http://www.shamela.ws
مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

الكتاب :جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات ( 15متنا يف التجويد والقراءات)
مجع وترتيب :حممد عبد الواحد الدسوقى

الناشر :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة

الطبعة :األوىل 1427 ،هـ  2006 -م
عدد األجزاء1 :

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل ابحلواشي]
مقدمة التحقيق
الرحيم
الرمحن ّ
بسم هللا ّ
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
مضل له ،ومن يضلل فال هادى له.
هللا فال ّ

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َح َّق تُقاتِِه َوال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
ين َ
اي أَيُّـ َها الذ َ

[آل عمران]102 :
س ِ
واح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنها َزْو َجها َوبَ َّ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَـ ْف ٍ
ث ِم ْنـ ُهما ِرجا اال َكثِريا
اي أَيُّـ َها الن ُ
ِ
ونِساء واتَّـ ُقوا َّ ِ
حام إِ َّن َّ
اَّللَ كا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبا
اَّللَ الَّذي تَسائَـلُو َن بِه َو ْاأل َْر َ
َ اَ
[النساء.]1 :
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْعمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع
اَّللَ َوقُولُوا قَـ ْواال َس ِديدا يُ ْ
ين َ
اي أَيُّـ َها الذ َ
َّ
فاز فَـ ْوزا َع ِظيما
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
[األحزاب.]71 - 70 :
أما بعد:
فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل وأحسن اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وشر األمور
حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
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فإنه من فضل هللا الكبري على هذه األمة أن حفظ عليها كتابه القرآن العظيم ،وكان من سبب هذا
احلفظ أن قيض له علماء خملصني حفظوا هذا القرآن ،ومن هذا احلفظ حفظ التجويد والقراءات
وعد اآلي والرسم ،حيث اهتم العلماء األعالم ابلقراءات والرسم العثماين وعدد اآلايت اهتماما كبريا
لتعلقه ابلقرآن العظيم نظما ونثرا فكان منهم اإلمام الفذ القاسم بن فرية الشاطيب (ت  590هـ)،

وسبقه غريه من األئمة ،وأتى بعده هؤالء األئمة الذين نقدم متوهنم واليت تطبع ألول مرة ،سائال هللا
تعاىل أن ينفع هبا املسلمني ،وهي كاآليت:

« - 1خمارج احلروف» ألبو عمرو الداين ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على نسخة دار الكتب
املصرية جماميع ( 707ص  74أ).

« - 2عمدة املفيد وعدة اجمليد» إلمام السخاوي ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على أكثر من
مخسة نسخ يف دار الكتب املصرية تفسري تيمور ( ،)226قراءات (،)371 ،343 ،186 ،85

قراءات (م)  ،9قراءات طلعت (.)14 ،238

« - 3كتاب الطرائف يف رسم املصاحف» لإلمام إبراهيم اجلعربي ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت
على نسخة دار الكتب املصرية تفسري تيمور (.)571

« - 4عقد الدرر يف عد آي السور» لإلمام إبراهيم بن عمر اجلعربي ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت
على نسخة دار الكتب املصرية تفسري تيمور ( ،)11 - 1( 571وهي نسخة واحدة ،ومل أَتكن من

العثور على نسخة أخرى؛ ألنين وجدت صعوابت عند حتقيقها ،ولعل هللا أن يوفقين للحصول على
نسخة أخري.
« - 5امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو» للعالمة أمني الدين بن وهبان ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا
املنت على نسخة دار الكتب املصرية جماميع تيمور (.)228

« - 6العقد الفريد يف التجويد» ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على نسخة دار الكتب املصرية
املصورة مصورات خارج الدار (ع -ق) ونسخة
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املكتبة األزهرية األصل [.])22 - 11( 2797 /38
« - 7كنز املريد ألحكام التجويد» للعالمة علي بن أيب بكر بن شداد الربعي ،واعتمدت يف حتقيقي
هلذا املنت على نسخة دار الكتب املصرية ،قراءات ( )480يف ( 6ق).

« - 8اهلداية املهدية يف تتمة العشرة» للعالمة ابن اجلزري ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على
نسختني بدار الكتب املصرية وهي قراءات ( ،)669مصور منها نسخة حتت رقم ( 19408ب)،
ونسخة أخرى (تفسري تيمور) ( )437من ( ،)117 - 86وعلى الرغم من ذلك وجدت صعوبة يف
حتقيق هذا املنت ولعل هللا أن يوفقين للحصول على نسخة اثلثة تزيل هذه الصعوابت ،وقد قمت

بوضع رمز القارئ بني معكوفني ليدل على قراءته ،ورقمت األبيات كغريها من هذه املنت.

« - 9النهاية يف القراءات الثالثة اليت فوق العشرة» للعالمة ابن اجلزري ،واعتمدت يف حتقيقي هلا
على ثالثة نسخ بدار الكتب املصرية وهي قراءات ( ،421ب ( ،)23314قراءات طلعت 90

وهناك نسخ أخرى منها ب ( ،)23030تفسري تيمور  ،437ونسختان ابملكتبة األزهرية /28
 4484 /74 ،2208وقمت بوضع رمز القارئ بني قوسني ليدل على قراءة هذا اإلمام.

« - 10التنوير فيما زاد للسبعة األئمة البدور عن احلرز والتيسري» للعالمة الطييب ،واعتمدت يف
حتقيقي هلذا املنت على نسختني بدار الكتب املصرية األوىل قراءات ( ،)275ورمزت ب (ق)،

واألخرى ( )971خمطوطات الزكية ورمزت هلا ب (ز) وقمت برتقيم األبيات.

« - 11الدر املألوف يف صفات احلروف» للعالمة اخلربتاوى ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على
نسخة دار الكتب املصرية تفسري تيمور (.)588
« - 12منظومة األداء يف القراءات والتجويد» للعالمة عبد الفتاح احملمودي ،واعتمدت يف حتقيقي

هلذا املنت على نسخة دار الكتب املصرية،
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قراءات ( )369يف ( 11ق).
« - 13منظومة يف صفات احلروف» لإلمام حممد بشري الغزي ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على
نسخة دار الكتب املصرية قراءات طلعت (.)95 - 93

« - 14المية يف التجويد» للعالمة حممد بن حممود اجلذامي ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت على
نسختني بدار الكتب املصرية األوىل ( )29645ب ،واألخرى (.)38345

« - 15منظومة يف اإلدغام وأحكامه» للعالمة أمحد الفقيه املغريب ،واعتمدت يف حتقيقي هلذا املنت
على نسخة دار الكتب املصرية تفسري تيمور (.)221 - 215( )597

وقد قمت بتوثيق بعض املتون دون البعض؛ حىت ال يزيد حجم الكتاب ،وأسأل هللا تعاىل أن ينفع

هبذه املتون ،وأن يتقبل مين ما بذلته من جهد يف حتقيقها ،وأن يغفر تقصريي ،واألمر كما قال اإلمام

ابن اجلرزي:
فجل الّذي ال عيب فيه وقد عال
أخي اسرتنّه ّ ...
وإن تر عيبا اي ّ

وكما قال العالمة سليمان بن عبد هللا الدجلي يف «العقد الفريد يف التجويد»:
وإن تر يل سهوا فأصلحه منصفا  ...وقل هو معذور فكم عارف سها

وإين أتقدم ابلشكر بعد شكر هللا تعاىل ،إىل أخي يف هللا تعاىل فضيلة الدكتور حممد بن عبد الواحد
الدسوقي أستاذ أصول اللغة جبامعة األزهر الشريف -املنوفية -حفظه هللا تعاىل ،الذي فرغ يل جزءا
من وقته ملراجعة هذه املتون ،فجزاه هللا عين خري اجلزاء ،ولقد نبهين ألشياء كثرية كان فيها مصيبا،

نفع هللا به ويف بعضها مل ألتزم هبا ألمل أن أجد نسخة أخرى للمنت تفصل يف ذلك ،أسأل هللا تعاىل
أن ينفع به وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.
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« - 1خمارج احلروف» لإلمام أبو عمرو الداين

قال أبو عمرو الداين ( )1يف نظمه يف خمارج احلروف (جماميع  73( 707ب 74 ،أ)).

 - 1تسع وعشرون حروف املعجم  ...سبعة للحلق منها فاعلم
 - 2اهلا واهلمزة قيل واأللف  ...واحلاء والعني فميّز ما أصف

 - 3واخلاء والغني كما بينت لك  ...والقاف والكاف فمن أقصى احلنك
شني وحرف الياء  ...من وسط اللّسان ابستواء
 - 4واجليم وال ّ
 - 5وخمرج ال ّدال وحرف الطّاء  ...بني الثّنااي مع حرف التّاء
 - 6والظّا مثّ الثّاء بعد ال ّذال  ...من طريف هذين ابعتدال
 - 7والزاي والصاد مع السني  ...من الثّنااي طرفا يكون

الرا مثّ النّون  ...من طرف اللّسان تستبني
ّ -8
والالم مثّ ّ

البصري
واجلزمي  ...ال مذهب ابن قنرب
الفراء
ّ
 - 9يف مذهب ّ
ّ

 - 10بل قال أن الالم ال سواها  ...من حافة اللّسان من أقصاها
 - 11وخمرج التّنوين وهو غنّه  ...من داخل اخليشوم فاعلمنّه
ضاد تنفرد عن سواها  ...حلافة اللّسان من أقصاها
 - 12وال ّ

وقل من حيكمها من النّاس
 - 13إىل الّذي يلي من األضراس ّ ...
شفة منها الفاء  ...وهي من ابطنها والباء
 - 14وأحرف ال ّ
__________

( )1هو عثمان بن سعيد الداين اإلمام العالمة احلافظ الكبري ،أخذ القراءة عن فارسي بن أمحد وعنه
ولده أمحد وآخرون ،له التيسري يف القراءات السبع وغريه ،تويف سنة  444هـ .غاية النهاية (/1
 ،)505 ،503والذهيب معرفة القراء الكبار (.)409 - 406 /1
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شفتني هنّه
 - 15والواو وامليم ثالثهنّه  ...من بني ال ّ
 - 16وامليم فيها غنة ال الباء  ...والواو قد يصحبها هواء
بصري وقول كويف
 - 17فهذه خمارج احلروف  ...من قول
ّ
***
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 - 2عمدة املفيد وعدة اجمليد لإلمام السخاوي ()1
أما عمدة املفيد فمنها نسخ خمطوطة كثرية منها:
 - 1الظاهرية  )85 83( 3فهرس الظاهرية .)47 45( 7659 ،224 222 /1
 - 2تشسرتبيت دبلن إيرلندا .)23 20( 86 /3 )140 127( 3961 /5
 - 3فينا  5 1( 63 /3 ،)102 100( )1403 /2( 7ب).

 - 4برنستون  13( 3858 ،)208( 1 /20ب  15أ)  72( 20ب  74ب).
 - 6ابريس فابدا .)76 73( 41 /2 /2
 - 7جامعة امللك سعود  2484( 53 /2م 6 )8 /ص.)1276( 35 /2 ،

 - 8جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  7 )1460( 99 /1و.44 )2549( 86 /1 ،
 - 9جامعة أم القرى  157( )70 /72( 1 /1ب  160أ).

 - 10األزهرية /1 ،)48 41( )22281 /274( 98 /1 ،)79 67( )16229 /91( 98 /1
 81( 98جماميع  3125م (.)3 1

 - 11بلدية اإلسكندرية ( 1769( )23 22د.)4 /
__________

( )1هو علي بن حممد بن عبد الصمد ،أحد األئمة األعالم يف القراءات والتجويد والنحو والتفسري،
قرأ على الشاطيب وغريه ،وعنه أبو شامة وخالئق ال حتصى ،له شرح على الشاطبية وغريها ،تويف سنة
( .)643معرفة القراء الكبار ( ،)635 - 631 /2وطبقات املفسرين (.)72
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 - 12جامعة القاهرة  3 )18758( 45 /3و.
 - 13دار الكتب املصرية جماميع تيمور  ،)24 /1( 382 ،)44 /1( 305 ،462تفسري تيمور
 226قراءات  ،371 ،85 ،186 ،343قراءات (م)  ،9قراءات طلعت238 .
 - 14اجلزائر  33( 145 /8ب  36ب) ،القادرية بغداد (.)162 160

 - 15طهران (خزانة فخر الدين النصريي)  1957 /1 /3م.187 /543 /
 - 16الغازي خسرو سراييفو .)27 26( 82 /1

 - 17الفاتيكان  49 33( 234 /1و) املوسوعة الذهبية  581 577 /37الفهرس الشامل
 125 123أما أبيات القصيدة فتزيد على اثنان ومثانني بيتا وجعلت نسخة جماميع تيمور  462هي
األصل ورمزت هلا ب «م».

الذين قاموا بشرح عمدة املفيد
 - 1اإلمام السخاوي نفسه شرحه شرحا خمتصرا (كشف الظنون  )1172منه نسخة يف املعهد
العايل للدراسات اإلسالمية بريوت  10 /3 /256( 376و  888هـ).

 - 2إمساعيل بن حممد إمساعيل ت  715هـ (كشف الظنون  )1172منه نسخة يف خداخبش بتته
 1 /1( 129 /145 /1 /18ب  18أ).

 - 3حسن بن قاسم النحوي ت  749هـ ومساه املفيد يف عمدة اجمليد يف النظم والتجويد وحققته
وطبع يف مكتبة أوالد الشيخ  2001م.

 - 4أمحد بن حممد بن يوسف العينتايب (أنباء الغمر البن حجر  ،153 /2الضوء الالمع /1

.)297

 - 5أمحد بن حممود األديب (كشف الظنون  )1112ومنه نسختان بدار الكتاب املصرية (95
قراءات طلعت ،تفسري تيمور .)226
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[تصوير] الصحفة األوىل من «عمدة اجمليد»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «عمدة اجمليد»
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بسم هللا الرمحن الرحيم
وهو حسيب

 - 1اي من يروم تالوة القرآن  ...ويرود شأو أئمة اإلتقان
اخلالن
الفن املق ّدم رتبة  ...كم انكب عنه من ّ
 - 2هذا هو ّ

 - 3ال حتسب التجويد مدا مفرطا  ...أو م ّد ما ال م ّد فيه لوان
كالسكران
 - 4أو أن تش ّدد بعد مهزة او  ...أن تلوك احلرف ّ
فيفر سامعها من الغثيان
 - 5أو أن تفوه هبمزة ّ
متهوعا ّ ...

 - 6للحرف ميزان فال تك طاغيا  ...فيه وال تك خمسر امليزان
 - 7واهلمز جمهور شديد فاحتفظ  ...إذ كان أصعبها لبعد مكان

 - 8فإذا مهزت فجيء به متلفظا ( ... )1من غري ما هبر وغري توان
 - 9وامدد حروف امل ّد عند مس ّكن  ...أو مهزة حسنا أخا إحسان

 - 10وامل ّد من قبل املس ّكن دون ما  ...قد م ّد للهمزات ابستيقان

 - 11واهلاء صنه عن اخلفاء وبيّنن  ...حركاته واجلوه يف اإلسكان ()2

( - 12هذا هدى) و (منتهاها) و (اهدان)  ...فيهم ويف (هاد) ويف (هبتان)
( - 13وجباههم) و (وجوههم) ّبني بال  ...ثقل يزيد به على التّبيان
 - 14والعني واحلا مظهر والغني قل  ...واخلاء حيث تقارب احلرفان
 - 15كالعهن (أفرغ) (ال تزغ) (خنتم) و (ال  ...ختشى) و (سبّحه) وكا (اإلحسان)
 - 16مل جتتمع هاء وحاء بكلمة  ...والعني واحلا ليس جيتمعان

وعلوها  ...والكاف خلّصها حبسن بيان
 - 17والقاف ّبني جهرها ّ

تكرر راعه ك (احلق) قل  ...و (بشرككم) (كشطت) بقاف عيان
 - 18وإذا ّ
__________

( )1يف غري (م)« :متلطّفا».
( )2يف غري (م)« :واهلاء ختفى ،فاهل يف إظهارها»  ...يف حنو (من هاد) ويف (هبتان).
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 - 19إن مل حت ّقق جهر ذاك ومهس ذا  ...فهما ألجل القرب خيتلطان

شني يف املرجان ()1
 - 20واجليم قلقل جهره يف ش ّدة  ...ال تشربنه ال ّ

وجهت وجهي الفاين
 - 21ابلشني إن ضعفت أتت ممزوجة  ...حاججتم ّ

(الرجس) يف التّبيان
(الرجز) مثل ّ
 - 22و (العجل) و (اجتنبوا) و (أخرج شطأه)  ...و ّ
 - 23والشني خلّص ابلتفشي لفظه  ...ملن اشرتاه ومثله يف شان
شرا ( ...واجليم (من شجر) اتل ذا اتقان) ()2
 - 24وكذا املش ّدد منه حنو مب ّ
 - 25واليا وأختاها بغري زايدة  ...يف امل ّد ك (املوفون) و (امليزان)

حركت ك (سعيها)  ...وك (بغيكم) والياء يف (العصيان)
 - 26وبياهنا إن ّ

(الغي يتّخذوه) يف الفرقان
 - 27وكمثل (أحيينا) و (يستحى) ومث  ...ل ّ
اللحان
 - 28ال تشربنها اجليم إن ش ّددهتا  ...فتكون معدودا من ّ

( - 29يف يوم) مع (قالوا) وهم ونظري ذا  ...ال تدغموا اي معشر اإلخوان
(حىت عفوا) ونظريه  ...إدغامه حتم على اإلنسان
 - 30والواو يف ّ
كل لسان
 - 31وال ّ
يكل لديه ّ
ضاد عال مستطيل مطبق  ...جهر ّ

 - 32حاشا لسان ابلفصاحة قيّم  ...ذرب ألحكام احلروف معان
مفحمة بال عرفان
 - 33كم رامه قوم فما أبدوا سوى  ...الم ّ

 - 34ميّزه ابإليضاح عن ظاء ففي ( ...أضللن) أو يف (غيض) يشتبهان ()3
حيض) وخذه ذا إذعان
 - 35وكذاك (حمتضر) و (انضرة إىل)  ...و (وال ّ
(اضطر) غري جبان
 - 36وأبنه عند التّاء حنو (أفضتم)  ...والطّاء حنو
ّ

(حيضن) قسه وعان
 - 37واجليم حنو (اخفض جناحك) مثله  ...والنّون حنو
ّ
والرا ك (وليضربن) أو الم ك (فض  ...ل هللا) ّبني حيث يلتقيان
ّ - 38
__________

( )1يف غري (م)« :واجليم إن ضعفت أتت ممزوجة  ....ابلشني مثل اجليم يف املرجان».
( )2يف غري (م) أو غري ذاك كقوله (يف شان).
( )3يف نسخة (م) ويف (يظللن) أو يف (غيض) تشبيهان.
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 - 39وبيان (بعض ذنوهبم) (واعضض) و (أن  ...قض ظهرك) (اعرفه) ( )1تكن ذا شان
الصاد حنو (حرصتم)  ...والظّاء يف (أوعظت) لألعيان
 - 40وكذا بيان ّ
 - 41إذ أظهروه وأدغموا فرطت « ...إذ خمرج احلرفني متّحدان» ()2
 - 42يف حرف االستعالء أبقي غنّه  ...يف ذا و (خنلقكم) خالفا اثن
الراء أدغم مشبعا  ...حمضا إذ احلرفان يقرتابن
 - 43والالم عند ّ

ضل) يقظان ()3
(لكل مف ّ
( - 44وبياهنا) يف حنو (ف ّ
ضلنا) على  ...رفق ّ

 - 45وب (قل تعالوا) (قل سالم) (قل نعم) ( ...ومبثل) (( )4قل صدق) (اعل) يف التّبيان
 - 46يف حنو قل ّريب وما عن انفع  ...فيه وعاصم ّاحمى القوالن
 - 47والنّون ساكنة مع التنوين قد  ...شرحا معا يف غري ما ديوان

 - 48وشرحت ذلك يف مكان غري ذا  ...فأان بذاك عن اإلعادة غان

( - 49والراء رو وال هنر هر وأخفني  ...تكريره بلزوم ظهر لسان) ()5

(الرمحن)
 - 50كيال تزيد الذّكر واحذر منه إن  ...ش ّدد ك (فررت) و ّ
( - 51وال ّدال منفتح شديد فاهجروا  ...كدلوك عدهم فادر ولدان) ()6

تعسر وتوان
 - 52و (الودق) (وادفع) (يدخلون) (حصدمت)  ...أدغم بغري ّ
بكل مكان
( - 53ولقد لقينا) مظهر ولقد رأى  ...و (املدحضني) أبن ّ
الصاد اي إنساين
 - 54والطاء مستعل شديد  ... ...فليخف عند ّ

(اضطر) حيث جتانس احلرفان
(الصراط) و (اصطفى) مع (بصطة)  ...و
 - 55مثل ّ
ّ
 - 56والثّاء مهموس شديد فا ّدغم  ...فيها وجواب عند طائفتان
__________

(« )1اعرفه» ساقطة من غري (م).

( )2يف (م)« :فاتبع يف القرآن أئمة األزمان».
( )3يف (م)« :وبياهنا -ونزلنا فكن».
( )4يف (م)« :وكمثل -اعد».

(الرمحن).
( )5يف غري (م) :والراء صن تشديده عن أن يرى  ...متكررا كالراء يف ّ
تعسر وتوان.
( )6يف غري (م) :والدال ساكنة كالد حصدمت  ...أدغم بغري ّ
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مبني  ...وكنحو (أتقن فه بال كتمان) ()1
 - 57وكذا أجيبت واستطعت ّ
ضاد يف تلك احللى  ...وابالستطالة خولف احلرفان
 - 58والظّاء أخا ال ّ

فحررن  ...عظ و (انتظر) (ظلل) مع اليقظان
 - 59مع خمرج فإذا قرأت ّ
وحتر فيه حيث جيتمعان
 - 60ميزه عن ضاد وح ّقق لفظه ّ ...

 - 61بعض ظهري اهتد فأظهرن ( ...حيفظن) (أظفركم) بال نسيان
 - 62وال ّذال جمهور ورخو دققوا ( ...واذكر) و (ذوقوا) (ذكركم) هذان

( - 63ومبثل) (( )2إذ ظلموا) (ظلمتم) ليس يف ال  ...قرآن غريمها فمدغمان
للرمحن)
الراء ّبني ذا وذا  ...يف (مثل) (ذر) و (نذرت ّ
 - 64وإذا (يالقي) (ّ )3
 - 65و (ميذعنني) ويف (أخذان) (واذكروا)  ...والثّاء عند اخلاء يف األثخان

 - 66فالثاء رخو وهو مهموس فقل  ...ببيانه يثنون مع ثلثان

( - 67وكذاك) (أعثران) (لبثنا) (ثلثه) ( ...إن يثقفوكم) (أيها الثّقالن) ()4

(الصلصال) و (امليزان)
الصفري فراعه  ...ك (القسط و ّ
 - 68وصفري ما فيه ّ
( - 69والفاء مع) ميم ك (تلقف ما) أبن  ...والواو عند الفاء يف (صفوان)
 - 70وامليم عند الواو والفا مظهر ( ...هم يف) وعند الواو يف (ولدان)
 - 71لكن مع البا يف إابنتها ويف  ...إخفائها رأاين خمتلفان

وتبني احلرف املش ّدد موضحا  ...ممّا يليه إذا التقى املثالن
ّ - 72

كاليم ما (واحل ّق قل) (ومثال) (ظ  ...للنا) لكيما يظهر األخوان
ّ - 73
 - 74وإذا التقى املهموس ابجملهور أو  ...ابلعكس بيّنه فيفرتقان

 - 75واهلمس يف عشر فشخص حثّه  ...سكت وجهر سواه ذو استعالن
__________

( )1يف (م)« :اعرفه بال ضمان».
( )2يف غري (م)« :وال ّذال».

( )3يف (م)« :تالقى» « -حنو».
( )4يف غري (م) بني «واعثران»« ،لبثنا»« ،تثقفنهم» .كذاك و (أيها الثقالن).
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 - 76رتّل وال تسرف وأتقن واجتنب  ...نكرا جييء به ذوو األحلان
كل معان
 - 77وارغب إىل موالك يف تيسريه  ...خريا فمنه عون ّ
درها جبمان
در ّ ...
وفصل ّ
 - 78أبرزهتا حسناء نظم عقودها ّ

 - 79فانظر إليها وامقا متدبّرا  ...فيها فقد فاقت حبسن معان

 - 80واعلم أبنّك جائر يف ظلمها  ...إن قستها بقصيدة اخلاقاين

 - 81وختمتها ابحلمد مثّ صالتنا  ...أبدا على اهلادي مدا األزمان
***
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[تصوير] الصفحة األوىل من «الطرائف يف رسم املصاحف»

()18/1

[تصوير] الصفحة األخرية من «الطرائف يف رسم املصاحف»
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« - 3روضة الطرائف يف رسم املصاحف» لإلمام العالمة إبراهيم بن عمر اجلعربي ()1
بسم هللا الرمحن الرحيم
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 - 1هللا أمحد عالم الغيوب على  ...آالئه محد راجي العفو مبتهال
رب غفور رحيم قاهر حكم  ...عدل تق ّدس يف الهوته وعلى
ّ -2
منزل الذّكر تبياان وموعظة  ...للمتقني فيا طوىب ملن عقال
ّ -3

املضطر حني دعا  ...ويكشف السوء عن عبد له سأال
 - 4اي من جييب دعا
ّ
وأما من سواك فال
 - 5هللا املليك الّذي تعنو الوجود له  ...منك األايدي ّ
رب ما ذرت ذكا على  ...املختار من ختم األنبياء والرسال
وصل اي ّ
ّ -6

حممد املصطفى املهدى وعرتته  ...وصحبه الطاهرين املوضحي السبال
ّ -7
__________

( )1ذكرت ترمجة لإلمام اجلعربي يف مقدمة حتقيقي لكتابه «اهلبات اهلنيات يف املصنفات اجلعربايت»
طبعة أوىل ملكتبة السنة  1425هـ 2004 -م.
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 - 8وحيث متّ نظام العشر وافتقر ال  ...راوي إىل الرسم تفصيال ليكتمال
 - 9أردفته روضة غنّاء موضحة  ...رقم اإلمام بنظم حفظه سهال

درا نضيدا حبر البسيط حال
 - 10لفظ وجيز ومعناه املديد حوى ّ ...
 - 11الميّة عذبت يف عقدها نظمت  ...رائية وربت مسائال مثال
املبادئ

 - 12واملذهب احل ّق إعجاز القرآن أتى  ...بلفظه ومبعناه الّذي كمال

 - 13للعجز عند التّح ّدي واختيار مهو  ...قبال وهم فصحا فاضرب هلم مثال
 - 14ال صرفة قاهلا النّظّام أو نبأ  ...عن الغيوب وال أسلوب اعتزال
 - 15وال سالمته من التّناقض أو  ...بكونه منزال من ربّنا وسال

 - 16إذ ما هلم قبلها قول يناسبه  ...والغيب يف سور واالخرتاع فال
شعر مثّ هلم  ...خايل التّناقض مقدار الّذي سأال
 - 17يلزم معجزة كال ّ
غزي إليه مال
 - 18تكليف ما ال يطاق البعض ح ّققه  ...ور ّد ذلك ّ
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كل عام رسول هللا يعرضه  ...على األمني وقيل يف األخري كال
 - 19و ّ
أيب وسامل  ...وزيد وأبو زيد وخلق وال
 - 20وحافظوه وحبوته ّ

 - 21يف عمر مع ذي النّورين مثّ علي  ...مث ابن عبّاسهم وأكمل النبال
واجلم الغفري تال
كل أو مشافهة ّ ...
صح التّواتر ّ
 - 22واحل ّق أتويل ّ

القراء كم قتال
 - 23أردى مسيلمة أهل اليمامة يف  ...عهد العتيق ويف ّ
 - 24فقال فاروق استدركه مستطرا  ...فعيّنوا زيد بن اثبت بدال

ضمها الفاروق وانتقال
الكل يف صحف لسبعته  ...وبعده ّ
 - 25فكتّب ّ
 - 26حلفصة مثّ شاع اخللف يف مأل  ...شام عراق فقال ابن اليماين أال
إين أخاف أن تصيبهم  ...فاستحضروها إبمجاع كما نقال
 - 27عثمان ّ

وخص زيدا ورهطا من قريش على  ...لساهنم فاكتبوه مثل ما نزال
- 28
ّ
فجردوه بال شكل وال نقط  ...وال خالف وللسبع قد احتمال
ّ - 29
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جردوا والنّقط أبدعه  ...حيىي بن يعمر إعرااب وقد مثال
 - 30لقوله ّ

خص ذي النّورين بل رجال
 - 31كوف وبصر وشام واملدين وذا  ...غري الّذي ّ
 - 32وخلف م ّكة والبحرين واليمين  ...وحمّضن م ّدع اإلمهال واخللال

عمدوا الفضال
 - 33ومل يصح سيقيم العرب ألسنها  ...أو حلن رمز وقيل ّ

 - 34والتّابعون اقتدوا وقال مالك عن  ...مصحف عثمان غاب بعد ما قتال
 - 35أبو عبيد رآه ابل ّدماء إلم  ...كان الظّهور فىت النحاس ما قبال

 - 36لنافع اخللف مع أيب عبيد فال  ...ترقب خبلف وفاق جاء معتدال
السور من الفاحتة إىل آخر األنعام
ابب التغيري على ترتيب ّ

الصراطني أطلق مع مصيطر وال  ...مصيطرون واثين بصطة بدال
 - 37صاد ّ

 - 38ويبصط البدء واهلاوي مبالك لو لو  ...ىل احذف ومكتنفا ا ّدارأَتو وكال
 - 39خيادعون وقاتلوهم وثال  ...ث قبل مثل مساكني وقد كمال

 - 40مصر اإلمام هبا واحذفن له  ...ميكال انفع وعدان ككاف حال
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والريح تفدوهم تشابه ذي  ...كذا خطيئاته وعاهدوا اشتمال
 - 41رهان ّ
والصعقة اثنا دفع مع مضاعفة  ...وقاتلوا طريا معا وبعد وال
ّ - 42

 - 43ثالث مثّ رابع عاقدت وكتب  ...هللا واثنا ملستم والضعف عال
 - 44كذا رسالته مراغما قيما  ...األوليان وابلغ ومن أكال

الس  ...مل وأطلق لغري انفع نقال
 - 45ومعه اكسر ّ
ذرّايهتم وكال ّ

عم أو هبود خال
 - 46كتاب حترميها واخللف يف البقرة  ...يضاعف اخللف ّ
الث  ...ان مثل مسكني األخري تال
ربج قل يعقلون خالف ّ
 - 47كذى التّ ّ
وأول يو  ...نس وابحلذف اي براهيم قد قبال
 - 48وبعد سحر مع هود ّ

شام صال
 - 49شام عراق بطوالها ومهزة أو  ...صي كاإلمام املدين وال ّ

والزبر ال  ...اب والكتاب خبلف واأللف نزال
 - 50وقبل قالوا له ال عطف ّ
شركاء والعراق جال
ّ - 51إال قليال لدار ّ
وحده وال  ...اي آخر ال ّ
الالم ّ
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كاملك يف سارعوا واوا وعنه فزد  ...يف رسل ختم النّسا ابخللف واكتمال
ّ - 52
شام واملدين  ...مع اإلمام بدا إىل يرتدد سفال
 - 53واو الغداة معا وال ّ

للفرا وحذف كال
 - 54وللعراق يقول الواو قبل وها  ...وي اجلار ذي عنه ّ
 - 55بفرقوا أرايب الثّان أطلق بل  ...خلف أرأيتم وماعون وقد عزال

فصلت أبيت وقال مال
السماوات ّ
للكل يف ّ
 - 56من ّ
أن جا واثنية ّ ...

 - 57ابخللف مع فالق احلب كجاعل وقل  ...والكوف أجنيتنا لتائه خزال
من األعراف إىل آخر الكهف
 - 58وحذف طائرهم وابطلني لنا  ...فع ومع اي خطيئات وحيث حال
 - 59كلمته ومعا خبائث وخال  ...ف مع أماانت مثل اهلاء فيه كال

 - 60مساجد هللا ب ّدا قل معا كلمت  ...والتلو مع غافر التّحرمي قال وال
 - 61معا غياابت آايت وبيّنة  ...بفاطر قصرها عنه خبلف مال

الريح حتت تصاحبىن وطائره  ...تزور زاكية ولتّخذت جال
 - 62و ّ
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ريب له األعراف ساحر مع  ...أخر يونس أخره ابخلالف تال
 - 63كلمت ّ

 - 64كطائف احلذف ريش مفسدين وقا  ...لوا العطف شام وما كنا له جزال

السني قد كمال
 - 65قبل التّذ ّكر زاد اليا وعنه أبب  ...جيناكمو آخى ونشر ّ
 - 66مثود هود مع الفرقان قل ألف  ...والنّجم والعنكبوت يوسف عزال
 - 67كاألنبيا نون ننجى مثل أتمننا  ...لننصر انصر لننظر ر ّده النّبال

 - 68وزاد م ّكنىن امل ّك ّي واآلخر من  ...من حتتها والّذين الواو ما محال
شام واملدين ال أذحبن ألف  ...مع ألوضع جلّهم معا ال إىل
 - 69لل ّ

 - 70ابخللف مع ريح إبراهيم اي أهبم  ...عن اهلا وأمجل مثل حذف كال

الريح أيضا مع ثالث  ...خرجا اي لدى غافر بعض ويوسف ال
 - 71وتلوها ّ
 - 72هاوي اإلمام آبايت وحاش معا  ...حبذف آلخر كالك ّفار فيه حال

 - 73أييس معا أتيسوا َتار قد حذفت  ...يف استيئس استيأسوا سبحان حيث عال

()26/1

واملديين أثبت واجلميع كال
رىب قال قبل لشا  ...م
 - 74ابخللف سبحان ّ
ّ

 - 75آتون من غري اي يف املوضعني وخي  ...را منهما للعراق امليم ما احتمال
الصافّات
من مرمي إىل آخر ّ
 - 76خلقتك اخرتت حرم احذف وانفع مه  ...دا كلّه وتساقط واجلذاذ جال
 - 77معاجزين معا يقاتلون يسارعون  ...قبل وعظما والعظام كال
ذريّة وكذا ال  ...آيت وطائركم آايتنا وتال
 - 78سكري معا سامرا ّ
 - 79ا ّدارك امجل له بفارغا وعل  ...يه آية وفصال قادر مشال

 - 80يظاهرون جنازى مع مساكنهم  ...آاثرهم مثّ بدء األنبيا كمال

واحذفن وال
 - 81للكوف قال وقل كم إن هلم حذفا  ...كهاء ما عملته
ّ
لياتيىن له وننزل اتل عال
 - 82أمل يرى قال موسى واو م ّكة زد ّ ...

الريح فيها حاذرون صال
 - 83نوان وقل ال ختف ابخللف يدفع مع  ...سراجا ّ
وللبصري زيد كال
الكل علم مع  ...ابعد تصاعر
ّ
 - 84وفارهني وحذف ّ
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 - 85هلل أفلح هاو كاإلمام سوى ال  ...أوىل وخلف أىب عبيد انتقال
احلج قد مطال
فالسبيال اإلما  ...م لؤلؤا كلّهم يف ّ
 - 86هاوي الظّنوان ّ
الرسول ّ

 - 87معا هبذا نظرة وسحران مع يسألو  ...ن مثّ ما مثال من فاكهني عال
 - 88وفاطر انفع والغري خمتلف  ...أو اإلمام سرى وفاطرا عزال

واحلج قد نقال
للبصري واملدين  ...والكوف يف فاطر
احلج
ّ
 - 89أو هل أتى ّ
ّ
القرا وقد رمست  ...فرقا وتقوية والنّصب خذ بدال
 - 90ال ّ
شك فيه عن ّ
 - 91وفاء وا وتوّكل للمدين لشام  ...انبا التّلو عنه نون ايه حال

من ص إىل آخر النّاس
كالريح عن انفع احذف مع كبري كال
 - 92وكاذب مثرات مع أساورة ّ ...
االوال
 - 93أاثرة قادر تظاهرا وتدا  ...رك عاهد اتل مشارق مع ّ
شام عال
 - 94عال كذااب وىف عباد خاَتة  ...وأتمروين بنونيه ال ّ
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كل بال
 - 95أش ّد منهم بكاف ّ
احلب ذا ألف  ...عن واوه وهي يف اي اخلتم ّ

 - 96هاوية فصل الغىن أثبت كاملدين  ...واثن تشتهى ها مها كيا عبادي ال
 - 97ال فا مبا كسبت وال خياف بفا  ...ء الواو أيضا وهاوي أو أن اكتمال
 - 98للكوف كاثنني إحساان وخمتلف  ...عباده زمر وخاشعا وصال

 - 99تك ّذابن خبلف مع مواقع مع  ...قل إ ّّنا ومجاالت األخري فال

لكل جيء قد كمال
 - 100يثبت خطيئات مع اي هم عباد  ...وضاد يف ضنني ّ

 - 101هبا وأندلس معا عن املدين  ...سالسال وقواريرا ثبوت كال

شام خمتلف  ...كالبصري آلخر فاهنل واستزد علال
لكل ولويل ال ّ
 - 102اثن ّ
القياسي
ابب احلذف
ّ
 - 103واهلاوي احذفه من ها اي أولئك وال  ...الئى ذلك امحل لكن اتل كال
والرمحن فامتثال
 - 104مساجد إله احفظ مليكة  ...كذا تبارك ّ

واخلالق مثّ  ...مساكني غالم بالغ عالم قبال
 - 105سلطان إيالف ّ
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والالعنون وشيطان السالسل وال  ...الت القيامة مع أصحاب احتفال
ّ - 106
اجلن الن  ...تعال واليتامى النّصارى أوال وحال
 - 107خالئف أهنار ّإال ّ

 - 108مباركا مع ابركنا احتفظ ويال  ...قوا مع مالقوا وميعاد اخصصا نفال
عم تال
الساحر الثّقال  ...ن الثّان مثّ تراب النّمل ّ
 - 109وأيّه املؤمنون ّ
والرعد مثّ كتاب غري ذي أجل  ...هبا وحجر وكهف اثنيا بكال
ّ - 110

وأول النّمل قل آايتنا وبصد  ...ر يونس اثبت وقرآان حبذف وال
ّ - 111
 - 112اب أويل يوسف وزخرف وعراق  ...مثبت وامشأ ّزت وامتألت تال

والكل سحر أخري ال ّذارايت فال
ملن املمتنوا أجلهم حذفوا ...
 - 113ال ّ
ّ
كال واحذفن انرا  ...واي اثلث يف النّجم خذ بدال
 - 114لنافع ثبت ّ

السوأى وحذفهم  ...يف ران بل معه واحذ ذا املثال
 - 115والبدء واخللف يف ّ
 - 116لل ّدار وتوا وفتوا مثله وسلوا  ...أفتّخذمت مدين والّذي فضال
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وحد وال عجم  ...ذا استعمال احذف وطالوت قد كمال
 - 117عن ألف ّأوال ّ

النت  ...وين وقارون مع هامان قبل حال
 - 118جالوت ايجوج مع هاروت وابتدر ّ
كل ذي عدد واهلاء رادف وصال
 - 119داود للواو وإسرائيل قل لليا  ...و ّ
يضم كذاك  ...ضمري الفاعلني وجاان ارفعا وعال
 - 120لدي ّ
املثىن وآءن ّ
صح خال
 - 121تبوء أو تراء ملجأ ولدي قس  ...وجلمع كثري ال ّدور ّ

الصاحلات كال
 - 122ذا اهلمز وال ّ
اجلل حنو ّ
ش ّد مع خلف العراق وأت  ...نيث فشا ّ
شعرا  ...والبن يف خرب اثبت ووصف حال
 - 123وهاو ليكة احذف صاد وال ّ
 - 124وبني المني فاحذف وافردهنّما  ...يف اللّيل مثّ الّذي أطلق كالّيت عمال

الزايدة القياسيّة
ابب ّ
الكل نج مائة مع ماتني وال
 - 125واهلاو وسط لشاي الكهف واضطربت  ...يف ّ

 - 126وبعد واو ابنو بيونس مع وا  ...الفرد واجلمع بل أن يعفو اعتزال
 - 127جاءوا وفاءوا وابءوا اخرج سعو  ...لبسا تبوءو بفرقان عتو وصال
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الروم خلف الواو قد نقال
 - 128إن امرئ واو الربوا مع ألف  ...ومن راب ّ
ابب حذف الياء وزايدهتا

 - 129والصل الثبات واحذف تكفرون  ...مع ارهبون مثّ اتّقون أينما حصال
 - 130دعان ولل ّداع خافون اعبدون سوى  ...يس مثّ أطيعون امسعون تال

 - 131واتّبعن آل عمران ويف اتّبعو  ...ن غري ها اخشون ال األوىل دعاء أال
 - 132لويل وتسألن هود معه أيت وكي  ...دون سواها وعيد قد هدان عال
 - 133ابلكهف يؤتني نبغ تعلّمن إن  ...ترن املهتدي كسابق وصال

 - 134أ ّخرتن الباد تردين عقاب مآب  ...كاجلواب وتؤتون متاب نفال

 - 135تكلّمون نذيرا إ ّن يردن نكي  ...را ينقذون ويقض احل ّق يسر محال
 - 136تفنّدون اجلوار صال مع نذري  ...فأرسلون التّناد والتّالق حال
 - 137وتقربون فما تغن وتتّبعن  ...وتفضحون وختزون عذاب وال
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 - 138بصاد أشركتمون ك ّذبون  ...يك ّذبون أكرمىن أهانىن مشال

احلج مع رومها والواديني كال
ننج املؤمنني وها  ...د ّ
 - 139أن حيضرون ّ
 - 140وسوف يؤت َت ّدونن ويؤتيىن  ...ويقتلون يناد واملناد مال

 - 141يهدين يسقني يشفني ارجعون  ...وحييني ويستعجلون ان أو مثال

 - 142أاتن َتل وتشهدون واملتعا  ...ل يطعمون وقل ليعبدون هال

شر عباد وتنظرون فاعتزلو  ...ن ترمجون ويل دين وما خزال
 - 143ب ّ
 - 144ايه لتنوينه ويف الندا سوى  ...تنزيل أخرها والعنكبوت فال

 - 145إيلفهم فاحذفوا كاليا مش ّفعة  ...وال ضمري وعلّيني منه حال

والسيئ اتل يهي  ...معه هيّئ وهار الغار ما قبال
 - 146سيّئه سيّئا ّ

 - 147عن اي الثّالث واي املنشئات  ...سواه كالعراق وايء بعضهم فسال
ومت ومن آانء ايء وال
 - 148اببية وأتنيث وزد أفإين  ...مات ّ

 - 149تلقاء نفسي أببيد من وراي حجاب  ...ايتائي ذي نبإى املرسلني تال
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كل مال
 - 150أبيكم مالء مضاف مضمره  ...لقاي روم من قيس إىل ّ
ابب حذف الواو وزايدهتا
 - 151ال واو يدع كاإلسرا اقرا مع  ...اقرتبت حم ميح نسو هللا اردد الزلال
 - 152وإن يش ّفع مل ّد أو هلمزته  ...واجلمع فاحذف وزد أولو ولت أوال
 - 153أوصلبنّكم طه وسابعة ابخللف  ...بل سأوريكم يثبت النّبال
ابب رسم األلف واوا والنّون ألفا

الصالة بواو والنّجوة  ...ومشكوة منوة احليوة وال ّزكوة جال
 - 154هاوي ّ

 - 155وذان إن نكر أجل العراق ويف  ...املضاف ها وو خلف احلذف عنه عال
 - 156كالبعض يف صلوات اثبت لنون كائ  ...ت نسفعا ليكوان مع إذا بدال
ابب رقم بنات الواو والياء
وتواله طغا وكال
 - 157ابلياء هاوية أطلق يف األخري سوى  ...سيمامهو ّ

حىت إىل وعال
 - 158أقصا والقصا وغري ال ّ
شفع غري وسق  ...ايها وحييي واي ّ
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أيب جال
 - 159اي ويليت أسفا اي حسريت وعسى ّ ...
أين بلى وتقاة بل ّ

وللرحيل وجا ام  ...رئ وامللك حيّوا جباههم قبال
 - 160جنّاهتم رسلهم ّ

اقتصوا وخذ الفيء  ...كلتا وترتا وخنشى ىف العقود مال
 - 161طيب اإلمام وما ّ
 - 162تقاته للعراق واحذفنه لبعضهمو  ...وهاوي خطيا بعد ايه وال

ضحى وطحى  ...دحي سجى والقوي زكى أطلقوا وتال
 - 163وقبل الكثر اي الواوي ال ّ
ابب ما رسم من اهلمز على غري قياس
يبنؤم صال
الول ها وغري ما قصدوا  ...وصال فواو بنوم ّ
 - 164واهلمز ّ
ولني وش ّد يف مويال
 - 165وهو ال كيا يف يومئذ وليال حينئذ ّ ...

