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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه، وَمْن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.)))

وبعد:

فارعٌة،  قاماٌت  فيها  تنافست  قربان،  وأكرم  ميدان،  أشرف  القرآن  خدمة  فإنَّ 
وُبِذلت فيها جهوٌد بارعٌة، فأجنت لألمة ثمارًا يانعًة.

ومن ذلك الجهد المتألِّق، والبذل الجليل المتدفق، َجْمُع شتات العلم المتفّرق، 
وفضائله.  فوائده  وتحصيل  ومسائله،  مباحثه  وتحرير  وفصائله،  طوائفه  بتحديد 
الصالحين، جمعت »مسائل  بمنهج  تشبهًا  التدوين؛  الضرب من  ومساهمًة في هذا 

التنوين في أصول المقرئين«.

راجيًا من اهلل تعالى اإلعانة والقبول، إنَّه أعظم مسؤول وأكرم مأمول.

أستاذ مشارك في قسم القراءات بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.  )*(
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أهمية الموضوع وسبب اختياره:
يرجع ذلك إلى األمور التالية:

َتَعلُّقه بالقرآن الكريم؛ تعلُّمًا لكيفية قراءته وتالوًة له حقَّ تالوته.  
تقتصر مسائله  القرآنية، فال  القراءات  أبواب أصول  في  التنوين  د مسائل  تعدُّ  

اها إلى غيرها. على أبواب اإلظهار واإلدغام، بل تتعدَّ
الجليل والدقيق، وُيكسب  ِعْلم  ُيورث  التأليف  ق َضْرٌب من  المتفرِّ أنَّ جمع   

فهم الظاهر والعميق، فيجمع لطالب العلم المسائل، وُيكسبه الفضائل.
اطالعي- -حسب  بها  مستقٍل  مؤلٍَّف  في  التنوين  مسائل  جمع  يسبق  لم  َّه  أن  
المفيد،  بالجديد  القراءات  علم  لمكتبة  إثراًء  البحث  هذا  في  َجْمَعها  فرأيت 

بإذن اهلل تعالى.

خطة البحث:
البحث،  مضمون  تمثل  مسائل  وسبع  وتمهيٍد،  مٍة،  ُمَقدِّ على  البحث  يشتمل 

وخاتمة وفهارس، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

المقدمة، وتتضمن:  
- أهمية الموضوع وسبب اختياره.  

- خطة البحث.  
- منهج البحث.  

التمهيد، ويتضمن تعريًفا بالتنوين.  
مسائل البحث:  

- المسألة األولى: منعه من إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين.  
ن وما يترتَّب عليه. - المسألة الثانية: الوقف على المنوَّ  
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- المسألة الثالثة: نقل حركة همزة القطع إليه.  
- المسألة الرابعة: السكت عليه قبل همزة القطع.  

- المسألة الخامسة: ما شارك فيه النون الساكنة من أحكاٍم.  
- المسألة السادسة: التقاؤه بالساكن.  

- المسألة السابعة: وقوعه بعد الراء المنصوبة الواقعة بعد كسرة أو ياء ساكنٍة.  
الخاتمة، وتتضمن أهمَّ النتائج.  

الفهارس.  
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منهج البحث

يتلخص منهجي في البحث فيما يلي:

أرتِّب مسائل األصول المطردة دون الكلمات المخصوصة، حسب ورودها   
في أبواب األصول في الشاطبية والطيبة.

أذكر ما اشتملت عليه المسائل من أحكاٍم مع التمثيِل، ونسبِة الحكم لمن قرأ   
به من القراء العشرة ورواتهم.

أدعم ما ُأورده من أحكام بالشاهد من الشاطبية والطيبة.  
أبيِّن توجيه الحكم المقروء به.  

أعزو اآليات القرآنية لسورها مبيِّنًا أرقامها.  
أوثِّق المسائل العلمية من مصادرها األصيلة.  

إلثقال  وتجنبًا  الظاهرة،  لشهرتهم  البحث؛  في  الواردين  لألعالم  أترجم  لم   
الحواشي بما ال جديد فيه.
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تمهيد

التنوين نون ساكنٌة تلحق آخر االسم لغير التوكيد، وال ثبوت لها في الخط وال 

في الوقف.

وللتنوين عدة أنواٍع وقع منها في كتاب اهلل عز وجل أربعة، وهي:

قوله  نحو  االسمية،  باب  في  االسم  تمكن  على  يدلُّ  الذي  التمكين  تنوين   )(

﴾ ]الواقعة: 77[. تعالى: ﴿

تنوين المقابلة، ويكون في جمع المؤنَّث السالم مقاباًل للنون في جمع المذكر   )2

﴾ ]التحريم: 5[. السالم، نحو قوله تعالى: ﴿

 ﴾ تنوين العوض: ويكون عوضًا عن حرٍف نحو قوله تعالى: ﴿  )3

]األعراف: )4[، فالتنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة فاألصل: »غواشي«.

 ]87 ]النمل:   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  نحو  كلمٍة  عن  عوضًا  ويكون   

فالتقدير: »وكلهم«.

﴾ ]الواقعة: 84[،  ويكون عوضًا عن جملٍة نحو قوله تعالى: ﴿  

والتقدير: وأنتم حين إذ بلغت الروُح الحلقوَم.

﴾ ]الزلزلة: 4[،  ويكون عوضًا عن جمٍل نحو قوله تعالى: ﴿  

وقال  أثقالها،  األرض  وأخرجت  زلزالها،  األرض  ُزْلِزلت  إذ  يوم  فالتقدير: 

اإلنسان: ما لها.
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﴾))) ]اإلنسان: 4[ فإنَّ »سالساًل«  تنوين التناسب، نحو قوله تعالى: ﴿  )4
ن لمناسبة لفظ »أغالالً«)2).  نوِّ

وللتنوين على اختالف أنواعه مسائل عديدة في أصول المقرئين، سأبينها في 
هذا البحث بعون اهلل تعالى وتوفيقه.

عنهما.  بخالٍف  وهشام  ورويس  واحدًا،  قوالً  وشعبة  والكسائي  ونافع  جعفر  أبي  قراءة  وهي   (((
انظر: النشر البن الجزري )2/ص394).

