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الملخص

السبع  القراءات  في  الشاطبية  المنظومة  شغلت 

المسماة )حرز األماني ووجه التهاني( الكثير من أهل 

الــقــراءات،  علم  في  كبرى  أهمية  من  لها  لما  العلم 

بعض  انبرى  بيتًا   ١١٧3 إلى  يصل  أبياتها  عدد   
َ

وألّن

منها  وصلنا  ما  لكن  الختصارها؛  الــقــراءات  علماء 

مــخــطــوط مــنــظــومــة: )الــخــالصــة الــمــرضــيــة فــي متن 

الشاطبية( لمحمد بن أحمد، ابن أبي طالب األزهرّي 

ط، المتوفى سنة ١3١3هـ-  ِ
ّ
المالكّي، المعروف ِبالُمَبل

١8٩5م، وقد شاركت بدراسة وتحقيق هذا المخطوط 

لمقرأة  األول  الدولي  العلمي  المؤتمر  في  بنسختيه 

لمشيخة  الــتــابــع  وعــلــومــه  لــلــقــرآن  الشاطبي  اإلمـــام 

ئ العراقية الذي انعقد للفترة ١0-٢0٢١/٤/١١م.  المقار

زت به منظومُة الخالصة:  ومما تمّيَ

دون  صراحًة  ورواتهم  القراء  أسماء  ذكرت  أنها   -

ٍة بها.  ة، أو عمِل ُرموز خاّصَ االستعانة برموز الشاطبّيَ

وردهــا 
َ
أ التي  الكلمات  بعض  استعارت  وأنها   -

إنجال،  ــال،  ُوّهِ )أسجال،  مثل:  منظومته،  في  الشاطبّيُ 

تأصال، تنضال، الُعال( وغيرها. 

لفاظ 
َ
واأل الكلمات  من  سُهل  ما  أوردت  ــهــا 

َ
وأّن  -

فهي  وزنــه،  على  نظمت  الــذي  الشعر  بحر  لُتناسب 

يس. ة للحفظ وللتدر
َ

ُمَعّد

المنتهي  ئ  القار  
َ

أّن في  تقع  تها  فأهمّيَ  ... وأخيرًا 

يحتاجها  والــمــبــتــدُئ   ، للتذكير الــخــالصــَة  يحتاُج 

للتسهيل.

نظم  المرضية،  الخالصة  المفتاحية:  الكلمات 

الشاطبية، المبلط، مختصر الشاطبية، مخطوط.

* * *
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Abstract:

Al-Mandomah Al-Shatibiya In The Al-

Qeraat Al-Sabaa Called )Herz Al-Amany Wa 

Wajh Al-Tahany( Occupied Many Scholars 

Because Of Their Great Importance In The Sci-

ence Of Al-Qeraat, And Because The Num-

ber Of Its Verses Reaches 1173 Verses, Some 

Scholars Of Al-Qeraat Have Opted To Shorten 

Them. But What We Got From It Is An  Man-

domah Manuscript: )Al-Khalassa Al-Mardaya 

Ola Meten The Shatabiya( By Mohammed Bin 

Ahmed, Bin Abu Taleb Al-Azhari Al-Maliki, 

Known As Al-Mobllt, Who Died In 1313Ah- 

1895Ad, I Participated In The Study And Veri-

fication Of This Manuscript In Its Two Copies 

In The First International Scientific Conference 

For Al-Imam Al-Shatiby Of The Qur’an And Its 

Sciences Affiliated To Mashyakhat Al-Mokre 

Al-Iraqi Which Was Held For The Period 10-

11/4/2021Ad. 

Among The Things That Distinguished The 

Abstract System:

- It Explicitly Mentioned The Names Of 

The Al-Qraa And Their Narrators Without Us-

ing The Symbols Of Al- Shatabiya, Or Making 

Their Own.

- And That It Borrowed Some Of The Words 

That Al-Shatiby Included In Al-Mandomah, 

Such As: )Asjala, Whla, Injla, Taasala, Tan-

adala, Alola( And Other.

- And That It Contained Easy Words And 

Expressions To Suit The Sea Of Poetry, Which 

Was Organized According To Its Weight, As It 

Was Prepared For Memorization And Teaching.

Finally: Its Importance Lies In The Fact That 

The Finished Reader Needs The Summary To 

Be Reminded, And The Beginner Needs It For 

Convenience.

Keywords: Al-Khlasa Al-Mardeya, No-

dom Al-Shatabiya, Al-Mobllt, Abbreviated 

Al- Shatabiya.

* * *
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المقدمة

فنا  وشّرَ العظيم،  بالقرآن  نا  خّصَ الذي  هلل  الحمُد 

بعد،  ا  أّمَ سليم،  الّتَ وأتّمُ  الصالة  أفضُل  عليه  د  بمحّمَ

ل  ّوَ
َ
األ الدولّيِ  العلمّيِ  المؤتمر  على  للقائمين  َفَتلبيًة 

الذي ُتقيمُه َمقرأُة اإلمام الشاطبّيِ )رحمه اهلل( للقرآن 

ة  العراقّيَ ئ  المقار لمشيخة  التابعة  وعلومه،  الكريم 

بــ)منظومة  والموســوم  السني،  الوقف  لديوان  التابعة 

وأثرها  هاني«  الّتَ َوَوجــُه  األماني  »ِحــرُز  الشاطبّيِ  اإلمــام 

المحور  فــي  ُم -ُمــشــاركــًا 
َ

تـــقـــّد
َ
أ ــراءات(،  ــقـ الـ فــي علم 

ودور  ة  بالشاطبّيَ المتعلقة  )المخطوطات  الثاني 

َمــخــطــوِط:  بتحقيق  ــا-  ــرازهـ إبـ ــي  ف المتخصصين 

بن  لمحمد  ة،  الشاطبّيَ متن  على  ة  المرضّيَ )الخالصة 

أحمد ابن أبي طالب المتوفى سنة 1313هـ- 1895م( 

المؤتمر  وللقائمين على  القبول،  تعالى  اهلل  راجيًا من 

 التوفيق والنجاح.
َ

ُكّل

أسباب اختيار الموضوع وأهميته:	 

، فأبرزها -بعد رغبة المشاركة  ا أسباب االختيار أّمَ

:- بالمؤتمر

ة التي  - التعرف عن كثب إلى المنظومة الشاطبّيَ

لها  شــارح  بين  ما  وعلماء،  بــًا 
َّ

طــال الكثيرين  شغلت 

ٍن بغيرها وُمحّرٍِر ألحكامها ومعارٍض  ص، وُمَقاِر وُملِخّ

ق. وُمحّقِ

خالل  -من  ي  ِ
ّ
َفلعل ة؛  الشاطبّيَ طريق  في  السير   -

تستجلُب  فــواحــًة  زهـــرًة  أضــُع  ة-  المرضّيَ الخالصة 

السائرين، وتكون سببًا في سعادتي في الدارين.

ئ المنتهي يحتاُج الخالصَة  تها، فالقار ا أهمّيَ وأّمَ

، والمبتدُئ يحتاجها للتسهيل. للتذكير

مختصرات الحرز)1(:	 

المختصرات  الظنون بعض  كشف  ذكر صاحب 

ة، وهي: على متن الشاطبّيَ

1- حوز المعاني، في اختصار حرز األماني، لإلمام 

جمال الدين، محمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، 

، المتوفى سنة 6٧٢هـ. ة في النحو صاحب األلفّيَ

2- مختصر عبد الصمد بن التبريزي، المتوفى سنة 

٧65هـ، وهو في 5٢0 بيتًا.

ة. لية لبالل الرومي، وهي قصيدة المّيَ 3- البال

ألمين  المال،  السبعة  قــراءة  في  الَجال،  ُدّرُ  نظم   -4

الدمشقي،  وهبان  بن  أحمد  بن  الوهاب  عبد  الدين 

: دون  الــحــنــفــي، الــمــتــوفــى ســنــة ٧68هــــــــ، وهـــــو

الخمسمائة.

ما تميزت به المنظومة: 	 

لقد مّنَ اهلل تعالى علّيَ في الحصول على مخطوط 

النظم الوحيد في اختصار متن الشاطبية، إذ لم أعثر 

األربعة  أّيٍ من المختصرات  -بحسب بحثي- على 

آنفة الذكر أو غيرها.

ة  الشاطبّيَ متن  على  ة  المرضّيَ الخالصة  ومتُن 

وتسمى   ، الرَجز بحر  على  جاء  أيدينا-  بين  -الــذي 

البحور  من  وهو  رجـــوزة، 
ُ
أ ومفردها:  األراجيز  قصائده 

وزن  لسهولة  به،  العلوم  منظومات  كتابة  تكثر  التي 

األمثلة على ذلك منظومة  الشعري فيه، ومن  البيت 

: كشف الظنون لحاجي خليفة )١/6٤6( )١( ينظر
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االطفال  وتحفة  ومقدمته،  ي  الجزر البن  النشر  بة  طّيِ

. ، وغيرها كثير ة ابن مالك في النحو ي، وألفّيَ للجمزور

ورد فيها بابًا أسماه: 
َ
 المبلط أ

َ
ُز الخالصة أّن وما ُيمّيِ

إدغام  ، منها:  الحرز وليس من طريق  به  َقَرأَنا  ما  باُب 

)يعذب من يشاء( البن كثير المكي رحمه اهلل.

أسماء  بذكر  -أيضًا-  الخالصة  منظومُة  زت  وتمّيَ

ة  القراء ورواتهم صراحًة دون االستعانة برموز الشاطبّيَ

ٍة بها. الفردية أو الجماعية، أو عمِل ُرموز خاّصَ

كذلك باستعارة بعض الكلمات التي  زت  -وتمّيَ

ال،  ُوّهِ )أسجال،  مثل:  منظومته،  في  الشاطبّيُ  وردها 
َ
أ

إنجال، تأصال، تنضال، الُعال( وغيرها. 

من  ســُهــل  مــا  بـــإيـــراد  ــزت  ــمــّيَ ت الــقــصــيــدة   
َ

-وأّن

لفاظ لُتناسب بحر الشعر الذي نظمت 
َ
الكلمات واأل

يس. ة للحفظ وللتدر
َ

على وزنه، فهي ُمَعّد

في  تكون  ْن 
َ
أ الــدراســة  اقتضت  ــة:  ــدراس ال خطة 

مقدمة ومبحثين، وكاآلتي:

المقدمة

المبحث األول: َترجمة الناظم والتعريف بمخطوط 

ة، وتحته المطالب اآلتية:        الخالَصة المرضّيَ

المطلب االول: ترجمة الناظم )رحمه اهلل(

)الخالصة  بمخطوط  التعريف  الثاني:  المطلب 

المرضية على متن الشاطبية(

المطلب الثالث: عملي في التحقيق

ق
َ

ـّصُ الُمَحـّق المبحث الثاني: الّنَ

المراجع والمصادر

* * *

المبحث األول

َترجمة الناظم والتعريف 
ة بمخطوط الخالصة المرضّيَ

المطلب األول: ترجمة الناظم )رحمه اهلل(	 

ط  ِ
ّ
ـَبـل لم أجد من استفاض في ترجمة الناظم المـُ

ل الباحث إليه -وبعد  رحمه اهلل وتوسع، وغاية ما توّصَ

طالب  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد   : هــو اآلتــي،  جهد- 

ط،  ِ
ّ
ـَبـل عبد اهلل الضرير األزهرّي المالكّي، الشهير بالمـُ

وناظم،  بعد سنة ١3١3هـ- ١8٩5م)١(، مقرئ  المتوفي 

ة  ة على متن الشاطبّيَ من مصنفاته: الخالصة المرضّيَ

ُغنية  وشــرح  ــون)3(،  ــال ق ــة  وروايـ يــة()٢(،  شــعــر )منظومة 

الَمقري في رواية َورش المصري)٤(.

شيِخِه  اسم  إلى  منظومته  في  ط  ِ
ّ
المبل أشــار  وقد 

وشيِخ شيِخِه، فقال:

ــا َخــــلــــيــــَفــــْه ــ ــ ــَن ــ ــ ــِخ ــ ــ ــْي ــ ــ ــن َش ــ ـــ ُتـــــــهـــــــا ع
ْ

خـــــــذ
َ
أ

ــْه ــَفـ ــيـ ــطـ ــلـ الـ ذي   ِ
ّ

الــــــُمــــــَتــــــول شــــيــــِخــــِه  عـــــن 

 ،)٢3١/8( لكحالة  المؤلفين  معجم  في:  ترجمته  تنظر   )١(
)٢6٩/3(، ومعجم  ية )3٢/١، ٢٧٩(، و وفهرس الخزانة التيمور
وسنة   ،)33٢0/5( بلوط  قره  وأحمد  بلوط،  قره  لعلي  يخ  التار
وكذلك  المبلط،  فيها  توفي  التي  ذاتها  هي  للمنظومة  تأليفه 

العالمة المتولي شيخ شيخه ١3١3هـ.
ّية رقم 338، جزء ١، وكتب فيها أن  )٢( فهرس الخزانة التيمور

يخ النظم سنة ١3١3هـ. تار
ية، رقم ١05 ورقة ٢؛ ١30١هـ. )3( مكتبة جعفر والي، باإلسكندر

)٤( المصدر السابق نفسه.
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ق  المحّقِ مة 
َّ

العال ــُه  ـ
َ
ّن
َ
أ ــّنِ 

َ
الــّظ فغالُب  خليفة،  ــا  أّمَ

ي  او ّنَ الّحِ بن علي  بن محمد  الباب  فتح  بن  خليفة 

بالقراءات  ي  ِ
ّ
المتول العالمة  أجـــازه  وقــد  ــافــعــي، 

َ
الــّش

الثالث سنة ١30٧هـ- ١8٩0م)١(.

: محمد بــن أحــمــد بــن عبد  ــي، فــهــو ِ
ّ
ــا الــمــتــول ــ وأّمَ

ُولــد  اء،  الـــقـــّرَ شيخ  بالمتولي،  الشهير   ، الــضــريــر اهلل 

 بالقاهرة سنة ١٢50هـ تقريبًا، والتحق باألزهر الشريف 

كثيرًا من العلوم  ل  بعد أن حفظ القرآن الكريم، وحّصَ

والقراءات  التجويد  متون  وحفظ  ة،  والشرعّيَ ة  العربّيَ

ة وتحفة  ّيَ مة الجزر والرسم والضبط والفواصل، كالمقّدِ

وناظمة  النشر  ــبــة  وطــّيِ والـــدرة  ة  والشاطبّيَ  األطــفــال 

هر وغيرها. الّزُ

القراءات العشر من طريقي  ي  ِ
ّ
ى الشيخ المتول

َ
تلّق

وكذلك  النشر  بة  طّيِ طريق  من  ثّمَ  رة 
ُ

ــّد وال ة  الشاطبّيَ

وقته  مة 
َّ

عال على  العشر  على  الزائدة  األربع  القراءات 

المالكي  ي  ر
ُ

الـــّد أحمد  السيد  قين  المحّقِ خاتمة 

سندت إليه َمشيخُة 
ُ
هامي، وأ الشاذلي، المعروف بالّتِ

)١3١3هـــ  سنة  بالقاهرة  وتوفي  ١٢٩3هــــ،  سنة  ــراء  اإلق

-١8٩5م(. 

الدمياطي،  ــا  الــبــّنَ محمد  الشيخ  تــالمــيــذه:  مــن 

شلبي،  مصطفى  والــشــيــخ  شلبي،  أحــمــد  والــشــيــخ 

والشيخ   ، الشعار الخطيب  الرحمن  عبد  والشيخ 

ة،  عطّيَ حسن  والــشــيــخ   ، الكبير الجريسي  حسن 

الفتاح  عــبــد  والــشــيــخ  الــمــغــربــي،  محمد  والــشــيــخ 

)١( اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءات للدكتور إبراهيم 
الدوسري )ص١3١(.

ات«، والشيخ حسن  ّيَ »الّزَ مة 
َّ

العال هنيدي وهو شيخ 

والشيخ  الغزولي،  محمد  والشيخ  الحسيني،  خلف 

حسن يحيى الكتبي المعروف بـ)صهر المتولي( وهو 

وهو  الجنايني  غنيم  خليل  والشيخ  اع،  الضّبَ شيخ 

. مة الزيات -أيضًا- وغيرهم كثير
َّ

شيخ العال

َفتُح  ربعين، منها: 
َ
أ كثر من 

َ
أ ُمصنفاته  بلغت  وقد 

ئمة 
َ
سانيد األ

َ
الـُمغني وُغنيُة المقري، بديعُة الُغرر في أ

القراءات  ِإتمام  في  الـُمسفرة  الــوجــوُه   ، َعشر ربــعــَة 
َ
األ

عدد  في  البيان  وتحقيق  للعشرة،  َمة  الـُمتّمِ الثالث 

طريق  من  حمزة  ِقــراءة  في  المجيد  وفتُح  القرآن،  آي 

الَقصيد )٢(.

