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من انطالقا ف الشر ف امل شر ل السادس محمد مؤسسة دت ع

فة الشر املصاحف وإعداد عليھ، ر والس عا هللا كتاب خدمة ا عمل صميم

ا دا و ا وأجزا ا ووقف ا آ وعد ا وضبط ا رسم وتحقيق ا ر تحر عد شر لل

ال ش و ام و املعتمدة طوط ا من بذلك يتصل ةوما يجرياملعت ال

العمل ا والتعليماتعل ة ار ا للقواعد تبعا ا وإعداد املصاحف شر

دف، ال ذا تخدم ال ة املواز بات الكت من سلسلة بإصدار تقوم بأن الرسمية،

رسوم املتبعة داب و صول عض إدراك ع الكرام القراء ساعد و

ال املحكمة والقواعد ا وضبط واملصاحف ا، ل ن طاط ا مراعاة تجري

ا عماد وإنما والتجديد، اد ج ا يدخل ال ملة ا توقيفية ام وأح قواعد

ي العثما ف امل بھ رسم ما ع ا جر وذلك السلف، عن لف ا بنقل الرواية

ذه ع ضبطھ ا اقتضا ال املقتضيات وفق ن ع التا علماء بھ ضبطھ وما مام

ا اتالكيفيات وتوج ة لغو علل املعللة املوصوفة ونظمو ا وشرحو العلماء ا دو

ا. إل اجة ا عند ا واستحضار ا حفظ ل س   منظومات

املصب، ذا يصب م الكر القارئ يراه كما أيدينا ن ب الذي ب الكت ذا و

" عنوان جامعھ لھ عنون مفقد و ذا وموضوعھ ن"

املؤلفون خصھ ولذلك طالق، ع ا م أ يكن لم إن الرسم علم مباحث م أ

مام م طليع و امھ، وأح مسائلھ ا ف سطوا خاصة بأبواب والضبط الرسم
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املتو راز با الش الفا ثم الشر يم إبرا بن محمد بن محمد هللا عبد أبو

امل718سنة بباب خصھ الذي الظمآن".ـــــ "مورد رجزه   ذيل

سن ا ستاذ عليھ ب فقد مية من الباب ذا سيھ يك ملا ونظرا

امھ وأح مز بال املتعلق الباب أبيات بجملة وصدره ب، الكت ذا ل تأليفھ ي الرحمو

تا. ب عون وأر سبعة و املورد،   ذيل

مزثم ال رسم بع ت أنھ ا أول ذكر القرآن مز ال رسم بخالصة ا أتبع

قال: قواعد، لھ ذكروا بالرسم اعتنوا الذين فوجد ا«القرآن ل ا فقيد

ا و ة املغار عند العمل بھ جرى حسبما ا ع خرجت ال لمات ال ت   »:وأحص

مزة ال مواقع بحسب ا وترقيم ا ذكر أخذ أوثم ا أوسط أو لمة ال أول

أول من مز ال أحوال فيھ بع ت وأنھ سيما ال وافيا، ستاذ عمل فجاء ا، آخر

: عا قولھ من ابتداء آخره إ ﴾﴾،﴿﴿القرآن

من ا موضع الواقعة باألمثلة لھ وممثال مز، ال أقسام من قسم ل عند متوقفا

والقواعد ام ح إيراد يكتف لم أنھ ذلك إ يضاف ف، الشر ف امل

ف امل عن نقال ام ح بھ تتعلق ما ورد و ا يذكر وإنما املجرد، بالوصف

واسم ية ن عي مع ، ص خطھ وضبطھ عندبرسمھ العدد وتحديد السورة

م الكر القرآن الرسم بذلك لمات ال  .تكرر

ام أح جملة ع الوقوف د ير ملن ما م مرشدا ب الكت اعتبار يمكن ذلك و

جاءت كما تحفظ خصوصيات من النماذج عض وما ف امل كتابة مز ال

الع ان ر فية امل ا صور عن غ وال ا، عل يقاس ولدواعوال ا عل مل

ن ع التا عمل واقتداء ابة ال لسنة تبعا الصورة تلك ع ا رسم اقتضت

ا. وأئم مة   وسلف
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ا، رسال من بجزء تقوم أن ترجو وأمثالھ ب الكت ذا بإصدار واملؤسسة

ا أراد ال البعيدة واملرامي يلة الن داف وفق ا املنوط ف الشر والعمل

هللا أيده ا خدمةمؤسس خالل من داية لل اسا ن لتكون ا س تأس من ونصره

بھ. املتعلقة العلوم شر و ف الشر ف   امل

التوفيق عا ا   و

املؤسسة                 مدير

يذ               حما حميد .  
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ن، للمتق دى وجعلھ ن، م املصطفى يھ ن ع ن، املب كتابھ هللا أنزل لقد

آذان وحلوا ن، القارئ لسان ع ا طر غضا وجعلھ ن، للعامل رحمھ يھ ن جعل كما

يَ  ولم ن، وح وقت ل سماعھ وال قراءتھ تمل ال ن، أحد،ْل ِ السامع إ حفظھ

الصمد، فيظ ا ذلك تو قائل:بل من عز ﴿فقال

﴾]ية ر ا   .]9سورة

ـ لتألـ ن ع التا ووفق مام، ف امل كتابتھ ابة ال ينھم ام،ب باإل

من وتلقوه بلد، إ بلد من طلبھ فرحلوا الدوام، ع وروايتھ قراءتھ للقراء سر و

بھ ولينالوا املصطفى، بذلك أمر كما مرتال القرآن ليقرأ بالسند، العلم ن الرا

م ل ان و املباركة، الرحالت تلك من ب نص قطر ل ل ان ولقد الزلفى، هللا عند

ق ومشاركة.مجالس معلوم حظ   راء

اتجھ صوبأولقد ديث وا والفقھ القراءة أخذ سالمي الغرب ل

املنوَّ  منّو املدينة علوما ا ومحدث ا ا فق ا أئم عن فأخذوا إرة، ا وأتوا رة،

وتب ا شرح جادين مشيخة م ل ا،يأ وتلقي ا عليم شديدا أخذا آخذين ا،

هللا ذلك ل ب عاقاموا قال ن، عامل القرآن إليھ ندب ما و ن، سب ﴿:مح
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﴾]ية ة التو   ].123سورة

مبحث ا ضم الواسعة، م ترك من مأخوذة متواضعة، ورقات ذه ن،او

احث. و دارس ل ل ق الطر   تن

  املغرب.:ول إ ورش برواية نافع قراءة   دخول

 ي نافعرسم:الثا عن ورش رواية ع مز   .مقربال
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ن الفاتح يد ع سالمي الغرب إ م الكر القرآن دخول منذان ن، ول

نافع بن عقبة منذ1دخول املغرب إ م الكر القرآن دخول ان و سالمي، للغرب

نص بن مو استعمل عنده2أن وترك اد، ز بن طارق مواله ا وأعمال طنجة ع

مو وترك م، إسالم وحسن أسلموا قد انوا و ة، املغار من ألفا عشر سعة

سالم وفرائض القرآن، م علم من م ز3عند العز عبد بن عمر عث ثم عشرة4،

ي أ بن حبان م م م، دي أمر م علمو و املغرب ل أ ون يفق ن ع التا ،5جبلةمن

سوادة بن كر   .6و

   

