
















ا،ب،ههالأوو

اسمندونقاثه حط 

ترمحهومصائر عصره أولا! 
منةز الك اه توففمد الهجري، الخامس المرن ق الطري معشر أبو عاش 

نمة الحشتلك خلال وتمل وتعليمه، العلم طل_، ق طويلة حياة بعد ه،  ٤٧٨

فيها.وفاته حى المكرمة، مجك، ق المقام به واستقر غرئها، إل الإسلامية الدولة شرق 
٢;هلم؛ العباسية، الدولة خلفاء من ثلاثة معشر أبو وعاصر 

نةّالخلافة وليإ المقتدر، بن إسحاق بن أخمد العباس أبو باق،، القادر . ١ 
aVAلهاوأعاد الخلافة، ر معا مجن اندرس محا فحدد حازما وكان أيامجه، وطالت —^، ١
تمرتواسوغثرهم، الويهيغ، س الدولة على اليهلرة لهم كانت س فهابه عرها، 

هرل٤٢٢صنة وفاته حى سنة، وأربعتن إحدكا خلافته 
وفاةبعد الخلافة ولي بالف،، القادر بن اف، عبد جعفر أبو اف، بامجر القائم . ٢ 
قالرفكثئر ائلا، عورعا عالما وكان —، ٥٤٦٧سنة وفاته حق فيها أبيه،وبم 

اللاحقةيد على اإبويهيين، سهلوة من زمنه ؤ، العباسية الدولة نحلمسا بارعية، 

بويع١؛؛،،، بامجر القائم بن محمد بن اف، عبد القاسم، أبو اذ<، بأمر القتدي ٣. 
وكانت،أسهر، وثلاثة ّنة عثرة تسع وله ، ٥٤٦٧سنة جده مجون عند بالخلافة 

الخافاءصااأ-ا*آأتاريخ والستوض: >،، UU-ro،>/nوالمهاية الدايأ ابزكئم: )ا(ي>: 
.ا/ْآرآ(ذ>:رم:صم

. ٦٦؛/ه نفالصدر )''(بمئلر: 





بنمحمد بن محمد الخئر )ش الجزري لأبن اماء طقات j( اكهاية غاية )٣( 
،.١٢٨٣٣سنة التوي محمد 

همؤلفاتبعض \ؤ'ت' أو له، موجزة ترجات مها وردت أخرى كتب )٤( 
قائمةق أو ة الدراسهده هوامش ق عليها الامحللاع يمكن وتلامدته، شيوخه أو 

اسرلأآ.

ياق:مجا يلاحظ معشر أي؛ ترجمة مصائر ق والتأمل 
اكحمتكون وقد الهلتري، معشر ٢^٠ عصر عن الصادر هده أقدم تأخر )١( 

بعد.•محها يكشف لر أو ذهن، لكنها أفدم مصادر 
لأيمفصلة ترجمة لكتابة كافية غير الصادر هده j( التيسرة ال١د٥ تبدو )٢( 

يلوتفاصرته وأمونشأته ولادته مجن حياته، جوانب عن تكنف الطبري معشر 
مصنفاته.جمح وذكر العلمية، رحلاته 

مجنيستفيد أن معشر لأي مفصلة ترحمة لكتابة يتصدى مجن على يتحتم )٣( 
كتابهمثل لشيوخه، ذكر من لفاته مؤ ق ورد مما الإفادة مع له، التيسرة الصادر حميع 

المشهورةالقراءات ق العروس رسوئ الأخر وكتابه الثمان(، القراءات ي )التلخيص 

واكر؛ية(م•

..٤ ا/١ اوها؛ة غاية )١( 

الأعلام: والزركلي ، ٣١ه/ا" رلفن المعجم كحالة: رصا عم ترجته: مصائر أهم يطر )٢( 
؛/■اْ.

كتابتحقيقه مقومة في الهلحري محمثّر لأي مفصلة ترحمة موصى عميل حن محل الأستاذ كتب )٣( 
ىعلللحمرل القرى أم جامعة إل - ٠١أ ١ ٢ سة ثل.ءه الذي الثمان(، القراءات ل )التلخيص 

ةالخيريالجماعة نفقة على م ١ ٩ ٩ ٢ " ٠  ١٤١٢منة جدة ي مجعلبوع وم الماجستير، شهادة 
بجدة.الكرعر القرآن لتحفيفل 



وإلهابه:وستة، وكئثه، آمنه، ثانيا: 

معتر،و أبمحمد، بن علي، بن محمد، بن الصمد، همد بن ام•،( همد هو 
الثافعؤأراشئان، الطتري، 
له،ولد معشرا أن الدهن إل والبائر ععشر، كنيته سبب على أقف ي لو 

ذلك.إل يشتر ما عليها اطلعت الي اكادر j يرد لر لكن 
دانبلوهي الراء، وكر وثانيه أوله بفتح ٠، )طبرّتان(ر إل بة نوالهلتري 

واحيالنمده على والغالب العلم، أهل من كمحر نواجيها مجن •مترج كئترة، واسعة 
،•نصتهاروهي وآمل، وإمحثراباد، و-مجان، يمنان، مدقا: أهم ومن الخبال، 

دامبشر معأيٍر تلقب سبب يتضح ولا ؛. القطزربيع إل نسمة والقطان 
اللقب.

بلشافعيا، فقيها كان فقد الفقهي، الشافعي الإمام مذهب إل بة نوالثافص 

فقهاءتراجم كنبا ؤ، ترجمة له وردت م ومحن ،، وفضلأئه»إرالشافعية كبار مجن كان 
،.١لشافعة١٦

نواب، AYU/tراء الئة معرفوالدجي: آ/أ"ْ، النافب الفقها، طتات الصلاح: ابن يطر: )١( 
.٤ \. ا/ غايأالهاية الجزري: 

ّا/ْأالأنساب المم«ُاني: )٢( 
. srliمعمم ياقوت: طلر: )٣( 
. ٥١أ/بم اب الأنالمعاي: يفلر: )٤( 
أ/آأالٍران ان يحجر: وابن ، aya/yالقراء ومعرفة ، yy'\/y'yالإّلأم تاريخ الذمي: طلر: )٥( 

بكيللاإك^رك، الئانمة رطقات ، ٥٦١—y٠٦/.الصلاح لابن الشانمة الفقهاء طقات را"(مثل: 
.ْ/أها-ماْا 





عل—ين بالحز علي أي عن حدث معشر أبا إن اللجي نال فقد بقليل، ذلك نل أو 
معترأبا أن بمي فانه ذلك -اكو وإذا .٤^٢٢، ٦ نة ّلكنت الوئ1قِ ووفاة 

الحديث,لماع محن ق ليكون بقليل، ذلك نل أو الخامس القرن أول ق ولد 
من— ٥٤٢٦محنة محصر ي الحديث سمع الهليري معشر أبا أن أيضا ذلك ويؤيد 

سمعوكيلك ئ،، ٤٣١سنة المتوق ا، ^١^ ٥١١المصري نفليف بن الفضل بن محمد 
ر؟.مم—صروف،، ٥—ر  ٤٢٧سنة النوق المصري عمر بن تراب العمان أي من .ممصر 
٤^٢.٦٢ ٩ سنة المتوق الحداد رامحي بن إسماعيل الشيح على أيضا 

ميوخهاعن يأخذ - ٥٤٢٦سنة مصر ل لكن معشر أبا أن هدا من ويتاكد 
مالعلمحللب ق رحل م بلاده، ق العلم مبادئ تلمى أن بمد والحديث، القراءات 

بمدمصر دخل م والشام، العراق ق الإسلامية الحواضر أهم إل أخذته محلويلة رحلة 
سمعه أنى علءمره،بناء من الثالث العقد ق مصر دخل من يكون ذلك،وقد 

در٤ < ٦ سنة الدفاق أي من الحديث 

القراءسرقة ;١( 

.البلاء أيلام سم الذهي: يفلر: )٢( 
-١ ١ آ/ْ قزوين أخار ل اكدوس ارافص؛ ينظر؛ )٣( 
. ivwiwاكدء أملام سير الذمي: يقلو: )٤( 
. ٨٢٩/٢القراء ومعرفة ٥، .  y/uه نفالصدر بمقلر: )ْ( 

. AYa/yالقراء معرفة والذمي: اكلخصص\ووأأ\، معشر أم )ا"(بمفلر: 
عثالأثبن الحسن عن روى الْلبري معشِ أبا أن ( ٢٣•)ْ/أ الهللب بغية ي العيم ابن ذكر )٧( 

انكوإذا بقليل، م  ٤١٧منة بعد نون أنه ومحدو •كسح، مجده ق بحيث كان الذي البجي 
عشرمن فرئيا استغرةأث، السام بلاد ق رحلته أن يعي فذلاك السنة هذه حدود ق هناك معشر أو 

ممر.دخوله قبل منان 





عمر.ين تراب النعمان وأي نظيف، بن اف عبد أييز من وسمع.ممصر 
إ.بنثيمٍيوسف بن الله وعبد 

ببغداد.الطري الطيب وأي 
بغزة.الماس بن عمر بن الق وعبد 
٢.ر والجريرة وّفماس، وحلب، وآمي، وحران، •مج، وسمع 
غرباوانجه رامه، مسقط طيرمتان من رحلته بدأ الطبري معشر أبا أل ويبدو 

زوينقبحر من الغرتجا الجنوب ف، نفع الي )أرذبيل( •ممدينة مارا قزوين، بحر .ممحاذاه 
شم—الل وم اليومع ،، أذربيجازر مدن أمهر من وهي يؤبن، مسيرة وبينه بينها 

إيران•غرب 

تقعأذربيجان، بإقليم مشهورة مدينة وهي سلماس، .بمدينة مارا عربا ار سم 
أيضا.إيران غرب شمال ل اليوم وهي ر ورلأ تتريز مجدبنة ين 

م٢، دجل—ة؛ ر حنعلى بكر، ديار مدن أعفلم من وهي آمي، إل جتازها ام 
قتقع وم اليوكلتاهما ،، بكرر ديار مدن مجن أيضا وهي مياءارمح، مدينة دخل 

تركيا.شرقا حنوب 

ا،جنمر الي البلدات هده علماء عن الحديث يأخذ القلبري معشر أبو وكان 
أيعن أخد أنه إل إشارة سوى ذلل؛، تفاصيل لديتا وليس القراءات، عليهم ويقرأ 

yya/tyالإسلام تاريخ ١( 
ينظر٢( 

يفلر٣( 

بمئلر٤( 

ينفرْ( 

ا/ْئمصعم ياقوت; 
. xrA/yنفه المدر 

ا/أه.ه نفالمدر 

ْ/ْ"آأ.ه نفالصدر 





الطريمعشر أبو دخل هل لما بض واضحة إثارة الماربجة الصائر تميم ولا 
مكةل ام المقُه يستمر أن نل بالعكس، أو مصر، إل ذهب م أولا، بغداد إل 

المكرمة.

ا،علمائهعن والحديث القراءات فيها وأحلم. بغداد الهلري معشر أبو ورد 

،- ٠٥٤ • محنة المتول الطري اس عبد بن حناهر الهلب أيٍر عن الحديث نأخذ 
رأوق٢، —أ ٤٥٤ ٢ سة المتوق الناز مجرور بن أخمد نصر أي على القراءات وثرأ 
سةوق التالمصري عباد بن الطيب بن افر جمالقاسم أيير على بغداد ل أيضا 

.٤٤٣^٢٣

قالهلريمالكا غزة، من إلها قائما مصر دخل الطبري معشر أبو يكون وقد 
وأخد؛، دمجياطل فرب الثر من قرية جزيرة وهي بمس فمر التومهل-، للبحر انحاذي 

١المثسي يوسف بن اس عيد محمل- أيي، عن فيها الحديث، 
فقرأه،  ٤٢٦منة ل وذلل؛، ر١لق١هرةإ، ممر إل الهلحري معشر أبو عل- هم 

؛ه٢ ٩ سة المتوقا الحداد راشد بن إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل محمد أي على 
المتولالمصري عمر ض تراب العمان أي عن فيها الحدث وأخذ ا. مصرر عناط بق

.WaIwالهلأء أملام سر والوعي: ، ٢٦١آ/الثانمة النشهاء طنات الملاح: ابن يطر: ( ١١
.١  wlsالنهاية غاية الجزري: وابن ، ص٧٩التلخيص الطري: معشر أبو ينظر: )٢( 
. ٦٩٣١٦ث \.< صv٦الساقان المدران يطر: )٣( 
.اسوانآ/اْ يامتسمجمايطر: )٤( 
،^٣٦٦٦الإّلأم اريخ توالدص: آ/اأآ، الشانمة الفقهاء طقات الملاح: ابن يفر: رْ( 

. ٨٦٩١٦القراء ومعرفة 

وابن، ata/tالقراء معرفة والنهي: ، ١٢٢و  ٩٢ث اكلخٍصصابم الطري: معشر أبو يطر: )٦( 
١٦٧/١•١/١الهاية غاية الجزري:  ،٤.

١٨





بنمعد أينب بن ئعان بن أحمد جعفر أبو عليه نرأ هف  ٤٧٣منة فمي السنوات، تلك 
وياف، ها حرم.ممكة الثمان( القراءات ي )التلخيص كتاب البكي م الكلي حرز 
٢.مسموعاتهر وحميع تواليفه رواية وأجازه منهار تعال الذ حرم 

اتالتركلأبي، موعاته جمة روايه  ٤٧٤منة العلتري معشر أبو وأجاز 
اسهمد بن الك مة بن إسماعيل 

موهوتلامدته، معشر أي شيوخ من عدد أسماء التراجم كتب أوردت وقل 
أوالحديث، منهم سمع وُز، عنه' أخدوها أو القراءات عنهم أحد مجن إل مقسمونا 

ةثمانيالجزري ابن وذكر ا' ١لقر١عاتر ز شيوخه مجن ّتة الدهي فيكر مجته. سمعوه 

نجمة ثمانيالدجي وذكر ا' ر الحديث ق، شيوحه من خمسة الدهي وذكر ُنهمر 
الدهيوذكر ^٨٢، عشر أحد الجزري ابن وذكر القراءات^، عليه فرووا الدين 
عا،لاّ/الحديث، أخذوا ممن خمسة 

القراءاتز رالتلخيحى كتاب؛ محقق مجومى عقيل حن محمد الأمتاذ وحمع 
راجم،التكتب ؤ( ورد مجا على بالاعتماد وتلامجدته معشر أيٍر شيوخ أسماء الثمازا 

•ُآ ص*ش؛وخه عن رواه مجا فهرسة خم؛ ابن ينظر؛ )١( 

.٤ ه نفالمدر يقلو: )٢( 

٠.٣ قزوين أخار )، التدوين الراقص؛ ينظر؛ )٣( 
•axa/yالقراء معرفة )٤( 
\ا\.1.غاية رْ( 

.rYrl\المفسرين طغات الداودي: وينظر: ، ax'\/tالقراء معرفة )٦( 
.ay<\/yالقراء معرفة )٧( 

ا/ا.دغايةالهاية)٨( 

.ttyIsالمقرين طقات الداودي: ويفلر: ، aY'\/yالقراء معرفة )١( 















٠الأنصاري اس عبد بن مليما0 . ٨
بابنروف المعالمقرئ ااقيرواني محمد أبو خلف، بن عمر بن اس عبئ ٩. 
/ر تره( « < حدود ق )ت المقام إمام الرجاء، 

البغدادي^غالب أبو أخمد، بن منصور بن الك عبد . ١  ٠
,الصقلي^ القيسي محمد أبو الوفاء، أيٍر بن انك عبد . ١١

سيالأندلالمسي ن الحسو أبون، النذي بن خلف بن علي . ١ ٢ 
y\—bivA)ت 

}البغدادير حطاب بن غالب أبر . ١  ١٢

٢•الأزجاهي إبراهيم بن محمد • ١ ٤ 
•ءه( ٠ ٧ الأندلسي؛)ت اظه عبد أبو الخلف، نعم ين إراهم بن محمد . ١ ٥ 
لقبرن صري المضي، الفاس عيد أبو مسبح، بن اص عبد بن محمد . ١ ٦ 

.٤ • و١ ٣١\ااغايأالهاية يفلر: )١( 

نواب١، ٤ ا/• الغر معجم واللم؛ ، ١٧١شرخه'/،عن رواء ما نهرسة حم؛ اين يثلر؛ )٢( 
غايأالجزري؛ وابن ، y/؟٢١٨القراء معرنة والدهير: ؛، va/xالثانمة الفقهاء طقات الصلاح: 

المهاةا/ا.؛ولأ'آ1.

. 1٤٦و. . ا/١ _ غايأ ا>ري: ابن يطر: )٣( 
ا/ا،أو'آا"1.ه نفاكدر 

٤.٥  ١/١الهاية غاية الجزري: وابن ٣، ص« شيوخه عن رواه ما فهرسة خير: ابن 
.٨١٢■آ/؟ القراء معرفة الذمي: 

■ iAiyjt• أ/ا المهاية غاية الجزري: وابن ١، •  ٦/١الاختصار غاية انمطار: العلاء أو 
. tn/Yو ٤ • ا/ا الهاية غاية الجزري: وابن ، AY،\/yالقراء معرفة الذمي: 

-طر)٤( 

بخر)ْ( 

بممر0 

 )٧(<.

طر)٨( 

الهايآ-غاية الجزري؛ وابن معشر، أي عن حدث إنه ونال: القراء معرفة الذمي: طر: )٩( 

YU



دببالأحروف المعالماشي على أبو يعقوب بن الختر بن منصور • ١ ٧
.^٥٢٦١١٠آت 

والخديث:)؛(تلامذته 

ببروج—رد)ت مثنري، الام تنو أبالحستن، بن أحمد بن إبرامم • ١ 
.٠٢٢٥٣٢

القروييالقرئ الثحاذي إسحاق أبو محمد، بن الملك عبد بن إبراهيم ٠ ٢
أتامهذ'آ،.

الأصبهادأمالآار نمر أبو إبراهم، بن الفضل بن ؛براهيم 
١JtO رن؟ العاداني شحاع أبو أحمد، بن الحسن بن أحمد 
زتآمهه،ر'/الأصبهاني نمر أبو عمر، بن أحمد 

٢^٧؛•الرلكت أم الق، همد بن الذ هة بن إسماعيل 
،.١^١٢ الغزنوبة فارس بن إلياس بنت زليخا 

(٠).

.YrTl\اكرين طثات والداودي: -أثص\، -\ا\
.٣١ y/yو ٤ . غايأالمهايةالجزري: وابن  ٩٣•و y/؟ya القراء سرته الدهم: ينظر: )١( 
،y/؟yaراء الفة معرفذهي: وال، yi./yالشانمة الفقهاء طقات الصلاح: ابن ينظر: )٢( 

وه/ا،أا". owuIyالأنساب 
.١١قزوين أمحار ي التدوين الرافم: ينظر: )٣( 
الأنسابالمعاي: ينفلر: ر؛( 
-Yْ.Y٤/١السفر معمم الملقي: ينظر: )٥( 
.ا/؟٢٨القراء معرفة والذجي: الفقهاءالثانمة طقات الملاح: ابن ينظر: )٦( 
ةرواياكرئ الْلري معشر أبو له أحاز ' ٢(: • )أ/آ■ أخمار؛زوين j النيئين مح، ارافص تال )٧( 

. ٠٠٤٧٤سنة مموعاته 

معح.الملقي: رخ(يتفلر: 

٢٨





مؤلفاتهخامسا: 

وند/ ١ كئترة حنة نمانيض وغتره القراءات علم ل وله الملاح: ابن قال 
يج—اورون،أو بجحون كانوا الدين والحديث القراءات علماع من كثئر عنه رواها 

لختر ابن نال فقد الأندلس، بلاد فدخلتا الإسلامية، الأمصار ق و-مبتا ضوكت 
رئالقالصمد عبد بن الكريم عبد معشر ١^^، تواليف شيوخه: عن رواه ٌا فهرسة 
جعفرأيٍ، الشيخ عن لذلك روائي شيوخه، عن رواياته وجميع ~ اس رحمه ~ الطري 

؛.١ اس رحمه — المقرئ )اتكئ( حرز بن سعيد أي بن )محال( بن أخمد 
الملكتمد بن إبراهيم إمحاق أبا أن قزوين أخبار ق، التدوين ق، الراقص وذكر 

همنوسمع الطري، معشر أي على القرآن.:وكة قرأ " ١لقزوييت القحاذي محمد بن 
مرنأي بن ١لللثا عبد بن محمد هاشم أيا أن اءوذكر ل وغيرها تصانيفه من الكثير 

الأس—تاذن مالقراءة، ق العلري معشر أي مختصرات بعض سمع القزويي المقرئ 
الصفمحن سماع،، الشحاذي، إبراهيم 

فقحل،مصنفاته عنه ياخذون معشر أي بجلس يرتادون الدين التلامحذة يكن ولر 
ومجاغيرهم، مصنفات من عنهم رواه ما أو شيوخه مصنفات عنه يأخذون كانوا وإنما 

تشررواية ( ٩٦٨ ٩٦٦/٢القراء)ممرنة ق ونمل الأدب. مجال ق وإنما ًوالحدبثا، 
أنعن راءات القأخذ —( ٤٥٠ ١ )ت الحلوق بابن العروق نقص، بن •؛^Jl بن بحى أن إل 

ةالمهابة غايالخ_زريت ن ابروينظرت معشر، أيا يلق ب لأنه يصح لا وهذا تال؛ لكنه معشر، 
٣٦٩/٢ ).

,٥ ٦ • / آ الشافعية الفقهاء طقات ( ١ ر 

.٣ . ص وينظر ، ٤ ٤ ب شوخه عن رواْ ما فهرسه ر٢( 

.اكدوتنأ/ااا)٣( 

.ا/-ااأه نفالمدر )؛(

٣.





!١٣:،
والابتداء.الوقف كتاب ١. 

ةمئوخمي ألف على انحوي ،، قالعروس مول وكتاب , ٢ 
وطريقالرواية وخمخن 

واد٠انير٤؛.الضم ق واللأل الدرر وكاب ٣. 
التلخيص؛وكتاب . ٤ 

,كتاتآلخئة؛م.٠. 

الها.رجت الي الصادر ق ذكر له يرد لر أنه أعتي فذلك عرلغاته ص هامش غم ص تركته ما )١( 
 )Y( التراء معرفة ؤ، الذمي رصفه(ATa/Y :) ة والرئشهورة المالترا،ات ؤ، الروس ّوق،

والرم ٣١بالإجازة مه روى الطري معشر أبا أن ٢(، ٢ \ ا/ ) المهايه غاية ق الجزري؛ ابن وذكر 
قالجامع كتاب ٣(: • )ص شيوخه عن رواه ما فهرسة ق خ؛ر ابن ونئاه الأموازي■ علي أي عن 

ارأحق التدوين الرافست )يتفلر؛ الروس(، )سوق باسم تذكره الصادر أكثر لكن الترا،ات، 
ةالمهاية غايالجزري: وابن الإسلام تاريخ والدهي: ٢، ل/إ. و ١  y/yقزوين 
ةخليفوحاجي \ا؟س الفري طثات والداودي: ، ٣٦٩و  ٣٤٩ث ٤ • \ا\ 

٦(.• العارمن هدية العدائي: و ، ١ . . y/؟ الظون كثف 
الحضارةلمحوث اللكي انحعع ربمظرت القرا،ات(، ق رالجامع باسم ناقصة خلجة نسخة »سه وبقت 

ءس1ْ،محلوطات : القرآن )علوم انملوط الإسلامي المري للتراث الشامل الفهرس الإسلامية: 

•( ص١٣)الدرائ( والتلخيص 

.' ذللمثؤ يلغ وجدته فما ذلك ي املته وتد " (: AYالقراءمعرفة ئ، الذمي تال، )٣( 
الإسلاموتاريخ ، AYa/yالقراء معرفة )الدهي: الصادر جميع ل التفم( ق )الدرر باسم ورد )٤( 

وحاجي, rrrl^السرين لجقات والداودي: ا/ا.٤، اJهايأ غاية الجزري: وابن 
.؛،y/y )uاللجون كشف خليفة: 

موسى.عقيل حن محي الأستاذ تحقيق ملجوع وهو كتبه، أسهر وهو الثمان، القراءات ي )٥( 
منه•نصوص يديك بئن الذي )الحجج( كتاب به القمري لعل )٦( 

٣٢







ومكانتهمعشر أل زلة منمادما: 
زة،متمية علميمكانة له وكان الأمة، علماء كبار من الطبري معشر أم 

ونجتذبالحج، مواسم ق لمون الميومها الي المكرمة مكة ق مقيما كان أنه خاصة 
هم:فنه تلامذتا إليهبممي الي اللدان ذلك على ويدل، العلم، وطلة العلماء 

والقزويني،•والأصهاد، والماداني، والمغدادي، والصري، واكرواني، المرطي، 
محقرئوكان وجاور.ممكة، القراءات، ل الإمام وصفه: ل الصلاح ابن نال 
ا١ وكشرة نة حتصانيغظ وغيره القراءات علم ل أهلها،وله 

حلمنوكان وصفه: ن( نوله المعاي معد أي عن الصلاح ابن نقل وقد 
/١ الأمر جميل الماحي، حنن الإنراء، 

محنوكان ' أيضا: وقال ،، "رمصنفا بارعا مجودا، إماما كان الذهي: ونال 
،."١٤الشانعية كيار 

ةثقكامل أمتاذ محقق، عارنت إمام مكة، أهل شيخ الخزرتم،• ام، وقال، 
.٢٠١"ًالح 

معشرأي وفاة سابعا: 
محنةة وق.عكته أنبري الهلمجعئر لأي ترجمت، الي الصادر امقت، 

ه.٦ • t/ النانمة الفقهاء طنات )١( 

مآ/اأْ.ه نفالمدر رآ( 

.TY،\/r\الإسلام نارخ ر"ا{
■ aya/yالقراء معرفة )٤( 
سانلحعرت وابن ١، ْ/آْ ١إكحرمحا الشافعة حلبقات السمكي; وينفلرت ٤، ٠ ا/ا الهاية غاية )٥( 

.ا/بما المزاد 

Y•،؛



~ة.ممكة مئوأربع سعئن محنة بعد توق قال! الصلاح ابن أل إلا هدل  ٤٧٨
وأبفيها توق، الي المنة مجن مجتحققا يكن لر الصائح ابن أل ومحدو ر ١ الله رحمه 

سةتوقا أنه س المصائر عليه أحمعت، ما مع ذكره ما يتعارض ولا الطبري، معشر 
٥٤٧٨ .—

ةالهاية غايالجزري: ن واب ١iiwIsA^,، أم وسم ، ٨٣؟/.القراء مرنة الدهي: )١( 
. yoaItالذهب ثيران ا-كالي: انماد وابن .٤، 

.٦ْ ١ / y الشانمة الفقهاء طقات )٢( 

٣٦



ا؛ب،ههاثض
وس1ىصجاسإي

الإرشادمحطوطة وصف أولأ: 
كتابمحطوطة على البحثج هذا تضمنها الي الصوصي امتخراج ز اعتمدت 

سةوق التغلون بن الذ عبيد بن المنعم عد الطيب لأي القراءات( j )الإرشاد 

مصورةوهي ع للمخطوطات(ل ودود )مركز ل الخئلوطة على اطلعت وقد 
الكرضة،ان الأوثوزارة لالإمحلاعمة والمكتبات الخطوطات )إدارة نسخة عن 

لمكبة)الإمروزيانا( ق امحموظ الأصل عن ممررة وهي (، ٥٢٨٧)برقم افمحفوطة 
بايطاليا.ميلأنو مدينة 