المطلب الثاني: التعريف بمخطوط )الخالصة 	 

المرضية على متن الشاطبية(

1. اسمها:

المخُطوط:  مــن  سختين  الّنُ ِل  ّوَ
َ
أ ِعند  َرَد  َ ــد  ووق

ة(. ة على متن الشاطبّيَ )الخالصة المرضّيَ

2. توثيق نسبتها للمؤلف:

-ِبَحسِب  فقط  ُكتٍب  ثالِث  في  المنظومُة   ُذكرت 

وما  ة  العنكبوتّيَ الشبكة  فــي  بحثي  ِإلــيــه  ــل  وص مــا 

واألعالم  المطبوعات لسركيس )١6١٧/٢(،  : معجم  ينظر  )٢(
للزركلي )٢١/6(، وهدية العارفين للباباني )3٩٤/٢(، واألعالم 
لكحالة  المؤلفين  ومعجم   ،)358/١( لمجاهد  الشرقية 
)٢8١/8(، وفتح المعطي وغنية المقري للمتولي )ص١66(، 
إبراهيم  للدكتور  القراءات  علم  في  وجهوده  المتولي  واإلمــام 
العنكبوتية  الشبكة  المتولي ترجمة على  الدوسري، وللشيخ 
ال ُيعرف مؤلفها وتسمى بـ)النور المتجلي في ترجمة المتولي( 

في بضع صفحات.
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المطبوعة  للمكتبات  ومــواقــع  كــواشــف  مــن  تحويه 

والمخطوطة- وهي ذاتها التي ترجمت للناظم: كتاب 

ة،  ّيَ التيمور َوِفهرس الخزانة  ُمعجم المؤلفين ِلكحالة، 

بلوط،  قــره  حــمــد 
َ
وأ بلوط  قــره  ِلعلي  يخ  التار وُمعجم 

ط )رحمه اهلل(. ِ
ّ
قت نسبُة المنظومة للمبل

َ
وبذلك تحّق

المطلب الثالث: عملي في التحقيق	 

1- وصف النسختان الخطيتان:

َف 
َ
َتل ال  دٌة  جّيِ ُنسخٌة  وهي  األولى:  النسخة  األولى: 

سعود،  الملك  جامعة  إلــى  وتــعــوُد  ِإشــكــال،  وال  فيها 

ورقمها 35٢٢، وعدُد لوحاتها 8، وعدُد صفحاتها ١6 

صفحة  كّلِ  في  سطر 
َ
األ وعدُد  العنوان،  صفحة  منها 

يــخ  وتــار الــصــفــحــة  ١8 ســم × ٢6 ســـم،  وقــيــاس   ،١٩

من  ْسخ،  الّنُ بخط  ُكتبت  وقد  ١3١3هـــ.  سنة  َنسِخها 

قبل الناسخ محمود بن علي الحريري)١(، وقد َبلغت 

مجموع  ِبحساب  وذلك  بيتًا،  ربعين 
َ
وأ ثة  وثال ِمائتان 

اء والميِم والجيِم الواردة في قول الناظم: ُحروِف الّرَ

ــُم ــ ــ ــريـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــــــطــــــــِفــــــــِه الـ
ُ
ـــــــــــُه ِبــــــــل َيـــــــــــُعـــــــــــّمُ

ــُم ــ ــ ــي ــ ــ ج ومـــــــــــيـــــــــــٌم  راٌء  أبـــــــــــيـــــــــــاُتـــــــــــُه 

في  ذلك  ورد  كما  الناظم  ِة  ُمسَوّدَ لـِ تبييٌض  وهي 

آخر النظم:

ــري ــريـ ــحـ تـ تـــبـــيـــيـــُض  اهلل  ــون  ــ ــعـ ــ بـ تـــــــــّمَ  قـــــد 

ــِد كـــاتـــبـــه مـــحـــمـــود عـــلـــي الـــحـــريـــري ــ عـــلـــى يـ

ُتحقق  لم  النسخة-  هــذه  ي 
َ
-أ ــهــا 

َ
ّن
َ
أ يعني  ــذا  وَه

خرى، منها: فقدان 
ُ
أ ة 

َّ
دل

َ
أ إلى  الناظم ِإضافة  ِقبل  من 

واإِلشــَمــام،  وِم  الـــّرَ باب  من  الثاني  البيت  في  در  الّصَ

)١( لم أعثر على ترجمته.

الحقًا،  تي 
َ
سيأ وكما  بيات 

َ
األ عدد  في  تفاوت  ووجود 

وتّمَ الترميُز لها بالحرف )ح( نسبة للناسخ الحريري.

عن  خــوذٌة 
ْ
مــأ ُنسخٌة  وهــي  الثانية:  النسخة   :

ً
ثانيا

لف فيها وعدم الوضوح، وتعوُد  )مايكروفيلم( َيكُثُر الّتَ

ة التي أنشأها أحمد تيمور باشا،  ّيَ إلى الخزانة التيمور

ل النظم وآخره: )وقف  أّوَ َوْقِفِه في  وقد ُختمت بختم 

، بمصر 0٩0٢-  أحمد بن اسماعيل ابن محمد تيمور

١3٢0(، ورقمها 338، وُكتب في فهرس الخزانة ترجمٌة 

ه َنَظَمَها سنة ١3١3هـ.
َ
ّن
َ
موجزٌة للناظم وأ

ــدد  ــة ٩، وع ّيَ ــات الــنــســخــة الــتــيــمــور ــوح وعــــدُد ل

أسطرها  وعــدُد  العنوان،  صفحة  منها   ١6 صفحاتها 

بياتها مائتان 
َ
٢١، وقد ُكتبت بخط النسخ، وبلغ عدُد أ

وسبعة وخمسون بيتًا، وذلك بحساب مجموع حروف 

ون والدال والجيم الواردة في قول الناظم: اء والّنُ الّرَ

ــُم ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدي ــ ـــــــــــــٌد َع َصـــــــــــــــاٍف ِنــــظـــــــــامــــي َجــــــِيّ

ــُم ــيـ ــــ ــــ جـ  
ٌ

ودال نـــــــــــــــوٌن  َرا  االبــــــيـــــــــــــات 

حة على  ة ومصّحَ
َ
ة -هذه- مقابل ّيَ والنسخة التيمور

موضعين،  في  )صــح(  لفظ  ورد  إذ  للمؤلف؛  ُنسخة 

 
َ

وأّن النظم،  المواضع من  إلى تصحيح بعض  إضافة 

عشر  بأربعِة  )ح(  الحريري  نسخة  يزيد  أبياتها  عدد 

. بيتًا، وقد تّمَ الترميز لها بالحرف )ت( نسبة لتيمور

عدم  سبب  حول   
ٌ

تساؤل الذهن  إلى  يتبادر  وهنا 

 
َ

ولعّل اإلقرائي؟،  العلمي  الوسط  في  الرسالة  اشتهار 

مرين:
َ
حِد أ

َ
ذلك يعود إلى أ

ط  ِ
ّ
المبل فها  ِ

ّ
ُمؤل ــاِة  َوَف من  تأليفها  وقــِت   ُقرُب 

في  هو   - مــّر -وكما  الرسالة  فتبييُض  اهلل(،  )رحمه 

فيها  توفي  التي  ذاتــهــا  السنة  وهــي  ١3١3هــــ،  السنة 
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ِإْذ  الــورق،  َحِبيسَة  َها 
َ
َجَعل مما  اهلل-  -رحمه  الناظم 

صحابها 
َ
أ يقوُم  حين  االشتهاَر  المنظومات  َعادِة  من 

بتحفيظها ِلُطالبهم.

َفَعلى  المغُمورين،  من  كان  صاحبها   
َ

ّن
َ
أ و 

َ
 أ

حُد طلبة الشيخ َخليفة -أحد تالميذ 
َ
الرغم من كونه أ

ه وشيَخُه لم َتذُكـرهما الكثيُر من كتِب 
َ
ّن
َ
ي- ِإال أ ِ

ّ
المتول

عن  اع  الضّبَ الشيخ  كتبه)١(  ما  وُخصوصًا  التراجم، 

ي رحمهم اهلل جميعًا. ِ
ّ
مة المتول

َّ
تراُجم تالميذ العال

2- منهج التحقيق المعتمد:

لت خطوات تحقيق الرسالة باآلتي:
َ
تمّث

واعــتــمــدُت  وقــاَبــلــُتــُهــمــا،  النسختين  ــرأُت  ــ ق  -١

صٍل للتحقيق، والكتابة.
َ
النسخَة )ت( كأ

بالحركات  ظِم  الّنَ ٢- وكانت طريقتي في َتشكيل 

ته:  َجزِ وتفعيال
َتعتمُد على َوزِن بحر الّرَ

ــْن ـ
ُ
ــل ــِعـ ــْفـ ــَتـ ــْسـ ـــْن ُمـ

ُ
ـــْن ُمـــْســـَتـــْفـــِعـــل

ُ
ُمـــْســـَتـــْفـــِعـــل

ــْن ـ
ُ
ــل ــِعـ ــْفـ ــَتـ ــْسـ ـــْن ُمـ

ُ
ـــْن ُمـــْســـَتـــْفـــِعـــل

ُ
ُمـــْســـَتـــْفـــِعـــل

َكَغيرِه من بحور  َجز   َبحَر الّرَ
َ

ّن
َ
أ آخذًا بنظر االعتبار 

َعلّيَ  شكل 
َ
أ إذا  و ُحوَفات،  والّزُ ُل 

َ
الِعل يه  َتعَتر الشعر 

حركة  سكون  حركة  اآلتي:  بحسب  ُعُه  َقّطِ
ُ
أ فإّنِي  بيٌت 

سكون حركتان سكون.

ــن لــوحــات  ــٍة م ــوح كـــّلِ ل ــرُت إلـــى نــهــايــِة  ــ شـ
َ
3- أ

عن  كفاصلة   *** ثالث  ِبَنجماٍت  )ت(  المخطوط 

اللوحة التي تليها.

)١( في خاتمة كتاب فتح المعطي وغنية المقري شرح مقدمة 
ورش المصري )ص١66(.

من  ُح  المصّحِ رفعها  التي  األبــيــاَت  وضعُت   -٤

النسخة )ت( في الهامش.  

5- وضعُت الزيادة التي َترُد في النسخة )ت( بين 

شرُت إليها في الهامش.
َ
قوسين معكوفين هكذا ] [ وأ

نقاٍط  ثــالُث  مفقودٍة  كلمٍة  كــّلِ  بــدل  وضعُت   -6

كلمة،  اثنا عشرة  َعَدُدها  بلَغ  وقد   ،... متتاليٍة، هكذا 

بيات.
َ
توّزَعت على خمسِة أ

3- توصية:

َشرح  على  العمُل  هو  َهُهنا  الرئيسَة  َة  الوصّيَ  
َ

لعّل

)رحمه  المبلط  اختصاِر  سباِب 
َ
أ ِإيراد  و المنظومة، 

لمنظومٍة  إيجازِه  في  يقتِه  وطر منهجيتِه  وبياُن  اهلل(، 

الذي  َفَما  وسبعين،  ثة  وثال ومائة  ألفًا  بياتها 
َ
أ بلغت 

بياتها تقريبًا، وهذه 
َ
أ ِبُربِع َعدد  وجزُه منها واختصره 

َ
أ

يقربهما  ال  مـــَراِن 
َ
أ لعمري  والــشــرح-  -االيــجــاز  وتلك 

التي  بالكلمات  االعتناء  الشرح  ومع  الُعال،  فتى  إال 

ُسوِء  بسبِب  و 
َ
أ التصويرِ  َرداءِة  منها-بسبب  فقدت 

إيجاد  على  والــعــمــُل  ــة-  ّيَ الــتــيــمــور َمخطوط  ِحــفــظ 

المطلوب وال ُيخالف وزنها  المعنى  ُيوافق  بديٍل لها 

الَعروضي.

* * *
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4- صور من نسختي المخطوط:
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الصفحة األولى واالخيرة من النسخة )ح(

اللوحة األولى واالخيرة من النسخة )ت(
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المبحث الثاني

النص المحقق

ة	  ة على َمتن الشاطبّيَ الُخالَصة المرضّيَ

ٍد  ُمحّمَ يِخ 
َ

الّش اَمِة  الَفّهَ الَحبرِ  َمِة 
َّ

الَعال الَعالِم  َنظُم 

بي 
َ
حمد بن أ

َ
ط، ابن أ ِ

ّ
هيرِ بالُمبل

َ
، الّش المالكّيِ األزهرّيِ

جمعين، آمين، 
َ
ة المسلمين أ

َ
َطالب، َغفر اهلُل له ولكاّف

ِبَجاه النبّيِ األمين َصلى اهلُل َعليِه َوَعلى آله َوَصحِبِه 

جَمعين)١(.
َ
أ

* * *

الشيخ محمد بن أحمد بن  النسخة )ح(: »نظم  )١( ورد في 
أبي طالب غفر اهلل له ولوالديه ولكافة المسلمين آمين«.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

َ
ْنـــــــــــــــَزال

َ
أ َقـــــــــــْد  الـــــــــــذي  هلِل  الـــــحـــــمـــــُد   -1

َ
ُقـــــــــــــرآَنـــــــــــــُه ِبــــــــَســــــــْبــــــــَعــــــــٍة لــــــِيــــــْســــــَهــــــال

َســــــْرَمــــــَدا ــــــــالُم  والــــــــّسَ ـــــــالُة  الـــــــّصَ ُثـــــــــّمَ   -2

عــــلــــى الــــــنــــــبــــــّيِ الـــــهـــــاشـــــمـــــّيِ أحــــــَمــــــَدا
َ

َتــــــال وَمــــــــــــْن  َوَصــــــــْحــــــــِبــــــــِه  وءاِلــــــــــــــــِه   -3
َ

ـــــــــــــال  ُمـــــــــــــَرّتِ
ً
ــــــــمــــــــا ُقـــــــــــــــرآَنـــــــــــــــُه ُمــــــــعــــــــّظِ

عــلــى ُكـــــلـــــيـــــَمـــــاٍت  َهــــــــــــــِذِه  َوَبــــــــعــــــــُد   -4
َ

الــــُعــــال ِذي  الــــشــــاطــــبــــّيِ  ــِم  ــ ــ ــْظ ــ ــ َن الــــــِحــــــرِز 

ــا َخـــلـــيـــَفـــْه ــ ــَنـ ــ ــِخـ ــ ــْيـ ــ ُتـــــــهـــــــا عـــــن َشـ
ْ

خـــــــذ
َ
5-أ

ــْه ــَفـ ــيـ ــطـ ــلـ الـ ذي   ِ
ّ

الــــــُمــــــتــــــول شــــيــــِخــــِه  عـــــن 

ــْه” ــ ــّيَ ــ ــرِض ــمــ ــ ــَة ال ــ ــالَصـ ــ ــُخـ ــ ــا: “الـ ــ ــه ــ ــُت ــ ــي ــ ــّمَ ــ 6-َس

ــــــْه ــا يـــــــاَخـــــــاِلـــــــَق الــــــبــــــرّيَ ــ ــ ــَنـ ــ ــ والـــــــــُطـــــــــْف ِبـ

باب الطرق

يـــافـــتـــى ــٍط  ــ ــي ــشــ ــ ن ُبــــــــــو 
َ
أ ـــــــــُه 

َ
ل ِعــــيــــَســــى   -7

َتــــــــى
َ
أ َكــــــَمــــــا  َورِشــــــــــِهــــــــــْم  عــــــن  زرٌق 

َ
وأ

ى َرُو ْحـــــــــَمـــــــــٍد 
َ
أل ِبـــــــيـــــــَعـــــــٍة  َر ُبــــــــــــو 

َ
أ  -8

ُبــــــــــــو َبـــــــْكـــــــٍر َثــــــــَوى
َ
ْيـــــــــَق ُقــــــنــــــُبــــــٍل أ َطـــــــــِر

الــــــــَزْعــــــــرآِء ُبــــــــــو 
َ
أ ٍيّ  ُدوِر َيــــــــُق  َطــــــــِر  -9

 ٱمــــــــِتــــــــَراِء
َ

عــــــن صــــــالــــــٍح ُمـــــــوَســـــــى ِبــــــــــال

الــحــســْن ــو  ــ ــ ُبـ
َ
أ ى  َرو ــــد  ق ــاٍم  ــ ــَشـ ــ ِهـ ــن  ــ وعـ  -10

ــْن ــَعـ ــَمـ ــن َنــــْجــــِل َذْكــــــــــــَواَن ٱسـ ــ ْخــــــَفــــــٌش ع
َ
وأ
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ــْل ــَقـ َنـ ءاَدٍم  ــُن  ــ بـ ــَيـــى  َيـــحـ ــٍة  ــ ــَب ــ ــْع ــ ُش عــــن   -11

ــْل ــ ــَطـ ــ ــَبـ ــ ــٌد الـ ــ ــ ــْي ــ ــ ــَب ــ ــ َطـــــــِريـــــــُق َحــــفــــِصــــِهــــم ُع

ُد
َّ

َخـــــــــال ْيــــــُســــــْهــــــم  ِإدر ــٍف  ــ ــ
َ
ــل ــ ــ َخ عـــــن   -12

ــــــــاُد
َ

َيــــــــــــــا ُنــــــــّق
َ
عـــــنـــــه ابــــــــــــُن َشـــــــــــــــــــــاَذاَن أ

ــُر ــ ــفـ ــ ــْعـ ــ وَجـ ــْم  ــ ــِهـ ــ ــِثـ ــ ــيـ ــ لـ عــــــن  مــــحــــمــــٌد   -13

ــُر ــ ــ ــذَك ــ ــ ْي ُي ــّيَ ِلـــــــــــــــــُدوِر ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ـ ــّنُ ــ ــي الـ ــ ــ ــن ــ ــ ع
َ
أ