                                                
االستيعاب في معرفة  .ال تصح له صحبة عقبة ابن نافع الفهري ولد على عهد رسول اهللا  -1

 الحاسوب. 331: 1/الصحاب
موسى بن نصير أبو عبد الرحمن صاحب فتح األندلس، وكان أمير إفريقية والمغرب وليها في سنة  -2

 تسع وسبعين، وهو من التابعين.
 .239 :1/نفح الطيب -3
أمير المؤمنين اإلمام العادل والخليفة الصالح، ولي الخالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد أبو حفص  -4

 الحاسوب. 439 :21/الملك بن مروان، وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل. تهذيب الكمال
سل حبان بن أبي جبلة القرشي موالهم، يكنى: أبا النصر تابعي، وقد نقل أن عمر بن عبد العزيز أر  -5

الحاسوب، االستقصاء  46 :1/الصلة .عشرة من التابعين يفقهون أهل إفريقية منهم: حبان بن أبي جبلة
 ، الحاسوب.157: 1/ألخبار دول المغرب األقصى

أرسله عمر بن عبد  :بكر بن سوادة بن ثمامة الجدامي كان فقيها مفتيا قال أبو العرب في الطبقات -6
توفي بإفريقية  :وقال ابن يونس .عبد الملك نتوفي في خالفة هشام ب ،همالعزيز إلى أهل إفريقية ليفقه

 الحاسوب. 424: 1/تهذيب التهذيب. 128وقيل بل غرق في بحار األندلس سنة 
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نافع قراءة ة املغار اختار هللا7لقد رحمھ مالك م بإمام قرأالذي،اقتداء

ا غ ع ا ور سنةا، ا بأ ا ووصف القراءات، نافع،؛من اد لالج أ ولكون

عليھ اجتمعوا ناملدينة املالكي املغرب ل أ ميل عظم لذلك وعولوا، ا، إل

ا عل التصالتالوة من ا ف م علماؤ وأك اانيف، ام وأح ا قواعد وألفوا قال.8،

د مجا هللا9ابن رسول بمدينة ن ع التا عد بالقراءة قام الذي مام نافع ان :

،القراءات بوجوه عاملاً ان ئم،و آلثار بنمتبعاً سعيد وقال ببلده، ن املاض ة

بن10منصور  مالك سمعت سنة: املدينة ل أ قراءة يقول: س قراءة،أ لھ قيل

عم قال   .11نافع،

                                                
المدني أحد القراء السبعة ثقة صالح، أخذ القراءة عرضًا  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رؤيم -7

عن جماعة من تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز األعرج وأبي جعفر القارئ وشيبة بن نصاح ويزيد 
بن رومان ومسلم بن جندب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والزهري. غاية 

 الحاسوب. 422/: 1النهاية:حرف النون
مد بن عبد الملك المنتوري اإلمام نافع، لإلمام أبي عبد اهللا مح إشرح الدرر اللوامع في أصل مقر  -8

 .3 :لنجوم الطوالع على الدرر اللوامعوا .57: 1/القيسي
األستاذ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع  -9

   .الحاسوب 62: 1غاية النهاية :باب األلف .سنة خمس وأربعين ومائتين السبعة، ولد
. نشأ ببلخ، سعيد بن منصور بن شعبة الحافظ الحّجة، أبو عثمان الخرساني، ويقال َلهُ الطالقاني -10

وصار من الحّفاظ المشهورين، والعلماء المتقنين، وجارو بمّكة ،وسمع مالكًا والليث  ،ورحل وطوّف
 .  83: 5الوافي بالوفيات/ سنة سبع وعشرين ومائتين. قال ابن يونس: مات بمّكة فِي شهر رمضانوخلقًا

  .الحاسوب
  الحاسوب. 422: 1غاية النهاية: حرف النون -11
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بري  ابن ل مالك12وقد مام اختيار اللوامع" "الدرر منظومتھ

فقال: سنة ا بأ ا ووصف نافع   لقراءة

    

    

    

    

رشدوقد ابن عن13ل روي ما ب س ان نافع لقراءة ة املغار اختيار أن

الصالة،منمالك الن ية نفكرا املفسر كتب يقع عما رشد ابن سئل قد

أحسن: القراءة ذه م وقول ن، املتواترت ن القراءت إحدى اختيار من ن أذاك«املعر

ال؟ أم من«فأجاب:»يح ن واملعر ن املفسر كتب يقع مما عنھ سألت ما أما

القراءات عض ن ة،تحس ج من ر أظ ا لكو عض ع ا وأعراب،واختيار

اللفظ،النقل سر ذلك،وأ ينكر الشيوخ،فال ا اختار ال ورش كرواية

ا إال يقرأ ال امع ا مام ان ف باألندلس، أي عندنا، من؛املتقدمون ا ف ملا

ات الن يل عن،س روي فيما ذلك تؤول وقد املواضع، جميع ا تحقيق وترك

الصالة القرآن الن ية كرا من   .14مالك

                                                
 .3أبو الحسن علي بن محمد  الرباطي المشهور بابن بري. النجوم الطوالع على الدرر اللوامع:   -12
محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد قاضى الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية، له تآليف منها  -13

 وغيرها. 413"المقدمات الممهدات" و"البيان والتحصيل". شجرة النور الزكية ترجمة:
 .1107: 2فتاوى ابن رشد/ -14
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ية العت من ول الصالة كتاب فقال:،و القرآن الن عن مالك سئل

ذلك« ب وما ھ ألكر ي البيان:»إ رشد ابن قال ارع«. إظ نا بالن

ذلك فكره صل، ع موضع ل مزة رواية،ال ع يل س ال فيھ ملا؛واستحب

هللا رسول أن من موزة،جاء امل لمات ال مز ال ار إظ أي مز، ال لغتھ تكن لم

مثل ا، حرك س ج من علة أحرف إ لة مس مزة بال ينطق ان "ياجوج"بل

ال"ماجوج"و دون ومثلباأللف ومثل"الذيب"مز،   .»مؤمن"مومن"الذئب،

قال: مام«ثم يقرأ ال أن قديما قرطبة ا جار العمل ان املع ذا ول

زمن منذ عليھ املحافظة وتركت ذلك غ وإنما ورش، برواية إال الصالة امع با

ب ـ.15»قر   ا

ن مزت ن ب يجمعون ال املدينة ل أ ي: الدا ماوقال ل س م عض ان بل

ـ. ا ش قر لغة و مز.معا لل تخفيفا العرب أك از ا ل وأ ش   فقر

  

   

                                                
 .358 :1/البيان والتحصيل -15
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م أول القراء، من عدد يد ع سالمي الغرب إ نافع قراءة دخول ان

