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،  وعلى آله وصحبه ومن وااله رسول اهللا،إن احلمد هللا، والصالة والسالم على

 : أما بعد
 وثانية من رسائل اإلمام ،فهذه سادس رسالة من سلسلتنا للدراسات القرآنية

        -~- تشرف أ
الشفاء يف مسألة ( بعد أختها ا، والقراء الكرام خصوصالم عمومبتقدميها إىل أهل الع

 نشر شيٍء من تراث هذا العلَِم ، مث) ( الربارضقصد من ورائها إال أ، ومل )الراء
 الرتر اليسري، وكان مل ينشر منها إالو،  ترك من ورائه مكتبة هامشية ضخمةاجلهبذ الذي

 الشك -  واملسئوليةُ على عاتق أهل البالد جسيمةً يف سبيل ذلك، فالرجل،اه كبريحقُّ
 فأحتف ا ،يدة والآللئ املكنونة الفر، فكشف عن الدرر البهية،غاص يف حبار العلم -

 ، وجتول يف حدائق العلم وجنانه - ا خصوص-، وأهل بالده  - اعموم –املسلمني 
 :فاقتطف منها ، وجىن من مثارها ما دىن ، وهو يف مجيع مؤلفاته يتصف بصفات جليلة 

 ، ال له، متقدم عليه أو معاصر  وتواضع جم مع كل صغري وكبري،من أدب رفيع
، ومع ذلك ال إظهار احلق والكشف عن احلقيقةيهمه إ ، والمخياف يف اهللا لومة الئ

 ...، فيأخذ منها ما يصفو، ويذر ما قد كدر، بل يعرض ويغربل فليس حباطب ليل
 - لتأييد ما يذهب إليه -، يستشهد ن أسلوب علمي رصني، وعربية متينةوم

 !.ول إال بدليلذ بق، فال يأخألئمة ورجال العلمبالكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال ا
 يستحق أن يقوم أشخاص عدة بدراسة شخصيته من - يف احلقيقة -ومثله 

   :، من حيث كونهب عدة ، على النهج العصري احلديثجوان
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ومقرئًا، ا، ا، وحمدثًفقيهاالت اليت برزت  ... ا، وداعيةًومفسروما إىل ذلك من ا
 ! شخصيته فيها

وأن ينفعين ا ،  لوجهه الكرمياد الضئيل خالص أن جيعل هذا اجلهأسأل اهللا تعاىل
 . ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمواملسلمني أمجعني

 

 
 ھـ٢١/١٢/١٤١٩



) ٦ ( 


  

)١( 

 
بذل (تب عنه يف مقدمة كتابه  ما كُاف شيٌء كثري ، خصوصتب عن املؤلِّلقد كُ

، كما )~(سي  أمري أمحد العبابقلم حمققه الشيخ) ث سين النبوةوة يف حوادالق
مبا فيه الكفاية، فمن ) يف مسألة الراءالشفاء ( تأليفه ة ما يف ترمجته يف مقدما شيئًتتوسع
 :قول وباهللا التوفيق أ، فتعريف موجز له االكتفاء ب-هنا  - تثَم رأي

  
 املقرئ املفسر احملدث الفقيه الشيخ حممد هاشم بن عبد الغفور هو اإلمام العالمة

بن عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن خري الدين احلارثي البتورائي 
 .البهرامفوري التتوي السندي

                                                        

/ ٦ : وما بعدها، نزهة اخلواطر للكنوي ٣/٣٥: حتفة الكرام لعلي شري القانع : مصادر ترمجته   )١(
، مقدمة بذل القوة حملققه الشيخ أمري أمحد العباسي، فهرس ٧/١٢٩: ، األعالم للزركلي ٣٧٣

، ٢/٧٨، تذكرة مشاهري السند للوفائي ١٠٩٩-٢/١٠٩٨ : ينالفهارس واألثبات لعبد احلي الكتا
، خمدوم حممد ١٢١-١١٧: موجز تاريخ األدب السندي للدكتور امليمن عبد ايد السندي، ص 

 ،أبو احلسن السندي الكبري ، حياته وآثاره :هاشم التتوي لعبد الرسول القادري، وراجع كتابنا 
 . يف مسألة الراء الشفاء: ، ومقدمتنا لرسالته ٢٧٤-٢٦٦ص
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 ھـ١١٠٤/ ١٠/٣ : ليلة اخلميس )١()تته(من مديرية ) بتورة(يف قرية  ~ولد 

 ، ومبادئ الفارسية، وتلقى عليه القرآن الكرمي،م، ونشأ يف حجر والده١٦٩٢= 
 للعلم إىل مدينة احتل طلب، مث ار والفقه وغريها، والنحو،، وقواعد الصرفوالعربية

 والفنون األدبية حسب املناهج ،، فدرس على مشاخيها وعلمائها العلوم الدينية)تته(
 .على الطريقة التقليدية القدميةواملقررات املتداولة يف بالده آنذاك 


   :على علماء أفاضل ومشايخ أجالء يف بالده ، منهم ~تتلمذ 

: ت ( ~ عبد الغفور بن عبد الرمحن السندي السيوستاين: والده العالمة الشيخ  -١
   .)ھـ١١١٣

 -١٠٩١( ~ العالمة ضياء الدين بن إبراهيم الصديقي التتوي السنديو -٢
 .)ھـ١١٧١

 . ~ والشيخ حممد سعيد التتوي السندي -٣
 . وغريهم من األعالم

 حني رحلته إيل احلجاز ألداء فريضة -كما تتلمذ على علماء احلرمني الشريفني 
 :فأخذ علم القراءات عن  ، - ھـ١١٣٥: احلج سنة 

 .)ھـ١١٤٥:ت( ~ الشيخ علي بن عبد امللك الدراوي املالكي املغريب املدين -٤

                                                        

 .ساكنة) هاٌء(بتائني مفتوحتني ، األوىل منهما خمففة ، والثانية مشددة ، وآخرها   )١(
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 :خذ الفقه واحلديث عن وأ
 ~العالمة الشيخ عبد القادر بن أيب بكر بن عبد القادر الصديقي املكّي -٥

 . مفيت احلنفية مبكة املكرمة )ھـ١١٣٨-١٠٨٠(
 . )ھـ١١٤٠:ت( ~والشيخ ِعيد بن علي النمرسي املصري األزهري الشافعي  -٦
 ).ھـ١١٤٥:ت( ~  املدينوالعالمة الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكوراين -٧
 . )ھـ١١٤١ : ت( ~والعالمة الشيخ حممد بن عبد اهللا املغريب الفاسي املدين  -٨


  : تتلمذ عليه خلق الحيصون ، من أشهرهم

 . )ھـ١١٨٢:ت( ~ ابنه الكبري الشيخ عبد الرمحن بن حممد هاشم -١
 . )ھـ١١٨٧:ت( ~ وابنه الثاين الشيخ عبد اللطيف بن حممد هاشم -٢
 ~ املدين السندي) الصغري(واحملدث الشهري العالمة الشيخ أبو احلسن  -٣

 . )ھـ١١٨٧-١١٢٥(
تويف جبدة ( ~ وشيخ اإلسالم حممد مراد بن حممد يعقوب األنصاري السندي -٤

جد احملدث العالمة حممد عابد بن حممد علي األنصاري  - )ھـ١٢٠٠ :يف حدود 
  .-~السندي 

 . )ھـ١٢٤٦:ت( ~ بد احلفيظ بن درويش العجيمي املكيوالشيخ ع -٥
 ).ھـ١١٩٥ : ت( ~ الشكارفوري السنديالشيخ فقري اهللا العلوي والعالمة  -٦
 . ~ والشيخ حممد بن حممد أشرف بن آدم السندي النقشبندي -٧
 . ~ والشيخ السيد عبد الرمحن بن السيد حممد أسلم احلنفي املكي -٨
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 . ، وغريهم من األعالم~ د اخلالق السندي التتويوالشيخ املخدوم عب -٩


املوجودة : ، من حيث وجيدر بنا أن نفردها بدراسة خاصة، له مؤلفات كثرية

ة،  ، مث بيان املطبوعة منها أو املخطوط- مع حتديد أماكن وجودها -منها أو املفقودة 
فن الذي تتعلق به كالفقه ، ومن حيث النثورةبالعربية منها أو بغريها، املنظومة منها أو امل

وما إىل ذلك، ونسأل اهللا تعاىل ... السرية والتأريخ ، وواحلديث، والتفسري والتجويد
 فيما يتعلق  -~ -، بيد أننا يف هذه العجالة نكتفي بذكر ما ألفه التوفيق لذلك
 :، وهي  والتجويد والقراءات وعلومها فقطبالقرآن الكرمي

 .)تفسري اهلامشيال( ـ املسمى بالتفسري -١
 . جنة النعيم يف فضائل القرآن الكرمي -٢
 . ئ جبمع املقارئحتفة القار -٣
 . حاشية على منت الشاطبية -٤
 . خالصة البيان يف عد آي القرآن -٥
 .باالستفهام  ÆZ  ] رسالة يف تعداد وجوه القراءة يف لفظ  -٦
§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ]  :  قوله تعاىلرسالة يف وجوه القراءة اجلارية يف -٧

  °  ¯Z  ...] ٨٣: البقرة[. 
s     r     q  p  o  n  m  l  ]  : رسالة يف وجوه القراءة اجلارية يف قوله تعاىل -٨

  tZ  ...]٧٥ : آل عمران[. 
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يوسف [...  Z¦   §  ¨  ©  ]  : رسالة يف وجوه القراءة اجلارية يف قوله تعاىل -٩

:١١٠[. 
 . رفع اخلفاء عن مسألة الراء -١٠
 . الشفاء يف مسألة الراء -١١
  .كحل العني مبا يقع من وجوه القراءة بني سورتني -١٢
  .كشف الرمز عن وجوه الوقف على اهلمز -١٣
 .كفاية القارئ يف مشتبهات القرآن الكرمي -١٤
 . ) أيديناوهي هذه الرسالة اليت بني( اللؤلؤ املكنون يف حتقيق مد السكون -١٥

ة،  والتحقيقات الفقهية البديع، والرسائل العلمية،وغري ذلك من مئات املؤلفات
، ولقد عرفنا ذه وغريها من مؤلفاته يف مقدمة رسالته والفتاوى يف احلوادث والنوازل