باب االستعاذة

الــــــــِقــــــــَراءْه ـــــتـــــى 
َ
َيـــــاف َردّتَ 

َ
أ ِإذا   -14

ـــــــــــــو َبـــــــــــــــــَراَءْه
َ
 َول

ً
 َنــــــــدبــــــــا

ْ
ــا ٱســـــتـــــعـــــذ ــ ــهـ ــ لـ

ــُف ــ ــي ــ ــِع ــ َض َوَذا  َواِجــــــــــــــٌب  َوِقـــــــيـــــــَل   -15

ـــــِطـــــيـــــُف
َ
ل َوَذا  ــــــــــٌة  ُســــــــــّنَ والــــــــَجــــــــْهــــــــُر 

َدوِر وٱبــــــــــِتــــــــــَداِء  َجـــــمـــــٍع  ِبـــــــَشـــــــرِط   -16

ــِر ــ ــي ــ َخ  
َ

ُكـــــــــــّل عــــــِطــــــيــــــَت 
ُ
أ قــــــــْد  َكـــــــــــاَن  إْن 

ِة
َ

ـــــال الـــــّصَ ِســــــــَوى  فــــي  ــوَن  ــ ــُكـ ــ تـ إْن  و  -17
ــِر ِعــــــــن ِثـــــــــَقـــــــــاِت)1( ــ ــ ــْه ــ ــ ــَج ــ ــ ــال ــ ــ ِقـــــــــــــــــــَراَءٍة ِب

ــِع ــ ــ َبـ ْر
َ
ــأ ــ ــ ِبـ َصـــــــْل  ثـــــــّمَ  ــِه  ــ ــي ــ ــل ــ َع َوِقــــــــــْف   -18

ــــــِع )2(
َ
ــُن الـــــُكـــــّلِ ف ــ ــ ــَس ــ ــ ْح

َ
أ ــُع الـــَجـــِمـــيـــِع  ــ ــط ــ َق

)١( وردت في النسخة )ح( بعد هذا البيت بيتان، وقد رفعت 
في النسخة )ت(، وهي:

اَك َنـــــــــاِفـــــــــُع
َ

َكــــــــــــــــــــــذ وٱجــــــــــهــــــــــْر ِلــــــــــَحــــــــــْمــــــــــزٍة 
ُيـــــــــَنـــــــــاِزُع َمـــــــــن  ــَل  ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ َس ُهــــــنــــــا  َوَدْع 

ُكــــــــــــــــــّلِ ُســـــــــــوَرَتـــــــــــيـــــــــــِن ُيــــــمــــــَنــــــُع َبــــــــــــيــــــــــــَن  َو
 فــــٱســــَمــــُعــــوا

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ٌذ ِلـــــلـــــكـــــّلِ َقـ َتــــــــــَعــــــــــّوُ

، وقد ُرفع  )٢( ورد في النسخة )ح( بعد هذا البيت بيت آخر

باب البسملة

الــــــُوُجــــــوُب ِعـــــنـــــَدُهـــــُم  َوُحــــكــــُمــــَهــــا   -19

والــــــَجــــــْهــــــُر ِعــــــنــــــَدُهــــــْم ِبـــــهـــــا َمـــــــنـــــــُدوُب

ِلــــــْف
َ
األ ــَدار  ــ ــق ــ ــِم ــ ِب ــَت  ــ ــْك ــ ــّسَ ــ ال وا  َر وقــــد   -20

ــا َعــــنــــُهــــْم ُعـــــــِرْف ــ ــَمـ ــ َكـ ِمـــــقـــــَداُرهـــــا ٱثـــــنـــــاِن 

ــِر ــ ْهـ ــّزُ ــ الـ ــي  ــ ف ـــــــو 
َ
َول ــْل  ــ ــِم ــ ــْس ــ َب ــْم  ــ ــِهـ ــ ــَورِشـ ــ ِلـ  -21

ي ــــــــــٱّدِ
َ
 ف

ً
ــا ــ ــ ــضـ ــ ــ ْيـ

َ
ــّيِ أ ــ ــ ــامـ ــ ــ ـ

َ
ــّش ــ ــ ــِر والـ ــ ــ ــْص ــ ــ ــَب ــ ــ وال

َ
ـــــــال ُوّهِ ــد  ــ ق َبـــعـــِضـــِهـــْم  ــن  عــ تــــــى 

َ
أ َوَمـــــــا   -22

َ
َكـــــَمـــــا ٱْنـــــَجـــــال ْهــــــُر ِمـــــثـــــُل َغـــــيـــــِرِهـــــا  فــــــالــــــّزُ

ـــْه
َ
الـــَبـــســـَمـــل َمــــْنــــَع  ــَل  ــ ـ

َّ
ــل ــ َعـ ــْم  ــ ــُه ــ ــُض ــعــ ــ َوَب  -23

ــــــَنــــــْه فـــــــي َتـــــــــوَبـــــــــٍة ِبـــــغـــــيـــــِر َمـــــــــا قـــــــد َبــــــّيَ

ـــــَوْر الـــــّسُ أواِخــــــــــِر  ــْع  ــ ــ َمـ َتـــِصـــلـــَهـــا  إْن  24-و

ــْر ــ ــَه ــ ــَت ــ ــا َوَبـــــاِقـــــيـــــَهـــــا ٱش ــ ــَه ــ ــي ــ ــْف ِف ــ ــ ــِق ــ ــ  َت
َ

ــــــــال
َ
ف

ـــــاِس ــَن الـــــّنَ ــ ــيـ ــ ــْن لــــلــــُكــــّلِ َبـ ــ ــ
َ
ــل ــ ــ ــِم ــ ــ ــس ــ ــ 25-َوَب

 الـــــِتـــــَبـــــاِس
َ

ــُد َيـــــــــاَصـــــــــاُح ِبــــــــــال ــ ــ ــْمـ ــ ــ ــَحـ ــ ــ والـ

ــُه ــ ــَتـ ــ ــلـ ــ َوَصـ إْن  ـــــــــوَرِة  الـــــــــّسُ 26-وَءاِخـــــــــــــــــــُر 

ـــــــُه
َ
ــــــْن ل

َ
ــــــَبــــــســــــِمــــــل

َ
َمــــــــــــَع ٱبـــــــتـــــــداِئـــــــَهـــــــا ف

ــْل ــ ــَص ــ ــداِء مــــا َح ــ ــ ــت ــ ــ ـــــــــُه َمـــــــَع اب
ُ
27-َوَوصـــــــــل

ا َوَصــــــــــْل
َ

َكــــــــــــذ ُقــــــَبــــــْيــــــُل َغــــــيــــــَر َتــــــــوَبــــــــٍة 

ــْع ــَن ــّمَ الــــَوْصــــُل َهـــُهـــَنـــا ٱمــت ــ ــُت ثـ ــ ــك ــ ــّسَ ــ 28-وال

ــــــــــَدْع
َ
 ف

ً
ـــــــَهـــــــا ِبـــــــَئـــــــاِخـــــــٍر َوْقـــــــــَفـــــــــا

ُ
َوَوصـــــــل

 : في النسخة )ت(، وهو

ـــــــْه ـــــــرّيَ ــِي ــ ــ ــِيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ َوَهـــــــــــــــــــــذِه الــــــــــــُوجــــــــــــوُه َتـ
ــْه ــ ــّيَ ــ ــع ــمــ ــجــ ــ ال ُتـــــــعـــــــَرَف  ْن 

َ
أ َوَجـــــمـــــُعـــــَهـــــا 

. علمًا أنه قد تكرر وروده بعد البيت الثامن عشر
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ــٌم َءاَخــــــــــَر األنــــــَفــــــاِل ِقــــْف ــ ــي ــ ــِل ــ 29-وفـــــــــي َع

ُوِصـــــْف َكـــَمـــا  ــْم  ــ ــُه ــ
َ
ل ِصـــــْل  أو  ٱســـُكـــَتـــْن  و 

َ
أ

سورة أم القرآن

ــِع ــ ــْم ــ ــَج ــ ال ِبــــِمــــِيــــم  َطــــــِريــــــَقــــــاِن  تــــــــى 
َ
أ  -30

ـــــمـــــِع ــــــــــْوَن َزكــــــــــــــّيِ الـــــّسَ
ُ
ـــــَحـــــبـــــِر َقــــــــــال

ْ
ِلـــــل

باب اإلدغام الكبير

اإِلْدَغـــــــــــاُم َذا  ــّيِ  ــ ــوس ــ ــّسُ ــ ــال ــ ب وُخـــــــــّصَ   -31

ُم
َ

ْعــــــــــــــــــال
َ
ْشــــــــَيــــــــاُخــــــــَنــــــــا األ

َ
قـــــــد َقــــــــالــــــــُه أ

دَغــــُمــــوا
َ
أ َهــــــاًء  ــوُم  ــُمـ ــضـ ــَمـ الـ ُهـــــَو  32-]َواَو 

ــــــُمــــــوا[)1(
َ
فــــــٱعــــــل ـــــــــــوٍط 

ُ
ل وال  ظـــــــــَهـــــــــروا 

َ
وأ

ْدِغـــــــــــِم
َ
أ ْو 

َ
أ ــٍة  ــ ــَت ــ ــك ــ ــَس ــ ب ظـــــــــــِهـــــــــــَرْن 

َ
33-وأ

ــرّيِ وٱْحــــــــَمــــــــْد ٱفــــَهــــِم ــ ــصـ ــ ــَبـ ــ ــلـ ــ ِء ِلـ
ّ

يــــــــاالــــــــال

ــــُن
َ
ــُه ُمــــســــّك ــ ـ

َ
ــل ــ ــبـ ــ 34-إدَغــــــــــــــــــاُم َحــــــــــرٍف َقـ

ـــــــــُن قــــــــد َصـــــــــــــــّحَ َمـــــــــــقـــــــــــُروٌء ِبــــــــــــِه وَبـــــــــّيِ

*  *  *

)١( ورد هذا البيت في النسخة )ح( هكذا: 
أظــــــَهــــــُروا َهــــــــــاًء  ــوُم  ــ ــم ــ ــض ــ ــم ــ ال ُهــــــــَو  ]َواَو 

.] ُر دغــــــــــمــــــــــوا َهــــــــــــذا هـــــــو الـــــــــُمـــــــــَقـــــــــّرَ
َ
وأ

باب هاء الكناية

َيــــأِتــــِه َمـــــــْن  ــْن  ــ ــَمـ ــ ــِمـ ــ ٱْتـ ــاٍم  ــ ــشـ ــ ِهـ وعـــــن   -35

ــــكــــاُســــْل ٱْنــــَتــــِه ــِس الــــّتَ ــ ــْنـ ــ ــْط َوَعـــــــــْن ِجـ ــ ــَقـ ــ ـ
َ
ف

باب المد والقصر

َ
ــال ــ ــِص ــ ــَت ــ ــُم ــ ال ُعـــــثـــــَمـــــاٍن  عـــــن   

َ
َوُمـــــــــــــّد  -36

ــِصـــال ــَفـ ــنـ ــُمـ الـ ذا  ]َعــــــــنــــــــُه[)2(   
َ

َوُمـــــــــــّد  
ً
ِســـــّتـــــا

ُ
ل ّوَ

َ
األ ا 

َ
َوَهـــــــــــــذ َحــــــمــــــزٌة  اَك 

َ
َكـــــــــــــذ  -37

 ُيـــــنـــــَقـــــُل
ً
ــِر َجــــــمــــــعــــــا ــ ــ ــي ــ ــ ــَغ ــ ــ ــل ــ ــ ربــــــــــٍع ِل

َ
بــــــــــأ

وٱثــــــنــــــاِن َبـــــــــــــــٌع  ر
َ
أ ِفــــــيــــــِه  والــــــــثــــــــاِن   -38

ــــــــاِن
َ

ــِر َقـــــــــالـــــــــوَن َرِفـــــــــيـــــــــِع الــــــــّش ــ ــ ــْب ــ ــ ــَح ــ ــ ــل ــ ــ ِل

وَعــــاِصــــُم ا 
َ

َكـــــــذ َعــــمــــرٍو  ــي  ــ ــ ب
َ
أ ُدورْي   -39

َبــــــــــٍع ثـــــــــــّمَ الـــــكـــــســـــائـــــْي الــــــَعــــــاِلــــــُم ر
َ
بــــــــــأ

ُعـــثـــَمـــاَنـــا ــْن  ــ ــ َع الــــَشــــاِمــــّيُ  ــُب  ــ ــْوَكـ ــ ــَكـ ــ والـ  -40

ـــــــَقـــــــْط قــــــد َبـــــاَنـــــا
َ
 الــــــَقــــــْصــــــَر ف

ُ
ُيـــــــــؤاِخـــــــــذ

َ
بــــــــَدال

َ
أ ــث  ــيـ حـ ُعــــثــــَمــــاَن  عــــن   

َ
َمــــــــّد ال   -41

َ
 فــــــأقــــــَبــــــال

ً
َتــــــــنــــــــِويــــــــُنــــــــُه نــــــحــــــو مـــــــــرئـــــــــا

ــْد ــ ــَم ــ ُت ــْم  ــ ــُتـ ــ ــنـ ــ ألَمـ ــٍر  ــ ــصـ ــ َقـ َمـــــــْع  َءاالَن   -42

صــــــِل ثــــــــّمَ ٱقــــــُصــــــْر ِلــــــــَعــــــــارٍض ُتــــَفــــْد
َ
لــــــأ

َ
ــال ــ ـ ــّهِ ــ َسـ َوَبــــــعــــــُد   

ٌ
ُمــــــبــــــَدل ــُز  ــ ــمـ ــ ــَهـ ــ والـ  -43

ــْر فــــي الـــِجـــمـــيـــِع َبــــعــــَد ال ــ ــُص ــ ــاق ــ َم ف
َّ

والــــــــــــال

والصحيح   ، الواو بزيادة حرف  النسخة )ح(: »وعنه«   )٢( في 
ما ورد في النسخة )ت(.
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تـــــى
َ
أ كـــمـــا  ــــــــَطــــــــْن  َوّسِ َذاَك  44-َوَبـــــــــعـــــــــَد 

ــتـــى ــافـ  فـــــٱقـــــُصـــــْر يـ
َ

َءاَمــــــنــــــُتــــــُمــــــوا َوُمـــــــــــــــّد

َهــــــْمــــــَزُه ــــــــْل  َوَســــــــّهِ  
ً
ُمـــــــبـــــــَدال 45-َءاالَن 

ــــُه
َ
ٍم َقــــبــــل

َ
َكــــــــــــــال َم فــــــي الـــــــكـــــــّلِ 

َّ
والــــــــــــــــــال

َ
َكـــــَمـــــا َخـــــال  

ً
 َبـــــعـــــُد ُمـــــــبـــــــَدال

َ
46-َوُمـــــــــــــــــــّد

َ
ــــــال

َ
ــــــــــــــــْط َيــــــاف ــــــْن والــــــــــــــالَم َوّسِ

َ
ــــــل ــــــَســــــّهِ

َ
ف

َءاَمـــنـــُتـــُمـــوا َذا  ــُد  ــعــ ــ َب  
َ

ــّد ــ ــ ُمـ ــّلِ  ــ ــُكـ ــ الـ ــي  ــ ــ 47-فـ

ــــُمــــوا
َ
ٱعــــل ـــــــْرُه  ـــــــَقـــــــّصِ

َ
ف َءاالَن  َمــــــــــّدِ  َمــــــــْع 

َ
ــْل َتـــْفـــُضـــال ــ ـ ــّهِ ــ ــَسـ ــ ـ

َ
 ف

ُ
48-والـــــَهـــــمـــــُز ُمـــــبـــــَدل

َ
ــْر َتـــْكـــُمـــال ــ ــص ــ ــٱق ــ

َ
ــِع ف ــيـ ــمـ ــجـ َم فــــي الـ

َّ
والــــــــــــال

َ
ـــــال ـــــَســـــّهِ

َ
 ف

ً
 ُمــــــــبــــــــَدال

َ
49-َوَبـــــــــــعـــــــــــُد ُمــــــــــــّد

َ
ــِع َتــــْنــــَضــــال ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ــي ال ــ ــ  ف

َ
َم ُمـــــــــــّد

َّ
والــــــــــــــــال

ــْع ــ ــَن ــ ــَت ــ ٱم ـــــَصـــــاُدِم  لـــــلـــــّتَ ثـــــــّمَ  ــّصِ  ــ ـ ــّنَ ــ ــلـ ــ لـ  -50

َوَقــــــــــــْع َقـــــــــد  َتــــــــوســــــــٍط وَطــــــــــــــــوٍل   عـــــنـــــد 

ــَدل الـــَقـــصـــُر َبـــَهـــمـــٍز قـــد َحـــَصـــْل ــ ــَب ــ 51-فـــــي ال

َوَصـــــــْل ــْم  ــ ــُه ــ ــن ــ َع َكــــَمــــا  َءاالَن  ـــــْفـــــِظ 
َ
ل فــــي 

ِل ــــــــَطــــــــْن َوَطـــــــــــــّوِ ُم ِفـــــيـــــِه وّسِ
َّ

52-والــــــــــــــــــــال

الــــــــَبــــــــَدِل َقـــــــبـــــــَل  َءاالَن  تـــــــــــى 
َ
أ إْن  و

ــــْل وٱقــــُصــــَرا ــــَســــّهِ
َ
ــْر ف ــُصــ ــ ــٱق ــ ُه ف

َ
ــــــــُمــــــــّد

َ
53-ف

 ُتــــْشــــَكــــَرا
ً
ــِع َقــــطــــَعــــا ــ ــي ــ ــِم ــجــ ــ ــي ال ــ َم فـ