))/ص5)-9)(،  هشام  البن  المسالك  وأوضح  )2/ص70(،  شامة  ألبي  المعاني  إبراز  انظر:   (2(
السالك البن قيم الجوزية ))/ص97-98(، والتمهيد البن الجزري )ص65)(، والمنح  وإرشاد 

الفكرية للمال علي قاري )ص202-200).
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المسألة األولى
منعه من إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين

-عند  والمتجانسين  والمتقاربين  المتماثلين  في  الكبير  اإلدغام  موانع  من  إنَّ 

 

- من رواية السوسي في الشاطبية، ومن الروايتين في الطيبة -تنويَن  أبي عمٍرو البصريِّ
 ،]78 ]هود:   ﴾ ﴿  ،](73 ]البقرة:   ﴾ ﴿ نحو:  منهما  ل  األوَّ الحرف 

 

﴾ ]سبأ: 5)[، وفي ذلك يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-: ﴿

مَخاَطٍب َأْو  ُمْخبٍِر  َتا  َيُكْن  َلْم  اَل))) إَِذا  ُمَثقَّ َأْو  َتنِْوينَهُ  اْلُمْكَتِسي  َأِو 

وهذا في شأن المتماثلين.

وقال -رحمه اهلل تعالى- في شأن المتقاربين والمتجانسين:

ُمَخاَطٍب َتا  َيُكْن  َأْو  ْن  ُينَوَّ َلْم  اَل)2)إَِذا  ُمَتَثقِّ َوالَ  َمْجُزومًا  َلْيَس  َوَما 

ويقول اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى- عن األنواع الثالثة:

ُمْضَمِر  َتا  َيُكْن  َأْو  ْن  ُينّوَّ َلْم  انُظِر)3)َما  الَجْزِم  َوفِي  دًا  ُمَشدَّ َوال 

َّه  وذلك ألنَّ التنوين حاجٌز َفَصَل بين الحرفين، فلم يلتقيا، ولم يصحَّ َحْذُفه؛ ألن
ل وزينته. ِحْلية الحرف األوَّ

وال ُيْشكل على َمنِْعه اإلدغاَم للحجز بين الحرفين عدُم االعتداد بصلة الضمير 
﴾ ]األنفال: )6[؛ إذ فيه اإلدغام؛  حاجزًا بين الحرفين في نحو: ﴿

]20)[ باب اإلدغام الكبير.  (((
]38)[ باب إدغام الحرفين المتقاربين.  (2(

]25)[ باب اإلدغام الكبير.  (3(
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ألنَّ التنوين أقوى من الصلة، أال ترى أنَّ الصلة حرف علٍَّة، وحرف العلَّة إن اجتمع 
مع التنوين في كلمٍة، حذف حرف العلَّة، وبقي التنوين في نحو: قاٍض وجاٍر وغاٍز 
ت بالتنوين  رفعًا وجرًا، والرواية الصحيحة المتواترة تؤيِّد ذلك وتعضده، فقد اعتدَّ

مانعًا، ولم تعتدَّ بالصلة مانعًا، واهلل تعالى أعلم))).

/(( ))/ص)262-26(،  شامة  ألبي  المعاني  وإبراز  ))/ص95(،  غلبون  البن  التذكرة  انظر:   (((
ص280(، والعقد النضيد: للسمين الحلبي ))/ص424(. وما بعدها، و))/ص)49( وما بعدها، 

والنشر البن الجزري ))/ص278-279(، وشرح طيبة النشر للنويري ))/ص8)326-3).
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المسألة الثانية
ن وما يترتَّب عليه الوقف على المنوَّ

ا بالحذف أو اإلبدال. فإذا كان الموقوف عليه مرفوعًا أو  يتغّير التنوين في الوقف: إمَّ
﴾ ]البقرة: 284[،  مجرورًا ُحذف التنوين مطلقًا، نحو قوله تعالى: ﴿
 ،]7( ]النحل:   ﴾ ﴿ تعالى:  وقولِه   ،]( ]هود:   ﴾ ﴿ تعالى:  وقولِه 
الموقوف  كان  إن  ألفًا  التنوين  ويبدل   .]45 ]النور:   ﴾ ﴿ تعالى:  وقوله 
تاء  -إال   ]40 ]األحزاب:   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  نحو  منصوبًا،  عليه 
وقف  فإذا  )شجره(-  بالهاء  عليها  يوقف  حيث   ]20 ]المؤمنون:   ﴾ ﴿ نحو  التأنيث 
باإلبدال توسط الحرُف اآلخر بعد أن كان متطرفًا، وعلى هذا إن كان المنصوب الموقوف 
َر الهمُز مع األلف بعده في صورة مد البدل، وصار حكمه حكم  عليه مهموز اآلخر َتَصوَّ
﴾ ]البقرة: )7)[،  فًا، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ الهمز المتوسط بعد أن كان متطرِّ
الوقف  ففي   ](9 ]اإلنسان:   ﴾ و﴿  ،](20 ]التوبة:   ﴾ و﴿  ،]57 ]التوبة:   ﴾ و﴿
ا  فأمَّ مان،  المتقدِّ األمران  فيها  ق  فيتحقَّ و)لؤلؤا(،  و)موطئا(،  و)ملجئا(،  )نداءا(،  تكون: 
م القصر في األلف  ل: وهو التصور في صورة مّد البدل فالحكم في جميع ما تقدَّ األمر األوَّ
اء؛ وذلك لُعروِض  القرَّ التنوين قوالً واحدًا، سواء في ذلك ورٌش وغيره من  المبدلة من 

األلف؛ إذ وجودها في الوقف دون الوصل.

