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ُملّخُص ابَلْحث
احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وآهل وصحبه ومن وااله، وبعد:

فهذا ابلحث يتضمن دراسة وحتقيق منظومة »ُعمدة العرفان يف وصف حروف 
القرآن«، لإلمام محد اهلل بن خري ادلين الرويم )ت: 983ـه(.

وُيعىن نص املنظومة بموضوع جتويد القرآن الكريم، من خالل نظم مسائل علم 
اتلجويد، كمخارج احلروف وصفاتها، وأحاكم اتلفخيم والرتقيق للحروف اهلجائية، 

واملد والقرص، والوقف واالبتداء، واملقطوع واملوصول، وغري ذلك.

املنظومة، وفق منهجية جتمع يف قسم  ويهدف ابلحث إىل دراسة وحتقيق ـهذه 
العلمية  املادة  طبيعة  تقتضيه  ما  حبسب  واتلحلييل،  الوصيف  منهجني:  بني  ادلراسة 
اذلي  اتلحقيق  منهج  وفق  حاً  مصحَّ مضبوطاً  املحقق  انلص  وتقدم  ادلراسة،  موضع 

قرره علماء اتلحقيق وأساتذة علم املخطوطات.

اللكمات ادلاليلة:
عمدة العرفان، وصف حروف القرآن، محد اهلل.

األستاذ املشارك بقسم القراءات باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.  )((
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املقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه ومن وااله، وبعد:

فقد حظي علم اتلجويد - قديماً وحديثاً - بعناية العلماء واملقرئني عناية بالغة 
متجددة مستمرة، مِلا هل من صلة وثيقة بضبط قراءة القرآن الكريم، وتنوعت عنايتهم 

بني الرواية وادلراية، وتوالت مؤلفاتهم فيه بني نظم ونرث.

اتلجويد،  علم  يف  إيلنا  تصل  منظومة  كأول  325ـه(  )ت:  اخلاقاين  رائية  وتربز 
واعرضها بعض معارصيه، كأيب احلسني امللطي )ت: 377ـه(، وأيب عبد اهلل الاللاكيئ 
)اكن حيَّاً سنة: 392ـه(، وأيب عبد اهلل اخلراساين )من علماء القرن الرابع اهلجري(، 
وتوالت بعدـها املنظومات واحدة تلو أخرى، كعمدة املفيد للسخاوي )ت: 647ـه(، 
وعقود اجلمان للجعربي )ت: 732ـه(، واملقدمة اجلزرية البن اجلزري )ت: 833ـه(، 

وغريـها من منظومات اتلجويد املتقدمة واملتأخرة.

الرويم،  ادلين  بنظم مسائل علم اتلجويد اإلمام محد اهلل بن خري  وممن اعتىن 
خطيب آيا صوفيا، املتوىف سنة )983ـه(، من خالل منظومته املاتعة: »ُعمدِة الِعرفَان 

يف وْصِف حروِف القرآِن«.

وملا يسَّ اهلل يل الوقوف ىلع ـهذه املنظومة، عزمُت ىلع دراستها وحتقيقها، راجياً 
العون واتلوفيق والقبول من املوىل سبحانه، نعم املوىل ونعم انلصري.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
تظهر أـهمية ـهذا املوضوع وأسباب اختياره من خالل انلقاط اتلايلة:

صلة انلظم املحقق بالقرآن، من خالل تالوته وجتويده، ورشف لك كتاب بما . 1
ـهو متعلق به.

ماكنة انلاظم ، وتظهر ـهذه املاكنة من خالل انلقاط اتلايلة:. 	
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جوامع  أشهر  صوفيا،  آيا  جامع  خطيب  فهو  العليَّة،  العلمية  ماكنته  أوالً: 
القسطنطينية.

: إمامته يف علَم القراءات واتلجويد، ومؤلفاته فيهما خري شاـهد ىلع ذلك.
ً
ثانيا

: إمجاع من ترجم هل ىلع ضبطه وإتقانه وإمامته وتصدره.
ً
ثاثلا

: تأيلفه باللغتني: العربية، والرتكية العثمانية، ومجعه بينهما يف بعض مؤلفاته.
ً
رابعا

أهداف ابلحث:
منظومات . 1 إىل   - القرآنية  ادلراسات  يف   - املتخصصني  ابلاحثني  انتباه  لفت 

املقدمة اجلزرية البن اجلزري )ت: 833ـه(، وحتفة األطفال  علم اتلجويد بني 
للجمزوري )ت: 227)ـه(.

إبراز جهود علماء املدرسة الرتكية يف اتلأيلف يف علوم القرآن، خصوصاً علم . 	
اتلجويد.

تسليط الضوء ىلع عناية اإلمام محد اهلل الرويم بعلَم القراءات واتلجويد.. 	
رجايئ باملساـهمة يف إحياء كتب علوم القرآن قدر جهدي وطاقيت، وإثراء مكتبة . 	

علوم القرآن بدراسة ـهذا انلظم وحتقيقه ونرشه.

خطة ابلحث:
مُت ابلحَث إىل مقدمة، وقسمني رئيسني، وخاتمة، ثم الفهارس، وذلك كما ييل: قسَّ

املقدمة: وتشتمل ىلع ما ييل:

). أـهمية املوضوع، وأسباب اختياره.

2. أـهداف ابلحث.

3. إجراءات ابلحث.

4. خطة ابلحث.
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القسم األول: قسم ادلراسة: ويتضمن فصلني:

الفصل األول: ترمجة املؤلِّف، وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: اسمه ونسبه، ولقبه.

املبحث اثلاين: مؤلفاته

املبحث اثلالث: ماكنته.

املبحث الرابع: وفاته.

الفصل اثلاين: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: توثيق الكتاب، وفيه مطلبان:

املطلب األول: حتقيق عنوان الكتاب.

املطلب اثلاين: توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه.

املبحث اثلاين: منهج املؤلف يف كتابه.

املبحث اثلالث: القيمة العلمية للكتاب.

املبحث الرابع: وصف النسخ اخلطية للكتاب ونماذج منها.

القسم اثلاين: قسم اتلحقيق: ويتضمن انلص الاكمل ملنظومة عمدة العرفان.

نتُها أـهم انلتائج واتلوصيات. ثم اخلاتمة: وضمَّ

ثم الفهارس: ويه: فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضواعت.

منهج ابلحث:
تقتضيه  ما  حبسب  واتلحلييل،  الوصيف  منهجني:  بني  ادلراسة  قسم  يف  مجعُت 

طبيعة املادة العلمية موضع ادلراسة.

وراعيُت يف قسم اتلحقيق اتباع املنهجية اتلايلة:
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اعتماد منهج انلص املختار يف إثبات انلص، وفق الرتتيب اآليت:. 1
أ. إثبات الفروق بني النُّسخ اخلطيَّة اخلمس يف احلاشية، فيكون املسكوت عنه 

من النسخ اخلطية موافقاً للمثبت يف املنت.
انلاظم:  كقول  اخلطيَّة،  النسخ  فيه  اختلفت  فيما  القرآين  انلص  إثبات  ب. 

»فاصفح«، »ينرش رمحته«، »نرضة ادلـهر«، »فإن لم بهود«.
ج. اإلحالة إىل رشح املؤلف ىلع املنظومة - وـهو: جواـهر العقيان - إذا أثبت يف 

املنت ما انفردت به نسخة واحدة من النُسخ اخلطيَّة للمنظومة))(.
د. االكتفاء باإلحالة إىل نسخة واحدة من الرشح إذا اتفقت اكفة نُسِخه، لعدم 

إثقال احلوايش.
ـه. استيفاء إيراِد ما يف نسخ الرشح اليت وقفُت عليها يف مواضع حمدودة ألـهميتها، 
وعند  األبيات،  زيادات  ومواضع  احلروف،  ملخارج  اتلوضييح  الشلك  كموضع 
إن  إال  للرشح  املوافقة  املنظومة  نسخة  إىل  أشري  وال  الرشح،  نسخ  اختالف 

انفردت.
الرتقيم . 	 عالمات  واستخدام  احلديث،  اإلمالء  قواعد  وفق  ق  الُمحقَّ انلص  كتابة 

ق، حبسب ما يتم به املعىن اذلي أراده املؤلِّف. احلديثة يف ضبط فقرات انلص الُمحقَّ
ضبط انلص املحقق من خالل الضبط الُمثبت يف النسخ اخلطيَّة للمنظومة.. 	
إيراد نص املنظومة اكماًل، دون ما سبقه يف بعض النَُّسخ من مقدمات نرثية، أو . 	

حواٍش توضيحية، أو أدعية وابتهاالت، مرااعة لالختصار، حىت ال يزيد حجم 
ابلحث عن القدر املحدد.

االكتفاء يف منهج اتلحقيق بإقامة نص املنظومة يف أقرب صورة أرادـها املؤلف، . 	
من خالل مقابلة النسخ اخلطيَّة وإثبات الفروق يف احلاشية.

استثنيُت من ذلك عناوين األبواب والفصول، لالختالفات اليسرية املتكررة يف صيغها.  )((
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وأمحد اهلل  وأثين عليه يف ختام ـهذه املقدمة املوجزة ىلع ما يس وأاعن 
من إتمام ـهذا ابلحث، ثم أشكر لكَّ من أكرمين بفائدة أو أمدين بمعلومة أو أاعنين 
والزلل، وأسأهل اتلوفيق لصالح  أثناء إعداد ابلحث، وأستغفر اهلل من اخلطأ  بمصدر 

القول والعمل.

وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه.
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القسم األول
قسم ادلراسة

الفصل األول: ترمجة املؤلف)1):
تعد ترمجة اإلمام محد اهلل الرويم حمدودة يف املصادر اليت تضمنت ترمجته)2(، ذلا 
جاءت موجزة خمترصة، حيث لم أقف ىلع تاريخ مودله، وكذلك نشأته وطلبه للعلم، 

وأسماء شيوخه وتالميذه. وانتظمت ترمجته يف املباحث اتلايلة:

املبحث األول: اسمه ونسبه، ولقبه:
ـهو محد اهلل بن خري ادلين خري اهلل، القسطنطيين، الرويم، املقرئ، احلنيف.

وورد اسمه يف بعض املصادر: خري اهلل)3(.
كما وُِصف يف بعض املصادر باملرصي)4(، ولم تثبت دلي صحة ـهذه النسبة.

العامل  بالعالم  زاده  كربي  طاش  وصفه  املتصدرين،  عرصه  علماء  من  ووادله 
الفاضل الاكمل املوىل خري ادلين)5(، وُيعرف وادله خبري ادلين القسطموين، وـهو شيخ 

السلطان سليمان القانوين)6(. وُيلقَّب خبطيب جامع آيا صوفيا.

يُنظر يف ترمجته: كشف الظنون )68/2))(، خاتمة حتقيق كتاب: زبدة العرفان يف وجوه القرآن )ص408(، ـهدية   )((
العارفني ))/334(، معجم املؤلفني )75/4(، معجم اتلاريخ الرتاث اإلساليم يف مكتبات العالم )035/2)(، تاريخ 
األدب العريب )358/9(، أنيس املسامرين يف تاريخ أدرنة، نسخة مكتبة رشيد أفندي )ورقة: 7)/أ(، باللغة الرتكية 
العثمانية، عثمانيل مؤلفلري ))/274(، باللغة الرتكية العثمانية. كما ذكره ُجلُّ من كتب عن تاريخ مدرسة اإلقراء 
يف تركيا وأعالمها ومؤسساتها وجهودـها. يُنظر: حبث: تاريخ علم القراءات ومؤسساتها يف تركيا )ص30(، حبث: 

مدرسة اإلقراء يف تركيا )ص276(، حبث معجم أعالم القراءة برتكيا )ص360(.
أشار د. اكمل العزني يف حبثه »جهود املدرسة الرتكية يف علم القراءات« إىل قلة مؤلفات اتلجويد دلى األتراك، ال   )2(

سيما باللغة العربية، مقارنة بغريـها من األمصار. يُنظر: حبث: جهود املدرسة الرتكية يف علم القراءات )ص249(.
العالم  مكتبات  يف  اإلساليم  الرتاث  اتلاريخ  معجم   ،)334/(( العارفني  ـهدية   ،)((68/2( الظنون  كشف  يُنظر:   )3(

)035/2)(، تاريخ األدب العريب )358/9(.
يُنظر: معجم مصنفات علوم القرآن ))/224(.  )4(

يُنظر: الشقائق انلعمانية )ص264(.  )5(
يُنظر: املصدر السابق.  )6(
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املبحث اثلاين: مؤلفاته)1):
لم أقف عليه، ويه قصيدة المية، ذكرـها يف . 1 تبياُن األلفاظ ألعيان احلفاظ)2(: 

مقدمة كتابه فيوض اإلتقان، فتكون مما ألَّفه قبله.

ترسيُح الربوج يف رشح ترصيح الرموز)3(: لم أقف عليه، وـهو كتاب منثور، ذكره . 	
يف مقدمة كتابه فيوض اإلتقان، فيكون مما ألَّفه قبله، ورشح فيه كتابه ترصيح 

الرموز يف القراءات العرشة.

ترصيُح الرموز يف القراءات العرشة)4(: لم أقف عليه، ويه قصيدة المية، ذكرـها . 	
يف مقدمة كتابه فيوض اإلتقان، فتكون مما ألَّفه قبله.

اجلماُن)5( يف جتويد القرآن)6(: لم أقف عليه، ويه قصيدة المية، ذكرـها يف مقدمة . 	
كتابه فيوض اإلتقان، فتكون مما ألَّفه قبله.

تضمنت بعض األعمال العلمية اإلشارة إىل مؤلفات محد اهلل الرويم، منها:  )((
). فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش، حلمد اهلل الرويم، من أول سورة األعراف إىل آخر سورة   

يونس ، دراسة وحتقيق: يسا بنت حممد الشاـهد حممود )ص27(.
2. فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش، حلمد اهلل الرويم، من أول سورة ـهود إىل آخر سورة انلحل،   

دراسة وحتقيق: مريم محدي نوفل )ص40(.
3. فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش، حلمد اهلل الرويم، من أول سورة اإلرساء إىل آخر سورة احلج،   

دراسة وحتقيق: إيمان حممد اثلبييت )ص30(.
4. فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش، حلمد اهلل الرويم، من بداية سورة العنكبوت إىل نهاية سورة   

الزمر، دراسة وحتقيق: خولة بنت عبد اهلل بن عمر ادلمييج )ص42(.
يُنظـر: فيـوض اإلتقـان يف وجوه القرآن، نسـخة مكتبة مـيّل كتبخانة )ورقـة: )/أ(، وكذلك يف نسـخة مكتبة تقاة   )2(

ِزيل: )90/أ(.
ا يف نسخة مكتبة اكنكري )25)/أ( فعنوانه: »تبياُن ألفاِظ احلُفاظ«. وأمَّ  

يُنظر: فيوض اإلتقان يف وجوه القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )ورقة: )/أ(.  )3(
املصدر السابق.  )4(

ماِن«.
ُ
ورد عنوانه يف نسخة مكتبة اكنكري )25)/أ(، ونسخة مكتبة تقاة ِزيل )90/أ(: »نظُم اجل  )5(

يُنظر: فيوض اإلتقان يف وجوه القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )ورقة: )/أ(.  )6(
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وـهو . 	 ))95ـه()2(،  سنة  ألَّفه  خمطوط))(،  العرفان:  عمدة  رشح  يف  الِعقيان  جواهر 
كتاب منثور باللغة الرتكية العثمانية، رشح فيه املؤلف منظومته عمدة العرفان 

يف وصف حروف القرآن.
رسوخ اللسان يف حروف القرآن: خمطوط)3(، ألَّفه سنة )959ـه()4(، ويه قصيدة . 6

المية، يف علم اتلجويد، عدد أبياتها )43)( بيتاً.
رشح عمدة العرفان: لم أقف عليه، وـهو كتاب منثور باللغة العربية، رشح فيه . 7

املؤلف منظومته عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن، ووردت اإلشارة إيله 
يف رشحها - للمؤلف - باللغة الرتكية العثمانية: جواـهر العقيان)5(.

وـهو . 	 )948ـه(،  سنة  ألَّفه  خمطوط)6(،  القرآن:  حروف  وصف  يف  العرفان  عمدة 
الكتاب اذلي بني أيدينا، وتناوتله بدراسة مفصلة يف ـهذا ابلحث.

توجد منه النسخ اخلطيَّة اتلايلة:  )((
)( نسخة مكتبة أسعد أفندي، رقم: )6)(. 2( نسخة املكتبة احلميدية، رقم )7)(. 3( نسخة مكتبة جامعة امللك   
سعود، رقم )583(. 4( نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم )82)6(. 5( نسخة مكتبة ويل ادلين أفندي، رقم 

)24(. 6( نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، رقم )5528(. 7( نسخة مكتبة دار الكتب املرصية، رقم )6/قراءات(.
يُنظر: جواـهر الِعقيان يف رشح عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )583( )ورقة: 36)/ب(.  )2(

توجد منه النسخ اخلطيَّة اتلايلة:  )3(
)( نسخة مكتبة بايزيد عمويم، ضمن جمموع رقم )8203(. 2( نسخة جامعة اسطنبول، رقم )2673(. 3( نسخة   
رقم  السليمانية(،  )يف  أفندي  حممود  حايج  مكتبة  نسخة   )4  .)2503( رقم  جمموع  ضمن  كتبخانة،  ميّل  مكتبة 
)229/2(. 5( نسخة مكتبة كوغشلر )يف متحف طوب اكيب(، رقم )544(. 6( نسخة مكتبة صاحلة خاتون )يف 

السليمانية(، رقم ))/2(.
يُنظر: رسوخ اللسان يف حروف القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )ورقة: 32/أ(، وسيلة اإلتقان يف رشح رسوخ   )4(

اللسان، نسخة مكتبة الال إسماعيل )ورقة: 37/أ(.
يُنظر ىلع سبيل املثال: جواـهر العقيان، نسخة املكتبة احلميدية )ورقة: 33/ب(.  )5(

توجد منه النسخ اخلطيَّة اتلايلة:  )6(
)( نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، ضمن جمموع رقم )2503(. 2( نسخة مكتبة الهل يل، رقم ))6(. 3( نسخة مكتبة   
رقم  آيا صوفيا،  نسخة مكتبة   )5  .)6273( رقم  اسطنبول،  نسخة مكتبة جامعة   )4  .)(059( رقم  جامعة يلدن، 

)4796(. 6( نسخة مكتبة فاتح )وقف إبراـهيم(، رقم )20(. 7( نسخة مكتبة خرايج أويلغ، رقم )270(.
الرتاث  اتلاريخ  معجم  يف  ُذِكرت  نسبتها،  صحة  يل  تثبت  لم  وبرلني،  والقاـهرة  يلدن  يف  أخرى  نسخ  هل  ونُسبت   

اإلساليم يف مكتبات العالم )036/2)(.



11	

اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

ق))(، وـهو كتاب منثور باللغة العربية يف علم . 9 فيوُض اإلتقان يف وجوه القرآن: حُمقَّ
القراءات، مجع فيه القراءات العرش، واعتمد يف الرموز ىلع رموز الشاطيب للقراء 

السبعة، ورمز للقراء اثلالثة برموز خاصة تُنسب إيله.

مولود)2( انليب : خمطوط)3(، وـهو كتاب منظوم، باللغة الرتكية العثمانية، . 10
حتدث فيه عن خلق اخللق وخلق آدم ، ومودل انليب  ومعجزاته 

واإلرساء واملعراج وغري ذلك.

وـهو . 11 )960ـه()5(،  سنة  ألَّفه  خمطوط)4(،  اللسان:  رسوخ  رشح  يف  اإلتقان  وسيلة 
كتاب منثور باللغة الرتكية العثمانية، رشح فيه املؤلف كتابه رسوخ اللسان يف 

حروف القرآن.

املبحث اثلالث: ماكنته:
آيا صوفيا،  تويله خطابة جامع  العلمية من خالل  الرويم  اهلل  تربز ماكنة محد 

أشهر جوامع القسطنطينية بعد فتحها، واستمراره يف اخلطابة لسنوات طويلة.

وتدل مؤلفاته يف علَم القراءات واتلجويد ىلع تصدره لإلقراء، وضبطه ملسائله، 
وإملامه بالقراءات العرش رواية ودراية، وإتقانه ألحاكم اتلجويد.

حققته تسع باحثات يف مرحلة املاجستري، بقسم القراءات، بكلية ادلعوة وأصول ادلين، جبامعة أم القرى، بمكة   )((
املكرمة، اعم )433)ـه( وما بعده، وأرشُت إىل بعض رسائلهن اليت وقفُت عليها عند بدء احلديث عن مؤلفات 

محد اهلل الرويم.
ثِبت عنوان الكتاب ىلع غالف نسخته اخلطيَّة املحفوظة يف مكتبة الفاتح باسطنبول، برقم )0)45(.