أحرىنسخة من دخيلة أوراثا وفيها ورقة(،  ١٧١)من المخطوطة تتكون 

اب)بالإرشاد بكتاب الحق وقد ١(، ١^٦٦  ٥٢)الأوراق نستغرق الإرشاد لكتاب 

الأصول)ذكر ث الوقف(، ز الهمز ق اختلافهم )ذكر و المكيتن(، قراءة ذ التكثر 
 jالهمز رك ت j العلاء(.بن عمرو أي فراءة

أيراءة قل ز الهمترك ل الأصول )ذكر ونل الخطوط، آخر ل وجاء 
٢لصه;؛ ما العلاء( بن عمرو 

هدايومنا مجن مرميا دائما كثيرا خمدا العالمن، رب لله والحمد لكتاب، ام 

وخميوممن ثلاث سنة شعبان شهر ل الأحد يوم ل ذك وكان الدين. يوم إل 

www.wadod.comم: علوUت لا١J٠^ الشكأ على اركز عران )١( 

اظ. ٦٨الإرشاد كتاب محلرًلة )٢( 

٣٧



١١ ٠
٠مثه 

لاحقة المخطوطهده حواشي ق التعليقات كتابة تاريخ أن ق شك ولا 
كتابمها•تاريخ إل يشمو ما هنا ولمس نسخها، لتاريخ 

ىعلو وهفحاته، صحواشي ق كتب ما هو الخطوط ق محا يعبا وما 
aى«اممان 

الئسنخ،أنناء ق الكتاب نص من مشط مما الحواشي ق الناسخ ألحقه ما الأولزت 
نممط المرصع ل مقوس خط- ووصع )صح(، بكلمة بختمه القسم هذا ويتميز 

مالملهذا تعلق ولا أكثر، أو كلمن أو واحدة كلمة الساقط يكون وفد طر، ال
aالمحس■، .مموصوع 

أنواع:ثلاثة على وهي الكتاب، مس على تعليقات التانيث 
رهوأكثمصد.ره، باسم فيه ومجمح اكادر، بعض من منقول هو ما )١، 

،•الط؛رتمارمجعشر لأن )الحجج( كب ص منقول 
ةقليلوٌي، كاتبها، يامم ولا المصدر، باسم فيها مصرح غئر تعليقات )٢( 

الأخرتم،ُأا•بالتعليقات قياسا 
بكرأن ن باف د عبن )أحمد باسم مذيلة تعليقات ثلاثة جاءت )٣( 
سورةؤمبممح4في ها وخامت ه قولالأول الموضع ل وجاء الجوي(، 

ويراءئ(، القj ة )المعونكتاب ن را/'او( وق الأمان(، )ض من )ا"اظ( حاثية ق نقل )١( 
•الثمان( القراءات ق )التمرن كتاب من ( ji)٢ وق القراءات(، ق )الكان كتاب من أظ( )١ 

اءاظ،و ءاظ، رت )وبمفلالفاتحة، محررة ل الوقوف مواضع, حول تعليقات او( —ه اظ )٤ ق )٢( 

■و؟خظ( وْا'ظ، وما"و، وآا"ظ.، ول'ظ، و،م*او، 

٣٨



ووه؛، ر النحوي بكر أي بن اممه عبد بن أخمد قاله اللام. عليه يومفإخ\إ 
وزنى علالا ممالقرآن ق جاء ما أن من الإرشاد مؤلف ذكره ما على استدراك 
كلمات.أرع )شل( 

نبأحمد تعال الله رحمة إل الففتر العبا قال فوله؛ الثاني الموضع ز وجاء 
تةّفيكر " الكرم:... القرآن مجن بالتاء يكتب مجا ل النحوي بكر أي بن اف عبد 

،.الوjثة١ الأسماء من بالتاء يكتب مجا مواضع صمنها أبيات 
آخره:ق وتخفيفها، الهمزة تحقيق حول طويل تعليق الثالث الوضع ق وحاء 

عبدبن بكر أي بن اس عبد بن أحمد تعال الله رحمة إل الففتر العبد كله ذلك صيط 
اللين''رآا.ولجماعة ولوالديه له غفر النحوي بجي بن الذ 

المحوي(بكر أي بن الق عبد بن )أحمد عن ل المتيسرة الصادر ل بحثت وفل 
حواشيى علات التعليقأثن الدي هو أنه ءنا.ي ويترجح ذكرا، له أحل. ر لث 

قها وأنت)الححج(، اب كتن مالنصوص نقل الدي وهو الإرشاد، محلوطة 
اللمد عببن أحمد حط وهو واحد، بحط محتوية تبدو التعليق-ات تلك لأن الحواشي، 

 S{النحوي•بكر ابن
حواشيj صه المقولة المرص خلال من )الخجج( بكتاب تعريف ثانيا: 

الإرشادمحلوؤلة 

وعددهاالإرشاد مخطوطة حواشي مجن استخرجها الي الموص جميع جاءت 
أياسمم اء وحمحعثرا، لأي الححج كتاب )_ بعبارة مل-يلة نصا وحمون اثنان 

. jayالإرقاد محلوطة )١( 

).٥٩ه نفالمدر )٢( 

ملوظ-إا،و.ه نفالمدر )٣( 

٣٩







٢.اكراءات(ل احتجاج ركناب ت ه—آ  ٢٨٥)ت المتري يزيد ابن 
—(؛١٥٣ ٦ )ت السراج بابن الشهور الري، بن محمد بكر أي تاب كم 
نابأن )الحجة، كتابه ل الفارسي علي أبو وذكر ٢، اإقراءات(ر احتجاج )كتاب 
منهوارتفع بإملائه، ابتدأ ند كان كتاب ق ذلك محن صدر تقم ق شرع السراج 
محمدبكر أي كتاب م ا. ١ عنهم الاختلاف وجوه من البقرة مورة ق ما محض 

احتج—اجزكت—اب ه،ت  ٣٥٤رمن، دادي البغار العهلمقسم بن الحسن بن 
الثلاثة.الكنم، طْ س أي إلما يمل ول؛ القراءات(ر؛ا، 
هكتابل راءات القتوجيه بذكر بدأ قد —( ٤٥٣٢ )ت بحاهد ابن وكان 

ذكرعن نوقف حى الفاتحة سورة مجن انتهى ان محا لكنه القراءات،، ق )السبعة 

أنت، وكرهالسورة، هذه بعي. العلل ذكر اّتطيتث بكرت أبو نال ونال؛ العلل، 
".ذلك عن غأمسكتإ الكاب، يثقل 

ةأئمسبعة الللقراء )الحجة كتابه —^، ٥٣٧٧)ت اإفارّي علي أبو وألف 
وأكبعةلًا، الكتاب ق بحاهد ان أوردها الي القراءات توجيه فيه ذكن الأمصار( 

والإيضاحالقراءات شواذ وجوه سن ل )المحتسنسح كتابه ( ٥٣٩٥)ت حي ابن 
السبعة()شواذ كتاب ق بحاهد ابن أوردها النير القراءات نوحيه فيه وذكر عنها(، 

شرمعأي تبلر فيه الولفة الكنسي، أشهر ومحن ۶، الموصو همذا قح التاليغ، وتتابم 

.٦ صْ ه نفالمصدر ينغلر; ( ١ر 

.»_A" ه نفالمدر ينفرن )٢( 

.ا/أ،أ الحجة )٣( 

القهرتاس( ان بمفر: )٤( 

.الحجة الفارسي: يغر: رْ( 
.ا/ْ-ا انمب اسجني: يفر: )٦( 

٤٢













انموصنحقق منهج خاما: 
الكتوبةالطري معشر لأي ا )الحجج كتاب من لة النقر النصوص استخرجت 

ذههلاحرى نسخة هناك وليس غلون، لأبن )الإرشاد( كتاب محهلوطة واشي حق 

حواشيعلى مكتوبة لأمحا سهلا، استخراجها يكن ولر الحاصر، الوقت ل انموصن، 
نمأو ها جانبإل الصفحة أعلى مجن وتستدير أحيانا، مجتداخلة بهلريقة الصفحات 

ها-هملتق كانت وإن النص، كلمات بعض انهلست، ورمما أعلاها، إل جابها 
مجقروءة.

١لآديةتالخهلوات ا النمّوصرتحقيق ق واعتمدت 

إلتقيمها ن مالمعاصرة، النشر أصول وفق على لنصوصي ١ سخت . ١ 
النصوص.صبط ق الحديثة الترقيم علامات واستخدام نفرات، 

قيوافتربب وهو المخعلوطة، ل ترسها وفق على انموص ربت ٢• 

المّحضح.ل والسور الايات تربب 

٤٨



نصآخر وينتهي ( )١ ^،٠٣ أ بجد متسلسل، بمرفم النصوص رقمت ٣. 
الصحيفة.وط ل الرقم وجعلت (، ٥٢)بالرقم 

قورد ا عوات الخطوطة، ق وردت ما نحو على النصوص أبقيت . ٤ 
ن)مجأو الخحح(، َىاب )مجن وهى مصدره، إل تشتر الي العبارة ض كل آخر 

وجاءالممحوص، بعض ل كاملا، ا،لومح اسم جاء وركا معشر(، لأي، الححج كتان 
اأهأو )يمصه( أو )كله(، ؛زا أل -ممكن كلمة العارة هده ونل ص، كل خر آق 

اض.j أتتها ول؛ النص، اكتمال إل إشارة مجرد 
راءاتالقتوجيه النص يتضمن الي القرآنية الأية نص كل أول ل أبتث . ٥ 

الأية.ورثم السورة اسم مع بعضها، أو فيها، الواردة 
ىعلوا،ثصنت القرآنية، القراءات بيان من خالية النصوص كانت لما ٦. 

وجعلتهاآية، كل ق الواردة القراءات بيان الضروري من وجدت القراءات، نوحيه 

حواشيق وردت ا كمصوص الناء بقعلى مي حرصا الصفحة امس هل 
الخطوؤلة.

صكان وإن السبعة، القراء مذاهب ببيان القراءات تحريج ل التزمت ٧. 
إثارةأي أحد لر لأي الئمان، القراءات نوحيه ق زالححح( كتان يكون أن اختمل 

القولة.النصوص ل الثامنة، القراءة وهي يعقوت، فراءة إل 
قذكرة رالتكتاب هي كتب ثلاثة على القراءات تحريج ق انتصرت ٨. 
القراءاتل )التيسير وكتاب بمبمّآه(، )ت غلبون بن محناهر الخمن لأي القراءات( 

ان(الثمالقراءات ق )التلخيص وكتاب —(، ٤٥٤ ٤ )ت الداي عمرو لأي السح( 
دملتقوذلك )الحجج(، كتاب مؤلف وهو ه(  ٤٧٨)ت العلري معشر لأي 

ذيالالأصل يكون قد الثاك الكتان ولأن معشر، أي عصر على الأولن، الكتابع، 

٤٩



رالححج(.كتابه ق القراءات توجيه معشر أبو عليه بى 
كتبمن )الححج( كتان موص j( الواردة المادة توثيق ل اجتهدت . ٩ 

واكتفيتالتفاسمر، بعض ومن وإعراتجا، القراءات ُعاني وكتب القراءات، توجيه 
انأحيق المصائر هذه من النصوص بعض وينقل أحيانا، الهوامش ق الصادر بذكر 

ولإيضاح.حاجته ومقدار النص، وصوح لدى تقديري محب، أخرى، 
هلتوجيموص النجاءت الي الكريمة للايات فهرسا باوح-ث، ألحمت، ٠ ١  ٠

•النصوص ق، المذكورين للأعلأم وفهرسا غيها، الواردة القراءات 
نم)الحجج( والحمسين الاثنتن النصوص جميع ل الكتاب عنوان جاء . ١ ١ 

عبارةألحمت، م ومجن انموان، إيضاح المفيد من ووجدت تخصيص، ولا وصف غير 
علىا قيامعللها(، نوبيان أيضا يضاف أن المكن ومجن القراءات(، ترجيه رق، 

قتحفا لألهالأول بالعبارْ اكتفيت، لكي الموضوع، هذا ق الكشب، عناوين 
الغرض.

اي؛،،الكتعنوان تتضمن )الإرشاد( كنا١٢، مخهلوطة من صورا أوردت . ١ ٢ 
يظهرالي والنصوص الحجج، كتان مجن المنقولة النصوص من وعددا تأليفه، وتاريخ 

لات التعليقبعص كتب، الذي النحوي( بكر أي بن اف عبد بن )أخمد اصم فيها 
المخهلوطة.حواشي 

العال؛ن.وب ف والحمد 



الكتابمحلوكلة من صور 

ءسةسصآآ

الورقةالخهلوطة ق الإرشاد كتاب عنوان 

ء
اء1

 V• . ِءرياس1همحممححمربمسبم^^

اظالورقة الإرشاد كتاب مخهلوطة أول 

٥١



اظ ٦٨الورقة الإرشاد كاب محلوطة اخر 

المخهلوطةكتابة تاريخ وفيها 

٥٢



يائمتصء|محطخءوامحيدا 
,ررُاآم

سآء1

٢•

سصس

SmBMiUM .?mm

الطبريمعشر لأي الحجج كتاب من نصوص 
أو(١ ٩ - اظ  ١٨الورقة)الإرشاد كتاب محلوطة حواشي على 

٥٣



الكتاباسم فيها صفحات من صور 

.أثأمح؛بم
سئج

ظ ٧٥الورنة من 

ظ٨٧الورقة من 

^^ءتلآم!تمح^
يئههصئ

سالورقة\،؛اظ

انمخطوطةحواشي كاتب اسم فيها صفحات 4ن صؤر 
النحوييحيى ض اث ب ن بكر ابي بن اش عبئ بن احمد 

دءاض،مجءسممحه
 j هزار-لآ-|هاو٩^؛ ?" ق

ققققع
سالورئة'اهو

\،ْولورقة اس 

سااورئةئ؟ر

٥٤







الرحيمالرم الق بمم 

موفل: عمانأ*أأ، ازل ه (لم، وي الألف؛أ*: إبان "وقئ 
الألف.أئ[رم'؛فيماءن 

^٦^،1ال—اس'آا، آلثاثن،■ مللف ؤ الألف؛ حذف ووجه 
اكعظ؛مر؛،.من صرب الوجه هذا ول ١[، الجمعة ، ٢٣الحشر ] ه ألندوس 
بري،الطالحوي، الصمد عبد بن الكر-م عبد معشر لأي الحجج كتاب من 

المهم"ر

وابنوحمزة عمرو وأبو كثم وابن ناقم وهم اياقون وقرأ بألف، )مالك( والكاثي عاصم قرأ )١( 
ووأب، ١ م اليوالداني: أ/ْد، التدكرة غلبون ابن )ينظر؛ الق بض )ملك( ~ عامر 

٢٠ص التخليص ت الطبري معشر  ٠.)

مرمختداولت وأبو ، _rAاكع الاِاني؛ )يطرن الألف بجيف المحق ل تلك؛ ؤ رست )٢( 
■( ص٦٩الجامع ويق: وابن المختصر والضلي؛ آ/ائ، اكم، 

ا/"أ(.الكشف مكي: )ينفلرت الصائر ؤ، جاءبعم,، عيهامحا ذو الأصل، ز مطموسة لكمة )٣( 
زري الأزهمنصور أبو وقال، و)ُللئ،(، )محاللثح( ١لقراءذين: للقراءات، الاحتجاج ق المؤلفون وجة )؛( 

أحب)مالك( أن غ؛ر بالسنة، ثابت، لكتاهما القراءتان _UY(؛ القراءامت، رمعاي ه كتاب

السعراءات القوجوم عن )الكشف كابه ق طال_، أبي، بن محكي وقال • أتم لأنه إز، 
هذكرتلما نفي، ل أقوى ألف بغير القراءة أن غير حنثتان، صهحبحتان القراءتثن، إن ٢(؛ ا/؟ 

سادححو،ذلك".
اظ.٤ علون لابن الإرشاد محلوطة ل النص )٥( 

٥٧



)٢(

•٢ اؤ«لاكاتحةاُ—٧[؛ أكن متن آنتن-تنبم النتزط نيا آؤ 
الطاءوجود أيضا الصاد ووجه ،، يالصادأ الإمام الصحف ق اثه الصاد وجه 

ؤ،مئة 

الجهرر؛/j والزاي الإطاق ق الطاء فلمشاركة الزاي إشمام وذنئ 

)٣(

٧[-]المانحة  ٠٤عيهن آثمتوب ستآؤ 
بضمونما ثا حيالمواضع الثلاثة هده حمزة' حص من 

لمكؤ و ْا، • لمٌاف رتك،؛• إق ظ نحوت ألفا، المغلهر مع ٢ ،.،التحولها[ر الهاءر

رأيقبال——؛ن، كئم اس م فل وقرأ يثن؛، ؤ و زآدئط،• ق الزامح، بإشمام حمزة قرأ )١( 
معشر،و وأب، ١ _A التستر و١لدانيت ا/هه، التدكرو غلبوزت ١^ ت رينظر بالصاد. 

٢(.٠ ص١ التخليص الطري: 
سداني؛ال)ينظر: القرآن جح ل ومنكرا >امغا بالصاد ه النط ؤإ رصم على اكاحف اتفقت )٢( 

(•و٦٩صّآا' الجامع ونق: وابن ، ٣٧اسر والشلي: ، اكعص١٩
ضنأو قاف أو طاء بعدها وقع إذا صادا المن تبدل والعرب (: ٣٥/١)الكشف ي مكي قال )٣( 

جهةص اليان عماب ليكون وجهره، وإطباقه يعدها ما ومنعي وهممها، المن لمغل خاء، أو 
ص؟،.المختار الكتاب إدريس؛ اب■ )وينفلر* عليهم أخز فدلك واحدة، 

بالصادالتملق هو هنا الزاي صوت الصاد إشمام ومعي دلالة، من أكثر له صول مصطلح الإشمام: )٤( 
الدالمحاورة—-ا الزاي الصاد أثم من عند ر)أصدق، )مصدر، نحو ق بما ينطق كما مجهورة، 
(.٥٧٦٠٠^القرآنية القراءات علم مصطلحات معجم المسثول: العلي عبد )ينظر؛ اههورة 

اظ.٤ الإرشاد كتاب مخطرطة ز اوصّا رء( 
)ينظر:ه  ١٥٦نة ّّ^ ٠٢المشهورين، المعة القراء أحد الكوق، الزيات حسس، بن حمزة ( ٦١

(.٢٦١ا/الهاية غاية : الجزري واس ، ٢٥ا/• القراء معرفة الدهي: 
نابرها)ينظر؛ بكوالامن الهاء، بضم لديهم،• ؤ د ؤإلهم'أ• و ؤءنبم'ه حمرئ قرأ ( ٧١

(،١٢٠ ص التلخيص ١لهلأريت معشر وأم ١، ^٢^٩ السر والل"اني؛ ٨،  ٦/١التيكرة غلبون! 
الأصل.و واضحة غم الكلمة )٨( 

٥٨



اةلراعود•' يقأو أ، ١ زغ—افر٨ لئثثاجر لدى ؤز و ا[، رالفرقانا'٤• ينك 
المظهرم

الياءرمحاورة الهاء كر ووجه 
و[، ٢٨]همدآيؤئمثا ؤ عليه: ودو آ، الصإر أصله أن الهاء صإ ووجه 

 dil^• ١[.ءمان-اأ رآل رآيئثوه؛
غثز،الل الأصلأن للسان، كئترأ؛، ابن الوصل ز ئصمها الجمع ميم وأما 

زة،الهمحركه عليها إًإرح بمنها ل؛ لو لأنه القف، أك عند ورش ووانفه 
^٦،.٠١على بالمإ ا>كاذ، ءليها فاختلفت* 

٢•عمرول أم الميم ءكسر أشبهه وما ١أ ]ص؛ ه أنثن إيم ؤ وأما 

خصوإنما (: ١١١المسعة)كتاب ق بجاهي ابن ثال )١( 

ا،الٍنحاورئ كروئ "وإنما (: ٠١ا/وعللها المع القراءات )إعراب كايه ق حالويه ابن نال ( ٢١
صم"•إل م س بجرجر١ أل كراهة 

،ص١٨القراءات ححة : زنجلة واص ، ٣٧/١المقتضب والمرد: ١،  ٩٠؛/الكتاب محيبويه! ينظر• ( ٣١
\إهآالكشف رمكي: 

اه٢ . 0 ترو ١لمثهرريب، المعة القراء أحد مكة، أهل نارئ الداري، كثر  JJاذ عبد ( ٤١
٤(.ا/-اأ المهابة غاية : الجزري واس ١،  ٩٧/١القراء معرنة : الدهي : )بمطر 

ش١  ٩٧سة ون ننافه,، لقراءة راولأن أشهر أحد ورش، انلقب المصري، سعيد بءن عثمان رء( 

ء(.٠  yjyالنهاية غاية : الجزري وش ، ٣٢٣>/ القراء معرفة : الدهي : رط 
٠.٢ ص؟ اكلخمأي الطري! معشر وأم .؛ ١٩م التستر والداي• ا/هه، التيكرة غلبون! ١^ ينظر؛ )٦( 
الطري!معشر و وأب١، ص؟ التي—ستر داي! وال، y\U\/دكرة التون! غلبابن ينظر! )٧( 

المرة،أهل قارئ زبان، اسمه ان ! قيل المري، العلاء بن عمرو أم د • ٢ ٠ اسبهءب!ص؛ 
،٢ ٢  ٣/١راء العمعرفة ! الذهي ت )ينظر ه ١ ٥ ٤ منة توق المشهورتين، السبعة القراء وأحد 
ا/خؤ/آ(.الهاية غاية ! الجزري وابن 

٥٩



.^١١٢نزك سكش ثكم ظ ض ا و'ظن أن ص و'تن 
٠.والم-|أل الهاء صث ؛ والكافيُ حمزة وعن 

الهاءلإ؛.حركة المم حركه فانع الصم، الهاء أمحل أن ووجهه 
وصمالياء، لعلمة الهاء كسر أن فوحهه ،، الم؛مأ وصم الهاء بكسر بقى وس 

،.الصثُ فيه الأصل لأن المم 

اءبايبصل كناية هاء وكل كثتر، ابن قراءة ؤ، ٢[ االقرْت ؛ ندى واثا 
|اوقرة:^|،ي !القرة:،-؛[، إله؛ ؤ نحو: ياء ص لكن إل >لكها، 

ووعنه؛٦!، ' رة:رالقه ونه نحو اء، اليغم الساكن لكن إن وبالواو 
ذلك.مع ذ الأحلأسص غيرْ وعن يملالنحل:اآا[م، ووآنته إالماء:ا*آا، 

بمدهماأتى إذا والمم، الها، كسرئ ق صرو أي وحجة v٣/١(:" كتابم،)اصف ق مكي غال )١( 
لدلككرئ \د\ص لاكا، حركة إل اضطر لنا أنه كرة، أو يا، الهاء ومل ساكن 

.ال-اكين"اساء ق الكر أصل على 
ةاللغا، علموس المشهورين، جعة الالقراء احد اJغدادي، م الكون، الكائي ■حمزة بن علي )٢( 

الهايةغاية الجزري• وابن القراء معرفة الدهي: ; )ينظر - ٠١٨٩سنة نون والنحو، 
ا/ْ'آْ(.

ياءأو كرة الهاء قل كاد إذا وانم الهاء بمال والكاثي \(:".حرئ اليم)مأءن الداي نال )٣( 
اءالهكرا الميم على ونفا فان الوصل، حال ن وصل...وذلك ألف اليم بعل وأتى اكة س

.حال كل على منهن الهاء يضم المتقدمة: الثلاث الكلم ن أصله على وحمزة الميم، وصكنا 
أصلها،إل أيضا الهاء ردا الضم، من أصلها إل اليم ردا إذا ٢(:" ٣ ٤ / )١ الموضح ق الشترازي قال )٤( 

٠الضم إل الكسر ِن الخروج يقع لثلأ الضم، الضم فأتبعا 
•٢ • ص1 التخلص الْلري؛ معشر أبو ينفلر؛ رْ( 
الموضحوالشرازي: ا/خ-ا، الكنف ومكي: ، _YAالقراءات، حجة زنجلة: ابن يطر: )٦( 
٢•■ _U التلخيص الط؛ري- معشر وأبو ص؟٢، التيسير • الدال ينظر. )٧( 
لب،(،ّب/أاآ العرم، اد نمجنفلور: ابن : )ينظر اسلب، اختلس.ممعى محير لغة الاختلاس )٨( 

و١كاني:-إشباعها، فيخفى بنهلقها، الإمراع وهو الحركة اخفاء الأول يأل.ممعني؛ن: واصعللاحا 





['٣٠ئدض ،أ [، ٤٩زص ا وؤمحّكون،ل ١[' اءئْ لال
وسههل٣،•

سداني!وال_، ٩٣ص الدح خ[اويه؛ ابن رينظر! الدال. وتخفيف الخن بإسكان اJائون وثرأ ًالخن، 
•( ٢٥٣آ/ اكر ت الخزري وابن ، ٢٤٧ص التلخيص ؛ الطري معشر وأبو ، ٤٨٠ص اليان جامع 

الصاد،وتشديد الخاء بفتح ٤• يحصمون ؤ وهشام وورش كثتر اين ١(؛ )ص٤٨ المم ي الداق قال )١( 
بإسكانوخمره بالإسكان، قالون عن والتعس الصاد، وتشديد الخاء فتحة باختلاس عمرو وأم وقالون 

٠الصاد وتثديد الخاء بكسر والكساثي ذكوان وابن عاصم وهم والباقون الصاد، وتحقيق الخاء 

والهاءالياء يمح يهدي؛ه عام وابن وورش كم ابن ١(:" )ص٢٢ المر ي الدال نال )٢( 
الوننعن نص والالهاء، حركة يخفيان أهما إلا كيلك عمرو وأم وقالون الدال، وتشديد 

اثيوالكوحمرة الهاء، وكسر الياء بفتح وحفص والهاء، الياء بكسر بكر وأم  ٠٠٠بالإّكان 
٠الدال وتحقيق الهاء وإسكان الياء يفتح 

كانإمقراءة العربية أهل واصتشكل القراءة، توجيه الحجج كتاب من المنقول النص يضمن ب )٣( 
ينالجمع إل يودي لأنه بعدها، الدي الحرف، وتشديد الثلاث، الكلمات ي والهاء والخاء الخن 

اجت)يتفلر؛اترجاء. بالإخفعته وعبروا الحركة اختلاس باب على حملوه م ومن الماكتان، 

•( ٣٠٨/٣ووأ/مبم \إ\'لأ1 الحجة والقارص: ، ٣٣/٤ووإعرابه القرآن معاق 
الكتابق إدريس ابن فقال القراءة، علماء بعص موقف على هدا المحوين موقف وانعكس 
ئنب—الجمع بجون لا لأنه العربية، أهل عند جائز فغتر الجتن تسكن قاما (ت ١ ٢ ٢ / )١ المختار 

دهابعالميم فرنعم( من الخن أّكنت، إذا انك وذلك واللن، المد حروف عتر ق اكنئن ص-
الوالاختلاس اء الإخفتبعه ومجن عمرو أم مصي وإنما ساكنتن، بن جامعا فتكون مشيئة، 

١فكئنا'.