 . مبا فيه الكفاية) الشفاء(

 
 = ھـ١١٧٤: ، عام رجب/ ٦ :، يوم اخلميس هتيف مدينة ت -~ –تويف 

، فرمحه اهللا تعاىل )تته(الشهرية خارج مدينة ) مكِْلي(، ودفن يف مقربة م١٧٦١فرباير 
 .رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته
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  :لقد رتب املؤلف الرسالة على فصلني
 .فيما يتعلق حبرف املد  : الفصل األول

 .ا أو عارضال ساكن ، سواٌء كان الساكن الزموذكر فيه وقوع حرف املد قب
 . فًا أو خمفادان السكون الالزم مشدوسواٌء ك

  :املد الالزم بقسميه: فذكر هنا أوالً 
 . املشدد واملخفف ، مع بيان مقدار مده

لوقف أو لغريهامث ذكر كون السكون عارض  . 
مل يذكر  –~ -شاطيب مع التنبيه على أن ال - عند اجلمهور-وبني مقدار مده 

 . القصر يف السكون العارض للوقف
، ونوع األمثلة من خالل القراءات العشر أ بالتمثيل للساكن الالزم املشددمث بد

 . املتواترة
 ! مل ميثِّل للمد الالزم احلريف املثقَّل وهنا

، ومن خالل احلريف والكلم: م املخفف بقسميه مث ذكر أمثلة الساكن الالز
 .اءات العشر كذلك القر

 . ، وأردفها بأمثلة الساكن العارض لغري الوقفمث مثَّل للساكن العارض للوقف
، وبني املدغم على قراءة أيب ني املدغم على قراءة محزة والبزيثُم بين الفرق ب

وميكن : "، مث بني الفرق من عنده بقوله ل املوضوع إىل النشر البن اجلزريعمرو، وأحا
 ".... لفرق بينهماأن يوجه ا
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ويف اية قوله نبه على ضعف ما ذهب إليه العالمة الشيخ املال علي بن سلطان 
من قبيل املد اجلائز  zZ ،  [   Å  ÄZ  ] :  من عده مثل -~ -القاري اهلروي 

 :مع جريان األوجه الثالثة فيه بقوله ) أي العارض للسكون(
 ". عن أهل األداءفذلك إما قول ضعيف أو هو أحد القولني"

، وذكر فيه أن اإلشباع يف املد الالزم مقيد بعدم تغري )  ( :مث عنون بقوله
 .السكون حبركة عارضة ، أما لو تغري فله حكم آخر 

، وذكر فيه أن جريان الوجوه الثالثة يف حرف )  : (مث عنون بقوله
م كون الساكن املوقوف عليه مهزة ، املد الواقع قبل السكون العارض الوقفي مقيد بعد

 .أما لو كانت مهزة فال جيوز فيه إال الطول 
، وذكر فيه أن عدم جواز القصر يف الساكن )  : ( بعنواناونبه ثالثً 

املوقوف عليه املهموز مقيد بوجود حرف املد قبله، أما لو كان قبله حرف لني فيجوز 
 .فيه القصر

 . يتعلق حبرف اللني فيما : والفصل الثاين
من ) ع(وذكر هنا حكم حرف اللني الواقع قبل السكون الالزم ، وهو يف حرف 

 . مرمي والشورى: فاحتة سوريت 
 اف اللني ، سواء كان السكون عارضمث بني حكم السكون العارض بعد حر

 . لوقف أو لغريه ، وقدم أمثلة كون السكون عارضاً لغري الوقف
، ولكل حكم مستقل  أو غري مهموزا للوقف فيكون مهموزاكان عارض أما لو

 . بنفسه
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 بني رواية ورش وغريه يف مسألة مد ا، وذكر فيه فرقً)  : (مث عنون بقوله
 .اللني املهموز 

، وذكر فيها استثناء حروف ثالثة من كلية ورش، ) : (مث عنون بقوله
 ).موئال(و) املوءودة(و) سوءات( : وهي



  : ما يلي-~ -يالحظ على املؤلف 
، من حيث أنواعها فقط، وما يترتب عليه من املدود )السكون( أنه ركز على -١

لغة  )اللني(و )املد( : ومل يتعرض لبيان تعريف، ومقاديرها لدى القراء العشرة
ا واصطالح.  

  .- اعموم – مل ينبه على أقسام املد وال على أسبابه -٢
  !! مل يتكلم على حكم املدود اليت بينها من حيث الوجوب واللزوم أو اجلواز -٣

  .اا أو حرفييمل ينبه على أقسام املد الالزم من حيث كونه كلم -٤ 
 . مل ميثل للمد الالزم احلريف املثقل -٥
فف ببعض مثَّل أوالً للمد احلريف املخ: حينما ذكر أمثلة املد الالزم املخفف  -٦

احلروف الواقعة يف فواتح السور دون التنبيه على تسميته باملد الالزم احلريف 
 . املخفف

 فحرف، ، وليس كذلكللمد الالزم املخفف) الالم(حبرف كما أنه أطلق املثال  -٧
يف فاحتة سورة   Z !] قد يكون املد يف ألفه من قبيل املخفف ، كما يف ) : الالم(

وقد  .واِحلجِر) عليهم الصالة والسالمعلى نبينا و(براهيم يونس وهود ويوسف وإ
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يف فاحتة كل من سورة البقرة  Z!  ] ، كما يف ون من قبيل الالزم احلريف املثقليك
فاحتة سورة  Z!  ] ، ويف والعنكبوت والروم ولقمان والسجدةوآل عمران 

 . فاحتة سورة الرعد  Z !] األعراف،  ويف 
، ومل ينبه على كيفية الوقف اارض للسكون حالة الوقف مطلقًالعذكر مقدار مد  -٨

بالسكون احملض أو اإلمشام أو الروم ، وما يترتب عليها من وجوه متعددة ، رغم 
 أشار إىل ذلك بقوله -مؤلِّف اجلواهر املكللة -)١(أن العالمة حممد بن أمحد العويف

 املضموم سبعة من غري فيصح يف املفتوح ثالثة ، ويف املكسور أربعة ، ويف: "
  !، واجلواهر من مراجعه)، خمطوط١٤ : ق(. " ختصيص وال استثناء 

ن الرسالة ، وال من  من شأ- ا أبد-اخلفيفة ال تقلل  وعلى كل فهذه املالحظات
}  |  {  ~  �   ]  ، و على قدر جهده وإخالصه يف العمل، فاملرُء يؤجرشأن مؤلِّفها

  ¡Z )٢(. 

 

بتبييضها ، فقد بدأت )الشفاء يف مسألة الراء(ة بأختها حكاية هذه الرسالة شبيه
، وهي اليت حصلت عليها من فضيلة الشيخ نور حممد وحتقيقها من نسخة واحدة

، مث حصلت على فسه ضمن جمموعة رسائل للمؤلف ن- ~ -السجاويل احلداد 
   :ينسختني أخريني أصفها كلها فيما يل

                                                        

 . ترمجتهستأيت  )١(
 . ١٢٠ :التوبة   )٢(
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موعة من ، وتبدأ يف انور حممد احلداد السجاويل احلدادنسخة فضيلة الشيخ  -١
 ، تتراوحعتاد، وتقع يف تسع صفحاتالنسخ امل: ط  ، كتبت خب٢١٦-٢٠٨: ص 

، ا كلمة تقريب١٥ - ٧: لماا من ، وعدد كا سطر١٧ - ١٣: أسطر صفحاا من 
ليها اسم ، مل يسجل ع٢١١-٢١٠: وفيها سقط بقدر صفحتني كاملتني من ص 

، بل هو الذي كتب )الشفاء(تبها هو الذي كتب رسالة ، وكاناسخها وال تاريخ النسخ
 ) .ن(اموعة كلها خبط واحد ، وهي اليت أرمز هلا بـ 

 ، -~ -نسخة فضيلة شيخنا العالمة غالم مصطفى القامسي السندي   -٢
 كلمات صفحاا من ، تتراوحار سط٢٣: ، يف كل صفحة منها اتصفح) ٦(وتقع يف 

ها ناسخ ، حيث نسخممتاز، وهي أقدم النسخ ، كتبت خبط فارسي كلمة١٣ - ٨: 
: ، عام  رمضان١٧) : الشفاء(ل تاريخ نسخ ، والذي سجيف حياة املؤلف) الشفاء(

لنسخة واضحة اخلط وأخطاؤها  ، غري أن ناسخها مل يسجل امسه عليها، واھـ١١٦٢
، وهي ١٧ - إىل - ١٢: لصفحة نفسها رقم مباشرة يف ا) الشفاء (، وتبدأ بعدقليلة

 .)د(اليت أرمز هلا بـ 
 جماميع، وهي ٢٧٢٠: نسخة مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة ورقمها  -٣

، ضمن خمطوطات  باخلط نفسه٧: ص مباشرة من ) الشفاء(، وتبدأ بعد الرسالة التاسعة
ح أسطر صفحاا ، تتراوصفحات، خبط نسخي مقروء) ٦ (ع يف، وتقتبة احملموديةاملك
، خبط الشيخ  كلمة١٨ - ١٠: لماا يتراوح من ، وعدد كاسطر) ٢١-١٨(من 



) ١٦ ( 


  

 عم احملدث الشهري -)١(حممد حسني بن شيخ اإلسالم حممد مراد األنصاري السندي
اإلسالم  شيخ - ، ووالده -العالمة الشيخ حممد عابد بن أمحد علي األنصاري السندي 

 .)م(ؤلف ، وهي اليت أرمز هلا بـ  من تالمذة امل-حممد مراد األنصاري السيوستاين 
 أختذ واحدة منها أصالً  ملم فمن ثَاه النسخ الثالثة يكمل بعضها بعضوملا أن هذ

 .، وأشري يف اهلامش إىل فوارق النسخ فقط، وإمنا أحاول تصحيح النص وتقوميهللتحقيق



  : كثريةلدي يف ذلك أدلةٌ
منهج املؤلف يف االفتتاحية ، حيث غالب مؤلفاته تفتتح باخلطبة نفسها اليت ا : أوالً 

 .)٢(افتتح رسالته هذه

                                                        

ولد ونشأ يف بالد السند ، وقرأ العلم على والده مث هاجر معه إىل البالد العربية ، فحج وزار   )١(
رمني الشريفني ، ويف مدينة جدة كذلك حيث سكن والده هناك ، وقضى فترة من حياته يف احل

كما طاف يف بالد اليمن وأخذ من علمائها ، واستفاد منه خلق كثري يف العلوم الدينية والطب 
التبيان للزجر عن شرب الدخان، وكتاب مهذب اهلداية يف الفقه احلنفي، : اليوناين، من تأليفه 

، عدد مشاهري ٤٢:الرحيم، ص: ، جملة ٧/٤٣٨:  اخلواطر نزهة( ، ھـ١٢٢٠تويف يف حدود 
إرشاد القاري إىل (: السند، بقلم شيخنا العالمة غالم مصطفى القامسي السندي، وانظر مقالنا 

 ).ترمجة اإلمام حممد عابد السندي األنصاري
صحبه ومن حنا احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله و( :وهي قوله   )٢(

، )وفقين اهللا تعاىل بإمتام حتقيقه(كشف الرين عن مسألة رفع اليدين : انظر من مؤلفاته ). حنوه
، ترصيع الدرة على درهم الصرة، ) خمطوط(تنقيح الكالم يف النهي عن قراءة الفاحتة خلف اإلمام 

> 



) ١٧ ( 


  

من عادته ذكر تاريخ شروعه يف التأليف ، وقد بدأ يف تأليف رسالتنا هذه بتاريخ  : اثاني
   .ھـ٩/١١٤٨ /٢١:
سخ الرسالة اليت أشرنا إليها يف العنوان السابق اتفق مجيعها على نسبتها إىل ن : اثالثً

 . املؤلف املذكور
١(مل خيتلف أحد من الذين ترمجوا للمؤلف يف ذكرها من مؤلفاته : ارابع(. 

