيغة فانه فعال بزنة علام( قرأ) مجن أمجا ((، لك 

الأصل.على فاعل 

للمنارأليم ميم حفض برفع الجانية وفى هنا أليم( رجز من يقرأ) أن ألجر ثم 
القراءةإلافين فتعين وحفص، كنير ابن ت وهما عليمه دل ت نوله فى والعين بالدال إليهما 

•السورنتن فى الميم بخفض 
لرجز.نعت أنه فعلى خفضها وأما لعذاب، صفة أنه على اليم رفع )ج( 

فىالتحتية بالماء قظ( أويرض ات بهم يخض ينشأ يقرأ) أن ألجر نم 
للبانثنفتعين ائى، والكحمزة ت وهما ثمللأ بشين إليهما للمثار الثلاثة فحال ا'د 

الأفعال.هذه فى بالنون القراءة 

تعالى.اس إلى ني حموكلاهما للعفلمة، والموز الغيب على دلالة الياء ( ج) 
حلاإذً وأبدله ماض همزته ن نكو نانه صح رفع ١^ وفى ( ص) 
•وهو صح بمال إليه للمنار الحاء برلمع هنا غدوها( الربح يفرأ) أن ألجر ( ش) 

الحاء.بنصب القراءة ااواق؛ن فتعلن صعبة 

أىنعل ير تقد فعلى الصب وأما الخبر، لبمان ولمبتدأ، أنه على الرفع ( ج) 
الريح.ليمان لومخرنا 

ابن• وهو ماض بميم إليه للمنار الهمز ياكان ا اته منؤ يقرأ أن أخبر ثم 
نجلما تها نجانألما الإبدال يكون أن ويلزم الهمز هدا بإبدال يقرأ أن وأمر ذكوان، 
للباقينفتعين عمرو، وأبو نالمع • وهما حلا إذ ت نوله فى والحاء بالهمز إليهما للمنار 

•محقق مفتوح بهمز ١إقراءة 
وهوالتخفيف فعلى بإمكانها قرأ ومن الأصل، فعلى الهمز بفتح فرأ من ( ج) 

بذنالتسهيل تخفيفها قياس؛ ن لا القياس خالفته فيه طعن قد أنه إلا موع جمثابت 
بالغفقد ألما أبدلها من وأما هدا مع للقياس توقف فلا والسماع المص فيه جاء لما لكنه 

-الحجاز أهل لغة وهى النص، فيه ورد وقد تخفيفها، فى 
وفىاصفانيْعاإامحئلأ)ص(ساكهمكومحضظا 
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الهمزبترك القراءة للمانئن ف-عين اش، والكوحمزة ونعة عمرو أم ؛ وهم صحة حلوا 
به.نطق ما وفق طبيما مدا ممد لف ا'ات بعد وبالواوالمضمومة 

وأبطأناخر إذا لمعنى نناونا يتناءس تناءش مجمدر بالهمزالمضموم ثرئ ( ج ) 
صمةمغمومة واو كل ; الزجاج قال وأقتت كوتتت واو عن مقلوب الهمز إن ؛ وقيل 
علىواو وصورتها همزها، تركت نمن، وإن همزتها، ئشت إن بالخمار فيها فأنت لازمة 
ناش؛نوشر ممد همز بلا مقومة بواو قراء من وأما والواو، بالهمز أدور ثلاث حد 

.لغتان فهما وقته، فوات بعد الإبمان من طلوْ ما تناولوا لهم أين من بمعنى؛ تناونا 
ئكلأبالخمض الك عير رفع ودلْ نضالها اليا ربى جادى وأجرى ( ص) 
عبادي) ( إلا أجرى إن ) ت هى إصافة ياءات ثلاث سما صورة فى أن أخبر ( ش) 
•ورم الوتمتا ( سميع إنه ربى ) ، ( الشكور 

شكلابين إليهما للمثار الراء رغ بخفض الك( غير خالق ؤ يفرأ أن أمجر ثم 
الراء.بوئ القراءة لالبانين فتعع، انى، والكحمزة ت وهما 

فعلىخففها ومن ، للتأكيد ومن اخل على لخالق نمتا فهو الراء رقع س ( ج ) 
,اللففل على له نعت أنه 

العلاولد وهوعن ١^ يه وكل زايه فتح ٌع  ٣٠بياء ونجري ( ص ) 
كللأم وبرفع الزاي فتح مع مضمومة بياء جزى( كدللن، ) يقرأ أن أمر )ش( 

الزايوكسر مفتوحة بنون القراءة للماقين فتعي ، عمرو أبو ت وهو العلا ولد عن كفور 
كل.لأم وبممّ، 

لأمورفع للمجهول البناء فعلى زايه وفتح مضمومة ساء ( يجزى ) ف;ّأ من ( ج ) 
والفاعلللمعلوم الماء فعلى الزاي وكر مقترحة بنون فرأ مجن وأما فاعل، نائبا ا، كل  ٠١

مفعول.عليانه كل لأم ونضب، العظمة، نون 

علافتى حى فصن .باُن، فشا مكونه همزا ائحموض المنيإء وفى ( ص ) 
فنابفاء إليه للمثار الهمز خفض بإمكان ( الميء ومكر ) يقرأ أن أخبر )ش( 

المرفوعمجن احترازا بامحفوض وقيده الهمز بخفض القراءة للباقن فتعآن حمزة، وهوت 
حركته.على للأتفاؤ، رفعه فى حلاف فلا ( الميء الكر يحيق ولا ) وهو 
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والحممبتدأ أنه أوعلى تنزيل، أوالقران ذلك أو هذا أى مقدر لتيإ حسر أنه فعلى 
ولىالأ الزاي بتخفيف ( فعززنا ) يقرأ أن أمر ثم ذلك، أو هدا العزيز تنزيل أى محقدر 

ولى.الأ الزاي بتثديد القراءة الباقين قنعتن لثعبة، 

أنهعلى والتئديل مجرد، ثلاثي أنه على فالتخفف ماض فعل ( فعززنا ) ( ج ) 
بالتضعيف.الثلاثي مزيد 

حلاوش سما اوفعه ووالفمر حجة ص الهاء يحذف عملته وما ( ص) 
■وهم بصحبة إليهم للمثار الهاء بحدف آ عملته وما ر يقرأ أن أحبر ا ش ؤ 

.الهاء بائبات القراءة للباقتن ، jyisjانى، والكوحمزة شعبة 

حالففقل حفصا إلا باليه مصحف اتبع فقد أثبتها أو الهاء حذف من ( ج ) 
تحتمل. ء ما » فان اللغه أهل عند الكلام وأما والرواية، للص وذلك الكوفة ممحف 

فانمائدموصوفة أو موصولة قدرت فان نافية أو موصوفة أو موصولة ثلاثة معان 

نافيةقدرت وإن ، وإثباته حذفه لجواز الثانية على ثابت ولى ات القراءة على محذوف 
.٠( ثمره  ١١على فيعود الثانية أما الأولى، القراءة على للعاند حاجة فالا 

نافعوهم; ما بإليهم للمشار والقمر راء برفع ( قدرناه والقمر ) يفرأ أن أمر ثم 
بحرفثوى المالقمر ومحبي الراء، بنحسي، القراءة للباقذن فتعذن عمرو، وأبو كثير وابن 
٠فيه حلاف فلا سواه مما احترازا الواو 

مقدربفعل الانتعال فعلى ادص_، وأما حبر، بعده وما الابتداء على الرفع ( ج) 
,الذكور ره يف

فتكملأوخفف وسكنه وض حد وأحم، سماك افتح يخصمون وخا ( ص ) 
فىواللام ما بإليهم للجثار الخاء بفتح آ يخعمون وهم ر يقرأ أن أمر ( ش ) 

بكرالقراءة إلياقا'ن فتعا١ن ، وهشام عمرو وأبو كثير وابن نافع • وهم ممالد ت محوله 
محولهفى والباء بالحاء إليهما للمثار اختلاسها أى الخاء فتحة باحفاء يقرأ أن وأمر الخاء 

يقرأأن وأمر الحركة، بإتمام القراءة لغيرهما فتعذأث رقالون، عمرو أبو ت وهما حلموبر 
لغيرهفتع^ان حمزة، وهو فتكملأ بفاء إليه للمشار العال وتخفيف الخاء، بتسكين 
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قالونعن روى محي أنه واعلم شرحها، محي بق حمما فكل الخاء أما الماد بتشديد القراءة 
أثارذلك وإلى اد، المتنديد مع الخاء إسكان وهو ، الس—الفِعلى زيادة آخر وجه 

بقوله!البرية إحاف محاحب 

ذاكيهدى مم العيسى وتعدو حلا به لميغ مكن اختلس نعما 
عملاتسرا الوجه؛ن كل ففي عشيه كذلك، اقرأ يخصمون وفى جعلا 

بتنالجمع من نسه لما الثاني ذكر أممل ألتامحنى ولعل صحيحان ذانيح_هان 
الساكنن.

منيخصم خعم مضارع أنه فعلى الماد وتخفيف الخاء باكان قرأ من ( ج ) 
اتفقواوند يفتعلون، بوزن يخنممون محل محاد هذه عدا ما أمحا يضرب، حرب باب 
محاكميسكونها على الخاء أبقى م٢ن ثمنهم بينهما، لكقارب الماد فى اكاء إلغاء على 

اكاءحركة حيف من ومنهم ففتبمئيا، الخاء إلى الخاء حركة نقل ممن ومنهم ، اكنان ان
االهأحإلى إشارة الخاء غتحة اختلى من ومنهم اكغهن، الاء لالخقالخاء ر فك

٠كون ال

مكلااللام واقصر بضإ ظلال فى وكنن ذكرا ضز معل وساكن ( ص ) 
•وهم ذكرا بذال إليهم للمنار الغآن مكون بضم ( نغل فى ) يقرأ أن )س(؛مر 

الغع،.بامحكان القراءة لالجاتجن نتمن والكوفيون، عامر ابن 
المعير.فى لغتان (( ج )ا 

ب؛'نلف ا'ث بحذف أى اللام ونصّر الغناء كر بغم ( ظلال محي ) يقرأ أن ألجر ثم 
بكرالقراءة لاو-امحين فتعث'ن انى، والكحمرة وهما صلمثلأ بشن إليهما المشار اللامآن 

•اللامآن ب؛'ن ألف باثبات أى اللام ومد ألفياء 

حمملهو مدها ومحن غرفة، ت نحو ظله جمع أنه على ولى ات اللام ممر من )ج( 
•وذناب ذب • نحو ظل 

حلاكدى ومكن واضممْ يصره أحو ظه ضمته كنر معْ ج1لأ وةلْ ( م ) 
اللاموتثقيل الباء حم وكر الجيم حم بميسر آ كثيرا حبلا ز يفرأ أن أمر ( ر ) 
يقرأأن وأمر وعاصم. نافع وهما! نمرة أحو قوله؛ فى والخون بالهمزة إليهما للممثار 
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أنهافعلى ( الكواكب ) خيض ومن الإصافة قطع فعلى (( بزينة )ر نون من )ج( 
منوأما مبالغة، الزينة نفس ( الكواكب ر وجعلت محير أو بعض بدل أو بيان عحلف 
نتبأو مفعوله، (( الكواكب ورا عامل محير الزينة أن فعلى ( الكواكب ر نصب 

وحيفهالتنوين نرك من وأما • بزينة محل من الجدل على أو أعنى، بتقدير ا؛ الكواكب )ا 
خص؛ات إلى الأعم إصافة من إليه لأمافته فقحل I( الكواك  ١١جر وعليه الإخافة فعلى 
.مفعوله إلى المصدر إضافة من أو حز كثوب للبيان فهي 

أىواليم الن وهما معون يحرفى بتثقيل آ يمعول لا ر يفرأ أن أخبر ثم 
ائىوالكحمزة ; وهم علا شذا فوله فى والعين بالشين إليهم للمئار بتشديدهما 

سين.الإسكان منه ويلزم احرفتأن بتخفيف القراءة لالجاند'ن ذتعذ'ن وحفص، 

فىالتاء أدغمن، يتكلمون بوزن معون يت فيه صل فاي الحرفين ثدي مجن ( ج) 
يسمعونفأصله فيها الحرفأن خفف ومن الثلاثي، مزيد من نهو بينهما للتقارب ثن ال

التاءبضم نؤ( عجببل ) يقرأ أن أمر ثم انجري الثلاثي سمع مضارع يدفعون بوزن 
٠التاء بفتح القراءة للباقين فتعيآن والكسائى، حمزة ت وهما شذا بشين إليهما للمثار 
أنأو عجت بل محمد يا قل أى المتكلم ضمير أنه فعلى التاء ضم من ( ج) 

الحقيقة؛على تعالى عليه يجوز لا العجب، ن ت ت،؛ عجبت يقول حالهم رأى مجن هؤلاء 
حادين،ات بعض فى تعالى له وإسناده به، بمحفى عظيم أمجر من النفس انفعال نه لا 

فاستحالةونحوها، والتبشش هوكالطحلثح يعلمه مما بكماله تليق بعفة فموول 
وحينئذاتخالوقذان، بصفات نشجيهها على محمولة تعالى عليه ذكر ما اطالأنؤ 
عنمنزها به يليق ما على تعالى إليه نيا مفناهره على هنا التعجب، إبقاء فى إشكال 
للرسولفالضمير فتحها م٢ن وأما تلم، ات لمح، الطريق هو كما انجدنآن محقات 

ممامحنالث، خرون يوهم العظيمة الخلائق هذه على تعالى اف فدرة من عجبت بل أى 
•بالخالق اعترافهم مع البعث إنكارهم من أو نعالك، اس ندرة آثار من تريهم 

للمثارأو واو بايكان الواقعة وفى هنا، ( ولون ا'د أوآباؤنا ) يفرأ أن أحبر نم 
القراءةللباقدأن فتمذ•ن وقالون، عامر ابن ت وهما بللا كيف، ت قوله فى والثاء بالكامج إليهما 

ورمح•البمتدادأوم،
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منهاوالمراد الشسين حد ك العاطفة هى أو(( رر أن فعلى  ٠٠أو )) واو أمكن من ( ج )
.الإكار همزة معها أعيدت للعتلض الواو أن فعلى فتحها من وأما الإباحة، 

فاكملأينقون واءنمم قوى الأحرى فى وقز شنًا كر ١٥الراى يرقون وقى )ص( 
مذابشن إليهما للمثار الزاي بكر هنا آ وعندهم ينزفون ؤ يقرأ أن أمجر آ رم 

السالفبالتقييد الواقعة فى وفاكهة( ينزفون ) يقرأ أن وأمر انى. والكحمزة : وهما
إحدىفى يذكر لم لن فتعآن الكوفيون؛ وهم رى بثاء إليهم للمنار الزاي كر وهو 

٠حرى با'د الواقعة موضع عن عبر ومحي الزاي، بفتح القراءة الترحمت^^ن 

عقلهذهب الرجل؛ أنزف من فهو الزاي كسر فمن مقارع فعل ( ينزفون )ج() 
مزيدللفاعل مثنى وهو الحنة، شراب من كرون يلا أى شرابه نفد أنزف أو كر المن 

ونزيفمنزوف وعليه سكر أى الرجل نزف من الزاي فتح ومن التعدية، بهمء الثلاثي 
(يزفون ) ياء بغم يفرأ أن أمر ثم للمفعول، ض نم أسكر أى أنزفه قمار عدى ثم 

.الياء بفتح القراءة ١^١^^ فتعثن حمزة. وهو; فاكملا بفاء إليه ليثار 

فتحومن التعدية، بهمزة المزيد الثادثى أزف مضارع فهو الياء ضم من ( ج) 
:وهو متحد والمعنى يقرب، ضرب باب من انجري الثلاثي زف مقارع فهو الياء 

الإمراع•
مئلأبالخلف الهمز حذف وإلياس سائع والكسر بالصم نرى وماذا ( ص) 
ردرالراء كمن ويلزم الراء ر وكالتاء بضم ترتم،( ماذا ) يقرأ أن أخر ( ش) 

حمزة؛ وهماشائع بشن إليهما للمثار مجدية سماكنة ياء أصلها إلى بعدها لف الأ 
ألنا،الراء بعد الياء انقلاب ويلزم والراء، التاء بفتح القراءة للباقن فتعن ائى، والك
إمالةبدون والباقون لورش وتملل عمرو بى لا فتمال المنقلبة ر الد فى أصله على وكل 
الياء.وهو الأصل لوحود ائى والكحمزة عند إمالة ولا ته، قاعد يوافق فكل 

نقلعلى التفث، رأى فْاصيه والراء التاء فتح فمن مضارع فعل ترى( ) ( ج) 
باطرادمر والأ الضارع من عينه حذف أعنى حذفه ثم قبلها الراء إلى همزه حركة 

الدىأرى فماصيه الراء وكر التاء صم من وأما نفل، وزن على ترى فيصير تخفينا 
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أرىلفظ من تَِف وما وقع ما امشي لكه أفعل، وزن على كاكرم أرأى أصله 
أرىفيصر الهمزة حدك ئم فالها الراء إلى الهمزة حركة نقلت أرأى نيه ذامح'صل 

علىحملا تخفيفا تمحاريفه جمع فى عينه هى الخى همزته حذف نم أنل بوزن 
التعدية؛همزة حذف فيه فيزاد مضارعا كان إذا إلا همزه فيبقى المدر إلا منه الماضي 

؟أرىار قمول الأ فى العتن حذف فلما كأأكرم ؛أرني عينه حذف نبل الضارع ن لا 
الضارعهمزة أولاهما متلاصقتان همترنان عامة الوزن هذا مضارع فى فاجتمع 
الوزنهذا من المضارع الفعل كان ا فلمسمفتوحة التعدية همزة ثانيتهما مضمومة 

همزةوالثانية التكلم على الدالة وهى للمضسارعة ولى المن آآكرم ٠ نحو بهمترتتن مبدوءا 
بهمزةالمسماة الثانية وهى ماضيه همز حذف وجب أفعل؛ وزن على أكرم ماضيه 
الفعلبناء ولأّتجابة كلمة فى المضارعة همز محع اجتماعها ولئقل لزيادتها التعدية 

أخواتهمن بغيره بدئ مجا بالهمزة المبدوء على وحمل اه. عينه بكر الضارعة لهمزة 
'■نيل الأولى؟ دون للثانية الخذف كان لم نيل; فان نودوا، أن يعجل، ولن نوحره ت نحو 

أحدلحول يجب لذلك الضارعة أحرف مجن بحرف المضارع الفعل ابتداء لحاجة 
أنذكر محا بعض من ونبمآن مباشرة، أى بامسرها الماضي أحرف على الضارعة حروف 
للتعدية،الماضي فهمزة الضارع به ابتدئ الذي غير الماضي به ابتدئ الذي الهمز 

للتكلم.والمضارع 
والاعتقاد.الرأي بمعنى الوجهان ( ج) 

■وهو مثلا بميم إليه للمشار إلياس همز بحذف آ الياس وإن ) يقرأ أن أحبر تم 
وصلاأى الدرج فى قط نوصل همزة أنها حذفها من ويلزم عنه، بخلف ذكوان ابن 

التيأل همزة أنها على الفتح مبتدأه، حركتها ومجا ; قيل فان الابتداء، فى ن، وتتب
هذاعلى كسرها أجاز من نمة ات محن نعلم ولا كثر، ات وهو ياس، على دحلن، للتعريف 

نطع،همزة تكون أن إنباتها من ويلزم الهمزة بائيان القراءة االبانين كض الوجه، 
للنصالكسر فلت حركتها؟ محا قيل; فان الحالن، فى إنباتها ^ا نهلعها على ويترب 
كامحامح،ور مكهمز على بتت التي الأعجمية الأمماء من أنها وعلى واللففل 

ول،اد الوجه الداني وضعف ذكوان، لابن الأحر الوجه وطا ؤإبراهيم، ؤإمماعيل 
•الوجهتن ُن كل صحة والصواب 



همزتهفمطعت العرب به تلاعت سرياني أعجمي اسم إلياس، ر لفظ إن ( ج )
نظرإلىقطعها نمن القراءة، أنمة عن ووصلها تطعها ورد وند أحرى، ووصلتها تارة 

رالهمزكعلى بتبت واحدة كالمة وأنها عجمية، ا[د مماء اي من أنها آصالها 
قىاختلفوا ادللئ< الغربية اللغت إلى انتقالها بعد إليها ينفلر وصلها من وأما كاسحاق، 

نطعمثل قطعها فيكون وصك تطع محمرة أنها غيها الأصل إن : بعمهم فقال أصلها 
منكنر اِد وأما والعالمية، الهجمة هما; مرين لأ مممرذ غير فيكون إسحاق، همزن 

همزةكالبعفيكون لكيريف التي أل عليها يحلن، باسI( » كلضان أنها على الأئمة 
حكمالحلاف هذا على وينثني كنرح، منحرف وهمو وابتداء، وصلا وصل همز 

وهومفتوح، بهمز يبندأ الثاني وعلى رالهمز، بكتدأ يبالأول فعلى الابتداء 
عليهنمرا القران أنمة أكثر وأن لضرورة، إلا يجوز لا القطع همز وصل ن ت الصواب؛ 

الابتداءأجاز من القراءة أئمة مجن نعلم لا وأيضا التوجيه، فى اتول وتنه غيره، دون 
٠أعلم والك الوجه، هدا فى الهمز بكر 

وملأبالكر والياسمن ورب ربكم الق، ه رفعصحمماب وغير ( ص ) 
سلاأنوأنى ودوالش_ا وإنى غئى دل كسر إسكان مغ السر ْع 

كثيروابن لناع الثلاثة الاسم—اء برفع ( ورب ربكم افم ر يقرأ أن أخبر ا ش ر 
بنمايفرأ أن صحاب، وغير ت بقوله إليهم المشار وسعبة عامر وابن عمرو وأبى 

انى.والكوحمزء حفص ت وهم بصحاب إليهم للمنار الثلاثة الأسماء 
باءونمب ان بيعتلمف أو ا( ن أح١) من فجدل الجلالة لمقل نمب، مجن ( ج ) 

منوأما ، ا( ربكم را على ءط-فإ أنه على ٠ رب را باء ونصب الجلالة، للقفل نحن، ا( ربكم )ا 
علىعطف بالرفع رب« ورا حبره، ربكم(( را ورفع مبتدأ، أنه فعلى الجلالة لمقل رفع 

.هو ! تقديره محذوف لجر أو (( ربكم را 
بعدهالف امن بحذف أى ونمرها الهمزة بكحر ا يابن ال ر يقرأ أن أحبر ثم 
كثيرابن ت وهمم غنى دنا ت نوله فى والغز بالدال إليهم للمنار اللام ر كوإسكان 

لف،اد ات إثبأى ومدها الهمزة بفتح القراءة للجانين فتعين والكوفيون، عمرو وأبو 
.اللام وكمر بعدها 





