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 امللخص
   :عرض حياة يف البحث يسعى
الذي  ،و جهوده يف علم القراءات  م(2015هـ/1436)نبهان بن حسني مصري املتوىف حممد الشيخ

وذلك ، وبيان أثره يف خدمة علم القراءات ، اوإقراًء وأتليفً  اكان له الفضل يف نشر علم القراءات تعليمً 
، القراءات القرآنيةوبيان جهوده يف نشر ،  ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي يف وصف سرية الشيخ

سلسلته الذهبية يف إفراد ومجع القراءات من   ومنهجه يف أتليف،  واملنهج الستقرائي يف استقراء اختياراته 
وتوصلت الباحثة  ،  وقد مت تقسيم البحث إىل: مقدمة وثالثة فصول وخامتة  والشاطبية،طرق الطيبة والدرة  

ظفر بشرف ف ،ِمن احمَلن أتيت املَنحيف بصره، و  -رمحه هللا-الشيخ امتحن -1إىل عدة نتائج من أمهها:
إفراد الرواايت ومجع القراءات الذهبية يف  تهسلسل  : ) من خالل ،نشر رحيق أزهار القراءات  ، واإلقراء

 عدد وصل -2وهذا ما عرضه البحث يف الفصل األول، ،( القرآنية من طرق الطيبة والدرة والشاطبية
طريق   ت مهدف  ،  مطبوًعا ومنشورًا  ،عشر كتاابً   سبعةإىل  الذهبية    تهسلسل   مؤلفات الشيخ حممد نبهان يف

إبكمال سلسلته الذهبية يف  وظهر هذا جلًيا يف إحلاح الطالب على الشيخ ،طالبكل تعلم على  ال
واعتمادها كمنهج تعليمي يف عدة معاهد قرآنية  ومتابعتها، الرواايت والقراءات، وانتظار إصدارهتا، 

من  ، خنب كثرية الشيخخترج على يد  قد-3ينيف الفصل الثا البحث إليه   طرق توجامعات وذاك ما 
يف    مجًعا وإفراداً، سواءً   ، الطيبة والدرة املضية والشاطبيةمن طريق    ،القراءات ابلرواايت و   ،القراء والقارائت 

، وهذا ما   إجازة (1485)اإلجازات سائر أحناء اململكة السعودية، فوصل عدد يف  وأاملكرمة مكة 
،  كثريًا يف طالبه حبسن خلقه وصربه وتواضعه -رمحه هللا-قد أَثر الشيخ  -  4حتدثت عنه يف الفصل الثاين.

َت   جل ذلك أل، و يقتدى به حسًنا  مما جعله يتبوأ منزلة كبرية يف قلوهبم، ومثالً     5البحث.سطور هذا    ُحربِّ
وكيفية حتمله إلجازته من  ، وعدد شيوخه ، كاماًل   -رمحه هللا-اسم الشيخهذا البحث إىل  أجلى-

رمحه هللا  كشف هذا البحث منهج أتليف الشيخ  -   6.سريته الذاتية والعلميةو ،  وصور إجازاته  ،  شيوخه
وهذا ظهر واضًحا يف   والوصفي التحليلي، واملقارن يف سلسلته الذهبية، ابستخدامه للمنهج التارخيي، 

اختيارات عديدة يف علم القراءات، مل خيرج -رمحه هللا-هذا البحث أن للشيخسفر  أ  -  7.الثالث  الفصل
إل يف اختيار واحد وهو لإلمام ابن الباذش و مت مناقشة هذا   ،فيها عن اختيارات علماء هذا الفن

 يف الفصل الثالث.  الختيار
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  Abstract 

 

The research seeks to present the life of Shaykh Mohammed Nabhan Hussain Masri and his 

efforts in the science of Al-Qira-āt, of which he is credited for spreading, teaching and writing. 

Additionally, the research seeks to demonstrate his impact in the service of the science of Al-

Qira-āt, using the descriptive and analytical method to describe the biography of the Shaykh 

(may God have mercy on him) and using the inductive approach in extrapolating his choices, 

and his method of writing his books. The research has been divided into an introduction, three 

chapters and a conclusion.The researcher has reached several conclusions, the most important 

of which are:1- The name of the Shaykh (may God have mercy on him) in its entirety, the 

number of his teachers in Islāmic studies and Qurān science, as well as how he received 

permission to teach Qurān (Ijāzah) from his teachers (Shiyūkh), may God have mercy on them 

all.2- His contributions to publishing the ten modes of recitation (minor and major) in Mecca 

and the rest of the Kingdom of Saudi Arabia, increasing the number of students to about 1485 

from different nationalities.3- This study concludes that Shaykh Mohammed Masri (may God 

have mercy on him) has a high reference (Sanad) in the ten minor modes of recitation, as there 

is only 28 men between him and Prophet Muhammad (peace be upon him).4- The Shaykh (may 

God have mercy on him) has greatly influenced his students with his good manners, patience 

and humility.5- The efforts of the Shaykh (may God have mercy on him) in the science of 

Quranic recitation contributed greatly to the service of the science of Al-Qira-āt and facilitated 

its learning for the reader. This is evident in the insistence of his students to complete his Golden 

series in the Qira-āt, wait for its issuance and its adoption as a curriculum in several Qurānic 

institutes and universities.6-The Shaykh (may God have mercy on him) did not follow the 

curriculum of the universities in writing research, documenting references, or interest in 

formalities at the expense of ideas and creativity. He adopted in his writings the way of the 

ancient scholars and its aim to facilitate the learning and dissemination of this science. And 

God Knows Best. 
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 املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب املبارك على نبيه األعظم، الذي تلقاه من الروح األمني وصلى هللا على 

 وبعد: اكثريً   اهذا النيب الكرمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان، وسلم تسليمً 
- صلى هللا عليه وسلم- احممدفالقرآن الكرمي جعله هللا خامت شرائعه إىل الناس أمجعني، وجعل نبيه 

 ڱ ڳ ڳ ڳ يئوجل: ل متتد إليه يد العابثني، فقال عز  ،اخامت النبيني، وجعل هذا القرآن حمفوظً 

الكتب املنزلة يف وقد اختصه حبفظه سبحانه وتعاىل من بني سائر [9: آية -سورة احلجر ]ىئ ں ڱ ڱ ڱ
مما جعل للتحريف والتغيري والتبديل  ول يف الصدور، السطور يف  ل غريه مل حيفظ الصدور والسطور، و

 إليها.  مدخاًل 
من حفظ هذا  -صلى هللا عليه وسلم  - حممدواختار هللا عز وجل واصطفى من أمة نبيه 

  ا تزال األجيال تتوارثه خلفً  ، وما- صلى هللا عليه وسلم-الكتاب العظيم بعد أن تلقوه من رسول هللا 
  ا سليمً  اعن سلف، إىل أن وصل إلينا غضً 

ً
أنَّ شرف العلم  ذلك:حاديهم يف احملرفني، من حتريف  اسامل

أنَّ رسوَل    -  -ِفيَما َرَوى أََنٌس    :-صلى هللا عليه وسلم-املصطفى املعصوم    املعلوم، وقولِ من شرف  
قاَل: ))أَْهُل  هللِا؟َمْن ُهْم اي رسوَل  ِقيَل: النَّاِس«ِمَن  هلِل أْهِلنيَ  قاَل: »إنَّ -صلى هللا عليه وسلم -هللِا 

 .(1)  الُقْرآِن ُهْم أَْهُل هللِا َوخاصَُّتُه((
من علماء القرن   - رمحه هللا  -  : حممد نبهان بن حسني مصريالشَّْيخ اأْلَْفَذاذ اْلُعَلَماءِ  َهُؤَلءِ  َوِمنْ 

مؤلف و ، السند العايل ، خادم كتاب هللا اجمليد، املعلم ابلقراءات العشر، صاحباهلجري عشرالرابع 
، حرز األماينو  الدرة املضيةو من طرق الطيبة القرآنية،  السلسلة الذهبية يف إفراد ومجع القراءات ُكتب 

 واملتصف ابخلصال احلميدة.زمانه، واملرتبع على عرش اإلقراء جبدارة يف 
لب منها حبث يف القراءات وعندما طُ   -رمحه هللا -هللا على الباحثة ابلقراءة على الشيخ    قد منَّ و 

 خالل ، منالقراءات  علم وعن جهوده يف- ه هللارمح-الكتابة عن الشيخ إىل  اوجدت يف نفسها دافعً 
  بـ:  ُومِسَت الَّيِت  الدِّرَاَسةَ  َهِذهِ 

 
،  146:ص،  1:ج ،  215:احلديث   وعلمه، رقممن تعلم القرآن    ابب: فضل  السنة،  كتاب: أبواب  ،ماجه سنن ابن  ابن ماجه،    (1) 

ومتنه." حكم عليه البوصريي، شهاب الدين َأمْحَد بن سليم بن قامياز بن  ، خالصة الدرجة "صحيح رجاله موثقون، 1ط
 78:م، رق29، ص1، ج2، طالزجاجة يف زوائد ابن ماجه   حمصبا  عثمان، يف كتاب: 
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 - اءات(ر الق لمع يف هجهودو  م(2015هـ/1436) توىفامل حممد نبهان بن حسني مصري خيالش )
 . -رمحه هللا

  - رمحه هللا  -  نبهان   حممدانه، إذ هو يعتين جبهود الشيخ  و ومضمون البحث واضح ظاهر من عن
علم القراءات القرآنية، وتيسري تعليمه ونشره، مث قبل ذلك بيف سبيل بذله وابعه الطويل يف النهوض 

 يوقف القارئ على ترمجة شخصيته يف خمتلف أطوار حياته. 
  مشكلة البحث:

يف إفراد ومجع   مؤلف السلسلة الذهبية-رمحه هللا-نبهانالشيخ حممد سرية نشر عدم العتناء ب-1
اليت بلغت عدد مؤلفاهتا سبعة عشر كتااًب، وكثر العتماد  ، والشاطبيةالقراءات من طرق الطيبة والدرة 

 . ، وهذا مما يربط حاضران مباضي شيوخنايف التحضري للقراءة من طلبة العلم عليها
القرآنية، تعليًما وأتليًفا  م القراءات ل عن جهود الشيخ حممد نبهان يف ع تكشف وجود دراسات  قلة-2

 وتدريًسا. 
يف علم القراءات، يف سلسلته -رمحه هللا-عدم وجود دراسات هتتم بذكر اختيارات الشيخ حممد نبهان-4

 . لصاحبه نسب كل اختيارمتكنه من الذهبية، وهذا مما يزيد القارئ رسوًخا يف علم القراءات، و 
هذا النوع من البحوث هو األنفع يف مرحلة املاجستري، ملا فيه التعلق الشديد بتخصص علم -5

القراءات، حبيث تستطيع الباحثة أن تكون شخصيتها العلمية يف هذا العلم، تكويًنا متناسًقا من خالل  
 . منها ةاملرور على مجيع مؤلفاته يف السلسلة الذهبية والستفاد

 أسئلة البحث:  
 ، وما أبرز معامل حياته؟ - رمحه هللا - نبهان  حممدمن الشيخ  -1
 القراءات؟يف علم - رمحه هللا - نبهان حممد جهود الشيخ  ما -2
 ا؟ وتدريسً  ايف علم القراءات أتليفً - رمحه هللا- نبهان حممدمنهج واختيارات الشيخ  ما -3

   أهداف البحث:
 وبيان أهم معامل حياته.  -هللا رمحه - نبهان   حممد التعريف ابلشيخ  -1
 يف علم القراءات. - رمحه هللا-بيان جهود الشيخ -2
 يف التأليف والتدريس.  -رمحه هللا- هواختيارات الشيخ بيان منهج -3
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 أمهية البحث:
 تربز أمهية هذا املوضوع يف أسباب عديدة منها: 

 أن ُقدَِّمت دراسات -الباحثةحسب علم – هذا البحث جديد يف موضوعه، حيث مل يسبق  .1
  ا الشخصية والعلمية سعيً   ومعامل حياته   -رمحه هللا–  نبهان   حممدسرية الشيخ  لوافية شاملة  خاصة  

 القيمة.  جلهوده ابفضله، وتقديرً والعرتاف يف إحياء اترخيه، 
القراءات العلمية وجهوده وآاثره العلمية يف علم -رمحه هللا-يبني هذا البحث مكانة الشيخ  .2

 والعلوم األخرى.
 يف تدريس علم القراءات والتأليف، وإبراز أمهية مؤلفاته. -رمحه هللا -يربز أسلوب الشيخ  .3

- رمحه هللا  -  يثري املكتبة اإلسالمية وخاصة مكتبة علوم القرآن ببحث مستقل عن ترمجة الشيخ .4
 . 

 مصطلحات البحث: 
واجتهد كالمها:   اوجهد جيهد جهدً مجع ُجهد )بضم اجليم( مبعىن: الوسع والطاقة، : و لغًة هجهود: 

 (1)  وابلغجد، ول يستعمل إل ملا فيه جهد، وجهد الرجل يف كذا أي جد فيه 

 . (2) : بذل اجملهود يف العلم أبحكام الشرعااصطالحً 
   القراءات القرآنية.يف تعليم ونشر علم واألوقات الوسع والطاقات  إنفاق قلت: وهو
 . (3) اجلهل، والعلم: نقيض َعِلمَ  ُعُلوم مصدر اسم اجلمع علم: :علوم: لغةً 

هو العتقاد اجلازم املطابق للواقع، وقيل هو صفة راسخة تدرك هبا الكليات   :اوالِعْلُم اصطالحً 
 . (4) ونقيضه اجلهل  ،واجلزئيات 

 
 . 133، ص4، ج3، طلسان العربمنظور،   ن اب (1) 
 . 333، ص2، ج2طيف أصول الفقه على مذهب اإلمام َأمْحَد،  روضة الناظر وجنة املناظرقدامة،  ناب(2) 
. 417، ص12، ج3، طلسان العرب،  منظور  ن اب (3) 
 . 155ص، 1ج ،  1، طالتعريفاتاجلرجاين،  (4) 
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: أي مجعته وضممت بعضه إىل بعض، وقرأت الكتاب قراءة قرأت الشيء قرآانً   لغة::  القراءات 
: عرفها  اواصطالحً   .( 1)  ومنه مسي القرآن، وقال أبو عبيدة: مسي القرآن ألنه جيمع السور فيضمها  وقرآانً 

 (3")  الناقلةعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو "  و:هفقال   :(2) اجلزرياإلمام ابن 
هو علم يُعرف به كيفية النطق ابلكلمات القرآنية،  "    :بقوله  (4)  القاضيوعرفها الشيخ عبد الفتاح  

 . (5) " وطريق أدائها اتفاقًا واختالفًا مع عزو كل وجه لناقله
، املتعبد بتالوته، ابتفاق  -صلى هللا عليه وسلم-"وميكن أن نعرفها أبهنا: الوحي املنزل على النيب  

ألفاظه، وكيفياهتا، املنقولة إلينا ابلتواتر، أو بنقل الضابط العدل مع استفاضتها وشهرهتا، موافقة رسم  
اقله، بدليل إنزال القرآن على ، وأحد أوجه العربية، مع عزو كل وجه لناملصحف العثماين ولو احتماًل 

 ( 6) سبعة أحرف"

 . (7)، أي سلك املسلك االنهج: الطريق الواضح، واستنهج الطريق: صار هنجً  لغًة:املنهج:          
طريقة فكرية يتمكن الباحث بواسطتها من الكشف عن احلقائق ومعرفة الصواب، : ااصطالحً 

 . (8) أو وسيلة جيمع هبا الباحث البياانت، أو خطة نظامية يتبعها الباحث يف عرض مادته التعليمية 
 رجل أنت خائر وخار هللا  اي( خرت ) تقول منه:، ضد الشر( اخلري: )ر ي خ الختيار: لغًة:

   .(9) وهو تفضيل الشيء على غريه،  السم من الختيار ِ لك، 

 
 . 65ص، 1ج، 4، طالعربية الصحاح اتج اللغة وصحاح   ( الفارايب،1) 
ا،  ورحل إىل مصر مرارً  (دار القرآن) من حفاظ احلديث. ولد ونشأ يف دمشق، وابتىن فيها مدرسة مساها  ، شيخ اإلقراء يف زمانه (2)

هـ    833 – 751)فيها) ودخل بالد الروم، وسافر مع تيمورلنك إىل ما وراء النهر. مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها. ومات 
 . 45،ص 7،ج15ط، كتاب األعالم (، انظر: الزركلي،م  1429 - 1350)

 . 9ص، 1ج،  1، ط املقرئني منجد ( ابن اجلزري، 3) 
مربز يف القراءات وعلومها ويف العلوم    مصري هـ(، عامل  1320/  8  / 25يف)مبصر    البحرية) حمافظة   ةعاصم   (دمنهوريف  ولد مبدينة  (4)

إمتاع الفضالء برتاجم   (.انظر: الربماوي،- هـ1156عام)  – رمحه هللا  -تويف  الشرعية والعربية ومن أفاضل علماء األزهر،
 . 391ص، 2ج،. 2ط ،  القراء ما بعد القرن الثامن اهلجري

 . 7ص، 1، ج1، طاملتواترةالبدور الزاهرة يف القراءات العشر القاضي،   5))
 دط.  سورة التوبة إىل العنكبوت(،  ، دراسة منهجية )من القراءات القرآنية يف تفسري فتح القدير إلمام الشوكانالعواضي، ( 6) 
 . 208ص 1،ج ، 8ط احمليط،القاموس   ،ي الفريوز آابد (7) 
 . 127:ص ، 1، ج1، طالعلميةالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته ، ي( ادو يدر 8) 
 . 99، ص1، ج3، طخمتار الصحاحالرازي، (9)



 

5 
 

إضافة كل حرف مما أنزل هللا تعاىل    أبنه: " جامع البيان  كتابه  عرفه اإلمام الداين يف    :ااصطالحً 
هللا وزيد وغريهم من قبل أنه كان أضبط   كُأيب وعبد-رضوان هللا عليهم -الصحابة إىل من أضيف من 
 ل غري ذلك.  إليه ومياًل  ومالزمًة لهبه  له وأكثر قراءة وإقراءً 

وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ابألمصار، واملراد هبا أن ذلك القارئ وذلك 
حىت اشتهر وعرف به   عليه، ولزمه وآثره على غريه وداوم  ،اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة

وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غريه من القراء، وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم 
 .( 1.") ل إضافة اخرتاع ورأي واجتهاد

له إىل القراءاِت   عند القوم أن يُعود من كان أهاًل   ر : أبنه" الختيا(2)  اجلزائريوعرفه الشيخ طاهر  
وقع ذلك من    حدة وقديف القراءة على    ااملروية، فيختار منها ما هو الراجُح عنده، وجُيّرد من ذلك طريقً 

َفّصل، وأبو جعفر   الكسائي:الكسائي، وممن اختار من القراءاِت كما اختار 
ُ
أبو ُعَبيد، وأبو حامت، وامل

 .(3) "تصانيفهم واضح يف الطربي، وذلك 
أو أكثر من القراءات، فينسب إليه   ا: مالزمة إمام معترب وجهً (4) الدوسريوعرفه الدكتور ايسر 

  من ممن الختيارات هم    والجتهاد، وأصحاب على وجه الشهرة واملداومة، ل على وجه الخرتاع والرأي  
 .  (5) واللغةبلغوا مرتبة عالية يف النقل وعلوم الشريعة 

 :يتكاآلاملناهج العلمية  سارت الباحثة على عدد من  منهج البحث:

 
 . 7، ص1، ج1، ط جامع البيان الداين، أيب عمرو،  1))
أصله من اجلزائر، ومولده    حباثة من أكابر العلماء ابللغة واألدب يف عصره، :مث الدمشقي ( طاهر بن صاحل، السمعوين اجلزائري،2) 

 . 221،ص3،ج15ط،األعالم هـ .انظر: الزركشي،  1338 – 1268))، دمشق  ووفاته يف 
 . 121ص: ، دج،1ط ، التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق االتقان( اجلزائري،  3) 
مدارس الرايض. حصل على درجة البكالوريوس  يف مدينة الرايض، وتلقى تعليمه العام يف ( هـ 1385)عام ولد الشيخ   (4) 

 .واملاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ كلية أصول الدين ـ قسم القرآن وعلومه يف الرايض 
https://ar.islamway.net/scholar/3393/profile 

 . 16ص ، 1، ج1، ط معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات( الدوسري،  5) 
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، ووصف مضامينها،  -رمحه هللا-حال ذكر مؤلفات الشيخ  ر: ويظه(1)  الوصفياملنهج  -1
 التجويد والقراءات.وما حوته من علوم، وحال تصوير آرائه للمسائل املختلفة يف 

 : ويظهر عند حتليل املعلومات والوقوف على أهم نتائجها.(2) التحليلياملنهج  -2
: ويظهر من خالل تتبع واستقراء مجلة من األمور املتعلقة ابلشيخ (3)  الستقرائياملنهج  -3

وعدد اجملازين ابلقرآن الكرمي ويف كتبه،  ، كعدد شيوخه وأسانيده يف القراءات، - رمحه هللا -نبهان حممد
 ورحالته، ومنهجه يف مؤلفاته واختياراته وترجيحاته. 

 وستقوم الباحثة مبراعاة عدة أمور أساسية يف هذا البحث وهي كالتايل:
 م.كتبت البحث حسب قواعد اإلمالء احلديثة، مع مراعاة وضع عالمات الرتقي  -1
 هلا.  ا جعلت العناوين الرئيسة خبط ابرز متييزً  -2
 كتبت اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين.    -3
 .، ومل أترجم للمشهورين من األعالمترمجت يف البحث كل ما وقفت عليه من آاثر وتراجم -4

   حدود البحث:
جهوده يف خدمة القرآن الكرمي  وبيان - رمحه هللا- نبهان  حممدهذه الدراسة على ترمجة الشيخ  يحتتو 

 للحدود التالية:  اوعلم القراءات وفقً 
احلدود الزمانية: تقتصر احلدود الزمانية على مولد الشيخ، ووفاته، والفرتة اليت قضاها يف رحالته   -

 وبعثاته، وعدد السنوات اليت قضاها يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه.
ابألماكن اليت قضى فيها الشيخ أوقاته بني اإلقراء والتدريس  احلدود املكانية: هتتم هذه الدراسة -

 والتأليف. 
 احلدود النوعية: ينصب اهتمام هذه الدراسة على الكتب املؤلفة، يف مسائل التجويد والقراءات. -

 
اليت يتم   املنهج الوصفي: عبارة عن طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، وتصوير النتائج  )1) 

 . ( 183، ص 1، ج1، طالبحث العلمي التوصل إليها. )دويدري، 
،  1ج،  2ط،  العلمي ث، البح الربيعة ابن )لي: هو الذي يقوم على التأمل يف أمور جزئية لستنتاج أحكام منها،  ملنهج التحلي ا 2))

 (. 179ص

املرجع  )هو الذي يقوم على التتبع أبمور جزئية على ذلك املالحظة والتجربة وافرتاض الفروض لستنتاج أحكام عامة منها، ( 3) 
 . ( 179صالسابق، 
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يف خدمة القراءات  -رمحه هللا -احلدود املوضوعية: تدور هذه الدراسة حول اجلهود العلمية للشيخ  -
 إقراًء وتدريًسا وأتليًفا.وعلومها 

 . -رمحه هللا -احلدود الشخصية: تدور هذه الدراسة حول شخصية الشيخ-
 الدراسات السابقة:

ليس فيها   ادراسات قليلة جدً فبعد البحث والستقراء مل تقف الباحثة إل على  أما الدراسات السابقة
 وهذه الدراسات هي:شاملة، ترمجة وافية 

هبهاب "يف املدينة املنورة،    أمحد حصلت الباحثة على ترمجة من مكتبة الشيخ "    األول:الدراسة  
رمحه   -للشيخ عبد اجمليد الشققي -رمحه هللا - نبهان  حممدوهي تفريغ ملقابلة صوتية، سجلها الشيخ 

ابه "من وقد طبع الشيخ عبد اجمليد كت"، استجابة لطلبه،  مَحَاة  وعلماء  مشاهري، مؤلف كتاب "من  -هللا
يف مسودة لكتابه لعدد من األحياء   امنهم، وترجم أيضً  ا" وترجم فيه ملن كان ميتً  مَحَاةمشاهري وعلماء 

- رمحه هللا–وكتب يف هناية الرتمجة  -رمحهما هللا-نبهان   حممدوعلمائها، ومنهم الشيخ    مَحَاةمن مشاهري  
،  هللا  إىل  ودعوة  وخدمته،  الكرمي  للقرآن  تعليم  من  املكرمة  مكة  يف  عليه  وما ه  على  هللا  حفظه  ومازال  :"

 املدينة يف السطور هذه كتابة  وقت إىل عزم له يلني ول مهة له تفرت ل، ونشاط مهة بكل سليم وتوجيه
معه،    مقابلة  من  استقيتها  اليت  حياته   مرحلة  عن  الرتمجة  من.  (هـ  1415  عام  الثاين  ربيع  3)  بتاريخ   املنورة 

 " اخريً  هللا  جزاه مين طلب على بناءً الغاية،   هلذه  سجله وشريط
 .-رمحه هللا  - نبهان  حممدوهذه الرتمجة املكتوبة واملسجلة شاملة حتدث فيها الشيخ 

اتفقت هذه الدراسة مع حبث الباحثة يف احلديث عن: ولدته ونشأته وطلبه للعلم وحفظه 
 السعودية.للقرآن الكرمي ووظائفه ورحلته إىل مكة ووظائفه يف 

أما الفرق بينهما: حتدثت الباحثة عن وفاته وأمساء كتبه وفصلت يف ذكر منهجه واختياراته يف  
 التوفيق. ، وسنده يف القراءات، وابهلل– ارمحهم هللا مجيعً -كتبه، وذكرت تراجم شيوخه 

ب قيم مرتب اهلجري( كتا )إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن    الدراسة الثانية:
  اموجهً الذي يعمل -حفظه هللا -حسني بن سليمان الربماوي أمحدلشيخ إلياس بن ، لفضيلة ااألفبائيً 

يف الطبعة األوىل بتاريخ    -رمحه هللا-فيه ترمجتني للشيخ    ، ذكراملنورةجبمعية حتفيظ القران الكرمي ابملدينة  
أراد الشيخ إلياس  من الكتاب،  يف اجلزء الرابع م( 2007 /هـ 1428)الثانية عام  والطبعة م(2000)
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  )  ميع القراء بعد عصر ابن اجلزري اىل اتريخ صدور كتابه يف جليف كتابه أن يرتجم  -حفظه هللا-
2007). 

  ورحلته نشأته  و عن مولده  احلديث    اتفقت هذه الدراسة مع حبث الباحثة يف نقاط عدة منها: يف
 مؤلفاته. أمساء بعض وتالميذه و  وشيوخهصبه ومناقبه اىل مكة ومنإ

 : -حفظه هللا- إلياسالشيخ وكتاب الفرق بني رسالة الباحثة أما 
ترمجة   -رمحه هللا-للقراء بعد القرن الثامن اهلجري فكانت ترمجته للشيخالرتمجة الشيخ  أراد-1

 فاقتصرت على قارئ واحد فقط. الباحثة أما ، عامة من تراجم كثرية
مل تكن مؤلفه يف   –  رمحه هللا -نسخة كتابه والكثري من كتب الشيخ الشيخ إلياس أصدر -2

ابلقراءات   منهم اعددً  الكثري من الطالب وأجاز -رمحه هللا– بعد صدور كتابه أقرأ الشيخ  ا زمنه، وأيضً 
 العشر الكربى.

اليت خصصت هلا   ومنهجه من خالل مؤلفاته يف علم القراءات  همل يتحدث عن جهود  -3
به   تماق وحنو ذلك مما-رمحه هللا-يف هذا البحث، ومل يذكر ثناء العلماء عليه  كاماًل   الباحثة فصاًل 

 . الباحثة
من إصدار   كتاب:)املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين(  الدراسة الثالثة:

لتقى املاركة من األعضاء يف مش  دراستهم: من غري مطبوع واهلدف وهل احلديث، وهأعضاء ملتقى أ
زهاء  طالب علم، وقد وصلت الرتاجم فيه اىل  أو  ألهل العلم سواء كانوا علماءكثرية تراجم   يف طرح

أحرف املعجم ليسهل على من يطلبها الوصول اليها   حسبترمجة وقاموا برتتيب تلك الرتاجم  (201)
 (. املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين :)بسرعة، وقد أمسوها

ومولده ونشأته    - رمحه هللا-اسم الشيخ  اتفقت هذه الدراسة مع حبث الباحثة يف احلديث عن:  
ثناء العلماء عليه  و عشر الصغرى وبعض تالميذه،  برانجمه اليومي وشيوخه يف القراءات الو وحياته العلمية  

 وصاايه. وسنده ودأبه وبعض 
لعدد من املشايخ وطلبة  ة ترمجالدراسة ذكر فيها -1 الفرق بني هذه الدراسة وحبث الباحثة:

الباحثة جعلت هذه الدراسة   اعدة، بينمترمجة عامة ضمن تراجم  -رمحه هللا-العلم، وكانت ترمجة الشيخ  
 وجبهوده يف علم القراءات.  -رمحه هللا-خاصة ابلشيخ
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ومنهجه من خالل مؤلفاته   ه، وجهود-رمحه هللا -مؤلفات الشيخ يف الدراسة مل يذكر اسم -2
 يف هذا البحث. كاماًل   اليت خصصت هلا الباحثة فصاًل  يف علم القراءات 

اخلامس  د، العد(1) حممود حوا يف جملة هدى القرآن حممدما كتبه الدكتور  الدراسة الرابعة:
  ن جملة علمية اتبعة للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي، بعنوا  يه(، وه1437ربيع األول )-والعشرون

هذه الدراسة مع حبث الباحثة يف احلديث عن: امسه   تمقرئ فقدانه، اتفق ِمْصرِيّ  نبهان  حممد الشيخ 
وأخالقه، طالبه ممن قرأ   هاليومي، صفات  هإىل السعودية، برانجم هونشأته، شيوخه، رحلت هونسبه، مولد

 . هوصاايه، وفات ضكتبه، بع  ءالعلماء عليه، أمسا ء عليه، وثنا
جملة هدى القرآن، تصدر  الدراسة مقال يف هأما الفرق بني هذه الدراسة وحبث الباحثة: هذ

  ا عديدة من ضمنها الدراسة، أم موضوعات للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي، وذكر فيها  اتباعً 
جهوده ومنهجه من  مل يذكر يف الدراسة  ا، أيضً -رمحه هللا-عن الشيخ  كاماًل   االباحثة فإهنا أفردت حبثً 

 يف هذا البحث. كاماًل   اليت خصصت هلا الباحثة فصاًل  خالل مؤلفاته يف علم القراءات 
 

  

 
  .35، ص25، العدد  جملة هدى القرآن حوا، حممد حممود، (1)
.https://www.hqmi.org.sa/service/Huda/25/files/assets/common/downloads/publication.pdf 

https://www.hqmi.org.sa/service/Huda/25/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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 الفصل األول
 التعريف بعلم القراءات: 

 :املبحث األول: مبادئ علم القراءات
 

 :ااملطلب األول: امسه وتعريفه لغًة واصطالحً 
 .القراءات : علم امسه الفرع األول:
ومعىن ،  وهو مصدر كالغفران والكفران،  مقروءفهو    قراءة وقرآانً قرأ  : من  لغةً   تعريفه  الفرع الثان:

 ىئ ىئ مئ حئ جئ ی يئ :تعاىل هوقول، فيضمها، ومسي قرآان ألنه جيمع السور، القرآن معىن اجلمع

  .(3)  قراءتهأي ، (2) ىئ مب خب حب جب يئ يئ، أي مجعه وقراءته ، (1)
يف  تعريف اإلمام ابن اجلزري منها، عدة تعريفات نشرت يف كتب القراءات  له: ااصطالحً و 

 .  (4) الناقلة: "هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو منجده
 : وغايته وفضله، وفائدته، وموضوعه، واضعه،املطلب الثان: 

 . وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سالم : أئمة القراءةالفرع األول: واضعه
 . (5) اونطقً : كلمات الكتاب العزيز أداًء الفرع الثان: موضوعه
تبىن  عليها  كثريةً   افيه فوائدً و ، التحريف و ري: صيانة اللفظ القرآين من اخلطأ والتغيالفرع الثالث: فائدته

 حجة الفقهاءفالقراءات  ،  معىنً   قارئٌ به  يَقرأُ  من كل حرف    ونستنبطيزل العلماء  يومل  ،  الشرعية  األحكام
وإعالم أجرها يف تفريغ ، يف ذلك من التسهيل على األمة مع ما، الهتداءوحمجتهم يف ، الستنباطيف 

 . (6) القراءات جاء يف  اممإىل غري ذلك ، جهدهم يف الضبط والتحقيق حىت يف مقادير املدات 

 
 سورة القيامة. (1)
 سورة القيامة. (2)
 . 128، ص1، ج4، ط العرب لسان  منظور،   ن انظر: اب( 3) 
 . 9، ص1، ج1، ط منجد املقرئني ( ابن اجلزري، 4) 
 . 356، ص1، ج 1طمركز الدراسات القرآنية،  ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات( القسطالين، 5) 
 . 356 ص  املرجع السابق،( 6) 
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لتعلقها بكتاب   وأعالهاالعلوم الشرعية  وهي أشرف ، : هو علم من علوم القرآنرع الرابع: فضلهفال
 هللا العظيم. 

 . (1) القراء: معرفة ما يقرأ به كل من أئمة الفرع اخلامس: غايته
 :الشارع به وحكم، واستمداده  مسائله،املطلب الثالث: 

 .من القراء هي القواعد الكلية لكل قارئ: الفرع األول: مسائله
 -إىل رسول هللا سندهم عن علماء القراءات املوصول  املتواتر لاملنقو : من الفرع الثان: استمداده

 - صلى هللا عليه وسلم 
 . اوتعليمً  ا: الوجوب الكفائي تعلمً الفرع الثالث: حكم الشارع فيه

 :املطلب الرابع: التعريف ابملقرئ والقارئ وشروط املقرئ
ليس له أن   "التيسري" مثاًل فلو حفظ ، : هو العامل هبا ونقلها مشافهةالفرع األول: التعريف ابملقرئ

 ألن يف القراءات أشياء ل حتكم إل ابلسماع واملشافهة.    يقرئ مبا فيه إن مل يشافهه من شوفه به مسلساًل 
فيسمى   من القراءات  إىل أن يفرد ثالاثً يف القراءة من شرع يف اإلفراد  :الفرع الثان: التعريف ابلقارئ

 القارئ املبتدئ. 
 . (2) : من نقل القراءات أكثرها وأشهرها"وأما القارئ املنتهي 

من الفسق ومسقطات   ا خاليً ،  اثقًة ضابطً ،  اابلغً   عاقاًل ،  ا: أن يكون مسلمً الفرع الثالث: شروط املقرئ
 . (3) املروءة

   :املطلب اخلامس: حال القراءات املأخوذ هبا اليوم
اختلفت صور رمسها يف  يسرية احروفً  إل، املعاينمتناف يف  غري، الرسمالصورة يف  متفق، واحدحرف 

كاحلرف املرسوم يف مثل ذلك   (4)  "معانيها فجرى جمرى ما اتفقت صورته واتفقت، األمصارمصاحف 
- البقرةسورة ] ىئ ہ ہ يئ الكوفينيمصحف  ويف {إِبْرَاهِيمُبِهَا  وأَوَصَّى}مصحف أهل املدينة والشام 

يقرؤها -صلى هللا عليه وسلم - ع رسول هللا مس- رضي هللا عنه -فال شك أن زيد بن اثبت [، 132آية:
 

 . 6، صاحتاف فضالء البشر ( البنا، 1) 
 . 9ص ، 1، ج1، ط منجد املقرئني ( ابن اجلزري، 2) 
 . 10، ص1، ج1، طالبشرى ، مصري( 3) 
 . 148ص، 1، ج1، طالوجيزاملرشد شامة،   ( أبو4) 
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صلى هللا عليه  - على هذه اهليئات فأثبتها يف املصاحف خمتلفة الصور على ما مسعها من رسول هللا
 .-وسلم

   :املطلب السادس: علوم تتعلق ابلقراءات
وعلم   والبتداء، وعلم الوقف    الرسم،وعلم    التجويد،وعلم  ،  بسبعة علوم: علم العربيةيتعلق علم القراءات  

 .(1)وعلم البتداء واخلتم األسانيد،وعلم  الفواصل،
ركن من أركان صحة تلك  بوجه، هولو والنحو العربية  لغةالموافقة القراءة القرآنية لقواعد ف

 قبوهلا. وشرط من شروط ، القراءة
بقواعد وأحكام لكيفية النطق ابلكلمات القرآنية على الكيفية اليت    هو: العلمف  التجويدعلم    أما

طالهبم    ويعلموهنا،  الرواايت القراءات ينقلون هذه    وعلماء،  صلى هللا عليه وسلم  أنزل هبا على النيب الكرمي
ولكن جل اهتمامهم هو العتناء هبذه  ، صلى هللا عليه وسلم على وفق الكيفية اجملودة املروية عن

 .وإن كانت تروى جمودة، وضبطها ، الرواايت ونقلها
 :يتلتجويد والقراءات يشرتكان فيما أيا اعلمف

 .  أن كليهما يرتبط أبلفاظ القرآن من جهة خيتلف فيها عن اآلخر-1
القراءات القرآنية املعزوة إىل انقليها ل ميكن قراءهتا منفكة عن الكيفية اجملودة اليت أنزل القرآن  أن  -2

 .مبعىن أن األوجه املنقولة نقلت جمودة، هبا
من علم القراءات على اعتبار أن علم القراءات على ما تقدم ينقسم إىل  اأن علم التجويد يعّد جزءً -3

 .وأن علم التجويد يف كثري من مباحثه يعترب من األصول اليت حبثها القراء،  والفرش  األصول  :قسمني
 : (2) أمرينأن علمي القراءات والتجويد خيتلفان يف  اويتضح أيضً 
وعزو الرواايت ، علم التجويد ل يعىن ابختالف الرواةمن حيث املوضوع: فإن  :األمر األول

وهو مما ل خالف يف أكثره بني القراء؛ فإن  ، بقدر عنايته بتحقيق األلفاظ وجتويدها وحتسينها، لناقليها
 يف القضااي الكلية للتجويد. متفقون  االقراء عمومً 

 
 . 10ص  ، دج،1ط ،البشرى ، مصري( 1) 

 . 21 -  20ص ، دج، 2ط، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد غامن،   (2) 
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ولكنها  ، خبالف كتب التجويد فال تعتين ابلرواية، كتب القراءات كتب رواية   إن  :الثايناألمر 
ووصفها حال إفرادها ،  وحتليلها،  تعتمد على درجة مقدرة القارئ يف مالحظة أصوات اللغة،  كتب دراية

 .  (1)  تركيبهاأو 
  ( 2) القياسي"م:" الذي يتعرف به على خمالفات املصاحف العثمانية ألصول الرسم  علم الرسوأما  

فيوقف  ، اواضطرارً  اقد اتفق أئمة اإلقراء على لزوم مرسوم املصاحف فيما تدعو احلاجة إليه اختيارً  "و
 .(3) " على الكلمة املوقوف عليها على وفق رمسها يف اهلجاء وذلك ابعتبار األواخر

تتمثل يف: أن القراءات هي جمال التطبيق العملي فأما عالقة علم القراءات بعلم الوقف والبتداء  
 . (4) وهذه القراءات خيتلف الوقف فيها حبسب القراءة، لعلم الوقف والبتداء

ويبحث عن اختالف أهل العد من حيث عدد آي  ، وعلم الفواصل: "هو فن عدد اآلايت 
   .(5) "وخامتتهاالسور ورؤوسها 

، القارئ إىل أن يكون على اطالع على علم العدد  القراءات: فيحتاجعالقة علم العدد بعلم  أما  
حيث أمال  ، اإلمالة وذلك يف ابب ، خاصة يف األلفاظ اليت خيتلف حكمها ابختالف عّدها أو عدمه

،  السور ألفاظ اختلف يف عّدهاويف هذه  ،  ومنهم من قّللها،  وس آي إحدى عشرة سورة ؤ بعض القراء ر 
 .(6) معدودةوليست كذلك إن مل تكن ، وس اآليؤ وهي ممالة أو مقللة إن كانت من ر 

وشروط رجاله   اأو ضعيفً  ارجه من كونه صحيحً د:" هو العلم الذي يهتم مبعرفة خمعلم األساني
 . (7) يصح "  ل يف النقل وما يصح  وما، طبوضمن عدالة 

 :ومن هذا العلم  آخر،  بعلم"وعلم البتداء واخلتم له أحكام تتعلق بعلم القراءات أكثر مما تتعلق  
 . "(8)  جائزةأحكام خاصة وأوجه جائزة وغري   ا وهلم، الستعاذة والبسملة

 
 . 188، دج، ص 1ط،  مقدمات يف علم القراءات وآخرون، القضاة   (1) 
 . 10ص، دج، 1ط ، السبعة وضوابط علم القراءات والعلوم   لأصو ( كحيلة، 2) 
 . 128، ص2ج  ،1ط ، النشرابن اجلزري،  (3) 
 . 19ص دط، دج، ، أثر القراءات يف الوقف واالبتداء لشنقيطي،  ا (4) 
 . 10ص، دج، 1ط ، السبعة وضوابط علم القراءات والعلوم   لأصو  كحيلة،   5))
 . 219ص ، دج،  1ط، القراءات كتاب مقدمات يف علم  ، وآخرون ( القضاة  6) 
 . 10ص، دج، 1ط ، السبعة وضوابط علم القراءات والعلوم   لأصو  ( كحيلة، 7) 
. املرجع السابق(8)
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 : املبحث الثان: نشأة علم القراءات
،  (1)  السبعةمن نزول القرآن ابألحرف  ا بدءً ، مر مبراحل متتالية ومتطورة، كغريه من العلوم  ت علم القراءا

 وتتلخص يف: ، له مبادئه وأصوله امدروسً  انً مدوَّ  ا وانتهاًء ابستقراره علمً 
 :  املطلب األول: مرحلة النبوءة ونزول الوحي

 }وهي كلمة  -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب  على اول كلمة قرآنية  أب  -  عليه السالم-جربيل    بدأت بنزول

ممن    لكتابة القرآن الكرمي  اابً ففي هذه املرحلة اختذ رسول هللا ُكتَّ ،  -  عليه السالم-وانتهت بوفاته    ،{ اقْرَأْ
فمع حذقهم يف الكتابة مجعوا فضائل األخالق من األمانة والضبط وإرهاف  ، برعوا يف الكتابة يومئذ

،  على احلاضرين  الوحي تالهكلما جاءه    -  صلى هللا عليه وسلم  -كان الرسول  ف،  السمع ووعي القلب
،  يف املكان الذي حيدده هلم هبذه اآلية أو بتلك السورةنوه ليدوِّ ، الوحيبة أماله من فوره على كتو 

صلى هللا   -مث يطلب منهم  ،  افخمن اجللود واللشيء كان يف متناول أيديهم  ه حبضرته يف أي  نفيكتبو 
أو جمموعة من   النص املنزل مل يقتصر على كونه قرآانً ف، حىت يقرهم عليه هعرض ما كتبو - عليه وسلم

وتصحح كل تتضافران فهااتن الصوراتن ، اددابمل انً مدوَّ  كتاابً   كان  اأيضً ، الصدورحمفوظة يف اآلايت 
 (. 2) ىمنها األخر 