ُ
ـهكذا أ  )2(

توجد منه نسخة خطية واحدة، ويه: نسخة مكتبة الفاتح، رقم )0)45(.  )3(
توجد منه النسخ اخلطيَّة اتلايلة:  )4(

)( نسخة مكتبة الال إسماعيل، رقم )7(. 2( نسخة مكتبة أورخان اغزي، رقم )5))(. 3( نسخة مكتبة شهيد يلع،   
رقم )34(. 4( نسخة مكتبة الهل يل، رقم )68(. 5( نسخة مكتبة بايزيد عمويم، رقم )49)(. 6( نسخة مكتبة بايزيد 
عمويم، رقم )56)(. 7( نسخة مكتبة بايزيد عمويم، رقم )207(. 8( نسخة مكتبة جامعة يلدن، رقم )647)(. 9( 

نسخة املتحف اآلسيوي بطرسربغ، رقم )933(.
يُنظر: وسيلة اإلتقان يف رشح رسوخ اللسان، نسخة مكتبة أورخان اغزي )ورقة: 39/ب(، إيضاح املكنون )705/2(.  )5(
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وُعنيِّ يف آخر حياته شيخاً للقراء بدار القراء السليمية بمدينة أدرنة، وـهو أول 
.)((
 من توىل ـهذه املشيخة، واستمر يف ـهذه الوظيفة إىل أن تويف

املبحث الرابع: وفاته:
)960ـه()3(،  سنة  بعد  وقيل:  )948ـه()2(،  فقيل:  وفاته،  تاريخ  حتديد  يف  اختُِلف 

وقيل: يف حدود سنة )963ـه()4(، وقيل: حنو سنة )983ـه()5(، وـهو يف سن السبعني.

والراجح يف حتديد تاريخ وفاته - واهلل أعلم بالصواب - ـهو القول بأنه تويف سنة 
)983ـه(،  رمحة واسعة.

أشارت ابلاحثة يسا بنت حممد الشاـهد حممود يف حتقيقها جلزء من كتاب فيوض اإلتقان للمؤلف )ص28( أن   )((
النسخة اخلطية من كتاب رسوخ اللسان للمؤلف، املحفوظة يف مكتبة بايزيد برقم )8203( تضمنت اإلشارة إىل 

أنه اكن شيخاً للقراء بأدرنة اعم ))98ـه(.
للمؤلف )ص)4( عن  اإلتقان  ابلاحثة خولة بنت عبد اهلل ادلمييج يف حتقيقها جلزء من كتاب فيوض  ونقلت   
كتاب املؤلفون العثمانيون )ص)45( أن املؤلف تعني يف مدينة أدرنة احتساباً اعم ))98ـه(، واستمر بهذه الوظيفة 

. ملدة سنتني ثم مات
يُنظر: معجم اتلاريخ الرتاث اإلساليم يف مكتبات العالم )035/2)(.  )2(

يُنظر: خاتمة حتقيق كتاب: زبدة العرفان يف وجوه القرآن )ص408(.  )3(
يُنظر: ـهدية العارفني ))/334(، معجم مصنفات علوم القرآن ))/224(.  )4(

يُنظر: حاشية رقم )3( من ـهذه الصفحة.  )5(
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الفصل اثلاين: دراسة الكتاب:
اعتنيُت يف ـهذا الفصل بدراسة الكتاب من خالل انلقاط اتلايلة:

املبحث األول: توثيق الكتاب.

املبحث اثلاين: منهج املؤلف يف كتابه.

املبحث اثلالث: القيمة العلمية للكتاب.

املبحث الرابع: وصف النسخ اخلطية للكتاب ونماذج منها.

شري - بادئ ذي بدء - إىل اقتصاري يف قسم اتلحقيق ىلع إيراد نص املنظومة 
ُ
وأ

نظماً  السلطان  ومدِح  واالبتهاالت،  األدعية  وبعِض  انلرثية،  املقدمِة  دون  فحسب، 
ونرثاً، وذلك مرااعة ملنهجية االختصار؛ املعمول بها يف مثل ـهذا انلوع من األحباث، 
من  ختلو  ال  وتارخيية  عقدية  نصوصاً  تتضمن  إيلها  الُمشار  املقدمات  وأن  السيما 
مبالغات، وليس هلا تأثري ىلع املادة العلمية املتعلقة باتلجويد، فاكتفيت ألجل ذلك 

ا سواه. بإيراد نصِّ املنظومة جمرَّداً عمَّ

املبحث األول: توثيق الكتاب:
راعيت يف توثيق الكتاب حتقيق عنوانه اذلي وضعه مؤلفه، وتوثيق نسبته إيله، 

وذلك كما ييل:

مقدمة  يف  كتابه  بعنوان  املؤلف  ح  رصَّ الكتاب:  عنوان  حتقيق  األول:  املطلب 
الكتاب، فقال: »فسميُت ما نظمُت بعمدة العرفان يف وصف حروف القرآن«))(، وجاء 
ملا نصَّ عليه املؤلف، يف أربِع نسٍخ للكتاب)2(،  العنوان ىلع صفحة الغالف مطابقاً 

مقرتناً باسم مؤلفه.

عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )3)/أ(. وأرشُت يف مقدمة ابلحث إىل أين   )((
اقترصُت يف قسم انلص املحقق ىلع إيراد أبيات املنظومة فحسب، دون املقدمة انلرثية، واحلوايش املتعددة، وبعض 

األدعية واالبتهاالت، وبعضها خيتلف من نسخة ألخرى.
يُنظر: )ص24(، )ص25(، )ص27(، )ص28(، من ـهذا ابلحث.  )2(
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مصادر  من  عليه  وقفُت  فيما  للكتاب،  خمتلفاً  عنواناً  ذكر  من  ىلع  أقف  ولم 
خمطوطة أو مطبوعة.

عمدة  منظومة  نسبة  تثبت  مؤلفه:  إىل  الكتاب  نسبة  توثيق  اثلاين:  املطلب 
تاّماً ال يعرتيه شك،  العرفان يف وصف حروف القرآن ملؤلفها محد اهلل الرويم ثبوتاً 

وذلك من خالل انلقاط اتلايلة:
ىلع  ملؤلفه  بنسبته  مقرتناً  الكتاب  عنوان  إثبات  من  آنفاً  إيله  أرشُت  ما  أوالً: 

صفحة الغالف يف ثالث نسخ خطيَّة للكتاب.
كجواـهر  األخرى،  كتبه  يف  العرفان  عمدة  منظومته  إىل  املؤلف  إشارة   :

ً
ثانيا

الِعقيان))(، وفيوض اإلتقان)2(.
: إيراد جلِّ من ترجم هل منظومة عمدة العرفان ضمن مؤلفاته)3(.

ً
ثاثلا

: نسبة الكتاب إيله يف فهارس املخطوطات واملكتبات)4(.
ً
رابعا

املبحث اثلاين: منهج املؤلف يف كتابه:
راعيُت يف عرض منهج املؤلِّف إيراد أـهم السمات الرئيسة للكتاب، من خالل 

انلقاط اتلايلة:

اسمه: عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن. 	
حبره: الطويل. وتفعيلته: 	

ْن
ُ
َمَفاِعيل ْن 

ُ
َفُعول ن 

ُ
َمَفاِعيل ْن 

ُ
ْنَفُعول

ُ
َمَفاِعيل ْن 

ُ
َفُعول ن 

ُ
َمَفاِعيل ْن 

ُ
َفُعول

واستعمل انلاظم العروض مقبوضة: )َمَفاِعلُْن(، والرضب صحيح: )َمَفاِعيلُْن(.

يُنظر: جواـهر الِعقيان يف رشح عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة امللك سعود )ورقة: 36)/ب(.  )((
يُنظر: فيوض اإلتقان يف وجوه القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )ورقة: )/أ(.  )2(

يُنظر: )ص7(، من ـهذا ابلحث، حاشية رقم ))(.  )3(
العريب  للرتاث  الشامل  الفهرس   ،)326/2( اتلجويد  العريب اإلساليم، خمطوطات  للرتاث  الشامل  الفهرس  يُنظر:   )4(
فهرس   ،)(035/2( العالم  مكتبات  يف  اإلساليم  الرتاث  اتلاريخ  معجم   ،)585/(( اتلفسري  خمطوطات  اإلساليم، 

املخطوطات العربية يف مكتبة يلدن )ص386(، باللغة الفرنسية، فهرس خمطوطات مكتبة آيا صوفيا )ص299(.
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والزتم بهذا الوزن يف ُجلِّ األبيات، إال أنه خرج عن الوزن والقافية يف مواضع 
حمدودة، لرضورة دعته ذللك، منها قوهل يف باب اتلفخيمات والرتقيقات، يف بيان 

معرفة جتويد ادلاالت ورقاقتها:

ِريِر1	1. َصَدْدنَا وأْمَدْدنَا ويُْمِدْد ويَْرتَِدْد
ْ
بَِتك ثِلِْقٍل  َرَدْدنَاُكْم  اْشُدْد  َمَع 

وقوهل يف باب الراءات:

تَْكِريِر1	1. ويف فِْرٍق الوجَهاِن للكرِس بعَدَها بِإِْخَفاءِ  ْل 
ُ
ق َرا  َدْت  ُشدِّ وإْن 

كما يظهر ذلك جلّياً يف الفروق بني النسخ اخلطيَّة))(.

عدد أبياته: مائتان وستون بيتاً، وأشار انلاظم إىل ذلك يف خاتمة القصيدة بقوهل: 	

ُحْز ِمئتَْيِ  َمْع  ِستُّوَن  وأبياتُها  الزُّْهِر			.  ِمن  ُمنرِياً  بَْدراً  َضْوئَِها  َسَن 
سبب تأيلفه: ذكر املؤلف يف املقدمة انلرثية لكتابه سبب تأيلفه، فقال بعد محد اهلل  	

والصالة والسالم ىلع رسوهل وآهل وصحبه واتلابعني: »فإين ملا رأيُت كثرياً من حفاظ 
بالرتجيع والرتقيص واألحلان،  العظيم - جل مزنهل -  القرآن  الزمان يقرؤون  ـهذا 
وينوحون  واألداء،  اتللّفظ  يف  ويتصنعون  واألحزان،  واتلطريب  بالرتعيد  ويتلونه 
بانلغمة والغناء، ويرفعون أصواتهم يف اتلالوة، ويضيعون ألفاظهم من الراعية، وال 
يمزيون بعض الصفات من بعضها، وال يراعون حقوق احلروف ومستحقها، فاكنوا يف 
قراءتهم آثمني، وعن مفهوم ـهذا احلديث الرشيف اغفلني: رب قارئ للقرآن والقرآن 

يلعنه، وستة لعنتهم ولعنهم اهلل، ولك نيب جماب: الزائد يف كتاب اهلل، احلديث.
مذكوراً،  قارئاً  األفواه  انلاس منظوراً، ويف  أن يكون يف أعني  ويريد لك منهم 
وبني األقران فائقاً مشهوراً، فعملوا من عمل فجعلوه ـهباًء منثوراً، وـهم حيسبون 
أنهم ىلع يشء، فليسوا ىلع يشء، بل ـهم ىلع يغ، واكنوا من اذلين ضل سعيهم يف 
احلياة ادلنيا وـهم حيسبون أنهم حيسنون صنعاً، ومن اذلين اكنت أعينهم يف غطاء 

عن ذكري واكنوا ال يستطيعون سمعاً.

يُنظر: )ص)2(، من ـهذا ابلحث، حاشية رقم ))(.  )((
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فتصورت يف نفيس أن أنظم ـهذه القصيدة، اليت يه املسلوكة من ادلرة انلضيدة، 
منها،  صفة  أية  حرف  للك  وأعني  وصفاتها،  القرآن  حروف  خمارج  فيها  وأبني 
وأدرج ما ال بد من الضابطة فيها، وأضمن سائر قواعد اتلجويد إياـها، مع مزجاة 

ابلضاعة يف انلظم، وقلة الصناعة يف العلم.
فاسـتخرُت اهلل العظيـم أن يقـوي حـزيم ويمكنـين ىلع نييت، ويصقـل فكري، 
ل سـبحانه يف نظمهـا أمـري، وعليـه أاعنـين، ويـس يف  وجيـدد بصـرييت، فسـهَّ
مجعهـا عـسي وفيها قـوَّاين، فقد نظمتهـا منها، ومجعتهـا فيها، وبـاهلل اتلوفيق، 

وـهـو نعم الرفيـق«))(.

تاريخ نظمه: سنة )948ـه(، وأشار انلاظم إىل ذلك يف خاتمة املنظومة بقوهل: 	

ْل تلَاريِخ َخْتِمَها
ُ
ُوُم الَقَوايِف ق

ُ
ُخْذَها باِل نُْكِر6		. ن

َ
»َذَك وَْجُهَها بَْدراً«)	) ف

والقرص،  	 واملد  وصفاتها،  احلروف  كمخارج  اتلجويد،  علم  أحاكم  موضوعه: 
والوقف واالبتداء، واملقطوع واملوصول، وغري ذلك.

وراىع انلاظم رضب األمثلة - يف نظمه - من لكمات القرآن الكريم، وربما دعته 
رضورة الشعر ملخالفة ذلك، كما يف فصل بيان معرفة ترقيق اهلمزات وجتويدـها، 

حيث ذكر من اللكمات: )أرطال()3(، ولم تَرِد ـهذه اللكمة يف القرآن الكريم.
كما راىع انلاظم استيفاء األمثلة القرآنية يف األبواب اليت تتطلب ذلك، إال أنه 
لم يستوِف ذلك يف اكفة األبواب، كما يف باب ظاءات القرآن العظيم جلَّ مزنهل)4(، 
حيث ذكر فيه عرشين مادة لغوية ورد فيها حرف الظاء يف القرآن الكريم، ولم 

يذكر مثااًل ملادة واحدة، ويه: )حفظ(.

عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن، نسخة مكتبة ميّل كتبخانة )))/أ(، وما بعدـها.  )((
ل لإلشارة إىل سنة )948ـه(، وـهو تاريخ نظم القصيدة. مَّ

ُ
استخدَم انلاظم طريقة حساب اجل  )2(

يُنظر: )ص37(، من ـهذا ابلحث.  )3(
يُنظر: )ص42(، من ـهذا ابلحث.  )4(
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َ
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م املؤلف نظمه ىلع ما جرت عليه اعدة ُجلِّ املؤلفني يف اتلجويد  	 تقسيمه: قسَّ
اتلفخيم  أحاكم  ثم  صفاتها  ثم  احلروف  خمارج  ثم  باملقدمة  فبدأ  ونرثاً،  نظماً 

والرتقيق للحروف اهلجائية ثم بقية األبواب.
ن بعض  وانتظمت منظومة عمدة العرفان يف واحد وعرشين قسماً رئيساً، وضمَّ

األقسام تفريعات عدة، اكلفصول والقواعد، وذلك ىلع انلحو اآليت.
فاحتة القصيدة.. 1
باب بيان معرفة خمارج احلروف.. 	
باب بيان معرفة صفات احلروف وأضدادـها.. 	
باب اتلفخيمات والرتقيقات.. 	
باب الراءات.. 	
باب بيان معرفة تفخيم حروف االستعالء وتبيينها.. 6
باب بيان معرفة اإلظهار واإلداغم.. 7
باب ظاءات القرآن العظيم جلَّ مزنهل.. 	
باب بيان معرفة تميزي الضادات من الظاءات.. 9
باب بيان معرفة غنة انلون وامليم املشددتني.. 10
باب بيان معرفة أحاكم امليم الساكنة.. 11
باب بيان معرفة أحاكم انلون الساكنة واتلنوين.. 	1
باب بيان معرفة األمداد.. 	1
باب بيان معرفة الوقوف واالبتداء.. 	1
باب بيان معرفة املقطواعت واملوصوالت وتاء أنىث يف املصاحف العثمانية . 	1

السبعة.
باب ـهاء اتلأنيث اليت كتبت تاًء، ثم ذكر ضمنه قاعدة.. 16



1		

اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

باب بيان معرفة اهلمزات املوصوالت.. 17
خاتمة القصيدة.. 	1
تاريخ الكتاب.. 19
يف بيان االعتذار.. 0	
يف طلب اإلاعنة ىلع اتلالوة والقراءة.. 1	

ح املؤلف بمصادره يف طيَّات منظومته، غري أن تأثره بمن سبقه  	 مصادره: لم يرصِّ
يف منظومات اتلجويد والقراءات يبدو ظاـهراً جلّياً، حيث حاىك رائية اخلاقاين 

)ت: 325ـه( يف الوزن والقافية، ومطلعها))(:

وِل احلِْجـِر
ُ
 أل

ً
ُمعِجبـا ـوُل َمقـاالً 

ُ
ق
َ
الِكرْبِأ إىِل  يَْدُعو  الَفْخَر  إَِن  ْخَر 

َ
ف َوال 

ووافق املؤلف يف ذلك من اعرَضها، كأيب احلسني امللطي )ت: 377ـه(، ومطلع 
قصيدته)2(:

ـبِّ والفضـِل واحلِْجِر
ُّ
ولألْجــِرأقـوُل ألهِل الل للثَّــواِب  ُمريــٍد  مقــاَل 

وأيب عبد اهلل الاللاكيئ )اكن حيَّا سنة: 392ـه(، ومطلع قصيدته)3(:
والرِبِّ واجُلوِد  الَمنِّ  َذا  يَا  احَلْمُد  َك 

َ
ِرل

ْ
ك والشُّ َمَحاِمِد 

ْ
لِل ْهٌل 

َ
أ أنَت  َما 

َ
ك

وأيب عبد اهلل اخلراساين )من علماء القرن الرابع اهلجري(، ومطلع قصيدته)4(:

يَنَتِم ِم 
ْ
الِعل  

َ
إىِل َيْغُدو  َمْن  ُكَّ  وا 

ُ
وابَلْحِرَسل الرَبِّ  يف  اهللِ  باِلِد  اْهِل  ِمَن 

وماثل املؤلف تقسيَم ابن اجلزري للموضواعت يف املقدمة اجلزرية.

رائية أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت رقم ))(.  )((
رائية أيب احلسن امللطي، ابليت رقم ))(.  )2(

رائية أيب عبد اهلل الاللاكيئ، ابليت رقم ))(، يف حبث: القصيدة الاللاكئية أليب عبد اهلل الاللاكيئ برواية األـهوازي.  )3(
رائية أيب عبد اهلل اخلراساين، ابليت رقم ))(، يف حبث: القصيدة اخلراسانية يف ذكر خمارج احلروف.  )4(

وأشار ابن اجلزري يف ترمجة أيب عبد اهلل اخلراساين إىل رائية أخرى هل يف مدح أـهل القرآن، ومطلعها:  
َيْـــرِي َمـــا  ُكِّ  يِف  الَقـــْوِل   

َ
ْول

َ
أ إِنَّ  ال 

َ
ِرأ

ْ
ــــــك َوالشُّ هللِ  بِاحَلْمــــــــِد  َفَمْبـــــَدُؤهُ 

انظر: اغية انلهاية، البن اجلزري )286/2(.  
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من  بأبيات  العرفان  منظومة عمدة  أبيات  بعض  بمقارنة  االستئناس  ويمكن 
سبقه، اكخلاقاين والشاطيب والسخاوي وابن اجلزري، للوقوف ىلع التشابه بينها، 

وذلك من خالل األمثلة اتلايلة:
قال انلاظم يف فاحتة القصيدة:

ْطِر السَّ َمْبَدإِ  يف  اهلل  حِبمِد  بَدأُت  ــرْص1ِ.  ــزِّ وانلَّ ــَع الِع  َم
ً
ــلَطانا ــرََّد ُس َتَف

ويظهر فيه تأثره ببيت الشاطيب يف حرز األماين))(:

وَمْوئِــالبَــدأُت بِبســِم اهلل يف انلَّظــِم أوَّال رَِحيمــا  رَْحانــا  تَبــاَرَك 
وقال انلاظم يف فاحتة القصيدة:

َكْن َتَمسَّ َحْبٌل  اهلل  كَِتاُب  ِفيَنا 
َ
ف الِوتِْر	.  َربَِّنا  ِعَدى  َجاِهْد  َواعَتِصم  بِِه 

ويظهر فيه تأثره أيضاً ببيت الشاطيب يف حرز األماين)2(:

فِيَنــا كِتابُــه َحبــُل اهلل 
َ
ف ــالَوبعــُد  ــَدا ُمَتَحبِّ ــَل الِع ــِه ِحْب ِ ــْد ب َجاِه

َ
ف

وقال انلاظم يف فاحتة القصيدة:

حلنِِه ِعْرفاُن  كِر  اذلِّ ُعلوِم  ىلع 
َ
فأ ْفـِظ تَـاٍل إَِذا َيْطرِي10. 