ومعناه;الحجاز لغة والفتح وقيس، وأمد تميم لغة فالضم المصدر فى لغتان ( ج )
•الحالب حلبتي ااان الزمان 

للمشارالتاء تنوين نرك منه ويلزم (، ذك-ركا ) إلى ( حالصة ) باصافة يقرأ أن أمر 
للبافنونافع؛ هشام ; وهماالرحب له المحتم قول فى لف وا'د باللام إليهما 
٠خالعة تاء تنوين منه ويلزم الإصافة بترك القراءة 

٠ذكرى ٠ إلى ٠ حالمة ٠ إمحافة ن يكب أن ت أحدها وجوه، فعلى أمحاق من )ج( 
الخانى:وغيره، نصا يكون كالشهاب ذكرى وغير ذكرى تكون قد الحالمة لأن البيان؛ 

محذوفوالفاعل لمفعوله، مضامحا معيرا فيكون إخلاص بمعنى مصدر ٠ خالعة  ١٠أن 
خالعةمعير حاء وند الدنيا، ذكر ذكرها عند وتناموا الدار، ذكرى أخلصوا بأن أى 

لهمخلصت بأن والتقدير: ذكرى وهو الفاعل إلى مضايا أو كالعانبق، فاعلة بوزن 
فيأكونالإخلاص بمعنى خالصة(( )ا أن فعلى نون بان الامحافة ترك ومحن الدار، ذكرى 

فاعلاسم خالعة أو به، مرفوعا ذكرى فيكون الخلوص بمعنى أو به، منصوبا ا( ذكرى را 
محرفوعةأو أعنى ار باصممجتعوبة أو بيان، عطف أو مجته بدل وذكرى بابه، على 

.هى ت تقديره مبتدأ باضمار 

الباءوإمكان العثن فتح منه ويلزم بالتوحيد، ( إبراهيم عبدنا ) يقرأ أن أمر ثم 
القراءةلالسادين ء_ت_ادين كثير، ابن ٠ وهو دخلالآ بدال إليه للمشار كلفظه ألف بدون 

.ألف بعدها الباء وفتح, العثأن كسر منه ويلزم باخمم، 

ويعقوبوإسحاق كل، من كل بدل وإبراهم الخنس، إرادة فعلى وحد من ( ج) 
وكذاكل من بعض بدل وإبراهيم التعدد معلى بالجمع نرأ ومن عبدنا، على عحلما 

•كل من بعض بدل ويعقوب إسحاق 

علامائي معا عناقا وقمل دم ويماف حلا دم يوعدون وفى ( ص) 
إليهماللمشار كلففلمه الغيب، بياء هنا ا يوعدون ما هدا ؤ يقرأ أن أخبر ا س ر 

مجاهذا ) يفرأ أن وأخبر عمرو، وأبو كثير ابن وهم؛ حلا دم نوله؛ فى والحاء بالدال 
•وهو دم بدال إليه للمشار الغيب، ياء وهو التقييد بهيا ا 3، ر محوره فى آ يوعدون 

الحقناب.بتاء القراءة الترحسن إحدى فى يدكر لم ش نتع؛-ن كثير، اس 

٠٧



(قاصرات وعندهم ) فلمناسة محا الغيب وأما للموتن، فيهما الخطاب )ج( 
قاف.فى الجنة( وأزلفت ) وياسة 

بتثقيلالمأ نى ( اقا وغحميما إلا ر هنا إ اق وغحميم ) يفرأ أن أحبر ثم 
حمزةوهم: علا ثاني قوله: نى والمن بالشتن إليهم للمشار الموصمن فى ثن ال

•ورتتن الفى ؛ن البتخفيف القراءة اداقين فنبن وحفص، انى والك

أهلصديد من يغز ما ومعناه; الصدر، فى لغتان والتخفيف التثقيل ( ج) 
■المارأىيسيل 

ولأشرعه حلا اوحذًذاهم° ووصل ومحهنره بضإ للمزى وآخر )ص( 
لفاات بحذف أى وقمره الهمزة بصم آ شكله من واحر ر يقرأ أن أخبر آ ش ؤ 

ألفاإثبات أتما ومده الهمزة بفتح القراءة للباقن فتين عمرو، أبو ; وهو للبصركا بعدها 
.لعده 

والكبر،الكرى، نحو: أحرى جمع أنه فعلى وقمرها الهمز صم من ( ج) 
ينصرفولا مفرد، أنه فعلى الهمز فتح ومجن ل، والعد للوصفية الصرف من وممنوع 
والصفة.الغالب، للوزن 

اتخذناهمهمزة تكون أن فالمراد بالوصل سخريا، ناهم اتخذ ر يقرأ أن أحبر ثم 
وحمزةعمر أبث وهم: شرعه حلا فوله: فى والشع، بالحاء إليهم للمنار وصل همزة 
الحالين،.فى فتحها ويلزم قطع همزة باثبات القراءة إلب١قين فتمن ائى، والك

فىنحذف أنها الهمزة هذه وصفة الإخبار، فعلى الوصل بهمزة نرأ من ( ج) 
الصرفيةللقاعدة مراعاة رة كحركتها تكون أن ويلزم البدء فى ت، وتثبالوصل 

وبقيتافت، حل. الوصل همزة لأن الامحتفهام؛ فعلى قتلع بهمزة قرأ ومن والتجويدية، 
كاس.لبقيتا الحركة فى حركتهمولواتفقتا لاختلاف الاستفهام همزة 

إلىنمتك، منى وبنيي وش معا نصروحد°ياءلى فى وق-زو ( ص) 
بالفاءإليهما للمنار كلففله فالحق قاف برفع ( فالحق قال يقرأ) أن أخبر ش( ') 

فالحق.قاف بنصب، القراءة للباقين فتعين وعاصم، حمزة وهما نهر فى قوله؛ فى والنون 
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فيه،الشركة من خلص بمعنى فاعل اسم فهو اللام وكم ١^•:، مد من ج( )
صفته.خلوص بمعنى سلم مجهدر أنه فعلى وفتح المتن نعر ومن 

وإثباتالباء وفتح العتن ر كعنه وبلزم بالخمع، عباده( بكافٍ يفرأ) أن أمر نم 
للباقي\نفتعثن ايى، والكحمزة ت وهما شمريلا يشن إليهما للمشار الباء بعد ألش 

بعدها.ألض بدون الباء وإسكان العآن فتح محنه ويلزم يالموحيد، القراءة 
وأماالمعنى، اللففل ليوافق الومتجن من والطم'ن نبياء ا'اد إرادة على فالحمع ( ج) 
.محمدمحيينا نبينا الراد أن فعلى الوحيد 

حملاالمصب ضره مع ورحمته هنوئا ممسكات كاشمات وفل ( ص) 
تاءبتنوين إ ه رحمتكات ممر آ، ره فات كاشفر يقرأ أن أمر إ ن حمر 

حملابحاء إليه للمشار أ( رحمته ار وتاء 1( صره را راء وبتحب ا( كان مبوة ا( كاشفات  ١١
((بمكان ور) {( كاشفات )ا تاء تنوين بترك القراءة اق'ن إلبف_عين عمرو، أبو وهو! 

.(( رحمته )ا وتاء ا، صره  ١١راء وخفض 

فملهعمل يعمل بشرطه فهو نونه فمن فاعل امحم آ وبمكان كاشفات ) ( ج ) 
إلىقاصافه المنوين ترك ومن المفعولية، على ار رحمته  ١١وتاء ا( صره  ١١راء بعده محا فنصب 

.للتخفيفخ لففلية إضافة بحده ما 

صندلاماع اجمعوا غازات فتاق ع رد وبعد وحرك واكسر قصي وضم ( ص ) 
الياءونحريك المحاد وكر القاف بغم ا الموت عليها فغي ) يقرأ أن أمر ( ش ) 
حمزةا؛ وهمسمحاق نشن بإليهما للمثار ٠ الموت  ١٠تاء وهى بعدها مجا ورقم فتفتح 

إسكانهامن ويلزم الياء، ؤإمحكان والضاد القاف بفتح القراءة للباق٦ن فتعين ، اتى والك
•ولغترْ له وفتحها محيهبه على لورش تقليلها فيجوز نبلها محا لفتح ألفا يلها 

تاءورفع للمفعول الماء فعلى ٠ فضى اأ فى الضاد ر وكالقاف ضم من ( ج ) 
فعلىإمحكانها بعد ألفا الياء وقلب والضاد القاف فتح من وأما للفاعل، نالم، ٠ الموت  ١١

مفعول.(( الموت  ١١تاء ونصب للفاعل البناء 

كلففلهالزاي بعد ألف ات إثبمحنه ويلزم بالجمع ( ازات مفر يقرأ أن أمر نم 

٥٦



وشعبة،والكساش حمزة ت وهم صندلا شاع ت قوله فى والهاد بالشتن إليهم للمشار 
٠الزاي بعد الألف حيف منه ويلزم بالتوحيد، القراءة إلباقين 

منجيةحصلة أى مفازة ناج لكل ن وُد كثيرة، الفوز أمجاب ن لا الجمع؛ ( ج ) 
,جنس اسم لكونه الجمع لمعنى مفيد نهو التوحيد وأما ومسعدة، 

النلأاليإ وفى خس شن نه خن وعم تينا اJون تأزونى وذي ( ص) 
فحملاهمادى يا مع ا معوإئى أوادنى رونى تأموحديا فوف 
فلزمنونه على تا'ممّونى(( ١> فى نون بزيادة ( أعد تامرونى يقرأ) أمرأن )ر( 

بتركالقراءة لغيره فثمن ، عامر ابن ت وهو كهنا بكاف إليه للمشار غيه نونين اجتماع 
نونهبتخمف يفرأ أن وأخبر كلفظه، واحدة نون على يقتصر أن ويلزم النون هذه زيادة 

القراءةاقين للبفتعين عامر، وابن نافع • ا وهمبعم إليهما للمنار ا بهالمنطوق 
مثلهرتينخفيفتين بنونين عامر لابن يفرأ أن للقراء الترجمتين وخلاصة بتشديدها، 

رها،كوبلزم خفيفة واحدة بنون له فتقرأ نافع وأما الثانية، ر وكولى ات فتح فيلزم 
,كرها ويلزم منددة واحدة بنون لهم فيقرأ الباقون وأما 

المصحففى رممها وعلى الأصل، على فللدلألة خفيفتذ'ن بنونون فرأ محن ( ج ) 
مخففةأو مشيئة واحدة بتون قرأ من وأما للوقاية، والثانية للرفع ولى امن قالون الشامي 

حققهامجن وأما تخفيفا، للتمائل الوقاية نون فى الرفع نون أدغم فقد شيئها من ناما 
;لأمور للوقاية الى الثانية حيف ولى وات الونين، إحدى بحذف تخفيفها فى بالغ فقد 

وتقومبالبقاء، أولى الإعراب وعلامة دخل، أجلها من والأّتثقال وقع، الكريربها 
الشاميالممسحف إلا المعاحض جميع فى واحدة نون ورسمت ر، الكفى مقامها 
مخففة.أو مثيلة لها مجناسبة للياء الباثرة الون وكرت بنونين فرممنا 

البافى ا ماء الوفتحن، ر هنا الموضعين فى أبوابها( فتحنخ ) يقرأ أن أمر ثم 
المواضعفى الأولى اكاء بتثديد القراءة للباقين فتعين للكوذٍذ>ن، الأولى اكاء بتخفيف 

الثلاثة.

•نعام اِد مورة فى نندم )ج( 

٠٦١الإلهية( -المفحات ٣٦)م 



ؤإنى، الك( أرادني ) ، ( أعسل تامرونى وهى) إصافة ياءات حمس باحذ أمر ثم 
,إ أمرنوا الدين عبادى يا ز إ، أحاف إني ر ( أمرت إني ر هما اثنتان 

غافرأو الموس مورة 

٠ِ ِ  ٠

نملاالهمز زد أن أو كفى بكاف متهم هاء لوي إذ حاطب وتدعون ( ص ر 
ع\فوسلأاضب؛لى ١كاد ورفع تيطهرْونين 

إليهماللمشار الخطاب بتاء ا دونه من يدعون والدين ر يفرأ أن أمر ( ش ر 
الغيب.بياء القراءة لالبافين فتعا1ن وهشام، نافع ت وهما لوي إذ نوله؛ فى واللام بالهمزة 

منهمر فلمنامبة الغيب وأما أقل، يافجار أو الالتفات على فالحطاب رج( 
شىء(،)ءاللظالن(بله.

إليهللمشار الهاء موضع النون بعد يالتاف هنا آ منكم أشد ر يقرأ أن أحبر نم 
'هالففله.الكاف موضع بالهاء الباذءن قراءة فى عامر ابن وهو كفى بك،اف 

ب،الغيقللي بالهاء نرأ من وأما للألتفات، الحطامحب، فعلى بالكاف قرأ مجن ( ج ) 
٠آ يروا يلم أو ر لمنامبة 

وبإمكانكلفظه مفتوحة الواو قبل همز بزيادة آ يقهر أن أو ر يقرأ أن أمر نم 
الهمزةزيادة بترك القراءة لاإثافين فتعتن التوفيون؛ وهم ثملا بثاء إليهم, لنمشار الواو 

•الواو وفتح 

أوظحيشمئ أحد على الدالة للعهلف أو أن فعلى الواو وأكن الهمز زاد مجن رج( 
الدالعطف حرف ها نفالواو أن الواوفعنى وفتح الهمز حذف وأما والتخيير، الإباحة 

•الجمع مقلق على 
٠(اد الم0 دال رفع وبنمسبح ال؛—>اء ر تو الياء يغم ( يطهر ر يقرأ أن أمر ثم 

عمرو،وأبر وحفص نافع وهم؛ حلا عائل إلء ت قوله فى والحاء والعنن بالهمز أليهم للمثار 
.ا( ال الف)I وبرقم معا والهاء الياء بفتح القراءة للباذن فتين 

٥٦٢



بهمزاكلاثى مزيد أظهر مضارع فهو الهاء وكر الياء الياء صم من ( ج )
الياءفتح من وأما مفعول، أنه على ال(( الف)١ دال ونمب ا( مجومى  ١١والفاعل التعدية، 

•له فاعل أنه على ( ال الف) ورفع الثلاثي، انجري ظهر مضارع أنه فعلى معا والهاء 
صلانفر أدخلوا حميد من ومحوا محو وقلب حمص عير ارفع فاطالع )ص( 
١^٨٠نضافاذها واغظ ّما كيف ن كر'ةًيتذ'كنو ث\ذلم° ؤ>ء \ض 

إلىمع دى وأنالي موفى لعلى فلأيه وإئى ونى وأدعذروني 
أنحفصا عدا ما السبعة لا>؟ئمة العيرن برفع ( إلى فاطلع ) يفرأ أن أمر ( ر ) 

بنصها.له يقرأ 

فاءبحد بأن منصوب أنه فعلى النحب وأما ، أبلغ(( را على معقلوف فالرفع ( ج ) 
وهوالترجي جواب فى لوقوعه وقيل: ابن،، )ا هو الأمر جواب فى لوقوعها الهية 

•الكوفيآن مدهب على التمني على حملا لعلى 

فىوالخاء بالميم إلههما للمثار الهاء بتنوين قلب( كل على يقرأ) أن أمر ثم 
■الباء تنوين بترك القراءة إلباقين ، عمرو وأبو ذكوان ابن • وهما حميد محن ت له قي 

تركفقد أصاف ومن صفة، متكبر( ) وجعل الإضافة قطع فعلى نون من )ج( 
صفةإما ومتكبر شخص قلب أى محيوف محوصوق إلى قلها إضافة فعلى التنوين 

لشخص.أو لقل 

آادخلوا ) همزة تكون أن فالمراد بالوصل، آ ادخلوا الساعة ر يقرأ أن أخبر نم 
صلانفر قوله; فى والصاد بنقر إلههم للمثار الخاء كسر بغم يقرأ أن وأمر ومحل، همزة 
همزةوالمراد بالقطع، القراءة لالباق^ن وشعبة، عامر وابن عمرو وأبو كثير ابن وهم: 
•الخاء وكر الحامح، فى فتحها ويلزم قطع، 

بهمزةفيبتدئ ء الهد فى أمجا وصلا، فهذا الوصل همزة مع الخاء صم من ( ج) 
الجردالثلاثي دخل من أمر فعل وهو ية، والتجويد المرقين القاعدة وفق مضمومة 

أنهفعلى الهمزة قطع ومن ياTJ ادخلوا أى الداء على 1ل نصبت، هذا وعلى كمر، 
أنأخبر ثم المفعوية، على ال، ونصب كاكرم التعدية بهمزة المزيد أدخل من أمجر فعل 
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تيوله فى وسما بالكاف إليهم للمثار كلغنله الغيب بياء ( يتذكرون ما قليلا ر يقرأ 
بتاءالقراءة لياقنن عمرث، وأم كثير وابن ونافع عامر ابن وهم: سما كهف 

الخطاب.

تعالى؛نوله فلمناب الغيب وأما للألتمات، فوق من بتاءين فالحقناب ( ج) 
ذرونير ثمانية، وهى الإصافة ياءات من فيها محا بحفظ أمر نم ي يجادلون الذين ل إؤ 

إني) ، بميل( أن أخاف إني ) مواضع، ثلاثة فى وإني أّمنجب( ادعونى ) ، أفتل( 
اليم) ( ساب ات أبلغ لعلى ) ، يوم( علبلم أخاف إني (،) منل عليكم أخاف 
المجاج(،)وأمضأمىإلىط(•إلى أدعوكم 

قصنتمورة 

احملاليث الستي مميل وفرو ذكا كسره يه نحسات وإمكان ( ص ر 
بذالإليهم للمئار الحاء إسكان ر بكإ ات نحأيام ر يفرأ أن أخبر ( ر ر 
مننول أف وأخبر الحاء، باسكان المراءة للبافين ، والكونيون عامر ابن ذكاوهم 

قولوأما ، حد لد فيه إمالة فلا متروك، أى مخمل نول ( ات نح) متن بامالة قال 
فتحةإمالة الحارث أبى عن أصحابه عن طاهر أبى عن الفارسي وروى ٠ ير التيصاحب 
وأماإلخ، أقرأ ولم لقوله رواية لا حكاية فهي وهما، به وأحبذلك أقرأ ولم المن، 

طرقمحن ولا طرفه من فلمس الجعبرى قال كما صحيح بل وهم غير أنه تقدير على 
أعلم.والد . به يفرأ ولا به خذ اِد يصح لا فلهذا ذكره؛ كما النثر 
ء_منملأعإ وا-زنع حاو° وأعداء ضنه فتح مع° ضز ياء ونحشر ( ص ) 

بجلااحف، به ربى ويا .مضاف اد شركاءى يا يم ران قملدى 
همرةورفع الشأن ضم وفتح وضمها بياء ( أعداء يحشر ) يقرأ أن أخبر ( ر ) 

أنفيتع؛ن نافعا؛ إلا المعة الأئمة خذوهم بخاء إليهم للمشار كلفغله حيرة الد (( أعداء )١ 
الأخيرة.أعداء(( را همزة ونصب، الشن وبضم وفتحها بالون له يقرأ 
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الخاءكسر وأما الك، يوحى مل; بوحى'أ من قيل; كأنه مقمر بفعل أومرفوع بدأ، 
بيوحى.متعالق واليك الفاعل، الجلالة ولفظ للفاعل البناء فعلى 

عمرووأبى كثير وابن لنافع كلفظه الغيب بياء هنا يفعلون( محا ر يقرأ أن أحبر ثم 
لصحابالخطاب بتاء يقرأ أن قنعتن محاب، غير بقوله: إليهم المشار وشعبة عامر وابن 
•ثالكسائتم، وحمزة ض ■' وهم 

يقبلالذي وهو ) ت نوله لمنابة ب، الغيوأما الألت_ماذ، على فالخطاب ( ج) 
.التوبة، 

فىلف والأ بالكاف إليهما للمنار الميم برفع الدين( ويعلم ر يقرأ أن أخبر ثم 
الميم.بنصب القراءة لليامح، فتعآن ونافع، عامر ابrن • وهما اعتلا كما نوله 

فعلىاليم نصب، من وأما محذوف، لمبتدإ خبر أو الاصتئناف على فالرفع ( ج ) 
المعنى،على وعطف لفظا، الجواب عن صّرف لأنه يعلم؛ وأن تقدير! على منها وجوه 

هذاإلى والمردى المعنى على عطفه إلى اللففل على عطفه صرف لما أنه ذللن،; وتوضيح 
يعلميشأ إن المعنى! يكون إذ قبله ما على مجزوما اء وبحلم » عقلف ن بمحلم لما أنه 

تأويلفى ( ليكون أن ) باصمار! بله قالذي الفعل مجمدر على العطف إلى عدل 
أىمقدر تعليل على معطوف أو ناصثة ها نفالواو فيجعلون الكوفيون وأما متدر، 
•للزمخشرى تبعا ويعلم منهم ليتتقم يغرقهم 

الئجمفى ئم فيها كائر فى نحر همم فاء لا كستُ بما ( ص) 
؛وهما بعم إليهما للمثار كلففله فاء بدون غ كبت، فيما ؤ يقرأ أن أخبر آ ش ر 

.الياء قبل الفاء بائبات القراءة إالباتجث فتعآن عامر، وابن نافع 
وبما) مبتدأ، موصوله ( أصابكم وما ) فى ا( ما )ا أن فعلى الفاء حذف من )ج( 

وإنؤ تعالى! قوله مثل مجحا-وفة الفاء تكون خرطية ما أن على أو خبرء ( كت، 
بمافهي أى ظهر ات وهو ثرطية، ا مأن على الفاء أئينح ومن إمحأب، أطنتموم 

•الشرط محجري أجرى إذا الموصول حيز فى حل ند والفاء أومحوصولة، كسيّتح، 

ساكنةياء بمدها الباء بكسّر النجم وفى هنا، ( الإثم كبير ) يقرأ أن أحجر ثم 
كبائرالبافن نراءة وفى والكائى، حمزة I وهما خسمللأ إليهما للمتار مدية 
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عباد) دال وبرقع ألف بعدها وبفتحها أسفل موحدة بباء يقرأ أن أحبر ئم 
بنرذالبمامح، فراءْ وفى والكوفيون، عمرو أبو ت وهم غلغلا بضن إليهم للمثار ( الرحمن 
نطقكا بسنهما ألف بدون الدال وبفتح الباء مكان اكنة 

عجي،حمع أنه نعلى ألض بسنهما الدال ورفع الباء بفتح عباد( ر قرأ من ( ج ) 
وهوا فيرق أنه نعلى الدال ونتح العتن بعد ّماكة بنون قرأ مجن وأما حجرهم وهو 

,عليهما أشتمل والرم أيقنتا، حجرهم 
بثلأبالخلف المد وفيه أمينا شهدوا أؤ كواو همرا وزد ومنكن ( ص ) 
بتنهلت ممضمومة همزة وبزيادة بامكان إ أشهدوا ؤ بقرأ أن أمر ( ش ) 