َّ
الــــــــــــال

 الــــــــذي ٱْجــــَتــــَمــــْع
َ

54-َوَثــــــــِلــــــــَثــــــــّنَ الــــــَبــــــدل

ــــــَبــــــْع ــــــــْل ُتــــــّتَ ــــــــَســــــــّهِ
َ
ُه ف

َ
َوَبـــــــــعـــــــــُد ُمــــــــــــــــــّد

 َوُمــــــــْد
َ

 الــــــُكــــــّل
َ

ـــــــــــَطـــــــــــّنَ الــــــَبــــــدل 55-ووّسِ

 ُبــــــعــــــُد َتـــــُفـــــْد
ً
 َبـــــــــــــَدال

ْ
ل ـــــــْل َوَطــــــــــــــــــّوِ ســـــــّهِ

َءاالَنـــــــــــا ـــــــــِلـــــــــْت  َوّصَ ِبـــــــُكـــــــّلٍ  إْن  56-و

ــُل َوصـــــــِلـــــــَهـــــــا ِبــــــَقــــــْبــــــِلــــــي َبــــــاَنــــــا ــ ــ ــث ــ ــ ــِم ــ ــ ف

ـــــُل َســـــّهِ ــــــْر  ــــــٱَقــــــّصِ
َ
ف َءاالَن   

َ
57-َوُمــــــــــــــــــّد

ُ
ــْر فــــي الـــجـــِمـــيـــِع َتــــعــــِدل ــ ــُص ــ ــٱق ــ َم ف

َّ
والــــــــــــال

َ
ــال ــ ــ ــا َخ ــ ــ ــَم ــ ــ َك ــْن  ــ ــ

َ
ــل ــ ــ ــّهِ ــ ــ ــَس ــ ــ

َ
ُه ف

َ
58-َوُمـــــــــــــــــــــــّد

َ
ــال ــ ــــــْل َمــــــا َجـ  َســــــّهِ

َ
ــــــــــــْط ُمـــــــــّد َم َوّسِ

َّ
والـــــــــــــال

ا َيـــــْجـــــِري
َ

 ثــــــــّمَ َهــــــــــذ
َ

َم ُمــــــــــّد
َّ

59-والـــــــــــــــــــال

ٱدِر الـــــــــُكـــــــــّلِ  مـــــــن  َت  َتـــــــــــــَجـــــــــــــرّدَ ِإذا 

ــَدا ــ ــَتـ ــ ٱبـ إذا  َحــــــاِصــــــٌل  َذاَك   
ُ

60-َوُكـــــــــــــــــّل

 َهــــــْمــــــٍز َبـــــــَدا
َ

ــا َمـــــــــَع الـــــــَوصـــــــِل ِبـــــــــال ــ ــ ــَه ــ ــ ِب

ـــُمـــْد
َ
ف َءاالَن  ــِظ  ــ ــف ــ

َ
ل ــي  ــ ف َتــــِقــــْف  إْن  61-و

ــــــُه َتـــــُعـــــْد
ْ
ــــــل ــــــَســــــّهِ

َ
 ف

ً
ــــــٱقــــــُصــــــرُه ُمــــــــبــــــــَدال

َ
ف

َمــــــا
َّ

ــــــــثــــــــّنَ فـــــي الـــــَجـــــِمـــــْيـــــِع الــــــال ِ
ّ
62-وثــــــــل

ــا ــ ــ ــاَم ــ ــ ــَق ــ ــ ــَم ــ ــ ــــــِتــــــلــــــَك ِتــــــســــــَعــــــٌة َحــــــــــــَز ال
َ
ف

َ
َوَصـــــــال إْن  َحــــــاِصــــــٌل  َذاَك   

ُ
63-َوُكـــــــــــــــّل

َ
ِبــــــَغــــــيــــــِر َهـــــــمـــــــٍز َوَوَقــــــــــــْفــــــــــــَت فـــــٱْقـــــَبـــــال

ــَرْن ــُصـ ــٱْقـ فـ َهـــْمـــٍز  ِبـــَغـــيـــِر  ــا  ــَهـ ــَتـ ـ
ْ
ــل َوَصـ إْن  64-و

ــــــْن
َ
ل ــــــَطــــــّوِ

َ
ـــــــــــــــْط ِبـــــهـــــا ف ــــــــْز ِبـــــهـــــا َوّسِ َهــــــــّمِ

ــــكــــوُن ــــتــــى ُهــــــــَو الــــّسُ
َ
ْصــــــــــــــــــُل َيــــاف

َ
65-واأل

ــــــْقــــــُل الـــــــــذي َيــــــُكــــــوُن والــــــــــَعــــــــــاِرُض الــــــّنَ
َ

ــال ــ ــُم ــ ــْك ــ ـــــْر َت ـــــَقـــــّصِ
َ
ولــــــــــى ف

ُ
 األ

ً
66-َوَعـــــــــــــــــادا

ال ـــــــــــــّوِ ـــــــــط ّطَ ـــــــــوّسِ
َ
 ف

ً
ـــــــــَثـــــــــْن َهـــــــــْمـــــــــزا ِ

ّ
َوَثـــــــــل

ــاِب ــ ــَب ــ ــْر كــــــّلِ ال ــ ـ ــّصِ ــ ــّلِ ثــــــّمَ َقـ ــ ــُكـ ــ 67-فـــــــي الـ

َعـــــــْن َطــــــاِهــــــٍر إْهــــــِمــــــْل َعـــــــْن األْصــــــَحــــــاِب

*  *  *
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َبـــــــــــُع ر
َ
أ ــٍض  ــ ــ ــْع ــ ــ ــَب ــ ــ ِل الزٍم  َمـــــــــــّدِ  68-فـــــــــــي 

ــُع ــ ــ ــَن ــ ــ ــم ــ ــ ـــــــــــــٌة َوَغـــــــــــيـــــــــــُر َذيــــــــــــــــِن ُي َوِســـــــــــــّتَ

ــَرا ــُصـ ــام َيـــاَصـــاح ٱْقـ ــ ــ ــِف واإِلدغـ ــ ــَوْق ــ ــي ال ــ 69-فـ

ــــــــــــَن ُتـــــشـــــَكـــــَرا
َ
ل ــــــــــــّوِ ـــــــــــــط ّطَ  وّسِ

َ
الـــــــــَمـــــــــّد

َ
70-َوَنـــــــْحـــــــِو ُمــــْســــَتــــْهــــُزوَن فـــــٱْمـــــُدْد ٱْطـــــــَوال

َ
ــال ــ ــَض ــ ــْف ــ ــْر ِبـــــــَوْقـــــــٍف َت ــ ــص ــ ــٱق ــ ــــــَطــــــْن ف ــــــَوّسِ

َ
ف

ِإَذا ــْر  ــ ــُص ــ ــق ــ َت ال  ــــــرَت  َقــــــّصَ  
ً
َبـــــــــَدال 71-ِإْن 

ا
َ

 ُخــــــذ
ً
ــا ــ ــ ــَع ــ ــ ــــــــطــــــــّتَ وٱْمــــــُدْدَنــــــُهــــــَمــــــا َم َوّسَ

ــِل ــ ــَوْص ــ ــال ــ َتــــــــى ك
َ
ــْم أ ــ ــَدُهـ ــ ــنـ ــ 72-والـــــــــــــــُروُم ِعـ

ــِل ــ ــْقـ ــ ـ ــّنَ ــ َكـــــَمـــــا فـــــي الـ ـــــــْث  ِ
ّ
فـــــي َبــــــــــــَدٍل َثـــــــل

ــٍن َوٱْمـــــــــــــُدَدا ــ ــْيـ ــ ــِلـ ــ 73-ِعــــــــْنــــــــَد َتـــــــَوُســـــــٍط ِبـ

َبــــــَدا َقــــــد  ــْم  ــ ــه ــ ــن ــ َع ــَن  ــ ــيـ ــ ـ ِ
ّ
ــل ــ الـ َمــــــــــــَددَت  ِإذا 

ــَدِل ــ ــَب ــ ــتـــى فـــي ال ـ
َ
ــاف ــــــــــْط َيـ 74-َوٱقــــــُصــــــْر َوَوّسِ

ِل ــــــــــــــــْط َوَبــــــــعــــــــُد َطــــــــــــّوِ ـــْم َوّسِ ـــ ـــُهـ ـــ ــُنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ اَوِلـ
َ

ال ــــــــــّوِ ــــــــــط ّطَ ــَن َوّسِ ــ ــيـ ــ ـ ِ
ّ
ــل ــ 75-فــــــــي َبــــــــــَدٍل والـ

َ
ْســـــــِجـــــــال

َ
ـــــــأ

َ
ــُه ف ــ ــ ــُتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـ

َ
ــل ــ ــ طـ

َ
 َمـــــــــا أ

ُ
َوُكــــــــــــــــــّل

ــْر ــَب ــَت ــع ُت ــا  ــَيـ الـ ِذي  ــِح  ــ ــْت ــ
َ
ف ــْع  ــ َمـ ــْم  ــ ــِهـ ــ ــَورِشـ ــ 76-ِلـ

ــْر ــ ــَهـ ــ ــا َعــــنــــهــــْم َظـ ــ ــ ــَم ــ ــ َك وُجــــــــــــــُه َعــــــــــــارٍض 
َ
أ

ــْع ــ ــَن ــ ــَت ــ ــْم ــ ــٍل ِلــــــــــــَورٍش ُي ــ ــي ــ ــِل ــ ــق ــ 77-َوِعــــــــنــــــــَد َت

ـــَبـــْع ــــٱْحــــَفــــْظ ُتـــّتَ
َ
ــي الــــــَعــــــاِرِض ف ــ ــُر ف ــ ــْص ــ ــَق ــ ال

ــــَوْر ـــــَواِتـــــِح الــــّسُ
َ
ــْر فـــي ف ــ ــُص ــ  ٱق

ْ
ل 78-َوَطـــــــــــــّوِ

َوٱســــَتــــَمــــْر ــا  ــهـ ــيـ ِفـ ــــحــــِريــــُك  الــــّتَ َعـــــــــَرَض  ِإْن 
َ

ــّكِ ٱجـــَعـــال ــمـ ــلـ يـــــْن لـ
َ

ـــــذ
َّ
79-َهـــــاَتـــــيـــــْن والـــــل

َ
ـــــــال

َ
ى َيـــــــاف َكــــــَعــــــيــــــِن َمـــــــــرَيـــــــــٍم َوُشــــــــــــــــــــوَر

ــْن ــ ــَثـ ــ ـ ِ
ّ
ــل ــ َوَثـ َواَوُه  ــــٱقــــُصــــْر 

َ
ف 80-َســــــــــــــــْوَءاُت 

ْن
َ

 ُخـــــــــذ
ً
ــا ــ ــ ــَعـ ــ ــ ـــــطـــــَنـــــُهـــــَمـــــا َمـ ــَز َوّسِ ــ ــ ــْم ــ ــ ــَه ــ ــ ال

ـــِصـــْل ــّتَ ــوٌن ُمـ ــ ــُك ــ 81-االْســــــَبــــــاُب ِعـــنـــَدُهـــْم ُس

ـــــُكـــــوِن ثـــــــّمَ الـــُمـــنـــَفـــِصـــْل ـــــــَعـــــــاِرُض الـــــّسُ
َ
ف

ــــرِتــــيــــِب ُثــــْم ــى الــــّتَ ــ ــل ــ ــوا َع ــ ــُنـ ــ ــأَمـ ــ َكـ 82-ثـــــــــــّمَ 

ـــُهـــْم
َّ
ل ٱهـــِمـــل  ــِعــيــْف 

َ
ــالــّض

َ
ف َبـــعـــُض  َجـــــآَء  ِإْن 

ــة ــ ــم ــ ــل ــ بـــــــــــــــاب الـــــــهـــــــمـــــــزتـــــــيـــــــن مـــــــــــن ك
َ

ـــــال مــــــنــــــُتــــــْم ِلـــــــــــورٍش ُســـــّهِ
َ
83-َنــــــــُحــــــــْو َءأ

َ
هــــــِمــــــال

ُ
ـــــــْهـــــــَو أ

َ
 ف

َّ
ـــــــــــه َقــــــــد َشــــــــــــذ

ُ
ِإْبـــــــــــَدال

ِل
َ

الـــــُمـــــَبـــــّد األِلــــــــــِف  ــَد  ــ ــعـ ــ َبـ كـــــــاَن  84-إْن 

ِل َطـــــــــــــّوِ  
َّ

ِإال و ـــــــٱقـــــــُصـــــــْر 
َ
ف ٌك  َتـــــــــــَحـــــــــــّرُ

نــــــــَت َمـــْع
َ
أ
َ
ـــــُه أ

َ
ــْن ل ــ

َ
ــل ــ ــّهِ ــ 85-فــــــي الــــَوقــــِف َس

 َيــــــــاَصــــــــاِح ٱمــــَتــــَنــــْع
َ

ْيــــــــــــــَت واإلبـــــــــــــــــَدال أَر

ِذْن
َ
أ هلِل 

َ
َكـــــــــــأ ِمــــــــْن  َوصـــــــــٍل  86-َوَهـــــــــمـــــــــَز 

ِإْن و ـــــــْل  َســـــــّهِ  
ً
ُمـــــــبـــــــِدال ِلـــــــُكـــــــّلٍ  مــــــــــــــُدْد 

ُ
أ

َ
ــال ــ ــ ــَم ــ ــ ــإْع ــ ــ

َ
ٌك ف ــــــــــُه َتــــــــــَحــــــــــّرُ

َ
87-َطــــــــــــــــــَرا ل

َ
ــَر ِلــــــــــَعــــــــــاِرٍض َجــــــال ــ ــ ــْص ــ ــ ــَق ــ ــ ــال ــ ــ

َ
 ف

َ
الــــــــَمــــــــّد

 َبــــيــــَن الــــَهــــْمــــَزَتــــيــــِن ٱثــــَنــــاِن
ُ

88-والــــــــَمــــــــّد

يــــــــاإخــــــــَوانــــــــي ُيـــــــــــــــــــــــَرّدُ  ذا  َوُغــــــــــــيــــــــــــُر 

ــِري ــــصــ ــَب ــ ـــــي ُثـــــــــّمَ ال 89-ِلــــــَنــــــاِفــــــٍع والـــــَمـــــّكِ

ــــــْشــــــِر َكـــــــَمـــــــا فـــــــي الــــــّنَ ِئـــــــــمـــــــــًة 
َ
 أ

ْ
أبـــــــــــــــِدل

بــــــــــــاب الــــــهــــــمــــــزتــــــيــــــن مـــــــــن كـــلـــمـــتـــيـــن

ــالـــي ــَتـ  ِبـــــَحـــــذِف الـ
َ

90-َوَبـــــعـــــُضـــــُهـــــْم َقــــــــال

ــي اإلبــــــــــــَداِل ــ ــ َوَمــــــــــــُد َمــــــْحــــــِض الـــــــَمـــــــّدِ ف

ــــُكــــوُن الــــّسُ ــى  ــ ــت ــ
َ
ــاف ــ َي َبــــعــــُد  َكــــــــاَن  91-إْن 

َيـــــــــُكـــــــــوُن ٌك  َتـــــــــــــــَحـــــــــــــــّرُ َطـــــــــــــــــَرا  إْن  و
َ

ــــــال ّصَ
َ
َتــــــأ إْن  و ــُر  ــ ــْصـ ــ ــَقـ ــ ــالـ ــ ـ

َ
ف  

ُ
92-الـــــــــَمـــــــــّد

َ
ــــــالــــــَقــــــْصــــــَر ِفــــــيــــــِه إْعــــــَمــــــال

َ
ٌك ف َتــــــــــَحــــــــــّرُ
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َ
ال ــــــَطــــــّوِ

َ
ف ــــــَتــــــُه 

ْ
بــــــَدل

َ
أ إْن   

َ
َءال 93-َجـــــــــــا 

َ
ــــــــــــــَرْن ِلــــــــــَوْرِشــــــــــِهــــــــــْم َوُقــــــنــــــُبــــــال َوَقــــــــــــــّصِ

ْ
ــَدل ــ ــ ــَب ــ ــ ال َمــــــع  ِه  َســــــــــــّوِ  

َ
َءال 94-َوَجـــــــــــــــــاَء 

ْ
ـــــــَثـــــــْن َبـــــــــَدل ِ

ّ
فـــــي َحــــــــــاِل َتــــســــِهــــيــــٍل َوَثـــــــل

ِل ّوَ
َ
األ ــي  ــ ف ــط  ــ ــَق ــ

َ
ف  

ً
ُمـــــبـــــِدال ــَت  ــ ــن ــ ُك 95-إْن 

ـــــِتـــــلـــــَك ِتـــــســـــَعـــــٌة ِلـــــــــــــــــَوْرٍش َتــــْنــــَجــــِلــــي
َ
ف

ـــــــْن َمـــــــْع َوجــــــَهــــــْي اإلبــــــــــَداِل
َ
ـــــــل 96-َوَســـــــّهِ

َعـــــــاِل َهــــــْمــــــٍز  َتــــثــــِلــــيــــِث  فـــــي   
َ

َءال َجـــــــا 
َ

ــال ــ ــّهَ ــ ُس ــٍز  ــ ــم ــ َه ــَل  ــ ــب ــ َق َمـــــــّدٍ  َحــــــــْرُف  97-ِإْن 
َ

فــــــَضــــــال
َ
َكـــــــــــاَن أ ــُر  ــ ــصـ ــ ــَقـ ــ ــالـ ــ ـ

َ
ِفـــــــِه ف

ْ
ِبـــــــَحـــــــذ

ــْد ــ ــ ــْر َوُم ــ ـ ــّصِ ــ ــٍز َســــاقــــٍط َقـ ــمــ ــ ــَل َه ــ ــب ــ 98-َمــــــــا َق