َ
إِلِْسـَقاِطِه ِمـْن ل

ويظهر فيه تأثره ببيت اخلاقاين يف الرائية)3(:

ِحْفِظِه إتَقاُن  كِر  اذلِّ ُعلِم  ُل  وَّ
َ
َيْرِيفأ إَِذا  فِيِه  اللْحِن  يف  ٌة 

َ
وَمْعرِف

وقال انلاظم يف فاحتة القصيدة:

وَمَرٍج بِوْصٍف  مزياٌن  فللَحرِف  ُخرْس11ِ.   
َ

َوال بِثِْقٍل   
ً
َحْرفا تَِزَنْن   

َ
ال

َ
ف

ويظهر فيه تأثره ببيت اخلاقاين يف الرائية)4(:

ْرْجُه عن حدِّ وْزنِِه  ال تُ
َ

الرِبِّزِِن احلْرف ْعَظِم 
َ
أ ِمْن  ِر 

ْ
ك اذلِّ ُحُروِف  وزُن 

َ
ف

حرز األماين وجه اتلهاين، ابليت رقم ))(.  )((
حرز األماين وجه اتلهاين، ابليت رقم )5(.  )2(

رائية أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت رقم )23(.  )3(

رائية أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت رقم )26(.  )4(
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وببيت السخاوي يف عمدة املفيد))(:
ً
َطاِغيـا تَـُك  ـال 

َ
ف ِمـزياٌن  الِمــزيَاِنللَحـْرِف  ُمْــرِس  تَــُك  وال  فِيــِه 

وقال انلاظم يف فصل بيان معرفة الصفات املشهورة الالزمة:
وآِلِ الرَبَايَا  َخرْيِ  ىلَعَ  ْم 

ِّ
وَسل ْعِر6	.  والشِّ ِم 

ْ
بالِعل كِر  اذلِّ هذا  وُمتِقِن 

وقال أيضاً يف فصل بيان الصفات املشرتكة واملمزية:
ِهْم

ِّ
ْصَحاِب واآلِل ُك

َ
ْم ىلَعَ األ

ِّ
ِر0	. وَسل

ْ
ك اذلِّ َذا  وُمقرِئ  بإْحساٍن  وتاٍل 

ويظهر يف ابليتني تأثره ببيت ابن اجلزري يف ادلرة املضيَّة)2(:
ــٍد ُمَمَّ األنــاِم  َخــرْيِ  ىلَعَ  تَـالَوَصــلِّ  ومـن  َحـاِب  والصِّ وآٍل  ْم 

ِّ
وَسـل

وقال انلاظم يف باب بيان معرفة اإلظهار واإلداغم:
ََقْم َنَعْم

ْ
اتل

َ
 ف

ْ
ْ وأْظِهْر ال تُِزغ  باِل نُْكِر7	1. وَبيِّ

ً
يْضا

َ
اْصَفْح عنه أ

َ
وَسبِّْحُه ف

ويظهر فيه تأثره ببيت ابن اجلزري يف طيبة النرش)3(:
َوُهـْم ـوا 

ُ
ال

َ
ق َعْنُهـُم  اْصَفـْح 

َ
ف ــْمَسـبِّْحُه  ــل َنَع

ُ
ــوَب ق

ُ
ل
ُ
ــِزغ ق ــوِم ال تُ يِف يَ

وببيته يف املقدمة اجلزرية)4(:
َنَعْم ْل 

ُ
َوق َوُهْم  وا 

ُ
ال

َ
ق َمْع  يَْوَم  اتلََقــْميِف 

َ
ف ــوَب 

ُ
ل
ُ
ق تُــِزغ  َســبِّْحُه ال 

وقال انلاظم يف باب بيان معرفة أحاكم انلون الساكنة واتلنوين:

بُِغنٍَّة ابَلَواِق  ِعنَد  ْخِفَيا 
ُ
أ ُهما  تِيَك باخَلرْي0ِ	1. 

ْ
ُخْذ َما َمَض َمْع َما َسَيأ

َ
ف

ويظهر فيه تأثره ببيت الشاطيب يف حرز األماين)5(:

ــا ــا وأْخِفَي ى ابَل َ  دلَ
ً
ــا ــا ِميم ُبُهَم

ْ
ل
َ
ُمــالوق

ْ
ىلَعَ ُغنَّــٍة ِعْنــَد ابَلــَواِق يِلَك

يُنظر:  للبيت.  بييَت اخلاقاين والسخاوي يف رشحه  إىل  املؤلف  املجيد، ابليت رقم )5(. وأشار  املفيد وعدة  عمدة   )((
جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 32/ب(.

ادلرة املضية، ابليت رقم )2(.  )2(
طيبة النرش يف القراءات العرش، ابليت رقم )94(.  )3(
طيبة النرش يف القراءات العرش، ابليت رقم ))5(.  )4(

حرز األماين وجه اتلهاين، ابليت رقم )290(.  )5(
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وقال انلاظم يف خاتمة القصيدة:

ًة
َ
ْت بعوِن اهللِ بِايلُْمِن َسْهل الُهْجِر			. َفَتمَّ ِمْقَوِل  ِمن  انلُّْطِق  يف  ةً 

َ
ُمرَبَّأ

ويظهر فيه تأثره ببيت الشاطيب يف حرز األماين))(:

ًة
َ
َسْهل ِق 

ْ
اخَلل يف  اهللِ  حِبَْمِد  ْت  ِمْقَوالوَتمَّ الُهْجِر  َمْنِطِق  عن  ُمَنَّهًة 

وقال يف خاتمتها أيضاً:

بَِطْوِلِ الُمِعُي  اهلُل   َ يرَسَّ َنَعْم  واخَلرْي9ِ		.  ايلُْمِن  َمَع   
ً
ُحْسنا إلْتَماِمَها 

ويظهر فيه تأثره ببيت الشاطيب يف حرز األماين)2(:

بَِمنِّــِه ِريــُم 
َ
الك اهلُل  ــَق 

َّ
وف ــد 

َ
َوق

ــال ــة اجِل ــَناَء َمْيُمونَ ــا َحْس َه
َ
َمال

ْ
إلك

وما ذكرته يف ـهذا املوضع ـهو مما تتعدد فيه وجهات انلظر، وقصدُت منه بيان تأثر 
انلاظم بمن سبقه ممن نظم يف اتلجويد والقراءات.

العلماء، اكخلاقاين  ثلة من  العقيان، عن  أنه نقل يف طيَّات رشحه: جواـهر  كما 
)ت: 325ـه(، وادلاين )ت: 444ـه(، والشاطيب )ت: 590ـه(، والسخاوي )ت: 643ـه(، 
833ـه(،  )ت:  اجلزري  وابن  728ـه(،  )ت:  واجلعربي  725ـه(،  )ت:  واخلاليط 

وغريـهم)3(.

ىلع  	 وقفُت  حمدودة،  ويه  اختياراته،  بعض  إىل  انلاظم  أشار  مؤلفه:  اختيارات 
أربعة منها، وبيانها كما ييل:

األول: قوهل يف باب بيان معرفة خمارج احلروف:

َمَْرٍج َتْعَداِد  تَرتِيُب  ُهَنا  َفَتمَّ  الَعرْش0ِ	.  َمَع   
ً
َسْبعا الُمْخَتاُر  ُهو  َما  ىلَعَ 

حرز األماين وجه اتلهاين، ابليت رقم )63))(.  )((
حرز األماين وجه اتلهاين، ابليت رقم )60))(.  )2(

العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي: )ورقة: 25/أ(، )28/ب(، )35/أ(، )60/أ(، )75/ب(، )87/أ(،  يُنظر: جواـهر   )3(
وغريـها.
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بأن عدد  اجلزرية))(،  املقدمة  اجلزري يف  ابِن  اختياَر  اختياره  املؤلُف يف  ووافق 
خمارج احلروف سبعة عرش خمرجاً، وُينسب ـهذا القول للخليل)2(.

ويف املسألة أقوال عدة، منها:

ادلاين، وميك،  	 واختاره  بأن عددـها ستة عرش، وـهو مذـهب سيبويه،  القول 
والشاطيب، وغريـهم)3(.

القول بأن عددـها مخسة عرش، واختاره أبو األصبغ ابن الطحان، وابن بري)4(. 	

القول بأن عددـها أربعة عرش، وـهو مذـهب الفراء، وقطرب، واجلريم)5(. 	

واخلالف فيها بني العلماء قديماً وحديثاً خالف مشهور مستفيض)6(.

اثلاين: قوهل يف باب بيان معرفة فخامة األلف املمدودة ورقاقتها:
ً
احَلرْب100ِ. ويف األلِف التَّْسِمُي والَعْجُف تَابِعا عن  هذا  ْفِظ 

َّ
الل يِف  َها 

َ
ْبل

َ
ق لَِما 

ا األلُف فالصحيُح  ووافق املؤلُف يف اختياره ما ذكره ابن اجلزري يف النرش: »وأمَّ
ترقيقاً  تتبعه  فإنها  يتقدمها،  ما  بل حبسب  تفخيم،  وال  برتقيق  تُوصف  ال  أنها 

وتفخيماً«)7(.

وأشار ابن اجلزري إىل القول اآلخر يف املسألة: »وما وقع يف كالِم بعض أئمتنا 
من إطالِق ترقيِقها فإنما يريدون اتلحذير مما يفعله بعض العجم من املبالغة يف 

ُوـها اكلواو، أو يريدون اتلنبيه ىلع ما يه مرققة فيه. لفظها إىل أن يُصريِّ

قال ابن اجلزري يف املقدمة اجلزرية، ابليت )9(:  )((
َعــــــرْشْ َســــــْبَعَة  احُلـــــُروِف  اْخَتـــــرَبَمَـــــارُِج  َمـــــن  َيَْتــــاُرهُ  ــــِذي 

َّ
ال َعــــَى 

يُنظر: العني ))/57(، اتلمهيد البن اجلزري )ص3))(.  )2(
يُنظر: الكتاب )433/4(، الراعية )ص44)(، اتلحديد )ص02)(، ادلر املرصوف )ص26(، فتح الوصيد )347/4)(.  )3(

يُنظر: مرشد القارئ )ص35(، رشح ادلرر اللوامع للمنتوري )2/)83(، الفجر الساطع )40/4)(.  )4(
يُنظر: املوضح للقرطيب )ص79(، ادلر انلضيد )ص78(، اجلامع املفيد )ص208(.  )5(

يُنظر: املنح الفكرية )ص45(، جهد املقل )ص9))(، خالصة اتلحريرات يف خمارج احلروف والصفات )ص))(.  )6(
النرش )566/3(.  )7(
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وأما نصُّ بعض املتأخرين ىلع ترقيقها بعد احلروف املفخمة فهو يشء وـِهَم فيه 
ولم يسبقه إيله أحد، وقد ردَّ عليه األئمة املحققون من معارصيه«))(.

اثلالث: قوهل يف باب بيان معرفة أحاكم امليم الساكنة:

الٍث إذا َسَكْن
َ
الُمْقرِي	17. َجَرى ُحْكُم ِميٍم يف ث ُغنَِّة  َفَمْع  بِإْخَفاٍء  ابَلا  ى  َ دلَ

دِغَمْن
َ
ُعْذرِ	17. ىلع ما هو املختاُر وامليَم أ باِل  ْظِهْر 

َ
أ
َ
ف ِميٍم  بَا  َغرْيِ  ويف 

ووافق املؤلُف يف اختياره اختياَر ابِن اجلزري أيضاً يف املقدمة اجلزرية)2(، بإخفاء 
امليم الساكنة عند ابلاء، وـهو مذـهب ابن جماـهد، وابن برش األنطايك، وادلاين، وـهو 

املختار عند اجلمهور)3(.

والقول اآلخر يف املسألة ـهو اإلظهار، واختاره ميك، وأبو العالء اهلمذاين)4(.

ــاب  ــال: »ب ــث ق ــبعة، حي ــة بس ــف العثماني ــدد املصاح ــده لع ــع: حتدي الراب
بيــان معرفــة املقطــواعت واملوصــوالت وتــاء أنــىث يف املصاحــف العثمانيــة 

ــبعة«)5(. الس

إىل    عثمان  بإرساهلا  أمر  اليت  املصاحف  عدد  يف  العلماء  واختلف 
الرابع  وأبىق  والشام،  وابلرصة  الكوفة  إىل  مصاحف،  أربعة  فقيل:  األمصار، 
اللبيب،  القول ادلاين، والشاطيب، وأبو بكر  املدينة، وممن اختار ـهذا  عنده يف 

والزركيش)6(، ونقله ابن أيب داود عن محزة الزيات)7(.

املصدر السابق. وممن أشار إيلهم ابن اجلزري يف طيَّات ردِّه: اجلعربي، وابن اجلندي، ومن وافقهما.  )((
قال ابن اجلزري يف املقدمة اجلزرية، ابليتان )62، 63(:  )2(

َى دلَ بُِغنَّـــٍة  تَْســـُكْن  إِن  الِميـــَم  ْخِفـــَيْ 
َ
َداوَأ

َ
األ ْهـــِل 

َ
أ ِمـــن  الُمْخَتـــارِ  ىلَعَ  بَـــاٍء 

يُنظر: اتلحديد )ص66)(، جهد املقل )ص206(.  )3(
يُنظر: الراعية )ص232(، اتلمهيد للهمذاين )ص300(. ولالسزتادة يُنظر: أحباث يف علم اتلجويد )ص39)(.  )4(

يُنظر: )ص45(، من ـهذا ابلحث.  )5(
يُنظر: املقنع )ص62)(، ادلرة الصقيلة )ص73)(، الربـهان ))/240(.  )6(

يُنظر: كتاب املصاحف ))/238(.  )7(
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السابقة، واخلامس إىل مكة، وممن اختاره اجلعربي  وقيل: مخسة، ويه األربعة 
والسيويط))(.

وقيل: سبعة، ويه اخلمسة السابقة، والسادس إىل ايلمن، والسابع إىل ابلحرين، 
وممن اختاره أبو حاتم السجستاين)2(.

قال ادلاين: »وأكرث العلماء ىلع أن عثمان بن عفان  ملا كتب املصحف جعله 
ه إىل الكوفة  ىلع أربع نسخ، وبعث إىل لك ناحية من انلوايح بواحدة منهن، فوجَّ

إحداـهن، وإىل ابلرصة أخرى، وإىل الشام اثلاثلة، وأمسك عند نفسه واحدة.
ه من ذلك أيضاً نسخة إىل مكة، ونسخة إىل  وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ، ووجَّ

ايلمن، ونسخة إىل ابلحرين، واألول أصح، وعليه األئمة«)3(.

املبحث اثلالث: القيمة العلمية للكتاب:
تربز القيمة العلمية للكتاب فيما ييل:

ماكنـة مؤلفـه العلميـة العليَّـة، فهـو خطيب جامـع آيـا صوفيا، أشـهر جوامع . 1
القسـطنطينية، وصاحـب اتلصانيـف املتعـددة باللغتـني: العربيـة، والرتكيـة 

العثمانيـة، ومجعـه بينهمـا يف بعـض مؤلفاته.
اعتماد مؤلفه ىلع كتابني من أشهر كتب اتلجويد، حيث تابع يف الوزن والقافية . 	

أبا مزاحم اخلاقاين )324ـه( يف رائيته، وتابع يف عرض املسائل العلمية ابن اجلزري 
)ت: 833ـه( يف اجلزرية.

اشتمال الكتاب ىلع ُجلِّ مسائل علم اتلجويد، وظهور تأثره بمن سبقه.. 	
إشارة املؤلف إىل بعض اختياراته العلمية.. 	

يُنظر: مجيلة أرباب املراصد )ص236(، اإلتقان )393/2(.  )((
نقله عنه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ))/239(، وأبو شامة يف املرشد الوجزي )ص75(.  )2(

املقنع )ص62)(. وتناول أ. د. اغنم قدوري املسألة بدراسة تارخيية مفصلة يف كتابه: رسم املصحف دراسة لغوية   )3(
تارخيية )ص)0)(.
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املبحث الرابع: وصف النسخ اخلطيَّة للكتاب ونماذج منها:
معجم  مؤلِّفا  وأوصلها  للكتاب،  خطيَّة  نسخ  عدة  وجود  إىل  الفهارس  أشارت 
اتلاريخ والرتاث اإلساليم يف مكتبات العالم إىل عرش نسخ))(، ويسَّ اهلل يل احلصول 

ىلع مخٍس منها، ويه كما ييل:

األول: نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، يف مدينة أنقرة، برتكيا، ورمزُت هلا بالرمز )م(.. 1
رقم احلفظ: )A/2503(. عدد األوراق: )3)( ورقة. عدد األسطر: )5)( سطراً.

وغريه،  الرويم  اهلل  حلمد  كتب  عدة  يضم  خطّي،  جمموع  ضمن  النسخة  وتقع 
وُكِتبت  باملداد األسود،  ُكِتبت  ُمراجعة، مصححة،  تامة، مضبوطة،  ويه نسخة 

عناوينها وبعض لكماتها باملداد األمحر.
ويه من أتمِّ نسخ الكتاب فيما وقفُت عليه، حيث يظهر أن املؤلف راجع الكتاب 
وزاد ىلع إبرازته األوىل غري مرة، وتبني يل أن ـهذه النسخة تمثل إبرازة متأخرة 

ثِبت يف النُّسخ األخرى)2(.
ُ
لت فيها عدة أبيات مما أ للكتاب، وُعدِّ

إال أن ناسخها نقلها من نسخٍة للرشح، ولم ينقلها من نسخة مستقلة للمنظومة، 
مما أدى إىل إثباته بلعض األبيات اليت ليست من املنظومة اتفاقاً)3(، من خالل 
مقارنتها مع بقية النسخ األخرى، باإلضافة إىل أربع نسخ خطية لرشح املؤلف 

ىلع منظومته باللغة العثمانية الرتكية.
اثلانية: نسخة مكتبة الهل يل، يف مدينة اسطنبول، برتكيا، ورمزُت هلا بالرمز )ل(.. 	

رقم احلفظ: ))6(. عدد األوراق: )28( ورقة. عدد األسطر: )9( أسطر.
ُمراجعة،  مضبوطة،  تامة،  نسخة  ويه  احلجم،  متوسط  جمدل  يف  النسخة  وتقع 
ُكِتبت باملداد األسود، وُكِتبت عناوينها وبعض لكماتها باملداد األمحر، وُكتبت يف 

يُنظر: معجم اتلاريخ والرتاث اإلساليم يف مكتبات العالم )036/2)(.  )((
يُنظر ىلع سبيل املثال )ص34(، من ـهذا ابلحث، حاشية رقم ))(.  )2(

يُنظر ىلع سبيل املثال )ص)3(، من ـهذا ابلحث، حاشية رقم )2(، و)ص33(، حاشية رقم )2(، )4(، )5(.  )3(
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حوايش بعض صفحاتها تعليقات كثرية، لم يثبت عندي أنها من املؤلف، ويه 
تلوضيح األبيات وبيان معاين بعض املفردات.

ويه من أصحِّ نَُسخ الكتاب.
اثلاثلة: نسخة مكتبة جامعة يلدن، يف مدينة يلدن، بهونلدا، ورمزُت هلا بالرمز )ن(.. 	

رقم احلفظ: )059)(. عدد األوراق: )32( ورقة. عدد األسطر: )7( أسطر.
ُمراجعة،  مضبوطة،  تامة،  نسخة  ويه  احلجم،  متوسط  جمدل  يف  النسخة  وتقع 
مصححة، ُكِتبت باملداد األسود، وُكِتبت عناوينها وبعض لكماتها باملداد اذلـهيب، 
ثبتت الفروق يف مواضعها باملداد األمحر، وُجلُّ مواضع 

ُ
وقُوبلت مع نُسخ أخرى وأ

ا يف نسخ )م( ونسخة )ل(. املقابَلة ال خترج عمَّ
الرابعة: نسخة جامعة اسطنبول، يف مدينة اسطنبول، برتكيا، ورمزُت هلا بالرمز )ط(.. 	

رقم احلفظ: )6273(. عدد األوراق: )5)( ورقة. عدد األسطر: )4)( سطراً.
ُمراجعة،  مضبوطة،  تامة،  نسخة  ويه  احلجم،  متوسط  جمدل  يف  النسخة  وتقع 
وُكتبت سنة  األمحر،  باملداد  وُكِتبت عناوينها  األسود،  باملداد  ُكِتبت  مصححة، 

)974ـه( كما ـهو مثبت يف آخرـها.
اخلامسة: نسخة مكتبة آيا صوفيا، يف مدينة اسطنبول، برتكيا، ورمزُت هلا بالرمز )ص(.. 	

رقم احلفظ: )4796(. عدد األوراق: ))3( ورقة. عدد األسطر: )7( أسطر.
ُمراجعة،  مضبوطة،  تامة،  نسخة  ويه  احلجم،  متوسط  جمدل  يف  النسخة  وتقع 
تمثل  ويه  األمحر،  باملداد  عناوينها  وُكِتبت  األسود،  باملداد  ُكِتبت  مصححة، 
إبرازة متقدمة للكتاب، ويظهر ذلك جلّياً من خالل مقابلة بعض أبياتها مع ما 

يف النُّسِخ األخرى))(.

يُنظر ىلع سبيل املثال: )ص)3(، حاشية رقم ))(: وتدوير. )ص35(، حاشية رقم )5(: تعدي. )ص37(، حاشية رقم   )((
)7(: وآىس وأمر. )ص)4(، حاشية رقم )5(: بتخيري. )ص)4(، حاشية رقم )7(: بتغيريي. )ص)4(، حاشية رقم )9(: 

بتقديري.
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كما رجعُت يف بعض املواضع إىل رشح املؤلف ىلع املنظومة: جواـهر الِعقيان يف 
رشح عمدة العرفان، ملزيد الضبط واتلحرير، من خالل نسخه اخلطيَّة اتلايلة:

نسخة مكتبة أسعد أفندي، رقم )6)(.. 1
نسخة املكتبة احلميدية، رقم )7)(.. 	
نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم )583(.. 	
نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم )82)6(.. 	

ورِد فيما ييل ثالثة نماذج للك نسخة خطية من نُسِخ املنظومة، ويشمل ذلك:
ُ
وأ

ورقة صفحة الغالف))(.. 1
الورقة األوىل من املنظومة.. 	
الورقة األخرية من املنظومة.. 	

النسخ اخلطية صور رسم خمارج احلروف، واذلي ورد يف  نماذج  بعد  ورد 
ُ
أ كما 

نسختني خطيتني للمنظومة، كما سأبينه يف موضعه.