هو أن املؤلف نفسه : وهو أهم وأقوى من كل ما سبق ذكره من األدلة  : اخامس
إحتاف األكابر مبرويات الشيخ عبد ( الشهريذكرها ضمن مؤلفاته يف ثبته 

 .)٢()القادر

 

 .قمت بتبييض النص على الطريقة العلمية احلديثة، ومقارنته بالنسخ املذكورة أعاله -١
  . { } :وضعت الكلمات القرآنية بني أقواس مزهرة هكذا -٢

                                                                                                                                                          

: وم اإلسالمية بكراتشي، عام طبعة إدارة القرآن والعل(و معيار النقاد يف متييز املغشوش عن اجلياد 
، التحفة املرغوبة يف أفضلية الدعاء بعد املكتوبة )مطبوع(، الشفاء يف مسألة الراء )ھـ١٤١٤

 .وغري ذلك من كتبه ورسائله) مطبوع(
 .تتوي للقادري خمدوم حممد هاشم: انظر مقدمة بذل القوة حملققه العباسي ، وكتاب   )١(
 .خمطوط ١٤٠/ق : اإلحتاف  )٢(



) ١٨ ( 


  

علم الضبط لدى املشارقة، ضبطت الكلمات القرآنية بعالمات التشكيل املتبعة يف  -٣
 -خرى فأضبطها  برواية أام حفص، إال إذا كان احلكم متعلقًعلى رواية اإلما

حسب تلك الرواية- اغالب  . 
[ ] عزوت الكلمات القرآنية إىل سورها مع أرقام آياا داخل النص بني حاصرتني  -٤

 .  هلامش، إال إذا كانت الكلمة قد وردت يف أكثر من سورة فأخرجها يف ا
 :  "  "  .وضعت النصوص الواردة يف املخطوطة بني عالميت التنصيص هكذا  -٥ 
 يف مصادرها - على قلتها يف رسالتنا هذه -اجعت النصوص الواردة يف الرسالة ر -٦

 . - إن وقع اختالف يف العبارة -األصلية ، وصححتها 
 . [ ]  :وضعت الزيادات وفوارق النسخ بني معقوفتني هكذا -٧ 
 .  باألعالم الذين وردت أمساؤهم يف ثنايا الرسالة-باإلجياز - عرفت -٨
  .ا الرسالة تعاريفها لغةً واصطالحذكرت للمصطلحات الواردة يف -٩

، مع توثيق القراءات حلكم فيهانبهت على اختالف الطرق اليت أطلق املؤلف ا -١٠
 . األصيلةوالروايات الواردة فيها من املصادر املوثوقة و

، ومنهجه يف ترمجة موجزة للمؤلف: مشتملة على كتبت مقدمة موجزة للرسالة  -١١
 .الرسالة ، ووصف نسخ املخطوط ، وعملي يف التحقيق 

، وجعلتها يف آخرها حيث تتقدمها فهرسة قمت بعمل فهرسة حملتويات الرسالة -١٢
 .  املصادر واملراجع

 لوجهه اعاىل أن جيعله خالصبإمتامه، وأسأله تالذي أنعم علي    وأمحد اهللا،هذا
، إال من أتى اهللا بقلب نون، وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع مال وال بالكرمي
 . ، وعلى آله وصحبه أمجعنياهللا وسلم على سيدنا ونبينا حممد، وصلى سليم



) ١٩ ( 
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) ٢٠ ( 


  

 )د(نسخة الصفحة األوىل من 



) ٢١ ( 


  

 )د( الصفحة األخرية من نسخة



) ٢٢ ( 


  

 )م(الصفحة األوىل من نسخة 



) ٢٣ ( 


  

 )م(الصفحة األخرية من نسخة 



) ٢٤ ( 


  

 )ن(الصفحة األوىل من نسخة 



) ٢٥ ( 


  

 )ن(صفحة قبل األخرية من نسخة 
 



) ٢٦ ( 
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) ٢٧ ( 
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، وعلى آله وصحبه ومن نيب بعده ، والصالة والسالم على من الهللا وحده احلمد
 . حنا حنوه

فيقول العبد الذليل املفتقر إىل رمحة ربه اجلليل : أما بعد 
    -وا حيبه ويرضاه وفقه ربه تعاىل للعمل مب ،اجعل آخرته خري 

 .، آمني -)١(من أواله
، وشرعت ا بعض ما يتعلق مبسائل مد السكونإن هذه رسالة خمتصرة ذكرت فيه

 ومائة ومثان وأربعني ألف: فيها يف احلادي والعشرين من شهر رمضان املبارك سنة 
 .)٢(من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم والتحية] ٢١/٩/١١٤٨[

:.  
هو املوفق للصواب، وامليسر  )٣(، واهللا سبحانه وتعاىلورتبتها على فصلني

 .، وبه أستعنيللصعاب

                                                        

 .)األوىل) : (م( يف  )١(
 .)م(يف ليست ) والتحية(: كلمة   )٢(
 .وهو من غلطه) هو(حرف الواو قبل ) د(، وزاد ناسخ )م(يف ة ، غري موجود) وتعاىل(  )٣(



) ٢٨ ( 


  

 














) ٢٩ ( 


  


 )١( 

)٢(: 
:  أي -ففيه  ،)٤(ا الزم)٣( فإن كان سكونه،وقع قبل ساكنأن حرف املد إذا 
، سواء كان ذلك الساكن )٥(-ا إمجاع-فقط املد الطويل :  -يف حرف املد الواقع قبله 

٦(ا أو خمففًامشدد(. 

                                                        

، والواو الساكنة املضموم ما قبلها،  Z"  ]  : حوا، ناأللف مطلقً: حروف املد ثالثة، وهي   )١(
حون : [  ?Zاكنة املكسور ما قبلها، حنو ، والياء الس : [  bZ  يف كلمة الثالثة ، وقد اجتمعت

 : [  iZ  على قول اجلمهور -حروف املد واللني، وخترج  :، وتسمى ) أوتينا(، وكلمة - 
من اجلوف ، ولذا تسمى هوائية، وهل هي األصل واحلركات أخذت منها، أم العكس، أم كل 

 واألخري هو ما -١/٢٠٤:  كما يف النشر - على األول  واجلمهور.منهما أصل؟ أقوال ثالثة 
 .١٠٦-١٠٣ :الرعاية : رجحه مكي بن أيب طالب يف 

 .]مقام مد السكون: أي [ :مجلة تفسريية ) م(، وزاد يف ) د(و ) ن(كذا يف   )٢(
 .)م(و ) ن(ساكنه ، والصحيح ما أثبتناه من ) : د(يف   )٣(
الكلمي واحلريف، وكل : ، وينقسم إىل قسمني "  املد الالزم "هذا ما يسمى عند اودين بـ  )٤(

 .املثقل واملخفف: منهما ينقسم إىل قسمني 
القراء جممعون على ": هذا، وقال ابن اجلزري .يفر، وهو حت)مجعا) : (د(و) ن(، ويف )م(كذا يف   )٥(

مده مشبعا قدرا إال ما ذكره خلفً وال افًا سلأعلم بينهم يف ذلك خالفً  ال،ا من غري إفراطا واحد
 .١/٣١٧: النشر.")حلية القراء(األستاذ أبو الفخر حامد بن علي بن حسنويه اجلاجاين يف كتابه 

 وبأن األكثر ،ا عن بعض القراء يف تفاضلهم بني املد املدغم وغري املدغمذكر ابن اجلزري خالفً  )٦(
ذلك إىل أيب حامت السجستاين، وذهب ابن ا من املظهر، ونسب على أن مد املدغم منه أشبع متكين

> 



) ٣٠ ( 


  

١(-  إما لوقف أو لغريه- اوإن كان سكونه عارض( :  

 .-)٥(جلمهور عند ا-)٤(، والقصر)٣(، والتوسط)٢(الطول
 .)٧(القصر يف السكون العارض للوقف )٦(ومل يذكر الشاطيب

                                                                                                                                                          

جماهد إىل أن املد يف غري املدغم فوق املدغم، إال أن اجلمهور على التسوية يف ذلك كله، راجع 
 .١/٣١٨: النشر 

 ."املد العارض للسكون" وهو ما يعرف عند القراء بـ   )١(
بة اإلشباع كاملد الالزم، الجتماع ، وهو ما يسمى مبرت)م(، واملثبت من )الطويل) : (د(و ) ن(يف   )٢(

 .الساكنني واعتداداً بالعارض، ويقدر عند املتقدمني بثالث ألفات، وعند املتأخرين بست حركات
)٣(  ا، ويقدر عند املتقدمني وهي املرتبة الثانية، وذلك ملراعاة اجتماع الساكنني ومالحظة كونه عارض

 .بألفني، وعند املتأخرين بأربع حركات
 .ويقدر بألف واحدة أو حبركتني، وذلك ألن السكون عارض فال يعتد به  )٤(
، ملا روي من خالف عن بعض القراء يف يصح ، وال)اإمجاع) : (م(، ويف ) د( و)ن(كذا يف   )٥(

الصحيح جواز كل من الثالثة جلميع القراء لعموم قاعدة ": قلت :  إال أن ابن اجلزري قال ،مراتبه
 .١/٣٣٦:  النشر ". وعدمه عن اجلميعبالعارض االعتداد

اإلمام أبو القاسم ابن ِفريه بن خلف الرعيِني األندلسي الشاطيب ، إمام من أعالم القراء : هو   )٦(
 :، وتويف بالقاهرة يف ھـ٥٣٨ :معروف، صاحب القصيدة املعروفة بالشاطبية، ولد بشاطبة يف 

 : ، األعالم للزركلي٥٧٥-٢/٥٧٣ :ة القراء الكبار ، معرف٢٣-٢/٢٠ :غاية النهاية  (.ھـ٥٩٠
١٨٠ /٥(. 