مضمومةوالثانية مفتوحة ولى ات التملق فيكون كالفذله الأولى والهمزة الشتن 
الخلافمع بالمد يفرأ أن وأخبر نافع، وهو أمينا بهمزة إليه للممشار ساكنة الشين بعدها 

للجانيرنبتعذن تالون، وهو بللا بباء إليه للمشار وبحذغها الهمزتين بين ألف باثبامحنح أى 
المدولىالهمزة على والائتمار الثانية الهمزة زيادة وترك الشعؤ بفتح ( أسهدوا ) القراءة 

صمهايوحد ت قلت سهيلها؟ الثانية الهمزة حركة يوحد أين من ت قيل فان المفتوحة 
معلومتسهيلها إن قيل: فان أيقنتا اللففل مجن الغم ويوحد كواو I قوله من ونمهيلها 

فأرادطال قد القمل أن إما قلن،; هنا؟ إليه أصار فكيف كلمن مجن الهمزن١ان بامح محن 
كلاستذكر وعدمه الإدخال بين قالون عن الخلاف أتى لما أو للتأكيد أو العهد نجديد 

فيها.ما 

مجردثلاثي ماض فعل أنه فعلى الثين وفتح مفتوحة واحدة بهمزة فرأ مجن )ج( 
للاستفهامولى فات بهمزتين قرأ مجن وأما الاستفهام، همزة عليه لحالت للفاعل مبنى 

الثانيةالهمزة صمت لدا للمفعول؛ مبنى التعدية بهمزة الثلاثي مجزيي فعل على لحلى 
الق.أأسهدهم ت وأصله كاكرم للمفعول المسي الرباعي قياس على الشين وسكنت، 

وت^ئرلأباضذكرأبج)ص(وإلفال'صًمموءئثاسه 
قالبينهما ألف ؤاثبات لأم ونتح القاف بفتح لو( أو نال ) يفرأ أن أحبر ( ص ر 
فراءةوفى عامر، وابن حفص : كفروهما عن قوله: فى والكاف ب١إء^ن إليهما للمشار 

بالقراءتين.نهلق كما ألف بدون اللام وإسكان القاف بفم ١لباقين 
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والأحقافالشريعة سورة 

يموكيداولأأضمر وفى وإن سما كره رفعآياتٍغلى معا )ص( 
التاءرع بكر ( يعملون لقوم يات ١ ر آ يوقنون لقوم يات ١ ر يقرأ أن أحبر آ ش ر 

غتمنائى، والكحمزة ت وهما ثقا بشتن إليهما للمشار االوص_عين فى فوق الشاة 
إحمالأالقراءة هذه وجوه بعض عن أحمر ثم الوص_عين، فى التاء برفع القراءة لاو_اةين 

تالتفصل وإليك أولا، بموكيد أمحمر وفى وإف ; فقال 

فىر) هو وانحرور والجار مؤخر، مبتدأ منها كلأ أن فعلى الموصعتن رفع من ( ج) 
ولى،ات للجملة التأكيد على أو مستأنفة والجملة مقدم، حبر ا( اختلاف ورا ، خلقكم(( 

فىوا، الناسخ دخول قبل إن اصم أوعلى ومعموليها إن محل على ٠ آيات ١١بعهلف وقيل 
عمكمن يكون فهذا ؛ موات(( الفى ٠ على ان معطوفاختلاف(( ورر خلقكم(( 
فاياتخير ا؛د فى وفى، وإن ول اِد فى إن إمحمار روعي فان ب، نصمن وأما المفردات، 

عطفمن الواو تكون هذا وعلى المقدم، وانجرور الجار وخبرها إضماره، المقدر إن اسم 
أولا،بتوكيد أضمر وفى ئإن بقوله النامحلم إليه أثار الذي الوجه وهدا إاإتأكيلم، الجمل 

وإنول، الأ فى لوجودها فمهل خير اد فى وتغمر الموضمن، فى إن، تضمر أن : والمعنى 
خلقكم((فى ورر السابقة هرة إن اسم على معطوفة ايات فتكون إن إضمار يراع لم 
'■وقيل المقرئات، عطف مجن هذا ويكون ، موات(( الفى )ر على مععلوفان اختلاف(( وا) 
رافىعلى فمعطوفان اختادفا( ورر(( -ارفى وأما للأول، تأكيد معا ررآيات(( إن 

^^٠١۶بالواوعلى الععلف فى لما تأكيدا الععلف حرف معهما تكرر وقد ((، موات ال
وإنأى عمرا والحجرة زيدا الدار فى إن نحوت ع\طين معمولى أو ءاماJن عمل على أى 
هذاالنافلم قول ويحتمل ءاملان، على الععلف، بعمهم أجاز وفا عمرا، الحجرة فى 

٠أولا بتوكيد بقوله؛ الوجه 

المفردات,توكيد مع إضمار ولا اإعهلزا، مع الإضمار إن ت رانمجه(( 
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كثيروابن لنافع نتجاوز(( ورر نتقبلا( را وهّما ووعد0 ق-له أول فى مفموئ وبياء 
بنصبيقرأ أن فتين صحاب؛ وغير ; بقوله إليهم المشار وشعبة عامر وابن عمرو بى أ٠ 

حفصوهم: لصحاب وبعد قبل اكارعتن الفع.لين أول فى مفتوحة وبنون أحن نون 
ائى.والكوحمزة 

علىأحن ورفع للمفعول، بنائهما فعلى الفعلي أول ياء بضم ثرأ من ( ج) 
للفاعلوبنيا للعفلمة فالنون أول مفتوحة بنون قرأ ومن الفاعل، •من النيابة 

به.مفعول أحن ونمب 

نهضلأحى بالياله لومهم تعداض العنوا هت، عن وفل ( ص) 
الموزفى الأولى الموز إدغام ( أتعدانني ) فى نقلوا فد الأداء أهل أن يخبر ( ش) 

فيها؛الطويل اك له ويترتب لهشام مكسورة مشددة واحدة بنون المطق فيصير المانية 
الونا'نفك منه ويلزم ار، بالإمحلهالقراءة للمافثن فتعذأن انادزم، المد قبيل من ار محّه نئ 

•مكورتآن مح-ِ_كتنن 

الثانيةفى الأولى فأدغم الوقاية ونون الرفع نون اكلذأن فادحتماع أدغم من ( ج) 
الكسسرنانوهما بحركتها حركهما بأن أظهرهما من وأما كرهما، ولموالى تخفيفا 

•للمرمحم واتجاعا صل ض فعلى 

والموزوحق ، ١١١١إليهم؛للمشار بالياء أعمالهم( وليوفيهم ) يقرأ أن أحبر نم 
فتعآنوعاصم، عمرو وأبو كثير وابن هنام وهم؛ نهثاد حق : له ألمصنّف قول فى 
.بالون القراءة لبا 

وبعد،قبل به يناّما له وكل العفنمة، فعلى الموز وأما لمغّيب فالياء ( ج) 
•تعالى الذ إلى والإسناد 

ئولأفاشيه ناكنهم؛الرلمع مويعده واضمم بالعيب يرى لا وفل ( ص) 
ماكنهم() نون ورفع وبفجها الغيب بياء إلا( يرى لا يقرأ) أن أمر ( ش) 

حمزةنولارهما؛ قافيه قوله! فى والنون بالفاء إليهما لحفار (( ترى ا؛ بعاّ الواقع 
نونونصب ترى« را فى ا وبفتحهالخماب اء بتالقراءة اذن للبفتنم'ن وءّاٍم، 

.ا( اكنيم مأا 
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للمفعول،مض مضارع انه نعلى وصمها الغيب بياء يرى( لا ) قرأ من ( ج )
محضأنه فعلى وصمها الخيياب تاء وأمحا فاعل، نائب أنه على ( مساكهم ) نون ورفع 

به.مفعول اكهم حمنون ونم، للفاعل، 

فلأمنْ حفت ٠^ وأودنى وإدى تع-دانغى ا ويولكنى اء وبم( ص) 
أتعدانني) ، ( أراكم ولكنى ) هى اصانة ياءات أربع حقاف ات فى أن أحجر ( ش ) 

فىفيها الخلاف تقدم وند أشكر( أن )أوزعني عليكم(، أحاف )إني ، أخرج( أن 
•اعلم والق نمة، ات بتن بابها 

إزسمصهد محررة ومن 
وجلعز الرحمن سة 

دلأفىآسس ن واشنحسجة غلى فانلوا التاء واكر والمر وبالضم ( ص ) 
حصلاالى واموذح_ريال؛، نر وكه ويهنممائي ختنفن وفىآنه_ا 

لفات بحذف أى والممر القاف بضم هنا ( قتلوا والذين ر يقرأ أن أحبر ( ر ر 
حفصت وهما حجة على نوله; نى والحاء بالعين إليهما للمشار التاء وكر بحدها 

ألف.بينهما والتاء القاف بفتح القراءة للباقين فتعين عمرو، وأبو 

ومنللمفعول، البناء نعالي التاء ر وكالقاف صم فمن ماض نتلوا( ) ( ج) 
للفاعل.ساء الألف مع فتحهما 

إليهللمثار الهمزة بعل الألف بحذف أى بالقمر ( امن غير ) يقرأ أن أحبر ئم 
بحذفأى القمر وهو التقييد بهذا رآنفا( يفرأ أن وأخبر كشر، ابن وهوت دلا بدال 

يذكرلم لن فتعين عنه، بخلف البزي ت وهو هدى بهاء إليه للمثار الهمز بعد لف اي 
انفا.فى الأخرللبزى وهوالوجه الهمز، بعد ألف بإثبات أى بالمد القراءة الترجمتين فى 
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مثل:فاعل اسم أنه فعلى المد وأما حذر، بزنة مثبهة صفة فيهما القصّر )ج( 
بمعنىوآننا تغير، بمعنى وآس كليهما، فى لغتان الوجيى إن وقبل؛ ومحارب حاذر 

الساعات.

الياءونحريك ٠( أملى ١) لأم وكسر الهمز بغم لهم( وأملى يقرأ) أن أحبر ثم 
بفتحالقراءة لاو_اقين 3_<_ ، عمرو أبو •' حصلاوهو بحاء إليه للمثار فتفتح بعدها 
الإمالةفيها ويراعى قبلها ما وفتح لسكونها ألفا قلبها فيلزم الياء ثإمكان واللام الهمزة 

٠لغيرهم والفتح صحابها لث 

فعلىألما المنتية الياء وأسكن واللام الهمزة فتح فمن ماض، فعل ( أملى )ج() 
روكالهمز صم ص وأما مجازا، الشيطان على يعود أن ويجوز الك وهو للفاعل البناء 
.للمفعول البناء فحلى اللام 

جمصنضإوو\ص'جمْفاكرسا:اوطون 
وهم;بمححاب إليهم للمئار الهمز بكسر أّرارهم( يعلم يقرأ) أمرأن )_( 

.الهمزة بفتح القراءة ائى، والكوحمزة حفص 
جنسس ولامه عبنه ماض فعل أفعل بوزن أسر مصدر فهو الهمز كر ص ( جر 

جمعأنه فعلى الهمر فتح وأما إمدادا، كأمي إمرارا أمر أى التعدية بهمزة ومزيد واحد 
ص

ونبلمو(والصابرين منكم انجاهدين نعلم حتى ولتبلونكم يفرأ) أن أخبر نم 
القراءةللباقين فتعين شعبة؛ وهو! صف بمال إليه للمنار الثلاثة الأفعال فى بالياء 

القتال.سورة وتمت الثلاثة، فى بالنون 

فللعفلمةالنون وأما ، (( يعلم والك را ة بلناسالغيب على للدلالة فالهاء زج( 
•( ريناكهم ت نشاء ولو ) ولمتامحبة 

نشلاغدير يؤتيه ياء وفى فلأنه وشُ حئ يؤمنوا وش ( ص ) 
وتوقروهنعزره ر وهى بعده أفعال وثلاثة آ بالك لتؤمنوا ز يقرأ أن أحجر ( ش ) 

توهما حق ت بقوله إلههما للمثار كلمفله ربعة الأ لفاحل الد فى الغيب بياء آ بحوه وت
الأربعة.الأفعال فى الخطاب بتاء الغراءة للباقن عمرو، وأبو كثير ابن 

١٥٧٧،)^؛( -الضان ٣٧)م 



إليكم.أرملنا٠ أى المراد فالمعنى الخطاب وأما قبله، لما منامة فالغيب )ج( 
غديرإليهم للمثار المثناة التحتية بالياء ا أجرا فسيؤتيه ) يقرأ أن أحبر ثم 

بالنون.القراءْ والكوفيون، عمرو أبو ت وهم 
إناؤ ويناسب العفلمة فعلى بالنون قرأ من وأما الغيب، على للدلالة فالياء ( ج) 

أرمالناك(.

وكلأ.واشنن الك كلام بلام عنهما والكسر ساع ضرا وبالضم )ص( 
شاعللمشارإليهما الضاد بفم ( صرا بكم أراد إن ) ت يفرأ أن أحبر ( ص ) 

الضاد.بفتح القراءة للباقين فصن والكانى؛ حمزة وهما 
والضعف.كالضعف المحير فى لغتان والفتح الضم ( ج) 

بعدهالف اد بحدف أى والقمر كلام لأم بكر ( الق كلام ) يقرأ أن أخبر ثم 
للباقئنفتعين؛ حمزةوالكساش؛ وهما: شاع من التي، رمز إلى عنهما صمير عاد لن 

بعدها.، ألغباثبات أى والمد اللام بفتح القراءة 

ومدهااللام فح ومن جض، اسم كلمة جمع نهو وقهرها اللام كر محن، )ج( 
الكلام,من الكثرة على يدل، ممدر 

ملأقازره ناجدوافمرْ دعا مطأه حرك حج يعملون بما ( ص) 
إليهللمثار كلمهله الغيب بياء هنا آ بصيرا JعمالوJا بما ر يقرأ أن أحبر آ ش ر 

الخطاب.بتاء ^١^٥ ١١أبوعمرو، وهوت حح بحاء 

وأما(، كفروا الذين هم وبعد) أيديهم( كف، ت) نوله على ردا قالب )ج( 
بتحريك،ا ثطئه أحرج يقرأ) أن أحبر ثم آ، وصدوكم وأيديكم، قاب) 

ذكوان،وابن كثير ابن ت وهما ماجد دعا قوله; فى والميم بالدال، إليهما للمثار ففتح الطاء 
التناء.باصكان القراءة ااJافين فعين، 

مع.كالالمحير نى لغتان وهما )ج( 
بميمإليه الهمزللمثار بعد ، الالنبحذف أتح، بالقمر ا فازره يقرأ) أن أمر ثم 

آخروهده الهمز، بعل ألف، باثبات أى بالمد القراءة للباقين، فعف، ذكوان؛ ابن وهوت ملأ 
٠الفتح سورة ائل م

٥٧٨



أكرمهبوزن أأزرْ • أصله ماض فعل فهو الهمز ومد الألف من'أئت ( ج )
الخرفيهالقواعد وفق الماصى فى ألفا الثانية الهمزة قلت لكن كيكرم يوزر محمضارعه 

كضربهانجري الئلاثى الماضي فهو ألفها حذف بان همزه نمر من وأما والتجويدية، 
وقواه.أعانه بمعنى وهو يقربه 

يحللافاز أدبارإذ واكنوا صما إذ بياء يموو دم يعملون وفى ( ص) 
كلففلهالغيب بياء الحجرات خاتمة ( يعماإون بما بصير واف ر يفرأ أن أخبر ا ش ر 
الخطاب.بتاء القراءة للباقن ضض كثير؛ ابن ت وهو دم بدال إليه للمشار 

,آ عليكم يمن ) يناب و١لأهلاب آ، يمنون ر يناب محالغيب ( ج ) 
•فول فى والماد بالهمزه إليهما للممثار بالياء ( لجهنم نقول ) يقرأ أن أخبر ثم 

.بانون القراءة لاJبامحين «_ ؛LJوشعبة؛ نافع ت وهما صفا إذ 

يعودكليهما محي والفاعل فللعفلمة، المرن وأما الغيب، على لألة للي فالياء ( ج ) 
•بناسه ما إلى كل ويرد اف، على 

والدالوالفاء بالهمز إليهم للمثار الهمزة بكر آ جود الوأدبار ر يفرأ أن أمجر ثم 
•الهمزة بفتح القراءة للماقتن فتمن كثير؛ وابن وحمزة نافع وهم; يحللا فاز إذ قوله: فى 

جمعأنه فعلى فتحها من وأما محمى، أى أدبر مصدر فهو الهمزة كر )ج(ُن 
•جود التعدد باعتبار وجمع منها. الانتهاء عقب أى الصلاة اخر ومعناه دبر، 

شممصندلأوفلمتلمادغ وباليايغالىقف°دليلابحش )ص( 
مم م ً ٍ م م م م  م

دليلابدال إليه للمثار ومحقا الدال بحد ياء بائيان إ بناد يوم ر يقرأ أن أمر ، شز 
المانىوهوالوحه وقنا الياء بحذف القراءة ؛ jytiiعنه؛ بخلف كثير ابن وهو; 
•ق سوره تمتا وهنا حذفها، على فاتفقوا الوصل حالة أما كثير، لابن 

الرمم.اتباع والحذف الأصل عض لمدلألة ق\لإشم\ت ( ج ) 
•قوله فى والصاد بالسنن إليهم للمسار اللام برفع ( أنكم مجا مثل ) يقرأ أن أمر ثم 

٠اللام بنصسثا القراءة لاباقين وشعثة، ائى والكحمزة I وهم صندلا شمم 
معرفة؛إلى إضافتها نقدير يضر ولا لحق((  ١١صفة أنه فعلى مثل(( » رفع من ( ج ) 
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مامع هى أنها على أو ثان، حم أنها على أو الإبهام، فى لتوغلها بذللن، نتعرن، لا نها ِد 
الضميرمن الحال فعلى نصها محن وأما حامض، حلو هو ؛ حد على واحد ض نلها 

غيرإلى لإضافته الغتح على وبني ، ٠ لحق ه نعت أنها على أو ، ا< لحق را ذى المستكن 
■نيء بمعنى كانت إن ما وهو متمكن، 

حنلأ^^، ٣٠الجم بمض وقوم راويا المص مكن ادصر° القنمة وفى )مل( 
المادبعد لف الد بحذف أى بالقمر ( الماعمت ناحيتهم ) يفرأ أن أمر ( ش ) 
أىبالمد القراءة للبانقن فتعين ائى، الكوهو• راويا براء إليه ار للمثالعثن وإسكان 

كونالنحد ليس الكسر إن ت نيل فان لهم العتن ر وتكاد المبعد ألف ات بانب
;نحو عليه انجتمع نفليره من ر الكأحذ نيل: ها؟ ر بالكأحذ فكف الطالق 

الاخلمعبر لو ت شامة أبو الإمام وقال ٠، العذاب محاعقة ناحيتهم الماعقة، فأحذتكم )١ 
الإشكال.لحل الكسر كن مفقال: 

حدعلى صعقة صعق ر مجمد أنه نعلى العين وأكن لف الأ حذف من ( ج) 
قرأمجن وأما الصاعقة، يصحب الذي الصوت ومعناه; للرسم وأتباع الصيحة فاخذتهم 

اكازلةايار بمعنى وهو والرادفة كالوانعة فاعلة بوزن فهومصدر العين ر وكلف بات 
٠وتحرق تنزل التي • بمعنى المدر فى لغتان هما ت وقيل لالعقوبة، ماء المن 

بالشتنإليهم للمثار اليم بخفض والذاريات فى نوح( ونوم يقرأ) أن أحبر نم 
القراءةللباقين فتعذ'ن عمرو؛ وأبو ائى والكحمرة وهم; _؛s - شرف قوله: فى والحاء 

*اليم بنهب 

وأمالقربه، نمود( وفى ) أو موسى( وفى ) على معطوف أنه على فالخفض ( ج) 
نوح،نوم وأهلكنا فأهلكناهم، أى فأخذتهم( ) معنى على معطوف أنه فعلى النصب 
السورة.مسائل وهذ١آخر نوح، نوم ثأءرثنا أءرقناه، أى وجنوده( فأخذناه معنى) أوعلى 

١^١٨٠^١ وآن دنئا اك-نوا أكا ]ن ماس ^^١ وبمنر ( ص) 
انمابدامحبم_طنونلم_المس ض كز اسه بمنعئون رضا 
فلأنمام هنيرويه وكدب عه ضجبالخالق قام كزاى اد وم
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الألفوبعد مفتوحة نكون أن ويلزم همزة، بزيادة آ وضاة ر يقرأ أمرأن ثم 
والكلالهمز، بترك القراءة لغيره لالم_تكى؛ الممل المد قبيل من فتصير كلفظه 
•لنسم بالهاء عليها يقفون 

متاةهمزة ترك ومن مجاعة، وزن نعلى همز)مناءة( نمن لغتان، قيل; )ج( 
ابنكثير".قراءة ائتماف، ناما القراءتا>ث; ائتماق فى الزمخترى نال وفد ياة، وزن فعلى 
مفعلةحينئذ ووزنها تبركا، نواء ات عند تمطرون يكانوا لأنهم المطر؛ وهو الموء فمن 

بمنىالاءينمن قراءة ائتما3ا وأما زائدة، وميمها أصلية وهمزتها واو عن منهية فالقها 
إنالبماء أبو قال صاحي ات دماء عندها يراثما أى يمك، ومعناه يثرب، ءرُِح باب من 

علتماسنوات ت ومنه واو، عن تكون أن ويجوز ياء، عن منقية يمنى متى ألمغ 
بهذاسين، صخرة هى المراءتين وعلى . أصلية اليم نتكون فعلة الهمز ترك قراءة 

اف.دون مجن تمدون التي الأصنام من كاننح لأنها الأم؛ 
الهمزمكون ويلزم والزاي الضاد بتن بالهمز محيزكا( قسمة يقرأ) أن أخر تم 

فتعنالمكي، وهو. ويهمز فى المستتر الضمير إليه عاد لمن الس-اكتة الياء مكان لوقوعها 
لوجودوالزاي الضاد بن مجدية اكنة مبياء لهم القراءة فيلزم الهمز بترك القراءة ^١؛^ 
•بينهما رسمها 

الهمزترك ومن عليه، وجار حقه نقمه إذا يضأزه صانه من فهو همز من )ج( 
وإنمصدر، منها كل الهمز والمتروك فالهموز السالف؛ بمعناه يميزه صانه من فهو 

أووصغرتم، كجالى مضموما أولها يكون فالصفاغ، صفة الهمز المتروك صزتم، إن قيل: 
ائلمآخر وهذا واوا، الهاء ينقله لئلا هنا الضاد ر فكومكرتم، لوتم، كمفتوحا 