املئات من الصحابة يطلق عليهم حفظة القرآن الكرمي   -  صلى هللا عليه وسلم  -وكان يف حياته  
  ويف معرفة كل سورة هيئتها املؤقتة والنهائي ،  قد ختصصوا يف تالوة القرآن وحفظه عن ظهر قلب

 
مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستمعت   :يقول  عن عمر بن اخلطاب، (1)

كثرية مل يقرئنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكدت أساوره يف الصالة، فتصربت حىت  لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف  
أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه   :قال  من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟  :فقلت  سلم، فلببته بردائه،

إين مسعت   :فقلت   صلى هللا عليه وسلم،كذبت، أقرأنيها على غري ما قرأت، فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا :فقلت  وسلم،
فقال رسول هللا صلى هللا   أرسله، اقرأ اي هشام، فقرأ القراءة اليت مسعته،  :فقال  هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها،

كذلك أنزلت إن     :فقال اقرأ اي عمر، فقرأت اليت أقرأين، :  مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كذلك أنزلت، » :عليه وسلم
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  " انظر: البخاري،  هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه 

،  159، ص9، ج1، طقول هللا تعاىل فاقرءوا ما تيسر من القرآن   : ، كتاب التوحيد، اببهللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه 
 ( 201،ص:1ابب ما جاء يف القرآن،ج ، ، ت: عبد الباقيمالك  )وانظر: مالك، موطأ 

 . 30صدج، ، 1، طإىل القرآن الكرمي  الدراز، مدخل 2))
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"وهللا لقد   - -فيفتخر ابن مسعود، - عليه السالم-بعد العرضة األخرية على جربيل 
 . (2)  "(1) سورةوسبعني  ابضعً  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  أخذت من يف 

الصحابة الكرام بتبليغ القرآن للناس فعن عبد هللا بن    –   صلى هللا عليه وسلم  -هللا    لوأمر رسو 
عين ولو آية وحدثوا عن  اقال: "بلغو  - صلى هللا عليه وسلم -أن رسول  - -عمرو بن العاص 

 . (3)فليتبوأ مقعده من النار" اومن كذب عليَّ متعمدً ، بين إسرائيل ول حرج
صلى   -وأخذهم عن رسول هللا، قلبفظ القرآن عن ظهر يف هذه املرحلة حب مواشتهر بعضه

 .لعشرا قراءالوعليهم دارت أسانيد  ، ا ومساًعاعرضً  – هللا عليه وسلم
من  ةونشأ مصطلح القراء بظهور طائف، ووثق كتابًة يف فرتة النبوة القرآين صواتً فُحِفَظ النص 

إذا أمسوا أتوا انحية  ، وكانوا سبعني رجال ً ، (الصحابة يتدارسون كتاب هللا عز وجل يسمون )ابلقراء
 .  (4) معونةبئر   مأساةوهم الذين قتلوا يف ، املدينة فتدارسوا القرآن

 
 

 
 

كتاب فضائل القرآن    ،وأايمه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه ( البخاري،  1) 
 1/4714 -صلى هللا عليه وسلم- الكرمي، ابب: القراء من أصحاب رسول هللا

 . 31 دج، ص، 1، طإىل القرآن الكرمي  الدراز، مدخل( 2) 
كتاب: أحاديث األنبياء    ،وأايمه ، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  البخاري   3))

 . 3461، رقم:.170، ص4صلوات هللا عيهم، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل، ج
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  اْسَتَمدُّوا ،َوَبيِن حَلَْيانَ   ،َوُعَصيَّةَ   ،َوذَْكَوانَ   ،َأنَّ رِْعاًل  "  :قصة مأساة بئر معونة(4) َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يِهْم الُقرَّاَء يف َزَماهِنِمْ   ،ِبَسْبِعنَي ِمَن األَْنَصارِ  فَأََمدَُّهمْ  ،َعُدوّ    ،َوُيَصلُّوَن اِبللَّْيلِ  ،اِبلنـََّهارِ  حَيَْتِطُبونَ  َكانُوا  ،ُكنَّا ُنَسمِّ
َشْهرًا َيْدُعو يف الصُّْبِح َعَلى  فـََقَنتَ  فـَبَـَلَغ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َكانُوا بِِبْئِر َمُعونََة قـَتَـُلوُهْم َوَغَدُروا هِبِمْ َحىتَّ 

مُثَّ ِإنَّ َذِلَك  ،فـََقرَْأاَن ِفيِهْم قـُْرآانً  :َل أََنسٌ َوَبيِن حَلَْياَن قَا ،َوُعَصيَّةَ  ،َوذَْكَوانَ  ،َعَلى رِْعل   ،َأْحَياء  ِمْن َأْحَياِء الَعَربِ 
ثَُه َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ َصلَّى  ،بـَلُِّغوا َعنَّا قـَْوَمَنا َأانَّ لَِقيَنا َربَـَّنا فـََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضااَن َوَعْن قـََتاَدةَ  :رُِفعَ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َوُعَصيَّةَ   ،َوذَْكَوانَ   ،َعَلى رِْعل    ،قـََنَت َشْهرًا يف َصالَِة الصُّْبِح َيْدُعو َعَلى َأْحَياء  ِمْن َأْحَياِء الَعَربِ   :اَّللَّ
ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيع   ،َوَبيِن حِلَْياَن زَاَد َخِليَفةُ  ثـََنا َسِعيدٌ  ،َحدَّ ثـََنا أََنسٌ  ،َعْن قـََتاَدةَ  ،َحدَّ  أُولَِئَك السَّْبِعنَي ِمَن َأنَّ  :َحدَّ

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا  البخاري،    (األَْنَصاِر قُِتُلوا بِِبْئِر َمُعونََة قـُْرآاًن ِكَتااًب حَنَْوُه"
 )4/1501كتاب املغازي، ابب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة،   ،عليه وسلم وسننه وأايمه
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   -رضي هللا عنهم- الثان: القرآن والقراءات يف عهد الصحابةاملطلب 
 إىل:تنقسم 

-جاء أبوبكر- صلى هللا عليه وسلم -: بعد وفاة رسول هللا --الفرع األول: يف عهد الصديق
  -فأشار عمر  ،  القتل يف القراء الصحابة  واستحرَّ ،  وحدثت حروب الردة،  خليفة املسلمني- على

 - فجمع املصحف يف صحف كانت عند الصديق، جبمع القرآن الكرمي يف صحف --أيب بكر 
-مث عند عمر، حىت تويف- -والصحف يف زمن أيب بكر  ، مث عند حفصة أم املؤمنني، حىت تويف

--   .كانت حمتوية على مجيع األحرف السبعة 
،  مون الناس أمور دينهم ويقرئوهنم القرآنيف البالد يعلِّ   ة: انتشر الصحاب  الفرع الثان: يف عهد عثمان

من   إذ إن كاًل ، موهم وتلقوا عنهمقراءة الصحابة الذين َعلَّ  تفاختلف الناس بينهم على حنو ما اختلف
فقد قرأ أبو هريرة وابن عباس  ، -رضي هللا عنهم-على مجاعة من الصحابة تتلمذ الصحابة والتابعني 
وقرأ املغرية بن أيب ، ئب وعبد هللا بن عياش وأبو العالية الرايحي على أيب بن كعبوعبد هللا بن السا

فصار ، دوقرأ األسود بن يزيد النخعي على عبد هللا بن مسعو ، شهاب املخزومي على عثمان بن عفان
 .  (1) عوام الناس يقول أحدهم لآلخر: "قراءيت خري من قراءتك"

فطلب من ،  ة وأذربيجانييف فتح أرمين  –رضي هللا عنه -اليمان  وحضر هذا اخلالف حذيفة بن  
فأمر رضي هللا عنه بتشكيل جلنة لكتابة املصاحف العثمانية  ، أن يدرك األمة -رضي هللا عنه-عثمان 

 وكتبتها وفق العرضة األخرية.
  ا خاصً   وأرسل مع كل مصحف مقرائً ،  املصاحف إىل األمصار  -رضي هللا عنه-وأرسل عثمان  

أرسل عبد هللا بن السائب املخزومي ف،  األغلبقراءته قراءة أهل املصر املرسل إليهم يف األكثر  توافق    ، به
وكان قبله ابن ، هـ( إىل الكوفة 47السلمي )ت  َعْبِد الرَّمْحَنِ وأبو ، هـ( إىل مكة 70)ت يف حدود 

هـ( إىل  55يل )حواوعامر بن عبد قيس ، -رضي هللا عنه-بن اخلطاب  مسعود حينما أرسله عمر
وجعل زيد بن اثبت )ت ، بن أيب شهاب املخزومي )ت نيف وسبعني هـ( إىل الشامواملغرية ، البصرة

  .وكان هذا يف حدود سنة ثالثني من اهلجرة، هـ( مقرائ يف املدينة 45

 
 .  39دج، ص، 1طالروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري،  املتويل،  (1)
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  ، والشاذة اآلحاديةوالقراءات ، هذه املرحلة بدأ التمييز بني القراءات الصحيحة املعتربة ويف
 ، العثماينوهذا التمييز أساسه التلقي وموافقة الرسم ، وبدأت تنتشر الرواايت الشاذة

مجاعة من كل مصر على املصحف العثماين لتلقي القراءات وفق ما تلقاه الصحابة عن فأقبل 
 : يتوذلك على النحو اآل , (1)" -صلى هللا عليه وسلم -النيب 

وعطاء   َعْبِد اْلَعزِيزِ وعمر بن  ،  وعروة بن الزبري،  بن املسيبوسعيد    في املدينة: معاذ بن احلارث ف
 .وسامل بن عبد هللا بن عمر وغريهم، بن يسار
وعبد  ، وعطاء بن أيب رابح، بن كيسان س وطاوو ، وجماهد بن جرب، يف مكة: عبيد بن عمريو 

 .وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم، هللا بن أيب مليكة
وعبيدة بن عمرو  ، ومسروق بن األجدع، وعلقمة بن قيس، راحيليف الكوفة: عمرو بن شو 
 .وإبراهيم بن يزيد النخعي وغريهم، عبد هللا بن حبيب السلمي  َعْبِد الرَّمْحَنِ وأبو ، السلماين
ونصر بن عاصم الليثي )واحلسن ، وحيىي بن يعمر العدواين، يف البصرة: عامر بن عبد قيسو 

 . بن سريين وغريهم حممدو ، البصري
وغريهم   الدرداء،أيب  وخليفة بن سعد صاحب، يف الشام: املغرية بن أيب شهاب املخزوميو 

 .(2) رضي هللا عنهم أمجعني(" )
   :املطلب الثالث: مرحلة ما بعد الصحابة

فصاروا  ، عن شيخ واحد  هفلم يقتنعوا مبا تلقو  خدمته، وأمضوا حياهتم يف ، للقرآن وعلومهقوم أجترد 
وقد أمجع  ،  صاروا أئمة يقتدى هبم يف القراءة  حىت،  عن النقلة الضابطني لكتاب هللا   ا األمصار حبثً   نجيوبو 

كما    ومنهم, (3) إليهمولتصديهم للقراءة نسبت القراءة ، أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم ابلقبول
   ذكرهم اإلمام ابن اجلزري يف طيبة النشر: 

ا يــــــَ ظــــِ ْد حــــَ ٍة قــــــَ بــــــَ يـــــْ طــــَ ٌع بــــِ افــــِ نــــــَ   فـــــَ
 

وني َوَوْرٌش َرَوايَ    ــي الــــــ ــَ هي قــــــ ــْ نــــــ ــَ عــــــ ــَ  فـــــــ
دْ   ــَ ــلــــ بــــ هي َ ــَ ٌة لــــ ــ  كــــ ــَ رٍي مــــ ــِ ثــــ ــَ ــني كــــ   وْابــــ

 
دْ    نــــــَ ــَى ســــــــــــــَ لـ ــَ ٌل لــــــهي عـ بــــــي ــْ نــ ــي زٍّ َوقــ ــَ  بــ

و  ــي هي  ُثي  أبـــ نــــــْ ــَ َ  عـــ ــْ حـــ ــَ يـــ ــَ ٍرو فــــ ــْ مـــ ــَ   عـــ
 

َل    هي َونــــقــــــَ نــــــْ وٍس مــــِ ــي  الــــــدووِري َوســــــــــــ
  

 . 57، ص1، ج 1، طمقدمات يف علم التجويد والقراءاتوآخرون،   القضاة (1) 
   املرجع السابق.( 2) 
 . 21، ص1، ط منظومة طيبة النشر( ابن اجلزري، 3) 



 

18 
 

نـــدْ  ِقْي ِبســـــــــــَ اِمِر الـــدِّمشـــــــــــْ   ُثي  اْبني عـــَ
 

َواَن َوَردْ    ني ذكـــْ اٌم وابـــْ ــَ هي ِهشــــــــــــــ نــــــْ  عـــَ
مي   ِاصـــــــــــــــِ عــــــَ ٍة فــــــَ وفــــــَ ْن كـــــي ٌة مـــــِ   ثـــــالَثــــــَ

 
ائــِمي  ..  ٌص قــــــَ فــْ ٌة َوحــَ بــــــَ عــْ هي شــــــــــــي نــــــْ عــَ  فـــَ

فْ   لــــَ خــــَ ٌم فــــَ لــــيــــْ ــي هي ســــــــــــ نــــــْ َزٌة عــــَ   َومحــــَْ
 

ال ٌد   ..  هي َوخـــــَ نــــــْ ــِ رَتَفْ مـــ َا اغـــــْ المهــــــِي  كـــــِ
يو   ــِ لـــ ــَ َ  عـــ ــَ ــفـــ يو الـــ ــِ ائـــ ــَ ــِكســــــــــــــ   ُث  الـــ

 
ــدووِريو    اِرِث والـــــ ــَْ و احلـــــ ــي هي أبـــــ ــْ نـــــ ــَ  عـــــ

ى  ــَ رْبي الــــرِّضــــــــــــ ٍر احلــــَ ــَ فــ ــْ عــ و جــــَ   ُث  أبــــي
 

ى   اٍز َمضـــــــــــَ ى واْبني مجـــَ  هي ِعيســـــــــــَ  فـََعنـــْ
رِمي  عيهيْم يـَْعقويبي َوْهَو احَلضـــــــــــْ   اَتســـــــــــِ

 
ٌس ُثي  َرْوٌح    هي ريَويـــــــْ ى لـــــــَ مـــــــِ تـــــــَ نــــــــْ  يــــــــَ

في   ــَ لـ ــَ َو خـ ــْ ز اري َوهـ ــَ ــبــ ري الـ ــِ اشـــــــــــ عــــــَ ــْ   َوالـ
 

هي يـيْعرفي    ــْ اقي َمْع ِإْدرِِيَس َعنــ ــَ حــ  إســـــــــــْ
 .بعدهاليت حل االلمر دت وهذه املرحلة مهَّ  

وأول إمام معترب مجع القراءات  ،وهي فرتة التدوين لرواايت القراءات  :املطلب الرابع: مرحلة التدوين
،  عن شيخه هافكان كل تلميذ يضبط يف كتاب خاص ما تلقَّ  (،90يف كتاب: هو حيىي بن يعمر )ت 

( )كتاب يف  169ككتاب اإلمام انفع )ت  ،  كتبهم  يفووصلت إلينا جمموعة  ،  على شكل قراءات فردية
يعقوب بن  حممده( بعنوان )هتذيب قراءة أيب 205اإلمام يعقوب احلضرمي )ت  ب وكتا، القراءات(
  الذي جعلهم مخسة وعشرين قارائً ، ه(224اإلمام أبو عبيد بن سالم )ت  ممن بعده مث ،(1) إسحاق(

 وقيل غريه. ، مع القراء السبعة
بن موسى بن    أمحدبكر    كتب أبو،  القرن الرابع اهلجري  يف  :املطلب اخلامس: مرحلة تسبيع القراءات
التأليف يف   تواىلمث ، القراءات(كتاب )السبعة يف ،  هـ( 324العباس بن جماهد التميمي البغدادي )ت 

ونظمه  ، هـ( 444)ت  (2) الداينأليب عمرو  (التيسريكتاب )،  الكتبومن أبرز هذه ، القراءات السبع
هذه    وتعدُّ ،  كثريةوكتبت شروح هلا  ،  منظومة حرز األماين  هـ( يف  590)ت    (3)الشاطيبلإلمام  من بعده  

 
 . 39ص، دج،  1طالروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري، املتويل، (1)
يف ذلك كله آتليف    عومج  .وإعرابهولد سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، أحد األئمة يف علم القرآن رواايته وتفسريه، ومعانيه وطرقه  (2)

 228:ص،  1ط واألعصار،  معرفة القراء الكبار على الطبقات الذهيب،   . انظر: تويف بدانية  مفيدة، كثرية   حساانً 
ا للحديث،  ا يف القراءات، حافظً ا كثري الفنون منقطع القرين، رأسً ا عالمة، ذكيً كان إمامً   ولد يف آخر سنة مثان وثالثني ومخسمائة،(3)

وقد سارت الركبان بقصيدتيه، حرز األماين وعقيلة أتراب القصائد، اللتني يف القراءات والرسم،   .ا ابلعربية، واسع العل بصريً 
معرفة  . انظر: الذهيب،  مبصر يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة تسعني ومخسمائة   حيصون، وتويفوحفظهما خلق ل  

 312:ص ، 1ط واألعصار،القراء الكبار على الطبقات 
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 مالتيسري ونظابشتهار كتاب ، هي الفاصلة للتفرقة بني القراءات الصحيحة والقراءات الشاذةرحلة امل
 . )1)حرز األماين

عمرو وابن عامر    كثري وأبو انفع وابن    وهم:  األئمة السبع  ويف هذه املرحلة كان النتشار لقراءات 
 وعاصم ومحزة والكسائي. 

القراءات وتسديسها   دمرحلة إفرا كانت  بعد مرحلة التسبيع :املطلب السادس: مرحلة ابن اجلزري
من أن األحرف السبعة الواردة يف احلديث الشريف ،  كثريينالملا علق يف أذهان    ادفعً ،  وتثمينها وتعشريها

حيث أسند  ، "رفجاء اإلمام ابن اجلزري وكتب كتابه "النش ، جماهدهي القراءات السبع اليت مجعها ابن 
مع ، إضافة إىل الطرق األدائية، إىل مجيع القراء العشر احتقيقً  القراءات العشر من سبعة وثالثني كتاابً 

وهي حوايل تسعني ، أخذها من الكتب اليت ذكرها يف كتاب النشر،  حتصىتعد ول ذكره لفوائد ل
 .  (2)فهو العمدة الذي يرجع إليه املتأخرون من القراء، إضافة إىل كتب احلديث واللغة، كتاابً 

   :قرأ به اليوماملطلب السابع: ما يي 
 من هذه الكتب املؤلفة ثالثة:  يف املشرق قرأ به يي  الفرع األول: الذي

 .رز األمايناألماين ووجه التهاين" املعروف حب زاألول: نظم "حر 
ضمن كتاب حتبري يتيف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر" الدرة املضية الثاين: نظم "

 التيسري للحافظ ابن اجلزري.
 ابلعشر الصغرى.  املضيةالدرة و  حرز األماينويسمي العلماء يف املشرق  

ه( الذي مجع  833" كتاب النشر" لإلمام ابن اجلزري )ت: نالثالث: نظم طيبة النشر مبضمو 
 فيها زهاء ألف طريق. 

 ويسمي العلماء يف املشرق طريق الطيبة والنشر ابلعشر الكربى.  
 من الكتب املؤلفة هو: قرأ به يف املغرب العريب يي  الفرع الثان: الذي 

 .رز األمايناألماين ووجه التهاين" املعروف حب زم "حر األول: نظ
يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر" يتضمن كتاب حتبري  الدرة املضيةالثاين: نظم "

 التيسري للحافظ ابن اجلزري.
 

 . 36ص  الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري،املتويل،  (1) 
 . 40ص، املرجع السابق : نظرا(2)
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عشراوي" ويسمون هذا اجلمع  " ـــيلقبونه ب الدرة املضيةو  حرز األماين ومن جيمع لديهم ما يف
 . (1) ابجلمع ابلعشر الكبري على خالف اصطالح أهل املشرق

وأولوها عناية كبرية ضمنت  ، فقد اختصوا هبا، العشر الصغري وهي الطرق العشرة لنافعالثالث: 
ه( يف كتاب 444)ت: عمرو الداين إلمام أبووهي الطرق اليت ذكرها ا، هلا الستمرار عرب القرون

 أمحدبن  حممدنظم " تفصيل عقد الدرر" لإلمام أيب عبد هللا و ، عن انفع ة "التعريف يف اختالف الروا
عن انفع " الذي يعترب  ةنظم فيه كتاب "التعريف يف اختالف الروا الذي، ه(919بن غازي )ت: 

 الدرة املضيةو  حرز األماينوجيمع أهل املغرب قراءات ، (2)مصدر املغاربة األول يف "العشر الصغري"
)العشر الكبري( مع قراءات الطرق العشر النافعية )العشر الصغري( خبتمة واحدة يسموهنا ختمة العشرين 

(3) . 
إل من رحل إىل مصر أو املشرق  ،  والقليل منهم يف املغرب العريب من يقرأ مبضمون كتاب النشر

 مث رجع ليقرئ ابلنشر. 
الرواية اليت  يوه، امللقب بورش من طريق أيب يعقوب األزرق املصريسعيد  أيب الرابع: رواية

 .(4)  للبالداختارها املغاربة وجعلوها القراءة الرمسية 
  

 
 . 35ص دج، ، 1، طاللطيف إىل طريق انفع العشرة من كتاب التعريف  اوي، هدايةقالشر ( 1) 
 . 10ص   دج،، 1ط ، العلم والود يف شرح تفصيل العقد اخلباز، بذل  (2)
 . 35، ص دج ، 1، طاللطيف إىل طريق انفع العشرة من كتاب التعريفهداية   ،ي الشرقاو  (3) 
 . 7ص  دج،، 1ط ، العقدبذل العلم والود يف شرح تفصيل   اخلباز،( 4) 
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 : عالقة القراءات ابألحرف السبعةلثالثاملبحث ا
  :املطلب األول: نزول القرآن ابألحرف السبعة

،  أحرف سبعة علىأنزل  الكرمي القرآن أبن -صلى هللا عليه وسلم  - هللا رسول عن اخلرب تواترلقد 
 جيد هاتني الظاهرتني:األحرف السبعة يقف على األحاديث الواردة يف "والذي 

مل تتعرض تلك األحاديث اىل بيان ماهية الختالف يف القراءات القرآنية اليت   الظاهرة األوىل:
 . صلى هللا عليه وسلم  النيبكانت جتعل الصحابة يتخاصمون ويتحاكمون اىل

بني املراد من   - صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب بعيد أو مل يثبت من قريب  الظاهرة الثانية:
 األحرف السبعة.

رضوان هللا عليهم  -لدى الصحابة    اذلك كان معروفً أن    مهها:أىل عدة عوامل  إولعل ذلك يرجع  
صلى هللا عليه  معرفة ذلك لسألوا الرسولإىل ألهنم لو كانوا يف حاجة ، بيانهإىل فلم حيتاجوا ، -أمجعني
 (.1) "فعدم سؤاهلم دليل على عدم خفائه عليهم، وسلم

   :املطلب الثان: احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف
هي التخفيف على العباد وتسهيل سبيل قراءة   أن احلكمةمن األحاديث الصحيحة املتواترة  حيتض

 . إذ فيهم كما قال عليه الصالة والسالم العجوز والشيخ الكبري والرجل الذي ل يقرأ كتاابً ،  القرآن عليهم
 :املطلب الثالث: حقيقة األحرف السبعة

يف كتابه اإلتقان يف علوم  فذكر اإلمام السيوطي مخسة وثالثني قوًل ، شىت كثرية ذكر العلماء أقواًل 
والكالم عنه ل خيرج عن سبعة أوجه كما ذكره البن اجلزري يف كتاب النشر عن اإلمام أيب ، القرآن

 الفضل الرازي كتايل":
 .اختالف األمساء من اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث واملبالغة وغريها -1
إليه من حنو املاضي واملضارع واألمر واإلسناد إىل املذكر واملؤنث  ختالف تصريف األفعال وما يسند  ا-2

 .واملتكلم واملخاطب والفاعل واملفعول به
 .وجوه اإلعراب  -3
 .الزايدة والنقص -4

 
 . 19، ص1، ج3، طمناهل العرفان ، الزرقاين(1) 
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 . التقدمي والتأخري -5
 .القلب واإلبدال يف كلمة أبخرى ويف حرف آبخر  -6
 ")1(.وحتقيق وتسهيل وإدغام وإظهار، وحنو ذلك اختالف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم  -7

 : املطلب الرابع: مصري األحرف السبعة اليوم 
قول مجاعة من الفقهاء  العثمانية، وهواملصاحف األحرف السبعة موجودة يف  -1 :(2) قولنيعلى 

اليت نزل القرآن وبنوا ذلك على أنه ل جيوز على األمة أن هتمل نقل شيء من احلروف السبعة والقراء، 
 . هبا
األخرية اليت عرضها  األحرف السبعة موجود منها ما حيتمله رسم املصحف العثماين، املوافقة للعرضة    -2

 . ا منها متضمنة هلا مل ترتك حرفً  ،-عليه السالم  -على جربائيل  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
ضي هللا  ر  –عود وأيب وغريهم من الصحابة عن عثمان وعن ابن مس لدينا القراءات اليت تواترت أما و  

رضي هللا   -الصحابة  ملا كتب و ،مل يكن بينهم فيها إل اخلالف اليسري احملفوظ بني القراء -عنهم
مما صح عن النيب   ،ليحتمله ما مل يكن يف العرضة األخرية، املصاحف جردوها من النقط والشكل -عنهم 

استقر يف العرضة األخرية، ومما مل ينسخ، وإن مل   أنه و  ،ا حتققوا أنه قرآنومم   -صلى هللا عليه وسلم   -
ولذلك اختلفت املصاحف بعض اختالف، إذ لو كانت العرضة   ، تكن داخلة يف العرضة األخرية 

أخلوا املصاحف من   ،وى ذلك األخرية فقط مل ختتلف املصاحف بزايدة ونقص وغري ذلك وتركوا ما س
يسقطوا ،و مل النقط والشكل لتكون دللة اخلط الواحد على كال اللفظني املنقولني املسموعني املتلوين 

. ول مينعوا من القراءة به  ا من القرآنشيئً   

. 

 
 

 
 . 27، ص1، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 1) 
 . 33، ص:  : املرجع السابق انظر (2) 



 

23 
 

 

 : نبذة عن اتريخ علم القراءات يف سوراي رابع املبحث ال
 : اءدقراءة أيب الدر  وانتشاراملطلب األول: الفتح اإلسالمي 

  أهل  إىل فكتب، الشامإىل  اجليوش توجيه رأى الردة أهل أمر  من -رضي هللا عنه- بكر  أبو  فرغ  ملا
،  الروم   غنائم  ويف،  فيه  ويرغبهم  للجهاد  يستنفرهم  واحلجاز  جند  يف  العرب   ومجيع،  واليمن،  والطائف،  مكة

 .(1) وطامع حمتسب بني  إليـه الناس فسارع
  عبيدة  أيبجيوش بقيادة  ثالثة( م 634/  هـ 13 سنة) مطلع يف - رضي هللا عنه-فأرسل 

-رضي هللا عنهم أمجعني-الشام  بالد  اىل  للتوجه  سفيان  أيب  بن  ويزيد،  العاص  بن  وعمرو،  اجلراح  بن  عامر
 سجلت  قد  الشام  يف  اإلسالمية   اجليوش   كانت  اخلالفة-رضي هللا عنه  -  اخلطاب   بن  عمر   توىل  حنيو ،  

 . (2)  الروم على انتصاراهتا
،  ن ويفقههموقد احتاجوا إىل من يعلمهم القرآ،  يزيد بن أيب سفيان أن أهل الشام كثريوكتب إليه  

فخرج معاذ وعبادة وأبو  ، وهذا سقيم أليبّ ، أليب أيوب ، فقالوا: هذا شيخ كبري بثالثة،فقال: أعينوين 
فأقام هبا  ، رضيتم منهم فليخرج واحد إىل دمشق وآخر إىل فلسطنيفإذا ، ْمصالدرداء فقال: ابدؤوا حبِ 

 . (3) مات ومل يزل أبو الدرداء بدمشق حىت ، ومعاذ إىل فلسطني، عبادة وخرج أبو الدرداء إىل دمشق
على  اوأحد الذين مجعوا القرآن حفظً ، حكيم هذه األمة-رضي هللا عنه -الدرداء وأبفتجرد 

عرض عليه عبد هللا بن  ف، لإلقراء يف مسجد دمشق بال خالف  -صلى هللا عليه وسلم  -عهد النيب 
،  ن اجلماعة ى اإلمام ابن اجلزري قراءته عورو ،  الدايناإلمام أبو عمرو    فيما قطع به  القراءة  عامر اليحصيب

:  َعْبِد اْلَعزِيزِ سويد بن  ل قا، الكاليباليت عرض عليها عطية بن قيس ، زوجه أم الدرداء الصغرىعن و 
فكان جيعلهم  ، شق اجتمع الناس للقراءة عليهمإذا صلى الغداة يف جامع د  - -كان أبو الدرداء 

فإذا غلط أحدهم رجع ،  ويقف هو يف احملراب يرمقهم ببصره،  اعلى كل عشرة عريفً جيعل  و ،  عشرة عشرة

 
 . 360إىل ص   322، ص1، ج1، طكتابه اتريخ البلدانالبالذري، يف (1)

 . املرجع السابقانظر:  (2) 
 . 310، ص1، ج1، ط خمتصر اتريخ دمشق( ابن منظور،  3) 
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على عشرة  اوكان ابن عامر عريفً ، الدرداء فسأله عن ذلك فإذا غلط عريفهم رجع إىل أيب ، إىل عريفهم
   .(1)عامرابن خلفه --فلما مات أبو الدرداء 

  نتهاء ال  بعد،  شهاب  أيب  بن  املغرية  مع  الشامي  املصحف  -رضي هللا عنه-  عثمان  إليهم  وبعث
 يف اتريخ دمشق  عساكر ابن احلافظيذكر ذلك ، أهل الشام عليه وانتهوا إليه فأقبل، القرآن مجعمن 
  اثنان،   ذلك   يف  اختلف  وما  وأطعنا  مسعنا  :قالوا،  القراءة  يف  الشام  أهل  إىل  عثمان  كتاب   قدم  ملا:"  يقول
 (. 2) "فضله وعرفوا، األمة عليه أمجعت ما إىل انتهوا

 : املطلب الثان: األخذ بقراءة ابن عامر
وعطية بن قيس الكاليب وإمساعيل بن عبد هللا بن ، عامر ابن شيخهم رأسهموعلى  الشام قراء نإ

  وتفانوا ، عثمان  بقراءة أخذوااملهاجر مث حيىي بن احلارث الذماري مث شريح مث يزيد احلضرمي مجيعهم 
 : النهاية  غاية يف اجلزري  ابن ويذكر هلم، فخر مصدر كانت  حىت، فيها

 هشام: ويضبطوهنا العثمانية  الشامية القراءة حيكمون بدمشق القراء: الدمشقي زرعة أيب عن" 
 وتواىل من بعدهم القراء على اإلقراء إىل عصران هذا.  ، (3) "عتبة  بن والوليد ذكوان وابن

 الغالب لكن، وغريهم-رضي هللا عنهم -وواثلة وفضالة الدرداءأبيب  عامر ابن قراءةوأتثرت 
 .  --عثمان قراءة هي  الفرش يف خاصة عليها

:الدوري عن أيب عمرو  وروايةَعاِصِم ِبِرَوايَة َحْفٍص َعْن املطلب الثالث: األخذ   

  وأعماهلا  الفراتية اجلزيرة حىت الشام بالد وسائر بدمشق الناس كان": النشركتاب   يف اجلزري ابنذكر 
 . (4) "اخلمسمئة حدود إىل كذلك   األمر زال وما، عامر ابن بقراءة  إل أيخذون ل

  اليت وعمر  أيب عن الدوري  بقراءة وهو ابن طاووس  العراق  من حاذق مقرئ هـ( أتى500) ويف
  ( 5) يف حاشية ابن عابدين  اوجند هذا واضحً  إليها فمالوا اإلسالمي العامل يفمنتشرة  كانت

 
   . 607، ص1، د ط، جغاية النهايةاجلزري،  ناب(1) 
 . 319، ص1ط، ج  ، د دمشقاتريخ ( ابن عساكر، 2) 
 . 360ص، 2ج،  النهاية غاية ( ابن اجلزري، 3) 
 . )556)ص ،  2، ج1ط النشر، اجلزري،  ن اب (4) 
 (، الرابط: 2019)  اتريخ: موقع الشيخ ابن أمني يف   أمني، يفانظر: يف مقال الشيخ ابن  (5)

http://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htm. 
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اختاروا قراءة أيب عمرو وحفص عن عاصم " وقد   ايف حاشيته أن: "مشاخين  ر( فذكـه1252/ـه1198)
   .(1) دمشقكان قرأ على سعيد احلموي شيخ القراء يف 

 َعاِصِم:َعْن  ِبِرَوايَة َحْفصاملطلب الرابع: األخذ 
 مَ وانعد  القراءات   يف  الّتأليف  فرتَ ،  وغزو التتار،  هـ(833ت )  الدمشقي  اجلزريّ   ابن  احملّقق  اإلمام  وفاة  بعد
  سلطاهنا  تبسط العثمانية الدولة وبدأت ، عاصم عن حفص قراءة فرضواف األتراك  جاء أن إىل، اتقريبً 
  العامل  أرجاء إىل تراكمن األ ومقرئني وقضاة أئمة ترسل فصارت ، اإلسالمي العامل أرجاء معظم على

العثمانية   الدولة تنسخها اليت املصاحف طريق عن وكذا، طريقهم عن حفص رواية فانتشرت  العريب
  األمر   فآل،  عمرو  أيب  عن  الدوري  رواية  حمل  اتدرجييً   حتل  عاصم  عن  حفص  رواية  فأخذت ،  حفص  برواية

وإىل زماننا هذا ، (2)اإلفريقي والقرن والسودان اليمن يف إل تبق فلم، الدوري رواية  انتشار احنسار إىل
خلوصي   أمحدأمثال الشيخ ، ابلشيوخ األتراك متصاًل مازال سند قراء الشام ابلقراءات العشر الكربى 

كان  ،  ابن الشيخ علي اإلسالمبويل الشهري حبافظ ابشا، ولد يف منتصف القرن الثالث اهلجري، ابشا
 مع لقراءهتم.ويست، وكان خيدم القراء ويقبل أيديهم لسنتني، ابلثكنة العسكرية يف دمشق  اضابطً 

:  مفأخربه، نعم ـ: يقرأ ابلعشر الكربى؟ فلم جيبه أحد منهم بهل أحد منكم : وذات يوم سأهلم
،  املصريفقرأ عليه الشيخ حسني شرف الدين ، فجلس لإلقراء، أنه حافظ للقراءات العشر الكربى
وأخذ منه الشيخ عبد هللا بن سليم  ، (3)ه(1327وتويف يف بريوت)، الذي كان يسكن يف الشام آنذاك

- ، ه(1369وأخذ منه الشيخ عبد القادر قويدر العربيين )ت:، ه(1359)ت: املنجد بن عبد هللا 
 القراءات  الكبري  احللواين أمحد  الشيخ أعاد، اهلجري عشر الثّالث القرن حدودويف ، -امحهم هللا مجيعً ر 

أربع  ه( فأقام فيها 1254حيث أنه قدم إىل مكة يف)، اوتلقينً  وتالوةً  روايةً  الّشام بالد إىل القرآنّية
ه(مل يلبث 1257وملا عاد إىل دمشق)، تلقى فيها القراءات السبع والعشر الصغرى والكربى، سنوات 

ليقوم ابإلقراء يف جملس شيخه  ، فقد طلب منه إبحلاح الرجوع إىل مكة املكرمة، فيها إل سنة واحدة 
ىب الطلب وبقي يف مكة فل،  يسد الفراغ بعده  على منومل يعثر    ه(1262)ت:  املرزوقي بعد وفاته  أمحد

 
 . 541، ص 1، ج 2، طتار وحاشية ابن عابدين الدر احملابن عابدين،  (1) 
 (، الرابط: 2019يف مقال الشيخ ابن أمني، يف موقع الشيخ ابن أمني يف اتريخ: )  (2)

http://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htm. 

 . 507ص، 2ج،. 2، طاهلجريإمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن الثامن  الربماوي،  (3)
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فأقبل الناس عليه وأحيا العلم بعد ،  اورجع بعدها إىل دمشق ليستقر فيها هنائيً ،  عشرة سنة  املكرمة سبع
 . -رمحه هللا- نبهان حممدمدينة شيخنا   مَحَاةاتصل سند قراء  -رمحه هللا-وبسنده، (1) انداثره  

  

 
 . 226ص ،2ج،. 2، طاهلجريإمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن الثامن  الربماوي،  (1)
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 الفصل الثان 
 -رمحه هللا-نبهان بن حسني مصري حممدالتعريف ابلشيخ 

 
 وفيه أربعة مباحث:

 وفيه ستة مطالب: ، املبحث األول: سريته الذاتية
  املصري بن عمر قجو  أمحدبن  حممدبن  نبهان  بن حسني بن نبهان  حممد و: هاملطلب األول: امسه

 .(1)  -ارمحهم هللا مجيعً -
آذار عام  28 -ه 1363ربيع اآلخر عام 4يف )  َماةحبَ  -رمحه هللا-: ولد املطلب الثان: مولده

 .  (2)  مَحَاةيف حي ابب احلريين يف ، م(1944
ألن جده  ، نسبًة ألصله من الفيوم من مصر ملصرياب  -رمحه هللا-: اشتهر املطلب الثالث: شهرته

 . مَحَاةجاء من الفيوم من مصر مع محلة إبراهيم ابشا وسكن يف    -رمحه هللا-عمر
 .  (3)  -رمحه هللا- حممدوقجو: لقب كان لوالد جده 

ووالدته: صبحية بنت مصطفى ، رجل صاحل -رمحه هللا-: والده حسني قجو املطلب الرابع: عائلته
كان هلم دور ابرز يف تربيته  وقد   -هللارمحه - نبهان   وجده احلاج ، امرأة صاحلة - رمحها هللا -العقدة 

 .  (4) األخوات وله أخ واحد وست من ، اوتوجيهه وحتديد مستقبله العلمي كما سيأيت لحقً 
فأساءت  ،  فأرادت القابلة إصالحه ،  : بعد ولدته بقليل ظهر له خراج يف قدمهاملطلب اخلامس: نشأته

وعندما بلغ  ، مستدمية يف رجله تسببت له ابلعرجوصار له ذلك عاهة ، وخلعت املفصل من مكانه
ويف هذه املرحلة  ،  (5)يف حيه ابب احلريين    السابعة من عمره التحق ابملدرسة النظامية مدرسة أيب الفداء

 
 دط. ،  من مشاهري وعلماء مَحَاة( الشققي، 1) 
 . املرجع السابق (2)

 (. 2018)نوفمرب،    عرب اهلاتف، ، نبهان بن حسينمصريالشيخ سعد بن  -رمحه هللا - ( أفدانه من ولد الشيخ 3) 
، عرب  نبهان بن حسينمصريالشيخ سعد بن  - هللا رمحه – أفدانه من ولد الشيخ  دط.، ، وعلماء مَحَاةمن مشاهري الشققي، (4)

 . ( 2018اهلاتف، نوفمرب، )
  ويف الصف الثالث   كيالين،ويف الصف الثاين األستاذ ابهر    احلافظ،كان معلمه يف الصف األول إبراهيم الكيالين وعبد اللطيف  (5)

الشققي، عبد   ،بعض احلصص عند غياب معلمه كان يدرسه مدير املدرسة األستاذ حممد كيالين األستاذ علي النصر ويف 
 ، )الذي مل يطُبع(، مكتبة الدكتور َأمْحَد هبهاب من مشاهري وعلماء مَحَاةاجمليد،  
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مث انتقلت مدرسته من حيه إىل حي السعادة  ،  قد بدأ يف حفظ القرآن الكرمي  -رمحه هللا–مل يكن الشيخ  
فتابع فيها دراسته يف الصف  ، ومسيت ابسم مدرسة عالء الدين الكيالين، القلعة الشرقيجبانب سفح 
وعندما انتقل إىل الصف اخلامس كان معلمه األستاذ عبد الغين طاهر شواف كان  ، (1)الثالث والرابع

 . حيب اإلسالم ومن ينصره، حيب هللا تعاىل ورسوله املتزمً  شاابً 
حىت تفتح عقله وذهنه على  اوصحيحً  ا سليمً  ا ووجههم توجيهً ، الدينفقد حبب إىل طالبه 

،  حب اإلسالم من خالل نصائحه وهو من أفضل املدرسني الذين مروا عليه خالل دراسته البتدائية
منها الصف    سته البتدائية اليت كانوبعد أن أهنى درا،  حيث إنه كان أيتيه ويرتدد عليه يف جامع النوري

وكان ممن جاءه من املدرسني  ، (2) ق ابلصف السادس يف متوسطة الغزايل يف حي احلاضرالتح، اخلامس
وكانت ، األستاذ فريد بن حمي الدين الشققي الذي أمت ما أسس بناءه األستاذ عبد الغين الشواف

من الدعاة العاملني ومن رواد جامع  وكان هذا األستاذ، توجيهاته محيدة غرس يف ذهنه حب اإلسالم
 .  (3) وريالن

من الناحية الذهنية مع ما فيه من  ابسيطً  امن خالل دراسته هذه تلميذً  -رمحه هللا–وقد كان 
،  للدروس املستقبلية وكان حيضر مستقباًل ، وكان يؤدي واجباته املدرسية بكل إتقان، ضعف البصر

حلل املسائل الرايضية   ا وبقي حمبً ، وحبب إليه مادة الرايضيات واللغة اإلنكليزية والتاريخ مع مادة الدين
 ومل ينس املسائل والكلمات اليت حفظها يف الصف السادس. ، رغم تقدمه يف السن اذهنيً 

لون ب بدأ يشعر -الصف السادس  -السادسة  الدراسية سنةاليف  : -رمحه هللا-حمنته يف بصره
كلي" يف ذلك نصحه برتك الدراسة  و ملا راجع الدكتور "عمر شيش ، أمحر يلف الدنيا يف عينه اليمىن

و ما أصابه يف العني  ، ا مث ما لبث أن أمره برتك الدراسة هنائيً ، اسرتاحة يف البيت ملدة أربعني يومً الو 
لبث أن  يما ، من السلك يهتز أمامه ا رى شبكً حىت صار كأنه ي، ا نتقل إىل العني اليسرى تدرجييً االيمىن 

مراجعة  ورغم احملاولت العديدة و  ويغطي بصره ، فيكون بشكل ذاببةبدأ بشكل بذرة حىت ينتشر ي
 

، )الذي مل يطُبع(،  ةمن مشاهري وعلماء مَحَاالشققي، عبد اجمليد،  ملتزم،كان معلمه عبد اللطيف احلافظ، وكان رجاًل غري   (1)
 . الدكتور َأمْحَد هبهاب مكتبة

كان مدير املدرسة يف املتوسطة )الغزايل( يف ذلك الوقت األستاذ نعسان عرواين وهو من الدعاة، وهذا مما يدل على النهضة  (2)
، )الذي مل يطُبع(، مكتبة  مَحَاة من مشاهري وعلماء ، عبد اجمليد، كانت تعيشها مَحَاة يف تلك الفرتة. )الشققي   الدينية. اليت