ورويخص، وهو الاختلاس، الإخفاء أهل عن روي وقد (: ٣١)ا/آُ الكشف ل مكي وقال 
دمحرف الأول ليس ساكنن، بن حمعا فيه لأن به، ثرأت ولا بشيء، وليس للخز، الإسكان 

•النحومحن من أحد عن جائز غم وذلك ولن، 
=أقيس. والإخفاء آثر، والإسكان يقوله: )ص؛آ؛( المنان جامع كتابه ل المسألة الداي ولحص 

٦٢



؛؛)١( •٢ ر معشر لأي الحجج، كتاب من 

)٦(

أشُآمملآءضَبمي) 
عمراناه]آل ض^١^آلإظم ئوآيرأديييثز 

فتكونالأول، ئ، مقدرة اللام إن ونل: ، ٢٣١الأول من البدل على الفتح 
،بالفعل.روالثانية باللام، مفتوحة ، ١لأولةلحينئذ 

لرالقراءة أثمة لأن نظر، ب هؤلاء وإنكار ؟(؛ ta/x)انحيط الحر تفره ق حيان أم ًًونال 
إليهمتطرق هذا مثل من نقلوه ما ق الغلط إليهم تطرق ومي ه، الق رسول عن بمقل إلا يقرؤوا 

,فيه الغلط وقرع يمكن لا متواتر السح القراءات نقل أن نختاره والذي سواه، ما ؤ، 
^٠٧٥٠الإرشاد َىابا محلوطة ي النص )١( 
اكذ/ةون: غالبن اب)يفلر: كرئ وازئون ه ادض ^٠١٤ همزة بفتح الكاتي قرأ )٢( 

التلحيصالطري- وأبومعتر ، '_UAالتتحر والداني؛ ءأ/وث'آ، 

راءاتالقإعراب ل خالويه ابن نال ؛، الدمى••• •ءلل0 تحال،؛ قوله ل )إل( همزة فتح بمي؛ )٣( 
إلهلا أنه الد شهد والتقدير: الأول، محن بدلأ الثانية جعل ضحها ومن ' :١( • ٩ / )١ وعللها السبع 

الإسلام".اف محي الدين وأو هو، إلا 
الكلاملأن والاماذ، الابتداء على أنه بالكر القراءة ووجه " (: TTaI)\الكشف ل مكي ونال 
أبلغوهدا ^^، اة ؤ فكر آخر، بمنر وابمل•؟ اصتانف م ي، •ؤإآلصض^يز قوله: محي م ند 
قأبلغ ه ولأنه، نلالكلام ولتمام عليه، القراء لإ-ياع الأخبار وهر والثناء، والمل-ح كأَي- اق 

التآكد".

لمنفلور ابن ونقل الأول، الأول؛ تأنيث ز والأشهر )الأولة(، الخهلوطة ق الكلمة هذه رسنت، )٤( 
ا،خروحوالأخرات دخولأ، الأولان هن حكى؛ نعاما أن وأل( ٢ ٤ ا/أ )٤ العرب لسان 

والأودا'.الأول الباب أصل وإنما الباب، أصل هدا ليس قال؛ م والاخرْ، الأولة واحدها 
ه؛ؤأئقلأ'إقع،•-قولل الأول وأن ا، عليهشهد الفعل لوقوع مفتوحة الثانية )أن( أن يعي رْ( 

٦٣



•، ُ الحجج كتاب من 
)٧(

رانعمآل آلما؛ا من آنست ومحح آلمت بنكنا ألص 'ؤدت*صرح 

الثريرلأ وث،، الكمرل مع الياءين لثمل والتخفنت الأصل، على التشديد 
ضللحمع 

اللغ—٢؟؛ض يفرق يمت، لر ما ويشدد مات، قد ما يحقق عمروت أبي وعن 
/ادُنيينل لاختلاف 

٢(.• • ~ ١ ٩ /٩ ١ القرآن معاق الغراءت )ينفر؛ لأيه. التقدير؛ لأن "مفتوحة 
.JUUالإرقاد كتاب محيطة j النص )١( 

'ه آلي ثي أشت ؤ و ' أكن،■ بى ائي؛ والكوخمرة وحفص نافع نرأ )٢( 
نابر؛ )ينفلنخمفا والماقون نقلا، محات، ئد كان إذا وثجهه ، اه]غاءر؟[ مت و.ؤإكء،و 

(•١٣٢ ص التلخٍص الءل>رتم،؛ معشر وأم ، ٨٧ص اليم واإ١انىت ، ٣٥• آ/ التدكرة غلون؛ 

أص—لى علو فهخيل فمن ؛ ١( ١ • / ١ ) وعللها السع ١اقراءارت، إعراب ؤ خالويه ابن نال، )٣( 
.متثقلأ التشديد كان إذ ياءين، ُين أجمع آن كرهت، نال،؛ خفف ومن الكلمة... 

قمكي وقال، آخر، موصع ق، و؛ففغها موضع ق الكلمة يقيئ القراء يعص أن الهرد بعدم يعي )٤( 
ه،فرع فوالخمغ، شديد، التوالأصل غاشتان، لغتان القراءتان )ا/ومآ(:" الكشف 

ارء".على والكسر لياء التشدد لامتتقال 
يكنلر وإذا خفيم،، فهو مات قد كان إذا قوم: ونال ا(:'ا ٦ )■ا/. القرآن مجاز ق مدة أم قال ره( 

رثافمن )ص٨٩( القراءات معال، ؤ، الأزهري وخطا ّ واحد'ا يجعلونه ونوم مثقل، فهو مات 
موت(.\/ا'؟م العرب لمان محنغلور؛ اين )وينفر؛ يتهما 



الحجج"رُكاب س

ا،'أارُ^١^، ء د(آقيخق أؤ 
منوالتشديد المرور، من اكخضفا إن وء؛لت ٠، لعتازر والتخمش التشديد 

."^١

•٠٤الفرح ص وبثر البشارة، س ابقر إل وقتل: 
الروررْ؛.عند ثتط الإإسان ;أرَة أذ ذلك j ١^؛^ إو ومل: 
>،p^}ل ك اك>فدت أن الكساني ويكز 
حصصها الشورىل ق الذي الحرف أن عمرو أي عrث ٢ المزيدير وذكر 

^.٠٧٧الإرشاد كاب محلوطة ق الم ( ١١

عم—رانرآل الموص—من ق ؛ ييرق ؤ اثي والكحمزة (؛ )"^UAالبتر ز الدال نال )٢( 
وضم، ٧١وإذكان ، ٧١ضح : .ؤنتث_ني والكهفاأ| !٩[، بٍان وق محا، 'اوْأ| ا'

هثثك،■إثا ؤ الحجر وق ٢[، ١ ا ه اكوبة ق وحمزة الأربمأ، ق مخففا الفن 
زالرحمة بملك [ ٩٧]يه؛4 لأبفن وؤ [، ٧١إه وزك اة y م:،( وق ا'آْأ، 
الجميعفير مشددا ^، ٧١وكر الأول بضم وال-اءول أيضا، الأربعة 

.nilsالكشف ومكي: ١، ا/*آا وعللها السع القراءات إعراب ش: ابن بمظر: )٣( 
بتارةبمشرته قال غم، لا الثارة ِن نهو ه ■ؤِثرق قرأ من ١(؛ •  ١٨القرا،ات معاد ذ الأزهرتم، نال )٤( 

فرحته.إذا ابشرو، يسراه بمال: ويفرحك، يرك فمعناهت ه يشرك و قرأ ومن الشغ،، بمشديد 
الرور.عند تنمط الإنسان بشرة أن من كله هدا وأصل ٣(؛ ١ /٠ وإعرابه)١ القرآن معاد ق 'لزجاج قال رْ( 
١.٢ القرآن معاد الفراء: بمفلر: )٦( 

دةعوله العلاء، ن عمرو أي ءن اإقرا،ة أخد مقرئ، مخوتم، ، المرتم، الزيديؤ محمد أبو المارك ن بحى )٧( 
ةغايالجزري؛ ن واب، ٣٢ا/• راء القة معرفدهي؛ ال)ينظر؛ آه • ٢ منة توق مانيف، 

(.٣٧٥/٢الهاة

•[ ٢٣١،•ؤ الشورتم،؛ سورة ق تعال، نوله ي*ني )٨( 



٢.وجوههم١ اش ينصر فصار.ممعى باياء، ا يتعدأ لر يعدها جاء ما لأنه بالتخفيف، 
بنبفللحمع باكشديد ْأ ]الححرا ه يثثول من ؤ حمزة ميص حته 

أر٤،.٥٥اهرالحجربمنؤك ؤ محاورة ت ونل الكزرم، 
/١ الخحج كتاب من 

ش1؛مح؛اآلعمان-أااآأا.ثنح مش\ثمنم ثمد ؤأ 

١!^القاف; بفتح والمنح ثمنها، الخراح ت القاف بضم المرح ٢ الفراءر نال 

الخطوطالأصل ؤ، واضحة غم يتعد( م ) )١( 
قفه أمحله حالف الذي الوصع فيأ يمرو أبو واحتج ٤(؛ • الهداية)ًرربم شرح ت، المهدوي قال، )٢( 

الأخر،الواضع ق جاءت كما الباء بعده تأت ب لنا تال،• بانه ببنر؛ ؤ فقرأ [ ٢٣]الثورك، 
هدهكان لالححرُآْا ٤■ سلنوِ جنمك وؤ [، ٣٩يمران آل، ] ^؛4 نحو 

(.٨٤ص الح القراءات ق الخحة خالريه: ابن )وينظر؛ به أول اللغة 
القارئفاخد شائعة الكلمة ق اللغات هذه كانت إذا ٢(:" >آ/ا الخحة ؤ، القارص يلي أبو نال، )٣( 

قت كانوإذا الوصح j الشيرازي وقال ماتغ"، متمم بنها وجننه بإحداها 
حسنا".كان القارئ بما كسلي فأيها مستعمللة، جيدة لغات الكلمة 

\-آ.ا.صا.القراعات معاي الأزهري: ينظر: )٤( 
7لإظ.الإرشاد محطوطة j التص )٥( 

يالقاف بضم )الهمح(لآم>ا[ و الوصمن، ق، )زح( ياصم ين بكر وأم والكاثي حمزّة ثرأ )٦( 
٩،ص. التيسير والدال: التذكرة يلبون: ابن )ينفلر: بفتحها واياقون الواضع، الثلاثة 

صْ'اأ(.التلخص الطرمح،: معنر وأم 
ّنة-توفي، القرآن، ِعانى كتبه أشهر مجن ر، مفنحري لغوي الكوفي،، زكريا أم زياد، م، ؛بمح، )٧( 



بالسلأح.الجراغ ١^٠-؛ ١^٢؛: ملماذ قال ا>احك 
.٢٤اإجهدءوالهمح سلاع، بغر ١^'^ ،؛ وعن 

الحجج"اْ/اب كس 

متا■حثر ومححمة آش ين لمنهمآ مثمحّ أو أقه سثاسل ي قتلتن ولخن ؤز 

ا[رم.\-A0 ٥٧ب آو /] يثثون لإلآدم \و4نلإ ثم دفين 0 بمتوئ 

وئنوأللغالحوض حليقات ؛ والزييدي ص الفهرست ; اليم ابن ت )ينظر - ٠٠٢ "٧ 

^٠١٣١)

الجراحالق—ر'ح ان وكا>احات، ألر ١لمح وكأن )ا/إ*اآ(:" القرآن •ماي j الفراء نال )١( 
نحا".عيا بأ 

ترخمة.على له أنف ب و المخعلوط، الأصل ل واضحة غم )افي( )٢( 
لكيالعلق، إصلاح كتاب مؤلف —( ٤٠٢ رن؛ كت البابن المعروف إسحاق بن يعمرب لعلمه )٣( 

ص\خالعلق إصلاح ينفلرت )الارح(، لمط فيبما ذكر 'لي المراضع ق المذكور النص ب جد أب 

نابرويتغلر: واحد اللغة.ممعى أعل عند وهما )ا/'آآ"ا(ت وإعرابه القرآن •ّعاني ق الزجاج قال )٤( 
ايمعوالأزمّي• الححة والقارص؛ ١، ١ ا/؟ وعللها اليع القراءات اعراب خالويه؛ 

—لنمحه ثل "وهو قرح(؛ متْلور)'آ/او'آ لابن العرب ل—ان ول، ١، ١ ص' القراءات 
وحقدنم'(•

ا<بظ.الإرشاد محلرطة ذ الص رْ( 

•^^١،■و ت،•' ؤ و منن،■' ؤ عاصم؛ عن بكر وأبو عامر وابن عمرو وأبر كثم ابن ثرأ )٦( 
ورة،الذْ هل خاصة الحرفتن هذين ذ الضم على حمص وتابعهم وقع، حث اليم بضم 

معشروأبر ، ص١٩المر ^: ١١آ/أا"ا، اكزكرة غليون: ابن )يغلر: المم. بكر والباقون 
(.اكلخءصص٦٣٢الْلري: 

٦٧



؛.المحح؛ الوجه على يدوم، دام متل معل، ئعل وئم• تءومثا، 
الخجج"رآ/كتاب من 

؛.I٣١ ١  ٧٦عماTJ| j ه \تإةر ق أون محزنق، ه و 

لغتان;الفعل هدا ز للعرب ( ١ر 

تاءإل الفعل أسند وإذا بمرم، ونام بموو، ونال يدوم، دام عتل: بموت، مات المشهورة: وص الأول، 
)متم(قرأ س فراءة اللغة هدء وعلى الأول، الخرف بضم ونمن، ويك، دمت، قالوا: الفاعل 

الميم•بضم 
اذافبموت، نوت والأصل يخاف، حاف مثل ينات، نات وهي؛ الكونون، حكاها والثاسة؛ 

المتقبل،ز ريمان( تمحئ ول الفعل، أول بكسر وخفت، ت قالوا: الفاعل تاء إل الفعل ند اّ
ناب)يتفلر: القياس. ذلك على »نها تمرق محا تقيس ولا محا بلففل الكلمة تستعمل قد والعرب 

إدرصن واب، ٤ t/، الحح—ة ثالفارصي:، ١٢١ا/وعللها بع الالقراءات إعراب خالويه: 
الكشف،ومحكي: ص\،'\ا-ا"\ا، راءات القححة زنجلة: وابن المحتار :الكاب 

محوت(. ٣٩٦١٦الرب لمان وابزمحنظور: ا/خار*ا، الموضح والشرازي: ^ Y٦٦-٣٦\إ\
-م.الإرشاد محلوٍلة ي المص )٢( 

محنكان ما وكل ١[، سف،"١ |يو شمِني؛ اي، ؤ و أقة نلد حز ولا ؤ نافع قرأ )٣( 
عمننهملا ؤ ه: قولالأبياء، ز إلا وقع حيث الزاي، وكر الياء بضم )يحزن(: لففل 

الزايوصم الياء بفتح الباقون وقر! فقط. فيه الزاي وصإ الياء نتح فإنه ١[ • ]٣ الم-رغ؛ 
محعنروأبو ءساو، ير التيوالداي: آ/ْآ"م، التذكرة غلبون: ابن )ينظر: كله للث، ذف 

التلبسصبآآ(.الطري: 



ىعلوالفتح محزون، لكثرة ؛، أئهرل يالمإ قرأ من وفراءن ٠، لغتان؛ "هنا 
٢اللعين.؛ ُانى الجمع 

صيخان:ن( ز )ح من للفعل )١( 

حزين.فهو حرنا، يحرن حرن اللازمة: الصيغة 

لغتان:وفيها التعدية: الصيغة 

ترض■لغة ومي محزون، فهو حزنا، تخزنن الأنر حزنن الأول: اللغة 
اسالقيكان وإن )إحزانا(، الصدر منه يسمع رم محزن، فهر ينزلن، الأمر أحزلن الثانية; اللغة 

تميم.لغة وهي يوجمه، 
تعكتاني| العحام أبو ربمفلر! الأول الصيغة لا ، الثانية الفعل بصيغة تعلقان رالقراءتان 
وا/*غا،وأبار المختالكتاب إدرص؛ وابن ، ٩٦ص الحجة خالويه! واب• ، ^٠٠٤٩وافعلتؤ 

ربالعسان لمنظور; وابن ا/ً"ّا، الكنف ومحكي; ، ١٨١صاا؛را،ات حجة زرية; 
،-ا/آ--ااحزن(.

أمران;ذللث، على يدل اقهر بالفتح قرأ من وقراءة والصواب; محرنة، العبارة أن يبدو )٢( 
لأنبضعها، )يخزن( لا الياء، بفتح )يخزن( يريد أنه على يدل نهدا محزون" قوله:'لكثرن الأول; 

الثلاثي■الفعل ص إلا يتأتى لا )مفعول( 
ن(ينزلرحنثه بأن الاحتجاج اء عنومريح الضم، بفراءة السبعة القراء من نانع انفراد الثانى; 
;ذلك س 'نزنن(، )اخزنه من وأشهر أكثر 

ولهم:لقخزو والاختيار ١(;" )ا/-ااآ وعللها السع القراءات إعراب ل خالريه ابن نال أ. 

•محزن بمال ولا محزون، 

•اياء بفتح ، الجيدة اللغة ١(; )صُآ١ القراءات معاق j الأزهري، نال ب. 
وأحننيبنزُم، الأمر حزثم لغتان: وهما (: ١٨)ا/• المختار الكتاب ق إدرص ابن قال ج. 

■المختارة وهي ينزن، حرن : وأكثرهما اللغمن أشهر أن •مر حزئني، 
الجمعوجه على : أصله نافع نيه حالف الذي والموضع (; iYU)»_الهداية شرح ز الهار-ثي قال )٣( 

•لاغتغ، اض 



الخحج"؛ُكتاب ص
(١٢)

يماالماءا[لم.ُمحءةلآيم مآآزن أسَالى ؤزنأص' 
،.٧٣٢١^١ : ض" 

وانشد:٢، اثندل عر ويجوز \ذث3ن1زم على المظهر عظم ١^: ووجه 

دو.• الإرقاد مخطوطة ز الص ر١( 

،٣٧١آ/اكذ'يئ غل—ون• ابن بنصها)تنظر• والامن الم، بخفض ، ^^؛١^٠١٢ ■همزة ثرأ )٢( 
٢(.٤ _r التلخٍص امحري: سنر وأم ص-اا<، الخم 

والمعيالأرحام، نمؤ ا-ييا-ة القراءة والأرحام: )x/؛(: واعرايه القرأن ق الزجاج نال )٣( 
.تقهلعوهاأن الأرحام واتقوا 

هبساءلون تنالمعى ،• والأرحام ؤ قرأ ومن ١(: ٩ رص• القراءات حجة ي زنطة 'ر قال )■'( 
•ربه( ل الضمتر على )الأرحام( عطف فكأنه وبالأرحام، 

•بندنا على جاتزة والقراءة رءىأ'ااأ(؛ الهدايه ثرح و المهدرى نال )ْ( 
الجر،حرذ اعادة ء؛ر ص انجرور الضمير على الظاهر الأم عطف اسمب؛ة أهاب ■جهور وصثم 

_دالكوذون،ونيحوزها تما خطأ، ويعدوها القراءة يردون اامريين لكن حمزة، قراءة ل كما 
حريتنالبالحويئن ين الخلاف اثل مصمن المسألة الأنياري ابن البركات أبو أدرج 

(.Xut/yالخلاف سائل j الإنصاف )نظر: والمرن ة الخامالمسألة وهي والكوف•س، 
ووصفهاالقرآن، إعراب كتب وق إالقر١ء١ت الاحتجاج كتب ق القراءة هذه على الكلام وطال 

\/أهآ،رآن القمع__اني راء: الفرينلر: الأّتعمال وقلة القياس جهة من بالضعف أكثرهم 
٢،١  ٨/١ها وعللالسح القراءات إعراب حالويه: وان ، t/x•إعرابه القرآن داراني والزجاج• 

الموصحشيرازي: والا/ددا، ار المختالحاب إدربمى: وابن "، x/xالححة والفارسي: 
•ا/آ-ا( 

وعللها"القراءات اعراب ق خالويه ابن فمال والقراءة، العريية علماء من عدد حمزة لقراءة وانتصر 



عجب١١٢من والأيام يلذ فما فاذهب وستنا ثهحويا زأنأ فاليوم 
١.٢ معشر لأي الخحج، كتاب من 

(١٣)

فهيم]سةما[ا^/قوي ؤن.ثثقا 
إفؤب،ثب وأك1مثؤ ؤ ه: لويشهد فاع1ه، أمحا على الإثبات "وجه 
لالخج:ّآْا•

قة زنجلابن وقال بأن(، إلا حرفا يقرأ لا كاد حمزة نإو ... عدي لحا ووس ١(:" 
باظهارإلا انحرور الممر على سلف لا الفناهر أن أيما وأنكروا ،; ١٩■ )ص القراءات ححة 

;ذكر...ه لبجر لر ١^^١، المضر على الفتاهر سلف أن الكر وإنما ولص.ممنكر، الخاقض، 
حال؛ثهوتوم ١( -٧٦ ١٦ i/rانحمل)الحر ق حمرة قراءة مكري على الرد مح، حيان أم وأطال 

ضب—ت م حكض، خالعهم، من ءهّء-م ولا الصرة نحاة بقول س متمي نا ولبالقرل: 
هينقلولر المرين ل بنقنت حكم وكم الصر.رن، يفله رم الرب، كلام من الكومحن 

الكوذون...ا'ّ

ام(،والأيبمك )فا ف والشاهد قاتك، يعرف ولا (، f/\r/T)الكاب j سريه شواهد س ( ١١
الجر.حرف إعادة عتر من المضمر على الغناهر نعطف وبالأيام، بلئ، فما والتقدير: 

ا،/وّالإرشاد محطوطة ق انمي )٢( 

ابتخفيفهاقون والبألف، ير غن مالياء بتشديد ره مثة و والخاثي حمزة قرأ ( ٣١
الفري:شر معوأبر انمم آ/،"،/-ا،واإدانى: التذكرة غلون: ابن وبالألم.)يفنر: 

(.٢٤٩التلخيصص





مهامهمااافع0 يثاُمإن إثما آنثحما ^٠^ ٢١ؤ عر ؤ0 ؤر 
؛.ر ١[ •  jUs،UU؛.ه آلأوين نؤإ آنثثى 

اكاءءفىأن>س<اضرم"نئخ 
ه'ؤا*لأوون وم يقأو ؛، الفاعل؛ ممام يقوم صمترا فيه أن على والصم 

ل:ونيا، ١ إه من.ؤويموت؛اير دو فيه واكيه ،•؛؛،، آلأولتن ؤ قرأ: من j مهامه 

أ.من\اشحق،ل الفاعل م ش ؛مل: 
بضمالألف، كسر ابمدأ وإذا والحاء، التاء بفتح ه أستمر آلمن ؤزيث> حفص قرأ )١( 

الألف.صموا ابتدووا وإذا الحاء، وكر الخاء 

ففاعلاء والحاء الخبفتح انقص؛ه ؤ قرأ من (؛ ٤٦رص' الهيابة شرح ل المهدوما قال )٢( 
الأولخانعلهم اشص الذين من والخفيير: محذوف، وا.لفعول ؛رزأ'لأولني؛ه، ؤأست،ص، 

(.Tr>_،/القراءات حجة زبجلة: ابن )ريفلر: الوصا" 

راصمفاعله، ضنإ لر لما مي فهو ؤآ,تحقيم قرأ ومن آ"أ(: رص. الهدايه شرح ؤ الهدومح، نال )٣( 
.الإيماء عليهم أنص الذين دن والخفدير: محذوف، فاعله يسم لآ محا 

الحران: حيأبو )ينفلر* ذللث محو أو الأولت.ن، إم أي محذوفا، محضافا قدر الوجه هذا أجاز محن )٤( 
أ/ْأ-أ؛(.انحط 

(■٢٣٩ص الححة ذنجلة؛ ابن )يطر؛ يمومحان ل الألف( محن )بدل : صوابه ولعل الأصل، ئ، كدا رْ( 
ابالكتإدريس: وابن صآ'آآ، القراعات حجة : زنجلة واس ، ١٤آ/.الحجة الفارم: يظر: )٦( 

• ٤٦ص٠ الهيابة شرح والمهدوي: ٢، ٤ ١ ١/ الختار 
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رإءٍِ،إغ)آ(إىل وازم)آ(، ١^؛ س ونل: مم>ن y من دل إنه نل: ، ٧^ 
٢.؟١ صغرين الأوثان كان ؛ن أرأيت، 

العرب.تقوله وقد تعال، اتل إلا آخر له لما إلا اول يمال لا إنه وقيل• 

غاذانر٦؛.لهما: ونل واحدارْ؛، عادا إلا كان ما ونل: غاذان، ونل: 

الأولان،والشة: فجمع، )الأولئن( فأما " ٢(; ٤ • ا/ ) الحار الكاب j إدريس ابن نال الأولتن، ؛عي: ر١( 
والجمع؛أولى، قشة )الأونان( فأما ••• الأولى والصب،؛ الجر وفي، الرفع، مرصع في، الأولون والجمع؛ 
الأغثنمثل الأولم والم،ث الجر وي والأءلو'ل، الأذمJ كقولك؛ الواومحمتوح، نل ما الأولوذ، 

منأو رالأ-ين(، من بدل )الأولآث(؛ الكوفيون؛ وقرأ )ا/7أد(: القرآن إعراب ل الحاس نال )٢( 
نابر: )وينفلااا-ين نما ( ٣٢ا/أ ) القرآن معاد ق الفراء وجعله . )عليهم( ق والميم الهاء 

■( ٤٦ص■ الهدايأ خرح والهدوي؛ ٢، ا/آا الحار الكتاب إدريس؛ 
وقته، وإعرابالقرأن ٠عاني كنه؛ أشهر من نحوتم،، لغوي البغدادي، إسحاق، أبو الري،  Jiإبراهم ( ٣١

الفهرّتواثن ، ١١صزا والأمين ١لنحوين طبقات )ينظر؛ - ١٠٣ ٦ سنة يغداد 

انالأوليكان إن أرأيت، : نقال يمدا قرأ ص واحج " وإعرابه)آ/أما(: القرأن معاي في، الزجاج قال )٤( 
—ب١؛ "ص فقال: عنهما، اف رخي عاص ابن إل ( ٣٢ا/ئ ) القرأن معاد ن، الفراء وسه ن ' ُغمين 

يقومانكيف صغيرين الأوثان كان إن أرأيت، وقال؛ للن-ين، نما بجعله ألآدل؛إا؛ه ؤ نال: أنه عاص 
؟مقامهما 

.واحدا  bUإلا عاد كان ما والتقدير؛ الأصل، j كدا )ْ( 

٤•عادا\ؤوخ أنلق، وص ؤ تعال؛ قوله تقم غ، )V؟/au( البيان جامع ير نفن، ١كل^ري نقل )٦( 
الأول،اد ع: الريح يذريه الذ أملك الدي الأكبر لعاد نيل " إمحاق؛ ابن عن ٠[ • ]الحم 

الأن_ملإو لأيا الأول اد؛ لعقيل إنما يقول؛ زيد اص وكان الأجرة، عاد قبل أملكت لأمحا 
.لهلأكا" 

باد ع، ووصف)بأ/اْا(: واكوير التحرير في، عاشور بن، الطاهر محل الشتخ وقال 
ذكرا،"العرب أول لألها اولى كونجا ومعي، ء؛اهر، هو كما للقبيلة اسما عاد اعتبار على )الأول( 
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•٢ ل معشر لأي الحجج، كتاب من 

اأكتألإ نى مآلجدْ عقا يرل أن ربك يسطح ل، ثؤ 
]الالدة\\ا[.