ً َتــــُمــــْد
ّ

ُكـــــــــال َقـــــبـــــَل ٱقـــــــُصـــــــَرْن ُمــــنــــَفــــِصــــالً 

ِإْن  
َ

َوُمـــــــــّد ٱقـــــُصـــــَرْن  ــُد  ــ ــع ــ َب 99-ُمــــنــــَفــــِصــــالً 

ــَع َقـــــــْد َزَكـــــــْن ــ ــي ــ ــِم ــ ــَج ــ ــرَت وٱمـــــــــــُدْد ال ــ ــ ـ ــّصَ ــ ــ َقـ

ـــاِس فــي َيــَشــا ِإلــى  َبــعــُض الـــّنَ
َ

100-]قــــــد َقــــال

)1(]
َ

ــــــــــــــــال َكــــــــالــــــــَواِو َوْهــــــــــــَو ُوّهِ َوَنــــــــحــــــــِوِه 

ــِل ــيـ ــِهـ ـــسـ ــّتَ َواَيـــــــــــــَة الـ ــــــُف فــــي ِر
ْ
101-والــــــُخــــــل

 َتــــفــــِصــــيــــِل
َ

ــَل ِبــــــــالــــــــَهــــــــاِء َبــــــــــــال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــِقـ ــ ــ ـ
َ
ف

ــِح ــت ــَف ال ــي   ــ ف َذا  َجـــــــاَز 
َ
أ ــْد  ــ َقـ 102-َوالــــَبــــعــــُض 

ــي ــ ــرِح ــ ــــٱفــــَهــــْم َش
َ
والــــَبــــعــــُض َبــــيــــَن َبــــيــــٍن ف

103-َوِلـــــــــِكـــــــــْن الــــَمــــشــــُهــــوُر َيــــــاِإْخــــــَوِانــــــي

ولـــــــــــي اإلتـــــــَقـــــــاِن
ُ
ِخــــــــيــــــــُر َعـــــــــْن أ

َ
ا األ

َ
َهـــــــــــذ

بـــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــز الــــــــــمــــــــــفــــــــــرد
ْ
ــــَقــــْط َقــــــَرأ

َ
ــي َبـــــاِرْئـــــُكـــــُم ف ــ 104-ِبــــالــــَهــــمــــِز ف

ْ
ُبـــــــــــو ُشـــــَعـــــيـــــٍب ِلــــــُســــــُكــــــوٍن َقـــــــــْد َطـــــــــَرأ

َ
أ

))))( ورد هــذا البيــت يف النســخة )ت( علــى جانــب األبيــات وقــد أضيــف 
أثنــاء التصحيــح.

باب النقل والسكت

ــي َءاَدَمــــــا ــَنـ ــى ٱبـ ــ ـــْو ِإلـ
َ
ــي َخـــل ــــقــــُل فـ 105-والــــّنَ

ــــَمــــا
َ
ــــٱعــــل

َ
يــــــــِن ِلــــــــــــــــَورٍش ف

َ
َوَنــــــــحــــــــِو َهــــــــذ

بـــــــــــــــــــــــِق َمــــــــا كــــــــان ُقـــــَبـــــيـــــَل َنــــقــــِل
َ
106-َوأ

ـــــقـــــِل الـــــّنَ ِبــــــــــــــــــُدوِن  َكـــــــــــــاَن  ِإذا  َكـــــــَمـــــــا 

ــاِن ــ ــَم ــســ ــ ــِز َحــــــمــــــَزٍة ِق ــ ــمـ ــ ــَل َهـ ــ ــبـ ــ 107-َمـــــــــــا َقـ

َيــــــاِإخــــــَوانــــــي  
ُ

ــول ــ ــ ــُص ــ ــ ــف ــ ــ َم ٱو   
ٌ

َمــــــــوُصــــــــول
ْ

َوال َشــــــيٌء  ـــَقـــط 
َ
ف ــاِن  ــ ــن ــ ٱث ـــــُه 

ُ
108-َمـــــوُصـــــول

َوَمــــــــــا َعــــــَداُهــــــَمــــــا ُهــــــــَو الــــــــذي ٱنــــَفــــَصــــْل

ــْل ــَصـ ـ
َ
ــٌف فــيــمــا ٱّت ـ

َ
ــل ــالً َخـ ــ ــ 109-َيـــســـُكـــُت َوْص

ٍد َوَصــــــــــْل
َ

ــٌق ِلـــــــــَخـــــــــال ــ ــيـ ــ ــِقـ ــ ــحـ ــ َوَمـــــــــْعـــــــــُه َتـ
َ

ــال ــ ــِم ــ ع
ُ
ــّلِ أ ــ ــُكـ ــ ــُت ِلـ ــــكــ ــّسَ ــ ــال ــ

َ
ــُل ف ــ ــ ــق ــ ــ ــّنَ ــ ــ 110-وال

َ
ـــــــــــال ُوّهِ َذاَك  َغــــــيــــــَر  ِبــــــــَوقــــــــٍف   

ْ
ال فــــــي 

ُ
ــول ــ ــ ــوُص ــ ــ َم َذا  ــــبــــيــــَل 

َ
ُق َتـــــــــى 

َ
أ ـــــــــــــــــِإْن 

َ
111-ف

ُ
ــول ــ ــُق ــ ــن ــ ـــــَقـــــط َم

َ
ــُل َمــــــــْع َســـــكـــــٍت ف ــ ــقـ ــ ـ ــّنَ ــ ــالـ ــ ـ

َ
ف

ـــتـــى
َ
َيـــاف ــّتَ  ــ ــَكـ ــ َسـ إْن   

ْ
أل فــــي  ــّلِ  ــ ــُكـ ــ ــلـ ــ 112-ِلـ

َتــــــــى
َ
أ َكــــــَمــــــا  ـــــقـــــَتـــــُه 

َ
َحـــــّق إْن  ــــــقــــــُل  والــــــّنَ

ـــٌف ِفــيــَمــا ٱنــَفــَصــْل
َ
ــالً َخـــل ــ ــُكـــُت َوص 113-َيـــسـ

ــْل ــ ــَصـ ــ َوِفـــــــيـــــــِه َتــــحــــِقــــيــــٌق ِلـــــــُكـــــــٍلّ َقـــــــد َحـ
َ

ــال ــ ــَع  ٱجــ
ً
ـــَســـكـــتـــا

َ
 ف

ً
ــا ــقـ ــيـ ــِقـ ــحـ ــَتـ ـ

َ
114-َنـــــــقـــــــالً ف

َ
ال واألّوَ ِبــــــــــــِه   

ً
َوقــــــــفــــــــا ــــــــٍف 

َ
َخــــــــل َعـــــــــن 

ـــــــِإْن
َ
ٍد ف

َ
ــال ــ ــ ــَخـ ــ ــ ــْن ِلـ ــ ـ

َ
ــل ــ ــَعـ ــ ــي ٱجـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ 115-فـ

َزَكـــــــــْن  
ٌ

ــول ــ ــ ــُص ــ ــ ــف ــ ــ َم َذاَك  ــَل  ــ ــ ــْي ــ ــ ــَب ــ ــ ُق َتـــــــــــى 
َ
أ

ـــٱنـــقـــْل ٱســـُكـــَتـــا
َ
ــِه ف ــ ــي ــ ــّتَ ِف ــ ــَكـ ــ ــــــــــــِإْن َسـ

َ
116-ف

َتـــــــى
َ
أ ـــــــْق  َحـــــــّقِ ـــــْن 

َ
ـــــٱنـــــُقـــــل

َ
ف ِإال  و َذا  فـــــي 
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َ
ـــٱنـــُقـــال

َ
ف  

ْ
ال ــلـــى  َعـ  

ً
َواِقـــــفـــــا ُكـــنـــَت  117-ِإْن 

َ
ٱنـــَفـــَصـــال َمـــــا  َتــــــــى 

َ
أ إْن  ِلـــــُكـــــّلٍ  وٱســـــُكـــــْت 

)1(]
َ

َجـــــــال ]ِبـــَتـــحـــِقـــيـــٍق  ـــــــْو 
َ
َول َذا  ــَل  ــ ــي ــ ــَب ــ 118-ُق

َ
ــال ــ ــ ــِظ ــ ــ ْح

ُ
ــِع أ ــ ــي ــ ــِم ــجــ ــ ــِم ٱل ــ ــيـ ــ ــي ِمـ ــ ـــــقـــــَل فـ والـــــّنَ

ــا ٱنــَفــَصــْل ــَل م ــب  َق
ُ

َتــــى الـــَمـــوُصـــول
َ
ـــــــِإْن أ

َ
119-ف

ــــــــْق ِفـــــيـــــِه ِلـــــلـــــُكـــــّلِ َتــــَنــــْل ـــــٱنـــــُقـــــْل َوَحــــــــّقِ
َ
ف

ــــَثــــْن ِ
ّ
ــٌت ِبــــــِه َوَثــــل ــ ــْكـ ــ ــٍف َسـ ــ ـ

َ
ــل ــ 120-َعـــــــــــْن َخـ

ٱقـــــُصـــــَرْن ــِز  ــ ــم ــ ــَه ــ ــال ــ ِب َبـــــــــــَدأَت  ِإْن  َكــــــــــاألَن 

ِم
َّ

ِبــــــــالــــــــال َبــــــــــَدأَتــــــــــُه  ِإَذا  ــــــــــَقــــــــــط 
َ
121-ف

ِم
َ

ال ٱْو   
ْ

ِبـــــــــــال  
ْ
ٱبـــــــــــدأ االســـــــــــُم  َوِبــــــــئــــــــَس 

ــٍل َمـــاِلـــَيـــْه ــ ــق ــ ــَد َن ــ ــن ــ دِغــــــــــــــْم ِلـــــــــَورٍش ِع
َ
122-أ

ــْه ــ ــَي ــ ــاِب ــ ــَت ــ ِك ـــــُكـــــوِن فــــي  وٱســـــُكـــــْت َمـــــــَع الـــــّسُ

باب وقف حمزة وهشام

َف األِلـــــْف ــَز الــــُمــــَطــــّرَ ــمـ ــَهـ  الـ
ُ

123-وٱبــــــــــــدال

ــِرْف ــ ــَتـ ــ ــّد ٱعـ ــ ــمـ ــ ــِط والـ ــ ــيـ ــ ــوِسـ ــ ـ ــّتَ ــ ــِر َوالـ ــــصــ ــَق ــ ــال ــ ِب
َ

ــال ــ َجـ ٱدَغــــــــــــاٍم  ٱو  ــاٍر  ــ ــ ــَه ــ ــ ــِإظ ــ ــ ِب 124-ِرئــــــــَيــــــــا 
َ

ــال ــ ــ ــّصَ ــ ــ ؤَيــــــــــــا ُثـــــــــــّمَ ُتــــــــــــْؤوي َح اَك ُر
َ

َكــــــــــــــذ

...  ...  ...  ...  ...[-125
َ

ٱقــــَبــــال َوالـــــُخـــــُمـــــس  ــَق  ــ ــي ــ ــِق ــحــ ــ َت ال   ... ــي  ــ فـ
َ

ــال ــ ــَج ــ ــــــْئــــــُكــــــْم ِبــــَعــــشــــٍر ٱن ُؤَنــــــّبِ
َ
126-ُقـــــــــــــْل أ

َ
بــــــــــــــِدال

َ
ــــــــــٍل َوِبــــــــالــــــــَيــــــــا أ ُث َســــــــــّهِ

َ
َثــــــــــــــــال

َ
ـــــال ــى َوَســـــّهِ ــ ــت ــ

َ
ــاف ــ ـــــْق َي ـــــــــاِن َحـــــّقِ

َ
127-والـــــــــّث

)١( في النسخة )ح(: »َسَكّتَ َياَفاَل«، وقد ورد أيضًا في النسخة 
)ت( ثم تم تصحيحه.

َ
ْهــــــــــِمــــــــــال

َ
ــــــكــــــِت َوبــــــــــــُدوِنــــــــــــْه َوأ ِبــــــالــــــّسَ

ِخـــــيـــــِر ...
َ
ــْي األ ــ ــَهـ ــ ــْع َوجـ ــ ــ َم ــُه  ــ ــَق ــ ــي ــ ــِق ــحــ ــ 128-َت

)2(]... نــــــقــــــلــــــه  والــــــــعــــــــشــــــــر   ...

ــِم ــ سـ ــّرَ ــ ــالـ ــ َكـ ــُه  ــ
َ
ــل ــ ــي ــ ــِه ــســ ــ تــــــــى َت

َ
129-َوَقـــــــــــــــد أ

َيــــــــــْحــــــــــِذُف َنــــــحــــــو َمـــــــــاِلـــــــــُؤ ِبــــــالــــــَضــــــّمِ

ـــاِبـــيـــَنـــا َوالـــّصَ ُروُس  ــُو  ــحـ َنـ ِف 
ْ

ــذ ــ ــَحـ ــ ــالـ ــ 130-ِبـ

ــــــــِكــــــــِئــــــــيــــــــَن ُثـــــــــــــــــّمَ َخــــــاِســــــِئــــــيــــــَنــــــا ُمــــــــّتَ

ــْف ــ ِة ٱثـــِبـــْت األِل
َ
ــأ ـــشـ ــّنَ ــن َبــعــِد ِشــيــِن الـ ــ ــ 131-ِم

ــــــوَن َعـــــــْن ُبــــــــّدِ ٱعـــــَتـــــِرْف
ُ
َوِســــــيــــــِن َيــــــْســــــاءل

ــَدؤا ــ ــْب ــ ــْن َي ــ ــُك ُكــــْفــــًؤا ٱســ 132-ِبـــــــالـــــــَواِو ُهــــــــْزًؤا 

ــْم َيـــــــــــْدَرؤا ــ ــ
َ
ــل ــ ــ ِبـــــــالـــــــَواو َتــــفــــَتــــؤا َيــــعــــَبــــؤا ٱع

ــِل ــ ــْم ــ ــَن ــ ــؤا ِب ــ ــ
َ
ــل ــ ــ ــَم ــ ــ ــؤا َوال ــ ـ ــّيَ ــ ــَفـ ــ ــَتـ ــ 133-َجــــــــــــا َيـ

ِبـــــــَنـــــــْقـــــــِل  
ً
ال ّوَ

َ
أ َوالـــــــــــُمـــــــــــؤِمـــــــــــُنـــــــــــوَن 

َرعــــِدَهــــا ــَت  ــ ــْح ــ َت َص  ــٍن  ــ ــاُب ــ ــَغ ــ َت ــُؤا  ــ ــ ــْبـ ــ ــ 134-َنـ

َتـــــــــَوَكـــــــــؤا ُثــــــــــّمَ َتـــــْظـــــَمـــــؤا َبــــعــــَدَهــــا
َ
َمـــــــــْع أ

َ
ــــُؤا َحـــــــرُف ال ــع ُيــــَنــــّبَ ــ ــــُؤا َمـ

َ
ا ُيــــَنــــّش

َ
135-َكـــــــــــذ

َ
ـــــــــــال ّمَ

َ
َتـــــــــــأ  

ً
ـــــــــــــــؤا

ُ
ـــــــــــــــؤل

ُ
َول  

ً
ٱمــــــــــــــــــــــُرؤا إْن 

ــــَمــــا
َ
ــــاِلــــِمــــيــــَن إّن

َ
136-َجــــــــــــــــَزاؤا َقــــبــــَل الــــّظ

ــا ــ ــَم ــ
َ
ــل ــٱعــ ــ

َ
 ف

ّ
ُكــــــــــٌل َجـــــــــــــَزاؤا فـــــي الــــــُعــــــُقــــــوِد 

ى الــحــشــر 137-حــــــــــــــرٌف بـــطـــه ثـــــم شــــــــور

ٱْدِر االنــــــــــَعــــــــــاْم  نــــــــــَبــــــــــاؤا 
َ
أ ُزَمـــــــــــــــٍر  َمـــــــــــْع 

ــذي ى الـ ـــــــٍة َمـــــْع ُشـــــَرَكـــــاؤا ُشـــــــوَر
َّ
138-َوُظـــــــل

ُخـــــِذ وٍم  ُر ُشــــــَفــــــَعــــــاؤا  ــْم  ــ ــُكـ ــ ــيـ ــ ِفـ ــُد  ــ ــيـ ــ ــَعـ ــ ُبـ

ــَشــاؤا ــاَن فــي هـــود َن ــُدَخـ ؤا الـ
َ

ــَبـــال 139-ِذْبــــــِح الـ

ــا ــ ــَش ــ
َ
ُدَعـــــــــــــــاؤا ِبــــــَغــــــاِفــــــٍر َوِفــــــيــــــَهــــــا َقـــــــــْد ف

)٢( األبيات ١٢5، ١٢6، ١٢٧، ١٢8 وردت في النسخة )ت(.
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ــاؤا ــ ــَف ــ ــَع ــ ــم ِبــــــــــَواٍو ُض ــ ــ ــِدِه ــ ــ 140-َوَتـــــــحـــــــَت َرع

ــــــْه َصـــَفـــا
ُّ
ــــــاِطــــــٍر ِظــــــل

َ
ــاؤا فـــــي ف ــ ــ ــَم ــ ــ

َ
ــل ــ ــ ــُع ــ ــ َوال

َنـــَبـــاى َوِمـــــــْن  ٱْوِلـــــَيـــــاؤا  ِإْن  ُبـــــــــَرَءاؤا  141-َمــــــــْع 