و ف س، ق بن ىالغازي أ من الغربإوموط،نافعبقراءةأول إ مالك أع-مام

خصوصا يم-16ندلس إبرا اق إ أبو تاله بابنثم املعروف باز بن محمد بن

القرط القرط،17القزاز وضاح بن واحدةأيضا،18ومحمد طبقة من ما أنو إال

وفاة منھ أقدم القزاز بروايةابن نافع بقراءة قدما اللذان ما املقرئان ذان ،

الصمد19ورش عبد ق طر الغرب20من إ القاسم بن الرحمان عبد الفقيھ بن

                                                
 .114: 3/المدارك للقاضي عياض -16
إبراهيم بن محمد بن باز يعرف بابن القزاز قرطبي يكنى أبا إسحاق، فقيه عالم ورع زاهد فاضل،  -17

حافظ للفقه بصير بالحديث مقرئ للقرآن رأس فيه، سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وأبي زيد 
بن أبي الغمر عبد الرحمن بن إبراهيم، ورحل فسمع من يحيى بن بكير وأبي الطاهر بن السرح وأبي زيد 
وشجرة  146وسحنون وغيرهم، وأخذ القراءات عن عبد الصمد بن القاسم. الديباج المذهب ترجمة: 

 .153النور الزكية ترجمة: 
محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد اهللا األندلسي القرطبي إمام زاهد ثقة، روى القراءة عن عبد  -18

منه االختالف بين نافع وحمزة من تصنيفه، قال  الصمد بن عبد الرحمن عن ورش، وله عنه نسخة وسمع
الداني: ومن وقته اعتمد أهل األندلس على رواية ورش وصارت عندهم مدونة وكانوا قبل ذلك معتمدين 

 154، شجرة النور الزكية ترجمة: 451على رواية الغاز بن قيس عن نافع. الديباج المذهب ترجمة: 
 لحاسوب.ا 397: 1وغاية النهاية:  باب الميم/

عثمان بن سعيد أبو سعيد المصري الملقب بورش، شيخ القراء المحققين وإمام أهل األداء  -19
المرتلين، انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالديار المصرية في زمانه، ولد سنة عشر ومائة بمصر، ورحل إلى نافع 
= 
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بن محمد يد وع وقتھسالمي، ومن باألندلس، ورش رواية استقرت وضاح

ا وتركاعتمدو س، ق بن الغازي رواية   .وا
   

                                                                                                             
ذكر الهذلي أنه روى ابن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة خمس وخمسين ومائة، و 

. غاية النهاية: باب العين/  الحاسوب. 224: 1الحروف أيضًا
أبو األزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري صاحب اإلمام مالك راو مشهور  -20

 172: 1بالقراءة متصدر ثقة، أخذ القراءة عرضا عن ورش وله عنه نسخة. غاية النهاية: باب العين/
 وب.الحاس
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زرقورشروايةوأما ق طر و21من سالمي الغرب إ ا أدخل من فأول

ون خ بن محمد بن قية22محمد إفر ل أ ع نافع بقراءة قدم الذي و ف أي،

وان. انالق إالو نافع بحرف يقرأ يكن ولم حمزة، حرف م قراء ع الغالب

ا. قدم ح واص الناسا إليھ من ،فاجتمع وان الق ل أ إليھ فاق.ورحل

                                                
يوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف باألزرق ثقة محقق ضابط، أخذ  -21

القراءة عرضًا وسماعًا عن ورش وهو الذي خلفه في القراءة واإلقراء بمصر، روى القراءة عنه عرضًا 
بن سيف وهو  إسماعيل بن عبد اهللا النحاس ومحمد بن سعيد األنماطي وأبو بكر عبد اهللا بن مالك

، ولزم األزرق ورشًا مدة طويلة وأتقن عنه األداء وجلس لإلقراء. غاية النهاية: حرف الياء/ : 1آخرهم موتًا
  الحاسوب. 456

محمد بن محمد بن خيرون  وقيل محمد  بن عمر بن خيرون أبو عبد اهللا المعافري األندلسي ثم  -22
ًا عن أبي بكر بن سيف وإسماعيل النحاس ومحمد بن القروي شيخ القراء بالقيروان، أخذ القراءة عرض

سعيد األنماطي وعبيد بن محمد، قال الداني إمام في قراءة نافع من رواية ورش عنه ثقة مأمون قدم 
القيروان واستوطنها وأقرأ بها، روى القراءة عنه ابناه محمد وعلي وأبو جعفر أحمد بن أبي بكر وأبو بكر 

كم بن إبراهيم وعلي بن محمد البجائي، قال وكان ابن خيرون يأخذ أخذًا الهواري المعلم وعبد الح
شديدًا على مذهب المشيخة من أصحاب ورش وسلك أصحابه في ذلك طريقه وكذلك من أخذ عنهم 
إلى اليوم، وهو الذي قدم بقراءة نافع على تلك البالد فإنه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة ولم 

خواص الناس فلما قدم ابن خيرون القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من  يكن يقرأ لنافع إال
ونفح  184وشجرة النور الزكية ترجمة:  483: 1. غاية  النهاية: باب الميم /306اآلفاق. توفي سنة 

 .65: 2الطيب/
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التجي سيف بن هللا عبد عن القراءة و 23أخذ ال، زرق ق بطر مختصا ان

ا اعدو غ النحاسإ وإسماعيل نماطي،24، سعيد بن وأما25ومحمد  26ع.

قرأ إنھ م عض قال فقد ندلس ل نز التميمي ي نطا إسماعيل بن محمد بن

تو النحاس فإن ، ي ال ذا و ورش، عن زرق عن النحاس إسماعيل ع

سنة مصر ي نطا دخل ملا ولكن ، وأك ن سن عشر بنحو ذا ي نطا مولد قبل

أ من جماعة ان وثلثمائة ن قرأثالث يكون أن فيحتمل موجودين، النحاس اب

م عض ثم27ع ون، خ ابن عن متأخر ي نطا  .إن

                                                
د، مقرئ مصدر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن يوسف بن سيف أبو بكر التجيبي المصري النجا  -23

محدث إمام ثقة، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن  أبي يعقوب األزرق صاحب ورش وكان ال يحسن 
 198: 1غيرها، روى عنه القراءة محمد بن خيرون .غاية النهاية  في طبقات القراء: باب العين/

 .الحاسوب
أبو الحسن النحاس شيخ مصر محقق  إسماعيل بن عبد اهللا بن عمرو بن سعيد بن عبد اهللا التجيبي  -24

 72: 1ثقة كبير جليل، قرأ على األزرق صاحب ورش وهو أجل أصحابه. غاية النهاية: باب األلف/
 الحاسوب.