باستثناء نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، حيث لم تتضمن ورقة صفحة الغالف للكتاب.  )((



1		

اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

الورقة األول من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة مّل كتبخانة

الورقة األخرية من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة مّل كتبخانة
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ورقة صفحة الغالف من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة الل يل

الورقة األول من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة الل يل
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الورقة األخرية من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة الل يل

ورقة صفحة الغالف من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة يلدن
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َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

الورقة األول من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة يلدن

الورقة األخرية من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة يلدن
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ورقة صفحة الغالف من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة اسطنبول

الورقة األول من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة اسطنبول
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الورقة األخرية من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة اسطنبول

ورقة صفحة الغالف من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة آيا صوفيا
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الورقة األول من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة آيا صوفيا

الورقة األخرية من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة آيا صوفيا
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رسم مارج احلروف، من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة الل يل: )ورقة: 	/ب)

رسم مارج احلروف، من منظومة عمدة العرفان، نسخة مكتبة جامعة يلدن: )ورقة: 10/ب)
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القسم اثلاين
قسم اتلحقيق

ويتضمن نص منظومة ُعمدِة الِعرفَان يف وْصِف حروِف القرآِن.

احتُة الَقصيَدةِ
َ
ف

بِسِم اهللِ الرحِن الرحيِم
ْطِر السَّ َمْبَدإِ  يف  اهلل  حِبمِد  بَدأُت  وانلَّرْص1ِ.  الِعزِّ  َمَع   

ً
ُسلَطانا َتَفرََّد 

هِدي َصاليت َمْع َساليم إىل الرَِّض
ُ
ِر	. وَأ

ْ
ك واذلِّ بِالويح  املبُعوِث  ٍد  ممَّ

ـ
ْ
ين ىلَع آٍل وَصْحٍب وُمقرِِئ ال

ْ
ث
ُ
ْورِ)1)	. وَأ ادلَّ َمَع  وَحْدٍر  بَتتِيٍل  ـُقَراِن 

قَِراَءٍة ْبَل 
َ
ق اتلَّْجويَد  ُخِذ  َوَبْعُد:   .	(	( الرِبِّ أفضِل  من  اتلَّْجويِد  َوَمْعرِفُة 

َكْن َتَمسَّ َحْبٌل  اهلل  كَِتاُب  ِفيَنا 
َ
ف الِوتِْر	.  َربَِّنا  ِعَدى  َجاِهْد  َواعَتِصم  بِِه 

ألنَُّه َحْتٌم  بِاتلَّْجِويِد  ْخُذ 
َ
األ ِل 

ُ
ق ِر6. 

ْ
الِفك َمَع  ٍث 

ْ
َوُمك بِتتيٍل  ِمْرنَا 

ُ
أ

َها
ِّ
ُك الَمَعارِِف  بِإِتَقاِن  ْيَك 

َ
َعل اْدر7ِ. 

َ
ف بَِها  الُقَراِن  بَألَفاِظ   

ً
ُخُصوصا

ـ
ْ
ال َوَرتِِّل  ِريٌم: 

َ
ك َديَّاٌن  اَل 

َ
ق لَِما  رْبِ	. 

اخلُ ِذي  َنْقُل  َذا 
َ
ك َنا 

ْ
َوَرتَّل ـُقَراَن 

ْر)	) ُحُقوَق احلْرِف يف انلطِق جيِّداً ْرِي9. وََحرِّ جتَ بَِها  َفاِت  الصِّ بِإْصالِح  زِْم 
َ

َوال
حلنِِه ِعْرفاُن  كِر  اذلِّ ُعلوِم  ىلع 

َ
فأ َيْطرِي10.  إَِذا  تَاٍل  ْفِظ 

َ
ل ِمْن  إِلِْسَقاِطِه 

وَمَرٍج بِوْصٍف  مزياٌن  فللَحرِف  ُخرْس11ِ.   
َ

َوال بِثِْقٍل   
ً
َحْرفا تَِزَنْن   

َ
ال

َ
ف

ِويَد آِي الكتاِب َكْ
َ

 جت
ً
ُكْن ُمْتِقنا

َ
)	)	1. ف الرِبِّ إىِل  احُلُروِف  بَِتْصِحيِح  َتَناَل 

)ص(: وََحْدٍر َوتَْدِويِر.  )((
. وتضمنت نسخة )م( يف ـهذا املوضع زيادة ابليت اتلايل: رْيِ

َ
فَْضِل اخل

َ
)ص(: ِمْن أ  )2(

هـــا
َ
ُحُقوق للُحـــروِف  ُمْعـــٍط  احلـــْذِق  َحـــْدرِوُذو  َذا  َكن  أْو  الُقـــرآَن  ــَل  َرتَـّ إذا 

للخاقاين. يُنظر: جواـهر العقيان،  وـهو من قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين، وذكره انلاظم يف رشحه للمنظومة منسوباً   
نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 25/ب(، فلعل انلاسخ أثبته سهواً.

ر. )ص(: فحرِّ  )3(
يُنظر: جواـهر  املنت أعاله من )ص(.  املثبَت يف  املنظومة  املؤلف يف رشحه ىلع  . وأثبت  انلَّرْبِ إِىل  م، ن(:  )ط، ل،   )4(

العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 33/أ(.
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اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

باُب بياِن َمْعرفِة َمَارِج احُلروِف
َها َحقَّ املخارِِج  رَِعيَاِت  َفَهاَك  رِّ	1.  ادلَّ من  احُلُروِف  َموازِيَن  َوَراِع 

ِقَها
ْ
 الَمدِّ من بَْدءِ َحل

ُ
ْدرِ	1. فَتبُدو ُحُروف الصَّ من  ٌْو  َونَ َمَْراَها   

ُ
َجْوف

ْ
ل
َ
ل
َ
ف

نَِهايًَة ٍق 
ْ
حِلَل َها  َهْمٍز  وَمَرُج  ْرِي	1.  جتَ  

ً
َمعا وََحاٌء  َعْيٌ  َوْسِطِه  ومن 

َغْيٌ وَخاُؤَها أْدنَاهُ  وااِلثناِن من  َغْدر16ِ.  باِل  َوًى 
ْ
َمأ ْخَتْيِ 

ُ
أ َكَنَتا  ُهَما 

 من احَلْنِك الَعِلِّ ُخُروُجَها
ٌ

اف
َ
ِر17. وق

ْ
ث

َ
األ من   

ً
لِيال

َ
ق  

ٌ
ف

َ
ك تِها)1) 

َ
حت ومن 

زيٌُّ
حتََ وياٍء  ْل 

ُ
ق وشٍي  جِلِيٍم)	)  من الوَْسِط من َحْنٍك ومن َمْقَوِل الُمْقرِي	1. 

ً
َمعا ْضَاِسَها 

َ
وأ َضاٌد  ٍة 

َ
َحاف وِمن   .19(	( ُعرْسِ  

َ
باِل يََساراً  أْو  َعِسرياً   

ً
يَِمينا

تَْدرِي0	. ويُْرَوى عن الَفاُروِق من َجانِبَْيِهَما ُكْن 
َ
ف ِبِدٍّ  َصْعٌب  ِكنَُّه 

َ
َول

بَِضاِدَها  
ً
َدنِّيا ٌم 

َ
ال ت 

َ
اسُتْعِمل قِد  تُْزرِ)	)1	.   

َ
َوال َهَذا  ِع  ِمنَها  َوبِالُمنَتَه 

بَِمخَرٍج نُوٌن  َت الالِم 
َ

ْهِر		. وتُوَضُع حت الظَّ إىِل  َساُن 
ِّ
الل ِمْنَها  ْدَخٌل 

َ
أ َوَرا 

ٌة
َ
ث

َ
ال

َ
ث َساِن 

ِّ
الل ْظَن ِمن َطْرِف  فِّ

ُ
تُل الَقْدرِ		.  يف  تََساَوْيَن  َيا 

ْ
الُعل اثلُّنَْيِة  َمَع 

لِنِْسَبٍة ُهنَّ 
َ
ل َنْطِعٌّ  قِيَل  د 

َ
وق ْل َمَع اتلَّاءِ يف الِفْطِر		. 

ُ
ا ق اُل والطَّ ِه ادلَّ

نَْيٍة ُسْفَى وِمن َطْرِف ِمْقَوٍل
ُ
ْفِر		. وِمن ث بِالصَّ الَوْصِف  ِمن  َمْوُصوٍف  ثُة 

َ
ال

َ
ث

لِنِْسَبٍة لَِهِذي)	)   
ً
إِْسلِّيا ْيَت  َوَسمَّ انلَّرْبِ)6)6	.  من  َساِن 

ِّ
الل  

ُ
َطْرف ُة 

َ
ِسل

َ
أ لَِما 

ْل َمَع اثلَّاءِ َمَْرٌج
ُ
ا ق اِل والظَّ لذِلَّ

َ
ْرِف ِمن ُخرْب7ِ	. ف ل َمَع الطَّ

ُ
َفَبْيَ اثلََّنايَا ق

َيا اثلََّنايَا ُرُؤوِسَها
ْ
ْجِر		. ُخُروٌج ِمن الُعل

َ
أ َهُهَنا  لَِفا  ْفَى  السُّ بَاِطِن  ومن 

)ص(: ومن ِسْفِلها.  )((
يٍم. )م(: جِبِ  )2(

. )ص، ن(: يساراً وُيمىًن قُل بيُْسٍ بال ُعْسِ  )3(
)ط، م(: وال تََذِر.  )4(

)ط، ل(: لَِهِذهِ.  )5(
ُكتب ـهذا ابليت يف نسخة )ن( بعد ابليت اذلي يليه، وُكتب فوقه باملداد األمحر خبط خمتلف: ُمقدم، وُكِتب فوق   )6(

ابليت اذلي يليه: ُمؤخر.
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وِميُمَها بَاٌء  الواُو  َفَتْيِ  الشَّ ِمن  اْدرِ)1)9	. 
َ
ف بِها  َوًى 

ْ
َمأ اخَليُْشوُم  ُغنَِّة 

ْ
َولِل

َمَْرٍج َتْعَداِد  تَرتِيُب  ُهَنا  َفَتمَّ   َمَع)	) الَعرْش0ِ	. 
ً
ىلَعَ َما ُهو الُمْخَتاُر َسْبعا

ْحُرٍف
َ
ٍ َمَقاماِت أ

ْ
)	)1	. وََعيَّنُت يف َشك اليرُْسِ مع  تَِصرَي  َحتَّ  لِلُمبتدي 

َ
ف

باُب بياِن َمْعرفِة ِصفاِت احُلروِف وأْضَداِدها

بِانلَّرْصِ الُمَفتِِّح  هللِ  َسبُِّح 
ُ
أ ِر		. 

ْ
ك ِق يف اذلِّ

ْ
يِن ىلع الَمْمُدوِح باخلُل

ْ
ث
ُ
وَأ

ٍة وِعْتَ وتَاٍل  وأْصحاٍب  وآٍل  ِر		. 
ْ
والِفك باحلفِظ  الُقرآَن  أتَقَن  وَمن 

َفاِت بِلَْعِضَها ْضَداَد الصِّ
َ
ُخْذ َبْعُد أ

َ
جتنَّْب من اتلَّْخلِيِط بِالضدِّ يا ُمقرِي		. ف

هُ االِْطَباُق ِضدُّ الَفْتِح، والرِّْخُو ِضدُّ
َ
اجَلْهِر		. ف َمَع  وَهْمٌس  ل 

ُ
ق َفَقابِل  َشديٌد 

لَِصْمتَِها ٌق 
ْ
وَذل ِسْفٍل  إىل  ٌو 

ْ
وُعل ِط ال ُتْقرِي6	. 

ْ
دِّ باخَلل صوُل الضِّ

ُ
فهِذي أ

)	)7	. وَعرْشٌ لَمْهُموٍس َحَثْت كِْسَف َشْخِصِه ل َشِديٌد باِل ُعرْسِ
ُ
ُقْطٍب ق

َ
ُجْدَت ك

َ
أ

َرْن)	) ُعمِّ
َ
)6)		. وَما َبْيِ رِْخٍو َمْع َشِديٍد ل رِّ ادلَّ يف  ِي 

ِّ
والل املدِّ   

ُ
ُحُروف َوَواٌي 

)ط، ل(: مأوًى بال َغْدِر. )م، ن(: مأوًى فكن تدري، وكذلك يف ـهامش )ص(. واختلفت نُسُخ الرشح يف ـهذا   )((
35/أ(،  )ورقة:   )583( برقم  سعود،  امللك  جامعة  نسخة  يف  ما  يوافق  )ص(  من  أعاله  املنت  يف  واملثبُت  املوضع، 
واتفقت بقية نسخ الرشح - اثلالث - مع ما يف )م، ن(. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 

40/أ(، نسخة املكتبة احلميدية )ورقة: 29/أ(، نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: 35/ب(.
. )ل(: ِمن الَعرْشِ  )2(

لم يَرِد ـهذا ابليت يف: )ص، م، ن(، ولم يذكره انلاظم يف رشحه ىلع املنظومة، فيما وقفُت عليه من نُسٍخ خطيَّة للرشح.   )3(
وورد يف )ل،ن( إضافة شلٍك توضييح ملخارج احلروف، وـهو ُمثبت ضمن نماذج النسخ اخلطية للكتاب )ص30(.

ُكِتب يف )م( بعد ـهذا املوضع:  )4(
ـــُه

َ
ُحُروف جِلْهـــٍر  بِمـــرْصاٍع  َغـــَرْضمَجَْعـــُت  ـــْد 

َ
َوق بَِظـــنٍّ  ُطعـــٍم  ذِلي  َجـــزاٌء 

ولم أثبته يف املنت ألنه خمالف لروي القصيدة وقافيتها، ولعدم ِذكِره أو اإلشارة إيله يف بقية النُّسِخ األخرى، وذكره   
املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة؛ بليان احلروف الشديدة. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 

44/أ(، فلعل انلاسخ أثبته سهواً.
ْعُمَره.

َ
ل: نِل  )5(

ُكِتب يف )م( بعد ـهذا املوضع:  )6(
َرَخـــاَوٌة بعـــرْشٍ  ْـــٌس  خَ  

ٌ
ْحـــُرف

َ
أ ـــِرَفُقـــْل 

ْ
ـــْزٍص َضِظـــْغ ُخـــْذ َمـــَع الِفك

ُ
َـــْذ ف

َ
َسُيوَشـــْح ث
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اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

ٍو وُمْطَبٌق
ْ
ْل لُِعل

ُ
ْبِر9	. وقِْظ ُخصَّ َضْغٍط ق الزُّ يف  ْعِجَم 

ُ
وأ ظا  ضاٌد  اْهِمَل  إُن 

َقٍة
ْ
ُمَذل ُحُروٍف  ِمن  َفنٍّ  بَّ 

ُ
ل وُرْم   .	0(1( وبِاليرُْسِ ْطٍف 

ُ
بِل ٍق 

ْ
َذل من  َفُتنَطُق 

 َتَمزََّجْت
ً
َشاءِ ُنْطقا

ْ
ْفِر1	. وِشٌي َمَع اإلف الصَّ َمَع  فُتتَى  ِسٌي  وَزا  وصاٌد 

َرْت َوتََكرَّ وَرا  الٌم  ت 
َ
انََرف ِد 

َ
ق رْشِ		. 

اُد يف انلُّطِق بالنَّ وقد تَسَتِطيُل الضَّ
ٌ ُمَعيَّ ِبَدٍّ  ْطٌب 

ُ
ق َها 

ُ
َقال

ْ
وقِل ْرِي		.  جتَ ها 

ِّ
ُك ويف  فبيِّنَها  بقاٍف 

ً
نا

َّ
ُمَسك  

ٍّ
لُِك َقاٍل 

ْ
بِِقل ْص  وَخصِّ َضِّ		.  بال  فَبيِّْ  ٍف)	) 

ْ
َوق ِمن  َكَن  وإِن 

َهجِّ
َّ
 واحٍد من ُحروِف)	) اتل

ِّ
فاِت املشهورةِ الالزمِة لك فصٌل يف بياِن)	) َمْعرفِة الصِّ

ِر
ْ
ك اذلِّ ُمْنَِل  يا  أهلُل  يا  حِبَْمِدك  بِاليرُْسِ		.  ُرْمُت  ما  َتْتِميِم  ىلَع  ِعينِّ 

َ
أ

وآِلِ الرَبَايَا  َخرْيِ  ىلَعَ  ْم 
ِّ
وَسل ْعِر6	.  والشِّ ِم 

ْ
بالِعل كِر  اذلِّ هذا  وُمتِقِن 

فاِت ِمن نَّ الصِّ
َ
ُخْذ يف انلَّْظِم أ

َ
ْرِي7	. وَبْعُد ف ُحُروِف اتلَّهجِّ كم حبرٍف وكم جتَ

 ِمن ُحُروِف الُقَراِن ُخْذ
ٍّ

ُيْقرِي		. ِصَفاٌت لُِك ِحْفِظ اجلميِع ملن  بُدَّ من  ال 
َ
ف

ٌة وِشدَّ وَفْتٌح  إْجَهاٌر  الَهْمِز  ِف 
َ
ف رْب9ِ	. 

ُ
ذا قال ذو اخل

َ
َوِسْفٌل وصمٌت ُحْز)	) ك

ُقالً
ْ
َتَقل ٍق 

ْ
بَِذل بَاٌء  ُفتَِّحْت  ْد 

َ
وق ِس0ِّ	.  بال  وَجْهٍر  ِسْفٍل  ٍة  ِشدَّ َوَمْع 

ولم أثبته يف املنت لعدم ِذكِره أو اإلشارة إيله يف بقية النُّسِخ األخرى، وذكره املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة؛ بليان   
احلروف الرخوة. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 44/ب(، فلعل انلاسخ أثبته سهواً.

ُكِتب يف م بعد ـهذا املوضع:  )((
ـَبْق مـِت مـن ِمـرْصاٍع آٍت يف السَّ  الصَّ

َ
َوَثـْفُخـذ ُحـُروف  

ْ
إذ َسـْهٍك  َتْظِغيـَط  َحاِجـٍز  َشـْخٍص  َعَضـد 

ولم أثبته يف املنت ألنه خمالف لروي القصيدة وقافيتها، ولعدم ِذكِره أو اإلشارة إيله يف بقية النُّسِخ األخرى، وذكره   
املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة؛ بليان احلروف املصمتة. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 

45/ب(، فلعل انلاسخ أثبته سهواً.
نَْت َوقْفاً. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من )م(. يُنظر:  )ص، ط، ل، ن(: َوإِن ُسكِّ  )2(

جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 47/أ(.
)ط، ل(: باب بيان.  )3(

)م(: احلروف.  )4(
)ط، ل(: قُْل.  )5(
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اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

ةً ْفِظ ِشدَّ
َّ
ْت بِالَفْتِح يف الل

َ
ل َجْهِر1	. وتَا ُسفِّ بال  بِهْمٍس   

ً
نُطقا َتْت  ُصمِّ وقد 

اُؤَها
َ
َفْت بِالرِّْخِو والَهْمِس ث ْد ُوصِّ

َ
ي		. وق ل)1) وفتٌح بها ترَْسِ

ُ
وصمٌت وخفٌض ق

ْت
َ
َبَّل

َ
جت ِجيٌم 

َ
ف وإْسَفاٍل  بَِفْتٍح  اجَلْهِر		.  َمَع  َشِديٌد  ل 

ُ
ق ِقْل 

ْ
ل
َ
َوق ْت  َصمِّ

َ
ف

الَفْطِر		. وَهْمٌس وإْخَفاٌض ورِْخٌو وَصْمَتٌة َمُزوَجِة  احَلاء  َجَرْت يف  وفتٌح 
ْت بِالَهْمِس والَفْتِح)	) رِْخَوةً

َ
ِر		. وَخاٌء َعل

ْ
بالِفك فأيِقنُه  َصْمٌت  بها   

ً
وأيضا

ٌة وِشدَّ إْجَهاٌر وَصْمت  اِل  ادلَّ َتْطرِي6	. ويف  بها  وخفٌض  َقاٌل 
ْ
وقِل وفتٌح 

وَصْمَتٌة ورِْخٌو  َجْهٌر  بَِها  وَذاٌل)	)  َسْت7ِ	.  بال  تٌح 
َ
وف ْرِي  جتَ كذا  وِسْفٌل 

ٌر رَّ
َ
ُمك وَبْيٌ  َفْتٌح  ٌق 

َ
ُمْذل وَرا  ْجِر		. 

َ
أ بها  وِسْفٌل  َجْهٌر   

ٌ
وُمنحرِف

َرْت بِاجَلْهِر والَفْتِح ُمْسَفالً رْب9ِ	. وَزا ُصفِّ
اخلُ َمَع  ْن  َتَيقَّ رِْخواً  َحت  ُصحِّ وقد 

َرَخاَوٌة وَهْمٌس  وإْصَماٌت  َصِفرٌي  ر60ِ. 
ادلَّ ِي الَحْقَن يف  السِّ ِصفاُت  وفتٌح 

ورِْخَوٌة وَفْتٌح  َشاٌء 
ْ
إف ِي  الشِّ ويف  وهمٌس وإِسفاٌل وصمٌت من الُمْقرِي61. 

َعلِيٌَّة وَصْمٍت  بإْطَباٍق  وَصاٌد  ْفِر	6.  الصَّ َمَع  ْت 
َّ
َل

َ
حت ل 

ُ
ق وهمٌس  ورِْخٌو 

ً
اُد بِالُعلِو ُمْطبِقا ْد تَْسَتِطيُل الضَّ

َ
ترَْسِي	6. وق بها  ورِْخٌو  ل 

ُ
ق وَصْمٌت  وَجْهٌر 

َقٌل
ْ
ُمَقل َشديٌد  َعٍل  ُمْطَبٌق  وَطا  اجَلْهِر	6.  َمَع  بِنطٍق  فِيها  َها 

ُّ
ُك أتت 

تََزيََّنْت وَجْهٍر  بِإْطَباٍق  وَظاٌء  ٌّ عن الضَِّ	6. 
ْل)	) َعِ

ُ
ورِْخٍو وَصْمٍت)	) ق

ًة
َّ
ِجبِل بَِعْيٍ  ل 

ُ
ق وَبْيٌ  وَجْهٌر  اْدر66ِ. 