الكل والوجهني قد محال
 - 166ليهب األلف اثبت لالمام وذا  ...يف النّشأة ّ
الرءاي بال صور  ...يف أأنبّئكم واو وايء عال
 - 167رئيا وكيف أتى ّ

فصلت والنّمل مثّ بثا  ...ين العنكبوت مع األنعام واكتمال
 - 168أينكم ّ
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شعرا  ...وفوق صاد بثان ّنلها قبال
 - 169يف ثلّة ايذا اين يف ال ّ

نصوا وما اعتدال
 - 170آئمة مع أين ذكرمت كأيف  ...كا للعراق وما ّ
السوأى تنوأ وأو  ...مثّ هاو برفع آخرا وسال
 - 171هاوي تبوأ مع ّ
 - 172نشاوا هود دعا غافر شفعوا  ...تفتو مع يتفيّؤا يعبوا انتقال

 - 173وملوا النّمل كاألويل أبفلح والبالؤ  ...بالء مبني يبدوا اشتمال

شورى هلم شركا ويدروا احتفال
 - 174تظمؤا مع أتواكأ فيكم شركا  ...ال ّ
ضعفاء جزاؤ والعقود معا بدا  ...وشورى وحشر والعراق جال
 - 175وال ّ
شؤ مبقنع ال
 - 176كهفا وطه وإال توبة نبؤ أو العلما  ...اعلمو ين ّ

 - 177واؤ ينبّؤ أنباؤ مع جزاء زمر  ...ابخللف واهلمز بعد اهلا وإن وصال
الكل للح ّذاق قد فصال
 - 178مبضمر واو رفع مثّ ايه حبر أو  ...ااي ّ

مين صفوه علال
 - 179وقل إن أولياؤه ويف ألف ال  ...م ّد احذفن ور ّد ّ
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ابب رسم هاء التّأنيث اتء

 - 180يف الفعل اتء ويف األمساء أتصل ها  ...أو ات وقد رمست مع مضمر حصال
 - 181وات إضافات مظهر برمحت رو  ...م مثّ مرمي واألعراف هود وال

كالزخرف البقرة نعمتها آخر لقمان  ...وحنل وطور والعقود تال
ّ - 182

 - 183اثن كال آخر إبراهيم فاطر عم  ...ران مع امرأت فيهما يوسف بكال
 - 184مع قصص وحتلّة وسنّة يف ال  ...أنفال مع فاطر وغافر نزال

 - 185شجرة بدخان وابنت وبقي  ...يت ومعصيت وفطرت وجال
قرة عني وجنّت بواقعة  ...لعنت بعد فنجعل نورها احتفال
ّ - 186

الالت هيهات مرضات منات خال
 - 187االعراف كلمت وسط الت حني وذا  ...ت ّ
 - 188نصري يوسف اي أبت غياابت ايت  ...مع العنكبوت الغرفات انتقال
 - 189سبأ وبينت بفاطر مثرات  ...حم مثّ مجالت وقد كمال

 - 190كلمت ألنعام واالويل بيونس وال ّ ...اثين وغافر شام واملدين عال
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االنبارى فامتثال
 - 191والنا عراق وذاك انصروه وأمهله بص  ...ريهم وابن
ّ
ابب املفصول واملوصول
 - 192والفصل ال أصل افصال أن ال أقول  ...تقولوا ملجأ ال إله هود اشتمال
وحج النبيا املال
 - 193لتعبدوا الثّان مع يس نون دخا  ...ن المتحان ّ

 - 194ألن بكهف فصل مع القيامة إن  ...مل يستجيبوا لكم والفتح ما اتّصال
كالرعد أن ما وصل فتحا وإن ثقلت  ...فاقطع بتدعون النفال القليل حال
ّ - 195
كل ومع ملكت من ما وخلف وال
 - 196كأ ّّنا عند حنل توعدون به ّ ...

عمن لدي النّور مثّ النّجم قد فصال
 - 197ممّا رزقناكم وممّن كمم فصل ّ ...

 - 198عن ما هنوا عنه مع فيما فعلن  ...بثان أوحي أمجل ليبلوكم وااله كال

شعرا أو غري ذي فصال
والروم وال ّ
ّ - 199
كالزمر األنبيا نور وواقعة ّ ...

احلج وصل عال
 - 200يف توبة والنّسا ّ
وفصلت وبذب  ...ح قطع أم من لكيال ّ
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 - 201الحزاب بدء حديد والكثري بعم  ...ران وات الت مع حني اإلمام جال
 - 202أبو عبيد وقد ر ّدت ويفصل ال  ...م مال هذا الّذين هؤال وصال

 - 203يف ويكأ ّن معا وأينما البقرة  ...والنّحل وصل النّسا قل وخلف جال

كل ما بل يف النّسا
شعرا وحيثما قطعوا ال ّ
 - 204الحزاب وال ّ
ط  ...وىل ومن ّ
 - 205كلّما جامع ألقي كذا دخلت واوم  ...هم غافر ذروا قد احتفال

 - 206لبيس ما قطعوا قل بيسما اختلفوا  ...قبل اشرتوا وخلفتم صل وقد حتمال
ريب سهلة خلقا  ...على اللّبيب فال يبغي هبا حوال
َ - 207تّت بتوفيق ّ

 - 208بديعة احلسن بغداذية مجعت  ...نفائسا نفست من حليها عطال
 - 209فانظر إليها بعني الفكر مقتبسا  ...فرائدا تفاصيل جلّلت مجال
 - 210ثرى مخائلها خمضلة عطرا  ...نسيمها تنثين أغصاهنا ذلال

الراب حلال
 - 211هبا ينري ويسدى وابل هطل  ...جون سحائبه يكسوا ّ

فن وأصلح ما ترى خلال
 - 212فانشر فوائدها واغضض بفضلك عن  ...غريب ّ
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 - 213فذو الكمال إله قد تق ّدس عن  ...تكميل وصف فال ض ّد وال مثال
عم فيت  ...برمحة ليطيب القول والعمال
 - 214اي راحم البائس املسكني ّ
 - 215وال تؤاخذ بنسيان وال خطأ  ...فالعفو عندك مأمون ملن عدال
كملها  ...بسبعة عشر شا فتنا بلطف خال
 - 216وع ّدها مائتا بيت و ّ

يب ما الال ال ّدري أو أفال
 - 217واحلمد هلل موصول ّ
الصالة  ...على النّ ّ
 - 218يضوع مسكا ذكيّا مونقا زهرا  ...مطيبا طيبة األبكار واألصال

واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.

َتت هنار اخلميس الرابع والعشرين من مجاد اآلخر سنة ست وتسع ومثان مائة ،حسن هللا عاقبتها مبنه

وكرمه على يد العبد الفقري حممد عبد الكرمي اخلليلي ،واحلمد هلل وحده (.)1
...

__________

( )1وقع ابحلاشية (بلغ بنسخة قوبلت على الناظم رمحه هللا وعليها خطه تغمده هللا تعاىل برمحته وكان
ذلك ابملسجد األقصى الشريف ،واحلمد هلل وحده.
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[تصوير] الصفحة األوىل من «عقد الدرر يف عد آي السور»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «عقد الدرر يف عد آي السور»
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« - 4عقد الدرر يف عد آي السور» لإلمام إبراهيم بن عمر اجلعربي
وإايك أستعني تيسري مقصدي
 - 1حبمدك ّ
ريب يف نظامي أبتدي ّ ...

والصحب مع اتبع هدى
حممد  ...وعرتته ّ
يب ّ
 - 2وأهدي صاليت للنّ ّ
در من جلني وعسجدي
يف نظما ّ
حمربا  ...به عقد ّ
 - 3ودونكمو ّ

عين أسند
السحر احلالل مداده  ...من املدد املبسوط ّ
 - 4ومعىن هو ّ

كل مشهد
كل سورة  ...على املذهب املشهور يف ّ
 - 5حوى عدد اآلايت يف ّ
الرسول فواصال  ...آلي فال تقتس وابلنّقل فاقتد
 - 6وعرفنا وقف ّ
 - 7ويدرج حينا اعتمادا لسابق  ...فينشأ خلفهمو وال لبس فاهتد
 - 8جماهدا املك ّي وابن كثريهم  ...مدين يزيد شيبة انفع أبتدي

والسلمي لكو  ...فة البصر أيّوب مع اجلحدري قد
 - 9واآلخر إمساعيل ّ

 - 10دمشقي ال ّذماري وابن عامرهم وقل  ...أبو حيوة واحلمصي والغري مقتدي
 - 11وابجلمل أرمز ع ّد آي ورمزهم  ...حبرف اهلجا وافصل بواو مزيد
لألول عينها  ...لآلخر واحلا عنهما وهلم رد
- 12
فللمكي مهز اهلا ّ
ّ

عمد
 - 13بغني وكوف اخلا وبصر بقافها  ...وكاف مها الدمشقي ابجليم ّ

والالم أرضد
شني واحلجا  ...ز ضاد مع العراق ّ
شام ابل ّ
 - 14ومحص بيا وال ّ
وفرير
 - 15له مع كوف البصر معه بنوهنا  ...ومع شامه زاء وهذا ّ
قي طا كوفة معه  ...داهلا مع بصرة اتء تفهمه ترشد
 - 16عرا ّ

 - 17فمتّفق اإلمجال واآلي (ط) ب ( ...ل) وا فيوسف (ي) اه (ق) د (أ) تى احلجر
 - 18وحنل (ك) ما (ق) د (ح) ل فرقاهنا زاكا ( ...ع) ليم وأحزاب (ع) ّالك (ج) ّود

 - 19وفتح (ك) ال (ط) يبا وحجرات مع تغا  ...بن (ح) ز (ي) دا وقاف (م) ادحه (هـ) دي
 - 20ويف ال ّذارايت (س) ّم ويف قمره (هـ) داك ( ...ن) ور وحشر (ك) م (د) ان والوال (ي) د
ضحى (ي) اسرا (أ) دي
( - 21ج) ين
ّ
وبصف (د) م (ي) دا وجلمعة ( ...وا) تلو وضبحا وال ّ
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 - 22حتلّة (اي) بوس ويف نون (ب) دوه ( ...ن) مى هل أتى (أ) صل (ل) ان تلوها (ن) دى
 - 23مع انفطرت سبّح (ي) دا (ط) ب وطفقت ( ...ج) هـ كيله ويف الربوج (أ) د
 - 24وغاشية (و) جه (ك) ظيم ويف البلد ( ...ك) مال وع ّد اللّيل وواحدة زد
 - 25وشرح وتني مثّ أهلاكم (ح) يل  ...وفيل وتبّت مثّ غاسق (هـ) ّدد

 - 26وويل (ل) مهّي والكافرون وعيده  ...وكوثرها والنّصر (ج) ّل وأ ّكد
حممد (ك) اوع ّد بسملة (إد) ي
 - 27ومتّفق اإلمجال ال ّ
الالي هني ّ ...

ص (ح) ال وصال على الطني يعتدي
( - 28خ) اب ولغري ع ّد ب ّد عليهم  ...و (ق) ّ

 - 29وإن يقتلون الغري يسقون غري  ...كوفة واهلجا ع ّد طس (ش) ّرد
السبيل للحرمي زد
 - 30ورا صاد قاف نون شورى فثنّه ال  ...وال (ط) ب (س) ما ّ
 - 31كحمص وعنه يؤمنون بباطل  ...له ال ّدين (ي) ا (ش) يف وجن (ك) ال حد
 - 32وقل أحد املرفوع كوف يعده  ...وملتحدا ولغريه اعدد ومهدد

 - 33وو العصر (ج) ّل واعددنه لغريه  ...وابحل ّق (ع) ّد مب ّدال غري مبعد

وسد
 - 34وخمتلف اإلمجال واآلي (ع) ينوا فباقد ( ...ف) ي (ر) أي (هـ) دى الكوف ّ
 - 35وبصر (ز) كي أليم ال مصلحون (ش) ع  ...ويف خائفني (ق) م ومعروفا ازدد

 - 36والباب ليس كمن حامى (ع) ّز غريه  ...بثنان خالق ينفقون (ك) ذا (هـ) دي
واألول افردي
 - 37ال تتفكرون (ب) ي (د) ل (ع) مله  ...وقيومها (ن) صر ّ
 - 38إىل النور (هـ) ب عمران رم  ...وأسقط آية مقام إلبراهيم للشام ردد
 - 39وحتم جعفر واإلجنيل أوال  ...سوى الشام لكن مع يعلمه (خ) لد

واملك وال ّدمش  ...ق مع شيبة ممّا حتبّون فاعدد
 - 40وعن غريه الفرقان ّ

شام
وري ال ّ
 - 41و (ي) ا (ق) وم إسرائيلهم (أ) ىب ويف النّسا ( ...هـ) ان (ق) د (ع) ال كوف ّ

وهد

السبيل (د) م أليما آبخره ( ...ش) فا والعقود (ق) م (ك) رميا وزيد
 - 42تضلّوا ّ

 - 43بثنتني (ر) م ثلثه (ق) ل والعقود عن  ...كثري سوى (خ) ّد (غ) البون (ف) رد (ق) د
غرد
 - 44واألنعام سل (ق) وال (هـ) نيئا وس ّدسا ( ...ن) قيا وسبّع (غ) اب والنّور ّ
 - 45ومن طنب ها خلفا وكيل عليكم  ...خال فيكون مستقيما له أبعد
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وعر
كم ّ
 - 46واالعراف (ر) م (هـ) ان وس ّدس (ل) وا و (خ) ذ  ...تعودون مثّ الدين ّ
 - 47حبسىن بين إسرائيل والنّار بعد  ...من ويستضعفون خبلف ألول (أ) ورد
 - 48واألنفال (ع) ن (هـ) ام وست (ن) مى  ...وسبع شام فيغلبون (ت) ممه وابتدئ
البصري توبة (ق) لد
 - 49مبفعوال ّإال الكوف ابملؤمنني  ...فقل ألف ّإال
ّ

خري فاهتد
 - 50وسوا وينقص آية (خ) ذو وأحد  ...من املشركني البصر ّ

وغمد
 - 51ويف القيّم احلمصي أليما وال انفروا  ...خبلف وحتم لل ّدمشقي ّ

الصدور (اع) دد
 - 52وعاد مثود يونس (ط) ب (ق) وي وإن  ...بواحدة شام ّ

وثن (ش) اهده هدي
 - 53له ال ّدين (ح) دال ال ّ
شاكرين وهود (ق) د ( ...ك) يف (ج) منه ّ

 - 54ثلّث خلت ما يشركون (خ) ذ (و) ايدا  ...ويف قوم لوط (ك) م (ج) هوال وأ (ي) د
لسجيل ومنضودا أسقطا  ...له عاملون بل بتني اخللف (غ) ّرد
( - 55ع) ليا ّ

حمال والربع (ع) مد
 - 56وكاحلمص ع ّد مؤمنني وقبل قل  ...ورعد (ن) ال ّ

مشقي أفرد
 - 57ومخس (ق) وى وسبع (ش) ع غري كوفة  ...حديد مع النّور ال ّد ّ

سم من كل ابب (ك) ال (ش) ّدد
 - 58األعمى البصري احلمص واحلساب ال  ...ول ّ

سر ومخسة (د) ّود
ميي (ل) ّ
( - 59خ) ليل (ن) مى (أ) صال وثنتني (خ) لّة  ...وربع (ع) ر ّ

السما ابعد
 - 60إىل النّور (ث) ّن (ر) م مثود (ك) مى حد  ...يد (خ) ذ (ش) ّم (هـ) م وفرعها يف ّ
 - 61وغري (ق) وى النّهار والظّاملون (ش) ع  ...وسبحان (ي) ا (ق) ومي وواحدة ند
سجدا له الكهف (ش) ّدهم  ...وشام وقى والكوف ايئع واردد
 - 62لالذقان ّ
 - 63بواحدة البصري وزدانهم هدى ( ...س) رى (ش) ع قليل عه عدا عنه

 - 64وشيء سا زرعا (غ) ال (ط) ب وثلّث  ...األخريات (ك) امال ويف أما (أ) بد
شام ع ّدد
 - 65ال (ع) ن وقوما غري كوف وآخر  ...وأ ّكاال العراق وال ّ

األول إبراهيم قل هلما اعدد
 - 66ومرمي صف (ج) مال و (ط) ب و (أ) تى (ع) ال ّ ...

واي ودم و (غ) ث و (هـ) به و (خ) لّد
 - 67وم ّدا سوى كوف وطه (ب) دا (ل) وا ( ...ق) ّ
هن وجامع  ...حمبّه مىن رم وقبّل سوى يد
وحل و (ي) مر بنا ّ
ّ - 68

 - 69كثريا معا البصر يف اليم  ...ضنكها (ي) د وفتوان نفسي (د) رد
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 - 70ومدين إىل موسى وحيزن شامهم  ...فأرسل بين إسرائيل عنه ر ّدد

سامري وبعد ألقى ألق (ع) ا  ...ملا وعد حسنا (ق) وال (إ) ليهم و (خ) مد
 - 71بيا
ّ
اليم ما غشى ودع  ...زهرة ال ّدنيا وكاحلمص من هدي
 - 72رأيتهم ضلّوا من ّ

 - 73وقل أسفا إله موسى (هـ) ان  ...وب ّدا نسي ال صفصفا (ك) امال (ش) د
 - 74ويف األنبيا (ق) د (أ) م (ي) منا وكوفة  ...بدت وهلم وال نصركم زد

وست ( ...غ) وت وسبع (أ) ب مثاين (خ) لّد
 - 75وحج (ع) ال (د) ينا ومخس (ق) وى ّ
 - 76محيم اجللود (خ) ل مثود سوى (ش) د  ...ولوط وجلّى املسلمني أال اعدد

 - 77قد افلح اي قار (ح) ليم وتسعها ( ...ح) ال (ق) ل وهارون هذين (ن) ّهد

 - 78ونور (س) ما (ب) درا ثلّث (ي) د وأر  ...بع (ك) م (ج) ال وح ّد االنصار ّبعد
شعرا (ك) ن رحب و (ز) هد
 - 79حلمص وابألبصار الصال (ط) اهر  ...ويف ال ّ

 - 80وهب سكرة (خ) ّال وأسقط وسوف تع  ...ملون ويعبدون للبصر ب ّقد

شياطني غري (ع) م إىل  ...والنّمل صف (ج) اها ودام و (ق) ل (ش) د
 - 81وال امسا ال ّ
شرد
الروم ّ
 - 82وهاء أبس شديد له ومن  ...قوارير ال كوف ويف ّ
 - 83ونقص آية ال خر ومكة  ...وقد اسقطا سيغلبون وردد

 - 84ملك سنني غريه مع آخر  ...ويف اجملرمون (هـ) ب وابخللف أيد
سجله (ل) م وأبعد
 - 85ولقمان (م) ع (ل) هوا وثلّث غابد  ...له ال ّدين مثّ ّ

بصري جديد (ع) ي (ش) ىف  ...سبا (ن) ل معا مشال للشمال للشام زيد
 - 86آلية
ّ

وست ال ّدمشقي (ك) ذا زد
 - 87وفاطر (و) م (م) دحا ومخس (ض) فاسوى ال  ...أخري ّ
 - 88شديد ترى ّإال نذير ويشكر  ...ون ال احلمص غري وبصر اجمل ّدد
فبعد
 - 89وال النّور والبصري ّإال عنه  ...أن تزوال دمشق يف القبور ّ
 - 90وتبديال البصري وشام وآخر  ...وايسني ويف بدر ثلّثه (خ) لّد

سواي فأبعد
 - 91وذبح (ج) دا (ق) ّ
رب (ب) دار وواحد  ...يزيد وبصر حا ّ

 - 92دحورا له ما يعبدون سوى (ق) وى  ...وفريوز إن كانوا يقولون (ش) ّرد
والش  ...ام وأيّوب اليماينّ (خ) مد
 - 93وصاد (ف) تى (ح) اد ّ
وست احلجاز ّ
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غواص ال البصر بل عظ  ...مي ال احلمص قل قول عنه فع ّدد
 - 94وذي ال ّذكر (ح) د ّ
 - 95لكوف وأيّوب وتنزيل عن هبا  ...ثلّث (ش) فا ومخس (خ) ل له اعدد
 - 96له ال ّدين اثن (و) هو ديين واثن  ...هاد خيتلفون غريه وله زد

شر عبادي عنهما مل تع ّدد
 - 97وللحمص يعلمون ألهنا إذ (هـ) مت  ...فب ّ

 - 98وغافر (ف) ي (ب) حر ورفع (غ) ن ( ...ي) د ومخس (خ) در واملسدد (ج) ود

بعد
مشقى ال  ...تالق وابرزون عنه ف ّ
 - 99سوى الكوف كاظمني ّإال ال ّد ّ
للسحت زد
 - 100كتاب بىن سوى (ع) ىل (ق) ل وقيل (ش) م  ...واألعمى البصري عن بال ّ
وفصلت (ن) ل (د) يىن وجآ وغرد
 - 101على احلميم إذ هنا يشركون (خ) ل ( ...ح) برا ّ
 - 102وزبد و (خ) د عاد مثود (ل) وا حق  ...وشورى ّنت وأب وبسر و (ج) رد
 - 103وخف ولبصر (ط) ب (ل) وأ خبلفه  ...وقاف (خ) ذوا يدا واالعالم خلّد

 - 104وأيّوب قال البصر قد ع ّد معهم  ...وأبدل بعض عن كثري به ابتدئ

 - 105وزخرف (ط) ي شام والسبع  ...غريه مهني هي الدخان وإليه (ن) هد
لبصرى وتسع لكوفة  ...يقولون عنه مبرد قومها أبعد
 - 106وسبع
ّ

واألول فاسد
ملك ومحص واألخري ويف البطون  ...ن غري
ّ - 107
دمشقي ّ
ّ

 - 108وجاثية (ذ) د (ل) هـ والسبع كوفة  ...وأحقافها (هـ) اع له اخلمس كمد
حممد (ح) مده (ل) واو و (ط) يبه ( ...ج) ال (غ) له و (ذ) ل و (ق) افيه (ي) هتدي
ّ - 109
والرقا  ...ب مثّ الواثق منهم للبصر افرد
 - 110وأوزارها ال الكوف واحلمص ّ
شاربني معه بصريّنا زد
 - 111له ابهلم أقدامكم غريه ّ
ول  ...ة لل ّ

 - 112وطور (م) ن زاك و (ح) ب وقوله  ...و (ط) ل و (ق) د (ش) فال والطور (ك) م (ش)
د

ودري حفيا شاء احلق ح ّدد
 - 113ودن دن والنّجم (أ) م (س) اويني ّ ...

وحد
توىل (ش) ع ودنيا احلياة ال ...
 - 114وعن من ّ
والرمحن علّم ّ
دمشقي ّ
ّ

وطلقكن و (د) ائما  ...وع ّداه واإلنسان ال املدين أبتدي
 - 115و (ز) كوا (غ) ث
ّ
 - 116األايم سوى مك ويف اجملرمون  ...غري بصر شواظ انر للحرمي اعدد
شام واحلرمى زد
 - 117وواقعة (ص) دق (ر) يف وسبعها لبصر  ...وتسع ال ّ
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الش  ...مال سوى احلمصى والكوفة اورد
 - 118وميمنة األوىل كمشأمة (ل) ذ ّ
 - 119وغري واألخري بدا اليمني  ...مثّ موضونة لباك عني حبا هد

 - 120وعد أابريق األعم ومسقط  ...وأنشأ البصري وأتثيما ازدد
لألول وامل ّكي وذا ومحيم ال  ...يقولون الولون ال احلمص وابعد
ّ - 121

 - 122لو آلخرين (ش) د (ع) ال وع ّددا  ...بعيد جملموعون رحيان (خ) ّدد

 - 123حديد كال (ح) فظا وتسع العراق  ...والعذاب له والبصر ال حيدد عدد
االولني ّبعد
 - 124جمادلة (ك) ان (ب) اوموحد ( ...د) ال خري ومك يف ّ

وحل وحيمي اليوم آلخر ب ّدد
 - 125طالق (ي) رى أص (ل) وابن ّ
ولب جيء ّ ...
 - 126وخمرجا املكي وكوف وآخر  ...وال لباب (أ) ّول (ق) دير فرد يدي

حلجازي جاان  ...نذير سوى يزيد راد فقيّد
 - 127تبارك (ل) ّيب وا
ّ
 - 128وواعية (ن) د (أ) تى وبدا واي  ...لوى ودال وقال ابخللف هنّد
وأوهلا كوف حسوما (ي) قينه  ...وخلفهما قول مشاله غ ّدر
ّ - 129

 - 130وسال (م) دي (د) مي وثلّث (ج) اجر  ...ويف سبه غري ونوح وكاحد
 - 131و (ط) ب وقفا (ج) اها ولن (ع) ان ( ...ي) دا ونورا له سواعا أاله بعده
 - 132لكون وانرا غريه نسرا األخي  ...ر معه ومحص كثريا (أ) ال (هـ) دى

ومزّمل (ك) لو يدا و (ط) اب و (ق) د ( ...ي) دا و (ك) فا وإذ (هـ) دى (خ) ّل (ج) ّرد
ّ - 133
وأول  ...جحيما سوى محص وشيبا سوى عد
ّ - 134
ومزمل كوف دمشق ّ
خي وخلفه الر  ...سول بثان وقل مدثّر (هـ) ديه (ن) دى
 - 135إليكم رسوال اي (أ) ّ
وست (ك) ىف (هـ) داي يرى يتساءلون  ...ال أول كاجملرمون (إ) ّال (ج) د
ّ - 136

 - 137ألقسم (ط) ب (ل) اب ومحص وكوفة ( ...م) ن وبه تعجل هلذين (ح) ذ (ي) د
مك وبصرة  ...قريبا ونزعا (م) جد (هـ) دى وولّد
وعم (م) رى وزاد ّ
ّ - 138

 - 139لكوفيّهم أنعامكم (ل) ذ ومن طغى ( ...ط) فيف وأربعني يف عبس اعدد
كويف وشيبة اردد
 - 140يزيد وبصر احلمص أخرى وثنّها ّ ...
ملك و ّ

كورت (ك) د
 - 141طعامه ال فريوز أنعامكم هلي ّ ...
مشقي خلّة ّ
وإال ال ّد ّ
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( - 142ط) ال ويزيد (ط) ب وأسقط أين  ...تذهبون إذا انشقت (ك) المك (ج) ّود
 - 143وألربع (ي) سر مخس الج وكا  ...دح وكدحا (ي) رى له يالقيه ّبعد
 - 144ومع ظهر ميينه الحق وطا  ...رق زهر (ي) وم وانقص آية (هـ) ّود
 - 145يكيدون كيدا غريه الفجر  ...ال جلّ وآية بصر انقص وثنتني زيد

( - 146غ) ن رزقه له وكاحلمص ّنعمه  ...وأكرمن (ل) اذا جهنّم (غ) ب (ش) د

وست (هـ) مت بعقرها (م) الك (ي) د
 - 147عبادي (خ) ذ وال ّ
شمس (ي) هنّيك (هـ) ديها ّ ...
فسواها ويف اقرأ (ي) رى (ح) ىل  ...و (ط) ب و (ك) ىف (ب) د و (ل) هـ و (غ)
 - 148سواه ّ
ّرد
 - 149وينهى سوى ال ّدمشق يفته  ...غامن وقدر هنا والست شفك أبد

 - 150واي ليت ق ّدر عنهما مل يكن حلت  ...وتسع َتام عنهما ال ّدين فاعدد
وأول  ...و (ط) ّمت ليا وعيدا اشتاات اقتد
 - 151إذا زلزلت ح ّفت لكوف ّ
 - 152وقارعة (ح) ّمت وعشر حجازّاي  ...وأخرى لكوف بدأها عنه ع ّدد
غرد
 - 153موازينه كالمها عنهما قري  ...ش ليتنا واخلمس ّ
يرويك ّ

ومحصي يراءون أسند
 - 154جوع مها املاعون ويل وسبعها  ...عراق
ّ

 - 155واالخالص (د) اومه ومخس مل ّك ّي  ...وشام وع ّدا مل يلد فتعبّد
شام وم ّكة فسبع  ...إذا الوسواس ع ّداه اهتد
ست وال ّ
 - 156قل الناس ّ
 - 157وقل مائة وأربع عشرة سورة  ...وللست مثّ النّصف والثلث اردد
وللمك تسع عشرة املدين ابتدئ
ست أالف آية ...
ّ
 - 158ومع مائتني ّ
 - 159بتسع وسبع أخر ولكوفة  ...ثالثون مع ست وللبصر ردد

شام ستّة  ...وعشرون قل كلماته للمال اسرد
 - 160خلمس أو اربع ولل ّ
زود
 - 161سبيعن مثّ سبعة من األلوف  ...واملبني أربع تسعا وثالثني ّ

فجرد
 - 162ثالثة وعشرون األلوف احلروف مع  ...ثالث مئات ألف حرف ّ
األصح البن عبّاس أو رد
وست مئات مثّ سبعون واحد  ...فهذا
ّ - 163
ّ
ضد
 - 164وقد متّ عقد ال ّدرر يف حسن مسطه  ...تفوق عقود اللّؤلؤ املتن ّ
ضليع املزيّد
فقصرت عن شأو ال ّ
احمللى طالعا ّ ...
 - 165وصلّيت اتبع ّ
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عزت بنشر فوائد  ...مع القصر املودود عند املقيّد
 - 166ولكنّها ّ
كل جزاه هللا خريا بقصده  ...فسلّم إلحدى احلسنيني وس ّدد
 - 167و ّ

الصايف القمر املغ ّرد
درها  ...فرد وزدها ّ
( - 168س) ا (ق) مر (ز) ّهت فلله ّ
حممد
 - 169وهلل محدي ّ
والصالة على الّذي  ...أتى رمحة للعاملني ّ

 ...مت نظمها بعون هللا تعاىل أخر صفر سنة سنتني وعشرين وسبعمائة ،واحلمد هلل وحده وصلى هللا

على سيدان حممد وعلى آله وصحبه.
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 - 5امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو للعالمة أمني الدين بن وهبان ( 768 - 726هـ) ()1
ترمجة املؤلف:

هو :عبد الوهاب بن أمحد بن وهبان ،الدمشقي ،احلنفي ،أمني الدين ،أبو حممد ،فقيه أديب،
عروضي ،عامل ابلعربية ،له مؤلفات ،منها :هناية االختصار يف أوزان األشعار ،كشف األستار فيما

اختاره البزار يف القراءة ،منظومة قيد الشرائد ونظم الفرائد ،وله شرح عليها مساه عقد القالئد يف حل
قيد الشدائد يف فروع الفقه احلنفي ،الشريعة لرد املقالة الشنيعة يف ذم السمر ،حسن املقال على
عشر خصال ،امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو واليت أقوم بتحقيقها.

...

__________
(( )1معجم املؤلفني  ،221 ،220 /6الدرر الكامنة ( ،424 ،423 /2بغية الوعاة ،318

شذرات الذهب  212 /6هدية العارفني  ،639 /1كشف الظنون ،746 ،740 ،667 ،649

.)1984 ،1865 ،1499 ،1480 ،1189 ،1167 ،874 ،757
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امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو للعالمة أمني الدين بن وهبان

قال الشيخ اإلمام العامل العالمة شيخ اإلسالم واملسلمني عمدة احملققني عدة للراسلني أمني الدين بن
وهبان رمحه هللا تعاىل مبنه وكرمه:
الغر
السر واجلهر  ...وأهديت تسليمي إىل أمحد ّ
 - 1بدأت حبمد هللا يف ّ
 - 2وهاك قصيدا قد حوت فيه أصل ما  ...قرا به أبو عمرو زابن البصري
احلجى  ...طريقة حفص مث صاحل احلرب
 - 3رواية حيىي ابن املبارك
ّ

الدوري ذو النقل واخلرب
وسي والسوس قرية  ...وحفص هو
ّ
 - 4فصاحل ّ
الس ّ
ابب االستعاذة والبسملة

 - 5جهارا من الشيطان ابهلل فاستعذ  ...على ما أتى يف سورة النّحل لليسر
 - 6وبسمل هلم يف البدء إال براءة  ...وقد ورد التّخيري يف اآلي يف الذّكر

الزهر
 - 7وما كان بني السورتني مبسمال  ...وجاءت بال نص لدى األربع ّ
والسكت دون  ...تن ّفس وقبل وبعد فاقطع
 - 8وصل واسكنت ّ
ابب الوقف
والروم جائز  ...واإلمشام ولصفة لدى الكسر واجلزم
 - 9واإلسكان أصل الوقف ّ
 - 10ويف هاء أتنيث وعارض شكلة  ...مها منعا والفتح والنّصب للمقري

والضم والكسر
 - 11ويف هاء إضمار تلي الواو خلفهم  ...كذلك بعد الياء
ّ
 - 12واالمشام من بعد السكون إشارة  ...ورومك حتريك خفي على قدر
فصل
ط يف حال وقفه  ...وإن هاء أتنيث لدى رمسها جتري
 - 13ويعىن برسم اخل ّ
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 - 14بتاء فقف ابلتاء واهلا وأيّها  ...بكل وإ ّّنا فقف عن أيب عمر

 - 15على ما ويف األحزاب قل يف الظنون وال  ...رسول السبيل الوقف كالوصل ابلقصر
 - 16سالسل قف عنه قوارير أوال  ...هبا وال تنوين يف األصل للبصر

 - 17وحاشى معا يف الوقف فاحذف  ...ويف أان بعكس ولكنّا هو هللا ذو القهري

 - 18ويف الكهف والفرقان مع تسأل والنّسا  ...على ما فقف من انل نسبا مبضطر
 - 19كأيّن على اليا ويكأن معا له  ...على الكاف قف والوقف للكل يف اخلرب
ابب التفخيم والرتقيق

وللراء ذي الكسر
الضم أو فتحا ّ
 - 20تفخيم الم هللا محّل امسه  ...تلي ّ

 - 21فرقق كذا إن س ّكنت بعد كسرة  ...سوى الطاء أو صادا والقاف يف األمر
مفصل  ...وخلف بفرق قد أتى عن أويل
 - 22كذا بعد كسر عارض أو ّ

 - 23ويف الوقف رقق بعد ايء مس ّكن  ...أو الكسر إال مصر ف ّخم والقطر
 - 24فاالسكان مل حيجز وبعد إمالة  ...وكالوصل عند الروم يقرأ يف الذّكر

ابب امل ّد والقصر

 - 25وم ّدك قبل اهلمز أو قبل ساكن  ...على اهلاوي أو الياء عن كسر

وري ابلقصر للبصري
 - 26أو الواو عن ضم فإن ينفصل فخذ  ...خبلف عن ال ّد ّ
ووسطه وقد قيل ابلقصر
فطول ّ
 - 27وعند سكون الوقف إذ هو عارض ّ ...
فوسط ملن يدري
طول أو ّ
 - 28كذا إن قبيل اليا أو الواو فتحة  ...ويف عني ّ
ابب اإلدغام الكبري

للسوسي أدغم بكلمة  ...سلك ّكم مناسك ّكم ويف الغري ال تقري
 - 29ويف املثل
ّ
 - 30ويف كلمتني ما سوى النّون من أان  ...وحيزنك والالئي يئسن بال عسري
 - 31واتء إلخبار واتء خماطب  ...وما ّنونوا أو ش ّددوا فيه ال جيري
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الس ّر
 - 32وابخللف يبتغ غري إن يك كاذاب  ...وخيل لكم للجزم اي طيّب ّ
كهو وآل كذا يف آل لوط على خرب
 - 33وها هو إن ّ
ضمت ففي الواو خلفه ّ ...
فصل يف املتقاربني
 - 34وقافا يلي التحريك ادغم بلفظة  ...بكاف لداميم أو النّون يف األثر
شعر
جمرد  ...من املانعات الالء ق ّدمت يف ال ّ
كل ّ
 - 35وأدغم من اللّفظني ّ
 - 36فلل ّدال يف اثء وزاي له ادغم  ...وجيم وصاد مثّ طاء بال حجر

 - 37واتء وذال مثّ سني وأختها  ...وضاد سوى املفتوح عن ساكن فادر

 - 38سوى التا ويف العشر ا ّدغمها وطا له  ...سوى يؤت يف الكرس للجزم ال تذر
 - 39ووجهان يف ولتأت طائفة وآ  ...ت ذا جئت شيئا إذ أتى التاء ابلكسر
 - 40ويف محّلوا التّوراة مثّ ال ّزكاة قل  ...وللثّاء يف اخلمس اليت يف آخر العشر

السني ذاال له أدغم  ...وزحزح عن أدغم جا حسب يف الذّكر
 - 41ويف ّ
الصاد مثّ ّ
 - 42وعند سبيال ذي العرش ادغمت  ...وللسني يف شيبا بوجهني ذا يقري

زوجت وجها وأخرج شطأه  ...هبا اجليم أدغم واملعارج عن خربي
 - 43ويف ّ

ضاد من بعض شأهنم  ...يع ّذب مبن والكاف يف القاف فاشرتي
 - 44تعرج مثّ ال ّ
الالم والعكس قد أجري
 - 45وعكسا وإن جا بعد مسكن  ...فأظهر ورا يف ّ
 - 46وإن فتحا بعد املس ّكن أظهرا  ...سوى قال مثّ النّون يف دين اي مقري

 - 47إذا ما تال التّحريك ال عن أدغما  ...وابلفرط أخف امليم يف الباء عن شربي
 - 48ورم أو فأمشم غري ميم واب هنا  ...ورومك يف ذا الباب مستشكل األمر
لواحقه
 - 49وأتمننا أدغم إبمشامه وخذ  ...ابالخفا وبيّت أدغمن أليب عمرو
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السواكن
ابب إدغام احلروف ّ

 - 50وأدغم غري امل ّد يف مثله وأل بنون  ...وطاء مثّ دال ويف العشر

 - 51وو الشمس تلوا هبا وغرقا وتلوها  ...وطه وبشراى افتح أيضا وقلّال

أين وويليت  ...واي أسفي اي حسريت حافيت العال
 - 52وحفص يف االستفهام ّ

السكون وف ّخما  ...بتنوين أو رقّق ويف النّصب قيل ال
 - 53وابألصل قف قبل ّ
ايء املتكلّم
موصال
الضم أو اي ّ
 - 54وحمياي ما يل افتح وما هو ّأوال  ...مع غري قطع ّ
 - 55سوى فطرن رسلي بنايت حشرتين  ...ليحزنين ادعوين ليبلوين جال

 - 56سبيلي اذكروين إخويت تعدانين  ...وأوزعين انصاري حيزن مثّال
 - 57سوى اجليم خنلقكم لصدمت وشبهه  ...وفرطت ابإلطباق ادغم بال حجر
 - 58وهل ترى والرا وبل وقل معا هبا  ...وابلزاي إذ واجليم والتاء ابلكسر
ضاد مثّ الشني والذال ابحلصر
 - 59وصاد وشني ظا وذال وقد هبن  ...وال ّ

 - 60وأدغم ات التّأنيث يف سبع اذ وات  ...وطا ويعذب من وذا ّأول الذّكر
 - 61ويف الفاء ابء اجلزم واركب مبيمها  ...وأورثت ذلك أدغم البصري

 - 62وذاال بتاء صاد ذكر ومن يرد  ...ثواب لبثت اجلمع والفرد يف يسري
 - 63ويف الم را ساكنا عنه فادغم  ...خبلف حلفص عنه كاغفر لنا استقري
الساكنة والتنوين
فصل يف أحكام النّون ّ

 - 64ونوان وتنوينا بغنة ا ّدغم  ...ابلنّون واي والواو وامليم اي مقري

والرا وأظهرا  ...لدى اهلمز أو عني وغني وحا فادر
 - 65ومن غريها يف ّ
الالم ّ
 - 66وخاء وها كالواو والبا بكلمة  ...كذا نون مع ايسني أظهر على خربي
 - 67وفيما تب ّقى خيفيان بغنة  ...سوى البا فميما عندها اقلب بال ذكر
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 - 68وخذ عادا األوىل ابإلدغام انقال  ...ويف البدء ترك النّقل أوىل عن البصري
وإال الؤىل مهز وصل به أقري
 - 69ولؤىل إن اعتددت عارض قلة ّ ...
ابب هاء الضمري املذ ّكر

حمرك  ...فصلها بواو أو هباء عن الكسر
 - 70وإن ها ضمري بعد حرف ّ

 - 71وخذ ابختالس إن أتت بعد ساكن  ...وأرجئه مهزا ساكنا فيهما أجري
 - 72واسكان نصله يتّقه مع فألقه  ...يؤ ّده نولّه نؤته عن أيب عمرو

 - 73ومن أيته س ّكن بطه لصاحل  ...ويرضه وعن حفص خالف بذي أجري
فصل يف ميم اجلمع
ضم ميم اجلمع من قبل ساكن  ...وإن جاءت اهلا قبل عن ايء أو كسر
 - 74وقد ّ
الزبر
حمرك  ...يس ّكن ال املرسوم ابلواو يف ّ
 - 75فيكسر زابن وقبل ّ
ابب اهلمز فصل يف املفرد

نيب أنبئ واملضارع كاألمر
 - 76لصاحل أبدل ّ
كل مهز مس ّكن  ...سوى ّ
 - 77وتؤيه تؤي اقرا وننسا يشأ نشأ  ...وابرئكم واليا به ظاهر يقري

 - 78ومؤصدة هيّئ هنيّئ لكم تسؤ  ...ورّاي وأرجئ أينما حل يل استقر
فصل يف اهلمزتني من كلمة

وسهل أخرى اهلمزتني بكلمة  ...وبينهما ألف لفصل أبو عمرو
ّ - 79

الضم يفصل بعضهم  ...وأبدل اثن ساكنا جاء يف الذّكر
 - 80وابخللف قبل ّ
 - 81آمنتم أبدل له اثلثا وإن  ...أتى مهز االستفهام من قبل أن اقري