محمد بن سعيد أبو عبد اهللا المصري األنماطي مقرئ متصدر جليل ضابط، أخذ القراءة عرضًا عن  -25
ن عمرو األزرق وهو من كبار أصحابهما ومن عبد الصمد بن عبد الرحمن صاحب ورش وعن يوسف ب

غاية النهاية:  جلة المصريين، أخذ عنه القراءة عرضًا عبد المجيد بن مكين ومحمد بن خيرون المغربي.
 .341: 1/باب الميم

علي بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن األنطاكي التميمي نزيل األندلس وشيخها إمام حاذق مسند  -26
وأقرأ بها إلى أن وجه المستنصر باهللا الحكم أمير األندلس قاصدًا إلى مصر وكتب ثقة ضابط، نزل مصر 

معه أن يجهز إليه مقريا يقرئ الناس باألندلس فوجه إليه بأبي الحسن فقدم األندلس ودخل قرطبة في 
 الحاسوب. 252: 1شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة.  غاية النهاية: باب العين/

  الحاسوب. 252: 1: باب العين/غاية النهاية -27
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برواية نافع قراءة خذين دخول عن بخ بأيدينا ال املصادر سعفنا لم

دخول منھ يقن س نبإ ع ا ف نقف لم أننا ،كما املغرب إ س ق بن الغازي

عبد الفقيھ بن الصمد عبد ق طر من ورش برواية نافع قراءة تلقوا الذين

ا أخذو الذين ال املغرب، إ القاسم بن القزازالرحمان ابن قلة-عن م وال-و

وضاح ابن عن ا أخذو ك-الذين م بحكم-و ذلك يقع أن بعد س ال ولكن

. وار   ا

ان فقد املغرب إ زرق ق طر من ورش برواية نافع قراءة دخول وأما

ابن عن خذين يد ع لذلك أ عامة عنھ فأخذ وان، الق إ ا ى أ ملا ون خ

و املغربانالق وسائر من.28، املشيخة ب مذ ع شديدا أخذا يأخذ ان و

ور  اب املغرب،29شأ أقطار يومئذ من نافع حرف ع،فشاع ال ا واستمر

اليو  إ ة.30مذلك املغار أخذ اوقد غ دون زرق ق الفضل،بطر أبو قال

زا عن31ا عقوب ي أ رواية ع واملغرب مصر ل أ أدركت عرفون: ال ورش

ا ال،32غ م أ ال زرق، ق طر ع ورش برواية نافع قراءة اقتصروا م أ ع

                                                
 .184شجرة النور الزكية: ترجمة    -28
 .65: 2نفح الطيب/ -29
   .196: 1/االستقصاء للناصري -30
من آثاره    ،408أو   407في سنة أبو الفضل الخزاعي إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهم تو  -31
 326: 1/يمباب الم وغاية النهاية:. 153: 9/. معجم المؤلفينتاب اإلبانة في الوقف  واالبتداءك
 .لحاسوبا

 .  الحاسو 456: 1/حرف الياء :غاية النهاية  -32
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ا غ القراءات،عرفون الفامن عمران أبو ذا الفضل-33ف ي أل معاصر و و

زا يقرئھ-ا ان بل جوده، و بالسبع القرآن يقرأ عضان كالم من ستفاد و ،

استقر  أنھ ن فاساملؤرخ ندلسبمدينة من رحلتھ من رجوعھ أخرجعد وإنما ،

ا سنة34م غداد إ توجھ وأنھ را،399، أش القرآن ا إوأقرأ توجھ ثم ،

مدة ا الناس وأقرأ وان   .35الق

   

                                                
رحل  ،أبو عمران الفاسي استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم وتفقه بأبي الحسن القابسي -33

رحل إلى  م وغيرهم.إلى قرطبة فتفقه بها عند األصيلي وسمع من أبي عثمان وعبد الوارث وأحمد بن قاس
المشرق وحج ودخل العراق فسمع من أبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن المستملي ودرس 

وكان أبو عمران من أحفظ  .ولقي جماعة وسمع من أبي ذر ،األصول على القاضي أبي بكر الباقالني
وكان يقرأ القرآن  ومعرفة معانيه الناس وأعلمهم جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي 

   بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم.
  "التعليق على المدونة"أخذ عنه الناس من أقطار المغرب واألندلس واستجازه من لم يلقه وله كتاب 

حاتم: ولم ألق أحدًا قال  وخرج من عوالي حديثه نحو مائة ورقة. ،كتاب جليل لم يكمل وغير ذلك
وذكر أن الباقالني كان يعجبه حفظه ويقول له: لو اجتمعت في مدرستي  ،منه وال أكثر روايةأوسع علمًا 

الجتمع علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره. توفي أبو عمران  ،وكان إذ ذاك بالموصل ،أنت وعبد الوهاب
 .590الديباج المذهب:  بن خمس وستين سنة.ا سنة ثالثين وأربعمائة. وهو

 وما بعدها. 52في األدب العربي:  النبوغ المغربي -34
 وما بعدها الحاسوب. 1140الصلة في تاريخ أئمة  األندلس:  -35



- 20 - 

 

6-
  

الغرب ل أ روايةسالميتحول إ رواية من نافع إقراءة ق طر ومن ،

تقان و فظ ا د ملز طلبا ق، فال طر من العلم من عنھ أخذوا من ولتمكن ن،

أحد ذلك ع م يحمل ولم وإفالن، الرشد.، يل س ا اتباع سلكوا   نما

فلعأما س ق بن الغازي لرواية م ترك و ورش رواية إ ة املغار لتحول

بن الغازي بھ انفرد ما أجل من ان عليھذلك أنكرت الرسم أوجھ من س ،ق

جماع خالف وذلك لف فوق الس مزة وملا36كرسمھ من؛ ورش بھ امتاز

الرواية. تقان و   الضبط

: بري ابن يقول ذلك   و

    

  37  

فقد زرق ق طر إ الصمد عبد ق طر من ورش رواية م انتقال وأما

شديد ال من م ع أخذ ومن ابھ وأ ون خ ابن بھ امتاز ما ب س ذلك ان

ورشخ اب أ من املشيخة ق طر ع تقانذ من زرق بھ امتاز ما ب س و ،

عن قراءالرواية و القراءة خلفھ الذي و و   .38ورش

                                                
 وما بعدها. 149دليل الحيران على مورد الظمئان:  -36
 .13النجوم الطوالع:  -37
 الحاسوب. 456: 1غاية النهاية: حرف الياء/ -38
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عليھ ان ما ب س أيضا وذلك ي، الدا ق طر إ تحولوا ة املغار إن ثم

املقري  قال تقان، و فظ ا من ي الدا39الدا عمرو أبا إن متقدمي: وإليھمقرئ ،

القراءا علم القرآنت،املنت لتصانيفھوإتقان خاضعون والقراء واثقون، ،

القراءات. اللوامعبنقلھ الدرر بري ابن يقول   :و

    

  

   

                                                
 الحاسوب. 1360نفح الطيب:  -39
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املوجودة ورش برواية نافع القراءة ق بالطر ة مرو باملغرب اليوم عندنا

ي الدا ا ف س40قال بن«:الت خلف القاسم ي أ ع لھ القرآن ا قرأت

خاقان بن محمد بن يم وقال41إبرا بن:املقرئ، أحمد جعفر ي أ ع ا قرأت

التجي قرأت42أسامة وقال هللا، عبد بن إسماعيل عالنحاس ع قرأت وقال ،

                                                
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي،   -40

اإلمام العالمة الحافظ أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ المقرئين، ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة أخذ 
فيه، وفي  القراءات عرضًا عن خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان، وسمع الحديث من جماعة، وبرز

أسماء رجاله، وفي القراءات، وفي الفقه والتفسير، وكان حسن الخط، جيد الضبط، من أهل الحفظ 
، قال المغامي: كان أبو عمرو الداني مجاب الدعوة، مالكي  والذكاء والتفنن، دينا فاضال ورعًا سنيًا