•والنجم سورة 
الشتنوكبمّر ألف بحدها الحاء بفتح ا ارهم أبصحاثعا ؤ يقرأ أن أخبر ثم 

ائىوالكحمزة وهم؛ حميدا ثقا قوله! فى والحاء بالش،ن إلههم للمشار وتخفيفها 
ألفغير من وتشديدها الشين وفح اشء بضم ( حنعا ) الجافين قراءة وفى عمرو، وأبو 
Jالقراءتذن.لففل كما 

فاعل،اسم أنه فعلى حقيقة الشين ر وكألفا بعدها تح وأثبالحاء فتح من رج( 

٥٨٣•



حملاالتأنيث علامة تحلقه لم ولهذا ؛ ا( خشعا را وهو الجمع مجرى يجرى الفاعل واسم 
-بممعفهو الشين وتشديد الخاء بضم ( أبمارهم خنعا ) والهانون الجمع، هذا على 

ناعيبرجل مررت ت نحو الظاهر إلى ند أمإذا وجمعه الفاعل اسم نى لغتان لهما لجامع 
غلمانه.ونعود غلمانه 

نىوالكاف بالفاء إلههما للمشار الحهناب بتاء ( غدإ سيعلمون ) يقرأ أن أمر نم 
الغيب.بياء القراءة للهاقثن عامر؛ وابن حمزة ت وهما كلأ فطب ت نوله 

الماضية،الأ؛ من المكذبين تعذيب محيرون لأنهم الأمة؛ منه الراد فالخطاب ( ج) 
للأم.نالضمير بالغيب قرأ مجن وأما 

^ط الرحمن سورة 

ئكلأبالخنض والنون كنى بنهب فلاثها رم الريحان ذو ووالخب ( ص ) 
٠والحب  ١٠باء رفع بنصب ( والريحان العمق ذو والحب ) يقرأ أن أخبر ( ش ) 

بكافإلهه للمثار بالثلاث إلهها أشارت التي ٠ والريحان ا ونرن ٠ العمق ذا وذال،1 
إلههماالمشار أن إلا الثلاثة الألفاظ برفع القراءة للهاثين فتعين عامر؛ ابن وهر: كفى 
.٠ والريحان  ١٠نون يخفض يفران اثى والكحمزة ت وهما شكلا يثيءن 

الحبفرفع يلائمه بما كل لهحمئص فيها والمصب اله٠ع أطلق قد ت >اتججه« 
وتنصببالواو ذوفترفع رفع وأما فيها، بالفتحة ونصيهما فيهما بالضمة والريحان 

إلهه.مضاف نص لد الغصف؛ حفض فى حلاف ولا لف بالا 
أوأو■حلق أخص ت نحو فعل إضمار على ٠ والريحان راوالحب، فى فالصب )ج( 

الشامي،المحض فى بالألف ورمم للحب، نوصف ذا وأما ، ٠ والأرض  ١٠على عطنا 
والحبفاكهة فيها أى فاكهة«  ١٠على العطف فجوالريحان(( والحب، رفع)ا وأما 

خفضا وأمالمصاحف، ة يبقبالواونى ورممت الحب، فة وذوصواربح—ان، 
.العمق((  ١٠على عطنا والريحان(( )ا 
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اكفناتوفى الضمًإذص ومخئجْوام )ص( 
جلاممهز الضم بكنر شواظ مائع الماء نمرع بحنق صحمحا 
إليهماللمثار الراء صم وفح الياء بفم منهما( يخرج ) يقرأ أن أمر )_( 

بفتحالقراءة للجاقين فعين عمرو، وأبو نافع ت وهما حمى إذ قوله؛ فى والحاء بالهمّرة 
الراء.وصم الياء 

ومنللمجهول، الماء نملى الراء ونح الياء صم نجن مقارع، فل يخرج )ح( 
إالما<الوم.الماء نملي الراء وصم الياء فتح 

فىوالصاد بالفاء إليهما للمشار بكسرالشين إ المنشآت الجوار ) يقرأ أن أخبر ثم 
القراءةللباقيرن فتعين عنه؛ بخلف ومثعية حمزة ؛ وهما بخلف صحيحا فاحملا نوله 

٠لثعية الأحر الوجه وهو الشلن بفتح 

مفعول.امم أنه نملي الفتح وأما فاعل، امم أنه على نالكمر ( ج ) 
حمزةت وهما شائع بتين إليهما للممشار بالياء آ لكم ّنفيا ر يقرأ أن أحبر ثم 

بالنون.القراءة للباقين فتعين ائى؛ والك

العثلمة،فعلى بالنون نرأه رمحن الغيب، بياء نرأء فمن مضارع سثفيغ« ٠ ( ج ) 
,اف إلى ند موكلاهما 
فتعينكثير وهوابن للممكى الشتن صم بكر ( شواظ عليكما ر قرأ أنى أحبر ثم 

الشين.بضم القراءة للبانين 

•اللهب بمعنى لمتان والكر الضم )ح( 
ومحلايهدى ضز الأولى فى بثً م ب وكسر حى جر نحاس ورفع ( ص) 

الأولأبالضم اللمث، ونص شموخ سده وحاز الغفى للمث به ال وف
تلابه ١^^، وبغض جه وجنشا ا أيهمضمْ الكمانى وفول 

ثوهما بحق إليهما للمشار ين الرفع بجر ( فلا ونحاس ) يقرأ أن أحبر )ر( 
الميز.برفع القراءة للجانين فتعلن وأبوعمرو كثير ابن 

.1اشواظ )ا نحلى الرفع وأما ، نار٠ ٠ على عطنا فالخفض ( ج ) 



ميمر كبضم يقرأ أن فأمر ورة الخى.هذه مجوصعان آ يحلمشهن ر لمثل إن 
منجماعت أن وأخبر ائى، الكعن الدوري وهو; تهدى بتاء إليه للمشار ول الد الموضع 
وأخبرأنالليث، الحارث لابى الثاني الموضع ميم ر كفم نقالوا داء الأ أهل ثيوخ 
نمةالأ قوما أن وأخبر ول، الأ الوضع ميم ر كضم على نص الليث أن نملوا أخربن 

ضمالأول كر ؤإذا الثاني، ر كالأول ضم إذا أنه سى: ائى الكعن التخيير نقلوا 
مقالةالداني نقل وقد بين جمّع نه لا وأداء؛ نما عنه التخيير هذا وجاء الثاني، 

أنبعد الكر أو بالقسم فرأت أيهما أبالى ا مانى; الكال نه أنوهى ائى الك
نالهما القول وخلاصة داء، ا/د أهل قراء محن بعض التخيير بهذا وعمل بينهما، أجمع لا 

الثانير وكول الأ ضم ! أولها(( )) مذاهب ثلاثة ائى الكعن نقل أنه الحعبرى الإمام 
وضمالأول كر ! (( ثالثها  ١١أيما لالروايتين بينهما التخيير ت ثانيها((  ١١الرثايتين مءن 

ر،بالكثم بالفم ول الأ فاقرأ التلاوة فى جمعها أردت وإذا اللبنؤ، رواية من الثاني 
■الموضعآن فى اليم بكر القراءة للاقين ويتعآن بالضم، ثم بالكر والثاني 

نمرباب فمن ضمها من وأما -ضرب، ضرب باب فمن الميم كسر من ( ج) 
.لغتان وهما ينهر 

نمثلأفيه الثام بواوورمم رص(لخرهااذىالخلألاسعام 
أنويلزم الذال؛ بعد بواو السورة ختام خير الأ ( الجلال ذو ) يقرأ أن أخبر ( ش ) 

يكرأن ويلزم الذال، بعد بياء الباقنن قراءة وفى عامر، لابن ما-ية فتصير قبلها ما يضم 
أماالشامي، المحق فى رمسمت الواوقد أن وأخبر به، لنظ كما ية مل فتصير قبلها ما 

وقفا.ومحييتان والواو وهى ياء فيه فرسمت غيره 

فةحموهو للرمم فاتباع الياء وأما لأم، نعت وأنه للرم اتباع فالواو ( ج ) 
لربك.

٠٠٠
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والخديدالواقعة سورة 

فاعتلاصحح الضز ّنكون وعربا مما ريعهما حمض وعتن وحور ( ص) 
للمنارء عين ر نون رفع وبخفض ، ٠ وحور راء» رنع بخفض يقرأ أن أحجر )ر( 

مهما.والنون الراء برفع الفراءْ لا^أءين فتمن انى؛ والكحمرة ■' وهما شفا .>حين إليهما
أىمحذوف والخبر بدأ أو ولدان(، على) عطنا وحور( فى) فالرفع ( ج) 

الاللفظ جهة من العٍم، جنات ) على غعطئا الراء حفض وأما حور، فيها أو لهم 
وأماعنن، بحور ويكرمون ينعمون ت فالمعنى باردا؛ وماء تبنا علفتها •' حد على المعنى 

وحفصا.رفعا لحور فنعت عئن 

نوله:فى والفاء بالمحاد ثارإليهما للاراء صم باسكان عربا( يفرأ) أن أحبر نم 
كمالغتان وهما الراء بضم المراءه للبانين نتعتان حمزة؛ ر شعجة وهما; فاعتلا صحح 

.طيرء فى تقدم 

ولاصما إئا الصنووانمهام ئدى فى شربا وانضم دار مدرنا وحمأ )ص( 
;وهو دار بدال إليه للممثار الدال بتخفيف ندرنا، نحن ) يقرأ أن أحبر ، ر) 

•الدال بتشديد القراءة فتعن كثير؛ ابن 

مزيدماض أنه فعلى التشديد وأما محجري، نلاثى ماض أنه على فالتخفيف )ج( 
بالفاءإليهم للمنار بغم إ الهيم شرب ) يفرأ أن أحجر نم بالتضعيف، الثلاثي 
اننللبفتعين ونافع؛ وعاصم حمزة ت وهم المحفو ندى فى ت نوله فى لف والأ والون 
.الشين بفتح القراءة 

والفتحالأمم، الضم ونيل: الإبل ثرئت مصدر فى لغتان والفتح الضم )ج( 
المحير.

قملمفتوح همز زيادة مجته ويلزم بالامتفهام لمغرمون( إنا ) يفرأ أن أحبر ثم 
بمالإليه للمنار فمكورة مفتوحة بهمزتين أئنا(( ررإنا اللففل فيصير المكورة همزته 
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ijyCiiللهمزس؛ العامة القاعدة وفق القمر مع التحقيق له ويتض شعبة، : وهو صفا 
كالمظه.مكورة واحدة بهمزة يكون أن منه فيلزم بالإخبار، القراءة لل-افتن 

حولأالخاء واكو اضمم أخذ وفد سائع والقصر بالإسكان بمويإ ( ص ) 
>وذاضلعوضالمئ

الألفبحذف أى والقمر الواو بإسكان ( النجوم بموقع ) يفرأ أن أخبر )ر( 
القراءةu_،_ غنض انى، والكحمزة وهما; مانع يشنن إليهما للمشار كلفظه بعدها 

.بعدهاألف إنبات أى الواووالمد بفتح 
الواقع؛لتعدد ير نكحمع أنه نعلى ألنا بعدها وأثبت الواو نتح من )ج( 

لقميالإفراد فحلى بعدها الألف وحيف الواو أمكن من وأما المعنى، اللففل فيوافق 
الراقعة.سورة وكن الخنس، إرادة 

٠ميثاقكم  ١٠قاف رفع و الخاء ر وكالهمز بضم ( أحد وقد يقرأ) أن أخبر ثم 
الهمزةبفتح القراءة لاساقين قنعتن عمرو؛ أبو وهو; حولا بحاء إليه للمثار كلغنله 

ميثاقكم.قاف ونصب والخاء 

نابميثاقكم( ورفع) للمفعول، البناء فعلى الخاء وكر الهمز صم من ( ج) 
أنهعلى ا، ميثاقكم  ١٠ونصب للفاعل، البناء فعلى والخاء الهمزة فتح من وأما فاعل، 

مفعول.

كفىبكاف إليه للمثار كلفذله كل لأم برفع ( وعد وكل ر يقرأ أحجرأن ثم 
.اللام بنصب، القراءة للباقثن فتعتن عامر؛ ابن وهوت 

أىثان مفعول والحسنى(( ٠ لوعد مقدم مفعول أنه فعلى كلأ( ر نمب من رج( 
فعلىوكل لأم رفع مجن وأما مصاحفهم، فى لغ، بات رمم وقد الحسنى كلهم اس وعد 

بحذفورمم الحسنى، الذ رعده وكل أى محيوق والعائد الخبر، بعده وما مبتدأ، أنه 
النامي.الصحف، فى الألف 

مفتوحةقهلع همزة إثبات منه ويلزم بالقطع؛ نقتبس( أنفلرونا يقرأ) أنه أخبر ثم 
حمزة؛وهو; فيملأ بفاء إليه للمنار الفناء صم وكر (( أنفلرونارا كلمة ابتداء فى 

الوصل،فى قلل تالى وصل همرة وجود منه ويلزم بالوصل، القراءة اقآن للبقنعتن 
الفناء.وصم اليدء فى وتطهر 
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بعمإليهما للمشار هو لمظ بحدف هتا آ الغنى هو انك فان ؤ يقرأ أن آمر نم 
وصمته١^١٧٠ لمقل هو لفظ بإثبات القراءة ادين ااو-عامر؛ وابن ^١^؛ ت وهما 

•الأولى 
إماأوجه: نفيها أتجها من وأما خبرإن، الغنى لفظ أن هوفعلى حذف من ( ج) 

الصفةعن الخبر يقحل نمادأى البحريون ميه ويوالخبر الأمم j؛j، فاصلة تكون أن 
حبرهوالغنى مبتدأ، أعربه وبعضهم الخبر، عاليه يعتمد أتمر عمادا الكوفيون ميه وي

إثباتابلده مصحف اتبع وكل الأول، الوجه على كثر والمد إن، خبر منهما والجملة 
كتبهم.فى الأئمة فدونه ، خبرء ذاع •' موصلا نقله وصلا ت فوله وحذفا 

ءو؛و ؛و 

نسورة إلى انحادلة سورة ومن 

محتكملأجيمه واضمم وفاJ٠ه ماكغا الغون اقصر ثاجون وفى ( ص) 
ثإمكانهاالموز بعد الألف بحذف أى بالقصر إ رويتناجون يقرأ أن أمر ( ش) 

الأخرى،مكان منهما كل بجعل أى الماء تأخير ويلزم فوق، المثناه الماء على وتقديمها 
ينتجونبقراءته المعلق فيصير حمره؛ وهوت نتكملأ بفاء للمثارإليه الجيم وبضم 

وفتحالموز على الماء بتقدم يتناجون القراءة لالبان^ن يفتعلون؛ بوزن كينتهون 
به.نعلق كما الجيم وفتح بعدها ألف ؤإثباتا الموز 

يتناجونفاصله يتافعالون وزن على كيأتخاصمون ( يتناجون ؤ فرأ مجن ( ج ) 
وبقتالساكنإن، لألمقاء الألف حدت ثم ألما نلت قبلها ما وانفتح الياء تحركت 

كيختممونينتجيون فامجاله ينتجون قرأ ومن انحذوفة، لف، المد على لدل الجيم فتحة 
الواوومكون كونها لحدنت( ثم فحذفن، الماء على الضمة استثقلمت، يفتعلون بوزن 

إلى_،J;، الياء على للضمة امحتنقالأ يقال أر الجماعة واو بة لمناسالجيم صمن، ثم 
وكلأيذهبون، برزن اللففل فيصير اكن\ن اللالقاء الياء حذفث، ثم الجيم، 

السر.وهو: الجوى من 
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فأزذو\دلأ3\ض نونه بابمع؛وملأ )ص(وفى 
إليهللمسار نبلها ما فتح ويلزم الس-ين بتقيل آ تمكوا ولا ؤ يفرأ أن أخبر ( س ر 

٠نبلها ما وإسكان المن بتخفيف القراءة فبن عمرو، أبو ت وهو حلا بحاء 

وأماالتعدية، بهمزة الزيد الثلاثي لئ، أمقاصه خففه فمن مضارع هو ( ج) 
المتضة.مورة انل موهدءاحر بالضبف، الزبد الثلاثي مسك نماصيه التنديد 

ويلزم٠، نوره راء» وبخفض بحدفه أى مم( ميم) تنوبن بترك يقرأ أن أمر نم 
•وهم دلا شذا عن نوله؛ فى والدال ثالشين بانمن السهم ار للمئبعدها الهاء ر ك

٠٠منم ٠ ميم تنوين باسات القراءة إلسانين فتعن يثير؛ وابن ائى والكوحمزة حفص 
الكاية.هاء قواعد وفق بعدها الهاء صم منه ويلزم ا(، ررنوره راء ونمب 

حفضلدلك مفعوله؛ إلى أصيف الفاعل اسم فهو ا( متم ١> تنوين ترك من ( ج) 
أصلفعلى نونه من وأمأ تخفيما، هنا الإضافة وأفادت مفعوله، كنه بالإضافة؛ نوره(( )ا 

•به المفعول على به منهوب ا؛ ونوره  ٠١للاستقبال، أو للحال كان إذا يعمل بأنه الفاعل اسم 
مملاالشام عن وينجيخم سما ا نونوأنصار ا لامزد ولك ( صر 
تكونأن نلزم الخلألة لنقل على لأم بزيادة الله( أنصار كونوا ر يقرأ أن أمر ، شر 

مابإليهم للمنار الحلألة لففل قبل وأنصار،( راء وبتنوين كلففله مكسورة اللام هده 
تنوينوترك اللام زيادة بترك القراءة للجاقنن فتعن عمرو؛ وأبو كثير وابن نافع وهم: 

أنصار.

عنارا أنمفقطع نونه ومن الخلألة للقفل إضافته فعلى التنوين ترك مجن ( ج) 
اللام.بهذه مخفوض الخلألة فلففل الجلالة لففل قبل الجر للأم فاحتيج الإضافة 

وهر:للنامى لله ما قتح ويلزم الجيم بتشديد من( تنجيكم يقرأ) أن أحبر ثم 
قبله. ١٠إسكان منه ويلزم الجيم، بتخفيف القراءة فتعنللباقن عامر؛ ابن 

حلارضا زاد الضم نخرن وخشج، اضافة ناء وأئصارى وبعدى إ ص ر 
أنصارىر أحمد، اسمه بعدى من ر هما إضافة ياءي اكف، فى أن اخبر ا ش ) 

ضمبإمكان ، حثسج، كأنهم ر يقرأ أن أخبر ثم فرسا، الجمعة فى حلاف ولا افه، إلى 

٥٩٣الإب( )مخ-ا-السأت 







بحالةيختص بأنه التمريح إلى احتاج موصلا بقوله! بها الخاصة حالته يظهر ولم 
لكلحكمه واضحا بابه فى التفصيل تقدم أنه إجمالا فالعني إلخ وآمنتم فقال الوصل 
لفلالوصل بحالة خاص الأول إبدال أن إلا وعدنا وإدخالا وتسهيلا محنا القراء 
•الوصل حال همزها بإبدال قنبل به اختص ما إلا يذكر لم البت وكأن هنا، فبينه 

انجلأوأهلكي بايا مص ٨ من ن )ص(ساحوناذممغضدو 
نولهفى الغيب بياء يقرأ وأن الخاء، مكون بفم ( فحقا ) يقرأ أن أمر ( ش ) 

القراءةبائ^ن إالذتاو\ن ائى؛ الكوهوت رض براء إليه للمشار ا هو من تعلمون ف) 
لقولهقيد ا مجن ر لفظ أن واعلم آ، هو من تعلمون فر فى الخطاب وبتاء الخاء بإمكان 

علىمتفق فإنه آ كيف تعلمون فر نحو من بعده بقع لم مما احتراز ( تعلمون ف) 
خطابه.

ثةفاله.ناّسآ تعلمون فر فى الغيب وأما لغتان، والإمكان الفم آ محقا ر ( ج ر 
إفاقةياءك، المللئ، مورة فى أن أحبر ثم ( أرأيتم قل ) فعلى الخطاب وأما ، يجير( من ف) 
.( الك أهلكنى إن ر (، رحمنا أو عي م) 

القيامةسورة إلى ن سورة وس 

حلاروى فاكروحرك فله ومن خالد يزلقونك فى وضمهم ( ص ) 
الأئمةوهم حالي بخاء إليهم للمشار الياء بغم ( يزلقونلث ) يفرأ أن أخبر ( ش ) 
.ن سورة انقصن وهنا الياء، بفتح له يفرأ أن فيتعتن نافعا، عدا ما السبعة 

،انجري الثلاثي رلق فماصيه الضارعة ياء فتح فمن مضارع ( لتزلفونك )ج() 
٠التعدية بهمزة الثلاثي مزيد أزلق فماصه ياءه صم ومن 

للمثارفتفتح الباء ونحريك القاف بكمسر آ قبله ومجن فرعون ) يقرأ أن أمر ثم 
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للماضعمرو؛ وأبو اثى الكت وما حلا روى ث موله فى والخاء بالراء إليهما 
٠الباء وإسكان القاف بفتح القراءة 

أصحابهمن معه من فمعناه; باءه وفتح قافه كر فمن ظرف ; إ قبله ) ( ج ) 
منتقدمه من ت بمعنى نهو الباء وسكن القاف فتح من وأما أشياعه، مم حوله ومن 

الطغاة.