قال اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:
َمْد.................................. َح��ْرُف  َهْمٍز  بعَد  إْن  وأزرٌق 
كنأى ���ْط  ووسِّ واْق��ُص��ر  له  رأىُم��دَّ  ءآمنتم  إِي  ُأوُت���وا  ف��اآلن 
ٍن))).................... ..................................الَ َعْن ُمنَوَّ

]66)[ باب المد والقصر.  (((
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)نداءا(  ففي  متطرفًا،  كان  أن  بعد  وقفًا  الهمز  توسط  وهو  الثاني:  األمر  ا  وأمَّ
اء وكلٌّ على أصله في المدِّ قبله في )نداءا( إالَّ حمزة، فله فيه  تحقيق الهمز لكل القرَّ
التسهيل مع المد والقصر؛ ألنَّه داخٌل في قاعدة الهمز المتوسط بعد ألٍف، إذ يقول 

اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

َجَرى َألٍِف  َما  َبْعِد  ِمْن  َأنَُّه  َمْدَخال)))ِسَوى  َتَوّسَط  َمْهَما  ُلُه  ُيَسهِّ  
ويقول اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

َألِ��ْف َب��ْع��َد  َأتَ���ى  ��ط��ًا  ُم��َوسَّ ْل)2)........................إالَّ  َسهِّ  
اء إالَّ حمزة، فله فيه التسهيُل بيَن بيَن؛ لدخوله  وفي )ملجئا( تحقيق الهمز لكل القرَّ

في قاعدة الهمز المفتوح بعد فتٍح، إذ يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

َبْيَن............ َبْيَن  َهَذا  َغْيِر  ...............................)3)َوفِي 
ويقول اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

...............................)4)َوَغْيُر َهَذا َبْيَن َبْيَن.................
اء إالَّ حمزة، فله فيه اإلبدال ياًء؛ لدخوله  وفي )موطئا( تحقيق الهمز لكلِّ القرَّ

في قاعدة الهمز المفتوح بعد كسر.

واوًا؛  اإلبداُل  فيه  فله  حمزَة،  إالَّ  اء  القرَّ لكّل  الهمز  تحقيق  )لؤلؤا(  وفي 
، ويقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل  لدخوله في قاعدة الهمز المفتوح بعد ضمٍّ

تعالى- في ذلك:

َهْمَزُه ِم  َوالضَّ اْلَكْسِر  َبْعَد  ال)5)َوُيْسِمُع  ُمَحوَّ َوَواوًا  َياًء  َفْتِحه  َلَدى 

]238[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (((

])24[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (2(

]242[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (3(

]244[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (4(

])24[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (5(
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ويقول اإلمام ابن الجزري-رحمه اهلل تعالى-:

ُمْسَجال)))َوَب��ْع��َد َك��ْس��َرٍة َوَض���مٍّ َأبْ���ِدال َوَواوًا  َياًء  ُفتَِحْت  إِْن 

األحكام  ألنَّ  معتبٍر؛  غير  حمزة-  -عند  تقدم  ما  جميع  في  األلف  وُعروُض 
ًة بالوقف وال يتأتَّى الوقف إالَّ باأللف، صارت هذه األلف  ا كانت خاصَّ مة لمَّ المتقدِّ

كأنَّها أصلية)2).

]243[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (((
وفتح  و)ص258-257(،  و)ص293-292(،  )ص266-265(،  الباذش  البن  اإلقناع  انظر:   (2(
و)2/ص3)-5)(،  ))/ص329-328(،  المعاني:  وإبراز  )2/ص350(،  للسخاوي  الوصيد 
والعقد النضيد )2/ص658، وص957، وص966-972(، وشرح الطيبة للنويري ))/ص387-
و))/ص437- و))/ص433(،  ))/ص340-)34(،  والنشر  و))ص/497-494(،   ،)39(

438(، واإلضاءة للضباع )ص50).
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المسألة الثالثة
نقل حركة همزة القطع إليه

بخالٍف  خاّصًة  الوقف  في  وحمزة  واحدًا،  قوالً  ووقفًا-  -وصاًل  ورٌش  ينقل 
الهمزة  وُتحذف  بحركتها  فيتحّرك  قبلها  الواقع  التنوين  إلى  القطع  همزة  حركة  عنه 
﴾ ]القلم: 43[؛ إذ يصير في النطق  تخفيفًا للفظ في نحو قوله تعالى: ﴿
 ﴾ ك التنويُن بالفتح، وقوله تعالى: ﴿ بالنقل )خاشعتَن ْبصارهم(، فيتحرَّ
]المرسالت: 2)[؛ إذ يصير في النطق بالنقل )ألي يومُن ّجلت( فيتحّرك التنوين بالضم، 

﴾ ]الغاشية: 6[؛ إذ يصير في النطق بالنقل )ليس  وقوله تعالى: ﴿
ك التنوين بالكسر. لهم طعاُمِن الَّ من ضريع( فيتحرَّ

وعن ذلك يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

آِخٍر َساكٍِن  ُكلَّ  لِ��َوْرٍش  ْك   َصِحيٍح بَِشْكِل اْلَهْمِز َواْحِذْفُه ُمْسِهالَوَح��رِّ

.................................َوَعْن َحْمَزٍة فِي اْلَوْقِف ُخْلٌف)))...

وقال اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

َمْد َحْرِف  َغْيَر  اآلِخِر  إلى  َأَس��ْد)2)َواْنُقْل  كَِتابَِيْه  َها  االَّ  لِ���َوْرٍش 

وقال -رحمه اهلل تعالى- في شأن حمزَة في الوقف:

َفاْنُقل)3).................................. ُسُكوٍن  َعْن  ْك  ُيَحرَّ َوإِْن 

]226و227[ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.  (((
]228[ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.  (2(

]240[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (3(
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وقال بعد ذلك:

اتََّصال َم��ا  إَِذا  ُل  االَوَّ الَواْل��َه��ْم��ُز  ُسهِّ َقْد  ُجْمُهوِرِهْم  َفَعْن  َرْسمًا 

َصْح))) َأْو َينَْفِصْل َكاْسَعْوا إَِلى ُقْل إِْن َرَجْح َذاَك  َوبَِغْيِر  َجْمٍع  ِميَم  اَل 

والتسهيل في )اسعو الى( )قل إن( وقفًا يكون بالنقل.

والساكن المنقول إليه حركُة الهمزِة يشمل التنوين؛ ألنَّه ثابٌت في اللفظ الذي 
هو األصل ال الخط، وإنَّما ُحذف من الخط خوف التباسه بالنون األصلية.