 الحاسوب. 225: 1المذهب. غاية النهاية: باب العين/
ن خاقان أبو القاسم المصري الخاقاني األستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرها، خلف بن إبراهيم ب -41

قرأ على أحمد بن أسامة التجيبي، قرأ عليه الحافظ أبو عمرو الداني وعليه اعتمد في قراءة ورش في 
اية التيسير وغيره، وقال عنه كان ضابطًا لقراءة ورش متقنا لها مجودًا مشهورًا بالفضل والنسك واسع الرو 

صادق اللهجة كتبنا عنه الكثير من القراءا ت والحديث والفقه، مات بمصر سنة اثنتين وأربعمائة وهو في 
  الحاسوب. 119: 1عشر الثمانين. غاية النهاية: باب  الخاء/

أحمد بن أسامة بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي السمح التجيبي المصري، قرأ على إسماعيل بن   -42
اس لورش وكان عارفًا بها قيما، قرأ عليه خلف بن إبراهيم بن خاقان، ذكر الحافظ أبو عمرو عبد اهللا النح

الداني أنه توفي سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة وقد بلغ مائة وعشر سنين، وذكر الحافظ أبو عبد اهللا 
ب سنة ست الذهبي عن أبي القاسم بن الطحان أنه روى عنه وذكره في تاريخه فقال توفي في شهر رج

 الحاسوب. 16: 1وخمسين وثالثمائة قال وكأن هذا أصح. غاية النهاية: باب األلف/
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بن يوسف عقوب ي زرقأ سار بن ورش.عمرو ع قرأت وقال ق، الطر و

الشاط ا اقتفا فقال  43ال ي ما   :حرز

    و 

املغار  ا اللوامعواعتمد الدرر بري ابن قال   :ة

    

املرضية: ة ديَّ الِ املراك ي الرحما   وقال

    

  

   

                                                
لقاسم بن فيره بكسر الفاء بعدها ياء ساكنة ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء ومعناه بلغة عجم ا -43

، اإلمام األندلس الحديد بن خلف بن أحمد أبو القاسم أو أبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير ولي اهللا
العالمة أحد األعالم الكبار والمشتهرين في األقطار، ولد في آخر سنة ثمان وثالثين وخمسمائة بشاطبة 
من األندلس، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد اهللا محمد بن أبي العاص النفزي ثم رحل إلى 

لى ابن هذيل، وسمع منه الحديث، بلنسية بالقرب من بلده فعرض بها التيسير من حفظه والقراءات ع
وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذكاء كثير الفنون آية من آيات اهللا تعالى غاية في القراءات حافظًا للحديث 

: 1بصيرًا بالعربية إمامًا في اللغة رأسًا في األدب مع الزهد والوالية والعبادة. غاية النهاية: باب القاف/
 الحاسوب. 285
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القراءةوقد موا ال م إ ح ورش ورواية نافع قراءة ة املغار أحب

ابن يقول نافع. رواية ع ه تفس ناء ب ن املفسر عض م وال ورش برواية الصالة

ه: 44جزي  نافع«تفس قراءة ع الكتاب ذا نا بن الوإنما أ ا أحد ن: وج

وسائر  باألندلس بالدنا املستعملة املغربالقراءة باملدينة،بالد اقتداء خرى و

س نافع قراءة مالك: وقال املدينة، ل أ قراءة ا أل هللا ا الشيخ .45»نةشرف وتبعھ

عاشو  نافعر ابن قراءة ع ه تفس       .46فب
   

                                                
ن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي يكنى أبا القاسم من أهل غرناطة وذوي محمد ب -44

األصالة والنباهة فيها. كان رحمه اهللا على طريقة مثلى: من العكوف على العلم واالشتغال بالنظر والتقييد 
ث وأدب والتدوين فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس مشاركًا في فنون من عربية وأصول وقراءات وحدي

حافظًا للتفسير مستوعبًا لألقوال جماعة للكتب ملوكي الخزانة حسن المجلس ممتع المحاضرة صحيح 
 .522  :الباطن. الديباج المذهب ترجمة

 .7 :التسهيل لعلوم التنزيل -45
 .63: 1/لتحرير والتنوير البن عاشورا -3
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أخ قد ي: الدا عمرو أبو افظ ا املقرئ أيقول عامة منذ املغرب ل

نق م وغ ن املنورةندلسي املدينة ل أ عن م مصاحف ل 47ط أ ستعملھ والذي

ال والصفرة مرة ا م مصاحف نقط لوان من وحديثھ ر الد قديم املدينة

مرة ا فأما ، والسكونغ ات ر ل ا ستعملو والتخفيف،ف شديد   وال

ل- املس مز ال الص-أي خاصة،وأما مزات لل ا ستعملو ف مزات-فرة ال أي

  .-48املحققة

الفا ثم الشر محمد بن محمد يقول ذلك   :49و
    

  50  

  وقال أيضا:
    

   

   

   

                                                
 .بتصرف 8:المحكم في نقط المصاحف -47
 بتصرف. 19نقط المصاحف:  المحكم في -48
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن إبراهيم األموي الشريشي، الشهير بالخراز: عالم بالقراءات من  -49

 الحاسوب. 33: 7واإلعالم للزركلي/ 3أهل فاس، أصله من شريش. دليل الحيران على مورد الظمآن: 
 وما بعدها. 224دليل الحيران على مورد الظمآن:  -50
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ع وملا مخطوطا، املصاحف من عددا رأيت قة الطر ذه بدايةو ذلك ذر

ل كتب فالطباعة امل ترسم لم ال روف ا ووضعت بالسواد، ذلك

لواح. القراء ا يرسم ان كما ة صغ  مام
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حك اك مـــــــــــو ال فــــم املرسومــــــز بــــــــــــــبطـــــوض    ي الـــائــــالســــھ   ومـــــــــــــــلــمعـــر

بــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــــألــــــــأول يــــــــــــــوم   ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــف قــــــــــا يــــــــــــــــبــــزاد ال   رـــــــــــــــــــــــــبــــتــعــــل

بــــــــــــــــــــــحــــــن وســــــــــــــــو وفـــقــــــــــــــألــــأن الــــــــــــــمـــو   إنــــــــــي بـــــــــــــــوصــــراد لئـــــيــالــل   نـــــــــاء

مـــــــــــئــلمـــــث أئــــــــــــــــال يــــــــــــــفكـــع مـــــــــــأئ   ذـــــــــــــــــومئـــا أئـــــــــــن وحــــــــــــــــــــــكـــــــنـــع   ذـــــــــــــــــــــئـــنـــيـــم

أئـــــــــــنـ كـــــــــــــــــــــاأئـــــــــن و الــــم   ـــذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالن و فـــيـــــــــــــــأئـــمـــــة أئــــــــــــــــــــــــزن   ذاــــــــــــــــــــــا

ثـــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــــــؤالء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــوأؤن   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــنـــــــبــــم حــــــــــــــــــــــــــــــئ   اــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــتـــــواو

حذفــــــــــــصـــــف سكون عد وما لــــــــــــــم   اــــــــــــل ألفـــــــــــــا وسطا الساكن يك   اـــــم