، وذكر الشراح يف ١٧٦: قف وجهان أصال ، البيت رقم وعند سكون الو: حيث قال يف الميته   )٧(
 .١/٣٣٦:  راجع النشر . وهو ما ذكر عنه السخاوي يف شرحه،الطول والتوسط: الوجهني أما 



) ٣١ ( 


  

)١()٢(: 
 yZ  ] و، )٤( Z^  ]  ، و]٣، ٢، ١ : اآلية[ �Z       ] ، و)٣( AZ  ]  : حنو

، )٥(دالـ على وجه اإلب]١٤٤ ،١٤٣ : األنعام[ Z,  ]  و، ]٥٩ : ، النمل٥٩ : يونس[
 ، )٦( عند من شددمها] ١٩ : ، احلج ٦٣ : طه [ ÁZ  ]  و، ] ١٦ : النساء [ Z  9] و
] ، و ] ١٧ : اآلية [باألحقاف  )٧( lZ  ]  و، ] ٦٤ : اآلية [ر ـبالزم zZ  }  ] و

  ¨Z  ٨( عند من أدغمها]٨٠: اآلية[يف األنعام(. 
                                                        

 .) !األمثلة: () م (، ويف) د(و) ن(كذا يف   )١(
 بيد أنه مل يذكر ،الكلمي واحلريف:  العنوان يدل على أن املؤلف سيمثل لقسمي الالزم املشدد  )٢(

 . Z!  ]  والسني من ، Z!  ] الالم يف  : مثاالً للقسم الثاين؛ ومنه
 .١٦٤: من مواضعها سورة البقرة ، اآلية   )٣(
 .٧: من مواضعها سورة الفاحتة ، اآلية   )٤(
تسهيل بني ال:  ، والوجه الثاين فيهما Z,  ]   و، yZ  ] يف املثالني األخريين فقط : أي   )٥(

: ، ص اإلضاءة: مد الفرق، للفرق بني االستفهام واخلرب، انظر : بني، ومها لكل القراء، ويسمى 
 .١/٣٧٨:  النشر . ، على قراءة أيب عمرو وأيب جعفر٨١:يف يونس ) ءالسحر(، ومنه ٢٤

 .٢/٢٤٨: النشر : ، انظر شدد النون فيهما، وهو ابن كثري: أي   )٦(
 .)!!اهللا اين) : (ن(بنون واحدة على لفظ القراءة باإلدغام، ويف ) أتعداين( : )د(، ويف )م(كذا يف   )٧(
-٢/٣٦٣ : النشر( العشرة ما عدا نافع وأيب جعفر وابن عامر  zZ  ] قرأ بتشديد النون من   )٨(

، وقرأها بقية العشرة هشام عن ابن عامر lZ  ]  بإدغام النون يف النون من ، وقرأ)٣٦٤
العشرة ما عدا نافع وأيب جعفر  Z¨  ] ، وقرأ بتشديد النون من )١/٣٠٣:النشر (باإلظهار 

 ).٢٦٠-٢/٢٥٩:النشر (.، وهشام خبلف عنهاواحد وابن ذكوان قوال



) ٣٢ ( 


  

 ،]٣-١ : الصافات[ Z!  "  #  $  %  &  '  )  ]  : حنو: ومنها 
 .كما سيأيت )٣(عند أيب عمرو  ال،)٢(عند محزة )١(]فإن هذه األمثلة من الساكن الالزم[

 .)٤( عند من أدغم عن خالد]٣ : العاديات[ l  kZ   ]  : وحنو

 .)١( عند رويس]١٠١:املؤمنون [ Z¼  ½  ¾    ]  : وحنو

                                                        

 .)م(ادة من ، والزي)د(و) ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )١(
 ، وتويف حبلوان ھـ ٨٠:  هو محزة بن حبيب الزيات التميمي الكويف، أحد القراء السبعة، ولد سنة  )٢(

، معرفة القراء الكبار ٢٦٣-١/٢٦١: غاية النهاية  (.خلف وخالد:  ، أشهر رواته ھـ١٥٦: سنة 
 :١١٨-١/١١١(. 

ري، أبو عمرو، أحد القراء السبعة، ولد مبكة سنة هو زبان بن العالء بن عمار املازين التميمي البص  )٣(
: الغاية  (.الدوري والسوسي: ، من أشهر رواته ھـ١٥٤: ، وتويف بالكوفة سنة ھـ٦٨: 
 ).١/١٣٤:، النشر ٢٩٢-١/٢٨٨

n  mZ  ، [  k  ] : يف ) عن محزة: أي (واختلف عن خالد عنه  : قال ابن اجلزري  )٤(
   lZ  ، بكر بن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خالد ، وأبو الفتح فروامها باإلدغام أبو

فارس بن أمحد عن أصحابه عن خالد ، وبه قرأ الداين عليه ، وروى أبو إسحاق الطربي عن 
وى سائر الرواة عن خالد ، ور فقطn  mZ  ] : البختري عن الوزان عن خالد إدغام 

] : ، وانفرد ابن خريون عنه بإدغام ن تبعهعنه أبو القاسم الشاطيب وم، وذكر الوجهني إظهارمها
  f  eZ  ھـ ٢٢٠:، تويف بالكوفة سنة  راويي محزةأحد: ، وخالد ١/٣٠٠: ، النشر. 

 ).٢٧٥-١/٢٧٤:غاية النهاية (



) ٣٣ ( 


  

 .)٢( عند من أدغمه عن رويس]٧٩: البقرة[ Z:  ;   ]  : وحنو
 I  HZ  ]  و،]٢:املائدة [ Å  ÄZ   ] ، ]٢٦٧:البقرة [ r  qZ  ] :  حنو: ومنها 

 .)٣( وأمثاهلا عند البزي]١٠:عبس[

 
 .يف فواتح السور )١([ونظائرها الواقعة ، )٤()ميم(، )الم(، )صاد(، )كاف : (حنو

                                                                                                                                                          

بتقدمي الواو على ) وريس(فكتبه ) د( ناسخ أخطأيف، ور، وهو حت)ورش) : (ن(، ويف )م(كذا يف   )١(
د اهللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري، أحد راويي اإلمام يعقوب بن أبو عب: الراء، ورويس هو 

-٢/٢٣٤:غاية النهاية  (ھـ٢٣٨تويف بالبصرة يف ) من القراء العشرة(إسحاق احلضرمي البصري 
ووافقه رويس على ":  قال ابن اجلزري .)١/١٨٦:، النشر١/٢١٦:، معرفة القراء الكبار٢٣٥

:   النشر". Z¼  ½  ¾    ] والرابع الباء يف سورة املؤمنني  ...إدغام أربعة أحرف بال خالف 
 .٢/٣٢٩ و ١/٣٠٠

 راجع .، ورويس يدغم الباء يف الباء هنا خبلف عنهيفر، وهو حت)ورش) : (ن(، ويف )م( يف كذا  )٢(
 .١/٣٠١ :النشر 

عنه  : ...ال  إىل أن ق-ويف الوصل للبزي شدد تيمموا : ، قال الشاطيب حيث يشدد التاء فيها  )٣(
 بن عبد اهللا البزي من أمحد بن حممد: ، والبزي هو )٥٣٣-٥٢٦: احلرز (له اهلاء وصال تلهى قب

من القراء (، أحد راويي اإلمام ابن كثري املكي أهل مهذان، مقرئ مكة ومؤذن املسجد احلرام
 :، النشر ١٢٠-١/١١٩:غاية النهاية (.  ھـ٢٥٠: ، وتويف ا يف ھـ١٧٠: ولد مبكة يف )السبعة

١/١٢١(. 
 .املد الالزم احلريف ، وهذا من قبيل)ميم(بدل ) قاف( ) :م(، ويف )د(و) ن(كذا يف   )٤(



) ٣٤ ( 


  

 .)٢( عند من أبدل]٩١، ٥١ : يونس[ ÆZ  ]  : وحنو
 .)٤( ووصالًامن حيذف اهلمزة ويسكن الياء وقفًعلى قراءة  )٣( RZ  ] : ومنها 

] [  §Z ]٥(] ووصالًا يف قراءة من أسكن ياءه وقفً]١٦٢ : األنعام(. 
،  ]١٠ : يس ،٦ : البقرة[ Z&  ] ، و ]١٤٠ : البقرة[ Z¶  ¸  ] :  حنو: ومنها 

L  K  ] ، و]٥ : النساء[ Z¦   §   ] ، و)١( D  CZ  ] ، و]١٣ : اادلة[ Z:  ] و

                                                                                                                                                          

 .بقدر صفحتني كاملتني) ن(من هنا بدأ السقط من   )١(
ا مع املد املشبع، أو إبدال اهلمزة الثانية ألفً: وهم كل القراء ، حيث فيها وجهان للجميع ، ومها    )٢(

البيت (ال مد فيها، وهو ما ذكر اإلمام الشاطيب يف احلرز : ها بني بني، وعلى الوجه الثاين تسهيل
  :بقوله) ١٩٣-١٩٢: رقم 

  ومهزة االستفهام فامدده مبدال-وإن مهز وصل بني الم مسكن 
 . يسهل عن كل كآالن مثال-فللكل ذا أوىل ، ويقصره الذي 

) : م(، ويف )االي) : (د(وقد رمست الكلمة يف ، ٤  :، الطالق٢ :، اادلة ٤ :األحزاب   )٣(
 .)الالءي(

وهو البزي عن ابن كثري وأبو عمرو يف وجه إبدال اهلمزة ياًء ساكنة ، فيمدان فيه اللتقاء الساكنني   )٤(
حبذف الياِء ، ففي تعبري املؤلف تسامح، حيث مل يقرأ أحد ) الالِء: (، ومها من الذين يقرؤوا 