 (. الدكتور َأمْحَد هبهاب
 . دط ،  من مشاهري وعلماء مَحَاة( الشققي، 3) 
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ه من  او قد كان والد، ينيه و فقد بصرهومتزقت الشبكية يف ع، امل يستفد شيئً ، األطباء يف بلدان خمتلفة
و ملا بدأ اليأس يدب عند أهله ، ذلك عليه بشكل أشدانعكس ورمبا ، قبله يشكيان من ضعف البصر

و عدم امتالكه  ، سبب صغر سنهبرفض ف" وعرضوا عليه ذلك  نبهان    " زوجو  صاروا يتهامسون
 .(1  )يساعده على أعباء الزواج و تبعاته دخاًل 

فرفض ، الكرميأن يبدأ حبفظ القرآن  -عليه  وعرض  -ويف هذه الفرتة من عمره أراد له والده 
يف ذهنه من أن كل  وترسخملا كان خيتلج يف نفسه ، ذلك يف  اعنيدً  وكان، اشديدً  اذلك الطلب رفضً 
،  ابتباع اجلنائزيف معيشتهم على تلك املهنة  " الذين يعتمدون"أرابب املآمت فهو من من حيمل القرآن

ألنه كان يظن أن كل ، للقرآن ايكون حافظً  ول املوت فكان يتمىن ، ازدراءنظرة   ذلك كان ينظر إىلو 
  يف معيشته.ك هذا الطريق من محل القرآن ل بد وأن يسل 

يدعو    صارو ،  اومرً   االقرآن انزوى و بكى بكاء حارً   حفظ  يفه  تكلما أحل عليه والده و والد  وكان
،  نتحارو قد راودته نفسه عدة مرات ابل، يتخلص من حياته ول يتبع اجلنائزل، هللا على نفسه ابملوت 

،  فرأى كأن فتحة يف السقف،  مستلق على السريرإىل أن كان مرة و هو  ،  فأثر ذلك على جسمه و ذهنه
: اللهم ل أمتىن املوت و قال،  السماء حىت خاف و ارتعد  و ارتفع السرير به إىل،  رأى زرقة السماء منها

أهله:  و قال له ، فخرج على أهله و هو أصفر اللون، اللهم اغفر يل حىت عاد من الفرجة، بعد اليوم
 .النوم هلم: منفقال ، لونك هكذا؟ ملاذا

ورجع إىل أبيه الذي ،  ومل يعد يفكر ابلتخلص من حياته،  ومنذ ذلك الوقت مل يعد يتمىن املوت 
وقاطعه فكان يسلم عليه ول يرد عليه  ،  قد كان أرسل له مع والدته أنه لن يكلمه مامل يبدأ حبفظ القرآن

 . (2) الكرميفانصاع ألمره وبدأ حبفظ القرآن ، السالم
  ببشائر  تعاىل هللا أكرمهو ، العلم لطلب قلبه  هللا وشرح، احلياة مقت من عنه هللا فرجها وبعد

 القمر  يف  نفسه  ورأى-,  إليه   ينظرون  والناس،  مَحَاة  قلعة  على  اواقفً   املنام  يف  رآه  خوانهإ  بعض  نأ-:  منها
وكلما ارتفع منها  ، السماء, وأوضح بشرى أنه رأى نفسه ذات يوم يف الرؤاي أنه يصعد يف مرات  عدة

،  إىل السماء  اصاعدً  تفقال: ما دم، حىت صار يراها كاجلبال، كلما عظمت الكواكب وكربت   اصعودً 
وأطلب منه أن يدعو هللا يل يف أن يرد علي  - عليه السالم-فسوف ألقى إن شاء هللا عيسى 
 

 . دط   ،من مشاهري وعلماء مَحَاة( الشققي، 1) 
 م(. 2009أثناء زايرته يف عام ) يف العوايل  يف بيته يف مكة املكرمة   -رمحه هللا-( أفدان هذه القصة من الشيخ 2) 
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 اقواس وكان معربً ال حممداستيقظ من نومه؛ وملا التحق مع الشيخ ، بصري…وبينما هو بني الكواكب
 .(1) قص عليه الرؤاي فقال له: أبشر سوف يكون لك مقام بني هذه الكواكبلألحالم  اجيدً 

،  أم فاضلة تقية ، م ( وهي بنت عمته1967قجو يف )عام  أمحد حممدتزوج من احلاجة مسرية 
كاد  ،  مل يصرب غريها على الزواج من الشيخ بسبب تفرغه و انشغاله الشديد ابلعلم والتعليم والتأليف

وبيتها أول بيت نشر العلم  ، بيتها أن يكون مدرسة تكاثر فيه الطالبات مع الطالب حىت بلغوا املئات 
رغم أهنا   - رمحه هللا– فأعانت زوجها، -رمحه هللا -د بيت الشيخ سعيد العبد هللا بع مَحَاةوالقراءات يف 
،  ويثين عليها حفظها هللا ورعاها ايقدرها كثريً -رمحه هللا -وكان الشيخ، كثرية العيال  اولودً  اكانت ودودً 

إلياس ومشاء   حممد زاهر و  حممدحسني وسعد وهادية وسهل و  : أجنبت له ستة ذكور ومخس إانث وهم
 . (2)وله الكثري من األحفاد، وزهراء َعْبِد الرَّمْحَنِ وصباح وسها و 
 : وفاته :املطلب السادس

الداخلية  يف السمع نتيجة خلل يف األذن  املزمن وضعفيعاين من ارتفاع ضغط الدم - رمحه هللا-كان 
مع ، اتريخ مرضي جللطة يف الدماغولديه ، يف الرتوية اإلكليلية للقلب وأصيب جبلطة يف القلب ونقص

ومين هللا عليه   نكان سرعان ما يتحس   وأدخل إىل املشفى عدة مرات لكن،  (3)  السكرياإلصابة مبرض  
وقد  ،  أن أييت األجل  قبل،  اخلتمات إهناء  يف  سراع  اإلعلى  طالبه وطالباته  وكان حيث  ،  ابلتحسن فيخرج

 . أجازهمحىت إذا وافاه األجل يكون قد  ،  كتب عدة إجازات لطالب وطالبات قاربوا على إهناء اخلتمات 
املوافق  يوم اجلمعة  ويف عصر، فتحتُ  وأوصى ولده الشيخ سعد أن يدفنه يف مقربة ل

سبعني سنة، فلم بعد واحد و ، انتقلت روحه إىل خالقها، يف شهر رمضان املبارك، ( 9/9/1436)
  - وفاته  بعد  ويعمر طوياًل ، لكنه رزق الربكة يف العمر،  فأعطى عطاًء عظيًما يف خدمة علم القراءات،  

إل مقربة العدل ،  افتح ويقرب فيها امليت حلدً وصيته وليس يف مكة وقتها مقربة ل تُ ولده    تذكر  -رمحه هللا
،  اتصل بشخصيات من معارف الشيخف،  كوهنا حمدودة املساحةل،  والدفن فيها حيتاج إىل موافقات عليا

عرفه يسأل: عن  ياألثناء اتصل رجل ل تلك يف ، ه من أئمة يف احلرم وغريهم مل يرد أحد على اتصالت

 
 . دط ، من مشاهري وعلماء مَحَاة اجمليد،  ( الشققي، عبد1) 
 ( 2018)نوفمرب   اجلوال، يف ، عرب حممد نبهان بن حسني مصري   من ولد الشيخ سعد بن ا ، وأفدانهاملرجع السابق(2) 
  رمحه -من طالبات الشيخ  ي(،وه2019اتريخ )  أسرة، عرب اجلوال، يف( أفدانه من الدكتورة سحر كوثر، استشارية سكري وطب  3) 

 قرأت عليه العشر الكربى وقراءات أخرى.  -هللا
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  ا ئً : ل حنتاج شيالشكره وق، ءقال: هل حتتاجون خلدمة أو أي شي، فأكد له اخلرب، خرب وفاة الشيخ 
: نعم إن الشيخ أوصى أن  الفق، من أمني عام العاصمة املقدسة  اتاج شيئً فقال: هل حت، وهلل احلمد

 ابلفعل دقائق واتصل، قال: دقائق وأرد عليك ، نبش فتح القرب ول يُ حيث ل يُ ، يدفن يف مقابر العدل
وصلي عليه ابملسجد ، نعم صدرت املوافقة من أمني العاصمة كي يدفن يف مقابر العدل: وقال، عليه

 . (1)رمحه هللا تعاىل رمحة األبرار، احلرام عقب صالة العشاء ودفن مبقابر العدل مبكة املكرمة
  

 
 (. 2018)نوفمرب   اجلوال، يف ، عربحممد نبهان بن حسني مصري ( أفدانها من ابن الشيخ سعد بن 1) 
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 :املبحث الثان: سريته العلمية
 :املطلب األول: شيوخه

ابلشيخ مصطفى الفحلة فكان   ا إليهجاءو ،  بعد أن استجاب الشيخ لرغبة والده يف حفظ القرآن الكرمي
 وتبارك.حصة واحدة فحفظ عليه جزء عم  هالشيخ يعطي

 يس.الزول احلموي فحفظ على يديه من سورة اجملادلة إىل  حممدمث ذهب إىل الشيخ 
 .(1)  التوبةإمساعيل حفظ عليه من سورة فاطر إىل  حممدمث الشيخ 

-وهو من تالميذ الشيخ النعسان،  إمام وجامع املصلى  :- رمحه هللا–الشيخ عبد الرزاق خري هللا  
إىل أن توجه به  ، يف مسجده اوصار يتذاكر القرآن كل يوم عصرً ، فدعاه إىل بيته ومسجده -رمحه هللا

 . -رمحه هللا-القواص  حممدوأخذه إىل الشيخ القارئ احلافظ الكفيف 
وكان الشيخ  ، فيه مؤذانً كان جيلس يف جامع املدفن و  ن: كا-رمحه هللا-القواص حممدالشيخ 

،  حىت يثبت لديه القرآن، فكان يشاركه يف ذلك ،  يقرأ كل صباح ثالثة أجزاء بعد صالة الفجر صالقوا
 الثالث. قرأ عليه اخلتمات و ، حىت ختم القرآن الكرمي اوكان يقرأ معه ما بني املغرب والعشاء حفظً 

بجيلهم له ودعوته  وتعظيمهم وت،  ملا كان جيده من قدوم الناس إىل الشيخ القواص وإكرامهم  اونظرً 
  صورة  إىل ما انوعً  معكرة ورةص من، حفظة القرآن اليت ارتسمت يف نفسهتغريت صورة ، إىل بيوهتم

 (. 2) مد احمل عبد هللا بن سعيد ابلشيخ التقى أن إىل، مشرقة

 
 . 698،ص:1،ج 2ط، اهلجري الفضالء برتاجم القراء يف ما بعد القرن الثامن   عإمتا  الربماوي، ( 1) 
  يف  -رمحه هللا- م(، نشأ  1923 –ه1341: ُولد يف مَحَاة سنة )–رمحه هللا –احلموي مث املكي  العبد هللا( فضيلة الشيخ سعيد 2) 

   كنف والديه، وكان أصغر إخوانه اخلمسة، وعند بلوغه السادسة من عمره فقد بصره. 
  هنل فيها من العلوم الشرعية، وكان أستاذه يف دار   حَبَماة واليت م( التحق رمحه هللا مبدرسة دار العلوم الشرعية   1934ويف عام )

خذ عنه  أو  العبد هللافالزمه الشيخ سعيد  احلفاظ، الذي آلت اليه مشيخة دار  الشحنة، وهوالعلوم املقرئ الشيخ نوري أسعد 
 يف دار العلوم الشرعية.     رمحه هللا ُمدرساً ُعنيِّ  م( 1950)   عام السبع، ويفالقراءات 

– ُعرف رمحه هللا بقوة ومتانة حفظه، فكان له العديد من احملفوظات يف علوم القرآن الكرمي وتفسريه، يف حديث رسول هللا 
 ويف الفقه واللغة والصرف.  -هللا عليه وسلم   صلى

  ابلشيخ عبدالعزيز عيون السود فأخذ عنه القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر، -رمحه هللا - م( التحق  1945يف عام )
ال حىت عام  شيخًا للقراء، واستمر على هذا احل اً ابيع علماء مَحَاة الشيخ سعيد - رمحه هللا-وفاة الشيخ نوري الشحنة  وبعد 

  1997عام)وتعاقد للتدريس يف جامعة أم القرى واستمر فيها حىت    ،ىل مكة املكرمة إ  رم( هاج  1981)عام  يف  ،م(   1980)
وُدفن  ، ُصلي عليه يف املسجد احلرام(، و م  2004ه/  1425)يف ظهر يوم الثالاثء الثامن من رجب سنة    -رمحه هللا-تويف  و   ،م( 
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  أييت  وكان  ,وقية  نصف  سعيد  ابلشيخ   عرفيُ   كان   الذي   :احلموي   العبد هللافضيلة الشيخ سعيد  
  فوجده، هللا  خري الرزاق عبد والشيخ هو إليه وذهب إليه فدعاه، عليه ويسلم ويزوره صالقوا الشيخ إىل

 فسأكون القرآن أحفظ كنت   إذا : نفسه يف فقال، اجدً  فأعجبه، النفس عزيز ا طيبً  اكرميً   اخلوقً  إنساانً 
  وبني  الناس  صدور  يف الواسع  املرموق املكان له وكان ، املآمت أييت  ل اومعلمً  داعيةً ، الرجل هذا مثل

، القراءات   جيمع   أن  منه  طلب  مث،  حلفص  اإفرادً   القرآن  حفظ  عليه  فأتقن،  ابلبنان  إليه  يشار   وكان،  أظهرهم
 .  والثانوية   الكفاءة  شهادة  على  ألحصل،  املدرسية  دراسيت  أاتبع   أن  أريد:  له  فقال  ذلك   على  وحثه   فرتدد

،  ل فقال: الكفاءة؟ على حصلوا الذين تعد  أن  تستطيع هل: هللا  العبد سعيد  الشيخ  له فقال
  فابتدأ ، بلدان يف ومجعوه الكرمي القرآن حفظوا الذين وحنصر نعد أن نستطيع حنن: سعيد الشيخ فقال
مث الثالثة املتممة للقراءات العشر   حرز األماينقرأ عليه ختمة ابلسبع من طريق  ف،  (1)  عليه  القراءات   جبمع

وحفظت املقدمة ،  مَحَاةوكذلك التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية يف  ،  الدرة املضيةمن طريق  
عام  من املعهد يف  وخترج، والعشريف القراءات السبع  الدرة املضية و  حرز األماينو ، التجويداجلزرية يف 

 . (2) هـ( 1396)
إىل بيته يف مكة املكرمة   نبهان حممدالشيخ  ب: ذه-رمحه هللا-(3) الدرويبعبد الغفار الشيخ 

خذ فرفض أ، جماز فأنت، علياإلجازة وأنت ل حتتاج أن تقرأ  فقال: أعطيك ، قرأ عليهيوطلب أن 
 نه. يف بعض املواضع بعد إحلاح ورضي م هفسأل، هقراءت هسمع منيحىت  ، اإلجازة

 
صفحات منرية من حياة صاحب األسانيد  ، حامت،  :)الطبشيرانظمثواه.  ة رمحه هللا تعاىل وأحسن يف مقربة الشرائع مبكة املكرم 

 ، غري مطبوع،(. الشهرية
 م(.. 1976ابلقراءات العشر يف )عام  ازه(، وأج1973يف القراءات يف )عام  -رمحهما هللا-الشيخ حممد نبهان از وقد أج

 . دط ،  من مشاهري وعلماء مَحَاةالشققي،  (1)
 السابق.   املرجعوأختها، ومن الشققي، ( أفدانه من سلوى األشقر  2) 
  فيه، القرآن الكرمي  فيه، وحفظأبحد كتاب احلي الذي كان يسكن  م(، التحق 1920هـ / 1338)عام ُولد يف مدينة مِحْص  (3)

على   وتلقى القراءات العشر وغريها، التحق ابملدرسة العلمية الشرعية حِبْمص فتلقى فيها العلوم الشرعية املختلفة والعربية  مث
   وقته. أشهر قراء  

مث تعاقد مع جامعة أم القرى لتدريس القرآن والقراءات   املكرمة، واستقر يف مكة   ـ,ه(  1401)عام  اىل الداير املقدسة  انتقل 
   هـ. 1418فيها حىت عام  وظل يُدرس 

  احلصيين، و غريهم مصطفى    السود، الشيخ بن الشيخ حممد علي العيون    َعْبِد اْلَعزِيزِ   الدرويب، الشيخ  حعبد الفتا والده الشيخ    شيوخه: 
 . 578 ص ، 2ط، الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن الثامن اهلجري عإمتا   : الربماوي،ر . انظرمحهم هللا مجيعاً  كثري
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أتى إىل احلرم الشريف وأراد أن يعطي إجازة وأراد أن  :"  -رمحه هللا-(1) الطرابيشيالشيخ بكري  
ا الشيخ  فرشحو  اإلجازة؟من هنا يف مكة املكرمة ممكن أن يشهد على  اإلجازة فقاليشهد على هذه 

،  شيخهللطالب على إجازة    وشهد،  اخلتمةذهبت إىل احلرم ومسعت من طالبه آخر    وفعاًل ،  نبهان   حممد
الفاحتة وأول البقرة ومقاطع أخرى يعين من القرآن عليه  فقرأ، أن جييزه نبهان  حممدطلب منه الشيخ  مث

يعين ،  إجازةله    وترك إىل املدينة املنورة  الشيخ بكري  ذهب    ُث ،  اإلجازة  هوأعطا  ك له: حسبفقال  ،  الكرمي
اإلجازة املسندة ابلقرآن يف   همث ترك ل، كتبها على عجلةاإلجازة اليت كتبها يف احلرم  ف، ابلسندإجازة 
 .(2 )أهنا موجودة عند أحد املشايخ فذهب وأخذهاالربماوي الشيخ إلياس ه مث أخرب ، املديناحلرم 

 
 . علمائها. ، والده فقيه من فقهاء دمشق وعامل من م(1920)عام : ولد يفضيلة الشيخ بكري الطرابيش(1)

  عزالدين   والشيخ:   وزيت، دبس    ب عبد الوها  الشيخ: على يد عدد من املشايخ منهم    عشر، وتتلمذ حفظ القرآن الكرمي يف سن الثانية  
   احللواين. حممد سليم  والشيخ:  الصباغ، رعبد القاد  والشيخ:  العرقسوسي،

ن طريق الشاطبية وأخذ القراءات العشر عن الشيخ حممود  مالقراءات السبع  ( يف1 942أجازه الشيخ حممد سعيد احللواين سنة )
   عطاين. فائز الدير 
فلما كثر طالبه صار جييز ابلستماع اىل تالوة الطالب وسؤاله عن   الناس، راء من احلمد اىل جييز ابإلق اإلقراء: كانمن منهجه يف 

   أجازهم.فإن كانت قراءهتم طيبة ومشاخيهم معروفني   وُمعلميه، شيخه 
- سعيد متابعة بسنده للشيخ  اختبار، إجازةيف بيته مبكة، فأجازه إجازة  نبهان، يزورهصديقاً للشيخ حممد -رمحه هللا-وكان  

عليه مبسجد   م(، وُصلي  2012هـ /1433)عام الشيخ الطرابيشي يوم اخلميس غرة ربيع الخر  ، تويف-رمحهم هللا مجيعاً 
)أفدانها من حوار  . - رمحه هللا تعاىل  – وكانت جنازته مشهودة  بديب، الشيخ( حممد حسن  )مسجدتلميذه الشيخ شريزاد 
 .(الرابط يف املراجع - رمحه هللا-مع الشيخ بكري  جملة الفرقان األردنية

 . ( 2010/ 28/10بتاريخ ) سلوى األشقر وأختها جنوى، أجروا معه مقابلة مكتوبة  -رمحه هللا- ( أفدانه من طالبة الشيخ2)
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طريق  من  من أول القرآن إىل منتهاه  عليه    أ قر   :(2)  -حفظه هللا-  (1)  القط  بن حداد   الشيخ اندي 
من القراءة    ى وخالل ستة أشهر انته،  الصغرىفيها زايدة القراءات الكربى على العشرة  ،  الربمنحة مويل  
 . (3) ه عليه وأجاز 

 حفظه هللا. ، (4) الدين  مث أجيز ابلقراءات العشر الكربى من الشيخ محدي صالح

له اإلغراء أبن   اجده مقدمً  ه : جاء-رمحه هللا-(5) الشيخ سعيد النعسان العلوم الشرعية:شيوخه يف 
وقد كان الشيخ    -رمحه هللا–العالمة الشيخ سعيد النعسان  مَحَاةيلتحق جبامع النوري ويتحلق حول مفيت  

 
  راجعة مل دهشور، يعمل عضواً اجليزة، البدرشني، منشاة (، يف م10/2/1966)-ه( 20/10/1385ولد يف مصر بتاريخ )( 1) 

 قرآن والقراءات بكلية املسجد النبوي الشريف. ل ل املنورة، ومدرساً املصحف الشريف مبجمع امللك فهد ابملدينة 
- يف القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة عن فضيلة الشيخ: سعد بن َأمْحَد حممد أبو طالب  حاصل على إجازة  (2)

- يف القراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر عن فضيلة الشيخ: عبد الرزاق بن السيد بن َأمْحَد البكري  ، وإجازة-رمحه هللا
والشيخ / رشاد    رواش،أبو    كل من الفضالء الشيخ / حممد بن عبد احلميد   يف رواية حفص عن عاصم، عن  ة، وإجاز - رمحه هللا

 . والشيخ / عبد الرافع بن رضوان   السيمي،بن عبد التواب 
مصباح بن إبراهيم بن حممد   يف القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة عن فضيلة الشيخ / ، وإجازةعلي الشرقاوي 
إجازة  هاشم، و  يف القراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر عن فضيلة الشيخ عبد الباسط ة، وإجاز - حفظه هللا-الشيخ 

  ة ، وإجاز - حفظه هللا-الفتاح مدكور ببومي  يف القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة عن فضيلة الشيخ / عبد 
.  - حفظه هللا- الشيخ حممد إبراهيم الطواب،  فضيلة يف قراءة اإلمام انفع وحفص عن عاصم، والقراءات األربع الشواذ عن 

 عرب اجلوال(. -حفظه هللا-من الشيخ اندي  أفدانها )
 . -رمحه هللا-مع الشيخ حممد نبهان  أيضاً   مقابلة سلوى األشقر ن اجلوال، ومعرب -حفظه هللا-( أفدانها من الشيخ اندي 3) 
م(، وحفظ القرآن الكرمي يف سن الثالثة عشر من عمره، مث التحق مبعهد القراءات    1963( ُولد يف شربا اخليمة مجهورية مصر عام )4) 

م(   1988م(، مث التحق بكلية الدراسات اإلسالمية وخترج منها عام ) 1984م( وخترج منه عام ) 1975يف شربا عام ) 
 ية.  بشهادة الليسانس يف الدراسات اإلسالم 

م(،  1991م(، واستمر يف عمل به إىل غاية عام )1981عمله: بدأ عمله يف معهد ابتدائي أزهري )معهد الشهداء( يف عام )  
مث انتقل إىل معهد القراءات )معهد شربا( الذي خترج منه وعني فيه مدرساً وهو مازال يعمل به وجيود بعلمه على طالبه، وجل  

 .وأجاز الكثري من الطالب  وقته مشغول ابلتدريس واإلجازات
طالب، وفضيلة الشيخ حسنني جربيل، وفضيلة الشيخ مصباح ودن الدسوقي، وفضيلة الشيخ   بوأمن شيوخه: فضيلة الشيخ سعد 

)أفدانها من الشيخ عرب اجلوال(. عبد الفتاح مدكور، والشيخ عبد الباسط هاشم. 

م(، نشأ وترعرع يف بيت يسوده العلم    1867هـ /   1283اة يف شوال عام ): ُولد يف محََ - رمحه هللا- ( فضيلة الشيخ سعيد النعسان5) 
بل كان جده من كبار علماء مَحَاة  ،كاان من العلماء   ،وجده الشيخ نعسان ، والده الشيخ مصطفى ، وتكتنفه الفضيلة والصالح 

 يف القرن الثالث عشر اهلجري. 
 له شيوخ كثر    اخلطاطني،نواعه وصار من أمنه اخلط و  العلوم، وتعلم حفظ على والده القرآن الكرمي وأخذ عنه مبادئ  
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جده ممن يرتدد   وكان، والديينالنعسان جيلس يف املسجد أكثر وقته للمدارسة والقيام بواجبه الوظيفي 
 حوله. إىل الشيخ النعسان ويتحلق 

حتدد اجتاهه ،  وانتظم مع الشيخ العالمة النعسان، ويف هذه الفرتة اليت التحق فيها جبامع النوري
على الرغم من حداثة سنه وعلمه فكان يعلمه  ،  ا كبريً   ا اهتمامً -رمحه هللا-حيث اهتم به الشيخ  ،  العلمي

وكأنه كان يقرأ ما يف نفسه ويعلم ما  ، ويذلل أمامه الصعوابت ويفتح له اآلفاق، ما استطاع إليه سبياًل 
حىت إنه  ، وسعة صدره وحتمله نزق الطالب يف بدايته، ويزيل من أمامه العثرات حبكمته وصربه، فيها
، وركز عليه يف تعليمه علم الفرائض، يف حل بعض املسائل اإلفتائية اليت أتتيه  ر يشركه معه أحياانً صا

 املراد أمني الفتوى يف الفتاوى الفرضية.  َعْبِد اْلَعزِيزِ ما يشاركه ويشارك الشيخ  افكان كثريً 
 السلطان.  جامع يف والعشاء املغرب  ما بني احلامد حممد  الشيخ دروس حيضر كانو 

  اجلديد   جامع  يف  العصر  وبعد،  ا صباحً حيضر دروسه    ن : كا-رمحه هللا-  (1)   الدندشي  زاكي  الشيخ
  يدرس   كان  كما ،  البخاري  وصحيح  الذهب  وشذور،  عابدين  ابن  حاشية  يدرس  كان،  الطويل  سوق  يف

 .(2) احلنفي الفقه يف أجازه وقد، الفالح مراقي على الطحاوي حاشية 

 
والشيخ حممد طربني    "، والشيخ طاهر بن صاحل اجلزائري "الدمشقي  احلموي، حسن بن َأمْحَد الشهري حبميدان الصمصام    خ منهم: الشي

احلموي،  والشيخ َأمْحَد يعقوب بن السيد احلاج أسعد الكيالين    مَحَاة، والشيخ َأمْحَد بن الشيخ حممد الدابغ أمني فتوى    احلموي،
  العالمة حممد سعيد النعسان مفيت مَحَاة ورائد هنضتها،  ي انظر: الشقق –رمحهم هللا تعاىل - كثري،   موغريه

شيخ الشيوخ وشيخ    ،والفرائضي احلاذق   ، واللغوي املتقن   ، : الفقيه األصويل البارع- رمحه هللا-فضيلة الشيخ حممد زاكي الدندشي  (1)
ملا بلغ السادسة من  و  عائلة متواضعة ُعرفت ابلتدين والصالح،يف  م( 1892هـ/ 1312)  ولد سنة  ، احلنفية يف وقته يف مَحَاة

مث محله اىل الشيخ حممد    ، الشيخ حممود احلامد، ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكرميعمره أرسله والده اىل كّتاب  
وبعد وفاة الشيخ حممد علي املراد توىل تعليمه   علي املراد ليتوىل تربيته وتعليمه، فأخذ عنه العلوم الشرعية والعربية واألخالق،

   وظهر نبوغه خاصة يف الفقه احلنفي.  ، علوم من فقه ولغة وتصوفمراد الكبري وأخذ عنه جل ال   َأمْحَدالشيخ 
بسرعة    –رمحه هللا -  فوالعقيدة، وعر فكان يُدرس الفقه احلنفي والفرائض واألصول    الشرعية،عمل يف التدريس الرمسي يف دار العلوم  

- م(  1980) عام  حياته، وتويفبقي مثابراً على نشاطه العلمي حىت مرض يف آخر  اجلواب،استحضاره للمسائل ودقته يف 
 ار الوراق(. محاة دمن مشاهري وعلماء   ،ي انظر: الشقق) .- محه هللار 

 . مشاهري وعلماء مَحَاة ، من الشققي(2)
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 جامع إىل انتقل  مث، املرابط جامع يفدروسه  حيضر كان  :-رمحه هللا-(1) الصباغ توفيق الشيخ
 .(2) الشافعي هالفق يف  يدّرس وهو علوان الشيخ

،  مَحَاة مدينة يف الشافعي هالفق شيخ وهو، عليه يرتدد : كان-رمحه هللا-الشقفة خالد الشيخ
 العبادات  قسم أول من الشافعي هالفق يف دراسات  كتابه   عليه مسع كما ،  هالفق يدرس وهو إليه  استمع

 . (3)  منتهاه إىل
دروس العربية  ه له الفضل الكبري يف تلقين كان  : -رمحه هللا- (4) آغافضيلة الشيخ علي عثمان 

يف اللغة العربية وأخذ عنه عدة كتب   مَحَاة احلنفي وكان األول يف اللغة العربية وكان مرجع  الفقهوأصول 
  اسعيدً  كان كثرية و   اومنها الدروس النحوية وقرأ عليه كتبً ، احلنفيمنها اللباب يف شرح الكتاب يف الفقه 

ومل  ، صوفيةذهب أو طريقة مب األن الشيخ ما كان مقيدً ، آغاعلى الشيخ علي عثمان  هيف قراءت اجدً 
 

  1972)سنة  فيها    هـ(، وتويف  1292م /    1875: ولد يف مدينة مَحَاة، سنة )- رمحه هللا-( فضيلة الشيخ توفيق الشريازي الصباغ1) 
للعلم   -رمحه هللا-تفرغ  عشر،علومه األولية على يد علماء مَحَاة املشهورين يف هناية القرن التاسع  هـ(، تلقى 1392م / 

   العربية.، وعلم املنطق، ويف الفقه الشافعي وعلم التفسري وعلوم اللغة والتعليم، وبزغ يف علم التوحيد 
مديراً هلا مخسة وعشرين عاماً خترج منها على يديه كوكبة    م( وعمل  1924) عام  ساهم يف أتسيس مدرسة دار العلوم الشرعية حَبَماة  

 .  - رمحه هللا   -منهم العالمة الشيخ حممد احلامد  مَحَاة،من علماء مدينة  
)انظر:   .م( 1972)عام قرانه وتالميذه )مجعية العلماء( يف مَحَاة وكان رئيسًا هلا فرتة طويلة حىت وفاته أأسس مع خنبة من  

 الوراق(.  ر ، دامَحَاةمن مشاهري وعلماء   ،ي الشقق
. املرجع السابق (2)
 . املرجع السابق ( 3) 
، شيخ مفكر، بعيد األفق متحرر من الشوائب اليت ليست من اإلسالم يف شيء،  -رمحه هللا-( الشيخ علي عثمان آغا أبو عصام  4) 

ومؤمن بكل علم يتماشى مع القرآن الكرمي، إنه عامل مَحَاة يف اللغة العربية، وقد قرأ عليه الكثريون ولكن   خرافة،خال  من كل 
الذين يدرسون العلم للعلم، أما الذين يطلبون العلم لرتقاء املاجستري والدكتوراه فإنه كان ل يتالءم   كان يؤثُِر أن يُقرئ الفقراء

 العلم. : إن هؤلء يريدون أن يرتقوا حىت حيسنوا من وضعهم املادي، وليس من أجل اكتساهبم -رمحه هللا-معهم، بقوله 
وكان له درس كل يوم مجعة قبل املغرب يف جامع    ،همام الوقور واخلطيب املفوَّ حرم الوظيفة مخسة وثالثني سنة، مث أعيد فيها فكان اإل

ستشفاف،  اورمبا كان عنده    ،مث نقل درسه اىل جامع الشيخ إبراهيم يف السوق، وقد كان عميق التفكري سائحاً يف خياله   ،الدفن
َهان    ،كان يتنبأ أبشياء فتقع  فكثرياً ما فرأى معنوايته مرتفعة، وسأله   ،عند مرض موته -ه هللارمح-وقد عاده الشيخ حممد    نبـْ

عسى ربنا أن مين عليك ابلشفاء وتعطي الدروس من أول األسبوع  :قال له  ،فحمد هللا تعاىل، وملا رأى منه نشاطاً   ،عن أحواله 
َهان  القادم، فقال: اي    - رمحه هللا - سبوع مسع نعيه أول األ يف و   ،إن أول األسبوع القادم عند ربنا إن شاء هللا تعاىل  : شيخ    نبـْ

َهان  حممد       ذكرها الشيخهذه الرتمجة  )  تعاىل. عن شيخه، يف منزله يف مكة املكرمة يف لقاء ما بينه وبني الشيخ    -رمحه هللا-نبـْ
 . عبد اجمليد الشققي(



 

38 
 

يشخص بصره مث يتكلم عن  أحياانً ، اسلفيً  اكان حنفيً ف، مالصوفية طالهبخ و يلزم طالبه مبا يلزم به شي
كلمته  ف، تعامل مع الناسالكيفية يف  ، تعلم منه أشياء كثرية و ، فبقي معه عشرة سنوات ، قضية وقعت
يتكلم عن ف، تارخييةال، غرافيةاجل، بالغيةال، دروسه كلها تعتمد على األشياء العلميةو ، كانت حرة

   . (1)أمثاله  ان عامل قليلفك،  الكواكب واألجرام السماوية واجلبال والبحار
 :املطلب الثان: طالبه

كان يدرس يف معهد دار احلفاظ  و ، َماةيف حي بني احلريين حبَ ، ن يف املسجد احلراكيآبدأ بتدريس القر 
للطالب ، والعشاء يف مسجد احلراكيويدرس يف املساء بني العصر ، والدراسات القرآنية يف الصباح

سنة  )وائل أوابتدأ يف ذلك ، منه بعض الطالبات أن يقرأن عليه طلبوبعد زواجه ، البنني دون البنات 
،  ابملدرسة  ن ما يكو حىت كان بيته أشبه  ،  بعد ذلك تكاثرت الطالبات مع تكاثر الطالب و ،  (م    1968

وبذلك مت نشر القرآن بتعاونه  ، ام القرآن الكرمي غيبً وحفظ منه، وأجيز الكثري منهم، حىت بلغوا املئات 
 . حاضرها وسوقها،  مَحَاةجاء مدينة أر مع الشيخ "سعيد العبد هللا " يف 

   :من أوالده منهم كالتايل فقرأ عليه القرآن الكرمي ست، ن تتلمذ عليه أبناؤهومم
وعبد   ،وسعد ،وهادية، ومشاءوسها ابلقراءات العشر من طريقي حرز األماين والدرة املضية،  صباح

 (1485): إىل اإلجازات  وصل عدد ، وكثرياللق عليه اخلتتلمذ و ، الرمحن برواية حفص عن عاصم
 ،حرز األماينمن طريق  ،مبختلف الرواايت والقراءات  و ،اإلسالميبالد العامل  شىتمن  ،وطالبة اطالبً 

موجودة يف   مجيًعا هموأمساؤ ، (2)  جمازة (898) بلغ عدد النساء:ف ،النشر طيبةمنت و  الدرة املضيةمنت و 
 . (3)موقعه اخلاص على النت

 ، كما هو موضح يف اجلدول اآليت:ؤلفاتهمبالطالب والطالبات  الكثري من العددأجاز أيًضا و 
 

 
اهلاتف،   ، عرب - رمحه هللا- ها مع الشيخ و وأختها جنوى األشقر، من مقابلة مكتوبة أجر  األشقر  ( أفدانها من الدكتورة سلوى 1) 

 . ( 2010-10-28)  بتاريخ
اإلمام عاصم أيب    ةبساعات، بقراءوفاته    عليه قبل  اجلوال، ختمت   عبد الفتاح العنزي، عرب  األخت: روض( أفدان الرقم من إجازة  2) 

 ازة.النجود، فسجل الرقم يف أسفل اإلج
 - رمحه هللا-حممد نبهان بن حسني مصري( موقع علم القراءات، لفضيلة الشيخ 3) 

http://qraat.com/?page_id=2

 


http://qraat.com/?page_id=2
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 رجال لل ساء نلل احملررة يف القرآن الكرمي  اإلجازات
 41 65 من الشاطبية حفص رواية  يف إجازة

 195 333 من الشاطبية  عاصم إجازة يف قراءة اإلمام 
 17 38 من الشاطبية   قالونإجازة يف رواية 
 11 17 من الشاطبية  ورش إجازة يف رواية 

 24 40 من الشاطبية  ابن كثري إجازة يف قراءة اإلمام 
 6 7 من الشاطبية  أيب عمرو إجازة يف قراءة اإلمام 

 1 ---- من الشاطبية   السوسيإجازة يف رواية 
 12 40 من الشاطبية   ابن عامرإجازة يف قراءة اإلمام 

 16 20 من الشاطبية   محزةإجازة يف قراءة اإلمام 
 13 18 من الشاطبية  الكسائي إجازة يف قراءة اإلمام 

من الدرة   أبو جعفر إجازة يف قراءة اإلمام 
 املضية 

6 4 

 2 9 الدرة املضية من   يعقوبإجازة يف قراءة اإلمام 
 1 9 من الدرة املضية   خلفإجازة يف قراءة اإلمام 

 1 ---- طيبة  ال  خلف من إجازة يف قراءة اإلمام 
 13 1 حفص عن عاصم من الطيبة  يف روايةإجازة 

 5 -----  طيبة  العاصم إجازة يف قراءة اإلمام 
 1 -----  طيبة  من ال إجازة يف قراءة اإلمام انفع 

 13 ------  إجازة ابلقراءات السبع من الشاطبية 
إجازة ابلقراءات العشر من طريقي الشاطبية  

 والدرة
34 39 

املتممة للعشر من  إجازة يف القراءات الثالث 
 طريق الدرة 

20 15 

 5 9 لعشر الكربى ا إجازة يف القراءات 
 --- 1 إجازة بقصر املنفصل من الطيبة 
 -----  1 إجازة بتوسط املنفصل من الطيبة 
 ---- 1 إجازة بطول املنفصل من الطيبة 

 احملررة الشهادات  
 7 30 شهادة إتقان يف رواية حفص من الشاطبية 

 ---- 2 القاعدة النورانية 
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 املتون اإلجازات في
 10 32 إجازة يف منت الشاطبية 

 9 24 إجازة يف منت الدرة املضية 
 - رمحه هللا-الشيخ  ؤلفاتماإلجازات احملررة يف 

 70 159 يف التجويد   كتاب املذكرة

الرايش يف رواية شعبة بن عياش   كتاب الرايش
 من طريق حرز األماين 

-- 3 

مجيع كتب الشيخ ما عدا البشري منارات  
 البشر 

---- 4 

 
   :سوريةيف  هالثالث: وظائفاملطلب 

دار احلفاظ والدراسات   م( يف1963سنة )يدرس القرآن الكرمي يف  -رمحه هللا- نبهان بدأ الشيخ ال
 . رمحهما هللا  وكان يف طور اإلتقان على الشيخ سعيد العبد هللا، القرآنية اليت كان طالبا فيها آنذاك

،  القرآنيةوقد عمل مع الشيخ "سعيد العبد هللا " على تثبيت معهد دار احلفاظ والدراسات 
احلكومي  العرتافواكتسب املعهد بعض ، والقرويةفأحلق مع وزارة الشؤون البلدية ، والعرتاف به

 . والرمسي
رمحهما  -من حفظ القرآن الكرمي وَضْبِطه عند الشيخ سعيد العبد هللا  -رمحه هللا-وبعد أن انتهى

ة فإذا به مع فتقدم لإلمام، أعلنت وزارة األوقاف أبهنا حباجة إىل أئمة ومؤذنني وخطباء وحافظني -هللا
فقال يف نفسه: إنه ليس له  ، قد تقدموا إىل اإلمامة، عدد من إخوانه الذين حيضرون جمالس العلم معه

والشيخ   فكان من الناجحني هو فتقدم للمسابقة، والعلم والفقه م عليه يف الدراسةبينهم مكان لتقدمه
وراجع مديرية  ، ونزل من القرية إىل البلد ا شديدً  ا ففرح فرحً ، وكل منهما كفيف البصر، سعيد العبد هللا 

فإذا مبدير األوقاف يف ذلك الوقت يرفض توظيفهم ويقول: إنه ل يريد أن جيعل من ، َماةاألوقاف حبَ 
فحّول املعاملة إىل مدير األوقاف  ،  خليفاوي  َعْبِد الرَّمْحَنِ للعجزة, فاشتكى حملافظ البلد    ا دائرة األوقاف دارً 

إل أهنما مل خيتربا  ،  اوالشيخ سعيد مها الفائزان حقً   نبهان    ال  ابه مدير األوقاف أبن فأج ،  شاغوريقاسم  
واللجنة مكونة من الشيخ  ،  وشكل جلنة لفحصهما يف التجويد،  ليختربهم فيه  اوحدد هلما يومً ،  ابلتجويد
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    الشيخ  وُعنيِّ ،  ففازا ابلمتحان،  الصباغ والشيخ عبد هللا بن الشيخ توفيق  ،  املراد أمني الفتوى  َعْبِد اْلَعزِيزِ 
 مث نقل إىل جامع احلراكي يف حي بني احلريين وهو حيه. ، يف جامع املهنا  اإمامً  نبهان 

  -- فكان، وذلك قبل استالمه اإلمامة يف جامع احلراكي، مَحَاةشكل حلقة من أبناء احلي يف 
وكان جمموعة من كبار السن يتضايقون  ،  واألحاديث الشريفة والفقهيقرئهم القرآن الكرمي والسرية النبوية  

وكان عدد املصلني ،  وكانوا يضايقونه عن طريق إمام املسجد،  ويرون أن هذا العمل عبث وتضيع للوقت
وملا استلم إمامة ، فأخذ يعمل جهده يف الدعوة إىل هللا، قبل استالمه اإلمامة حوايل نصف صف

وطلبوا منه أن  ، ذمر األهايل واشتكوا إىل جده أن األطفال يضايقوهنم يف املسجدزاد ت، ااملسجد رمسيً 
حىت ترك املسجد ، يغلق ابب املسجد بعد كل صالة لكنه صمم واستمر يف دعوته وتعليمه األطفال

،  حني غادر البالد إىل اململكة العربية السعودية ، م(1981وفيه مثانية صفوف من املصلني يف )سنة 
 . (1) وأقام مبكة املكرمة كما سيأيت يف املطلب الرابع

وكان قبل  ، والعشاءبني املغرب  التدريس جبامع احلراكي رمسيً ابمن قبل مجعية العلماء وكلف 
يتخلل ذلك من  لدروس اليومية بعد كل صالة مع مااب وكان املسجد قد نشط ، اشخصيً  اذلك تطوعً 

 والتوحيد واحلديث والتفسري والسرية النبوية.  هدروس يف الفق
ومن حوله من الطلبة  ، علوم خمتلفةيف  دروس اتقريبً بعد العشاء يف كل يوم -رمحه هللا- وكان له 

كل ذلك مع استمراره يف طلب العلم بعد العصر يف حلقات طالب العلم لدى ،  يف منطقة احلاضر
 .(2) ونشاطمهة  وقته بني هنا وهناك بكليقسم وكان ، املشايخ

 : املطلب الرابع: رحلته إىل السعودية ووظائفه فيها
ض ذلك وآثر البقاء  ففر ، وظيفة التدريس واإلمامة يف اإلمارات العربية املتحدة-رمحه هللا-عليه  عرض

رغم بوادر الضغط على العلماء ، املغادرةأن لحظ رغبة مجاعة العلماء يف عدم  بعد مَحَاةيف بلده 
 .يف ذلك الوقت والدعاة