ُكــــِتــــَبــــا نــــــــــَعــــــــــاِم ِبـــــالـــــَيـــــا 
َ
فــــــي ُســـــــــــــــوَرِة األ

ــئ الــــــَواِد َجـــَرى ــاِطـ ــى َنــفــِســْي َشـ ــاِئـ ــَقـ ــلـ 142-ِتـ

َوَراى ِمـــــن  َمــــــْع  وَمـــــــــٍة  ُر ــي  ــ ف ِلــــَقــــاي  ــــا 
َ
َحــــرف

ــِرْي ــ ُكـــــّلِ ٱمـ ــٍة  ـ
َ
ــل ــْحـ ــاي ِنـ ــ ــَتـ ــ ِإيـ ى َو 143-ُشــــــــــوَر

ِبـــــالـــــَيـــــاء َوِمــــــــــن َءاَنــــــــاِئــــــــي َطــــــــَه َيـــــجـــــِرْي

ــَرْف ــ ـ ــّطَ ــ ــــي الـ ــاِم ف ــ ــَشـ ــ ـــُل َحــــمــــزٍة ِهـ ـــ ـــثـ ــــ 144-َوِم

ْف
َ

ـــــــــى َقـــــــــْد َحـــــــــذ
َ
االجـــــــــــــــزاؤا َمـــــــــْن َتـــــــــَزّك

َتـــــــــى َجــــــــــَزاُؤا
َ
145-]َوَعـــــــــــــــن ِهــــــَشــــــاٍم َقــــــد أ

اُؤا[)1( ُقـــــــــــــــــــــــّرَ َيــــــــــــا 
َ
أ  ... فــــــي  ِبــــــــــالــــــــــَواِو 

*  *  *

ــِل ــيـ ــِهـ ــسـ ـ ــّتَ ــّدِ َوالـ ــ ــَمـ ــ 146-َوٱنــــــــُظــــــــْر ِلـــنـــْحـــِو الـ

ــِل ــ ــ ــِويـ ــ ــ ــَطـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــِر َيــــــــــاَصــــــــــاُح َوِبـ ــ ــ ــص ــ ــ ــَق ــ ــ ــال ــ ــ ِب
َ

ــال ــَجـ ــسـ  ُمـ
ً
مـــــــــــا

َ
ــــــــاَء َوال

َ
ــا وَبـــــــا ف ــ ــ 147-َهـــــــــــا َي

َ
ــال ــ ــَعـ ــ  الـــــــــــــَواَو ٱجـ

ً
َكــــــافــــــا  

ً
 َوِســـــيـــــنـــــا

ً
َهــــــمــــــزا

َ
ــال ــ

ُ
ــاف ــ َي  

ً
ــا ــ ــس ــ ــْك ــ َوَع َدْع   

ً
ــرا ــــصــ ــَق ــ

َ
ف  

ً
148-َمــــــــــــّدا

َ
فـــــي َحــــــــــاِل َتــــســــِهــــيــــٍل ِبــــــَهــــــمــــــِزْي َهـــــــــُؤال

)١( ورد هذا البيت في النسخة )ت(.

باب اإلدغام الصغير

ــِن َذكـــــــَواَن ٱظـــِهـــَرا ــ ــْت ِعـــنـــَد ٱب ــ ــَب ــ 149-فـــــي َوَج

 ِقـــــــــَرا
ٌ

ُكـــــــــــــّل َوَنـــــــــحـــــــــَو فـــــــي َيـــــــــــــوٍم ِبـــــــــــِه 

دِغـــــــــْم
َ
ظـــــــــِهـــــــــْر ِبــــَســــكــــَتــــٍة ِلــــــُكــــــٍلّ أ

َ
150-أ

ْم ــه االظــــــــَهــــــــاُر َعــــنــــُهــــم َقـــــــــــّدِ ــ ــ ــَي ــ ــ ــاِل ــ ــ َهـــــــا َم

ــــــَدى
َ
ٍد َطـــــِريـــــَقـــــاِن ل

َّ
151-ِلـــــلـــــَحـــــبـــــِر َخـــــــــــال

َكــــَمــــا َبـــــَدا ــــبــــي  ــْب َيــــاَصــــاِحِ ــ ــُتـ ــ ـــــــْم َيـ
َ
َمـــــــْن ل

ــكــِر ــِب ْب َمــــْن َيـــَشـــا فـــي ال ِ
ّ

ظـــــِهـــــْر ُيــــَعــــذ
َ
152-]أ

)2(] ــــــــــــٱدِر
َ
ــٍر ف ــ ــي ــ ــث ــ َك ِمـــــــْن ِحــــــرِزِهــــــم ِلٱبــــــــــِن 

ــل ــ ــي ــ ــل ــ ــق ــ ــت ــ بــــــــــاب الـــــفـــــتـــــح واإلمــــــــــالــــــــــة وال

 َدَنـــــا
َ

 َبــــــدا َعــــــال
َ

ــا َخــــــال ــ ــَف ــ 153-َوٱفـــــــتـــــــْح َع

ــا َســـَنـــا ــ ــَصـ ــ ــا َعـ ــ ــَفـ ــ ـ ــَصّ ــ ــا الـ ــ ــَفـ ــ ــا َدَعـــــــــا َشـ ــ ــَجـ ــ َنـ
َ

ــال ــ 154-َوغــــــــيــــــــَر َمــــــا َتـــــطـــــرْف ٱفــــتــــَحــــْن َخـ
َ

ُنـــــــــــــــــــــوُه َنــــــحــــــَو االبــــــــــــــــــَراِر ٱقـــــَبـــــال َمــــــــا َدّوَ

َتـــــــى ُجـــــــزَء الـــضـــمـــيـــِر فــٱفــتــحــْن
َ
155-وَمــــــــــا أ

ــْن[ )3( ــ
َ
ــل ــ ــَم ــ ــٱْش ــ

َ
َكــــــاُة ]ف ــالُة والــــــّزَ ــ ـ ــّصَ ــ ا الـ

َ
َكــــــذ

َتــــــــــــْت ِنـــــَيـــــاَبـــــْه
َ
ــي أ ــ ــتـ ــ 156-َواألِلــــــــــــــــــــــُف الـ

َمـــــــْه
َ

 ِلـــــلـــــَبـــــعـــــِض َيـــــــاَعـــــــال
َ

ِكــــــــــال ِســــــــــــَوى 

ـــى
َ
ــل 157-َوَســـــــــاِئـــــــــُر الـــــحـــــروِف َمـــــا َعـــــــدا َبـ

َ
ـــــــــــال ــا َوَغــــــــيــــــــُر ُوّهِ ــ ــَتـ ــ ــلـ ــ ِكـ ا 

َ
َكـــــــــــذ ــــــٱفــــــَتــــــْح 

َ
ف

ـــِحـــْيـــِح فـــي اإلبـــــَداِل ـــى الـــّصَ
َ
158-وٱفــــَتــــح َعـــل

)٢( ورد هذا البيت في النسخة )ت(.
بالفاء، والصحيح  ال  بالواو  النسخة )ح(: »واشملن«   )3( في 

ما ورد في النسخة )ت(.
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 ِجــــــــــــَداِل
َ

إلــــــــى الــــــــُهــــــــَدى ٱْئــــــِتــــــَنــــــا َبــــــــــال

ــَمــا
َ
َتــعــل أْن  َتــــــــِرْد  إْن  االســـــــَم  159-َوَثــــــــــــــّنِ 

ــا ــَمـ ــَهـ ــفـ َتـ أْن  َتـــــــــــِرْد  إْن  ُرّدَ  والـــــــَمـــــــاِض 

ــُث َجــا ــي ــا ٱفـــَتـــْح َح ــَئ ــُز َن ــم 160-َعـــــن َصـــالـــٍح َه

ــَجـــا ــِحـ الـ ِذي  ِلــــــــــَورٍش  الــــَيــــا  َذَواُت  ا 
َ

َكــــــــذ

ــَوى ــ ــِر َءاَمــــــُنــــــوا َوَنــــــْحــــــِوِه ُسـ ــصــ ــ 161-َمــــــــــْع َق

ُســـــــــَوا االؤلــــــــــــــى  َعــــــــــــــــاَدا  ُثــــــــــــــّمَ  َءاالَن 

ــلــى َتـــــــى َع
َ
ـــقـــِلـــيـــَل َقــــــْد أ ــــــــِكــــــــْن الـــّتَ

َ
162-َول

ــــال
َ
ـــــٱفـــــَهـــــْم َيــــاف

َ
ــِب االســـــِتـــــْثـــــَنـــــاِء ف ــ ــ ــذَهـ ــ ــ َمـ

َ
ــال ـ ِ

ّ
ــل ــْح َقـ ــ ــَتـ ــ ـــْوِســـيـــِط َوٱفـ ــــــْل َمـــــَع الـــّتَ ِ

ّ
163-َقــــــل

َ
ـــــــال ِ

ّ
َقـــــــل االي  ُروَس  إال  ِبــــــــالــــــــَمــــــــّدِ 

ِإَذا ــاِن  ــ ــَهـ ــ َوجـ ُســـلـــَطـــاِن  ــــــَدى 
َ
ل ـــــَقـــــط 

َ
164-ف

ا
َ

ــذ ــ ــ ِحـ الـــــــــــــَراِء  ِذي  َغـــــيـــــَر  ــا  ــ ــ َهـ ِبــــــــِه  َتــــــــــى 
َ
أ

ْ
َوَبـــــــــــَدل َوِلـــــــيـــــــٌن  َيــــــــــاٌء  َتــــــــــى 

َ
أ 165-ِإَذا 

 ِبــــــِهــــــْم ِفـــــيـــــِه َحــــَصــــَل
ً
ــــــطــــــا ــــــــــــَدْع َتــــــَوُسّ

َ
ف

َ
ــال ـــتـــِح ِذي الـــَيـــا َقـــصـــَر َهـــمـــٍز ٱهــِم

َ
ــْع ف ــ ــ 166-َمـ

َ
ال ــــــــالً َمــــــــــــْع َمــــــــــــــّدِ ِلـــــــيـــــــِن َطــــــــــــــّوِ ِ

ّ
ُمــــــــَقــــــــل

ـــَتـــى
َ
َيـــاف ــر  ــ ــيـ ــ خـ

َ
األ فــــي  َوَقـــــفـــــَت  167-ِإَذا 

َتـــــــى
َ
 أ

ً
ـــــــــَطـــــــــْن ِلــــيــــنــــا والــــــَهــــــْمــــــُز َقـــــبـــــُل َوّسِ

ــْن ــَثـ ـ ِ
ّ
ــل ــَثـ ـ

َ
 ف

ً
ــٍز َعـــــاِرضـــــا ــمــ ــ ــِر َه ــصــ ــ 168-َمــــــــــْع َق

ــــٱفــــَتــــَحــــْن
َ
 ف

ً
 َوَهـــــــــْمـــــــــزا

ً
 َعــــــــاِرضــــــــا

َ
َوُمــــــــــــــّد

َ
ــــال ِ

ّ
ِث َمـــــْعـــــُه َقــــل

َ
ـــــــال

َ
 فــــي الـــــــّث

َ
169-َوُمــــــــــــــــّد

َ
ـــــــال

َ
 َوَهــــــــــمــــــــــٍز َيـــــــاف

ً
 ِلــــــيــــــنــــــا

ً
ـــــــــطـــــــــا ُمـــــــــَوّسِ

ْ
ــدل ــ ــَبـ ــ  َوَوِســــــــــــْط والـ

ً
 َعــــــاِرضــــــا

َ
170-َوُمـــــــــــــــّد

]...[ ِث 
َ

ـــــــال
َ
الـــــــّث ــي  ــ فـ ٱمــــــــــُدْد  والــــــــَعــــــــاَرْض 

ــْن ــَح ــَت ــٱف
َ
ف ِمــنــَهــا  ــَن  ــيـ ـ ِ

ّ
ــل الـ ــــَت 

ْ
ف

َ
َحــــذ 171-إَذا 

ــــَثــــْن ِ
ّ
ــــَثــــل

َ
 ف

ً
َمــــــــْع َقـــــصـــــِر َهـــــمـــــٍز َعــــــــاِرَضــــــــا

ْ
ـــــــــط َبـــــــَدل ــْن َوّسِ ــ ـ

َ
ــل ــ ـ ِ

ّ
ــل ــ ُكـــــــالً َقـ  

َ
172-َوُمـــــــــــــــّد

ــْل ــ ــَص ــ ــٍط َح ــ ــ ــي ــ ــ ــوِس ــ ــ َمــــــــْع َمـــــــــِدّ َعــــــــــــاِرٍض َوَت

َتـــــــى
َ
ـــــــُه أ

ُّ
ُكـــــــل ُكـــــــــالً ُثـــــــــــّمَ   

َ
173-َوُمـــــــــــــــــــــّد

]...[ ِحـــــــــرِزِهـــــــــْم  ِمـــــــن  َوْرِشــــــــــِهــــــــــْم  َعـــــــن 
َ

ْوِكـــــــــــــال
َ
َبـــــــا َوأ 174-وٱفـــــــــَتـــــــــْح ِلــــــــــــَورٍش الـــــــّرِ

َ
ــاٍة َتـــــــــــــَراَء َقــــــــْد َجـــــال ــ ــ ــَك ــ ــ ــْش ــ ــ َمـــــــرَضـــــــاِت ِم

ــْن ـ
َ
ــل ـ

ّ
ــِل ـــٱفـــَتـــْح َقـ

َ
يــــن ف ــــاِر 175-َوالـــــــَجـــــــاِر َجــــّبَ

َحـــَســـْن ــٌل  ــيـ ــِلـ ــقـ َتـ ُثـــــــّمَ  ــا  ــ ــَي ــ ال ِذْي  ــِح  ــ ــت ــ
َ
ف َمــــــْع 

َ
ــال ــُم ــْك َت ْي  َواِر

ُ
أ َمــــْع  ْي  ُيــــــــَواِر ــْح  ــ ــ ــَت ــ ــ 176-َوٱف

َ
ـــــال ْي َمـــــّيِ ــــــــــاِس ِبــــــالــــــَجــــــّرِ ِلـــــــــــــــــُدوِر َوالــــــــــّنَ

ــُع ــَم ــْس ــْتـــٍح ُي ــَفـ ـــوِســـْي ِبـ 177-َوْهـــــــــَو َعــــْن الـــّسُ

ُع
َ
ــــــُف فــــــي ِحــــــــــرِزِهــــــــــُم ُمــــــــــــــــَوّز

ْ
ــــــالــــــُخــــــل

َ
ف

َ
ــال ــ ـ ّصَ

َ
ــأ ــ ــا َتـ ــ ــَم ــ ــوٍن َقــــــْف ِب ــ ــُكـ ــ 178-َقــــــْبــــــَل ُسـ

َ
ــــــال

َ
اَك َمــــــــا َنــــــــَويــــــــَت َوْصـــــــــــــالً َيــــــاف

َ
َكـــــــــــــــذ

باب مذهب الكسائي في إمالة 
ما قبل هاء التأنيث في الوقف)1(

َ
ـــــال َمـــــّيَ ــُر  ــ ــيـ ــ ــِثـ ــ ــَكـ ــ الـ اهلِل  179-َوِفــــــــــــطــــــــــــَرَت 

َ
ــــــَتــــــى َتــــــال

َ
َوَبــــــعــــــُضــــــُهــــــْم ِبـــــالـــــَفـــــتـــــِح َيــــــاف

)١( كتب هذا العنوان ضمن أبيات النسخة )ح(.
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باب الراءات

ـــــَثـــــْن ِ
ّ
ـــــَمـــــْن َوَثـــــل ـــــّخِ

َ
 ف

ً
180-وَبــــــــــــــــاَب ِذكــــــــــرا

ـــــــَقـــــــْن  َرّقِ
ْ

ل الـــــَهـــــْمـــــَز َمــــــــْع َقــــــْصــــــٍر َوَطــــــــــــــــّوِ

ــَرْر ــ ــ َش َراَءْي  ــي  ــ ــِب ــ ــاِح ــ ــاَص ــ َي ـــــــــَقـــــــــْن  َرّقِ 181-َو
ــر)1( ــه ــت ــاَن ٱش ــَمـ ــثـ ــَد ُعـ ــنـ  ِعـ

ً
يـــضـــا

َ
ــِف أ ــ ــَوْق ــ فـــي ال

باب الالمات

َ
ــاال ــ ــَصـ ــ  َمـــــــْع ِفـ

َ
َكــــــَطــــــال ــــــَحــــــا 

َ
ــــــال 182-َيــــــّصَ

َ
ــاال ــ ــ َكــــَمــــا َقـــــــْد َق ــــِف َيــــــاَصــــــاِح 

ْ
فــــي الــــُخــــل

* * *

ِذْي ِمـــثـــُل  ــا  ــَه ــن ِم الـــَيـــاِء  َذَواِت  183-ُحــــْكــــُم 

ــِذ ــ ـــــغـــــَرى ُخـ ــــــــــــْق الـــــّصُ ــــــْم ِبــــَفــــتــــٍح َرّقِ ــــــّخِ
َ
ف

َجـــا األِي  ُرُءوِس  ـــــــَدى 
َ
ل ــا  ــ ــَه ــ ــُق ــ ــي ــ ــرِق ــ 184-َت

ــا ــ ــَج ــ ــِح ــ ال ـــــــــــــــوا 
ُ
ول

ُ
أ ُه  َرّدَ َقـــــــــْد  َوَغـــــــــيـــــــــُرُه 

ـــَمـــا ـــّخِ
َ
ــَد الـــَمـــَمـــاِل ف ــعـ ــٍح َبـ ــ ــاِل ــ 185-َعــــــــْن َص

ــا ــ ــَمـ ــ ـ
َ
ــل ــ ِإعـ ــــــَتــــــى 

َ
َيــــــاف اهلِل  ِم 

َ
ِبـــــــــــــال ـــــــــــــــْق  َرّقِ

، وقد ُرفع  )١( ورد في النسخة )ح( بعد هذا البيت بيت آخر
 *** فرقٍة  را  في  القياس  ]ومقتضى   : وهــو )ت(،  النسخة  في 
قبل  أخرى  )عند(  كلمة  ووردت  اإلمالة[،  حالة  خلٍف  إجراء 

كلمة )أيضًا(، وهي محذوفة في النسخة )ت(. 