رمح"رأ/-او أو أو زئك، ّؤاو تطإ هل "أي 
،.١ الحجج كتاب من 

.٢٤^٤[ ٤ محط،•لالأنعام ًُقإ، عله-تِآبواب صا قؤ 
للحمعالزد وثرلأ ٢، وغيرْل للتكرار والتخفبف للتكرار، التشديد 

ثهذه عادا ان القول وأما نوح، ثوم بمد أهلكت أمة أول وهم الاتدئ، العرب أول "وهم 
.بصب' فلس الق العزمن ز كانت الثانية عاد أو ارم بعاد يعرف اخزي أمة حلمتها هلكت 

د،/ظ.الإرشاد َنحاب كنطوطة ي المءس )١( 

لذ؛،ربؤ ق اء البونصب فيها، اللام رإدغام بالتاء، ه ربلذ ستطيع هل ؤ الكاثي; نرأ )٢( 
.، ٧١ورف اللام، وإفلهار بانء، والباقون 

الإرشادكتاب مخطوطة ز الص )٣( 

شنتأ،ؤ و 1، ١ ١ ] والقمر [، ٩٦الأءر١فاول هنا، ه شنا ؤإ من التاء بتشديد عامر ابن قرأ )٤( 
التذكرةغلوذت ابن )بمطر؛ بتخممهأ والباقون والفم• ئ معه بمغرب ولحل لأبءا،ا،"آ[، ائ 

(.ص٦٥٢اكمحليص الطبري; معشر وأبو ١، • التنسم والدال• ؟/a؟"؟، 
للتكرار،فاكثييد وكنتن، نتختأ لخان: وهما ' (; ٢٦)آ/■ المختار الكتاب ل إدريس ابن قال )٥( 

معييتضءن ولأنه الأئمة، دن عليه من لكثره أرد؛ وهر جميعا، الوحه؛ن بجتل والتخفيف 

بالتشديلعامر ابن قراءة وجه آ؛ ٤٦٨١٣الهداية)شرح ق الهدوي وقال • عليه ويزيد التشلءيل• 
إذا=شدد يلر أنه ترى ألا كثيرة، الأبواب لأن التكثير، لفنل على به حاء أنه الأربعة لمواضع ال 
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،٢١"

٢.*^،؛ ٧١

الححج"ام.اب كس 
(١٧)

!'٥٢ياالأ؛عام العلومؤآلعثي دءوزرهد ولاقثوون أو 
الواو،بوكتبت، واللأم، بالألف زل' َنكنة لأءا ؛ ١الألف١٤القراءْ وجه 

ك>محةييم.
الأسماءكنكتر جاء وتنكثوها ولأم، ألف بمر ا معرية١ تكون أن الواو ووجه 

وما١[ أالححرئ ^ آلتعلء من ياثا عليم نثحنا ولؤ و ثوله• نحو واحدا، بابا "كان 
أب".

ملحبالتخفيف وإن واكشدد، بالتحقق ويعل ينل ^ا.' ١\اA٦الوصح ق الشرازي ونال 
•الكتم بمغص والنشيد والكتم، للقلل 

■)قح( الْعل، ُز، القرآن ؤ، جاء ما ■مع في، التاء تشديد عدم يعي الهرد ترك )١( 
^٨٧الإرشاد مخْلوًلة ق الص )٢( 

قوكدا ألف، غير من بعدها، وواو الدال، وإمكان العئن، بضم بالخدوة، ؤ عامر ابن ترأ )٣( 
ابنر• )بمفلواو غم من الدال بعد وألمح، والدال الغز بفتح ايانون وهرأهما ]٨٣[• الكهمح، 
.صا*ْآ( اسص ااْلبرى: معشر وأبو ١، • ص؟ التنسم والداي: أ/خا'م، اكدكرة غلون: 

الماّح.من وهما وأب فالألفط(، )بالألف ا،لمحْلومحل الأصل ي )٤( 
•٥^٣٦ الجامع وص: وابن صآً، المختمر والعملي: المقنعص1ْ، الدال: ينظر: رْ( 
الوقللوقت، علم بعينه يوم مجن وغدوة الثمر، وهللوع العداة صلاة بين مجا ١دكلة ١لعدوةت )٦( 

منثلور:ابن )ينظر: صرفوا العداء قالوا وإذا واللام، الألمحط فيها يدخل ولا نون لا إغا النحويون: 
.غدا(  T-،sy\<\/العرب لسان 
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أعلها|را؛.الألف يحك U ذلك ضل فإذا ١^، 
ا،لأمر والبالألف بعدها الاسم أن ذلك وموى ُت امحردر ال ق

عامراب* اءة ن للقراءات الاحتجاب علماء وجه وقد السياق، يقتضيها زيادة عليها* )١( 

وإنما)ا/خها(ت وعللها السبع القراءات إعراب ل خالويه ابن قال الصحف، حط متابعة الأووت 
(■")ص١٠٢القراءات حجة ي زنجلة ابن وفال ، بالواو المصحف ل وجيم لأنه ذلك على حمله 

.للخط اتتاعأ فقرأ بالواو، الصحف ق وجده أنه ذلك ق وحجته 
يفورد سلام، ين القاسم عيد ابير إل التوجيه هذا )أ/آ"آا( امحعل الحر ؤ، حيان أبو ونب 
أمحماكابعين[ من ثراءته على واسه وزن عامر ابن ابمني، القراء الحماية بمولأء يقلن وكتف بقوله؛ 

.متبعةمنة هي إنما والقراءة بالواو، المصحف ز مكتوبة لأخا بما قرووا إمما 
'أكر)صار"1(ت الهيابة ثرح ؤ، الهدوتج، نال )عذوة(، ينكنوj الرب بعض للغة متابعه اكاد: 

والخللسويه حكي، وئل- تنوين،••• بم عدوة، رأيته تقول؛ ءق )ءدوْ( الرب، تستعمل ما 
نكرة،جعلها كأنه عامر ابن، نراءة ذلك وعليق بالتنوين،، غدوة رأيته فتقول؛ ي-كرْ بعضهم أذ 

ا/\،آ"أ(.الموضح والشرازكب: الكشف )ووفلر؛ُكي: واللام" الألف عاليها وأدخل 
يروغالانصراف ؤ، الأحيان باب هذا رحمته؛ )\/مأآأ( الكتاب ؤ، بابا عقد قد سيبويه وكاد 

اقامشين،... اسما منهما واحدة كل جعلت.، وبكرة غدوة أن اعلم فته■ قال الانصراف(، 
اتيكتقول: أن بجون أنه الخليل وزعم حال••• كل، عليه نكرة إلا يكونان فلا وعشية صخوة 

صحوةبجعلها.يزلة وبكنة، غدوة اليوم 

ؤ،القتضج، كتبه: أشهر محن، بغداد، ق المرض شيخ لغوي، تحوي العباس، أُ يزيد _، محمد ( ٢٠
ويغ،واللغاوح__ووينا ات ءل؛قالرلأ.يت )ينفلر؛ ه ٢٨٦تول، الأدب، ؤ، والكامل النحو، 

٦(•٤ ص القهرت : وابن، ، ١ • ص,ا١ 

فانينصرفان... لا معرفة، متمكنان فاسمان وبكرة غدوة أما )أ/لهم(:' ج، القتهسj المرد نال ( ٣١
٠غدوة ، ^ijواللام الألف فادخل بالعيون، ر بعضهم وقرأ  ٠٠؟عزنغ ئؤ'ت' 

راحتحاجاب كتمن ينقل كال؛ ولعله بنصه، الطري معشر أم نقله ما المقتضب ل أجد ول؛ 
٦(.)صره القهر-ت ق اسم اس ذكره الدي الم>رد القراءات( 

الكتاب■اسم يذكر ا لكنه القراءات توجيه ي نصا عشر ثلاثة المبرئ عن نقل تد< زنجلة ابن وكان 
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الشام:كقنللا،
،لكاهله الخلأية بأعباء شديدا مباركا اليزيد بن الولد وجدنا 

ا.أ الهلبري المقرئ الصمد عبد بن الكرم عبد معشر لأي الخحج، كتاب مجن 

(١٨)

عزأسرئ م آثام محبثَ ف، وأمح؛ُرا آلثمو؛ت -٠^٠ آلى أس رقكم *ؤإإرك^ 

]الأمافأْ[ر؛،.

٦١٧و oAAjو'\\ّْ و'اا'ا واا"ا و؟ْا ص:ْْا القراءات حجة )يطر: ت نقل -الذي 

J  ٧٥٣وو'اا7  ٧٢و> وأ؟!  Unfj،؛UU ) يضمن صا زبجلة ابن ونقل Uمثرأبو به ن
واللامالألف أدخل لم نيل: فإن (: ٢٠قوله)ص١ وهر إله، هو يسه ؛ وإن المرد إل الطري 

واللام،الألف فه جاورها إذا العرفة على واللام الألف تدخل العرب أن فالجواب: المعرفة؟ عالي 
الشاعر:قال كا الكلام، لزدوج 

كاهلهالخلافة بأعباء شديدا مباركا البريد بن الوليد وحدنا 

لمازالئدوة، ق واللام الألف أدخل فكدلك )الوليد(، جاور لما )الميد( ل واللام الألف فأدخل 
•)العشي( جاور 

نول.الأصل: ي )١( 

الأدبة خزانؤ( و وهالث، الل عبد بن يريد بن الولد الخليفة يمدح ميادة، بن للرماح البيت )٢( 
)ا/آ0(.هشام لابن اللمب ٠،^، وق )أ/،راء١(: للبغدادي 

>؛AV.Jالإرشاد مخطوطة ق، الص )٣( 

بالنمب،الباقون وقرأ الأربع، ق بالرفع مجخرات،• والتحوم والقمر والشمس ؤ ءامّ ابن قرأ )٤( 
،٤١التدكرة غلبون: ابن )ينفلر: جع تاء لأها ؤثممحن١ت، من التاء كروا أهم إلا 

(.٢٦٦التخليص'،;،الطري. معشر وأبو ، ١١ص"التيسر والداي: 
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دمف' ح—و أحدهما ليس '>اكنين لاجتماع الدال وتشديد الهاء وإسكان 
•٠٦٩']المحل ه خكلإ' زناثي وشاهدْت ؛، ول؛نُ 

معشراال٣/لأي الحجج، َشاب من 

['٦٦'ه-اهود •ؤوِستي،قط 
يرغإل انة الإضى علللبناء فتغليبا فتحها ومن فبالإصافة، المي*؛ كنن من 

أعلم.ث١ش ا، أ المتمكن 

=الخاجب-ا/آآ'(.

حرفأحدهما ليس ماكنتن لاجتماع الدال، يل- وتشد الهاء إمكان قراءة الؤلفين بعض صعق؛ )١( 
بتن>مع لأنه رديء وم ١(؛  ٦٨/١وعللهأ السبع القراءات )إعراب خالويه ابن فقال لين، 

الرص:وان ، ٢٢٣ص القراءات ساد الأزهمي: لين")ويطر: حرف أحل-هما للمس ساكمحن 
الونقعن الإ'ِكان رواية ( ٠١)ا/\' الكشف ذ •كي صثفا (.وقد ٣٨ا/.المختار الكتاب 

الموبالخحة كتاب ق وجاء ، الحركة وإخفاء الاختلاس عنهما والشهور ءمرو،ونال؛ وأد 
الهاء".ق الحركة نثه أراد ١(؛" )ص7ه خالويه لابن 

ال-اني؛ال)ينغلر؛ الياء نل صاكنة العتن أن مع بعدها، بالياء )البغي( كلمة س الياء عمرو أبو أدغم )٢( 
(.٢١٨الكبير الإدغام 

و.٩٨الإرشاد محلوثلمة ذ الص )٣( 

ون:غلبن ابر: )ينغلبكرها والباقون اليم، بفتح مُبي، دالكاتي'ؤ نافع قرأ ر؛؛ 
•( ٢٨ص؟التلخيص الطتري: معشر وأبو ، ١٥٢صالتيسير والدال: ٤ْ، ٩/٢التذكرة 

ومنإليه. )خزي( لإضافة فجرم المضافة، الأسماء ساتر محرى أجرام فانه )يوم( ميم بكر فرأ من )ْ( 
يكنيالمضاف أن وهو الطري، معشر أبو ذكره ها الأول: وجهان: فله )يوم( ميم بفتح نرأ 
اجموهو البناء، )إذا، وهو إليه، المضاف مجن ههنا فاكنى أحكامه، من كثيرا إليه المضاف مجن 

عشر،خمسة كقولكت واحدا، اسما جعلا )إذ( و )يوم( أن ١إثاني: المتمكن(. )غير بقوله عنه عبر 
راءات"القإعراب خالويه: وابن ، ٣٠؟/٤ القرآن معاد الأخفس: )ينفلر: لدللد. )يوم( *فبح 

٨١



كابص

م[ ٦٨<امد ِلثيث نبجأ^^١ >ألآاة 
هودامس اكاني ق إلا بالألف^ا، الإمام الصحف j بالتوين، ذلك "كو 

منالأختر ق إلا خ للئوادل موافي وهو شحي، اسم أنه على فيهن والصنف 
٢.الصحف؛ ق ثابا يكن لر وإن للمحاورة، نله ما محرى ذلك اجري وند ،، هودر 

،٥٣٣\!الكشف رمكي؛ ٣، ٤ صرأ القرايات ححة زنجلة؛ وابن ا/ْحأآ، وعللها "المع 
آآ/اْآُ(.الوصح والشثرازي؛ 

^٩٩الإرشاد محلوطة الممى)، )١( 

[،٢٨]وت والعنكب[، ٣٨]الفرقان ول ها نوين ُغير عاصم)ثمود( عن وحفص خمزة قرأ )٢( 
مفلوالمعم، ي خالفهم قإنه بكر أبا إلا الأربعة ي بالتنوين الباقون وثرأ ]٥[، والنحم وؤف 

دالالبفتح وال-اقون التنوين، مع الدال بخفض كمري،• ااكساتيؤألأبمدا وقرأ ينولن، 
معشروأبو ١، صْآ التيسير والداي،؛ آ/ا'ْا، التدكرة علون؛ ابن تنوين.)ينظر؛ غير من 

ُراآخأ(■الخليم، الطمم،؛ 

[،٣٨]ان والفرقالأول، [ ٦٨]ود هؤ، مواصع؛ ة أربعي ألف برنوداب رٌمت، )٣( 
التبم،مختصر داود: وأبو ، ٤ ١ ص الشع الداني،; )ينظر؛ والنحم]\ْ[ [، ٣٨]والعتكوت 

٦٩/٣.)

هود.سورة ق، [ ٦٨]الأية من الئاق المرصع هو )٤( 
التنوين.بمي )الصرف( وقوله الصحف، رسم بالسواد القصود )٥( 

لالأيق وموضعان [، ٦١]الأية ق موصع مواضع، أربعة ل هود سررة j )ثمود( ة كلوردت )٦( 
•[ ٦٨]الأية ق، الأول هر واحل•، موضع ئ، بالألف ورسمت [، ٩٥]الأية ق، وموصع [، ٦٨]

يس،رئأو لحي' دكرأ ناسما جعله لأو ومن >صهاآ(ث" القراءات ححة ق، زنخة ابن، قال )٧( 
احرفعليهم الكساثي وزاد بالألف،، المصحف ؤ( مكتوبان لأهن الصحف،، ذللئ، ؤ، وححتهم 

من~لقربه ١كاني أجريت، إنما وقال؛ منونا، [ ٦٨]ءود،■ لئعود بندا •)ألا قوله؛ وهو ا خام
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.االبآا>آ[ صوابآ؛ وهاد ؤ هآالمحل>ٌآ[، هالوأح *ؤ 
ال__وجهين،ل تحتمات والاي؛. مجاهدر عن ؛ سدادار ه; ؤإ>مالنما ومعي 

داد،مأو خير أمري أي وسداد، خئر عندي لكم وقال• عليكم، سائم • تقديره 
عليه.لإجماعهم الأبمل-اء، على الرد فيحتمل تسليم، ي شأ أي 

١^٤٠،شاء إن ّلأأ، م إيراهي؛هق: ؤث1نماينال نالوا: لما إمحم ونل: 
منكرون.قوم وأشم والصلح، السلامة ■Sy' يريد ممن لت أي سلام، أمري المعي • •[ • ]• 

أي، jLنال: الد١د سمغ كار'"؛ لأنه كلأي، فلا الئداد كان.ممعى وإن 
/،ج

نح،حنأي ابن عن غيان، عن-بجي، رومحا ١(: • )أ/• القرآن إعراب ن النحاس حض أم نال )١( 

.)ىلاد'ا( ولص )ّددا(، المى *1، هكذا نددأ". أي: ثلث ^٥^١ : بجاهي عن 
وينالتفسير، عته وأخي عباس، بن الق همد على نرأ الممر، الكي، الححاج أم حبر بن بجاهي )٢( 

أ/ا٤(.الهاية غاة : الجزري وابن ١، القراء معرفة : الدهي : )يفلر - ٠١. ٢ ّة 
ال،وفنكم" مسلام اللأم،أو.ممعى علكم سلأم:ءعى رنع ا/؟ا■(: ٢ المان )جامع الْلري نال )٣( 

نح—ذقسلام الخ>ر،أوأمرنا نحيف عليكم سلام أي ٤• •^^٠٠ (: ٦٥آ/لم )الموضح ١كيراjى 
المدأ".

١.. آ/. القرآن إعراب والنحاس: آ/ا'ا، القرآن معاي الفراء: ينظر؛ )٤( 
كلمة.عشرين مقدار فراءها تصب مهلموسة كلمات )٥( 

قال.السداد سمع لمثا : صوابه ولعل الأصل، ث، كدا )أ( 
إنف،• --U؛ ناد تاثث ^٥١^١' نرأ؛ من وأما (؛" ٤ ١ ١ أ/ ) الحجة ف الفارسي علي - ٢١قال )٧( 

علكم؟..؛ JLأو طغ، ؛_j( المعي: فيكون سلام، يكون.ممعى أن أحدهما : أمرين بجتمل سلما 
والحرب-.."-العدو خلاق سلم يكون أن والأخر؛ 
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(١)" ؛.ُ معشر لأي الحجج من 

،.١٢١[ يم]مّفأ ثبمي ييغ همذا تتا ذمة أؤ 
،هتادة١٤و-م• ٠، واإخصِ_تر الئُه وهي من المن إسكان 

ىعلالعيى ويميت للجزم، الياء يحدنت ينئي' أي ا، سم"الرنير وبالكم 
كرلأء.

•٢ ١ معشر لأل الحجم كتاب محن 

س؛<امسفا'اواه[حش إوئنن 

ا<ا<ظ.الإرقاد مخطوطة ق الص )١( 

افنوكر بالون،  jyLJljا، مهباياء ي ويف يرتع ؤ والكائي وحزة وعاصم ناف قرأ ( ٢١
والدال:آ/"ا■؛، اكدكرة غلرن: ان )ينفلر: ١لامj. وجزمها يرتع،، ؤ ص امح، كئم وابن 

٢،.صتّا٩ ^^٥٣^ ١١معشر وأم ، ١ ٢ الستر 
رتعالريف، ز رعدا والقرب الأكل الرئع؛ رتع(ت  ٤٧العرب)؟/• ان يق منظور ابن فال )٣( 

الخصب.ق اع الأنرتنة; وارتعت... ارئنة والاسم: ورتاعا، ورتوعا رئعا يرنع 
سنةنوؤ، والفقه، والحديث، بالقراءة عال الفر، المري دوّى الالخطاب أبر دعامة، ين محتادة )٤( 

١١٧.^

•وبلهر يعي فال؛ ويلعب، يرتع ؛ قتادةعن معمر، عن ١( ً ا/؟ )٢ النيان جامع ئ الطبرتم، قل لْا 
ويلعب،يرتم المعتم،؛ )الرم(، من العغ،؛ وكر .(■' ٨١٣)وإعرابه القرآن معاد ق الزجاج قال )٦( 

١والسرور الفع خيحنمع ويالب<، ماشيته يرعى قالوا: كأنحم 
قاصقطرعيت،، من يفتعل قهو ه ويلعب يرتع ؤ فال ومأن (: ua/t)القرآن معاد 3، الفراء قال )٧( 

•للجزم الياء 
اظء. . الإرشاد محلوطة ئ، الحي )٨( 

للخط.،ا ائاعحيفها وقم، فإذا الوصل، ؤ، بألف ش؛ه •وئش الوضعن ق، عمرو أبو قرأ )٩( 
التسترصخآا،~والدال؛ أ/لأآ'إ، الذكرة علون: ابن )ينفر؛ الخالع، 3، ألف بغم والباقون 
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ح—دفم يرأمي، وامى مثل يحاشي، حاشى من ، ٢١^؛هما 
١^٣،.محن سع 

الوصلل يثبتها ت يعي عنده، امحدونة الياءات ممزله أنزلها عمرو أيا إن ت وقيل 
،عشر"لْ/لأي كاب من . ١٢٤لوقفأدون 

(٢٥)

.٢٢٦١[ ااشوتوك< أشر ؤن؟ 
اكن،ميتقدمها لر ما وثفتح سكن لأ٤،ا ؛^U؛، j-S،sعلى؛y؛بالفتح ثحريكها 

٢(•٩ ُسا التخلص الْلمي؛ معتر "وأم 

واحد،•ممعى •عروفتان ولعتان مشهورتان، قراءتان ٢(؛ ا/د• اليان)٢ جامع ئ الًلبري قال )١( 
الم—انامع جوالطري: ، ix/Yرآن القمعاد الفراء؛ )ينظر؛ اف معاذ )حاذى(ث وُ*تى 

إنهتال؛ من منهم )حاشا(، ق المحويون واختلف ' (؛ )ص؟٥٣القراءات ححة ؤ، زنجلة ابن تال )٢( 

العربلمان منظور؛ ا-لاءا؛أ/ْأ؛،وابن الفارمي: )ويظر: حرزا'. إنه نال: محن ومنهم فعل، 
حشا(.

الألف،بإيات ذ؛ خاشا ج'ذو' صرو أم فرأ ... ١(:"  xa/t)القرآن إعرات ئ النحاس نال )٣( 
منها".عوضا بعدها الي اللام جعل حذفها ومن الأصل، وهو 

موضعالوقف فلأن الوقف ل الألف سرو أي حذف وأما (: 1ua/x)الموضح ل الشرازى قال )٤( 
.رتمء••• حذف 

او.. الإرشاد١ محلموًله j المص رم( 

،iAr/xالتذكرة غلون: ابن .)ينظر: بفتحهاوال-انون الياء، بكر إنيا4 'ؤ؛نٌمما "م-ةقرأ؛ ٦١
■٣(.ص١ التخليص الطري؛ معشر وأم صإ'آا، التيسر والا-اني؛ 

واحد،حرف عف اسم لأفا الحركة، الإضافة ياء أصل )صم\؛"ا(: الهداية شرح ز المهدوي قال )٧( 
أخض—ه لأنالفتح لها واختر بالحركة، لتقوى نحركت واحل.، حرف على بامم ينظى ولا 
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الأصل،ق، لها الق الحر'كةرا، من حركوها نلها للساكن حركتها إل احتاجوا فإذا 
ولدي.وعئ، إل، نحو: مطرد، هذا 

ُيناعواولر اءرأ؛، لي—لا \و\كثين ا>كه أو عز للدلالة والكن 

اإلسل"'آ؛.خوف الأصل 
ر؛؛١لخجج كاب من 

محليةزكأمأ 
}نهار لغتان هما والتشا-يد؛ التخفيت 

الحجج"رم.اب كس 

٠تحميض هو إنما الإضافة ياء ق والإمكان . "الحركات.٠ 

•بالحركة حركوها : الوجه ولعل الأصل، ق كدا )١( 
الفراء:)ينظر؛ ، القراءةهذه ق المحاة س ممر فنن رْ/خ.إ(;" انحط المحر و حيان أبو نال ( ٢١

هواعرابرآن القمع_انى والزجاج: ، rU،>/Yالقرآن ُعاني والأخفس: آ/ْ'ا، القرآن •ماد 
١(. aWyالقرأن إعرات والنحاس: ٥، • م/ 

.اللازمةالبناء بجركة العارصة الماكنين التقاء حركة التباس خوف يعي )٣( 
اظ.. ٤ الإرشاد محنوطة j النص )٤( 

ذكرةالتغل—ون: ن ابريفلر: بتشديدها. والباقون الباء، بتخفيف ربما؛ه ؤ وعاصم نافع قرأ )٥( 
(•٣٠ص٤ التخليص العلحري• معثر وأم السبرصد'آا، والدال،■ آ/هخة، 

jوالتخفيف العرب، و مشهورتان لغتان رهما ٤(: i /٠ )١ المختار الكتان و إدريس ابن نال ( ٦ر 

•وتميم قيس ق والتشدي• الحجاز، أهل 
 )V( او.. ٥ الإرشاد مخطوطة ق انمي
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٠- ١١

(٢٧)

ا•ر يماافحلم"مأا يصل من بمدى لا أثن وؤ0 
وشاهده;أحد، يهديه لا الله يضله من والفتح; الضم تقدير 

]الأعر١ف؛ دُ. قلاه\دى أقه وشمح1لي 
تقديره;٢، والفراءل الكساوي عن ذك ذكن أ، يهتدي؛ والكر.ممعى والفتح 

٢,اص1هُ مجن يهتدي لا اش فان 
هل، اسى[ر' و م؛ه ذك ■بلز مجن أي يهده، لا اف يضله مجن تفديرْ؛ ت ونل 

ُدهرم.

واناذندال، الوم الأول، ، ٧١ضح ي س رلأ والكائي وحمزة  ٣٠٧قرأ )١( 
الضادوك—سر الياء بفتح أنه ه يصل ؤ ق بجلغوا م و الدال، وفتح الياء بضم ويهدى،* 

التخلصالطري: معشر وأبو ، ١٣٧صالتيسر والداي: آ/آا،أ، ١لتدمة غلون: ابن )قنفلر: 

بمدىلا : غاض ي بجل، مغ 'يهذي >لأ نرأ وص (:" ٢٤٧٨ما،ات ساد ذ ص قال )٢( 
١،1  ٨٦^^ ١١، دُ, هادى ثلأ أئث ستنإل ؤ وجر عز قوله طهر وهذا اف، يضله أحد 

صلأاْ(.الهداية شرح والمهدوي■ ا/'آْ'آ، وعللها المع القرا،ات إعراب خالويه; ابن )وينظر• 
ارالمختالمحاب إدرص: وان ، rU/vالحجة والقارص: أ/أءآ، القرآد ءّاني الفراء: يطر: )٣( 

ا/\'ْأ.

.ريهتدى( يدي،.ممعى ؤ فالا: والفرا، المحاثي ٦:"^ آ/. القرآن إعراب ق، المحاس نال )٤( 
نملأبد لأنه هو، يضله من يهتدي لا الله إن والتقديرت )آ/ْ'ا'ا(: الموضح ل الشرازى قال رْ( 

؛4•اسمها إل ب •)ؤ خم م المح، الجملة م، يمء ءاك 
المخعلوط.الأصل ق واضحة غتر الكلمة )٦( 

إن-ساْ: لهلر، من بموك، لا ؤِ قرأ من، ٢(• ى )ص القراءات ساد ق الأزهري فال )٧( 
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/ل معشر لأييب الحجج كتاب من 
(٢٨)

ا.ره|الإسراءاّآ[حقان.خه1ثاَاؤيرإ هلهن ل إؤ 
همحنوالأمم الذنب، يتعمد لر إذا إخطاء وأحطأ إثما، أثم خطثا; ؛ حطئُ 

\ذذ\.