يــــــــــمـــــك والــــــــــــــــــــــألـــســــلء وســـــــــئـيـــــش   يءـــــــــــــــــــــــبـــنـــون ســـا مـــــــوءا   روءـــــــــــــــــــــقعــــــــــاء

ح خرجـإال عنـــــــــــــــــــروفا بــــــــــــــــــــــصـــف   اـــــــحكمت فــــــــــــــــــــألـــــورت رسمــف   اـــــــــــــي

تَ  حــمأوَ ـــنُ ــو الســــــــــــــــــــــــع ك   وأىـــــــــــــرف ومـــــــــــــــــــــــــــذبـــــأن تــــــــــــــــــــــــــــــــلـــثـــوا   أَ و ــــــــــــــــــــــــبـــا

واختل أيضا الثالث شأة رســــــف   فـــــــــــــــوالـ سألونــــــي السلــــععنم   فـــــــــن

بــــوئـــــوم لالياـــال عد مـــــــمــــرســـف   فـــــــــــــــــــــــــــــــوما نفســـــھ كمــــــن   فــــــــــأصاــــــھ

دعـــــولـــــقـــــك ومــــــــــــــــــاؤكــــھ أبــــــــــــحــــــــون   مـــــــــــــــــــــــــــــــاؤكـــم   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــساؤكــمــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــنــــو

ال مـــــــــــــــعـــبــــوحذف أولــــض مـــــــــم   اءـــــــــــــــــــــــــــــــيــن وألـــــــــــــــــــــــــمـــضــــع الــــــــــــــــــــــــر   اءـــــــــــــــــــــــبنــف

وجـــــــرفع وجـــــــا يــــــــرا املقنــــــــــف   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــوســـزاء مـــــــــــي ال قليـــــــــــــــع حذفـــــــــز   اـــــــــال

تــــــون بــــــيـــص حــــــــل جـــــــــــــنـــــــــأع   رفــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــي ألـــــــــــــــــــــيــــغــــزاؤه   فــــــــــــــــــــــــــــر
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ومم قــــــــــــــــفصل قـــــــبلــــا صـــا وطــــــــــــاكنـــــس   ورتـــــــــــد حــــــــــــــرفــــة إن   تــــــــــــــــركــا

الــــك ونـــــــــلـــخـــــبدأ يــــــــــــــــــــــــــبـــق وأنـــئتــــج   دئــــــــــــــــــــــــــــبـــئ شـــــشأتـــم واللؤلـــــــــــــــــم   ؤــــــــأ

وفــــوا ا الرؤ إدارأتــذف واطم   مــــــــــــــــــــــي امتألت لف تـوا   مـــــــــــــــــــــأن

وفـــــــفص تطرفــــــــل الذي عض الـــــــــــف   اــــــــــــــــي ثــــــرفـــي واو ألفـــــــــع زادوا   اـــــــــــــــــــــم

الـــــــــــــــــــــمـلـــعـف يــــــــــــــــــــــــلمـــعـــؤا املوضعـــــــــــــــعفــضـــوال   دؤاــــــــــــــــــــــــــــبــــؤا شـــــــــــــؤا ي   ؤاـــــــــان

يــــــــــــــــــــــــــفعــــــوش الــــــــــــــــبــــعـــــؤا بــــــــــــــث   ؤاــــــــــــــــــــــــــــلـــــبـــــؤا مــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــعــــــالالم   ؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــا

فـــــــــــــــــــج والن الــــــــــــزاؤا الـــــــــــــوس   ودــــــــــــــــــــــــــــــعقـــي املعـــــــــــشـــورة من   ودــــــــــــــــورى

البــــــــــــلـــــثــــــوم نجــــا ذكـــــــــــــــــــن شــــــــــــف   رــــــــــــــــــــــــــــــاح ا خالفــــي ي والدا   رـــــــأثاـــــــــر

م أيضـــــــوع خــــــــــا مشـــــــــــــا ســــــــف   رــــــــــــــــــالف الكـــــــي وطـــــــورة والزمـــــــف   رــــھ

أولـــــــــوم الــــــــــع املــــــــــــــنيـــمؤمــى النمــــف   ؤاــــــــــــــــــــلـن عــــــــي كـــــل تفتؤاـــــــن ولفظ   ل

مــــــــــــــــــــو دعـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــرءاؤا الطـــــــــف   ؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ والدخــــــــــــــي قــــــــــول بلـــــان   ؤاــــل

كــــــــــــــــــــــيـــــفــــتــــو يـــــــــــــــــــــــــــــــؤا ســـــــــوف   ؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــنـــــذا الـــــــــي جــــــــــتوــــوى نبـــــة   ؤاــــــــــــــــــــــاء

فـــيــــكـــــــــــــــــثم شُ ـــــــــت اــــــــكـــَ ـــَر م اـــــــــــــــــكَ ـَر شــُ وَ    ــدرؤاــــــــــــــــــيؤُ تــــظــمـــــــــــــــــــــــــشرعؤُ و   ؤاــــــــــــــــــــــوا

ومـــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــــوأت نـــــــــــــــــــــــــــــؤا واــــــــــــــــيـــــــــــــــــــف   ؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــا فـــود أبنــالف   ؤاـــــــــــــــي

أبـــــوع أيضـــــــــــــن داود ذكــــــــــــي أـــــــــف   راــــــــــــــــــــــــــــــــا لفظ فنبي الذي الشعـــؤا   راءـــي

بــــوف ي فـــــــــــــي العقيلــــؤا قبـــــــــــــــولي   فــــــــــــــــــلأةــــــــي الـــــــــــــــــس فــــــــــــل ألــــواو   فـــــــــــن

أتو لـــــــــــــفص ضمة عد من كس   تـــــــــــــــــإن ـــمـــــــــــــــــأو فم فــتـــحـــــــــــــــرة إن   ــتــــــــــــــــــــــا

فــــئـــــــــــــــــــــــكــــمـــــائـــ و ــــــــــــــــــــة و مــــؤجـــــــــــــــــــــــمــــلــــئو   ــــــــــزؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــفـــــــــــــــــت و   ـؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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ع كســــــــو أتــــــد إن مضمومـــــــر أيضـــــــــــــــك   ةـــــــــــــــــت أحــــــــــــذاك معــــــــــــا   ةــــــلومــــــــرف

ننـــــــــــــــــــــــــحـــــــن ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــبئــــــــــــو أن وقـــــــــــــــــــــابــــــــو   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سنقــــــــــــــــــــــــــولــــــــــھ   كـــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــھ

حركـــــــــــكيفمو  مـــــــــــــــــا أو قبــــــــــــت غيــــــــــــــــف   اــــــــــــــــلــــا لـــــــــــرــــــــــــــي ش فالحظ   اـــــــــذه

س وسئــــــــــــــــــــــكي يـــــــــــــــــــلـــــــــــوا بـــــــــــــــــألــــوس   مــــــــــــــذرؤكــــــــت يكـــــــــــــــــــــــارئكـــــوا   مــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــلــــــم

حذف فـــوإن اطمأنـــــت فحســـــي اشمـــــــــــــوف   نــــوا ثـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــأزت ألمــــم   ألنــــــــي