ناءفتوصلادون من ومالطاب فصل ماهيه شماءماليه ويخفى رص، 
بشتنإليهما للمشار كلفغله التذكير بياء آ منكم يخفى لا ر يقرأ أن أحبر ، شر 

التأنيث.بتاء القراءة للبانيرن فتعين انى؛ والكحمزة وهما; شفا 

محوتالفاعل أن نعلى اكذكير وأما للقفل، ومراعاة صل ات على فالتأنيث )ج( 
•غيرحتجتم،

فى( مجاهيه أدراك وما ) هنا ( سلطانيه عض ) ، ( ماليه محي ) يفرأ أن أمر تم 
للمشاركن البهاء المسماة الوصل حالة فى الثلاث هاء بحازف القارعة 

الثلاثالكلمات هاء ات بائبالقراءة فتعين حمزة؛ وهو• فتوصلا بفاء إليه 
-مواصحها كل فى إثباتها على فاتفقوا الوقف، فى أما وصلا، 

بهاجيء إنما للأصل ونظرا للرمم اتباعا وقنا اتها إثبعلى الأئمة اتفق قد ( ج) 
مجرىالوصل أحرى نقي• وصلا أثبتها مجن وأما ا، قبلهما حركة لبيان الوقف فى 

الكلمة.أصل إلى ففتر الوحل فى حيفها ومن الوقف، 
فلاالوصل أظهرها فلما بها المتصل الحرق حركة ظهور اختصاصها من كان ولما 

•بالوصل الحركة لظهور استغناء لها حاجة 

رنلأرج ويعداع له بننف مقاله ون يؤمنويلك__نون إ ص ر 
منفيها الغيب بياء ( يذ.كرون مجا قليلا ا،ر يؤمنون مجا قليلا ر يقرأ أن أخثر آ رم 

ذكوانابن وهم: داع له بخلف مقاله قوله: فى والدال واللام باب إليهم للمثار اللففل 
اإفعلد٠نفى الخطاب، بتاء القراءة للبانذ.ن فتمن ذكوان؛ ابن عن بخلاق كثير وابن وهشام 
الحاقة.تمت، وهتا ذكوان، لابن الأخر الوجه وهو: 
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نحوماثله ما على له حملا أمر فعل أنه معلى اللام وأمكن القاف صم من )ج( 
وألفواللام القاف فتح من ا وأمأدرى(، إن نل (،) لن إني نل ) أملك( لا إني )قل 

آ.قام لما وأنه ) نحر على له حملا محاض نهو بينهما 

جنلأمصاف ربى ويا بحلف لازم الضم كر0 فى يدا ودلْ )ص( 
لازمبلام إليه للمشار ٠ ولبدا لأم كحر بفم هنا آ لجدا عليه ر يفرأ أن أمجر ، شر 

,لهشام الأحر الوحه وهو اللام بكر القراءة للبانثن فتعثن عنه؛ بخلف هشام وهوأ 
فعلىالضم وأما ودر، سدرة نحو ر بالكلبدة حمع أنه على نالكمر )ج( 

احدةث إصانة ياء الخن ِورة فى أن أحجر نم وغرف، غرفة نحر; بالغم لبدة جمع أنه 

كلأصحته الرهع بخفض ورب حكوا كما فاك—روه وطاء ووطأ )ص( 
منفيصير بعدها وألف الطاء وفتح الواو بكر ( وطاء أشد ) يفرأ أن أخبر إ ش ر 

ءاِابن وهما: حأكوا كما قوله: فى والحاء بالكاف إليهما للمثار المتصل المد قبيل 
نطقكما ألف، بدون الْلاء ؤإمحكان الواو بفتح وطأ، البانتن) قراءة وفى عمرو وأبو 

فتحهلغيرهما صن عمرو؛ وأبى عامر ابن قراءة فى بكسرالواو أمر وقد بااقراءتين، 
■التوضيح فى زيادة 

بوزنوطاء واطأ محمدر أنه فعلى ألف بعدها الهناء وفتح الواو كر مجن )ج( 
محوانفةأو اللسان، القاو_، موانقة ت بمعنى وهو الفاعلة بألف المزيد الثلاثي قتالأ قاتل 

فتحمحن وأمأ بمبصر، ولا بمسموع الليل فى يشتعلان لا نهما ئ الليل؛ فى القلب، مع ال
الخير،فى ن، أثبومعناه انجري، الثلاثي وطأ وطئ معير أنه فعلى الطاء وسكن الواو 

•النهار قيام من للقلب وأحففل 

والكافبمحبة إليهم للمثار الباء رفع بخفض الشري،( رب يفرأ) أن أحبر ثم 
القراءةللباقن وتأوخن عامر؛ وابن ائى والكوحمزة شعبة وهم كلأ صحبته ت قوله فى 

الباء.برفع 

محيوفلمبتيأ حبر أوهو ، هو{( إلا إله لا. والخبر)ا محبتيأ، أنه عالي نالرنع رج، 
١ربك من بدل أنه فعلى الخفض وأما رب، هو ت أى 



١^^^)ص(وثاثفبوئضض 
إليهمللمنار الثانية ( ثلته ) ثاء وبتصب ( نمقه ) فاء بنمب يفرا أن أمر )_( 

الثانية.والثاء الغاء بخفص القراءة _؛j، والكوفيون؛ كثير ابن •' رهم ■ خلى بظاء 
بعدر ونكالفتح بعد فتمم قاعدتها على كل فى الضمير هاء إن ت تنجيه 

الكسر.

.نلثى، ٠ من على العطف فعلى الخفض وأما ، ٠ أدنى ٠ على عطف فالتهب )ج( 
هتام؛ت وم لاح بلام إليه للمثار ( ثلثى ؤ لأم صم بإمكان يقرأ أن أخبر نم 

لأمها.بضم القراءة 

ذلالتخف.يف.الإمكان وأما صل، ات على دلالة فالضم )ج( 
محفسز;وجماظ

وحللاخص الغيب يذكرون وما تحه فعم امغمره وففادر 
القراءةإل-اتين فتحتن لحفص؛ الراء ر كبضم والرجز( يقرأ) أن أخبر )_( 

الراء.بكسر 

.لغةوالكر الحجازيتن، لغة فالضم لغتان، والكسر فالضم ( ج) 
كلفظهمفتوحة همرة بينهما والا.ال الذال باسمكان أدبرآ إذ ر يقرأ أن أخبر لم 

ونافعحفص وهم فسائر اجتلأ عن ت فوله فى والفاء لف والد بالعثن إليهم شار لل
همز.بدون مجدية ألف بينهما والدال الذال بفتحة دبر( البانتن)إذا قراءة وفى وحمرة 

١خري ات وقيد الكلمتتن بإحدى الترجمة هذ.ه فى نهلق ند ت تتجيه 
الزمان،مجن مضى لما ظرف ٠ إذ I أن فعلى همزة بينهما الحرفتن كن من ( ج) 
ألفبينهما الحرفين فتح وأما التعدية، بهمزة الثلاثي مزيد لأنه قطع؛ همزته واأدبرا 

مجرد.ئلاثى ادبر٠ الزمان، من تمل لمايظرف إذا١ ٠ أن فعلى مدبة 
وابننافع وهما■ بعم للمثارإليهما الفاء بفتح تنفرة( مر يقرأ أن أخبر نم 

الفاء.بكر القراءة للباقين فتعلن عامر؛ 

.٢





٥ءهءء 

فلاخلفهم هدى عن من قف وبالقصر لما صرفه رووا إذ نون ملأمل ( ص) 

بصلاالوك فى واقمن٥ صرفه ومحا ا دنإل كويه ديوٍاما ا ذك
ولاعهم ما فواقام هثيمد وفل ه رفصرووا إذ نون التان وفى 

إبدالهويلزم وصلا؛ الثانية آ ملاخ ر لأم بتنوين صلاصلأ، ر يمرأ أن أمر ا ش ز 
وهم:لما صرفه رووا إذ فوله: فى واللام والصاد وارام بالهمزة إليهم للمثار وقنا ألما 
واحتلفراومحلا المنوين بترك القراءة للّاةين فتعن وهشام؛ وشعبة انى والكنافع 

إليهمللمثار الوقف فى الثانية ملأمل( ) ألف بحذف أى بالقمر يقرأ أن فأمر وقنا؛ 
ابنوهم: زكا فلا خلفهم هدى عن من قوله:فى والزاي والفاء والهاء والعن بالميم 

لأبىنص عنهما خلاف غير محن وشل وحمزة عنهم بخلاف والمزي وحفص ذكوان 
الدينأى غيرهم وأما لف، و\ي وقفوا المنونن أن والخلامحة وقفا. لف المد إثبات عمرو 

مجنومنهم عمرو، أبو وهوت لف اءت أنبت من فمنهم مذاهب؛ فعلى التنوين ح-ذغوا 
الوجهانله محن ومحنهم وشل حمزة ت وهما اللام على كون بالالوقف ويلزمهم حيفها 

■وحفص ذكوان وابن البزى ت وهو والإتجات الحذف أى 

أغلالا) هو الممسوب النون يعده لما للتنامحب ; ا(أولا را جوه فلو نون من )ج( 
جميعيمرقون العرب بعض إن ت الكوفين من وغيره ائى الكقول ث ثانيا(( )١ وسعيرا( 

هذايحرف محن العرب من محمعنا خفش; ات وقال التفضيل، أفعل إلا ينصرف مجالا 
الحربمجن والمراد المرق، ماء حمات فى صل ات ن 'ئ ينصرف؛ لا ما جميع ويمرق 

صراحباتجمعوا كما جبمع قد الحمع هذا إن ت ة ثالثا را أمد ينو هم منهم سمع الذين 
هذاعلى ودل صرفها، حكم فاعملى الخمع؛ فى حاد الد أشبه فلما صواحب فى يوصف 
وفقومحلا تنوينه من المبدلة لف با'ث عليه وقفوا وقل لما، صرفه إذرووا فوله؛ المعنى 

صلات اتبع فقد ومحلا ينون لم ومن ألنا، رسمت وأنها والجريدية الصرفية القواعد 
المشهورةاللغة وهى محرفه، منع فى الجموع منتهى يغ ممن ير نكحمع إنه حث 
فعلىحذفها ومن الرسم، انع فقد لف الد أثن فمن مذاهب، فعلى وقفوا إذا وهؤلاء 

إثباتا.والرسم حذفا صل ات انع فقد والإثبات الحذف الوجهان له ومحن صل الأ 

غ.



وقعاألفا إبداله ويلزم وصلا؛ الئانية الراء بتنوين ( نواريرا كانت ر يقرأ أن أمر ثم 
كثيروابن ناقم ت وهم محرفه رصا دنا إذ فوله! فى والصاد والراء والدال بالهمز إليهم للمثار 

فيه،فاختلفوا الوقف أما ومحلا، اكوين بترك القراءة إاو_انين وشعبة؛ اثى والي
وهو[فيصلا بفاء إليه للمنار خيرة اذ ا قوارير ر ألف بحدف ت أى بالقصر يقرأ أن فأمر 

لمنوقفا مدية الثانية قوارير، ٠ راء بعد ألف إثبات فنعا'ن الراء؛ مكون فيلزمه حمزة 
منالثانية فى ما بيان فى شرع الأولى ا، قوارير ٠ فى الأنمة مذاهب محن فرغ ولما ض، 

ألفاإبدالها ويلزم ومحلا، الثانية الراء بتنوين ( فضة من قوارير ) يقرأ أن قامر مذاهب؛ 
ائىوالكنافع ت وهم صرفه رووا إذ قوله: فى والصاد والراء بالهمز إليهم للمشار وقنا 

أنفأمر فيه، فاختلفوا الوقف أما ومحلا، اكوين بترك القراءة باقيأن لالفتع؛ن وشعبة؛ 

إلىصميرمعهم عاد لن ونفا فيها الثانية الراء بعد الألف باثبات أى بالمد لهشام يقرأ 
بحذفأى بالقصر القراءة للبانا•ن فتع؟ن وشعبة، ائى والكناُع ■ وهمم القرب رمزهم 

القراءاتمن فيهما ما وخلاصة الراء. إسكان ويالزمهم ونفا، الثانية الراء بعد لف ات 
وشعبةوالنسائي لنافع وقنا ألفهما وإثبات ومحلا معا ننويتهما : I( الأولى )١ خمس: 

ألفهوحذف ومحلا الثاني تنوين وعدم وقنا ألفه وإثبات ومحلا الأول تنوين ; لثانية(( ا0 
لهشامومحلا تنوينجما عدم ٠ والرابعة الثالثة،  ١٠كثير، لابن راؤه كن تثم وثقا 

عدمت ٠ ة الخام٠ للثاني، ونحذفان للأول ألفهما فتنب الوقف فى وأما وحمزة، 
وابنعمرو لأبى الثاني ألف وحذف الأول ألف قالبان الوقف فى أما ومحلا، سوينجما 

وحض.ذكوان 

عليها.وقف إذا نسكن ألفها ما : تنبيه 

لرءوسها يزاد كاكامي ٠ محلأمل )ر فى المالفة قللاوجه آ قواريرا نون) من رج( 
لاشتراكهماالاحاد على وحمله خفس، وات ائى الكقول وكذا تأكيدا، فيكون الأى 

الأى؛لرءوس اكاسب علة فى الأول على ويحمل كذلك، الثاني وتنوين ايمع فى 
رأسالأول فلاق الثاني؛ دون ول ات نون مجن أما آية، رأس أنه فيه يتصور لم الثاني ن ت 

ينونهمالم من وأما ذكر، مما لخلوه الثاني وترك رقنا، وصلا الأى رءوس فغاب آية 
عنوجاء الشهور، القول على الجموع منتهى لحيغة الصرف من منعهما فعلى ومحلا 





((إستبرق ورر مر، كما لمدس نمن، حضر(( )ر أن فعلى حغضهما من وأما تقدم، كما 
.مندس((ر) على عطف 

Iوهم بحصن المهم للهئار الخطاب بتاء تشاءون، وما سلا ر يقرأ أن أخبر ثم 
.ان الأتسورة انقمن، وبهذه الغٍب، بياء القراءة للجاقين فتعين والكوفيون؛ نافع 

أوالالتفات فعلى الخطاب وأما ، ( خلقناهم نحن قوله) على ردا نالغيِط زج( 
القمل؛همز بواومكان ( أقتن، الرسل ز يقرأ أن أخبر نم الحلق، لكافة انمام الحقناب 
للباقينفتعين عمرو؛ أبو ; وهو حلا بحاء إليه للمثار الضم وهى بحركتها محركة 

الكلمة.أول فى القاف، قبل بالهمز القراءة 

أنياثمتح، بالهمز ذرأْ ص وأما الوقت، من لأنه الأصل؛ فعلى بالواو قرأ من ( ج) 
•الواو عر الضمة الواولاستثقال محن بدل 

■قوله فى والراء بالهمز إليهما للمشار الدال بتشديد إ فقدرنا ز يقرأ أن أحبر ثم 
الدال.بتخفيف، القراءة للباقين فتعين ائى؛ والكناقع • وهما رما إذ 

مجرييفهو يد المشد وأما القدرة، من مجرد ثلاثي ماض أنه على فالمخفيف ( ج) 
القدير.من بالمضّعيف الملاثى 

اللامبعد الألفي حدمحط مجته ويلزم بالوحيد، جممالة، كأنه ر يقرأ أن أمر ثم 
فتعينوحفص؛ والكائى حمزة وهم: علا شدا قوله: فى والين بالشين إليهم للمثار 
.جمالات( ز اللام بمد ألف، إثبات منه فيلزم بالجمع القراءة للباقين 

واحدلا جمع امم ت وقيل وحجارة كحجر جمل جمع أنه على فالموحيد )ج( 
هذافعلى الإبل؛ ت وهى لجمال أو لجماله جمع أنه فعلى بالجمع قرأ ومجن لفظه، مجن له 

المرسلات.سورة انقمن، وهنا الجمع، جمع يكون 
**

العلقمحورة إلى المبإ محورة ومن 

أفبملأالك—ابى بننميض كذابا ولأ وقل المصرقام، لابشن وفل ص( 
٦٠٧



للمشاراللام بعد لف امد بحذف أى بالقمر ( فيها ليفين ) يفرأ أن أمر ( ر )
اللام.بعل ألف باثبات أى؛ بالمد القراءة للباقن فتعذب حمرة؛ ومحو! ناش بفاء إله 

لثمن فاعل امم أنها نعلى المد وأما مشية، صفت أنها على لمالقصر )ج( 
الثلاثي.

القراءةاالسانين ائى؛ للكالذال بتخفيف ( كذابا ولا لغوا ) بقرأ أن أمجر ثم 
بتشديدها.

محيرأو نتالأ، كناتل فاعل بوزن كاذب مصدر أنه على فاكخفبف )ج( 
رفيدهوكذابا، تكذيبا كذب ممسدر أنه فعلى التشدبد وأما كتابا، ككتب كذب 

تشديده.فى حلاف فلا وكل وكل.ابا، هو بها بق يلم مما احترازا بولا بوق بال
كملاناميه الرحمن وفى ذلوو حمضه السموات بارت رفا وفى ( ص ) 
إليهمللمشار الموحدة الباء رغ بخفض ( الموات رب ر يقرأ أن أحبر ( ش ر 

يفرأأن وأخبر برفعها، القراءة فتعن والكوفيون؛ عامر ابن ت وهم ذلول بذال 
إليهماللمشار الرحمن نون رفع بخفض وهوت السالف بالتقبل ( لا.مملكون لرحمن ا) 

القراءةللباقين فتعن عامر؛ وابن عاصم ؛ وهماكملا ناميه قوله فى والكاف بالنون 
•النون برفع 

فعلىا( رب وا» حر من وأما ، ٠ ريلث، » من البدلمة فعلى خفضهما من ( ج ) 
فحلىمعا رفعهما ومن ، ٠ مملكون لا ٠ وحبره الابتداء على ٠ الرحمن ٠ ورفع المدلمة، 

الرحمنأو خبرا، وارحمن مبتدأ رب يكون أو الرحمن، موات الرب هو ت تقدير 
.حبره مملكون ولا بيان عهنف أو له نعت 

ائملأجرْءى الثان تصدى نذكى وفى نحتهم بالمد وناحرة ( ص) 
للمشارالمرن بعد ألف ياثبات أى; باك نخرة( عفتاما ) يقرأ أن أحبر )ش( 

أى:بالقصر القراءة للبا»ين فتعن انى؛ والكوحمزة شعبة وهم: بمحبة إلهم 
٠المرن بعد الألف بحذف 

فهمافعله، وزن فعلى حذفها من وأما فاعلة، وزن فعلى اُدلف أثبت فمءت ( ج) 
البالية.وبمعنى وحذر، كحاذر لغتان 

.٨





ذالاككئيرالتشديد وأما مجرد، ثلاثي لأنه اادص_ل، على فالتخف—ف )ج( 
بالتضمف.الثلاثي مزيد وكل البالغة، أو 

أليوم وحمك اشوفى فعدلك بمنبأراووسمفى 
بحقإليهم للمثار الضاد مكان المشالة بالظاء ( بغنى ) يفرأ أن أحبر ( ش ) 

بالضادالأاف؛ن قراءة وقى ائى، والكعمرو كثيروأبو ابن راووهم: حق ت فوله فى والراء 
التكوير.انفقمت وهنا كلفظه، الفناء مكان ال—اقعله 

أى:فلأنا ظنت مجن مفعول بمعنى: فعجل فوزنه القائمة بالظاء قرأ من )ج( 
بالضادقرأ من وأما إليه، أوحى مما زيادته أو حرف بنقص يمنهم هو محا فالمعنى اتهمته 

•ربه س إليه أوحى بما ببخل امفاءلسضأى:خلأى:لأ أنه فعلى 
القراءة ٧٠٤للباكبن االكوذيين؛ الدال بتخفيض ا فعدلك يقرأ) أن أحجر ثم 

الدال.بتشديد 

وهوفاللمبالخة التنديد وأما مجرد، ئلائى نه ئ الأصل، على فالتخفيف )ج( 
بالتضعيف.الثلاثي مزيد 

بمحقإليهما للمثار كلفغله يوم(( رر ميم برفع تملل؛،( لا يوم يفرأ) أن أحجر ثم 
ممااحترازا لا بلففو وقيده بتعبها، القراءة قنعتن عمرو؛ وأبو كثير ابن ت وهما 
الانفطار.محورة وتمعن، غيرها، أو السورة فى قبله وغ 

بوم ٠٠من بدل أنه على أو هوبوم، أى محذوف مبتدأ حبر أنه على فالرفع )ج( 
ويجوزالبصريين، عند إءراُج، حركة فحركته الفنرف فحلى المسِط وأما قبله، الدينا( 

يومالجراء أى! نحدوف حبر هو ١ادهبان كلأ وعلى بتاء، حركة تكون أن اإكوءيين عتل 
٠يوم اذكر أى به مفعول أو يوم يدينون أى الفلرفية على منمومحإ أو تمللئؤ، لا 

ولأراشدا مده وهدم بفتح وختامه غلا امحمإ فاكه،بي وفى )ص( 
اءالفبعد لفّإ الد ، بحدفت أى بالقمر فاكهتن، رانقلبوا يقرأ أن أمر ، شر 

بعدألقف باثباص، أى بالمل. القراءة لال؛_اقين كبن حفص، وهوت علا بعآن إليه للمشار 
٠(( لابثتن » كلففل وتوجيهها الفاء، 

بحدالدلف تكون بأن الماو م وتفل. الخاء بفتح إ مك ختامه ؤ يقرأ أن أحبر ثم 



الكاثى؛وهو راشدا براء إليه ار للمث—قاتله بوزن التاء على متقدمة الحاء 
التاء.نتح فى حلاف ولا كلمهله، التاء بعد المد وتأخير الخاء بكسر المراءة للاءين 

بمعنى;الكأس به يختم لما اسم أنه فعلى بعدها لف ات وجعل الخاء فتح من )ج( 
وزنعلى نهومجمدر التاء بعد لف ات وأخر ايء ر كمجن وأما مجك، رائحته خام 
معفاتفق المساك، رائحات الشارب يجد شربه ونهاية شربه مفعلع معانيه! فمن فعال 
.التطفيف صورة انقضت ول، ات المعنى 

يهلاعم حيا اضمم تركس وبا دنا رضا عمُ ضم فقيلا يصلى ( ص ) 
المادفتح فيلزم اللام وتشغيل الماء بضم معيرا( ويملى ) يقرأ أن أمر )_( 

ائىوالكعامر وابن نافع وهم: دنا رصا عم فوله: فى وازال والراء بعم إليهم للمثار 
نبلها.الماد سكون ويلزم اللام وتخفيف الياء بفتح القراءْ الم١نين فتحين كثير؛ وابن 

ماضيهللفاعل فمبنى اللام وخفف الياء فتح فمن مضارع، فعل يصلى( )ج() 
اللام؛وشدد الياء ضم ومن دخل، بمعنى: وهو يعلم علم باب من انجري الثلاثي صلى 

تمليت.فمصدره بالتضعيف ا،لزيد الثلاثي صلى من للمفعول فمبنى 

فىوالنون وعم بالحاء إليهم للمهشار الموحدة الباء بفم آ لتركن ر يفرأ أن أمر نم 
بفتحالقراءة للمافن فتعتن وعاصم؛ عامر وابن ونافع عمرو أبو وهم؛ نهلا عم حيا ت قوله 
.الوحدة الباء 

لتركنوالمعنى: المقدم الإنسان والمراد: الواحد خطاب فعلى الباء فتح مجن ( ج) 
الجس،أى! الإنسان معنى غيه روعى الجمع خطاب فعلى صمها وأما هول، بعد هرلأ 

الساكنلألمناء الجاية واو تم الأمثال لتوالى الموز ، liUلمركبونن فيه والأصل 
عليها.للدلالة الضمن وبقيت 

فدنرئلأوالخفأ ذما مجيد او حصوهوفى رهانه احفض ومحفوظ )ص( 
بخاءإليهم للمثار الغناء رفع بخفض محفوفل( لوح فى يفرأ) أن أمر )_( 

الفناء.برفع له يفرأ أن فيتعينء • نافعا إلا المبعة القراء وهم؛ خص 

لهؤإنا الدكر نزلما نحن إنا ) الى تعال قلق_رآن نعت أنه على الرفع ف( ج) 
.للوح نعت والخفض لحافظون( 



الدالرفع حفص ت وهر السالف بالتفسد آ امحيد العرش ؤ يفرأ أن أحبر ثم 
الدال،برفع القراءة والكسائى؛ حمزة ! وهماخفا ضن اليهما للمنار 