مجمدراأًا.ايضا يكون الخطا إمحاقر؛ا; أبو وقال 

وح—ذروحس، ونحس وبدل، بدل مثل؛ واحد، والخطأ ء الخط الفراء: وعن 
•وحير 

علمهاس j أطن من يهدى لا -اف 
او.. ٦ الإرشاد محطوطة ى الص )١( 

ص■'ش ابن ص ذاكون اس وافز-وهمأ لبالي الْلاء وفتح الخاء كثمترخطاءيمبمسر ١^ نرأ ( ٢١
وإسكانالخاء، بكر ه مطأ ؤ • ايانون ُاّ-وقرأ غم ُن وبالهمز والطاء، الحاء بفتح رحطأ؛ 

وأم، ١٣٩صالتيسر والد١ني: اكذكرة'ا/ااو؛، غلبون: ابن محد.)يفلر: غم ِت وبالهمز الطاء، 
٣(.١ ١ ص التخليص ١لهلبرى: معتر 

أنته.ما والهاب )أخطا(، الخطوط الأصل ق )٣( 

١(•)٤ رقم النص ت، ترجمه نقدت الزجاج، السرمحا بن ممد م، هر؛براهمم )٤( 
فعناهبالكر، خطءا، قال؛ فن ١(؛ • )آ/ا وإ•مابه القران معال، ث، الزجاج إمحاق أبو قال رْ( 

أحدها؛اويلأت؛ كب؛را،؛اه ورخطا إثما. يأم أم خطء؛ث يحط( الرجل يقال؛حطئ كئترا، إثما 
المحيا ص الأم والخطا وخطأ، إخطاء بخطى اخطا يقال صراب، ء؛ر كان قتلهم إن معناه؛ 

.بمسسؤ ب إذا يخطا، خطى س الخطا ويكون المصدر• 
قيكون وند الإم، )الخْدن( وكأن ... كرأ ئرل٠ؤخطثا ١(؛"  YT-/Y)القرآن ُعاني j الفراء نال ( ٦١

خالويهاس وقل • ' ونحس ونخس وحدر، وحير وقب، ثب قالوا؛ كما بالقصر )لخطأ( معي 
رالخطء("يكون أن بجون قد قال؛ أنه الفراء عن ( ٣٧)ا/• وعللها المح القراءات عراب إق 
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سفيل مثحطت، مصدر والد والكمر ٢، أخطآتر حطت.ممعى ونل; 
٠.سمادار سمد 

٢.ر الهلري القرئ الصمد عد ين الكر.بم عبد معشر لأيي الحجج، كتاب من 

(٢٩)

٢^^٠ؤ، يسرز مفلناهلا ->مأإنا ممد مظا!وما ئل *^٥!، 
،.اهإالإسراءآّاإ١ منصؤيا ماز إمهر 

،رم/^١ ص .قيا > على محولة ؛ "١٧

•وبدو وبدو وف، ثب تقول؛ كما ".ممعى)الخطأ( 
من[ ٣١]الإسراء قثلههمحقاوا-خءلثايرإ، ،إن (؛ Taa/y)اكرآن ُعاني، ؤ، الأخمس نال )١( 

اموخهلنتث خطأ، صنعتن ما أخطأت; ما لأن رأخطأ( معي ق وليس أذب، تفرم يحط( حطى 
اسوقل • )أخطأت( معي ق )خطت( الرب؛ مءن ناس يقول وند الدب، ومو عميا، صنعتن 
إذاوأخطأ تعد، إذا حش وقتل؛ أحْلأ، •ممعى خطئ ويقال خطأ(ث ٥ /٩ )١ الرب ان يق منظور 

يسد".ل( 
ميمان؛)خطاء( كئم ابن قراءة تقم ؤ، )٢( 

حالويه:ابن ذللئ،روفلر; ونحو والقيام الصيام مثل أيضا، )خش( للفعل مصدر )خطاء( أن الأول؛ 
٤(.• ص. القراءات حجة ; زنحلة وابن ا/ا'\م وعللها السع القراءات إعراب 

القراءاتمعال، الأزهري؛ )يتفلر؛ قتالأ قاتل مئل بممحاطى(، للفعل،)خاطأ ر ممد )خطاء( أن ال؛ادأ؛ 
(.المرصحآ/٥٧ْالشيرازي: )ينفلر؛ مسموع غم الفعل،)حاطا( لكن، ( ٢٠صْ

او.. ٧ الإرشاد مخطوطة j المس )٣( 

\/؟؟ئ،ذكرة التغلون؛ ابن بالياء,رينفنر; والباقون بالتاء،  ٠٤سرق ؤ والكسمائي خمزة قرأ )٤( 
٣(.١ ١ م، التخليص الملري؛ معشر وأبو ، ١٤٠ص خر التيوالداي؛ 

ه،قاتلغم قتلن لا أي الود، إل ذهب بابء قال فمن ١(؛"  tt/t)القرآن معاي ق، الفراء قال رْ( 
أ/ْبأ(.المختار الكتاب إدريس؛ اس )وينفلر؛ اكل،"■ ل، الرل، يسرف فلا يقول؛ 



؛.أيقللميامحمد١١ه: 
اءفاله٢، مجاهدأ نول وهو الأول، القاتل أي القاتل، أيها سرن، فلا ت ونل 

ونل:القتل، وقتل: الدم، وقتل؛ المقتول، إل وقتل؛ ٢، )الولي(أ إل راجع إنه( )ل 
الأولأ/سب/القاتل 

،٦١>لكثأئنهنل؛]اصه[ 
زة،الهموحدفت )لكل(، نون على الهمزة حركة فالمن، أنا، لكل ت أصله 

أ.١لونj١٧ النون واذغنت 

.٤ • ص■؟ حجة زنجلة: وابن ، ا/٥١٨ المان جاُع ١^^ ينظر؛ )١( 
'ا/ا'ْ.الحجة والفارّي: .< ayI\o jlJiجامع الطري: ينظر: )٢( 
الأصل.j واصحة غم الكلمة )٣( 
انحطالمم ماد: أبو يطر: ر؛( 

او.. ٧ الإرشاد مخطرًلة ل الص )٥( 

نابالونف.)يفلر: j وأباها الوصل ق بجيفها و١لامن الوصل، ق الألف ابات عام ابن نرأ )٦( 
ص'ااُآ(.التخلص اللجري؛ معشر وأبو ١، صّآ٤ المستر ث١لدانى: ْ، • ؛ا/؟ التذكرة غلون: 

وأبو iTA>_القنع الدانير .)يطر؛ الماحض ق ، لكنا ور الون بعل- ألف إبان ل خلاف ولا 
صلأْ(.الجامع وبق؛ وابن ٧، ص١ المختصر والعشالي: ٨، •  a/xاكي؛ن مختصّ داود: 

،٣٩ا/؛ ها وعللسع الالقراءات اعراب خالويه: وض ، ١٤أ/؛ القرآن .عاد الفراء: يطر: )٧( 
ا/،-بمإ.المختار الكتاب الرص: وابن ، _U"Tالقراءات معاد والأزهري: 



ق١^؛^ لأف اشامُ، م  JULأأن|رن و>ئاخ ١^١٠ ذو 
[رم.١ ]الخانة٩ ه كي ؤ ز كالهاء بألف، الحركة لمان )أنا( 

الوقفل؛ا.على فيه الوصل وتى نمت، أئا ناو: من لغة على والإئاتث 
نم■ئذيتأ قد الهمزة لأن الإدراج، ل الألف إثبات ١لزجاجت عن 

}منهار عوضا الألفت فصارت الموضع، هذا ل رأنا( 

٠.' ١٣٠^معي هذا 
،•١ ال—أحححا كتاب من 

ىعلسويه كاب نرأ واللغة، بالمحو عانر المصري، المازي، عنمان بن محمد بن بكر عثمان أبو )١( 
توقرالممف(، بكتابه جي ابن شرحه الذي الممريف كاب أشهرها من مؤلفات له الأحفس، 

•والزبيدي _؛U، ^!، ١٠٣٥^الحويع، أخبار ؛ المعراق ! )ينظر 'آهت ٤ ٩ منة بالمرة المازي؛ 
•ص'اا( القهرت ؛ وابن ص7،م، واللغوي؛ن المحوض طقات 

السياق.يقتضيها زيادة )٢( 

.١  ttItوإعرابه القرآن معاد و\ؤج\ج: \/؟، اذزد تصريفه شرح الحفه حي: ابن يفلر: )٣( 
محولان:وصلا الألف إثبات توجيه ق لاعار٠اء )٤( 

ايمعالق—راء: )ينفلر: والومحق، الوصل ز )أنا( من الألف، بشتون العرب، لبعض لغة أها الأول: 

٤(.١ _U القراءات ححة زنجلة: وابن ص'اآ■٢، القراءات معأد والأزيري: ، ١ ٤ القرآن 
للومحفطالألف، هذه أصل لأن الويقذ، على الوصل تنل محإنه الوصل ؤ، الألم أنبث من أن اكال،: 
صُآدْ(.الهداية شرح والهل.وي: ٤، ا/م"؟ المختار الكتاب إدريس: ابن الوصل.)يفلر: دون 

\.yylTوإعرابه القرآن الزجاج:ُعانى رْ( 
الهوامشؤ، المذكورة محنها نقل الي والصادر المص هذا ز الهنري معشر أبو أنته ما ب؛ن وازنت، حين )٦( 

بجذامحثرهمقول ذكره ما أن وجدت لالزحاج، وإعرابه القرأن ومعاي ازني، لاJالصف، المهاقة)مثل 
العبارات.بعض اختمار أو الكلمات بعض *،j^، إل يشم كلامهم( معي )هذا : ومحوله تتريبا، 

 )V( اظ.. ٨ الإرشاد محلوًلة ل المص

٩٢



(٣١)

،,١١وزتآصإلأ\ئئ 
ا.ياءر بينهما غَكسرمح ؤ\يوئ ي لأن يل: ق" 

دير:تقى علصم من مدهب ز ر الكبعد فيه الضم إن وقيل؛ 
١^خسئهوه ا[ر"اا، ه• ط|؛  ؛ؤ\د'ؤ\ظ' ؤ تع-ال: ، ١

•الضم إل الكسر من فترلوا ؛، [٠ ١ ١ ^٠؛• ٠٢١]
•أعلم والته ، اللغتغ، ض نجمع [ ١ • ]الفتح ه أللم عقث ؤ تعال: فوله وأما 

بري،القلاكرئ الصمد عبد بن الكرتم عبد معشر لأتجب الحجج كتاب عن 
اس"لُ،.احمه

اءالهبضم ١! زاكتح• آثت،• وي و ٤• أكتطس و٠آأضهإلأ ؤ عاصم عن حفص زأ )١( 
علون؛ابن رينفلر؛ اكا. الهاء أن الوقف ق خلاف ولا بكرها، والباقون الوصل، ق مهما 

(•٣١U*/،التخليص الطمي• معم وأم ، ١٤ص■؟ اليم واإد١نى; ، y٥١/١ التذكرة 
ا/وْ(،الححة والفارممت الكتابأ/هبما، ٍيبويه؛ رينظرت الضم الضمير هاء حركة ق الأصل ^ ٢١

ح؛—ان؛و )أب. الياء وبعد الكرة بعد كرها غيرهم ولغة ممللقا... الهاء صم الحجاز و'لغة 
الضربا/'\آ'أ(.ارتشاف 

اقونوالبل، الوصق اء الهبضم [ ٢٩]النممِ، ومح، [ ١ • ]طه آمتقوأ،• وء حمزة قرأ )٢( 
١(.ه ص• النسر اادانى: ب.)بفلر: بكرها 

اقونوالبوشبهه، ما(دءوأأس، ؤ قوله: نحو ن ش؛ه ؤ ن اللام يكسران وخمزة عاصم )٤( 
»_UA(.سير التيالدال: ذللئ،.)؛نفلر: يضمون 

؛اللغت؛ن،•الغراءةبدللئ، لتتحمق الموصع هدا غير ق وبكرها هيا، الهاء بضم قرأ حفما أن سنير )٥( 
اًل.٨• الإرشاد محلوطة ق الص )٦( 

٩٣



،.١ اهلالكهف؛ا،ا آه 4< ممدوث محبمثجبح يلمح •^,١١٤ 
قسلتيناسما وهما شدته، وهي ،، الحرأأجة من مشتقان أنما على الهمر 

٢,أعحميانل اسمان فلأغما يهمز لر ومن 
/١ الحجج كتاب من 

(٣)

ابن)ينقر: همز. بض وايانون بممزهما، [ ٩٦]الأساء وق هنا ثملمج، مج ؤ.إن عاصم قرأ )١( 
•السيرصه؛ا( والدال: 'ا/آاه، التاوكرة غلون: 

شدةوالأجة: النار، صوت والأجيج والأجة لهبها، صوت سمع إذا أجيحا: ولوج ممج النار أجن )٢( 
أجج(. YU/fالعرب لسان منقلور: اي وئوهجن.رو.ظر: الحر 

امهمالقراءة جاءت اف، خلق س نيلتان ومحأحوج يأجوج ر"آ/خآأججإ: العرب وسان فير حاء )٣( 
ار،النأجن من بخرج العرب كلام من مثلهما واة.مماف، اعجعمان، اسمان وهما همز، وغم بممر 
ملوحته.من اللمحرى اونلوح،ت يد الشد وهو الأجاج، الماء ومن 

أنر والأنله.٨(:" )y/. الموضح ق الشيرازي وقال وأ.٤، _>=\-T العرب الجوالقي: ينفر: )٤( 
١ ٤٧'؟/ه وإعرابرآن القُعاني ارجاج رويطر: ّ يوزنان ولا يشقان فلا اعجسن، يكونا 

هاوعللالسبع القراءات إعراب خالإيه: وابن ، _1UYالقراءات معاق والأزهري: 
القراءاتحجة زنجله: وابن اد، ا/أ المحار الكاب إدريس: وابن ١، • v/y■الحجة والفارمم: 

YY_ ،الكشف ومكي ؛uu/y،)
او١ّ ١ الإرشاد مخْلوءلة ق( النص رْ( 

الميمبكر ^ ثهندا ؤز الباقون وقرأ الق، غم محن ي، مهدا ؤ والكاثي: وحمزة عاصم ثرأ )٦( 
.)ينفر:١ل٢-أل٦ا ق الذي ق بجلفوا ولر ١[، ]• ارخرف ل وكل.لل؛، بعدها، وألف الهاء وفتح 

يصالتخلبري: القمعشر صاْا،وأبو التيسم ، oYY/yالتذكرة غلبون: ابن 

UYY_.)

٩٤



اكساؤلرأ/j ما له ويشهد الامءال على الألف "إبان 
كقولك.'مهد، ذات تقديره; أ، ١لثاني١ اكعول مرصع ل مصدر والخدنت 

،•أي-ذو صوم، رجو 
٢.ادُروفر لكلنهد ١>-؛؛ وقيل: 
والرياسموالريش والناص، كاللس لغتان، ت ونيل 

سالخححج.
٤٣()

.٢٨١^]^٣٦[  o^tijهنئ'ي، 

iWvIrا الخمالفارسي: ونط.)؛نفد: بمرش ما اسم والماط، الفراش ثل الهاد: ( ١١
مهد،. ٤١٩؛/العرب لسان مطور: وابن آ/ام،/، الموضح والشرازي: 

]٦[•أ"'درصيدل، وفه؛{ وفيها؛ اليأ، سورة يس )٢( 
والمعيول، المعمكون.ص كال،رش، مصدر )الهد( (: ATi/V)الموضح ب، الشرازي نال )٣( 

ثمهود"•
صمْ؛.القراهات ححة زبجلة: ابن ينظر: )؛( 

٤١٩العرب!/لسان محفلور: زابن مه. لينام ويوطا له يهيأ الذي موضعه وهو الضم، مهد المهد: رْ( 
ب(•

الونوالرياش"، >يش طل نمان ص نوم: وقال )ص'اْإ(ت" الئرا،ات ححة ل زنجلة اين قال )٦( 
•قريب محنهما والأُر (• رأ/٢٣الع القرايات اعراب ي خالويه ابن 

>ظ.١ ٤ الإرقاد محلوطن ق الص )٧( 

شدديكثثر وابن بالألف، )محذان( و )إن( ُن النون بتخفيف فذان( )إن وحفص كفر ابن قرأ )٨( 
ونالباقوقرأ بالياء- )هذين( و )إل( من ون الن—د بنشدي هذين( )إن عمرو أبو وقرا )هذان(. نون 

،٥٣؟/أ ذكرة التون: غلبابن )ينظر: بالألف. و)هذآن( )إن( من النون بتشديد ،٠ هدآ)، ن إؤ 
(.ص،/٢٣التخليص الط>ري: معشر وأبو ١، صاْ المحم والداي: 

٩٥



ورويالعربية، حكم على )هدين( j مصي عمرئ أبا إف  ٠١١ت نيل "
نبص—عيد و ، الزبتر بن اس وعبد ، وعائشة ، عثمان عن قراءته يحو 

)٧(')٦(، . , رد( َُْ 
،اواجمن جبير 

ي؛والخل، ١ صْ المقنع : الدال : )ينظر المصاحف و الدال بعد الألفث بجيف ي ؤهنن'يى ورّم 
(._iUالمختصر 

وجل"ز ع~ الذ كتاب من الحرف وهذا (: ١٨)م/• وإعرابه القرآن معاي ق الزجاج نال )١( 
.سترم.. j اختلافهم كن وفد اللغة، أهل على مشكل 

اءالخلفناك و وهقو، اف رصول صاحب النورين، ذو القرشي، الأمومح، عفان بن عنعان )٢( 
ذيل شهيدا وقتل وعشرين، أربع سا بالخلافة بويع بالحنة، الثرين العشرة رمن الراشدين، 

وأرضاهعنه اس رصي القرآن، وحفاظ الوحي كناب مجن كان وثلاث؛ن، خمس منة مجن الحجة 
:حجر وابن ٦، ٠ h\ الغابة أمجد : الأثم وابن ، ١  T-U/fالأسيعاب : الم عبد ابن ; )بملر 

؛/آ"ْل(.الإصابة 
عن—هروت؛ قو، الني زوج أبيها، وعن عنها اذ رصي الصديق، بكر أي بنت، المؤُنين، أم عائشة )٣( 

:الم عبد ابن ; )ينفلر وخم؛ن. مع سة توفيت، الناس، أنقه مجن وكانت، الأحاديث،، من كتما 
١(.الإصابة : حجر وابن ٢، • '\/ْ الغابة أمجد : الأئم وابن أ/اححا، الامتيعاب 

انكة، الديق للمهاجرين الإسلام ؤ، مجولود أول كان القرشي، العوام بن الزبئر بن، افه همد )٤( 
دعبام أيمكة ت، وثتل، ثّ—غ،، أرع ّنة بالخلافة برع العبادة، كمرة شجاعا، شهما فصيحا 

تر العبد ابن ت )ينظر عه اذ رضي سنة، ربعتن اثتتع، اس وهو وسعن،، ثلايث، صنة المللثح 
أ/وح(.الإصابة : حجر وابن ٢، ■ا/ْ؛ الغابة أسد : الأثم وابن ٩، • "y/؛، الاستيعاب 

ز،ٌعدد م، رومح، جلل، تابعي( الكوفي(، الذ عبد أبو محولاهم، الأسدي هاشم بن جمير بن سعيد رْ( 
ةمعرفت الذمي ت )بظر وتسض خمس منة شهيدا بواط الخحاج قتله عليهم، وقرا الصحابة 

التهايةغاية الجزري وابن القراءا/>ءأا، 
عددعن روى وعملا، علما زمانه أهل إمام التابعين،كال مجن البصري، صعيد أبو يسار، ين الحسن )٦( 

يرصرالذمي* ومجثة عشر منة توغ، الرقاشي، الق عبد بن حطان على القرآن وترا الصحابة، من 
انهايةغاية : الجزري وابن ١، ا/حآ• القراء ومعرفة أ/مآأْ، البلأ، أعلام 

 UC( عتر"*—م وم، الطري محشر أبو ذكرهم ■>، ٧١ُز، القراءة بمده قرأ مجن أسماء ذكر ورد i(اب، الكت~



ويكوناامبي-ة، حكم على أيضا ٠ ١ حفصi كشر ؛ابن ماءْ[ر كذس \ث 
ئلالخحرها ز باللام واُي خففت، لما عملها ابطل الشديدة، ■ ٢٠لمخففة اه 

)•ا(رامعي j بالي ثمحس 
•؛ احراذرإلا هذان ما 'قديره؛ )إلا(، واللام-ممعى )ما(، ه.ممعنى ونل: 

ُعادذ الأزهري وقال ١(• ا"/ا"ا' ١^^^٠ لأحكام والخاُع ؛مص)ا/أأد( لأب,و -انمار 
العربخماهمر بما يكلم الي العالة اللغة وص هذين( عمرو)إل أي، نراءة أما )صْ؟ء(؛ القراءات 

الأمحاجتن٥—ا فلا ١{•'  ٨٢وإعرابه)٣! القرآن معاد ل الزحاج وقال للمصحف، مخالفة أ،ا إلا 
المصحف.خائف 

المختلوط.الأصل ق مطموستان الكلمتان )١( 
أيبن عاصم عن وتلقينا عرصا القراءة أحذ الكوفي، البزاز عمر أبو الأيي، سليمان بن حفص )٢( 

•)ينفلر الصحيح على ومئة ءاذ؛ن صة وتوؤا عتن، تممة ولد زوجته، ابن ربيبه وكان الحول، 
ا/اْآا(.الهايه غاية : الجزري وابن ، yua\/القراء معرفة الذهي: 

اومالثقيلة، من المخففة ص ي ؤءن أن ُرن الُلُي ُعشر أبو ذكره ما إل العلماء أكثر ذهب )٣( 
ا(،رمجالنافية.ععى ورإن( الثقيلة، من المخففة ب؛ن بما ليفرقوا للابتداء واللام وخر، محبتدأ بعدها 

رانالقبحاز عبيدة: وأبو .؛ a/yالقرآن معاي والأحفس:  I.\aylrالكتاب سويه: )يفلر: 
yy/y ، :الموضح والشرازيAY"i/y.)

وأبر؛ )يط)إلا(• .ممعى لثخرن،• ؤ و واللام ايافية، أفا)إن( إل العلماء من عيد ذم، )؛( 
رابإعه؛ خالوبن واب)صه^0إ القراءات معاد والأزهري: ، yy'/yبحاز؛^،^عبيدة: 

الهدايةسرح والمهدوي: )صآ'ْإ(، القراءات ححة زنجلة: وابن ؟/آآ، وعللها السبع القراءات 

٦(•* ص" 

ذلكجاز ولو )إلا(، ممى سمل اللام نعلم ولا (■■" rMlr)سويه كتاب شرح ق ١لمير١في وقال 
-زيدا إلا .ممعى لزيل•،القوم حاق نقول: أن جاز 
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أجررآ•ممعى؛ وقتل؛ نعم، •ممعى؛ إة،■ؤ إل نتل؛ الجماعة؛ راءة ووجن 
ىعلهو اف رموو ممعت ألا؛■حبركم: قال: أنه ه ا ءايل عن وروي 

ا.ذلإ الحمد يعم معناه: ومتعينه, وحماوْ لذ، الحمد إن، يقول: منبره 
محاحرازأ؛،.لهما هذان ثعم تقديره: الزجاج عن خبره ز اللام دخول واثا 
يدلهامن العرب من ساَكه وهي نلها ما انفتح إذا الياء أن ا الخليليل وعن 

،•)ياءس(أنحو ألفا، 
أخولأرم.ريي أي لأخولث، زيد مثل اثن وقتل؛ 

امعجوالفري: القرآن مجاز -مدة: وأم ا، وأ/ماأ"'ا/اْا الكاب سويه: ينفلر: )١( 
،rir/r jامآإعراب والمحاس: -ا/أ،/ا، واعرابه القرآن .عاق والزجاج: آ'ا/اخا، المان 

TAf/rسويه ■مماب شرح والمراق: 
الراشدين،الخلفاء راع ١^٣٧، أمر ه، اذ رسول عم ابن الهاشمي، القرشي طالب أق ابن علي )٢( 

بوبعم، العلأهل من كثم تول ق الذكور من أسلم من أول بالجا، المبشرين العشرة وأحد 
منسين أربعنة ّرمضان من عشر ايابع ي شهيدّا ويل ويلاثتن، خمس ّنة بالخلافة 
٠،١ أ/• ة الغابأسد ؛ الأم وابن ١، ٠ الأصسعابآ/؟خ ت الير عبد ابن ت رينفلر ه الهحرة، 

(.٠٦٤؛/الإصابة : جحر وابن 

ارةوعبآ/خا<ا، رآن القلأحكام الجامع رالقرطي:  iTitlrالقرآن إعراب الحاس: يفلر: )٣( 
الحديث.رواية من ليس ف( الحمد نعم )مجعناهت 

\.Aylx'وإعرابهالقرآن مجعاني الزحاجت )٤( 
سيريه،شخ وهر زاهد، كر، لغوي اامري،نحوي الرحمن عبد أبر الغراهيدي، أحمد بن الخليل )٥( 

:المراق : )ينثلر — ٠١ ٧٥سنة بالمرة توق انمن، كتاب أشهرها من الكتب، من دد عل 
ص7ا(واللغوئن المحوي؛ن طقات : والزيدي صحُا، البصر؛؛ن الحري؛ن أخبار 

)وجل(. yiAlsوأ )ض( ١  ia/aالرب لأن : ابنمنفلور : يطر )٦( 
صْهإ.القراءات حجة زبجلة: ابن ينفلر: )٧( 



ا.كعب؛ بن بلحارث لغة إها وفل؛ 
ا.لساحرائر هدان إثه Jقددرهت مضمرة، هاء فيه وفيل؛ 

ا.،ر الإمام المصحف j مكتوب إثه وقل؛ 
؛.ل الصمد عبد معشر لأيٍر الحجج كتاب من 

نبالحارث بي إل الصائر j وشنت' وجرم، ونمب رضه j الألف المثى يلزلمول نن لغة وص )١( 
والأخفس:القرآن •ع١ني الفراءت لكنانة.)ينظر: المصادر بعض ق سين كعا كعب، 

رابإعق خالويه ابن نال ولكن الماد جاُع الطري: ر •!، a/yالقران ُعاني 
القرآن".ق تدخل لا _، كن " با،ا بلحارث لغة وصف j (: ٣٦/٢)وعللها المع القراعات 

مضرة،اء حممحهنا القدماء: المحويون قال )'ا/اخا(: وإعرابه القرآن معاد ل الزجاج قال، )٢( 
الأمرار إصعلى يكون أن ،: AY'a/Y)الموضح ق الشهرازي وقال احران، ملهلءان إيه المعي: 

احرازإملورهذان رإزآ، امم الأمر يكون هذا .وعلى احران.. ملهدان إثه والمقدير: الخان، أو 
,إن خر: وهما وخبرْ، مبتدأ 
ا/أأْ(.انمار الكاب وابنإدريس: ، T-il/Yالقرآن إعراب المحاس: أيضا: )وينظر 

،•شرذ< ذد'تي إن ؤ عاصم عن حفص ورواية • ئ/آ'أا/ المحن، مختمر • داود أم ينفلر؛ )٣( 
قمكي ال نوالمحو، ة اللغة ناحين مولا م، الرست ناحيمن لا فتها إشكال لا 

قراب الإعحة وصالحهل. موافقة قراءته ل له اجتمع خفاب)إنا قاليي : ٩( ٩ / ٢ الكشف) 
محذان".