َ
ف بها  وَفْتٌح  وإْصَماٌت  وَخْفٌض 

ْت َغْيُنَها بِالَفْتِح والرِّْخِو َجْهَرةً
َ
َجَرى)6) َصْمُتها فِيَها ىلع ِمْقَوِل الُمْقرِي67. َعل

)ص(: وَصْمٌت وإْخَفاٌض.  )((
)ص(: بِالَفتِْح والَهْمِس.  )2(

)ص(: وَداٌل، وـهو خطأ ظاـهر من انلاسخ.  )3(
ُضِبطت اللكمتان يف )ص( بالرفع واجلر معاً.  )4(

)ط، ل(: ورِخٍو وإْصَمات.  )5(
)ط، ل، ن(: َجَرْت.  )6(
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اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

الً تََسفُّ بَِفْتٍح  اٌء 
َ
ف لَِقْت 

ْ
ذ
ُ
أ ْد 

َ
وق ِر	6. 

ْ
بِالِفك ْهُ  َفَمزيِّ رِْخواً  ْهِمَسْت 

ُ
أ وقد 

ْفِظ الَقاِف بِالَفْتِح َجْهَرةً
َ
ِقْل بِل

ْ
ل
َ
َتْطرِي69. وق بها  ٌو 

ْ
وُعل قل  شديٌد  وصمٌت 

َدْت  بَِوْصِف الَهمِس يف انلُّطِق ُشدِّ
ٌ

َمَع اخلفِض واإلْصماِت والفْتِح كبَلْدر70ِ. وَكف

ٍة
َ
وِسْفل ٍق 

ْ
بَِذل الٌم  ْت 

َ
انََرف ِد 

َ
ق َذا َتْطري)	)71. 

َ
 وَبيِّْ ك

ً
وَجْهٍر َجَرْت)1) َفْتحا

َقٌة
ْ
وَذل وَفْتٌح  ر 

ٌ
وإْجَها وَبْيٌ  ِر	7. 

ْ
ك اذلِّ أحُرِف  من  اإلْسَفاِل  َمَع  بميٍم 

وَجْهَرٍة فَِتاٍح  َمْع  َبْيٌ  وبِانلُّوِن  ُعْذرِ	7.  بال  وخفٍض  الٍق 
ْ
بإذ  ْ َفَبيِّ

ْفِظ َخْفَضًة
َّ
َر ِمنَها الَواُو يف الل َهَّ

َ
كلِوتِْر	7. جت ِي 

ِّ
والل باإلْصماِت  َتَفتََّح 

َت باإلْرَخاءِ والَهمِس َهاُؤَها رِّ	7. تََصمَّ ادلَّ يف  بالفتِح  اإلْنَطاِق  يف  َل  تََسفَّ

ْن
َ
ل ْت وَسفِّ َصمِّ

َ
ِف َهاٍو ف

ْ
اجَلْهِر76. والُم األل َمَع  وُحْزَها  فافَتح  بِبَيَِّنٍة 

َفْتَح َجْهرَِها ِطْب 
َ
ف  ْ يِلَنٍة َبيِّ بَِيا  اليرُْس77ِ.  َمَع  ْظ  فَّ

َ
تَل ْتَها  َوَصمِّ ْض  وََخفِّ

ِد اْنَقَض
َ
فاِت ق إْعَداُد أْعَداِد الصِّ

َ
رْبِ	7. ف

اخلُ َمَع  فاْحَفْظ  تِيِب  ْ التَّ َمَع   
ٍّ

لُِك

ةِ ِة والُمَمزيََّ
َ
فاِت الُمشَتك فصٌل يف بياِن)	) الصِّ

زكِيٌَّة َصالٌة  ُغْفَراٌن  احَلْمِد   
َ

وِال ِيِف وِذي الَقْدر79ِ. 
ِع الرشَّ ْ ىلع َشارِع الرشَّ

ِهْم
ِّ
ْصَحاِب واآلِل ُك

َ
ْم ىلَعَ األ

ِّ
ِر0	. وَسل

ْ
ك اذلِّ َذا  وُمقرِئ  بإْحساٍن  وتاٍل 

ُ الـ ورِ ُخْذ َما ُتَمزيِّ
ُ
ِم بِالَمْذك

ْ
 الِعل

َ
ِر1	. وِال

ْ
خَرى إذا ُكنَّ يف األث

ُ
 من األ

َ
ـُحُروف

َفاِت وَمَْرٍج ْبَعاِض الصِّ
َ
 بِأ

ً
ِر		. رَشِيكا

ْ
الِفك  

َ
َصارِف ْكْن 

َ
ف َْها  وَمزيِّ ْق  َفَفرِّ

ًة
َ
ِسْفل َسِويَّاِن  َها  َهْمٍز  فَمْخَرُج  اجَلْهِر		.  َمَع  همٌز  يَمَتاُز   

ً
وُمنَفتِحا

يَا ُسوِّ والَعْيُ  واحَلاُء  ٍة  ِشدَّ َوَمْع  َحرْصِ		.  بال   
ً
وَفْتحا ِسْفالً   

ً
َمرَجا ُهما 

)ص(: َجَرى.  )((
)ط، ل، ن(: ُيْقِري. )ص(: َتْعِدي. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من )م(. يُنظر: جواـهر   )2(

العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 55/أ(.
)ط، ل، ن(: فصل يف. )ص(: فصل يف معرفة.  )3(
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اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

ىلع العِي ثم اخَلاُء والَغُي يف الَفْطِر		. َفَفاَق)1) َمَع اإلرَْخاءِ والَهْمِس َحاُؤَها
ء والَفْتِح رِْخَوةً

َ
وغٌي قد امَتاَزت من اخَلا َمَع اجَلْهِر6	. تََسوَّى بِاالْستِْعال

َسِويٌَّة  
ً
ُخُروجا يَا  وِشٌي  وِجيٌم  َتْطرِي7	.  فيهما   

ً
َمعا ل 

ُ
ق  

ً
فَِتاحا ِسفاالً 

ةِ اْمَتاَزْت َعِن ايَلاءِ ِجيُمَها دَّ بِالشِّ
َ
رْشِ		. ف

بالنَّ ايَلاءِ  من  امتاَزت  قد  وشٌي 

ا تََشاَرَك اُد والظَّ اليرُْس9ِ	. وبِالَهْمِس ثم الضَّ َمَع   ورِْخٍو 
َ

بِاالْطَباِق االْستِْعال

ٌة
َ
اُد ِمن َظاٍء لَِما ُمسَتِطيل  الضَّ

َ
الَقْدر90ِ. َعال يف  واتلَّاءِ  اِل  بادلِّ ٌة 

َ
ك رِشْ لَِطا 

ْل َفَتْمَتاُز َطاُؤَها
ُ
 َشِديداً ق

ً
ِر91. ُخُروجا

ْ
ك اذلِّ باإلْطَباِق والُعلِو يف  اِل  ادلَّ من 

وتَْسَتوِي بَِهْمٍس  اتلَّا  ِمنُه  َتَفرََّد  اِل يف اإلْسَفاِل والَفْتِح بانلَّرْصِ	9.  َمَع ادلَّ

ُمَساوٌِي وَذاٍل  َظاٍء  ا 
َ
ث وَمرُج  ِر	9. 

ْ
اإِلث يف  باالْطَباِق  َعٍل  َفَظا  بِرِْخٍو 

ا رَشيٌك ِبَْهرَِها اِل ثم الظَّ اليرُْسِ	9. من اذلَّ َمَع  بهمٍس  ت 
َ
فاق ِمنُهَما  ا 

َ
وث

َسِويٌَّة  وِسْفالً 
ً
َفْتحا ُهما  ْفِر	9. ولِكْن  الصَّ يف  تََساَوْيَن  سٌي  وَزا  وصاٌد 

 ورِخٍو وَصاُدَها)	)
ً
الَقْدرِ)	)96. ويف َمرٍج أيضا ةُ  َ ُمَمزيَّ االْستِْعال  باالْطَباِق 

ٌة
َ
ك ِي يف الَهْمِس رِشْ ْهِر97. ولِكْن هلا بالسِّ

َ
ِي باجل  من السِّ

ً
ْت أيضا

َ
اَرق

َ
وَزا)	) ف

الً  تََسفُّ
ً
الِوْزرِ	9. ولِكْن ُهما َساَوى فَِتاحا من  فاِت  الصِّ بَتميزيِ   

ْ
َترَبَّأ

)م(: َفَفاقَت.  )((
)م(: وََضاُدـَها، وـهو خطأ من انلاسخ.  )2(

ُكِتب يف )ط، ل، ن( بعد ـهذا املوضع ثالثة أبيات:  )3(
ً
َمْرَجـــا َن 

ْ
تََشـــاَرك ميـــٌم  وَبـــا  اخلُـــرْبَِوَواٌو  مـــن  ُظُهـــوٍر  يف   

ً
وَفْتحـــا وِســـْفالً 

ـــٍة
َّ
َوِعل بِرِْخـــٍو  َواٌو  انَفـــَرَدت  ـــِد 

َ
الَقـــْدرِق يف  رَشِيـــَكاِن   

ً
أيضـــا وَبـــا  وميـــٌم 

ـــْت
َ
َعل وَبيْنِيَّـــٍة  بتْغنِـــٍي  ِميـــٌم 

َ
رِّف ادلَّ مـــن  َشـــِديداً  َقـــاٍل 

ْ
بِِقل وبـــاٌء 

ثبتها يف املنت ملخالفتها عدد األبيات اذلي ذكره انلاظم يف آخر املنظومة، كما أنه لم يذكرـها يف رشحه ىلع 
ُ
أ ولم   

أفندي )ورقة:  أسعد  العقيان، نسخة مكتبة  يُنظر: جواـهر  نُسٍخ خطيَّة للرشح.  فيما وقفُت عليه من  املنظومة، 
59/أ(، نسخة املكتبة احلميدية )ورقة: 48/ب(، نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: 60/ب(.

)م(: وََذا، وـهو خطأ من انلاسخ.  )4(



1	0

اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

قِيَقاِت باُب اتلَّفِخيَماِت والتَّ
ْق بِما اْسُتِفْل

ِّ
ِو َرق

ْ
 الُعل

َ
ْم ُحُروف ْمِر99. َفَفخِّ

َ
األ يف  بِهَذيِن  َبْيٌ  وَرا  والٌم 

تِها
َ
اق

َ
َخاَمِة األلِف الَمْمُدوَدةِ ورق

َ
فصٌل يف بياِن)1) َمْعرفِة ف

ً
ْفِظ هذا عن احَلرْبِ)	)100. ويف األلِف التَّْسِمُي والَعْجُف تَابِعا

َّ
َها يِف الل

َ
ْبل

َ
لَِما ق

َمْن َفَفخِّ اٍف 
َ
وق وطالوٍت  كصاٍد  ْجِر101. 

َ
أ بتقِيِقها  وجالوٍت  وكٍف 

فصٌل يف بياِن معرفة)	) ترقيِق الَهَمَزاِت وجتويدها)	)
َجا حِبيُث  بهمٍز   

ً
ترقِيقا فدونََك  ُيْقرِي	10.  من  َعِن 

ْ
إلذ ْمَثاالً 

َ
أ َمثُِّل 

ُ
أ

واِْهِدنَا ْت  ِعدَّ
ُ
أ بِإيَّانَا  كهمٍز   وَأْخرى ويف إِْصِي)	)	10. 

َ
ول

ُ
كذا احَلْمُد واأل

وا
ُ
رِق

ْ
غ

ُ
ْصَف وأ

َ
ْرَطاٍل وأ

َ
رِي	10. أَضاُعوا وَأ

ْ
ق
ُ
أ كذا  ْطَغ 

َ
وأ َناُهم 

ْ
وأغ َخانَا 

َ
أ

وَسْوَءٍة بَريٍء  َخِطيئاٍت  ُروءِ 
ُ
ق ْجِر	10. 

َ
األ َمَع  يت 

ْ
ويَأ َمْع  وِجئنا  وِسيئت 

الً ُمَؤجَّ َب 
ْ
ويَأ َمْسُؤوالً  وَظْمآَن  ْمِر106. 

َ
األ من  وُسوءاً  ُسْؤالً  َرا 

َ
ق  

ً
َهنيئا

َوآَدٍم ُسَؤاٍل  َمْع   
َّ

ااِل ٍء  َوَسِّ ْجِر)6)107. 
َ
األ ىلع  وآَس  وآمنَّا  َوإِنَّا 

ئِْن
َ
أ نَذْرتَهم 

َ
َءأ َرْرتُم 

ْ
ق
َ
َءأ َءإِنَّا  ِر	10. 

ْ
ك اذلِّ يف  نِزل 

ُ
َءأ َءآمنُتم  نُتم 

َ
َءأ

ِة ابَلاءاِت
َ
اق

َ
فصٌل يف بياِن إظَهارِ َرق

بَاَءهُ بِاهللِ  اهللِ  بِبِْسِم  ْق 
ِّ
َوَرق نُْكِر109.  باِل  َبَطْشُتم  بَْرٍق  بَاٍطٍل  َوَبا 

)ص(: باب بيان. )ط، ل(: فصل يف معرفة.  )((
. رْبِ

ُ
)ل(: اخل  )2(

)ص(: فصل يف. )م(: فصل يف بيان.  )3(
جتويدـها: ساقطة من: )ص، م، ن(.  )4(

)ل(: واألوىل ويف إرصي.  )5(
ْمِر. واختلفت نُسُخ الرشح يف ـهذا املوضع، واملثبُت يف املنت أعاله يوافق ما يف نسخة جامعة امللك 

َ
)ص(: َوآىَس َوأ  )6(

سعود، برقم )583( )ورقة: 62/ب(، نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: 63/ب(.
ْمِر. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: )6/أ(، نسخة املكتبة 

َ
ويف بقية النسخ: وآىَس ىلَع األ  

احلميدية )ورقة: 50/ب(.



1	1

اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

رْب110ِ. بِِهْم بَاِسٍط َصبٍّ وَضْبٍط وِصْبَغٍة
الصَّ َمَع  حِبُبٍّ  يٍق  بِصدِّ ْبَق 

َ
بِأ

بَِرْبَوٍة بُراٍق  َمْع  بَصرٌي  بَديٌع  بْْذر111ِ.  باِل  بَِعْبٍد  اٍن  َ بُلْ بَاَب  َوبِْع 

تِها
َ
اق

َ
فصٌل يف بياِن إظهارِ)1) ِشدةِّ اتلَّاءاِت وَرق

ْت
َ
الِوتِْر)	)	11. كذا َراِع تَا َتْتَى َتُتوَبا َتَطاَول َمَع  تِنُْتم 

ُ
ف تَراَضْيُتم  َاَف 

َ
جت

كُِكْم رِشْ
َ
ُكْم ك

ْ
ك

َ
ُكْن تَارَِك الُكْفِر	11. كاكٍف كَف َكم َكْ َسل

َ
وٌر ف

ُ
َسَيكِفيَك َكف

تِها)	)
َ
اق

َ
تَِها وَرق فصٌل يف إظهارِ َجْهِر اجِليِم َوِشدَّ

ةً ْ َمَع اإلْجَهارِ يف اجِليِم ِشدَّ َمَع الَفْجِر	11. وَبيِّ َفاْجَتنُِبوا اجُتثَّْت َخرَْجُتم 
َ
ك

ْت بَِزاٍي وِسينَِها
َ
 إذا الق

ً
ْجِر)	)	11. ُخُصوصا

َ
َْزى َمْع َسُيْجَزْوَن بِاأل رِْجٍز وجتُ

َ
ك

ْزِي َسَيْجزِى وَيَْتيِب بِالَهْجِر116. كذا الرِّْجُز َمْع نَ والرُّْجَز  َكلرِّْجِس  وَحاَجْجُتُم 
ٍة)	) وَُحجَّ جٍّ 

َ
وف حجٍّ  َمْع  هُه  يُوَجِّ ْجَداٍث اُْخُرْج باِل زَْجِر117. 

َ
وِمن وُْجِدُكْم أ

تِها
َ
اق

َ
فصٌل يف بياِن جتويِد احَلاءاِت وحُبَّتِها ورق

َغْدرِ	11. وَحا َحْصَحَص األْحَقاِف واحلقَّ بَيَِّنْ باِل  ْظ  فَّ
َ
تَل ْص 

ِّ
َخل حُبََّتَها  َو

تِها)6)
َ
اق

َ
االِت وَرق فصٌل يف بياِن َمْعرفِة جتويِد ادلَّ

َقْن
ِّ
َرق وَن  يَُصدُّ يٍق  بِصدِّ وَداالً  ْدر119ِ.  ْصٌد من الصَّ

َ
ْدُق ق اِدقِي الصِّ ويف الصَّ

وَدافٍِق وَجْدنَا  وَداُوٍد  وَداٍر  ْهِر0	1.  ادلَّ يف  ْدنَاهُ 
َ
وأ ْوَعْدنَا)7) 

َ
وَأ َصْدنَا 

َ
ق

)ط، ل، ن(: يف إظهار.  )((
. )ط، ل، ن(: مع اتلِّرْبِ  )2(

)م(: فصٌل يف بياِن جتويِد اجِليَماِت.  )3(
ْجِر.

َ
)ص، ن(: َمْع َسيُْجَزْوَن َمْع أ  )4(

ٍة. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله. يُنظر: جواـهر  اجاً وحجٍّ وَُحجَّ هُه َوـهَّ )ط، ل(: يُوَجِّ  )5(
العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 62/أ(.

ورقاقتها: ساقطة من: )ص، م(.  )6(
م: َوَواَعْدنَا.  )7(
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اِن ِف َوْصِف ُحُروِف الُقرآِن
َ
َمْنُظوَمُة ُعْمَدةِ الِعْرف

ِريِر)1)1	1. َصَدْدنَا وأْمَدْدنَا ويُْمِدْد ويَْرتَِدْد
ْ
بَِتك ثِلِْقٍل  َرَدْدنَاُكْم  اْشُدْد  َمَع 

ٍد)	) ُمَمدَّ ذاَك 
َ
ك  ْ َبيِّ ُجَدٍد  ويف  الَقْدرِ		1.  ُمويِفَ  ُكْن 

َ
ف ْص 

ِّ
َخل وُمْزَدَجٍر 

تِها
َ
اق

َ
يناِت وَرق فصٌل يف بياِن معرفة)	) جتويِد السِّ

َسالً
ْ
ْطِر		1. كذا ِسَي َيْمَسْس ُسْق َسَقاُهم ُمَسل السَّ من   

ً
ُمْسَتِقيما يَْسُطوا  َس  سَّ

َ
وَأ

ْ باِل ُعْذرِ		1. ويف بَْسَطٍة َوْسٍط وقِْسٍط وُمْقِسٍط ْوَسِط الِقْسَطاِس َبيِّ
َ
وِمن أ

َخاَمتِها)	)
َ
تِها َوف

َ
اق

َ
ْويِد)	) الالَماِت وَرق فصٌل يف بياِن َمْعرفِة جتَ

ونَُه
ُ
ْص ُسك

ِّ
انلَّرْبِ		1. وترقيَق الٍم ُصْن وَخل َمَع  َنا 

ْ
َجَعل َنا 

ْ
َفل

ْ
غ

َ
وأ َنا 

ْ
ُقل

َ
ك

َ
نِْزال

ُ
وأ َنا 

ْ
ل
ُ
وق َنا 

ْ
ل
َ
ْحل

َ
وأ َنا 

ْ
َحَل باخَلرْي6ِ	1.  ُح 

ْ
ل والصُّ اهللِ  ْضُل 

َ
ف اهللِ  إىل 

َصالٌِح
َ
 خلقَناُكم لطيٌف ل

ٌ
بالرِب7ِّ	1. باَلغ َقاهُ 

ْ
َسَيل  

ً
َطانا

ْ
ُسل ْطِف 

ُّ
الل َمَع 

َ
ال

َ
 ق

َ
ُغوٌب َخال

ُ
ٌف ل

ْ
 َمَع اخلُرْب		1. صاَط اذلي ُغل

ً
َبَيانا ْظ ُخْذ 

ُ
ِل اغل

ُ
وٌب ق

ُ
ل
ُ
ق

ِم اهللِ من بعد فتحٍة
َ

لاِل ْم  خِّ
َ
)6)9	1. وف ِسِّ ِمن  فِيِه  لَِما  بعَد مضموٍم  كذا 

بَيَِّنْ َجْمِع 
ْ
فلِل وْيٌل  لذلي  ل 

ُ
وق ُعرْس0ِ	1.  فِيِه من  لَِما  ْص 

ِّ
َخل َذا 

َ
ك  

ّ
وِغال

تِها)7)
َ
اق

َ
فصٌل يف بياِن َمْعرفِة جتويِد امليماِت وَرق

َمْرَم وُمْرتََض
َ
الِمرْص1ِ	1. وترقيَق ميٍم ُصْن ك ومموٍد  وَمْمُروٍر  ُمَصفَّ 

ــرِبِّ		1. وَمْمُدوٍد املْرَضاِت َمضوٍد الَمَرْض ــرِصٍّ ىلع الـ ــرْصٍ ُمـ َدٍة ِمـ ــدَّ ُمَمـ

ن ـهذا ابليت خلاًل يف القافية. تضمَّ  )((
َدة. )ص، ل، م(: َكَذا ُمَمدَّ  )2(

معرفة: ساقطة من: )ص، م(.  )3(
جتويد: ساقطة من: )م(.  )4(

ورقاقتها وفخامتها: ساقطة من: )ص، م(.  )5(
ُكِتب ـهذا ابليت يف )ط، ل( بعد ابليت اذلي يليه. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله.   )6(

يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 66/أ(.
ورقاقتها: ساقطة من: )ص، م(.  )7(
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اِدي د. يُوُسف ْبُن ُمْصلِح بْن ُمْهل الرَّدَّ

َما وحيُث  ا  وإِمَّ ا  َعمَّ بَِما  ا  وِممَّ َعْمِرو		1.  ىلع  ُيَْم  يَْوَم  وَمْهَما  ا  نِِعمَّ
ً
َمعا َمٍم 

ُ
أ ىلع  َمْع  ن  ِممَّ ُم 

َ
وأْظل  .1		(1( ْ بال َحرْصِ َتْم واْضُمم َفَبيِّ

َ
ن ك وِممَّ

تِها)	)
َ
اق

َ
فصٌل يف بياِن َمْعرفِة جتويِد اهلاءاِت وَرق

ْر ِجَباَهُهْم ْص وَطهِّ
ِّ
ِصْهِر		1. وَها وَْجَهُه َخل ويف  َهاٍد  َهْيَهاَت  ُهدًى  وفِيِه 

وُُجوُهُهْم إيلَها  َيْهِدى  ُهُم 
ْ
ل ومهِّ الَقْهِر)	)6	1.  يف  وُرْهَباَن   

ً
اجا وهَّ ْهُه  يوجِّ

َهُه
َ
إل ُهَداَها  َهِذي)	)  َواِهِهم 

ْ
وأف َكنلَّْهِر7	1.  ْظِهْرهُ 

َ
وأ وُبْهَتاٍن  َهَواهُ 

ِهِهْم
ْ
اْهُجْر)	) َهوَاَها ويُل

َ
ْهِر		1. ُهَنا َهاَجُروا ف الظَّ َمَع  َها 

َ
تاَل َمْع  ُضَحاَها  َطَحاَها 

باُب الرَّاءاِت)6)
رْسِ يف ُكِّ موِضٍع

َ
ك

ْ
َقْت بِال

ِّ
رْس9ِ	1. َوَرا ُرق

َ
الك ِمن  ٍر 

ْ
ث
َ
بِأ ْق 

ِّ
َرق َنْت 

ِّ
ُسك وإْن 

َعِقيَبَها وٌّ 
ُ
ُعل  

ٌ
َحْرف يقع  لم  إذا  رِس0ِّ	1. 