٠( والطارق ) فى حلاف ولا المروج سائل آخر وهذء 
وأما، ( ربلث بطش ) نوله من لربك أوتهت للعرش، نعت إمجا فالخفض ( ج ) 

لدو.صفة أو حبر بعد حبر أنه فعلى الرفع 
توهو رتلا براء إلمه للم—شار الدال بتخفو ( قدر والدي ) يقرأ أن أحجر نم 

الدال.بتشديد القراءة فتعي'ن الكسائى؛ 

التنديدوأما القدرة، ممدره الأصل على مجرد ثلاثي أنه ^5،؛، فالخفيف ( ج ) 
•شتاء اَد بتن والوازنة التقدير أو القدر بمعنى وهو تضعيفا الثلاثي مزيد من فهو 

جملاودو حى الئذكير يلمع صنا حر يضم ومي حز يوبردن ول ؛ ص) 
لئلاوالخنم ضاع افمم ممشطر نهم يه غولا حق اولوا وضم 

ثملاافنمسى يزوى فندر ؛ JU-ر بأئك1د\فف لد و؛النيرن 
للمثاركلففلم الفعل فى الغيب بياء الحببماة( توثرون بل يقرأ) أن أحبر ، شر 

محورةانمضت وهنا الخطاب، بتاء القراءة لاو_اقين عمرو؛ أبو وهو حز بحاء إليه 

•الأءر 
للعموم،فإما الخطاب وأما الجنس، به المراد لأن (؛ يامحبت)اvشقى ب، فالغي( ج) 

محمد.يا : لهم قل وإما 

•فوله فى والماد بالخاء إليهما للمشار التاء بغم ا نارا نمالى ر يمرأ أن أخبر نم 
التاء.بفتح القراءة كبن وشعبة؛ عمرو أبو ت وهما صفا حز 

نعلىالتاء صم ومن للفاعل، الماء فحلى التاء فتح فمن مقارع نملى( )ج() 
للمفعول.البناء 

ابنوهما; بحق إليهما للمئار التذكير بياء فيها( سمع لا ر يقرأ أن اخبر نم 
أولهبفم يسمع( ) يقرأ أن وأخبر التانيثح، بتاء القراءة للباقن خض عمرو؛ وأبو كثير 
وابننافع وهم: حق أولو فوله: فى وحق بالهمز إلههم للمثار كلففله لاغية( ) تاء ورفع 
•لاغية تاء ونمب يسمع أول بفتح القراءة ليافن ؛تعتنخ وأبويرو؛ كثير 



بياء( مع ي) ت ولى اد قراءات ثلاث فيه—ا ، ( لاغيا فيها مع ن لا ) ( ج )
أنأو للقمل أو اللغو ت و لاغية  ١١معنى أن ت منها مور لا للتذكير؛ فالياء مفمومة 

نائب(( لاغية  ١١رفع لدلك للمسول؛ مبنية فجعلها صمها وأما مجازى، مؤنث (( لاغية را 
واللفظللأصل مراعاْ للتأنيث فاكاء الياء مكان بالتاء أنها غير كالأولى : الثانية(( رر فاعل 

لدلكللفاعل؛ الماء فعلى فتحها إلى نظر فمن مفتوحة، أوله فى بالتاء : ))الثالثة(( 
الأولعلى حملت فان وحطابا، تأنيثا فتحمل التاء أما به، المفعول لاغية((٠على رر نمب 

علىحملت إن وأما لاغية، فيها الوجوه تلك جع تلا ت أى وجوه على يعود فالفاعل 
علمأين من ! قيل فإن امحاطب أيها أن تسمع لا ; أى مخاطب كل ; فالمراد الخطاب 
خاصوجه له وهوالتأنيث، التذكير، صد كان لما ت قلت، التذكير؟ ضد وليس الخطاب 

الخهياب؛لأنعلى تدل أن ث، التأنيعلى الدالة التاء احتمال من انع مفلا وجه الأ فى 
سقوقد المنى، احتلامح، بمنع لا اللففل اشتراك لفظا؛لأن بينهما مشترك التاء حرف 

•بالانعام سيل( ولتمحن، ) قوله: فى نفليرف 

والقافبالضاد إليهما للمثار زايا الصاد بائمام آ إلا بمحيطر ز يقرأ أن أحبر ثم 
يفرأأن وأخبر حلاد، عن بخلاق وحلال ، حلفوهما; قللا والحض ضاع قوله: فى 

القراءْهشام؛ وهو: لذ بلام إليه للجشار الماد مكان بالمتن ميعلر( مب) 
٠الغاشية مورة انقحتؤ وهنا لخلاد، الأحر الوجه وهو: كلففله الحالمة بالماد 

ا:وهمّشائع بتتن إليهما للمنار الثانية الواو بكر والوتر( يقرأ) أن أحبر نم 
الواوالثانية.بفتح القراءة للباقثن فتعأن والكسائى؛ حمزة 

٠تميم لغة والكر قريش لغة فالفتح لغتان، : وهماآ: ج ر 
فتعين،عامر؛ ابن وهو: لليحمثى الدال بتشديد عليه، فقدر ر يقرأ أن أحبر نم 

.الدال ه بتخفيفالقراءة لالباقثأن 

.نفليرهتقدم ((ارج 
قملابائد المز فتح يحصون حمو)٠، لأ بر يعد عب وأزبع ( ص) 

هىلا( بل ) لفظ بعد وقعتا أفعال أربعة فى ب، الغيبياء يقرأ أن أحبر رش( 
عمرو؛أم ت وهو حصولها بحاء إليه للمئار وتحبون( وتأكلون، تحضون، ولا كرمحون، تر 

•ربعة الأ فعال الأ فى الخطاب بتاء القراءة للباقثن فتمن 
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نلهذاالخطاب وأما الجمع، به المراد ن لا ان؛ الإنسمعنى على حملا فالغيب ( ج )
إلخ.تكرمجون لا ل ; مجحمد يا لهم قل ; معنى على أو الالتفات، مجع أيضا المعنى 

الحاءبعد ألف باثبات ت أى والد الحاء صم بفتح آ نحاصون ولا ؤ يقرأ أن ألجر ثم 
بثاءإلههم للمشار طويلا مجدا فتمد اللازم المد قبيل مجن صار الساكنان اجتمع فلما 
بعدالألف بحذف ت أى والقمر الحاء بضم القراءة لالبانين الكوفيون؛ وهم نملا 

الحاء.

علىكتتخاصمون تتحاصون غيه; صل نامت بعدها ألفا وأثبت الحاء فتح س )ج( 
الثانيةنى الأولى الضاد إدغام لزم نم تخفينا، التاءين إحدى تتفاعلون وزن 

وأمجاتقا.م، لما مشبعا مجدا وبمد مثيلة، واحدة وبغال مخففة، واحدة بتاء اللففل نمار 

جنسمجن ولامه عينه الن.تح، انجري الثلاثي حض مجن : فهو ألف بدون الحاء صم مجن 
معنى.اتحدا والوجهان تشد ، شل باب من فهو بمعنى!^١^٠ واحد 

ولأاره وفك ربى فى وداءان راويا ويوثى فافسه يعدب )ص( 
انهلأفعز ندى از إطمألوي مع ننو؛نا وند واكسر° احمضن وبني 

فىالمثلثة والثاء الأول فى الدال بفتح ( يوثق ولا ) ( بعدب لا بقرأ) أمرأن ( ر) 
.والثاء الدال بكر القراءة فبن الكائى؛ وهوت راويا براء إليه للممشار الثاني 

للمفعول،البناء فعلى نالتهما فتح فمن مقارعان ( ويوثق ر إ يعدب ر ( ج ) 
لأفاعل.الهاء فعلى كسرئ ومجن 

•( أهاس (،)ربى أكرُز، ربى ) هما إصانة باءي والفجر( ) فى أن أحم ثم 
يقرأوأن بعدها، I تاءارقبة وحفض الكاف برفع ( رقبة فلث يقرأ) أمجرأن ثم 

كلفظهوتنوينها اليم ورفع العتن بعد ألف بإثبات أى وبالي الهمزة ر بكإ طعام إر 
عامجروابن ونافع عاصم رهم فانهلأ عم ندى قوله فى والفاء وعم بالنون إليهم للمشار 
تأى والقمر الهمز وفتح # رقبة ٠ تاء ونصب الكاف بفتح القراءة ليانئن نتص وحمزة؛ 
فتحها.ويلزم الميم تنوين وعدم لف المد بحذف 

هو• أمحا مجحذوف مبتدأ لجر محمدر أنه على ( رقبة ) وحفض ( فلن؛ ) رفع ( ج ) 



الض،بعد وبالض الهمز بكسر ا( ارإطعام مفعول إلى إصانته من ا( رنثة ٠ إلى وأضيف فك، 
منوأما المفردات، عملض مجن فك على عطف أيضا مصدر أنه على وتنوينها الميم ورفع 
الهمزبفتح وأطعم المفعولية، على ٠ رمة ٠ ونعب ماض، فعل أنه فعلى الكاف فتح 

•ايمل عطف فك على مجعطوف ماض فعل أنه نعلى تنوين وبدون ألغا بدون واليم 

وانجلأبالهاء والفص فى عم ولأ حمى فتى عن° معا فاهمز وموصدْ ( ص) 
كونهاويلزم بهمزة الهمزة سورة وفى هنا، مومحدة( ) يفرأ أن أمر )_( 

وحمزةحفص وهم: حمى فتى عن نوله؛ فى والخاء والفاء بالض إليهم للمنار كلفغله 
اكةنكون أن وبلزم كرسمه، الهمزة مكان بواو القراءة لاباقين عمرو؛ وأبو 

البلد.انتهت وقف. إذا يوانمهم وحمزة مدية، 

إبدالهاالثانية واللغة موصدة، فهو أغلقته أى الباب اصدت فالهمز لغتان آ ج ر 
ء

يرصد.أوصد من واوا 

نافعونما; بعم إليهما للمنار يحاف لا تبل بالفاء إ يخاف فلا ) يقرأ أن اخبر ئم 
بلده.لصحف موافق وكل كلففله، الفاء بالواومكان البافع، قراءة وفى عامر، وابن 

منفبله محا وبتن بينه اواة فللمالفاء ن، أنبفمن عهلفر حرفا والواو فالفاء )ج( 
خبار،ات لامتئناف أو للعحال قاما الواو أثبنح ومن إلخ، ( فعقروها فكذبوه ) ت فوله 

منشيء والنتن فى ولا الشرح فى ولا والضحى نى ولا والليل فى لبر بأنه واعلم 
.أعلم واش الفرش، 

*ءي 

الكرمالقرآن إلى^آخر العلق سورة ومن 

متعصلأبمه ذ يانم ون،٥ مجاهد ابن روى شن\ نمل وعن° ( ص ) 
٠راه )ا لففل فى والهاء الهمز بن ألف، بائبات استغنى، راه أن ر يقرأ بأن أعلم ،( م) 

فدالقصر أن إلا وحهان له فيصير بينهما الألف حذف أى القصر لقنبل ويزاد للجبر، 



ر1ه(أن ) شل على فرأت بعة: الكتاب فى مجاهد ابن بقول محتجا بعضهم صعقه 
لتئتبيهوجه ولا صحيح، وجه أنه ولى واد غليل، وهو الهمز، بعد ألن، بغير نصرا 
وجوه،من الرواية هده صحة ليل"ُلى فالد نبوب فيجِا الرواية صُت مث 

علىواحد غير به قرأ أنه الثاني((: ١١وغيره اليسير نى نطعبه الداني الإمام إن الأول٠ت ١٠
ينالق وعبد والثنبوذى والمموعى أحمد بن وبكار الويب كصالح ه نفمجاهد ابن 

عنأنت القمر أن شك ولا انحقق: قال اكالن،«:  ١١بلال أبى بن وزيد الأنطاكي الهع 
بينجميعا طريقيه من وبهماآخذ المص، طريق من أقوى والد الأداء، طربق من ننل 

رحمهماالشاطبى الإمام نلميد خاوي الالخمن أبا الإمام إن والأداء»الرابع،: المص 
;فقال الهت هدا بعد نقلم.بين ند تعالى الك 

سلاس صح صحيح بمص سوحما من أخدناضره ونحن 
صلارأى راى نوفى فقد صحة بمد من المروى ترك ومن 

بقوله؛البرية إنحاف صاحب الوجهين صحة إلى أثار قد ت ه الخامس رأ 

فاعملاصه الوجهان صحح فقد ده وموآه فاقمر فسل وعن 
فىوحالف الغاية فى أبعد فقد بالقمر بأحد لم مجاهد ابن أن زعم من وأما 

روايتهمجع مجاهد ابن أن عنه فالمراد مجتعملأ به يأخذ ولم ت الماظم نول أما الرواية، 
المص،طريق والد الأداء، طريق لأنه القمر؛ وجه تفضيل على يعمل فلم للوجه؛ن 

أعلم.والد علم، كما أقوى المص وطريق 

العينحركة نقلت لما أنه : ول، ات وجوه،» فعلى رعه بوزن الهمز فعر من ( ج) 
الفاءلمحرك الماضي نى المقل يمكن ولم يرى، نحو: نى وحدقت الفاء إلى مضارعه فى 

ولحمر،أدر، لا ; مثل كثيرا يحذف قد اللين حرف ن لا أو جبرا فيه اللام فحذف 
المساكين،لألمقاء أحدهما فط فنألفان فيجتمع الهمز يخفف أن : ٠ المانى ٠ ووصنى 

فىأصلها إلى الهمزة ردت المكالمة انقضت نلما لطرفها المانية تكون أن ولى وات 
نحوتخفيفا رأمح، مضارع لأم العرب بعض لغة فى كثيرا يحذق قل •  ٠٠المالمد ٠ الحقيق 
عامة،لغة إلها ونيل: مكة، أهل ير ولو جهد الاس أصاب : وقولهم أدر، لا قولهم: 



انقصوهنا صل، اك معلى رعاه على فتوزن والهاء الهمز بي لض الأ أثبت من وأما 
•اليلق صورة 

صبرئة )ص(ومكنالمخٌو>فىال 
وهورحب براء إليه للمشار اللام بكمِ متللع(( حتى )ا يقرأ أن أحبر ( ش ) 

,القدر سورة انقثت وهنا اللام، بفتح القراءة للباقتن فتعآن ائى؛ الك
زمانامحم المكرر ت وقيل مماعى، ممدر والكر قيامحي، مصدر فالفتح رج، 

مصدر.والمفتوح مكان أو 
الهاءإظهار منه فيلزم الموصعآن بهمز ( الهرين خير ) (، الهرية خر ) يقرأ أن أمجر 

بوزنكمالهنة بريثة اللففل فيمير بفتحها فيفتح الثاضة مكان الهعز ووضع ولى ا1د 
محتأهلأاهلأ ت نوله فى والهم بالهمز إلههما للمثار المتصل المد نبيل من ويصير 

ساكنةولى ات ياءان فيجتمع الهمز بترك القراءْ لياءين ذكوان؛ وابن نافع ت وهما 
والتجويديةالمرفية القراعد وفق الئالهة فى الأولى إدغام فتلزم مفتوحة؛ والثانية مدية 

فىوليس الهينة محورة  si؛وهنا ، كلفتله مفتوحة مثيلة واحدة بياء اللففل فيصير 
الفرش.مجن شيء والقارعت وااعاديار1إ الزلزال 

وهمزهاخترعه، أى الخلق أى يء من نه لا صل؛ الأ فعلى الهمز ألهت من ( ج ) 
الهاءل أبد فقد الهمز يظهر لم من وأما وقع، حيث والموءة الهى، فى نافع فعل كما 
فىالأولى فادغم!، صها؛ الهدلة ويء الهمز نبل التي لدية ا ابء ياءان فاجتمع منها 

ملازمحةولى الأ القراءة نمير هدا فعلى مفتوحة مثيلة واحدة بياء التملق فيعير الئاضة 
.الإدغام ملازمها الثانية أما الأصل لأنها للإظهار؛ 

كملاقافه بالتندد وجمع رّا كما الأولى فى اضمم ونانرون ( ص ) 
فىوالراء بالكاف إلههما للمنار التاء بضم آ الجحيم لترون ر يقرأ أن أمر ( ل حمر 

ونيلهالتاء، بفتح القراءة لهانتن فتع^ان والخانى؛ عامر ابن وهما؛ رسا كما قوله: 
فىولهى منه، التاء فتح على متفق فالها ضولها( وهى) الثانية من احترازا ب١لأواكا 

واإعمرسم،سممر

صممن وأما للفاعل، الهاء فعلى التاء فتح فمن مضارع، فعل لترون( ر ( ج) 
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منصوبأنه فعلى النصب وأما مستأنفة، جمالة ومبتدأ حبر أو الخال موضع فى جيدها 
.امرأته من الحال على ! وقيل مشتهرة كاث نها ي حمالة؛ أذم أى الدم على 

جوؤو f؛؟ 

التكبيرباب 

أصلايذكره لم فبعضهم ذكره وعدم الباب هدا ذكر فى احتلموا أن اعلم 
فىاختلفوا لكهم ذكره؛ على والكثير غايته، فى مهران وابن سعته فى مجاهد كابن 

بالسررلتعلقه أخروه كشرون وات البسملة، باب مع ذكره من نمهم ، ذكره موصع 
الجمهورولكن نثرح، وألم والضحى سوره عد موضعه فى ذكره منم فمنهم الأخيرة 

ذللثوغير والدعاء بالختم لتعلمه نب \ي وهو كتابه، اخر جعله والمغاربة الشارقة محن 

فقال!نظمه اخر وضمه فى الجمهور الثاهلبى الإمام اتبع وفد 
فتمنلأالJامين ووْءفى شُ ولا محلا فانسق ه ذم القلب روى { ص) 

إليهمتوجها ذكره من قى الفاءلاب الرب ذم فى القلب روى أن أخبر ( ش ) 
فىونقع الفحقل، فى فتدخل الذم أهل رياض تتجاوز ولا عليه، بجملتلث مقبلا 

قولت منها الدم فضل على تدل كثيرة أخبار إلى إشارة البجت، وفى ة، اليابرض ات 
;قال اف رسول يا الجنة رياض وما ; قالوافارتعوا الجنة برياض مروم إذا  ٠١ت المصحلفى 

•٠ نٌالتم، القّ ذكر من فليكثر الجنة رياض فى يرتع أن أحب من  ٠١ومنها؛ الذم(( حلق  ١١
وموئلأحصنا للمحل متله وما عذبه هشرا0 الأمار عن ر وآث( ص) 

ربهإرضاء نى وينشهله القلب يلمتن الذي الذم عذب ندى ما بتقد المرء أمر ، شر 
خيار،وات حادين، ات محن علميه ا تني ومالاثار عن ذللي آخذا الدنيا حطام من غيره على 

إليه،الاضطرار حال فى يؤول مكان إليه يلتجأ للعبد حمن ممائله لا الذم أن وأخبر 
كثرن،ند الإسلام شراع إن اف رسول يا ت قال رجلا أن نقل مما ول، ا'ت المصراع أخذ وقد 

الصراعومأخذ ، الق،(( بذم رطبا انلث لسسيزال لا ت نال به أتنين، بشيء فأخبرني على 







كانقال: عنهم تعالى اف رصي كعب بن أنى عن عباس ابن عن روى مما المعنى هذا 
الملحون«.هم قوله» إلى الفاتحة فرأ الناس برب أعوذ نل فرأ إذا المى. 

آخرفى يجوز كما الفاتحة فىآخر التكبير جواز النفلم من يتوهم ربما ت ٠تجيه٠ 
صاحبنال وند والمفرة، الفاتحة بتن التكبير متع على العلماء لاتفاق وذللث الناص 
الحمدمحورة قراءة عع التكبير يردف الناص اخر فى يكبر من أن أى كبروا إذا النثر 
عنمجخموص الإرداف هذا إن أى المفلحون،( إليء يمل حتى البقرة أول قراءة 

بتنالتكبير لثتمع للفاتحة كان ولو الفاتحة أول بوروده أحد يفل ولم الناص التكبيراخر 
أعلم.والز فىآ>سص، الثاطبى: فول من المراد كان وهذا والبقرة، الفاتحة 

وصلاالم له وبعض اكحتم، الزى به وفاله ( ص) 
الناص،آخر وهو إجمالأ التكبير انتهاء السابق البين، فى ذكر ند أنه اعلم )ر( 

أنهفالأول«: ٠ مجذمان فيه ورد فد التكبير ابتداء أن فاخبر ابتداءه؛ هذا فى ذكر وند 
والضحىمورة خاتمة من التكبير ابتداء كثير ابن عن روى ند البزى بان نص قد 

والليلخاتمة مجن التكبير ابتداء أن البزى عن نقل فد الأداء أهل بعض أن : الثاني((  ١١
البريةإتحاق صاحب المعنى هدا من الممحود إلى أثار وقد والضحى، أول بهذا والمراد 
;بقوله 

متأولأالضحى يدء أراد وصلا اللميل مزآخر له وبعهن 
النبيأن ٠ هذا: فى الذهبتن تثعب، إلى أدى الذي الأصل بأن اعلم لسه،:  ١٠

أىوقلاه ربه ودعه محمدا إن المشركون; فقال الزمن مجن فترة الوحي عنه نقطع ا. 
النبيفكم جبريل فتلاها المولى من والضحى ؤرة بجبريل فجاءه فيجره وبغضه تركه 
النبيقرأها نم للكفار، وتكذبنا وسرورا وفرحا الرحى من بنتفلره كان لما هديما ت. 
هنافمن محتملا؛ لم وم٩ قراءته وأول جبريل قراءة آخر النبي. تكبير كن فه 

لقراءةنفلر ومن السورة، لأخر جعله جبريل لقراءة نظر فمن الأداء، أهل خلاف تثع_، 

التكبيرابتداء أن جماعة وذهب والضحى بالسورة والراء السورة لأول جعله هه النبي 
دليلوكذا والضحى آخر ابتداءه إن قال مجن دليل فلهر قد قيل: فان نشرح ألم أول 
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صاحبهدا عن أحاب نشرح؟ ألم أول ابتداءه بأن قال من حجة فما ولها لا أنه القائل 
تقال بأن عنه وأجاب امحقق إلا صريحا له تعرض من أر ولم وارد هدا فقالك النفع غث 

حكموجعل تليها التي للسورة انسحب الضحى لسورة الذي الحكم بميون أن يحتمل 
فكانعليه النعم من فيها ذكر لما أنه ويحتمل نشرح، ألم ول ت والضحى لأخر مجا 

لاحقاثلاثة أوصافا يحتمل ءه النبي تكبير أن وأعلم عليه النعم تحداد تمام مجن 
،الهى ماءْ مبق والثاني أعضها، أى -مريل قراءةلحق ول قامت تقبلا أومصابئا أو 

ومحأحدالقران، احر إلى والضحى بعد مور البقية التكسرعلى انسحاب الاستقبال وأما 
قالحث الشافعي عن ورد ولما الف الم—عكرمة عن الثرى حديث الانسحاب هذا 