 كالبزي وأيب عمرو، من قبيل الالزم - ، وفيها مد مشبع ١/٤٠٤: زة ، انظر النشر حبذف اهلم
 : ص البدور الزاهرة للقاضي،( فقط، ا جعفر يف وجه اإلبدال، ولكن وقفً لورش وأيب-املخفف 
 .نظر)  ووصالًاوقفً(قييد املؤلف هلا باحلالتني ، ففي ت) ٢٥١

، ا قالون بإسكان الياء وصال ووقفً، وقرأها)د(و) م(بت من ث، وامل)ن(ما بني املعقوفني سقط من   )٥(
 : ، قال الشاطيب ٢/٢٦٧:  النشر .عنه، وأبو جعفر وورش خبلف
 .)٤١٣: احلرز ، البيت رقم (ـوال )خـ(ـي باخللف ، والفتح )جـ(وحمياي 



) ٣٥ ( 


  

    MZ ]و، ]٣١ : البقرة [  X  W  VZ )٢( ]عند من أبدل اهلمزة الثانية املفتوحة ]٣٣ : النور 
 .)٣(ألفاً واملكسورة ياًء

، )٥(اجلزري يف نشره: من الساكن الالزم  )٤(صرح بكون هذه األمثلة كلها
 .)٦(والعويف يف اجلواهر املكللة

                                                                                                                                                          

 .٢٧ :، املؤمنون ٩٤، ٨٢، ٦٦، ٥٨، ٤٠ :هود   )١(
 .التمثيليف ) أردن: (زاد كلمة ) م(يف   )٢(
األمثلة، راجعها يف  وورش وقنبل يف وجه يف بقية ورش يف وجه يف األمثلة الثالثة األول، وهو  )٣(

 .لقاضيل) البدور الزاهرة( : مظاا يف
، بزيادة الباء) بكلها: (الثالث النسخ هذا وما سيأيت يف أمثلة الساكن العارض لغري الوقف يف   )٤(

 .ولعل الصحيح ما أثبته
 .٣٨٥-١/٣٨٤ ،١/٣٦٣، ١/٣١٤ :النشر : انظر   )٥(
عويف من علماء القراءات هو العالمة حممد بن أمحد ال:  خمطوط، والعويف ٢٧: اجلواهر، ص   )٦(

حبر املعاين :  له مؤلفات عديدة، وكتابه اجلواهر ملخص من كتابه ھـ١٠٥٠: ، تويف سنة والتفسري
 .٦/٩:  ترجم له الزركلي يف األعالم امللخص، مصورة من السبع املثاين، ويف مكتبيتوكرت 



) ٣٦ ( 


  

 

 .)٣(nZ  ]  ،)٢(Z.  ]  ،]٥:الفاحتة[  5Z  ]  ،)١(Z,  ]  : حنو
 ، ] ١٧ ،١٤ ،١٣ : يوسف [ ÇZ  ] و،  ] ٤٥ : احلج [ Z°     ] : و ـحن: ومنها 

 .)٤( عند من أبدل ، وذلك إذا وقف عليه]١٤٣ : األنعام[ Z%  ] و

                                                        

القصر : حيثما وردت، ويف حالة الوقف عليها وعلى ما مياثلها من ارور أو املكسور أربعة أوجه   )١(
والتوسط والطول مع الوقف بالسكون اخلالص، والقصر على الوقف بالروم، أما الوقف على 

القصر : ففيه سبعة أوجه، وهي :  ÖZ  ] : أو املضموم حنو ، 5Z  ] : املرفوع حنو
والتوسط والطول، على الوقف بالسكون اخلالص، ومثلها على الوقف بالسكون مع اإلمشام، مث 

ففيه ثالثة أوجه فقط، وهي اليت  Z(  ] : الروم مع القصر، أما الوقف على املفتوح حنو 
 .ذكرها املؤلف من القصر والتوسط والطول

 .٣: بقرة ال: من مواضعها   )٢(
 .٢٠٦: البقرة : من مواضعها   )٣(
:  ÇZ  ] ورش والسوسي وأبو جعفر ، ووقفاً محزة ، ) : بري(قرأها بإبدال اهلمزة ياًء ) : بئر  ()٤(

 Z%  ] ورش والسوسي والكسائي وأبو جعفر وخلف يف اختياره ، : باإلبدال ) الذيب(قرأها 
عفر، والباقون بإثبات اهلمزة ساكنة، هذا، ورمست السوسي وأبو ج:  باإلبدال) الضان(قرأها : 

 .باإلبدال) الضان(، )الذيب(، )بري) : (د(و) ن(الكلمات الثالث يف 



) ٣٧ ( 


  

  

وـحن : [   .  -  ,Z ]و،  ]٤-٣ : الفاحتة [  Ê  ÉZ)١( و ، [  '  &Z)٢(  ،
Ð  ] ، و]٤٦ : ، املائدة٢ : البقرة[ Z)(  *   ] و، ]١٩٤-١٩٣ : آل عمران[ Á  À  ¿Z  ] و

  ÑZ)٥(- إذا أدغمها عن أيب عمرو باإلدغام الكبري -)٤(وأمثاله عند السوسي، )٣(. 
!  "  #  $  %  &  ]  ، ]١٠١:املؤمنون[ Z¼  ½  ¾    ] : ومنها 

  (  'Z ]٣-١ : الصافات[ ، [  f  eZ ]١:العاديات[ ، [   l  kZ ] العاديات :

  .-ها بإدغام أيب عمرو  إذا قرأ- عند السوسي ]٣

                                                        

 .٢٤٧: من مواضعها سورة البقرة   )١(
 .٣٨: من مواضعها سورة آل عمران   )٢(
 .٣١: ، غافر ١٠٨: آل عمران  Ñ  Ð  Ï  ÎZ  ] : من قوله تعاىل   )٣(
ر ، أحد من اشته)كورة باألهواز: والسوس (السوسي شعيب صاحل بن زياد بن عبد اهللا هو أبو   )٤(

معرفة القراء (.  ھـ٢٦١:  ، وتويف بالرقة سنة ھـ١٧٣: ، ولد سنة برواية اإلمام أيب عمرو البصري
: ، األعالم ١/١٣٤: ، النشر ٣٣٣-١/٣٣٢: ، غاية النهاية ١/٩٥: ، اإلقناع ١:١٩٣: الكبار 

٣/١٩١.( 
pZ  ، [  l  ] : هو إدغام حرف متحرك يف حرف متحرك ، حنو : اإلدغام الكبري   )٥(

  mZ  وهو كثري لدى السوسي عن أيب عمرو من طريق الشاطبية، ولدى أيب عمرو ويعقوب ،
يف أحد الوجهني عنهما من طريق الطيبة بشروط وقيود ، ومنه يف رواية حفص كلمات معدودة ، 

يف الزمر،  zZ   ] يف الكهف ، و ÌZ   ]  ، و- يف وجه اإلمشام - Z»   ¬  ] : حنو 
ا لكثرة عملية اإلدغام فيه حيث يسكن احلرف املدغم أوالً مث يدغم يف الثاينومسي كبري. 



) ٣٨ ( 


  

من الساكن العارض  )١(]على قراءة أيب عمرو[وصرح بكون هذه األمثلة كلها 
 .)٣(ة، والعويف يف اجلواهر املكلل)٢(اجلزري يف نشره

   األلفاظ املتقدمة املدغمة على قراءة محزة والبزي ، وبني هذه ( بني
األلفاظ املدغمة على قراءة أيب عمرو ، حيث عدت اُألولُ من الساكن الالزم ، والثواين 

،  يف نشره- أي وجه الفرق بينهما -فقد أورد اجلزري ذلك  )٤( )من الساكن العارض
 .)٥( فراجعه إن شئت،وأطال يف حتقيقه

] وميكن أن يوجه الفرق بينهما بأن مثل :  [  zZ ، [  §Z  وحنو ، :
 [  "  !Z وحنوعلى رواية إدغام محزة ،  : [   Å  ÄZ  عند البزي سكونه الزم

 .أنه يسكنه وقفا ووصال: عند من يسكنه، مبعىن 

                                                        

 ).بكلها(بيه على زيادة الباء يف ن، وسبق الت)م(، واملثبت من )د(و) ن(قوفتني سقط من مابني املع  )١(
على سكون الوقف، ينظر  ، وذلك ألن اإلدغام فيها غري واجب فحمل وما بعدها١/٢٩٨: النشر   )٢(

 .١٦٣: ، ص التمهيد البن اجلزري
 .، خمطوط١٤: ق   )٣(
ا مدغمة على قراءة محزة هذه األلفاظ على تقدير كو": هكذا ) م(لقد وردت العبارة املقوسة يف   )٤(

ث عدت يف األول من الساكن الالزم، ويف ، حي كوا مدغمة على قراءة أيب عمرو، وبنيوالبزي
 .)د(و) ن( واملثبت من ".الثاين من الساكن العارض

 .٣٣٨-١/٣٣٧: النشر   )٥(



) ٣٩ ( 


  

 ارض ، ألن أباأيب عمرو فسكونه ع )١(على قراءة Z,  -  .  ]  : وأما حنو
، فلم يكن ، بل يف رواية السوسي عنه فقط)٢(يسكنه يف كلتا الروايتني عنه عمرو ال

 .)٣( ]سكونه الزماً عنده

يف  )٤(أن ما ذكره املال علي القاري" اجلواهر" و،"النشر"فظهر مبا ذكرناه عن 
يه ف )٥(فتجري zZ  ، [   Å  ÄZ  ] :  حنو أن من اجلائز مد: شرح الشاطبية 

لكن [، )٧(]أو هو أحد القولني عن أهل األداء[،  ضعيفقولٌ )٦(ا ، فذلك إم أوجٍهثالثةُ

                                                        

 ."على قراءة إدغام أيب عمرو") : د(يف   )١(
 .الدوري والسوسي عنه: يقصد رواييت   )٢(
 .)م(ما بني املعقوفتني سقط من   )٣(
 من مدن -هراة دينة اهلروي املكي، ولد مب) القاري( حممد امللقب بـنور الدين علي بن سلطان   )٤(

 من ملَ ، عھـ١٠١٤: ، وا تويف سنة اوجاور مكة أكثر من أربعني عام،  -أفغانستان احلالية 
: البدر الطالع للشوكاين  (.أعالم الفقه واحلديث والقراءات وغريها من العلوم، وشهري مبؤلفاته