مسهل  ...وال فصل بني اهلمزتني هبا يقري
 - 82ابإلبدال ممدودا وبعض ّ
 - 83وال أبأمنتم وال أبئمة  ...وأمثاهلا أإن أأينّا أن جتري
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فصل يف اهلمزتني من كلمتني

 - 84وأوالمها من كلمتني احذفا إذا  ...مها ابتفاق وامددا أو فبالقصر
وسهل اثن يف اختالف جبنسه  ...وذا الفتح أبدله كما قيل اي ذخر
ّ - 85
ضم ّأول  ...فيبدل واوا أو كيا أو كواو أذر
 - 86وإن يكسر الثاين وقد ّ
ابب الفتح واإلمالة وبني بني

 - 87وما قبل را جر أتت طرفا أمل  ...سوى اجلار والتوراة ميّل عن البصري
 - 88وما بعد راء حنو أسرى ورا أمل  ...وابلياء كافرين يف العرف والنكر

اجلر
 - 89وها يف اهلجا يف اإلسراء ّأوال  ...ويف النّاس عنه اخللف يف حالة ّ
السكون له جيري
 - 90ومهز رأى أمل ويف ّ
الرا لصاحل  ...خالف كذا قبل ّ
والرا كذا له  ...هبمز أنى خلف واي مرمي الطّهر
 - 91خالف هبا يف اهلمز ّ
وزابن فعلى بني بني مميل  ...وفعلى وفعلى مع فواصل يف األثر
ّ - 92

ضحى  ...وغرقا وتلو واقرإ الليل عن خربي
 - 93بطه وجنم سال ال أقسم ال ّ
أن له يقري
 - 94وابلشمس واألعلى وحم حاءها  ...وحفص يف االستفهام ّ
 - 95واي أسفي اي ويليت حسريت له  ...وبشراى عن زّابن ابلفتح والكسر
 - 96وبينهما أيضا وما قد أملته  ...لكسر فال تفتح إذا زال من أمر

وسي خلف به يقري
السكون الوقف عنه كأصله  ...ويف ّ
الراء ّ
 - 97وقبل ّ
للس ّ

وابلرتقيق يف النّصب ال تقري
 - 98كذا الوصل والتنوين يف الوقف ف ّخما  ...ورقّق ّ
ابب ايء اإلضافة
 - 99فباهلاء قس والكاف ايء إضافة  ...فما هي الم الفعل اي طيّب ال ّذفر

 - 100فمن قبل مهز الوصل يفتح غري اي  ...عبادي وقبل اهلمز ذي الفتح والكسر
 - 101سوى لعنيت رسلي بنايت وإخويت  ...وما قبل إن شا مع عبادي يلي إسر
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ذرييت جيري
 - 102معا لفظ أنصاري وأ ّخرتين إىل  ...وتدعونين كالغيب ّ

 - 103لكل وأنظرين يص ّدقين هلم  ...وخذ فطرن مع أتمروين عن البصري

 - 104سبيلي وأوزعين معا تعدانين  ...ليحزنين ادعوين اذكروين على ذكر
تفتين تبعتين بال ذكر
 - 105ليبلوين عنه ذروين حسريت ...
وللكل ّ
ّ

 - 106وأرين وترمحين ومع غري مهز  ...وحمياي ما يل افتح بيا سني عن خربي
ابب الزوائد

وإين على الرتتيب حافظت يف شعري
 - 107ويف الوصل إثبات الزوائد أصله ّ ...
 - 108فخذ دعوة الداعي دعان اتّقون اي  ...إن اتّبعتين خافون إن كنتم يقري

 - 109ويف اخشون يف اثين العقود وقد هدا  ...ن كيدون يف األعراف تسألن يف األثر
 - 110وختزون ال أيت وتؤتون موثقا  ...وأشركتمون مع دعائي على احلجر
 - 111وأخرتن املهتد معا يهدين كيدو  ...ن أن يؤتني نبغي يعلّمين أجري
احلج هكذا  ...مي ّدونين آاتن يف النّمل قد أجري
 - 112وتتّبعن والباد يف ّ

 - 113خالف هبا يف الوقف وافتح بوصلها  ...وكاألصل يتلو ابجلواب بال زخر
شر عباد قف  ...به اتّبعون خذ معا فيه للبصري
 - 114لصاحل افتح اي فب ّ

 - 115كاألصل اجلوار يف املنادي قبيل من  ...إىل ال ّداع يدع ال ّداع خذه كذا يسري
وهن وبو الفخر
 - 116وأكرمن معه خبلف أهانين وحذ  ...فهما أقوى ّ

فصل يف مسائل متفرقة من فرش احلروف
الالم يف األثر
زابن مها وهو هلي  ...إن تال الواو فاء أو ّ
 - 117وأسكن عن ّ
 - 118واسكن أيمركم وابرئكم معا  ...وأتمرهم مع غيبة عن أيب عمرو
وري خمتلسا يقري
 - 119ويشعركم عنه وينصركم وكم  ...إمام عن ال ّد ّ

 - 120ومنزهلا خ ّفف وينزل آتيا  ...كماضيه ال الثّاين يف األنعام كاحلجر

وري ذو احللم والصرب
الراء صاحل  ...وخيفيهما ال ّد ّ
 - 121وأران وأرين س ّكن ّ

()58/1

نعما معا يف العني أخف وخا يخ  ...صمون كذا ها ال يهدي عن البصري
ّ - 122
وضم شيوخا والعيون جيواب  ...بيوت عنه يف العرف والنّكر
ّ - 123
فسهل وهاءه  ...لتنبيه أو من مهزة أبدلت فادر
 - 124ومهزة ها أنتم ّ

كل الالء ايء مس ّكنا  ...فأبدل وابلتّسهيل وامل ّد والقصر
 - 125ومهزة ّ

ومت ومتنا متّم اضمم عن الكسر
 - 126وما مل ميت ث ّقل وما مات خ ّففا ّ ...
الالم حرفان يف األثر
 - 127واسكن اثين سبلنا وكرسلنا  ...إذا كان بعد ّ
شكر
 - 128وقد وفّق هللا العظيم خلتمها  ...دمشقية حسناء ابحلمد وال ّ

ط هبا وزري
 - 129وانظمها جنل ابن وهبان أمحد  ...من هللا ارجو أن حي ّ

رب وفقين وكن يل مساعدا  ...بصون من التّسميع والعجب والفخر
 - 130فيا ّ
 - 131ومع مائة عشرين ع ّد وسبعة  ...فأصلح إذا عيب أو اسرته ابلغفر

الغر
وصل على خري األانم ّ
الس ّرة ّ
حممد  ...وأصحابه مع آله ّ
ّ - 132
كل آن بال حصر
 - 133صالة مع التسليم اي ّ
كل ما  ...جرى نفس يف ّ
رب ّ

َ ...تت القصيدة حبمد هللا تعاىل على يد أقل خلق هللا أصال وفرعا (سزر ومهد بن سز فعل) وذلك

بعد صالة ظهر يوم الثالاثء بج من مجادي األخر من شهور سنة ذسا من اهلجرة املطهرة.
***
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[تصوير] الصفحة األوىل من «العقد الفريد يف منت التجويد»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «العقد الفريد يف منت التجويد»
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 - 6العقد الفريد يف منت التجويد للعالمة سليمان بن عبد هللا الدجلي (( )1ت  769هـ)
(هذه منظومة ابن اجلندي يف جتويد القرآن العظيم على التمام والكمال ،واحلمد هلل).
بسم هللا الرمحن الرحيم رب يسر

 - 1حبمد إله أنزل الذّكر للورى  ...يكون ابتدائي يف األمور واالنتها
 - 2وأنشي صالة مثّ أنشي سالما  ...على خري خلق هللا طه على املدى
الغر الكرام األوىل تلوا  ...قراءة قران بلفظ له حال
 - 3وأصحابه ّ

 - 4وللعلم تفضيل على ما ا ّدخرته  ...إذا عمل قد قارن العلم ابعتنا
 - 5وال سيّما علم الكتاب ولفظه  ...أتى مفحما من للبالغة ينتمى

 - 6وال ب ّد من علم لتعلم سالكا  ...سبيل التّقى من غري خبط وال انثنا
 - 7وبعد فإين قد نظمت قصيدة  ...لتجويد قرآن ملن ج ّد واعتىن
 - 8وجتويده حتم على ك ّل قارئ  ...ليقرأ قرآان على وجه ما أتى

 - 9ويف نظمها التّسديد قد ر ّق لفظه  ...مؤلّفه حاز الرباعة والتّقى
 - 10بوالده اجلندي يعرف شهرة  ...فأصل له قد طاب والفرع قد ّنى

 - 11فكيف وقد جلّت تالميذه وكم  ...عليه جبمع صاحب النّشر قد قرا
كدر عند من يعرف األدا
 - 12ومل أبق شيئا من مسائله اليت  ...تروق ّ
__________

( )1لقد بذلت جمهودا كبريا ألجد له ترمجة فلم أجد ،والقصيدة ال شك أن من يطلع عليها جيد أهنا
تدل على علم كبري يف التجويد والقراءات ،رحم هللا انظمها.

()62/1

 - 13وقد زدت أحبااث أميّز نظمها  ...بلفظة تذييل من النّثر تزدهي

 - 14ومسّيتها العقد الفريد لنظم ما  ...حوى مقصد التّسديد من عقده احلما
ولكن شيخنا  ...أشار بنظم يل فأجنبته رضى
 - 15ولست أرى نظمي ّ
ابلصنديل فإنه  ...خالصة طيب فاق مسكا إذا شذا
 - 16وشهرته
ّ

فن براعة  ...وفهم له كالصارم السيف منتضى
 - 17إمام له يف كل ّ

وإال فال تنكر وزد نظرا عسى
 - 18فكن منصفا إن أنت أدركت نكته ّ ...

 - 19وإن تر يل سهوا فأصلحه منصفا  ...وقل هو معذور فكم عارف سها
ابلرضى
 - 20وأسأل ّ
رب العرش توفيق مقصدى  ...ومغفرة يوم القيامة ّ
 - 21فيا رب عفوا للذنوب اليت مضت  ...وما هو آت ليس غريك يرجتى
ابب يف خمارج احلروف وصفاهتا وحدودها
 - 22وهاك حروفا مع صفات هلا وزد  ...حدود حروف قد أتتك بال عنا
 - 23فإن أنت ال أتيت ملا قد ذكرته  ...فومسك حلن وهو يف دهران فشا

وقراء أعشار هلا احذر من البال
 - 24خصوصا ذوي األحلان حيث أتوا هبا ّ ...

 - 25وحتم على القارى التح ّفظ للّذي  ...ذكرت وطال النّكر عند ذوي النّهى
 - 26خمارجها قل سبعة عشر مل تزد  ...ويف قول بعض ستّة عشر اي فىت
وأوهلا قول اخلليل الّذي عال
 - 27وأربع عشر عند قوم هلا رأوا ّ ...

 - 28وحمصورة تلك املخارج إذ أتت  ...حبلق لسان والشفاه كما تري

الفم فاحللق خذ له  ...خمارج قد جاءت ثالاث ملن وعي
يعم اجلميع ّ
ّ - 29

 - 30وسبع حروف فيه فاهلمز ع ّده  ...وهاء وبنت الفتح خذها من القصا
ضعف ينتمي
الرتبة ّاحتدت ومن  ...يقل ابختالف فهو ابل ّ
 - 31ثالثتها يف ّ
 - 32ومن وسطه عني وحا وبعضهم  ...يرتّب والتوفيق للخلف قد مسا
حال وبعضهم نفي
 - 33وأدانه غني مثّ خاء كالمها  ...برتبة اذ ّ
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 - 34وخمرج ما جا للّسان فعشرة  ...لعشر حروف مع مثان هلا ضيا
 - 35من اقصاه ممّا احللق واىل وما حذي  ...من احلنك األعلى هو القاف ذو القوى
 - 36ومن دون هذا ابلقليل لكافهم  ...وما للهويّني انعنتهما سوا

شجر انتمى
 - 37ومن وسطه جمموع جيش ووسط ما  ...بذي حنك أعلى وابل ّ

 - 38وضاد من احدى حافتيه وقل وما  ...يليها من األضراس والنطق قد عصى
 - 39والم أتت من رأس حافته انتهت  ...إىل طرف منه كذاك وما حذا

 - 40من احلنك األعلى من اللّثة اعترب  ...وعنهم عبارات هبا اخللف قد جرى
 - 41فويق ثناايان كذا طرف له  ...فبينهما نون وراء الذي اصطفا

 - 42ولكنّها يف الظّهر أدخل إذ أتت  ...وابل ّذلق انسب للثالثة عن رضى
 - 43ومن طرف مثّ األصول اليت علت  ...ملا للثنااي الطا والدال مثّ ات

سم الثّالثة إذ أتت  ...من احلافة املدعاة ابلغار ذي العلى
 - 44ونطعيّة ّ

 - 45وسفلى الثنااي جامع طرف له  ...هو الصاد مثّ السني والزاي ابعتنا
الصاد فالسني مثّ زا
سم مع أسليّة  ...وأقوى الصفري ّ
 - 46هلا بصفري ّ

 - 47ومن طرف منه وأطراف ما أتى  ...من اعلى الثنااي الظّا وذال كذاك اث
خصت حبرف ظا
 - 48وابللّثة انسبها وقل هي منبت  ...ألسناهنا والعرب ّ
 - 49ومن بني أطراف الثّنااي اليت علت  ...وابطن سفلى الشفاه أتتك فا
 - 50وممّا أتى بني الشفاه ثالثة  ...قل امليم مثّ الواو جا كذاك اب

 - 51وما قد مضى من أحرف فلها أتى  ...فروع حسان حنو تسهيل اايذا
 - 52وصاد كزاي مثّ تفخيم اعرفن  ...كذا ألف (قالت كنحو) أتى الوغى
 - 53وغري فصيح من حروف تركته  ...لقبح هبا نطقا ويف الذّكر ال ترى
 - 54وقالوا من اخليشوم خمرج غنّة  ...وأتى صفة ليست حبرف ملن قرا

الغر تذكر ابخلفا
 - 55ومن ّ
فم أحرف امل ّد وهي عن  ...إمام النحاة ّ
جو ّ
 - 56وقل ألف أخفى وأوسع خمرجا  ...وقل بعد ايء مثّ واو على الوال
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الصفات
حسنت ذات اختالف وميّزت  ...ملشرتك منها الصفات على املدى
 - 57وقد ّ
 - 58ومهموسها حس تكثّف شخصه  ...وغري الذي قد قلت جمهورة النّبا
 - 59وإن نفس جيري فقل ذاك مهسهم  ...وإن هو حمبوس فللجهر ذا أتى
 - 60ولفظ أجد قط بكت لشديدها  ...وما مل يكن منها فتنسب الرختا
والرخاوة ض ّد ذا
 - 61وحبسك صوات مسّينه شديدها  ...مبعىن ّ
قوي ّ
 - 62ومطبقة صاد وضاد وطا وظا  ...ومنفتح منّها أاتك ملا عدا

 - 63وقظ خص ضغط جا مستعليا هلا  ...ومستفل قل غري هذي لدى املال
 - 64وقلقلة قل جد قطب وبعضهم  ...جب ّد تطق يف مجع أحرفها ارتضى
 - 65مليّنة خذها ألحرف م ّدهم  ...أتى ألف والواو من بعد ذين اي

للضم قد قفا
 - 66بشرط سكون الياء تعقب كسرة  ...وحيث يكون الواو ّ
فكال بلني مسّني كخوف عال
 - 67فإن جاء فتح قبل ايء وواوها ّ ...

صح مهز عند بعض له ذكا
وهن ومهز ابعتالل فكنّها  ...وقد ّ
ّ - 68

يكرر راء حني جاءت بال وان
والراء احنراف وبعضهم ّ ...
 - 69ويف الالم ّ
شني ال غري فاعرفن  ...وقل ألف هاو إذا هو قد أتى
تفش أتى لل ّ
ّ - 70

ضاد قد حازه قوى
 - 71وهت هلمز مسّه أو هتف اعرفن  ...وللمستطيل ال ّ

 - 72وإن رمت عرفان املخارج أدخلن  ...هبا اهلمز أو ها السكت أحلق تر املىن
الصفات على حدة
تذييل فيما اجتمع يف كل حرف من ّ

 - 73وللهمز هتف مثّ جهر وشدة  ...وزائدة معتلّة عند من يرى

 - 74ومنفتح أيضا ومبدلة أتت  ...وللجرس فانسبها تنل خري مرتقى
 - 75وللهاء مهس وانفتاح مع ارختا  ...كذاك استفال والزايدة واخلفى
 - 76أمان وتسليم حروف زايدة  ...خفيفة ايء وأحرف احلذف جتتىب
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 - 77واجندته مع طال يوم ألحرف  ...تكون إلبدال أتتك أخا اهلنا
هوى وإبدال وحذف مع ارختا
 - 78ويف ألف جهر وم ّد أصالة ّ ...

 - 79كذاك استفال مع خفاء وعلّة  ...وزائدة فاحفظ ففي حفظها شفا
والتوسط وهو ما
 - 80وللعني جهر وانفتاح أصالة  ...ومستفل قل
ّ

 - 81أتى بني رخو والشديد ولن عمر  ...حروف له جاءت على نسق سوا
 - 82وللحاء مهس وانفتاح صحيحة  ...ومستفل رخو وأصليّة ترى
وصحة  ...ومستعل قل وانفتاح له أتى
 - 83وللغني جهر وارختاء ّ

 - 84وللخا مهس وانفتاح أصالة  ...وصحة استعلت ورخو له جرى
 - 85وللقاف االستعال وجهر وش ّدة  ...وقلقلة أصل ومنفتح دان

 - 86وللكاف مهس وانفتاح أصالة  ...كذاك االستعالء يف النّطق قد جال
 - 87وللجيم جهر أبدل افتح بش ّدة  ...ومستفل مثّ انفتاح لذا كجا

وصحة  ...وقلقلة أصل ومستفل الثّرى
 - 88وللشني مهس والتفشي ّ
اعل استفل واستعل أبدل خفا اهلوى
 - 89وابليا اجهر افتح زد وم ّد ملينا ّ ...
ضاد استطل ف ّخم استفل  ...وأطبق برخو واألصالة يف البنا
 - 90وابجلهر لل ّ

شفا
 - 91وزد فتح الم وسط وارتخ واحنرف  ...ورقق وأبدل جهر مستفل ل ّ
وسط جمتىب
وحرفن  ...ومستفال زد والتّ ّ
 - 92وللنون جهر وافتح اجهر ّ

 - 93وللطاء ف ّخم واجهر ابدل بش ّدة  ...أصالة إطباق وقلقل مع اعتال

 - 94وللدال جهر وانفتاح وش ّدة  ...وأصل استفال قلقل ابدل أخا اهلدى
 - 95وللتّاء مهس وانفتاح زايدة  ...وش ّدة ابدل واستفال له طال

 - 96وللظاء جهر مث أصل ومطبق  ...رخاوة تفخيم ومستفل حوى

 - 97وللذال جهر وانفتاح أصالة  ...ورخو كذا استعال ومنفتح احلمى
 - 98وللثاء مهس مثّ أصل رخاوة  ...ومستفل مثّ انفتاح زها بنا

وللصاد مهس استعل رخوة  ...صفري وإطباق وأصل بال خفا
ّ - 99
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 - 100وللسني االستعال صفري زايدة  ...ومهس ورخو وانفتاح له اصطفا
 - 101وللراء جهر وانفتاح رخاوة  ...أصالة استعال صفري له انتمى
 - 102وللفاء جهر وانفتاح ورخوة  ...ومستفل مثّ اهنماس هبا ثوى
 - 103وللواو م ّد مثّ لني وشدة  ...وجهر انفتاح مثّ مستفل بدى

 - 104وللباء جهر وانفتاح وشدة  ...ومستفال أثبت تنل خري جمتىب
توسطا  ...وغنّة افتح واستفل َتّت احللى
 - 105وللميم زد جهرا وأبدل ّ
ابب اإلظهار واإلدغام واإلخفاء وحتديد التشديد

الفن اي فىت
 - 106عليك أبحكام لنون تس ّكنت  ...وتنوين ما قد جاء يف ّ
 - 107بال غنّة يف الالم والرا وأدغموا  ...كذاك هبا يف لفظ يؤمن من جنا
 - 108وقد قيل الم مثّ راء بغنّة  ...ويف الواو واليا حذفها قيل قد جرى

 - 109ويف نون مثّ يس طس خلفهم  ...وأظهرها يف أحرف احللق حيث جا
 - 110ويف الواو واليا حيث جاء بكلمة  ...مع النّون كال ّدنيا وبنيان اعتلى
 - 111وذاك لثقل الوزن حتما ومل جيي  ...مع امليم يف القرآن زّنى ملن قرا

 - 112وإخفامها يف الغني واخلاء بعضهم  ...كإن خفتم قل من غفور ملن عصى
 - 113وقل غنة مع اي وواو ملدغم  ...ونسبتهم للميم مجهورهم رأى

 - 114ومع مدغم فيه إذا جاء نوهنم  ...كمن نؤته خريا يوفّق إىل اهلدى
 - 115واقلبهما ميما مع البا بغنّة  ...وابقي حروف خيفيان هبا أتى

 - 116واالدغام ش ّدده واالظهار خ ّففن  ...وبينهما االخفاء فرقا لذي النّهى
 - 117إذا اجتمع املثالن أدغم لكلّهم  ...بشرط سكون جاء يف أول بدى

 - 118وأن ال يرى م ّدا بذي كلمتني جا  ...واالظهار أصل حيث جاء ملن درى
 - 119وإن جيتمع حرفان من خمرج وقد  ...تس ّكن بدءا فا ّدغمه بال خفا
 - 120ويف ماليه من بعدها هلك ارتقى  ...خالف أمل خنلقكم مثلها فشا

()67/1

 - 121وش ّذ ابن شاهي حيث أظهر مدغما  ...كإدغام بعض يف وعظت وقد وهى
 - 122وخذ الم تعريف فأتتك وأدغمت  ...أوائل هذا البيت جاءت على صفي
ظل يل شفا  ...زها ذد ضنا اتء وثرى ربعه دان
 - 123سرى نور صدق طيبه ّ

فرطت جهال ملا مضى
 - 124وبني إطباق لنحو
ّ
بسطت مع  ...أحطت وقل ّ
 - 125وحبس حلرف يف احملل بقوة  ...حقيقة تشديد فخذه بال مرا

احملرك يقتدا
 - 126وإدخال حرف يف الّذي جا بعده  ...وذاك بتسكني ّ
يسمى إبدغام جنوت من الردى
 - 127وقلب له إذ كان فيه مغايرا ّ ...

 - 128وإن تصغ للصوت الّذي منك قلقة  ...شديدا مع التسكني والض ّد قد تال
االستعاذة والبسملة

شيطان إذ هو قد غوى
وأول قرآن عليك استعاذة  ...جهارا من ال ّ
ّ - 129
 - 130وإن تبتدئ يوما أبول سورة  ...فبسمل ولكن يف براءة تتّقى
 - 131وأيضا فبسمل بدأ فاحتة ولو  ...وصلت هبا غريا لتقدير االبتداء
الساكنني
ابب يف حروف اهلجاء واجتماع ّ

كل كالم فهو من أحرف اهلجا
 - 132وحرف اهلجا ال ب ّد من حيّز له  ...و ّ

 - 133سكون أتى أصال فإن تلفظن به  ...فحاذر من التّحريك عند ذوي األدا
 - 134وجاز اجتماع الساكنني لوقفهم  ...ويف الوصل منع للنحاة ذوي العال
 - 135وذاك بشرط وهو صحة ّأول  ...كفى املهد إذ أدغمت داال به أتى
 - 136وبدأ سكونني اكسر ّن إذا مها  ...بلفظني جاءا حنو ال تطع اهلوى

 - 137ونون من افتح حيثما قد تق ّدمت  ...على ألف والالم واكسر ملا عدا
 - 138وقد حذفوا للنّون منها بكثرة  ...كمآلن لكن يف القرآن قد انتفى

ضم لك الوفا
للسبع ّ
 - 139ويف ّأول قد ّ
ضم حنو قل انظروا  ...وواو اشرتوا ّ
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حركن اثنيا مسا
 - 140وإن يك مدا فاحذفنه وإن مها  ...يكوان بفرد ّ
ابب املد

 - 141إذا جاء حرف امل ّد يتلوه مهزة  ...بكلمة الزم م ّده حنو هؤال

 - 142كذاك سكون الزم جاء بعده  ...كاالبرار ابإلدغام يف ربّنا عال
والتوسط جمتىب
 - 143وإما سكون عارض بعد م ّدة  ...فم ّد وقصر
ّ

للتوسط قد حكى
 - 144وإن رومهم أييت فقصر ّ
معني  ...وإن كان بعض ّ

والتوسط قء وهى
 - 145ويف عني يف شورى ومرمي خلفهم  ...مب ّد وقصر
ّ

فجوزن  ...ثالثتها يف الوقف عند أويل الذّكا
 - 146ويف حنو ميت مثّ موت ّ
 - 147وأحرف م ّد حيث جاءت ثالثة  ...هلا ألف أصل وبعض هلا نفى

والرتعيد اي صاح يتّقى
 - 148وإن ألف أتيت فال خترجنّها  ...من األنف ّ
 - 149وتغليظها فاحذره عند مف ّخم  ...كما يف سراط والصالة الّيت ضيا
الفتح واإلمالة
 - 150خذ الفتح أصال لإلمالة عندهم  ...وفتحك صوات قل هو الفتح هاهنا

 - 151وإن أتت يف فتح فك الكسر قد أتت  ...وإن ألف جاءت فتنحي لنحواي
الرتقيق والتّفخيم
ابب تبيني ّ
الالم جاء ملن وعى
الراء تفخيم أاتك أصالة  ...وقل عكسه يف ّ
 - 152ويف ّ

السكون هلا حال
 - 153ويف ّ
الراء ذات الكسر رقّق لكلّهم  ...وأحكامها عند ّ
 - 154فمن بعد كسر ذي اتّصال مالزم  ...وحنو لزوم رقّقنها تنل هدى

 - 155وإن بعد االستعالء متّصال أتت  ...فف ّخم ويف فرق خالف قد اجنلى

 - 156وإن أتت يف وقف لالسكان رقّقن  ...وذا بعد حرف قد أميل ملن درا
الرتقيق يف شرر طغى
 - 157كذا بعد كسر مثّ ايء تس ّكنت  ...أو احلرف ذي ّ
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 - 158وروم كوصل حيث جا كقوله  ...قدير أتى إن رمته عند من كرى
والضم جتتلى
 - 159وفخضم الما للجاللة كلهم  ...إذا هي بعد الفتح
ّ

السوسي خلف إذا أتت  ...عقيب ممال يف نرى هللا ذا العال
 - 160وفيها عن
ّ
فصل يف إبدال اهلمز وإسقاطها وتسهيلها
 - 161ومهزة أل إبداهلا بعد مهزة  ...تكون لالستفهام للكل اي فىت

جوز وال تفصلنّها  ...مبد كاآلن احفظ وآلذّكرين جا ()14
 - 162وتسهيلها ّ
لكل كافرتى
 - 163وإن مهز وصل ذات كسر عقيبها  ...أتى فلها أسقط ّ
حمرك مهز حنو آمن ابجلزا
 - 164وتبدل م ّدا مهزة سكنت تلت ّ ...
ابب فيما ينبغي للقاري أن يتحفظ منه
 - 165وحيرتز القاري لتسهيل مهزة  ...من اهلا كا أسلمتم أئذا انقضى
 - 166ومن جعلها م ّدا إذا هي مل تكن  ...مكان الّذي أبدلت فيه كمن روى
 - 167وإخراج ذا ضعف إذا جا جماورا  ...لذي قوة رقّقه واحفظ بالوان
السوا
 - 168وذاك يف مهز القرار فإنّه  ...ومهزة أ ّن عندهم جا على ّ

 - 169وابلتّا كتصغى مثّ ابء كباطل  ...وسني والم من لسلّطهم على

كفرقوا  ...وهاء كرتضاها وبرهان ارتقى
 - 170وسني لقسطاس وفاء ّ

كالصاحلات ملن وعى
 - 171وواو جوار مثله النّون قد أتت  ...كنار وحا ّ
شياطني املفارقة اهلدى
 - 172وايء صياصيهم أتتك هلا اعتمد  ...كياء ال ّ

 - 173وإخراج حرف عند مثل له احتفظ  ...عليه كذا عند املناسب ابعتنا
ولووا رءوسهم  ...وسبّحه أنزلناه حكما له حلى
 - 174كووري يستحيي ّ
 - 175وال ب ّد من معىن أاتك بكلمة  ...إذا هي حمتاج إليها لذي أدا

ضاد غريه  ...كغيض لنقص يف القرآن ملن تال
 - 176كغيظ بظاء مثّ ابل ّ
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ضاد غريها  ...وهذي حلسن حنو انضرة إىل
 - 177وانظرة ابلظّا وابل ّ

ظل ذو جوى
وضل بضاد حيث حاد عن اهلدى  ...وابلظّاء معىن صار قل ّ
ّ - 178
ظ هو الشيء الغليظ حبرف ظا
وظل فظلّت مثّ يظللن مثله  ...وف ّ
ّ - 179
ضوا وهلل قء عال
ضاد أييت للفراق كقوله  ...تق ّدس ينف ّ
 - 180وابل ّ

فرقن وبظاء هم  ...من الواعظني اذكره يف زجر من أسا
 - 181عضني بضاد ّ
ضاد أتيت للحضور بال اختفا
 - 182وحظر لتحرمي وحتويطهم بظا  ...وابل ّ
ضون للقرى
 - 183وح ّ
ظ بظا ّإال ّ
حلث فإنّه  ...بضاد كفى فجر حي ّ

ضاد وارد  ...لبخل وخلف يف ضنني لقد مسا
وظن بظاء وهو ابل ّ
ّ - 184

ضاد مثّ الذال يف خمرج دان
 - 185وَتييز ظاء واجب حيث قد أتت  ...من ال ّ
فافرقن بالوان
 - 186فمحذور من حمظور مزه ومثله  ...أذاعوا أضاعوا
ّ

 - 187وتضليل من تذليل والرجس ميّزن  ...من الرجز يف القرآن جاءت ملن تال
 - 188وختشاه من يغشاه مثّ عسيتم  ...عصيتم أتى من غري نكر وال خفا
الكل جتتىب
صر ّ
 - 189حصريا حسري يصحبون ويسحبو  ...ن ّ
وسر ميّز ّ

أصروا ونصرا مع ونسرا وقد جرى
أسروا مقابال ّ ...
 - 190قصمنا قسمنا قل ّ
فكل يرى حكما على وفق ما قرا
 - 191ولفظ أتى فيه اختالف حم ّقق ّ ...
ضم ف ّخمن  ...وإن جاء مكسورا فرقّقه ابعتنا
 - 192كراء لرضوان إذا ّ

 - 193إذا حرف االستعال أاتك فأظهرن  ...خصوصا لدى كسر كطاء الطني للبنا
فصل يف الروم واإلمشام عند الوقف
 - 194ووقف له اإلسكان أصل وأمشمن  ...ورم فيه إذ أييت جنوت من العدى
ضم للشفاه وال تفه  ...بصوت به عند النبيه إذا تال
 - 195االمشام ّ

 - 196وض ّد سكون رومهم فيه حمكم  ...وذاك إبضعاف إلمساع من دان
 - 197وتسمية ابلعكس من أهل كوفة  ...لروم وإمشام ومذهبهم رقى
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 - 198ومنعهما يف الفتح والنّصب أو جنب  ...ألهل أداء جاء عنهم بال مرا
 - 199ويف هاء أتنيث وعارض شكلة  ...ويف ميم مجع حيث وصل هبا يرى
وجوز م ّك ّي لذلك واصطفى
 - 200ويف امليم هذي ّ
رجح املنع بعضهم ّ ...

 - 201وميتنع اإلمشام أيضا بكسرة  ...وخفض كامس الدابر اللّذ قد انقضى
نص بعض برومه  ...وبعض يرى منعا ويومئذ كذا
 - 202ويومئذ قد ّ

 - 203وىف حيث أمس اذكر وإ ّن وشبهها  ...جوازا هبا من غري خلف كما حكى
ابب يف إبدال التّنوين والنّون ألفا وأمور تتعلق ابملقام

 - 204وال خلف يف إبدال تنوينهم إذا  ...أتى ألفا عن بعضهم كجوى كوى
 - 205كذا نون توكيد خفيف لنسفعن  ...ونون إذن أيضا أتتك أخي احلجى
 - 206وقل أان لكنّا بكهف فوقفهم  ...على ألف فاحفظ وال تك ذاغبا

 - 207وحذفك حرفا الجتماع سكوهنم  ...ففي الوقف أثبته كقاال قد اجنلى
 - 208ويف حنو قاض حذف ايء لوقفهم  ...كقاض غواش مثّ آن وقس على
 - 209وهذا إذا مل أتت فيه رواية  ...إبثباهتا يف حنو هاد ملن غوى

 - 210به فيه اي حذفها عند وقفهم  ...له فيه واو حذفها مثلها أتى

ننجي بيونس  ...وهاد الّذين اقراه يف احلج ترتقى
 - 211كيّمحو ويدعو مع ّ
 - 212واي عبادي حيث انديت غري ما  ...يكون بتنزيل وابلعنكبوت جا
والزوائد مثل ذا
 - 213وابلزخرف اذ أييت خالف حم ّقق  ...وحنو ارهبوين ّ

 - 214وال نكر يف إثبات ايء إذا أتت  ...ويف احلذف أيضا للخالف الّذي جرى
 - 215وما كان جمزوما وموقوفا احذفن  ...كمن يؤت يغن هللا مع ألق للعصا ()18
ابب يف معرفة مهزات الوصل والقطع
 - 216ومهزة ماض قد أتتك لوصلهم  ...لذي مخسة أو ستّة كاجنلى اقتدى
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العلي وكالتقى
 - 217كذا مصدر واألمر من ذين مثّلن  ...بكاستغفر هللا ّ
 - 218كذلك أمر من ثالث وشرطه  ...تس ّكن اثن للمضارع قد أتى

 - 219ومهزة أمر حني تبدأ حكمها  ...كثالث أحرف للمضارع قد حوى

فضمها  ...ولو كان يف التقدير كاغزي بين العدى
 - 220فإن كان مضموما لزوما ّ
راب عسى هدى
ضم فكسر هلمزة  ...كفى اذهب خلري واخش ّ
 - 221وإن مل يكن ّ
 - 222ويف عشر أمساء أتتك لوصلهم  ...كفى اسم مع اسم وامي هللا تتتقى

 - 223ويف اثنني وابن وامرئ وإانثها  ...ويف ابنهم مع أل كجاء الفىت العال
 - 224وآل أمين هللا افتح اهلمز منهما  ...كإلياس يف قول ابن ذكوان ذي الرضى
 - 225وتقطع يف غري الّذي قد ذكرته  ...كأرسل قل إلياس بعضهم قرا

ضمة مل تلزم الثالث اكسرن  ...هلمز ابتداء حنو يف ابنوا له بنا
 - 226وإن ّ
 - 227وتفتح مهز بعد نعل تكلّم  ...كأعبد أستخلصه أشكر ذا العلى

فضم حنو أشركه قد يرى
 - 228إذا مل يكن ماضيه أربع أحرف ّ ...
وإال ّ

 - 229على بئس إن وقف فبدءا بقوله  ...واالسم بفتح اهلمز واألصل قد عدى
تذييل يف أنواع الوقف

 - 230وال ب ّد من وقف وبدء القارئ  ...وذاك ثالث للّذي مثّ يف األدا
 - 231فإن مل يكن ما بعده متعلّقا  ...به اللفظ واملعىن فللتام ينتمى

فسمه  ...بكاف إذ الوقف الّذي جاء ذو اكتفا
 - 232وإن كان معىن غري لفظ ّ

 - 233وإن يك لفظا مثّ معىن فكنّه  ...بذي حسن للحسن يف الوقف قد حوى
 - 234ويف األ ّولني ابدأ مبا بعد وامنعن  ...بثالث ّإال رأس آي فيبتدا

 - 235وغري الّذي قد متّ ابلقبح كنّه  ...وعند اضطرار قف وتبدأ بقبل ذا
ما تستحق مهزة االستفهام
 - 236ومهزة االستفهام يف الصدر ح ّقها  ...فبدأ هبا يف غري قول هلا حكى

()73/1

كال وبلى
تذييل يف الوقف على ّ

كال ثالث مع ثالثني كلّها  ...بنصف أخري من قرآن قد احتوى
 - 237و ّ

صح عنهم لدى املال
 - 238مرّكبة عن ثعلب وبسيطة  ...جلمهورهم قد ّ

 - 239وجاءت لردع وهو قول لبعضهم  ...فوقف عليها حيسن احفظ أخا تقى
 - 240وقيل مبعىن ح ّقا اعلم فوقفهم  ...يكون على ما قبلها لذوي اهلدى

رجح الوقف بعضهم  ...فخذها على التّفصيل عقدا له حلى
 - 241ويف بعضها قد ّ
 - 242على عشرة مع ستة جاء وقفهم  ...ففي مرمي حرفان فاحفظ لك النجا
شعرا حرفان حرف سبا دهى
 - 243واثلثها ابملؤمنني وبعده  ...لدى ال ّ
 - 244وحرفان جاءا ابملعارج والّذي  ...مب ّدثّر حرفان جا هبا سوا

كال ويف عبس بدا
شرة ّ
فاالول منها لسبعة حيث أتى وقل  ...من ّ
ّ - 245

تلهى احفظ وثنتان خذمها  ...بسورة تطفيف هبا الويل للعدى
 - 246عقيب ّ
كال وبل ّران بعدها  ...وأخرى بعيد العاملني هبا اقتفى
 - 247فإحدامها ّ

كال وَتّت على الوال
 - 248ويف الفجر ثنتان اقرأ ّن وختمها  ...أبخلده ّ

فامنعن وقوفهم  ...عليها ويف القسمني خلف لذي النّهى
 - 249ويف غري هذا
ّ
 - 250وحكم بلى يف الوقف عشرون فاحفظن  ...مع اثنني يف القرآن جاءت بال مرا ()21
 - 251فسبعة امنع وقفهم حيث قد أتت  ...ابالنعام مع حنل وما جا يف سبا
 - 252وابلزمر احفظ مثّ األحقاف بعدها  ...أتى قسم مثّ التغابن اي فىت

 - 253بلى قادرين اختم هبا السبع مثّ قف  ...على غري ما قد قلت اي من هلا قرا
ذكر الوقف على نعم

شعراء إذ دهى
 - 254وأما نعم يف الذّكر أربعة أتت  ...فثنتان يف األعراف وال ّ
 - 255ومن قبل أنتم داخرين فوقفهم  ...بقالوا نعم قد جاز فيه واالبتداء
لكل ويف حفظ الّذي قلته شفا
 - 256وقال نعم مع قل نعم ّ
جوزهنما ّ ...
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إيل احفظ فلست على اخلطا
 - 257وقد كملت حسنا تبدي وسامة  ...تقول ّ
 - 258وجاءت من البحر الطويل عروضها  ...مياثلها مقبوض ضرب لقد وىف

 - 259وماست على األتراب عجبا ومل تقف  ...حياء من األقران إذ ورودا احلمى
 - 260وقالت أال إهنا قصيدة ظالع  ...فال ينبغي من اهلجوم وال اللقا

الصفا
در ينتمني لذي ّ
درا إذ أتته سجييت  ...ومن أين ّ
 - 261وما الشعر ّ
 - 262وقد قاهلا العبد الفقري لربّه  ...سليمان ال ّدجلي يف األزهر انتشا
كل ما آل يف الشدائد والرخا
 - 263وهلل محد مث شكر مؤيّد  ...على ّ

الردى
 - 264وقد خاب من يرجو سواك ومن يلذ  ...ببابك إذ عاان جتنّبه ّ
 - 265وأسأل موالان العظيم الكرمي أن  ...يوفّقين للعلم واحللم والتّقى
تشرف ابإلرسال منك وابلنّبا
 - 266ومنك صالة اي إهلي على الّذي ّ ...

حممد املختار من نسل هاشم  ...وأفضل من فوق البسيطة قد مشى
ّ - 267
 - 268وآل وأصحاب وأتباعه ومن  ...أجاد بعلم للقراة واالدا

َ ...تت حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ
منها يوم االثنني يوم عشرين يف شهر رجب احلرام سنة مثان وسبعني وتسعمائة.

وكتبها الفقري:
مسلم بن أمحد غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني آمني
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[تصوير] الصفحة األوىل من «كنز املريد ألحكام التجويد»
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[تصوير] الصفحة الثانية من «كنز املريد ألحكام التجويد»

()77/1

« - 7كنز املريد ألحكام التجويد» للعالمة علي بن أيب بكر بن شداد الربعي
ترمجة العالمة علي بن أيب بكر بن شداد الربعي:
هو علي بن أيب بكر بن شداد احلمريي موفق الدين األبياري الزبيدي اليمين الشافعي أبو احلسن كان
مقرئ فقهيا حمداث درس ابملدرسة الناجية للقراء وأهل احلديث بزبيد وكان عارفا حمققا يف فنون

احلديث والقراءات انتهت إليه الرائسة يف اليمن يف علم القراءات السبع وكانت إليه الرحلة يف علمي
القراءات واحلديث.
وفاته:

تويف ليلة االثنني التاسع من شوال سنة  771هـ وقيل السادس من شوال «املدارس اإلسالمية يف

اليمن» « ،182 ،181غاية النهاية يف طبقات القراء» البن اجلزري (.)528 /1
شيوخه:
أمحد بن يوسف الدميي ،سامل بن حامت اجليلي ،أمحد بن علي احلرازي ،الصفي أمحد بن علي احلرازي،

عبد هللا بن عبد احلق الدالصي ،التقي الصائغ ،أيب عبد هللا العصري.
تالميذه:

 - 1العالمة أبو بكر بن عمر بن منصور األصبحي كان فقيها عاملا ت  807هـ «املدارس اإلسالمية
يف اليمن إلمساعيل بن علي األكوع» (.)191

 - 2العالمة سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي العلوي حمدث ت  825هـ «املدارس اإلسالمية يف
اليمن» (.)225 ،224
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 - 3العالمة أبو احلسن علي بن عبد هللا الشاوري موفق الدين فقيه حمقق أصويل مقرئ ت  798هـ
«بغية الوعاة» (« )173 /2املدارس اإلسالمية يف اليمن» (.)162 ،161
 - 4حممد بن شريف العديل احلريي «غاية النهاية» (.)528 /1
 - 5الرضى أبو بكر بن علي بن انفع احلضرمي.

 - 6منصور بن عثمان بن أمحد الوصايب.

 - 7العالمة حممد بن يوسف بن حممد اجلعفري األصايب علم حمقق يف علم القراءات «املدارس
اإلسالمية يف اليمن» (.)181
مؤلفاته:
املبهج للطالب املدبج «معجم املؤلفني» (« ،)47 /7كنز املريد ألحكام التجويد» «معجم

املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف فيه» حملمد بن عبد هللا احلبشي (ص

.)134
***
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بسم هللا الرمحن الرحيم
ضال
 - 1بدأت ببسم هللا واحلمد مؤصال  ...تبارك قوال منعما قد تف ّ

نيب اهلدى من جاء ابلذّكر مرسال
 - 2وصلّى على خري األانم ّ
حممد ّ ...