وأمالام، العيه نبيك س محن منة تركت فقد التكبير تركت إن إنك لهزي 
الغاربةمن الجمهور وهم الناص آخر ت قال من فمنهم داء ات أهل احتلف فقد انتهاؤه 
الناس.أول انتهاؤه : نال من ومنهم الشارقة وبعض 

أنهاهنشرح ألم أول أو والضحى أول من التكبير ابتداء قال من إن #هام، شجه 
هداحالف أحدا نعلم ولا الناس، آخر فألها٥ والضحى آخر بابتدانه قال ومن الناس أول 

آخرفى يكبر لم ورة اللأول أنه ذهب من أن هذا على ويترب صريحة، مخالفة 
منأما نثرح ألم أول من أو والضحى أول محن عنده التكبير ابتا-اء كان مراء الناس 
الراجح.هو السورة لأخر بأنه والقول الناس كبرآحر والضحى لأخر جعله 

ب1ملأمعه اكطع دون امحل مو أو° عيه أوْ دونه فافطعُ ث فان )ص( 
إجمالاثلاثة بالها التكبير مع السورتثن بين وجه الد مجن يجوز عما أخم )_( 

بدونالجميع وصل ا(: الثالث، التكسر» على القطع الثاني: التكسر، عدا ما نطع الأول: 
ونحتهبعضا، أو كلأ التكبير عدا ما قطع ول فات هذا تفصيل وأما ملة. البعلى قطع 

مالةبالبالتكبير ووصل السورة احر على الوقف هما السورة بأول يختصمان وجهان 
والوقفملة بالالكبير ووصل السورة أخر على الوقف أو السورة بأول ووصلها 

عداهمجا ووصل عليه الوقغّح أى التحبير قهغ اكانى وأما السورة، بأول والابتداء عليها 
السورةآخر وصل هما المورم واخر ت منها اثنان أوجه أربعة وتحته بعصا، أو كلأ 

بالكبيرالمسورة أحر أووصل السورة، بأول المملة ووصل عليه والوقف بالكير، 
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المحورةخر ١ على الوقف أولها محتملة اثنان ومنها ملة، البوعلى عليمحه والوقف 
وعلىالمسورة احر على الوقف ت I( ثانيها را المسورة بأول المملة ووصل المكبير وعلى 

قطعبدون ابممحيع قهووصل الثالث وأما السورة، بأول والمدء المملة على ثم التكسر 
التكبيرمع السورنآن بتن ابانزة ا'دوجه فجملة بابها فى تقدم لما المملة على وقفا أى 

الليلبآن ما وأما والناس، الغلق بآن ما إلى نشرح وألم والضحى بآن من ابتداء ّبدة 
إنأحد يقل لم إذ الصورة آخر وجهي امحقامحي بعد أوجه حمّسة إلا يجوز فلا والضحى 

إّقاءلبعل أوجه خمة غير يجوز فلا والغاتحة الماس با'ن ما كذا . والليل لأخر التكبير 
صلأو قوله: من فهم وقد الفاتحة، ول التكبير'ت إن : أحد يقل لم إذ الصورة أول وجهى 
علىالوقف مع الخمح وصل هو ممنوع ثامن وجه ملأ مبمعه القطع دون الكل 

ثلاثةأوجه على دل قد البت ظاهر إن قيل! فان مالة البباب من تعلم وعلته المملة 
دلثنت بلغفل التعبير قلت; العا.د؟ هدا أوصلها الن-ى الخفميل جاء فليف إجمالا، 

دلالتهحيث ثالثا وعليه دونه فاقطع ت يقول فكأنه الواو بمعنى أو حمل ثانيا الخوان على 
•الدليل توزع فى جدولأ وإليلث، . عداه محا بجواز إشعار وجه امتناع على 

١ ل ٠١١ التكبير الورةآخر  اتنسبإلي

دونهقانهلع ثئت قان  يصل وصل وقف السورةول ألأ 

ونض وصل وقف

عيهأو  وصل ونف وصل السورةلأخر 

وقف ونف وصل

ملامجمعه القطع دون الكل وصل  ومل وصل وصل كونهااحتمال 

لطلقأد'نها الواو؛ بمعنى أو حمل  وصل وتف ونف أوالسورة ول 'د 

وعليهدونه قانطع اللفظ نكاز الجمع  وقف وتف وقف ورة١للاحر 

القطعدون الكلأ أوصل توله مفهوم 

مبمملأمعه 

ونف وصل وصل الخوانعدم 

٢٥,؛لهية ١١١لمحات ا ■







وذاعتواشتهرت استفاضت صحة عنهم روى ومن وأئمتهم وعلمائهم فرانهم 
أكثرعنهم اشتهاره أن إلا غيرهم عن أيما وصح اه التواتر حد بلغنح حتى وانتشرت 
أهلوأجمع ت قال نم ممار، ات أنمة من غيرهم بخلاف عليه العمل على لمداومتهم 

علىالغاربة محن فايمهور لشبل به خد ا'د فى واختلفوا للجزى، به خذ الأ على داء ا'د 
وبعضالعرانيين -جمهور له وأخذ وغيره، التيسير فى وهوالدى القراء كسائر له تركه 

الشاطئية،فى والوجهان وتركه، التكبير . بعضهم له وأخي بالتكسر، المغاربة 
بهالمأخوذ لكن والرواة الأئمة من وقبل الري غير عن أبقتا روى قد التكبير بأن واعلم 

عه.بخلاف وقنبل بالبرى اختماصه والثاتلبية التيسير محنريق مأن 
بدونأكبر اف التكبير: لفظ فى الأداء أهل عد الشهور إن صّيغته; الخامس: 

التكبيربشون القول على وقنبل البزى من لكل وذلك بعده، تحميد وبدون قبله تهليل 
اللففل:فيصير بعده والتحميد التكبير نبل التهليل زيادة عهما بعمهم وروى له، 

الحمد.وف أكبر واف اف إلا إله لا 
يكءنلم وإن فيه، عح ما بقراءة الباب هذا فى الشيوخ عمل جرى قد ; ،شيه، 

عندتعالى اف بذكر للتلذذ ؤإتلماب هاب إمحالمقام لأن به؛ المقروء الكتاب طريق محن 
التكبير'مع التهليل ت الثاني التكبير إفراد ت ثلاثة الهلرق بان واعلم العزيز، كتابه ختم 

أماالأداء، أهل عد وحده المعين اللففل فالتكثير والتحميد، والتكسر التهليل الثالث: 
روواممن بعض فرواية التحمبد وأما التكبير، رووا ممن بعض فرواية التكبير مع التهليل 
وحدهبالتكبير الإتيان فالجانز بمنع، وما يجوز ما هذا على فيترنب التكبير، محع التهليل 

بعده،وتحميد قبله تهليل مع التكبير أى معهما التحميد أو التكبير، مع التهليل أو 
التهليلمع التحميد يجوز لا كما التكثير غير محنها واحد إفراد يجوز فلا الممنوع وأما 
يقلفلم والرواية للنص اتباعا اكحميد مع أحدهما على يقتصر فلا التكبير مع أو فقهن 

.أحد بذلك 

بوقضبينهما الفصل يجوز فلا التكبير مع التهليل احمعت إذا : تنبيه« را 
يجوزولا واحده، كجملة الوصل يلزم بل التحميل إليهما أفيض إذا وكذا سكن،، أو 

فلاالمحى وأول، ٠ ت هلالي محمد الشيخ قال والضحى الليل بآن حد لا التحميد 
٠٠ له تحميل 
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معالتهليل أو التكبير إفراد الأول: على له الائتمار فيبنى فجل وأما 
التمخيجفيه روعى المقام أن غير ١لكتابين طرق من لجس له التحميد W لا التكبير؛ 

شيوخهخالف فد يكون ذلك نحارز من كل أن واعلم الذتعالى. لكتاب والتعظيم 
القيامإليهم وعهد وهداهم واصطغاهم الق اختارهم والذين القر1ن بنقل قاموا الدين 

بهموألحقنا منوالهم، على والمسح عليطربفهم المسير الذ رزقا كلامه خدمة على 
أولئكوحسن والئهداءواكالحن يفن والصد الٍ_ييرث وزمرة زمرتهم فى وحشرتا 

الذ.مجن الفضل ذلك رقيما. 
أخرول; ات ثلاثة أنوال فعلى ابتداؤه أما فانه; واتتهابتدائه فى السائس; 

ألمأول ; الثالث(( )٠ حماعة فول الضحى أول : ا(الثاني )ا الجمهور قول وهو والضحى 
سواءورة الول لا أنه ذهت فمن ذلك على فمبنى انتهاؤه وأما لاحرين، فول نشرح 

أولفانتهاوه نثرح ألم أول عنده الابتداء كان أو والضحى أول عنده الابتداء كان 
والضحىآخر عنده ابتداءه أن ذهب ومحن غيرها آخر أو الماص آخر فى يحبر فلا الماص 

اقرئإذا أنه بمعنى: غيرها أول أو الماس أول عنده تكبير ولا الماس، آخر عنده فانتهاوه 
المورةلأخر المكجير إن : قال فمن سورة، أخر على القطع وأريد التكبير له من بطريق 

وأماتكبير، غير مجن للمصورة مل يبفانه الابتداء أراد إذا وأما عليه القراءة وقطع كجر 
دونمجن ورة الآخر على يقطع فإنه السورة ول لا الكبير إن بقول: من مذهب على 

إمامنالمكبير بد لا إذ بالكبير ابتدأ غيرها أو ليها الميت بالسورة ابتدأ فإذا تكبير 
ثملأخرالمورم أولا يكبر فإنه العلق آخر فى لومجد حنى ولها أولا السورة لأخر 
يكبرفإنه للأول بأنه القول على وأما للأخر، المكثرر بأن القول على جدذ لليكبر 

فانهالصلاة فى كبر لو الحكم وكدا القدر، لسورة بالمكبير يبتدى نم فقتل جدة لل
بعديكبر ثم للركوع يكبر أو الأول القول على للركوع يكبر نم المورم لأخر بكبر 

منالكبير ابتداء فى الخلاف تشب وإنما الأخر، القول على ورة اللابتداء الخاتحذ 
هالنبي كبر قراءتها مءن فرغ نلما والضحى سورة ه الرسول على وفرأ جريل نزل 
فيكونالملام عليه حجريل قراءة لحم فيبيره كان فهل فراءنها فى النبي. شرع ثم 

بنيالابتداء هذا وعلى المسورة، ول ي فيكون أه قراءته لابتداء أو المسورة لأخر 
.أعالم والق توصح4 تقدم كما الانتهاء 
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حالأحرها أو السورة ول لا التكبير كون من تقدم ما على يترتب ت السابع 
باحرالتكبير وصل وهو واحد وجه مها يمتنع عمليا أوجه ثمانية بالسورة السورة وصل 

يجوزفلا إجماعا المسورة لأول البسمالة ن ت عليها؛ الوقف مع ووالسسمالة السورة 
تسيلهاوتقدم قجائرة الباقية الميعة 1ما السورة، باحر وتتصل عنها انفصالها 
ئنانا إجمالا، نلأنة امها فأقأحكام من عليها ترتب لما أعيدها أنى غير وجدولها 

علىمحتملة وثلاثة المسورة يرأحر تمد على واثنان المسورة، أول تفدير على 
التكبيروصل فأولهما، السورة لأخر كونه تقدير على البنيان الوجهان فأما القديرين. 

باحرالكبير وصل ٠ ثانيهما ٠ السورة بأول المملة ووصل عليه والوقف السورة باحر 
الكبيركون تقدير على المبنيان الوجهان وأما المسملة، وعلى عليه والوقف المسورة 

بأولووصلبا بالمس-ملة ووصله المسورة احر عم■ الكبير قطع ذأولهم.ا المسورة ول لا 
علمهاوالوقف بالبسملة الكبير ووصل السورة احر على الوقف ؛ ه ثانيهما )ا السورة 

الكبيروصل أعنى الخميع وصل I فأولها انحتملة الألاثة وأما المسورة، باول والابتداء 
لكبيروعلى المسورة اخر على الوقف ! (( ثانيها  ١١المسورة وباول وبالمسمملة المسورة بآخر 

الكبيرمع الخهليل ثم أعنى الجميع قطع ثاكها((  ١١السورة بأول المسملة ووصل 
السورةخر ١ على الوقف مجده مع وسيق الهليل فصر مع أيضا مبق بعدهما والجميد 

علىالوجوه هده هنا وذكرت المسورة، بأول والأوتد,اء البسملة وعلى الكبير وعلى 
ولهديالفهم يقرب آخر ترتيب على قرئت لو مخاضها يضر ولا ولوية، \لأ ترتيب 

الكبيرمع الاهليل أو الكبير، مع البليل أو وحدء الكبير هى ثلاثة طرق وجه ات 
اعتبرالعزيز اف كتاب تعثليم المقام كان ولما المسجلة، نبل موضعه ذلك كل والحميد، 

الحكمنعمه بالقرآن ملحق المهليل ن لا للتعفليم؛ متوسطا مدا ومده المنفصل قصر 
تفصيلها،وجها وثلأنيرن بخمحة المسعة رجه ا[د نى تضرب خمة الطرق فتصير 
وميعةالبليل فصر مع سبعة الكبير مجع الهليل ثم المبعة وجه الأ مم وحدء الكبير 

إلىثرح ن وألم الضحى بئن فيما جميعها واكلائون الخمس وجه ات هده جائزة مجده مع 
فميهوالضحى والليل بين ما أما اإكوبم-< القرآن حتم سور من والناس الفلق بآن ما 

التحميدطريق بإهمال التكسر مع التهليل أو وحدء التكبير طريق ت هما نمهل طريقان 
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ثالثة!الطرق فيصر منها كل وعلة ذكرها، سق كما المسورة أحر وحهى وإسناط 
الوجهانخمسة الوجوه ونمير التكبير، مه وممدودا مقصورا التهليل ثم وحده التكبير 
وجها،عثر بخمة الخمة فى الثلاثة تغرب انحتملة والثلاثة المسورة ول لا اللذان 

لأخرتكبير لا لأنه لأخرالسورة؛ المغير باعتبار لمراوض الملأئة ملة المأوجه وبزاي 
علىوجها عثر ثمانية وجه م فتكون له الكبير عدم نول على لمقبل أو الميل 

المدمون:

ةالخهوجه م فى مضروبة ة الحمالطرق فيه فيجوز والماخمة الماس بثن ما وأما 
كماالسورة أول وجهى بامقاط انحتملة الملاثة وجه وات السورة آخر وجهى من المكونة 

وأماالمسورة، لأخر الكبير جعل من مذهبح على وعشرين خمة وجه اي فصر تقدم 
فتصيرالملاثة المملة أوجه إلا لهما فليس السورة لاول الكبير جعل س مدهب على 

عندالطرق هده ترتيب يلزم أنه واعلم وعثرين، انية ثمالنهبيرن باعتبار وجه اك 
تقدمكما الثلاثة اتصال ويجب، الحميد، يعقبهما الكبير بعده فالمهليل اجتماعها 

بمثابةوتكون والرواية، للمص اتباعا الحمد ولف أكبر واف اذ إلا إله لا اللففل: فيصير 
نبلهفما المهليل أمجا اكنا، أو كان محركا الكبير قبل ما حال تقدم وند واحدة جملة 

المجريد،نواعد مجن علم ما وفق بلاغة إدغاما أدغم منونا كان إذا إلا حاله على باق 
بحيثرواية اختلاف السعة ادوجه هذ٠ فى الاختلاف ليس انحقق! فقال وجه ات وأما 

هوبل الرواية فى إحلالا كان ذلمث يفعل لم ؤإن —ورمح، كل بتن كلها بها الإتيان يلزم 
يختصمما وبوجه المسورة لأخر بكونه يختص مما بوجه الإتيان نعم تخيير، اختلاف 

ذلكفى الاختلاف إذا مب:، الملأثة انحتملمة الأوجه من بوجه أو ا، لأولهبكرته 
اختلافذلك فى الاختلاف ُتحينإذ الملاثة انحتملة الأوجه من فلابد رواية احتلأف 

الطرق.تللث، جمع قصد إذا به المالأوة من فلابد رواية 
فالهفتح فإن دين؛ ولى •' من الإضافة ياء فى والامكان الفتح له البرى، إن ت فائدة 

الكبيرطريق إلا له فليس مكن إن وأما والملألمن، الحجة باوجهها الطرق جميع 
العغليمالقران من اية أو مورة افتتح ممن ب، يعللبأنه واعلم بعة البأوجهه وحده 

تفخيمأراد ولن للمنك،، القران ختم مور من ؤرة بابتدئ إذا هذا فعلى الاستعاذة 
قطععلى أربعة فتفصجلها منها حذف بدون المالمة الثمانية وجه ا'د فله راو كر ي الختم 
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بأولوالابتداء المسلة، وعلى التكسر وعلى الأسنمحاذة على الومحف هى الاستعاذة 
ووصلالتكبير وعلى الاستعاذة على الوقف ت المانى الحممع ممنع ت ويسمى المسورة 

ملةبالبالتكبير ووصل الاستعاذة على الوقف ت (( الشالث  ١١السورة بأول المسملة 
المورةبأول بالمسملة التكبير ووصل الاستعاذة على الوقف ■ لأ ارابع را عليها والوقف 
وعلىعليه الوقف مع بالتكبير الاستعاذة وصل ت هى الاستعاذة وصل على وأربعة 

ووصلعليه والوقف بالتكبير الاستعاذة وصل الثاني؛ ٠ المورة بأول والابتداء المسملة 
عليهاوالوقف بالبسملة بالتكبر الاستعاذة وصل ت الثالث )١ المسورة بأول البسملة 
بالتكبيربالممللةالاستعاذة وصل أعنى الخميع وصل ت ا( الرابع  ١١المورة بأول والابتداء 

وحدهالميبير هى الخمسة التكبير طرق مع تأتى جميعها الأوجه وهده المورة، بأول 
يعدتكبير بعدو وممدودا مقصورا المهليل أو التكبير، مع وممدودا مقصورا المهليل أو 

علىكيلك ويجور وجها، أربعين انجموع فيصير المرنيب هدا على المحميد التكبير 
العددفيقل التحميد طريق له ترك مجن مهب على أما وطريه النكير له أجاز من قول 

لهفتصبر المكبير ثبوت له يرى لا من نول على وأما وجها، وعشرين أربعة فيصير 
ومجنالتكبير أثبت مجن مذهب المدهبثءن عدد صم وإذا المعلومة، ربعة المن الاستعاذة أوجه 
منعلى وجها وعشرين ثمانية أو وجها وأربعتن أربعة الأول على العدد فيصير منعه 
٠الجدول ؤإليك المحميد طريق منع 

الوجهنوع  الاستعاذة أروحده التكسر 
غيرهمعه 

الاستعاذة عدد

الخميعُطع  الايداء الوقف الوقف الوقف ١

المعصتعلم  تبلهبما موصول  الوصل الوقف الوقف ٢

المعصقطع  بهاالابتداء  همس الوصل الوقف ٣

البعضتطع  قبلهبما موصول  الوصل الوصل الوقف ٤

البعضنطع  الابتداء الرقف عليهالوقف  الوصل ٥

البعضقطع  تبلهبما موصول  الوصل عليهالوقف  الوصل ٠٠

١

العضنطع  الايمداء عليهاالوقف  الوصل الوصل ٧

وءابالخمٍع تبلهبما موصول  الوصل الوصل الوصل ٨
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وصفاتهاالخروف مخارج باب 
القارئساجإوها الض 

;بقوله إليها المنار التيسير فى ما عالي زادت التي الفوائد من الباب هذا أل اعلم 
لئلاالقراءات بعلم تعلق له يكن لم وإل إبرائه مءف بد ولا غوائد، بنشر زادت وألفافها 

بمعنىالإعراب ترك فالخلى: • وحلى خفي : نرعال اللحن فال القرآن اللحن يلحق 
غيرمن بإحراجها تحقاتها ومحقوقها الحروف ألايعحنى فهو وأماالخفى مخالفته، 
الالمباني حروف أى الهجاء حروف بالحروف والمراد صفاتها، بغير وحليتها مخارجها 

حرفيختلط لا كى به الخاصة صفاتها وبين منها كل مخرج هنا نبين المعاني، حروف 
ققال:بآخر 

محصلاا فيهال الثقابذة جهحكى وما الخروف موازين وهاك ( صر 
مخارجأى الحروف موازين بأحد أمر أتم، حد بمعنى: أمجر فعل امم : هاك )_( 

بهافيعرف بعض عن بعمها الحروف تميز أنها باعتبار موازين عليها وأطلق الحروف، 
ئياءالمد فى الموازين تفحل كما والزيادة والنقص الكمال ث، حيمن حرف كل مقدار 

الجيدبين يميز اليتم، والنافد الحاذق، المتقن : وهو جهبذ جمع قوله;جهايذة ومة، انح
•والردئ 

الايملأدصد3، الريم، صليل وعند ا ربولا بهن فى رمحجه ولا ي( حم) 
وصفتهبمخرجه متعين الحروف هذه من حرق كل أل فى شلئ، لا المعنى: )نل( 

وعندوقوله: عنه، النقص ولا فيه الزيادة حرف أتم، فى يمكن فلا غيره عن يميز0 نعينا 
انح—ارجبمعرفة الحاذف، للماهر ينكشف بالحرف الاطق نطق وعند أتم،: الخ ليل حم

اعوجاجبه أو حلل فيه أر صحيح نطق من فيه ما يظهر بالحرف المطق لاذ والصفات؛ 
يعرفلا أنه واعلم صرته، يمليلة باختباره رداءته أو جودته تتبين الدرهم أل كما 

حركة،يأتما محركة الوصل همزة عليه ن، وأدحالشددته أو سكته إذا إلا الحرف مخرج 
.مخرجه كال الموت نقطع ا فحين، إليه واصغ 
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ولولا^^؛j، انى بالععنوا الأولى من محجنهى فى ولابد ص( )
عنبه المحو على وصفاتها الحروف مخارج تض نى بد لا المعنى: )_( 

تعلماالعلم بهذا الهت-مين والصفات اخارج هذه معاني ببيان العنيتن من المتقد نمة المن 
.وتعليما 

نمصلأالصمات بمشهور لهن مردمحا بالحارج منها محابدأ ( ص ر 
لدلكمبينا المشهورة بالصفات ويتبعها الحروف بمخارج يبدأ أنه أحير ا ش ؤ 

ء

وموصحا.كله 

خنلأالخلق لإل' نها وحرفان ونك واذان ١-^، ا'سى تلان )ص( 
منمخرج كل به اختص وما اخارج ذكر نى طريقه ملك الماظم أن أعلم ( ش) 

لموزعمرتبة الحروف حمٍع ذكر ثانيا حروفه، د وعد اففرج بذكر أولا فاخم الحروف، 
أنذكر مما فعلم الموضوع، المرتيب ونق مخرجه إلى ويرد يرجع عدد كل مخارجها على 