أبـــــــــوع أيـــــــــــــــن داود أثـــــــــــــضـــــــي واخــــــــــــــــــــــأـــأطف   ًراــــــــــــــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــتــــــا أن   وراـــــــــــــــــــــــــــــار

ي الجــــوما الصــــــــــــتمــؤدي ذف   نـــــــــــــيــورتــاع بفا ل مي ذاكـــــعن   نــــــــــــــــدون

ءامــــــــــــــــــــــــكقول ءابــــــــــــــــــــــنتــــــــھ خـــــــــــــــــــــــــوأءل   مـــــــــــــــــــــــــــاءكـــــم جـــــــــــــــــــــــيــــاسئـــــھ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءكــــــن

أءلــــــــــــــــــرءي وفـــــــــــــقــــا ءابــــــــــــــــــــي مــــــــــــــئـــــت   اـــــــــــــــــــــاءيـــــــــــي وكــــــــــــــــــئـــــوي دعاءيـــــــــــــــــاب   اــــــــــــــــــــــــذا

الســـــــــــــــمس ئــــــــــــئــــيــــزءون م نـــــــــــــــــــــئــــــــــــم   اـــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــــئـــــــــارب   وءاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــارءا

رســــمـــــ نــــئـــــــــــــــــبـــــألــواــــــــــــــــــــــــإذ يـــــــــــــــــــــلك   ـــــــارءاــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــن مــــمــــــــــــاء رأى رأىــــــــــي   ــــــــا

فــــــــــــــــــتـــبــوأث ســـــــت والســـــــــــــــئـــيـــي وفـــــــــــــــــــــيـــــةـــــــــــــــــــــــئـــــيـــــس   ــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــئ   ئـيـــــــــــــــــــــــــــــي

ف السيــلكن لــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــغــــئ يــــــــــيـــــ   وراـــــــــــــــــاز ألـــــــــــــيــــــــــئ وأنــــــــــــــفـــــئ   راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــا

  

   



- 31 - 

 

1-
لھ ذكروا بالرسم اعتنوا الذين فوجدت القرآن مز ال رسم بعت ت وقد

عند العمل بھ جرى حسبما ا ع خرجت ال لمات ال ت وأحص ا فقيد قواعد

: ا و ، ة   املغار

  الھمزة الواقعة في أول الكلمة
: نحو لف فوق ترسم ا فإ لمة ال أول مزة ال انت   إذا

  

الفاتحة .   يةسورة

  

الفاتحة  سورة   إياك
اوال  ي بب يخل ال ان إن لمة بال يتصل الذي رف ا اعت ركحرف

فعال ن والس   نحو:سماء

  

البقرة     يةسورة
نفالسألقي   :سورة

  ية
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ة معت ا فإ الوصل مزة و واملفعول الفاعل اسم وميم املضارعة حرف وأما

ا مز ال عد ال لذلك و لمة ال ية بب يخل ا إسقاط أولألن واقعا ا عد لواقع

لمة   .ال

  كلمات التي خرجت عن ھذه القاعدةال

عالمة قولھ ذلك ومن ف الشر ف امل متعددة سورةو

  سراء:

   
ف لمة الشر ف امل متعددة الواقعو ذلك سورةومن

  :البقرة

  
...  

فقطلمة الصافات   :سورة

  
الشعراءلمة   :سورة

  

س:لمة   سورة
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النمل سورة أئنا لمة فقط ن لمت   :أئنا

   
الصافات سورة أئنا لمة   :و

  
أئنكم ذلكلمة ومن ف الشر ف امل متعددة عاو قولھ

عام   :سورة

   
...  

الواقعةلمة   :سورة

  
عمران:لمة آل  سورة

  
و ؤالءلمة ف الشر ف امل متعددة و عا: قولھ ذلك من

ف: الك   سورة
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  :طھسورةلمة

  

......... 

 سورة عا قولھ ذلك ومن ف الشر ف امل متعددة و

  الفجر:

  

الواقعة:لمة   سورة

  

عن خارجة غ التحقيق عند ا لك أئمة من الثانية مزة ال م عض ذكر وقد

ف ا عي وإنما لمة ال فاء الثانية مزة ال ست فل أفعلة أئمة وزن ألن القواعد

ل ال ال.وسط تـنـز ال تحقيقا   مة
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2-  

انتإذا سواء السطر توضع أي تحذف ا فإ الساكن عد مزة ال أتت

: نحو لمة ال وسط ألفا الساكن ان إذا إال ا آخر أو لمة ال   وسط

  

البقرة   سورة

  

عمران آل   سورة

لماتا القاعدةل ذه عن خرجت   :ال

القصص   سورة

الروم   سورة

  

املائدة    سورة
مواضع والواقعةثالثة النجم العنكبوت   .سورة

ف     الك   سورة
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3-  

الضبط وفق يرسم لمة ال وسط ائن ال لف عد الواقع مز الذيال

وال مكسورا ان إذا الياء وتحت مضموما ان إن الواو فوق فيوضع بھ ل ش

وال ن ألف أي ن صورت الجتماع يؤدي ذلك ألن مفتوحة انت إن لف فوق ترسم

أ إن الياء تحت املكسور وال الواو فوق املضموم نيرسم صورت اجتماع إ ذلك دى

ياءي أو ن واو عاأي قولھ نحو وذلك   :ن

الفرقان    سورة

ساء  ال   سورة
واملحذوفة الثابتة لف عد الواقعة مزات ال من أمثلة عدة املقطع ذا

و ا ل لش املوافق رف ا فوق املرسومة ﴾﴿و
﴿﴾.  

نحو: فذلك لھ ش وفق رسم أنھ لو ن صورت اجتماع إ يؤدي ما   وأما

ة  التو   سورة

النحل    سورة
ساءسورة    ال

لمة أي القاعدة ذه عن تخرج   .ولم
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4-   

قبل ما ان فإن ا قبل ما س ج من تصور ا فإ ساكنة مزة ال انت اإذا

نحو لف فوق رسمت الواقعة):﴾﴿مفتوحا    (سورة

  
نحو: الياء فوق رسمت مكسورا ان   وإن

س       يو    سورة

ف  الك   سورة
نحو: الواو فوق رسمت مضموما ان   وإن

  

الطور    سورة

: لمتان ذلك عن لمة﴾﴿لمةوخرج لمة،﴾﴿و أما

ف ا عاالرؤ قولھ ذلك ومن ف الشر ف امل الصافاتمتعددة    :سورة

  
قولھ ا م واحد موضع البقرة سورة إال تقع فلم ادارأتم لمة وأما

  :عا
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5 -   

ا قبل ال ركة ا س ج من تكتب ا فإ لمة ال آخر مزة ال انت إذا

انت وإنسواء لف فوق رسمت مفتوحا ا قبل ما ان فإن ساكنة أو متحركة

نحو الياء فوق رسمت مكسورا   :ان

عا قولھ ن الواقع يبدئ و العنكبوت)بـــدأ   :(سورة

  

ونـبـــئ: ـشــأ   و

ية: يم إبرا   22سورة

  
ر ا   سورة

نحو:وإن الواو فوق رسمت مضموما   لـؤلـؤان

  
ساكنا ا قبل ما ان نحو:وإن السطر   لسمــاءاوضعت

  