خليل إبراهيم : ، اإلمام علي القاري وأثره يف علم احلديث ملؤلفه ٥/١٢: ، األعالم ١/٤٤٥
 . !!غري معرف) قاري(، ويف النسخ الثالث لقبه ) قوتالي

 .غري واضحة) د(بالتذكري، ويف ) فيجري) : (م(يف   )٥(
 ).م(سقطت من ) إما: (كلمة   )٦(
 .)م(ما بني املعقوفتني سقط من   )٧(



) ٤٠ ( 


  

  Å  ÄZ  ، [  r  qZ   ] : حنو: صرح املال علي القاري يف شرحه على اجلزرية بأن 
 .)٢(]فقد اختلف التصحيح كما ترى . ، انتهى)١(من املد اجلائز ، وعليه املعول


 إذا وقع قبل - ذكرنا من جريان املد الطويل فقط يف حرف املد أن ما: اعلم 

 . ، فإمنا ذلك إذا مل يتغري سكون ذلك الساكن بسبب عارض باحلركة -ساكن الزم  
بفتح امليم األخرية  -يف فاحتة آل عمران  Z!  "  #  ]  :  حنو،فأما إذا تغري ا

 عند من ]٢-١:العنكبوت[  t  s  r  q Z ]  : ، وحنو-القراء  )٣(]وصالً عند كل
 ا والطول مع، فإن ذلك جيري فيه القصر-)٤(ورش وهو -نقل حركة اهلمزة إىل امليم 

 ، ومن قال به درايةً فالجيوز فيه التوسط ، والوعدمه )٥(بناًء على اعتبار وجود العارض
مزة إىل على قراءة من نقل حركة اهل KZ  ] : معترب بقوله لعدم ثبوته روايةً ، ومثله 

                                                        

: و ـوأغرب املصري حيث جعل حن) : "٢٢٨-٢٢٧ص (القاري يف املنح الفكريةقال املال علي   )١(
 [  "  !Z  باإلدغام عند محزة، وحنو : [    ¾  ½  ¼Z ،  [  r  qZ  من املد

ا لبعضهم حيث جعل من القسم اجلائز، واملعتمد األول، وهذا زلل منه وخطل، الالزم، وقال خالفً
 ."ما ذكرناه فهو املعولفإنه ذهب إىل خالف ما صرحوا به، ف

 .)م(، والزيادة من )د(و) ن( بني املعقوفتني سقط من ما  )٢(
 .)ن(إىل هنا سقط يف   )٣(
، ولد راويي اإلمام نافع املدين ، أحدرشهو عثمان بن سعيد بن عدي القبطي املصري امللقب بو  )٤(

: ، غاية النهاية ١/١٥٢: معرفة القراء (.  ھـ١٩٧:  ، وتويف ا سنة ھـ١١٠: مبصر سنة 
١/٥٠٢(. 

 .)د(و) م( واملثبت من ؛)العرض : ()ن(يف   )٥(



) ٤١ ( 


  

الطول والقصر على : فإن ألفه األوىل جيوز عنده فيه  ،)١(- نافعوهو  -الم التعريف 
 : يف شرح الشاطبية حتت قول املصنف املال علي القاري، كذا صرح اإلبدالوجه 

 .)٢( مثالكل كآالنيسهل عن .:.  ذا أوىل ويقصره الذي فللكل
 و ، Z!  "  #  ]  : جيوز يف ما الجيوز فيه التوسط ، ك أنه ال: )٣(هـفيستفاد من

 [  t  s  r  qZ  ،ورش، لتصرحيهم بأن عند  فحسب قالونلكنه مقيد برواية 
التوسط يف األلف : ، منها عند النقل ستة أوجه يف حال الوصل KZ  ] : جيوز يف 

 .الثانية  )٤( ]يف األلف[وىل مع التوسط والقصر األ
ألوىل مع التوسط يف األلف ا: ، منها وقففيه عنده تسعة أوجه يف حال الوجاز 

 .يف األلف الثانية  )٥(]والتوسط والقصر[الطول 
 ،الكبري )٧(، وصرح بنحوه صاحب املكرر)٦( يف نشرهاجلزري كذا صرح
 .واجلواهر املكللة

                                                        

وكذا قرأ ابن وردان ). ٢٢٩ : احلرز( لدى يونس آالن بالنقل نقال -ولنافع  : ....قال الشاطيب   )١(
 .)٣٦: الدرة . (وال نقل إال اآلن مع يونس بدا : عن أيب جعفر، قال ابن اجلزري 

 .١٩٣: ، البيت رقم اهلمزتني من كلمة: ، باب حرز األماين  )٢(
 .)د(و) م( الناسخ واضح، واملثبت من خطأ، وكونه من )فيشفعا ومنه) : (ن(يف   )٣(
 .)د(و) ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )٤(
 .)د(و) ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )٥(
 بدال لدى وصله جتري على وجه إ-لالزرق يف اآلن ستة أوجه  : قال ابن اجلزري  )٦(

وثلث ثاني ٣٥٩/ ١: النشر. به وبقصر ، مث بالقصر مع قصر -ا، مث وسطن فمد. 
ولعله من مؤلفات العويف، صاحب اجلواهر، أو يقصد ، )الكور) : (د(و) ن(، ويف )م(كذا يف   )٧(

 .املكرر فيما تواتر من القراءات السبع وحترر البن النشار، واهللا أعلم: كتاب 



) ٤٢ ( 


  


أن ما ذكرنا من جريان الوجوه الثالثة يف حرف املد إذا وقع قبل : )١(مث اعلم

 .للوقف فهو مقيد مبا إذا مل يكن الساكن املوقوف عليه مهزة ساكن عارض 
  : أما إذا كان مهزة

: ، والعنكبوت ٧٧: هود [ )٣(JZ  ]  : ، أو على)٢(EZ  ]  : حنو ما إذا وقف على

 فإنه ال، )٦(بضم السني )٥(PZ   ]   )٤(]، أو على]٩ :احلجرات [ zZ  ] [، أو على ]٣٣
ح املال على قاري يف شرحه على الشاطبية حتت قول ، كذا صرجيوز فيه غري املد

 :ه اهللا املصنف رمح
 .)٧(وعند سكون الوقف وجهان أصال

 :ما حاصله أنه  )٨( يف نشرهوقال اجلزري
                                                        

 .)مث(بدون كلمة ) اعلم) : (ن(، ويف )د(و) م(كذا يف   )١(
 .)مسآء) : (د(و) ن(، ويف ، وهو أنسب باألمثلة التالية له)م(ل به يف كذا مثَّ  )٢(
 .)م(سقطت من ) على(  )٣(
 .)ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )٤(
 .١٧: من مواضعه سورة النساء ، اآلية   )٥(
 .)د(و) م(ثبت من ، وامل)بالضم) : (ن(يف   )٦(
 .١٧٦: ، البيت رقم احلرز، باب املد  )٧(
...  فهو من توضيحات املؤلف، والنقط - -، وما وضعته بني شرطتني ، هذا١/٣٦١:    النشر)٨(

بدالً من كلمة ) الطول(تدل على اختصار املؤلف لكالم ابن اجلزري، كما أنه استعمل كلمة 
 .ا وإن كان مؤدامها واحد- اجلزري  حسب تعبري ابن-) اإلشباع(



) ٤٣ ( 


  

جيوز فيه  بالسكون ال PZ   ] ، و)١(zZ  ] ، و NZ  ]  : إذا وقف على حنو "
ملن مذهبه  )٢(اوسط وقفًجيوز الت ، وكذا الا للوقفوإن كان ساكن ،القصر عن أحد
، وهو اإلشباع  بل جيوز عكسه-)٣(كورش[ يف مد اهلمزة املتصل -اإلشباع وصالً 

 إعماال -)٥(كأيب عمرو )٤(] يف مد اهلمز املتصل-توسط وصالً ا ملن مذهبه الوقفً
] :  على -مثالً  -للسبب األصلي دون السبب العارض، فلو وقف القارئ أليب عمرو 

  =Z وإن اعتد .... فإن مل يعتد بالعارض كان مثله يف حالة الوصل ،بالسكون ،

                                                        

 .يفر، وهو حت)يقين) : (ن(يف   )١(
 . الناسخخطأ، وهو من )وقال) : (د(و) ن(، ويف )م(كذا يف   )٢(
 .وكذا محزة  )٣(
 .)م( من تبث، وامل)د(و) ن( سقط من ما بني املعقوفتني  )٤(
  :  ما عدا ورش ومحزة، قال الشاطيب،بل كل القراء  )٥(

 .)احلرز، باب املد والقصر(أو الواو عن ضم لقي اهلمز طوال  .:. ها بعد كسرةإذا ألف أو ياؤ
 عن شيخه أنه كان - تلميذ الشاطيب -والطول هنا ليس على إطالقه، بل هو كما نقل اإلمام السخاوي 

- أي بست حركات-در بثالث ألفات لورش ومحزة، وتق: يقرئ يف هذا النوع مبرتبتني، الطوىل 
: لقاضي، ص ل" الوايف" انظر . - أي بأربع حركات -اقي القراء، وتقدر بألفني لب: ، ووسطى 

واملد فيه عند أيب عمرو وقالون وابن كثري ": ، وقال العالمة زكريا األنصاري يف املد املتصل ٧٣
وربع، وعند ابن عامر مقدار ألفني، وعند عاصم مقدار ألفني : مقدار ألف ونصف، وقيل 

 شرح ".يضبط إال باملشافهة محزة مقدار ثالث ألفات، وهذا كله تقريب الونصف، وعند ورش و
 .٥٢: املقدمة، ص 



) ٤٤ ( 


  

له غري  )١(مل جيز ، ولو وقف مثالً عليه لورش....بالعارض زيد يف ذلك إىل اإلشباع 
، ومل يكن ذلك من سكون وز له ما دون ذلك من توسط أو قصرجي ، والاإلشباع

 بل ازداد قوة إىل قوته ، ومل تعرض حالة الوقفسبب املد مل يتغريالوقف ، ألن 
 .انتهى حمصل النشر . "الوقف )٢(بسكون

   أنه يكون مده قدر ألف : ، معناه "كان مثله يف حالة الوصل: "قوله
 .املتصل  )٣(ونصف كما هو أصله يف مد اهلمز

أو [ز له أن ميد بقدر ألفني أنه جيو: ، معناه "زيد يف ذلك إىل الطول: "وقوله 
 .)٥(أو ثالث ألفات وهو اية الطول على القول األصح )٤(]ألفني ونصف