ويف أحداث ، (3) العمرة( ألداء 1980( إىل سنة )1976)وكان يرتدد إىل السعودية من سنة 
على أن خيرج من البلد   فعزم، فيهاله ولغريه من البقاء  وأنه أفضلوقع يف نفسه مغادرة البلد ، الثمانني

 
 . من مشاهري وعلماء مَحَاة( الشققي، 1) 
 املرجع السابق. ( 2) 
 األشقر وأختها جنوى، أجروا معه مقابلة مكتوبة. ، سلوى -رمحه هللا- ( أفدانه من طالبة الشيخ3) 
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رغب أوأان أيضا    له: فقال    -رمحهما هللا-وأخرب شيخه الشيخ "سعيد العبد هللا " ذلك  ،  كان أبي شكل  
وغادر البالد هو والشيخ  ، الطائرةكما قطع له بطاقة ،  جوازهوكلفه إبخراج جواز سفر له مع ، ذلك يف 

 .دون أن يكون يف ذهنهم هدف معني، املكرمةمكة  م( إىل 1981آذار عام )سعيد العبد هللا يف 
  د عبد احلمي"  الدكتور  الشيخ  جاءهم،  املكرمة  مكة  يف  الفرتة  تلك   يف  احلال  اهبم  استقر  أن  بعدو 

، الكرمي  للقرآن  مدرسني  اىل  حباجة  اجلامعة  إن   له:  وقال،  القرى  أم  جبامعة  املدرسني  أحد"  احلموي  منياأل
  د عبد احلمي" والدكتور" البار محزة" مبساعي الدكتور فيها ا تعيينهم ومت، الثبوتية اأوراقهم امنهم وأخذ

 هلما.   املقررة الوظيفة ابسم دخول أتشرية على للحصول، للقاهرة اذهب أن بعد، "األمني
 القراءات   قسم  يف  القرى  أم  جامعةيف    اعني مدرسً ،  م(1981وبعد استقراره يف مكة املكرمة عام )

 الدين. وأصول الدعوة كلية  يف
  العالية   املناصب  هلم  وكان،  منهم  الكثري  أجازو   والطالبات   الطالب   من  الكثري  بيته   عليه يف  توافدو 

 مبكة  الزاهر  منطقة  يف  للرائسة   التابعة  القرآن  حتفيظ  مدرسة  يف  القراءات   مادة  بتدريس  فُكل و ،  اجلامعة  يف
 . سنوات  أربع مدة  ذلك  يف واستمر، الثانوية املرحلة ت املكرمة لطالبا

  فيها  أقام، املكرمة مبكة ابلزاهر - خريية مجعية - القرى أم مجعية يف حماضرات  إلقامة ُدعيو 
  ن.قراءهت وحتسنت، القرآن بعض حفظن الاليت من الكثري منها  خترج، دورات عديدة

  كثري   حفظ، سنوات  أربع  مدى على القرى أم جبامعة الطالبات  قسم يف دورات  إبقامة ُكلفو 
، استعدادها  حبسبواحدة    كلٌ ،  األجزاء  بعض  أو،  واألداء  التالوة   يف  إتقان  مع،  اغيبً   القرآن  الطالبات   من

 (. 1  ) طالبة ستمائة يقارب  عددهن وكان

ودرس القرآن الكرمي والقراءات حبلقات البيان يف مسجد األمرية شهيدة ابلعزيزية اجلنوبية مبكة  
وطالباته من بعد صالة الفجر إىل كما كان يستقبل طالبه ،  وخترج على يده الكثري من القراء، املكرمة

 ساعة متأخرة من الليل.
 :املطلب اخلامس: مكانته العلمية

ابلفقه احلنفي   ابلعلوم اليت يهتم هبا طالب العلم يف هذه البيئة, فاهتم اهتم ؛ كان الشيخ ابن بيئته
إل أنه تبحر يف علم ، الشريعةواللغة والعربية والتاريخ وابقي العلوم ، واحلديث واملواريث، والشافعي

يت  وامتاز ابلدقة العلمية والضبط التام وهذا جلي يف كتبه ال، القراءات ابلتأليف والتعليم فربز بني أقرانه
 

 . من مشاهري وعلماء مَحَاة( الشققي،  1)  
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تطلبات عصره من إبراز علم مل اومن قرأ كتبه وجده مستوعبً ، بعدهااعتمدت عليها الكتب املؤلفة 
عن الشيخ  كتب/ د. اندي بن حداد القط،  املختلف فيهاالقراءات بيسر وسهولة وترك ذكر األقوال 

  ا حريصً ،  للعلم وأهله  امتواضعً   - رمحه هللا-كان  : ""(1) فقال  -رمحه هللا-  ِمْصرِيّ   ُحَسنْي    نبـَْهان ْبِن    حممد
رمحه  -فكان  ،  يف بيته  اكان كرميً ،  امما محله على أن يقرأ على من هم أصغر منه سنً ،  على تعلمه وتعليمه

 أحد أبنائه ليحملين إىل بيته ويكرم ضيافتنا أان وأسريت. إذا علم بوجودي يف مكة أرسل إيل-هللا 
 ألجل الستفسار عن مسألة يف أحياانً  علىوبعد أن ختم كان بني احلني واآلخر يتصل 

 ألجل السؤال والطمئنان على أحوالنا.   وأحياانً ، التحريرات 
 وقد راجعته له قبل الطباعة. ، الذي ختم به مؤلفاته  ىألف كتابه البشر 
 اجلنة".رمحة واسعة وأسكنه الفردوس األعلى من  نبهان  حممدرحم هللا الشيخ 

كان يسمع الكثري عن الشيخ نه  : إعن الشيخ قائاًل -حفظه هللا-وكتب الشيخ محدي صالح
التقى به أكثر من  م( 2009يف عام ) اة املكرمة حاجً وعندما حضر إىل مك -رمحه هللا - نبهان  حممد

  حممد محدي الشيخ فأجاز الشيخ ، يف عصره افريدً ، والقراءةيف األداء  اوابرعً  ا علميً  قوايً فوجده ، مرة
 .( 2)  الكربىيف العشر  نبهان 

كرم   (2013)سنة  ويف، النادرتكرم يف جامعة أم القرى جبائزة التخصص  (1990)سنة يف و 
وكتب عنه فضيلة ، القرآنجبائزة التأليف يف علم القراءات وعلوم  (3) السديس َعْبِد الرَّمْحَنِ من الشيخ 

أم القرى يوم كان   جامعةيف    نبهان  حممدفقد عرف الشيخ    :(4)  احلميديبن عبد هللا    َعْبِد اْلَعزِيزِ الشيخ  
للتفوق العلمي وسالمة   مثاًل  نفكا، والقراءات للقرآن  امدرسً  نبهان حممدفيها وكان الشيخ  اعميدً 

 
مبوعد مسبق، كان الغرض منها أن جييزه يف الصغرى وجييزه يف  -رمحه هللا-( كانت أول زايرة للشيخ اندي ملنزل الشيخ حمد نبهان1) 

ه  يقرأ عل  - رمحه هللا-ابلقراءات العشر الصغرى وأجازه هبا، والشيخ حممد نبهان عليه الفاحتة وأول البقرة  وابلفعل قرأ  الكربى، 
الفاحتة وأول البقرة ابلقراءات العشر الكربى وأجزه هبا، مث بعد حوايل سنة اتصل به وطلب منه قراءة ختمة كاملة ابلقراءات  

ة النشر على طريقة املهرة، اليت قال عنها ابن  وبدأ يف القراءة جبمع القراءات العشر الكربى من طريق طيب  العشر الكربى. 
الشيخ اندي    وقد أخذت اخلتمة حوايل الستة أشهر، ألنه وقتها وفر ،اجلزري: فاملاهر الذي إذا ما وقفا يبدا بوجه من عليه وقفاً 

ه الرتمجة من  .الباحثة أفادت هذ- رمحه هللا-يف أقصر مدة، لكثرة أشغال الشيخ حممد نبهات له الوقت الكايف حىت ينتهي 
 - حفظه هللا-الشيخ اندي 

 الكرمي. عليه الفاحتة وأول البقرة واختربه يف ابقي القرآن أ ( قر 2) 
 . الدعوةالعام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي مدير جممع إمام  الرئيس ( 3) 
 سابقاً.  ( عميد كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة أم القرى4) 
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لطالب العلم من سائر أحناء اململكة   اومقصدً ، األخالقالجتاه والعتدال يف منهجه والتخلق مبكارم 
 .(1)   حيث يفدون إليه وأيخذون عنه اإلجازة يف القراءات وهو عنصر مثايل يعتز به

أحد املشايخ الذين    نبهان  حممد ن الشيخ  : إ (2)  الغزوايوكتب عنه فضيلة الشيخ فيصل بن مجيل  
يقارب ثالثة عقود يف  أمضى ما فقد والقراءات أوقاهتم يف تعليم ونشر القرآن  أفنوا أعمارهم وصرفوا

نتفعوا ى يديه ثلة من طلبة العلم الذين اة جامعة أم القرى وخترج عل عتدريس طالب وطالبات اجلام
  وحلقة، الكرميمشاركات يف اثنوية حتفيظ القرآن كذلك له و ، يف جمال التدريس ابعلمه وأفادوا منه كثريً 

ممن أحيا سنة السلف الصاحل يف التلقي   ووه،  منزلهيف جامع األمرية شهيدة إضافة إىل استقباله لطلبة يف  
  نبهان    ن الشيخ حمد إ : (4) يف جملة اجملتمع الرتبوي املشوح َعْبِد اْلَعزِيزِ الشيخ وكتب عنه .(3)  واإلجازة
من نصيب مكة فهي مهبط   فكانت، مَحَاة وأستاذه سعيد العبد هللا من الدرر اليت نثرهتا كنانة  ِمْصرِيّ 
صلى   على ألسنة مشاخيهم إىل رسول هللا  طرايً   اهلذا الرعيل املبارك ممن تلقوا القرآن غضً   وامتداد،  الوحي

فهم يتتابعون عليه   دؤوب على العلم ومتابعته وصبور على طالبه ويسأل عنهم خوالشي، هللا عليه وسلم
يطلب من هذا مراعاة املد أو الغنة أو  ا حلفص وذك لورش والثالث لقالون فيف القراءة كل بدوره هذ

 . (5)وقد يشرح فكرة أو يقف عند كلمة من الفجر إىل منتصف الليل اإلدغام
  

 
 (، وينظر يف ملحق الصور. 2018، عرب اجلوال، يف نوفمرب )حممد نبهان بن حسني مصري( أفدانه من ولد الشيخ سعد بن  1) 
 املسجد احلرم املكي.  القرى، وإمام ( رئيس قسم القراءات جبامعة أم 2) 
وينظر يف ملحق الصور. (،  2018، عرب اجلوال، يف نوفمرب )حممد نبهان بن حسني مصري( أفدانه من ولد الشيخ سعد بن  3) 

 م. 1945من مواليد مدينة امليادين  سوري. ( أديب وشاعر وكاتب 4) 
يف نوفمرب  عرب اجلوال    حممد نبهان بن حسني مصريأفدان اجمللة من ابن الشيخ سعد بن  (،  1384)، العدد  اجملتمعجملة    (املشوح؛5) 

 (، وينظر يف ملحق الصور. 2018)
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 وأتثريه ، وأتثره، ومآثره،  أخالقهاملبحث الثالث: 
 :املطلب األول: أخالقه

يف أول شبابه ينظر إىل إخوانه ورفاقه الذين اتبعوا  -رمحه هللا-عفته واعتماده على كسب يده: كان 
وينظر إىل الباقني الذين تركوا  ، فيجدهم مستمرين وهم صاعدون هذا يف اهلندسة أو الطب، الدراسة

 هذا جنار وهذا خباز…  ، الدراسة يعملون
،  من املصروف  اله أسبوعيً   هوكلهم يكتسب وهو ميد يده إىل والده أو جده ليستلم منه ما خصص

وإخوانه يكتسبون  ،  عندما أييت ليتسلم املصروف  دون أن يطلبها وكم كان يتهرب من جده ويذوب خجاًل 
هللا تكفل لطالب العلم   وسلم: إن صلى هللا عليه  فيتذكر قوله ، أو يتابعون دراستهم، من عمل يدهم

 ابلعيش الرغد…
دون أن يكون    -صلى هللا عليه وسلم    -ما يدعو هللا يف هتجده أن حيقق له قول نبيه  اوكان كثريً 

 وحفظ القرآن وجلس بني يدي العلماء. ، وقد شرح هللا تعاىل صدره للعلم، للمآمت واجلنائز ااتبعً 
فاعتذر عن ، ه جاءه جده إلعطائه املصروف الذي كان قد خصصه له بعد قبضه أول راتب ل

 واستغنيت من فضل هللا مث من فضلك وفضل والدي … ،  استالمه وقال له: لقد قبضت راتب الوظيفة

(1) . 
وقد خصص له جده مخس لريات سورية يف األسبوع هدية له بسبب حتلقه يف حلقة الشيخ 

وقد كان يصرف على نفسه ونزهاته مما  ، بعد أن كان مصروفه لريتني، -رمحهم هللا -سعيد النعسان 
إىل  ، مث ابعه وربح فيه، احىت جتمع معه رأس مال اشرتى به خروفً ، منها اخصصه له جده ويوفر شيئً 

وشارك بعض الزراع وهكذا حىت يعتمد على  ،  وتسمينهاأن صار معه رأس مال عمل فيه بتجارة األغنام  
ومل يذكر مرة أنه سقطت عنه الزكاة  ،  ودنياهيشجعه على ذلك ويريد له اخلري يف دينه  وكان والده  ،  نفسه

 .(2)  الرشدمنذ أن بلغ سن 
  نبهان    فكان والده يبكي ويقول طاملا ال -رمحه هللا-بعد حفظه للقرآن الكرمي افتقر والده 

يف سداد    والده  داعاإلمامة كان يس عني له راتب من األوقاف على  وعندما  ،  حفظ القرآن أان الكسبان 
 الديون. 

 
 . وعلماء مَحَاةمن مشاهري ( الشققي، 1) 
املرجع السابق. ( 2) 
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 لطالب العلم  ا حمبً   ا رحيمً   اعطوفً   -رمحه هللا-كان  )  حوا عن صفاته:   حممدوكتب طالبه الدكتور  
 .ل يقبل من طالب العلم التقصري أو التأخري لغري عذر، اويف نفس الوقت كان حازمً ، ومحلة القرآن
قوي الربهان دقيق  ، حاضر احلجة، سريع البديهة، قوي احلفظ، عايل الذكاء - رمحه هللا -كان

 .له من امسه )نبهان( نصيب، الستدلل
 -رمحه هللا -كان 

ً
يقبل ما تثبت لديه صحته ووجاهته من اقرتاحات أتتيه على ، امتواضعً  اعامل

 .  كتبه ولو كانت من أصغر طالبه
فحني خيلو بنفسه يقرأ ،  منه بغري فائدة  اعلى الوقت ل يصرف شيئً   ا حريصً   -  رمحه هللا  -كان  

وكان  ، أو يقرأ لنفسه ويراجع، وحني يركب السيارة يستمع لطالبه، أو تالواته، ويسجل كتبه، ورده
 .حيرص على أن يقرأ كل ختمة برواية أو قراءة 

 .ضيف أو طالب علم ل تكاد ختلو مائدة من موائده من، اجوادً  اكرميً   -رمحه هللا-وكان 
ما كان يدفع لبعضهم أجرة الطريق  اوكثريً ، يشجع طالبه على طلب العلم ويساعدهم يف ذلك 

ما كان يطلب مين أن أشرتي عدة نسخ من  اوكثريً ، أو يعطيه مثن الكتاب املقرر عليه، للحضور إليه
 .بعض الكتب يف القراءات ليهدي منها لطالبه 

فانتفع هبا  ، اإلنرتنت لينتفع هبا طالب العلم يف أصقاع األرض جماانً ضع كتبه على نطلب أن 
وملا اشرتطت عليه إحدى دور النشر املشهورة أن يوقف ذلك لكي ، خلق كثري ومُحّلت آلف املرات 

 .تطبع له كتبه رفض
طلبت منه أن نطبع كتابه املذكرة يف التجويد طبعة خاصة للمهاجرين السوريني فكتب يل ورقة  

 .ازل فيها عن حقوقه ليوزع هلم جماانً تن
حيل مشاكلهم ويرجعون له يف شؤوهنم اخلاصة والعامة  ،  كاألب لطالبه وطالباته-هللارمحه  -كان  

 .فيجدون منه النصيحة والتوجيه والتقومي وهو يف ذلك كله الناصح األمني
 .ويكره التكلف يف كل شيء الفهم،حيب الطالب الذكي سريع  -رمحه هللا-كان 
 .اولو كان صغريً  ال ينسى يف دعائه من كل من أسدى إليه معروفً ، اوفيً  -رمحه هللا-كان 

ما زرته ورأيت دمعاته من أتثره على   اوكثريً ، األخبارها يوميً  ا مع قضااي أمته متابعً  وكان متفاعاًل 
 ) .1) املسلمني(ما وصل إليه حال 

 
http://qraat.com/?page_id=2.( موقع القراءات القرآنية1) 

http://qraat.com/?page_id=2
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يف أواخر حياته أعطى درسني يف قمة البالغة والسمو ملا قرأ على الشيخ/ اندي بن حداد القط 
 ومات ،  الغامديمث قرأ القراءات الشاذة على الشيخ/ علي بن سعد  ،  أمتهاالقراءات العشر الكربى حىت  

 يف ليلة وفاته. على الشيخ علي آخر درس كان ، يف عمر أولده اومه ، يتمها دون أن 
 : لب الثان: مآثرهاملط

 ن وجزأي، اإلمام عاصم راءةقب ا مخسة أجزاء سردً ، كان يراجع يف اليوم سبعة أجزاء من القرآن الكرمي
 . (1) القراءلبقية  األحد القراء حىت خيتم له مث لقارئ آخر تباعً 

متأخرة من مدرسة يف الصرب واجلََلِد يف تدريس القرآن والقراءات فقد كان يقرئ حىت ساعة  هو  
 واألربعمائة. وفاته حىت جتاوز عدد اجملازين األلف  قبل ساعة الليل حىت إىل

 همول جيد أحدمع طالبه  سري  ي  ان أنه ملا ك  لدرجة ،  يوصفكان حيب اإلقراء والقرآن بشكل ل  
 صوخيص، والقراءةابلعلم  اشغوفً  ن فكا، املختلفة لقراءات القرآن اب همكان يقرأ هو علي،  لقراءةل اجاهزً 

 . (2)  وأصدقائهلذلك الكثري من وقته مع طالبه 
كثري القراءة يف التاريخ واألدب    نكا،  والفقهكتب القراءات وعلوم القران لقراءته يف  إلضافة اب

 ومناسبته.شديد الستحضار ملا قرئ عليه يف وقته    وكان،  كاماًل وقرأ كتاب "التوراة"  ،  (3)  واألداينوالفرق  
أو مجاعات أن حيافظوا على  اأسأل احلافظني واحلافظات الذين اختارهم هللا لكتابه أفرادً  وصاايه:ومن 

وأن عليهم أن يتمسكوا هبذا الكتاب وميثلونه ، هديتهم الرابنية اليت خصهم هللا هبا من سائر الناس
يتصور حىت  صلى هللا عليه وسلم    برسول هللا  اقتداءً ،  اومعاملة وخلقً ،  وفعاًل   وعلى حياهتم قوًل ،  أبنفسهم

 .(4) ضاألر ميشي على  الناس إذا رأوهم أهنم قرآن
 

َهان ْبن ( أفدانها من ابن الشيخ سعد بن حممد 1)   (. 2018)نوفمرب اجلوال، يف   ، عربمصريُحَسنْي  نبـْ
 (. 26/6/2016)خبتاري اآلن،  ةمك  ، يف موقع:- رمحه هللا-خ كمال اليماين طالب الشيخيكتبه الشمقال  ( 2) 

now.com/235556.html#comment-http://www.makkah 

كتاب املوسوعة امليسرة يف األداين    و كتاب البداية والنهاية لبن كثري،  و كاماًل،( فقرأ عليه كتاب جمموع فتاوى ابن تيمية  3) 
واملذاهب املعاصرة، وكتاب املغين يف الفقه احلنبلي، وكتاب األغاين لألصفهاين، وكتاب املستطرف يف كل فن مستظرف، وكتاب  

ريية واإلمساعيلية والدروز، وكتاب مجال القراء لإلمام  ،وكتب يف معرفة الفرق الباطنية مثل النص3حياة احليوان الكربى اجلاحظ 
السخاوي، والكثري من كتاب إبراز املعاين أليب شامة، وشرح بلوغ األماين يف حتريرات الشاطبية، وكتاب التحريرات، وكتاب  

لبن قدامة، وكتاب فتح  احملتسب يف القراءات الشاذة لبن جين، وكتاب األشباه والنظائر للسيوطي، والكثري من كتاب املغين 
 وكتب أخرى كثرية.  ،وكتاب لسان العرب  ،الباري لبن حجر 

َهان ْبن ُحَسنْي ( 4)   - رمحه هللا-مصري موقع القراءات القرآنية، موقع الشيخ حممد نبـْ

http://www.makkah-now.com/235556.html#comment
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أعظم هدية من ،  نصيحته ألهل القرآن يقول هلم " إن هللا قد منَّ عليهم وأهداهم جوهرة نفيسة
فاهلل عز  ، فهذه عطية من هللا، [32]فاطر: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }رب العاملني إلنسان على وجه األرض 

كذلك  ،  أيتيه ابلكتاب حىت ، من بني سائر الرسلصلى هللا عليه وسلم  احممد وجل اصطفى رسوله 
الذين يقرؤون القرآن  صلى هللا عليه وسلم  فلذلك مثَّل النيب، اصطفى هذا احلافظ من بني هذه األمة

،  وأن هذه الثمرة اليانعة الكبرية والثمرة العظيمة اليت تفيده يف دينه ودنياه، كمثل الكواكب يف السماء 
مث بعد ذلك يقبل على ربه ، يف الدنيا اوجيعله عزيزً أما يف دينه فإن هللا حيفظه وينجيه من كل مكروه 

فإذا جاء يوم احلشر كان  ،  فيكون القرآن هو الذي ينجيه فيسأل القرآن لصاحبه اجلنة فيدخله هللا اجلنة
  فيعربون الصراط, وعندما، معه أبن يعربوا الصراط هللا القرآن ومن مرفيأ، القرآن معه وهو مع القرآن

عشر آايت ارتفع يف اجلنة   فإذا تال، رتفع درجةآية ا  القارئجلنة يقرؤون وكلما قرأ أيخذون مكاهنم يف ا
والذي حيفظ القرآن كله يرتقي مجيع درجات  ، والذي حيفظ مئة آية يرتقي مئة درجة، عشر درجات 

اللهم أعطه  :أرضيت ما فعلت بصاحبك؟ فيقول :يقول هللا للقرآن، اجلنة حيث هناك يكون التكرمي
اللهم أعطه  :فيقول، أرضيت ما فعلت بصاحبك  :مث يقول، النعيم فيجسد هللا النعيم فُيعطاه بيمينه
فيقول: نعم   بصاحبك؟أرضيت ما فعلت  : مث يقول هللا له، اخللد فُيجسد هللا اخللد فُيعطاه بيمينه

 رضيت. 
 ماذا يقول الشاطيب: 
ــد يف  ــاشـــــــــــ ــهينـ ــه حلبيبـ ــائـ  إرضـــــــــــ

 
 جــــــــهــــــــدا إلــــــــيــــــــه مــــــــوصــــــــــــــــــال 

،  ابلتوثيق، يتعهدها ا ودائمً ، فأوصيه أن حيفظ هذه النعمة وأن حيفظ هذه اجلوهرة اليت أُعطيها 
وإن مل يفعل ، عليه كساه جالله ومجاله احمافظً  اله كثريً  فإن كان قارائً ، يكثر من قراءة القرآن وتكريره

اجلالل واجلمال املعهود املوجود   ول يكون لصاحبه، فيه متأأت  امتعثرً ، امتلعثمً هذا يكون القرآن عنده 
    .(1)عند قراء القرآن"

 :هاملطلب الثالث: أتثره مبن سبق
أصحاب قال:" كان لدي فكرة أن أهل القرآن  فيه    اعن أكثر مشاخيه أتثريً -رمحه هللا-عندما سئل الشيخ

فرأيته ل ، القواص حممدمت إل ملا جئت إىل الشيخ آومل أعلم أن ليس كل أهل القرآن أصحاب م، مآمت

 
 http://qraat.com/?page_id=2

 ، سلوى األشقر وأختها جنوى، أجروا معه مقابلة مكتوبة. -رمحه هللا -الشيخأفدانه من طالبة (1)

http://qraat.com/?page_id=2
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يتبعون  ،  بينما أولئك يذهبون أبرجلهم،  وإمنا أييت أصحاب املآمت إليه أيخذونه بسيارهتم،  متآيذهب إىل امل
ويقولون: تفضل اي  ، أيتون إليه ، -رمحه هللا-القواص حممد أان والشيخ  فعند جلوسنا، املآمت بدون دعوى

وقلت: سأفعل مثله لن أذهب إىل املآمت ، فأعجبين الشيخ، فكان الشيخ صاحب عزة وكرامة، أستاذ
وكنت أرفض ،  كانوا عندما يدفنون امليت يقرؤون سوريت تبارك ويس،  ومن شدة نفوري من املآمت،  ذاهك

  مَحَاة وكذلك كانوا يلقنون امليت عندان يف ، نةوكان عمري وقتها تسعة عشر س، أن أكون من مجلتهم
وإذا سألوك  ،  ك فال ختف منهمو سيأتيك ملكان رحيمان رؤوفان يريدان لك اخلري فإذا جاؤ   :  فيقولون له

،  فيطلبون مين أن أحضر وألقنه،  وهكذا،  رسويل  حممد هللا ريب و   :  من ربك فأجبهم دون وجل ول خوف
   .رسول هللا حممدل إله إل هللا  :قل :  فأقول هلم اذهبوا وقولوا له

،  يعين احلاجات الرمسية والعادية ،  فكنت أقضي له مجيع حوائجه،  القواص قربين إليه  حممدوالشيخ  
  احىت يقول يل: من أين أرسلك هللا إيل؟ فوجدته حقً ،  فكنت أقضي له مجيع أغراضه وأقدمها له 

ً
،  اعامل

 إىل جانب احلق. اوالشيخ دائمً ، القواص حممدىل جانب الشيخ إ اكان احلق دائمً ،  فإذا كنا بني علماء
 .  (1)غا والشيخ سعيد منثل اجتاه املذهب السلفي"وبقينا أان وإايه والشيخ آ

عن -رمحه هللا-مّرة الشيخ سعيد النعسان سئل  فقد ابلشيخ سعيد النعسان -رمحه هللا-أتثر و
 ؟(2) عشرونعدد ركعات صالة الرتاويح هل هي مثان أم 

يوم القيامة نتمىن أن نكون قد ركعنا ركعة زايدة هلل تعاىل يف هذه  احلكيم:فقال جبواب العامل 
"حنن نريد أي حجة لكي نتصدق  :  -رمحه هللا-نبهان  حممدالشيخ    لما قا  ذلك عند  رفظه،  الدنيا احلياة  

 ونتقرب إىل هللا تعاىل"  
 ( 3) ! ل زكاة على حلي املرأة عند الشافعية   :ما قيل له هكذا رد عند

إل ودعا له يف  مل يكتب كتاابً ، وكان شديد الدعاء لشيوخه وخاصة الشيخ سعيد العبد هللا
 .  ااخلتم ببكاء وشوق له رمحهم هللا مجيعً ومل خيتم عليه قارئ إل دعا له يف دعاء ، مقدمته

 : أتثريه  املطلب الرابع:

 
 ، سلوى األشقر وأختها جنوى، أجروا معه مقابلة مكتوبة. -رمحه هللا- ( أفدانه من طالبة الشيخ1) 
 ، دط. هنضتهاالعالمة حممد سعيد النعسان مفيت مَحَاة ورائد ، يانظر: الشقق (2) 
 ( 2018) نوفمرب   خ، بتاريحممد نبهان بن حسني مصري الشيخ  مقال: بعنوان: وفاةسارية، ( عجلوين، 3) 
،http://majles.alukah.net/t143509/  

http://majles.alukah.net/t143509/
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وا يتهافتون عليه كتهافت  فكان،  عالقة األب أبولده من احرتام وتقديركانت عالقته مع طالبه وطالباته  
وقفت الباحثة على تسجيالت صوتية يف مكتبته  ، ا صوتيً  هذا يسجل له كتاابً ، على األزهار الفراش

وهذا يفرغ  ، وتسجيالت يف شروح املنظومات ، تسجيالت يف كتب التحريرات ، أبصوات خمتلفة لطالبه 
فرزقه هللا اهليبة واإلجالل يف ، بكل حب وامتنان له وهذا يراجع له ويدقق، ا له ما أماله عليه صوتيً 

،  إبظهار كتبهوهذا واضح وجلي يف مقدمة كتبه فال بد له من أن يشكرهم على مساعدهتم له ، قلوهبم
ومن جاءه منهم يريد اإلجازة بقراءة واحدة بسبب حسن معاملة الشيخ وجوده بعلمه والتزامه مبواعيده  

فيبث فيهم روح العمل ، لقدر كبري من القراءات بكل فرح وسرور ال خيرج القارئ من عنده إل جامعً 
 واهلمة والنشاط بكلماته وتشجيعه وصربه. 
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 ه وسندهاملبحث الرابع: مذهب
 : املطلب األول: مذهبه الفقهي

  - رمحه هللا -احلنفي على الشيخ زاكي الدندشي    درس الفقه  هأن  جيد  -رمحه هللا-تبع لسرية الشيخ  إن املت
  خالد  الشيخ الشافعي بسبب حضوره دروس  ابلفقه على دراية  اوكان أيضً ، احلنفي الفقه يف أجازه  وقد

 من الشافعي هالفق يف دراسات  كتابه   عليه مسعوقد  ,مَحَاة  مدينة يف الشافعي هالفق شيخ وهو الشقفة
منفتح على مجيع األقوال ، له غري متعصب ملذهبه وغري منزو  ولكنه ، منتهاه إىل العبادات  قسم أول

  أنه عندما  ومن أمثلة ذلك:، عند الفتوى  اوحكيمً  ارؤوفً  -رمحه هللا-كان ولذلك  ، األخرى واملذاهب
كثر الزحام على رمي اجلمرات اثين أايم التشريق وأدى ذلك إىل وفيات ومشقة على الناس أفىت جبواز 

ملا مت بناء منشأة اجلمرات وتوسعتها   مث، احلنفيلقول يف املذهب  االرمي قبل الزوال للمتعجل مستندً 
لة طالق ووجد أن فتواه  مسأوإن سأل يف  ،  وانعدم الزحام واملشقة رجع إىل عدم جواز الرمي قبل الزوال

 . خرآ املستفيت مل جيب وأحاله إىل مفت   احلرج علىتتسبب 
 : سنده يف القراءاتناملطلب الثا

 :  حرز األمانيف القراءات السبع من طريق  الفرع األول: سنده
 :  الدرة املضيةو  حرز األماينثالثة أسانيد من  هل

وابن   نبهان  حممدهذا السند بني الشيخ  ويف ،احللواين أمحد ويتصل ابلشيخ  مَحَاة ءقرا سند-1
   .اشيخً  أو مخسة عشر اجلزري أربعة عشر

هذ السند بني الشيخ  ويف ،احللواين أمحدويتصل ابلشيخ  مِحْص يتصل بشيخ قراء دوسن-2
   .اشيخً  أو أربعة عشر اجلزري ثالثة عشر وابن نبهان حممد

إىل رسول   اسندً   مأقرهبهو  و ،  -رمحه هللا-  احللواين  أمحدإىل الشيخ  قراء دمشق  يتصل بوسند  -3
فيكون  ، اشيخً حدى عشر إ و أ ةعشر  اجلزري وابن احللواين أمحد فبني الشيخ صلى هللا عليه وسلم  هللا

 . اشيخً  عشراثنا عشر أو ثالثة اجلزري من طريقه  ابنو  نبهان  حممدبني الشيخ 
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مبضمون حرز األماين  القرآن الكرمي كاماًل  نبهان حممدالشيخ  أقر  : مَحَاة طريق قراء  منسنده 
وهو  ، (1) ةنَأْسَعَد الشحن نُورِيٌّ بوهو تلقاه عن الشيخ ، احلموي  مد الشيخ سعيد بن عبد هللا احمل على

-  احللواين أمحد الشيخ  عنوهو ، (3) الكيزوايالشيخ حممود  وهو عن، (2)  البابويل أمحد عن الشيخ 
 . -ارمحهم هللا مجيعً 

 
 1شكل 

  مبضمون حرز األماين  العشرلقراءات اب نبهان  حممد الشيخ  أجاز  :مِحْصطريق قراء  منسنده 
عيون السود شيخ قراء  عبد العزيز الشيخ على  قرأ  وهو قد، الدرويبعبد الغفار الشيخ  : الدرة املضيةو 

 
إليه   ت زمانه، أسندتلقى القراءات السبع والعشر على شيوخ  الكرمي، مثالقرآن  ظ (، حفه1298-م1881)مَحَاة، ( ولد يف 1) 

الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن   عإمتا  الربماوي، )انظر: . رمحه هللام( 6/7/1950) مَحَاة، تويفراء يف مدينة قمشيخة ال 
 ( 666:ص ، 4ج، 2ط،  الثامن 

  ه النعسان، قرأ علي  ى شيوخه: مصطف  نفوقها، م اليت    ة والعشر، واألربع ه(، تلقى القراءات السبع  1228( ولد يف مَحَاة، احلاضر، )2) 
حممود الكيزاوي    خالشاطبية، والشيعليه ختمة ابلقراءات السبع من    حممد البوشي قرأ   خالشاطبية، والشيحفص عن عاصم من  

الفضالء برتاجم    عإمتا   الربماوي، انظر:  ،  رمحه هللا   ه( يف مَحَاة1337)  والدرة، تويفق الشاطبية  قرأ عليه القراءات العشر من طري
 . 116-115:ص، 2ج،  2ط،  الثامن القراء ما بعد القرن 

دمشق،    على شيخ قراء  القرآن على غري واحد، قرأ   إصابته مبرض، قرأ  أثر  وكف بصره على   يتيماً   ش (، عاه 1245)   ( ولد يف مَحَاة 3) 
- رمحه هللا-ه(1328تويف يف مِحْص)   مِحْص ودرس فيها القراءات، والقراءات، وسافر إىل ن آ مث عاد إىل مَحَاة، ودرس فيها القر 

 566-565،ص:4ج،2،طإمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن الثامن   انظر: الربماوي، ،

الشيخ 
َأمْحَد 
احللواين

الشيخ 
حَمُْمود

الكيزواي

الشيخ 
َأمْحَد 
البابويل

الشيخ 
نوري بن
أسعد 
الشحنة

الشيخ 
ن سعيد ب

اَّللَِّ َعْبدِ 
احملمد 

الشيخ 
ان حممد نبه
بن حسني
مصري



 

53 
 

رمحهم هللا   احللواين أمحدعلى والده الشيخ  ووه ، (2) احللواينسليم  حممدعلى الشيخ  وهو، (1) مِحْص
امجيعً 

 
 2شكل 
 مبضمون حرز األماينالعشر لقراءات اب نبهان  حممدأجاز الشيخ  طريق قراء دمشق: من هسند

والده   على وهو، احللواينسليم  حممدعلى الشيخ قرأ  ووه، الطرابيشيالشيخ بكري  : الدرة املضيةو 
 . -ارمحهم هللا مجيعً - احللواين أمحد الشيخ

 
 

وارحتل    لى علمائها، ع  ونزل إىل دمشق فقرأ   وحفظ الدرة والطيبة،  ية،السبع من الشاطب   ت ه(،وتلقى القراءا1335( ولد يف مِحْص)1) 
حِبْمص وجلس لإلقراء فانتفع به   اً افتتح دار  على شيخ القراء فيها، وسافر إىل مصر وقرأ  إىل مكة وقرأ على شيخ القراء فيها،

حممد سليم احللواين ابلقراءات العشر من  من شيوخه: الشيخ سليمان الفارسكوري ابلقراءات السبع، الشيخ  خلق ل حيصون، 
والشيخ َأمْحَد التيجي ابلقراءات األربع   والشيخ عبد القادر قويدر العربيين ابلقراءات العشر الكربى،  طريقي الشاطبية والدرة، 

  وآخرون،  , ربع عشرعليه القراءات األ الشيخ علي بن حممد الضباع قرأ  عشرة مبضمن الشاطبية والدرة والطيبة والفوائد املعتربة،
إمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد   انظر: الربماوي، . رمحه هللا ه( أثناء صالته للتهجد وهو ساجد 13/2/1399تويف )

 . 166إىل ص160،ص:3ج ،2،طالقرن الثامن 
  رية على والده مجعاً ختمات كثعشر، وقرأ وأمت اجلمع يف الرابعة  ه( وحفظ القرآن يف العاشرة من عمره،1285) ولد يف دمشق(2)

إمتاع   انظر: الربماوي، . ه( بدمشق 1363)رمحه هللا تويف بدأ ابإلقراء إبذن والده وهو يف الثانية عشر من عمره،  ، وإفراداً 
.169،ص4ج،2ط، الثامن الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن 

د الشيخ َأمحَْ 
احللواين

الشيخ حممد 
ينسليم احللوا

الشيخ عبد 
العزيز عيون

السود 

الشيخ عبد 
الغفار الدرويب

الشيخ حممد 
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مصري
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 3شكل 
وهو على الشيخ ،  شيخ القراء مبكة   (1)  املرزوقي  أمحدعلى الشيخ    احللواين  أمحد )ح( وقرأ الشيخ  

وهو  ، السجاعي دهعلى الشيخ عب ووه، (3) األجهوري الرَّمْحَنِ َعْبِد وهو على الشيخ ، (2)إبراهيم العبيدي
 َعْبِد الرَّمْحَنِ على  وهو، بن قاسم البقري حممدوهو على الشيخ ، بن رحيب البقري أمحدعلى الشيخ 

 أمحدوهو على الشيخ ، وهو على الشيخ إبراهيم السمدِّيسي، اليمين على الشيخ علي غامن املقدسي
صلى    - على الشمس ابن اجلزري بسنده يف كتاب النشر لإلمام الشاطيب إىل رسول هللاوهو  ،  األميوطي

 .--عن رب العزة - عليه السالم-عن جربيل-هللا عليه وسلم 

 
بتدريس القرآن الكرمي والتفسري   البهية قام ه(، عني مفتيا للمالكية مبكة  1205)عام ولد بسنباط يف مجهورية مصر العربية  (  1) 

هـ اثنتني وستني ومائتني وألف من اهلجرة   1262تويف مبكة عام  والعلوم الشرعية يف مسجد احلرم املكي جبوار مقام املالكي،
 26:ص ، 2ج، 2ط،  الثامن إمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن   انظر: الربماوي، املعالة. ودفن مبقربة 

غالب أسانيد القراء املتأخرين، ومجيع األسانيد اليت تتميز ابلعلو يف هذا العصر من   ينتهي  وموطًنا إليه ا ( من أهل مصر مولدً  2) 
 73:ص ، 2ج، املرجع السابقانظر:   ..املرتجم مبحرر الطيبة طريقه وعرف 

  املرجع ، انظر: ( هـ 1198)عام مبصر  من أهل مصر، دخل الشام وزار حلب، وعاد إىل مصر، فدرس يف األزهر إىل أن تويف ( 3) 
 180،ص:2ج،  السابق 
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 4شكل 
إبراهيم وهو على الشيخ ، املرزوقي شيخ القراء مبكة  أمحد على الشيخ  احللواين أمحدوقرأ الشيخ 

وهو على الشيخ ،  على الشيخ عبدو السجاعي  ووه ،  األجهوري  َعْبِد الرَّمْحَنِ وهو على الشيخ  ،  العبيدي
 َعْبِد الرَّمْحَنِ وهو على الشيخ الزين ، بن قاسم البقري حممدوهو على الشيخ ، بن رحيب البقري أمحد

بن سامل   حممد وهو عن الشيخ الناصر ، عن والده العالمة شحاذة اليمين و وه، (1) بن شحاذة اليمين

 
وانتهت إليه رايسة    ،ه(، ونشأ هبا، قرأ القرآن الكرمي وحفظه مث تعلم القراءات العشر وأتقنها وتعلم الفقه  975)عام  ولد مبصر (1)

تويف فجاءة ليلة   علم القراءات، وغالب قراء جهات احلجاز والشام ومصر، أخذوا عنه هذا العلم وانتفعوا به وعم نفعهم بربكته،
 173:ص ،  2ج،  2ط،  الثامنإمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن    وي، انظر: الربما .  ) هـ1050/  10/  5(1الثنني  

لواين الشيخ َأمْحَد احل

زوقي الشيخ َأمْحَد املر 

يديالشيخ إبراهيم العب

مْحَِن الشيخ َعْبِد الرَّ 
األجهوري

رحيب الشيخ َأمْحَد بن
البقري 

م الشيخ حممد بن قاس
البقري

ن مْحَِن بالشيخ َعْبِد الرَّ 
شحاذة اليمين 

الشيخ غامن املقدسي الشيخ إبراهيم 
السمدِّيسي 

وطي الشيخ َأمْحَد األمي

الشمس ابن اجلزري 
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، (3)عن كل من: الشيخ رضوان العقيب وهو ، ( 2) وهو عن شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، (1)الطبالوي
وهم على خامتة احملققني ،  (6)القلقيلي  أمحد والشيخ  ،  (5) والشيخ طاهر النويري،  (4) األميوطي  أمحدوالشيخ  

 اجلزري.  حممدبن  حممد
 
 

 
صلى   - ، تلقى العلم عن أجلة من املشايخ يف عصره، وكان مشهورا يف مصر بكثرة رؤية رسول هللا هـ(  866)عام ولد مبصر ( 1)

من املتبحرين يف التفسري والقراءات والفقه والنحو واحلديث واألصول واملعاين والبيان واحلساب واملنطق    ن ، كا- هللا عليه وسلم
املرجع  انظر:  .هـ( 996/ 6 /10)يف والكالم والتصوف، ومل يكن يف مصر أحفظ ملنقولت هذه العلوم منه، تويف مبصر 

 284: ص، 2، جالسابق 
حفظ   وكمل التربيزي، حفظ القرآن الكرمي وعمدة األحكام وبعض خمتصر  بسنيكه من الشرقية ونشأ هبا، هـ( 826)عام ( ولد 2)

ابلقاهرة، ودفن ابلقرافة ابلقرب   ه(925/ 12 /4)يف تويف رمحه هللا تعاىل يف يوم اجلمعة  األصلي، املختصر مث حفظ املنهاج 
 . 126:ص، 2ج، املرجع السابقانظر:   .من مقربة اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل 

هـ(، بدأ املرتجم حبفظ القرآن الكرمي، مث جوده، مث تلقى القراءات    769) عام  ولد مبنية عقبة ابجليزة ابلقاهرة يف شهر رجب احلرام  (3)
ا ابلعشر داخل الكعبة،  من سورة البقرة مجعً ( املفلحون ) على ابن اجلزري من الفاحتة إىل قوله قرأ ا، ا ومجعً السبع والعشر إفرادً 

 120: ص ، 2املرجع السابق، ج: انظر هـ(. 852/  7 /3) اإلثنني تويف يف تربة قجماس، يوم 

انظر:   هـ(.   882)عام  تويف    ، تلقى القراءات وعلومها وشارك يف بعض العلوم وكان من الشعراء،هـ(   808)عام  ولد ابإلسكندرية  (4)
 . 18،ص:2،جاملرجع السابق