اء فإنَّه يقرأ بالتحقيق وصاًل ووقفًا قوالً واحدًا)2). وكّل َمْن لم َيِرْد عنه نقٌل من القرَّ

]245 و246[ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.  (((
انظر: التبصرة لمكي )ص308/307(، وفتح الوصيد )2/ص329(، والعقد النضيد )2/ص884)   (2(
)ص8))،  الناظم  البن  الطيبة  وشرح  وص435-434(،  ))/ص408،  والنشر  بعدها،  وما 

وص)2)-22)).
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المسألة الرابعة
السكت عليه قبل همزة القطع

يسكت خلٌف عن حمزة بخالٍف عنه -من طريق الشاطبية- وحمزة من الروايتين 
وابن ذكوان وحفص وإدريس بخالٍف عنهم من طريق الطيبة يسكتون على التنوين 
 ﴾ الواقع قبل همزة القطع وصاًل ووقفًا في نحو قوله تعالى: ﴿
﴾ ]المائدة: 73[، وقوله تعالى:  ]القصص: 88[، وقوله تعالى: ﴿

﴾ ]األعراف: 2[. ﴿

وعن ذلك يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

اِخٍر َساكٍِن  ُكلَّ  لِ��َوْرٍش  ْك  ُمْسِهالَوَح��رِّ َواْحِذْفُه  اْلَهْمِز  بَِشْكِل  َصِحيٍح 

َروى َخَلٌف فِي اْلَوْصِل َسْكتًا ُمَقلَّال)))َوَعْن َحْمَزٍة فِي اْلَوْقِف ُخْلٌف َوِعنَْدُه

الهمزة،  فيها  التي  بالكلمة  الساكن  فيها  التي  الكلمة  َوْصُل  بالوصل  والمراد 
فيشمل ذلك وصل الكلمة التي فيها الهمزة بما بعدها والوقف عليها.

وقال اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

َوَأْل َعْن َحْمَزَة فِي َشْيٍء  ْكُت  اْنَفَصْلوالسَّ فِيَما  َلُه  َمْعُهَما  واْلَبْعُض 

َمْد َبْعَد  َوِقيَل  ُمْطَلقًا  َرْدَوالَبْعُض  اطَّ ْكُت  السَّ ٍد  َخالَّ َعْن  َلْيَس  َأْو 

َعْن واْلُخْلُف  َحْمَزٍة  َعْن  َوال  إِْدِريَس َغْيُر الَمدِّ َأْطلِْق َواْخُصصْنِقيَل 

َذْك���َواَن)2)  واب��ُن  َحْفٌص  ..................................وِقيَل 

]226 و227[ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.  (((
]234-237[ من باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره.  (2(



37

اللفظ كما  ثابٌت في  َّه  التنوين؛ ألن المسكوت عليه يشمل  المفصول  والساكن 
م في المسألة السابقة، والمراد بالسكت َقْطُع الصوت على الحرف زمنًا دون زمن  تقدَّ

الوقف عادة من غير تنفٍس.

ليس  ابتداًء  الهمزة  نطق  إذ  محققة؛  الهمزة  إخراج  لتسهيل  به  يؤتى  والسكت 
كنطقها درجًا.

بدون سكٍت وصاًل  بالتحقيق  يقرأ  فإنَّه  اء  القرَّ يرد عنه سكت من  لم  وكلُّ من 
ووقفًا قوالً واحدًا. واهلل تعالى أعلم))).

)))  انظر: إبراز المعاني ))/ص405( وما بعدها، والنشر ))/ص9)4( وما بعدها، وشرح طيبة النشر 
والوافي  بعدها،  وما  ))/ص9)2(  للبنّا  البشر  فضالء  وإتحاف  )ص6))-7))(،  الناظم  البن 

للقاضي )ص87-86).
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المسألة الخامسة
ما شارك فيه النون الساكنة من أحكام

يشارك التنوين النون الساكنة في أربعة أحكاٍم، هي:

أحد  لقي  إذا  يكون  فاإلظهار  واإلخفاء؛  ميمًا،  والقلب  واإلدغام،  اإلظهار 
﴾ ]البقرة: 0)[)))، والهاء نحو:  حروف الحلق الستة وهي: الهمزة نحو: ﴿
والحاء   ،](05 ]األعراف:   ﴾ ﴿ نحو:  والعين   ،](76 ]النساء:   ﴾ ﴿
]محمد: 5)[، والخاء   ﴾ ]القارعة: ))[، والغين نحو: ﴿  ﴾ نحو: ﴿

﴾ ]الغاشية:2[. نحو: ﴿

اء ما عدا أباجعفر عند الغين والخاء فقرأ باإلخفاء. وهذا الحكم لكل القرَّ

الحروف، ووجه اإلخفاء  التنوين من مخارج هذه  ُبْعُد مخرج  ووجه اإلظهار 
من  غيرهما  بعد  التنوين  مخرج  من  يبعدا  لم  أنَّهما  والخاء  الغين  عند  جعفر  ألبي 

حروف الحلق الباقية فهما يخرجان من أدنى الحلق.

واإلدغام يكون في ستة أحرف هي:

 ﴾ ﴿ نحو:  والميم   ،]8 ]الغاشية:   ﴾ ﴿ نحو:  النون 
﴾ ]الحاقة: 6)[، والياء نحو: ﴿  ]البلد: 20[، والواو نحو: ﴿

]التوبة:   ﴾ ﴿ نحو:  م  والالَّ  ،](9 ]البقرة:   ﴾
﴾ ]آل عمران: 92)-93)[. 74[، والراء نحو: ﴿ * 

النون  الغنة حال اإلدغام في  اتفقوا كذلك على  اء وقد  القرَّ الحكم لكلِّ  وهذا 
والميم، واختلفوا فيما عداهما.

م من أحكام النقل والسكت والتحقيق للقراء. مع مراعاة ما تقدَّ  (((
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اء قرؤوا باإلدغام مع الغنة فيهما، ما عدا َخَلفًا عن  ا الواو والياء فجميع القرَّ فأمَّ
ًة بخالٍف  حمزة في الواو والياء قوالً واحدًا، والدوري عن الكسائي عند الياء خاصَّ

عنه من طريق الطيبة فقرءا باإلدغام من غير غنٍّة.