مجنعمرو أي قراءة ل ما ولعل صربحة، موافقة ااقراءا'ت، لجميع موافقا الرمم يكون أن يلزم ولا 
)أ/ا٢(:"رآن القبحاز ل أبوعيية نقل فقد الجاترة، اسلفة من يعد الصحف لرسم محالفة 

اكمؤنن'تي وكتب اللففل، ق تتجرن؛ه هدين ^١٤ ويونس وعيي عمرو أم قال 
١صواب واللغفل المحاب، ق وينقصون يزيدون 

١\ظ.٤ الإرشاد محطوطة ل المص )٤( 
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٠٣()

.I  ٨٧زالومنون ه دةوبم^> أيلا تل ,ق تسقولورك^،> ؤِ 
١هاااؤ،نونوم[ نبحدت لأن ئو كؤ قؤلؤرثك سؤ 

قوأئ على الإجماع وشاهده الكفورم، على مهما الألف ئاذ إ" 
كذلكر،  ١٥٥١عبد مصحف 

•قتسسل وإذا لزيد، تقول• ١ الدار هده لمذ تقونا المعى، على مهما والحيف 

ىلزيد،وزيدتءلهي أي المعي، على يلزيدت زيد، مول; الدار؟ هده صاحب من 

اء،الهورفع الألم ب]لأا،و؟\،[ الأخيرين اس،-فيالخرنين سعوؤزك> ؤ يمرو أم نرأ )١( 
 jاتوJغيره أنأْدا الأول الحرف ل خلاف ولا الهاء. وجر اللام م مع ألف بغم وا<

(.٣٤حس• الطبريت معثر وأم ألف.)ي؛.فلرت 
•زيد يئاوت أنه فالجواب الدار؟ رب من كقولك: الجواب، ظام يمضه ما على أي )٢( 

آفلاقل شل لمكتؤلؤن ؤإ وت وهسورة، الق الأول الحرف أن على ااقر١ءة علماء أخمع )٣( 
■يائي و وأب١، • صْ؟وْ المقنع : الد١نى ؛ )ينفر ونطقا رسما ألف بغم [ ]٥٨،• 

للفنلُراعاة الأخ؛رين الحرفن ي الألف إي-ت، على المؤلف واسدلأل أ/ْا<خ(، المحن محصر 

تلدي'ألأرءرر،؛ؤ تقدمه لأنه اللغفل، على للجواب بناء ألف بغم جاء الأول أن على بتاء 
•ه A الخواب-^'-يئفك فحاء [، ]٤٨

هوالني لازم يوكان تديما، إصلامحه الهذلي،كان ارحمن عبد أم غافل، بن مسعود بن الق عبد )٤( 
اشننة ّالدية ق ومفي والفقه، القرآن ليعلمهم الكوفة إل الخطاب بن عمر وأرمله وتندمه، 
جحروابن ، ٣٩اإغابةآ/ئ أمحي الأثم؛ وابن الأستيعابم/ياابم، ; الم عبد ابن : )يفر وئلأس 

{.yrrliلإصابة ا :
.)اذ(" )_(، ; اذ عد قراءة ق هي وكيلك ٢(:" ٤ )آ/. القرآن معاد ي الفراء تال )٥( 



ا.مصاحفهمر الفرمان ؛.ووافى زئير صاحبها أي اللفظ، 
الححج"م.اب كس 

•٤[ ١ ؤزيقنثيا تئن •ؤ 
ق؛لتبيناها.التشديد! معي 
ممثلناهاُْ/وقيل: 
،.^١٦نرائص فيها انزلما وقيل: 
ا.والحرامر الخلأو فيها حددنا وقيل: 

قرأومن السؤال، ظاهر على بالجواب أتى خانه بالألف قرأ من أن للقراءات الاحتجاج علماء أجمع ( ١ر 
القرآنمعاد الزجاج؛ •)ينظر؛ اللغط ظامِ دون الكلام، معي على الجواب خمل فانه ألف بغم 

واسالحجة والفارسي: صا"ا'آ، القراءات معاق والأزهري:  iXir/rوإعرابه 
الهدايارح ث دوى: واله، y١٣/.الكشف ومكي: أ/ْوه، المختار الكتاب إدريس: 

(•ص٤٢٦

ائروق الألف، بالأتمرين الجرمن ل اف( )مقولون المرة أهل مصاحف ق )٢( 
ووأباوااا، هاوْووه.ص المقنع الداق: )ينفلر؛ التلاثه المواضع ق ألف بغم المصاحف 

الون'_AU(. المختمر والعقيلي: ١، _YY الجامع وثض، واس أ/ْآ،/، افن كنتصر داود: 
.صوابان وهما واحد، فيها والأمر ٩(: )y/؛ وعللها السبع القراءات إعراب ز خالويه ابن 

اظ. ١٨الإرقاد محلوطة j النص )٣( 

رن:غلبابن .ربمئلر: بتخفيفها والباقون الراء، بتقييد ه ومصناها ؤ عمرو وأم كتم ابن قرأ )٤( 
اكء؛ٌلءصصألآيمالْلمي: معثر وأم ، ١٦١صالستر والداني: آ/ْأْ، التذكرة 

أ/لهآ،وإعرابما السبع القراءات إعراب خالويه: وابن ، ٣٣ص. القراءات ُعانى الأزهري: ينْلر: )٥( 
.٦٢١ص^الهدايأ شرح والمهدوي: ٦، ٠ Y/١ المختار الكتاب إدريس: وابن 

\.sl\Aالبيان واللجري: ، Yii/Yالقرآن معاي .طر:اافراء: )٦( 
Y.آ/ثماأ وإعرابه القرآن ُعانى الزجاج: ينظر: )٧( 

٠١



ا.بعد فريضة بندكم من وعلى عليكم مصناها ت وقيل 
زضن جمأخوذ م٠، اوجناهال أي فيها، الي الحاوي ز'ضت\ والتحسين; 

فيهالذي الحز وهو الموس، 
ألزم.؛ اقهر؛؛ا،لفريض-..[ل ق يلمه لأهما زيصة وّميذ 

}ر معشر لأي الححج، كتاب محن 

>أئتأمحمح<لاضاآام
السكنهاء شبهوا كما فصموها، الضمم هاء مشبهة انها على الهاء صم 

رآنالقاعراب والنحاس: جامعال~ان والطري: ■ا/أئآ، القرآن معاي الفراء: بمنلر: )١( 
٦.. r/١ الختار الكاب إدرص: وابن أ/ا*آإ، 

الكشفومكي: ، ٣٣ص.القراءات سُانى والأزهري: ، ٦٦/١٨اليان جاُع اللحري: بمظر: )٢( 
.ص¥آآ■الهداية شرح والمهدري: 

آ/ا،آ.وعللهإ الجع القراءات إعرات خالوي*: ابن يطر؛ )٣( 
م\زرض(;)آ/• العرب لسان ق مجنفلور ابن نول يوضحه اصطراب، من هنا الص بجلو لا )٤( 

ابالإيجلنص ٦(؛ ٠ )آ/١ الختار الكتان ز إدريس ابءن ونال . النهر ي تكون الي الثلنه 
موضس".j العود ص الخز كلزوم للزومه فرصا 

.التصوير بسبب الأختر الخرف مقهلوعة الكلمة )٥( 
أو.١ ٩ الإرشاد مخطوًلة ق الص را( 

رحمنالوي [، ٤٩]آص^ ائن 'ي} الزخرف وت، ي، >ص عام ابن قرأ )٧( 
عمررأبو ووقف بفتحها. والّاقون الئلألة، ق الوصل ي الهاء بضم ٣[ ١ ا غ ألثثآدن يه أؤ 

^ا\\'ه.أذكرة التغلمون: ن اببغرألف-)ينظر: ايافون ووقف بالألف، ءايهن والكائي 
(.صوم٤٣التخليص اللحري؛ معثر وأم. ، ١٦١صالتيسر والدال؛ 



فحركوهاالضمم هاء 

بغرها.تشبيها، الااُ ذلك امتحانه على وقيل: 
فيه؛كالأم لا والفتح 

ا؛لالتفالوصل ل رسقطت[ر؛؛ لأنحا الفئات فهو بالألف عليها الوقف وأثا 

الماكش.
االسواد وموافقة والوقف، الوصل بان التسوية على الوقف ل والحيف 

الأزهريفقال غ، وأيد هاء عامر ابن صم للقراءات والاحتحا^ العرسة علماء بعض استشكل )١( 
 jاالمبجو صعق فهو الهاء بضم )أثن( عام ادن ^١٠٠ أما (:" ٣٣٤)ص القراءات عاني حم

ادمعري؛ الأزه)ينظرت العرب لعض لغة بأفا القراءة تلك منهم عدد وحه وند . والقراءة" 
•( ٦٢ ٨٧٠٥ة الها-ابثرح والمهدوي؛ صاا؟أ، القراءات ححة زنجلة: وابن ءسأآآ، القراءات 

الرجل.أثن يقولون: أد، لبي كن إئ ٦(: ١ الخار)آ/أ الكاب ق إدريس ابن وفال 
نابإن : ال نالمارصي علي أبا لكن السكن، بماء الهاء هده تشبيه على الهاء صم المؤلف وّهما 

اءالهصم وحنل (، ١ م/\/بم الخحة )يتفلر: الكلمة ص من شيء اف.:فرلة )ها( جعل عامر 
١(.)الحجة )أي( ل الياء لحركة الإبجاع على آخر وضع مل 

,المماق يقتضيها زيادة ( ٢١

اءلالتقف،، الألشلت، الوصل همزة بعدها ونعت، ولما بألفظ، وايها؛ الكلمة أصل لأن )٣( 
الما'كين.

نقط.غم من رلففلت( الأصل ل )٤( 
ردألف بومحط ومن الحمل، انع القط بغم ونخط فن ٦(:" ٢ )ص؟ الهدايأ مرح ل المهروي نال )٥( 

لأنه، عليف، الرنيتعمد أن لأحد ضغي لا يقول: بجاهي ابن لكن بشتها". أصل إل الكلمة 
رالفارص■١، • ؟/U وعللها الع القرايات ؛عراب خالويه: ابن )ينظر: . فلت، ند الألفط 
\<\(.vlrالحجة 



•أعلم والد ،، ألف؛ بض الإمام المصحف ي وهي ، ا محتنل[ل واكو 
رئ،المقبري الطالصمد عبد بن الكرام عبد معشر لأيٍر الحجج، كتاب من 

اس"ر"أ؛.رحمه 

)لإث;ثكي/ممبماضْم[>'<
٠.شدة من دزأ يعي دنا، دزأ مجذ ا، واإتشليد١ بالضم ذتي 

•النوو مندفع أي ذري كوكب ومل؛ 
٠وحسنه صفاته ق الدر إل وب مجنأنه على الهمز وترك 

الخطوط.الأصل ق واضحة غير را( 
وابنالمختصر والخلي: ٩، • لم/أ المحن مختصر داود: وأبو ص.٢، المقنع يطر: )٢( 

٤•ص؛ الجامع لص؛ 
او.١ ٩ الإرشاد محطوطة j الص )٣( 

همز■غم من اياء وتشديد الدال بضم ءاصم)درى( عن وحمص عامر وابن كئم وابن نالع قرأ )٤( 
الهمزة.مع اكال بكر )دريء( والكاتي: •محمرو أبو وقرأ 
التدكرةرن: غلبابن )يطر: ؤ الهمزة مع الدال بضم )دريء( عاصم عن بكر وأبو حمرة وقرأ 

ص-اأ'آ(.التخلص الطري: وأبومعتر صآأا، اليم ْ، ٦٨/٢

•الهمزة مع الياء تشديلء اجتماع لخم آخرها ي همرة بغتر الكلمة فإن م ومن الياء، تشديد ي*ني )٥( 
مهبعدفع مبضوءه كأي يدرأ، درأ من مشتق وهو ١(:" )ْ/"ْ الكتاب شرح ي ال~؛رافي نال )٦( 

.لعانه من بعضا 

نمالياء وتشديد الدال بضم )دري( تراءة توجيه أن إل للقراءات الاحتجاج عالماء أكثر ذهب )٧( 
أمريزتمحل همز غتر 

ونوره.■ضيائه لشدة أو صغاله، لفرط بالدر شبه الدر إل محسوب رفعاتا، وزنه يكون أن الأول؛ 



/اانصهمر وهو م.س، ا أمعام1ه بمانل صحيح و١لهمز والصإ 
الححح"ءأ؛.اب كس 

رم[ ١ يملاكماء1لأ الثزه ئئ محقي ؤَةئت 
َكمكهرف منن فلم شعيب، فيها كان ١^ المدبمة امم  ١٥؛عر 'االحاز؛نث 

الهمزةخغمت م الديع، وهو الدرء، من مشتق ؤدريء( وأصله وزنهرذمالآ(، يكون أن ًوالأخرت 
الحج—ةت ي الفارس)يطرن )دري( إل فتحولت نلها، الي الياء ق وادغنذ ياء قي؛-—أ بان 
شرحدوي والمهالكشف؟/خآا، ومكي: ، ٤٩٩^القراءات حجة زنجلة: و\وو ٢، ٠  ٦٣

أنيعي الدر، من ائتمانه الطبري ورجح (. ٩١\/د الوصح واكرازي; صبم'آآ"، الهداية 
اناليح—امع )يطر: والحسن والضياء الصفاء ق الدن يشبه الدي كالتكوكب الزجاجة 

ثالوات• الكلام ئ نلل وم )محل( على الأم[ و.كدنلأي )ئ/خا"آ(:" الكتاب j بريه نال )١( 
شرحل السترال وفال ، صفة وهو دريء، كوكب وقالوا* ٠ الرب عن الخطاب أبو حدثنا الريق، 

النصهر،المب)صرا'آأ"ّا(ت ق الخواليقي فيه.وقال اللغات اصعق د(:'اوهو ١  ٥٦)الكاب 
أ/آْمآ،رآن القاي، معالغراء: )وينفر: نخل. زنة على اسم كلامهم j ليي نرب، أعحص 

١،•  a/tها وعللع الالقراءات إعراب خالوي*; وابن  XokIvوإعرابه القرآن ُ*اني وارجاج- 
الحران: حيوأبو ٦، ٠  U/xالمختار الكتاب إدرص: وابن صهّاّآ، القراءات معاني والأزهري 

(.l٤١/؟ امحبمل 

اظ.١ ٩ الإرشاد مخطوطن j الممى )٢( 

همزةغم ص مفتوحة بلام ١[، صا'آ ون، لئكه(4هنا أمثن ؤ عامر وابن كم وابن نافع نر'ا )٣( 
ييختلغوا ل؛ و . التاء وخفض الهمزة محع واللام بالألف والّاهون التاء، وفتح ألف ولا يعدها 
غل—دن؛ابن التاء-)ينغرت وخفض الهمزة ِع واللام بالألف، أنه ١[ وذ،اأ ا-لعراحلأ[ j الذي 

(•٣٠ص' اليمص ااْلبري؛ معشر وأبو ١، صا"ا■ التيسر والداي: 'أ/احْ، التذكرة 
)لئكة(-سلام ن بالقاسم محي أبو واختار (:" nx-i/X)المختار الكتاب ي إدريس ابن نال )٤( 

٠٥



م؛—ستام وأج—م، ة أجمنحو وأيلت، :أيكه  ٢JUj، الماسر عر والإثLت 
المثم.الشم وهي واللام، بالألف 

أف—اا فيهمخلار، فاد ١[ وف،إأ الححراخ؟ا ل اللذان الخرفان وأنا 
؛•اءأيثيكونا ل؛ إذ ،، كنايهمارعلى الصاحف لاتفاق ذلك إف فيل: مصروفان. 

أعلم.اش 
معشر"ل؛ا.لأي الححج، كتاب، من 

قورد ٠—ا ص.والأخرت سورة ول المرصع هذا ل كيلك المصحف ل أفا =لئثن:احدهما: 
ر؛)وبمثل. والتعريف للتات بمرق لر ال*ربي؛ أهل رئال المدينة اسم )لتكه( أن الفم 

وابنوءللهاأ/7-اا'، السع القراءات إعراب خالويم: وابن ص\<أك القراءات معاد الأزهري: 
ه(.١ ص؟ القراءات زبحاة؛ححة 

حركثهاوالقيذ همزتها وخففت ر١لأيكها أصلها رلتكه( أن إل العربية علماء من عدد وذهب 
وإعرابهالقرآذ *عاد •)ي-فلرتالزجاجت )لتكه( وصارت الوصل همزة نمك فالتعريف، لأم على 
(.yroirالحجة والفارسي: ، ٤٩٨/٢القرآن إعراب والنحاس: ، ٢٩م/؛

لوضعنكرة اسما )أيكة( جعل أنه واللام ، الألنأدخل س وححة ' (: آ/٢٣الكفن) ل مكي نال )١( 
(٧٢٦/٢٠الموضحالشرازي )ويمملر: للتعريف واللام الألف عليه أدخل م ودوم، سحر فيه 

ىوعلق، و الححر سورة ل همزن وبعدها واللام بالألف )الأيكة( رسم على الماحق اتفقت )٢( 
ر:)بنقيوص. شعراء السورة حرقط ؤ، بعدها همزة ولا اللام مل أف غم من )ليكة( رسم 

وابن٨، ص• المحمر والعقيلي: ، ٧٦ i/rالمحن مختمر داود: وأبو أواه، صرا المقنع الدال: 
١(• ٢٤الجامع'/،وث؛3،ت 

المارة.هاوه معي ل يتمح لر )٣( 
او.٢ ١ الإرشاد محْلوًلة ل النص )٤( 



ؤألأسئدإسهلاسمد\ا

موضعj ي مجدط ؤ و )لا(، عليها دخلن رأف( رأزارم على ''التشديد 
بما.يصب 
ء

٠.لثلار تفديره; أجله، ثن مفعوو نصب قيل )أن(• موضع ول 
ا•ثن بدو ونو؛ 

عنرصده_لم تقديره; زائدة، و)لأ( السبيل، من بدل قيل ; ٠٠خفض؛وموضعه 
,' مدم ما نحو الخافحى اصمار على وقيل; حول، ال

ا.اسجدوار قوم يا ألا تقديره; وقيل; 
ا.صلة؛ )يا( أن الكائي; وعن 

وال—اقونجدوا(، )امدئ; ويتياآ يقفت)ألأ اللام، بتخفيف اسجدوا( يا رألأ الكاثي ثرأ ( ١ر 
ووأب، ١ _U1 التيسر والدال: '؛<، A،>/xالتد'من غلون: ابن .)بمفر: )ألا( من اللام بتشديد 

٣ْ(.صi التخليص الهلري: معشر 

.السياق يقتضيها زيادة )٢( 

آ/7اْ.القرآن إعراب والحاس: ، y٤٢/؟القرآن .عاق الأخض: ينظر: )٣( 

ثفنالكومكي: ص'\آْ، القراءات حجة زتطة: واس ْ،  ١٧؟/القرآن إعراب الحاص: يطر: )٤( 
آ/'\ء\.

.أنمته ما صوابه تحريف، وهو خفيف، : الأصل ل رْ( 
.١ آ/'اْ الكشف ومكي: ١u/y  ،0القرأن إعراب : الحاس يفلر: )٦( 
١.٥  a/yالقرآن إعراب والحاص: ٢، ٩ . y/ القرآن ُُاني الفراء: يطر: )٧( 
تكوني الا)يا( بنهوزاد اسع—لوا، لهم:؛'لآ قال كأنه (: ٤٢٩)؟/القرأن معاد ل الأخفس ثال )٨( 

 I(١٠
للتنمه"



سجدون٢ُ/،؛٨٠ م رم و ، ٥٥١عبد وعن 
٣١١١،الحججمن 

و'ؤهأءثلودا!، ٦٦آلئسؤي؟٤"]ثؤمإ؛0ذن\ ١[، ■ ه! ونظئنأش(شوؤ 
|أء،.الأحزاب:؟-أضلأ|ا

}ر الأئمة المصاحف ق ثابتة هذه ألفات 

؛.ااقياس على الخالتن ق والحدنا 

الصحابةشهاء أحد وكان الثانية، العقبة بيعة شهد الأنصاري، النير أم قيس، بن كعب بن ام )١( 
سنةفقيل وفاته، سنة ق اختلض ثابت،، ين زيد نل س لليي، الرص وكتب ا؛ف' لكتاب وأنرأهم 

تيعابالام٠ ر العبد اين ت )ينظر • ذللث، غثر وقل وعشرين، اانت؛زا سنة وقيل عشرة، تسع 
الإصابة; حجر وابن ا/دي، الغابة أسد الأثتر؛ وابن ا/ْآ"، 

أي:نراءة وو ... ذ( بحدون :رهلا انذ عد قراة ق وص (:" ٢٩)y/.القرآن .عاق j الفراء قال )٢( 
واحتج١(؛ )آ/د؛ وعلل—ها الع القراياتثه إعراب ؤ، خالويه ابن وقال . ف..( يحدون )ألا 

أيحرمح، ول، الحول، على تحفض ورهلا( يحدون(، اس:رءلأ عبد حرف j قال: الكام 
.تحا.ثن( رألأ 

اظ.٢ ١ الإرشاد محلوؤلة j الص )٣( 

عنوحف—ص، كئم ابن وقرأ • الثلاثة ن، وانينغإ الوصل ي الألم، بجيف عمرو وأبو حمزة قرأ )٤( 
ناب)ينظر؛ • الخالع، ق، بإثباغا الباقون وقرأ . خاصة الوصل ؤ، فيهن بحذفها والكالئ عاصم 

•( ٣٧١مىالتلبس اإطُيت •عشر وأبو ، ١ '_AU اليم والداي،: ٦، ١ آ/ا التذكرة غالبون: 
سالمختمر والضلي: أ/آآآ، المحن مختمر داود: وأم صاّ'اوآ'ا، المشع الداي: يطر: رْ( 

AU،y ، ٠س٨ْ الجامع ثني،؛ وابن•
يقعوفل الأض، فهو الحالع، j الألم، حيف ومن (؛ ٦٦الهداية)ءسأ شرح ن، المهدومحا نال )٦( 

"(؛ ٦٩>٢/هار المختالكتاب ي إدريس ابن وقال . " كثرأ التلاوة ت، يقرأ لا ما الكتاب ؤ، 
ن=مبدلا تكون إنما الألف هاوْ لأن والوقف، الوصل ؤ( الألف إسقاط العربية ي وأجودهما 



قيتحيز٠ لا ا مالفواصل ق تحيز ئوالعرب آية، رأس لامحا الإبان 
،.١١غيرها

وحذفولطع نكت مرصع الوفن لأن الوصل، دون الوقف ل والإبات 
مم ء ظ ب  َ

ذلك.فاعلم ،، الوففل ق اقعيم ثحيز والعرب ونكون، 
نمشهور والمالثواد موافقة ث الخاتن لاجتماع حمتثة قراءة وهي 

يتعاف—انلأهما واللام، الألف مع منه بدل هو ما ولا التنوين يجتمع أن يجوز ولا ًالتتدبز،' 
مكونعلى يكون أن الوتف ل القياس أن اعلم ت ٤( )ه/• الكتاب شرح ق التراق وقال 
.القياس وهو كذلك، يقف، العرب وأم نقط، 

صقراءئ بالصواب محيي ذلك j القراءات وأول " ١(: ؟/؟■ا )١ الثان جامع j الطري وقال 
شهرةمع العرب، كلام مجن العروق الكلام هو ذللت، لأن والوقف، الوصل ق< الألف، بجيف قرأ 

بذلك...القراءن 

ومكي:•ا/ه\'1، انمار اب الكنإدريس: واس صآ،/"ا، القراءات معاد الأزهرتم،: ينظر: )١( 
.( TU\/الأقران معترك والسوًلي: ،"، ص"اآ■الهداية شرح والمها-وي،: ١، r/؛،؟ الكشف، 

المعق الأزهرتم، فقال وصلا، وحذفها وقفا الألفي إبان وهو الوجه، هذا العلماء بعض رجح ( ٢١

؛•ؤِآكايلأ و ه رؤوا يقأن اختاروا النحوينز وحذاى : ( ٣٨ر'س"االقراءات 

وز، العرب الكلام هذا وعلى الألفات، حذفوا وأدرحوا وصلوا فإذا ويقفوا، ووأليولأ؛ه 
هأنوصلا: وحذفها وقفا أيتها لن والخحة ،: )ص٣٦٢خالويه لابن وب التالخحة كتاب 

٠' العربية أرجمته محا على الوصل، ق القياس وأخذ.ممحض الوقف، ئ، الخط. انع 
هوإعرابرآن القاد معق اح الزحفقال الوصل، وترك بالألف الوقفل العلماء بععس رجح )٣( 

،١يقرؤوا أن حن.اقهم من السنة والتبعون النحوئن حذاق عليه والذتم، )م/ألأمآ: 
القرآنإعراب رينفلر: أيضا المحاس الذهب، هن.ا وذهب، . ... يملون ولا الألف، على ويقفون 



معشر"لا/لأيٍب الخحج، كتاب من 

 y؛.٢١ا ٤ • القشن؛لالأحزاب يحاثن أش رنول قكن و
•افنتذأم حتم معناه: فاعل، امم أنه على التاء سن ك" 

ا.اللإازار آخر معناه الهل١اع، متل اسم أنه على والفتح 
،.آثم؟؛ إل ٢[ ٦ ]المطففينت ٤> ختمه ؤ اإكساني: قراءة هذا مثل 
ا.والط؛اعر الطابع مثل الصدر، يعي١'ا ي ؤيةذثو4> غم؛• قراءة وجه وأثا 

او.٢٨الإرقاد مخطوطة ق النص را( 

"،waI^ذكرة التغلرزت ابن )بمفر؛ • بكميا التاء، بفتح ٤■ •ؤدءادءّ عاصم قرأ )٢( 
ص\¥ّا(التلخيص الطبري; معشر وأم ،  ١٧٩صاليم والداي; 

القراءاتمعاي والأزمحري; ٢، •  x/yوعللها السع القراءات إعراب خالويه: ابن بملر: )٣( 
.آ/-آ.٧ المحار الكات إدريس; وابن 

يوقال "، افن آخإ محو أراد ، قال.ؤنِناثو ومن " (: ٣٤)آ/أالقرآن معاي ي الفراء قال )٤( 
وا-كالمي، الأمالخاتز أن إلا المعي، ي متقاربان والخئام والخاتم " {: ytAlT)آخر مرصع 
منلذ. والئاع الطاح كرم *و للرجل; نولك والختام الخائم ومثل • • • المدر 

بمدوألف الخاء بكر ه >ؤ-حثمه> واياقون [، ٢٦]الْلففين ق، م—لمت؛ه ختنه ؤ الكاتي قرأ )٠( 
حح—ة(: )ص٠٧ْالقراهات حجة ل زنجلة ابن قال (، ٢٢مءا الههر الداي: )يننلر: • التاء 

.آخرْ أي خائنه قوم: وقال الكأس، به يخثم الدك، وير الأصم، الخاثم أن الكاتي 
نعي.: والوجه المخهلوط، الأصل ؤ، وقع كدا )٦( 
ايمعري: والأزه١، 'Tا^' ان البيب والطري:  i^iAlrالقران معاي القراء: يطر: )٧( 

.)ختم( ٠ ا/أ ٥ العرب لسان متفلور: وابن صْمْ، القراءات 

١١



،،٣٩■}[وقيل: آثم وقيل: ،، خلطه١١^1^^4 وق؛ل: 
طثنر٤،.وق؛ل: 
آخرهالأخرة سراب ولكن كدر، آخرة الدنيا أهل فراب مثل ليس وقيل: 

محرْ،■
رمعشر لأنجب الحجج، كاب من 

؟^^٩٢ uذا ؟ .اذا'تشن معطْرم: نَ)ؤتا، مت 
١" i/v"٠ اليان جامع علقمة)ينظر* وتلميذه عود مبن ائه عبد إل ااطبري سننه )١(  ٠).
جم.بن معيد إل الحار الكتاب ق إدريس ابن ب )0 
١ ٠v/v ر اليان جامع ل الطجري ثنته )٣(  .ونتادة الحسن إل؛ ( ٠
ربالعلمّان ق منظور ابن وقال جمر، بن مجاهد إل ١( • *؟/U ' ) المال جاُع قا الملمتم، ب ن)٤( 

." ال؛ىاب على به ئم' ١^^١؛ الط؛ن الحتام " حم(; ا/ّا0 )ه 
ّإليها رجت الي الصائر ق بلفغله عاليه أقف لر )٥( 
.اْل  ٢٨الإرقاد مخطوطة ق الص )٦( 

نابر: )ينف. بفتحهماوالباقون الراء، وكسر التاء بضم ^ ثري مادا ؤ والكساتي: حمزة قرأ )٧( 
•( ٣٨٣'/،التلخيص الخليري؛ معشر وأبو صا'حا، المسير ث١لداني: ، ٦٣٧/٢التذكر غالبون؛ 

منالراء، وكر التاء بضم تري: " ٢(: )آ/¥أ وعللها المع القراءات، إعراب ق خالويه ابن قال )٨( 
لمكوهاالهمزة وحذفوا الراء إل الهمزة كرة فقلوا زئي، والأصل؛ تشم، ماذا أي ُرمح،' اويتا 

.( ٢٢٦/٢الكشف مكي: )وبمظر؛ . " الياء وكون 
ان؛وجهه غلري( )ماذا قرأ "وس (؛ ٤١ ١٨ااقراءا'ت، معاي ن، الأزهري منصور أبو قاله )١( 

رآنالقءعاني الفراء؛ )ينظر؛ . " ؟ محيرك من ثري ماذا معناه؛ الفراء وقال ؟ تشير ما أجدهما: 
وابنآ/.7ْ، الختار الكتاب، إدريس: ابن ئ/ا"ئ، وإعرابه القرآن معاي والزجاج: آ/.آ-آ، 

•( ٦٨ص" الهداية شرح والمهدوي؛ ١*، * ص؟ القراءاُتا ححة زبحلة: 



به.أخبرتلذ ما ق الرأي من عندلأ ماذا معناه؛ والفتح 
،•١ معتر لأي الحجج، كتاب من 

•٩٠٢٠ا أض٤•]^: ص ثنئ، هو س أؤ 
أننءمدذئ: ٠ |ر ]... زيع موضع ل )_( و استفهام، _؛ الهمزة I ... ا "

.٢٤١• يكن كس قات هو 
خيرأهلءا تقديره; محذوفة، الاستفهام وهمزة )بل( .ممعى زام( أن على والتشديد 

قاثهل تقديره; محذوف وخبره بالابتداء، رفع مجوصع )من( و قانت، هو من أم 
.قادت،ر هو مءن أم خير أهدا تقديره; محدوف الاستفهام جواب إن وقيل; كهذا. 