يف وقته، مث   القراءمجع من  علىهـ(، حفظ القرآن الكرمي وقرأ ابلسبعة والعشرة  790)بعد ولد بقرية دنديل ابلقرب من النويرة (5)
 . 149:ص،  2ج، املرجع السابقانظر:   هـ (. 856)عام  تلقى علم الفقه والفرائض واحلديث، تويف يف ربيع األول 

وتلقى العلوم الشرعية   إىل القاهرة وتعلم هبا،مقرئ من أهل قلقيلة بفلسطني، مث انتقل إىل القدس صغريا وتعلم هبا، مث ارحتل (6)
 . 263:ص، 2ج،  السابقاملرجع انظر:   هـ(. 902) عام بعد  - رمحه هللا  - تويف   وعلم القراءات والتجويد وعلوم القرآن،

 



 

57 
 

 

 
 
 

 
 

 5شكل 
  

د الشيخ َأمحَْ 
احللواين 

د الشيخ َأمحَْ 
املرزوقي 

يم الشيخ إبراه
العبيدي

ِد الشيخ َعبْ 
الرَّمْحَنِ 

األجهوري

الشيخ عبدو
السجاعي

د بنالشيخ َأمحَْ 
يرحيب البقر 

الشيخ حممد 
بن قاسم 

البقري

ِد الشيخ َعبْ 
اليمين الرَّمْحَنِ 

والده العالمة 
شحاذة اليمين

ر الشيخ الناص
حممد بن سامل

الطبالوي

شيخ اإلسالم 
يزكراي األنصار 

الشيخ رضوان
العقيب

الشمس ابن 
اجلزري
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 : للعشريف القراءات الثالث املتممة  الفرع الثان: سنده 
 : نفس أسانيد القراءات السبع الثالثة املذكورة سابًقا يف القراءات الثالث    -رمحه هللا-للشيخ حممد نبهان  

عيون عبد العزيز  على الشيخ  مباشرًة  قد قرأ  ف  -رمحه هللا-  احملمد  عبد هللا  بن  سعيدعن طريق الشيخ  -1
-على والده الشيخ أمحد احللواين  والسود شيخ قراء مِحْص، وهو على الشيخ حممد سليم احللواين، وه

 . -رمحهم هللا
رمحه  -ون السودوهو على الشيخ عبد العزيز عي ،-رمحه هللا-عن طريق الشيخ عبد الغفار الدرويب-2
 ذكر سابًقا.  ا، كم-هللا
قرأ على الشيخ حممد سليم احللواين، وهو على والده الشيخ   والشيخ بكري الطرابيشي، وهعن طريق  -3

 أمحد احللواين رمحهم هللا مجيًعا

 
 

كما هو    ا( شيخً أو مخسة عشر )أربعة عشروابن اجلزري  نبهان حممدإذ بني الشيخ  عايل هسندفيكون 
 يف الشكل:

الشيخ محمد نبهان بن حسين 
:مصري تلقى عن 

الشيخ سعيد بن عبد هللا 
المحمد  

بيالشيخ عبد الغفار الدرويالشيخ بكري الطرابيش
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 (. 6شكل )

 على :يف القراءات الثالث املتممة للشاطبية  الدرة املضيةمبضمون  قرأ القرآن الكرمي كاماًل فقد 
على    ، وهومِحْصشيخ قراء    عيون السود  َعْبِد اْلَعزِيزِ   على الشيخ  احلموي، وهو   مدسعيد بن عبد هللا احمل

على الشيخ   وهو ، الرفاعي الشهري ابحللواين أمحدعلى والده الشيخ  احللواين، وهوسليم  حممدالشيخ 
 َعْبِد الرَّمْحَنِ وهو على الشيخ ، على الشيخ إبراهيم العبيدي وهو مبكةاملرزوقي شيخ القراء  أمحد

 .بن رحيب البقري أمحدوهو على الشيخ ، وهو على الشيخ عبدو السجاعي ،األجهوري
على  البقري، وهوبن رحيب  أمحداألجهوري على الشيخ  َعْبِد الرَّمْحَنِ قرأ الشيخ  اأيضً )ح( و 

والده   علىوهو ، بن شحاذة اليمين َعْبِد الرَّمْحَنِ  الشيخ الزين على  البقري، وهو بن قاسم  حممدالشيخ 
اإلسالم زكراي  شيخ    علىوهو  ،  بن سامل الطبالوي   حممد الشيخ الناصر    لىوهو ع،  العالمة شحاذة اليمين

،  النويريوالشيخ طاهر  ،  األميوطي  أمحدوالشيخ  ،  العقيبالشيخ رضوان    :كل من  لىوهو ع  ،  األنصاري
 . )ح(  اجلزري حممدبن  حممدوهم على خامتة احملققني ، القلقيلي أمحد والشيخ

الشيخ حممد 
نبهان بن 
رِيُحسني ِمصْ 

الشيخ سعيد
مدعبد هللا احمل

ِد الشيخ َعبْ 
يون اْلَعزِيِز ع

السود

الشيخ حممد 
سليم احللواين

د الشيخ َأمحَْ 
احللواين

د الشيخ َأمحَْ 
املرزوقي

يم الشيخ إبراه
العبيدي

مْحَنِ َعْبِد الرَّ 
األجهوري

الشيخ عبدو
السجاعي

د الشيخ َأمحَْ 
يرحيب البقر 

ن الشيخ حممد ب
قاسم البقري

الشيخ الزين
مْحَنِ َعْبِد الرَّ 

اليمين
الشيخ غامن 

املقدسي

يم الشيخ إبراه
السمدِّيسي

د الشيخ َأمحَْ 
األميوطي

اإلمام حممد بن
حممد اجلزري
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على الشيخ إبراهيم  املقدسي، وهو الشيخ غامن  اليمين على َعْبِد الرَّمْحَنِ الشيخ الزين قرأ  اأيضً و 
  وهو على الشمس ابن اجلزري بسنده يف كتاب النشر  ،األميوطي أمحد على الشيخ  السمديسي، وهو

 .--عن رب العزة-السالم. عليه -عن جربيل -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسول هللا
  أسانيد، له ثالثة : النشرسنده يف القراءات العشر الكربى من طريق طيبة  الفرع الثالث:

 والتفصيل كاآليت: اعشر( شيخً )مثانية عشر أو تسعة  اإلمام ابن اجلزريبينه وبني و 
 : كما هو موضحواإلمام املتويل مخسة شيوخ    نبهان   حممدهذا السند بني الشيخ    األول: يفالسند  

 

 
 

 (.7) الشكل:
 أمحدعبد الرازق بن السيد بن الشيخ  عن، القطاندي بن حداد الشيخ تلقى هذه القراءة عن 

 نع وهو ، سعيد الشيخ إبراهيمشيخه  نع وهو، جبيلسامل إبراهيم  حممدالشيخ  عن وهو ، البكري
  ووه، الشريفعن شيخه الشيخ حسن اجلريسي كبري األزهر  وهو، العناين أمحد  حممدبن  حممدالشيخ 

 . ة آنذاكاملصرياملتويل شيخ املقارئ  أمحدبن  حممد عن فضيلة الشيخ
  

اإلمام 
حممد 
املتويل

الشيخ 
حسن 

ياجلريس

الشيخ 
حممد 

د َأمحَْ 
العناين

الشيخ 
حممد 
سامل 
إبراهيم
جبيل

الشيخ 
عبد 

الرزاق 
البكري

الشيخ 
اندي 
حداد 
القط

الشيخ 
حممد 
نبهان 
بن 

حسني 
مصري
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كما هو يف  واإلمام املتويل مخسة شيوخ   نبهان  حممد هذا السند بني الشيخ  الثاين: يف السند 
  8الشكل:

 
على   االشيخ عبد الرزاق البكري قرأ أيضً شيخه اندي أن الشيخ  نبهان حممد الشيخ  أخرب فقد

، الزايت  َعْبِد اْلَعزِيزِ بن  أمحد الشيخشيخه على  وهو، األمشوينعبد املنعم مصطفى  أمحد خالشيشيخه 
 . ااملتويل املذكور آنفً  أمحدبن  حممد الشيخعلى  وهو ، هنيديالفتاح  عبد الشيخعلى  وهو

رمحهم هللا  -وبني اإلمام املتويل أربعة شيوخ  نبهان  حممدهذا السند بني الشيخ    الثالث: يفالسند  
  .  وهو سند عال   -امجيعً 

 
 ووه بن صالح الدين حممدمحدي بن الشيخ  فضيلةُ  اأيضً  نبهان حممد الشيخَ  أجاز)ح( كما 

 لىع، الزايت  َعْبِد اْلَعزِيزِ بن  أمحدالشيخ  على، جربيلالشيخ حسنني بن إبراهيم بن شيخه على قرأ 
 املتويل. أمحدبن  حممد الشيخ  لىوهو ع، الفتاح بن هنيدي دعبالشيخ 

الشيخ 
حممد 
املتويل

الشيخ 
عبد 
الفتاح
هنيدي

الشيخ 
بن َأمْحَد

َعْبدِ 
يِز اْلَعزِ 

الزايت

الشيخ 
َأمْحَد

األمشوين

عبد 
الرزاق 
البكري

الشيخ 
اندي 
القط

الشيخ 
حممد 
ن نبهان ب

حسني 
مصري

د الشيخ حمم
د بن َأمحَْ 
املتويل

د الشيخ عب
ن الفتاح ب
هنيدي

دالشيخ َأمحَْ 
ِد بن َعبْ 
اْلَعزِيزِ 
الزايت

الشيخ 
ن حسنني ب
ن إبراهيم ب
جربيل

الشيخ 
محدي بن 
صالح 
الدين 

د    لشيخ حمما
بنبهانن

حسني 
ِمْصرِيّ 
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 (.9الشكل: )

شيخه احملقق الشيخ   :املتويل على  أمحدبن    حممدالشيخ  قرأ    :(1)املتويل  أمحدبن    حممدسند الشيخ  
وهو على السيد إبراهيم   ،  املعروف بسلمونه  حممدبن  أمحد على شيخه  التهامي، وهوالدري  أمحد

األجهوري والشيخ علي البدري والشيخ  َعْبِد الرَّمْحَنِ  منهم: الشيخوهو على مشايخ حمققني ، العبيدي
 السمنودي. املنري 

منهم :  أما الشيخ األجهوري والشيخ البدري والشيخ السمنودي فقرؤوا على مجاعة من احملققني
وهو على ، البنا الدمياطي أمحدوهو على الشيخ ، ابن الدمياطي ىوهو عل ، اإلسقاطي أمحدالشيخ 

بن العالمة    َعْبِد الرَّمْحَنِ على الزين    وهو،  الشيخ علي بن علي الشرباملي  ءالعالمة أبو الضيا:  مشايخ منهم
  حممد بن الشرف عبد احلق بن    أمحدوهو على تلميذ والده العالمة شهاب الدين  ،  الشيخ شحاذة اليمين

بن خليل بن موسى بن غامن املقدسي   حممدوقرأ اليمين أيضا على النور علي بن  ، )ح( السنباطي

 
 هـ ( 1313/  3/ 12يف ) - رمحه هللا تعاىل-هـ(، تويف   1250)عام  الدرب األمحر ابلقاهرة، يف  -بضم اخلاء - ولد خبط  (1)

اشتغل ابإلقراء، ووىل  ، له مؤلفات وجهود عظيمة يف خدمة اعلم القراءات .ودفن ابلقرافة الكربى ابلقاهرة، ابلقرب من ابب الوداع
،  2ج ، 2ط، الثامنإمتاع الفضالء برتاجم القراء ما بعد القرن  انظر: الربماوي،  .ةصري مشيخة اإلقراء والقراءات ابلداير امل 

 . 271:ص
 

ن الشيخ حممدب
ويلَأمْحَد املت

د الشيخ َأمحَْ 
الدري التهامي

د بنَأمحَْ الشيخ 
حممد املعروف

بسلمونه

يم إبراهالشيخ 
العبيدي

ِد الشيخ َعبْ 
الرَّمْحَنِ 

األجهوري

د الشيخ َأمحَْ 
اإلسقاطي

بن علي االشيخ 
الدمياطي 

د لشيخ َأمحَْ 
يالبنا الدمياط

ن الشيخ علي ب
لي علي الشربام

الزينالشيخ 
بن مْحَنِ َعْبِد الرَّ 

شحاذة اليمين

د بنالشيخ َأمحَْ 
يحممد السنباط

الشيخ شحاذة
اليمين 

الشيخ انصر 
الطبالوي

الشيخ زكراي
األنصاري

د الشيخ َأمحَْ 
األميوطي

الشيخ حممد 
بن حممد ابن

اجلزري
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بن  حممدالشيخ انصر الدين  لىوهو ع، وقرأ السنباطي على الشيخ شحاذة اليمين  األنصاري اخلزرجي
بن أسد   أمحدوهو على الشيخ    ،  بن زكراي األنصاري  حممدزكراي بن    ىيوهو على أيب حي،  سامل الطبالوي

والشيخ طاهر بن أيب بكر القنباين وأيب نعيم النقري    أمحدوالشيخ رضوان العقيب , وأيب العباس  ،  األميوطي
وهم على اإلمام احلافظ املقرئ شيخ القراء  ، صاحل املخزومي حممدبن  يواإلمام نور الدين عل النويري 

عبد هللا بن يوسف املعروف    حممدبن علي أيب    حممدبن    حممدبن    حممديف زماهنم مشس الدين أيب اخلري  
-.عليه السالم-عن جربيل  -صلى هللا عليه وسلم    - إىل رسول هللا  بسنده يف كتاب النشر  اببن اجلزري 

 .--عن رب العزة
 كون أسانيده يف العشر الصغرى والكربى كالتايل:تف
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 - - عن رب العزة - السالم.  عليه  -عن جربيل  -صلى هللا عليه وسلم    -الشمس ابن اجلزري بسنده يف كتاب النشر إىل رسول هللا
 الشيخ أمحد األميوطي
 الشيخ إبراهيم السمديسي
 الشيخ غامن املقدسي

 بن شحاذة اليمينعبد الرمحن  الشيخ الزين  
 الشيخ حممد بن قاسم البقري

 على الشيخ أمحد بن رحيب البقري
 الشيخ عبدو السجاعي

 َعْبِد الر مْحَِن األجهوريالشيخ  

 الشيخ إبراهيم العبيدي

 
 د املرزوقي محالشيخ أ

 

شيخ أمحد بن حممد املعروف بسلمونهال

التهاميالشيخ أمحد الدري  

حممد بن أمحد املتويل  الشيخ

الشيخ حسن اجلريسي 
 الكبري

 
عبد الفتاح الشيخ  

هنيدي   
 الشيخ أمحد احللوان

 
 

الشيخ حممد بن حممد أمحد  
 العنان 

  الشيخ حممود الكيزواي 
 

 الشيخ حممد سليم احللوان

الشيخ  
  إبراهيم
 سعيد 

 العزيز الزايتبن عبد  أمحد  الشيخ  

  حممد الشيخ   الشيخ أمحد البابويل
سامل إبراهيم  
 جبيل 

  الشيخ
أمحد عبد 
املنعم  

مصطفى  
 األمشون 

 
 
 

الشيخ حسنني 
 جربيل إبراهيم  

 الشيخ نيوِريٌّ بن َأْسَعَد الشحنة
 

  الشيخ عبد العزيز عيون السود
 
 

الشيخ بكري 
 يالطرابيش

 
 
 
 الصغرى( )يف العشر  

 
عبد الرازق بن  الشيخ  

 البكريالسيد بن أمحد  

 الشيخ سعيد عبد هللا احملمد
 
 

 
 

 )من طريق الشاطبية( 

الشيخ  
سعيد عبد 
 هللا احملمد 

 
 

  من طريق الدرةالثالث  )
 ( املضية

الشيخ عبد  
الغفار  
 الدرويب

 
 

)يف العشر  
 الصغرى( 

اندي بن حداد الشيخ  
 القط
 
 
 

 يف العشر الصغرى والكربى( )

  بنمحدي  الشيخ  

حممد بن صالح  
 نالدي

 
 

)يف العشر الصغرى  
 ى( والكرب 

 - رمحه هللا-  الشيخ حممد نبهان بن حسني مصريأسانيد  
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 الثالث الفصل 
 مباحث:أربعة وفيه ، القراءاتومنهجه من خالل مؤلفاته يف علم  جهوده 

 . فيهاوجهوده ومنهجه ، املبحث األول: مؤلفاته يف كتب رواايت القراءات القرآنية
 مطالب ستةوفيه 

  حرز األمانكتاب اإلستربق يف رواية ورش من طريق األزرق من املطلب األول:  
 : وصف عام للكتاب، وسبب أتليف الكتاب أواًل 

حلفص    لتأليف كتب القراءات، فكتب قبل هذا الكتاب: كتاابً   -رمحه هللا  -لقد شرح هللا صدر الشيخ  
ولشعبة ولقالون ولبن كثري وللدوري البصري وكتاب القراءات الثالث عبري من التحبري، ومجيعها طبعت  

 . (1) احلمدوهلل 
   الوصف العام للكتاب:

به العسري، وعرف قيمته من قرأ به، وذلك بسبب صعوبة رواية ورش على القارئ الذي  ل الكتاب سهُ 
وجود الختالف الكبري بينهما، من نقل يف اهلمز، ومد يف البدل واللني،  كان يقرأ برواية حفص بسبب  

وتغليظ يف الالمات، وترقيق يف الراءات، وحتريرات مل تكن موجودة يف رواية حفص، والكتاب متوسط  
وحقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،   (2007-1428احلجم، وقفت الباحثة على الطبعة الثانية بتاريخ )

على النت،   حتمياًل  -رمحه هللا -على النت، وهو من أكثر كتب الشيخ ، ومبثوث جماانً يباع يف املكاتب
وهذا مما كان يفرح قلبه، وهو الكتاب السابع يف سلسلته الذهبية، ومن بعده كتاب )السنا الزاهر يف  

، قدم املؤلف  (3  )، مل تقف الباحثة على اتريخ النتهاء من كتابته(2)قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن عامر(
 4.)، فجزاه هللا خري اجلزاء ونفع بهامميزً  احممود حوا الذي بذل يف الكتاب جهدً  حممديف مقدمته للشيخ 

) 
 

 . 3، ص، دج 2ط ،  يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز األمان  اإلستربق  مصري (1) 
 . 3ص، املرجع السابق(2) 
 . 227ص املرجع السابق، ( 3) 
 . 3ص ،املرجع السابق ( 4) 
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من األايم أن ييسر له توريث كتاب يكون    ا هللَا يومً   -رمحه هللا    -سأل الشيخ  أم ا سبب أتليف الكتاب:
إن  وسلم: “حبديث رسول هللا صلى هللا عليه    له ملا بعد موته، عماًل   له سابقة من دنياه إىل آخرته، وإراثً 

   (1) ورَّثه" اعلَّمه ونشره أو مصحفً  امما يتبع املؤمن من حياته بعد موته علمً 
من أصحاب الختصاص يف القراءات، سواء األساتذة    اترحيبً   - رمحه هللا-وبعد أن وجد الشيخ  

 .(2) املسريذلك على متابعة  الذهبية، شجعهمنهم أو الطالب إبصدارات سلسلته 
 الكتاب موضوعات: ااثنيً 

، مث ذكر خالف ورش له، وجعله بعد املقدمة على قسمني، القسم اعتمد يف الكتاب رواية حفص أصاًل 
بد للقارئ قبل الشروع ابلقراءات   : ذكر التجويد، إذ لرواية ورش، وهي: أوًل األول: حيتوي على أصول  

أن يتقن التجويد، مث أحكام الستعاذة والبسملة، مث أحكام النون الساكنة والتنوين، مث أحكام امليم  
فات  الساكنة، مث الغنة، مث أحكام الالم، ومن بعدها املد وأقسامه، مث اهلمزة، مث خمارج احلروف، وص

،  ومكروهاهتا  احلروف، مث اإلمالة والتقليل، مث اإلدغام وأقسامه، تنبيهات هامة تتعلق مبفسدات التالوة و
ايءات الزوائد، وآخر ما يف هذا القسم حتريرات ورش يف مد   ايءات اإلضافة، و مث الوقف والبتداء، و

, والقسم الثاين:  حيتوي على فرش (3) اهامة جدً  وهي حتريرات  ,املهموز  البدل وذات الياء واللني
 الكلمات: وأيضا يعيد فيها ذكر األصول مع الفرش والتحريرات، مث اخلامتة  

 : مصادر الكتابااثلثً 
، وكتاب غيث النفع  حرز األماينمل تقف الباحثة على مراجع يف الكتاب، إل أهنا ترى أنه اعتمد على 

 . ب أخرى للعلماء السابقنيوكت للداين،لإلمام الصفاقصي، وكتاب التيسري 
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

أن حيرر الطرق يف الرواية، واعتمد يف كتابة   ما استطاع إىل ذلك سبياًل  -رمحه هللا -حاول الشيخ 
الكلمات على الرسم اإلمالئي، ورقم اآلايت وفق مصحف حفص، ورمز لتسهيل اهلمزة بوضع حركة  

 
رواه ابن خزمية يف صحيحه   د البوصريي: "هذا إسناد خمتلف فيه، وق ر.وذك 242احلديث:  م، رق 163ص، 1جابن ماجه،  (1) 

  ل والرتمذي يف جامعه بلفظ: "إذا مات اإلنسان انقطع عمله من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل يدعو له، وقا
 . 35ص، 1ج،  مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجهحسن صحيح"،  ثالرتمذي: حدي

 . 3ص  ، دج، 2ط ،  يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز األمان  اإلستربق ، مصري( 2) 
 . 62ص املرجع السابق، (3) 
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يف بيان كيفية قراءة كل كلمة، ولكن هذا ل يغين عن املشافهة من أفواه فوق األلف أو حتته، واجتهد 
،  (2) , واعتمد على تقسيم األمثان يف مصحف حفص، مع ذكره لبداية األجزاء 1القراء املتقنني املهرة 

املنهج  , والغالب على كتابه املبارك أنه استخدم املناهج الثالثة وهي: (4) وهنايتها (3) وبداية السور 
الوصفي: يف وصف أصول الرواية, واملنهج املقارن: يف بيان ما ختالف به رواية ورش رواية حفص,  

 واملنهج التارخيي: يف ذكره لرتمجة اإلمام انفع، وترمجة ورش، وطريق احلرز. 
 جهوده يف علم القراءات من خالل هذا الكتاب خامًسا:

يف املشرق العريب بكتاب قيم، نظرًا إىل أن  و سلمني، نشر رواية ورش عن انفع من طريق احلرز بني امل
هذه الرواية هي القراءة املعتمدة يف أكثر بالد املغرب العريب سواًء يف املدارس واملساجد واجلامعات بل 

 مت اعتمادها يف طباعة املصاحف لديهم. 
 ب : ميزات الكتااسادسً 

دراية، ويساعده على فهم األصول، ويشرح له عند  الكتاب قيم يعني القارئ على إتقان رواية ورش 
 ، فيكتب فيه لفظ القرآن مبا يوافق  اوفرشً  البدء ابلسور أداء اللفظ القرآين املختلف عن حفص أصاًل 

، ليساعد املتعلم على رؤية الفرق بينهما، وحيرر يف كل قسم من امث يعيد كتابته مبا يوافق ورشً  احفصً 
:  {آآلنَ} التحرير يف األصول، بل يكررها يف مجيع أماكنها، مثل أوجه  كتابه، ول يعتمد على ذكر

، ومل يكتف بذلك بل أعاد (5) " {آآلنَ } ذكرها يف قسم األصول حتت عنوان" تنبيه مهم على أوجه
، وإذا وصلت مبا قبلها  شرحها يف موضعها يف سورة يونس وفصل يف حكمها، إذا كانت منفردة وصاًل 

مث وقف عليها، فذكر مجيع الحتمالت  {آمَنْتُم    }ب   إن وصلها القارئ   ايوقف عليها، وأيضً من البدل ومل  
، وكذلك األمر عند وجود لم مغلظة ينبه على تغليظها، وكل راء  مرققة يذكر حكمها، مع  (6)يف اآلي  

حتريرات اجتماع  أنه ذكر القواعد يف األصول، لكن ينبه عليها يف الفرش ليتقن القارئ ابلتكرار، ويذكر 

 
 . 3ص  ،2ط ،  يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز األمان اإلستربق  مصري،  (1) 
 . .    80ص  64، ص 70، ص75ص  ،املرجع السابق  (2) 
 .  90، ص84، ص77ص  ،املرجع السابق ( 3) 
 ..   94، ص 83ص  ،90ص ،املرجع السابق  (4) 
 . 24ص (املرجع السابق، 5) 
 . 116  ، ص 115 ص  ،املرجع السابق ( 6) 
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، وينبه على الكلمات اليت ميكن أن تشتبه  (1) فيه  تذات الياء مع البدل ومد اللني يف كل موضع اجتمع
 .  (2) على املبتدئ فيدخلها يف ابب التقليل مثل: كافر  به ل تقليل فيها

 : اختياراته يف الكتاباابعً س
اختيارات سار فيها وفق اختيار احملررين كاإلمام  مثاينجند يف هذا الكتاب أن الشيخ حممد نبهان 

يف مثانية مواضع   -رمحهم هللا مجيًعا-الصفاقصي واإلمام املتويل والشيخ خلف احلسيين والشيخ الضباع 
   كالتايل:

ذكر منع وجه ترقيق الراء  ف {ِصهْرًا}، وِزْرًا{} ، {}حِجْرًا، { } إِمْرًا ، {سِتْرًا }، {ذِكْرًا}ابب -1
ن "رواة توسط البدل جممعون على تفخيم إ -رمحه هللا - وقال الضباع(،  3)على توسط البدل 

 :(5)، و قال يف هذا اإلمام الصفاقصي(4)ذلك"
 احظال" " إذا جا كآت مع كذكرى فخمسة ... جتوز وتوسيطا وترقيقا                        

 
ع عليه من أوجه، فذكر فقط وجه طول ما تفرَّ   ، وأسقطآآلنَ{}  منأسقط وجه توسط األلف األوىل  -2

شيخ   منع قد فقال:" ما ذكره الضباع عن اإلمام املتويل وهذااأللف املبدلة، وقصر األلف املبدلة، 

 
 69، ص 67، ص67، ص 65، ص 64ص  ،2ط ،  يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز األمان اإلستربق  مصري،  (1) 
 . 66ص ،املرجع السابق ( 2) 
 . 173ص ،املرجع السابق ( 3) 
 178ص دج، ، 1ط، الشاطبيةاملريد إىل مقصود القصيد شرح   دإرشاالضباع، ( 4) 
 107، ص 1، طغيث النفع يف القراءات السبع ( انظر: الصفاقصي، 7) 
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، وأسقط ما تفرع عليه من {آآلنَ }وجه توسط األلف األوىل من  ااملتويل أخريً  العالمةمشاخينا 
 .  (2() 1) األوجه " 

تقليل الياء على قصر البدل يف كل الكتاب، وقال صاحب إحتاف الربية بتحريرات  عدماختار  -3
 ( 3) "لورٍش وإن قللت ال قصر جيتل ":حرز األماين

تقرأ بنقل اهلمزة إىل الالم وإدغام نون التنوين فيها مع القصر فقط   [50: آية  النجمسورة  ]  { األُوَلى  عَادًا}  -4
: "أن هذا الوجه عليه أكثر احلذاق –رمحه هللا-، وذكر الضباع  (4)  اواحدً   اوجهً   ةومقلل ،  )عاَد ّلوىل(

 
"وقد أفادين العالمة الشيخ حسن الكتيب عنه نظماً حاوايً لذلك وقت قراءيت عليه ختمة السبع من    - رمحه هللا-مث قال الضباع  (1) 

 طريق الشاطبية والنص: 
 بـــدأت حبمـــد هللا والشـــــــــــكر ســـــــــــرمـــداً 

 
ــدى   ــًا على خري من هـــ  وصـــــــــــليـــــت تعظيمـــ

ـــلـيمــــــًا ـيـلـيق ـبقــــــدره   ـــلمــــــت تســـــــــ  وســـــــــ
 

 وآٍل وأصــــــــــــــــحــــــاب ومــــــن هبــــــم اقــــــتــــــدى  
 )وبــعــــــد( فــفــي آالن ســــــــــــبــعــــــة أوجــــــه  

 
 لـــــورٍش عـــــلـــــى الـــــقـــــول الــــــذي مل يـــــفـــــنــــــدا  

 فــأبــدل هلمز الوصـــــــــــــل مــدًا وأشـــــــــــبعــا 
 

ث فيهمــــا اقصـــــــــــر لرتشــــــــــــــدا    ويف الالم ثلــــٍ
 ومع وجـــــه تســـــــــــهيـــــل ففي الالم ثلثن  

 
 وإن ركـــــــبـــــــت آمـــــــنـــــــتـــــــم فـــــــالـــــــذي بـــــــدا  

مهٍز الوصــــــــــــل مع قصـــــــــــر المهــا   ثالثــة ي
  
 

 وكــــــلو عــــــلــــــى تــــــثــــــلــــــيــــــث آمــــــنــــــتــــــم غــــــدا  
ــٍط   ــيــط الٍم زده عــنــــــد تــوســــــــــ  وتــوســــــــــ

 
 وزد مـــــــدهـــــــا مـــــــع وجـــــــه تـــــــنـــــــل هـــــــدى 

ــا  ــل يف أول مهـــ ــد والتســـــــــــهيـــ  على املـــ
 

ــعــــــد عشـــــــــــــــرٍة اعــــــددا   ــمــــــت ثــــالثي بــ ــتــ  فــ
 وإن تـــقـــفـــن يف الـــالم تـــثـــلـــيـــثــــــًا اعـــتـــرب 

 
ــعــــــدا    عـــلـــى مضـــــــــــــى يف احلــــــالـــتـــني لـــتســـــــــــ

 ففي هــذه عشـــــــــــرون مع ســـــــــــبعــٍة أتــت  
 

ــع فــــــخــــــذه   ــا تســــــــــــــ ــلــــــك هبــــ ــؤيــــــدا وتــــ  مــــ
ــيــــــت آيــــــة   ــهــــــا ووافـ ــنـ ــتــــــدي مـ ــبـ  وإن تـ

 
ــهــيــــــل فــلــرتو يف األدا   عــلــى املــــــد والــتســــــــــ

ــر يف الم ثـالثــــــة مــــــا ـيلـي    مـع اـلقصـــــــــ
 

 كـــــذا فيهمـــــا وســـــــــــط كـــــذا فيهمـــــا امـــــددا  
 وأمـا على قصـــــــــــر ففي الالم فـاقصـــــــــــرا 

 

دا   ــَْ ــَأمحـــــ ــلـــــــك فـــــ ــلـــــــث وربـــــ  ويف بـــــــدل ثـــــ

 

 . 131صدج، ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية ( الضباع، 2) 
 . 135، ص املرجع السابق ( 3) 
 . 203و ص 22ص   ، دج، 2طاإلستربق، ، مصري( 4) 
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هبا، فسقط  اشريح، ألن اإلدغام صري حركتها لزمة معتدً  وابنكاملهدوي وابن سفيان ومكي 
 .(1) اعتبار وجود اهلمزة اليت املد من أجلها "  

هذا أشار الشيخ حسن احلسيين  ، وإىل(2)  فقط التسهيل وجه أَرَأَيْتَ{} علىالوقف  عندذكر -5
 ( 3) بقوله:" أأنت فسهل مع أريت بوقفه ومينع إبدال سواكنه الوِل "

مع ذات الياء سواء كانت مفتوحة أو مقللة، مع توسط اللني   والتقليل()الفتح    اْلجَارِ{}أطلق أوجه  -6
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }قوله تعاىل:  ومده يف

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

، وهو مذهب من املذاهب الثالثة (4)  [ 36]النساء: ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
مث   { اجْلَارِ }فتح ذات الياء مع فتح-"1يف هذه الكلمة املنقول عن أهل األداء ثالث رواايت: 

 . ، وهذا ليس من اختيار الشيخ اتقليلهما معً 
وتقليها،   {اجْلَارِ }حفتوتقليها، مث تقليل ذات الياء مع {اجْلَارِ } حفتح ذات الياء مع فت  -2

 -رمحه هللا -واألوجه تزيد ابعتبار وجود مد اللني، وهذا هو الرأي الذي اختاره الشيخ 
مد اللني مع فتح  ، مثامعً ، مث تقليلهما {اجْلَارِ }توسيط اللني مع فتح الياء والوجهني يف-3
 "(5)  {اجْلَارِ }وحده، مث تقليل ذي الياء مع فتح{اجْلَارِ }مث تقليل ، {اجْلَارِ }وذات الياء 

  اآلية  )الفتح والتقليل( مع ذات الياء ففي [22المائدة:] ىئ ۅ يئ واختار اإلطالق يف -7
تقليل ذات الياء وعليه فتح  -4و3فتح وتقليله. { َجبَّارِينَ }فتح ذات الياء وعليه  -2و1أربعة أوجه: 

،  {ُموَسى  }بتقليل  {َجبَّارِينَ }، أما املذهب الثاين الذي ذكر الضباع فهو ربط تقليل(6) وتقليلهجبارين  
 .  (7)  امعً أو نفتحهما ، امعً {ُموَسى  }مع   {َجبَّارِينَ }إما أن نقلل

 
 . 133 دج، ص ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية  الضباع، ( 1) 
 . 227ص  ، دج، 2األمان، طيف رواية ورش من طريق األزرق من حرز   اإلستربق،  مصري (2) 
 . 144 دج، ص ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية  الضباع، ( 3) 
 . 85 ص، دج 2األمان، ط يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز   اإلستربق، مصري( 4) 
 . 174ص ،دج ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية  ( الضباع، 5) 
 . 91ص ، دج، 2ط  األمان،يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز   اإلستربق، مصري( 6) 
 . 174 دج، ص ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية ( الضباع، 7) 
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  َمالِيه } نسكت على هاء  فإننا [ 19]احلاقة: {كِتَابِيه) إذا أسكنا اهلاء يف  أننا ذكر رمحه هللا  -8

واإلسكان هو   ماليهَّلك(مبا بعدها ){َمالِيه  }، ويف حال النقل يف )كتايب إين( ندغم اهلاء يف{َهَلك
 ، ويف هذا قال الشيخ حسن احلسيين:( 1)املقدم يف األداء 

 . وكـــــــــتـــــــــابـــــــــيـــــــــه .............
 

 ابالســــــكان عن ورش أصــــــح تقبال 
ــاليـــه عنـــد نقلـــه  ــا مـ  وأدغم لـــه هـ

 
اي أخا  اوأظهر بســــــــــكٍت مســــــــــكنً  

حرز األمان املطلب الثان: كتاب الثمر اليانع يف رواية قالون عن انفع من  (2)العيال"  

 وسبب أتليف الكتاب ، : وصف عام للكتابأواًل 
انتهى من إمالئه صيف عام  ، يتألف من ثالث مئة وسبع صفحات ، كتاب متوسط احلجم

 (. 2009-1430)وقفت الباحثة على الطبعة الرابعة ، طبع مرات كثرية (3) ه(1415)
   فهو:سبب التأليف  أم ا
بعد أن أصدر كتاب املذكرة  ،  احتقيق أمنيته يف متابعة الكتابة والتأليف وإصدار السلسلة القرآنية تباعً -1

 مث كتاب القمر يف قراءة ابن كثري.  شعبة،يف التجويد مث كتاب الرايش يف رواية 
وهو يتلو فيها رواييت  ، زايرهتا عدة مرات  له –عز وجل -هللا اليت كتب ، ورةجعله وفاًء للمدينة املن-2

 قالون وورش لقراءة شيخهما انفع. 
،  ا شافيً   تفصياًل   -اوفرشً   أصوًل -مل يكن الشيخ يف وقت إمالئه للكتاب يفصل يف جتويد رواية قالون  -3

لسيما  ،  املسلمني  ملن أراد أن يقرأ هذه الرواية من،  يفصح عما يف نفسه  لذلك أراد أن يصدر كتاابً 
 يف وسط الشمال اإلفريقي كتونس وليبيا. 

اإلفادة للمسلمني ملن أراد أن يطلع على أوجه القراءات اليت كان يقرؤها املسلمون يف شىت أمصارهم -4
 . (4)  يف تلك العصور املباركة السالفة هلذه األمة

 
 . 214ص  ، ، دج2ط، اإلستربق يف رواية ورش من طريق األزرق من حرز األمان ، مصري( 1) 
 . 159، صدج ، 1، طخمتصر بلوغ األمنية  الضباع، ( 2) 

 . 198ص ، 4ط،   يف رواية قالون عن انفع من حرز األمان  اليانعالثمر  ،  مصري (  3)  
 . 4 املرجع السابق، ص(4) 
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 الكتاب موضوعات: ااثنيً 
وحاول الستقصاء يف ذلك قدر اإلمكان فذكر:  ، ابلتجويد واألصولجعله يف قسمني: أوهلما: يتعلق 

،  أحكام الالم ،  الغنة،  أحكام امليم الساكنة،  أحكام النون الساكنة والتنوين،  أحكام الستعاذة والبسملة
ايءات  ،  اإلدغام العام،  التقليل واإلمالة،  صفات احلروف،  خمارج احلروف،  اهلمزة وأحكامها،  املد وأقسامه

تسوية املدود. واثنيهما:  ، حبث يف الروم واإلمشام واإلسكان، البتداء، الوقف، ايءات الزوائد، اإلضافة
يتضمن فرش الكلمات منثورة يف ثناايه األصول اليت أمجلها يف اجلزء األول. وما كتبه يف الكتاب من  

 . حرز األماينرواية قالون هو خالف ما رواه حفص عن عاصم من 
وأمثلة تفخيم الراء   (1)مثل أمثلة الصلة الصغرى يف ميم اجلمع  ،  هلكل حكم أمثلة لتوضيحوضع  

وذكر املالحظات اهلامة مثل إذا سبقت ،  (3)ما يصعب حفظه مثل ابب اإلدغام العام    وخلص  (2) وترقيقها
العلم مثل الوقف وتنبيهات تفيد طالب ، (4)مهزة الستفهام مهزة أل التعريف ومالحظات أخرى هامة

  (6) الرتتيب اهلجائي  اواستخدم اجلداول يف عرض خمارج احلروف وصفاهتا مستخدمً ،  (5)على الفعل املنون
وكيف   قرأ وصاًل فيه الكلمة القرآنية وموضعها يف السورة ورقم اآلية وكيف تُ  ا ويف الياءات الزوائد ذاكرً 

ونبه  ، (8) أما يف املقطوع واملوصول فاعتمد على ما ذكره اإلمام ابن اجلزري يف مقدمته ، (7)  اتقرأ وقفً 
 . (9) ومتابعة القراءة على جواز الوقف على رأس اآلي مهما كان املعىن

 
 . 28ص،4ط  األمان،يف رواية قالون عن انفع من حرز    اليانعالثمر ، مصري (1) 
 . 68ص  و 66 و ص  67ص ،املرجع السابق ( 2) 
 . 75املرجع السابق، ص( 3) 
 . 63ص  ، 60، ص51  و ص ،  34املرجع السابق، ص( 4) 
 . 27املرجع السابق، ص( 5) 
 . 62  ، و ص63ص   ، و61املرجع السابق، ص( 6) 
 . 80, ص  79 املرجع السابق، ص ( 7) 
 . 83 املرجع السابق، ص ( 8) 
 . 88املرجع السابق، ص( 9) 
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 : مصادر الكتابااثلثً 
من غاية النهاية يف    الرتاجمو ،  قالونمل يذكر املؤلف املراجع إل يف اهلامش عند ترمجته لإلمام انفع ولراويه  

 . (1) طبقات القراء لبن اجلزري
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

للكلمات   مث جعل اجلزء الثاين،  عد التجويدمع ذكره لقوا،  قد أمجل األصول يف اجلزء األول من الكتاب 
حرز وما كتبه من رواية قالون هو خالف ملا رواه حفص عن عاصم من طريق  ، املنثورة يف ثنااي األصول

 . (2) األماين
واملنهج املقارن: أما  ، واملنهج الوصفي، غلب على الكتاب ثالثة مناهج: املنهج التارخيي

- وترمجته لشيخه سعيد العبد هللا وترمجته عن نفسه ، وللراوي قالون ، التارخيي: فعندما ترجم لإلمام انفع
وأما  ، التجويدويف شرح فصول ، , وأما املنهج الوصفي: فاستخدمه يف ابب األصول-ارمحهم هللا مجيعً 

 املنهج املقارن: فاستخدمه عندما قارن بني رواية اإلمام قالون ورواية اإلمام حفص.
 هذا الكتابجهوده يف علم القراءات من خالل : اخامسً 

مساعدة قارئ القرآن الذي يريد إفراد رواية قالون ، تسهم يف إصدار سلسلة تعرف ابلقراءات القرآنية
 وحدها.
 اب ميزات الكتسادًسا: 

ختمة برواية اإلمام ليسهل على الطالب إفراد  ،  يسر فيه وضبط رواية اإلمام قالون،  الكتاب مفيد يف فنه 
وهذا مما يدل على ، وحترى فيه الدقة والتحرير، حرز األماينوقد جعل هذا الكتاب على طريق ، قالون

 وطول ابعه يف األوجه الصحيحة.، سعة اطالعه
 : اختياراته يف الكتابابعً سا

 تقرأ أي، اجلمعالفتح والتقليل( مع املد والقصر وسكون ميم اجلمع وصلة ميم ) {التَّوْرَاة} أطلق أوجه
 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئ آية

 بثمانية أوجه وهي:   [93:آية   - آل عمرانسورة ]ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 
 . 6ص ،   األمان يف رواية قالون عن انفع من حرز    اليانعالثمر ، مصري (1) 
 . 5، ص املرجع السابق  (2) 
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   {}كُنتُمْ َصادِقِني {التَّوْرَاةُ} {  ڤ } { لِّبَنِي}

 

 صلة المث  / امليم سكون فتح املنفصل املدقصر  ( 2و1الوجه )
 صلة المث  / امليم سكون تقليل املدقصر  ( 4و3الوجه )

 صلة المث  / امليم سكون فتح توسط املد  ( 6و5الوجه )

 صلة المث  / امليم سكون تقليل  توسط املد  ( 8و7الوجه )

إل أن اإلمام ابن اجلزري قيد األوجه يف أجوبته على ، الشاطيب لإلماموهذا مذهب اإلطالق 
املسائل التربيزية يف القراءات، يف اجلواب التاسع والعشرين، فذكر أن للشاطبية: الصلة مع الفتح والقصر،  

مع الفتح واملد، اإلسكان مع بني بني  واملد، اإلسكاناإلسكان مع بني بني  واملد،والصلة مع بني بني 
 .(1) والقصر

مل يكن يتعصب إلطالق األوجه، فعندما ُيسئل عن  -رمحه هللا-إل أن الشيخ حممد نبهان   
أوجه التقيد يذكر األوجه، وخيرب الطالب أنه إذا أراد القراءة هبا فال مينعه من ذلك، لكنه أيخذ  

 ابإلطالق.  
 