مث إن هذا الذي ذكرنا من عدم جواز القصر فيما إذا كان احلرف الساكن 

 . حرف مد املوقوف عليه مهزة ، إمنا هو إذا كان قبل ذلك الساكن

                                                        

 .من خطأ ناسخيهماإال وما أراه ) ! مل جيوز) : (د(و) ن(يف   )١(
 .)لسكون) : (ن( وهو موافق ملا يف النشر، ويف ،)د(و) م(كذا يف   )٢(
 .)اهلمزة) : (ن(يف   )٣(
 .)م(سقط من ما بني املعقوفتني   )٤(
واعلم أن هذا االختالف يف تقدير املراتب باأللفات ال : قال ابن اجلزري يف تقدير املدود باأللفات   )٥(

وهذا مما حتكمه املشافهة وتوضحه : إىل أن قال  ...ا حتقيق وراءه ، بل يرجع إىل أن يكون لفظي
 .)٣٢٧-١/٣٢٦: النشر  (.احلكاية ويبينه االختبار ويكشفه احلسن 



) ٤٥ ( 


  

ا  كم،غري ورشعند  )٢( فإنه جيوز فيه القصرحرف لني )١(]قبله[أما إذا كان 
 .سيأيت بعد هذا مفصالً 

 










                                                        

 .)د(، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو كذلك يف ) قبل) : (ن(، ويف )م(سقطت من ) قبله(كلمة   )١(
 .)فيه(، تكررت فيهما كلمة ) القصر فيه) : (د(و) ن(، ويف ) م(كذا يف   )٢(



) ٤٦ ( 


  






) ٤٧ ( 


  

: 
)١(. 

 
 .  حبرف املد الواقع قبل الساكناع ما ذكرنا من الكالم كان متعلقًأن مجي: اعلم 

  :وأما إذا وقع قبل الساكن حرف من حروف اللني
: ، وهو لفظ  وذلك واقع يف موضعني من القرآن- اك السكون الزمفإن كان ذل

 فإنه جيوز فيه عند كل القراء - Z!  "  #  ] ، ويف  Z!  ] يف ) عني(
 .)٢(الشاطيب  ، كما أفادهالطول والتوسط: وجهان 

 .)٣(اأنه جيوز يف عينهما القصر أيض: لكن أفاد املال علي قاري يف شرح الشاطبية 

  :اعارض )٤(لك السكونوإن كان ذ
 . فإما أن يكون عروضه لوقف ، أو لغريه

                                                        

اإلضاءة، ص (خروج احلرف من غري كلفة على اللسان : ا ضد اخلشونة، واصطالح: لغة : اللني   )١(
النشر ، ١٢٦: الرعاية، ص (الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما :  وهلا حرفان فقط ،)١٨ :
 .، وهي من الصفات الالزمة غري املتضادة Z"   ] و ، 4Z  ] : حنو ) ١/٢٠٤: 

: احلرز، البيت رقم( . ويف عني الوجهان والطول فضال-ا ومد له عند الفواتح مشبع : حيث قال  )٢(
١٧٧(. 

   :هذا من طريق الطيبة البن اجلزري، حيث قال فيه  )٣(
 .)١٧٢: البيت رقم (.  وحنو عني فالثالثة هلم -وأشبع املد لساكن لزم 

 .)م(سقطت من ) السكون(كلمة   )٤(



) ٤٨ ( 


  

حنو لغري الوقف افإن كان السكون عارض ، : [    E  DZ ]١٠ : ، النبأ٤٧ : الفرقان[ ،
 a  `Z  ]  و،]٧٦:األنعام[ Z?  @  ] ، و]١ :، الفيل٦ :الفجر[  6Z         7  ] و

  .-عن أيب عمرو )١(روايته يف السوسيوهو  - عند من أدغمها ]١١:يونس[
 بتشديد النون ]٢٩[يف فصلت  ÍZ  ] ، و]٧[ يف القصص Z®  ]  : وكذا

 :فإنه جيوز فيهما عند املدغم األوجه الثالثة :  )٢(ابن كثري فيهما يف قراءة
 .)٣(والتوسط ، والقصر الطول ،

 :  فذلك على وجهنيللوقف ان عارضوإن كان السكو
 .مهزة  غري قوف عليه الواقع بعد حرف اللني مهزة أوإما أن يكون احلرف املو

:  
، فإنه جيري فيه وحنوها  I Z] ، و Z'  ] ، و Z.  ] ، و nZ  ]  : حنو

 .)٤( لكل القراء، والقصرالطول، والتوسط :األوجه الثالثة 
                                                        

 .بدون هاء الضمري) رواية) : (م(، ويف )د(و) ن(ذا يف ك  )١(
الداري، فارسي األصل، من التابعني، ولد مبكة سنة هو أبو معبد عبد اهللا بن كثري بن عمرو املكي   )٢(

أمحد بن حممد البزي، وحممد بن :  ، اشتهرت قراءته برواييت ھـ١٢٠:  ، وتويف ا سنة ھـ٤٥: 
 .)١/١٢٠:  ، النشر ١/٨٦:املعرفة (. عبد الرمحن قنبل 

، قال  - اوقفً – الثةوالث -وصالً – فالطول والتوسط: هذا من طريق النشر، أما من طريق احلرز   )٣(
 الفتح الرمحاين. (دس تِنيات هِنيذَلَّا ِلوسطً أو – وثلِّثْ لوقٍف وللمكي مد : العالمة املتويل
 .)٨٤ : ص ،للجمزوري

)٤(  هذا إذا كان احلرف املوقوف عليه مفتوحاا أو منصوبأما إذا كان جمرور ،ا فاألوجه ا أو مكسور
ا فاألوجه سبعة، ا أو مرفوع هو الروم مع القصر فقط، وأما إذا كان مضموم:، والرابع أربعة

> 



) ٤٩ ( 


  

:
،  فإنه - بفتح السني -)١( ]٧٧، ٧٤: ، األنبياء ٢٨: مرمي [ GZ  ] ، و iZ  ]  : حنو

 . ورش  لغريجيوز فيه األوجه الثالثة
 .)٢(لورش وجيوز فيه الطول والتوسط فقط

وز فيه جي  مد فإنه ال،وهذا خبالف ما إذا كان ما قبل احلرف املوقوف عليه حرف
 .مفصالً )٣(، وال التوسط عند من مذهبه الطول على ما قدمناهالكل القراء القصر مطلقً

:
  :اا من وجه آخر أيضة ورش وغريه يف هذه املسألة فرقًأن بني رواي: مث اعلم 

كان بعده  إمنا جيري األوجه الثالثة يف حرف اللني إذا ورش وهو أن عند غري
الطول والتوسط جاز فيه :   فكل من وجهيورش، وأما عند مهزة يف حالة الوقف فقط

، وسواء كانت اهلمزة املذكورة الوصلأو مطلقاً، سواء كانت احلالة حالة الوقف 

                                                                                                                                                          

الروم مع  : الثالثة املتقدمة بالسكون احملض، والثالثة على الوقف بالسكون مع اإلمشام، والسابع
هداية  : انظر (.ا، وليس املعهود الذي يقدر حبركتني ممد : القصر، غري أن املراد بالقصر هنا

 ).٣١٠ : ي للمرصفي، صالقار
 .وال يستقيم) ! بسوء ) : ( د(و) ن(، ويف )م(كذا يف   )١(
بطول وقصر  -فوجهان مجال  واو بكلمة أو .:. وإن تسكن الياء بني فتح ومهزة :قال الشاطيب   )٢(

الفتح (التوسط، راجع : ومراده بالقصر ) ١٨٠-١٧٩:احلرز، البيت( ...وصل ورش ووقفه 
 .٢٦ : ص واإلضاءة للضباع، ،)٨٦ : وري، صالرمحاين للجمز

 .)قدمنا) : (م(، ويف )د(و) ن(كذا يف   )٣(



) ٥٠ ( 


  

 ،)٢( ]ÆZ  ] و،  )١(YZ     ] : [أوال ، حنو  cZ  ] ، و  iZ  ] : و ـمتطرفة حن
 [ 0Z ]أي ، بشرط أن يكون حرف اللني واهلمزة متصلني]٨٠ : يوسف  :

 ، ] ١٤ :البقرة  [ ³Z  ´  ] :  ، أما إذا كانتا منفصلتني حنو يف كلمة واحدة )٣(واقعني
يتأتى فيه لغريه من  كما ال ،لورشيتأتى فيه املد   فإنه ال]٢٧ :املائدة [  Y  XZ  ] و

  . ،القراء ، وذلك ألن مذهبه النقل فيهما
: 



مل، بصيغة مجع املؤنث السا )٤()سوَءات(  :حرف اللني الواقعة يف لفظ : األول
 :قوالن نقل عن ورش يف واوه [ فإنه ،إىل ضمري املثىن أو اجلمع اسواء كان مضافً
 على هذا -جيوز فيه   فيمد بالطول والتوسط، وال،طرد األصل فيه  :أحدمها

 . القصر-القول 

                                                        

Y     ]  :غري واضحة، وهي من قوله تعاىل ) د(، ويف )هنيئة ) : ( ن(، ويف )هيئة) : (م(يف   )١(
  ZZ   ١١٠: ، و املائدة ٤٩: آل عمران. 

، Æ: ، وكلمة )م(، واملثبت من )د(لثاين من ، وسقط املثال ا)ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )٢(
 .٣١: ، املائدة   Ó  Ò  Ñ Z] و،   Ç  Æ   Å          Ä Z] : من قوله تعاىل 

 .)!!متصلني(بالتأنيث، وال يتناسب مع تذكري  "واقعتني" : مجيع النسخيف   )٣(
J  ] ، ]٢٢:األعراف[ Ð  Ï  ÎZ  ] :  وما تصرف منها، حنو )سوءات(أي كلمة   )٤(

  KZ ]٨٣:، صللقاضي ، والوايف١٢٦:، ص إبراز املعاين أليب شامة:  انظر،]٢٦:األعراف. 