م والراء فالجميع متفقون على اإلدغام فيهما بغير غنٍَّة، إالَّ ما روي  ا الالَّ وأمَّ
عن نافٍع وابِن كثيٍر وأبي عمرو وابِن عامٍر وحفٍص وأبي جعفٍر ويعقوب من طريق 
م إذا وصل  الطيبة من جواز اإلدغام فيهما مع الغنة، ومن صور التقاء التنوين مع الالَّ
﴾ ]النصر: 3[ بـ )ال إله إال اهلل( في صيغة التكبير لمن قرأ  نحو: ﴿
بالتكبير على التفصيل الوارد فيه في بابه، فيكون حكمه حكم نظائره األخرى مما 

التقى فيه تنوين بالم))).

ووجه اإلدغام اتحاد المخرج مع النون والتقارب بين مخرج التنوين ومخارج 
بقية الحروف الخمسة.

ووجه الغنة في الجميع بقاء صوت الحرف المدغم.

المبالغة  م، والراء(  )الواو، والياء، والالَّ الحروف األربعة  ووجه حذفها عند 
في التخفيف.

﴾ ]البقرة: 8)[ مع بقاء الغنة. والقلب ميمًا يكون عند الباء نحو: ﴿

في  للميم  الباء  ومشاركة  الغنة  في  للميم  التنوين  مؤاخاة  ميمًا  القلب  ووجُه 
المخرج، وهذا الحكم لكلِّ القراء بال خالٍف بينهم.

ا اإلخفاء فعند بقية الحروف مع بقاء الغنَّة وعدم التشديد، وهي: القاف نحو:  وأمَّ
 ﴾ ﴿ نحو:  والكاف   ،](45 ]البقرة:   ﴾ ﴿

﴾ ]النساء: 33[، والشين نحو: ﴿ ]هود: 60[، والجيم نحو: ﴿

انظر: النشر )2/ص405( وما بعدها.  (((
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﴾ ﴾ ]النساء: 33[، والضاد نحو: ﴿

﴾ ]النساء: 43[، والدال نحو: ﴿  ]األعراف: 38[، والطاء نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: 25[،  ﴾ ]األنبياء: 82[، والتاء نحو: ﴿

 ﴾ ﴾ ]الكهف: 0))[، والسين نحو: ﴿ والصاد نحو: ﴿

نحو:  والظاء   ،]74 ]الكهف:   ﴾ ﴿ نحو:  والزاي   ،]29  ]الزمر: 

﴾ ]المرسالت: 30[،  ﴾ ]النساء: 57[، والذال نحو: ﴿ ﴿

﴾ ]الواقعة: 7[، والفاء نحو: ﴿ والثاء نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: 84)[.

اء بال خالٍف بينهم، ويزيد أبو جعفر على هذه الحروف  وهذا الحكم لكلِّ القرَّ

م. حرفين هما: الغين والخاء، كما تقدَّ

فُتْظَهَر  التنوين  تبعد مخارجها من مخرج  لم  الحروف  أنَّ هذه  ووجه اإلخفاء 

ولم َتْقُرب منه فتدغم، فصارت في حالٍة متوسطٍة بين الحالتين.

وعن هذه األحكام يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

َأْدَغُم�وا َوالنُّ�وَن  التَّنِْوي�َن  ُه�ُم  لَِيْجُمالَوُكلُّ ا  َوال��رَّ ال��الَِّم  فِي  ُغنٍَّة  باَِل 

ُغنَّ�ٍة َم�َع  َأْدَغُم�وا  بَِينُْم�وا  َتالَوُكلٌّ  َخَلٌف  ُدوَنَها  َواْلَيا  اْلَواِو  َوفِي 

وقال أيضًا: 

ُأْظِهَرا لِْلُكلِّ  اْلَحْلِق  ُحُروِف  الَوِعنَْد  ُغفَّ َخالِيِه  َعمَّ  ُحْكٌم  َهاَج  َأالَ 

لَِيْكُمال)))َوَقْلُبُهَم�ا ِميم�ًا َل�َدى اْلَب�ا َوُأْخِفَي�ا اْلَبَواَقي  ِعنَْد  ُغنٍَّة  َعَلى 

]286-290[ من باب أحكام النون الساكنة والتنوين.  (((
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ويقول اإلمام ابن الجزري-رحمه اهلل تعالى-:

َعْن اْلَحْلِق  ُحُروِف  ِعنَْد  ُكلٍّ َوفِ�ي َغْي�ٍن وَخ�ا َأْخَف�ى َثَم�ْنَأْظِهْرُهَما 

بَِب�ا.................................. ِميم�ًا  ُغنَّ�ٍة  َم�ْع  َواْقلِْبُهَم�ا 

َوَرا الٍَم  فِ��ي  ُغنٍَّة  بِ��اَل  ُتَرىَواْدِغ���ْم  َأْيضًا  ُصْحَبٍة  َلَغْيِر  َوْه��َي 

َحَذْف َوِضْق  بَِها  َينُْموا  فِي  فِي اْلَواِو واْلَيا َوَتَرى فِي اليا اْخَتَلْفواْلُكلُّ 

بُِغنَِّة))).................................. اْخِفَيْن  اْلَبوَاِقي  َوفِ��ي 

وشعبة،  العاشر  وخلف  والكسائي  حمزة  هم  صحبة  صحبٍة«  »لغير  وقوله: 
»وترى« رمز  قوله:  و»التاء« من  قوله: »وضق« رمز لخلٍف عن حمزة،  والضاد من 
للدوري عن الكسائي، وهذه األحكام بتفاصيلها تنطبق على النون الساكنة؛ إذ التنوين 

نوٌن ساكنٌة إالَّ أنَّها ال تظهر في الخط)2).