والصحب كلّهم  ...ومن قرأ القرآن عذاب ورتّال
 - 3وعرتته واآلل ّ
 - 4وبعد فهذا النّظم يف أحرف اهلجا  ...وذكر صفات واملخارج فاعقال
حمررا  ...ألحكام جتويد به الذّكر أنزال
 - 5ومسّيته كنز املريد ّ

كمال
الرسم ّ
 - 6وأركانه ما وافق النّحو لفظه  ...وما ّ
صح إسنادا وجا ّ
ابب خمارج احلروف
تقررت  ...كما اختاره أهل األداء مسلسال
 - 7خمارجها سبع وعشر ّ

 - 8فواي حروف امل ّد للجوف ينتهي  ...ومهز للحلق أقصاه مدخال

 - 9وللوسط عني حا وأدانه غني خا  ...وأقصى اللّسان القاف كاف من أسفال
 - 10ومن وسطه جيم وشني وايؤها  ...ومن حافة ضاد وكاألضراس جتتال
والرا لظهر ختلّال
 - 11ومن منتهاها ّ
الالم نون لطرفه  ...أبسفله ّ

حتصال
 - 12ومن طرفه طاء واتء وداهلا  ...ومن داخل العليا الثّنااي ّ

 - 13ومنه ومن سفلى الثنااي صفريها  ...ومنه وللعليا ثوا ذر وظلّال

السفلى بباطنها اسجال
 - 14بطرفيهما والفا كذا منهما فقل  ...مع ال ّ
شفة ّ
كمال
 - 15ولل ّ
شفتني الواو واليا وميمها  ...والغنّة اخليشوم اي صاح ّ
ابب صفات احلروف
الرتتيب ّأول ّأوال
 - 16وهاك صفات للحروف أت ّكدت  ...فخذها على ّ
حتصال
 - 17فجهر ورخو مستفل مثّ منفتح  ...ومسمطة وال ّ
ض ّد مخس ّ

ابلرتتيب خذها على الوال
 - 18فهمس شديد علو إطباق مذلق  ...فدونك ّ
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تكمال
 - 19فمهموسها شخص كساحته فتا  ...شديد أجد قط بكت قد ّ

شديد فرم عال
خص ضغط قظ  ...ومن بني رخو وال ّ
 - 20وسبع لالستعال وهي ّ
 - 21واالطباق صاد ضاد طاء وظاءها  ...ومزلقها اي صاح ما ابن رفّال
السكون مقلقال
 - 22وزاي وسني مثّ صاد صفريها  ...وقطب جد عند ّ
 - 23وإن سكنت واو واي بعد فتحة  ...فلني واي امل ّد واللّني فاعقال

 - 24كيوم وليكة ذلك اللّني اثبت  ...ويف قوله نوحيها فاالثنان تعقال

شني ضاد استطل جال
وصح أعراف ّ
شي ال ّ
كررا  ...كرا والتّف ّ
ّ - 25
والرا و ّ
الالم ّ
الصفات
ابب ما يلي احلروف من ّ

ست أو سبع انقال
 - 26ودونك أوصاف احلروف فق ّدها  ...خبمس فصف أو ّ
أتصال
 - 27فللهمز جهر وانفتاح وش ّدة  ...كذا استفال وانصمات ّ

السكون مقلقال
 - 28كذا البا ولكن ابنزالق تقلقال  ...وكاهلمز جد واتل ّ
 - 29وللتّا وكاف مهس فتح وش ّدة  ...وقل ابستفال وانصمات مها كال
حتمال
 - 30وللثّاء واحلاء انفتاح ورخو وان  ...صمات ومهس واستفال ّ

 - 31وللخاء فتح رخو علو مهس اصمتا  ...كذا الغني لكن جهرها قد تك ّفال
الصفري كأنزال
 - 32ولل ّذال جهر رخو فتح اسفل اصمنت  ...كزاي وزد فيها ّ

وللرا والم بني رخو وش ّدة  ...وجهر احنراف فتح ذلق تس ّفال
ّ - 33

السكون جلهرها  ...لريضى ويف التّشديد فامنعه وأمهال
 - 34و ّ
كرر لراء يف ّ
والصفري هلا جعل  ...وكاحلاء شني والتّفشي هلا اجتال
 - 35وكالثّاء سني ّ

وللصاد الستعال والطباق وامهسن  ...ورخو صفري وانصمات ختلّال
ّ - 36

ضاد والظّا جهر انطباق رخو  ...وإن صمات والستعال وضاد استطل جال
 - 37ولل ّ
 - 38وللطّاء الستعال وجهر وش ّدة  ...وإطباق أيضا وإنصات مقلقال

شديد ختلّال
 - 39وللعني جهر وانفتاح أسفل اصمتا  ...ومن بني رخو وال ّ

 - 40وللفاء رخو فتح مهس أسفل اذلقا  ...وقاف كظا لكن هلا الفتح مجّال
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 - 41وميم ونون بني رخو وش ّدة  ...وجهر انفتاح وانزالق اسفال كال

 - 42وللها كفاء ال بزلق بل اصمتا  ...وقل ها مص ّفى حنو وجههم اجنال

 - 43وللواو جهر رخو فتح اصمت اسفال  ...كذا اليا وجاء امل ّد واللّني يف كال
الرتقيق والتّفخيم
ابب ّ
 - 44فرقّق حروف االستفال مجيعها  ...ويف حرف االستعالء ف ّخم فتجمال
وأتمال
لكل منهما ّ
 - 45وإن كان االستعالء بني مرقّقي  ...ن فاحذر ّ

 - 46كأخفى وأصفاكم واضحى وأطهر  ...وأظفركم أغىن وأقىن وأرسال
 - 47ضحاها طحاها حصحص احل ّق رمحة  ...ويسطون يسقوا حازت الفرح فاعقال
 - 48كذا يتلطّف جيعل هللا ولض  ...وميم مضى مرضى وخممصة فال
ابب الراءات والم اجلاللة
 - 49وإن كسرت راء فرقّق كذا كره  ...وإن سكنت من بعد كسر كسر أال
 - 50إذا مل يكن من قبل حرف مف ّخم  ...كقرطاس املرصاد ارصادا اجتال

 - 51وما بعد كسر عارض كا ارجع ارتضى  ...فف ّخمه واصال وابتدأ فتّفضال
 - 52ويف راء مصر القطر ف ّخم ورقّقا  ...لدى الوقف والتّفخيم ما زال أفضال

 - 53ويف فرق الوجهان أيضا لكسرة  ...ورقّق لالم هللا يف الكسر توصال
لكل كعبد هللا فاعلمه واعمال
 - 54وتفخيمها يف ّ
الضم والفتح اثبت ّ ...
ابب ما خيص اإلطباق والقلقلة
وبني الطباق بسطت وحنوها  ...وخنلقكم يف القاف وجهان للمال
ّ - 55
لسكون مقلقال  ...ولكنّه يف الوقف أقوى وأمجال
ّ - 56
وبني حرف اب ّ
ابب إدغام املثلني واملتجانسني
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ريب وبل ال فتجمال
 - 57ويف ّأول املثلني واجلنس إن سكن  ...فأدغم كقل ّ

 - 58ويف يوم مع قالوا وهم أظهرا مها  ...فسبّحه فاصفح عنهم ال تزغ قال
 - 59وأظهر لالم الفعل يف حنو قل نعم  ...وقلنا وأنزلنا فقلنا التقى عال

الالم للتّعريف قسمان عندهم  ...فإظهارها كاملاء والقمر اجنال
 - 60ويف ّ

والصبح والنّور فاعقال
 - 61وإدغامها كال ّ
شمس واللّيل وال ّ
ضحى  ...وكالطّائفة ّ
 - 62فإظهارها من قبل أربع عشرة  ...أخي هاج حكم قف وعن غيااب اجنال
الساكنة والتّنوين
ابب أحكام النّون ّ
 - 63وأحكام تنوين ونون تس ّكنت  ...فأربعة للقوم تروى مسلسال

احلقيقي فاعقال
 - 64فإظهار إدغام وإقالهبا جرى  ...وإخفاء ايضا هو
ّ

 - 65فعند حروف احللق أظهرمها معا  ...هبمز وها عني وحا غني خا اجتال
 - 66وإدغامها يف يرملون كما روي  ...ولكنّها قسمان عن من تنبال
اصال
 - 67أبحرف ينمو أدغما مع غنّة  ...ويف ّ
والرا ال بغنّة ّ
الالم ّ

تكمال
 - 68واقلبهما ميما لدا البا بغنّة  ...وال خفا يف ابقي احلروف ّ
 - 69ودنيا وصنوان وقنوان اظهرا  ...وإن ش ّددت وامليم غنّهما كال

الساكنة
ابب أحكام امليم ّ

أصال
 - 70وللميم إن تسكن لدا البا فأخفيا  ...ويف مثلها أدغم بغنّة ّ

 - 71والظهار يف ابقي احلروف حم ّقق  ...وحاذر لقرب الواو والفا فتكمال
ابب امل ّد والقصر

الالزم اعتال
 - 72ويف ساكن احلالني إن جاء بعد مد  ...بكلمة او حرف هو ّ
 - 73فم ّد بطول كالفواتح مشبعا  ...وجيمعها نص مسا لك عاقال
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سهال
 - 74وم ّد إبشباع كاالن مب ّدال  ...أو اقصر لالستفهام والثّان ّ

 - 75ومع فتح ميم هللا م ّد واقصرن  ...لتحريكها ابلنّقل وامل ّد أعدال
وسط وم ّده  ...ولكنّه ابمل ّد أحلى وأمجال
 - 76ويف عني الوجهان ّ

حي طاهر اجنال
 - 77ويف حنو طه القصر ال ّ
شك اثبت  ...وهي مخسة يف ّ
 - 78وإن جاء بعد امل ّد مهز بكلمة  ...فمتّصل حنو املالئكة العال

 - 79وهاؤم وفاءوا شاء جاء فواجب  ...ومنفصل يف ّأمها أمره إىل

أصلي هو البدل اجتال
 - 80وإن جاء مهز قبل م ّد كآمنوا  ...فذا امل ّد ّ

 - 81وعند سكون الوقف من بعد حرف مد  ...فثلّث كحني نستعني فتكمال
أصال
 - 82كذلك يف املنصوب كالعاملني قل  ...وقصر مهوا يف الوقف كالوصل ّ
ابب املقطوع واملوصول
 - 83ملقطوع او موصول أو اتء افهما  ...مبصحف ذي النّورين عثمان فاعقال
 - 84فكيف أتى إن مل بفتح له اقطعا  ...عن الالم نوان يف الكتابة جتتال

 - 85وإن مل بكسر مثله ال هبود ال  ...وأن لن سوى جنمع عظامه وجنعال
والرعد إن ها كذا تال
 - 86كذا حيث ما كال عن امليم فاقطعا  ...وعن ما هنوا ّ

 - 87ويف عشر أن ال اقطع كما قد ذكرته  ...يف االعراف منها اثنان ابحل ّق أنزال
 - 88أبوسطها أن ّال أقول وبعدها  ...يقولوا وأن ّال ملجأ التّوبة انقال

 - 89كذاك مع التّهليل يف هود فافهما  ...وتعبد اثنيها وايسني مثّال
منزال
احلج أن ّال تشرك اتل خم ّففا  ...ويشركن يف االمتحان ّ
 - 90ويف ّ
 - 91ومحيم تعلوا نون ال يدخلنّها  ...ومن ما بروم والنّسا ولكن جال
فتأمال
 - 92ومن ما رزقنا كم كذا يف املنافقي  ...ن كن خبلف رمسها ّ

أسس التّوبة اجتال
 - 93ويف ّ
فصلت أم من وىف ال ّذبح والنّسا  ...كذاك وأم من ّ
 - 94كذا يومهم ابل ّذارايت وغافر  ...وعن من يشا يف النّور أيضا َتثّال
توال جاء يف النّجم ذكره  ...كذا إ ّّنا ابلكسر يف اثنني ح ّفال
 - 95وعن من ّ
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 - 96يف االنعام مقرون هبا توعدون فل  ...ويف النّحل مع خري لكم خلفه جال
حتصال
 - 97ويف أ ّّنا املفتوح اي صاح خلفهم  ...يف االنفال أيضا مع غنمتم ّ
احلج مع لقمان يدعون فاقطعا  ...ويف مال هذا والّذين وهؤال
 - 98ويف ّ

 - 99يسأل ويف الفرقان والكهف والنّسا  ...فذي أربع فاقطع على امليم تفضال

 - 100ويف ما بعشر عنهم قطعها ورد  ...وواحدة ابخللف عنهم كحفال
فأوهلا اثن فقلن ومائدة  ...ليبلوكم فيها واألنعام مثّال
ّ - 101
 - 102وأوحى فيها مع أفضتم بنورها  ...ويف ما رزقناكم بروم ت ّنزال
تنزل جاء اثنان فاقطعها كال
 - 103وننشئكم يف ما بواقعة كذا ّ ...

حتصال
 - 104ويف ما اشتهت يف األنبيا بتمامها  ...ويف ال ّ
شعرا ابخللف عنهم ّ
كل ما سأل َ ...توه ويف ر ّدوا خبلف تسلسال
 - 105وجاء إببراهيم من ّ

 - 106ويف امللك واألعراف واملؤمنون قل  ...خبلف جرى عند الثّقات مسلسال

 - 107وقل بئس ما ابخللف والوصل صف خلف َ ...توين أبعراف كذا اشتهروا صال
حتصال
 - 108ويف أينما األوىل لدى البقرة فصل  ...ويف النّحل أيضا مثله قد ّ

شعرا والغري ابلقطع جمتال
 - 109ويف أينما األحزاب خلف ويف النّسا  ...كذا ال ّ
تكمال
حلج صل  ...كاالحزاب يف الثّاين احلديد ّ
 - 110ويف آل عمران لكيال ّ
 - 111ويف هاء تنبيه وايء النّدا وأل  ...ويف وزنوهم مثّ كالوهم صال

 - 112وصل ويكأ ّن هللا مع ويكأنّه  ...ويف صاد كصل يف ات حتني وقيل ال

 - 113ويومئذ مع حينئذ صل مها معا  ...واي املتكلّم يف النّدا احذفه مسجال

الرسم حذف الياء وقفا وموصال
رب ّ
 - 114كيا قوم ما يل ّ
إين وحنوها  ...لدى ّ

الزمر قل اي عبادي َتثّال
 - 115سوى اي عبادي العنكبوت فأثبتا  ...وأخرى ّ
اجال
السكون احلذف يف عشر ّ
 - 116ويف اي عبادي الزخرف اخللف قد جرى  ...وقبل ّ
 - 117كيؤت النّسا واخشون االوىل مبائدة  ...والنعام بعض ننج يونس فاعقال
والروم تغن بل  ...قمر صال وادي النّمل والواد مثّال
 - 118يردن وهاد ّ
احلج ّ
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فتكمال
 - 119كذاك اجلوار املنشئات وبعدها  ...مع الكسر أقرن اي أخي ّ

حتصال
 - 120ويدع ابالسرى والقمر ندع يف العلق  ...وميح بشورى دون واو ّ
 - 121وصاحل يف التّحرمي ابخللف عندهم  ...وأكثرهم ابحلذف فيها تبتّال
ابب اتء التّأنيث
 - 122ورمحة ابلتّا سبعة رمسها نقل  ...وما دخل التّنوين فيها وما تال

 - 123ابالعراف هود كاف روم وزخرف  ...فثنتان فيها رمحة البقرة فال
حمصال
 - 124ونعمتها والنّحل فيها ثالثة  ...وثنتان إبراهيم فافهم ّ

السور  ...وعند العقود الثّان إذ هم فاعقال
 - 125فذي ستة وهي األخريات يف ّ
 - 126ويف الطّور واللّقمان أيضا وفاطر  ...وواحدة يف آل عمران مكمال
وقرت عني واقعة جنّت اجتال
 - 127ولعنة فيها مثّ يف النّور قافها ّ ...

 - 128كذاك امرأت عمران مع يوسف القصص  ...وحترمي أيضا قد مسع معصيت فال
 - 129كذا سنّت األنفال أيضا وفاطر  ...ثالث وقل يف غافر سنّة اجنال

 - 130كذا كلمت األعراف ابلتّا وما اختلف  ...جبمع وفرد فهي ابلتّاء جتتال

مكمال
 - 131وفطرت بقيّت وابنت اتل فما ذكره  ...كذا شجرت قل يف ال ّدخان ّ
ابب مهز الوصل
ضم حرف اثلث الفعل كادخال
 - 132ويف مهز وصل الفعل فابدأ ّ
بضمه  ...إذا ّ

 - 133ويف فتح او كسر لثالث اكسرا  ...كإيت اغلموا األمسا سوى أل َتثّال
 - 134ويف اسم ويف ابن وابنة وامرئ امرؤ  ...كذا يف اثنتني اثنان وامرأة فال
الرابع اقطعه بدأ وموصال
ّ - 135
فكال بكسر اهلمز اي صاح فابدأ  ...وعند ّ
الروم واإلمشام
ابب ّ

وسط وامل ّد فاعقال
 - 136ويف العارض املرفوع س ّكن ورم وشم  ...وال روم يف التّ ّ
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 - 137وللعارض اجملرور س ّكن ورم به  ...على القصر واملنصوب فاتركهما كال
ضال
 - 138وأختمها ابحلمد هلل دائما  ...وأسأله حسن اخلتام تف ّ

وسهال
ويسر أموري اي إهلي ّ
 - 139فيا ّ
رب هب يل توبة منك واهدين ّ ...

والصحب ذي العال
حممد  ...وعرتته واآلل ّ
وصل على طه البشري ّ
ّ - 140
تكمال
فيسرت  ...وأبياهتا قاف وميم ّ
ّ - 141
وأرختها غرس حبّا ّ

 ...كتبه لنفسه الفقري احلقري خادم العلم الشريف وخادم نعال أهله إبراهيم الرزاز ،اللهم افتح عليه

ابلعلم والقرآن ،وارزقه العمل مبا فيهما ،واغفر له ولوالديه وملشاخيه ،وجلميع املسلمني ،آمني اي رب
العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[تصوير] الصفحة األوىل من «اهلداية املهدية يف تتمة العشرة»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «اهلداية املهدية يف تتمة العشرة»
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« - 8اهلداية املهدية يف تتمة العشرة» للعالمة ابن اجلزري ()1
بسم هللا الرمحن الرحيم

وبه أثق

ضال
 - 1أال قد محدت هللا يف النّظم ّأوال  ...إهلا عليما قادرا متف ّ

 - 2وأردفت محدي اثنيا ومصلّيا  ...على املصطفى مع من قفاه ومن تال
ومفصال
الغر نظما موجزا
 - 3وبعد ّ
ّ
فإين انظم أحرف الثّال  ...ثة ّ

مكمال
السبع القراءات أو هو يط  ...لب العشر والطرق العوايل ّ
 - 4ملن أتقن ّ
 - 5فكم من إمام قال فيها تواترت  ...ومال عليها أمجع النّاس جمتال

 - 6وذا احل ّق وهو االعتقاد بال ريب  ...فشا وهبا يف الفرض والنّفل مسجال
ذكر الثّالثة ورواهتم

وصال
هاوي انقل  ...على سند والنّهرواينّ ّ
الر ّ
 - 7أبو جعفر عنه ّ
__________

( )1هو اإلمام حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،ترمجته مشهورة ج ّدا .غاية النهاية (،)247 /2
والبدر الطالع ( ،)257وغريها.
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طوي قل  ...كذا هبة هللا بن جعفر انقال
 - 8كذلك االهوازي وال ّ
ش ّ
 - 9من البصرة يعقوب كان إمامها  ...فعنه رويس مثّ روح تقبال

حصال
فوراقة عنه وإدريس ّ
 - 10وقل خلف فيما روى يف اختياره ّ ...

 - 11وأبو جعفر إن كان وافق انفعا  ...فأسكت عنه واخلالف سيجتال
الرضى  ...كذا خلف مع محزة حيث أقبال
 - 12كذا احلضرمي مع أبو عمر ّ
ذكر االصطالح
لألول اتل على الوال
 - 13جعلت رموز القارئني مرتّبا  ...فأ ّوهلم ّ

تكمال
 - 14ألف اب واتء اثء جيم وحاء خا  ...دال ذال راء زاي مثّ سني ّ
 - 15وما يف األماينّ التزمت وإن أكن  ...تلفظت فالباقي على أصله تال

للكل أو قوىل املال
 - 16وحيث أتى قيد فبالعكس من بقى  ...ورمز (رخا) ّ
فجل الّذي ال عيب فيه وقد عال
أخي اسرتنّه ّ ...
 - 17وإن تر عيبا اي ّ
 - 18على هللا تكالين وأسأل عونه  ...فما خاب إنسان عليه توّكال
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ابب البسملة
السورتني (أ) ئمة  ...وصل واسكتا (ر) فقا وابخللف (خ) ّوال
 - 19وبسمل بني ّ
سورة ّأم القرآن

السراط سراط كيف ما جاء (د) خلال
 - 20ومالك مدا (خ) ذ (ر) وايته كذا ّ ...
وضمك كسرة  ...هبا مضمر مجع تلى الياء (خ) ذ مال
- 21
ّ
وابلصاد ابقيهم ّ
وفيهن مسجال
 - 22وتثنية اي صاح حنو عليهما  ...عليهم عليهنّه
ّ

لكن يوهلمو فال
 - 23وما سقطت ايه (د) ان خلف يلههم  ...قهم يغنهم ّ

ضم ميم اجلمع يف الوصل (إ) ذ (خ) ال
 - 24وش ّذ له يف اهلاء ذي الكسر مطلقا  ...وصل ّ
 - 25وقبل سكون وصلهم كأصوهلم  ...ولكنّما يعقوب يتبع ما تال
ابب اإلدغام الكبري من كلمة ومن كلمتني

ابلصاحب وات تتمار ( ...خ) ذ ومثّ تف ّكر مع حروف (د) ان وال
 - 26وإدغام ّ
 - 27قيل هلم مع ابء انساب بينهم  ...نسبّح طه والّذي بعده كال
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 - 28جعل لكم يف النّحل مع لذهب بسم  ...عهم وأنّه هو يف النّجم حرفان ّأوال
ابلزمر وال
 - 29واثلثها والرابع اخللف معهما َ ...تثّل هلا أنزل لكم ّ

شورى جعل لكم هبا  ...كذلك كانوا الكهف قل ال مب ّدال
 - 30كذا النّمل وال ّ
 - 31ويف اب أبيديهم وابحل ّق ّأوال  ...وابملغفرة تصنع طبع وتقع عال

كمال
األول ّ
 - 32جهنّم مهادا جاوزه رّكبك وال  ...نك ّذب وآدم من يف ّ
 - 33وقيل له مع هذه الباء مطلقا  ...وقيل ليعقوب ا ّدغام فىت العال

الالت ش ّدد مع تلظّى (د) ان تتنا  ...صرون (أ) تى وادغم َتدونين (خ) ال
 - 34وات ّ
ابب إدغام املتقاربني
 - 35وأدغم يلهث خري راو ويرد رأ  ...لبثتم لبثت اعلم وأورثتمو (املال)

 - 36ابالظهار لكن عذت (ح) ذ (ث) ق ونبذهتا  ...نعذب (خ) ذوا (أ) صال ويف اركب (ر)
ضى العال

واختذمت ّ
وللكل ابب اصرب وص ّفا وهل وبل  ...يتب ّ
واختذت (د) ان وال
- 37
ّ

صال
 - 38وقيل له خلف وصاد (خ) ذوا إذا  ...وطاسني ميم نون ايسني (أ) ّ
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ابب هاء الكناية
 - 39وقصر يده طوال ايسني والفالح ( ...د) م ذات خلف ترزقانه (ج) ّمال

 - 40وأيته بطه (خ) ذ (د) ان خلفه ويتقه ( ...ث) ق (ح) ال وامدد بدار اشد ّأوال
 - 41يؤده نوله نصله نؤته (ر) ضى  ...وقصر (ث) ان (خ) ز وقل كذا يراه (ج) ال
( - 42ح) وى واخللف واسكن اللّذ بزلزلت  ...تفز وامددا (ر) فقا وخلف (خ) ال وال
 - 43فألقه (إ) ذا س ّكن سوى (ث) ق (خ) ذ سوى  ...بقصر ويرضه بن ثنا خالد عال

 - 44وأرجه س ّكن من (ث) وى واضممن (خ) ال  ...ويكسر ابقيهم واالشباع (ر) م تال
ابب امل ّد والقصر

فوسطن  ...ومنفصل اقصر (خ) ذ خبلف (أ) تى حال
كل ّ
 - 45كقالون أصل م ّد ّ
ابب اهلمزتني من كلمة

السحر امدد استفهمن (أ) ال
ّ - 46
وسهل (د) ان (أ) صل وابمل ّد (آ) من  ...ويف يونس ّ
 - 47أإن كان أذهبتم ابالخبار (ر) م  ...ويف ثالثة آمنتم (د) ان أنّك (ا) نقال
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أبوال
تكرر ّأوال  ...أال آخرا (خ) ذ غري ذبح ّ
 - 48يوسف واللّذ قد ّ
 - 49فثانيه (خ) دا (د) ال (ث) وى الواقعة ّ ...إال غري بن يف ّأول (ب) ن و (إ) ذ (د) ال
 - 50خبلف بنمل عنكبوت (ات) ل (د) ع ذكا  ...خبلف واثن فيهما استفهم (املال)
ابب اهلمزتني من كلمتني

 - 51وختفيف االخرى (إ) ذ (د) ان كيف ما أتت  ...يشاء إىل أبدل هلم سهلن (ت) ال
ابب اهلمز املفرد وهو ساكن ومتحرك
كل اهلمز إن كان ساكنا ( ...آ) ب غري أنبئهم ونبّئهم وال
 - 52وأبدل ّ

 - 53ينبأ إذا ال (ث) قن ونيب عباد (ج) ّد ( ...ح) ال (ت) ب ونبيّنا نيب (ج) امع (ح) ال
 - 54ويف الذيب (د) م (أ) صال ورؤايك أبدال  ...وأدغم كذا ما جاء من لفظه (ا) لعال
ابب املتحرك
 - 55وأبدل يواخذ مع يولف وشبهه  ...راي قرى استهزي وانشئة (ا) جنال
نبو نبطّئ خاسئا مليت وشا  ...نيك أصله واخلاطية خاطية (أ) ال
ّ - 56
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 - 57سوى (ب) ن يويد مع مائة وفئة  ...سوى (ج) م (ب) دا والتثنية فيهما (ا) نقال

 - 58سوى (ج) امع واحذف يواطوا ويطفيوا  ...قال استهزوا كاملتكون (ا) تل مسجال
 - 59ومنشون (ح) ر واخلاطني ومتكني  ...صابني مستهزين ابب تط ّّو (أ) ال
 - 60ولني اسراييل (أ) صل ييسن ليطمني  ...كذا ما جاء من لفظه (ح) ال

 - 61أتذّن عنه قل رؤف خبلفه نبؤا ( ...ث) ق وهللا يستهز (ث) ق (ب) ال

 - 62ومتكا فاحذف (أ) ال وسكون اتئه ( ...ث) أبت وأدغم نسي (إ) ذا تال
 - 63هنيا مراي مع براي وما به  ...حال (ب) ن (ث) وى ابب النّبيني (للمال)

 - 64خطية (ث) بت كيف جاءت وهيئة ( ...ب) علم (ج) ال وانقل (ث) وى وامدد ّن
(ح) ال
الساكن قبلها
ابب نقل حركة اهلمزة إىل ّ

 - 65ومل بنقل (ت) ب واآلن (ا) تل غري (ح) ز  ...ويونس (إ) ذ ردا ال انقل وأبدال
خصص وقد ش ّذ مطلقا  ...رويس وسل فسل قرأه معلّال
 - 66من إستربق ّ
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ابب السكت
والراء أيضا مع القصر حفظا
السكت عن رويس ليس ّإال مع القصر  ...والغنّة يف ّ
الالم ّ
ّ - 67
وخصص بسكت كلمتني أو اطلقا  ...خبلف (س) ما اسكت دونه خبلف (د) خال
ّ - 68
فأصال
 - 69كاالرض كقرآن ويسكت يف اهلجا  ...كصاد ألف ها قاف (أ) صل ّ
ذكر ذال إذ
 - 70فإظهار (إ) ذ (أ) صل (ج) ال وخالف (د) م  ...سوى ال ّذال والكويف على أصله تال
ذكر دال قد
وصال
 - 71وأدغم قد (ر) او وخلف ذكا بظا  ...وضاد و (د) م ابخللف يف اجليم ّ
ذكر اتء التأنيث
 - 72فإدغامها (ر) م غري اثء وخبلف ظا ( ...خ) ذوا وبسني ابجليم خلف (د) ان وال

الساكنة والتنوين
ابب أحكام النّون ّ

 - 73بغني وخاء إخفامها (ا) تل سوى يكن  ...غنيا وذي نغض وخنق فعن (خ) ال
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والرا ذا خبلف يرى  ...بغنة مثّ عند الواو واليا (للمال)
 - 74ويف ّ
الالم ّ
ابب اإلمالة

 - 75أمال (ر) جاء ما أمال حلمزة  ...وران وحاشا حسب توراة ميّال
وأطلقن ( ...س) ما وابب قرار حسب (ر) ح وضعان ال
 - 76ورواي بالم خلف (ز) ن
ّ
 - 77وأتيك (س) م ابخللف وافتح ملن بقي  ...سوى كافرين الكافرين أمل (د) ال
األوال
 - 78ويف النّمل (خ) ذ ايسني إذا وخل  ...فه معا وأعمى (خ) ذ بسبحان ّ
والراءات
ابب ّ
الالمات ّ
 - 79وعن كلّهم فاقرأ هبا عند عاصم  ...وىف هللا ما قد ش ّذ عن روح امهال
ابب الوقف

السكت وصال مباليه  ...حسايب كتايب مثّ سلطان (خ) ّوال
 - 80وحيذف هاء ّ
سهال
عم هو خ ّفف ّ
 - 81ويف تيأسن اقتىب (خ) ذه (ر) م وما هيه  ...خالد هبا قف ّ
هن مب فيم خلفه  ...وبعض بنون اجلمع بفتح النّون عنه ومل (د) ال
 - 82كمثل إليه ّ

()98/1

يذهنب (د) م وأبدل الوقف (د) خلال
 - 83كذا نربه مثّه ومم خبلفه  ...وقل
ّ

والرسم للمال
 - 84وأاي خبلفه أيّها (خ) ذ وات ايت ( ...ر) ضى ما عدا ذا اهلمز ّ
 - 85وما زال عنه الواو واليا لساكن  ...خبط فقف ابألصل عن غريه عال

 - 86كيؤت النّسا من بعدها اخشون بعد يق  ...ض صال اجلحيم واجلوار معا عال

احلج وادى يلي عال
 - 87بقاف ينادى ننج بيونس تغن  ...ابلقمر هاد (ر) م ّ

الزمر (خ) ذ وافتح الوصل (ث) قّال
الراجفة والقصص ويف  ...عباد ّ
 - 88وقيل بطه ّ
 - 89وما سقطت ايه لتنوين خلف ( ...خ) ذ سندع بواو ميح يدع معا وال
ابب مذاهبهم يف ايءات اإلضافة
فصلت ( ...أ) ب مثّ يدعونن وأوزعن (ث) ّمال
 - 90كقالون فافتح أخويت رب ّ

وإين ويف (ا) علم سوى (ت) ب دعا  ...خبلف (د) م وبتعريف أتى الفتح (للمال)
ّ - 91
صال
 - 92وقل لعبادي غري (ذ) ق عنكبوت ّ ...
والزمر أخرا (إ) ذ قوم آايت (أ) ّ
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( - 93ذ) كا نفس وجهي ذكر يل حتت فاطر  ...وبييت معا أصل وبعدي اسم (إ) ذ (خ) ال
 - 94ويف النّمل ما يل تب واي حبسريت  ...فزد وافتحها (إ) ذ واإلسكان (ح) ّمال

 - 95وحمياي (ج) د (د) ر وما قد بقي  ...رخا وفتح ممايت انقل ويف مصرخي (املال)
الزوائد
ابب مذاهبهم يف ّ

 - 96ويثبت يف وصل (إ) مام وحاليت  ...خبري وقل يسر املناد مؤصال

 - 97وخافون إن والباد معها اجلوار قد  ...هدان كذا اخشوين مبائدة عال
أبوال
 - 98من اتبعن عمران وال ّداع أيت هو  ...د تسألن ختذوين دعاء ّ
األوال
َ - 99تدونين أخرتين إسرا وأكرمن  ...أهانن وتؤتونين وكيدوين ّ

 - 100بكهف ترن مع يؤتني وتعلمن  ...ويهديين فيها اتّقون بيا عال

فحصال
 - 101كال أتبعوين نبغ كهف هبا وفو  ...قها املهتدي أشركتمون ّ

 - 102دعاين إىل ال ّداع (إ) ذا (خ) ذ وإن  ...يردن مفتوحة وصال (أ) تى الوقف (خ) ذ (أ) ال
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 - 103سوى (ث) ق وابلوادي حباليه (خ) ذ (ث) ان  ...وقل كاجلوايب (خ) الد (ث) بته (ح) ال
أبوال
 - 104وأما التّالقى والتّناد (خ) ال (أ) ب  ...سوى (ب) ن كذا ال ّداعي سوى (ث) ق ّ

 - 105وأاتن ّنل (ج) ذ (إ) ذا وافتح (ا) تل (د) م  ...كتتّبعن (أ) صل وما يل (أ) ب (خ) ال
 - 106ويف املتعال مع نذيري نذر ومع  ...ما يب مقامي مع عذايب فمثّال
وصال
 - 107وعيدي وبعد النّون يكسر حنو واسم  ...عوا حتضرون ذي اذهبوا ذين ّ
 - 108وفاعتزلوا ختزوا وتستعجلوا تف  ...نّد انتظروا يسقى ومن بعده كال

 - 109أطيعوا ارجعوا كيدوا أعيدوا يقتلوا  ...يكذبوا ك ّذبوا مع تفضحوا يطعموا وال

 - 110نكري اتقون ترمجوا تشهدوا تكلموا  ...تكفروا مع يعبدوا تقربوا (خ) ال

الزمر (د) م زخرف (أ) صلها (د) ال
 - 111متاب (خ) لوا من يتق خلف (خ) الد  ...عباد ّ
ابب فرش احلروف
سورة البقرة
 - 112وقل خيدعون (ا) علم (خ) ال وامشمن اب  ...ب قيل (د) ان سيئت وسيء (د) ان العال
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ضمه واكسرن (خ) ال
ضمه مع كسره ( ...أ) ال يرجع افتح ّ
 - 113وابب هو اسكن ّ

 - 114إذا كان لألخرى وقبل األمور قل  ...مع املؤمنون والقصص (خ) ذ (ر) م ّاوال
زل (ر) ضى عال
وضم بكسرة اس  ...جدوا أال امشم (ح) ز أ ّ
- 115
وللكل يف هود ّ
ّ

ضمه ( ...خ) ال ال رفث مع ال فسوق (ر) ضى وال
 - 116وال خوف حذف النّون مع فتح ّ
 - 117جدال (خ) ال (ر) حب وعدان أتى وأش  ...بعن ابب ابريكم و (خ) اهزءا ابدال

 - 7 - 118وكفوا (ث) وى والثّان من يعملون خا  ...طبا (أ) صله ال يعبدون عن (املال)
اخلف أمنية (أ) تى  ...وقل حسنا خسرا أسارى امدد (املال)
 - 119وابب األماين ّ
وضم  ...هـ قل تفادوهم (خ) بريا إذا تال
ّ - 120
وأما كال األنفال إذر به ّ

الضم واجزم (خ) ذ فقل نفسها (خ) ال
 - 121ويف يعملون قل خطاب (خ) ذ وتسأل اف  ...تح ّ
وأرين (خ) ذ يقولون (ذ) ق (أ) ال
أرين ّ
 - 122وو ّاختذوا فاكسر (رخا) واس ّكن ّن كس  ...ر ّ

وأما تعملون (د) ان (ر) ضى  ...ومن بعد خاطب يعملون عن (املال)
 - 123بغيب ّ

أبوال
 - 124كذا لو ترى (خ) ذ (إ) ذ سوى (خ) د (ح) ال وقل  ...ليعقوب يط ّّوع كوف ّ
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السكون (أ) ال (خ) ذ رسلنا ورسلهم (ع) ال
 - 125وأن وإ ّن اكسر وخطوات  ...فاضمم ّ
 - 126كذا سبلهم مع سبلنا أكلها واألك  ...ل خشب (رخا) سحقا (أ) ال غري (تف) تال
الرعب رعبا ونكرا ( ...ا) علم (خ) ال والعسر واليسر مسجال
السحت ّ
 - 127ونذرا مع ّ
( - 128أ) ال ذارايت (خ) ذ (ج) ن ومبرسال  ...ت عذرا (د) ان امليتة وميّتا فث ّقال

 - 129وميتا (أ) تى األوىل أال (خ) ذ ومميت ( ...إ) ذ (ر) وى وابحلم إذ دان امليت (للمال)
اضطر (أ) ّجال
الساكنني (خ) ذ  ...سوى الواو لكن طاء
 - 130وكسرك ّ
ّ
ضما ّأول ّ

الرب (للمال)
لرب
ّ
فارفعن  ...ولكن ش ّددن وانصب ّ
 - 131وأما اضطررمت (ت) ب وذا ا ّ

ضم كسره (إ) ذ (خ) ال
 - 132وموص ثقيال (خ) ذ (ر) ضى تكملوا (خ) لوا  ...وابب بيوت ّ
 - 133عيون شيوخا والغيوب جيوهبن ( ...رخا) واخفض رفع املالئكة (ا) جنال
ضم افتح مجيعا أال بقو  ...له انصب وكبري نقطة حتت (للمال)
 - 134ليحكم ّ

ضم (خ) ذ أاب  ...خيافا وقدره اسكنن فيهما خال
 - 135قل العفو فانصبه (رخا) ّ
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االول (خ) ّوال
يضار اسكن وخ ّفف) (أ) ال وغي  ...ره ش ّذ لكن رفع ّ
تضار ّ
ّ - 136
 - 137وصية ارفع عن (رخا) ويضاعفه  ...معا (إ) ذ (ر) وى فيه ويف الباب ث ّقال
( - 138خ) ال (إذ) ويبصط مثّ يف اخللق ( ...ر) ضى (د) م خلف بسطة (ذ) لّال

ضم (ر) حب (خ) ذ دفاع معا (خ) ال
 - 139هنا ومعا فافتح عسيتم (رخا) وغر  ...فة ّ
ضمه ( ...ذ) كا جزءا فيه فش ّدد وأبدال
 - 140وأعلم (د) م واكسر
فصرهن ّ
ّ

نعما س ّكن الكسر (إ) ذ كال
( - 141أ) ال يوت األخرى اكسر (خ) ال وقفن ما  ...خبلف ّ
 - 142وحتسب كال فافتحن (إ) ذ وفآذنوا  ...فس ّكنه وافتح معه ميسرة (املال)
ضمه إذا  ...وإن فتحتها تذكر بنصب (رخا) فال
ميل هو مثّ هو اسكنن ّ
ّ - 143

 - 144رهان اكسر امدده هلم واجز من (ر) ضى  ...فيغفر يع ّذب ال نفرق بيا خال
سورة آل عمران
 - 145ترون بغيب (ر) م وقل يقتلون ( ...ر) م تقية اقرأ يف تقاه (خ) ال وال
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 - 146وضعت (خ) ذوا وافتح (رخا)  ...إن ّأوال وابب يبشر مطلقا ش ّدد املال

لن (ح) ال
 - 147تعلمه اي (خ) ذ (أ) ال الطائر (ا) علمن  ...معا طائرا (خ) ذ فيهما ّ
سه ّ
 - 148وها أنتم (ا) علم اي بوفيهم (د) ان  ...ورفع وال أيمركم (ا) تل ملا (املال)

حج (خ) ّوال
 - 149بفتح وغيب ترجعون (خ) ال وزخ  ...رف (د) م (ر) ضى والفتح يف ّ
مت مسجال
وسهال أال  ...وبيا قف (خ) ال ّ
يضركم فاتل وكاين ّ
ّ - 150
ضم وافتح (رخا) حيزهنم األنبيا عال
 - 151ومتّم بكسر ال ّ
ض ّم (ر) م أن يغل ّ ...
ض ّم (إ) ذ وبغريها  ...بعكس (ر) خا والغيب يف حيسب (املال)
بضم وكسر ال ّ
ّ - 152
 - 153يكفر وخيل لكن القرح (ا) علمن  ...واالنزال عنه واعكس النّور من (مال)
نبني والوال
 - 154مييز (خ) ير فيهما وكعاصم  ...سنكتب مع عطف ّ

 - 155فخاطب ومعه فتح اي حيسبنّهم ( ...رخا) ال يغرن حيطمن خ ّففن (د) ال
 - 156مع يستخ ّف ّن وخلف جيز  ...من لكن ش ّد كالزمر (ا) لعال
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سورة النّساء
 - 157واالرحام فاكسر (رخا) وارفعن إال  ...فواحدة واقصر قياما به وال
أحل (ا) علم (ر) ضى وارفعن (خ) ال
 - 7 - 158ويف ابب ّأم اقر حلفص (رخا)  ...واكسر ّ
( - 159ر) وى حفظ هللا وأنّث يكن (د) ان  ...وال تظلمون الثّان غيب (ر) ضى (أ) ال
وافتحن (رخا) واب  ...ب أصدق (ر) م (د) ما حصرت (خ) ال
 - 160وبيّت اظهر
ّ

 - 161بنصب وقف ابهلا خبلف له ومؤ  ...منا لست فافتح اثلثا (خ) ذ (ج) ال (ت) ال

واضممن يدخلوا (د) ال
ضما
 - 162وغري أويل ارفع (خ) ذ ويوتيه اي (ر) ضى  ...وفتحك ّ
ّ
( - 163ر) ضاه ويف كاف و ّأول غافر ( ...ر) م الثّان (ذ) ق (ر) فعا ويف فاطر املال

 - 164وتلوه أرضى ّنزل وأنزل مثّ عن (رخا)  ...بعد ّنزل (خ) ذ وتعدوا اسكن (املال)
سورة املائدة
 - 165وأسكن معا شنأن (أ) صل سوى (ب) كا  ...وفتحك إن صدوا (رخا) وانصنب (خ) ال
 - 166أرجلكم وامل ّد قاسية (رخا)  ...من اجل اكسرن مهزا مع النقل أوصال
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 - 167واالذن واذن اضمم (رخا) واجلروح رف  ...ع (إ) ذ ليحكم س ّكنوا واجزموا (املال)

 - 168وعنهم عبد اضمم فافتح وطاغوت نصبهم  ...رساالت مجعا (خ) ذ واالعراف (ر) ّم (د)
ال

وارفعن خفض مثل (خ) ذ ( ...ر) ضى وابن خذ وقوم ارفع (املال)
فنون
ّ
 - 169جزاء ّ
سورة األنعام
يضم وافتح (ا) علم ومع  ...سبأ يقول وحيشر ايء (خ) ذها و (ذ) لّال
 - 170ويصرف ّ

 - 171اخربا هنا حيشر بفرقان و (خ) ذ إذا  ...وذ ّكر يكن (خ) ذها ويف الثّان (ر) م (خ) ال
 - 172وفتنتها رفع (أ) ال ونكون مع  ...نك ّذب رفعا (ر) م (أ) ال ومع الوال

 - 173ويوسف مع ايسني خاطب يعقلو  ...ن (خ) ذ أصله ّأما القصص فعن (املال)
 - 174وال تك ّذبوا ش ّذ و (رخا) وبه هنا  ...واالعراف (إ) ذ (د) عا فتحنا فحصال
 - 175ويف فتحت يف األنبيا والقمر أال  ...خال أرأيت (ا) علم بتسهيل اجنال

فن (خ) ال
 - 176ويف أنه اكسر (ر) د فأنّه (إ) ذ (ر) وى  ...توفته واستهوته (د) م خ ّف ّ
نجيكم ويونس كلّها  ...ومرمي (خ) ذ لكن بتنزيل (ذ) وكال
 - 177معا يف ي ّ
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 - 178ويف احلجر معها العنكبوت (خ) ذا (ر) ضى  ...وآزر رفعا (خ) ذ ونون (ر) ضى خال
 - 179هنا درجات مثّ تبدون جتعلو  ...ن ختفون خاطب عين (رخا) واكسر ّن وال
بضمني ث ّقال
فحركن  ...وس ّكن (خ) ال عدوا ّ
( - 180ذ) كا مستقر قل درست ّ

وفصال
 - 181له إهنّا افتح (إ) ذ وال يومنون غب ( ...رخا) كلّما فاقصر (ر) ضى (خ) ذ ّ
ثن وث ّقل (ج) ذ (إ) ذا (أ) ال
حرم (ا) أل (خ) ذ يكون  ...أنّ ّ
 - 182يستحي (رخا) ّ

فرقوا معا ( ...ر) ضى عشر ّنون وارفع اخلفض (خ) ّوال
 - 183برفع وأن خ ّفف (خ) ال ّ
سورة األعراف

 - 184وخيرج مسّى خذ (ر) ضا خالصة (رخا)  ...بنصب ويفتح أنّثن واشدد (ا) ذ (خ) ال
والرعد (خ) ذ نكدا (أ) ال
 - 185وأ ّن خفيف لعنة ارفع وش ّددا  ...يغشى هنا ّ

ضم وافتح بدا وضم  ...واكسر جىن غري اخفض الرفع أو صال
 - 186بفتح وخيرج ّ

علي على (املال)
 - 187ويف فاطر (ا) علم (ر) م أبلغكم هبا  ...واالحقاف (خ) ذ واقرأ ّ
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ض ّم (ز) ن (س) م خبلفه  ...ويف يقتلون اضمم وش ّدده (للمال)
 - 188ويعكف كسر ال ّ
 - 189وقصر أان يف الوصل مع كسر مهزة ( ...رخا) حليهم فاضمم واكسر وث ّقال

( - 190د) ال (ر) م ونغفر بنون (ر) م أنّث (إ) ذا (غ) دوا  ...خطيئكم مجع (رخا) وارفع (ا) ذ
(خ) ال

 - 191ويكسر (ر) م كاجلمع يف توحيدهم (رخا)  ...يقولوا معا خاطب هلم يلحدوا ّأوال
كفصلت اضمم واكسرن عنهم وقل  ...معا يتّبع أصل واب ها اكسر (املال)
ّ - 192
كال فاضمم الكسر ّامنا  ...ويف قصص عنه سوى يذرهم على
 - 193ونبطش ّ
سورة األنفال
ض ّم والنّصب (للمال)
 - 194ويف مردفني اكسر (ر) ضى مثّ خ ّففن  ...يغشى (أ) ال وال ّ

 - 195وموهن ش ّدد (إ) ذ وخاطب يعلمو  ...ن (د) م حيي اظهر عن (رخا) ترهبوا ثقال
كروم مع  ...واليتهم فافتح هنا الواو (للمال)
وضم ّ
( - 196د) ان ضعفا (ا) علم ّ

سورة التّوبة
ونون عزير (خ) ذ ويف اثىن النّون ث ّقال
 - 197ويف عمرة معها سقاة اقرأن (ج) ن ّ ...
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ضاد (إ) ذ (خ)
 - 198وعني عشر س ّكن وأطلق (أ) ال بصل  ...فاضمم (خ) ال (ر) م واكسرن ابل ّ
ال

كال (خ) ذ وم ّدخال وال
 - 199يف كلمة رفع (أ) ال (ر) م ويلزم اضم  ...م الكسر ّ
وخف ورمحة  ...برفع (رخا) وانصب يل ّقان (للمال)
ضما ّ
 - 200له فتحوا ّ

وسو معا فافتح (رخا) قربة (ا) نقال
 - 201واالنصار رفع اجلر واملعذرون (خ) ذ ّ ...