 حرز األمانكتاب حسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب العالء من طريق   املطلب الثالث:
 : وصف عام للكتاب، وسبب أتليف الكتاب أواًل 

هو أحد إصدارات السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات وهو لرواية اإلمام السوسي عن أيب عمرو 
بن العالء من طريق احلرز، جاء بعد كتاب فوح العطر يف رواية الدوري عن أيب عمرو البصري، الكتاب 

ملؤوا جّوها  وهم من القراء الذين حظيت البصرة حبظ وافر بوجودهم فيها، فالسلسلة، الرابع عشر يف 
ابلشذى العطر الطيب الفّواح، واإلمام السوسي هو أحد نتاج مثرات أيب عمرو البصري الذي أفاض 

 فلقن بدوره ما تلقاه عن شيخه لإلمام صاحل السوسي. اليزيدي، على حيىي 

 
،  1، ت: عبد العزيز حممد متيم الزعيب، طأجوبة اإلمام ابن اجلزري على املسائل التربيزية يف القراءات( انظر: ابن اجلزري، 1) 

 (. 149-148-147)ص:
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(، حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،  2007-1428وقفت الباحثة على الطبعة األوىل بتاريخ )
بطلب من املؤلف، ويباع يف املكاتب، انتهى من إمالئه املؤلف يف يوم الثالاثء   جماانً  النتلى موجود ع
ه( ابحلمد والثناء وأجل الذكر للموىل، وأفضل ثناء  عليه، كما صلى على خري 27/12/1427املوافق )

 ( صفحة، متوسط احلجم.205الربية، الكتاب يقع يف )
وي" الذي كتبته الدكتورة ابتسام اجلابري، وشكر  أشاد املؤلف يف مقدمته بكتاب "النهج الس 
يف إخراج الكتاب يف    اكبريً   ازين، لبذهلما جهدً   أمحدجهود األخوين كمال بن سيد اليماين، ومىن صاحل  

 . (1) ثوبه القشيب 
 الكتاب موضوعات: ااثنيً 

، انتظمت خطته يف مقدمة، مث ذكر تراجم حرز األماينالكتاب لرواية السوسي عن أيب عمرو من طريق  
خمتصرة لإلمام: أيب عمرو والسوسي، مث أصول رواية اإلمام السوسي: )الستعاذة، ابب البسملة، أحكام 

ابب اإلدغام، أحكام الراء، النون الساكنة والتنوين، أحكام امليم الساكنة، ابب املد، اهلمزة، ميم اجلمع،  
، اإلسكان والروم واإلمشام، الوقف على  وحتذف وصاًل  االالم، اإلمالة والتقليل، األلفات اليت تثبت وقفً 

 الكلمات الفرشية، مث سند املؤلف، مث اخلامتة، مث الفهرس.    (، مثمرسوم اخلط، ايء اإلضافة، الياء الزوائد
 : مصادر الكتابااثلثً 

ثة على مراجع للكتاب، إل يف اهلامش عند ذكره للرتاجم، فذكر غاية النهاية لإلمام مل تقف الباح
 .  (2) الذهيب، والنشر لبن اجلزري، واألعالم، ووفيات األعالم، وكتاب الغاية  

 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 
، قسم األصول حسب (3) ذكرهجعل رواية حفص األصل، فما وافقه السوسي أمهل ذكره، وما خالفه 

عند    ايف السور، ويذكر بداية السور، وأيضً   ةأرابع املصحف، وأعاد ذكر األصول مع الكلمات املفروش
 هنايتها، واعتمد على املناهج الثالثة يف البحث اليت اعتمدها يف كتبه السابقة. 

 ميزات الكتابخامًسا: 
 الكتاب يدل على سعة أفق املؤلف، وعلمه الغزير، ومتيز كتابه مبا أييت: 

 
 . 3ص دج،، 1، ط حسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العالء ، مصري( 1) 
 . 4ص، املرجع السابق، (2) 
 . 3ص  املرجع السابق،( 3) 
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 اإلكثار من األمثلة عند ذكر األحكام. -1
لتنبيه على الكلمات اليت ل إبدال يف ذكره لتنبيهات ينبه هبا القارئ على احلكم، مثل ا -2

-16)اآليتني موضعي سورة الفجر  تنبيهات: يف، وعند ايءات الزوائد ذكر ثالثة (1) مهزهتا الساكنة 
،  (3) عني  ، ويف حكم ايء (2)  (18-17سورة الزمر: اآلية )  ع( وموض36اآلية)( وموضع سورة النمل:  51

وحكم اجتماع مهزة الوصل ومهزة القطع يف )آلذََّكَرْيِن، آآلَن، ، (4) (اللّهُ   }املوحال الوصل بني 

 ( وذكر الوجه املقدم فيهم وهو اإلبدال. (5)َّلّلُ آآلسََّحر، 
َعاًدا  }، ومالحظة عن (6)ذكره ملالحظات هامة للقارئ مثل: مالحظات حول اإلدغام  -3

 .(7) البتداء هبا   لحا {األُوىَل 
 اختياراته يف الكتاب: ابعً سا
اختيارات، مخس مواضع سار فيها على اختيار   ستيف هذا الكتاب أن للشيخ حممد نبهان له  جند

 واحد سار فيه على اختيار اإلمام الشاطيب كالتايل: وموضعاإلمام ابن اجلزري 
يف سوريت اإلسراء وفصلت وصاًل ووقًفا، وهذا يوافق ما نقله  ىئ ۇ يئ :اختار الفتح يف -أ

اإلمام ابن اجلزري: أمجع مجيع الرواة عن السوسي من مجيع الطرق على الفتح، لذلك ل يعول على 
، ألنه انفرادة انفرد هبا فارس بن أمحد شيخ الداين، وذكره يف التيسري على سبيل (8)ذكر الشاطيب له 
 .  (9)  ةاحلكاية ل الرواي

 ذكر اخللف له، فقال:-رمحه هللا-ألن اإلمام الشاطيب 

 
 . 17ص،دج ، 1، ط حسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العالء مصري،  (1) 
 . 38ص ،املرجع السابق  (2) 
 . 12ص  ،املرجع السابق ( 3) 
 . 12 املرجع السابق، ص ( 4) 
 . 13- 12املرجع السابق، ص( 5) 
 . 25، ص املرجع السابق ( 6) 
 . 17ص  املرجع السابق،( 7) 
 . 106، دج، ص1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 8) 
 . 167، دج، ص1، طخمتصر بلوغ األمنية ( الضباع، 9) 
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 أنى شرع مين ابختالف
 

 يف االسرا وهم والنون ضوء سنا تال 
اليت بعدها متحرك، أما اإلمام الشاطيب  ىئ ک يئ: اختار إمالة اهلمزة واأللف فقط يف -ب .......

 الواقعة قبل متحرك فقال: ىئ ک يئ فذكر للسوسي اخللف يف إمالة الراء يف
 وحريف رأى كال أمل مزن صحبة

 
 ويف مهزه حسن ويف الراء جيتال 

 مصيب وعن عثمان يف الكل قلال  خبلف وخلف فيهما مع مضمر  
<< 
 

الشاطيب، ول يعلم هبذا الوجه روي عن السوسي من ونص ابن اجلزري على أهنا انفرادة لإلمام 
 .  (1)  طريق حرز األماين والتيسري بل ول من طرق كتابه

، أما اإلمام الشاطيب فنص على (2) قبل السكون  ىئ ک يئاختار فتح اهلمزة واأللف يف -ج
 إمالة الراء واهلمزة خبلف عن السوسي فقال:
 وقبل السكون الر أمل يف صفا يد

 
 خبلف وقل يف اهلمز خلف يقي صال  

ونص ابن اجلزري على أهنا انفرادة، ول يؤخذ هبا من طريق حرز األماين، ول طريق التيسري،   
 .  (3) ول من طرق كتابه  

، وهو  (4) ، وأثبتها ساكنة وقًفا ىئ ہ1ہ ہ ہ يئ اختار إثبات الياء وفتحها وصاًل يف-د
 : -رمحه هللا-الشاطيبالظاهر من كالم 

 فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا
 

 واتبعون حج يف الزخرف العال  و  
، وأما صاحب النشر فحقق -رمحه هللا-وهبذا الختيار يكون موافًقا فيه لإلمام الشاطيب  

 . (5) اإلثبات ليس من طريق التيسري، وقطع له ابحلذف يف التيسري املسألة أن
، ونص اإلمام الشاطيب على (6) ]سورة مرمي[  ىئ ٻ ٱ يئ :اختار: الفتح يف هجاء الياء من-ه

 اخللف فيها فقال:

 
 . 107، صالسنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضيةالتحفة ( النحاس 1) 
 .30،دج،ص1(مصري،حسنالجالءفيروايةالسوسيعنأبيعمروالعالء،ط2)

 . 400، ص2، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 3) 
 . 38ص  ، دج، 1، طحسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العالءحممد نبهان،  ( مصري، 4) 
 . 111، دج، ص 1، ط، التحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس 5) 
 . 109، دج، ص  1، طحسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العالء، ( مصري، حممد نبهان 6) 

https://al-maktaba.org/book/7754/1#p1
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 وكم صحبٍة اي كاف واخللف ايسر
 

 وها صف رضى حلوا وحتت جىن حال 
<< 

 
وحقق فيها اإلمام ابن اجلزري يف النشر أهنا ليست من طريق التيسري، ول من حرز األماين،  

 .  (1) ول من طرقه، فتعني عدم األخذ ابإلمالة
 ۈ يئ :اختار جواز إدغام الياء يف الياء، وجواز إظهارها، لدى إبدال اهلمزة ايًء يف -ز

شر، وأشار إىل ذلك صاحب إحتاف  [ وصاًل، ومها وجهان صحيحان يف الن4]الطالق:ىئ ۈ
 الربية: 

 
 

 وأظهرن مع السكت أو أدغم ليالالء أتصال 
 ......   ألمحد بصري

 : (3) فقال (2) أما ما ذهب إليه اإلمام الشاطيب فهو اإلظهار راكًبا الطريق األسهل
 وقبل يئسن الياء يف الالئ عارضٌ 

 
 يظهر مسهالسكواًن او اصاًل فهو   

 حرز األماناملطلب الرابع: كتاب الرايش يف رواية شعبة بن عياش من طريق   
 وسبب أتليفه، : وصف عام للكتابأواًل 

والرايش  ، ومساه )الرايش يف رواية اإلمام شعبة بن عياش(، القراءات أول كتاب كتبه املؤلف يف سلسلة 
وقفت الباحثة على الطبعة  ،  صفحة  84يقع يف  ،  , صغري احلجم(4) واللباس الفاخر    النعومة والنعيمتعين  

ومجيع حقوق  ، (2009-1430بتاريخ )وهذا دليل على كثرة انتشاره والطبعة العاشرة ، العاشرة منه
،  املكتبات ويباع يف  ،  بناًء على طلب املؤلف،  موجود على النت جماانً والكتاب  ،  الطباعة حمفوظة للمؤلف 

مة األستاذين قدشكر املؤلف يف امل، أتليف الكتاب مل تقف الباحثة يف اخلامتة على اتريخ انتهاء 
 حوا.  حممدوالشيخ ، الشيخ عادل الكلباين الفاضلني:

يطلبون  ،  سبل اهلداية إىل رهبمبيتمسكون  ،  املؤلف عودة املسلمني إىل دينهم  : رأى سبب أتليف الكتاب
ودراسات ، وأصول فقه، اوتفسريً ، اوفقهً ، وسرية، وسنة  كتاابً ،  واجتاهاته املختلفة، العلم من طرقه

وملا رأى إقبال  ،  فحدثته نفسه أن يواكب هذه املسرية الطيبة ضمن اختصاصه،  وثقافة إسالمية،  إسالمية

 
 . 70، ص 1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 1) 
 . 52، دج، ص1، طإرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضباع، 2) 
 . 14، دج، ص1، طحرز األمان ووجه التهان( الشاطيب، 3) 
 . 1، دج، ص1، طيف رواية شعبة بن عياش من طريق حرز األمان    الرايش، مصري( 4) 

https://al-maktaba.org/book/7754/1#p1
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للرواة   اإفرادً ، غري قراءة حفص، استخار ربه أن يبدأ بسلسلة يذكر فيها القراءات  الناس على القراءات 
 .(1) كثريهللا بن   أو ألئمة القراءات مثل: عبد، وقالون، شعبة مثل:

عليه قراءة اإلمام عاصم  الكلباين أهنى عادل بن سامل  أن الشيخومما زاد اندفاعه هلذا األمر 
 وطلب من هللا اإلخالص والقبول. ، فشرح هللا صدره، روايته منه نشروطلب ، وحفص، براوييه: شعبة

 . (2)الكتاب موضوعات: ااثنيً 

وانتظمت خطة ، الكتاب يتضمن أصول رواية اإلمام شعبة عن عاصم وفرشها من طريق حرز األماين
مث أصول رواية شعبة بن عياش )وهي: أحكام  ،  مث سند املؤلف ابلرواية ،  مث الرتاجم،  الكتاب يف: مقدمة

مث فرش احلروف يف  ،  السكت(،  ايءات الزوائد،  اإلضافة ايءات  ،  اإلمالة،  اإلدغام،  اهلمز،  املد،  البسملة
 مث اخلامتة.  ، كل السور

 : مصادر الكتابااثلثً 
،  وشروحها، حرز األماينفالذي يظهر أنه من حفظ الشيخ ملنت ، على مراجع للكتاب  الباحثة مل تقف

 وهللا أعلم.، كتب العلماء السابقني  ومن
 (3) الكتاب: منهج املؤلف يف ارابعً 

سواء  ، مث فرش كل كلمة يف سورهتا ، وجعلها قبل فرش الكلمات يف السور، استقصى األصول أوًل 
وجعل رواية حفص ، أو غري ذلك ليسهل على القارئ الرجوع إىل كل سورة على حدة كانت أصاًل 

بذلك املنهج الوصفي    امستخدمً ،  هلامث كتبها على نطقه  ،  مث شرح وضبط خالف شعبة له،  هي األصل
واملنهج التارخيي يف ذكر ترمجة اإلمام عاصم والراوي اإلمام شعبة وترمجة  ، يف وصف األصول والفرش

 واملنهج املقارن عندما جعل رواية حفص هي األصل وذكر شعبة فيما خالفه فيه. ، طريق احلرز
 :  (4) الكتاب فقد قال املؤلف يف مقدمة  الكتاب:أما جهوده يف هذا  خامًسا:

إن إحياء رواية شعبة وغريها من القراءات إحياٌء ملا كان عليه السلف الصاحل من هذه األمة،  -1
حيث كان يف املدينة الواحدة قراء خمتلفون، ُيسمع من كل إمام يف الصالة قراءة غري ما تسمعه من إمام 

 
 . 4- 3ص ،  ، دج1ط، الرايش يف رواية شعبة بن عياش من طريق حرز األمان ، مصري (1) 
 . 4ص املرجع السابق، (2) 

 . 4 املرجع السابق، ص(3) 
 . 4ص ، املرجع السابق(4) 
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القراءة، ومتحيصها، وإظهارها غضة طرية، تشنف هلا اآلذان، وتطمئن إليها    آخر، وهذا ل أييت إل بتتبع
 القلوب، وتنشرح هلا الصدور. 

السعي يف نشر هذه الرواايت حىت يقرأ األئمة هبا يف املساجد، فيعيدون إىل صدر هذه   -2
 عليه الصالة  األمة املزدهر املضيء، وبذلك يتعرف الناس على خمتلف القراءات املنزلة على رسول هللا

والسالم، واليت ورثتها األمة عنه، حىت كانت منارة ورمحة يتقرب هبا املسلمون إىل رهبم يف تعلمها  
 وتعليمها. 
إعالم املسلمني بنشر الرواايت والقراءات القرآنية قدر املعجزة اخلالدة الباقية إىل أن يرث  -3

 هللا األرض ومن عليها.
 ميزات الكتاب : اسادسً 

 يسهل على طالب العلم يف إفراد ختمة لرواية شعبة، حىت يتدرج يف طلب العلم، ويؤهل للجمع. الكتاب  
 :: اختياراته يف الكتاب ابعً سا

ابن اجلزري يف موضعني،  اختيارات اإلمامجند يف هذا الكتاب أن الشيخ حممد نبهان له اختيارين وفق 
 أحدمها ذكر فيه اإلمام الشاطيب الوجهني، والثاين مل يذكر فيه اإلمام الشاطيب إل وجًها واحًدا كالتايل: 

وقعت  ا، إذ(1)  اهلمزةاختار مذهب اإلمام ابن اجلزري يف القتصار على إمالة الراء دون  -1
مييل الراء وصاًل فقط، أما وقًفا فإنه مييل األلف  فإن شعبة  ىئ ک يئيف: األلف قبل الساكن املفصول 

 :" -رمحه هللا-والراء مًعا، قال الشاطيب 
 وقبل السكون الرا أمل يف صفا يد

 
 خبلف وقل يف اهلمز خلف يقي صال  

 الواقع قبل ساكن. ىئ ک يئ فذكر اإلمام الشاطيب اخلالف يف إمالة اهلمزة والراء من 
إسكان العني،  ىئ ٿ يئ: اإلمام ابن اجلزري، فذكر وجهني يفسار على اختيار -2

 واختالس كسرهتا، واكتفى اإلمام الشاطيب بذكر اإلخفاء )الختالس( فقط فقال:  
 نعما مًعا يف النون فتح كما شفا

 
 وإخفاء كسر العني صيغ به حال 

 

 
 . 170، ص:التحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية(النحاس، 1) 
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،  (1) يذكره الشاطيب"وصحح الوجهني اإلمام ابن اجلزري وقال: "إن اإلسكان يف التيسري ومل 
ورمبا مل يذكر الشاطيب اإلسكان ألن فيها مجًعا بني الساكنني، وأئمة النحو ل يعملون به، غري أن  

 . (2)اجلمع بني الساكنني صحيح عند القراء عماًل ابلرواية والنص مًعا 
 حرز األماناملطلب اخلامس: كتاب فوح العطر يف رواية الدوري عن أيب عمرو من طريق  

 وسبب أتليف الكتاب ، كتاب: وصف عام للأواًل 
،  نشر املؤلف به عطر رواية اإلمام الدوري عن أيب عمرو البصري من طريق احلرز، كتاب فوح العطر

،  وكتاب القمر املنري، وكتاب الرايش ، من قبله كتاب املذكرة، جاء بعد كتب عدة من السلسلة الذهبية
يقع ، فيكون هو الكتاب السادس يف السلسلة الذهبية، وكتاب عبري من التحبري، وكتاب الثمر اليانع

وقفت الباحثة على الطبعة  ،  استخدم فيه املؤلف اجلداول يف الفرش،  متوسط احلجم،  ( صفحة200يف )
 النت جماانً لى منشور ع، حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف، (2009 -1430بتاريخ )، الثالثة للكتاب 

 مل تقف الباحثة على اتريخ النتهاء من اإلمالء يف اخلامتة.،  بات ويباع يف املكت،  بناًء على طلب املؤلف
وخاصًة  ، يف إكمال سلسلته الذهبية يف إفراد الرواايت والقراءات ومجعها سعى املؤلف: سبب التأليف

ومنها املشرق اإلفريقي املتمثل  ، اإلسالمية تقرأ على رواايت متعددة ألئمة القراءات  بعض األقطارأن 
، القرن اإلفريقي وما جاورها حيث تقرأ برواية الدوري عن أيب عمرو البصري السودان ودوليف دولة 

ب يف  فلم يقع بني يديه كتا يذكر أصول هذه الرواية وجتويدها تفصياًل  اوحاول املؤلف أن جيد مصنفً 
 والكلمات الفرشية من طريق حرز األماين.، فشرح هللا صدره إىل كتابة أصول رواية الدوري ، ذلك 

من هللا   اراجيً ، اوأهل الشرق اإلفريقي خصوصً ، اجهده املتواضع خلدمة املسلمني عمومً  امقدمً 
 .  (3)القبول والنفع 

 الكتاب موضوعات: ااثنيً 
، وانتظمت خطته كالتايل: مقدمة،  أصول رواية الدوري وجتويدها وفرشهاالكتاب سفٌر يذكر فيه املؤلف  

أحكام النون  ، اإلدغام، اهلمزة، املد ، ميم اجلمع، ابب البسملة، مث األصول )وهي: الستعاذة، الرتاجم
،  اخلطالوقف على مرسوم  ،  الالم،  أحكام الراء ،  اإلمالة والتقليل،  أحكام امليم الساكنة،  الساكنة والتنوين

 
 . 236ص، 2، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 1) 
 . 171، صالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 2) 
 . 4ص ،ج ، د 3، طفوح العطر يف رواية الدوري عن أيب عمرو من طريق حرز األمان، مصري (3) 
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،  مث سند املؤلف،  مث اخلامتة،  مث الكلمات الفرشية،  الزوائد(ايءات  ،  ايء اإلضافة،  اإلسكان والروم واإلمشام
 الفهرس. 

 : مصادر الكتابااثلثً 
تاب وك،  وكتاب النشر،  كتاب غاية النهاية  (1)  فذكر  عند الرتاجمإل يف اهلامش  ،  مل يكتب املؤلف املراجع

وذكر يف اهلامش عند ذكر حكم ، والتهذيب، وميزان العتدال، يانوفيات األعوكتاب ، األعالم
 (3) الباذش, وذكر يف ابب البسملة: كتاب اإلقناع لبن (2)البدور الزاهرة  وهو كتاب ، امرجعً الستعاذة 
حفظه ، فلعله اعتمد على أدائه على شيوخه، ومن (4) (161-158وذكر رقم الصفحة )، اجلزء األول

 ملنت حرز األماين.
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

وما خالفه بسط شرحه يف  ،  اعتمد املؤلف رواية حفص من طريق احلرز وما وافقه فيه الدوري أمهل ذكره
 األصول مث يف الفرش. 

وهو  ،  وبدايتها،  وهناية السور ،  على هناية األحزاب وبدايتها  ا منبهً ،  اجلداول يف الفرش  امستخدمً 
 املناهج الثالثة اليت استخدمها يف الكتب السابقة.   امستخدمً ،  يذكر رقم اآلية حسب مصحف حفص

  جهوده يف هذا الكتاب: خامًسا:
فيه مهة   الصالة، وعززوالتمتع بقراءهتا مفردة يف  ابإلفراد،  املريد القراءة    على القارئسهل املؤلف  

رتسخ قدمه يف هذا الفن، والكتاب وسيلة يف  يفرد أيًضا ل اجلمع، بل طالب العلم أبن ل يكتفي خبتمة 
 .اإلفريقيالشرق  حماريبإتقان هذه الرواية خصوًصا أهنا تقرئ يف 

 ميزات الكتاب : اسً ساد
ويعد الكتاب  ، مع التجويد ا وفرشً  يعطي الكتاب للقارئ دراسة شاملة عن رواية اإلمام الدوري أصوًل 

 .وقد كتب بطريقة عصرية، ا يف كتب علم القراءات القرآنية املؤلفة حديثً  احبق من الكتب اهلامة جدً 
 

 . 6-5ص،، دج5ط   ،الوايف (القاضي، عبد الفتاح، 1) 
 . 8صاملرجع السابق، (2) 
ألف كتاب   ولد سنة إحدى وتسعني وأربعمائة،  َأمْحَد بن خلف أبو جعفر بن الباذش األنصاري الغرانطي، ( َأمْحَد بن علي بن 3) 

وتويف يف مجادى اآلخرة سنة   اإلقناع يف السبع وهو من الكتب اليت ذكرها اإلمام ابن اجلزري من مروايته يف كتاب النشر، 
 . 83،ص1، ج1، طغاية النهاية: ابن اجلزري، انظر  .أربعني ومخسمائة وقيل سنة ثنتني وأربعني وهو كهل 

 . 9 ، ص، دج 3ط،    فوح العطر يف رواية الدوري عن أيب عمرو من طريق حرز األمان، مصري( 4) 
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 : اختياراته يف الكتاباسادسً 
، والسكت على البسملة، والوصل)أوجه ما بني السورتني ثالثة  وهو:جند أنه له اختيار واحد 

  البتداء ابليت تليها بدون بسملة( وهو الذي ذكره اإلمام الشاطيب يف احلرز:" آخر السورة، مث 
 وصل واسكنت كل جالايه حصال  السورتني فصاحة  ووصلك بني

 ال نص كال حب وجه ذكرته 
 

 ا خالف جيده واضح الطالهوفي 
وجاء وجه البسملة بني السورتني على العمل بعدم وجود رمز يف قول اإلمام )كال حب(، ويف  

، وذكر كما قال ابن الباذش يف اإلقناع  (1))جيده(، فتكون البسملة من زايدات القصيد ملا يف التيسري 
قول ابن الباذش فهو:" فأما أبو عمرو وورش فلم أيت عنهما أيضا نص، واختلف أهل األداء،   ا، أم(2)

، وكتاب اإلقناع يف القراءات السبع من (3) فمنهم من أخذ هلما ابلفصل، ومنهم من أخذ هلما برتكه"
 طريقه.  ، فهو خروج من املؤلف عنالكتب اليت ذكرها اإلمام ابن اجلزري من مروايته يف كتاب النشر

 كتاب املذكرة يف التجويد يف رواية حفص عن عاصم من حرز األمان  املطلب السادس:
 أواًل: وصف عام للكتاب، وسبب أتليف الكتاب 

   ــ وصف عام للكتاب 1
هو علم التجويد، وهو متوسط  و هو أول كتبه أتليًفا، خصصه لبيان علم  من أهم علوم القراءات، أل 

احلجم، يتألف من قرابة مئة وعشر صفحات، ذكر فيه مسائل مهمة ملن أراد تعلم التجويد على رواية  
الصة  حفص عن عاصم من طريق احلرز، أودع فيه خالصة تدريس أكثر من ستة وثالثني عاًما، وخ

حوا, واألمثلة  حممدعلمه يف فن التجويد وفروعه ومسائله, والكتاب مسجل صوتًيا بصوت الشيخ 
لكرتوين اخلاص ابلشيخ, وأحلق يف هناية  ، وهو موجود على موقع القراءات اإل-رمحه هلل-بصوت الشيخ

الطيبة،  الكتاب جدوًل قارن فيه بني طريق حفص من حرز األماين وطريق حفص بقصر املنفصل من
من أجل األئمة يف الصالة ملن أراد التخفيف على املصلني والقراءة بقصر املنفصل، حىت يكون اإلمام 

 على بينة يف اخلالف احلاصل بني الطريقني.
 ــ سبب أتليف الكتاب  2

 
 . 41، دج، ص1، طإرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضباع، 1) 
 . 9، دج، ص  3، طالبصري أيب عمرو فوح العطر يف رواية اإلمام الدوري عن قراءة اإلمام ( مصري، 2) 
 . 54، دار الصحابة، ص1ط ، اإلقناع يف القراءات السبع( ابن الَباِذش،  3) 
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عندما كان الشيخ مدرًسا يف جامعة أم القرى لطالب قسم الكتاب والسنة ذكورًا وإاناًث، كان  
ِجدت بني الطالب والطالبات عدة مذكرات لدروسه،  هم مادة التجويد، وهم يكتبون، فوُ ميلي علي

ر وتباع يف مكاتب التصوير احمليطة ابجلامعة، ويطلق عليها مذكرة التجويد للشيخ النبهان،  صوَّ وصارت تُ 
 . (1)  موتهفرأى الشيخ أن جيعلها كتااًب مطبوًعا، انفًعا ملن بعده، سابًقا له قبل 

 الكتابموضوعات اثنًيا: 
يتألف الكتاب إمجاًل من ثالثة أقسام: مقدمة ومضمون الكتاب وخامتة، والتفصيل كاآليت: املقدمة: 

وفضل قراءة القرآن الكرمي وتعريف لعلم التجويد،  حممدفيها احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا 
 ختم ابلدعاء والسالم على النيب عليه مثالكتاب، والدافع الذي جعله يكتب الكتاب، ومنهجه يف 

، وطريق احلرز،  -رمحهما هللا  -وي حفص  امضمون الكتاب: ترمجة لإلمام عاصم وللر   الصالة والسالم.
مث أركان التجويد ترتكز على أربعة قواعد، مث تعريف التجويد ومعناه، غايته، حكمه، مث أحكام الستعاذة  

والتنوين، مث أحكام امليم الساكنة، مث أحكام الالم، مث املد وأقسامه،  والبسملة، مث أحكام النون الساكنة  
مث خمارج احلروف، مث صفات احلروف، مث اإلدغام وأقسامه، مث أحكام مهزة الوصل، وتنبهات هامة  
تتعلق ابلتالوة، وتنبهات هامة تتعلق مبفسدات التالوة ومكروهاهتا، مث الوقف والبتداء، وتسوية املدود،  

ينبغي ملراعاة حفص على قصر املنفصل من طريق الفيل من طريق عمرو بن الصباح عن حفص بن وما  
واخلامتة: ذكر فيها انتهائه من كتابة املذكرة يف غرة السنة التاسعة بعد األربعمائة   ,سليمان يف جدول

لى من أنزل ومصلًيا ومسلًما ع- -واأللف من هجرة النيب األعظم خامتًا مذكرته ابلثناء على هللا
سجل الكتاب   )لقدعليه الكتاب وعلى آله وصحبه ومن متسك هبديه من بعده. مث ذكر مالحظة: 

 .  (2)  املؤلف(على شريطني تسجيل واألمثلة بصوت 
 اثلثًا: مصادر الكتاب

مل يذكر الشيخ املراجع يف هناية الكتاب، لكن ذكر يف اهلامش عند الرتاجم: كتاب معرفة القراء الكبار  
رمحه  -اعتمد على حمفوظاته لعلهف، (3) اجلزريلإلمام الذهيب، وكتاب غاية النهاية يف طبقات القراء لبن 

  السابقني.من علم التجويد وكتب العلماء  -هللا

 
 م 2018، عرب اجلوال يف عام مصري نبهان بن حسني الشيخ سعد حممد  -رمحه هللا -( أفدانها من ابن الشيخ1) 
 . 105، ص44ط،  األمان املذكرة يف التجويد يف رواية حفص عن عاصم من حرز  ، مصري( 2) 
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 املؤلف يف الكتابرابًعا: منهج 
، وكتب الكتاب بلغة سلسة،  (1) العلمرًا بعد أن ملس أن هذه الطريقة مفيدة لطالب جعل الكتاب مفقَّ 

واضحة العبارة، سهلة األسلوب، أكثر فيه من األمثلة لتكون عواًن على توضيح املعلومة. غلب على 
التارخيي استخدمه   املقارن: فاملنهجنهج الكتاب ثالثة مناهج: املنهج التارخيي، واملنهج الوصفي، وامل

، وذكر ترمجته  -رمحهم هللا مجيًعا-عندما ترجم لإلمام عاصم وللرواي حفص، وللشيخ سعيد العبد هللا 
أما املنهج املقارن:  أحكامها،  علم التجويد وبياهنا، ووصف    فعند ذكره مسائلأما املنهج الوصفي:  أيًضا،  

 لف فيها، وبيان أدلتها، واستيعاب مناقشتها. فعند ذكره مسائل التجويد املخت
ه(، وطبع مخًسا وأربعني طبعة،  1409زمن التأليف: انتهى من كتابة املذكرة يف غرة السنة ) 

، تيسريًا على -رمحه هللا-وحقوق الطباعة حمفوظة للمؤلف، وحيمل على النت جمااًن بطلب من الشيخ
 طالب العلم.

 من خالل هذا الكتابخامًسا: جهوده يف علم القراءات 
سعى يف تبسيط علم التجويد، وأكثر من عرض األمثلة اليت توضح األحكام على مريد هذا 

من طريق   ،ذكر ما ينبغي حلفص على قصر املنفصلانتهى من شرح التجويد، شرع يف  ما بعدو  العلم،
حىت يفرق القارئ   نوجعل البيان يف جدول ، عن حفص بن سليمان ،الفيل من طريق عمرو بن الصباح

يوافق ما نظمه الشيخ إبراهيم علي شحاته    يف اجلدول  ذكره  ا حرز األماين، ومطريق الفيل وطريق    ما بني
 بنظمه املسمى:" هبجة اللحاظ مبا حلفص من روضة احلفاظ"  ( 2) السمنودي"

 


ولد مبدينة مسنود _ حمافظة الغربية _ مبصر،   ،صري ( هو الشيخ العالمة إبراهيم بن على بن على شحاتة السمنودي الشافعي امل2) 
   .م( 1915يوليو عام   5)هـ(، املوافق   1333شعبان عام  22) يف يوم األحد 

 .برواية حفص عن عاصم  سنني،الشيخ على قانون: حفظ عليه القرآن، وهو ابن عشر  شيوخه:
مث قرأ مبؤداها القراءات   الشاطبية، وحفظ  التجويد، ختم عليه القرآن برواية حفص عن عاصم وأخذ عليه  حالوة: الشيخ حممد أبو 
 السبع عليه. 

ومنحة موىل الرب لإلبياري،   اجلزري، الشيخ السيد َعْبِد اْلَعزِيِز بن عبد اجلواد: قرأ عليه الدرة املضية يف القراءات الثالث لإلمام ابن 
 .مث قرأ عليه ختمة ابلقراءات العشر  القرآن،وحتريرات الشيخ الطباخ على طيبة النشر املسماة هبة املنان يف حترير أوجه 

مث القراءات األربع الزائدة على العشر    النشر، رمحه هللا القراءات العشر من طريق طيبة    – العالمة حممد على الضباع    وأخذ عن الشيخ 
 واملخطوط    املطبوع،منها  املؤلفات، املتواترة، له العديد من 
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 :  ا"الذي قال فيه
 لك احلمد اي موالي يف السر

 
 واجلهر على نعمة القرآن يسرت للذكر    

 وظل هدى للناس من كل ظلمة 
  

 دالئله غر وسامية القدر   
 وصليت تعظيًما وسلمت سرمًدا  

 
 على املصطفى واآلل مع صحبه الزهر  

 وبعد فهذا ما رواه معدٌل  
 

 بروضته الفيحاء من طيب النشر   
 إبسناده عن حفص احلرب من تال  

 
 على عاصم وهو املكىن أاب بكر 

 ففي البدء ابألجزاء ليس خمريًا  
 

 لبسملة بل للتربك مستقري   
 ومتصاًل وسط وما انفصل اقصرا 

 
 وال سكت قبل اهلمز من طرق القصر   

 وما مد للتعظيم منها ومل جيئ  
 

 هبا وجه تكبري وال غنة تسري    
 
 

 ويف موضعي ءاالن ءالذكرين مع 
 
 
 

 ءهللا أبد مع املد ذي الوفر 
 وأمشم بتأمنا ويلهث فأدغما 

 
 مع اركب وخنلقكم أمت وال تزر   

 وبل ران من راق مرقدان كذا 
 

 له عوجا ال سكت يف األربع الغر    
 وعنه سقوط املد يف عني وارد  

 
 وتفخيم را فرق لدى ءاية البحر 

 
 

 وءااتن منل فاحذف الياء وافًقا  
 

 كذا األلف من سالسل ابلدهر 
 وابلسني ال ابلصاد قل أم هم املصي 

  
 طرون وابلوجهني يف فرده النكر 

 وايسني نوٍن ضيعف روٍم كذا أجر    ويف يبصط األوىل ويف اخللق بصطة 
 ولكن مع اإلظهار صاد مصيطر 

 
 ويف بصطة سنٌي كذا يبصط البكر   

 وفتح لدى ضعف عن الفيل وارٌد   
 

 وابلعكس عن الزرعان والكل عن عمرو 
 وأهدي صاليت يف اخلتام مسلًما 

 
 على خامت الرسل اهلداة إىل الرب 

 وءاٍل وصحٍب كلما قال قائلٌ  
 

 لك احلمد اي موالي يف السر واجلهر    
 سادًسا: ميزات الكتاب  

 ِبرَِوايَة َحْفص َعْن َعاِصِم   ألهنا املقروء هبا يف أغلب العامل اإلسالمي. - رمحه هللا-اهتمامه -1
 اهتمامه بذكر التعاريف اللغوية والصطالحية.  -2
 . (1) صحف، مث يكتبها كما تقرأ اإلكثار من ذكر األمثلة، وكتابة الكلمة القرآنية برسم امل-3

 
 27ص ،44ط ، املذكرة يف التجويد يف رواية حفص عن عاصم من حرز األمان  ، مصري( 1) 
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 . (1) ذكر تنبيهات يف مكاهنا ليعلم القارئ هبا ول تشتبه عليه املسألة بغريها-4
 .  (2)ذكر اخلالصة يف هناية األبواب اليت يعسر على الطالب حفظها، حىت يسهل عليه -5
املعلومة، وتسهل املقارنة وذلك يف  اهتمامه ابستخدام اجلداول، وهي طريقة علمية عصرية تبسط -6

املقارنة بني النون الساكنة والتنوين، ويف ابب املخارج والصفات، وفيما ينبغي حلفص على قصر 
 . (3) املنفصل

يكثر من استخدام احلواشي واهلوامش إل قلياًل، نبَّه فيها على بعض األمور الزائدة كما يف تعريف    ل  -7
 . (4) ب مهزة الوصل التجويد اصطالًحا، ويف اب 
 سابًعا: اختياراته يف الكتاب

 جند أن للشيخ حممد نبهان تسع اختيارات يف هذا الكتاب، مل خترج عن اختيارات أهل األداء كالتايل:
 -نيادO :اإلظهار املطلق: هو اإلظهار غري احللقي وغري الشفوي وذكر له ثالثة أنواع: األول يف-1

والثاين يف إظهار النون يف هجاء احلرف عند حرف الختيار يف  ،  P صنوان  - قنوان -بنيان
 ىئ ڈژ يئ]سورة يس[، وهجاء ىئ ڦ ڦ ڦ يئ]سورة يس[ ىئ ڤ ڤ يئموضعني هجاء 

[، والثالث يف إظهار النون وامليم لدى الوقف عليهما ابلسكون احملض،  1آية: -]سورة القلم
 نون يف ابب حروف قربت خمارجها: وذكر اإلمام الشاطيب اإلظهار يف هجاء ايسني وهجاء 

 " وايسني أظهر عن ف  حقه بدا  
 

 "وفيه اخللف عن ورشهم خال  ونون 
" 

 
إل أن البعض ل يطلق على إظهار أحرف اهلجاء اإلظهار املطلق، ألنه غري جممع عليه بني القراء 

 العشر، فالبعض يدغم والبعض، يظهر حسب الرواية، ول مشاحة يف الصطالح. 
اختار طريقة النطق ابإلخفاء احلقيقي: بتالصق جزأي خمرج حرف اإلخفاء من دون ضغط  -2

 .)"5)غنة، وذكر ذلك تبًعا للمحقق يف كتاب التمهيد  عليهما حىت تستويف ال

 
،  73، ص 60، ص 41، ص 31ص،44ط ،املذكرة يف التجويد يف رواية حفص عن عاصم من حرز األمان  ،مصري ( 1) 

 ،  92ص ،88ص
 67صاملرجع السابق، ( 2) 
 . 13ص 55ص   54ص  53ص 104 ص املرجع السابق،  (3) 
 69، ص 38، ص 49، ص 8صاملرجع السابق، ( 4) 
 . 159، ص 1، ج1، طالتمهيد يف علم التجويد ( ابن اجلزري، 5) 
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اختار: عدم النفراج بني الشفتني يف اإلخفاء الشفوي واإلقالب: وذلك بتالصق الشفتني -3
، بسبب خروج الباء وامليم  -أي عدم الضغط عليهما ضغطًا قوايً -ببعضهما تالصًقا رقيًقا

 ند اإلخفاء حيث ل مسوغ هلذا النفراج.النفراج بني الشفتني ع وعدمابنطباق الشفتني، 
فرق بني خمرج القاف والكاف: احلرفان خيرجان من أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك -4

األعلى، ففرق بينهما فاستعالء أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى خيرج القاف، أما  
رج الكاف، بينما احملقق ذكر أن خمرج استفال أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى فيخ

 . (1) الكاف أسفل من خمرج القاف قلياًل 
اختار: جتنب صفة التكرار يف الراء وذلك بلصق طرف اللسان على ما حياذيه من احلنك  -5

 واحدة.  ابرتعادهاألعلى، والسماح له 
وذكره احملقق يف النشر فقال:" وظاهر كالم سيبويه أن التكرير صفة ذاتية يف الراء، وإىل ذلك ذهب 

ا، ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوًصا  احملققون، فتكريرها ربوها يف اللفظ وإعادهتا بعد قطعه
 .  (2) إذا شددت ويعدون ذلك عيًبا يف القراءة وذلك قرأان على مجيع من قرأان عليه وبه أنخذ"

اختار: مذهب أهل مصر يف التفخيم: فذكر درجات تفخيم حرف الستعالء على مراتب: األول -6
الثالث املضموم، مث الرابع املكسور، مث جعل حرف  املفتوح بعد األلف، مث الثاين املفتوح، مث 

 . (3)  الستعالء الساكن مرتبته تفخيمه حبسب حركة احلرف الذي يسبقه
جواز الوقف على رأس اآلي مهما كان املعىن ومتابعة القراءة يف اآلي، والبتداء برأس اآلي   -7

 ".(4) مهيد  جائز مهما كان املعىن، وهذا ما ذهب إليه احملقق يف كتاب الت
، بدون تفصيل أو النظر حلركة ما قبلها  ىئ ڭ يئاختار اخللف يف إمشام وروم هاء الضمري، مثل -8

وهو مذهب اإلمام الداين يف غري التيسري، و أما اجلواز املطلق هو الذي يف التيسري، واملنع املطلق  
التيسري، فقال احملقق يف النشر:" )فاختلفوا هو ظاهر كالم اإلمام الشاطيب، وفاقًا للداين يف غري 

يف اإلشارة فيها ابلروم، واإلمشام فذهب كثري من أهل األداء إىل اإلشارة فيها مطلقا، وهو الذي  

 
 . 154، ص 1، طالنشر يف القراءات العشر(ابن اجلزري،  1) 
 . 158وص   157 ، صالسابقاملرجع (2) 
 . 146: دج، ص، 3، طهدي اجمليد يف أحكام التجويد( العمروسي، 3) 
 . 164، ص 1، ج1ط،  التجويد التمهيد يف علم  ( ابن اجلزري، 4) 
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يف التيسري("، مث قال احملقق :)" وذهب آخرون إىل منع اإلشارة فيها مطلقا، من حيث إن  
وقال الداين  ان حكامها الداين يف غري التيسري،حركتها عارضة، وهو ظاهر كالم الشاطيب، والوجه

مث ذكر احملقق مذهب التفصيل فقال:" فمنعوا اإلشارة ابلروم، واإلمشام فيها   " .الوجهان جيدان( :
صرح أن مذهب التفصيل هو   "، مثإذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كسرة، أو ايء ساكنة

 . (1)" أعدل املذاهب عنده
]سورة   ىئ ٻ يئ الوجهني )اإلدغام الكامل احملض والناقص مع بقاء صفة الستعالء( يف اختار -9

[ وذلك من طريق حرز األماين، واإلدغام الكامل هو األصح رواية ألنه من 20آية:-املرسالت 
طريق الداين، أما اإلدغام الناقص هو طريق مكي ، واختار اإلدغام احملض من طريق الفيل عن 

[، فذكر احملقق يف النشر أنه:  "ل  20آية: -]سورة املرسالت  ىئ ٻ يئ يف حفص من الطيبة،
خالف يف إدغامها، ولكن اخلالف واقع يف إدغامها إدغاًما حمًضا، أو إدغامها مع بقاء صفة  

الستعالء، فذهب مكي يف بقاء صفة الستعالء مثل: "أحطت وبسطت"، وذهب الداين وغريه 
قال:  الوجهان صحيحان، إل أن هذه الوجه أصح قياًسا على ما   إىل إدغامه إدغاًما حمًضا، مث

، وقال أيًضا:" ولشك أن من أراد (2)أمجعوا يف ابب احملرك للمدغم من:" خلقكم ورزقكم"
إبظهاره اإلظهار احملض فإن ذلك غري جائز إمجاًعا، وأما الصفة فليس بغلط ول قبيح فقد صح  

بعض شيوخي ومل يذكر مكي يف الرعاية غريه وله وجه من   عندان نًصا وأداًء، وقرأت به على
 (3)  القياس ظاهر، إل أن اإلدغام اخلالص أصح رواية وأوجه قياًسا."