]272-276[ من باب أحكام النون الساكنة والتنوين.  (((
التيسير  )ص)))-5))(،  للداني  التحديد  ))/ص)6)-67)(،  لمكي  الكشف  م:  تقدَّ فيما  انظر   (2(
البن  الطيبة  شرح  )2/ص29-22(،  النشر  )2/ص75-70(،  المعاني  إبراز  )ص44(،  للداني 

الناظم )ص34)-36)(، شرح الطيبة للنويري ))/ص559-554).
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المسألة السادسة
التقاؤه بالساكن

إنَّ التقاء التنوين بالساكن ال يخلو من حالتين:

الحالة األولى: أن يكون الساكن ألفًا فيكون التنوين بعدها في لفٍظ واحٍد، نحو: 
ُوصل  فإذا   ]36 ]القصص:   ﴾ و﴿  ،]282 ]البقرة:   ﴾ و﴿  ،]2 ]البقرة:   ﴾ ﴿
اللفظ بما بعده حذفت األلف وبقي التنوين تخلصًا من التقاء الساكنين، وإذا ُوقف عليه 
حذف التنوين وبقيت األلف تخلصًا من التقاء الساكنين كذلك، وليست األلف الثابتة 
في الوقف ألفًا مبدلًة من التنوين وإنَّما هي األلف األصلية؛ ولذلك كانت فيها اإلمالة 
إمالٍة وتقليٍل، وال  اء من  القرَّ قّرر في أصول  ما  يقّلل بحسب  لمن  والتقليل  يميل  لمن 
﴾ ]طه: 08)[  ﴾ ]النور: 55[، و﴿ يصّح ذلك في األلف المبدلة من التنوين نحو: ﴿

فليس فيها إالَّ الفتح.

األلف  على  الوقف  في  خالفًا  تعالى-  اهلل  -رحمه  الشاطبي  اإلمام  ذكر  وقد 
الممالة الواقعة قبل التنوين في قوله:

ُقوا َوَرقَّ َوْقفًا  التَّنِْويَن  ُموا  َفخَّ َوَتْفِخيُمُهْم فِي النَّْصِب َأْجَمُع َأْشُمالَ)))َوَقْد 

وهذا خالٌف غير مقروء به، وإنَّما الحق في األلف الممالة الواقعة قبل التنوين أنَّ 
فيها اإلمالة وقفًا لمن يميل، والتقليل وقفًا لمن يقلِّل، والفتح وقفًا لمن يفتح حسبما 
اء، وال يتأتى ذلك إالَّ في الوقف إذ تحذف األلف في الوصل  هو مقّرر في أصول القرَّ

فال يبقى ما يمال أو يقّلل أو يفتح، قال اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

]337[ من باب الفتح واإلمالة وبين اللفظين.  (((
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وَم�ا بِ�ِذي التَّنِْوي�ِن ُخْل�ٌف ُيْعَتَل�ى..................................
�َل ِقْف))) ..................................َب�ْل َقْب�َل َس�اكٍِن بَِم�ا ُأصِّ

 ﴾ الحالة الثانية: أن يكون غير األلف فيكون الساكن قبل التنوين نحو ﴿
]الواقعة: 84[، فيكسر اللتقاء الساكنين إذ ذال )إذ( ساكنة في األصل، أو يكون بعد التنوين 

ا أن يضمَّ التنوين أو يكسر تخلُّصًا من التقاء الساكنين؛ فإن كان بعده ساكٌن  وحينئذ إمَّ
﴾ ]اإلسراء: 20-)2[، و﴿ *  في فعٍل ضمُّ ثالثه ضمًا الزمًا نحو: ﴿ * 

 

﴾ ]النساء: 49-50[ كسر التنوين لعاصم وحمزة وأبي عمرو ويعقوب قوالً واحدًا، 
﴾ والبن ذكوان بخالٍف مطلقًا من طريق الطيبة وبخالٍف في لفظي ﴿

 

ولقنبل  الشاطبية،  طريق  من  ًة  خاصَّ  ]26 ]إبراهيم:   ﴾ و﴿  ،]49 ]األعراف: 

ويوافقهم   ، بالضمِّ والباقون  الطيبة،  طريق  من  ًة  خاصَّ المجرور  التنوين  في  بخالٍف 

 

ابن ذكوان وقنبل في الوجه الثاني لكلٍّ منهما، وقد جمعا بذلك بين اللغتين.

وإن كان بعده ساكٌن غير ذلك فليس فيه إالَّ الكسر نحو قوله تعالى: ﴿
﴾ ]اإلخالص: )-2[، وقوله تعالى: ﴿ *   * 

﴾ ]المائدة: 97-98[، ومن ذلك إذا ُوصل نحو: ﴿
﴾ ]العاديات: ))[ بلفظ )اهللُ أكبر( حال القراءة بالتكبير على التفصيل 

الوارد فيه في بابه)2).

قال اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-:

لَِثالٍِث الساكِنَيِْن  ُأوَل��ى  ��َك  َحالَوَض��مُّ َن��ٍد  في  َك��ْس��ُرُه  ُل��ُزوم��ًا  ُيَضمُّ 

اْعَتَلىُقِل اْدُعوا َأِو اْنُقْص َقاَلِت اْخُرْج َأِن اعبدوا اْسُتْهِزِئ  َقِد  َمْع  اْنُظْر  َوَمْحُظورًا 

]323-324[ من باب الفتح واإلمالة وبين اللفظين.  (((
انظر: النشر )2/ص405( وما بعدها.  (2(
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وبَِكْسِرِه الَعاَل  البِن  وُقْل  َأْو  ُمقوالَِسَوى  َذْك���َواَن  اب��ُن  َق��اَل  لَِتنِْوينِِه 
َوَخبِيَثٍة))) َرْح��َم��ٍة  في  َل��ُه  .....................................بُِخْلٍف 

وقال -رحمه اهلل تعالى- في باب التكبير-:

ٍن ُمنَوَّ َأْو  َساكٍِن  ِم��ْن  َقْبَلُه  اكِنَْيِن اْكِسْرُه فِي اْلَوْصِل ُمْرَسال)2)َوَم��ا  َفلِلسَّ

وقال اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

ُضْم.................................. َل  األوَّ .........وال��س��اكِ��َن 

َنَما َواْكِسْرُه  الَوْصِل  َهْمِز  ِحَمالَِضمِّ  َأْو  َوَغْير  َحال  ُقْل  َغْيَر  ُفْز 

ُيَجْر َوإِْن  ِمْز  التَّنِْويِن  في  )3)والُخْلُف  ُخْلُفُه......................  ِزْن 

للقراء  منسوبٍة  أحكام  من  َعْرُضه  م  تقدَّ بما  األبيات  في  الواردة  الرموز  وبيان 
والرواة، والنطق في الكسر أو في الضم يكون بنوٍن مكسورٍة أو مضمومٍة)4).