صنب (رخا) واضمم فقطّع (ر) تّال
ّ - 202
أسس افتح وبعده ان ّ ...
وأال إىل (خ) ذ ّ
 - 203يزيغ فأنّث عن (رخا) وسريون غب ( ...أ) ال (ر) م وأخرى النّحل يف تروا (ا) جنال
السالم
سورة يونس عليه ّ

 - 204ويف إنّه افتح (إ) ذ قضى كابن عامر ( ...خ) ال يبشر اعلم ميكر الغيب (ذ) ّلال
فحركن  ...بكسر (خ) ال واخلف يف ال ّذال (ر) تّال
 - 205وقطعا فس ّكن ها يه ّد ّ

 - 206وفليفرحوا خاطب (د) ان جيمعون (د) م ( ...أ) ال أصغر ارفعه واكسر (د) م (خ) ال
وصال
الرفع يعقوب ّ
 - 207ويف فامجعوا صل وافتح امليم خلف (د) م  ...ويف شركاء ّ
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السالم
سورة هود عليه ّ

وإين لكم ابلفتح (ح) ق (ر) واته  ...ابدي أبدلوا (رخا) عمل اقرأ كالكسائي (خ) ّوال
ّ - 208
 - 209مثود بال نون مع النّجم عنكبو  ...ت فرقان (خ) ذ وامدد سالم كال (املال)
 - 210ويعقوب فارفع وانصب امرأتك وأن  ...ش ّدد هلم ملّا كطارق ثقال

بضم  ...هـ (إ) ذ وغيّب يعملون (ر) ضى كال
( - 211أ) ال زخرف ايسني (ج) د زلفا ّ

السالم
سورة يوسف عليه ّ

شم (إ) ذ يرتع ويلعب بيا (املال)
 - 212وفتح أبت (أ) طلق وأتمننا ادغمن  ...بال ّ

وأول سجن افتح (خ) ذ واو (رخا) حبذ  ...فحاشا معا يرفع يشأ بيا (خ) ال
ّ - 213

اخلف (ر) م (أ) ال
حركن (خ) ذ ك ّذبوا ّ
 - 214وات من كيد كيف (ج) ا (ح) ز ّ
فنجى اد ّ ...
غمن ّ
الرعد وأختيها
سورة ّ

ض ّم والكفار (خ) ذ وارفعوا (أ) ال
 - 215وذ ّكر يسقى (خ) ذ ص ّدوا ص ّد (خ) ز رضى  ...ال ّ
ضمها (ا) جنال
كحج ّ
والزمر ّ
يضل ّ
 - 216هنا اخلفض يف هللا الّذي وابتدي (د) ان ّ ...
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علي اكسروا (خ) ال
( - 217ر) ضى (ذ) ق ولقمان (رخا) وبنون (د) م  ...يوخرهم خلف ّ
ضم اخلا خبلف (د) ان عال
 - 218ورفع ّ
ونون عنه مهز أدخلوا انقلوا  ...ويكسر ّ
 - 219وىف تبشرون مع تشاقون نوهنا  ...بفتح (رخا) يف ابب يقنط (أ) وصال

سورة النّحل
 - 220وننزل مع ما بعد كالقدر (ذ) ّكره  ...بش ّق بفتح (إ) ذ يدعون غب (خ) ال
الراء ث ّقل (ا) ذ (ح) ال
 - 221كآخر حج مثّ يف الطّول عن (رخا)  ...ويف مفرطون ّ

 - 222ونسقى كال اضمم (ر) م وأتنيث نون  ...أاتان وخاطب جيحدون (د) ان وال
ين النّون (إ) ذ وبفاطر  ...مع الكسر فانصب ينزل الثّقل (للمال)
 - 223ويف جيز ّ
سورة اإلسراء
الراء اضمم (خ) ال
وضم اعلم (د) م ّ
 - 224ويتخذوا خاطب (رخا) ايء خيرج اعل  ...من (خ) ذ ّ
 - 225وابلكسر (ر) د حنرا يل ّقاه أصله  ...أمران أمر وافتح أف إن أتى خال

وحركن أال  ...اي خنسف والّذي بعدها (املال)
 - 226خالفك (خ) ذ خطّا بفتح ّ
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 - 227فنغرقكم أنّث (أ) ال (د) م وش ّددوا ( ...ج) ال وانى أ ّخر معا مهزه (ا) لعال
تفجر خ ّففن (ر) اواي (خ) ال
الرايح اعلم مع األنبيا سبا  ...وصاد ّ
 - 228ومجع ّ
سورة الكهف
 - 229وتزور (خ) ذه ورقكم كسر ساكن ( ...أ) ال (د) م له مثر بضمني (ر) تّال
 - 230بثمره (د) م (ر) م واخفض احل ّق عن (رخا)  ...ويف الوصل لكنّا فم ّد (إ) ذا (د) ال
وحصال
ّ - 231
نسري نون واكسروا وانصبوا (رخا)  ...ومن بعد أشهدانهم (ا) تل ّ

ض ّم (إ) ذ قبال فضم  ...كسرا وفتحا (إ) ذ (ر) وى ايء (املال)
 - 232وما كنت فتح ال ّ
 - 233يقول ومع نون وحترمي ش ّددوا  ...يبدل (إ) ذ والنّور (أ) صال (ر) وو (ح) ال

ض ّم (ر) م (ح) امية (أ) ال
 - 234وزاكية قصر مع الثّقل (ر) د (ذ) كا  ...ورمحا سكون ال ّ
ض ّم (إ) ذ (خ) ذ (وللمال)
 - 235جزاء ارفعوا من غري تنوين (ا) علمن  ...وسدا هنا ابل ّ
 - 236بس ّدين قال ائتوين فاقطع وم ّده  ...كذاك فما اسطاعوا فخ ّفف هلم وال
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السالم
سورة مرمي عليها ّ

ضم وارفع يرث معا ( ...رخا) ليهب ابليا بال مهزة (خ) ال
 - 237وابب عتيا ّ

 - 238خلقتك (ر) حب نسيا اكسره عن (رخا)  ...ومن حتتها اكسر واخفضن (ذ) ق (ر) ضى
(أ) ال

يساقط (خ) ال ش ّددوا (رخا)  ...وقول ارفعوا (إ) ذ (ر) م وإن افتحوا (د) ال
 - 239وذ ّكر ّ
 - 240إذا نورث التّحريك والثّقل (د) ارم  ...ويذكر تشديدي (رخا) رئيا أبدال
 - 241وأدغم أال ولدا هبا وبزخرف  ...بفتحني أنّث يف يكاد كال (املال)
سورة طه وأختيها

فحصال
ّ - 242
وإين أان افتح (إ) ذ (س) وى من ألهله  ...معا ل (رخا) فاكسر واشدد ّ
 - 243بقطع وفتح الضم أشربه ضمها (ت) ال  ...وأان اخرتتك (ر) ضاه مكمال

ضم سوى (أ) ال
 - 244وتسكني كسر يف لتصنع وساكن  ...وخنلفه اجزم كسر ّ

ض ّم والكسر (د) م (ر) ضى  ...وقطع امجعوا مع كسر ميم (رخا) جال
 - 245فيسحتكم ابل ّ
 - 246وهذان (خ) ذ أنّثا ختيل (ذ) روة  ...ويف ال ختاف ارفع (رخا) أثرى (د) ال
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حنرقن (أ) ال
 - 247بكسر وتسكني محلنا ّ
بضمه  ...وتشديد كسر (إ) ذ (د) ان ّ
وخف ض  ...م كسر له والباقي يفتح (املال)
لضم مع سكون ّ
 - 248بفتح ّ
ضم  ...ها وبكسر مثّ ايء فأبدال
فضم افتحن والنون نقضي بفتح ّ
ّ - 249

فحرك (خ) ذوا وافتح وإنّك ال (املال)
وحرك ونصب الرفع بعد وزهرة ّ ...
ّ - 250

 - 251وأيهتم ذ ّكر (ر) ضى (خ) ذ (ج) ن ونو  ...ن حتصنكم (د) ارك وأنّث (إ) ذا تال
وجهال
وضم وافتح (خ) ال وقل  ...حرام (ر) وى والنّون أنّث ّ
 - 252ونقدر بيا ّ

وصال
ضم  ...كسر (أ) ب ال (ث) ق وابلياء ّ
صل ّ
 - 253بنطوي ورفع بعد (أ) ّ
ورب ّ
 - 254حباليه وافتحها واحكم (ث) بته  ...ويف رأبت زد مهزة معها (ا) جنال

الريح (ج)
 - 255ليقطع ليقضوا أسكن (أ) ال (ر) م (ذ) كا  ...ولولوا نصب (إ) ذ (خ) ذ وامجع ّ
ّمال

 - 256يذال معا أنّث (خ) ال ومعاجزي  ...ن مع سبأ امدد خفض عن (املال)
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سورة املؤمنني
ض ّم (د) م هيهات فاكسر معا (أ) ال
ضم  ...واكسر ال ّ
 - 257وسينا بكسر (ا) علم وتنبت ّ
وضم ته  ...جرون (رخا) واخللف يف عامل (ج) ال
 - 258وترتا ّ
فنون عنه وافتح ّ

 - 259بيد به وافتح أهنّم قال أخربوا  ...معا عن (رخا) واجن (ر) اضيه (خ) لّال
سورة النّور والفرقان

 - 260وخ ّفف فرضناها (رخا) خف أن معا  ...وبعدمها رفع (خ) ال غضب (املال)

يتأل (ا) علم وغري انصنب ال
ضم كسرة كربه  ...وال ّ
 - 261بفتح وبصر ّ

تفعال
ي اضمم واشدد الياء عن (رخا)  ...وتوقد كالبصري املديين ّ
ّ - 262
ودر ّ
ضم اكسر ويتخذ اضمم اف  ...حتن أصله واخللف مع قاف (ر) تّال
 - 263ويذهب ّ
كمال
 - 264تش ّقق وذرايتنا امجع إذا (خ) لوا  ...وأيمران خاطب (رخا) قد ّ
الطّواسني
 - 265وينطلق انصب رفعه ويضيق (خ) ذ  ...وأتباعك اقرأها بو اتّبعك (خ) ال
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 - 266ويف خلق اضممه وحرك به (ر) ضى  ...يف ننزل التّخفيف بعد ارفعوا كال

ضمة الكاف (ذ) ووال
( - 267أ) ال بشهاب النون (خ) ذ (ر) م سبا معا ( ...رخا) مكث افتح ّ
ض ّم (إ) ذ (د) ال
 - 268أال يسجدوا خ ّفف وإن شئت قف أال  ...واي واسجدوا وابدأه ابل ّ
وأان وأ ّن النّاس فاكسر (إ) ذا وغي  ...ب وت ّذ ّكرون (ذ) ق وبل ا ّدارك (ا) جنال
ّ - 269

ض ّم (ر) م (خ) ال
 - 270هبادي معا (ر) حب فذانك ش ّد (د) م  ...ويصدر فاضمم واكسر ال ّ
 - 271ويف خسف الفتحني (خ) ذ واجزموا (رخا)  ...يص ّدقين حيىي فأنّث (إ) ذا (د) ال
العنكبوت
ونون (ر) ضى العال
 - 272ويف النّشأة اقصرها مجيعا (رخا) ويف  ...مو ّدة ارفع (د) م ّ

 - 273وبينكم اخفض (خ) ذ وإسكان كسرول ( ...ر) ّووا ويقول النّون (آ) تيك (خ) لال
الروم إىل سورة «ص»
ومن سورة ّ

ضم واسكن (إ) ذا (خ) ال
 - 274ويف ترجعون غب ونون نذيق (ذ) ق  ...لرتبوا خطاب ّ
وتصعر ش ّد واقصر (خ) ذوا (أ) ال
 - 275وكسفا فس ّكنه ويتّخذ ارفعن  ...أال ّ
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حركن (ر) م أخفي اسكنه (خ) ذ وال
 - 276ويعقوب
ّ
كالكويف يف نعمة وخل  ...قه ّ

الالء حذف كال (ا) نقال
خف (د) م يعملوا معا  ...خطاب (رخا) اي ّ
 - 277وملّا بكسر ّ
السبيل الوصل كاألصل (للمال)
بكل ّ
وسهل (أ) صله والظّنون ّ
والر  ...سول ّ
ّ - 278

 - 279وابحلذف قف (خ) ذ يسأل اشدد  ...وم ّد (د) م وساداتنا (خ) ذوا (إ) ذ (د) ال
ض ّمان والكسر (د) خلال
 - 280عامل رفع جر امليم معا (خ) ذوا  ...تبينت ال ّ

وحرك (ر) ضى (خ) ذ واكسر الكاف (للمال)
 - 281كذا إن توليتم ومنسأته امهزن ّ ...
وجهل الك  ...فور ارفعوا (ا) صل ويف ربّنا (خ) ال
 - 282مبسكنهم واليا جنازي ّ

ضم واكسر (ر) وى اجنال
 - 283وابعد فاشدده (رخا)
وحر  ...كن (خ) ذ ّ
ّ
وفزع ّ
وافتحن ّ

ضعف (د) م وال
الرفع ّنوان ( ...ح) زا ورفع اخلفض يف ال ّ
وضم أذن (ر) م وانصب ّ
ّ - 284

وضم اكسرن (أ) ال
 - 285ويف الغرفات امجع (رخا) والتناوش اب  ...د أن مهزه (إ) ذ (خ) ذ ّ
ض ّم واضمم (خ) ذ ويف الشيء (املال)
 - 286بتذهب ونصب الرفع بعد اتل ينقص  ...افتح ال ّ
واالوال
ووحد بينات (ر) ضى أإن  ...بفتح ذكرمت (خ) ّ
 - 287جبر ّ
ف (أ) صل ّ
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 - 288واآلخر فارفع صيحة واحدة ( ...أ) ب ويف مستقر فاكسر القاف مثّال
 - 289ورا القمر ارفع (ذ) ق وذرية افردن  ...بفتح (ر) ضى واجلمع يف الطّور ّأوال
الصاد ث ّقال
( - 290خ) ذوا
خيصمون ح ّ ...رك اخلا بكسر (خ) ذ (ر) ضى ّ
واضممن التّا (رخا) ّ
ّ
 - 291كذا شغل فاضمم (رخا) فاكهني مع  ...دخان وطور وويل اقصر (إ) ذا تال
الالم خ ّفف (ر) اضيا (د) ائما وال
بضمي كسرتيه (خ) ذوا (ر) ضى  ...ويف ّ
 - 292وجبال ّ
 - 293وننكسه فافتح سكون خففن (رخا)  ...لينذر كاألحقاف خاطب (إ) ذا (خ) ال
 - 294ويقدر فاقرأ يف بقادر (د) ارم  ...واألحقاف (خ) ذ ال نون يف زينة املال

 - 295وأو معا اسكن إذ يزفون فافتحوا ( ...رخا) أل فافتح مدا عرب خذوا وال
ورب ووصل يف اصطفى عنه جمتال
 - 296أبو جعفر عنه ارفع هللا ربكم ّ ...
والزمر
سورة ص ّ

وضمي  ...بنصب أال اضمم واسكنن (ر) م (وللمال)
 - 297ليدبّروا خاطب وخ ّفف ّ
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 - 298مبا توعدوا خاطب (ر) م كسر أ ّّنا  ...عباده (إ) ذا أمن فش ّدد عن املال
سورة املؤمن وأختيها

تنون كذا اقطع واكسر ّن ادخلوا (املال)
 - 299وأو أن فزد ومهزا (ا) ال (ر) م وقلب ال ّ ...

 - 300وينفع ذ ّكر (خ) ذ واخفض سوي (خ) ذ  ...وابلرفع (إ) ذ حنسات اكسره (ر) م (أ) ال
 - 301وحيشر فاصمم وبعد عنهما  ...ارفع ويرسل نوحى النّصب (للمال)
الزخرف وأختيها
سورة ّ

وحرك (ب) هـ (خ) ال
 - 302وعند (خ) ال جئناكم (ا) علم جبئتكم  ...ويف سقفا فاضمم ّ

ضم الكسر (أ) صل (ر) وى حال
( - 303ر) ضى اي يقيّض (خ) ذ وأسورة له  ...يص ّدون ّ
 - 304ويف سلفا فتحى (رخا) يلقوا اتل يف  ...يالقوا كطور سائل قبله (املال)

ضم (خ) ال وال
وضم مثّ يغلي فأنّثوا ( ...د) ان فاعتلوه الكسر ّ
 - 305بنصب ّ

واضممن وال
 - 306معا رفع آايت على كسره (خ) ذوا  ...وغب يؤمنون (ا) علم (ذ) كا
ّ

الساعة (املال)
كل أم  ...مة (إ) ذ (ر) وى الثّاين وو ّ
 - 307كذا افتح ليجزي (ا) علم ويرفع ّ
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وحممد صلى هللا عليه وآله
سورة األحقاف ّ

ضم وارفع بعده (ر) اضيا (خ) ال
بضم (خ) ذ (ر) ضى فصله (خ) ذوا  ...يدي ّ
 - 308وكرها ّ
اسكنن (د) ال
ضما اسكن وخ ّففن  ...وأملي أبملي (خ) ذ ونبلوا
 - 309ويف تقطعوا افتح ّ
ّ
سورة الفتح واحلجرات

 - 310سيوتيه اي (ر) ض (د) م وخاطب يومنوا  ...وبعد ثالث تعملوا معها (املال)
 - 311ويف احلجرات اضمم (ر) ضى (خ) ذ تقدموا اض  ...مم اكسر إىل (ر) حب وأخوتكم

(خ) ال
سورة ق وأختيها

 - 312نقول بنون عن (رخا) قوم خفض (د) م  ...واتّبعت (خ) ذ واملصيطر (ر) تّال
سورة النّجم
 - 313وك ّذب ش ّدد (إ) ذ وَترونه (خ) ال  ...واالوىل هبمز الواو يف حاليت (ح) ال
ومن سورة القمر إىل اجملادلة
جر رفعا (أ) ال ستع  ...ملون فغب واملنشآت افتح (املال)
 - 314ويف مستقر ّ
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 - 315حناس جبر الرفع (ذ) ق حور عني اعلمن  ...وشرب فاضمم (أ) صله غري (ث) ّمال
بضم (د) م وفتحي اخذ وبعد  ...فانصب ووصل يف انظروان (رخا) حال
 - 316فروح ّ
 - 317وتؤخذ ذكر (د) م يكونوا فخاطبوا ( ...د) ان ثقل نزل م ّد أاتكم (املال)
سورة اجملادلة واحلشر
وتقل هاؤه  ...وال أكثر ارفع (خ) ذ تكونوا أولوا (مال)
 - 318ويظّاهرون اقصر ّ
 - 319فأنّث ولكن ينتجوا ينتجون (د) م  ...وخالف ابقيهم ويف خيربوا (املال)
 - 320خفيفا وأنّث ال تكون ودولة  ...برفع (إ) مام مثّ قل جدر (خ) ال
ومن سورة االمتحان إىل سورة املعارج
عوال
ضم (أ) صل (ر) ضا وصا  ...ده افتح (أ) ال والثّقل (ر) اضيه ّ
 - 321ويفصل ايء ّ

 - 322وأنصار ّنون واحذف اهلمز بعد (إ) ذ  ...وابمل ّد أستغفرت (ث) بّت (ب) هـ (ت) ال
خف ذق واجزم أكون (رخا) ونو  ...ن جيمعكم (خ) ذ وجدكم كسر (ذ) ّلال
 - 323لووا ّ
لضم وتدعون اسكن اخلف (خ) ذ تفاو  ...ت (ر) م وغب تذّكروا وتؤمنوا (خ) ال
ّ - 324
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ومن سورة املعارج إىل القيامة
صال
 - 325ويسأل فاضمم (إ) ذ سوى (ب) ّرو امجعوا  ...شهاداهتم (خ) ذ و ّدا ال ّ
ض ّم (أ) ّ
 - 326سوى (ث) ق وفتح أنه كان فيهما  ...تعاىل (أ) ال (ر) م قبل ملا عن (املال)

ورب ارفع (ا) لعال
 - 327تقول تقول (خ) ذ ونسلكه نو  ...ن إذ ليعلم فاضمم (د) م ّ
ض ّم (إ) ذ (خ) ال
والرجز ابل ّ
 - 328كذا يف النّباء واخفض وطاء  ...افتح اسكن (رخا) ّ
 - 329لكسر وإذ أدبر تقول إذا دبر  ...أال ي ّذ ّكرون الغيب جاء عن (املال)
سورة القيامة وأختيها

 - 330وميىن فذّكر (خ) ذ سالسل قصر وق  ...فه (د) م (ر) ضى كانت قوارير (د) خلال
ونونه (إ) ذ (ر) ووا وعاليهم اسكنوا ( ...إ) مام وإستربق خبفض عن (املال)
ّ - 331

صال
 - 332تشاءون خاطب عنهم واو وقّتت ( ...أ) ال غري (ث) ق واخلفض يف القاف (أ) ّ
بضم له وال
 - 333ويف انطلقوا الثّاين افتح ّ
الالم (د) اراي  ...وكسر مجاالت ّ
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ومن سورة النّبأ إىل سورة األعلى

وارفعن خف  ...ض رمحان إذ راموا وانخرة (د) ال
 - 334ويف البثني اقصر (ذ) كا
ّ
 - 335وخ ّفف تزّكى (ر) م ومنذر ّنونوا  ...أال ورويس وافق الفتح موصال

سعرت (د) ائم العال
 - 336أبان صببنا قتلت ش ّد (أ) صله  ...ويف نشرت (ر) م ّ

ضم وافتح (أ) ال (خ) ال
 - 337وظا بظنني عن (رخا) ويكذبون غب ( ...إ) ذ وتعرف ّ
 - 338ونضرة رفع عنهما وافتح اسكنن  ...ويصلى (رخا) حمفوظ اجلر (للمال)
ومن سورة األعلى إىل آخر القرآن
 - 339وخاطب (رخا) بل يؤثرون ويسمع اض  ...مم الغيب وارفع ال غيه (د) ائما وال

 - 340مصيطر (ر) م ش ّدد ّإايهبم (ا) علمن  ...فق ّدر عند امدد حيضون (ر) م (أ) ال
 - 341يعذب فافتح معه يوثق (خ) الد  ...ويف لبدا ث ّقل (ا) إلفك (للمال)
 - 342يرفع وبعد اخفض وأطعم عنهم  ...ومطلع فاكسر (ر) م بريّة ث ّقال

واخلف مجع (د) م و (ح) ذ  ...ف ليال فهمز (إ) ذ وإيالفهم وال
( - 343رخا) فيهما
ّ
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ضمه ( ...ر) ضى (خ) ذ وشر الن ّفااثت (د) عت وال
 - 344بال ايء (ا) علم كفوا اسكن ّ
واخلف عن (ذ) كا  ...فهذا حبمد هللا كاف ملن تال
ض ّم
ّ
 - 345خبلف وقيل ال ّ
 - 346وَتّت بتوفيق اإلله ومنّه  ...اهلداية للقراء يف الطّرق العال

كمال
 - 347وأبياهتا أعدد من مئني ثالثة  ...ومخسني بيتا بعدها اثنان ّ
عمر الورا وتفضال
 - 348فيا ّ
رب اي هللا اي خري سامع  ...وأكرم من ّ

 - 349سألتك غفراان وعفوا ورمحة  ...ولطفك يب يف القرب واحلشر يف املال
ضال
 - 350ومن خبلعات القبول ونفع قاريها  ...لدى الدنيا واالخرى تف ّ
الرضى متقبال
 - 351ويف جنّة العرفان جنّي قلوبنا  ...وتنزهلا روض ّ

حممد  ...نبيك خري اخللق طرا وأفضال
وصل على اهلادي البشري ّ
ّ - 352
والصحب ما غربت ذكا  ...واندي مناد ابلفالح حميعال
 - 353وآله ّ

َتت اهلداية املهدية ،ىف تتمة العشرة ،حبمد هللا وحسن توفيقه ،حامدا هلل ،ومصليا على نبيه حممد

ومسلما.
***
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[تصوير] الصفحة األوىل من «النهاية يف القراءات الثالث الزائدة عن العشرة» «ق»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «النهاية يف القراءات الثالث الزائدة عن العشرة» «ق»
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[تصوير] الصفحة األوىل من «النهاية» نسخة قراءات طلعت ،املشار إليها ب «ط»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «النهاية» نسخة قراءات طلعت ،املشار إليها ب «ط»
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« - 9النهاية يف القراءات الثالث الزائدة عن العشرة» لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري
بسم هللا الرمحن الرحيم

 - 1بدأت حبمد هللا نظمي ّأوال  ...وأهدي صاليت للنّيب ومن تال

متأمال
 - 2وبعد فخذ نظمي حروف ثالثة  ...على العشر قد زادت وكن ّ
فأوهلم من م ّكة ابن حميصن  ...مع ابن كثري عن جماهد اعتال
ّ -3

ي ابإلسناد ن ّقال
 - 4فعنه أبو موسى هو
اهلامشي مع  ...أيب احلسن ّ
البز ّ
ّ

ضال
 - 5واألعمش وهو احلرب أستاذ محزة  ...من الكوفة الفيحاء كان مف ّ
أتصال
 - 6روى الشنبوذي مثّ مط ّّوعيّهم  ...على سند عنه على ما ّ

البصري شيخ فيت العال
 - 7واثلثهم يف التّابعني مق ّدم  ...هو احلسن
ّ
 - 8جعلت لكل أصل صاحبه فإن  ...خيالف ذكران واملوافق أمهال

 - 9واالعمش واملكي ما قال مبهج  ...وعن حسن ما قال االهواز جمتال
 - 10وميم وها ايء ألف شني طا وها  ...رموزهم فاحفظ ورتّب على الوال
 - 11وشرطي على ما يف البداية قلته  ...وأسأل ريب عونه متوّكال

ابب االستعاذة والبسملة

صال
السميع العليم (ح) ز  ...كذا بعد إ ّن هللا هو (ح) يث (أ) ّ
 - 12وعوذك ابهلل ّ

 - 13وأدغم (ح) ال (ش) اذ وبسمل فاصال ( ...م) ان (ط) ب وصل (ش) يبا وسكتك (ح) ّمال
سورة أم القرآن
 - 14ويكسر دال احلمد هلل حيث جا ( ...ح) ال ما لك انصب (ط) ب وم ّد (ح) مى (ط) ال
لضم (ح) ز  ...ويف نستعني الكسر يف النّون (ط) ّوال
ضم وافتح ّ
 - 15ويعبد ايء ّ
ابلصاد (ش) ّمال
َتسكم  ...صراط لدى التّعريف ّ
 - 16كذا حنو تعلم مثّ تعفوا ّ

()130/1

 - 17وابلسني يف نكر واإلمشام مطلقا ( ...ط) را وصراطا مستقيما (ح) ال حال
ضم كسرا إليهم ( ...ط) ما ميم مجع بعد كسر بيا صال
 - 18عليهم لديهم ّ

ضم الواو (ح) ز و (أ) تى (م) ان  ...كأصلهما غري انصبوه (( )1م) علّال
 - 19ومن بعد ّ
ابب اإلدغام الكبري
 - 20واالدغام يف املثلني من كلمتني (ح) ز ( ...ش) ذا كلمة ال التّا كموتتنا (ط) ال
واألوال
 - 21وات مضمر حيزنك (ح) ب واب بنا  ...وميم وأخفي العكس (ش) اف ّ
اضطر (م) سجال
ضم يف مثل مع امشامه (م) ضى  ...ويف القرب إطباقه
ّ
 - 22إذا ّ
ّقكن (م) ز تصلية (ط) ال
 - 23وعظت وأخرج شطأه كخلقكم  ...رزقكم وطل ّ
ابب هاء الكناية

 - 24ويرضه بقصر (إذ) تس ّكن (( )2ح) سنه  ...ويتقه (ا) علم (ح) م وصل أيته املال

ابب امل ّد والقصر

ووسط هلم م ّدا وما انفصل ( )3اقصروا ( ...م) ّدا (ح) ده لكن ابالشباع (ش) ملال
ّ - 25

ابب اهلمزتني من كلمة

 - 26وال فصل عنهم واحمل ّقق (إذ) (ح) وى  ...وآمنتم أخرب (م) ان أعجمي (ح) ال

وسهله (م) ن خلف وم ّدمها (ح) ال
 - 27وإن كان (ط) ب (م) سرا وأذهبتم (أ) تى ّ ...
ابب اهلمزتني من كلمتني
وسهال
 - 28واثنيهما ح ّقق مجيعا (ح) مى (أ) ب  ...وحذفك أويل الفتح (م) اض ّ
__________

( )1يف (ق)« :انصب والم».
( )2يسكن «ط».

( )3يف ق« :ومنفصل».
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الضم (م) اجد  ...وخمتلف منها على أصله تال
 - 29لدى الكسر والثّاين من ّ
ابب اهلمز املفرد
 - 30وذا الكلمتني أبدل كاالرض (م) ضى  ...وأنبيهم واكسر ونبيهم (ح) ال
ابب وقف األعمش على اهلمز
االوال
 - 31وقف عنه ابلتّحقيق أو مثل محزة  ...وفيه على خلف خي ّفف ّ
ابب اإلدغام الصغري وذكر ذال إذ

الصفري (ا) علم ويف اجليم (ط) ّوال
( - 32وأدغم) ( )1إذ (م) رو و (ح) ز غري جيمه  ...وعند ّ
ذكر دال قد واتء التأنيث وهل وبل

كل وهل وبل ( ...م) ضى هل ترى بل تؤثروا (ح) ز طبع (ط) ال
 - 33وأدغم قد والتّاء ّ

ابب حروف قربت خمارجها

 - 34وابب ّاختاذ ادغم كيغلب لبثت صا  ...د ذكر يرد يلهث وأورثتمو (ا) ملال
 - 35وابب اصرب اظهر عنهمو ونبذهتا  ...وعذت (م) ضى طسم (ط) وى تال
الساكنة والتّنوين
ابب النّون ّ

 - 36وال خلف عنهم (أهنم) ( )2كأصوهلم  ...وال غنة يف الواو والياء (ط) ّوال
ابب الفتح واإلمالة

كل الّذي عن محزة (م) حض (ا) لعال
 - 37أمل ران ضنكا (ح) ز فقط وأجاءها  ...و ّ
وبقهار البوار افتح املال
 - 38ومهز أنى والنّون ضارين مع أضا  ...ء (ط) ب ّ
__________

( )1يف نسخة «ط»« :فأدغم».
( )2يف نسخة «ط»« :فيهما».

()132/1

السكت والوقف
ابب ّ

صال
ص (أ) ّ
 - 39وال سكت (أ) صال مثّ وقفك جائز  ...بروم وإمشام وابلنّ ّ

 - 40معا ويكأن ابليا (ح) مى (ط) ب (خبلفه) ( ... )1وابمليم يف مل والّذي مثله املال
ابب مذاهبهم يف ايءات اإلضافة
 - 41وس ّكن عند اهلمز (ح) سن وهم على  ...أصوهلم ّإال مواضع جتتال

 - 42فتحيت وأوزعين فطرين وأجري اف  ...حتوا من معي (ح) ز (م) ن ويل أمر (ح) وال
وأين أراكم  ...كذا أتمروين عندى ادعون املال
لكين ّ
 - 43وس ّكن ّ

الالم أاتين وآايت عهد ر  ...ت (ح) ز (م) ن اي عبادي ((ح) مي (أ) ال) ()2
 - 44ويف ّ

الضر مع أرو  ...ن (ط) ب (م) ل وحسيب (ح) م ويف زمر (م) ال
مسين ّ
 - 45عبادي بلغين ّ
مسين أهلكن لكل  ...هلم نعميت قل جاءين (م) الك (ح) ال
 - 46وقل لعبادي ّ

 - 47ومع وصل مهز ليتين قوم كلهم  ...ويفتح أين نفسي ذكري أخي (م) ال

 - 48وبعدي (ح) وى مع غري مهز صراط قم  ...لئال ويل صدري ونفسي أخي كال
صال
 - 49مبائدة ىل دين (ح) ام ومال ال ( ...م) صيب ويف يس (م) اضيه (ح) ّ
الزوائد
ابب مذاهبهم يف ّ

 - 50وكلّهم فيها علي أصله وزد  ...لبصرهم اي آت يعقوب موصال

خص يف الوصل (م) ن (ح) ال
 - 51وابلواو يدع ال ّداع (ح) بر (م) ضى وأك  ...ر من وأهانن ّ
 - 52دعائي لكل واحذفوا وير  ...تعي مثّ آاتين بنمل عن (ا) ملال
ابب فرش احلروف سورة البقرة

 - 53وال ريب ّنون (ح) ز وأنذرهتم معا  ...فأخرب (م) ان واضمم غشاوة مهمال
__________

( )1يف «ط»« :خلفه».
( )2يف هامش (ق) :اخلا (ج) ال.

()133/1

الضم معجما  ...وقل خيدعون (م) ز (ح) ال يك ّذبوا (ح) ال
( - 54ح) ال له فتح كذا ّ

 - 55وقيل وابقيه ابإلمشام (ش) م (ح) مى  ...وسيق (ح) ال سيئت وسئ خلف (م) ن تال
 - 56وظلمات واحلرمات قل وصواقع ( ...ح) مي خيطف اكسر خاه والطا وث ّقال

ضم وافتح (ش)
( - 57ط) وي (ح) ز وكسر اليا (ح) كى يرجعون (أن  ...يكون) ( )1لالخرى ّ
فا (ح) ال

وأول ايسني (م) ضى قصص ومؤ  ...منون (ش) ذا قبل األمور (ش) مر دال
ّ - 58

جهال
وضم ات ال  ...مالئكة (اسجدوا) (( )2ط) ب وعلّم ّ
 - 59ويستحي كال حذف (م) عين ّ
 - 60وآدم فارفع (ح) ز فال خوف ّنون (ا) ت  ...ل (م) ط وله (كاحلضرمى) ( )3مطلقا كال
وسهل (ط) وى قل يذحبون فأسجال
 - 61وهذي هبذه (م) ز وقل إسرائيل (ح) مى ّ ...
والصعقة وابريكم (م) ال
 - 62وعدان (واي قوم) ( )4اضمم الكسر كلّه  ...وصعقة ّ

الضم أوصال
ضم كسره كيف جا ( ...م) ان يفسقون الكسر يف ّ
 - 63ابالخفا ورجزا ّ

 - 64خطيئاتكم (ح) ز عشرة اكسر (ط) وى وخل  ...ف االعراف (ط) ب ال نون يف مصر (ح)
م (أ) ال

وي والواو تقلب (ش) لشال
 - 65وقل واذكروا واذّ ّكروا هزؤا وكف  ...ؤا اسكن (ط) ّ

الضم االسكان (م) ثّال
 - 66وأيمركم يطعمكم (قل) ( )5وشبهه  ...يعلّمكم يف ّ
ونون (ح) ال (ع) ال
 - 67تشابه ذ ّكر ش ّد واضمم (ط) وى وقب  ...ل (زد ميم ات) ( )6واكسر ّ
 - 68ملا ش ّد (ط) ف واخللف بعد معا ويه  ...بط الكسر فاضمم قل كلم كاسرا (ط) ال

وللمك خاطب يعلمون وكيف جا اال  ...أماين فخ ّفف (ح) ز وغب (تعبدوا) (( )7ا) ملال
- 69
ّ
( - 70وأسرى وتظ ّّهروا تظ ّّهرا تقتلون  ...معا حسنا بال نون (ح) ّمال) ()8
__________

( )1يف اهلامش« :إن يكن».
( )2يف نسخة «ط»« :اسجد».
( )3يف نسخة «ق»« :كاحلضرمي».
( )4يف نسخة «ط»« :ويقوم».

( )5يف نسخة «ط»« :مثّ».
( )6يف نسخة «ط»« :اتميم زد».
( )7يف نسخة «ط»« :يعبدوا».
صال
( )8يف «ط» :وأسرى ّ
ويظهرا ويقتلون مقا حسنا بال نون (ح) ّ
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ض ّم س ّكنوا ( ...ح) ال (ط) ب ونذرا (إ) ذ وعقبا (أ) تى (ح) ال
 - 71تفادوا ورسل كيف جا ال ّ
 - 72وابلعكس خلف (م) ز وعرفا وعذر (ح) ز  ...وأيّد خ ّفف م ّد ابن أتى (م) ال
ئل مث ّقال
 - 73وينزل ش ّدد كلّه (ح) ز وغريه  ...على أصله قل جرب ّ

موصال
 - 74ووجه
كمكي (م) ضي وكشعبة  ...مع امل ّد (ح) بر ميكئيل ّ
ّ

شياطني رفعه  ...بواو ((ح) بيب) ( )1راعنا ّنونوا كال
 - 75وقل عوهدوا وحيث ال ّ
والالم ((ح) لّال) ()2
« - 76حبا مبدحه قل ننسها مبؤنّث  ...تولوا بفتح التّاء ّ

كمال
ضمه  ...فأطلق ّ
ورب اعكس منادي (م) ّ
 - 77مثاابت قل ذريّيت كسر ّ

ضم الراء (ط) ّوال
 - 78وو ّاختذوا افتح (ح) ز فأمتعه (ط) وى  ...صل
اضطره افتح ّ
ّ
ط مسلمي  ...ن فامجع أبيك افرد (ح) ال رؤف (ط) ال
 - 79وأران وأرين اكسر (إ) ذن (ح) ّ
ليال إببدال اجلميع (إ) ذا تال
 - 80بقصر وخاطب (يعملون) ( )3ومن هلم ّ ...

 - 81ويرفع خفض النّاس مع قبله وبع  ...ده أمجعون الواو خاطب تروا (ح) ال

 - 82وإ ّن وإن فاكسر وخطوات فتح خا ( ...مجيعا) (( )4ح) ال والطّاء س ّكنها (ا) ملال

الساكنني (ش) م  ...ورفعك ليس الرب (م) ن (ش) اكر (ح) ال
ّ - 83
وضمك كسرا ّأول ّ

الرب (ح) ز وفد  ...ية ّنونوا (م) وال مساكني (ط) ّوال
 - 84ولكن خفيف وارفع ّ
لكل رجاال اض  ...ممّن (م) ضى وارفع وصية (م) ن (ط) ال) ()5
( - 85آتيتم معا اقصر ّ
الرفع (ح) بر لتكملوا ( ...ح) فيظ ويف املسجد توحيد (ا) قبال
 - 86وشهر بنصب ّ
 - 87وقل عن هللّة هكذا بعد من وبل  ...علي إن انت الم كمن لرض (م) جتال

الضم يف الكسر (ح) ز (م) ال
كل ّ
احلج والعمرة ارفعوا ( ...ح) ال والبيوت ّ
 - 88وابلكسر ّ
__________

( )1يف نسخة «ط»( :ح) بيب».
( )2يف نسخة «ط»(« :إ) ذ (ص) ال».
( )3يف نسخة «ط»« :يعملون».
( )4يف نسخة «ط»« :مجيعها».
( )5زايدة يف «ق».
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ضم (إ) ذ وارفع الوال
( - 89جدال) (ّ )1
ونون رفعه (ح) م ويشهد اض  ...مم اكسر ويهلك ّ
جهال
 - 90ثالثتها (حا) وي (م) عان ورفع ال  ...مالئكة اخفض (ط) ب وزيّن ّ

ج والعفو انصبوا عن (( )2ا) ملال
 - 91ويف آل عمران ورفع احلياة حب  ...ب إ) ذ (ح) ّ
 - 92ويرفع خفض املغفرة (ح) ز (ط) وى وت  ...فعل يطهرن (م) ن نون نبيّنها (ط) ال
والرضاعة ار  ...فعوا من تضارر (هكذا) ( )3أحسن تال
تتم فأنّث فاحتا ّ
ّ - 93

ب (م) ن (ح)
 - 94يضاعفه انصبه (شم (ح) ديد (ش) فا (ح) ال  ...وغريمها ث ّقل رفع زي (ط) ّ

ال

ضم (ط) ب (ح) ال
 - 95وبالء (ط) را معنا ويف اخللق بصطة  ...ويبصط (م) اض غرفة ّ
احلي اطلبوا (م) نه مسجال
 - 96دفاع (ح) كوا القوم قيام (ط) ب ورفعه  ...وكل ّ

الرشد ننشر (ح) وى وصل ( )4يتسن مثل  ...ولكوف (م) صيب قال أو قيل «ط)
وضم ّ
ّ - 97

ّوال) ()5

 - 98بربوة اكسر (ط) ب وفتح وجنّة  ...جبمع (ح) ال اتءات ّبزيّهم حال

وصال
نعما فسكنه معا (ح) ين ّ
( - 99هـ) دي خلفه ش ّدد تداركه (ح) مى ّ ...