باب الروم واإلشمام

ــــى َت
َ
ــا َزاِئـــــــٍد َعـــنـــُهـــْم أ ــ 186-َوالــــــَحــــــذُف فـــي َي

وِم ٱثـــُبـــَتـــا ــي الـــــــــــــّرُ ــ ــِن فـ ــ ــوي ــ ــن ــ ــت ــ ــُة ال ــ ــ
َ
ــل ــ ــ ــّصِ ــ ــ وال

 َبــعــٌض َمـــَنـــْع[)2(
ً
ــقــا

َ
ــا َضــِمــيــٍر ُمــطــل 187-]فــــي َه

ـــــَبـــــْع ُه ُتـــــّتَ
ْ

ــــــــُخــــــــذ
َ
 ف

ً
إشـــــــَمـــــــامـــــــا  َو

ً
ْومـــــــــــــــا َر

باب الوقف على مرسوم الخط

188-فـــــــــي َغـــــاِفـــــٍر َوَثــــــــــاِن ُيـــــوُنـــــٍس ُرِســـــــْم

ُعــــِلــــْم ــٌت  ــ ـــَمـ ــ
ْ
ــل ــ ِكـ ِبـــــالـــــَهـــــاِء  ْو 

َ
أ ِبـــــالـــــَتـــــاِء 

ـــــــَرَدا
ْ
ف

َ
ــْد أ ــ ــْف ِبـــالـــَهـــا ِلـــَمـــْن َقـ ــ ــِه ِقـ ــ ــي ــ

َ
ــل ــ 189-َع

َوِقـــــــــــــــْف ِلـــــــَغـــــــيـــــــِرِه ِبـــــــــَتـــــــــاٍء َقـــــــــــْد َبـــــــــَدا

ــْف ــ ــّلِ ِق ــ ــُكـ ــ ــي الـ ــ ــا ف ــ ــَمـ ــ  َوِبـ
ً
ّيـــــــــا

َ
190-َمـــــــــــاِل وأ

ــٍر ُوِصـــــْف ــ ــْش ــ ــيـــِق فـــي َن ــِقـ ـــحـ ــّتَ ِلـــلـــُكـــّلِ فـــي الـ
َ

ــال ــَمـ ــلـ  ِلـ
َ

ْيـــــــَكـــــــأّن ــــــْه َو
ّ
ْيــــــَكــــــأَن 191-ِقــــــــــــْف َو

َ
ُحــــال َكــــــــاٍف  وفـــــي  ُرْض  ــا  ــ ــَي ــ ــال ــ ِب ــِم  ــ سـ ــّرَ ــ ــالـ ــ ِبـ

باب ياءات اإلضافة

ــُر ــ ــذَك ــ ــاٍم ُي ــ ــَشـ ــ ــن ِهـ َرْهــــــِطــــــي عــ
َ
192-]وفــــــــــي أ

)3(] شــــــــَهــــــــُر
َ
أ َذاَك  ُثــــــــــّمَ   

ً
يــــــضــــــا

َ
أ ــُح  ــ ــت ــ ــف ــ ال

)٢( موضع الصدر في النسخة )ح( فارغ.
)3( لم يرد هذا البيت في النسخة )ح(.
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حـــــَمـــــَدا
َ
ــــمــــِل أ 193-عـــــــنـــــــدَي َتــــحــــَت الــــّنَ

ــــــــتــــــــُحــــــــُه ِلــــــُقــــــنــــــُبــــــٍل َبـــــــــَدا
َ
ـــــــــْن َوف َســـــــــّكِ

ـــدا ِحـــَمـــا َشــَفــا ــاِدي فـــي الـــّنِ ــ ــَب ــ ــْن ِع ــ ـ ــّكِ ــ 194-َسـ

َصــــَفــــا َقــــــــد  ِبــــــــَحــــــــذٍف  َتــــــنــــــِزيــــــٍل   
ُ

ل أّوَ

باب ياءات الزوائد

ـــاِطـــِبـــي
َ

الـــّش ــَواِر  ــ ــَجـ ــ ــالـ ــ بـ َراَد 
َ
أ 195-]َوَقـــــــــــــد 

ــي[)1( ــِبـ ــاِحـ ــاَصـ ـــَمـــْن َيـ
َ
ـــٱعـــل

َ
ى ف ــا ِعـــنـــَد ُشــــــوَر ــ َم

عــــــــــَراِف َعــــن ِهـــَشـــاِم
َ
196-ِكـــــــيـــــــُدوِن فـــي األ

ِم
َ

َكــــــــــــــال  
َ

 ِبــــــــــــــال
ً
ـــــــقـــــــا

َ
ُيــــــــثــــــــِبــــــــُت ُمـــــــطـــــــل

َ
ــــال ــــَنــــاِد َوالــــّتَ ــــوَن الــــّتَ

ُ
197-وٱحــــــــــــِذْف ِلــــَقــــال

َتــــال ُقــــــْنــــــُبــــــٌل  ِبـــــالـــــحـــــذف  َنــــــرَتــــــِعــــــي  ِق 

ِإَذا ٱفـــَتـــْح  ــاِد  ــ ــَب ــ َع ــْر  ــ ــّشِ ــ َب ــٍح  ــ ــاِل ــ َص 198-َعــــــــْن 

ا
َ

 ُخــــــذ
َ

ــــــْن الـــــــــــَدال  َســــــّكِ
ً
ــَت َوْقــــــفــــــا ــ ــ ـ

ْ
ــل ــ ــ َوَصـ

سورة البقرة

ـــــُه ِشـــــّمَ
َ
ــُث َجـــــا أ ــ ــي ــ 199-ِقــــــيــــــَل ِبـــــَمـــــاٍض َح

ـــــُه
َ
ـــــــُه َقـــــِبـــــيـــــل

َ
ِإْخــــــــــــــــــــــــَراُج ِقـــــــيـــــــالً ِقـــــــيـــــــل

حــــــــَزاِب
َ
ــوَن فـــي األ ــ ـ

ُ
ــال ــ 200-َمــــــــا َجــــــاَء َعـــــْن َقـ

ــاِب ــ ــ ــَح ــ ــ ــــــِة الــــــَوصــــــِل َعــــــــِن األص
َ
ــي َحــــــال ــ فـ

عـــــــــَراِف
َ
األ ــي  ــ ف ــــاِد  ِبــــالــــّصَ َوَبــــْصــــَطــــًة   -201

 ُمـــــــَنـــــــاِف
َ

َعــــــــــــْن ٱبــــــــــــِن َذكــــــــــــــــــــَواَن ِبــــــــــــال

)١( لم يرد هذا البيت في النسخة )ح(.

ـــُهـــو
َ
ـــــوَن الــــــــِذي َتـــَفـــّك ــنــــــُتــــــْم َتـــــَمـــــّنَ 202-ُكــــ

ـــــُه
َ

َخـــــّف َقـــــــد  ِحــــــــرِزِهــــــــْم  ِمـــــــن  حــــــمــــــٌد 
َ
أ َن 

َجــا ــُث  ــيـ َحـ ــا  ـ ــّمَ ــِعـ ِنـ ــي  فـ ــوَن  ــ ــُك ــ ــّسُ ــ ال 203-ِزْد 

الـــِحـــَجـــا ِذي  َوَبــــــصــــــِرْي  ــى  ــَسـ ــيـ ِعـ ــٍة  ــَبـ ــعـ ــُشـ ِلـ

سورة ءال عمران

ــــس ُقـــْل ــُف فـــي َي ــخــِفــي ــّتَ 204-فــــــي الــَمــيــَتــُة ال

ِلـــــــَغـــــــيـــــــِر َنــــــــــاِفــــــــــٍع َوَبـــــــــاِقـــــــــيـــــــــْه ِلــــــُكــــــْل

َعـــلـــى ـــــــٱْجـــــــِرِه 
َ
ف َجـــــــاء  ــــــــا  ّيَ َزَكــــــــِر 205-إْن 

َ
ــــــال

َ
ــّنَ َيــــــاف ــ ــ ــَمـ ــ ــ ـ

َ
ــل ــ ــ ـــــــــــــَق الــــــــَعــــــــَواِمــــــــِل ٱعـ

ْ
ِوف

َ
ُكــــــّلٍ َخـــال ــِن َعــــن  ــيـ ــَهـ ــَوجـ ــُل الـ ــ ــِم ــ ــَت ــ ــح ــ 206-َي

َ
ــال ــ ــَمـ ــ ــــْم َوٱعـ

َ
ــــٱعــــل

َ
ا ُهـــــــَو الـــــَمـــــرِضـــــّيِ ف

َ
َهــــــــذ

َ
ال ــــــْر ُقــــَبــــيــــُل َطـــــــــّوِ ــالً َقــــــّصِ ــ ــ ــِص ــ ــ ــَف ــ ــ ــن ــ ــ 207-ُم

َ
ــى ٱبــــــُن الـــِعـــال ــَسـ ــيـ ــِعـ  ِلـ

َ
 ٱقــــُصــــِر الـــــُكـــــّل

َ
ُمـــــــّد

ِإْن  )2(]
َ

]ُمـــــــــّد ُبـــَعـــيـــُد  ــْر  ــ ــّصِ ــ َق 208-ُمـــنـــَفـــِصـــالً 

ــد َزَكـــــــْن ــ ــ ــَع َق ــ ــي ــ ــِم ــ ــَج ــ ـــــــْرَت َوٱمــــــــــــُدْد ال َقـــــــّصَ

سورة النساء

ــَتـــى ـ
َ
ــاف َيـ َتـــــْعـــــُدوا  ــي  ــ ف ــــُكــــوْن  الــــّسُ 209-ِزْد 

َتـــــــــى
َ
ــــــــــوَن ِبـــــَتـــــيـــــِســـــيـــــٍر أ

ُ
ِلـــــلـــــَحـــــبـــــِر َقــــــــــال

، والصحيح ما  « بزيادة حرف الواو
َ

)٢( في النسخة )ح(: »َوُمّد
ورد في النسخة )ت(.
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سورة األنعام

ــَقــا
َ
ُمــْطــل ــْي  ــ ــوِس ــ ــُس ــ ِل ـــٱفـــَتـــْح 

َ
ف َرَئــــــا  210-َوَرا 

ــى ــ ــْه َوَقـ ــ ــَب ــ ــْع ــ ــْع ُش ــ ــ ــَز َم ــوِن الـــهـــمـ ــ ــك ــ ــّسُ ــ ــَل ال ــ ــب ــ َق

ــَرا ــســ ــ َك ـــــَنّ 
َ
211-ِعـــــــنـــــــَد ٱبـــــــِن َذكــــــــــــَواَن ِصـــــل

َتــــــــــــى ِبــــــَهــــــا ٱقـــــــــَتـــــــــِدْه ِلـــــــُيـــــــدَرا
َ
ــــــَقــــــط أ

َ
ف

سورة االعراف

ــِه ــ ِب ــي  ــِنـ ــعـ َيـ  
ً
ِرضـــــــا ــي  ــ ف ــوَن  ــ ــِرُجـ ــ ــخـ ــ ُيـ 212-ال 

ــِه ــ ــَتـ ــ ــــــِريــــــَعــــــِة ٱنـ
َ

ــَد ُســــــــــــــوَرِة الــــــّش ــ ــ ــن ــ ــ َمـــــــا ِع

ــَم َشــَقــا ـ
َ

ــّض ــَتـــْح الـ ــِد َحـــــّرِْك وٱفـ شـ ــّرُ ــي الـ ــ 213-فـ

ــا ــ ــَف ــ ــَد َبــــــــصــــــــِرّيٍ َص ــ ــ ــن ــ ــ ــٍف ِع ــ ــ ــه ــ ــ َك َءاخـــــــــــر 

سورة االنفال

ــِحــيــِح َجا وِم فــي الــّصَ 214-َوَضــــــّمُ ُضــْعــُف الــــّرُ

الــِحــَجــا ِذي  ِلـــَحـــْفـــِص  َعــــاِصــــٍم  ِغـــيـــِر  َعــــن 

سورة يونس عليه السالم

َتـــــى
َ
َكــــــاَف ِلــــَصــــالــــٍح أ ــِح َيــــــا ــ ــتـ ــ ــَفـ ــ ــالـ ــ 215-ِبـ

ـــــــوَن الــــَفــــَتــــى
ُ
َهــــــــا َيــــــــا ِبـــــــَمـــــــرَيـــــــٍم ِلـــــــَقـــــــال

َ
ــال ــ

َ
ــاف ــ َي َيـــــْهـــــِدْي  ــي  ــ ف ــــُكــــوْن  الــــّسُ 217-ِزْد 

َ
ــــال ــــحــــِر ُحــــكــــٌم ُســــّهَ ــّدِ َقــــطــــُع الــــّسِ ــ ــَمـ ــ ــالـ ــ ِبـ

َ
ــــــــــوٍن ِبـــــَتـــــيـــــِســـــيـــــٍر َخـــــــال

ُ
ِلـــــلـــــَحـــــبـــــِر َقــــــــــال

َ
ــــــَتــــــى الـــــُعـــــال

َ
ــــــَنــــــا ف

َ
َشـــــــــّكٍ ل

َ
 ِبـــــــــال

ً
يـــــــضـــــــا

َ
أ

ــِد ــ ــِدي ــشــ ــ ــّتَ ــ ـــــُكـــــوِن َوال 218-ِبــــالــــَفــــتــــِح َوالـــــّسُ

 َتـــــــــرِديـــــــــِد
َ

ــــــــِبــــــــَعــــــــاِن ٱتـــــــــــــــــُرْك ِبــــــــــــال َتــــــــّتَ

سورة يوسف عليه السالم

َ
ــــــــال ــٍض ُوّهِ ــ ــح ــ ــَم ــ ــا ِب ــ ـ ــّنَ ــ ــاَمـ ــ 219-ِإدَغـــــــــــــــــاُم َتـ

َ
 َجـــــال

ً
ـــــــُه َوقــــــفــــــا

ُ
ِلـــــلـــــُكـــــّلِ َحــــــــــاَش َحـــــــذف

ــا ــ ــَت ــ ــِب ــ ٱث اهلُل  ُهـــــــو  ـــــا  ـــــِكـــــّنَ
َ
ل 220-ِلـــــــلـــــــُكـــــــّلِ 

َتــــــى
َ
ا أ ــّلِ َعــــــن الـــــــُقـــــــّرَ ــ ــُكـ ــ ــلـ ــ ــي الــــــَوقــــــِف ِلـ ــ فـ

سورة الرعد

ــُر ــِبـ ــْخـ ــاِت ُيـ ــ ــ ــاِزَع ــ ــ ــّنَ ــ ــ ــَد ال ــ ــن ــ ــــــــاُم ِع
َ

221-والــــــــّش

ٱذُكــــــــُروا ــَل  ــ ــم ــ ــّنَ ــ ال ِل  األّوَ ــي  ــ ف َوَقـــــَعـــــْت  َمــــــْع 

سورة الحج

ـــَيـــقـــَطـــْع
ْ
ــْو ل ــ ــح ــ ــن ــ ــدا ِب ــ ــ ــت ــ ــ 222-َوِعـــــــــنـــــــــَد االب

َمــــــــــــــــُه ِلـــــُتـــــْتـــــَبـــــْع
َ

كـــــــِســـــــْر ِلـــــــــُكـــــــــّلٍ ال ـــــــٱ
َ
ف

سورة الروم

َ
ــٍل َتــــال ــ ــُب ــ ــن ــ ــَق ُق ــ ــ ــِذي ــ ــ ـــــــوِن فــــي ُن 223-ِبـــــــالـــــــّنُ

َ
ــال ــ ــُض ــ ــْن ــ ــَت ــ ِل ـــــَتـــــى 

َ
َيـــــاف ــــــْم 

َ
ٱعــــــل ِل  األّوَ فـــــي 
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سورة األحزاب

َ
بـــــــِدال

َ
ــْل أ ــ ـ ــّهِ ــ ِء َسـ

َّ
 الـــــــــال

َ
ُكـــــــّل وِم  224-بــــــــالــــــــّرُ

َ
ـــــال  ِلــــــَمــــــْن َقـــــــد َســـــّهَ

ً
 َوقــــــفــــــا

ً
ِكـــــنـــــا َيـــــاَســـــا

ـــســـِهـــيـــِل ــّتَ ـــــَة الـ
َ
ــْر َحـــــال ــ ــُص ــ ــٱق ــ

َ
 ف

َ
225-َوُمــــــــــــــّد

ـــــــِويـــــــِل ــــــــــــَة اإلبــــــــــــــــــــــَداِل ِبـــــــالـــــــّطَ
َ
َوَحــــــــــــال

سورة يس عليه السالم

ِزْد ـــــوَن 
ُ
َقـــــال ــن  ــ َعـ ــوَن  ــ ــُم ــ ــّصِ ــ ــَخ ــ َي 226-َوفــــــــــي 

َكـــــــَمـــــــا ِبـــــَتـــــيـــــِســـــيـــــٍر ُوِجـــــــــــْد ُســـــــُكـــــــوَنـــــــُه 

ــَدا ــ ــد َب ــ ــِذَر فـــي األحــــَقــــاِف بــالــَتــا َق ــ ــ ــْن ــ ــ 227-ُت

حــــَمــــَدا
َ
ــْي َعــــــْن أ ــ ــِب ــ ــاِح ــ ــاَص ــ ــن ِحــــــرِزِهــــــْم َي ــ ِمـ

سورة الصافات

ــِدْح ــِف ُمـ
ْ
ــخــل

ُ
228-الـــيـــاَس َوْصــــُل الــَهــمــِز بــال

ــــِتــــْح
ُ
 َبـــــــــدٍء َقــــــد ف

َ
َوهــــــْمــــــُز َوصـــــــــٍل َحـــــــــال

ــاِن ــَتـ ــَمـ ـ
ْ
ــل ِكـ ــَن  ــ ــي ــ ــاِس ــ َي ِإل  ســـــِم  الـــــّرَ 229-فــــــــي 

ــــــاِنــــــي
َ
الــــــّث َوَبـــــــــعـــــــــُد  َءاٍل  ُهــــــــــــَمــــــــــــا 

َ
وال

ُ
أ

ــْف ــ وِلـــــــى َوَقـ
ُ
ــا ِغـــنـــى َعـــلـــى األ ــ ــُر َدنـ ــ ــيـ ــ 230-]غـ

ــوِن ٱعــــَتــــَرف[)1( ــ ــُن ــ ــَوقـــِف َعــلــى ال ــالـ  بـ
ُ

َوالــــُكــــّل

)١( ورد هذا البيت في النسخة )ت(.