 

 
 . 455 ص- 454، ص 2، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 1) 
 . 196، صالسابق املرجع ( 2) 
 . 380 ، صالسابقاملرجع (3) 
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 . فيهاوجهوده ومنهجه واختياراته  ا املبحث الثان: مؤلفاته يف كتب القراءات إفرادً 
 يف كتب إفراد القراءات القرآنية  هؤلفاتوفق عدد م وفيه سبعة مطالب

 .حرز األمانأزكى التحيات يف قراءة اإلمام محزة بن حبيب الزايت من طريق    املطلب األول: كتاب
 : وسبب التأليف، الكتاب: نبذة عن أواًل 

املوافق ليلة التاسع  ،  (ه1429)فرغ املؤلف من أتليفه ليلة الثنني يف التاسع والعشرين من رمضان لعام  
بذلت  ، ( ورقة295يقع يف )، كتاب متوسط احلجم،  (م200)امليالديوالعشرين من الشهر التاسع 

وأسهم يف إخراجه  ،  حوابن حممود    حممدوأشرف عليه الدكتور  ،  اكبريً   ا زين جهدً   أمحدمىن صاحل    األخت
وقفت الباحثة على الطبعة الثانية بتاريخ  ، افجزاهم هللا عن املسلمني خريً ، الدكتور هاشم مهدي

ويباع يف املكاتب حقوق  ، بطلب من املؤلف الكتاب موجود على النت جماانً ، م(2009-ه1430)
 الطبع حمفوظة للمؤلف. 

اإلعانة على أتليف كتب   وجل وسألهاملؤلف على ربه عز فهو: لطاملا متىن  أما سبب التأليف
ومل يبق من القراءات السبع إل قراءة محزة ابن حبيب  ،  معظمهاوقد أمت أتليف  ،  يف إفراد العشر القراءات 

الذي له هذا الكتاب ومساه )أزكى التحيات يف قراءة اإلمام محزة بن حبيب الزايت( من طريق  ، الزايت 
  ا فسهل هللا له أخريً ،  وقد جاءه عشرات التصالت يسألونه عن إصدار كتاب هلذه القراءة،  حرز األماين

 . رمحه هللابه التيسري للراغبني يف قراءة اإلمام محزة  ا قاصدً ، وألف الكتاب 
 الكتاب موضوعات: ااثنيً 

جعله املؤلف يف مقدمة ، حرز األماينالكتاب يف شرح أصول وفرش قراءة اإلمام محزة الزايت من 
فرش  : والقسم الثاين، وقسمني وخامتة والفهرس؛ أما القسمان فهما: القسم األول: أصول القراءة

، ميم اجلمع، البسملة، تعاذةوأما أصول القراءة فهي: الس، الكلمات ويف ثناايها الكثري من األصول
اجتماع املوصول  ،  املوصول واملفصول،  تغيري اهلمزة لدى الوقف عليها،  اهلمز،  املد،  هاء الضمري،  اإلدغام

،  اجتماع املوصول والغنة يف مقطع واحد ، أحكام النون الساكنة والتنوين، واملفصول يف املقطع الواحد
إمشام الصاد ، الالمات والراءات ، التقليل، اإلمالة، مقطع واحداجتماع املوصول واملفصول والغنة يف 

 ايءات الزوائد.، ايءات اإلضافة،  زاايً 
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 : مصادر الكتابااثلثً 
طالعه على كتب اومن  ،حرز األماينحمفوظه ملنت  لعله اعتمد على ، الكتاب مل يذكر املؤلف مصادر 

 البسملة.يف ذكر    (1)  الباذشإل أنه ذكر كتاب اإلقناع لبن  ،  حىت الرتاجم مل جيعل هلا هوامش،  السابقني
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

وما خالفه  ، أمهل ذكره افما وافق محزة حفصً ، للكتاب  اجعل املؤلف رواية حفص عن عاصم نرباسً 
الكلمات مع  مث شرع يف فرش ، شرح األصول وقدم أوًل ، بسط شرحه وبيانه وتفصيله مع ذكر األمثلة

 املناهج األربعة اليت استخدمها يف أتليفه جلميع كتبه.  اذكر كثري من األصول مستخدمً 
 : جهوده يف علم القراءات من خالل هذا الكتاب: اخامسً 

من وقف على الكتاب علم مقدار ما أويت املؤلف من علم، وقد رزق القبول بني طالب العلم حىت إنه  
ول أظن طالب  محزة، من التصالت جاءته تسأله عن كتاب لقراءة اإلمام  اذكر يف املقدمة أن كثريً 

   .إل وقد مر على الكتاب  اعلم أراد أن يتعلم قراءة اإلمام محزة إفرادً 
 
 ميزات الكتاب  سًا:ساد

اهلمزة، قراءة اإلمام محزة مجعت ما بني اإلدغام واإلمالة والتقليل واإلشباع يف املد، والسكت والتغري يف 
وهذه األصول مل يعتد عليها قارئ رواية اإلمام حفص عن عاصم، فالكتاب شرح وتفصيل وبسط  

على القارئ، وطريقة املؤلف البارعة يف إعادة ذكر األصول أثناء وجودها يف الربع   اللمعلومات تيسريً 
تماع املوصول واملفصول،  تسهل على املتعلم وتكرر له حىت يتقن، ففي الربع القرآين حيرر املؤلف أوجه اج

وجيمع الكلمات اليت ليس فيها غنة فيذكرها جمتمعة يف الربع الواحد، والكلمة املوقوف عليها يف ضبط  
القرآين وتنتهي هبمز يعيد شرحها ويذكر األوجه بدقة، حىت الكلمات اليت ليست مبحل وقف لكن قد  

 . اوقفً  يذكر حكم مهزها  اأو اختبارً  ايقف عليها القارئ اضطرارً 

 
( صاحب كتاب اإلقناع يف القراءات السبع، من مروايت ابن اجلزري يف كتاب النشر، قرأ به القرآن كله على شيخه أيب املعايل   1) 

رمحه  -فهذا الوجه خرج به الشيخ حممد نبهان ،يسري بن اللبان، وكتاب اإلقناع ليس من طريق الشاطبية اليت أصلها كتاب الت
 وهللا أعلم_. -وهو يصح فقط بني األنفال وبراءة لدى مجيع القراء من مجيع الطرق   ،عن طريق التيسري  -هللا
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وجد    املقدمة ممنيف    -رمحه هللا-لكن أي عمل بشري ل خيلو من ضعف، لذلك طلب املؤلف  
يف الكتاب ابلتوفيق وسداد   ا يظهر عيبً  ودعا ملنأن يبادر إىل التنبيه والتذكري وإبالغ املؤلف،  اخطئً 

 اخلطوات. 
  :: اختياراته يف الكتابابعً سا
 جند أن للشيخ حممد نبهان يف هذا الكتاب اختيارين مثل اإلمام الشاطيب كالتايل: 1

، فإن اهلمزة  ىئ ڭ يئ ىئ ک يئ اختار الوجهني يف اهلاء لإلمام محزة: إذا وقف على -أ
وهو ما نص عليه  (، 1)  نبيِهم( -أنبيِهم( )نبيهمُ  -تبدل ايًء، ويف اهلاء وجهان الضم والكسر: )أنبيُهم

 اإلمام الشاطيب بقوله: 
 وبعض بكسر اهلاء لياء حتوال  رءاي على إظهاره وإدغامه و

 هم.. ئ كقولك أنبئهم ونب 
 

 رووا أنه ابخلط كان مسهال  
أما الشيخ علي حممد توفيق النحاس فذكر الوجهني خللف فقط يف كتاب التحفة السنية:  

فيهما خللف، وبضم اهلاء فيهما خلالد كما يتضح من طريق الرواية لكل "فنأخذ بكسر اهلاء أو ضمها 
 منهما". 

 ، وهو ما نص عليه اإلمام الشاطيب:"(2) ابإلمالة حلمزة خبلف  عن خالد  ىئ چ يئ -ب 
 ضعافا وحرفا النمل آتيك قوال  يواري أواري يف العقود خبلفه 

 خبلف ضممناه مشارب المع 
 

 ألعدالوآنية يف هل أاتك  
فذكر اخلالف عن خالد يف إمالة ضعافًا، إل أن الشيخ علي النحاس رجح له الفتح فقط 

فقال:" فيكون خلالد الفتح من طريق التيسري وحرز األماين " ألن الداين ذكر يف )املفردات( أنه قرأ  
 . (3) ابلفتح عن خالد يف املوضعني من قراءته على أيب الفتح 

 :كتاب حياة القلوب يف قراءة اإلمام احلضرمي يعقوب:  ثاناملطلب ال 

 
.16ص، دج2، طأزكى التحيات يف قراءة اإلمام محزة بن حبيب الزايت مصري،  (1)

 . 70، صاملرجع السابق  (2) 
 . 187، دج، ص1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية، ( النحاس 3) 
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 : وسبب التأليفالكتاب، : نبذة عن أواًل 
ت مكاهنا قراءة اإلمام تعد قراءة اإلمام يعقوب من القراءات السبع اليت مجعها اإلمام ابن جماهد ، مث حلَّ 

الكسائي، وقد مر زمٌن ليس ابليسري وقراءة اإلمام يعقوب هي املقروء هبا لدى عامة املسلمني، ل سيما  
وهذا السفر شرح فيه املؤلف  ، (1) يف العراق، وهي قراءة سلسة، غضة طرية، تشعر القارئ بلذة انسياهبا  

 سلسلته الذهبية يف إفراد القراءات والرواايت، فرغ أصول القراءة وفرشها، وهو الكتاب الرابع عشر يف
ه( املوافق للثالثني 1429املؤلف من أتليفه يف يوم الثالاثء، أول يوم عيد الفطر املبارك للعام اهلجري )

م(، 2011-ه1432, وقفت الباحثة على الطبعة األوىل )(2)م(2008من سبتمرب للعام امليالدي )
( ورقة، حقوق الطباعة للمؤلف ويطلب منه، أو يطلب من مكتبة  160)كتاب متوسط احلجم يقع يف  

روائع اململكة يف اململكة العربية السعودية )جدة(، يف ختام مقدمة الكتاب شكر املؤلف ابنه الكرمي /  
 مشهور بن مرزوق احلرازي، الذي كان له الفضل األوىف يف إخراج الكتاب.

كتب  يف علم القراءات، وذلك يف مجع وإفراد الرواايت والقراءات : يسر هللا للمؤلف أتليف  سبب التأليف
(، وقد  حرز األماينو  الدرة املضية اليت أمساها )السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات والرواايت من طريقي 

املتممة  يف القراءات الثالث  الدرة املضية، فشرع بكتب مضمن اومجعً  اانتهى من القراءات السبع إفرادً 
األذفر يف قراءة اإلمام أيب   )املسك رمحه هللا، فخرّج كتاب    املرضية لإلمام مشس الدين ابن اجلزريشر  للع

 القلوب يف قراءة اإلمام احلضرمي يعقوب(. )حياةجعفر(، مث انتقل إىل كتابتا هذا كتاب 
 :الكتابضوعات : مو ااثنيً 

أما  املوضوعات، مث الرتاجم، مث األصول، مث الفرش، خامتة فيها سند املؤلف ابلقراءة، فهرس املقدمة، 
ألصول فهي: الستعاذة، البسملة، هاء ضمري الغائبني، اإلدغام الكبري، اإلدغام الصغري، هاء الكناية،  ا

مشام، اإلمالة، الوقف املدود، مذهبه يف اهلمز أبنواعه، إسقاط اهلمزة ونقل حركتها للساكن، السكت، اإل
 على مرسوم اخلط، ايءات اإلضافة، ايءات الزوائد. 

 
 6، ص.1، طحياة القلوب يف قراءة اإلمام احلضرمي يعقوب( مصري، 1) 
 . 152ص املرجع السابق،( 2) 
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 :: مصادر الكتابااثلثً 
عند حديثه عن مذهب اإلمام   ، ذلك مل يذكر املؤلف مراجع إل أنه ذكر كتاب اإلقناع لبن الباذش فقط

لدرة املضية ومساعه للكتب نت اأنه أملى الكتاب من حفظه مل  فلعله  ،(1) يعقوب يف البسملة بني السورتني  
 األخرى من العلماء السابقني.

 :: منهج املؤلف يف الكتابارابعً 
أمهل ذكره، وما خالف    اللكتاب، فما وافق يعقوُب حفصً   اأساسً   -رمحه هللا-جعل رواية اإلمام حفص  

املناهج األربعة اليت   اه أثبت املخالف وأمهل املوافق، مستخدمً أثبته، وإن اختلف راواي ايعقوب حفصً 
 استخدمها يف كتبه السابقة.

 جهوده يف هذا الكتاب: اخامسً 
قراءة اإلمام فراد وذلك إب ،فنطريق أئمة هذا الهنج يف  طالب العلم،ليف الكتاب دعم ومساندة 

 ، بدون حفظ منت الدرة املضية. إتقان القراءة أصوًل وفرًشاو ، خبتمةيعقوب 

 الكتاب ميزات : ادسً سا
الكتاب كسائر كتب السلسلة الذهبية للمؤلف قيم يف اببه، قرَّب القراءة من املبتدئ فبسط له األصول  

اجلداول، وهو سهل العبارة، وذلك يدل على طول ابع   االفرش مستخدمً مث أعادها له مع ، اشرحً  أوًل 
 املؤلف يف إيصال املعلومة للطالب.

 اختياراته يف الكتابسابًعا: 
اختار يف هذا الكتاب: لإلمام يعقوب وجهني بني السورتني: إسقاط البسملة وإثباهتا، وعلى كل 

، فذكر على إسقاط البسملة بني السورتني الوصل بني آخر السورة األوىل  (2)  من الوجهني ثالثة أوجه
وأول السورة الثانية، والسكت بينهما، مث اختار القطع بني السورتني بنفس مث البدء ابلسورة الثانية،  

، وهذا الوجه صح  (3)ونسب الوجه لبن الباذش يف أصول قراءة أيب عمرو اليت هي أصل قراءة يعقوب  
مل يذكره اإلمام ابن  لكن، و بني السورتني يع القراء بني سورتني اإلنفال وبراءة، وُعلم طريقة أدائهعند مج

 
 . 30ص،  1ط ، يعقوبحياة القلوب يف قراءة اإلمام احلضرمي ، مصري( 1) 
 . 29ص ،املرجع السابق  (2) 
 . 159، ص1، ج1، ط اإلقناع يف القراءات السبع ، وابن الباذش، 30، ص: السابقاملرجع (3)
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وليس من طريق حتبري التيسري الذي هو أصل قراءة ،  ذكر كتاب ابن الباذش يف أصول النشر  واجلزري ،  
 .  يعقوب فهو خروج من املؤلف عن طريقهاإلمام 

 رحيق األزهار يف قراءة اإلمام العاشر خلف بن هشام البزار : كتاب ثالثاملطلب ال 
 وسبب التأليف الكتاب، : نبذة عن أواًل 

الدرة  هو الكتاب اخلامس عشر يف السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات والرواايت املتواترة من طريقي 
لطبعة األوىل ( ورقة، وقفت الباحثة على ا224، متوسط احلجم يتكون من )حرز األماينو  املضية

 م(، ومل تقف على اتريخ النتهاء من التأليف. 2011-ه432)
غمرة هذه الصحوة القراءاتية املباركة أراد املؤلف أن يديل بدلوه، وأن يظهر قراءة   : يفالتأليف سبب 
من هللا أن يعيدها كما كانت عامة النفع معروفة لدى األمة، حيث عادت هذه   اراجيً منفردة، خلف 

 . (1) املسلمنيالقراءة بعد انزوائها لدى املتخصصني يف القراءة إىل انتشارها لدى عامة 
 الكتاب موضوعات: ااثنيً 

، وإدريس  إسحاق البغداديكتاب رحيق األزهار خمصص لقراءة اإلمام خلف العاشر وراوييه )
 .الدرة املضيةاحلداد( من طريق 

جعل املؤلف الكتاب يف: مقدمة، مث الرتاجم، مث القسم األول: أصول قراءة اإلمام خلف البزار،  
 فهرس املوضوعات. امث سند املؤلف ابلقراءة، مث القسم الثاين: فرش احلروف، وأخريً 

املد، اهلمزة، اإلدغام، اإلمالة،  ناية،  الكأصول قراءة اإلمام خلف هي: الستعاذة، البسملة، هاء  
 ايء اإلضافة. 

 لإلمام ابن اجلزري وكتابه حتبري التيسري  الدرة املضية   لعله اعتمد على حفظه ملنت  :: مصادر الكتابااثلثً 
 وكتب أخرى.

 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 
املناهج األربعة اليت  ااملخالفة مستخدمً جعل أصل الكلمات القرآنية رواية حفص، مث ذكر الكلمات 

 استخدمها يف كتبه السابقة.
 جهوده يف هذا الكتاب: اخامسً 

، خالل التحضري لقراءة اإلمام خلف البزار، وبعد  أخرى يغين الكتاب القارئ عن الطالع لكتب 
 حفظ منت الدرة املضية. إفراده للقراءة يسهل عليه 

 
 . 5ص، 1ط،  يف قراءة اإلمام العاشر خلف بن هشام البزار   رحيق األزهار، مصري( 1) 
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كتاب مفيد قيم يف اببه، يسهل على القارئ التحضري للقراءة دون العودة  : ميزات الكتابسادًسا: 
روف األصول مرة  ، مقسم حسب أمثان القرآن الكرمي، يذكر املؤلف فيه يف فرش احلالدرة املضية ملنت 

 أخرى يف جداول ليسهل املقارنة بني رواية حفص وقراءة خلف العاشر. 
 : اختياراته يف الكتاباسادسً 

على ما جاء يف كتاب ،وهو موافق فيه لإلمام ابن اجلزري  ،اختيار واحد يف هذا الكتاب له 
النشر : فذكر أن للمطوعي عن إدريس عن خلف السكت على الساكن قبل اهلمز فيما كان من 

،إل أن اإلمام اجلزري يف درته املضية يف القراءات الثالث املرضية  (1) كلمة أو كلمتني ماعدا حرف املد  
يف النشر :" وأما إدريس عن  "، لكنه رمحه هللا ذكر(2)والسكت أمهال منع السكت فقال: " .....

خلف فاختلف عنه فروى الشطي وابن بواين السكت عنه يف املنفصل وما كان يف حكمه وشيء  
خصوًصا نص عليه يف الكفاية يف القراءات الشست وغاية الختصار والكامل ، وانفرد به عن خلف  

عموًما نص عليه يف  من مجيع طرقه، وروى عنه املطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتني 
 ( 3) املبهج" 

من طرق التحبري على إحدى طريقني عن إدريس عن خلف، وهو    -رمحه هللا-فاقتصر اإلمام 
طريق عنه فعنه، وهو ل مينع األخذ ابلطريق الثانية وهي طريق املطوعي عنه فعنه، و ل يقدح يف ذلك  

على  ، وعلى الوجهني سار العمل يف القراءة(4)بعدم ذكره يف التحبري فقد ذكره اإلمام يف النشر 
، فيأيت القارئ ابلسكت يف بعض من األجزاء ويرتكه القارئ يف الباقي  -رمحه هللا -الشيخ حممد نبهان 

من ابقي اخلتمة، و فصل الشيخ أمين سويد يف هذه املسألة فقال: " أما القراء يف عصران هذا 
ر الدرة،  فمنهم من يقرئ بعدم السكت خللف يف اختياره أخًذا بظاه-1منقسمون إىل فريقني: 

 وحيتجون أبهنم هكذا تلقوا.
ومنهم من يقرئ مبا تقتضيه حترير الطرق، إبرجاعها إىل مصادرها األوىل، وهو منهج   -2

 احملققني على مر العصور.
 وقد يسأل الفريق الثاين األول كيف تقرئون خبالف ما يف الدرة؟ وخبالف ما تلقيتم؟ 

و عن اإلمام وارد، وكتب احملققني من القراء اجلواب: حنن نقرئ مبا هو أصل الدرة، والسه
 مليئة بتصويبات من أتخر ملن تقدم.

 
 .  13ص 1،طيف قراءة اإلمام العاشر خلف بن هشام البزار،    رحيق األزهار مصري،  (1) 
 . 4، ص2، طالقراءات الثالث املرضيةالدرة املضية يف  ( ابن اجلزري،   2) 
 316، ص 1، طالنشر يف القراءات العشر ( ابن اجلزري، 3)
 . 36، ص 1، طالبهجة املرضية يف شرح الدرة املضية( انظر: الضباع،   4) 
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وأما أننا مل نتلق ذلك، فقول غري دقيق، ألننا تلقينا السكت من حيث هو كيفية أدائية معروفة 
اهلية واملقدار، وبقي نسبتها لفالن أو فالن، فإذا تبني لنا أن الصواب يف طريق املطوعي عن إدريس 

خلف يف اختياره هو السكت على مامل يكن مًدا، فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقرأ برتكه، مث   عن
 )1(نقول للطالب: أجزتك من طريق املطوعي؟ "

 : كتاب السنا الزاهر يف قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن عامر رابع املطلب ال   
 وسبب التأليف ، الكتاب: نبذة عن أواًل 

وكتاب فوح ، وكتاب القمر املنري، وكتاب الثمر اليانع، خراج كتاب املذكرةإبلقد من هللا على املؤلف 
وهو ما كان يرجوه من هللا ويسأله  ، وكتاب عبري من التحبري، وكتاب اإلستربق، وكتاب الرايش، العطر

إخراج كتاب السنا الزاهر يف قراءة  اومن إمتام نعمته عليه أن يسر له أيضً ، التيسري يف إكمال السلسلة
، وهو الكتاب الثامن من السلسلة الذهبية، حرز األمايناإلمام الشامي عبد هللا بن عامر من طريق 

يف  ، يف دار القبلة للنشر والتوزيع، ه(1424وقفت الباحثة على الطبعة األوىل من الكتاب بتاريخ )
،  طلب املؤلف   علىبناًء    مؤلفاته على النت جماانً ائر  وهو موجود كس ،  ويطلب من املؤلف،  مكة املكرمة

بن حممود حوا لبذله اجلهد واإلعانة    حممدوتقدم املؤلف يف مقدمته ابلشكر للدكتور  ،  ويباع يف املكتبات 
 على إخراج الكتاب.

من  ،يف إفراد ومجع الرواايت والقراءات  ،: رغبة املؤلف يف إمتام سلسلته الذهبيةأما سبب التأليف فهو
 والطيبة.  الدرة املضيةو  ،حرز األماينطريق 
 الكتاب ضوعات: مو ااثنيً 

ولبن عامر راواين  ، حرز األماينالكتاب يتعلق بقراءة اإلمام ابن عامر الدمشقي من طريق 
 بن ذكوان الدمشقي.  أمحدهو أبو عمرو  واآلخر:، الدمشقيأحدمها هو أبو الوليد هشام بن عمار 

مث فرش  ، أصول قراءة اإلمام عبد هللا بن عامر، قسم املؤلف الكتاب إىل: مقدمة وفيها الرتاجم
صول قراءة اإلمام عبد هللا بن عامر  أما أ،  املؤلفمث خامتة وفيها سند  ،  الكلمات لقراءة اإلمام ابن عامر

، اإلدغام،  وقف هشام على اهلمزة املتطرفة،  اهلمزة،  املد والقصر،  هاء الكناية،  البسملة،  فهي: الستعاذة
 ايءات الزوائد. ، ايءات اإلضافة، الوقف على مرسوم اخلط، الالم، الراءات 

 
 29- 28، ص2، ت: أمين رشدي سويد، طالدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية ( ابن اجلزري، 1)
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 : مصادر الكتابااثلثً 
فقال " وهذا الوجه قال به ابن  ، (1) التنفسبينهما مع القطع بني السورتني  فيما، ذكر يف ابب البسملة

 ومن اطالعه على كتب السابقني.- رمحه هللا -أماله من حفظه هلعل ف، (2)  الباذش"
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

مث فرش احلروف  ، حيث ذكر األصول أوًل ، جعل الكتاب على منط ما سبقه من كتبه األخرى
كتابة  قام بمث ، عامر قراءهتا على قراءة ابن مث بني، وذكر الكلمات القرآنية على رواية حفص، اآخرً 

  ا وإذا خالف أحدمها حفصً ، ()ابن عامر :فإذا اتفق الراواين على خالف حفص قال، كيفية نطقها
يف ذلك  ا, متبعً (3) يف كلمة مل يذكرها  االراواين حفصً وإذا مل خيالف ، املوافقةذكر الرواية املخالفة دون 

 مناهج البحث األربعة اليت استخدمها يف كتبه السابقة.
 جهوده يف هذا الكتاب: اخامسً 

يغين الكتاب القارئ عن الطالع لكتب أخرى، خالل التحضري لقراءة اإلمام ابن عامر الشامي، وبعد  
 .حرز األماينحفظ منت إفراد القارئ ختمة كاملة يسهل عليه 

 
فأما ابن عامر فلم أيت عنه نص، واألكابر من القراء أيخذون له ابلفصل، وبه قرأت له على أيب القاسم من    الباذش:"( قال ابن    1) 

 وغريمها. “ وبه كان أيخذ له النقاش وابن األخرم  الطرق املذكورة هنا 
فذكره ابن الباذش عن   ،ءة بدون قطع كما نقوم به بني  آايت السورة الواحدة املقرو ،  وصل السورة  ابلسورة مع القطع ابلتنفس  اأم

كآخر آية، وأول السورة األخرى    ومن أيخذ له بوصل السورة ابلسورة ل يلتزم الوصل البتة، بل آخر السورة عنده  محزة فقال:" 
أل    ، كأول آية أخرى، فكما ل يلتزم له ول لغريه وصل رأس آية أبول آية أخرى كذلك ل يلتزم له وصل السورة ابلسورة حتما 

القرآن عندي كالسورة الواحدة، فإذا مسيت أول فاحتة الكتاب أجزأين, بني يل هذا أبو احلسن بن   :تراهم رووا عنه أنه قال
،  1ت: مجال شرف، ط، اإلقناع يف القراءات السبع ، انظر: ابن الباذش ."شريح، وقوله عندي هو الصواب وقد خولف فيه 

 . 54:ص الصحابة،  ردا
،  الوجه اإلمام ابن اجلزري يف كتاب النشر، فذكر البسملة والوصل والسكت، والوصل هو الذي يراد به إظهار احلركة ومل يذكر هذا 

وهل إذا فعل هذا, يبسمل أم ل؟ قال يف القسم: أمجعوا  وعلق مجال شرف على كلمة )حتما( يف قول ابن الباذش كاتًبا:" 
الكتاب وكل سورة مبدوء هبا ما خال براءة، وعلى هذا القول يبسمل إذا وقف  "أي: القراء" على إثبات التسمية يف أول فاحتة  

، لكن  - رمحه هللا-نبهانوسار عليه الشيخ حممد     ،فإن صح هذا الوجه عند ابن الباذش." على آخر السورة مث ابتدأ ابألخرى 
، لكن مل يذكر بني مجيع السور للقراء  وهذا معمول به بني سوريت األنفال والتوبة عند مجيع القراء ،خولفوا به عند غريهم
 . - وهللا أعلم -الواصلني بني السور 

 . 8ص  ، دج، 1ط عامر، يف قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن  هرالسنا الزا، مصري( 2) 
 . 4ص ،  املرجع السابق(  3) 
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 ميزات الكتاب سادًسا: 
 الكتاب قيم يف اببه وميتاز بعدة أمور:

أراد إفراد القراءة خبتمة منفردة عن   ملن، ا شافيً  ا كافيً   اجند أن املؤلف شرح األصول شرحً  -1
 مث أعاد ذكر األصول مع الفرش لزايدة التمكني. ، األخرىالقراءات 
، املؤلف وقف هشام على اهلمزة املتطرفة يف الفرش يف الكلمات اليت ليست حمل وقف  ذكر  -2

 حىت يتمرس على قاعدهتا.،  ااضطرارً أو  ا لكن قد يقف عليها اختبارً 
 .حرز األمايناتباعه للتحريرات اليت حررها العلماء مثل اإلمام ابن اجلزري على  -3

 : اختياراته يف الكتاباسابعً 
جند أن الشيخ حممد نبهان يف هذا الكتاب ثالث اختيارات كالتايل، األول والثالث وفق  1

 اختيار ابن اجلزري، والثاين وفق اإلمام الشاطيب، كالتايل:
لبن ذكوان، وهو   [36آية:-]سورة احلج ىئ ۆ ۇ يئ :اختار إظهار اتء التأنيث يف-أ

،  (1)ما تعقب به اإلمام ابن اجلزري اإلمام الشاطيب، وذكر أن اإلدغام مل يصح من طريق ابن ذكوان 
 ( 2)وقد نص اإلمام الشاطيب يف حرز األماين على اخللف فيها لبن ذكوان فقال:

  "ويف وجبت خلف ابن ذكوان  ظهر راويه هشام هلدمتأو "
 يفتال 

 
والفتح فقط  (، 3) هلشام [92آية:-]سورة هود ىئ ڑ ژ يئ: إسكان الياء يفاختار  -ب

 لبن ذكوان، وهذا على ما نص عليه الشاطيب قائاًل:  
 (4) "لعلي مسا كفؤا معي نفر العال   .. أرهطي مسا موىل ومايل مسا لوى "

" نص على ابن ذكوان ومل الشاطيب:وأما الشيخ الضباع ذكر الوجهني هلشام فقال عن اإلمام  
يذكر هشاًما معهم تبًعا للتيسري، وإن كان الداين خرج فيه عن طريقه يف هذا املوضع، واألوىل أن يقرأ 

 
 . 116، دج، ص1، طإرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضياع، 1) 
 . 269، البيت 1ط  ،حرز األمان ووجه التهان( الشاطيب، 2) 
 . 28- 72، دج، ص1، طالسنا الزاهر يف قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن عامر( مصري، 3) 
 . 398، رقم 1، طحرز األمان ووجه التهان( الشاطيب، 4) 
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طريقه يف رواية  أشهر وبه قرأ الداين على أيب الفتح فارس، وهو  صحيحان، والفتح له ابلوجهني ألهنما  
 . (1)هشام "

ابلتذكري  ىئ ۀ يئ: هلشام، واختلف عنه يف [7آية :-]سورة احلشر ىئ ڱ يئ: الرفع يف-ج
،"ول جيوز النصب مع التأنيث وإن تومهه بعض الشراح من ظاهر كالم نظم حرز األماين   (2) والتأنيث

 لنتفاء صحته رواية ومعىن كما نبه عليه يف النشر ويف إحتاف الربية حيث قال: 
 يكون فأنث عن هشام خبلفه

 
" ) ويف دولة رفع على ذين نقاًل   

3) 
 

 
 . هللا بن كثري  قراءة اإلمام املكي عبد: كتاب القمر املنري يف امساملطلب اخل

 وسبب التأليف ، الكتاب: نبذة عن أواًل 
،  اسفر يشرح قراءة اإلمام عبد هللا بن كثري املكي الذي اختذ لنفسه من مهبط الوحي موطنً 

وهو الكتاب ،  اعطرً   افأضاء بقراءته السلسلة العذبة أم القرى فضاع شذاها يف أرجاء بالد املسلمني طيبً 
،  الدرة املضيةو  حرز األمايناخلامس من السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات العشر املتواترة من طريقي 

يف  وقفت الباحثة على الطبعة الثانية ، حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف، ص(163متوسط احلجم يف )
 . م(2005 -ه1426)

لقد من هللا على املؤلف ابإلقامة يف مكة املكرمة منذ عام واحد وأربعمائة وألف للهجرة  سبب التأليف:  
فرأى أن من الوفاء لقارئ مكة اإلمام عبد هللا ابن كثري  ، والسالمالنبوية على صاحبها أفضل الصالة 

قلوهبم وتراتض ؛ لعلها أتخذ مكاهنا من جديد بني عامة املسلمني فتعيها املكي أن يفرد لقراءته كتاابً 
عليها ألسنتهم وتتشنف هبا آذاهنم وتنشرح هبا صدورهم وبذلك يستمر األجر إن شاء هللا يف صحيفة  

   قارئنا عبد هللا بن كثري رمحه هللا تعاىل.
 :الكتاب ضوعات: مو ااثنيً 

،  اخلامتة،  الفرشية(  )الكلمات القسم الثاين  ،  القسم األول )أصول قراءة ابن كثري املكي(،  الرتاجم،  املقدمة
أحكام النون الساكنة  ، أحكام املد، األصول وهي: أحكام الستعاذة والبسملة األول:القسم ، فهرس

 
 . 170، ص  إرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضباع، 1) 
 . 135، صالسنا الزاهر يف قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن عامر ( مصري، 2) 
 . 335-334، صإرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضباع، 3) 
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،  ابب مهزة القطع،  مهزة الوصل،  الوقف على مرسوم اخلط،  اإلدغام العام،  أحكام امليم الساكنة،  والتنوين
 . وتسقط وصاًل  االيت تثبت وقفً األلفات ، الياء الزائدة، ايء اإلضافة 

 :: مصادر الكتابااثلثً 
، ومن طرق  أنه أملى الكتاب من حفظهلعله ف، الرتاجممل يذكر يف اهلامش واملراجع أي مصدر حىت يف 

  .ومن اطالعه على كتب السابقني أدائه على شيوخه،
 : : منهج املؤلف ارابعً 

،  ترك ذكره افما وافق ابن كثري براوييه حفصً ، وقنبلجعل رواية حفص هي األصل مث أورد رواييت البزي 
وافقه اآلخر عزا للمخالف دون   و اوإذا خالف أحد الراويني حفصً ، وما خالفه براوييه كتب ابن كثري

  ا واصطلح رمسً ، الكلمتني( ا)معً ( الوقف والوصل ولكلمة ا)مطلقً ( أو )احلالنيواصطلح بكلمة ، املوافق
ولتسهيلها ما بني اهلمزة والياء )كسرة( مثل  (،)أاُنزل( مثل )ضمةلتسهيل اهلمزة ما بني اهلمزة والواو 

املناهج األربعة اليت استخدمها  اولتسهليها ما بني اهلمزة واأللف ) فتحة( مثل )أاَنتم( مستخدمً  (،)أِاان
 السابقة.  يف كتبه
 جهوده يف هذا الكتاب: اخامسً 

قدم املؤلف قراءة اإلمام ابن كثري أبسلوب سهل وعصري، مما يسهل على طالب هذا العلم إفراد 
 يف حفظ منت حرز األماين. كاملة، والشروعختمة  

 ميزات الكتاب سادًسا: 
 واحدة. ـــ يعني القارئ الذي يريد إفراد قراءة اإلمام ابن كثري خبتمة  1
 بذلك اجلداول.  اــــ يقارن بني قراءة رواية حفص وقراءة اإلمام ابن كثري ويكتب كيفية نطقها مستخدمً   2
كثري مثل صلة هاء الضمري لبن  ، ـــ يكرر ذكر األصول يف الفرش حىت يتمرس القارئ ويتقن أكثر 3

،  اضربوهو(، فيهي )فكلما مرت يف الثمن يذكر أهنا موصولة ويكتب كيفية نطقها ، اليت قبلها ساكن
،  رغم ذكره هلا يف األصول ومب( ، ومم، ومل، فلم)يكتب يف الفرش وقف البزي هباء السكت على  اوأيضً 

 وهكذا يف كل أصل يف مكانه يف السورة. 
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 : اختياراته يف الكتاباسادسً 
اختيارات، سار على اختيار اإلمام ابن اجلزري يف  ةلشيخ حممد نبهان يف هذا الكتاب مخس لجند أن 

 ثالثة مواضع، ويف موضعني تبًعا لإلمام الشاطيب كالتايل:
 واإلمام ،[]سورة البقرة ىئ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ يئاختار اإلظهار يف -أ

 الشاطيب نص على اإلظهار واإلدغام فيها فقال: 
وقالون ذو خلف ويف البقره  

 فقل
 جودا وموبال  فقل يعذب دان ابخللف 

متبًعا يف ذلك كتاب التيسري الذي ذكر اخلالف فيه، وهو الذي عليه اجلمهور، فأطلق اإلمام  
الداين اخلالف له يف التيسري، ليجمع بني الرواية وما عليه األكثرون، وهو مما خرج فيه عن طريقه،  

بن اجلزري له وتبعه يف ذلك الشاطيب، ولكن اإلدغام ل يؤخذ من حرز األماين والتيسري ملنع اإلمام ا
، ولكن البعض  (1)يف كتاب النشر تبًعا لتحرير الطرق، والوجهان عن ابن كثري صحيحان وهللا أعلم 

 . (2)من املشايخ أيخذون ابلوجهني أتداًب مع اإلمام الشاطيب 
[ ،متبًعا  42آية :-سورة هود] ىئ ہ ہ يئ اختار للبزي الوجهني اإلظهار واإلدغام، يف-ب

 اإلمام  الشاطيب:يف ذلك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    " كما ضاع جا يلهث له دار جهال        ويف اركب هدى بر قريب خبلفهم  " 

فنص اإلمام الشاطيب على اخللف للبزي، لكن بعض املشايخ أيخذون ابإلدغام فقط، فذكر الشيخ  
ألن الداين قرأ للبزي إبدغامه   على أن:" اخلالف يف هذه الكلمة مرتب ل مفرع؛ -رمحه هللا-الضباع

 . (3) من طريق النقاش اليت هي طريق التيسري وإبظهاره من غريه" 
  آية:-آل عمران سورة] ىئ ٹ ٹ ٹ يئ ذكر اخلالف يف تشديد التاء للبزي يف:-ج

، متبًعا يف ذلك قال  (4)]سورة الواقعة[ يف األصول ويف الفرش  ىئ ہ ہ ۀ يئ .[، و143
 اإلمام الشاطيب يف قوله: 

 "وكنتم متنون الذي مع تفكهون 
 

 عنه على الوجهني فافهم حمصال"  
  

 . - 62، دج، ص1ط  التحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 1) 
 . 303، ص 1، ج1، ط واترة النفحات العاطرة يف مجع القراءات العشر املت( سبسيب،  2) 
 . 122، ص1، طإرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح الشاطبية( الضباع، 3) 
 .  145,.44,  15، ص و2، ط القمر املنري يف قراءة اإلمام املكي عبد هللا بن كثري ( مصري، 4) 
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وصحح الوجهني صاحب النشر بقوله: ")ول أعلم أحًدا ذكر هذين احلرفني سوى الداين من 
ولول ذلك ملا اعتمد الداين على نقله هذا الطريق، وأما النجاد فهو من أئمة القراء املربزين الضابطني 

وانفراده هبما، مع أن الداين مل يقرأ هبما على أحد من شيوخه، ومل يقع لنا تشديدمها إل من طريق 
الداين، ول اتصلت تالوتنا هبما إل إليه، وهو مل يسندمها يف كتاب التيسري، بل قال فيه: وزادين أبو  

ى أيب الفتح بن بدهن عن أيب بكر الزينيب، وقال يف مفرداته: وزادين الفرج النجاد املقري عن قراءته عل 
، مث قال: "ولول إثباهتما يف التيسري وحرز األماين (1) أبو الفرج النجاد املقري، وهذا صريح يف املشافهة"

مل  والتزامنا بذكر ما فيهما من الصحيح، ودخوهلما يف ضابط نص البزي ملا ذكرهتما، ألن طريق الزينيب 
يكن يف كتابنا ،وذكر الداين يف تيسريه اختيارًا، والشاطيب تبع هلن إذ مل يكوان من طرق كتابيهما، وهذا  

املوضع يتعني التنبيه عليه، ول يهتدى إليه حذاق األئمة اجلامعني بني الرواية والدراية والكشف  
يهما وإىل ذلك أشار صاحب  ، وعلى هذا فالبعض مينع التشديد ف(2) واإلتقان وهللا تعاىل املوفق"

 :  (3) اإلحتاف بقوله
 وكنتم متنون الذي مع تفكهون 

 
 عن أمحد خفف من احلرز تعدال  

(4) . 
 