]495-498[ من باب فرش الحروف -سورة البقرة-.  (((
]30))[ من باب التكبير.  (2(

]484-486[ من باب فرش الحروف -سورة البقرة-.  (3(
))/ص488-484(،  للداني  البيان  وجامع  ))/ص88)-90)(،  للمهدوي  الهداية  شرح  انظر:   (4(
وإبراز المعاني )2/ص44)-47)(، وكنز المعاني لشعلة )ص4)5-7)5(، والنشر )2/ص74-
المريد  وإرشاد  وص234-232(،  )ص56)-57)،  الناظم  البن  الطيبة  وشرح  وص225(،   ،77

)ص2))-3))).
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المسألة السابعة
وقوعه بعد الراء المنصوبة الواقعة بعد كسرٍة أو ياٍء ساكنٍة

نة الواقعة بعد كسرة صورتان: للراء المنصوبة المنوَّ

]النساء: 47)[،   ﴾ نحو: ﴿ بعد كسرٍة مجاورٍة  الراء  تقع  أن  األولى: 
﴾ ]الكهف: 22[. ﴾ ]الجن: 24[، و﴿ و﴿

﴾ ﴾ ]البقرة: 200[، و﴿  الثانية: أن تقع بعد كسرٍة مفصولٍة عنها نحو: ﴿
﴾ ]البقرة: )6[،  ﴾ ]البقرة: 235[، غير ما فصل فيه الصاد نحو: ﴿ ]الكهف: 90[، و﴿

﴾ ]األنعام: 25[. ﴾ ]الكهف: 96[، والقاف نحو: ﴿ والطاء في ﴿

ولها بعد الياء صورتان:

 ﴾ و﴿  ،](58 ]البقرة:   ﴾ ﴿ نحو:  لينٍة  ساكنٍة  ياٍء  بعد  تقع  أن  األولى: 
﴾ ]الفيل: 3[. ]الطور: 0)[، و﴿

  ﴾ و﴿  ،](33 ]النساء:   ﴾ ﴿ نحو:  مديٍة  ساكنٍة  ياٍء  بعد  تقع  أن  الثانية: 
﴾ ]الفرقان: )6[. ]اإلسراء: )))[، و﴿

وقد اختلف أهل األداء عن ورٍش من طريق األزرق في جميع الصور األربع، 
وحاصل اختالفهم ما يلي:

 ﴾ و﴿  ،]7( ]الكهف:   ﴾ و﴿  ،]70 ]الكهف:   ﴾ ﴿ كلمات  في  أنَّ   )(
 ﴾ و﴿  ،]22 ]الفرقان:   ﴾ و﴿  ،](00 ]طه:   ﴾ و﴿  ]90 ]الكهف: 

والترقيق  ووقفًا،  وصاًل  التفخيم  وجهين  خاصًة-  الستة  -هذه   ]54 ]الفرقان: 

وصاًل ووقفًا.
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في غير هذه الكلمات الستِّ ثالثة مذاهب من طريق الطيبة.  )2
أ- الترقيق وصاًل ووقفًا، وهو طريق الشاطبية.  

ب- التفخيم وصاًل ووقفًا.  
ج- التفخيم وصاًل والترقيق وقفًا.  

م يقول اإلمام الشاطبي -رحمه اهلل تعالى-: وفيما تقدَّ

َوَقْبَلَها َراٍء  ُك��لَّ  َوْرٌش  ��َق  ُموَص�الَوَرقَّ اْلَكْس�ُر  َأِو  َي�اٌء  َنًة  ُمَس�كَّ
وقال أيضًا:

َوَباَبُه َوِس��ْت��رًا  ِذْك��رًا  ِة األَْصَحاِب َأْعَمُر َأْرَحال)))َوَتْفِخيُمُه  َلَدى ِجلَّ
ويقول اإلمام ابن الجزري -رحمه اهلل تعالى-:

��ِق اُء َع��ْن ُس��ُك��وِن َي��اٍء َرقِّ ل��َأْزَرِقوال���رَّ كِْلَمٍة  ِم��ْن  َك��ْس��َرٍة  َأْو 
وقال أيضًا:

األََتْم فِي  ِصْهرًا  َغْيَر  ِسْترًا  ..................................َوَنْحُو 
وقال أيضًا:

َوَص��ْل............................ َوَجْل إِْن  َعنُْه  َن  ُن��وِّ َما  َتْفِخيُم 
َخِضَرا)2) َخبِيرًا  َخْيرًا  .................................. َكَشاكِرًا 

ووجه الترقيق وجود الكسرة أو الياء قبل الراء.

ووجه التفخيم وجود التنوين بعد الراء، لكونه ساكنًا يناسبه التفخيم)3).

)))  ]343و 346[ من باب مذاهبهم في الراءات.
)2)  ]330و 333 و336-337[ من باب مذاهبهم في الراءات.

/2( والنشر  )2/ص64)-67)(،  المعاني  وإبراز  ))/ص)5)-52)(،  الهداية  شرح  انظر:    (3(
ص94-96(، وشرح الطيبة للنويري )2/ص3)( وما بعدها، وشرح الطيبة البن الناظم )ص59)(، 

وما بعدها، والوافي للقاضي )ص36)).
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الخاتمة

الحمد هلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

الحمد هلل على ما وفَّق وأعان من إتمام مسائل هذا البحث، وأسأله تعالى أن 
عند  للتنوين  أنَّ  البحث  هذا  في  إليه  توّصلت  ما  وأهّم  متقباًل،  نافعًا  مباركًا  يجعله 

م من عرض مسائله في أصولهم، وهي: المقرئين أربعة اعتبارات: تستنبط مما تقدَّ

الحرفين، ويترتَّب عليه منع اإلدغام في  التقاء  فيمنع من  اعتباره حاجزًا  الً:  أوَّ
المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين.

ثانيًا: اعتباره حرفًا ساكنًا فينقل إليه أو يسكت عليه أو يخلو منهما إن كان بعده 
همزة قطٍع، ويكون فيه الحذف وقفًا إن لقي األلف واإلثبات وصاًل وحذف األلف، 
ويكون فيه الكسر أو الضم إن لقي ساكنًا غير األلف، ويكون مانعًا من ترقيق الراء 

المنصوبة لمناسبة التفخيم للسكون.