ْ
لِل ْمُه  َفَفخِّ ْصالً 

َ
أ رْسُهُ 

َ
ك وال 

ْل بِإِْخَفاءِ تَْكِريِر)7)1	1. ويف فِْرٍق الوجَهاِن للكرِس بعَدَها
ُ
َدْت َرا ق وإْن ُشدِّ

ُكِتب يف )ص( بعد ـهذا املوضع: )فصٌل:  )((
َنَعـــْم َتَقـــْم 

ْ
ل
َ
ف  

ْ
تُـــِزغ ال  ْظِهـــْر 

َ
وأ  ْ ــِر)َوَبـــيِّ ــال نُْكـ  بـ

ً
ــا ــه أيضـ ــح َعْنـ اْصَفـ

َ
ــبِّْحُه ف وَسـ

وُكِتب بمداد خمتلف قبل الزيادة: زائد.  
وذكر املؤلف ـهذا ابليت يف موضعه الصحيح من املنظومة، يف باب بيان معرفة اإلظهار واإلداغم. يُنظر: )ص: 42(   
من ـهذا ابلحث، رقم ابليت )57)(، وكذلك يف رشحه ىلع املنظومة. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد 

أفندي )ورقة: 67/ب(.
ورقاقتها: ساقطة من: )ص، ط، ل، ن(.  )2(

)ط، ل، م، ن(: يِف الَقْهِر. واختلفت نُسُخ الرشح يف ـهذا املوضع، واملثبُت يف املنت أعاله من )ص( يوافق ما يف نسخة   )3(
مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 68/ب(، نسخة املكتبة احلميدية )ورقة: 59/ب(، نسخة جامعة امللك سعود، برقم )583( 

)ورقة: 72/ب(. واتفقت نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: 74/ب( مع ما يف )ط، ل، م، ن(.
)ط، ل(: ـَهِذه.  )4(

)ص، ط، ل، ن(: ـَهْجراً. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من )م(. يُنظر: جواـهر العقيان،   )5(
نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 69/أ(.

)ط(: الراء.  )6(
ن ـهذا ابليت خلاًل يف القافية. تضمَّ  )7(
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بَِكالَقرْصِ		1. كيْغُرْرَك أْرَطاٍل ويَنْرُشُ رَْحََتْه)1) وُحرٍّ  ُضٍّ  َمْع  ِْريُر  وحتَ

باُب بياِن َمْعرفِة تفخيِم ُحروِف االستعالءِ وتَبيينَِها

ْفِظِه
َ
رِّ		1. ويف حرف االِْستِْعالء َتْفِخيُم ل ادلَّ يف  بَالَفَخاَماِت  َوى 

ْ
ق
َ
أ لاِِلْطَباِق 

ْصَدُق َمظوراً فاالِطَباَق بَيَِّنْ
َ
أ
َ
وا َعَص إَْصِي		1. ك َصُّ

َ
ْمَطرنَا أ

َ
َصْمَنا وأ

َ
ق

ِطَها
ْ
ْطِر		1. ويف مثلَِها ال بُدَّ من َخْوِف َخل َسْتٍ ِمن السَّ

َ
ْص ك

ِّ
وَما انَفَتَحْت َخل

فصٌل)	)

يٍق َصَدْدنَا وَصاِدٍق الَفْطِر)	)6	1. ويف صاِد ِصدِّ َمَع  ِقْسٍط 
َ
َطاَءاٍت ك

َ
ْ ك َفَبيِّ

فصٌل)	)

َوْضِعَها
َ
وَن يف ضاٍد مثاٌل ك تُِفيُضوا وِضزَيى َمْع َيُوُضوا باِل َض7ِّ	1. َيُغضُّ

فصٌل)	)

ٍة
َّ
ُظل

َ
ك ِمَثاٌل  ٌم 

َّ
َظال اءِ  وللظَّ ْهِر		1.  الظَّ َمَع  َحِفيٍظ  َمْع  وِظلٍّ  وِحْفٍظ 

فصٌل)6)

ٌر ُمؤخَّ  ٌ ُخلْ اخلاءِ  مثاُل  وأما  الَفْخِر)7)9	1.  ذِلي  ِخَتاٌم  ْرنَا  خَّ
َ
وأ َخبرٌِي 

ًة. )ط، ل(: رمَحَْ  )((
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ص، م، ن(.  )2(

ْطر، ولعله انتقال نظر من انلاسخ للبيت اذلي قبله. )ص(: الَفْطِر، بفتح الفاء وكسـها. )م(: من السَّ  )3(
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )4(
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )5(
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )6(

ما يف  يوافق  أعاله  املنت  واملثبُت يف  املوضع،  ـهذا  الرشح يف  نُسُخ  واختلفت   . ُخْسِ باِل  )ن(:  بِتْخِيري.  )ص(:   )7(
مكتبة جامعة  نسخة  64/ب(،  )ورقة:  احلميدية  املكتبة  نسخة  73/ب(،  )ورقة:  أفندي  أسعد  مكتبة  نسخة 
امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: )8/ب(. واتفقت نسخة جامعة امللك سعود، برقم )583( )ورقة: 62/ب( 

مع ما يف )ص(.
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فصٌل)1)

َفٍل
ْ
غ

َ
 َمْع وأ

ْ
َيْغَتْب ال تُِزغ

َ
ِغَشاٌء ُيْغِشيُكم َغُفوٌر ذِلِي الِوْزرِ)	)0	1. وَغٌي ك

فصٌل)	)

لِقارٍِئ طريٌق  ْل 
ُ
ق لِقاٍف  وأما  الَقْدرِ)	)1	1.  َمَع  ْقَنا 

َ
َخل ْرنَا  دَّ

َ
وق وا 

ُ
َقال

َ
ك

باُب بياِن َمْعرفِة اإلْظهارِ واإلْداغِم

َنْت
َّ
ول تََسك

ُ
بِاليرُْسِ		1. إذا اجَتَمَع املثالِن اال ْدِغْمُه 

َ
أ
َ
ف  

َ
بَل ال ْل 

ُ
ق ُقل َربِّ 

َ
ك

فصٌل)	)

بَيَِّننََّها َوُهْم  وا 
ُ
ال

َ
ق َمْع  يَوِم  ويف  ُعرْسِ		1.  باِل  ْف  َخفِّ

َ
ف َمدٌّ  فِيِهَما  لَِما 

فصٌل)6)
ً
َمعا َها 

َ
ا وإطَباق الطَّ وَّ 

ُ
ُعل ظِهر 

َ
ْورِ		1. وأ ْدِغَمْت يف اتلَّا َكَفرَّْطَت لِلطَّ

ُ
إذا أ

ُه
ُ
ومثل أَحطُت   

ً
أيضا رَّطُتُم 

َ
وف  .1		(7( ُكْن َصاِحَب الرِبِّ

َ
ْدِغْم بَِتْوِسيٍط ف

َ
أ
َ
ف

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )((
)ص(: بِتْغِيـريي. )ن(: مـع الُغْفـِر. واختلفـت نُسـُخ الـرشح يف ـهـذا املوضع، واملثبـُت يف املنت أعـاله يوافق ما يف   )2(
نسـخة مكتبـة أسـعد أفندي )ورقـة: 73/ب(، نسـخة املكتبـة احلميديـة )ورقـة: 64/ب(، نسـخة جامعة امللك 
سـعود، برقـم )82)6( )ورقـة: )8/ب(. واتفقت نسـخة مكتبة جامعة امللك سـعود، برقـم )583( )ورقة: 79/ب( 

مع مـا يف )ص(.
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )3(

)ص(: َخلَْقنَا بِتَْقِديري. )ن(: َخلَْقنَاه بالَقْدِر. واختلفت نُسُخ الرشح يف ـهذا املوضع، واملثبُت يف املنت أعاله يوافق   )4(
ما يف نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 73/ب(، نسخة املكتبة احلميدية )ورقة: 64/ب(، نسخة جامعة امللك 
سعود، برقم )82)6( )ورقة: )8/ب(. واتفقت نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، برقم )583( )ورقة: 79/ب( مع ما 

يف )ص(.
لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ط، ل، م(.  )5(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )6(
)ص، ل، ن(: َصارَِف الِفْكِر. ط: َصاِدَق الِفْكِر. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من )م(.   )7(

يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 75/أ(.
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فصٌل)1)

قراءٌة ٍف 
ْ
ِبُل قُكم 

ُ
بَِنْخل ا  وأمَّ ِو الَقاِف والَمْحِض من ُخرْب6ِ	1. 

ْ
بِإِْظَهارِ)	) ُعل

فصٌل)	)

ََقْم َنَعْم
ْ

اتل
َ
 ف

ْ
ْ وأْظِهْر ال تُِزغ  باِل نُْكِر7	1. وَبيِّ

ً
يْضا

َ
اْصَفْح)	) عنه أ

َ
وَسبِّْحُه ف

ُ باُب ظاءاِت القرآِن العظيِم جلَّ ُمنِلُ

َمْت رآٍن كِعْقٍد َتَنظَّ
ُ
رِّ		1. ِع ظاءاِت ق ادلُّ من  ِريٍد 

َ
ف ِمن  نَِضيٍد  بُِدرٍّ 

لِّ حظُّ َمن ْفِر9	1. عظيٌم َمَع ايَلْقَظاِن يف الظِّ الظَّ َمَع   
ً
َغْيظا ْمآِن  الظَّ َمَع  ِظيٌم 

َ
ك

ِ َم يف َعْظِم ُظْفرِه
ْ
ل ِعْظ َمن َيُظنُّ الظُّ

َ
انُظْر َمَع انلَّْظِر160. ف

َ
َفاَظ ف

ْ
َظ األل

َّ
َوَمْن َغل

ْم
َ
ل َفظِّ قد َظلَّ يف الظَّ

ْ
َظى بِال

َ
ْهِر)	)161. ُشواٌظ ل الظَّ َمَع  بَِظْعٍن   

ّ
ِظال يَنَتِظْر  لَِمن 

ُهوا
َّ
ْت فظلُتم َتَفك

َّ
ْهِر	16. ويف املحَتَظْر َظل الظُّ َمَع  َنَظلُّ  وا 

ُّ
َظل ْد 

َ
ق َن 

ْ
ل
َ
ويَْظل

فصٌل)6)

ٌف ِعِضٌي بقرِصها
ْ
ْهِر	16. َظنٌي)7) بها ُخل ةِ)	) ادلَّ كذا َحضُّ إِْطَعاٍم ويف نَْضَ

َ
ول

ُ
ةِ األ ْفِر	16. وويٍل كذا ضاٌد بناِضَ اِد يف السَّ تَِغيُضوا وِغيَض الرَّْسُم)9) بالضَّ

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )((
)م(: ِمِن اْظَهاِر.  )2(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ط، ل، م، ن(.  )3(
)ط، ل(: َواْصَفح.  )4(

ْفِر. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة ما ورد يف )م(. يُنظر: جواـهر  ْهِر. )م(: بُِظْهٍر مع الظَّ )ص(: بُِظْهٍر مع الظَّ  )5(
العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 78/ب(.

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ط، ل، م(.  )6(
)م(: َضِننٌي.  )7(

)ط، ل(: َنْظَرِة. ويريد انلاظُم اإلشارَة إىل لكمة: ﴿نَۡضـَرٗة﴾ ]اإلنسان: ))[ الواردة يف سورة ادلـهر، وـهو من أسماء سورة   )8(
اإلنسان كما ال خيىف.

)ط، ل(: وِغيَض الَماُء.  )9(
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اءاِت)1) اداِت من الظَّ باُب بياِن َمْعرفِة تميزيِ الضَّ
ا بِمخَرٍج ِر)	)	16. فتْميزَي ضاٍد ُصْن من الظَّ

ْ
ك وَمْع َوْصِف إْسَطاٍل َفَقْد َمرَّ بِاذلِّ

َاَوَرا)	)
َ

جت حبيُث  ِجّداً  َفَبيِّْنُهَما  ْهِر166.  الظَّ َمَع  يَعضُّ  َبْعٍض  َمْع  نَقَض 
َ
أ
َ
ك

فصٌل يف بياِن تبيِي احُلروِف الُمتقاربِة)	)
َرابًَة

َ
ق احلروِف  بتَْبيِي  عليَك  والَغرْيِ)	)167.  اءِ  والظَّ اِد  كلضَّ َتا 

َ
الق إذا 

َرْضُتُم
َ
َضِّ	16. كُخضُتْم َعَرضُتْم واضُطِرْرُتْم ف بال  ُنَقيِّْض  َمْع  ْضُتْم 

َ
ف
َ
أ قَضَيْتْم 

وَن ضاِمٌر 169ِّ. تَِفيُضوَن ِغيَض الَما َيُغضُّ الضُّ ُضْض من 
ْ
يَّْضَناهُ واغ

َ
ُنَقيِّْض وق

ْت وَضْيٍف وَضيٍِّق رْي170ِ. ويَْغُضْضَن واْبَيضَّ
بالضَّ وتَبَْيضُّ  وا  َعضُّ تََراَضْيُتُم 

َدتِي باُب بياِن َمْعرفِة)6) غنِة انلُّوِن والِميِم الُمشدَّ
بنوٍن وميِمها َتْمِش  احَلرْب171ِ. وُخْذ غنًة  الِعالِِم  ِمن  ْخذاً 

َ
أ َدا  ُشدِّ إذا 

َنا ُن من نُوٍر من انلَّاس)7) إنَّ
َ

إِن ن
َ
ِمرْصِ	17. ك َوِمْن  ْن  مَّ ْم 

َ
أ َعمَّ  ُمِهمٍّ  ِمن  ْم 

َ
َوك

باُب بياِن َمْعرفِة أحاكِم امليِم الساكنِة
الٍث إذا َسَكْن

َ
ى ابَلا بِإْخَفاٍء َفَمْع ُغنَِّة الُمْقرِي)	)	17. َجَرى ُحْكُم ِميٍم يف ث َ دلَ

دِغَمْن
َ
ُعْذرِ	17. ىلع ما هو املختاُر وامليَم أ باِل  ْظِهْر 

َ
أ
َ
ف ِميٍم  بَا  َغرْيِ  ويف 

ْت بَِفاٍء َوَواوَِها
َ
ق

َ
 إذا ال

ً
َيْطرِي	17. خصوصا بَِها  وِيٍّ 

َ
ق بِإِْظَهاٍر   ْ َفَبيِّ

)ص، ط، ل، ن(: باب اتلبيينات.  )((
ِر.

ْ
)ط، ل(: يف اذِلك  )2(

)م(: مىَت َجا ُمالِصقاً.  )3(
)ص(: املقاَرَبِة.  )4(
ثِْر.

َ
)ن(: يف األ  )5(

معرفة: ساقطة من: )ص، ن(.  )6(
)ط، ل، م، ن(: انلَّار. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من )ص(. يُنظر: جواـهر العقيان،   )7(

نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: )8/أ(.
)ص(: اقِْري.  )8(
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اكنِة واتلنويِن باُب بياِن َمْعرفِة أحاكِم انلُّوِن)1) السَّ
َنْت

َّ
176ِّ. وُخْذ ُحْكَم تنويٍن ونوٍن تََسك والرسِّ ِب 

ْ
والَقل واإِلْداَغِم  بِاالِْظَهارِ 

أْخِفْن)	) دلى باٍء بقلٍب وغنٍة
َ
ْظِهْر وال تَْزرِ)	)177. ف

َ
ِق أ

ْ
وِعْنَد ُحُروِف احَلل

الزَّْهِر	17. وأدِغم دلى الٍم وَرا ُدوَن ُغنٍَّة يُوِمُن  ى  َ دلَ َمْعَها  ْدِغمُهَما 
َ
وأ

لُِشْبَهٍة ُظُهوٌر  فيها  ِكمٍة  ِسوى  تَْزر179ِ.  َكْ  وقِْنَواَن  وِصْنَواٍن  ُدْنَيا 
َ
ك

بُِغنٍَّة ابَلَواِق  ِعنَد  ْخِفَيا 
ُ
أ ُهما  تِيَك باخَلرْيِ)	)0	1. 

ْ
ُخْذ َما َمَض َمْع َما َسَيأ

َ
ف

باُب بياِن َمْعرفِة األْمَداِد
فواِجٌب الٌث: 

َ
ث مَداٍد 

َ
أ فأنَواُع  ِر1	1. 

ْ
ث
َ
األ يف  والَهْمِز  الَمدِّ   

ُ
َحْرف كن  إذا 

)	) َجاَءا َوَذاَك اتصاُل ْدرِ		1. بِكلمٍة اِذْ الصَّ من  حبرٍف  َف 
ْ
يُل الزٌم  وما 

وَذا َجائٌِز ِمْنَها عن اجِلْهَبِذ)7) الُمْقرِي		1. وما كن ِمن هذيِن ِمْن)6) كَمَتْيِهَما

وِف واالبتَِداءِ
ُ
باُب بياِن َمْعرفِة الوق

 واالبتَِدا
َ

َحْدرِ		1. َفَهاَك من اآلِي الوقوف َذا  نَت 
ُ
ك أو  الُقْرآُن  ُرتَِّل  إذا 

ُيْقرِي		1. وأقساُمها تاٌم وكٍف َمَع احَلَسْن ملن  اجَلِميِع  َفْهِم  من  بُدَّ  ال 
َ
ف

يَُكْن ولم  الكالُم  تمَّ  إذا  فتاٌم  َيْرِي6	1.  ما  ُق 
ُّ
َتَعل َمْعَن 

ْ
ولِل للْفٍظ 

َفَقْط ُقُه 
ُّ
َتَعل الَمْعَن  كذا يَبَْتِدي ما َبْعَد َهَذيِن َمْن يَْدرِي7	1. وكٍف من 

ٌق
ُّ
َتَعل  

ً
ْفظا

َ
ول ْل 

ُ
ق بَِمْعَن  ا  وأمَّ ُعْذرِ		1.  باِل  بِيٌح 

َ
ق ارِيَها 

َ
ق ُف 

ْ
َوق ُهَنا 

)ط(: نون. وـهو خطأ ظاـهر.  )((
ْخِفن.

َ
)ط، ل، ن(: َوأ  )2(

)ل، م(: تَْذِر.  )3(
رب. واملثبُت يف املنت أعاله يوافق ما ذكره املؤلف يف رشح ابليت. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة 

ُ
)ط، ل، م(: باخل  )4(

مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 85/ب(.
)ص، م(: اَذا َجاَءا.  )5(

)م(: يِف.  )6(
)م(: اجلبهذ، وـهو خطأ من انلاسخ.  )7(
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احَلَسْن
َ
ْل ُهَنا الوقُف ف

ُ
احَلرْب9ِ	1. ِسوى رأِس آٍي ق احَلاِذِق  َعِن  َمنُقوٌل  َذلَِك 

َ
ك

ِة)1)
َ
ِف ىلع احلرك

ْ
فصٌل يف بياِن َمْعرفِة اتلَّحِذيِر من الَوق

ً
ك ُمَرَّ  

ً
حرفا  

َ
والَموقوف وإياَك  وٍف َفَبْعٌض بَِها َيْطرِي190. 