سورة محمد �

ــْط ــ ــَق ــ
َ
 ف

ٌ
 ألحـــــَمـــــٍد َمـــــــــّد

ً
231-فــــــــــي َءاِنـــــــَفـــــــا

ــْط ــ ــَط ــ  َش
َ

ــــبــــي َبـــــــال ــن ِحــــــرِزِهــــــم َيــــاَصــــاِحِ ــ ــ ِم

سورة الحشر

ِبـــَتـــا ٱو  ــاٍم  ــ ــَشـ ــ ِهـ ــن  ــ َعـ ِبـــالـــَيـــا  232-َيـــــــُكـــــــوُن 

َتـــــــــى
َ
ُكــــــــــــــّلٍ أ ــــــــــــــــــٌة َعــــــلــــــى 

َ
َوَرفــــــــــــــــــُع ُدول

سورة الغاشية

ِإَذا  
ً
َصـــــــادا ُمـــَصـــيـــِطـــٍر  ــــــَدى 

َ
ل 233-َوٱمــــــَنــــــع 

ا
َ

ٍد ُخــــــــذ
َ

َســــــــَكــــــــّتَ فــــــي َجــــــمــــــٍع ِلـــــــــَخـــــــــال

سورة العلق

ــْر ــَهـ َظـ ــد  ــ َقـ َرَءاُه  ــّدِ  ــ ــ ــَم ــ ــ َوال 234-ِبــــالــــَقــــصــــِر 

ــا ٱشـــَتـــَهـــْر ــ ــَمـ ــ َكـ ــٍل ِمـــــن ِحــــــرِزِهــــــمْ  ــ ــُب ــ ــن ــ َعـــــن ُق

باب التكبير

حـــَمـــَدا
َ
أ ــن  ع ــْم  ــِرِه ــي ــكــِب َت ــي  ف ـــَف 

ْ
ُخـــل  

َ
235-ال

ــَدا ــ ــ ــد َبـ ــ ــ ُف َقـ
َ

ــٍل ِفـــــيـــــِه الـــــــِخـــــــال ــ ــُبـ ــ ــنـ ــ ــن ُقـ ــ ــ َعـ
َ

ِكــــال َعـــــن  َزاَد  ــُل  ــيـ ــِلـ ــهـ ــتـ الـ 236-وبـــــــعـــــــٌض 
َ

ّيِ َبـــــــُعـــــــٌض َحــــــمــــــَدال ُقـــــنـــــُبـــــْل وِلــــــــلــــــــَبــــــــّزِ
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ــَحـــى ـ
ُ

ــّض ــِدِه َوَبـــــــــــدُؤُه مــــن الـ ــ ــعـ ــ 237-ِمـــــــــن َبـ

ــــَحــــا ُصــــّحِ َقـــــــد  ٍل  ّوَ
َ
أ ْو 

َ
أ َءاِخـــــــــــــٍر  ِمـــــــن 

ــْه ــ ـ ــّيَ ــ ـ ــّنِ ــ ـ ــّسُ ــ 238-َوُحـــــــكـــــــُمـــــــُه ِعـــــنـــــَدُهـــــُم الـ

ــــــــْه وُجـــــــــــــُهـــــــــــــُه َمــــــــرِضــــــــّيَ
َ
َوَســـــــــبـــــــــَعـــــــــٌة أ

َبـــــِع ر
َ
ــِه ُثــــــــّمَ َصــــــْل ِبـــــأ ــ ــي ــ

َ
ــل ــ ـــــــِقـــــــْف َع

َ
239-ف

ــِع ــ ـ
َ
حــــــَســــــُن الــــــُكــــــّلِ ف

َ
ــُع الــــَجــــِمــــيــــِع أ ــ ــ ــْط ــ ــ َق

ـــــَوْر الـــــّسُ ِبــــَئــــاِخــــِر  ــُه  ــ ـ
ْ
ــل ــ ِصـ َذا  240-َوَبـــــــعـــــــُد 

ــعــــَتــــَبــــْر ِحــــــيــــــِم ُتــ َكــــــالــــــّرَ ـــــيـــــِه 
َ
َوِقـــــــــــــْف َعـــــل

ــِم ــ ــي ــ ِح ــّرَ ــ ال ـــــــوَرِة  الـــــــّسُ ِبـــــِبـــــدِء  َوِصـــــــــْل   -241

ــِم ــ ــيـ ــ ــِظـ ــ ــعـ ــ ـ ــّتَ ــ ــلـ ــ  ِلـ
َ

ُكــــــــــــــّلٍ ُمــــــــــــــّد َوَوصــــــــــــــــــُل 
ْ

بـــال ــُه  ــلـ ــِصـ َتـ  
َ

ال ـــيـــِل 
َّ
الـــل َخـــتـــُم  ــــــِكــــــّنَ 

َ
242-ل

ــْل ــ ــ ــِق ــ ــ َكـــــــَمـــــــا ُن  ِبـــــــــــِه 
ً
َتـــــكـــــِبـــــيـــــِر َواِقــــــــــفــــــــــا

ــُه َمـــْع ــْع ــَط ــق َت  
َ

ــاِس ال ــ ــّنَ ــ اَك َخـــتـــُم ال
َ

243-َكـــــــــذ

ـــــَبـــــْع  ِبـــــِبـــــســـــٍم ُتـــــّتَ
ً
َوْصـــــــــِلـــــــــَك َتـــــكـــــِبـــــيـــــرا

ــٌة َصـــِحـــيـــَحـــْه ــ ــَس ــ ــْم ــ ــّلٍ َخ ــ ــُكـ ــ ــى ِبـ ــ ــَقـ ــ ــْبـ ــ 244-َيـ

ــُل الـــــَقـــــِريـــــَحـــــْه ــ ــِمـ ــ ــكـ ــ ــَتـ ــ ــسـ ــ ــــــَهــــــا ُمـ
ُ
َيــــــعــــــِرف

* * *

ـــْه
َ
ــَد ل ــمـ ــَحـ ـــهـــِلـــيـــُل ُثــــــّمَ الـ ــَك الـــّتَ ــ ــ ِلـ

َ
ــذ ــ ــ 245-َكـ

ـــــْه
َ
ل َتــــحــــِمــــيــــَد   

َ
ــــــــال

َ
ف ـــــَحـــــى 

ُ
الـــــّض  

ُ
ل َوأّوَ

َ
ــال ــ

َ
246-َوِعـــــــنـــــــَد إســـــَكـــــاِن َوِلـــــــي ِديـــــِنـــــْي ف

َ
ــال ــ ــُق ــ ــِر ِلـــــلـــــَبـــــّزِْي ٱن ــ ــي ــ ــِب ــكــ ــ ــّتَ ــ َيــــأتــــي ِســــــــَوى ال

ُكــــــّلِ الـــــُوُجـــــوِه َيـــجـــِري 247-َوالـــــَفـــــْتـــــُح َمـــــْع 

ــــــــٱْدِر
َ
ــاِب ف ــ ــَبـ ــ ــُحـ ــ ـــــِريـــــُق ٱبـــــــُن الـ ــــيــــَس الـــــّطَ

َ
ل

باب ما قرأنا به وليس من طريق الحرز

عـــــــــَراِف
َ
ــي األ ــ ـــيـــِن ف ــًة بـــالـــّسِ ــ ــ ــَط ــ ــ ــص ــ ــ 248-َوَب

 ُمـــــــَنـــــــاِف
َ

ِعـــــــنـــــــَد ٱبـــــــــــِن َذكـــــــــــــــــــَواَن ِبـــــــــــال

ـــُهـــو
َ
ـــــوَن الـــــــذي َتـــَفـــّك 249-ُكــــــنــــــُتــــــْم َتـــــَمـــــّنَ

ــــــُه َعــــــّمَ ِبــــــُثــــــْقــــــٍل  الـــــــــَبـــــــــّزِْي  أْحــــــــَمــــــــَد  َن 

ــكــِر ــِب ــِذْب َمــــْن َيـــَشـــا فـــي ال ــ ــَع ــ دِغــــــــــْم ُي
َ
250-]أ

)1(] ـــــــــــــٱدِر
َ
ــٍك ف ــ ــمـ ــ ــِر ِحــــــــرِزِهــــــــْم ِلـ ــ ــيـ ــ ِمــــــــْن َغـ

ــَرا ــ ــْس ــ َك  
َ

ــِن َذكــــــــــَواَن ٱقـــــُصـــــرّن ــ ــ ــَد ٱب ــ ــ ــن ــ ــ 251-ِع

ى ــدَر ــ ــ ــُيـ ــ ــ ــا ٱقــــــــَتــــــــِدْه ِلـ ــ ــ ــَه ــ ــ َتـــــــــــى ِب
َ
ــْط أ ــ ــ ــَقـ ــ ــ ـ

َ
ف

ــاِء َنـــــرَتـــــِعـــــي َقـــــــَرا ــ ــ ــَي ــ ــ ــال ــ ــ 252-َوُقــــــــنــــــــُبــــــــٍل ِب

َرا
َ

ــا ُيــــــنــــــذ ــ ــَيـ ــ ــالـ ــ ِلـــــلـــــَبـــــّرِ فـــــي األحــــــــَقــــــــاِف ِبـ
َ

ــال ــ ــّتَ ــ ـــنـــاِد وال ــوَن الـــّتَ ــ
ُ
ــال ــ ــَق ــ ثــــــــِبــــــــْت[)2( ِل

َ
253-]أ

َ
ــال ــَجـ ٱنـ ــا  ــ ــَم ــ َك ــــط  ــَق ــ

َ
ف ــرِز  ــ ــِحـ ــ الـ ــَوى  ــ ــ ــن ِسـ ــ ِمـ ِق 

ــُد ــ ــَمـ ــ حـ
َ
ُه أ

َ
 َتــــــــــال

ً
254-ِبـــــالـــــَقـــــصـــــِر َءاِنـــــــَفـــــــا

ــُد ــ ــ ــّمَ ــ ــ ــَح ــ ــ ــــــــُه ُم
َ
َقــــــــد َتــــــــــــّمَ َمــــــــا َقــــــــــْد َقــــــــال

ـــــٌد َعــــِديــــُم 255-]َصــــــــــــــاٍف ِنــــَظــــاِمــــي َجـــــّيِ
ِجـــــــيـــــــُم[)3(  

ٌ
َوَذال ُنــــــــــوٍن  َرا  االْبــــــــَيــــــــات 

)١( ورد هذا البيت في النسخة )ت(.
، والصحيح  )٢( في النسخة )ح(: »واثبت« بزيادة حرف الواو

ما ورد في النسخة )ت(.
بَياُتُه َراٌء َوِميٌم 

َ
يُم *** أ طِفِه الَكرِ

ُ
ُه ِبل )3( في النسخة )ح(: ]َيُعّمُ

ِجيُم[، وهي تدل على أن عدد األبيات ٢٤3.
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اإلنـــــــَعـــــــاِم َعـــــلـــــى  هلِل  256-َوالـــــــــَحـــــــــمـــــــــُد 

ِم
َ

ـــــــــــال ـــــــــــالِة والـــــــــــّسَ فــــــــــــَضــــــــــــُل الـــــــــــّصَ
َ
َوأ

ـــــــِد األَنــــــــــاِم ــّيِ َســـــــّيِ ــ ــ ــِبـ ــ ــ ـ ــّنَ ــ ــ 257-َعــــــــلــــــــى الـ
َوَءاِلـــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــحــــــــِبــــــــِه الـــــــــــــِكـــــــــــــَراِم)1(

* * *

آخر وخاتمة  بيت  البيت  بعد هذا  النسخة )ح(  ورد في   )١(
يــخــا، وقــد ُرفـــع فــي النسخة  ــض الــمــســودة وتــار بــاســم مــن بــّيَ
كاتبه  يد  على   *** تحريري  تبييض  اهلل  بعون  تّمَ  ]قد  )ت(: 
الخامس  السبت،  يــوم  عصر  في  الــحــريــري[،  علي  محمود 
ولكافة  لــي  اهلل  غفر  يــة،  هــجــر  ١3١3 سنة  الــقــعــدة  ذي   مــن 

المسلمين، ءامين.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

٢00٤م(، متن  الشاطبي، )ط٤/ ١٤٢5هـــ-  اإلمــام   -

في  التهاني  ووجــه  االماني  حرز  المسماة  الشاطبية، 

محمد  وراجعه  وصححه  ضبطه  السبع،  الــقــراءات 

يع،  والتوز للنشر  الهدى  دار  مكتبة  الزعبي،  تميم 

المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية.

الــبــغــدادي،  بــن محمد  إســمــاعــيــل  الــبــابــانــي،   -

العارفين  هدية  )١٩5١م(،  ـــ،  ١3٩٩هــ سنة  المتوفى 

وكالة  بعناية  طبع  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء 

استانبول،  البهية  مطبعتها  في  الجليلة  المعارف 

العربي  التراث  باألوفيست: دار إحياء  أعادت طبعه 

بيروت- لبنان.

الــخــزانــة  فــهــرس  )١٩٤8م(،  أحـــمـــد،   ، ــيــمــور ت  -

الكتب  دار  مطبعة  الــقــاهــرة،  ١٩30م،  يــة،  الــتــيــمــور

المصرية.

كاتب  اهلل  عبد  بــن  مصطفى  خليفة،  حاجي   -

١٩٤١م،  ١06٧هـ،  سنة  المتوفى  القسطنطيني،  جلبي 

مكتبة  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

المثنى- بغداد.

)ط١/  سعيد،  بن  إبراهيم  الدكتور  الــدوســري،   -

علم  في  وجهوده  المتولي  اإلمــام  ١٩٩٩م(،  ١٤٢0هــــ- 

مقدمة  ماجستير  رسالة  ـــ(،  )١٢٤8-١3١3ه القراءات 
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كلية  اإلســالمــيــة،  ســعــود  بــن  محمد  ــام  اإلمـ لجامعة 

أصول الدين.

المتوفى  مــوســى،  بــن  إلــيــان  يــوســف  سركيس،   -

المطبوعات  معجم  ١٩٢8م,  ١3٤6هـ-  ١35١هـ,  سنة 

. العربية والمعربة، مطبعة سركيس- مصر

 -١36٧ )ط١/  مــحــمــد،  الــمــتــولــي،  الــعــالمــة   -

في  للمتولي  المقري  وغنية  المعطي  فتح  ١٩٤٧م(، 

النهائية  بمراجعته  قام  المصري،  ورش  مقدمة  شرح 

فضيلة الشيخ علي محمد الضباع.

بلوط،  قره  طــوران  أحمد  بلوط-  قره  الرضا  علي   -

)الــتــراث  يــخ  الــتــار معجم  ٢00١م(،  ـــ-  ــ ١٤٢٢ه )ط١/ 

ــعــالــم -الــمــخــطــوطــات  اإلســـالمـــي فـــي مــكــتــبــات ال

والمطبوعات(، دار العقبة، قيصري- تركيا.

سنة  المتوفى  الدمشقي،  رضا  بن  عمر  كحالة،   -

بيروت،  المثنى-  مكتبة  المؤلفين:  معجم  ١٤08هـــ، 

دار إحياء التراث العربي- بيروت.

ـــ،  ١٤00هـ سنة  المتوفى  محمد،  زكــي  مجاهد،   -

الشرقية  األعالم  ط١٩٩٤/٢م(،  ١٩63م،   -١٩٤٩ )ط١/ 

في المائة الرابعة عشرة الهجرية، دار الغرب االسالمي، 

بيروت لبنان. 

* * *

  