واإلدغام  اإلظهار  أحكام  في  الساكنة  النون  فيشارك  ساكنًة  نونًا  اعتباره  ثالثًا: 
والقلب ميمًا واإلخفاء.

فيتغّير  المنصوب،  يلحق  أن  إالَّ  مطلقًا  بالحذف  فيتغّير  عليه،  موقوفًا  اعتباره  رابعًا: 
باإلبدال ألفًا، ويترتَّب عليه توسط الحرف اآلخر بعد أن كان متطرفًا، فيتصّور المهموز اآلخر 

مع األلف في صورة مد البدل، ويحكم له بأحكام الهمز المتوسط بعد أن كان متطرفًا.

الً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. هذا والحمد اهلل رب العالمين أوَّ

وصلى اهلل وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم، طبعة مجمع الملك فهد.  

الشهير  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الرحمن  لعبد  األماني،  حرز  من  المعاني  إبراز   
بأبي شامة )ت: 665ـه(، تحقيق الشيخ محمود عبد الخالق جادو - رحمه اهلل-، 

مطابع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، ألحمد بن محمد البنا )ت: 7)))ـه(،   
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 407)ـه.

إرشاد السالك إلى حلِّ ألفية ابن مالك، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر   
ابن قيم الجوزية )ت: 767ـه(، تحقيق د. محمد بن عوض السهلي، عمادة البحث 

العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 430)ـه.
الضباع  محمد  بن  لعلي  الشاطبية-،  -شرح  القصيد  مقصود  إلى  المريد  إرشاد   

)ت: 380)ـه(، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصر.
اإلضاءة في بيان أصول القراءة، للشيخ محمد بن علي الضباع، )ت: 380)ـه(،   

دار الصحابة للتراث -طنطا- مصر، الطبعة الثانية، 422)ـه.
اإلقناع في القراءات السبع، ألحمد بن علي بن خلف األنصاري الشهير بابن الباذش   
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المزيدي،  فريد  أحمد  الشيخ  تحقيق  540ـه(،  )ت: 

الطبعة األولى، 9)4)ـه.
بن  يوسف  بن  الدين  جمال  اهلل  لعبد  مالك،  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضح   
أحمد الشهير بابن هشام )ت: )76ـه(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

-رحمه اهلل-، المكتبة العصرية، صيدا -بيروت، 425)ـه.
التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي )ت: 437ـه(، تحقيق   

د. محمد غوث الندوي، الدار السلفية -بالهند.



54

التحديد في اإلتقان والتجويد، لعثمان بن سعيد الداني )ت: 444ـه(، تحقيق   
ان، الطبعة الثانية، 420)ـه. وري الحمد، دار عمار، عمَّ د. غانم قدُّ

تحقيق  399ـه(،  )ت:  غلبون  بن  المنعم  عبد  بن  لطاهر  القراءات،  في  التذكرة   
الثانية،  د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، الطبعة 

))4)ـه.
الجزري  بابن  الشهير  محمد  بن  محمد  بن  لمحمد  التجويد،  علم  في  التمهيد   
وري الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة  )ت: 833ـه(، تحقيق د. غانم قدُّ

األولى، )42)ـه.
تحقيق  444ـه(  )ت:  الداني،  سعيد  بن  لعثمان  السبع،  القراءات  في  التيسير   

أوتوبرتزل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 6)4)ـه.
تحقيق  الداني، )ت: 444ـه(،  بن سعيد  لعثمان  السبع،  القراءات  في  البيان  جامع   
الطبعة  القاهرة،  الحديث،  دار  مراد،  يحيى  ود.  الطرهوني،  الرحيم  عبد  األستاذ 

األولى، 427)ـه.
النويري  محمد  بن  محمد  بن  لمحمد  العشر،  القراءات  في  النشر  طيبة  شرح   
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  باسلوم،  )ت: 857ـه( تحقيق د. مجدي محمد 

الطبعة األولى، 424)ـه.
بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  ألحمد  العشر،  القراءات  في  النشر  طيبة  شرح   
الصحابة  دار  شرف،  محمد  الدين  جمال  الشيخ  تحقيق  853ـه(  )ت:  الجزري 

للتراث، طنطا، مصر، الطبعة األولى، 426)ـه.
شرح الهداية، ألحمد بن عمار المهدوي )ت: نحو440ـه(، تحقيق د. حازم سعيد   

حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 6)4)ـه.
محمد  بن  يوسف  بن  ألحمد  الشاطبية-،  -شرح  القصيد  شرح  في  النضيد  العقد   
نور  دار  سويد،  رشدي  أيمن  د.  تحقيق  756ـه(،  )ت:  الحلبي  بالسمين  الشهير 

المكتبات للنشر والتوزيع -جدة، الطبعة األولى،422)ـه.
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الصمد  عبد  بن  بن محمد  لعلي  الشاطبية-  القصيد -شرح  في شرح  الوصيد  فتح   
السخاوي، )ت: 643ـه(، تحقيق الشيخ موالي اإلدريسي، مكتبة الرشد، الرياض، 

الطبعة األولى، 423)ـه.
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي،   
الطبعة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  رمضان،  الدين  محيي  د.  تحقيق  437ـه(،  )ت: 

الرابعة، 407)ـه.
الموصلي  أحمد  بن  لمحمد  الشاطبية-،  -شرح  األماني  حرز  شرح  المعاني  كنز   
الشهير بشعلة، )ت: 656ـه(، تحقيق د. عبد الرحيم عبد اهلل عمر الشنقيطي، رسالة 

دكتوراه بقسم القراءات بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 428)ـه.
القاري )ت: 4)0)ـه(،  بن سلطان  للمال علي  الجزرية،  متن  الفكرية على  المنح   
تحقيق الشيخ عبد القوي عبد الحميد، أوائل المطبوعات العربية - تركيا، الطبعة 

األولى، 9)4)ـه.
الجزري  بابن  الشهير  محمد  بن  محمد  بن  لمحمد  العشر،  القراءات  في  النشر   

)ت: 833ـه(، دار الكتاب العربي، بيروت. 
الوافي في شرح الشاطبية، لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي )ت: 403)ـه(،   

دار السالم للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية، 424)ـه.
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