) ٥١ ( 


  

: ثة  األوجه الثالورش جيوز فيه عند )١(]، فعلى هذااستثناؤه عن األصل : والثاين
 : بقوله الشاطيب ووصالً، كما أفاده اصر وقفًالطول والتوسط والق

 .)٢( لورشهم خالفويف واو سوءاٍت
 ،األوجه التسعة )٣(] - على هذا القول الثاين -[فمقتضى كالمه أنه جيري فيه 

،  بعدهااحلاصلة من ضرب األوجه الثالثة املذكورة يف األوجه الثالثة الكائنة يف األلف
، والقصر يف الواو االتوسط يف الواو واأللف مع: هي ، عةأرب )٤( اختار منهااجلزري لكن

 : فقال ،مع الثالثة يف األلف
 . )٥( فادر ووسطهما فالكل أربعةٌ.:.ا وسوءات قصر الواو واهلمز ثلثً

 : ويف ، ] ٨ : التكوير [ Z<   ]  : ع يفـحرف اللني الواق : )٦(والثاين والثالث
 [  ±Z ]وقد لقصر فقط كما عند غريه من القراءفيه اورش  فإن عند ،]٥٨ : الكهف ،

 .)٧(وعن كل املوؤدة اقصر وموئال: أفاد ذلك الشاطيب بقوله 

                                                        

 .)د(و) ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )١(
 .١٨٢: ، البيت رقم احلرز، باب املد  )٢(
 ).د(و) ن(ما بني املعقوفتني سقط من   )٣(
 .)فيها) : (ن(، ويف )د(و) م(كذا يف   )٤(
يف، وراجع حتريرات ر وهو حت،)فادثر) : (م(، ويف )د(و) ن(، والبيت كذا يف ١/٣٤٧النشر   )٥(

 .)٨٧ : الفتح الرمحاين، ص(اجلمزوري 
 .)جيوز حرف اللني) : (د(و) ن(، ويف )م(كذا يف   )٦(
 .١٨٢: ، البيت رقم احلرز، باب املد  )٧(
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 . ألصل نفسه ا لسائر القراء خمالفًا فيهما موافقًورش فكان
، صرح فعلى وجوهها الثالثة: ا الثانية ، وأماألوىل Z<   ] : مث املراد هنا واو [

 .)١(]قاري يف شرح الشاطبيةالبذلك املال على 
الم على  وأفضل الصالة وأشرف الس،مام هللا على الت، واحلمدوهذا آخر الكالم

وصحبه العظام، وآله الكرام،د األنامسي ،حول وال ، والغمام وهطل  ما شرق شارق 
ى اهللا، وصلَّة إال باهللا العلي العظيمقو على سي٢(  وآله وصحبه أمجعني،ددنا حمم(. 

                                                        

 .)م(، واملثبت من )د(و) ن( بني املعقوفتني سقط من ما  )١(
 .)أمجعني(بدل كلمة ) وسلم) : (م(، ويف )د(و) ن(كذا يف   )٢(
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 . القرآن الكرمي -١
إبراهيم عطوة عوض ، شركة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، : إبراز املعاين ، أبو شامة الدمشقي ، حتقيق  -٢

 . مصر
 . إحتاف األكابر مبرويات الشيخ عبد القادر ، حممد هاشم التتوي ، خمطوط -٣
، حبث غري عبد القيوم عبد الغفور السندي / د،إلمام حممد عابد السندي األنصاريالقاري إىل ترمجة اإرشاد  -٤

 .منشور 
 . اإلضاءة يف بيان أصول القراءة ، علي حممد الضباع ، طبعة عبد احلميد أمحد حنفي ، مصر -٥
 . يني ، بريوت ، دار العلم للمالھـ١٤٠٤: ، عام ٦ : األعالم ، خري الدين الزركلي ، ط -٦
، ) الدكتوراه(اإلمام أبو احلسن السندي الكبري، حياته وآثاره ، عبد القيوم بن عبد الغفور السندي ، رسالة  -٧

 . غري منشور
 ، شركة ھـ١٣٧٥: ، عام ١ : البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ، عبد الفتاح القاضي ، ط -٨

 . مصطفى البايب و أوالده ، مصر
، جلنة إحياء ١ : أمري أمحد العباسي ، ط: القوة يف حوادث سين النبوة ، حممد هاشم التتوي ، حتقيق  بذل -٩

 . األدب السندي ، جامشورو ، حيدر آباد ، باكستان
 . م١٩٥٩ : أختر أمحد الرضوي، ط عام :حتفة الكرام، علي شري قانع، ترمجة  -١٠
الشيخ عبد الفتاح : بعد املكتوبة ، حممد هاشم التتوي ، حتقيق واختصار التحفة املرغوبة يف أفضلية الدعاء  -١١

، مكتب املطبوعات ) ضمن ثالث رسائل يف استحباب الدعاء (ھـ١٤١٧: ، عام ١ : أبو غدة ، ط
 . اإلسالمية ، حلب

، م، جلنة إحياء األدب السندي١٩٨٦: ، عام ١ : تذكرة مشاهري السند ، دين حممد الوفائي، ط -١٢
 . امشورو ، حيدر آباد ، باكستان ج
 ، دار ھـ١٤٠٤: ، عام ١ : حممد التوجني ، ط/ د: تراجم أعيان املدينة املنورة ، مؤلف جمهول ، حتقيق  -١٣

 . الشروق ، جدة ، اململكة العربية السعودية
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 ، عام١ : ، ط السنديامليمن عبد ايد/ دكتور، نثره ال، حممد هاشم التتوي)لغة السنديةبال(تفسري هامشي  -١٤
 . م ، أكادميية مهران، كراتشي، باكستان١٩٩١ :
 ).خمطوط(اجلواهر املكللة ، حممد بن أمحد العويف  -١٥
 . علي حممد الضباع: أبو القاسم الشاطيب ، تصحيح ) منت الشاطبية يف القراءات السبع(حرز األماين  -١٦
 ) .خمطوط(د السندي األنصاري حصر الشارد يف أسانيد حممد عابد ، حممد عاب -١٧
 : حممد عبد الرشيد النعماين ، ط: ذب ذبابات الدراسات ، عبد اللطيف بن حممد هاشم التتوي ، حتقيق  -١٨

 . هـ ، جلنة إحياء األدب السندي ، جامشورو ، حيدر آباد ، باكستان١٣٧٩ :، عام ١
حبث باللغة ( عبد القيوم عبد الغفور السندي ، /السداد يف ترمجة الشيخ نور حممد السجاويل احلداد ، د -١٩

 .  ، إسالم آباد ، باكستانھـ١٤١٥: ، عام ٣٩: السند ، العدد : ، نشر يف جملة ) السندية
 . ، القاهرة الثاين عشر ، أبو الفضل املرادي، دار الكتاب اإلسالميسلك الدرر يف أعيان القرن -٢٠
 ).حتت الطبع(عبد القيوم السندي /د :  التتوي ، حتقيقالشفاء يف مسألة الراء ، حممد هاشم -٢١
 ، املكتبة ھـ١٤١٥: ، عام ١ : عبد القيوم عبد الغفور السندي ، ط/ صفحات يف علوم القراءات ، د -٢٢

 . اإلمدادية ، مكة املكرمة
 . طيبة النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري -٢٣
 .  ، دار الكتب العلمية ، بريوتھـ١٤٠٢: ، عام ٣ :  اجلزري ، طغاية النهاية يف طبقات القراء ، ابن -٢٤
: ، عام  ١: ، طعبد الرازق علي موسى: ح كرت املعاين، سليمان اجلمزوري، حتقيق الفتح الرمحاين شر -٢٥

 . ، بيت احلكمة لإلعالن والنشر ھـ١٤١٤
كادميية األ : ، طقامسي السنديالشيخ غالم مصطفى ال: ، حتقيق فرائض اإلسالم، حممد هاشم التتوي -٢٦

 . باكستانالسند، ، اهلامشية ، يندو، حيدر آباد
 ، دار ھـ١٤٠٢: ، عام ٢ : إحسان عباس ، ط / د: ، حتقيق فهرس الفهارس واألثبات، عبد احلي الكتاين -٢٧

 . الغرب اإلسالمي ، بريوت
 غالم مصطفى القامسي السندي ، أكادميية ، الشيخ) باللغة السندية(جملة الرحيم ، عدد مشاهري السند  -٢٨

 . الشاه ويل اهللا ، حيدر آباد ، باكستان
 ، طحممد سعيد العامودي وأمحد علي: ر وترتيب املختصر من نشر النور والزهر ، عبد اهللا مرداد ، اختصا -٢٩

 . ، من مطبوعات نادي الطائف األديبھـ١٣٩٨: ، عام ١ :
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 ، جلنة إحياء ھـ١٤٠٨: ، عام ١ : ، عبد الرسول القادري ، ط) لغة السنديةبال(خمدوم حممد هاشم تتوي  -٣٠
 .األدب السندي ، جامشورو ، باكستان 

 ، مؤسسة الرسالة ھـ١٤٠٤: ، عام ١:جلنة ثالثية ، ط: معرفة القراء الكبار ، مشس الدين الذهيب ، حتقيق  -٣١
 . ، بريوت

، ٢:، طالفاداين املكيالشيخ حممد ياسني : ، اختصار التتويحتاف األكابر ، حممد هاشم املقتطف من إ -٣٢
 .  ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوتھـ١٤٠٧: عام 

، ١ : الشيخ عبد القوي عبد ايد ، ط: املنح الفكرية على منت اجلزرية ، العالمة علي القاري ، حتقيق  -٣٣
  . ، مكتبة الدار باملدينة املنورةھـ١٤١٩ :عام 

 ، ھـ١٤٠٣: ، عام ١ : ميمن عبد ايد السندي ، ط/د) باللغة األردية(ز تاريخ األدب السندي موج -٣٤
 .جامعة السند ، جامشورو ، حيدر آباد ، باكستان 

  . ، حيدر آباد دكن ، اهلندھـ١٣٦٦: نزهة اخلواطر ، عبد احلي احلسين الندوي ، ط عام  -٣٥
  .دار الفكر: علي حممد الضباع ، طبعة / ري ، تصحيح النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلز -٣٦
 . نظم اجلواهر بذيل إحتاف األكابر ، حممد هاشم التتوي ، خمطوط -٣٧
حممد شكور : هبة الرمحن الرحيم من جنة النعيم يف فضائل القرآن الكرمي ، حممد هاشم التتوي ، اختصار  -٣٨

  .ر ، الزرقاء ، األردن ، مكتبة املناھـ١٤٠٧: ، عام ١:املياديين ، ط
  .ھـ١٤٠٢: ، عام ١:هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ، عبد الفتاح املرصفي ، ط -٣٩
 .ر قاضي، مكتبة عبد الرمحن حممد، مصعبد الفتاح ال) شرح الشاطبية(الوايف  -٤٠
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