أا"آاظ.الإرشاد مخطوطة ن الص )١( 

ءرء.دتاس )يطر؛ • بمثديدها وال^امن المم، بمخمف أشئز؛ه ؤ وحمزة كم وابن ناف م؛ )٢( 
■( ٣٩ص'اكلختم الطري؛ معشر وأم \^ ص٩٨البر و١لداني: ، liv/tاكاوكرة 

كلماته.مجآن كض واتمحتج واضح، غير هلر الرّآإ 
علىدخلت للاستفهام، افزة تكون أن الأول! وو>ه\ن1 التهخفيف قراءة الاحتجاج علماء وجه )٤( 

ديرْ!تئمحدومحا، والحر صلتها، قانت،( رمحو وحملة متدأ، رفع محل ق الذي، وهي.ممعى )_( 
آن—اءقانت، هو من يا والتقدير; ليداء، الهمزة تكون أن ؟ كافر هو أم خير قانت، هو أمن 

إدرس؛وابن ، ٤٢ص• القراءات معاي والأزهري ٤، ١  n/Yالقرآن معاد الفراء: )يطر: ابمل، 
.صا"اّا■( الهداية شرح والمهدوي: ، Tfv/Tالكشف ومكي: ، UnA/xالختار الكتاب، 

والوجه. ( ٨١)آ/ا القرأن إعراب، ن المحاس جعفر أم يقول كما واحد وجه لها التشديد قراءة )٥( 
الأولفأدغمت، متحركة، والثانية ماكة، الأول ميمان واجتمعت، )من(، على دخلت، )ام( أن 
أو؟ ت، قانهر من أم خير بربه ألكافر والتقدير! محذوفة، )أم( بما مائل الي والجملة لثانية، از 

واسأ/اا'أ، رأن القءع-اني; الفراء! )بمظر! . ذللئ، بمنلأف هو كمءي قانت هو أس هو: 
.١ ١ ١  y/tالموضح والشيرازي: ، yy-u/yالكشف ومكي! ، uya/yالختار الكتاب، الرص: 



اا)ا(معشرلأيٍب الحجج، كتاب من 

[٨٨،ت االزخرء-ه لأيفينون مم هتؤأد؛ء درب،إ0 نيلبجء وو 
علممديره; [، ٨٥لالزخرف: ي ؤزألكاهف على معطوف بالحمض; ونيله، 

٠.بله؛ وعلم الساعة 
نيله.مع نولا أي; ، «٨[ االزخرف; مح؛ وإلا ى علءطمّا والنصب 

وشذك •٨[ ومض:>حن<اازمف: 
وهمؤ ه; نولل امحذوف وو المفعى علالعطفست يكون أن ويحتمل 

نيله.ويعلمون الحي يعلمون أي; ا، 1م[ر بملمؤك؛ 

.اط  ٣٣الإرشاد َمحاب ومخطوطة انمي ر١( 

اءالهم ونحاللام بنصب واياقون الهاء، وكر اللام بخفض ه ونييدء ؤ وُهمزة• عاصم قرأ )٢( 
ثرمعو وأب١، لأ٩ ص الستر ت ثالل،اني \/وأهاُ، التذ.كرة ؛ غلبون ابن ; )ينفلر )وبله(، 
•٤( ' ص٢ اكلمحص اكلرمح،؛ 

عالموءندم< ؤ ال، تعه قولى علبالعطف الخفض ثراءة توجمه على الاححاج •ياء أخمم )٢( 
■؟/،/■ا،رآن القاق معالغراء: )ينظر؛ . بله وعلم الساعئ  jU؛،وعدم والتقدير: ألثاعة؛ 

ثمك: العلوم وجاّع ، ١ ■ "t/؛ القرآن إعراب والنحاس: ، ١ • آ/ا" ٥ اليان جاُع والْلمي• 
ودوي المهوفال . \( ti-\iTly r-UjUالموب القرآن واعراب .٣، أ/االمشكلات 

دعائهعلم أي يارب، بلمه: وملم الساعة علم وعنده المعي: ،: )ص٩٩٦الهداية شرح 

أكنمحنقهج ثقثئتا بق وعمينهم ثيثمم ممغ لا أنا آم،سوف ؤ ٨[؛ • ا الأية تمام )؛( 
ألحم،مت ٌن إلا آلسثعه د-ديمح ين يدمث أك'؛ُى بنلأ، وثُ ؤ [• ٨٦ا أ الأبتمام )٠( 

بم-نثوةونم 

١١٣



•بله اءوبملم ]الزخرفهح[ر آلكاعت،■ علم 
قفلُوقاو ونيل: 

،•١ معشر لأي الححج، كتاب من 

(٤٦)

•٤[ ]الجاثية ه ج ويلئ 
؛.ه[ر بمقأون،]الجائة ؤءاتتتاقن 

/بالابمداءر الأوو ل الريع 

علموءنن،> >ينهما رآلآري؛وا آلثعماب تمحى لاث» أدى ؛؛؛١^ ؤ اْخ|؛ الأي—ة؛ تمام )١( 
محثوثيإثو الثاعت 

ثق.قال تندم: ضل، إضمار الص_ا:أحدهما؛ لقراءة توج؛هين . ( Xa/v)القرآن ق«عاني الفراء ذكر )٢( 
ا<-ااو.الإرشاد محلوض ق الص )٣( 

ناب)؛نفلر: . افهبالرفع  jytJ؛وقرأالحرفن، و التاء بكر ،• ؤ»اسز« والكائي حمزة قرأ )٤( 
.٤( محرلأ. اكلخص الطري: معشر وأم ، ١ النسر»_A\' والدال: آ/ْيآ■، التدم؛ غلون: 

^?،٢٥للهم ؤ ا؛ الجاث؛مورة أول و و'ساق، 
ثآمحمحابجيمحزاه »انجةبمذم وذظتؤثةاستندآبج ه ةلآمحلأنممحن؛ن ألّمح 

يندم»ابم آلهغ رمق ، iyبمدامح، د قنا يدق ثن يذأتكء وثآمو<أس د؟واي '١^؛، 
ءمح©<

وعطفالاصتثناف على يكون أن أحدهمات وجهينت بأحد الوصمن ق الرفر العلماء أكثر وحة )٥( 
يكونأن ٠ الطري معشر أم ذكره ما وهذا . بالأيتداء الرغ فيكون جملة، على جملة 

وإعرابهالقرآن معاي الزجاج: )ينظر: ٠ بالابتداء رفع ويو يعدها وما )إن( موصع على معطوفا 
٠( TA^Irالحجة والفارّي: ١، القرآن إعراب : والنحاس ١، ٢ أ/• 



اللفظ،على معطوف ونل; ،، ي١ ؤلايشتا لقوله؛ تأكت قتل• فيه والنصب 
ايات؛حلقكز ق إن مديره: 

واوك__ساني،٢، الأحفسل أجازه عاملين، على معهلون، هو نقيل؛ الئاي، وأما 
،•٤١عئرهم!] بجرم  fjوالفتاء، 

الطلما الأول، لتأكد مكررة والثاك ١^ )آيات( سل " "\(: u/t>الكتف و مكي ُال )١( 
.ينذلاكأك؛د"١^ 

انمعوالأزهري• ؛/•؟ا، وإءرا^ه القرآن معاي والزجاج• ُا/ْأ، القرآن معاي الفراء؛ ينظر؛ ( ٢١

وقؤ وعز؛ جل قوله أما \(؛ Ti/V)القرآن إعراب ل المحاس ونال . صْأا( القراءات 
.جيدان والرف الصب أن فيه المحرئن بتن اختلاف فلا ءايئت؛ دألإ من يبث ؤيتا نلقؤت 

وي،ولغنحوي الأوصط، يالأخفس اللقب المصري، الحسن أيو عدة، جمبن صعيد ت الأخفس )٣( 
*السيراقا • )ينظر • ١٥٢ ٥ نة ّتوق القرآن، ُعاني كته أنهر ومجن صيبويه، عن المحو أخد 

•صمْ( الفهرست ؛ الدبم وابن ٥، ص• المصريى الحويى أخبار 
اجاحتحإل تحتاج لا ثه بالرفع والقراءة " (:١٢)-ا/ه القرأن إعراب ز المحاص جعفر أم قال )؛( 

اقفية.تطز_،ؤ وعز: جل قوله فأما " ١(: ٢  i/f)بالمصب القراءة عن قال تتمه "، احتيال ولا 
حائز،فيه الصب بعضهم: فقال فيه، المحويون اختلف فقد ءليثلأ؛ آليثغ محبمميإ • • • إلثهار 
ذاهورد ••• والقراء والكاثي والأخفس صيبويه هدا قال فممن ع١محالين، على الحعلف وأجاز 

واس١، ٢ i/١ وإعرابه القرأن معاي الزجاج: )وينفلر؛ ■ عاملي على السلف بجز ونا بسنهم 
.( ٣١آ/اوعللها المع القراءات إعراب خالويه: 
نجممحنعوا وإنما بقوله، ءاُلأز، على السلف ( ٨١ a/y)المختار الكتاب ز إدريس ابن ووصح 

بميمهط}1 ثأتهاي تأجتفاآلإ، ؤ • قوله أن وذلك ،؛>،، ٠١۶على عف لأنه بجروا و٤؛ ذلك 
هقيت علما على أيضا ها فعهلف ؛ه ^١^، ؤ قال: م ه، ق ؤ فيه عملته  ١٠على الواو 

•••• ءاُلغ، على يسلما أن عندهم يجوز لا الواحد والحرف 

١١؛،



الخجج('برُسممبل

٦٢نطئون؛زالذاريات أققإ تآ يثقنتو ة'لآنج،بم آلء ني مؤ 

لحيىل؛أ.المعن على التُع "
٢•)أن(ر إل لأصاب الفتح على يي إنه ت بل والفتح 
،•عثرأخمة نحو واحدا شيئا جعلا )م!( و )نثل( إن وقل؛ 
منالحاو على ئصب إنه وقل؛ 
يلهكزربمثل حقا [ 'لحى ،،] jjم،ناه: ١كوكيل، على محمرب ؛ثه وقيل: 

الخطوط.الأصل ق ظاعرة غم الكلمة )١( 
.الإرشاد كاب محلوطة ل انمي ( ٢١

فصبها،اثون والملام، التر»ع أقآقم تآ عاصم.ؤُثل عن بكر وأو والكاثي حمزة قرأ )٣( 
التاخصالطري: ستر وأم ، ١٢• ص*ا المر والدال: ، n'\T'/>rالتدكرة غلوي: ابن )ينظر: 
.(٤١ب

رآنالقمعاق والزجاج؛ ٢، آ"أآ/7• المال جاُع والطري؛ م/ْخ، القرآن معاي الفراء: ينظر: )٤( 
.• TToIrالقرأن إعراب والحاص: ١، أ/-اا■ واعرابه 

)أن(،إل )مثل( وأصاف زائدة، )ما( جعل أنه : الختار الكتاب ل إدريس ابن قال )٥( 
١،أ/*آا■ ه وإعرابرأن القاني ُعاج: الزج)ينظر: . " الفتح على فاْ متمكن غم وم 

.(٤١a/itالحجة والفارّي: 
. ٧١ص. ثرح والمهدوي: >، rAU■\/الكشف و،كي: ، r٤١/؟ الحجة القارص: ينفلر: )،■( 
. ٢٢AA/الكتف ومكي: ، ٤١٢■ا/:االحجة والقارص: "ا/ْ'آما، القرآن إعراب الحاس: ينقلر: )٧( 
لص-إنه كقولك: الصدر مدمحب ل جعلها نصبها ومن )r؟/؛،A(:' القرآن ُعاني ق الفراء قال )٨( 



<٢١"

؛.الفلرز،ر على نمب إيه ونل؛ 
ا.ر معشر لأي الحجج، كتاب من 

ذهر٤؛.لحان ^٠ الذي اللهب الشواط؛ 
الأإ>رً/^ ١^ 

.٢( •  u/y)٦ اليان جامع فيا الط؛ري ونقله ، قا ح- 
علىاكوكيد، على مصوبا يكون أن ويجوز " )أ/'اا"ا(:وإعرابه القرآن معان ذ ارحاج وقال 

ابكتق وارد الالنص من فهلت )لحق( كالمة أن ومحدو نطقكم، مثل حما لحى إنه معي؛ 
حجةة: زبجلوابن صآا'1، القراءات ِعانى الأزهرمح،ت )وينفلر؛ ١^۶؛،، معشر لأن الحجج 

.صا'بأ•(القراءات 

.إلهارجعت الي الاحتجاج كب و عف أقف ل؛ )١( 
.او  ٤٢الإرقاد كاب محلوهلة j الص )٢( 

ؤويخاس،•عمدو وأبو كمحر ابن وقرأ الاثود، وضمها الشان، بكر ه ؤشوافل كمحر ابن قرأ )٣( 
صأ.٢،اليم والدال؛ ٧، > آ/ا■ التدكرة علون؛ ابن )ينظر؛ اياقون. ورينها غ،، البجر 

الايآهذْ ق الواردة القراءات تعلل يذكر لر و • ٤( ٢ ص،" التلخيص الهلري؛ معشر وأم 

•فيها ؤوماٌر، و ■ؤ'ثواط■ نقم ذكر لكنه 
jهمدة أبو ونال الار، لهب، النوافل أن وءمْ ءءاس اس )يآ/؟-اا(ءن البيان جامع ئ، ١لط^رتم، نقل )٤( 

انيُعؤ، اج الزحوقال مها دخان لا "وجح الي المار هو " الشواظ ٢(؛ ٤ )٢٧ القرآن بحاز 
االهدايشرح ق اطلهدوي ونقله ، فيه دخان لا الذي اللهب، الشواظ وإعرابه)أ/آبما(؛ القرآن 
هباللق لخان والشواظ الشواظ " : )صإ7أ( القراعات ُعانى ق الأزهري وقال (، ٧١)صْ 
."لحان له الذي 

المار.من اظكقطع الأخضر الشواظ: أن بحاهد الميان جامع ي الطري نقل )٠( 



مسهالذحان هو وقل؛ فيه، لهب لا الذي الدحان هو والنحاست 
ا.ر معشر لأي الخحج َىاب من 

(٤٩)

١.٢ ه[ ه ؛هلالواقُة أفِ شنث ثنيوف هؤ 
هفلاقصمحا وش ،، مصدر فهو الشن ثخ ض وفيل: لخازر؛؛. هما نل: ا' 

رم.سب 

،.٧١الحجج" كتاب من 

■مجدةأم ذلك وذم الدخان، افحاس; أن بماس ابن عن ١( ٤ )U/• اليان جامع ل الطري نقل )١( 
 jالقرآن ا;ِ مب(iilr  ،)الحار الكاب ق الرص ابن ص كل وقله ٢ •/t(٨٧ ،) زنجلةوابن
.)ص*ا؟آ■(القراءات جة حي 

\ط.٤٣الإرشاد محلوطة j انمي )٢( 

غيرن;ن اب)ينفلر؛ • بمتحها والاقون الشغ،؛ بضم أنير٤• ؤثري_، وحمزة وعاصم نالمع م؛ )٣( 
.اللحري: .عثر وأم النسر والدال: ، t٧١/. اكد/ة 

الأخفس؛)بملر؛ واحل .ممعى ضرب،للفعل مصدران بضمها والثر'ب الفن بفتح ب الشن أن أي )٤( 
المحارالكتاب إدريس: وابن ٢، ل/م• وإتمِاب* القرآن معاي : والزجاج القرأن معاني 

.(١٢٤م/• الموضح والشرازي: ، ٧١»_U الهداة ثرح والمهدوي: آ/ْي\،، 
ابن)ينظر: • الأمم م وبالضم المصدر م بالفتح الشرب أن إل الاحتجاج أهل من عيد ذهب رْ( 

•صا"؟ا"( القراءات حجة زنجلة: وادن آ/ْإم، وعلملهإ المع القراءات اعراب خالويه: 
ماسبضمها ربا وث مصدر، الشن بفتح تربا إن .' TV^Ivالقرأن إعراب ق المحاس ثال )٦( 

.للمصدر 

.او ٤ ٤ الإرشاد مخطوطة ق الص )٧( 



،.ان؛[ل،>زالإنوعو؛و\ وآعلنلأ سقسلأ قكغلإثن> 
،•مليا ثورثبما فثن من ماتيأ مإديأ'و؟ فقة تن ثيؤ عي ظاف وؤ 
،.٢١[ ١٦-١٥]الإنسان 

وسالإجرَاءل'آا، ورع؛فعلى .ا واب، ؤسم-لأ ل وس 

،.\ذموبؤسن على الإجراء وثرلأ ،، الخطألاباع ذالإ-ماء ًَ 
ياكرين ب٤■ ملأسلأ .ؤ عام،ابن عن ومحثام عاصم، عن بكر وأبو والكاثي، نانع قرأ )١( 

كيم.ابن عن وملأ حمزة إلا بالألف عليها يقف وكلهم ترين، بغم ورملها الرمل، 
كبسااطمي• معشر وأبو ، ٢١ص؟ التيسير و١للانيت ، ٤٧ْ/٢التذكرة غلبوزت ابن )ينظرت 

امهمباكرين ١[ ٦" ه •ؤمار/أ ١[، لْ !^ ^^١٨عام ص بكر وأبر رالكاثي نافع قرأ )٢( 
 jواكانيبالألف، عله ووقف باكرين الأول ق كمحر ابن ونرأ بالألف• ا عليهووقفوا لوصل، ا

ألف،م بغعليهما حمزة ووثق ترين، بغئر اياقرن وثرا ألف• بض عله ووقف رين تض 
بغماكاني وعلى بالألف الأول على الانرل ووثق بالألم، عليهما عامر ابن ء>ن منام ووثق 

بري:الطمعشر وأبر ، r\U'_المر والدال: آ/ْا/ا، التذكرة علون: ابن رينفلر: . ألف 
.التلخيصصأْ؛(

الصنف.عدم معناه الإجراء وترك اكوبءن، أي الصرف، معناه الإجراء )٣( 
نماحق الاق باتفا آخرهق ألف يَمرُة الثلاث فالكلمات المصحف خط اباع أي )٤( 

سالمؤلف إله سشير كما فيه، فمحلف الثاني أما ؤز[وخوي من والأول ، ونئنيؤ' 
عوضالألف أن على بناء الثلاث الكلمات بتترين القراءة الاحتجاج علماء من كثم وعلل نليل، 

ارالمختاب الكتإدريس: وابن ، v٢١/؛ القرآن معاد ؛ الفراء )ينظر؛ المنصوب، اكرين ُن 
'٦/Yالقراءات حجة زبحلة: وابن ، ٩٢rU•^ ، الكشف ومكيy/y )؛،-؟.

فنيصن ألا ة العربيذ الأجود )أ/ا"وأ(: ه وإعرابرأن القاد معذ اج الزجال نرْ( 
4">ظالآ 



اذوالمشهور الحط اغ اتيحم—ع ألف بغتر ووصل بالألف وف وس 
'ؤإثثسلأل أعي ، المب؛ةا 

نلماحق، الجميع ل ثابتة فيه الألف الأول الحرن، ا؛ وارضا***أأ فل 
ا.دون الماحق بمض في ثابتة فيه الألف اكال، والحرف-، ،•، •ؤإسأونسلأ 

ريالهنمعد الد عبن بالكر.م عبد معشر لأي الحجج، كتاب من 
المقرئ"را/

ا؛٢ ١ ،•االإنسان حفر شه ساب ظم عؤ 
الفاعورامز أنه على عظغم؛ ؤ ل الياء إسكان 

بعدأفجع نمالل (:"لأن ٤٢•/•سلاّل؟■ j وعلالها السع القراءات إعراب j خالويه ابن قال و. 
)آ/اآأ(؛ألف، بغتر نوارير نراءة عن ونال ، ولانكرة م*رذت ن فلابمرق حرف اكئرمن 

ةحح؛ زنجلة؛ابن )وينظر • نكاّن ولا معرفة j ينصرنإ لا فواعل لأن الرئة، محض 'وض 
"•الهدايأصإ'آ'ا(؛ شرح ؛ والهدوي ، _U'TUالقراءات 

.الأصل ق واضحة غم )١( 
٠الأصل ل واضحة غم كلمات )٢( 
مرالختوالعض: ْ/-ْآا، المحن محمر داود: وأم صْاوآ'-ا--أ، اكع يطر: )٣( 

•١ ْ ص؛ الجامع ومحق؛ وابن ١، • ٦ ص 
اظ. ٤٩الإرشاد محلوطة ق الص )٤( 

اءالهوصم التاء عتبم،■بفتح ؤ والباقون الهاء، وكر التاء بإسكان منيم، ؤ وحمزة نالمع قرأ رْ( 
يصالتلمححري: الهلمعشر ،وأم ٢ ١ البر و١لد١ني: \/ا"أما، التذكرة غلون: ابن رينثلر: 

صْْئ(.

كانبإسؤزء_!نيميم إسكان تمم فأما )أ/بمبمأا،: وإعرابه القرآن معاني، ق، الزجاج فال )٦( 
اكوجهمحيا على ووافقه ه، حقر ثنيي، ياب ؤ خثرْ ويكون بالابتداء، رفعه فيكون الياء، 

=إدرس: ن وابأ/ْح، الححة الفارسي: )ينظر: . القرآنيةللقراءات الاحتجاج ق ا،لولفون 



وغرهُا/اظوم.( عن 0ز'نى* أثه على والفتح 
الخمناب الثيزهده[ إن وقيل; الجنة، أهل ثياب إثعلؤا الخصنْ إن وقيل; 

٠•ءل؛همر لا حجالهم فوقا 
أي;والمم، الهاء من الحال على يصبه ويكون الفاعل، اسم يكون أن ويجوز 

الالحذه هق يهم عليهلوف أي سدس، ثياب الأبرار عاليا م٠حأدون ولدان 
لملأ،ا"'.

وألولبتهم حهم رأيتإذا أادُىت )الولدان( من حالا يكول أل ويجور 

آ/ل0-ا،الكشف ومكي ، ٤٣٩ص القراءات ححة زنجلة: وابن انمار -الكتاب 
•ُصإ"آملأ( الهداتة نرح والمهدويت 

،IYy/yها وعللانع القراءات إعراب ش: وابن \\, klrالقرآن ^ الفراء: يفلر: )١( 
.آ/أْم الكشف وُكيت صاآْ، القراءات معاني والأزهري؛ 

رف،فله أنالفراء نزعم الياء »تح من وأما ؟(; tu/y)اتحار الكتاب ل إدريس ابن ونال، 
هوإعرابالقرآن معاني الزجاج: ؤوينفلر: ٠ البصريون أصحابنا وعلطه وأصمل، فوق كقولك: 

. (Y٩٩/٤

ىعلمصوب أنه ثن ^ عظبمم ؤ أما (؛ ٠٨• )م/ الغران إعراب ق، النحاس جعفر أم نال، )٢( 
أنالأخر ول والقالجة، أعل 'اب [ مملو ا الخضرذ أن أخدما قولان: معناْ وي الفلرف، 

شرمعأبي؛ كلام ؤ اء حمجا صححت وقد ٠ عليهم لا حجالهم فوق، الخضر الثياب اهذه[ 
النص•هدا من تحريف أو نقص من ١لط^ري 

:الزجاج من منئول الكلام ومدا أتبته، محا والصواب )عند( باقحام الأدار، عند عاليا : الأصل ؤ، )٣( 
كإدريس وابن ، ٥ ١ ٩ ص القراءات ءعاني : ؛الأزهري ينفلر و . Y ٩  ٩/٤وإعرابه القرأن معاق 

اسرالكتاب 

.المياؤطيقتضيها الزجاجرإ/آآآ( وإعرابه القرآن ُعاني ُن، زيادة )٤( 



إياهم.نابهم علو حال ق ٢ ٠نثوراال 
٢•١ الخحج كتاب من 

>نمآمم.كثالآاص؛لس؛ارم.
وزهسنال، ٤١[ا... واراه هو سمحش ومدترْ: ثنت، أنه على الريع 

ؤ(ؤ والخثر [رم، نعتا يكون ل أن وبجور بالابتداء، رنع هي 

؛•عنهارخبرين يكونا أن دبجوز 

(٧)

للزجاج)إ/و؟أا(.واعرابه القرآن مهعاد من زيادة ال،قوزين ض ما )١( 
.او  ٦٨الإرشاد مخطوطة ق الص )٢( 

،uuis/yالتدكرة غلون; 1ان ريطر; . ؛رفعيا واJاثول التاء، بنصب ؛ه •ؤ.حنا]م عاصم ترأ )٣( 
•( ٤ ٨ صْ التلخيص اأط>ريت معشر وأم ، ٢٢صء التيسم والد١نيت 

٠مهلموصة كلمات رئ( 

.السياق يقتضيها زيادة )٥( 

الأصل.ق واضح غتر العمومحا بتن ما )٦( 
منكثم ذهبا وتد ٠ ُوصعتن ق مطر مقدار كلخاته مجن عدد انملماص سب بالمر صرر لحق ( ١) 

العنعلى رف أحدهما! وجهآت! على )حمالة( ربع أن إى للقرايات الاحتحاح علماء 

خمأنه على رنع)خمالة( والأخرت حيزما،•، ؤ، ؤ قوله؛ والخم وأترف،•' ؤ لقوله؛ 
.<٣٦٦؛!ء واعرابرآن القص ، ٢٩٨/٣القرآن ُعانى الفراء: )يطر: . الابتداء 

(.VAsIr■القرآن إعراب والنحاس: 

النحاس:■)ينظر؛ • ، رآمرأنهء ؤ للمتدأ خبران حبلها، ف، ؤ و لخماله،• ؤ أن ي*تي )٨( 

!٢٢



صال،الانفى علالإصاغه لأن الحال، على وقيل: ،، الدءرعلى والنصب 
اهلالماىوة؛ه؟إ.أئآكبت نوله: نحو ٢، أ للحطب ^١؛؛ تثديرء: 

أ.التمييز؛ على يكون أن ويحتمل 
،•٤١الححح كتاب من 

الطرتم،[معشر لأيٍب الححع كثاب من عليه عثر ما خر آز 

.( القرزات._UUUححة زنجلة: وابن القرآن -إعراب 

ةحمالاختم أو الخطب، حمالة أعي والتقا-ير الذم، على منصوب  ٠٤حدثالثّ ؤز قوله* أن أي )١( 
اج:والزج؛)، a/yرآن القمعاق والأخغس: القرآن معاق الفرا،؛ )ينظرن الحيح. 