 - 100وحيسب (فافتح) (( )6ح) لو (ط) عم وم ّد مع  ...راب حيث ما جاء الرابء (ح) ال حال
 - 101بقي س ّكن اليا فأذنوا ايقنوا قرا  ...فنظرة س ّكن (د) ز وميسرة (م) ال
يضار مث ّقال
بضم وفليملل ليتّق كسر ال  ...مه (ح) افظ واقرأ ّ
ّ - 102

كمال
وضم الراء (م) غن وكاتبا  ...فقل فيه كتّااب (ح) ساان و ّ
 - 103لكل ّ

( - 104رهان (ح) ما يغفر يعذب ورفعه ( ...ح) ما (م) ز وقبل جا انثوا (ح) ال) ()7
__________

( )1يف نسخة «ط»« :جدال».
( )2يف نسخة «ط»« :عن» زايدة.
( )3يف نسخة «ق»« :فكل».
( )4زايدة من نسخة «ط».
( )5يف نسخة «ط»(« :ط) فّال».
( )6يف نسخة «ط»« :فاكسر».
( )7زايدة يف «ق».
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سورة آل عمران
 - 105ومع ّنزل التخفيف رفع الكتاب (ط) ب  ...وجامع ّنون انصب النّاس (ح) فّال
ضم الكسر أين أتى (ح) ال
 - 106واالجنيل فتح اهلمز خاطب تروهنم  ...ورضوان ّ
 - 107ويف أنّه ال اكسر ومنه تقية  ...وفتحك إ ّن ال ّدين (ش) م (واقصر) (( )1أ) ّوال

( - 108ح) ال زكراي حيث جا رمزا (طوا)  ...معا طائرا قل اي يوفيهم (ح) ال

الضم (ط) ب مت (إ) ذ (م) ال
 - 109ويكسر إن يؤيت وخيرب (أ) منا ّ ...
ومت بكسر ّ
 - 110خبلف سوى ذبح فال خلف فيها  ...وأيمركم رفع ملا الفتح (م) جتال

(طوال) ()2
الضم يف الواو ّ
 - 111ومن بعد أتيناكم (ح) ز (لو افتدى  ...وحنو استقاموا ّ

يضركم اكسر ضاده كيف جا (ط) وى  ...مبا يعملون الغيب (ش) ّرف «م) جتال)
ّ - 112
صال
يضركم آالف ألف مجيعه  ...ويف منزلني الكسر يف ّ
الزاي (ح) ّ
ّ - 113

وسوم فافتح (إ) ذ (ح) ال واكسروا ويع  ...مل الثّان (ح) ز نونه سنجزي بيا (ط) ال
ّ - 114
حبج (ح) ز وقل وهذوا إال
احلج مثل كعن (م) ضى  ...ومعه ّ
 - 115وكائن (م) ال ال ّ

( - 116ش) فا قوهلم رفع (ح) ال تصعدون ضم  ...م واكسر (أ) ال الغيب (م) اض مع الوال
 - 117تكون (ح) ما قل أمنة (م) اج فيهما ( ...وقل كله نصب لكل غزا (ح) ال) ()3
( - 118وقاتل فافتح (م) ز واضمم بيا ربت  ...بيوت وكسر اهلا مبا وهنوا (ح) ال) ()4

 - 119يغل لكوف (ح) ز وابلغيب (حتسنب) ( ...م) ن) ( )5وبكفر البخل (ش) فا (ح) ال (م) ال
(بضم) ( )6اجلميع ((م) ز)  ...مييز (ح) ط ما (يعمل) الغيب (م) ثّال
ضم اكسر ّ
 - 120وحيزن ّ
__________
( )1يف نسخة «ط»« :واقصروا».

( )2يف نسخة «ط» (ط) فّال -جممال.

( )3يف نسخة «ط»( :وغب تعملوا كله يعزا (ح) ال).
( )4زايدة من «ق».

( )5يف نسخة «ط» حيسنب (م) ز.
( )6يف نسخة «ط» لضم -من -تعلموا -سيكتب.
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لضم ورفع قت  ...ل (ش) لف وابلتّنوين ذايقة (ط) ال
ضم (اكسر و) (ّ )1
( - 122سنكتب) ّ
تبني (يكتمو  ...ن) غيب (م) حا أوتوا (ط) وى يف أتوا وال
 - 123ويف املوت نصب (ط) ب ّ
 - 124وبصر ككوف حتسبنّهم وقا  ...تلوا ق ّدموا (أ) ال (ط) ب ونزال (ط) را (ح) ال

سورة النّساء
اخلف (أ) ن (ح) ام واخفضوا  ...واالرحام (ط) ف حواب بفتح (ح) ال حال
 - 125وتساءلون ّ
 - 126فواحدة رفع (ش) ذا والّيت امجعوا ( ...ح) ال وضعافا قل به ضعفا (م) ال

 - 127كذا ضعفا عنه وليخش وليقو  ...ل وليتقوا اكسر (سيصل) ( )2اضمما (ح) ال
تنونه والوال
 - 128يوصى فش ّدد (ح) ز يورث فاكسروا ( ...ط) ما (ح) ط مضار ال ّ
 - 129خبفض ويدخله مع الفتح كلّه  ...بنون (ح) ال حتت النفاق معا (ط) ال
صال
 - 130وكل بتخفيف اللّذان واببه  ...مبيّنة ابلفتح (م) اضيه (ح) ّ

احداهن ابلنقل (م) ز (وكس  ...رك) ( )3احملصنات حيث ما جاء (ح) ّمال
 - 131وآتيتم
ّ

وأحصن فافتحا ( ...ح) ال) ( )4وجتاره (نصب (ح) ز) يقتلوا (ط) ال
فضم اكسر
ّ
( - 132أحلّوا ّ
(ضم (ش ّدده) ونصليه (فافتحا  ...كنصله ويدخل مع) ( )5نكفر بيا (ط) ال
( - 133د) ال ّ

 - 134وعند كلهم يف املضجع اجلنب افتحن  ...وس ّكن (ط) وى والبخل فتحاه (إ) ذ (م) ال
تس ّوي يضلّوا فغب (ح) ال
 - 135والبصر يضعفها ويف حسنة (ش) فا ( ...م) ن الرفع ّ
بضم اقصر (ط) وى والكالم عن  ...كمائدة (م) ز سوف يؤتيه يف كال
 - 136وسكرى ّ

 - 137بياء (ش) فا أنّث تكن (م) ن (ش) هود  ...وأدغم يكتب ما (م) ين حصرت (ح) ال
 - 138كيعقوب فاقرا واقصروا فلقاتلوا  ...كم (ح) ز خطاء م ّده فيهما (ط) ال

السالم لست (ح) ز غري (ح) ط (أ) ال
- 139
ّ
وبصري كالكويف يف فتثبّتوا  ...وقصر ّ
__________

( )1يف نسخة «ط»« :افتح»  -يكتمو.
( )2يف نسخة «ط»« :يصلوا».
( )3يف نسخة «ط» :وفتحك.

ضم اكسر (ح) اوأهل (عاذ (ح) ال
( )4يف «ط»:
ّ
وأحصن ّ
ضم( -ح) ال (هـ) ن -شفا.
( )5يف «ط» شدد ّ
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وإال إاناث قله أثنا (ح) مي وال
الالم من فلتقم (ح) ال ّ ...
 - 140برفع وكسر ّ

وأول طول (ح) ز ظلم فتحه حال) ()1
 - 141يعدهم (أ) ال يدخل (فسمى كمرمي ّ ...

 - 142سنؤتيهم اليا (ط) ب مبا أنزل اضممن  ...ومك (الكسر حيشرهم بنونك (ح) ّوال ()2
سورة املائدة

 - 143وحرم (ح) ال آمني ابحلذف نونه  ...وبيت احلرام اخلفض (ط) ب جير من (أ) ال
بضم مجيعا واسكنوا شنآن نص  ...ب مع فتحه إن) ( )3مكلبني (ح) مى وال
ّ - 144

 - 145ويف حمصنني الفتح ((ط) ب) (( )4ح) شن (برف  ...ع) ( )5أرجلكم واقرأ خيانة (م)
جتال

فضم به انظر من فليقبل (م) ن (ح) ال
 - 146وكسر به هللا عليه وشبهه ّ ...

صال
 - 147واي ويليت اي حسريت أسفى بكس  ...ر قلب عجزت الكسر يف اجليم (ح) ّ

 - 148من اجل اكسر انقل أو فسادا بنصب (ح) ز  ...وأن يقاتلوا (نصلب) ( )6تقطّع (ح) ز
 - 149ورفع اجلروح (م) ن (ش) فا ومهيمنا  ...بفتح العني (م) ر فحكم (ح) كم (ط) ال
كل فتح هل تنقموا (ط) ال
 - 150يقول بال واو (م) ضي رفعه ونص  ...ب كفار ّ

السكون (ح) ال وضم  ...م عني (ش) فا الطاغوت ابخلفض (ح) ّمال
 - 151ومثوبة عبد ّ

والصابئني بيا (م) ان  ...خبلف (يكون (النّصب (ح) ز) ( )7فجزا (ح) ال
 - 152رساالت (ح) ز ّ
ضاد (ط) ب
ضمه ال ّ
(فنون) ومثل اخفض ((ح) كى (أ) ب)  ...يضركم (ح) ال اكسر ّ
ّ - 153
(ح) ال

(األوالن) (ح) كوا (وخا  ...طبا) نون تعلم إن وجزم تكن (ط) ال
 - 154كخفض استحق ّ
بضم س ّكن اكسره حلّال) ()8
( - 155عقدمت فخ ّفف والروح كشعبة  ...وطعمه ّ
__________

فجهل (م) دا وفاطر ( ...هـ) ذ ظلم ابلضم والكسر (إ) ذ (ص) ال.
( )1يف نسخة «ط»ّ :
( )2يف نسخة «ق» ال بنون (ح) مس وال.
( )3ىف «ط» :والنصب  ...مع فتح.
( )4يف نسخة «ط»( :ط) ف -بنصب.
( )5ىف «ط» أو يصلبوا.

( )6يف نسخة «ط»« :الدفع» (إ) ذ -تنون -برفع (أ) ب (ح) كا.
( )7يف «ط» األوليان -وانثوا.
( )8زايدة من (ق).
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منزهلا (ح) ال
 - 140ألوىل وأخرى إنّه يوم نصب رف  ...عه (م) نصف ش ّدد ّ
سورة األنعام

 - 141لبسنا فش ّدد لبّسنا كالمها  ...ويلبس (م) ن ال يطعم اضمم (ش) فا (م) ال
 - 142وحنشر كلتاها ليونس مع سبإ  ...يقول وفرقان بياء (ط) وى (م) ال

 - 143وذ ّكر يكن (ط) ار وفتنتهم بنص  ...ب رفع (ش) يوخ ال نك ّذب والوال

الضم (ط) ب وبغريها ( ...أ) ال بغنّة حتريكه أين جا (ح) ال
 - 144ور ّدوا بكسر ّ

 - 145هنا يعقلون الغيب (إ) ذ (م) ز ويهلك اض  ...مم افتح (أ) ال (ح) بر فتنتا ش ّددوا (ح) ال
 - 146معا أنّه فتح (ح) مى (ش) م ليستيب  ...ن أنّث (م) ين والالم تسكن (ح) ّمال

حر  ...ركوا حيث جا مع رفع آزر (ح) لّال
 - 147وكن فيكون ارفع (إ) ذا (م) ز ّ
وصور ّ

وحرك قدره  ...صالهتم امجع (ح) ز وبني ارفع (ا) ذ (م) ال
( - 148ونرفع نشا) ( )1ابليا ّ

وصال
حب ( )2فانصبوا ( ...ط) غا فالق اإلصباح وجهان ّ
 - 149وفالق فاقصر (م) اضيا ّ

 - 150واالصباح فتح (ح) ّق والشمس والقمر  ...برفع (م) ضي ات مستقر اضمموا (ح) ال

 - 151وخيرج ابليا (م) ن ثالث وبعد يف  ...مها ارفع وقنوان اضمم الكسر (ط) ّوال
ضم (م) ن كالراء (م) ن درست (ح) ّمال
 - 152وجنّات ارفع كسر (ط) فل (ح) ال وين  ...عه ّ
واخلف والوال
(نقل  ...ب التّاء جتهيل) ()3
ّ
 - 153يبيّنه اي (إ) ذ ّ
عدوا (ح) ان ّ
 - 154معا رفع (ط) ب واجزم مع اليا يذر (إ) ذا  ...والم لريضوا س ّكن ليقرتفوا (ح) ال

فصال
بضم (ح) ز يضلون (إ) ذ (ح) ال  ...ويونس ((ط) ف (ح) لوا ووجهي) (ّ )4
 - 155يضل ّ
حر (ا) علم (م) ز وقل كلمات (ح) ز) ( ... )5وميتا فش ّدد (ح) ط وضيّقا املال
(( - 156م) ان ّ
__________

( )1يف نسخة «ط»« :يرفع يشا».
حب.
( )2يف نسخة «ط» :واقصرّ -

( )3يف نسخة «ط» :نقلب املؤنث والتجهيل.
وجهل.
( )4يف نسخة «ط» :طبّ -

الالم فيه ويف الوال.
( )5يف نسخة «ط» :وفتح ّ
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ويصعّد التشديد عنهم واتءه  ...فأظهر خبلف (ط) ب مكاانتكم (ح) ال
ّ - 173

ضم (ش) م جر لكسر «ط) وى (ح)
 - 174وخاطب ّ
عما يعملون ((ح) مى) ( )1وزع  ...مهم ّ
ال)

فضم وصل من غري تنوين (ط) ّوال
 - 175وجيم (ط) ما ذ ّكر يكن (إ) ذ وخالصة ّ ...
حرك (م) ل يكون فأنّثوا  ...هنا (ط) ب وظفر قل ونسكي (ح) مى وال
 - 176من املعز ّ

 - 177وأحسن فارفع (ش) م (ح) ال عشر ّنونوا  ...وبعد ارفعوا (إ) ذ (ح) ق وقيل انصبوا (أ) ال
سورة األعراف

 - 178مذ وما بنقل (ش) م وسوآت كلّه  ...فأفردوا واعرب خيصف اليا اكسر انقال
صال
وحرك بكسر (ح) ز وخيرج ّ
جهل ال  ...ثالث (م) ان واجلاثية (م) نه (ح) ّ
ّ - 179

 - 180رايشا (ط) ال وارفع لباس (ط) وى (م) ضى  ...ون ّداركوا اقرأ يف إذا اداركوا (ط) ال
وضم تري معناه واخلف للمال) ()2
( - 181وبفتح أنّث من ظما خبالفه ّ ...

 - 182وأبواب فانصب (ط) ب (ح) مى اجلمل اضممن  ...وش ّدد (م) ين واكسر نعم عال
ضلناه معجمة (م) ال
ضاد ف ّ
 - 183وأن لعنتت التّخفيف وارفع خبلف من  ...وابل ّ

الرفع (ش) م (ح) ال
 - 184فنعمل رفعا (ح) ط ونشرا (ح) الله  ...ونكدا (م) عان غريه ّ
 - 185وابخلفض (ط) ب (م) عىن وغنّه بنصبه  ...أبلّغكم (ح) فظ مثودا اصرفوا (أ) ال
علي (ح) مي وال
 - 186مجيعا وتنحاتون قل يهد نونه  ...كسجدة مع طه ّ
 - 187وخ ّفف وأطلق اقطعن ألصلّنب  ...فتح مهز مثّ طاء (ح) دا (م) ال

( - 188يذرك برفع (ح) ز وقل وآهلتك ( ...ح) مى (م) ن نورث) ( )3إ ّّنا طريهم (ح) ال
ضم كسرا (ح) وى ويع  ...كفون (م) انه واقرا كلمي (ط) ال
الكل يعرش ّ
 - 189قل ّ

 - 190وكسر ابن ّام (ا) علم (ح) ّمال تشمت اضمم اك  ...سرن (إ) ذ (ح) ّمى االعداء ابلرفع
(م) وصال

(أما) (ح) كوه يف أشاء رزفتكم ( ...ط) وى وخطايكم خبلف (م) ضى وال
ّ - 191
__________

( )1يف نسخة «ط» :حجا( -ج) ال (ط) ال.

( )2زايدة من «ق».
( )3يف نسخة «ط» :يذرهم برفع (ح) زاهلت (م) ز (ح) ما نورثها مع.
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ضم ث ّقال
 - 192ويسبت ( )1فاضمم (ح) ز والباء (ط) ب ويب  ...س (ح) ّوا وعنه ّ
ورثوا ّ

صال
 - 193يقولوا بغيب (م) ل وشركا له (واخل ّ ...
ف) ( )2يتبع واضمم كسر يبطش (ح) ّ
الضم (ش) لشال
ويل حبذف (ح) ز وطيف (ش) فا واب  ...مي ّدون فاضمم واكسر ّ
ّ - 194
سورة األنفال

 - 195ومهزة إحدى صل مجيعا (م) ضى دب  ...ره (ح) ز ويغشيكم كنافع والوال
ولكن خفيف اثنيا بعد رفعه  ...وموهن كيد اقرأ كحفص (ح) ال
ّ - 196

حي (ط) ب (م)
 - 197هو احلق فارفعه ويكون (ط) ب مبا ( ...يعملون) ( )3خاطب (ح) مى ّ
ال

حيسنب (م) ضى (ح) ال
 - 198ويف تفشلوا اكسر شينه (ح) ال ويذهب ار  ...فعن (ط) ف وغب
ّ
فشرذ بذال أعجمت (ط) ب ونون يع  ...جزون فش ّدد (م) ن خبلف ورتّال
ّ - 199
 - 200بياء أو احذف (م) الكا وربط قل  ...وأنّث تكن يف اثلث متقبّال

ضم واكسروا ( ...ح) ال (ط) ب (كبري ابؤه) ( )4ثلّث (ش) مر
 - 201وبصر من األسرى أخذ ّ
دال

سورة التّوبة
 - 202من املشركني الكسر يف نون من معا  ...واثين إ ّن هللا إميان بعد ال

الرفع (ح) ز اثن مسجد  ...فوجد (م) ن يبشر يف االربع ث ّقال
 - 203يتوب بنصب ّ

شورى لكل عشائر ( ...ح) مى وعزير ّنونوا ما جدا (ح) ال
( - 204أ) ال (م) ن (ش) ىف ال ّ

يضل (ح) وى (ا) لعال
 - 205يضاهون (م) كي كحفص (وبصر ال) ( ... )5يؤنّث حيمي اضمم ّ
 - 206وفتحك (ش) م تثاقلتم (ط) وى وكل  ...مة رفع من (ش) فا (ح) ز وتقبّال
__________

( )1يف نسخة «ط» :أساء.

وخف.
( )2يف نسخة «ط»ّ :

( )3يف نسخة «ط»« :يعملوا».
( )4يف نسخة «ط» كثريا اثءه.
( )5يف نسخة «ط» :وبصرة.
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والرفع من (ح) ال
الضم (ط) ب ذ ّكروا (ش) فا  ...ويف نفقات اجلمع ّ
 - 207بنون وفتح ّ

والضم يف الكسر (ح)
ضم شد  ...د (ط) ب (م) طلقا
ّ
 - 208شدا (م) دخال من (ح) ز ويلمز ّ
صال
ّ

فنون خري برفع خفضه ( ...ح) ال رمحة (إ) ذ (ح) ز (ش) فا يكذبوا ث ّقال
 - 209وأذن ّ

والسوء وجهان (م) ن كال
 - 210مع ّ
الضم (ح) ز واملعذرون (ش) ذا وكذ  ...بوا (ح) فظوا ّ
تطهرهم جرف (ح) ميد وحاربوا  ...بواو (ش) فا (أ) ال ألف إن (ح) وى ظال
ّ - 211

 - 212وقربة اضمم راءه (ط) ب وارفع خف  ...ض األنصار (ح) برا يعلموا خاطبوا (ح) ال
الضم (أ) صل (ح) ال ويق  ...تلون فق ّدم فاعال (ش) اهدا (م) ال
 - 213تقطّع فتح ّ
لضمه (م) ال
 - 214وغلظة افتح غينه (ط) البا وفا  ...من أنفسكم فافتح ّ

حصال
 - 215وخفض العظيم ارفع مع النّمل معهما  ...قد افلح كذا فيها الكرمي (م) ّ
السالم
سورة يونس عليه ّ

نفصل (ح) ّوال
لكل وإنّه  ...بفتح (أ) ال واليا ّ
 - 216ضياء بال مهز ّ
 - 217إن احلمد خ ّفف وارفع (ا) تل (ح) مى قضى  ...وبعد كشام (ط) ب وال فيهما (م) ال
 - 218ألنذرتكم (ش) مل وادراتكم (ح) وي  ...وما ميكرون الغيب ينشركم (ح) ال

صال
 - 219متاع برفع (إ) ذ (م) ضى وتزيّنت ( ...ط) وى وأزينت مع تغن ذ ّكره (ح) ّ

حيرك (م) ن (ح) ال
 - 220وقرب فس ّكن (ط) ب (ح) جا قطعا فحر  ...ر كوا كلهم يهدي ّ

الالم يكسره) (( )1ح) ال
 - 221ويرجع غيب (ح) ز (وفلتفرحوا (ش) فا ( ...م) ضى وسكون ّ
 - 222وجيمع خاطب (ح) زب ويعز كسره ( ...أ) تى اصغر ارفعه والرب (ح) م (إ) ال

 - 223يكون فذ ّكر (ح) از والسحر اخربوا  ...سوي (ش) م وقل سحر بال أل (ط) وى وال
خف الثّان مع اثلث (ط) ال
وجوزان وفاتّبع اقرءوا  ...له ننج ّ
 - 224وبصر ّ
__________

( )1يف نسخة «ط» :فيها تقدمي وأتخري (.)214 ،213
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السالم
سورة هود عليه ّ

بضم ات  ...وواو والم يعلم اضممه والوال
 - 225ميتّعكم خ ّفف تولّوا ّ

يوف بيا (ح) ز (ط) ب) ( )1ومرية اسجال
 - 226معا رفع ((م) ضى إنّكم فتحه (ط) وى ّ ...
فنون (ط) ال طال
بضم لكسر (ح) ط ّ
وإين لكم بكس  ...ر (أ) صل ومن كل ّ
ّ - 227

الضم من جمرى بين هنا (ط) ال
 - 228وجمرى ومرسى كسر عني (ح) ال وفت  ...حك ّ
 - 229فخ ّففه واجلودي كال (ط) ب ويوم إذ  ...معا فافتحوا (ش) اي ويف األربعة فال
حصال
موحدة ثنتان من فوق ّ
تنون مثودا (ح) ز بقية ابؤه ال ّ ...
ّ - 230

كهال الرفع (ح) ال
ضمه (ح) بر ملوفوهم (م) ين  ...وإن ش ّد (ش) م ّ
 - 231شفوا ّ
وصال
بضمه ( ...شف) اوس ّكنه (ح) ال ال (م) ّ
 - 232وملّا فخ ّفف (م) ن وزلفا ّ

 - 233ومن غري تنوين كفعلى خبلفه  ...وما يعملون) ( )2الغيب كالنّمل إن (م) ال
السالم
سورة يوسف عليه ّ

 - 234وغيبة فاقرأ كاسر الغيب يلتقط  ...هـ أنّث (ح) مى إظهار أتمننا (ط) ال

كل ويلعب (إ) ذا (ح) ال
 - 235واالمشام (ش) م يرتع ّ
بضم وكسر (م) ن  ...وابلياء عن ّ

بضم الكسر (ط) ب كذب (ح) كوا  ...مبهملة بشرى (م) ضى هيت (م) جتال
 - 236عشاء ّ
تكمال
 - 237بكسر وفتح أو بفتح وكسرة  ...وعنه بكسر مثّ ضم ّ

فلما رأى احذف مهز ذي (ح) ز وأمهال
 - 238ويف املخلصني اكسر (م) ن قبل دبر قل ّ ...
خف (ط) وى قل مت ّكا (ح) مى وال
 - 239لغني شغف (م) ن حسنه متكاء  ...سكون ّ

 - 240وحاشا اإلله اقرأ معا (ح) ز وصل (م) ين ( ...ط) وى وبغري اهلمز إايي (ط) ب وال
 - 241وقل واذّ ّكر ابل ّذال تعجم ّأمة  ...فقل ّامة آتيكم تعداان (ح) ال

السوء أبدلن  ...فأدغم (م) دا واليا يشا (ط) ب (م) ن ّاوال
 - 242وحصحص ّ
ضم اكسر (ح) ال ّ
__________

نوف بيا خوطب.
( )1يف نسخة «ط» :معىن  ...طرا ّ ...
( )2يف نسخة «ط» :وال يعلمون.
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 - 243لفتيانه (ح) ز خري ال نون حافظ  ...خبفض (ط) ما اتهلل نقطة اسفال
ضماه حزين افتحوا (ح) ال
 - 244مجيعا (م) ن
والضم يف الكسر (م) ن وعا  ...كال حرضا ّ
ّ
مكمال
لضم مع التّحريك واستأيسوا مجي  ...عه فنجا قل يف ّ
فنجي ّ
ّ - 245

الرعد
سورة ّ
 - 246يدبّر ايء وارفعوا قطعا وبع  ...ده معراب (إ) ذ مثل جنّات (ش) م (م) ال
ضله (م) ال
 - 247وزرع
كمكي وما بعده (ح) جا  ...وأتنيث يسقى (ا) علم يف ّ
ّ

 - 248إذا قدرها س ّكن وخاطب توقدو ( ...ح) مى (ط) ب وعن مكيّهم حنوه تال

 - 249وحسن برفع (إ) ذ (ح) ال كسر صل (إ) ذ  ...بعضهم (ح) ال الكفار (ح) اويه (ح) ّمال

 - 250ويثبت خ ّففه (ح) وى (م) ال (ش) اهدا  ...ومن عند فاكسره مع اخلفض (ط) ب (ح) ال
السالم
سورة إبراهيم عليه ّ

لضم (ح) ط بلسن اقرأن (ط) ال
ضم واك  ...سره ّ
 - 251ويف هللا رفع اخلفض (ح) ز بعد ّ
 - 252وات استفتحوا الثّاين اكسروا (م) ن وخالف  ...ككوف وأدخل اضمم ال ّالم (ح) ّوال
الالم (م) ثّال
كل ّنونوا ( ...إ) ذا (ح) ز وهبين النّون يف ّ
يضل مجيعا ّ
ضم من ّ
ّ - 253
حصال
ارفعن (م) ّ
 - 254يؤ ّخرهم ابلنّون (ح) ز لتزول اف  ...حتوا األوىل واالخرى ّ
سورة احلجر

الضم (ط) ب س ّكرت (أ) ال
 - 255وننزل كالكويف وبعد ّ
خف (م) ن  ...ويعرج كسر ّ
على كيعقوب وتوجل (ح) ّمال
(بضم) ( )1ومهز يف اجلأ ّن ّ
ّ - 256
حمرك ّ ...

بضم وقصر القانطني (أ) تى وفت  ...ح يقنط (م) ن واألمر أن كسروا (ط) ال
ّ - 257

ضموا هو اخلالق العلي  ...م (ط) ب تنحتون الفتح يف احلا معا (ح) ال
 - 258وسكرهتم ّ
__________

( )1يف «ط» فشدد.
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سورة النّحل
تنزل فارفع بعد كالقدر واضممن  ...وابلنّجم مع ذي الطور يدعون غب (ح) ال
ّ - 259
وحرك به وسك  ...كنوا شركائي هنا (م) ن وأجنال
السقف فاضممه ّ
 - 260ويف ّ

كمال
 - 261مع الكسر حذف اهلمز يهدي ككوف (ح) ط  ...يكونوا لبئس ارفع (إ) د (ح) ز و ّ
 - 262تفيؤا ذ ّكره ونسقيكم فض ّم ( ...إ) ذ (ح) ط وزد أل يف لسان الّذي (ح) ال

ابلرفع (ش) ق (م) ال
 - 263وعنه بنصب اجلوع واخلوف والكذب  ...خبفض (ح) كوا والسبت ّ
ابلضم والكسر عنهما  ...وضيق بكسر خلف (م) ادحه تال
 - 264وقبل جعل
ّ
سورة اإلسراء
ضم (ح) ز وتتخذوا خطا  ...ب كل عبادا قل عبيدا (ح) ال تال
 - 265ترى فتح ّ

 - 266خالل خلل قل طائره طريه (ح) مى  ...وخيرج كيعقوب (م) ضى امددن (م) ز (ح) ال
لغن (ش) فا أف بتنوينه (ح) ال
 - 267قضاء وربّك خفض رفع (ط) وى ويب ّ ...

خف صرفه (ح) ال
 - 268قل املبذرين (ح) ط وخطئا بكسر (إ) ذ  ...وسيئه كالكويف ّ

خيوفهم اي (ط) ب وعب جتدوا (ح) ال
 - 269وبعد كما غب (م) ل (ش) فا سبّحت له ّ ...
كل ارفعوا بكتاهبم  ...خالفك (ح) م مدخل وخمرج (إ) ذ (م) ال
 - 270ويدعوا بياء ّ
بضم ات  ...ؤه (ا) علم فرقناه املش ّدد (م) ثّال
بضم وتفجر (ح) ط علمت ّ
ّ - 271
سورة الكهف

 - 272وكلمة ارفع (م) ن (ح) ال مرفقا كنا  ...فع (إ) ذ وتقلب فتح أنثى ورق (ح) ال
ضم وكسر (ح) مى ومخس  ...ة اكسر (م) ن وللميم (م) ثّال
 - 273ويف قلبوا ّ

 - 274ويف مائة نون (م) ضى تسعا افتحوا  ...حجا واجزموا نشرك وخاطب (ح) ال حال

 - 275وال تعد (م) ن عدي (ح) ال استربق فصل  ...مع الفتح ال تنوين أين (أ) تى (م) ال
واخلف ابلرفع للمال
الضم (م) ن
ّ
 - 276فجران أتى لكن أان (ح) ز تسري افت  ...ح ّ
الضم من أهل كلكال
ضم التا وصاد عضد  ...وخربا سكون ّ
 - 277وما كنت ّ
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 - 278لتغرق ش ّدد (ح) ز وسدين (إ) ذ (ح) وى  ...ويس (م) ن أيجوج مأجوج (أوصال)
بضم (ح) ال
 - 279يضيّفومها (ح) ال (ش) فا ينقض  ...وملك ّ
خف كلهم جامعه وش ّدا ّ
كل هم حاميه (ح) ما  ...ومطلع فتح الالم (م) اضيه (ط) مال ()1
 - 280ويبدل ّ
خف ّ
 - 281هبمز خراجا (ح) ط وم ّكن ادعوا  ...لكل ويف الصدفني خلف (م) ن بال

 - 282وأ أتتون ما اسطاعوا (ش) ذا فحسب (م) ن  ...ويف مددا فاقرأ (ط) وى (م) ال
السالم
سورة مرمي عليها ّ

وخف برا اكسر معا (ح) ال
ضم (ح) ز واجزم يرث (ش) ق وهني  ...بكسر ّ
 - 283وها ّ
 - 284وقل فاء جاها (ح) ل ونسيا اكسروا ( ...ط) وى كلّهم منسيا ومن حتتها (م) ال

تساقط كحفص (ح) كوا وقو  ...ك فارفع (م) دا (ط) ب َترتوا خاطبوا (ط) ال
 - 285بوجهني ّ
والصالة امجعوا (ح) مى  ...مع الكسر جنّات افردوه (ط) ال (ح) ال
 - 286وخملصا اكسر ّ

 - 287وابلنّصب (ط) ل والرفع (ح) ط (ش) م ونورث  ...اش ّدد (ط) ق (ح) مى أخربوا (ش)
مردال

مهال
 - 288ويذكر خ ّفف (ح) ز وننج خبلف (م) ن  ...ويتل فذّكر (م) ل وحيشر ّ

 - 289وينشق مع اليا واملتقون جيرو  ...ن (ح) ل ينفطرن (ش) م وكلال (ط) ب كال
سورة طه
ضم كسره ( ...م) ن ّنونوا للكل اشدد به والوال
 - 290وطه أمل (ح) ز وإن افتح (ط) وى ّ
 - 291كشام (ح) كوا سولك يؤلف بينه  ...فادك (ش) فا يفردا جيهل (م) ن تال

الضم (م) جتال
حرك (ط) ف يضل اضممن (م) ن ( ...ح) ال وسوى ابلكسر يف ّ
 - 292وخلقه ّ

ونونه (إ) ذ (م) ن يوم رفع (ش) فا (م) تى  ...وهذين يف هذان (ط) ب أمجعوا (ح) ال
ّ - 293
شاهم كال
 - 294عصيّهم اضمم كسره وخييّل ال  ...مؤنّث يبسا (ح) ز وغ ّ

ضم كسر (ش) م  ...وأوالء فاقصر وليّنه (ح) فّال
( - 295ط) ما وأمل حيلل حيل ّ
 - 296ويف ملكنا اضمم (إ) ذ بكسرك مرية  ...وإ ّن بفتح (ح) ل بصرت اكسروا (ط) ال
__________

( )1من «ط».
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وضم القاف من قبضة (ح) ال
لضم وضاد يف قبضت قبضة  ...فأمهل ّ
ّ - 297

الضم (ح) ط (م) ال
خف (إ) ذ ( ...ح) ال
 - 298وظلت بكسر (ط) ل لنحرق ّ
وبضم واكسر ّ
ّ
جمهال  ...وحيشر معه اجملرمون ارفعوا (ح) ال
كل بياء ّ
 - 299وينفخ عن ّ

حرك اشدده (ح) ّوال
 - 300ونقضي مع وحيه كيعقوب (إ) ذ (ح) وى ّ ...
خيصف بكسر ّ
وصال
حرك هائه (ح) ين ّ
 - 301وضنكا بال تنوين أطراف خفضه  ...وزهرة ّ
والسالم
سورة األنبياء عليهم ّ
الصالة ّ

حصال
الضم (م) ن (أ) ب  ...ويف احل ّق فارفع ابخلالف (م) ّ
 - 302وينشر فاضمم واكسر ّ

الضم (م) ن (أ) صل جذاذا (أ) تى (م) ال
ضم كسر (ح) مى وير  ...فع ّ
 - 303وتسمع أنّث ّ
الضم حنصنكم فأن  ...نثوا (ح) ز وامجعوا الريح مع سبأ (ح) ال
 - 304خبلف بكسر ّ
كحج ورعبا رهبا اضمم مس ّكنا ( ...أ) ال أمة ابلرفع واحدة (ح) ال
ّ - 305

ط والغيب يف يصفوا (ا) جنال
جل فاق  ...را (ح) ّ
 - 306وحصب فس ّكن خلف (م) ن ّ
والس ّ
احلج
سورة ّ
وحر  ...ك البعث وافتح عطفه (ح) امدا وال
 - 307وأنّه (م) ن فاكسر فإنه (ط) ب ّ
 - 308وخاسر (ح) ز وأسكن ليقطع ليقض لل  ...مجيع ويصهر شد احلال (ح) لال

فحركه (ط) ّوال
 - 309مع النّصب فاحذف فيه أذّن فخ ّفف (م) ل  ...خبلف فتخطفه ّ
 - 310وابلكسر (ح) ز والطا اكسر ّن ش ّد (ط) ب (ح) مى  ...مقيمني زد نوان وبعد انصبوا (م)

ال

 - 311خبلف ويف البدن البدن وصوايف اق  ...را ويدفع (ح) ط هل ّدمت اثقال

واألول للمال
( - 312ح) مى (ط) ب وخ ّفف مد سبا معا  ...جزين (أ) تى (ح) بر ّ
سورة املؤمنني
صال
ونون بقصر (ط) ب وتنبت (ح) ّ
 - 313وعظما (ط) وى سينا بكسر (م) ن (ط) را ّ ...
ضم ن ّقال
 - 314كمك وصبغا نصب (ط) ل واجلميع ال ّ ...
تنون ترتا مسّرا ّ

 - 315وهتجر كعيسى من هلل أتتهم  ...بفتح لكل قل (ش) فا وتنأ (ح) ال
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الضم عادين اخلفيف (ح) ال حال
 - 316وعامل خفض الرفع (ط) ب (ح) ز وتف  ...تح ّ
سورة النّور
 - 317وأيخذكم ذ ّكر (ش) فا رأفة (م) ن  ...وقل أن غضب وارفعه زّكى اشددن (ح) ال
فحرك بكسر (ح) ام واحل ّق (أ) وصال
 - 318وقل ينال ّ
الالم (م) ن يعفوا ويصفحوا ّ ...
ضمة ال ّدال (ح) ز (م) ال
الضم (ش) ف ومده  ...اعلم توقد ّ
 - 319برفع ّ
ودر ّ
ي افتح ّ
فنون بعد رفع لكلّهم ( ...وغب) ( )1يفعلوا (ح) ط فاحتا خلّه (أ) ال
 - 320سحاب ّ

 - 321كا استخلف اضمم واكسر (ا) تل ويبدلن  ...خ ّفف (ح) ال (م) ن حيسب الغيب للمال
 - 322خبلف (م) ضى واحللم (ط) ب بينكم نيب  ...يكم مع خفض فتح تنوينه (ح) ال
شعرا
سورة الفرقان وال ّ

 - 323يقول بيا (ش) ف) (م) ز ونتخذ اضمم اف  ...حتن (ح) ط يقول الغيب (ط) ب يستطع
(ح) ال
الضم
( - 324م) ضى حجرا اضمم (ط) ل (ح) ال اجليم (ط) ب ت ّ
ش ّق  ...ق اخلف أن نسقي ّ
(ط) ّوال
بضم القاف وامليم س ّكن (إ) ذ ( ...ح) ما ويضيق النّصب يف الرفع كالوال
 - 325وقمرا ّ

 - 326ملا اكسر وخ ّففه وإن كنتم افتحوا ( ...ط) وى ساحرا (م) نه ويف اتّبعوا (ح) ال
وضم ّن عنه يف اجلبلة واخلفي  ...ف يف ّنزل الروح األمني ارفع (م) ال
ّ - 327
 - 328فتأتيهم أنّث وحتريك بغتة ( ...ح) ميد وبعض األعجمني (ح) ّمال

سورة النّمل
وخف النّون (ش) م سبإ كال
 - 329وب ّدل حسنا (ط) ول كالك حيطمن  ...كم (ط) ب ّ

حال هبا (ط) ال
 - 330بفتح (ط) را (م) عنا أال يسجدوا (ح) ووا ( ...ش) فا (ط) اب خلفا مث ّ
(السوق) ( )2ساقيها بال مهز (ا) ملال
 - 331وخيفون خاطب يعلنون (ش) فا وسو  ...ق ّ
__________

( )1يف (ط) خطب ووقع يف هامش (ط) قوله خطب أمر من خاطب وقصر للوزن.
( )2يف «ق».
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اخلف (ط) ّوال
 - 332وإ ّن وأ ّن النّاس فاكسر (م) دا جوا  ...ب فارفع معا (ح) ز أم من ّ
 - 333مجيعا وقل ي ّذ ّكرون لكلّهم  ...خطاب وأدرك (م) ّد مهزته (م) ال
الضم اضمم الكسر من معا  ...هباد (ط) بيب داحرين اقصروا (ح) ال
ّ - 334
تكن افتح ّ
 - 335تبسم يف تكلّم حاد والغيب يفعلو  ...ن (م) اض من فزع (ط) ال
سورة القصص

صال
 - 336وبصر يرمى مع بعد كالكوف فاستعا  ...نه مهمال والنّون يف الثّاء (ح) ّ
ضم سا  ...كنا (ط) ب ش ّددوا سائال (ح) ال
 - 337وعنه فخ ّفف ّاميا الرهب ّ
 - 338ونقل ردا (م) نه خبلف وكلّهم  ...يص ّدقين اجزم ساحران (ش) مردال

وضم اكسر خسف (م) الك (ا) لعال
لكل ّ
 - 339وصلنا (ح) ماه تعقلون خطاهبم ّ ...
سورة العنكبوت
 - 340وكسرك ولنحمل (ح) ال خاطبوا تروا ( ...ط) وى ارفع مودة (م) ن وال نون (إ) ذ (م) ال

الروم خاطب معه يدعون للمال
 - 341مع اخلفض تنجي (ط) ب وغب يرجعون (إ) ذ  ...ويف ّ
الروم وأختيها
سورة ّ

ضم سكن (ح) ال حال
 - 342وقل فارقوا طول والنّون يذيق من  ...لرتبوا خطاب ّ
 - 343وآاثر فردا (م) ن وينفع ذ ّكروا  ...معا (إ) ذ (ح) ال قل اي بين أقم (م) ال

 - 344وفصله لتصعر (ح) ز يسلم (إ) ذا ورف  ...ع والبحر قل حذف من بعده (أ) ال

 - 345مي ّد رابعيا له وافتحوا بنع  ...مك هللا مع حتريكه اجلمع (ط) ّوال
 - 346وينزل كالشورى فش ّدد (ش) ذا وغب  ...يعدون (ح) ز (ط) ب خلقه حرك (إ) ذا (ح)
ال

صال
 - 347ضللنا فامها (ح) ط وأخفى (ط) ف واقلب ان  ...ءه ألفا (م) ن هاد قرأت (أ) ّ
سورة األحزاب وأختيها
ضم واكسر كذا (ح) ال
 - 348وكلّهم الالئي ّ
وسهل (م) ن يظهّ  ...رون معا ّ
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السبيل موقف (م) ن وحايل (أ) ب (ح) ال
 - 349وكالوصل ابقية وم ّد الظّنون وال  ...رسول ّ
 - 350وابمل ّد آتوها لكل وعورة  ...بكسر الواو (ح) ز وأسوة (ا) لعال

بضم لكسر ميم يطمع فاكسروا  ...تكون فأنّث (م) ال خامت (ح) ّمال
ّ - 351

الرفع (م) ثّال
تقر اضمم اكسرن ...
ّ
واعينهن النّصب يف ّ
 - 352وإن وهبت فافتح ّ
 - 353وساداتنا افرد (إ) ذ تقلّب (م) ن (أ) ب  ...وكبريا نقطة حتت (ح) ّوال

كل هللا وارفع بيوت (ط) ب  ...وعالم (ط) ل والرفع يف اخلفض (ح) ّمال
 - 354وعبدا ّ
مكمال
والريح ّ
 - 355وأصغر أكرب نصب رفع (ط) وى ونخ  ...سف النون مع اختيه ّ

وفزع راو أعجم (ح) جا (ش) م (إ) ذ (م) ال
 - 356برفع هو أذن (ح) ز ومنساته (م) ضى ّ ...
ضمه (ح) يث (ط) ّوال
 - 357معا ربّكم (ح) ط وامجع الغرفات لل  ...مجيع وس ّكن ّ
ضم اشدد (ط) ما وامهز التنا  ...وش (ا) علم وغري الرفع يف اخلفض (ح) لّال
 - 358ونقدر ّ
فضم اكسر ونفسك نصب رف  ...عه ينقص التجهيل (ش) افيه (م) ثّال
 - 359وتذهب ّ

ضمه (ط) البا وغي  ...ب يدعون (ح) بر بينات (ش) فا (ح) ال
 - 360ومن عمره اسكن ّ
سورة يس

 - 361ويس فاكسر (ح) ل وأدغم (م) ان (أ) تى  ...تنزيل فاخفض (ح) ط وابلرفع (م) ثّال
وسهل (ط) وى (ح) ال
 - 362وأمهل فاغشينا وأطريكم (ح) كوا  ...أإن افتح مهزه (ط) ل ّ
وخف ذكرمت عنهما حسرة العبا  ...د (ح) زن وال تنوين مع حذفه عال
ّ - 363

 - 364وإهنّم اكسر (ح) ز وملّا كزخرف ( ...ح) ال مثره اضمم س ّكنن عملت (ط) ال

نغرقكم (ح) وى  ...وخا خيصم اسكن (ح) ز (ط) ب فتح (م) ن (ح)
 - 365بال ها القمر رفع ّ
ال

جبال كحفص (ط) ف وضمأن غريه  ...وقل فاكهون كال ّدخان اقصروا (ح) ال
ّ - 366

 - 367نن ّكسه اخلالق (ح) ما ملكه (ط) وي  ...لدى ملكوت واضمم ركوب (ح) كى (ط) ال
والصافات وأختيها
سورة ّ

 - 368وأدغم يف ذروا وص ّفا وعطفه ( ...ط) وى وبزينة ّنون (ا) ذ (ح) ز وث ّقال
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 - 369خطف (ح) ز واو س ّكن معا (م) ز وصدق ال  ...خفيف ورفع املرسلني (ح) ال وال
وجهل (م) دا قل سلّما (ط) البا (ح) ال
 - 370ومطّلعون ّ
اخلف أطلع وأقطعا ّ ...