لفوات والهاء الهمز هى; أحرف ثلاثة منه ويخرج أنماه أولها; ثلاثة، مخارج للحالق 
حرفانمنه يخرج و ومهله، ت ٠ ثانيها )ا بعد المذكورة الحرف من أها ت بقوله إليها المشار 

ويخرجالغم يلى مما وهو بالأدنى المصنفون عته عبر الذي أوله ت ثالمها والحاء انمن هما 
خلا.غاو حثا أهاع ت بقوله الحلق مخارج حروف محموع إلى وأنير وايء الغين منه 

ساضسو>ف1ظ)ص(و>فكأضىافانوفوف 
اللسانأنمى مجن ! ٠ أولهما ٠ مخرجان به اللسان أنمى أن هذا مجن علم ( ش ) 

لكناللسان أنمى مجن ; ثانيهما(( ا القاف عنه ويخرج الأعلى، الحنك من فوقه ما مع 
الكاف.منه ويخرج على، ات الجنك من ليه ما مجع القاف مخرج مجن أمقل مخرجه 

نطولألخرق أيمانا فدان ان وحافئ فلاث *غه ووسطهما ( ص ) 
زو؛النىةون'ممدعايلىالآذراسونوكيا إليم

ولاذو ودونه الأعالي ا-فاث يلى د فاه همنتإلى بأدناها وحرف 
مجتهيخرج على ات الحك ومعل مجن يحاذيه مجا مع اللسان ومعل أن أخبر إ رؤ 
أنمىت أولهما مخرجان ففيها اللسان ئفة وأما والياء، والشين الجيم ت ثلاثة أحرف 
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والكثير،اليسر وهو السري فراس ات يلى ا ممع أولها أى ان اللمحانة 
وهوالأقلمنا واليمنى اليسمّى الخ-هتين أومن والعم، الملل وهر اليمنى الخهة أو 

مننهىإلى اللسان حافة أدنى من ت ثانيهما الضاد •سه ويخرج صعب ا/د أى ر عوالد 
وبهالعلرف مخرج إلى انتقل نم اللام، محنه ويخرج ، الأعلى الخنلث من يليه  ١٠مع 

ويوالىيتابع مخرج هو منها ول ات أن فأخبر واحدا واحدا مفمالة مخارج ة خح
الشايالثة مجن يحاذيه مجا مع قليلا اللام مخرج تحت اليمان طرف وهو اللام مخرج 

.صغيرة نون نه ت اكوين؛ تحته ويدخل فقتل، النون حرف منه ويخرج العليا، 

اختلابه مسويه مع حاذق وكم مدخل الظهر إلى يدانيه وحرف )ص( 
فولأمناْ ازر°مى مع ويحجى سنبٍ الث_سلأت طرفٍص ومن° 

إلىلكنه النون مخرج يقارب مخرج هو للطرف الثاني اخرج عن أخم )ش( 
كثيراأن وأحبر ، الراء منه ويخرج العليا، اكايا لئة من يحاذيه ما مع أيحل اللسان طهر 

مخرجمجن أمغل جعلوه أنهم إما مجخرحتن لها جعلوا ند سيبويه محع العلماء حداق من 
تخرجأنها ثإما لانحرافه اللام مخرج إلى قليلا مائلا أيحل اليمان ظهر أنه غير النون 

مخارجللراء بمسير هذا فعلى طرفه؛ وغير حافته غير اللسان فظهر ان اليمظهر مجن 
أيحلاللسان ظهر إلى لكنه النون ُخرج محن قريب ان اللمطرف من  '•ول، اد ثلاثة 

مائلاالنون مخرج من قل أما أيضأيحل ان اللمظهر إلى ان اللمطرف • ٠ لثاني ا٠ 
وهذاالطرف، وغير غيرالحانة اللسان ظهر الثالث،; ر لانحرافه اللام مخرج إلى قليلا 

هذهأن وأخبر سيبويه، مع الحاذقن العلماء من واكتشاف ودفة بحث ُخرج اخرج 
اكاياوأصول ااالّان طرف هو واحد مخرجها والراء والنول، اللام هى; الثلاثة الأحرف 

عثرأربعة عندهم اغارج عدد فيمير والجرمي ويحيى قطرب مذهب وهو العليا 
عنالمحوواللمة أحذ البحري المستنير بن محمد على أبوعلى فهو نطرب فأما مخرجا 

وأماالكسالى بعد الكوفة نحاه إمام الفراء زكريا فهوأبو يحيى وأما وغيره، سيبويه 
الأخفشعن أحذ المعرة نحاة أحد إمححاق بن عمروصالح أبو فهو الجيم بفتح الجرمجى 

٠وغيرهما والأصمعي 

ه\>}'ي ومإ ونه اكاياتلأئ )ص(وسوصعدا
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منه

أنه

أحدمع الغنة منه ونخرج نف، ا'ذ ; هو عثر ادس السانحرج أن أخبر ( ش ) 
الخط،فى ثبوته لعدم بالذكر وأفرده نون، لانه تنوينا، كانت ولو الموز أو اليم حرفيها 

أومدغمثن كانا بآن الإظهار وعدم الإسكان شرطان وحد إذا فيهما تظبر الغنة رفا ح٠ 
إذاأما ، ا( تنزع متمر نمير، ولا ولى من بموهنآن، هم وما من، أم )ا ; نحو مأخ_سن 

حرفمنها كل بعد ونع بان وظهرتا كنتا أو مسن( ) ذترمح<( ا رجل ) : نحو ركنا 
صلىات مخرجه إلى ويرد منها كل فيخرج التجويد فن فى المعلومة الإظهار حروف من 

حرفمخرج نوعان انحارج أن تسن هنا ومن للمنون، الملمان وطرف للمميم فالشفتان 
ُنيخرج ، نفالأ فمخرج الجبت، هذا فى ما أما للحرف فهو تقدم فما مفة ومخرج 

أنوجهآن ذات ُخرج وإنه واليم النون همما لخرذن صفة وهى الغنة هى واحدة صفة 
الرفقة.والراء الفخمة واللام السهلة كالهمزة واليم للمؤن ذعى للمغنة أمحلى 

أثملابالأضداد فاجمع ومستقل صفاتها وانفتاح ورخو وجهر ( ص ) 
وهىالمشهورة صفاتها ذكر فى شرع الخروف مخارج ذكر من فرغ )ش(لا 

ئمانىوهو ول نبدأ أنواعه بثن صدية لا الثاني بعشنا بعضه يفاد قم نسمان 
الجهرهى حروفها بدون منها أربع عن البيت هذا فى فأخبر لأربع؛ صد أربع محقات 

ابتدأنم للغي الذكور بعد الباقية منها كل فحروف والامنفال والأنفتاح والرخاوة 
للثانيمحي والثاني هذا محن نالاول مد منها ول فات حروفها ذكر مجه بمد محياي ات بذكر 

•فقال إلخ 
مئلألالخ-ديدة 'كيف، أج_لءف ثخمه ك1ف همهموسهاعثرحتتؤ ( ص) 

وارنوكملاالد وواى-صروف نل ر معوالثديدة رخو بين ا وم
منمحيين كل بت•ن توزع والعشرين عة التالهجاء حروف أن اعلم )ز( 

أحرقعشرة للهمس أن فأخبر ولآن اد الحدس دن بالموزيع فبدأ الثمانية فان الع
جريان: واصطلاحاالخفاء لغة: ومعناه ه ثخحكسف حشن، نوله: فى مجموعة 

اروالإظهالإعلان لغة ومعناه الجهر وصده لضعفه، بالحرق المعلق عنا المفس 
عشرعة الموحروفه لقوته، بالخرق العلق عند الضم جرى اس انحبثاٍطالآحا; 
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اىوالسنسة الرخوة و الشدة على الشانى التوزيع وأما الهعس، حروف بعد الّافية 
ومعناهاكقطب أجدت قوله; فى مجموعة أحرمحا ثمانية للشدة أل غأحبر النوط؛ 

الاعتمادنوة لكمال بالخرق النطق عند الموت جرى انحباص واصطلاحا; القوة I لغة 
مجعالموت جريان ت واصطلاحا ١لالين(( اأ لغة: ومعناها الرخاوة وصدها اخرج، على 

صفةومعيته بينهما توطتج التي المفة أما اخرج على الاعتماد لضعف الحرف 
المطقعند جريه كمال وعدم معها الصوت احتباس كمال لعدم التوط أو البنية 

نل،عمر نوله; نى مججموعة حمة وحروفها بينهما متوطا حكما فأءطّتا بالحرف 
عثرثلاثة المدكور فيصير ة حجللتومهل وأل أحرف ثمانية للشدة أل ذكر مما فعلم 
واىحروق من المد بصمة اتصفِا ما أل أخبر ثم للرحوة، الباقية الأحرف ونمير حرفا 

بالألف.المد صفة وتتحمق الرخوة حروف بها فيكمل الثلاثة 

قبلمحا وناسهما سكنتا إذا بالمد فيوصفال والياء الواو وأما لها ُلازم حل المد ن لمد 
أوالفن بمفة انمفتا إن وكدا الياء، قبل ما وكر الواو قبل ما صم بان الحركة من 

المدلازمها ثإن الألف أن فالحاصل الرخوة؛ حروف من معهما والألم فهما نحركتا 
وحيثت قيل فإن الرخوة محن لهى علة أو أولينة مدية صفة بأي اتصفتا إن والياء والواو 

هنا؟ذكرها نائية فما الرخوة حروق من يكون تا كانصفة باى منها واحد أى اتصف 
عددهاعنده فيصير الوسهل أى البينية حروق من عدها إلى ذهِبا قد البعض إن ت قيل 

وعلىمتوسعلة، مدية تكون المدهبا هدا فعلى بروعناا،، ءلم • قوله فى جمعها ثمانية 
•ثهر ات وهو رخوة مدية تكون ول ات 

انملأوإذ أنبمما والظا هوالصاد ومطبى علو سع محني حص وقفل )ص( 
للاستعلاءأن فأخبر والأستفال الاستعلاء بتن فهو الثالثح التوزيع وأما ( ر) 

رتفاعا واصطلاحا: الارتفاع ومعناه: صغهل خص قفل ت قوله فى مجموعة أحرف سعة 
لغة; ١٠فمعناه ال تفالاما وأمعلى، الأ الحلثا إلى بالحرف النطق عد اللمس—ان 

قاعإلى الحنالئ٠ عن الحرف خروج عند اللسان اانحطاؤل واصعللاحا; I( لانخفاض اء 
وأمابالاستعلاء، الخاصة السبعة الحروف بعد الباقية حرفا وعشرون اثنان وحروفه الفم، 

المادهى; أحرق أربعة للإطباق أن فأخبر والأنفتاح؛ الإطباق فبان الرابع التوزيع 
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ومعناهعليهما نقط لا أى المهملتان والطاء والماد الشويلتان أى المعجمتان والظاء 
الأعلىالخنلث من اللسان يحاذى مجا تلاصق أى اق إمحلبواصطلاحا: الإلصاق« ٠ لغة: 
واصطلاحا;الافتراق لغة; نمصاه الانفتاح وأعا بالحرف، التلغظ عند اللسان على 

عنداريح ؛^^٤ حتى حرى ابإ عن والحنك اللسان أى العلل من كل نجافى 
بالاؤلباق.الخاصة الأربعة بمد الباقية والعترون ة الخموحروفه بالحرف، النطق 

نعملأبالتمني وشبن صفير وزايها مهملان وبت اد وصس( ص ) 
نمانوهى له صدية لا الذي م الففى ن-رع الماد م الفمن فيا لما ( ص ) 

صوتواصطلاحا; للبهائم به يموت صوت لغة; معناه المغير أولها أن فاحمر أيما 
نموالزاي، المهلتان ثاإس-ثز، الماد وهى: حروفه بمحب الئغمح، بان من يخرج زاني 

فىالريح انتثار ت واصطلاحا الأتساع أو الانتثار )) لغة; وهو التفشي ثانيها أن أحبر 
الثّين.وله المثالة الفناء بمخرج يتمل حتى بالشثن النطق عند الفم 

بأمملأليس الضاد المتطمل كما ودون وراء لأم ومنحرف )ص( 
بعدالحرق مجيل ت واصهللاحا الميل، ت معناه الانحراف ثالثها أحبر نم ( ش) 
رابعهاأحبرأن ثم والراء، اللام هما حرفان وله غيره، بمخرج يتمل حتى خروجه 
عنداللسان رأس ارتعاد ت واصطلاحا أحرى بعد مره الشيء إعاده لغة: ومعناه التكرير 

ومعناها;الاستطالة ٠ حامها أن أحبر ثم الراء هر واحد حرق وله بالحرف، النطق 
حرفولها أحرها، إلى اللسان حافة أول من الموت امتداد I واصهللاحا الامتداد، 

النقهل.من بمتروك ليس أى بأغفلأ ليس •' وقوله الضاد، هو واحد 

علافلملة حمن جند يطب وفى لعلة وآوى الهاوي الألم، كما ( ص ) 
محصلاكاف اكوْذيق مع فهدا يعدها كل اف القهن رفواع

ولهالفم هواء فى بجريانه مخرجه لاتساع وهو الهوى صادصها أن أحبر ثم ( ش) 
حالإلى حال مجن بالخروج تعتل تنها بهيا؛ سمت العلة ماعبها أن أحبر ثم ، اتلف 

إذاإلا والياء والواو لف وامد الهمره ت وهى آوى ت فوله فى مجموعة فأربعة حروفها أمجا 
فىمعها بالألف فيلحقان الحركة من قبل مجا مجتها كل ناب وند والياء، الواو سكنت 
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عنايةمنحها قد ?دنه الخميلة؛ بالمعاني اكتست قد القصيدة هذه أن أخبر ش( )
٠أراد ما على فتمت العوراء ايننافرة الألفاظ قوافيها جنبت ما مثل فكره 

لمنمنقادة أى الخلق سهلة ومنه تعالى اذه بحسمي المشيدة تمت يقول ا رم 
ليسأى فحش كل عن لففليا أى ومجعدا لسانها مبرأ رموزها ومعرفة للح-فظ طلبها 

.منها يسستحى قجعحة كلمه قسي 

نجنلأويقضى أحانقٍيعمو مموها اس النمن تنغى ولكنها ( ص) 
أميناوالفضل الكمال فى لها مماثلا قارئا الناس من تطاب إنها : يقول ( ش) 

قولاوقال بصره وأغضى عنه عفا عيبا أى زللا رأى إن لطالبيه يودى فيها ما على 
ووفق.أمخنه إن جميلا 

نأولأأحسن الأئماس فب فيا وبيها دئوب إلا ا لهوليس ( ص) 
فدرهامجن يحط نقص أو يشينها عيب القميدة هذه فى ليي ت يقول آ ش ر 

ولجاءات كبار من فالناظم وإلا النفس وهمم التواضع باب من وهذا ناظمها، ذنوب إلا 
فىيجتهد أن القل_، طاهر الضمير نقى نفاس ات صادق ينادى أخيرا صفياء الد وخيار 
هناتها.عن والدفاع تأويلها نحستن 

معشلأوالخلم للأماف كان فتى وبا حنا الر-ممن وحم وفر ( ص) 
خايىٍنزآلأمر ذت كان  bijبمبموازْ سب ئدنى انك مسى 
فىالإنمم_اف يكون ومروءة قوة ص_احب لكل الرحمة تطالب أن أمجر ( ش) 
أحدتغنى يلا إذ مجيئا أو حيا كان مواء ومجرئلأ ملجأ الانتقام مقام فى والحلم الكلام 

هنمبذلك أراد وقيل; ذكر، بما يتصف من كل ; بالفتى والمراد مولاه، رحمت عن 
نفلهفى معيه يقرب أن وكرمه اف فضل من يتوغ أن إلخ اف عمى \ قوله ويؤيده 

كانؤإن الصراط، على الجواز عليه سهل بأن سعيه يقرب أن وقيل طلابه، ونفع بقبوله 
الزلل.من فيه مجا وظاهر حافٍرداءته غير رديئا المذكور السعى 

وتمضلأ٢^١ 1مولٍ محنر وبآ رام مر ويا عمار خير فجا ( ص) 
ائنلأرا؛ع يا الين نا حناننك يها وينما بهوانفع عفرتى أقل 
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للذنوبغفار حير يا قاثلأ; الحي إلى وتوجه الخلق عن الناظم انقطع )ش(ثم 
والوقوعالرلاث تبعات من حلصى المعللوب فى مرنجى وأجل للمعجوب راحم وأكرم 

وتحسمقاصده، ير بتيبها النفع طلب من كل القصية بهده وانفع الكروب، نى 
,الطباق السع رافر يا اش يا عينا وتعطف 

علاوحسده ذي اللك الحمد أن ا ربميموفسق دعوانا وآخر ( صر 
الجنةأهل يفرح كما بإتمامه تعالى الك بتوذ؛مح، *رحا نظمه انتهاء فى يقول )_( 

أناس لتوفيق وصوان دعاثنا أو ومولانا ربما توفيق بسب دعوانا وآخر ت فقال لهم الق بوعد 
عاليوهدا عنده، فيما العلو أهل من أحد يشاركه ولم وحده، علا الديه لك الحمل ؛ قلنا

العالمين.رب ف، الحمد أن دعواهم وآخر الجة، هل لا هى التي السنة اباع إلى إثارة ول المد 
منحلاالرضي الحنق سيد عنى ه سلامئز اف صلاه وبعد ( ص) 

ومنيلامسسكا الريح تجارى صلاه كنسه للمسني ار الخنمحمد 
ألرئنزرتجاوفجرنناه بننمحاتها أصعحايه على وتجلى 

منواللام الصلاة بطلب الدعاء فى وتخضعه الداء فى تضرعه بعد أنه أخبر 
محمدالك عند المرضى اخلمونات يد لالك من والصلاة الرحمة إعطاء أى المولى الق 

يرموالاخرون الملولون يحمده الدى الفريدة، وامحاس العديدة، يانحامجد الموصوف 
بينمن با ونبا حلشرفه الحقائق لتتبين الخلائق يثن من انحتار الشفاعة وفت القيامة 
وكالكعبةعليه، ثإنبالهم إليه الخلائق توجه فى كالقبلة كونه حال وعربا عجما الخلائق 
وتعارصهاالريح تحاكى عظيمة صلاة ونوله فعلمه ويتجع حوله والشرف انجد يطول حث 

وعوقلمث المطب مثبهة كونيا حال أثرها وعموم نفعها عطيم نى جريها وتجرى 
وأحبابهالنجي أصحاب على الصلاة وتفلهر مجعحالها وتعدد انتشارها فى المنيل 

ولاالدنيا فى انقتلماع ولا لها انقضاء لا التي العطرة ونفحاتها الطيبة، روائحها وأشياعه 
وكانالمفع، وعموم الرائحة طيب فى والقرنفل بالزرنب مشبهة كونها حال الاخرة فى 

نعصة الكرم شعبان من حد، المد يوم اء مالتأليف لهدا النهائية مراجعته مجن الفراغ 
وثمانيننع سة إبريل محن اثنين الموافق النبوية الهجرة من لف المد بعد وأربعمائة 

نيسالمن ربه عفو راجي ومؤلفه مدونه يد علمي الميلادية الأعوام من الألف يمد وتسعمائة 
خميس.الدام عبد محمد 
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الحململمان الشيخ الجلالن شرح على الإلهية الفتوحات حاشية ( ٣ )
٠هجرية وس_عين وئمان ومائة ألف عام تأليفه من مغ 

محمدالشيخ للعالم مجالك ابن لفية ت عميل ابن شرح على الخضري حاشية ( ٤ ) 
هجرية.وحمس؛'ن ومائتون ألف سنة الثاني ربته من ١ ١ تأليفه من قرء زند الخضري 

المتوفىهنام بن عبدافه محمد بى ت مالك أس ألفية إلى المالك أوضح ( ٥ ) 
٠هجرية ٧ ا ١ سنة 

عامتاليفه من الحملأوى أحمد للشيخ الصّرف فن فى العرف شدا ( ٦ ) 

سنةالمتوفى منظور بن على بن محمد ستاذ اذ الجليل للعالم العرب لسان ( ٧ ) 
٥٧١ ١٣١ط -، ١ ١٠^

ومحمدالدجوى قاسم للمثبمن العشر القراءات نوحيه فى الفكر نلائد ( ٨ ) 
,٣١٩٨٦منة المتوفى نمحاوى الصادق 

وتوجيههاالمراءات الخاط؛ت الكتب من 
بأبيالعروق اسماتمل بن ازحمن بمد للإمام الأماني ض من المعانى إبراز ( ١) 

ه.ا ا د منة المتوفى شامة 

الحسنبن محمد للإمام (( شعلة را انى مات حرز ئرح فى المعاني كنر ( ٢ ) 
ه. 1٦٠ متة المتوفى الموصلي 

السنابن أحمد الشيخ للعالم عثر ربعة ات القراءات البترفى فضلاء إحاف ا ٣ ) 
ه.١  ٠٨٢ضة تاليفه بدأ فقد 

بأبيالشهير العفيلى محمد للإمام العشر القراءات فى النثر طيبة ثرح ( ٤ ) 
.٠٥٨ ٠٧ِتة المتوفى التويرى القاصم 

ّنةمجراحعننه ممن وقد الباقي، بد فواد محمد وضع الفهرس العجم ( ْ ) 
.١ ٩٤٠نة *ا"*آامّ
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اثههرس

الصفحةالموضوع 

٥الكتاب مقدمة 

٧ص ترجمة 

١٠ألثاحنبى إلى ء الفسا الشيخ مند ذكر 
١١المؤلف ترجمة 

١٢الاصمادحات 

١٣للمناظم المقدمة ابتداء 

١٤العشم القرآن محقات بعض 
١٥فيه بما يعمل الذي القرآن قارئ محفة 
١٥وأهله القءآن قارئ منزلة 

١٦•للقارئ المصنض ومحايا 

١٨. ٠ . . . ٠ . . ٠ ٠ - . . . . متواترا القآن بنقل اشتهر من عالآ'مات 
١١٩ ١ . . ١ ٠ ٠ ٠ . ١ . ١ ١ . ١ . ١ . ٠ . . . . . . . . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . ١ ١ ٠ . ٠ . . ٠ ٠ . . . . . ِ . . . . . . . ١ . . ورواتهم السعة ثمة اُذ تراحم 
٣٠الاصطلاحات فى ممل 

٣٤والرواة القراء رموز جدول 
٣٦الأحكام أنواع بيان فى نمل 
٤٤■عليها والثناء رأصلها القصيدة مية تفى فإ 

٤٥ورجاء نداء 
٤٩القران هدى على سار لمن افه من ورجاء دعاء 
٥٠الأساذة باب 

٥٥السملة باب 

٦٤القرآن أم سورة 
٠هامة ت تنبيها  ٠  ٠٧٠

٧٢امحقنادحات 

١٧٤لكبير الأدغام باب 
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