•( ٧٤٧الهدايه'؛/،ثرح والمهل-وي• ، ٣٦٦/٤و؛ءرابه القرآن معاد 
المحابإدريس: وابن ، ua،5/t'القرآن إعراب والنحاس: ْ، ٢٤A/القرآن م«اني الأخفس: ينفلر: )٢( 

١...الخت١ر٢/.

.إلهارحت الق الصائر و عب أنف لر )٣( 
.او  ٦٨الإرشاد مخطوْلة ؤ، النص )٤( 

١٢٣



باكوج؛هرأ،اخققة المصوص تناولنها الي الايات فهرس 

[.١٢ا:ؤنثإك،'لاكانحة 
يمااكانحةأ-7أ.ٍ>طو آسناآدثطآكلم ؤ ٢: 
٧[.]الفاتحة ،٠ عيهن ءنكلمنيآددْثوب أشت ؤ ٣؛ 

؛:رفتِمغلمة:آا.
[.١٢٧١اهلالقرْ همآ منمثا ْت*ؤ 
١[.٩ عمران هنثآقِلإظ؛]آل ٦:•) 

.[ ٢٧عمران ]أل غ أثمآ من ألت ومج أكن بى لص أ ٧
[.١٢٩عمران محمن؛زآل خ؛'ؤإأذأثتيبثإئ 

عمران.؛١[ئنأظش؛]آو ئسدمشألمنم 
[.١ ١-٨٠  ٥٧عمران آو مم...؛] شِمد.. 

١[. ٧٦عمران زآو ؛ ق آق:بم، محزنف ثي :ؤ ١ ١ 
؛االماء١[؛ه مآآزن ^ ٢٥١:ؤنأئمأ أا'
بيظ،.صا[.ئوب4تم ت-)وجثلثا ّآا'

١[.٠  ٧٠٠٧هألأوتي عنجم آسثص آؤ!اا ؤ.بث • ١ ٤ 
١[.١ ]_x غ رك ئنتطيع ؤزهل ت ١ ٥ 

انحمق-المص رنم إف يشءّ الايات نل رنم )١( 

!٢٤



[.٤٤ثؤنط حكؤ أبوآب عثهتِ قصا ؤ ت ١ ٦
[.٤٠٢•لالأزعام ؤألسى المدوّة تجهم تدعون أؤ؛-، ولأقرديِ ؤ • ١ ٧ 

[.٥٤؛رالأعراف مسءمثيما»مغوء ؤآلئمسؤآلممر •و  ١٨
ابليو-ذسْ'آ[•أزبثدكا إلا الأش •ؤ ١٩

[.٦٦،اهوي •ؤلرهر(تييرط ؛ ٢• 

[.٦٨اهود ، كمود ألابمدا نجير يكروأ نعودأ ؤألآإث ؛ ١٢ 
[٦٩٠ضدظلم،لهود

[.١٢هليومهّم وثنن يتبع غدا متا أرم-ثئ •، ٢٣
؛آ:ؤنةتمحشيملبوتامأْ[ا

يملإتراهمآأ1•آئريى ؛•)ن؟ ٢٠
<لالحم؟[•ئتذآك.نحأمحكأزأص 

يملاسما•محل ش يدي لا أق ،؛ة ؛ ٢٧
اهاالإٌراءاآ[•ةلهرءقافذكاَتجا إف ؤ ؛  ٢٨
اؤ.لالإسراءآٌآ[.متصحيل كاف إقهر ألمثل ؤ، يسرى ؛•)هلا ٢٩

[.tAJl^i،]رق ثنأثث ^،!؛١ •٣؛•) 
[ؤصالأ\ئن،لاص٣٦: ٣١
[.أ/دررفي،رالكهض٤٩ل ندوف طّ يمج ،إن ؛ ٣٢

١٢٥



y.TY ^^\ تنئا؛هبمْ[.ألازض لكم
هنئي؛ّآ:ؤهاوإن 

.٨[ ٠^٧ لألؤ ، وقورى\ أمحلا قل ,ثل 'ميقولويك^\ ؤ • ٣ ٥ 
•[ ينمنينن،"]^٠^^٥٠٩٨^٥ ش ئ ف ؤ

•١ا اه]الور أودهامحمبمثنا ؤنمحأ • ٣٦
عمح<لاضاص•

يم]الورْ*ا[.َلإئ َأ؛( : ٣٨
.[ ١ ٧ اهزالشعراء1 \ذثي،؛ لثكؤ محثب كدب ؤ : ٣ ٩ 
•٢[ اهلالملْ ألايسجدمحإلث ؤ • ٤ ' 

[٦٦]الباه محأس ؤ ١[، [قؤأ؛]• إش قئئ ؤ ؛ ٤١
ا. ١٦٧^^ أشلا ^؛١ 

.٤[ • ؛]١^١^ ألممشن ؤحاتن أش رثؤل ؤقهق ؛ؤ ٢٤ 
١م؛:ؤةينادارىيملاكاظت  ٠٢.]

٩[•آم{•]النم: ه قنت أسهو •) : ٤٤
[.٨٨ثنت؛]الزخرف: يجه، :•) ٤٠
٥[.سرن؛]_ ز:لسوم محبج0؛]إ[، ود :•) ٤٦

[.٢٣مون،]الورات 

١٢٦



[.١٢٥ومحاش نار تن ننافئ عؤقآ _رثلا :ؤ  ٤٨
•[ ٥٥أإءيهلااواُ*ة شميآ مننيوف ؤ ؛ ٤ ٩ 

ؤيمعمإ،ا؛[،وأعلمنلأ سلنسلأ \ؤ؛ورك أعثد؛ا •ؤاثا •٥؛ 
طاوأ'ماهأمنءمرةاش،رأ؛ؤار-<'كامث فئن نن ظافعيبمين وؤ 

[.١٦—١٥ان زالإن

٢[.؛االإنسان١ -ثني ثش ئاي :وثؤم ١٠ 
.٤[ د ]المي ألحثلب .كمالي وآمرأ3هر ؤ ; ٥ ٢ 

٠٢٧



ائقة>آ،ي \م/وين آلأيلأم فهرس 
.٤٠أي: 

.٤٦الأخفض: 

.٣٤الحسن: 

حفص:؛م.

٣.٨، خمزة: 

•الخلل:؛ّآ 

.٣٣٤، • ، ١٢٨، ٤ إسحاق(: )أم الزجاج 
٠٣٤جبير: بن سعيد 

٩.اممان: 

.٣٤عائشة: 

٠٣٤النم: بن عياذ 
.٤٠، ٣٥معود: بن الله عبد 

:j٣٤ءئ٠ا.

.٣٤علي: 

.٣٤، ٢٤آ،لأ،خ، عمرو: أم 
.٠١، ٤٦، ٢٨، ٩٢٧، الفراء: 

؛٢٣قادة: 

؛آ.؛،آ،ابنكثير:

.٤٦، ٤٢، ٤٠، ٨٢٧، ٣، الكاتي: 

امحمقةالموص أرقام ص اسم كل بمد الذكورة الأرقام )١( 

١٢٨





واكحقيقالدراسة ممادر 

معرفةل الغابة أمد محمد(: بن علي الدين )عز الأثتر ابن • ١ 
بيروت١لعربي، التراث إحياء دار الرفاعي، أخمد عادل تحقيق '؛؛-١، الصحابة، 

م.١٩٩٦ه=١٤١٧

العربية،ال«محهلوءلات معهد مجلة تركيا، ق العربية المخءلوءل١ت آنس: أحمل .٢ 
—.٥١٣٧٧،(= ١٩٥٨القاهرة مج؛،جا، 

دارط\، فارس محائز د. تحقيق القرآن، معاق ممعدة(: بن ؤّعيد م.الأخمش 
ام. ٩٨١= ٤٥١ . ١ الأمل ودار الشر 

لأهفراءات مجعاني ق المختار الكتاب اس(ت عبيد بن بكر )أم إدريس ابن •٤ 
الرشدة مكتبط١، الجهي، محمد بن حميد بن العزيز د.عبد• تحقيق الأمصار، 

٠٢٢. . ١ه=٧  ٤٢٨الرياض )ن١همون(، 

الشيختحقيق القراءات، معاق كتان أحمدا: بن محمل منصور ْ*الأزهري،)أم 
٠٢١\وه=^\<\< ٤٢بيروت العلمية، الكتب دار المزيدي، فريد أحمد 

الخلافمسائل ل الإنصاف حمد،: بن الرحمن عبد البركات اُ*الأنبارتم،)أم 
مجهلبعةالحميل،ءوآ، عبد الدين محم محمد تحقيق و١لكو٠ي^ن، ١لبصريان ١لنحويان بين 

.٢١ ٩٥٣القاهرة حجازي، 

اف_صنفان،ار وآنالمولضن أسماء اإعارفين هدية باشا،: )إسماعيل البغدادي .٧ 

.٢١٩٥١إستانبول 

رب،العلسان لباب ولبا الأدت خزانة عمر،: بن القادر )عبد لبغد■١دي ١.٨

١٢١ ٩٩٨بئروت العلمية، الكتب دار يعقوب، بديع وإميل ؤلريفي محل محمد تحميمح، 
الباقود(؛الحسم، م، )علي الممي العلوم جاُع ٩• 



الكابدار الأمحاري، إبراهم تحقيق للزجاج(، )المنسوب القرآن أ.إعراب 
بتروت*اللبماد، 

لوعلرآن القراب إعق ضلات المعوإيضاح المشكلات كثف ت. 
= ١٤٢ عمان عمار، دار السعدي، الرحمن عد القادر د.عبد تحقيق القراءات، 

٢٢• .  ١.

محمد(:الختر الجزرى)أم ابن • ١  ٠
انجي،الخة مكتبمترامحر، برجتحقيق القراء، محلبقات ل النهاية غاية أ. 

.٢١٩٣٢القاهرة 

ةالمكتالضباع، محمد علي الشيخ مراجعة العشر، القراءات ق النشر ب. 
الكرى.ممصر.التجارية 

عثمان،:الفتح جني)أبو ابن ٠ ١ ١ 
يعلتحقيهم، عنها، والإيضاح القراءات شواذ وجوه تم، قا انحتب ١. 

.٤٢١ ٠ ٦ والنشر للهلباعة سزكتن د.ار وآخرين،طآ، ناصف المحيي 
أمج؛ن،اس وعبد مصعلفى إبراهيم تحقيق ١ا١زني، مريض شرح المنصف ب. 

.٢١٩٥٤^١٣٧٤الخلي.محر مجطعة 

الأعجمي،كلام من المعرب أحمد(ت بن موهوب منصور )أبو •الجرالض ١ ٢ 
.٢١٩٦٩^١٣٨٩القاهرة الكتب، دار حدلإ، شاكر، محمد أحمد تحقيق 

لخليدؤ تحقيق وأفعلت،، ، ii*iالح.تاني(: محمد بن )سهل حام *أبو ١ ٣ 
٠٢١ ٩٧٩البمحرة جامعة العهلية، إبراهيم 

الكتب،أ،امجي عن الفيون كشف الق(: عبد بن )مصقلفى خليفة حاجي . ١ ٤
.٢١٩٤١استانبول والفنون، 

١٣١



نلأني(:الُعلي بن )أخمد حجر ابن . ١ ٥
الخيل،اوحاوي،دار محمد علي تحقيق ؤذا، الصحابة، تمييز ق الإصابة أ. 

.٢٠١٩٩٢ببروتآا؛اف= 

يروتبط"آ، ات، للمهلبوعالأعلمي عومة ا،ليزانا ان يب. 
الهند.~ الفلامية العارف دائرة طبعة عن مصورة ، ٢١٩٨٦=اه ٤ ٠ ٦ 

الأندلسي(؛يوسف بن )محمد حيان أبو . ١ ٦ 
الماس،أحمد مصملفى د. تحقيق العرب، لمان من الضرب ارتشاف أ. 

.٢١ ٩٨٤ّ=١ه٤ ٠ ٤ القاهرة 

ب،الكتدار وآخرين، الموجود عبله أحمد عائل تحقيق اخيط، الحر ب. 
٠=\ه ٤٢٢بيروت العلمية،  ٢٢> ١.

أحمد،ثبن ادسين الله عبد زابو خالويه ابن . ١ ٧ 
نبليمان مبن الرحمن عبد د. تحقيق وعللها، الع القراءاتر أ.إعراب 

\ه=لإ\<إْ\م.٤١٣القاهرة الخانحي، مكتبة الخب٠ين، 
دارمكرم، لآ  ١٠ال الععبد د. تحقيق المبع، القراءامتخ ق الحجة ب. 

خالويه(.لابن )منسوب ١ ١^١٩ بيروت الشروق، 

شيوخه،عن رواه ما غهرمة الأشبيلي(؛ خير بن محمد بكر خ؛ر)أم ّابن ١ ٨ 
.٢١بتروت الجديدة، الأفاق دار 

معيد(؛بن عثمان عمرو الل>انى)أم . ١ ٩ 
اهرةالقالكتب، عانر عارف، حن الرحمن عبد تحقيق ال،تمير، أ.الإدغام 

ار،عمدار الحمد، قدوري غام تحقيق والنحويل•، الإتقان ق التحديد ب. 

١٣٢



.٢١٩٩٩^= ٥١٤٢.عمان 

الوولة،إستاسولمطعة برتزل، أؤم تحقيق السبع، القراءات ز التستر ج. 
٢١٩٣٠.

الجزائري،صدوق محمد تحقيق المشهورة، بع الالقراءات ق البيان جامع د. 

٢٢٠=ه  ١٤٢٦بثروت لعلميه، ١ الكتب دار  ٠٥,
أخمدمحمل تحقيق الأعمار، أهل مصاحف مجرموم معرفة ل ه.المقنع 

.٢١اه=م،/؟ ٤ ٠ ٣ دمجشق الفكر، دار محدأ، يهمان، 
نبل. د.أحمتحقيق التتريل، لهحاء التسين نجاح،ت ين رصّليمان داود .أم ؟٠ 

المورةة المدينشريف، الالصحف ة لهلباعفهد الملك مجمع شرشال، معمر 
.٢م.ه=١٤٢٣.٢

ر،عممحمل! تحقيق، المرين، كلبقات بن األ.اوديرمحمد . ٢١

.٢١القاهرةوهبة، مجكتبة 
عتمان(:بن أحمد بن محمل الذ عبد آآ.اإدهي)أُ 

ندمجري،لام العبد عمر تحقيق الأع،لأم، محشاهتر ووفيات الإسلام أ.تاريخ 
.١٢١^٧٨٩ ٤ ٠ ٧ بتروت العري، الكتان دار 

العرفوصي،نعيم ومحمد الأرناؤوءل شعيب، تحق؛قا النبلاء، أعلام ستر ب• 
ه. ١٤١٣بثروت الرسالة، ومسة جم، 

ولاج،ن آلي كليار تحقيق والأعصار، الهلبقات على الكبار القراء ج.ُعرفة 
.٢١ ١٩٩ه=ه٤ ١ ٦ استانبول الإملامجية، البحوث محركز 

.٢١ ٩٩٥بثروت العلمية الكتب، دار الرجال، نقد ؤ، الاعتدال د.مجيزان 

اذعزيز تحقيق، ذزوم،، أتمار قا التدوين، محمد(ت بن الكرم )عد الرافم • ٢٣

١٣٢'



.٢١ ٩٨٧ايروت العلمية، الكتب دار انمناردي، 

الحاجب،ابن شافية شرح الحسن( بن )محمد الأستراباذي الدين رصي • ٤٢ 
القاهرة.حجازي، مطعة وآخرين، الزهزاف محمد تحقيق 

أممحمد تحقيق واللغوئن، المحوئن محلبقات الحسنآ; بن رمحمد الزبيدي . ٢٥
.٢١٩٧٣المعارف،.ممر دار إبرامم، الفضل 

وإعرابه،القرآن معال( السري(: بن محمد بن إبراهيم إمحاق رأبو .الزجاج  ٢٦
ثروتبالعلي—ة الكب دار رحمن، الد عبصي أحمد ه عليق عل

ه.١٤٢٨م=٢٠<٧<

تروتبللملأبم_ين، م العلدار طء، الأعلام، الدين(: )خئر لأ'آ'الزركلي 
٠٢١٩٨٠

صعيدتحقيق القراءات، حجة ت محمد، بن الرحمن عبد زرعة )أم زتجلة •ابن  ٢٨
.٢١٩٧٩^١٣٩٩الرمالة مزّة محذأ، الأساي، 
اتطبقالك—ال(: د عببن علي بن اإوهاب« عبئ نصر )أم البكي ١ ٢ ٩ 
احي،الْلنمحمد محمود ود. الحلو محمل الفتاح عبد تحقيق ٦,( ط الكثرى، الشافعية 

.٢١٩٩٢الجيزة للطاعة، هجر 

محمدأحمد تحقيق المنهلق، إصلاح إمحاق،; بن ريعقوب المكيت ابن . ٣« 
٠٢١ ٠٩٧ المعارف.ممصر دار ، ٣ ط هارون، محمد اللام وعبله شاكر 

رعمالله د عبتحقيق فر، المعجم محمد،؛ بن أحمد طاهر السلفيرأُ . ٣ ١
المكرمة.مكة التجارية، الكتبة البارودي، 

عمرالله عبد تحقيق اب، الأنمحمد،؛ بن الكرم عبد معد )أم المعاي . ٣٢
.٢١ ٩٩٨بتروت الفكر، دار البارودي، 

١٣٤



محمداللام عبد تحقيق الكتاب، عثمان،؛ بن عمرو بئر )أم سيبويه • ٣٣
القاهرة.هارون، 

الذإ؛عبد بن الحن سمد السءرافيزأم . ٣٤
ة،الكاوليكيكرنكو،الطعة نرينس تحقيق المرض، ض المم أخبار أ. 

.١٩٣٦بتروت 

ي،سدعلوعلي مهدي حن أخمد تحقيق سيريه، كتان ثرح ب. 
اه.٠  ٠٨بتروت العلمية، الكتب دار 'يا، 

بكر(:أي بن ارحمن همد الدين اليرطي)جلأل • ٣٠
اهرةالقمحل؛، د، الحميعطن الدين محي محمد تحقيق الخلفاء، تاريخ أ. 

١٩٦٩.

الكتبدار الدين،، شمس أحمد صححه القرآن، إعجاز ؤ، الأثران معترك ب. 
٠٠٢١ ٨ بتروت العلمية،  ٤

مريم(تأي بابن المعروف محمد، بن، علي بن اذ عد بن )نصر الشيرازي . ٣٦
ة،الجماع١ ط سي، الكيحمدان د.عمر تحميهم، وعللها، القراءات وحوه j الموضح 

.٢١ ٩٩٢—="٤٥١ ١ ٤ بجدة الكرم القرآن لمحميفل الخيرية 
اءالفقهات حليقرحمن(؛ العبد بن عثمان عمرو )أم الصلاح ابن . ٣٧

تروتبلامية، الإمحالبشائر دار حذا، نحب، علي الدم، محني، تحفيث، الشافعية، 
٢١٩٩٢.

ران،القآي تاويل عن اليان جامع جرير(• محمد؛ن جعفر )أم خآ.الهلبري 
.١٢١^٨٦٩  ٣٨٨القاهرة الحلي، البانج، مصهلفى محدآ، 

نابضر المعروف والتنوير، التحرير الْلاهر(ت )محمد عاشور ابن، . ٣٩

١٣٥



٠٠٣٢ ٠ ٠ ه— ١  ٤٢٠بتروت التاريح، مؤسسة عاشور، 

ةمعرفق تيعاب الاسري،ت النمّالله عبد بن ريوسف التر عبد اس  ٠٤٠

٠٢١ ٠٩٦ القاهرة مصر، محضة مكشة الحاوي، محمد علي تحقيق الأصحاب، 
ة،القرآنيالقراءات علم مصطلحات معجم السثول)دكور(: العلي .عبد ٤ ١

٠٠٢٢ ١^٧٠  ٤٢٨القاهرة السلام، دار ط١، 

قتحقيالسبعة، القرأة اختلاف ل المفتاح ١لقرطيت محمد بن الوهاب .عبد ٤ ٢
٠٠٢٢ ٠ اه=أ  ٤٢٧دمشق اكائر، دار الضامن، صاخ حاتم د. 

ةمكتبفواد، محمد ئ. تحقيق القرآن، مجار الثى(• بن ؤٌّسر عبيدة .أبو  ٤٣

الخانجى-ممر•
لالطلب بغية جرادة(: أي بن أحمد بن عمر الدين )كمال العديم ابن . ٤ ٤ 

ام• ٩٨٨بثروت الفكر، دار زكار، سهيل د• تحقيق حلب، تاريخ 
اريختالدمشقي(: اف هة بن الخن بن علي القاسم )أبو عساكر .ابن ٤ ٥ 

ةغرامن بعمر تحقيق الأماثل، من حلها من وتسميه فضلها وذكر دمجشق مجدينة 
١م. ٩٩هبتروت هخ.( دار العمري، 
الممحصمرسوم ق المختمر ظافر(: بن إسماعيل الطاهر )أبو .العقيلي ٤ ٦ 
.٢٢• ٠ —=٨  ٥١ ٤٢٩عمان عمار، دار الحمد، قدوري م تحقيق الكرم، 

راءاتقل الاختمار غاية افداني(ت أحمد بن العطار)الحسن العلاء أبو .  ٤٧
ةالحترية الجعاعحذا، طلعت، فواد محمد أشرف د. تحقيق الأمصار، أئمة العشرة 

.١٢١^٤٩٩  ٤١٤جدة الكرم، القرآن لتحفيظ 
نجمأحبار ل الذهب ثيران أحمد(ت بن الحي اذبلي)ءباو. العماد ابن .  ٤٨

دمجشقكثثر، ابن دار ط١، ١لأر١اؤثط، ومحمود الأرذاؤوط-، القادر عبد تحقيق ذهب، 

١٣٦



.٢١٩٧٥دمشق ؛^،، ١^١٥معجم كحالةت رصا عمر . ٤ ٩

القراءات،ل التذكرة َىات العم(: عبد بن ءلاهر الحسن )أم غلون .ابن ه• 
اهرةالقالع__ربي، الإعلام راء الزهمحمي،طا، اح الفتد عبد. ق تحقي

.٢١٩٩=.اأاف .

راءات،القق الإرشاد اذإ: عبيد بن العم عبد اإهلي_، )أم غلبون .ابن ه١ 
إدارةق سخة ه منا، بإيهناليو ميلانمدينة ل الأمبروزيانا مكتبة ل مخطوط 

(،٥١٢٨٧)رقم بة، الكوبمياف الأوقمjارة الإسلامية والمكتبات انملوطات 
للمعلوماتالدولية الشبكة ل عنوانه للمخهلوءلات، ودود مركز من عليها وحصلت 

لث00سإس؛صص(.
السعة،للقراء الحجة الغفار(؛ عبد بن أخمد بن الحسن علي )أم الفارسي . ٥٢

تروتبة، العلميم، الكتدار ، ١ ط داوي، هنمجصطفى ل كامعليه علق 
٢٢.. ^١٤٢١١.

المجارعلي محمد تحقيق القرآن، معاق زياد(: بن بجي زكرياء الفراء)أم . ٥٣
.٢١٩٧٢القاهرة للكتاب،، العامة المصرية الهيئة وآخرين، 

القرآن،لأحكام الجامع الأنصاري(: أحمد بن محمد الذ عبد القرءري)أسم . ٥٤
داران، عثمد حاممحمسي د. أحاديثه وخرج الجفناوي، إماهيم محمد ئ. راجعه 

.٢٢. ١^٧. ٤٢٨القاهرة الجدين،، 

اهرةالقاليري، البيان دار والمهاية، اإ؛ا.اية عمر(: بن كئبر)إسماءيل ابن . ٥٥

٢٢٠ ٠٦.

شرحو وهالمم، والعيب، المثثر الدر محمد(: بن الواحد المالقي)ءبد  ٠٥٦

١٣٧





رانطه—نجدد، رصا تحقيق الفهرست، إمحاق(ت بن )محمد ١انليم .ابن ٦٦

١٩٧١.)،

عغيالأنصاري! الدين خمال يوسف، بن الذ عبد محمد )أبو هشام ابن . ٦٧
ةالتجارية الكتبالحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق الأعاريب، كتب عن اللبيب 

الكثرى.ممر.

الجامعالأشبيلي(: الرحمن عبد بن محمد بن إبراهيم إسحاق )أبو وثيق .ابن  ٦٨
عمانار، عمدار الحمد، قدوري غام تحقيق المصحف، رمم من إليه يحتاج لما 

٢٢.^١٤٢٩.٩.

بيروت.الفكر، دار البيلءان، معجم الحموي: الق عبد بن ياقوت . ٦٩
ة،اكربالهلباعة الفصل، شرح يعيش(: بن علي بن )يعيش يعيش ابن • ٠٧ 
القاهرة.
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١^^^،فهرس 

الممحةرقم لوضيع ا ت
٠لقيمة ا ١

٧الدراسة الأول: لمم ا ٢

٩العلمي ونشاطه حياته الطري: معفر أم الأول: لحث ا ٣
٩ترجمه ومصائر عمره ولا: أ ٤

١٢وألخابه وسه، وكنه، انيا:اسمه، ت ٥

٣١ العلم،ورحلأته وطلبه نشأته، ثالثا: ٦

٩١ وتلامدته شيوخه ابعا: ر ٧

٣٠مؤلفاته ا: امخ ٨

٣٥ومكانته مادضا:مجارإته ٩

٣٥وفاته مائعا: ١ •

٣٧التحقيق منهج وبجان بالكتاب، موجز تعريض ؛؛،^■ ١١الحث ١ ١
٣٧الإرقاد محلوطة وصف أولا: ١ ٢

٣٩الخجج بكتاب تعريف ثانيا: ١ ٣

٤١الكتاب تعريف.مموضوع ثالثا:  ١٤

٤٤ اخققة النصوص مادة دراسة رابعا: ١ ٥

٤٨المموص تحقيق منهج خامما:  ١٦

ه١ الكتاب مخطوطة مجن صور ١ ٧

٠٠ انحمقة الموص الئائ: المم ١ ٨ 



بالتوجيهاخققة انموص تتاولتها الي الايات فهرس ١ ٩

اخقئةانموص )l الذكورين الأعلام مس ٢ ٠ 

والتحقيقالدراسة مصادر ٢ ١ 

الموضوعاتفهرس ٢ ٢ 

١٢٤

١٢٨

١١٢٠

١٤١

٤٢