ورب (م) ين قل آل ايسني (ح) ّمال
 - 371والياس صل (ح) ز وارفع هللا ربّكم ّ ...

 - 372وصال برفع الكسر صاد وقاف ونون  ...ن فاكسر شكوان ال تشاطط (ح) مى بال
صال
 - 373وتسع وتسعون افتحوا (ح) ط وخ ّففوا  ...فتنّاه (ش) م نصبا بفتحتني (ح) ّ

 - 374وااليدي حبذف (ط) ل وغب يوعدون (م) ن  ...وآخر (ح) ز واحل ّق ابلرفع (ط) ّوال
 - 375ووصلك استكربت (م) ل خ ّففوا أمن ( ...أ) تى مائت مع مائتون (م) ين (ح) ال
 - 376جأتك بال م ّد (ح) كوا قدره فحر  ...ركوا (ط) ب ونصب الرفع قبضته (ح) ال
سورة املؤمن

 - 377وجنّة أفرد وافتح التا (ط) وى ويف ال  ...خطاب لتنذر يطهر اشدد وأو (ح) ال
لضم صد رايتك (ح) سناه مسجال
الكل واكسروا ّ ...
 - 378وقلب بال تنوين ّ
فصلت وأختيها
سورة ّ

فسم (ط) وى سوا  ...ء اخفض (ح) ما وانصب مثود (ح) ال (ط) ال
 - 379وقال يقل يوحى ّ
ونونوا ( ...ش) فا (ط) ب خبلف يفعلوا خاطب اذ (ح) ال
 - 380خبلف وابقيهم برفع ّ
 - 381وما قنطوا النّون اكسر (ا) علم وفتح إن  ...بكنتم مريد قل يناشاء (ح) لّال)

روال
 - 382عباد (ا) تل (ح) ز وارفع معا (ش) ف وعند (ح) ز  ...شهاداهتم (ح) ط أنّين النّون ّ
لضمه ( ...م) ضى ويقبض اي (ط) غا جاان (م) ال
 - 383برئ (ط) وى سخران اكسر ّ
الضم (م) جتال
 - 384وأسورة حسن أساور وضم راءه ( ...ط) وى ويص ّدون اكسر ّ

حرك (ا) خفض ويلقوا الث  ...ثالث (م) عان تعلموا خاطبوا (ح) ال
 - 385لعلم بفتح ّ
شريعة
سورة ال ّدخان وال ّ

وجهال
الرفع فيها (م) ضى وكل  ...هلم ّأوال يبطش بيا (ح) ز ّ
ّ - 386
ورب خبفض ّ

الضم (ح) ز فاعتلوا (ا) لعال
 - 387ويف البطشة ارفع ربّه أ ّن كسره  ...وكاملهل فتح ّ
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ضم (إ) ذا والغيب يف يؤمنوا (ح) ال
 - 388بكسر التاء إنّك افتح (ح) ال مقا  ...م ّ
حجتهم تال
لكل وبصر رفع ّ
 - 389سواء خبلف (م) ن وغشوة كسره ّ ...
سورة األحقاف وأختيها

 - 390أاثرة اقصر واسكنن (ح) ز لينذر ال  ...خطاب (م) ضى واضمم فصاله (ح) ّوال
 - 391واي يتقبّل والّذي بعد (ط) ب (ح) مى ( ...أ) تى تعداين كاهلشام (ح) ال (م) ال

صال
ضم بعد ارفع (م) ن اخللف (ح) ّ
فسم (ح) ال (أ) ب  ...ترى ّ
 - 392خبلف وأن أخرج ّ

 - 393ومسكنهم مع فتح كاف (ط) وى ويع  ...ي فاكسر (ح) ال واكسر بالغ (م) ن (ا) لعال
ضم (ا) خفض (ح) جا المه افتحوا ( ...أ) سا وفدا ابلقصر (م) ن قتلوا (ا) ملال
 - 394ويهلك ّ

وعرفها (أ) تى ( ...ح) مى آسن اقصر خلف (م) ن آنفا (م) ال
 - 395بفتحيه واشدد (ح) ذ ّ
وضم واك  ...سر املي توفاهم (ط) ريق وميّال
 - 396وقل تقطعوا (م) ز من ثالث ّ
السلم فاكسر (م) ن (أ) ب خيرج الثال  ...ث أضغان رفع شيء يؤت للمال
 - 397إىل ّ
 - 398بنون وآاتهم (ح) كوه وأيخذ خ  ...اطنب (ط) ب كال يعملون للمال

 - 399اش ّداء نصب الرفع مع رمحا (ح) ز  ...وآاثر (ح) ل والنّقل يف شطاءه (م) ال
ومن سورة احلجرات إىل احلديد
 - 400قل اخوانكم وأمهل اجليم حتسسوا ( ...ح) ال ءائذا أخرب (إ) ذا توعد و (م) ال
 - 401بغيب وألفا (ح) كوا عند ألفيا  ...يقال بيا (ح) ط فتح إدابر (إ) ذ (م) ال

 - 402ويف الطّور (ط) ب من نقبوا القاف (م) ن (أ) تى  ...ينادي بيا قف (م) ز وكسر احلبك
(ح) ال

كضميه ااين اكسروا (ح) ز ورزقكم  ...ففاعل إفعال ومن قبل ذو (م) ال
ّ - 403
والصواعق واخفض ال  ...متني وقل لتناوو اتّبعت (ح) ال
 - 404ففاعل عنه ّ

وضم يصعقوا (ح) ال
 - 405مصيطر معا إمشامه (ط) ب وخلف س  ...ين هدى (م) شى ّ

 - 406وك ّذب (ح) ل جنزي معا نوهنا (م) ضى  ...ومن قبل أهوي اجلمع والكسر (ح) ّمال
فنون (ح) ال حال
 - 407وات تتمارى أدغم (م) ن خ ّ
شعا (ح) مى  ...واتما وأن يف يوم ّ
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لكل واجلوار ارفعوا (ح) ال
 - 408وحمتضر الضاد الفتح له خيرج افتحوا ّ ...
وضموا ّ
الضم يف الياء (ط) ب وال
 - 409لكسر وقف فإن وراق بيا (م) ان  ...سيفرغ فتح ّ

 - 410حناس فنحس وافتحوا وشواظ مث  ...ل (م) ّك (ح) مى يط ّّوفون (ش) مردال
 - 411وفارق (م) روي كذاك عباقري  ...تنوين أزواجا أدغمه (ح) ّمال

ابلضم (م) ز (أ) ال
 - 412وحور وعني رفع حفظهما (م) ضى  ...وقل عراب وشرب
ّ
كل ووجهان (م) ثّال
 - 413قدران خفيفا (م) ز ظللتم طبيبه  ...مبوقع عن ّ
ومن سورة احلديد إىل املنافقني

جهال
 - 414وكالبصر ّ
ونزل ّ
واملك انظروان (ش) فاو ذك  ...روا يؤخذ (ا) علم (م) ز ّ
 - 415إمام املّا أين أكرب نقطة  ...أبسفل وارفع (ح) ز تناجوا (م) ين تال

 - 416تفاسحوا اقرأ يف اجملالس واجلال  ...بال مهز جدر عاقبة رفعها (ح) ال

مصور كسر الواو والرفع (م) ن (أ) ب  ...ويفصل كحفص ث ّقلن ع ّقبتموا (ح) ال
ّ - 417
الضم والكسر (ح) ز متم  ...م نوره كالبصر (م) ز مجعه (ط) ال
َ - 418تسك فتح ّ
ومن سورة املنافقون إىل سورة ن
كل وخنرج نون (ح) ز وانصب الوال
 - 419وأمياهنم كسر (ح) ال خشبه بضم ّ ...

عرف اخلفي  ...ف (ح) ز ونصوحا ت ّدعون قل (ح) ال
 - 420لرفع أكن (ح) ز خلفه ّ
اجلن
ومن سورة ن إىل ّ
استفهمن (ح) ال
 - 421ونون دغم (ش) م عتل رفع خفضه  ...أإذا تتلى امدد
ّ

حصال
 - 422وإ ّن لكم (ح) ز رفع ابلغة يغلوه  ...تكشف اضمم وافتح (ا) تل (م) ّ
موصال
 - 423وذ ّكر خيفى محّلت ث ّقله (ط) ما  ...وها سكت مخس حذفها (م) ز ّ

الرضى  ...ويدخل شيء (ح) سن (ط) البه عال
 - 424وما يؤمنوا ليذكروا خاطبوا ّ
فحرك ولده كسره (م) ال
 - 425مشارق ّ
وحد واملغارب (م) لكه  ...ونصب ّ

خف كبارا (م) ضى ونو  ...نوا وال يغو مع يعوقا (ط) وى (ح) ال
 - 426لض ّم ومع ّ
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اجلن إىل النّبا
ومن سورة ّ
الضمف يف لبدأ (ح) ال
 - 427ومع واو افتح (ح) ز (أ) اته واي يسلك  ...هـ ذو ّ

( - 428لكسر وشدده خبلف وقل وطاء  ...املك وافتحه (م) ضى خلفه اجنلى) ()1
صال
ضم  ...والرجز تستكثر ابجلزم (ح) ّ
ّ - 429
ورب برفع اخلفض (ح) ّق وكسر ّ
 - 430وإذ أدبر امل ّكي سواه إذا دبر  ...ألقسم قصر ميىن ذ ّكر (ح) مى (م) ال

مفر بكسر الفا حكى اقصر سالسال  ...بوقف (ط) وى ّنونه (ش) افيه (ح) لّال
ّ - 431
كل واثن (ح) مى (أ) اب  ...وعنه بال تنوين وارفع معا كال
 - 432قوارير عن ّ

الضم خضر رفع خفض عن (ا)
 - 433وعاليهم أسكن (ط) ب (ح) ال (م) ز وعنهما اك  ...سر ّ
ملال

تنون (ح) وى (م) ان  ...يشاؤن خاطب (ط) ب ورفعك يوم ال
 - 434وإستربق (ا) علم ال ّ

( - 435سوى (ط) ب واألخرى (م) ن قدران مش ّددا ( ...ح) مى ظلل قل يف ظالل (ط) وى
وال) ()2

ومن سورة النّبأ إىل الطّارق

الرمحن خيفض رفعه  ...واالرض اجلبال ارفع (ح) مي منذر فال
ّ - 436
ورب مع ّ

الضم مهمال
ّ - 437
تنون (أ) اب إن جاء فاستفهمن وسه  ...هلن (ح) ز ويغنيه افتح ّ

سجرت خ ّفف (م) ان حذف مهزة ال  ...موودة (ط) فل قل جنني (ح) ال حال
 - 438ويف ّ
 - 439فع ّدلك اشدد (م) ز يك ّذب غب (ح) ال  ...وذ ّكر يتلى قل يصلّى (ح) مى وال
 - 440ووتل اشدد والوقود بضم (ح) ز  ...جميد وحمفوظ ارفع اخلفض (م) جتال
ومن سورة الطّارق إىل آخر القرآن
كل وارفع عامله (م) ز مع (ا) لوال
 - 441وملّا فخ ّفف (م) ز وخاطب تؤثرو  ...ن ّ
 - 442وذ ّكر تسمع جام والوتر فتح (م) ز  ...بعاد بال تنوين والفتح (ح) ّمال
__________

( )1من «ط».
( )2من «ق».
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طوال
بضم (م) ّ
 - 443وخاطب لكل يكرمون وعطفه  ...وللم ّكى زد وجها ّ

 - 444يع ّذب يوثق فافتحوا لبدا بضم ّ ...م ابؤه ويوم ذا تطغوا اضمموا (ح) ال

 - 445رآه بقصر (م) ز مطلع كسر ال  ...مه (ا) علم كال يف خملصني (م) تى (ا) جتال
صال
 - 446وما هي حذف اهلاء وصال لكلّهم  ...معا ترءو ّن اهلمز يف الواو (ح) ّ
 - 447ومجّع ابلتشديد كل لينبذ ّن  ...م ّد بكسر النّون (م) عين (ح) وى عال

الضم يصلى اضمموا (ح) ال
 - 448ويف عمد ّ
ضماه (م) ن (ح) ال قل يدع  ...خفيف بفتح ّ
ضحى مثل من تال
كربوا  ...مل ّكيهم من وال ّ
 - 449ومحّالة ارفع (أ) صل (ح) فظ و ّ
تكمال
القراء بر ّ
 - 450ومتّ حبمد هللا نظمي هناية  ...ملن هو يف ّ

مفصال
درا نضيدا ّ
 - 451وأبياهتا مخسون من بعد أربع  ...مئني حكت ّ

ح (ذ) كر (ح) سابه  ...ويف رمضان اخلري ذي اجلود والعال
 - 452وذاك بعام (ص) ّ
الروم من أرض برصة  ...مبنزل حاجي مومن طاب منزال
 - 453أبقصى بالد ّ

والسالم علي النّيب  ...مع اآلل والصحب الكرام ومن تال
 - 454وبعد صاليت ّ

 ...احلمد هلل وحده ،وصلى هللا على من ال نيب بعده ،وآله ،وصحبه واتبعيه ،وحزبه ،ووافقه الفراغ

من نسخها ليلة اخلميس رابع عشر رمضان سنة ست وتسعمائة ابملدرسة اليونسية ابلشرف األعلى
خارج دمشق احملروسة من نسخة سقيمة جدا يسر هللا لنا نسخة نقابلها عليها فإين مل أصلح فيها شيئا

بل نقلتها كما رأيتها من خط

شيخنا العالمة حميي الدين أيب زكراي حيىي بن عبد هللا االربدي الشافعي املقرئ أدام هللا النفع بعلومه
على يد راجي لطف ربه اخلفي أيب الفضل حممد بن طولون احلنفي حامدا فمصليا فمسلما.
***
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[تصوير] الصفحة األوىل من «منت التنوير»
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[تصوير] الصفحة األخرية من «منت التنوير»
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« - 10التنوير يف ما زاد للسبعة األئمة البدور على ما يف احلرز والتيسري» للعالمة أمحد بن أمحد
الطّييب
إن كتاب «التنوير فيما زاد للسبعة البدور على ما يف احلرز والتيسري» يتكلم على الزايدة على

الشاطبية (احلرز) ،وأصله كتاب «التيسري يف القراءات السبع» لإلمام الداين ،وكنت أَتىن أن أقرأ هذا
املنت على فضيلة الشيخ يس عرفة ( )1رمحه هللا ،ولكن قدر هللا سبقين ،ومن ابب الوفاء هلذا الشيخ
الفاضل أحلقنا ترمجته هبامش هذا الكتاب ،سائلني هللا تعاىل له الرمحة واملغفرة ،وأن يبارك يف عقبه،
إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.

...

__________

( )1هو يس بن حممد بن خليل عرفة ،من مواليد القاهرة  1935 /6 /9م ،حصل على الثانوية

األزهرية وحفظ القرآن كله ،مث عني عضوا يف مقرأة اإلمام الشافعي ،مث رئيسا ملقرأة فرعية ابملسجد

املذكور ،مث شيخا ملقرأة اإلمام الشافعي سنة  2001م خلفا لفضيلة الشيخ عبد هللا اجلوهري رمحه
هللا.

 -أخذ عن والده الشيخ حممد عرفة ،والعالمة عامر السيد عثمان (السبعة) ،وفضيلة الشيخ عبد

الرزاق البكري.

 وأخذ عنه ابنه حممد يس (موجها للغة العربية) وغريه من التالميذ من حي اإلمام الشافعي والليثيوالتونسي والبساتني ،وله تالميذ من البحرين والسعودية وسوراي ،ومل أَتكن من معرفة أمسائهم.
 -عمل مقرأة يف بيته (وما زالت حىت اآلن) يقرأ هبا ،وامتاز أسلوبه ابلتوجيه السليم مع غزارة العلم

والقدرة على اإلقناع ،قدم يل مقدمة قيمة لكتايب «إحتاف الفضالء يف بيان من ألف يف الضاد
والظاء».

لىب نداء ربه يف يوم االثنني السابع من مجادى األوىل سنة  1421هـ املوافق السابع عشر من يوليو

سنة  2003م ،ودفن يف جبانة اإلمام الشافعي رمحه هللا ،رمحة واسعة وأحلقنا به على اإلميان ،وصلى
هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم( .أخذت ترمجته من ابنه البار حممد يس).
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ترمجة الطّييب ()1
هو اإلمام العالمة أمحد بن أمحد بن بدر الدين بن إبراهيم الطييب بكسر الطاء الشافعي النحوي
الزاهد ،فاضل دمشقي ولد سنة  910هـ قرأ القراءات والفقه على والده ،ومشس الدين الكفرسوسي
وتقي الدين القارئ وتقي الدين البالطنسي ،كان مدرسا واعظا يعيش من كتابة أوقاف منجك ،وتوىل

إمامة اجلامع األموي مدة طويلة ،ودرس ابملدرسة العادلية وابجلامع املنجكي ،قرأ عليه إمساعيل
النابلسي ،وعماد الدين حممد احلنفي ،واحلسن بن حممد البوريين ،وأمحد بن املرزانت املقرئ الصاحلي،

وأمحد القابوين وغريهم ،له مؤلفات منها:

« - 1مناسك احلج» (منه نسخة بدار الكتب املصرية حتت رقم  546فقه تيمور).
« - 2بلوغ األماين يف قراءة ورش من طريق األصبهاين».
« - 3رفع اإلشكال يف حل اإلشكال».

« - 4جناح الناسك يف إيضاح املناسك» منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت رقم  21627ب.
« - 5املواعظ السنية يف اخلطب املنربية» منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت رقم 4303
تصوف.

« - 6حاشية على شرح اهلندى للكافية» منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت رقم  6501هـ.
« - 7منظومة يف حروف اهلجاء» منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت
__________

( )1ترمجته يف األعالم  92 ،91 /1معجم املؤلفني  ،146 /1بروكلمان  ،320 /2وامللحق
لربوكلمان  ،441 /2تراجم األعيان  ،15 - 9 /1وهداية القاري ص .632
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رقم  457تفسري تيمور.

« - 8املفيد يف علم التجويد» ( 193بيت) منه نسخة بدار الكتب املصرية حتت رقم  82قراءات
وحققه الشيخ أمين رشدي سويد وطبع يف مكتبة التوعية اإلسالمية ط اثنية  1421هـ وقرأت هذا
النظم على العالمة إبراهيم بن علي بن شحاتة السمنودي حفظه هللا فسر به ج ّدا.

« - 9التنوير فيما زاد للسبعة األئمة البدور على ما يف احلرز والتيسري» والذي أقوم بتحقيقه معتمدا
على نسخة دار الكتب املصرية واليت حتت رقم  275قراءات ورمزت

هلا ب (ق) وأخرى حتت رقم  971خمطوطات الزكية ورمزت هلا ب (ز) وقمت برتقيم املنت.

« - 10توضيح منظومة السخاوي يف املتشابه» منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت رقم 341
تفسري طلعت ،وغريها ت  981هـ ويف غري األعالم وفاته  979هـ (علوم القرءان ،80 ،58

.)130
***
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بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
ّييب
الغين  ...أمحد جنل أمحد الط ّ
 - 1يقول راجي رمحة ّ
من بفضل وهدى  ...وأنزل القرآن نورا وهدى
 - 2أمحد من ّ
 - 3مثّ أصلّي وأسلّم على  ...من قدره على األانم قد عال
الرسل  ...وآله وصحبه ومن ويل
ّ -4
كل ّ
حممد خامت ّ
الرب  ...يف نظم ما زاد كتاب النّشر
 - 5وأستعني هللا مويل ّ
األئمة البدور  ...على الذي يف احلرز والتّيسري
للسبعة ّ
ّ -6

خمصصا وإن ذكرت خلفا  ...ففيهما من ذاك وجه يلفى
ّ -7
أتمل وحاذق مهر
 - 8واآلخر ّ
الزائد من نشر ظهر  ...لذي ّ
 - 9ورّمبا أذكر ممّا زاده  ...واتّفقوا عليه لإلفادة

 - 10والنّشر قد زاد ابألصبهاين  ...وهو لورش الطّريق الثّاين

()162/1

مبجل
كل منهما ّ
 - 11وأزرق هو الطّريق ّ
األول  ...له و ّ

 - 12فاألصبهان ذكره إن أمهال  ...يوافق األزرق فيما قد تال

 - 13وإن نفيت بعض ما لألزرق  ...منه يكن موافقا فيما بقى
ضح ما يف احلرز أو يقيّد
 - 14وقد يكون بعض ما سأورد  ...يو ّ
 - 15أو هو تفريع أو الذى جنح  ...إليه يف النّشر أبنّه األصح

زري املضمر
 - 16وإن تركت ما يعود املضمر  ...عليه فابن اجل ّ
 - 17وغالبا مل أحك واهيا ورد  ...وال الذي رواه من به انفرد
 - 18كمثل ما يفعله يف الطّيّبه  ...فطب هبا أرجوزة مهذبه

رب ابلتّيسري والتّقريب
الرمز وىف ّ
الرتتيب  ...جد ّ
 - 19كاحلرز ىف ّ
االستعاذة ()1

وتستحب والوجوب وهال
 - 20وقف عليها للجميع أو صال ...
ّ
__________

( )1يف (ز) أبياهتا (.)1

()163/1

البسملة ()1
السورتني كم حال  ...واألصبهاينّ كقالون تال
 - 21بسمل بني ّ
 - 22وبني سورتني مل ترتّبا  ...ما بني ما رتّبنا قد أوجبا

أبول  ...هلا فللجميع قال بسمل
 - 23وإن تصل آخرها ّ

لكل  ...واسكت هلم وثلثا ابلوصل
 - 24وآخر األنفال قف ّ
أم القرآن ()2
خالد
ابلصاد  ...وامشم هنا احلرفني عن ّ
الصراط قنبل ّ
كل ّ
ّ - 25

كل مقرون أبل أو ال تشم  ...شيئا وعكسن ذا انفراد علم
 - 26أو ّ
اإلدغام الكبري ()3
كل ما أدغم منه نقال  ...فيه اختالف راويي فىت العال
 - 27و ّ
__________

(( )1يف (ز) أبياهتا (.)4

(( )2يف (ز) أبياهتا (.)2
(( )3يف (ز) أبياته (.)5

()164/1

 - 28لكن مع التّحقيق للهمز ومع  ...م ّد انفصاهلم فاالدغام امتنع

 - 29وامنع االمشام لفا يف فاء  ...وإدغاما (ح) ما (هـ) دي اي الالء
والروم مع ميم واب ال َتنعا  ...ومحا بل اإلمشام وحده امنعا
ّ - 30
 - 31وامشم هنا مقاران للحرف  ...ال بعد لفظه كحال الوقف
هاء الكناية ()1
 - 32س ّكن له يؤ ّده ونصله  ...نؤته وألقه يتّقه نولّه

 - 33وقصرها مع يرضه مثل وصال  ...اسكن ذا واببه صل جيتلى
 - 34ويره معا لنا بزلزلت  ...وعنه أن مل يره قد سكنت
 - 35وعنه أيضا قصر أرجئه انقال  ...وشعبة يف أرجه كابن العال

 - 36واضمم به انظر وصل األصبهاين  ...وترزقانه بقصر ابين ( /1ب)
__________
( )1يف (ز) أبياهتا (.)5

()165/1

املد والقصر ()1
ورجحت وإن تشأ ابألربع
ابلرتبتني اقرأ خبلف متّبع ّ ...
ّ - 37
للكل ذا اتّصال  ...وأجراي تينك يف انفصال
 - 38أو اشبعا ّ

الالزم  ...وليس ذا وإن مسا ابلالزم
 - 39وامدد بال تفاوت يف ّ

علي
 - 40وذو انفصال م ّده ّ
وسى  ...وقصره ألهله ّ
الس ّ
موسطا كال مرد
 - 41ومن روى القصر للتّعظيم مد  ...وم ّد (ف) ز ّ

 - 42أي م ّد لفظ ال الّيت للتّربية  ...كقوله ال ريب فيه ال شيه

 - 43ويف يؤاخذ قد نفى يف النّشر  ...خلفا لورش جازما ابلقصر
 - 44لكنّه يف ايء إسرائيل قد  ...حكى اخلالف قال أيضا وورد

صححه يف النّقل
 - 45فيما أتى من بعد مهز الوصل  ...وقصره ّ
وسطا  ...يف واو سوآت ومدا اسقطا
 - 46والقصر قد أثبت والتّ ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)13

()166/1

توسط وسط وغري ذا منع
 - 47وثلّث اهلمز مع القصر ومع ّ ...

 - 48وبعضهم لورش اللني قصر  ...ال لفظ شيء فبوجهيه استقر

 - 49واالصبهاين يف مجيع ما احتوى  ...عليه ذا الباب كقالون سوا
تنبيه يتعلق مبذهب ورش من طريق األرزق ()1

 - 50ويف رأى قبل سكون إن تقف  ...عليه لألزرق تثليث عرف
 - 51وهكذا يف يوسف آابئي  ...أيضا فلم يزدهم دعائي

 - 52كذا تراى نظرا لألصل  ...مثل دعائي ربّنا يف الوصل

 - 53وإن على جاؤ وقفت قبال ... :آابهم ثلّث وم ّد وصال ()2
 - 54وبرؤا م ّده له حتم  ...كذاك ما تاله ساكن لزم

السكون أقوى فحجب ( /2أ)
 - 55وقبله مهز ألنّه سبب  ...ويضعف ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)21
( )2يف (ز) من  53 - 27ساقط.

()167/1

 - 56وما يف التّنوين وقفا ابدال  ...حنو دعاء قصره حتم جال

 - 57وآخر اهلمزين حيث أبدله  ...م ّدا فال أتيت الوجوه فيه له
قصرا
 - 58وإ ّّنا مي ّد حتما إن جرى  ...قبل مس ّكن ّ
وإال ّ

 - 59كمثل آمنتم وجاء أجلهم  ...وجاء أمران وء أنذرهتم
تغري ملا سكن  ...فامدد أو اقصر فكالمها حسن
 - 60فإن طرا ّ
قينت فال
 - 61حنو البقاء إن أرادين مثال  ...من النّسا إن اتّ ّ

 - 62وبعضهم يف آل لوط جيري  ...تلك وفيه نظر يف النّشر
 - 63ويف مآب مع روم وقفا  ...وثلّث له امل ّد هبمز يلغى
 - 64وحنو وهللا رؤف إن تقف  ...عليه فيه تسعة ملا وصف
 - 65وحنو إميان وآايت فال  ...تقصر بوقف اثنيا عما تال
السكون إذ هو األقوى ومع  ...المشام أيضا فالذي قد امتنع
 - 66مع ّ

()168/1

والروم كحال الوصل
كل  ...من ذين ّ
 - 67ثالثة من تسعة مع ّ
والرفع أييت فيه مخسة عشر
 - 68فستّة ّ
نصا وتسعة جبر ّ ...
 - 69ومن له يبدأ حنو االوىل  ...هبمزة الوصل وذاك االوىل

 - 70يثلّث امل ّد ومن له ابتدأ  ...ابلالم يقصر ليس ّإال أبدا
ما له من األوجه يف اآلن موضعي يونس ()1

 - 71اآلن لألزرق فيه إن وصل  ...ستّة أوجه على وجه البدل

األول  ...مع قصر أو توسيط اثن ويلي
 - 72تثليث م ّديه وم ّد ّ
سهال
األول قصر ما تال  ...وثلّث اآلخر حني ّ
ّ - 73
توسط ّ

 - 74له اكتفى بقصره وإن وقف  ...فتسعة مع بدل كما وصف
 - 75من ضربه الثّلث يف ثالثة ومع  ...تسهيل التّثليث يف الثّاين يقع ( /2ب)
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)22

()169/1

فوائد تتعلق ابملد والقصر ()1
 - 76وحكم لني قبل ساكن لزم  ...كعارض وما تاله ما ا ّدغم

 - 77البن العالء من حروف امل ّد أو  ...لني كعارض كذاك قد رووا
وللبزي من التّاءات
للزّايت  ...منه ّ
ّ - 78أما الذي أدغم ّ
 - 79فما أتى من قبله من حرف  ...م ّد فم ّده بغري خلف
جيوزا مع اإلدغام  ...إشارة ابلروم واإلمشام
 - 80لذ مل ّ

 - 81وابن العال أجازها فاملدغم  ...لديه كالعارض وقفا فاعلم
ش ّد
ي ذات ال ّ
 - 82وإ ّّنا أبقى حرف امل ّد  ...من قبل ات ّ
البز ّ
 - 83ومل يكن كمثل قالوا ّاختذا  ...ممّا لتشديد تريه نبذا

 - 84أل ّن االدغام عليه طاري  ...فلم يكن كحكم ذي استقرار

 - 85ومثل ذا عارض شكل النّقل  ...معترب يف االبتداء ال الوصل
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)17

()170/1

متلو له قبل جرى
 - 86أل ّن االبتداء على النّقل طرا  ...وحكم ّ

 - 87ومل يرد علي خالف ذا سوى  ...عاد األوىل عند مدغم روى
 - 88وم ّد حجز بني مهزين فصل  ...فاقصر وبعض مب ّده ممّا اتصل
غري فامدد واقصرا
 - 89وسبب ّ
غريا  ...كاهلمز إن ّ
الالزم حني ّ
وإال القصر ذاله جنح
 - 90وآثر التّغيري إن يبق رجح  ...م ّد ّ

 - 91وحنو هؤالء إن البن العال  ...مع م ّدها ال تقصر ّن ما تال
ّ - 92أما لقالون فإ ّن ذاك صح  ...لديه لكن تركه هو األصح

اهلمزاتن من كلمة ()1

فصلت له القصر ابتدأ
 - 93وم ّد واقصر مطلقا لذا وذا ّ ...
سهلت ّ

ض ّم أيت وامنعا  ...إبدال اثين ذي ثالث مجعا ( /3ا)
 - 94والقصر قبل ال ّ
 - 95والفتح ال تبدل وأخرب مسجال  ...أمنتم لألصبهاين فاعقال
__________
( )1يف (ز) أبياته (.)8

()171/1

 - 96وقنبل حبرف طه استفهما  ...واعجمى يل واخرب زعما
أئمة مسا والثّاين  ...يف القصص اعدده لألصبهاين
 - 97وأبدل ّ

سهلت ال  ...إن كنت فيهما هلمز مبدال
السجدة إن ّ
 - 98مع موضع ّ
سهل  ...وم ّد اعجمي وإن كان ملي
 - 99وقال ءاسجد يف االسرا ّ

كل امنتم فح ّققه لنا  ...وامللك واالعراف وصال زمنا
 - 100و ّ
تنبيه ()1

 - 101وحنوء انت أرايت إن تقف  ...لألزرق امنع بدال فيه وصف
 - 102وقف بتسهيل فقط إن ميتنع  ...ثالثة سواكن إن جتتمع

ابلسكون فيه وردا
 - 103أن اظهر ال كصواف ش ّددا  ...فالوقف ّ
اهلمز املفرد ()2
 - 104تال كبصر يف اتّفاق قنبل  ...واألصبهاين اثن ذا ال يبدل
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)3
( )2يف (ز) أبياته (.)1

()172/1

اهلمزاتن من كلمتني ()1
وسي أبدله محا  ...ابخللف واملؤتفك ابدل بسما
 - 105ما أبدل ّ
الس ّ
كال  ...األصبهاينّ حيث جاء ّإال
الساكن منه ّ
 - 106وأبدل ّ
وهن الباس  ...ولؤلؤ رائ وكأس راس
 - 107مخسة أمساء ّ

 - 108ومخسة أفعال قرأت جئت مع  ...هيئ ونبّئ تؤو كيف ما تقع
حترك يف الوصل  ...لساكن يبدله حال الفصل
 - 109وإن طرا ّ
 - 110مثاله إن شاء هللا وال  ...يبدل ما س ّكن وقفا كاملال
حال
لئال  ...وأبدل الفواد حيث ّ
 - 111مؤذّن ح ّقق مع ّ
وفبأى نسقت
 - 112واي فأبدل خاسئا وملئت  ...وانشئة
ّ

وسهال له را الذي أصف
 - 113ابلفا وعند فقدها عنه اختلف ّ ...

 - 114رأيت يوسف رأيتهم يل  ...رآه مع رأته حرفا النّمل ( /3ب)
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)16

()173/1

 - 115كذا رآها ابلقصص رأيتهم  ...تعجب ومل يبدل كقل أرايتكم
وسهل اطمأن أيضا وكأن  ...اشددا وخ ّفف حنو ويكأن
ّ - 116
 - 117وويكأنّه كان مل وبذا  ...يف اثن مهز امألن أخذا

 - 118ويف فأنت فأمن فأصفا  ...وهي الّيت من بعد مهز يلفى
 - 119كذا أتذّن وهو ابألعراف  ...وحرف إبراهيم ابخلالف

صح ومن  ...ش ّدده له كأزرق وهن
 - 120ومهزة النّسيء قد ّ
النقل والسكت ()1

كل ساكن صحيح يف الطّرف
 - 121قد جاء عن ّ
خالدهم خلف  ...يف ّ
الصحيح حنو مل واسأل
 - 122وجاء عن محزة يف املتّصل  ...من ّ

السكون وبعده وسط
 - 123وبعضهم يهمل يف شيء فقط  ...له ّ

 - 124وقيل ال يسكت أصال وورد  ...عكس لذا ملا يكون حرف مد
__________
( )1يف (ز) أبياته (.)11

()174/1

 - 125بكلمة أو كلمتني وعلى  ...ما ليس م ّدا سكت ماجد عال
 - 126وإ ّّنا أيت بذا خفض إذا  ...كان مب ّد ذي انفصال أخذا

وخص سكت محزة فيما اتّصل  ...كتسألوا وسئل مبا إذا وصل
- 127
ّ

 - 128وغريه من أهل سكت سكتا  ...يف الوقف أيضا لكن ان يكن أتى
 - 129حرف فقط من بعد ساكن فال  ...س ّكن يرى مع غري روم فاعقال
 - 130وحنو قل اي أيّها وهؤال  ...ال سكت يف الوقف كما قد نقال
 - 131وامنع التّحقيق دون سكت  ...وقفا على مقرون أل حلمزة
وقف محزة وهشام على اهلمز ()1
 - 132البعض عن محزة خ ّفف الّيت  ...يف االبتداء إن وصلت بكلمة

توسطت ابحلرف ( /4أ)
 - 133من قبلها فاجعل هلا يف الوقف  ...معكم اليت ّ
الصحيح
لكل ساكن صحيح  ...ال ميم مجع ذا على ّ
 - 134فانقل ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)11

()175/1

 - 135وانقل حلرف اللّني واإلدغام  ...يروى ولكن ر ّده األعالم

وسهال ما جاء من بعد األلف  ...ابمل ّد والقصر على ما قد ألف
ّ - 136
 - 137وبعد حرف اللّني من واو واي  ...فانقل أو ادغم مطلقا إذ رواي

ضله
الصلة  ...النّقل واإلدغام فيها ف ّ
رجح يف غري ّ
 - 138لكنّه ّ
تقررت
حمرك أتت  ...فتسعة أحكامها ّ
ّ - 139أما الّيت قبل ّ

 - 140وليس منها حنو قال ايتوين  ...بل ذا كمثل قوله تؤتوين

الرؤاي وما  ...جاء منه التباع ما قد رمسا
 - 141وارو االدغام يف ّ

 - 142وعن هشام ورد التّحقيق يف  ...مجيع ما خ ّففه يف الطّرف
تنبيه يف مستدل اتباع الرسم ()1
اطيب واإلمام ال ّداين
شيخان  ...ال ّ
خص قوم منهم ال ّ
 - 143قد ّ
ش ّ
الرسم  ...مبا أتى موافقا حلكم
 - 144كما حكى يف النّشر وجه ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)8

()176/1

يصح وجهه وال حيل
 - 145قياس حنو ّ
وإال فيخل  ...وال ّ
 - 146وع ّد منه حنو اتئبات  ...ابليا وجائز وسائحات

 - 147ورؤف ابلواو مع أبناوكم  ...وشركاؤكم كذا نساؤكم

 - 148وامراته وساهلم أي ابأللف  ...وامتألت إن أولياؤه إن حذف
وبر ()1
 - 149وشيخنا معوش وهو ّبر  ...وعلمه قد شاع يف حبر ّ
 - 150أب ّن ذا ميكن يف القياس  ...دخوله فما به من ابس
اإلدغام الصغري ()2

 - 151أظهر إذ يف ال ّدال من وأدغمت  ...قال لقد يف صاد لذ كه ّدمت

 - 152والتّا يف سجز ومن يف أنبتت  ...وأظهر له يف التّا وأوجب وجبت ( /4ب)
 - 153واألصبهاين أظهر الثّا مطلقا  ...وبل طبع محزة خلقا ح ّققا
__________

( )1يف (ق)« :وقال شيخنا مقوش وهو بر  ...وعلمه قد شاع يف البحر وبر».
( )2يف (ز) أبياته (.)4

()177/1

الرعد لكن وهنا
 - 154ويف حروف ّ
ضر لنا  ...خلف كذا يف ّ
الالم ال ّ
حروف قربت خمارجها ()1

 - 155إدغام ابجلزم يف الفا قد لزم  ...خلفهما عذت نبذت يل أدغم
 - 156وهكذا أورثتموها مسندا  ...وخلف يس ابن من نل هدى
 - 157ومثله نون ولكن اظهره  ...قالون من غري خالف ذكره

 - 158ويف اركب االظهار زد ندا  ...ويف يلهث ّنا وادغم ملن دان جىن ()2
 - 159ويف يع ّذب من يشا يف البقرة  ...أظهر ابء فوزه ووقّره
النون الساكنة والتنوين ()3

 - 160قد جاءت الغنّة يف الم ورا  ...لغري صحبة وال يف اليا ترى
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)5
( )2يف (ز)« :ويف اركب اظهر زن واو يف  ....يلهث ما وادغم من ان جي».
( )3يف (ز) أبياته (.)1

()178/1

الفتح واإلمالة وبني اللفظني ()1

 - 161أمل َتار البار ابخلالف َ ...تّم كذا يوار يف األعراف

 - 162ومثل هذا العني من فعاىل  ...اتبعهما ّلالم من كساىل

 - 163ومن أسارى ومن النّصارى  ...ومن يتامى قل ومن سكارى

 - 164وال َتل يف الوصل من ذلك ما  ...تاله ساكن كالمه ( )2افهما
 - 165واخللف يف سوى سدى رمى بلى  ...آن معا كنون االسرا مثال
 - 166وال َتلها دون مهز وأمل  ...مزجاة يلقاه أتى أمر ممل

ألوال
 - 167وبعد را ماز واخللف صال  ...بشرى وأدري حيث جا ّ

الرا منهما حوى
 - 168وافتح رءوس اآلي مع فعلى سوى  ...ما كان فيه ّ
أن وبعض قلّال
 - 169وفتح ويليت وحسريت (ط) ال  ...وأسفى ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)19
( )2يف (ز)« :كالمها».

()179/1

 - 170له بلى مىت عسى ووردت  ...إمالة ال ّدنيا له حيث أتت ( /5أ)
 - 171وابب كسر م ّدا واجلار طم  ...وهار افتحه بدا والغار مت
مكررا قس أو أمله فز مىت
ّ - 172
قهار البوار فز وما أتى ّ ...