ُ
ِسَوى َرْوِم َمْوق

َذا)	)
َ
ْرِب191. َعَدا فتٍح اْو نصٍب وااِلشماُم هك ذا َنْقُل ِذي اخلُ

َ
ٍع ك

ْ
وَمْع َضمٍّ او َرف

فصٌل)	)
ً
َف َواِجبا

ْ
ْد قِيل يف الُقْرآن ال َوق

َ
ِقْف ِصْل َمَع انلَّرْبِ	19. َوق

َ
 ُخْذ ف

ً
يْضا

َ
 َوْصَل أ

َ
َوال

نَث
ُ
 باُب بياِن َمْعرفِة الَمقُطوعِت والَموُصوالِت وتَاءِ أ

(	(
 ْبَعِة يف الَمَصاحِف الُعثمانِيَِّة السَّ

ْطَعُه
َ
ُدونَك من رسِم املصاحِف ق

َ
وِل والَقرْصِ	19. ف ْنَث ِمن الطُّ

ُ
أ َوتَا  َوَوْصالً 

مصاحٍف ِبطِّ   
ً
َمْقُطوع َبُر  َفزُيْ ْبِر	19.  ْن ِمْن ال َمَع الرَّْسِم يف الزُّ

َ
َمَواِضَع أ

ً
َجئا

ْ
وا وَمل

ُ
َطْع وَتْعل

ْ
 أقوَل اق

َ
ن ال

َ
ِر	19. كأ

ْ
ث
َ
باأل ُهوَد  يف  يَاِسَي  َتْعُبُدوا  وال 

َن
ْ
ْطٌع َوِصْل َغرْيَ َذا الَعرْش196ِ. يُقولوا وال إال وترُْشِْك ويرُْشِك

َ
ْن ق

َ
كذا يَْدُخل

فصٌل)	)
ٌف بَقطٍع ووْصلَِها

ْ
الرس197ِِّ. وباألنبَيا ُخل من  اْنَتا)6)  َمَع  اال  هلإَ  ال  ْن 

َ
بِأ

ا وعن ما ومن ما ا وأمَّ باُب إمَّ
ِصْل

َ
َطْع وَمْفُتوَحُه ف

ْ
ا اق َطع وِمن ما النَِّسا الُغرِّ	19. وبالرعِد إمَّ

ْ
وَعن ما ُنُهوا إِق

ورد ـهذا العنوان يف: )ط، ل( كما ييل: يف اتلحذير من الوقف باحلركة.  )((
)ل(: َكَذا.  )2(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )3(
: ساقطة من: )م(.  )4(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: ط، ل، م، ن.  )5(
نَت.

َ
)ن(: أ  )6(
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باُب أم من)1)
ِفِه

ْ
ِبُل َنا 

ْ
َرَزق ا  ِممَّ ى  َ دلَ وُروٍم  م من بَِفْصٍل ِصْف بِِذبٍْح)	) وبالُعْذر199ِ. 

َ
وأ

باُب أن لم)	)
 ويف سورةِ النَِّسا

ً
يْضا

َ
ْت أ

َ
ل صِّ

ُ
ْفِر00	. ويف ف م َمَع الَقْطِع يف السَّ

َ
ن َمْع ل

َ
كذا َرْسُم أ

باُب حيُث ما
ٍل)	)  ُمَفصَّ

َ
َطْع َماَكين

ْ
ا حيُث ِمن َما اق

َ
ْطِر01	. وث وا َمَع الشَّ

ُّ
َول

َ
نُتم ف

ُ
ُهما حيُث ما ك

باُب إن ما
َما بِإِنَّ  ْطٌع 

َ
ق األنعاِم  ْطِر	0	. ويف سورةِ  َفَقْط َغرْيَ َها َوْصٌل بَِرْسٍم من السَّ

ى األنفاِل وانلحِل إِنََّما َ ٌف دلَ
ْ
رْسِ	0	. وُخل

َ
بِالك وبِاحَلجِّ  َمْقُطوٌع  ْقَماَن 

ُ
بِل

باُب ُكَّ َما
ْ

وُك وآتِيُكُم  ْطٌع 
َ
ق َما 

َّ
ُك ْل 

ُ
وق رِي	0	. 

ْ
ق
ُ
أ وََجا  ِق 

ْ
ل
ُ
وَأ وا  ُردُّ ما  ُف 

ْ
ُخل َما 

َ
ل

َما َدَخْل
َّ
اَل َمن يَْدرِي	0	. ويف سورةِ األعراِف يف ُك

َ
ِسَوى َهِذهِ َوْصٌل كذا ق

باُب بِئَس ما
ْن

َ
ْوا ِصل َذا واشَتَ

َ
ْفُتْم بَِها َوْصٌل ك

َ
ْبِر06	. َخل الزُّ َمَع   

ٌ
ِخالف ُمْر 

ْ
يَأ َما  بِئَْس  ويف 

ِئَْس َما
َ

 بل
ً
الثا

َ
ْوا َكنُوا ث رْش07ِ	. َوَمْع َما اْشَتَ

النَّ َمَع  بَِفْرٍق  ْطٌع 
َ
ق َمْت  دَّ

َ
ق َوَمْع 

باُب يف ما
ُف ما َعَدا

ْ
ْطٌع بِِف ما َهُهنا ُخل

َ
)	)	0	. وق َعرْشِ ِف 

َ
ف الُقَراِن  آِي  ِمن  َمَواِضَع 

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )((
يشري انلاظُم إىل لكمة: ﴿بِِذبٍۡح﴾ ]الصافات: 07)[ الواردة يف سورة الصافات، واذِلبُْح اسم من أسماء السورة كما ال خيىف.  )2(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )3(
ٍل. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة  )ل، م، ن(: ُمَطوَّ  )4(

أسعد أفندي )ورقة: 96/أ(.
. )ص(: الَعرْشِ  )5(
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َن وَما ُهُم
ْ
رْش09ِ	. كِِف ما اْشَتَهت كنُوا َفَعل

والنَّ يِّ  الطَّ يف  نَْيِ 
ْ
اإِلث َوآتَاُكُم 

ويِح ونُنِْشَئُكم وَما
ُ
انلَّْفِر10	. كذا اخلُلُف ما أ من  ضُتم 

َ
ف
َ
أ فِيَما  َناُكُم 

ْ
َرَزق

باُب أين ما)1)

ا فأْيَنَما ْفِر11	. ويف غريِ َهِذي)	) ِصْل وأمَّ السَّ ِمن  ه  َثمَّ
َ
ك ِصْل  ْه)	)  يُوَجِّ وا 

ُّ
تَُول

بَرْسِمَها نساٍء  يف   
ٌ

خالف وفيها  ْعِر	1	.  الشِّ ُسوَرةِ  ويف  ْحَزاٍب 
َ
بِأ ٍف 

ْ
ُخل

َ
ك

باُب إن لم وأن لم وأن لن

م بقْطِعَها
َ
م بهوٍد ِصْل وأن ل

َ
ُعرْسِ	1	. فِإن)	) ل باِل  َْمْع  َْعْل ونَ ْن كذا نَ

َ
ل ن 

َ
أ
َ
ف

يال)	)
َ
باُب ك

َْزنُوا ْيَك وحتَ
َ
ُعْذرِ	1	. ويا َكْ باِل ِصْل َمْع َعل باِل  بِقْطٍع)6)  ْم 

َ
َيْعل وَمْع  َسْوا 

ْ
َوتَأ

باُب عن من

ْه
ُ
ْل فَِصاٌل بَِيرْصِف

ُ
ْن ق ِر)7)	1	. ويف نُوَن َعن مَّ

ْ
ك اذلِّ َعِن  َراٍن 

ُ
ق يف   

َّ
تََول من  بَِعن 

باُب يَوَمُهم

َطْع من الَها بَيْوَم ُهْم
ْ
اريَاِت اق وَمْع بَارُِزوَن ايْضاً)	) َوِمن آيَِة الُغْفِر16	. َوبِاذلَّ

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )م(.  )((
)ل، ط(: ـَهِذهِ. )م(: ـَهَذا.  )2(

ْهُه. )م(: يُوجِّ  )3(
)ط، ل(: َوإِن.  )4(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ط(.  )5(
)ل(: بِرَْسٍم.  )6(

ِر.
ْ
)ص(: بَِعن ِذك  )7(
)ط، ل(: اْقَطْع.  )8(
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باُب َوْيَكأن ومن مال وماٍء)1) وِممَّ وِممَّن
ِصْل

َ
وبالزَّْجِر17	. ويَا ويكأْن َوْصٌل وماِل بَِمْن ف بَِمْنٍع  ِصْل  ْن  ِممَّ  (	( ِممَّ ويف 

باُب ماِل َهذا
َطْع بكهٍف وبِالنسا

ْ
اَن بانلَّْذرِ	1	. ويف ماِل هذا اق

َ
ْرق

ُ
ْل وف

ُ
ق الَمَعارِِج  ويف ِذي 

باُب َوالَت ِحي
ُ ِقيَل اتصالُ

َ
َت َمْع حٍي ف

َ
ِر19	. وتَا ال

ْ
ك اذلِّ ِذي  بِآيَاِت  ُعْثَماٍن  بُِمْخَتارِ 

َزنُوُهم والِم اتلعريِف وَحْرِف انلِّداءِ وهاءِ اتلَّنبِيِه باُب َكلوهم وأو وَّ
َزنُوا)	) وَّ

َ
وَأ َذا 

َ
ك َوْصٌل  وُهُم 

ُ
وكل الُمْقرِي0		.  يَُّها 

َ
َيأ

َ
ك َها  يَا   

ْ
ل

َ
أ َذلَِك 

َ
ك

باُب إيلاسي
ِطيَعًة

َ
ق ُتْمَض  َاِسَي 

ْ
بإيِل والٌم  رْس1ِ		. 

َ
الك ارِِئ 

َ
ق ىلع  قَِياِسٌّ  ايَلا  من 

ا وَمْهَما وُربما باُب نِِعمَّ
وُربََّما وَِصاٌل  َمْهَما   

ً
َمعا ا  نِِعمَّ ِر)	)			. 

ْ
اإِلث َمَع  َوُصوٌل  َحْرٍف  ىلَعَ  وُكٌّ 

تَِبت تَاًء
ُ
باُب هاءِ اتلَّأنِيِث)	) اليت ك

ٍل)6) رْصِ			. وتَا رحٍة ُتْمَض بثاين ُمَفصَّ
َ
ق باِل  وَكٍف  ُهوٍد  زُْخُرٍف  ويف 

كذا نعمٍة  وتَا  وأعراٍف  وُروٍم  الَفْطِر			.  ويف  َطِويٌل  ْقَماٍن 
ُ
ل بِِعْمَراَن 

وماٍء: ساقطة من: )م(.  )((
)ط، ل(: ِميِم.  )2(

ْوَزنُوا.
َ
)ل، م(: َكَذاَك َوأ  )3(

)ط، ل، ن(: وَُصوٌل ىلَع اإلثِْر. )م(: وَُصوٌل بِآِخِر. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله من   )4(
)ص(. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة أسعد أفندي )ورقة: 00)/ب(.

)ن(: ـهاء اتلأنيث الساكنة.  )5(
ٍل. وأثبت املؤلف يف رشحه ىلع املنظومة املثبَت يف املنت أعاله. يُنظر: جواـهر العقيان، نسخة مكتبة  )ل، م(: ُمَطوَّ  )6(

أسعد أفندي )ورقة: )0)/أ(.
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إِبَْرَهْم أِخريَاِن  َمْع  بنحٍل  الٌث 
َ
ث ورِ			.  الطُّ ويف  بَِطوٍل  ِطْب  ُعُقوٍد  ايِن 

َ
وث

ت
َ
ْعَنت وتَاءِ اْمرَأ

َ
باُب تَاءِ ل
طويلٌة ونوٍر  ِعْمَراٍن  ْعُن 

َ
ل وتَا  ِر6		. 

ْ
ك ْوِج يف اذلِّ ْت)1) ُطوٌل َمَع الزَّ

َ
َتاءِ اْمرَأ

َ
ك

ْور7ِ		. بِِعْمرَاَن واتلحريِم َمْع يُوُسَف الَقَصْص
َ

َوتَا َمْعِصَيْت)	) ُطوٌل بَِقْد َسِمَع احل

باُب تَاءِ َشَجَرت وُسنَّت وفِْطَرت
اِطِر

َ
ف ُطوٌل وُسنُت  َشَجَرْت  ِفْطَرْت)	) ويف الُغْفِر			. وتا 

َ
واالْنَفاِل َمْرُسوٌم ك

رَّت
ُ
باُب تَاءِ َكَِمت وَجنَّت وَبِقيَّت واْبَنت وق

َعٍة
ْ
بَِوق وَجنَّْت  ْعَراٍف 

َ
أ ِم 

ْ
ِك َوتَا  والَفْطِر9		.  وِم  الرُّ ويف  ِطْل  بُِهوٍد  بَِقيَّْت 

رةِ القصْص
ُ
ْور0ِ		. وتَاَء ابَنِت)	) اتلحريِم َمْع ق ادلَّ َمَع  بَِهاء  ال  بَِتاٍء  َفَهِذي 

ت
َّ
بَت)	) وَمْرَضات والال

َ
باُب َهيهات وَذات وأ

ٍة
َ
طويل بتاٍء  ذاٍت  َمْع  وهيهاَت  رْش1ِ		. 

بِالنَّ َت 
َّ

والال َمْرَضاَت  بٍَت 
َ
أ ويَا 

اِعَدة)6)
َ
ق
وُمْفَرٍد ِبْمٍع  ٌف 

ْ
ُخل كمٍة  فف  ْبِر			.  الزُّ َمَع  فيها  بِاتلَّاءِ  َسْبَعٍة  ى  َ دلَ

َفُهْم آيٍَة  َمْع  اِت 
َ
الُغْرف غيابَاٍت  ْفِر			.  الصُّ ٍت 

َ
مِجَاال َمْع  بَيَِّناٍت  ىلَعَ 

باُب بياِن َمْعرفِة الَهَمَزاِت الَموُصوالِت
ِ			. َفَهاَك بَِدايَاٍت من الوصِل َهْمَزةً

ْ
انلَّث ِمن  يَُضمُّ  َعْيٌ  لَِما  بَِضمٍّ 

)م، ن(: َكتَا َواْمَرأت.  )((
ُكِتب يف: )ص( فوق ـهذا املوضع: باب تاء معصيت.  )2(

)ص(: بُِطوٍل.  )3(
)ص، ن(: َوتَا واْبنَت. واختلفت نُسُخ الرشح يف ـهذا املوضع، واملثبُت يف املنت أعاله يوافق ما يف نسخة مكتبة أسعد   )4(
أفندي )ورقة: 02)/ب(، نسخة جامعة امللك سعود، برقم )82)6( )ورقة: 26)/أ(. واتفقت نسختا املكتبة احلميدية 

)ورقة: 98/أ( ومكتبة جامعة امللك سعود، برقم )583( )ورقة: 22)/أ( مع ما يف )ص، ن(.
وأبت: ساقطة من: )ط، ل، ن(.  )5(

لم يَرِد ـهذا العنوان يف: )ط(.  )6(
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رْسِ			. من الِفْعِل واْضُمْمَها لَِضمٍّ بَِثالٍِث
َ
والك الَفْتِح  ِمن  َمْبُدوٌّ  رْسِ 

َ
وبالك

رْسِ يف األسماءِ من َغرْيِ الِمَها
َ
ْمِر6		. وبِالك

َ
أ ويف  اْسٍم  ِسَوى   

ً
يْضا

َ
أ ْيُمٍن 

َ
أ ويف 

ـ
ْ
ْل َمَع اْمرأٍة َمَع اث

ُ
نَْيِ واسٍت)1) ق

ْ
ْورِ)	)7		. كذا اث َوبِادلَّ حِبَْدٍر  ُيْقَرى  كذا  ـَنتَْيِ 

َخاتَِمُة الَقِصيَدةِ

ًة
َ
ْت بعوِن اهللِ بِايلُْمِن)	) َسْهل الُهْجِر			. َفَتمَّ ِمْقَوِل  ِمن  انلُّْطِق  يف  ةً 

َ
ُمرَبَّأ

بَِطْولِِ الُمِعُي)	)  اهلُل   َ يرَسَّ َنَعْم  واخَلرْي9ِ		.  ايلُْمِن  َمَع   
ً
ُحْسنا إلْتَماِمَها 

ِمَها
ْ
بِِعل  

ً
يَِقينا ريب  نلا   ْ يرَسِّ

َ
ف اليرُْس0ِ		.  َمَع  الُقَراِن  َفاِظ 

ْ
ل
َ
بأ  

ً
َوُنْطقا

ممٍد الرَبايَا  خريِ  ىلَعَ  َوَصلِّ  الَمْطِر1		.  َوابِِل  َما 
َ
ك وأْصَحاٍب  وآٍل 

بَياتَِها)5(
َ
َتْعَداُد أ

ً
يا

ِّ
والَقْدرِ			. َخَتْمُت حبمِد اهللِ نظم ُمَصل بِالَفْضِل  اَداِت  السَّ َسيِِّد  ىلع 

ُحْز ِمئتَْيِ  َمْع  ِستُّوَن  وأبياتُها  الزُّْهِر			.  ِمن  ُمنرِياً  بَْدراً  َضْوئَِها  َسَن 

َوائٍِد
َ
ف نُُشوُر  ٍب 

َّ
لُِطال  

ٌّ
ُك

َ
ف رِّ			.  ِعْقٍد ِمن ادلُّ

َ
ِف ِجيِد َمن يَْدرِي ك

َ
ف

َج ُكٌّ بُُدوٌر ُمِضيَئٌة)6) ْجِر			. َسَواَد ادلُّ
َ
ف ِمن  َماَواِت  السَّ َطارِ 

ْ
ق
َ
بأ كُصْبٍح 

تَارِيُخ الِكَتاِب)7)
ْل تلَاريِخ َخْتِمَها

ُ
ُوُم الَقَوايِف ق

ُ
ُخْذَها باِل نُْكِر6		. ن

َ
»َذَك وَْجُهَها بَْدراً«)	) ف

)ص(: واْسِت، بغري تنوين.  )((
ْوِر، وـهو خطأ من انلاسخ. ْدٍر وتْدويٍر مع ادلَّ ْدٍر َوتَْدِويِر. )م(: حِبَ )ص، ن(: حِبَ  )2(

)ط، ل(: وايُلْمِن.  )3(
)م(: الَكريُم.  )4(

)ص(: يف بيان االعتذار. ولم يَرِد ـهذا العنوان يف )م، ن(.  )5(
)ن(: ُمِصيبٌة، وـهو خطأ ظاـهر.  )6(

)ل، ن(: تَاريُخ الِكتاِب الَقصيَدة.  )7(
ل لإلشارة إىل سنة )948ـه(، وـهو تاريخ نظم القصيدة. مَّ

ُ
استخدَم انلاظم طريقة حساب اجل  )8(
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يف بيان االعتذار)1)
ْم

ُ
ال تَل

َ
ْعِر7		. َفَيا نَاِظَر انلَّْظِم النَِّسيِج ف ْصلِْحُه بِاحُلْسَن بَِسْمِحَك)	) والشِّ

َ
أ
َ
ف

َعلٍم خرَي  ويَا  ٍب 
َّ

ُطال ويَا خرَي  ْتِ			. 
والسِّ َضاءِ 

ْ
بِاالِغ فِيَها  ِت  َ َعثْ قِْل 

َ
أ

ٌة
َّ
َوَزل ُصوٌر 

ُ
ق إال  بها  يل  َوَما  ْطِف الَقُبوُل ِمن الُعْذر9ِ		. 

ُّ
َوِعنَد َذوِي الل

ًة
َّ
ِجبِل برِِبٍّ   

ٌ
َموصوف هو  وَمن  الِوْزر0ِ		.  من  َعُفوٌّ  إال  نُُه 

ْ
َشأ َفَما 

ْت1ِ		. وَمن كن ذا فضٍل تَطيُب ُنُفوُسُهم
بِالسَّ اتلََّجاوُز  إال  هلم  وليَس 

ٍة
َ
ٍم وَدْول

ْ
الَقْدرِ			. وُهم أهُل إحساٍن وِحل َذا  َكَن  بَِمن  بِاحُلْسَن  يَُراُعوَن 

بانلكر			. وَمن كن ذا جهٍل وُحٍْق وِشْقَوٍة ويطعن  فضل  يف  يشنع 

يف طلب اإلعنة ىلع اتلالوة والقراءة)	)

ناِصٍ خرَي  يا  امهللَ  َك 
ُ
فأسأل انلَّرْصِ			.  َمَع  ٍر 

ْ
وُشك ٍر 

ْ
ِذك ىلع  ِعينِّ 

َ
أ

َرْم
َ
ُروُم َمَع اتلقصريِ من بِابَِك الك

َ
رْسِ			. أ

َ
الك َجابَِر  يا  َديَّاُن  يا  َعَطايَاَك 

قِل َحْوَبيِت واْسُت ىلع ما َجَنيُْتُه
َ
َمَع الَفْضِل واإلْحَساِن والَمنِّ والُغْفِر6		. أ

ربَِّنا بإْحَساِن  َدْعَوانَا  وآِخُر  الرِب7ِّ		.  وِذي  الَقِديِم  هلل  احلمُد  أِن 

َها أَتمُّ الصالةُ  اهللِ  من  وَبعُد  رْبِ			. 
الصَّ َذوِي  الِكَراِم  الرُّْسِل  َخاتِِم  ىلع 

وتَابٍِع وَصْحٍب   
ً
مَجْعا آلِ  ىلع  ِمْسٍك َمَع الِعْطِر)	)9		. 