  ملء
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أي السكون عد متطرفة جاءت لمات عدة القاعدة ذه عن خرج وقد

و دارة ا فوق ألف الواو عد و الواو فوق ورسمت   :لف

﴿﴾الشعراء)(سورة  

  
﴿﴾:(فاطر   (سورة

  
﴿﴾:(الروم   (سورة

  
﴿﴾ ن يم:،موضع إبرا    سورة

  
غافر سورة   :و
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﴿﴾:(سورة الزخرف)  

  
﴿﴾)سورة الروم:(  

  
﴿﴾)سورة  الفرقان:(  

  
﴿﴾الدخانمنكرا   :فقطسورة

  
جاءو  فقد الدخان سورة غ السطرأما مزة ال    نحو:ت

  

﴿﴾الوحيد و و الصافات سورة وقع وقد   القرآن:معرفا

  

﴿﴾ عا قولھ ومنھ منكرا ان عام:إذا   سورة
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نحو: القاعدة وفق رسم معرفا نباء ان   )القصصةسور (فإن

  

﴿﴾مواضع املائدة،خمسة سورة ن   :موضع

  

  
  :الزمرسورةو 

  

الشورى:   وسورة

  
سورة شر:و   ا
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﴿﴾ :املومنون سورة   ول

  

ا: ل النمل سورة   والوارد

  
.......  

  
.......  

﴿﴾:املمتحنة   سورة

  

﴿﴾ غافر   :50يةسورة

  

﴿﴾ سورة النحل:  
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﴿﴾ القيامة   :سورة

  

﴿﴾الذيحيث منھ و ة التو سورة إال القرآن ورد التغابن:ما   سورة

  

لف فوق جاء فإنھ ة التو سورة   : إال

  

﴿﴾ عام سورة ن   :موضع

  ية

الشورى:و    سورة

  ية

﴿﴾ النور   :سورة
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  ية

﴿﴾طھ   :سورة

  ية

﴿﴾ :طھ   سورة

  

﴿﴾ ود   :سورة

  
﴿﴾ :املائدة   سورة

  ية
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6-  

س املجا رف ا فوق وضعت كسرة أو ضمة عد مفتوحة مزة ال أتت إن

الضم عند :للضمة نحو الكسر عند للكسرة س   واملجا

عمران(مـؤجال- آل   ):سورة

  

ن):ملـئـت- ا   (سورة

  ية

  

7-  

وضعت جمع واو مزة ال عد يقع ولم الكسر عد مضمومة مزة ال أتت وإن

معدودة لمات إال القرآن ذلك يقع ولم الياء فوق مزة املشتقةال فعال

نحو النبـإ   :من

-﴿﴾:(يوسف   (سورة

  

-﴿﴾)فاطر   ):سورة
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ع(﴾﴿و-   ):سورة

  

م فإ جمع واو الكسرة عد الواقعة املضمومة مزة ال عد ان إذا وأما

صورة غ من مزة ال :رسموا نحو السطر ا وضعو   أي

- ﴿﴾ البقرة: ومنھ   سورة

  

- ﴿﴾ البقرة   ): (سورة
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8-  

نحو: فتحة عد مفتوحة انت إذا ا حرك س ج من مزة ال   تصور

ساء- ال سورة   :سألوا

  

: نحو فتحة عد مكسورة انت    أو

-﴿﴾)يوسف   ):سورة

  

نحو: كسرة عد مكسورة انت   أو

- ﴿﴾ )البقرة   ):سورة
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عد مكسورة انت :أو نحو   ضمة

- ﴿﴾)ر التكو   ):سورة

  

: نحو فتحة عد مضمومة انت   أو

- ﴿﴾)الشورى   ):سورة
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9-  

فيھ مزة ال تحذف املتقدمة القواعد من ن صورت اجتماع إ يؤدي ما ل

:   نحو

-﴿﴾:(ود   (سورة

  

ا رسم لكن لف فوق ترسم أن ا حق من ان و لمة ال أول مزة ال جاءت

إ يؤدي لف نفوق ألف   .اجتماع

املائدة   سورة

إ يؤدي الواو ع ا رسم لكن الواو ع ترسم أن مزة ال حق من ان

ذلك. أجل من مزة ال فحذفت ن واو أي ن صورت السطر.اجتماع ت   فكت

نوح(دعاءي-   ):سورة

  

في مزة ال لكنھجاءت الياء تحت ترسم أن ا حق من ان و لف عد

ياءين اجتماع إ يؤدي الياء تحت ا   .رسم

ذلك عن املذكورة-وخرج القاعدة ذه عن ن-أي صورت اجتماع و

: و   لمات
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- ﴿﴾)فاطر   ):سورة

  

- ﴿﴾:(ة التو   (سورة

  ية

- ﴿ ُ ِّئَة ی نكرة﴾السَّ انت أو معرفة ئة الس انت الشورى):سواء   (سورة

  

- ﴿ ﴾)ف الك   ):سورة

  

- ﴿ ﴾ )ف الك   ):سورة
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- ﴿﴾)العنكبوت   ):سورة

  

- ﴿﴾)الطالق   ):سورة

  

...  

  

حال.ذا ل ع مد وا ف الشر ف امل مز ال رسم   تمام
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  الصفحة  املوضوع

ديد ا صدار و الكتاب يدي ن   3  ب

  7  تقديــــــــــــــــــم

املغرب إ ورش برواية نافع قراءة دخول ول:   9  املبحث

واملغرب -1 سالمي الغرب إ م الكر القرآن   10  دخول

نافع -2 لقراءة ة املغار   11  اختيار

س، -3 ق بن الغازي برواية سالمي الغرب إ نافع قراءة دخول

الصمد. عبد ق طر من ورش برواية   ثم

14  

سالمي -4 الغرب إ زرق ق طر من ورش رواية   16  دخول

املغرب -5 إ زرق ق طر من ورش برواية نافع قراءة   18  دخول

با -6 نافع قراءة ومنانتقال رواية إ رواية من سالمي لغرب

ق طر إ ق   طر

20  

باملغرب -7 اليوم عندنا املوجود ورش برواية نافع قراءة   22  سند

نافع -8 بقراءة سالمي الغرب ل أ   24  استمساك

املنورة -9 املدينة ل بأ م مصاحف رسم ة املغار   25  اقتداء

رواية ع مزة ال رسم ي: الثا نافعاملبحث عن   27  مقربورش

ف الشر ف امل مز ال   28  رسم

القرآن -1 مز ال رسم   31  خالصة

الواق مزة لمةعال ال أول   31  ة

القاعدة ذه عن خرجت ال لمات   32  ال

السكون  -2 عد الواقعة مزة   35  ال
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لمة -3 ال وسط ائن ال لف عد الواقعة مزة   36  ال

الساكنة -4 مزة   37  ال

لمة -5 ال آخر الواقعة مزة   38  ال

الكسر -6 أو الضم عد املفتوحة مزة   45  ال

الكسر -7 عد املضمومة مزة   45  ال

ا -8 حرك ل ش س يجا بما تصور ال مزة   47  ال

مزة -9 ال رسم ن صورت   49  اجتماع

املوضوعات رس   52  ف
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