 - 173وخاب مع مشارب كم اختلف  ...آنية جا شا زاد طب وصف
وجر النّاس طب ما ميّله
 - 174إانه عابد وعابدون له  ...فتح ّ
 - 175وشاربني واحلواريّني  ...أملهما مدا وكافرينا

 - 176وفتح ها واي مبرمي أوى  ...وايؤها افتح يل واضجعها طوى
حر اي
 - 177وها هد قلّال ج ّدي واي  ...يس إذ فز وافتحا خا ّ
 - 178إمالة التّوراة فز رواها  ...واألصبهاينّ مل ميل سواها

يعن
 - 179وافتح وقلّل ما أميل إن سكن  ...اتليه وقفا أو االدغام ّ

()180/1

إمالة هاء التأنيث وما قبلها يف الوقف ()1
 - 180فطرت رم خلفا وبعض جتري  ...اهلاء واهلمز له كالعشر

كالكسائي حلمزة نقل  ...وقيل كم أتى محا وما قبل
 - 181و
ّ
الراءات ()2

 - 182يف إرم ذكرك خلف األرزق  ...وشرر وخلفه أيضا بقي
 - 183يف كلم قد نظمت يف الطّيّبه  ...يف مخسة دونكها مرتّبه
طهرا
 - 184وزد وحذركم مراء وافرتا  ...تنتصران ساحران ّ
 - 185عشرية التّوبة مع سراعا  - ...ومع ذراعيه فعل ذراعا

 - 186إجرام كربه لعربة وجل  ...تفخيم ما نون عنه إن وصل

 - 187كشاكرا خريا خبريا خضرا  ...وحصرت كذاك بعض ذكرا
ضم رقّق يف األصح  ...واخللف يف كرب وعشرون وضح
 - 188كذاك ذات ال ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)2
( )2يف (ز) أبياته (.)8

()181/1

قررا  ...واالصبهاين مثل قالون قرا ( /5ب)
 - 189كذا يف االشراق اخلالف ّ
الالمات ()1
 - 190تغليظ صلصال لورش واهي  ...وخلفهم قد جاء يف اسم هللا
 - 191بعد الذي أميل ال املرقّق  ...فنحو ذكر هللا عند األزرق

الالم مع قالون قل سيّان
 - 192تفخيمه حتم واالصبهاين  ...يف ّ
الوقف على مرسوم اخلط ()2
الروم قف اي حلذف شم ووادي
 - 193هيهات قف ابهلا زد وهادي  ...يف ّ
صحح كال منهما
 - 194ابلنمل رم وقف على ّأاي وما  ...لكلّهم ّ
كل ويكأ ّن التّصاله
 - 195كذاك ما من مال النفصاله  ...و ّ

ايءات االضافة ()3
 - 196اخللف يف ما يل أدعوكم مدا  ...ويف الصطفى عن هشام وردا
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)3
( )2يف (ز) أبياته (.)3
( )3يف (ز) أبياته (.)4

()182/1

 - 197ويل بنمل وبيس سكن  ...ويل نعجة بصاد افتح لسن
 - 198واالصبهاين سكن اوزعين ويل  ...هبا وحمياي بال خلف ويل
 - 199وايء إخويت كذاك س ّكنا  ...كذا ذروين فتحها قد بيّنا
الياءات الزوائد ()1

شر عباد احذف حباليه يقي
 - 200اثبت زد دعاء ال من يتقي  ...ب ّ
 - 201واالصبهاين اجعل كأزرق وضم  ...إن ترن واتّبعوين أهدكم
فوائد تتعلق ابجلمع ()2
لكل أوال مثّ امجعا  ...ابحلرف أو ابلوقف وهو مجعا
 - 202افرد ّ
 - 203بينهما فيه اختيارا مذهبا  ...فجاء يف اجلمع طرازا مذهبا

 - 204فقف على ذي اخللف إن ابحلرف  ...مجعت واقرأ ما به من خلف
حمل الوقف
 - 205مثّ صال آخر وجه اخللف  ...إن مل يكن ذاك ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)2
( )2يف (ز) أبياته (.)9

()183/1

الرتكيب تسلك رشدا ( /6أ)
 - 206واحذر قبيح وقفهم واالبتداء  ...واجتنب ّ
صحة االعراب كذا مسجال
 - 207إذ حيرم ّ
الرتكيب حيث انطال ّ ...
 - 208حيرم إن روي وإال فاعلما  ...أبنّه يكرم عند العلما

 - 209ورتّبا يف مجعك املراتبا  ...فإن مهرت فاقصد التّناسبا
كل الوجوه وانتبه
 - 210وإن تقف فابدأ مبا ختمت به  ...واستوعبا ّ
الفرش من سورة البقرة اىل سورة األنعام ()1

 - 211سكن ميل هو ومثّ هو بدا  ...خلف واَتم ابب أيمركم طرا

السوسي وجربيل مل  ...ابلياء وحذفها مبيكائيل زل
 - 212واختلس ّ
 - 213وننسخ الفتحان لذو وافقه  ...يف لفظ اهبم من موافقه
للسوسي
 - 214وأران قد س ّكن ال ّدوري  ...وأرين يف واختلس ّ

وضم خطوات لبزي حيق
 - 215والكسر يف أران ّ
بفصلت حلق ّ ...
__________

( )1يف (ز) (.)12

()184/1

الساكنني اخللف يف التّنوين مز  ...وهكذا زن إن يكن اتيل جز
 - 216يف ّ

 - 217يبصط كاالعراف خلفا زد يلي  ...عنه بصطة يف العلم خلف قنبل
 - 218وخ ّففا للبز ما ش ّددت من  ...اتءاته يف الوصل أيضا واستنب

ضم صف  ...واثبت هبا أنتم زكا جنا األلف
 - 219رضوانه اثين العقود ّ
 - 220واألصبهان مهزة لن يبدال  ...وتفعلوا لن تكفروا غيب طال
 - 221ما قتّلوا قل هلشام خ ّففا  ...والبا له قبل الكتاب فاحذفا

 - 222والعني قد س ّكن من ال تعدوا  ...قالون وال ّدال له تشدوا
ومن سورة األنعام إىل سورة الكهف ()1

 - 223ذكر صديقا مل تكن وأمل  ...حريف رأى ىل قبل حتريك يلي

األول
 - 224والفتح فيهما لشعبة انقل  ...حيث أتى ّإال الذي يف ّ

الرا فقط افتحها منه وصح ( /6ب)
 - 225وبعضهم أطلق والبعض فتح ّ ...
__________

( )1يف (ز) (.)11

()185/1

 - 226واخللف عنه فيهما كاملضمر  ...واملعز س ّكن يل يكن يل ذكر
 - 227أن لعنة اشدد وانصبا زد وبيا  ...بيئس لوى وحذف ايويل
 - 228االخرى وفتح قبلها أو كسر  ...برى وأيضا قد رواه حرب

بضمه هشام قد قرا
 - 229وجيء أكسر مظهرا زاد ورا  ...حرف ّ

 - 230وها يهدي اسكن بواو  ...وافتح محا وذكرا ض ّدا بتكفرن لكما
 - 231والنّون من تتّبعان خ ّففوا  ...جلا خبلف وحتم ما لف

 - 232وتسألن نونه افتح لنسعي  ...وقال اي بشرى لشعبة اضجع
 - 233ليجزين النّون ابخللف كفا  ...وخطاكم كابن ذكوان وفا
ومن سورة الكهف اىل سورة يس ()1
 - 234وعوجا ال سكت مع مرقدان  ...كذاك من راق وبل وإن عنا
تساقط حرب
 - 235وروم من ّ
لدين واتوين زبر  ...ابلوصل مع تذكري ّ
__________

( )1يف (ز) (.)7

()186/1

 - 236غيب على ما تصفون من وهب  ...تسكني رافة جيوب اضممه حب
 - 237مبا تقولون فما غيّبا زد  ...عوجا ذرون هلشام امدد

 - 238وخلف غيب يفعلون من كال  ...صل وكذلك يعقلون جيتلى
 - 239وقيل طاب وتروا غيب مقدم  ...وقنبل ابليا فال نذيقهم
 - 240واقصر ال تومن كثريا ابلنا  ...وامهز له منسأته مس ّكنا
ومن سورة يس إىل سورة الرمحن عز وجل ()1
خيصمون اكسر صفا واخلالدا  ...كسر وفتح خا به واسكن بدا
 - 241اي ّ
 - 242وتعقلون خلف غيب كامنا  ...واألصبهاين س ّكن او آابؤان

 - 243معا ونقله على ما عهدا  ...وصل اصطفي له وابلكسر بدا

 - 244والياس صل خالصة يل ال تصف  ...واتمروين ال تزد نوان وخف ( /7أ)
 - 245م ّدا وخاطب عنه يدعون ويف  ...تنوين قلب اخلالف كم ويف
__________

( )1يف (ز) (.)8

()187/1

 - 246سيدخلوا سم نقيض صف بيا  ...كنافع يرسله يرمي مليا
 - 247كرها بضم ويوفّينّهم  ...ابلنّون مع أزره قصر هلم

والسني مد
 - 248وما ألتناهم حبذف اهلمز زد  ...مصيطرون ّ
الصاد زد ّ
ومن سورة الرمحن عز وجل إىل آخر القرآن ()1

ضم يطمثهن رم  ...ورأفة رآفة قنبلهم
 - 249معا خبلف ّ

 - 250ونصب دولة مع التّذكري يف  ...تكون لذ ومع أتنيث نفي

يفصل مل وخشب ضم رم  ...وسحقا اسكن رم واي يسأل ضم
 - 251وخف ّ
البزي وَتىن ذ ّكرا  ...والنّون من سالسل احذف واقصرا
 - 252ألمحد ّ
 - 253يف الوقف يل وامدده فيه زد وقف  ...على قوارير لنا بال ألف
وسعرت صفا
 - 254اثن وخاطبا يشاون كفا  ...انخرة اقصر تب ّ
ابلسني من مال زكيّا وقر
 - 255وقصر فاكهني كم مصيطر ّ ...

__________
( )1يف (ز) (.)8

()188/1

 - 256والقصر يف رآه عنده جلى  ...كم ّده يتلى به لقنبل
خاَتة ()1

كرب يف اخلتم وبعض اسجال
لكل من قد بسمال ّ ...
 - 257وبعضهم ّ
الغر العظمى القدر
للسبعة ّ
 - 258فذا الذي زاد كتاب النّشر ّ ...
البزي يف احلرز والتّيسري  ...هلم وقد مسّي ابلتّنوير
 - 259على ّ
 - 260فاسأل هللا الكرمي ينفع  ...به وشأن قارئه يرفع

والرمحة
 - 261وأن ّ
مين بدوام النّعمة  ...والعفو -عن ّزالتناّ -
 - 262فإنّه يب رحيم ماجد  ...ولن خييب سائله والقاصد

 - 263ومتّ يف نصف مجادى االوىل  ...عام أاتان نوره ظليال ( /7ب)
 - 264واحلمد هلل على إنعامه  ...مثّ صالة منه مع سالمه
حممد وآله وصحبه
الرسل به ّ ...
نيب ختم ّ
 - 265على ّ
__________

( )1يف (ز) أبياته (.)10

()189/1

 - 266مثّ على أتباعهم ومن تال  ...ما رتّل القرآن قال إذ تال ( /8أ)

 ...ختمت هذه الرسالة كتابة حبمد هللا وعونه ابلتمام والكمال ،واحلمد هلل على كل حال ،وصلى هللا

على سيدان حممد النيب األمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.
***

()190/1

 - 11الدر املألوف يف صفات احلروف للعالمة حممد بن أمحد اخلربتاوي
هو حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد املالكي ( )1كان حيا  1201هـ له الدر املألوف يف صفات
احلروف ( )2املواهب العلية من رب الربية حبل ألفاظ األجرومية حنو م  ،81احلاشية املرضية على
شرح ابن ترك والعشماوية ،فتوحات اخلالق املنان لشرح الزر قاين على املقدمة العزية.

 - 1إن كنت تسأل عن صفات شامله  ...فافهم معانيها مثاين كامله

 - 2يف اهلمز جهر وانفتاح واستفال  ...وشدة اي سيّدى قل واعتالل
 - 3لأللف رخو وجهر واستفال  ...وحرف علّة كذاك االنفتاح

 - 4يف الباء جهر واستفال وانفتاح  ...شديدة يف الوقف قلقلة اي صاح
 - 5يف التاء مهس مثّ رخو وانفتاح  ...شديدة فافهم معانيها املالح
 - 6يف الثاء مهس مثّ رخو وانفتاح  ...قل واستفال بني فبه اتّضاح
__________

( )1ترمجه معجم املؤلفني ( ،)229 /8فهرس األزهرية ( ،)384 ،341 /2معجم املطبوعات
(.)819
( )2تفسري تيمور (( )558ص .)7 - 4

()191/1

 - 7يف اجليم جهر واستفال وانفتاح  ...شديدة يف الوقف قلقلة تباح
 - 8يف احلاء مهس مثّ رخو وانفتاح  ...كذا استفال ّبني كالبدر الح

الصحاح
 - 9يف اخلاء مهس مثّ رخو وانفتاح  ...مستعليا فافهم صفاته ّ
 - 10يف ال ّدال جهر واستفال وانفتاح  ...وشدة قلقلة فيها صحاح

 - 11يف ال ّذال جهر مثّ رخو وانفتاح  ...مع استفال ج ّد يف طلب النّجاح
والراء بني شدة ورخوة مع احنراف  ...جمهورة تكريرها بال خالف
ّ - 12
الزاي جهر وصفري وانفتاح  ...قل واستفال زاد شوقي والنواح
 - 13يف ّ

السني مهس وصفري وانفتاح  ...كذا استفال مثّ رخو اي صالح
 - 14يف ّ
الرايح
 - 15يف ال ّ
شني مهس واستفال وانفتاح ّ ...
وتفش كثريه من ّ
الصاد مهس وعلو وانطباق  ...وصفري مثّ رخو اي رفاق
 - 16يف ّ
ضاد جهر مثّ رخو وانطباق  ...مستعل ومستطيل ابتّفاق
 - 17يف ال ّ

()192/1

وعلو وانطباق  ...شديدة يف الوقف قلقلة كواق
 - 18يف الطّاء جهر ّ
مر املذاق
قرائكم ّ
 - 19يف الظّاء جهر مثّ رخو وانطباق  ...مستعل ّ

 - 20والعني بني رخوة وشدة مع استفال  ...جمهورة مفتوحة دع املالل

الصحاح
 - 21يف الغني جهر مثّ رخو وانفتاح  ...مستعل مىت أرى أهل ّ

 - 22يف الفاء مهس مثّ رخو وانفتاح  ...قل واستفال فاز من يهوي الفالح
وعلو وانفتاح  ...شديدة قلقلة بال براح
 - 23يف القاف جهر ّ

كل من مات اسرتاح
 - 24يف الكاف مهس واستفال وانفتاح  ...شديدة ما ّ
والالم بني رخوة مع استفال  ...وش ّدة جمهورة وكم مثال
ّ - 25

 - 26وامليم بني رخوة وش ّدة مع استفال  ...جمهورة منفتحة بال جدال
 - 27والنّون بني رخوة وش ّدة مع استفال  ...جمهورة منفتحة بال حمال

ابلسر ابح
 - 28يف اهلاء مهس واستفال وانفتاح  ...ورخوة ال عاش من ّ

()193/1

 - 29يف الواو م ّد مثّ رخو واستفال  ...معا ودون مرية فيها اعتالل

والالم ألف م ّدية رخوية واستفال  ...هاوية جمهورة فيها اعتالل
ّ - 30
 - 31يف الياء م ّد مثّ رخو واستفال  ...جمهورة مفتوحة فيها اعتالل

ابلرشد
 - 32وهذه األبيات الم يف العدد  ...من يتبع النّقول يظفر ّ
***

()194/1

[تصوير] الصفحة األوىل من «منظومة األداء»

()195/1

[تصوير] الصفحة األخرية من «منظومة األداء»

()196/1

 - 12منظومة األداء يف القراءات والتجويد للعالمة عبد الفتاح احملمودي الالذقي ( - 1258بعد
 1297هـ) ()1

بسم هللا الرمحن الرحيم
رب العاملني على  ...ما قد هداان وأوالان جزيل عال
 - 1احلمد هلل ّ

والصحب ومن هم أفضل الفضال
الصالة على اهلادي وعرتته  ...واآلل ّ
 - 2مثّ ّ
القراء قد عقال
فم أشياخه ّ
 - 3وبعد إ ّن األدا إدراك مورده  ...عن ّ

السبال
 - 4وتلك منظومة لقد حوت مجال  ...فيه وقد أوضحت للطّالب ّ

عين ال ّذنب وال ّذلال
 - 5خذها أخي بقبول وادع يل فعسى  ...ميحو هبا هللا ّ
مين العلم والعمال
 - 6وهللا أرجو دوام االنتفاع هبا  ...ويقبل هللا ّ
مق ّدمة

 - 7إ ّن احلروف على ما ح ّقق الفصال  ...تسع وعشرون حرفا ع ّدها كمال
والالم مع ألف مرّكبان كال
 - 8فاهلمز ّأوهلا كرسيّه ألف ّ ...

 - 9يع ّد منها ولكن قصدهم ألفا  ...يف وضعه قبل ابء هكذا نقال
خمارج احلروف

 - 10مثّ املخارج فهي سبعة مع عش  ...رة ومخس جهاهتا أتت بوال
__________

( )1هو عبد الفتاح بن مصطفى بن حممد احملمودي الالذقي أبو احلسن العطار شافعي متأدب له
شعر من أهل الالذقية عاش مبصر من كتبه سعري الفؤاد (ط) ،ديوان شعر مجعه سنة  1297هـ،

كشف اللثام عن أرجوزة الصيام (خ) واألصل من نظمه (البلدية  5263ج) ،منظومة األداء يف
القراءات والتجويد( .األعالم  ،36 /4البلدية فقه شافعي  ،34األزهرية  ،141 /5معجم
املطبوعات .)1715
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 - 11جوف وحلق لسان ش ّقان وخي  ...شوم فللجوف منها خمرج حصال
 - 12حروفه ألف وواو وايء إذا  ...كانت مل ّد ونوحيها حوى املثال
 - 13واحللق جاءت ثالثة خمارجه  ...حروفه ستّة مهز وها جعال

 - 14من ّأول مثّ عني حا فمن وسط  ...والغني واخلا فمن أدن لنحو خال
 - 15مث اللّسان فقل فعشرة خمارجه  ...جهاهتا أربع فأتقن العمال

 - 16وعشرة مع مثان ع ّد أحرفها  ...فالقاف خيرج من أقصى وما وصال

 - 17له من احلنك األعلى وخيرج من  ...أقصاه كاف ولكن ذا لقد سفال
ضاد من حافة ويستطيل إىل
 - 18واجليم وال ّ
شني والياء فمن وسط  ...وال ّ

 - 19ما قد يليه من األضراس وهو من ال  ...يسار أيسر إذ منه لقد سهال
والالم من حافة ملنتهى طرف  ...وفيهما احلنك األعلى قد اتّصال
ّ - 20
 - 21والنّون قل حتت الم جاء من طرف  ...وما فويق الثّنااي اي أخا النّبال

واملقر خال
والراء قل دون نون وهو أدخل يف  ...ظهر اللّسان قليال ّ
ّ - 22

 - 23والطّاء وال ّدال والتا فهي من طرف  ...ومن ثناايك أصعد هبا لنحو عال
والزاي فمن طرف  ...ومن فويق ثنااي قد أتت سفال
والسني ّ
ّ - 24
والصاد ّ

 - 25والظّاء وال ّذال والثّاء فمن طرف  ...جاءت ومن لثة فافهم تكن بطال
شفتني حروف أربع وردت  ...من خمرجني فمنها الفاء قد عقال
 - 26لل ّ

 - 27من بطن سفلى مع أطراف الثّنااي ومن  ...بينهما الواو والبا وامليم قد حصال

 - 28مع انفتاح بواو وانطباقهما  ...بتالييه فأ ّد احلرف معتدال

قر يف اخليشوم خمرجها  ...للنّون وامليم مع تسكني أن وصال
 - 29وغنّة ّ

 - 30يف حرف إدغام أو إخفا وقد جعل الت  ...نوين كالنّون يف ذا املخرج انفصال
صفات احلروف
الصفات على املشهور ع ّدهتا  ...تسع وعشر وفيها خلفهم نقال
 - 31مثّ ّ
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 - 32حروف مهس فشخص حثه سكت  ...هلا تنبّه وقل للجهر ما فضال

شديد أجد قط بكت جعال
هوز ثخذ ضظغ سبح فشص لرخا  ...ولل ّ
ّ - 33

وخص ضغط قظ  ...للعلو والباقي للوصف الّذي سفال
 - 34بينهما لن عمر
ّ

ضاد والطا والظّاء مطبقة  ...واالنفتاح على الباقي قد اشتمال
والصاد وال ّ
ّ - 35
فر من لب قد اشتفال
فر من ّ
لب ومصمتها  ...مبا سوى ّ
 - 36مذلقها ّ

السني قلقلة  ...قطب جد لينها واو واي عقال
الصاد ّ
 - 37صفريها ّ
والزا ّ

ضاد أخي استطال
ّ - 38
والرا مها لالحنراف ولل ّ ...شني التف ّ
شي ولل ّ
والالم ّ
والراء حرف لتكرير وليس لنا  ...تكريره فاجتنبه واحذر اخللال
ّ - 39
للغن نون وميم ع ّدها كمال
 - 40للم ّد واو واي ألف وأتى ّ ...

 - 41ضعيفها اهلمس ذو ذلق ومنفتح  ...رخو ولني وم ّد والّذي استفال
 - 42وما عداها قوي واحلروف هلا  ...منها نصيب فما مال وما اعتدال

أحكام وقواعد تتعلق ابلتّجويد
كل حرف جاء مستفال
 - 43فأحرف العلو ف ّخمها كقال وكن  ...مرقّقا ّ
ضمت او فتحت  ...أو سكنت بعد كسر قبل حرف عال
 - 44نعم تفخيم راء ّ
وضم فادر ما نقال
 - 45يف كلمة حنو ابملرصاد أو سكنت  ...من بعد فتح ّ

 - 46وما كنحو ارجعوا الّذي ارتضى وأم ار  ...اتبوا فف ّخم وفرق راؤه احتمال
ضمة وقال
 - 47وف ّخم ّ
الالم من لفظ اجلاللة إن  ...تقدمت فتحة أو ّ

 - 48يف الواو م ّدية وألف وقفا  ...من بعد مستعل التفخيم قد حصال

 - 49واحذر تفخيم مهز مثل أصلح أخ  ...طأان اطعنا أعوذ اهدان وأال
 - 50والم وليتلطّف ولنا وعلى أل  ...له وابء يقي وابخع بطال
 - 51وميم خممصة ومرض ومبا  ...أنزل فاقرأ بتجويد كما نزال

 - 52واحلاء من حصحص احلق أحطت ابن  ...وسني يسطون يسقون افتح استفال
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قوة وجال
السكون له ّ ...بني ويف الوقف زده ّ
 - 53وحرف قلقلة عند ّ

 - 54وبيّنن إطباق طاء من أحطت ومن  ...بسطت واخللف يف خنلقكم احتمال
ضاد من ظا وطا والتّاء اي بن جال
وبني الظّاء من اتء إذا التقيا  ...وال ّ
ّ - 55
 - 56ويف جعلنا وأرسلنا وأسلنا وقل  ...نعم وقلنا ضللنا أظهر من تال

 - 57وأخف تكرير را جاءت مش ّددة  ...وراع ش ّدة كاف واحذر اخللال

ضعيف تال
 - 58يف الباء واجليم راع ش ّدة وكذا  ...جهرا وذا إن يك احلرف ال ّ
 - 59واالستفال مبحذورا عسى ائت به  ...خوف اشتباه مبحظورا عصى لعال
 - 60وراع أوصاف تكرير احلروف وكن  ...من واحد للّذي يتلوه منتقال

 - 61وكن حريصا على تسكني ساكنها  ...ويف ضمري جلمع ائت معتدال
أحكام إدغام املتماثلني واملتجانسني
 - 62إدغام مثلني حرفان قد اتّفقا  ...يف خمرج وصفات وهو منه خال

 - 63حرف مل ّد وجنسني إن اتّفقا  ...يف خمرج دون وصف اي أخا الفضال
أحكام الم التّعريف

 - 64وأدغمن الم تعريف أبربعة  ...حروف وعشرة يف بيتها سهال
ظن شريفا زدته لعال
 - 65ضف ذا نعم تفز طب مثّ صل رمحا  ...دع سوء ّ
حجك أبغ وخف عقيمه كمال
 - 66وأظهرهنا أبربع وعشر أتت  ...يف ّ

 - 67وأحرف مدغم فيها ادع مشسية  ...واألخرى سم قمريّة لشبه جال

الساكنة والتنوين
أحكام النّون ّ

 - 68للنّون ساكنة أحكام اربعة  ...ومثل ذلك يف التّنوين قد حصال

 - 69من قبل أحرف حلق إن مها أتيا  ...فأظهر ّن كينأون ومن عمال
 - 70قبل أحرف ينمو ادغمنّهما  ...بغنّة ويكون قبل لر قبال
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 - 71وما كدنيا وصنوان وحنومها  ...أتى فقل حكم إدغام لقد بطال
 - 72وقبل ابء فإقالب كمن برد  ...وابقي األحرف اإلخفاء قد جعال
لكل واحد مثال
 - 73جمموعة ضمن بييت ّ
طرزوه هبا  ...فاحفظ ومثّل ّ

 - 74صف ذا ثنا فضل شخص قد مسا كرما  ...دم طيّبا زد يف تقى ضع ظاملا جهال
الساكنة والنّون وامليم املش ّددتني
أحكام امليم ّ

 - 75امليم ختفى لدى ابء وتدغم يف  ...ميم وتظهر فيما عنهما فضال
شفواي واحذر ّن لدى  ...فاء وواو من اإلخفاء أن يصال
 - 76ومسّه ّ

غن للّذي سأال
 - 77والنّون وامليم إن ش ّددت غنّهما  ...وقل مها حرف ّ
أحكام امل ّد وأقسامه

 - 78للم ّد واو وايء ألف مجعت  ...بلفظ نوحيها والتّجنيس قد حصال
 - 79واللّني واو وايء ساكنان أتى  ...قبلها الفتح والتّجنيس منه خال

 - 80وامل ّد قسمان ما كان بال سبب  ...فهو الطّبيعي وهذا القسم قد أصال

 - 81والثّان ما كان موقوفا على سبب الس  ...كون واهلمز فرعي قد اشتمال
السكون تال
 - 82على ثالثة أقسام فأوهلا لزوم  ...وهو الّذي فيه ّ
 - 83حرفا مل ّد فمنه الزم كلمي  ...والزم جاء حرفيّا كما نقال

 - 84كالمها قل على قسمني قسم أتى  ...خم ّففا وقل الثّاين الّذي نقال
 - 85مثّ الوجوب فهمز بعدها أتى  ...يف كلمة وادع هذا امل ّد متّصال

 - 86مثّ اجلواز فهمز بعدها أتى  ...يف كلمة يتلو األوىل وادع منفصال

 - 87ومثله إن يكن للم ّد قد عرض الس  ...كون وقفا كإ ّان مؤمنون قال
 - 88أو ق ّدم اهلمز عن م ّد كآمنتم  ...وآمنوا وكإمياان فسم بدال

 - 89والقوم قد اشبعوا م ّد اللّزوم يف  ...مقداره اختلفوا واألكثرون على

()201/1

 - 90ثالثة ألفات ق ّدروه هبا  ...ونصف مقداره يف واجب جعال

والرتبة الوسطى عن الفضال
 - 91وجاز يف جائز م ّد كالزمه  ...والقصر ّ
ضمري
أحكام هاء ال ّ

ضمري إذا ما قبله وكذا  ...ما بعده كان ابلتحريك مشتغال
 - 92صل ها ال ّ
 - 93حنو له وبه وش ّذ يف يرضه  ...لكم وإن كان تسكني هناك فال

 - 94كعنه ومنه له ال ّدين وش ّذ إذن  ...فيه مهاان كما عن حفصهم نقال
أحكام الوقف واالبتداء
 - 95الوقف يف موضع ليس له أبدا  ...تعلّق ابلّذي ما بعد عقال

 - 96اتما وإن يك ابملعىن تعلّق فال  ...كايف ويف املوضعني االبتداء قبال
 - 97وما بلفظ ومعىن قد تعلّق يف  ...ما بعده حسن واالبتداء فال
ّ - 98إال على رأس آي والقبيح به  ...قف اضطرارا وعد وحاذر اخللال
الروم واإلمشام
ّ

 - 99واحذر من الوقف ابلتّحريك امجعه ّ ...إال إذا رمت قف ابلبعض منتحال

 - 100رم وأشم عند مضموم ومرتفع  ...ورم لدى كسر استعال له الفضال
االبتداء هبمزة الوصل
بضم اثلثه  ...واكسر إذا كسران وفتح به وصال
وضم مهزة فعل ّ
ّ - 101

 - 102واكسر بلفظ امرئ واثنني وامرأة  ...واببنة وابن واسم واثنتني فال

 - 103يف أمي وجهان وافتح مهز ال وهبا  ...قد متّ نظمي حبمد هللا واكتفال

والسالم على  ...من جاءان هبدى واآلل أهل عال
 - 104وألف ألف صالة ّ

القراء أمجعهم  ...ومن هلم يف سبيل املكرمات تال
ّ - 105
والسادة ّ
والصحب ّ
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َتت منظومة األداء بقلم أحقر العبيد وخادم نعال حفظة كتاب هللا اجمليد حممود بن الشيخ عبد
احلميد جنل العامل الفاضل البارع األريب الشيخ مصطفى احملمودي األديب ،وقد وافق كتابتها يف اليوم
السادس من شهر ربيع الثاين سنة تسع وثالمثائة وألف  1309هـ وصلى هللا على سيدان حممد وعلى

آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني .آمني.
***
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 - 13منظومة يف صفات احلروف لإلمام حممد بشري الغزي
قال حممد بشري الغزي ( )1يف منظومته يف صفات احلروف منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت

رقم  229قراءات طلعت (:)95 - 93
بسم هللا الرمحن الرحيم

الغزي ذو التّقصري
 - 1يقول راجي رمحة القدير  ...بشري ّ
جمودا مرتّال
 - 2احلمد هلل الّذي قد أنزال  ...كتابه ّ
والسالم أبدا  ...على النّيب املصطفى سر اهلدى
 - 3مثّ ّ
الصالة ّ
والصحب مثّ احلملة  ...أشراف أمة النّيب الكملة
 - 4وآله ّ

 - 5وبعد للحروف أوصاف أتت  ...ست فما فوق إىل تسع ثبت

هت  ...فتح وإصمات وش ّد صمت ()2
 - 6للهمز جهر واستفال ّ
 - 7للباء فتح ش ّدة تسفل  ...ذالقة صمت وجهر قلقلوا

 - 8للتّاء والكاف استفال اصمتا  ...فتح وجهر مع صمت ش ّدات

 - 9للثاء صمت واستفال رخو  ...فتح واصمات ومهس يتلوا

 - 10للجيم فتح واستفال مصمته  ...ش ّد وجهر قلقلة وصامته
__________

( )1هو حممد بن بشري بن حممد هاليل األجلاين احلليب ( 1339 - 1274هـ) ،كان آية يف احلفظ،
من أعيان حلب ،عمل مدرسا مث قاضيا ،له األرجوزة السنية يف القواعد املنطقية .إيضاح املكنون (/1
 ،)57واملطالب العلية شرح اجلزرية ،وإيضاح املكنون ( ،)594 /2وغريها ،ومنها هذه الرسالة

األعالم (.)53 /6
()2

أللف والواو صمت جهر  ...فتح تس ّفل ورخو يرووا
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 - 11ومثلها ال ّدال تكون اي فىت  ...فامسع هديت واتّبع ملا أتى

 - 12للحاء إصمات ومهس منفتح  ...رخاوة صمت تسفل يصح
 - 13للخاء صمت مع فتح رخو  ...مهس وإصمات كذاك تعلوا

 - 14للذال إصمات كذا تس ّفل  ...فتح وجهر رخو صمت اي فل ()1
وسطت
كررت  ...فتح وجهر واستفال ّ
للراء صمت واحنراف ّ
ّ - 15
 - 16رخاوة ذالقة قد أحلقا  ...فافهم هديت واستمع ما ح ّققا

للزاي فتح واستفال جهر  ...رخو وإصمات وصمت صفر
ّ - 17

 - 18للسني صفر واستفال فتحت  ...رخاوة مهس وصمت أصمتت
شني مهس مع تفش فتحت  ...تس ّفل صمت ورخو أصمتت
 - 19لل ّ
للصاد اطباق وصفر رخو  ...صمت وإصمات ومهس تعلو
ّ - 20

ضاد إطباق وجهر أصمتت  ...برخو إطالة وصمت أعليت
 - 21لل ّ

 - 22للطاء جهر وش ّدة حلقت  ...صمت وإصمات وأعلى أطبقت
 - 23للظّاء إطباق وجهر رخو  ...صمت وإصمات كذلك تعلو

وسطت  ...صمت وإصمات ورخو فتحت
 - 24للعني جهر واستفال ّ
 - 25للغني إصمات وصمت أعال  ...جهر ورخو مثّ فتح مبال

 - 26للفاء إذالق وفتح رخو  ...تسفل مهس وصمت يتلوا

 - 27للقاف إعالء وفتح صمتت  ...قلقلة جهر وش ّد أصمتت

وسطت  ...رخو وجهر مع ذلق أحرفت
ّ - 28لالم صمت واستفال ّ
 - 29للميم والنّون استفال أذلقا  ...رخو وفتح مثّ جهر ح ّققا

توسطا على ما قد أتى
 - 30كذاك صمت مثّ رجع اي فىت  ...وزد ّ
__________

( )1على مذهب املتأخرين:
للذال فتح مع تس ّفل جرس  ...صمت وإصمات ورخو فالنفس
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هت صمتت
 - 31للهاء مهس واستفال أصمتت  ...إخفاء فتح رخو ّ
توسط ( )1إخفاء تصويت علم  ...ومثل ذا اليا فاستمع لتغتنم
ّ - 32
 - 33واحلمد هلل العظيم القادر  ...البارئ الفرد القدمي اآلخر
...

__________

()1
توسط إخفاء تصويب كذا  ...ايء سواى جهر هبمس أخذا
ّ
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[تصوير] الصفحة األوىل من «المية يف التجويد»
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[تصوير] الصفحة األوىل من «المية يف التجويد»
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« - 14المية يف التجويد» للعالمة حممد بن حممود اجلذامي ()1
بسم هللا الرمحن الرحيم
وبه نستعني

نيب أصلّي مثّ آل ومن تال
 - 2بدأت ببسم هللا مع محده على ّ ...
 - 3وبعد فاحكام نظمت عقودها  ...لتجويد قرآن به هللا أنزال

مكمال
 - 4فأسأل من عبد مطيع دعاءه  ...جزاء ملا أبديت فرضا ّ

 - 5يوا امل ّد جوقا حلق ها مثّ عني حا  ...بدا غخ لسان قك فجشي حت ّفال

 - 6ضنل را طرف حلق ثنااي معه وطتد  ...بسفلى ثنااي اي سزص عليا ثطذ خال
 - 7فمع شفة فاء بوم مع اثنية  ...وغنّك ابخليشوم أعلم لتسهال

 - 8سكت شخصه حثّا هلمس وش ّدة  ...أجد قط بكت مع رخوها لن عمر عال

السني قلقال
 - 9ضغط قط خصص أطبق صط صضظ وأزلق  ...مبن ّ
لب فر أصفر صز ّ
شال
شني ف ّ
كررت را أحرف ال ّ
 - 10قطب جد ووي إن س ّكنا قبله انفتح  ...ألن ّ
وحجك أربعة خف عقيما قمر وال
 - 11أطل ضا وأل أدغم بشمسيّة خال ّ ...

 - 12هبمز وبني بني كاجلا وشاكضز  ...وكاشا ونو خف األف ف ّخم وميّال
كرر مقلقال
 - 13فجهر ورخو علو فتح وصمت ضد ّ ...
تفش شني طل لن حل و ّ
ضحه فاحفظ وال تك مهمال
 - 14فمنها رموز للهجا حكم حرفها  ...تو ّ

حل خ ر ع حه
 - 15أجل شح بشقل حج ت هل حشرت هر حلل  ...ج قل شج حا هر ّ

وحبقال

 - 16وذلك حرح حش رحل كج زجل حصا  ...س هر صلح ش جل ته ص هر صطع ض عطال
 - 17رج ط عقشلج ظ ط جر ع ع شز حجلج  ...غ رح عج ف ح هل قح عشقجاك شح هال
 - 18لشرحي حرف حل ك م ن ما حت ّرفا  ...هـ ر هـ حل ومد رحل هوال كوح الج ال
__________
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 - 19واي مد حبجر مثّ مثالن أدغما  ...كبري بتحريك صغري كاءم بال

بغن سكنت عه وقيل ال
وغن وأخف ما  ...مع البا ّ
 - 20م نو ش ّددا أظهر ّ
 - 21وأظهر لباق كالوفا أظهرا قلىب  ...ن س ّكني تنوين وأدغم خف احنال

ورمن وما غال
 - 22فم ّكن عوض قابل ون ّكر ضرورة  ...منادى اصرفا حاك ّ
بغن اتء صال
حللقي وأدغم لال ورا  ...بال غنّة يومن ّ
 - 23فأظهر ّ

 - 24سوى ما كدنيا مث عن من لبا قلب  ...عداها اخف آهلل رق كاأللف تال
قرب مثل ال م ّد سكن دغم  ...أبن لن كحه ض ظ مز كطاات ههم حال
 - 25جتانس ّ
حوال
 - 26ضنني بضاد أو بظا ما قرأهتا  ...بظا نظر ونضرة احلسن ّ

 - 27إن يلتبس حرف آبخر ميّزا  ...جوار رعى بن ما خفى رق مس ّفال

 - 28ورارق بيا اكسر مل سكن علو ال كاءر  ...جعوا وكقرطاس وفرق تعلّال
 - 29وقصر أن م ّد إىل جا خبلف هم  ...كصاد حلريف كدابة قل كال

مسجال
 - 30لزم وكجا واجب كيا أيّها جز  ...لفصل سكون عارض قف ّ

الروم بل هو كوصله  ...يقول ربّنا جاءا رحيم مالك صال
 - 31ولو مع شم ال ّ
 - 32فوصل وفصل سابق ال حق مهز  ...كآمن جاءوا اي أدب مثّال
حمصال
 - 33ويف امل ّد خلف فيهما أوجه سكن  ...وقف وابتدئ ما مل ختل كن ّ
 - 34فما مل يتم معىن قبيح كائن ويف  ...وكاف مبعىن علقة متّ ال وال

حسنوا ارجع رءوس قف  ...وابللّفظ ال املعىن حمال فأمهال
 - 35مبعىن ولفظ ّ
مبجال
حرم ووقفك ما وجب  ...كما من إله عند قصد ّ
 - 36ومن سبب ّ
أتصال
 - 37ورسم إمام ات كقطع وفصله  ...يراعى فمصحف اإلمام ّ

الرسم منهال
 - 38وما جاء معلوم فعنهم مسطّر  ...كم ّد لرمحان خال ّ

 - 39ويف حنو آايت خالف بتا رسم  ...فاءن ال رسم أن ال اختلف أل هـ اي صال
وأما فأوصال
وإما نرى اقطع ّ
كل ما اقطع كأن ال تزر صال ّ ...
 - 40ويف ّ

وصاف أفصال
وعما هنوا اقطع ما ومما رزق خلف  ...وأم من بتوفص نس
ّ
ّ - 41
قوال
تكررت  ...كأن مل وإن ما يف نعم أ ّن ّ
 - 42ويف بقر اقطع حيثما قد ّ

()210/1

تقوال
حج لق تقطّعا  ...وأعراف نس ّ
 - 43فأنفا وحنل خلف ّ
كل ما ّ
مؤملك ّ
 - 44وأوصل فأينما تولّوا كنحله  ...فإن ّمل هبود صل وأن لّن كهقيال

شعر األحزاب ب ّد ال
 - 45وفيما فعلن ميم كنتم وفيما أن  ...صال يف النّسا ال ّ
 - 46كيا اقطع بدولة على هم لرفعه  ...ومال أشر مال الذين قف أفصال

 - 47وما هاهنا اخلف صل خلف بئس ما  ...اشرتوا وموصولة اقطع بعشر لتكمال
نعما بقرنس رّمبا احلجر أوصل  ...كمهما أبعراف وويك قصص تال
ّ - 48

 - 49وواو ال ّدعا ميحو لباطل احذف  ...وللنّفس ضف واحلذف للياء ما خال
فصال
 - 50عبادي أرضى أسرفوا صل كنعمت  ...وهاد وواد النّمل أمين ّ

 - 51وعن بعض كال ّداع اجلوار مناد من  ...كنبغ فال يسألن سيحذف اي اجنال
 - 52وعن من جنم وللحرف صل  ...كذا يبنؤم ات الت حني لنفى ال

 - 53بتا رحم زخ هـ ك ع ر ب نعمت ن إم  ...القاف ع طو لعنة ع نو امرأت صف تبعّال
وقرت قصص جنّت وقع فط ربق هال
 - 54ي ص تح عصت قد شجر رخ ّ
سن فالفا ّ ...
 - 55بنت تح كلم أع أفرد امجع كآية  ...غيابة غرفات وبيّنت أمجال

ختصص تعميمى وما كان جممال
كل مو ّ
ضح ّ ...
 - 56عليك بكتب القوم ّ

ضم اثلث اكسر  ...سوا أصل ابنا وابنم اكسر فتح آال
 - 57تبع مهز وصل الفعل ّ
 - 58كاثنني اسم ابنه امرئ امرأة  ...واست وأمين اثنتني وأل تال

ضال
جر  ...وأكثر لروم واختلس ما تف ّ
 - 59وقف أبلف نصبا وس ّكن لرفع ّ
أصال
وضمك إمشام بشفتيك ّ
 - 60وال روم مع فتح ونصب كما تقف ّ ...

وضم فاعمال
وعم اختالس بل بوقف كأن تصل  ...واالمشام يف رفع ّ
ّ - 61
فعوال
 - 62روم وإمشام خالها ربط كهم  ...ومع ضم كسر وي ّ
تكىن ّ
جوزوا  ...وآخر منع له كناداه أدخال
والروم ّ
 - 63فبعضهو اإلمشام ّ
معال
حممد  ...أتى برموز الختصار ّ
 - 64وقد متّ ما رام اجلذامى ّ
فصل على طه إهلى وآله  ...وصحب وسلّم كلّما ذكره عال
ّ - 65
َتت وابملسك عمت
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 - 15منظومة يف اإلدغام وأحكامه للعالمة أمحد الفقيه املغريب ()1
شكر بغري حصر
يقول أمحد الفقيه املغريب  ...احلمد وال ّ

يب العريب اهلامشي
مثّ ّ
الصالة ابلسالم الدائم  ...على النّ ّ
وبعد إن هذه قصيده  ...يف حكم االدغام أتت مفيدة

وهللا حسيب وعليه املتّكل  ...أسأله التوفيق قوال وعمل
ذكر ح ّد اإلدغام

إدغامهم لغة اال ّدخال  ...واالصطالح غريه يقال

حمرك بغري فصل م ّد وقع
إن يلفظ القاري بساكن مجع ّ ...
مع احتاد خمرج اي صاح  ...يكون االنقياد أيضا ما هي

تقسيم اإلدغام
أقسام االدغام أتت منحصرة  ...يف عشرة مجيعها منحصره

إىل كبري وصغري بدا إىل  ...مثلني مع مقاربني جيتال

يف كلمة وكلمتني يعمل  ...وإن حيرك مدغم فاألول

إن يسكن فهو ذاك الثّاين  ...فافهم نقل هداية الرمحن
ذكر أحكامه مع اهلمزة

أقسامه ابهلمز جاءت أربعا  ...إبدال إدغام وضد وقعا
إبدال إظهار وعكسه فال  ...يكون يف رواية مستعمال

__________
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أسباب اإلدغام
الصفة
أسبابه ستة بعد فاشت َ ...تاثل تشارك يف ّ

تالصق تقارب يف املخرج  ...جتانس فكانوا أيضا جتي
موانع اإلدغام

قوي مث حذف مفتقر
موانع اإلدغام ستة عشر  ...حجز ّ

عروض مبنية زوال م ّد  ...وبنية مقصودة مع ش ّد
حركة تدعى وليست بنيه  ...تع ّدد اإلعالل سبق خفية
لزوم إسكان الثاين يروى  ...ال يكن املدغم منه أقوى

تكرر التشديد نقص ذا علم  ...تعارض اجلهة ح ّده وافهم
ّ

احللقي ال يدغم يف  ...ما أدخل منه قس عليه واعرف
كذلك
ّ
آخرها تقدير االنفصال  ...واحلمد هلل على الكمال

***
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