َ
اَحْت ك

َ
َفَنْفَحاُتَها ف

نُورِ َشارٍِق اُق من 
َ
َر اآلف نُوِّ َما 

َ
َوَما ُحرَِّك األْمَواُج يف ابَلْحِر َوانلَّْهِر)	)60	. ك

)ط، ل(: يف االعتذار. ولم يَرِد ـهذا العنوان يف )م(.  )((
)م(: بِسْمِحِه.  )2(

)ل(: َوالُقْرآن. ولم يَرِد ـهذا العنوان يف )ص(.  )3(
)ل(: الَفْطِر.  )4(

ْحِر.
َ

)ط، ل(: يف الرَبِّ وابل  )5(
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اخلاتمة

مَحد اهلل  وأشكره، ىلع ما وفق وأاعن من إتمام ـهذا 
َ
يف ختام ابلحث أ

ابلحث، وأسأهل بمنه وفضله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يبارك فيه، وجيعله خالصاً 
لوجهه الكريم.

انلتائج:
تتلخص أـهم نتائج ابلحث فيما ييل:

تُعد منظومة عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن لإلمام محد اهلل بن خري . 1
حتديداً،  الرتكية  ادليار  ويف  عرصه،  يف  املهمة  اتلجويد  كتب  من  الرويم  ادلين 

وملاكنته وكفاءته دور جليل يف ذلك.

تُنبئ منظومة عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن عن قدرة اإلمام محد اهلل . 	
الرويم ىلع اتلأيلف نظماً ونرثاً.

اعتمـد اإلمـام محد اهلل الـرويم يف نظمه ىلع كتابني من أشـهر كتـب اتلجويد، . 	
حيـث تابـع يف الـوزن والقافيـة اإلماَم أبـا مزاحـم اخلاقـاين )324ـه( يف رائيته، 
كمـا تابـع يف عـرض املسـائل العلميـة اإلمـاَم ابـن اجلـزري )ت: 833ـه( يف 

اجلزرية. املقدمـة 

ظهر تأثر اإلمام محد اهلل الرويم بمن سبقه من العلماء اذلين نظموا يف القراءات . 	
واتلجويد، اكخلاقاين، والشاطيب، والسخاوي، وابن اجلزري.

اتلوصيات:
تتلخص أـهم توصيات ابلحث فيما ييل:

حرص مؤلفات اإلمام محد اهلل بن خري ادلين الرويم يف علم القراءات واتلجويد، . 1
وإظهار قيمتها العلمية، حيث لم تطبع مؤلفاته من قبل، حبسب علم.
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واتلجويد، . 	 القراءات  الرويم يف علم  ادلين  بن خري  اهلل  اإلمام محد  مجع جهود 
وبيان مزنتله العلمية من خالل تعدد مؤلفاته وتنوعها، وإبراز اختياراته فيها.

وتمكني . 	 بعد،  وحتقق  تُدرس  لم  اليت  اتلجويد  علم  مؤلفات  حرص  ىلع  العمل 
ابلاحثني من دراستها وحتقيقها واملقارنة بني مناـهج مؤلفيها، وتتبع التسلسل 

اتلارييخ يف دراسة مسائل منظومات علم اتلجويد.
وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد، وآهل وصحبه.
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فهرس املصادر واملراجع

املصادر املخطوطة:
أنيس املسامرين يف تاريخ أدرنة )باللغة التكية العثمانية): احِلربي، عبد الرمحن بن  	

حسن األدرنوي )ت: 087)ـه(، نسخة مكتبة رشيد أفندي، رقم )6)6(.

جواهر الِعقيان يف رشح عمدة العرفان: الرويم، محد اهلل بن خري ادلين )ت بعد: )98ـه(،  	
نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم )583(.

)98ـه(،  	 بعد:  )ت  ادلين  بن خري  اهلل  الرويم، محد  القرآن:  اللسان يف حروف  رسوخ 
نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، ضمن جمموع رقم )2503(.

عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن: الرويم، محد اهلل بن خري ادلين )ت بعد: )98ـه(،  	
نسخة مكتبة ميّل كتبخانة، ضمن جمموع رقم )2503(، نسخة مكتبة الهل يل، رقم ))6(، 
نسخة مكتبة جامعة يلدن، رقم )059)(، نسخة مكتبة جامعة اسطنبول، رقم )6273(، 

نسخة مكتبة آيا صوفيا، رقم )4796(.

فيوض اإلتقان يف وجوه القرآن: الرويم، محد اهلل بن خري ادلين )ت بعد: )98ـه(، نسخة  	
نسخة مكتبة  ِزيل، رقم )269(،  تقاة  نسخة مكتبة  ميّل كتبخانة، رقم )96)(،  مكتبة 

اكنكري، رقم )438(.

نسخة  	 )98ـه(،  بعد:  )ت  ادلين  خري  بن  اهلل  محد  الرويم،   : انليب  مولود 
مكتبة الفاتح، رقم )0)45(.

وسيلة اإلتقان يف رشح رسوخ اللسان: الرويم، محد اهلل بن خري ادلين )ت بعد: )98ـه(،  	
نسخة مكتبة الال إسماعيل، رقم )7(، نسخة مكتبة أورخان اغزي، رقم )5))(.
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املصادر واملراجع املطبوعة:
ان، دار  	 أحبـاث يف علـم اتلجويـد: احلمد، أ. د. اغنم قـدوري احلمد، الطبعـة األوىل، عمَّ

)422)ـه(. عمار 

اإلتقان يف علوم القرآن: السيويط، أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر )ت: ))9ـه (،  	

حتقيق: مركز ادلراسات القرآنية، الطبعة األوىل، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة 

املصحف الرشيف )426)ـه (.

إيضـاح املكنون يف اذليل ىلع كشـف الظنون عن أسـايم الكتب والفنـون: ابلغدادي،  	

إسـماعيل باشـا بـن حممـد أمـني )ت: 929)م(، الطبعـة األوىل، بـريوت، دار إحيـاء 

العريب. الـرتاث 

الربهـان يف علـوم القـرآن: الزركـيش، أبـو عبـد اهلل حممـد بـن عبـد اهلل بـن بهـادر  	

)ت: 794ـه(، حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل إبراـهيـم، القاـهـرة، مكتبـة دار الـرتاث.

تاريخ األدب العريب: اكرول برولكمان )ت: 375)ـه(، ترمجة: أ. د. حممود فهم حجازي،  	

واثلقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  القاـهرة،  األوىل،  الطبعة  اجلليل،  د. عمر صابر عبد 

والعلوم، اهليئة املرصية العامة للكتاب )995)م(.

اتلحديد يف اإلتقان واتلجويد: ادلاين، أبو عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ـه (،  	

ان، دار عمار )420)ـه (. حتقيق: أ. د. اغنم قدوري احلمد، الطبعة اثلانية، عمَّ

أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن يلع بن  	 ابن اجلزري،  اتلمهيد يف علم اتلجويد: 

يوسف )ت: 833ـه (، حتقيق: أ. د. اغنم قدوري احلمد، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة 

الرسالة ))42)ـه (.

اتلمهيـد يف معرفـة اتلجويـد: اهلمـذاين، أبـو العـالء احلسـن بـن أمحـد بـن احلسـن  	

ـان، دار  ـ (، حتقيـق: أ. د. اغنـم قـدوري احلمد، الطبعـة األوىل، عمَّ العطـار )ت: 569ـه

)420)ـه (. عمـار 
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اجلامع املفيد يف صناعة اتلجويد: السنهوري، أبو الفتح جعفر بن إبراـهيم )ت: 894ـه (،  	

حتقيق: د. موالي حممد اإلدرييس، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم )430)ـه (.

مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد: اجلعربي، أبو إسحاق إبراـهيم بن  	

عمر بن إبراـهيم )ت: 732ـه (، حتقيق: حممد الزوبيع، الطبعة األوىل، دمشق، دار الغوثاين 

))43)ـه (.

جهد املقل: املرعيش، حممد بن أيب بكر املعروف بساجقيل زاده )ت: 50))ـه (، حتقيق:  	

ان، دار عمار )429)ـه (. د. سالم قدوري احلمد، الطبعة اثلانية، عمَّ

حـرز األمـاين ووجـه اتلهاين: الشـاطيب، أبـو حممد القاسـم بن فريُّه بن خلـف بن أمحد  	

ـ (، حتقيق: حممـد الزعيب، الطبعة اخلامسـة، دمشـق، دار  الشـاطيب الرعيـين )ت: 590ـه

الغوثـاين )427)ـه (.

الطبعة  	 رفيق،  بن  أيوب  عوينيت،  والصفات:  احلروف  مارج  يف  اتلحريرات  خالصة 

األوىل، دمشق، دار ابلينة )434)ـه(.

ادلر املرصـوف يف وصـف مـارج احلـروف: املوصـيل، أبو املعـايل حممد بـن أيب الفرج  	

ـان، دار عمـار  )ت: )62ـه(، حتقيـق: أ. د. اغنـم قـدوري احلمـد، الطبعـة األوىل، عمَّ

)430)ـه (.

ادلر انلضيـد يف علـم اتلجويـد: اخلابـوري، أبـو العباس أمحـد بن عبد اهلل بـن الزبري  	

)ت: 690ـه(، حتقيـق: الفريـق ابلحـي بكـريس امللـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز 

للقـرآن الكريـم وعلومـه يف اجلامعـة اإلسـالمية، الطبعـة األوىل، املدينـة املنـورة، 

مكتبـة دار الزمـان )437)ـه(.

ادلرة الصقيلـة يف رشح أبيـات العقيلـة: اللبيـب، أبـو بكـر بن أيب حممـد عبد الغين  	

)ت حنـو: 736ـه(، حتقيـق: د. عبـد العـيل أيت زعبـول، الطبعة األوىل، ادلوحـة، وزارة 

)432)ـه (. القطريـة  األوقاف 
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ادلرة املضية يف القراءات اثلالث املرضية: ابن اجلزري، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد  	

ابن يلع بن يوسف )ت: 833ـه (، ضبط وتصحيح ومراجعة: الشيخ املقرئ حممد تميم 

الزعيب، الطبعة اثلاثلة، املدينة املنورة، مكتبة دار اهلدى )427)ـه(.

رائيـة أيب احلسـي امللطـي: امللطـي، أبـو احلسـني حممـد بـن أمحـد بـن عبـد الرمحن  	

)ت: 377ـه(، حتقيـق: حممـد عزيـر شـمس، الطبعـة األوىل، اهلنـد، ادلار السـلفية، 

)2)4)ـه(، ضمـن جممـوع مطبـوع بعنـوان: )روائـع الـرتاث(.

رائيـة أيب مزاحـم اخلاقـاين يف اتلـالوة وُحسـن األداء: اخلاقـاين، أبـو مزاحـم موىس بن  	

عبيـد اهلل )ت: 325ـه(، حتقيـق: د. يلع حسـني ابلـواب، الطبعـة األوىل، الريـاض، دار 

كنـوز إشـبيليا )428)ـه(، ضمـن جممـوع مطبـوع بعنـوان: )من ذخائـر الرتاث(.

ان،  	 رسم املصحف دراسة لغوية تاريية: احلمد، أ. د. اغنم قدوري، الطبعة األوىل، عمَّ

ار )425)ـه(. دار عمَّ

طالب  	 أيب  بن  ميك  حممد  أبو  القييس،  اتلالوة:  لفظ  وحتقيق  القراءة  تلجويد  الرعية 

اخلامسة،  الطبعة  فرحات،  حسن  أمحد  د.  أ.  حتقيق:  437ـه(،  )ت:  القرطيب  القريواين 

ان، دار عمار )428)ـه(. عمَّ

زبـدة العرفـان يف وجـوه القـرآن: ابلالُـوي، حامـد بن عبد الفتـاح، من علمـاء القرن  	

اثلـاين عـرش اهلجـري، حتقيـق: مصطـىف آتيـال آقدمـري، الطبعـة األوىل، اسـطنبول 

)999)م(.

 رشح ادلرر اللوامـع يف أصـل مقـرأ اإلمـام نافـع: املنتـوري، أبـو عبـد اهلل حممـد بـن  	

ـ (، حتقيق: الصدييق سـيدي فـوزي، الطبعـة األوىل،  عبـد امللـك القيـيس )ت: 834ـه

))42)ـه (. املغـرب 

الطبعة  	 زاده )ت: 968ـه(،  العثمانية: طاشكربي  ادلولة  انلعمانية يف علماء  الشقائق 

األوىل، بريوت، دار الكتاب العريب )395)ـه(.
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عمدة املفيد وعدة املجيد يف معرفة اتلجويد: السخاوي، أبو احلسن يلع بن حممد بن  	
مرص،  األوىل،  الطبعة  الورايق،  مصطىف  بن  حسن  حتقيق:  643ـه(،  )ت:  الصمد  عبد 

مؤسسة قرطبة للطبع والنرش واتلوزيع ))43)ـه(.

تميـم  	 بـن  بـن عمـرو  أمحـد  بـن  اخلليـل  الرمحـن  عبـد  أبـو  الفراـهيـدي،  العـي: 
)ت: 75)ـه(، حتقيـق: د. مهـدي املخـزويم، ود. إبراـهيـم السـامرايئ، بـريوت، مؤسسـة 

)988)م(. للمطبـواعت  األعلـم 

الصمد  	 عبد  بن  حممد  بن  يلع  احلسن  أبو  السخاوي،  القصيد:  رشح  يف  الوصيد  فتح 
)ت: 643ـه (، حتقيق: د. موالي حممد اإلدرييس، الطبعة اثلانية، الرياض، مكتبة الرشد 

)426)ـه (.

الفجر الساطع والضياء الالمع يف رشح ادلرر اللوامع: ابن القايض، أبو زيد عبد الرمحن  	
ابن أيب القاسم )ت: 082)ـه (، حتقيق: أمحد بن حممد ابلوشيخ، الطبعة األوىل، املغرب، 

املطبعة والوراقة الوطنية )428)ـه (.

نارص  	 د.  إرشاف:  اتلجويد):  )مطوطات  اإلساليم،  العريب  للتاث  الشامل  الفهرس 
ادلين األسد )406)ـه(.

الفهـرس الشـامل للتاث العريب اإلسـاليم، )مطوطات اتلفسـري وعلومـه): إرشاف:  	
د. نـارص ادلين األسـد )409)ـه(.

الكتاب: سيبويه، أبو برش عمرو بن عثمان بن قنرب )ت: 80)ـه (، حتقيق: عبد السالم  	
ـهارون، الطبعة اثلاثلة، القاـهرة، مكتبة اخلانيج )408)ـه (.

كشـف الظنـون عـن أسـايم الكتـب والفنـون: حـايج خليفـة، مصطـىف عبـد اهلل  	
)ت: 067)ـه(، بـريوت، دار إحيـاء الـرتاث العـريب.

مرشد القارئ إىل حتقيق معالم املقارئ: أبو األصبغ، عبد العزيز بن يلع بن حممد بن  	
الشارقة،  األوىل،  الطبعة  الضامن،  حاتم  أ.د.  حتقيق:  )56ـه(،  )ت:  السمايت  ان  حَّ الطَّ

مكتبة الصحابة )2007م(.
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املرشد الوجزي إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة، عبد الرمحن بن إسماعيل بن  	

إبراـهيم املقديس )ت: 665ـه (، حتقيق: إبراـهيم شمس ادلين، الطبعة األوىل، بريوت، دار 

الكتب العلمية )424)ـه(.

املصاحف: ابن أيب داود، أبو بكر عبد اهلل بن سليمان السجستاين )ت: 6)3ـه (، حتقيق:  	

د. حمب ادلين واعظ، الطبعة اثلانية، بريوت، دار البشائر )423)ـه (.

معجم اتلاريخ التاث اإلساليم يف مكتبات العالم: قره بلوط، يلع الرضا وأمحد طوران،  	

الطبعة األوىل، دار العقبة، قيرصي، تركيا.

الطبعة  	 العربية): كحالة، عمر رضا كحالة،  الكتب  )تراجم مصنف  املؤلفي  معجم 

األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة )4)4)ـه(.

دار  	 الرياض،  الطبعة األوىل،  الكريم: إسحاق، د. يلع شواخ،  القرآن  معجم مصنفات 

الرفايع )404)ـه(.

املقدمة فيما يب ىلع قارئه أن يعلمه )املقدمة اجلزرية): ابن اجلزري، أبو اخلري حممد  	

ابن حممد بن حممد بن يلع بن يوسف )ت: 833ـه (، حتقيق: د. أيمن رشدي سويد، الطبعة 

اثلانية، بريوت، دار املنهاج، اعم )426)ـه(.

سعيد  	 بن  عثمان  عمرو  أبو  ادلاين،  األمصار:  أهل  مصاحف  مرسوم  معرفة  يف  املقنع 

دار  الرياض،  األوىل،  الطبعة  احلميد،  حسن  بنت  نورة  حتقيق:  444ـه (،  )ت:  ادلاين 

اتلدمرية ))43)ـه (.

املنـح الفكريـة ىلع مـن اجلزرية: القاري، مـال يلع )ت: 6)0)ـه(، حتقيـق: عبد القوي  	

عبـد املجيد، الطبعـة األوىل، املدينة املنورة، مطابع الرشـيد.

املوضـح يف اتلجويـد: القرطـيب، أبـو القاسـم عبد الوـهاب بـن حممد بن عبـد القدوس  	

ـار  ـان، دار عمَّ ـ (، حتقيـق: أ. د. اغنـم قـدوري احلمـد، الطبعـة األوىل، عمَّ )ت: )46ـه

))42)ـه (.
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د بن يلع بن يوسـف  	 د بن حُممَّ د بـن حُممَّ النـرش يف القـراءات العـرش: ابن اجلَـَزرِي، حُممَّ

)ت: 833ـه(، حتقيـق: أ.د. السـالم اجلكـين، الطبعة األوىل، املدينة املنـورة، جممع امللك 

فهد لطباعة املصحـف الرشيف )435)ـه(.

هدية العارفي )أسماء املؤلفي وآثار املصنفي): ابلغدادي، إسماعيل باشا بن حممد  	

أمني )ت: 929)م(، الطبعة األوىل، اسطنبول، واكلة املعارف اجلليلة ))95)م(.

الرسائل العلمية:
فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش: حلمد اهلل بن خري ادلين القارئ  	

القسطموين )ت: 983ـه( من أول سورة األعراف إىل آخر سورة يونس ، دراسة 

وحتقيق: يسا بنت حممد الشاـهد حممود، رسالة ماجستري، قسم القراءات، لكية ادلعوة 

وأصول ادلين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اعم )433)ـه(.

فيـوض اإلتقـان يف وجـوه الفرقـان يف القـراءات العـرش: حلمـد اهلل بـن خـري ادليـن  	

القـارئ املـرصي )ت: 983ـه(، مـن أول سـورة ـهـود إىل آخـر سـورة انلحـل، دراسـة 

وحتقيق: مريم محدي نوفل، رسـالة ماجسـتري، قسـم القـراءات، لكية ادلعـوة وأصول 

ادليـن، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، اعم )434)ـه(.

فيـوض اإلتقـان يف وجوه الفرقـان يف القراءات العرش: حلمد اهلل بـن خري ادلين القارئ  	

املـرصي )ت: 983ـه(، مـن أول سـورة اإلرساء إىل آخـر سـورة احلـج، دراسـة وحتقيق: 

إيمـان حممد اثلبييت، رسـالة ماجسـتري، قسـم القراءات، لكيـة ادلعوة وأصـول ادلين، 

جامعـة أم القرى، مكة املكرمـة، اعم )433)ـه(.

فيـوض اإلتقـان يف وجـوه الفرقـان يف القـراءات العـرش: خلـري اهلل بـن خـري ادليـن  	

العثمـاين )ت: 983ـه(، مـن بدايـة سـورة العنكبـوت إىل نهايـة سـورة الزمـر، دراسـة 

وحتقيـق: خولـة بنت عبـد اهلل بن عمر ادلمييج، رسـالة ماجسـتري، قسـم القراءات، 

لكيـة ادلعـوة وأصـول ادليـن، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، اعم )433)ـه(.
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ابلحوث العلمية املحكمة:
تاريــخ علــم القــراءات ومؤسســاته يف تركيــا: أقدمــري، د. مصطــىف آتيــال، املؤتمــر  	

العالــم األول للقــراءات القرآنيــة يف العالــم اإلســاليم: أوضــاع ومقاصــد، مركــز 
ــش )434)ـه(  ــة، مراك ــة املتخصص ــوث القرآني ــات وابلح ــرو ادلاين لدلراس أيب عم

.)53 - (3(

سـعود، جملـة  	 بـن  د. اكمـل  العـزني،  القـراءات:  علـم  التكيـة يف  املدرسـة  جهـود 
 )2( العـدد   )28( املجـدل  الريـاض،  سـعود،  امللـك  جامعـة  اإلسـالمية،  ادلراسـات 

.)263  -  233( )437)ـه( 

القصيـدة اخلراسـانية يف ذكـر مـارج احلـروف وصفاتهـا: محـدان، أ. د. عمر يوسـف  	
عبـد الغـين، جملـة معهـد اإلمـام الشـاطيب لدلراسـات القرآنية، جـدة، العـدد )9)(، 

مجـادى اآلخـرة )436)ـه( ))32 - 365(.

القصيـدة الاللاكئيـة أليب عبـد اهلل الاللـاكيئ بروايـة األهـوازي: محـدان، أ. د. عمـر  	
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