[ تبًعا 12آية:  -األحقاف ]سورة ىئ ی ىئ ىئ ىئ يئ: ذكر التاء فقط للبزي يف -د
واما اإلمام الشاطيب فذكر اخللف له فقال: "لينذر دم غصًنا  الطرق،لإلمام ابن اجلزري يف حترير 

 واألحقاف هم هبا خبلف   هدى"
وذكر اإلمام ابن اجلزري يف النشر:" لينذر الذين فقرأ املدنيان، وابن عامر ويعقوب ابخلطاب، 

واختلف عن البزي فروى عبد العزيز الفارسي والشنبوذي عن النقاش كذلك، وهو رواية اخلزاعي  
واللهبيني، وابن هارون عن البزي، وبذلك قرأ الداين من طريق أيب ربيعة، وإطالقه اخلالف يف التيسري  
خروج عن طريقيه، وروى الطربي والفحام واحلمامي عن النقاش وابن بنان عن أيب ربيعة وابن احلباب  

 .  (5) عن البزي ابلغيب"

 
 . 535، ص2، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 1) 
 . 536،  2، جملرجع السابقا(2) 
 198، ص1، طخمتصر بلوغ األمنية على منت إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية ( الضباع،   3) 
 . 198، صاملرجع السابق(4) 
 . 633، ص2، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري،   5) 
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للبزي دون القصر تبًعا لإلمام ابن  [16آية :-]سورة حممد ىئ ېې يئ :اختار املد يف -ه
 اجلزري يف حترير الطرق، وأما اإلمام الشاطيب فذكر له اخللف فقال:

 " وكسر وحتريك وأملي حصال        ويف آنفا خلف هدى وبضمهم " 
فقال اإلمام ابن اجلزري: "واختلف عن البزي يف آنفا، فروى الداين من قراءته على أيب الفتح  

صحابه عن أيب ربيعة بقصر اهلمزة، وقد انفرد بذلك أبو الفتح فكل أصحاب عن السامري عن أ
مث ذكر أصحاب السامري الذين أخذ عنهم إىل البزي، مث   السامري مل يذكروا القصر عن البزي"،

قال:" فلم أيت عن أحد منهم قصر، وعلى تقدير أن يكونوا رووا القصر، فلم يكونوا من طرق  
 . (1) ل هذا الوجه يف طرق الشاطبية، والتيسري"التيسري، فال وجه إلدخا

 : كتاب املسك األذفر يف قراءة اإلمام املدن يزيد بن القعقاع أبو جعفرسادساملطلب ال
 وسبب التأليف الكتاب، : نبذة عن أواًل 

فقد  القعقاع، إىل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وهي قراءة اليزيد بن  سفر يف أعلى القراءات قُرابً 
وهو شيخ انفع  املدين القارئ العظيم يف طيبة الطيبة الذي  التابعني، خالط أصحاب النيب وعد من 

ومازالت حيًة تتلى إىل زمننا هذا، وإن قراءة  العريب، اشتهرت قراءته يف أرجاء األرض خاصة يف املغرب 
املدينة األوىل فلذا يعرب عنه يف علم الفواصل بكلمة )املدين األول( واملقصود  قراءة أهلجعفر هي  أيب

 .  (2)  وشيبةيف ذلك أبو جعفر  
والكتاب هو اإلصدار الثالث عشر يف السلسلة الذهبية للمؤلف، متوسط احلجم يقع يف 

وقفت (، م2/5/2007فق )ه( املوا16/4/1428، انتهى من أتليفه يف يوم اخلميس )( ص182)
م(، يطلب من املؤلف أو من مكتبة روائع اململكة يف  2011-ه1432الباحثة على الطبعة األوىل )

على النت وذلك بطلب  وهو متوفر يف مكاتب أخرى، وحُيمل جماانً )جدة(، اململكة العربية السعودية 
 .  (3)  ورَّثه اعّلمه أو مصحفً  امن املؤلف، ألن مما يتبع املسلم من حياته بعد موته علمً 

وأن يظهر قراءة أيب  بدلوه،  : يف غمرة هذه الصحوة القراءاتية املباركة أراد املؤلف أن يديل  سبب التأليف
ولقراءة أيب األمة، امة النفع معروفًة لدى لعل هللا سبحانه وتعاىل يعيدها كما كانت ع ؛جعفر منفردة

 
 634، ص 2، ج1ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ط (   1) 
 5، ص1ط جعفر، يف قراءة اإلمام أيب  املسك األذفر ، مصري( 2) 
 . 5ص ،املرجع السابق ( 3) 
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يف األداء ولذٌة يف السماع مميزة ومن يْدُن عن غريها يف الثالثة، حيث عادت  جعفر  هذا منهٌل صاف  
 .(1) املسلمنيهذه القراءة من انزوائها لدى املتخصصني يف القراءة إىل انتشارها لدى عامة 

 الكتاب موضوعات: ااثنيً 
، من رواييت ابن وردان وابن مجاز عنه،    الدرة املضية شرح أصول وفرش قراءة اإلمام أيب جعفر من طريق  

والكتاب جعله املؤلف يف: مقدمة، الرتاجم، مث القسم األول ) أصول رواية اإلمام أيب جعفر(، مث القسم 
اإلمام أيب جعفر ففيه:  الثاين )فرش احلروف(، فهرس املوضوعات, أما القسم األول قسم أصول قراءة

الستعاذة، البسملة، ميم اجلمع، اإلدغام الكبري، املد، هاء الكناية، اهلمزة، إسقاط الساكن ونقل 
حركتها إىل الساكن قبلها، السكت، اإلدغام الصغري، اإلمالة، الوقف على مرسوم اخلط، ايء املتكلم،  

 .   الدرة املضية ايء الزوائد، سند املؤلف يف قراءة أيب جعفر من طريق
 : مصادر الكتابااثلثً 

واطالعه على  حفظه للدرة املضية أماله منلعله مل يذكر املؤلف مراجع حىت يف اهلوامش، ويظهر أنه 
 .كتب أخرى

 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 
رواية حفص  اتبع املؤلف املناهج األربعة اليت استخدمها يف كتبه السابقة، وجعل األصل يف الكلمات 

وإن اختلف الراواين فإذا كان أحدمها  جعفر،  وأب  : مث ذكر الكلمات املخالفة، فإذا اتفق الراواين قال
املخالف، وإن كاان خمتلفني فيما بينهما خمالَِفني حلفص  ذكر اخلالف لكل  تركه وذكرحلفص   اموافقً 

 (. 2) منهما  

مع إفراًدا،  القراءات يف التحضري هلذه القراءة لوحدهاطالب إعانة : الكتابيف هذا  هجهود :خامًسا
  للجمع، تقان يؤهل اإل، فقد جرت من عادة األئمة إفراد كل قارئ خبتمة، مث بعد ها وفرش ا أصوهل فهم

 املضية. حفظ منت الدرة مث الشروع و 

 
 . 6ص  ،1ط جعفر، املسك األذفر يف قراءة اإلمام أيب ، مصري( 1) 

 . 6ص، املرجع السابق ( 2) 
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 ميزات الكتاب  :اسادسً 
جعفر بسبب طريقة املؤلف البارعة يف إفراد شرح  يسهل تعلم وإتقان قراءة اإلمام أيب  اببه،  قيم وانفع يف  

األصول مع ذكر األمثلة، مث إعادة ذكرها مع الفرش لتصبح من البديهيات لدى القارئ بسبب كثرة  
 تكرارها.
 اختياراته يف الكتاب  سابًعا:

جند أن الشيخ حممد نبهان يف هذا الكتاب ثالث اختيارات سار فيها على اختيارات اإلمام ابن 
 اجلزري كالتايل:

ونقل   [،91آية:  -]سورة آل عمران  ىئ ەئ ائ يئ من  }مِّلْءُ{ ذكر أنه أسقط ابن وردان مهزة  -أ

 ، وبذلك قال ابن اجلزري يف الدرة املضية: (1)  ىئ ەئ مل ُ يئحركتها إىل الالم 
 "  ردءا وأبدل أم ملء به انقال   وال نقل إال اآلن مع يونس بدا ... و " 

فرواه ابلنقل النهرواين، عن  خالف يف رواية ابن وردان، وذكر يف النشر:"فأثبت له النقل بال 
أصحابه، عن ابن وردان، وبه قطع لبن وردان احلافظ أبو العالء، ورواه من الطريق املذكورة أبو العز  

رواة  ، وهو رواية العمري عنه، ورواه سائر ال" املستنري " ، وابن سوار، يف" الكفاية " ، و " اإلرشاد  " يف
 (2) عن ابن وردان بغري نقل، والوجهان صحيحان عنه" 

"األرجح يف األداء من طريق ابن وردان يف التحبري    أنه:إل أن الشيخ علي حممد توفيق النحاس ذكر  
، وذكر (" 3)هو عدم النقل، ألن النقل من طريق النهرواين وأيب العالء والعمري كما جاء يف النشر 

 (4) صاحب كتاب  فريدة الدهر يف اجلزء األول، عند حترير طرق ابن وردان عدم النقل من طريق الدرة

 
 . 16ص،1ط جعفر، املسك األذفر يف قراءة اإلمام أيب مصري،  ( 1) 
 . 309، ص1، ج1، طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري،   2) 
 . 211، ص1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 3) 
- 505، ص1، ج3، ط فريدة الدهر يف مجع وأتصيل وحترير القراءات العشر من طريق طيبة النشرحممد سامل،  (انظر:4) 

506-507-508 . 
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نفحة املسكية يف أتصيل ومجع الدرة املضية يف القراءات الثالث لألئمة أيب ،إل أنه يف كتابه كتاب ال
 ،وهللا أعلم . (1) جعفر، يعقوب، خلف العاشر، ذكر له النقل فقط

 لبن وردان:   [72آية :-]اسورة لواقعة ىئ وئ وئ يئ: ذكر اخلالف يف -ب
 ىئ املنُشون يئإسقاط اهلمزة وضم الشني -أ

 حتقيق اهلمزة كحفص، وهو الذي قاله ابن اجلزري يف الدرة املضية:  -ب 

 "كمستهزئي منشون خلف بدا وجز ... ءا ادغم كهيئه والنسيء وسهال  "

إل أن الشيخ علي حممد توفيق النحاس ذكر:" طريق الدرة املضية عن ابن وردان هو طريق الشطوي 
 ". (2) طريقهوليس فيه إل احلذف واهلمز ليس من 

ذكر انفرادات الشطوي عن ابن وردان اليت ذكرها اإلمام ابن اجلزري يف الدرة املضية، ولكن مل  -ج
سورة    ن( م58)ابخللف عن ابن وردان يف اآلية    ىئ خَيْرُجُ  يئقراءة    -1يذكرها اإلمام يف طيبة النشر، وهي:  

 وفيها قال ابن اجلزري يف الدرة املضية:   (,3)األعراف 

 "يغشي هليعقوب أن لعنة اتل كحمزة ... وال خيرج اضمم واكسر اخللف جبال   "

(  العني ابن وردان خبلف عنه)َعَمرةَ حذف األلف وفتح    }وَعِمَارَةَ اْلمَْسجِدِ{:  ذكر يف قوله تعاىل  -2
 ، وهذا الذي ذكره اإلمام ابن اجلزري يف الدرة املضية فقال:(4)

 ." وقل عمره معها سقاة اخلالف بن ... عزير فنون حز وعني عشر أال "

 
القراءات الثالث لألئمة أيب جعفر، يعقوب،  النفحة املسكية يف أتصيل ومجع الدرة املضية يف  ( انظر: حممد سامل، 131)

 . 60، ص1، طخلف العاشر
 . 211، ص1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 2) 
 . 61، ص1، ط، املسك األذفر يف قراءة اإلمام أيب جعفر( مصري3) 
 . 68، صاملرجع السابق(4) 
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[ أبدل الياء اتًء أبو جعفر، ولبن 69 آية:-]سورة اإلسراء ىئ ڍ يئذكر يف قوله تعاىل  -3
قال ابن اجلزري يف الدرة   اوهبذ ،(1)  ىئ فتغرقكم، فُتغرَّقكم يئوردان وجه آخر بفتح الغني وتشديد الراء 

 " ونغرق مي أنث اتل طمى وشد ... دد اخللف بن والريح ابجلمع أصال  "املضية: 
، اعتماًدا منهم على مذهب ابن اجلزري (2) لكن بعض احملررين مل يعترب هذه النفرادات ومل أيخذ هبا  

بعدم اعتباره لالنفرادات، والبعض أخذ هبا لنص ابن اجلزري عليها يف الدرة املضية وكتاب التحبري، 
 وهللا تعاىل أعلم.واعتربها هي من زايدات القراءات العشر الصغرى على القراءات العشر الكربى 

 : كتاب النور السنائي يف قراءة اإلمام علي بن محزة الكسائيسابع املطلب ال
 وسبب التأليف ، الكتاب: نبذة عن أواًل 

حرز  و  الدرة املضية الكتاب التاسع يف السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات والرواايت املتواترة من طريق 
سفر متوسط  ،  (حرز األماينوهو يف قراءة اإلمام علي بن محزة الكسائي من طريق حرز األماين )،  األماين
عبده   حممد ماين( و) شكر املؤلف يف مقدمته األخ ) كمال سيد الي، ( ورقة228يقع يف ) احلجم

وقفت الباحثة على الطبعة الثانية  ، (3) املنصري( لكتابة مادة الكتاب ومراجعتها بعد إمالء املؤلف هلا 
وفرغ من كتابة الكتاب يوم السبت الساعة ، انشرون -دار النشر مكتبة الرشد، م(2007-ه1428)

احلجة احلرام لسنة ست  وعشرين وأربعمائة وألف  الواقع من الثامن والعشرين من ذي ، االتاسعة صباحً 
هلجرة املصطفى األعظم عليه الصالة والسالم, املوافق الثامن والعشرين من يناير )كانون الثاين( لسنة  

بناًء    , ويوجد من الكتاب الطبعة الثالثة على النت جماانً (4) ست  وألفني للميالد كما ذكر ذلك يف اخلامتة
   يباع يف املكاتب.و ، على طلب املؤلف
فأسند إليه  ، : من الذين ُكِتب هلم خدمة القرآن الكرمي اإلمام علي بن محزة الكسائيسبب التأليف
،  وكتب هللا هلا القبول،  واشتهرت قراءته وانتشرت ،  من أعالم هذا الدين القومي  اوكان علمً ،  القراءة واإلقراء

 
 . 93، ص1ط جعفر،  ، املسك األذفر يف قراءة اإلمام أيبمصري (1) 
 . 209، ص 1، طالتحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية ( النحاس، 4)
 . 5، دج، ص2ط  يف قراءة اإلمام علي بن محزة الكسائي، النور السنائي، مصري( 3) 

 . 221ص املرجع السابق،( 4) 
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،  كتبها القراءات والرواايت( اليت   )سلسلةإايها إىل  اهلذه القراءة مضيفً  افرغب املؤلف أن يكون خادمً 
 يف نشر القراءة يف األفق على أمل أن يقرأ هبا يف املساجد والصلوات. اسعيً 
 الكتاب موضوعات: ااثنيً 

،  الفهرس  مث ، اخلامتة مث ، احلروفمث فرش ، القراءةمث أصول ، القراءة املقدمة مث الرتاجم وسند املؤلف يف 
،  اهلمز املفرد، اهلمزاتن من كلمة، املد والقصر، هاء الكناية، البسملة، القراءة هي: الستعاذةأصول 
ايءات ، الوقف على مرسوم اخلط، إمالة هاء التأنيث، اإلمالة، النون الساكنة أو التنوين، اإلدغام
 قواعد متفرقة.، ايءات الزوائد، اإلضافة
 : مصادر الكتابااثلثً 

إل أنه ذكر يف اهلامش مراجع لكتب الرتاجم فذكر: كتاب غاية النهاية  ،  للمراجع  املؤلف فصاًل مل جيعل  
 حمفوظه للشاطبية والكتب واألخرى.طرقه األدائية، ومن أنه أملى املادة من فلعله ، لبن اجلزري

 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 
، يوذكر ما خالفه اإلمام الكسائ،  األصل  هي  حرز األماينجعل قراءة رواية حفص عن عاصم من طريق  

 امستخدمً   (1)  اجملرورةخر يذكره لوحده مثل إمالة الدوري يف ذات الراء  وإن خالف أحد الراويني دون اآل
 املناهج العلمية األربعة اليت استخدمها يف كتبه السابقة.

 جهوده يف هذا الكتاب :اخامسً 
إفراًدا، مع فهم أصوهلا وفرشها، فقد جرت   هلذه القراءة لوحدهاطالب القراءات يف التحضري إعانة  

حرز   من عادة األئمة إفراد كل قارئ خبتمة، مث بعد اإلتقان يؤهل للجمع، ومث الشروع حفظ منت
 األماين.

 ميزات الكتاب  سادًسا:
طريقته هي  و ، للمعلومات  املؤلف الطويل يف التأليف وتبسيطيدل على ابع ، الكتاب عظيم يف اببه

إن أراد إفراد القراءة يف ختمة   قوايً  اإعادة ذكر األصول مع ذكر الفرش حىت يتقن القارئ وحيضر حتضريً 
 يف الصالة.

 
 . 44ص،2ط  يف قراءة اإلمام علي بن محزة الكسائي، النور السنائي، مصري (1) 
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 : اختياراته يف الكتاب اسادسً 
،  طفق [31]املائدة: ىئ ی يئ و  ىئ ۆئ يئاختيار واحد، تبع فيه اإلمام ابن اجلزري يف إمالة  له 

 وأما اإلمام الشاطيب نص على اخللف فيها فقال:
 ."ضعافا وحرفا النمل آتيك قوال   " يواري أواري يف العقود خبلفه 
فأواري يف املائدة    هللا ليواري ووأما ما ذكره الشاطيب رمحه    فذكر اإلمام ابن اجلزري يف ذلك فقال:" 

"إهنا حكاية أراد هبا الفائدة على عادهتن  :فال أعلم له وجها سوى أنه تبع صاحب التيسري"، مث قال
وإل فأي تعلق لطريق أيب عثمان الضرير بطريق التيسري؟! وقال: لو أراد ذكر طريق أيب عثمان عن 

أن يذكر مجيع خالفه حنو إمالة الصاد من )النصارى(   الدوري لذكرها يف أسانيدها، ولو ذكرها لحتاج
والتاء من )اليتامى(، وقال: إن ختصيص املائدة دون األعراف هو ما انفرد به الداين وخالف سائر الرواة،  
مث قال: على أن الداين قال: وإبخالص الفتح قرأت ذلك كله، يعين الكلمات الثالث للكسائي من 

ابن جماهد انتهى، وظهر أن اإلمالة ليست من طريق حرز األماين والتيسري   مجيع الطرق، وبه كان أيخذ 
 . (1) وختصيص املائدة غري معروف"

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 . 39ص -2ج 1، طلنشرا و ، 201، ص1ط  ، التحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضية( النحاس، 1) 
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 : فيهاومنهجه واختياراته  ااملبحث الثالث: مؤلفاته يف كتب القراءات مجعً 

 تأمساء املؤلفا حسبموزعة  وفيه أربعة مطالب
 من طريق طيبة النشر. ، تيسري القراءات العشر الكربىاملطلب األول: كتاب البشرى يف 

 وسبب أتليف الكتاب ، : وصف عام للكتابأواًل 
وهو  ، بعد أن تكاملت أهليته يف التأليف و اإلبداع -رمحه هللا-الكتاب من أواخر ما ألف الشيخ 

  ا مطيبً ، العشر الكربىابلغ النفع ملن أراد التيسري يف ، اجعل فيه العسري يسريً ، عظيم القدر، كتاب فذ
رمحه  -ككتاب تقريب النشر, ضمنه  اوفرشً   أصوًل ،  فيه القراءات العشر الكربى  اانشرً ،  به الطيبة وأصلها

وهي املعروفة   -رمحه هللا-على ما جاء يف نظم طيبة النشر لإلمام ابن اجلزري  ،  ذكر القراءات العشر  -هللا
وقفت الباحثة على الطبعة ، وعشرين صفحة اقارب ألفً ابلقراءات العشر الكربى, يقع الكتاب يف ما ي

ثنني اخلامس عشر من الشهر الثاين صفر اخلري سنة  وقد انتهى املؤلف من أتليفه يف يوم ال، األوىل منه
 م (. 20012/  1/   9)ــ املوافق ل، ثالث وثالثني وأربع مائة وألف للهجرة

 الكتاب موضوعات: ااثنيً 
الثاين: تراجم القراء العشرة ،  الكتاب األول: مقدمة    :الكتاب ومراده فيه على أربعة أقسامعرض فيه مادة  

  مث ، الكربىالثالث: فرش القراءات العشر ، الكربىالثاين: أصول القراءات العشر ، سنده مث ، ورواهتم
 وفيما أييت بسط كل قسم على حدة:   اخلامتة،

الصالة على رسول هللا والتابعني   ابحلمد هلل مث  -رمحه هللا-استفتح الشيخ    :  مقدمة الكتاب   ــــ  1
، واختصاص القرآن الكرمي ابحلفظ يف الصدور والسطور،  والصحاب ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

وشرح ، و أن هللا من عليه حبفظ القرآن الكرمي بقراءته العشر الصغرى والكربى، بعد جيل وتوارثه جياًل 
إل كتاب منارات  ، وذكر مجيع مؤلفاته السابقة، اوإفرادً  التأليف بعض الكتب القرآنية مجعً هللا صدره 

بذكر  ، على منط كتبه السابقة البشرى وقد جعل كتاب ، ألنه قام بتأليفه بعد كتاب البشرى، البشر
، القرآنيةعلى رواية حفص يف ذكر الكلمات  امعتمدً ، امث فرش احلروف وأصوهلا معً  أصول القراء أوًل 

وتقدم ابلشكر لشيخه الدكتور اندي بن حداد  ، مث بيان قراءات ابقي القراء, وسأل هللا القبول واملغفرة
وجعل مالحظات الدكتور اندي بني قوسني  ، الذي قام مبراجعة وتدقيق الكتاب، علي القط حممد
لشيخ اندي: أنه وجد  كتب فيه ا،  للشيخ اندي امث وضع رمحه هللا تقريظً ، هبذا الشكل (( ))هكذا
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سهل فيه  ، يف نقله ومجعه اصحيحً ، ابلغرض املطلوب  اوافيً ، جيد األسلوب ، الكتاب سهل العرض
وأن املؤلف رمحه  ،  ويسر عليه دراستها ومعرفتها،  املؤلف القراءات العشر الكربى على كل طالب مبتدئ 

الكربى مبا تتضمنه من رواايت وطرق  هللا قد قرأ على الدكتور اندي ختمة كاملة ابلقراءات العشر 
مث خلص رمحه   وحتريرات على طريقة املهرة, مث عرض املؤلف رمحه هللا سنده من الشيخ الدكتور اندي,

  منها:  مث ذكر فوائد جليلة،  هللا مصطلحات الكتاب وذكر الرموز اليت يستخدمها يف الكتاب يف جدول
، املتعارف عليها يف العلوم الشرعية، ملبادئ العشرةوهي ا، الفائدة األوىل: مبادئ علم القراءات 

 .  املسائل(، احلكم، الستمداد، السم ، الواضع، الفضل، الثمرة، املوضوع، وهي )احلد
وذكر أقرب ما يقال فيها أهنا لغات أو هلجات ،  الفائدة الثانية: نزول القرآن على سبعة أحرف

 .ذلك وذكر أنه قيل غري ، وهذيل وهوازن وكنانة واليمنكقريش ومتيم وثقيف ،  القبائل العربية
، الفائدة الثالثة: شرط التواتر يف صحة القراءة وعدم ثبوهتا ابلسند الصحيح ولو وافقت الرسم

 .ابلقرآنحىت ل يؤدي إىل تسوية غري القرآن 
ن أحكام وما يتوجب عليه م، املقرئفذكر شروط ، الفائدة الرابعة: بيان املقرئ وشرطه وآدابه

 .وبعض األحكام الفقهية املتعلقة بذلك ، يف نفسه واملتعلقة بدرسه ونيته
حىت ل  ، قلببد لكل من أراد أن يقرأ مبضمن كتاب أن حيفظه عن ظهر  الفائدة اخلامسة: ل

 .يقع يف التخليط والرتكيب
الكرمي وهي العلوم السبعة لعلم القراءات اليت تعني على فهم القرآن  الفائدة السادسة: ذكر

 .واخلتم(وعلم البتداء  واألسانيدوالتجويد والرسم والوقف والبتداء وعلم الفواصل  )العربية
للتخفيف حيث القراءة ابإلفراد حتتاج لوقت   ا الداين طلبً الفائدة السابعة: زمن اجلمع بدأ بعصر  

مث ذكر أنواع اجلمع واملذاهب فيه وهي )مجع احلرف ومجع الوقف ومجع املهرة( وعرف كل واحد  ،  طويل
 .منها

الفائدة الثامنة: ذكر رمحه هللا أنه ل بد لكل من أراد القراءة أن يعرف الفرق بني اخلالف  
أن يعرف الفرق   اول بد أيضً ،  فمن ل يعرف الفرق بينهما تتعذر عليه القراءة،  اجلائزالواجب واخلالف  

  .وفائدة معرفته، ذلك وما يرتتب على ، والطرقبني القراءات والرواايت 
وكل طريق له طريقان  ، ولكل راو طريقان ، راويني الفائدة التاسعة: ذكر رمحه هللا أن لكل قارئ 

، يبةمن الرواة العشرين من طرق الط اليتم مثانون طريقً ، وإل فأربعة عن الراوي نفسه، ذلك إن أتتى 
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ومجلة ما حترر عنهم من الطرق ابلتقريب حنو ألف طريق وهي أصح  ، استوعبها كتاب النشر ابلتفصيل
،  انفعةمث ذكر رمحه هللا تراجم القراء العشر ورواهتم ترمجة مجيلة خمتصرة ، وأعالهما يوجد اليوم يف الدنيا 

 .املقصودوهنا تكون انتهت املقدمة مث يشرع رمحه هللا يف ذكر 
والقواعد املطردة هلم يف القرآن ، العشرةعرض رمحه هللا أصول القراء  :العشرأصول القراءات 

وفق ما سار عليه  ، أن يذكروهااليت اعتاد املؤلفون يف علم القراءات ، يف كل ابب من األبواب ، الكرمي
وتبعه من ، ات السبع( يف ترتيبهايف القراء )التيسريالعالمة اإلمام أبو عمرو الداين رمحه هللا يف كتاب 

  . املضّية( الدرة املضيةاألماين( واإلمام ابن اجلزري يف ) )حرزكاإلمام الشاطيب يف ،  بعدهجاء 
..إىل الوقف على  ابتداًء من الستعاذة فالبسملة فاإلدغام الكبري املتماثل مث املتقارب مث  

وبينهم تراتيب ل ختفى ،  مذاهبهم يف ايءات الزوائد  اوأخريً ،  مث مذاهبهم يف ايءات اإلضافة،  مرسوم اخلط
ويذكر فيه اثنيًة مصطلح ، الكربىعلى قارئ, مث بدأ رمحه هللا ابلقسم الثاين وهو فرش القراءات العشر 

ذكر  كما سيأيت بيانه:   وجدول الرموز اليت استخدمها للدللة على القراء ومنهجه يف الفرش، كتابه
ومن مل يذكره يف البيان من القراء فهو ،  مث بيان قراءهتا لباقي القراء،  الكلمات القرآنية على رواية حفص

،  من ابب التنبيه والتذكري  يف قراءهتم يف الكلمات تذكر أحياانً   وأشار إىل أن أصول القراء،  موافق حلفص
ل يستقصي البيان يف مجيع القراءات الواردة يف الكلمة إذا كانت من  وأحياانً ، ويرتك التذكري هبا أكثر

 .ابب أصول القراء
هلم:   عةرمحه هللا برمز األرب ورمز، اوهي تسعة عشر رمزً ، أما رموز القراء اليت جعلها يف جدول

وذكر ، أصحاب السكت وهم: ) ابن ذكوان وحفص وإدريس ومحزة( وهو رمز جديد يف الطيبة أي
، تقسيم األمثان امتبعً ، وسار رمحه هللا وفق ترتيب املصحف، هلما ومها: ) أبو عمرو واألزرق( ارمزً  اأيضً 

ة القرآنية حلفص لكل القراء يف جدول فيه عامود لذكر الكلم  ا وفرشً   فيذكر الكلمة ويشرح ما فيها أصوًل 
 .لبيان ما فيها من أصول وفرش للقراء والعامود الثاين

وجيمع الكلمات املدغمة يف الثمن ،  أما أوجه ما بني السورتني فيكتفي بذكرها بني الفاحتة والبقرة
يف  امطردً ، ةجمتمع افيها نقل وسكت فيذكرهوالكلمات اليت ، والكلمات املمالة كذلك ، افيضعها مجيعً 

ذكر رمحه هللا التكبري وحكمه وموضعه وصيغه  ،  هناية املصحف الكرمي وعندما انتهى من الفرشإىل  ذلك  
على    اومصليً ،  على ربه  ا مثنيً   واتريخ انتهاء التأليف ،  فضل هللا عليه  ا مث ختم الكتاب خبامتة ذاكرً ،  ههوأوج
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وسأل املوىل أن جيمعه معهم يف جنة رب العاملني اليت سقفها عرش الرمحن ، خامت رسله وآله وأصحابه 
   ومل يبق منه إل فهرس املوضوعات.، وهبذا يكون أسدل الستار على آخر كتابه، إبذن رب العاملني

 : مصادر الكتابااثلثً 
  على و على طرق األدائية،  اعتمدفلعله أنه ، يهااملصادر واملراجع اليت اعتمد عل  -رمحه هللا-مل يذكر 

ومنحة املوىل ،  اجلزريا لبن    الدرة املضية  منتو ،  للشاطيبحرز األماين    ومنت،  كتاب النشر لبن اجلزري
وطيبة النشر لبن  ، الدرة املضيةو  حرز األماينبياري فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الرب لإل
 وهللا أعلم.، وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، اجلزري
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

يف تيسري القراءات العشر الكربى( املنهج   يف كتابه )البشرى -رمحه هللا -غلب على منهج الشيخ
،  حمتواهويقتضي مقام عرضه أن يصف ، ألنه املنهج املساعد على بسط وشرح مادة الكتاب ، الوصفي

وشرحه كيفية  ، وأصول القراء يف األبواب ، من حيث ذكر الفوائد، ابملقدمة اسواء أكان األمر متعلقً 
أم ابألصول,  ابلتحريرات  اسواء أكان ذلك متعلقً ، وشرحها وبيان املستثنيات ، القراءة مع تفصيلها

لقراء والرواة يف األصول يف حال عرضه لختالف أداء ا، ويستخدم مع املنهج الوصفي املنهج املقارن
 من أوجه املنهج املقارن,  عرض الفرشيات املختلف فيها وجه  على اعتبار أن، والفروش

يف حال ذكره للتحريرات وحتليلها ، ايف مواضع قليلة جدً ، ويتخلل الكتاب املنهج التحليلي
عندما ذكر اتريخ بدء  ، قليلأما املنهج التارخيي فاستخدمه بشكل ، واملمنوع وذكر املسموح يف القراءة 

فتمَّ هبذه املناهج األربعة الكتاب  ،  وتراجم القراء العشرة ورواهتم وذلك يف املقدمة،  اجلمع من عصر الداين
 .يف أهبى حلة وأحلى بشرى 

 جهوده يف الكتاب: اخامسً 
اليت  رات يسر املؤلف على قارئ القرآن تعلم القراءات العشر الكربى، من دون اخلوض يف كتب التحري

من مدرسة التحريرات ختتلف قد و على املبتدئ، مما يصعب تعلمها  كتبت يف مؤلفات طيبة النشر،
 ، ما عدا ما ذُكر من اختياراته. ا اتفق عليه تلك املدارسمم كتابهإىل أخرى، فحصر يف  
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 ميزات الكتاب
ابإلضافة إىل ضخم املادة  ،  وجهدحيتاج لوقت  ،  دراسة شاملة،  لريب أن دراسة كتاب ُكتب يف الكربى

عي املقدرة على القيام ول أدَّ ، البشرى العلمية اليت محلتها القراءات العشر الكربى اليت مجعها يف كتاب 
  فخرجت بعدة نقاط منها:، العظيملكن اجتهدت قدر وسعي يف دراسة هذا السفر ، العملهبذا 

والضوابط  ، من خالل ذكر التعاريف واألمثلة، بتأصيل األبواب اعتناء الشيخ رمحه هللا  - 1
مثل: )ترك األداء على فويق القصر يف املد وفويق   ا وما ترك اختصارً ، وذكر ما اتفق عليه، والشروط

  .(ا التوسط اختصارً 
 .ليسهل فهمها والتدرب على تطبيقها، عرض مادة األصول للقراء على فصول متتالية - 2
 .حىت تظهر القاعدة بوضوح وسهولة، بذكر األمثلة على األحكاماهتمامه  - 3
حىت ل تتفرق املعلومات بني ،  خرآقبل النتقال إىل ابب  ،  ااب فورً ذكر التنبيهات على الب  -4

  .الفصول
 .تقاناليت تسهل وتبسط للطالب التحضري واإل، اتباعه لغة العصر يف اجلداول - 5
،  رغم شهرة القراءات العشر الكربى بكثرة التحريرات ، إكثاره من ذكر التحريرات  عدم -6

 شغال الطالبوعدم إ، ب من شيخه حتريرات مدرستههبدف أن يتعلم كل طال، بسبب تشعب طرقها
   .لبها ظنية ابلتحريرات اليت غا عن القراءة
مثل امتناع اإلدغام على املد واهلمز أليب عمرو  ،  اجلزريالتحريرات اليت نص عليها ابن    ــ ذكره 7

 .البصري
  ا سائرً ، رغم أنه شرحها يف األصول،  وتكرر شرحها يف الفرش، اهتمامه بوقف محزة وهشام -8

عكس ما انتشر بني  ،  حىت يتقنها الطالب،  إن أردت أن تتقن محزة فقف له على كل مهزة  :على قاعدة
  .مهزةإن أردت أن تسلم حلمزة فال تقف له على  مقولة:البعض من 
يف   اوأيضً ، وهذه مسة واضحة يف مجيع كتبه، يستخدم رمحه هللا العبارات السهلة الواضحة -9

 .هذا الكتاب 
 .ليحكم عليها حبكم واحد، الكلمات اليت تندرج حتت قاعدة يف الثمنحيصر  -10
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  : اختياراته يف الكتاباسادسً 
يف البسملة بني السورتني: يف حال إسقاط البسملة بني السورتني لألزرق والبصري والشامي   -1

كذلك ذكره ابن ،  املؤلفاختيار من    وهذاالقطع بينهما بتنفس  ،  السكت،  الوصلويعقوب ثالثة أوجه:  
 .(2)  (1/158يف كتابه "اإلقناع يف القراءات السبع " يف ابب التسمية ) (1) الباذش

أو سكت لم التعريف مع املفصول ،  مع سكت لم التعريف  { حلمزةشَيْءٍ}  يفتوسط اللني    -2
 . (3) املدود أي ميتنع مدها مع سكت ، معهاإل  { شَيْءٍ }ول جيوز مد، فقطالكلمي 

وأدغمها الباقون  ،  أدغم النون يف الالم من دون غنة األزرق وشعبة ومحزة والكسائي والعاشر  -3
مع الغنة وبدوهنا وهو: قالون وأبو جعفر  واألصبهاين وابن كثري  وأبو عمرو  والشامي ويعقوب وحفص 

(4) . 
له إمالة األلف وفتحها   :لدى وقف السوسي على الراء املتطرفة اجملرورة اليت قبلها ألف-4

 حنو:ف عليها ابلروم فله اإلمالة فقط وإذا وق، ويعين ابلوقف على الراء ابلسكون دون الروم، وتقليلها

عن -رمحه هللا-وعندما سئل املؤلف ، (6) النضريوهذا الوجه اختاره املتويل يف الروض ، (5) {النَّارِ}
 

آخر آية،   السورة ابلسورة ل يلتزم الوصل البتة، بل آخر السورة عنده ل)أي محزة( بوصومن أيخذ له    ( ذكر ابن الباذش:" 1) 
وأول السورة األخرى كأول آية أخرى، فكما ل يلتزم له ول لغريه وصل رأس آية أبول آية أخرى كذلك ل يلتزم له وصل  

بني   أجزأين، مسيت أول فاحتة الكتاب    القرآن عندي كالسورة الواحدة، فإذا :أل تراهم رووا عنه أنه قال  السورة ابلسورة حتما،
حجة يف   " وردد عليه ابن اجلزري يف النشر: “ول.يل هذا أبو احلسن بن شريح، وقوله عندي هو الصواب وقد خولف فيه

ذلك فإن محزة حيمل على حالة الوصل ل البتداء لجتماع أهل النقل على ذلك"، قلت: صح هذا الوجه يف الوصل بني  
ل وبراءة لدى مجيع القراء لكن اإلمام ابن اجلزري قال: "أن كال من الفاصلني ابلبسملة والواصلني والساكتني إذا  سوريت األنفا 

أي البسملة( إمنا  ) ابتدأ سورة من السور بسمل بال خالف عن أحد منهم إل إذا ابتدأ براءة." مث قال:" على قراءة من ألغاها 
يف حالة الوصل إل لكونه مل يبتدئ، فلما ابتدأ مل يكن بد من اإلتيان هبا لئال خيالف   كتبت ألول السورة تربًكا وهو مل يلغها

ابن   ل : قو تاملصحف وصاًل ووقًفا فيخرج عن اإلمجاع فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل حتذف وصًل وتثبت ابتداًء “، قل
،  1ج، 1ط،  النشر يف القراءات العشرانظر: ابن اجلزري،   ، الباذش مل أيخذ به ابن اجلزري وهو العمدة يف القراءة

 . 54، ص1، طاإلقناع يف القراءات السبع، انظر: ابن الباذش،  201-200ص
 . 24ص ، 1ط، الكربىيف تيسري القراءات العشر   البشرى ، مصري( 2) 
 . 65، صاملرجع السابق ( 3) 
 . 80،صاملرجع السابق4))
 . 93( املرجع السابق، ص 5) 
 . 214، دج، ص1، طالنضري الروض املتويل،  (6) 
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العمل يف التالوة هو الروم   ولكن، منهمفرد أنه اختيار من الشيوخ واجتهاد ، الوجه سبب كتابته هلذا 
 مع الفتح واإلمالة والتقليل.

،  شيوخهعن  أنه كتبها نقاًل -رمحه هللا-ذكر  اوأيض، (1) ذكر مناذج لبعض حتريرات األزرق -5
 . (2) ترك األداء هبا  يفحرج  ول، لختياراهتممنه  ونقاًل 

وبعد اإلدغام ،  وبعد ل التعظيم،  السكت يف املذكر السامل ليعقوب بعد توسط املنفصل  هاء  -6
   .(3)   أو متقارابً  كان متماثاًل   الكبري سواء
 : كتاب عبري من التحبري للقراءات الثالث املتممة للعشرثاناملطلب ال 

 : وصف عام للكتاب، وسبب أتليف الكتاب أواًل 
بتدريس علم القراءات للطالب الذين يرتددون عليه، وأسند إليه تدريس  -رمحه هللا-املؤلفمن هللا على 

هذا العلم يف قسم القراءات يف جامعة أم القرى، فعمد إىل أتليف كتاب يف القراءات الثالث املتممة  
لبغدادي(،  ر يزيد بن القعقاع(، وقراءة يعقوب )يعقوب احلضرمي افللقراءات العشر، وهي قراءة )أيب جع
، وقفت الباحثة على الطبعة  (4) هلذا العلم، ومساه عبري من التحبري   وقراءة )خلف البزار العاشر( تسهياًل 
 حممدلشيخ على ام(، قام إبمالء مادة الكتاب 2004-ه1425الثانية، لدار طوق النجاة، بتاريخ )

بذله من جهد إلخراج الكتاب يف الطبعة   أول على ما  حممدبن    عبد العزيزحممود حوا، وشكر األستاذ  
، والكتاب كبري (5)يف مراجعته وتصحيحه بذلته من جهد مضن   الثانية، واألستاذة مرمي غالب على ما

 ( ورقة.391احلجم يقع يف )
 الكتاب ضوعات: مو ااثنيً 

، وهي قراءة )أيب   الدرة املضيةالكتاب يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر الصغرى من طريق 
)خلف البزار العاشر(،  ر يزيد بن القعقاع(، وقراءة يعقوب )يعقوب احلضرمي البغدادي(، وقراءة فجع

قسم الكتاب إىل: مقدمة، مث الرتاجم، مث قسم أصول القراء الثالث، مث قسم الكلمات الفرشية للقراء 

 
 . 94ص ، 1البشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى، ط، مصري (1) 
 . عنها أثناء قراءة العشر الكربى فأخربها بذلك  -رمحه هللا-سألت الباحثة الشيخ   (2) 
 . 50ص ، 1البشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى، ط ، مصري( 3) 
 5، ص 2، طالقراءات الثالث املتممة للقراءات العشرعبري من التحبري يف ، مصري( 4) 
 . 6ص   ،املرجع السابق  (5) 
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الفهرس, أما األصول فقسمها إىل:   اابلقراءات الثالث، وأخريً  -رمحه هللا-الثالث، مث سند الشيخ
بري، املد، هاء الكناية، اهلمزة، نقل حركة  الستعاذة، البسملة، ميم اجلمع، هاء الضمري، اإلدغام الك

اهلمزة إىل الساكن قبلها، السكت، اإلدغام الصغري، اإلمالة، الوقف على مرسوم اخلط، ايء املتكلم، ايء  
 الزوائد.
 : مصادر الكتابااثلثً 

من ، واستمد اسم الكتاب -رمحه هللا-بن اجلزري  حممد استمد مادته من كتاب )حتبري التيسري( لإلمام 
 .  ، ومن طرقه األدائية على شيوخه(  الدرة املضية) ةمنظومكذلك اعتمد على و كتاب حتبري التيسري، 

 : منهج املؤلف يف الكتاب ارابعً 
  ،من أصل وفرش  اللكتاب، وذكر للقراء الثالث ما خالفوا فيه حفصً   جعل رواية حفص عن عاصم أصاًل 

يف كتاب البشرى يف تيسري القراءات   ،املناهج األربعة اليت استخدمها  ا، مستخدمً (1) وما وافقوه ترك ذكره  
 العشر الكربى.

 جهوده يف هذا الكتاب: اخامسً 
 مجع فيه القراءات الثالث اليت جاءت يف كتاب يف تقدمي مادة علمية،   من خالل كتابه سعى املؤلف

 القراءات القرآنية.منهج تعليمي يف معاهد املادة كحتبري التيسري، تصلح أن تكون 

 ميزات الكتاب سادًسا: 
الكتاب قيم يف اببه، قدم القراءات الثالث بطريقة سهلة، مما دل على طول ابع املؤلف، وعمق فكره،  

 يف التحضري. بلغة عصره حىت يكون هلم عوانً  وشفقته على طالبه، أبن كتب هلم كتاابً 
 : اختياراته يف الكتاباسابعً 

ب على أربع اختيارات للشيخ حممد نبهان وهي على ما سار عليه أهل وقفنا يف هذا الكتا 
 التحريرات هلذا الفن كالتايل:

يف البسملة بني السورتني: يف حال إسقاط البسملة بني السورتني لألزرق والبصري والشامي -أ
وهذا اختيار من  ومحزة ويعقوب ثالثة أوجه: الوصل، السكت، القطع بينهما بتنفس مث إمتام القراءة 

 
 . 5  ص ، عبري من التحبري يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر، مصري (1) 
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 ( 1/158يف كتابه "اإلقناع يف القراءات السبع " يف ابب التسمية )(  1)  املؤلف، كذلك ذكره ابن الباذش
(2) . 

ومن أيخذ له )أي محزة( بوصل السورة ابلسورة ل يلتزم الوصل البتة، بل   أما ابن الباذش فقال:" 
كأول آية أخرى، فكما ل يلتزم له ول لغريه وصل آخر السورة عنده آخر آية، وأول السورة األخرى  

القرآن   :أل تراهم رووا عنه أنه قال رأس آية أبول آية أخرى كذلك ل يلتزم له وصل السورة ابلسورة حتما،
عندي كالسورة الواحدة، فإذا مسيت أول فاحتة الكتاب أجزأين، بني يل هذا أبو احلسن بن شريح، وقوله 

 " .خولف فيه عندي هو الصواب وقد
وردد عليه اإلمام ابن اجلزري يف النشر: “ول حجة يف ذلك فإن محزة حيمل على حالة الوصل ل   

البتداء لجتماع أهل النقل على ذلك"، فقلت: صح هذا الوجه يف حال الوصل بني سوريت األنفال 
فقال: "أن كال من الفاصلني وبراءة لدى مجيع القراء، لكن اإلمام ابن اجلزري مل يذكره بني ابقي السور  

ابلبسملة والواصلني والساكتني، إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بال خالف عن أحد منهم، إل إذا  
ابتدأ براءة." مث قال:" على قراءة من ألغاها )أي البسملة( إمنا كتبت ألول السورة تربًكا، وهو مل يلغها  

دأ مل يكن بد من اإلتيان هبا لئال خيالف املصحف وصاًل  يف حالة الوصل إل لكونه مل يبتدئ، فلما ابت
، فقلت: (3) ووقًفا، فيخرج عن اإلمجاع، فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل حتذف وصًل وتثبت ابتداًء " 

 إن قول ابن الباذش مل أيخذ به اإلمام ابن اجلزري وهو العمدة يف القراءة، وهللا أعلم.

 
اإلقناع يف القراءات  ، انظر: ابن الباذش، 201-200، ص 1، ج1، طالنشر يف القراءات العشر ( انظر: ابن اجلزري،   1) 

 . 54، ص1، طالسبع 
 . 24، ص 1، طالبشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى( مصري، 2) 
 . 201- 200، ص  1، جالنشر يف القراءات العشر ( انظر: ابن اجلزري،   3) 
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دون غنة: لألزرق وشعبة ومحزة والكسائي والعاشر، وأدغمها  اختار: إدغام النون يف الالم ب -ب
الباقون مع الغنة وبدوهنا، وهم: قالون وأبو جعفر  واألصبهاين وابن كثري  وأبو عمرو  والشامي ويعقوب 

 : (3) ، وأما اإلمام ابن اجلزري فقال يف طيبة النشر(2) ، وهو ما اختاره العالمة املتويل(1)وحفص 
 وأدغم بال غنة يف الٍم ورا           وهي لغري صحبٍة أيًضا ترى" " 

للسوسي لدى وقف على الراء املتطرفة اجملرورة اليت قبلها ألف: إمالة األلف وفتحها وتقليلها،  -ج
،  (4)  يئالنَّاِر  يئ : ويعين ابلوقف على الراء ابلسكون دون الروم، وإذا وقف عليها ابلروم فله اإلمالة يف

، ألن الوقف ابلروم مبين على الوصل ، وهو اإلتيان  (5) وهذا الوجه اختاره املتويل يف الروض النضري
:" وعن سوس  خالٌف   (6)ببعض احلركة أتى مع اإلمالة بقدر ذلك البعض، وقال اإلمام ابن اجلزري

عن سبب كتابته هلذا  -رمحه هللا -ولبعض  قلال"، والتقليل أييت وقًفا وليس وصاًل، وعندما سئل املؤلف 
الوجه، فرد أنه اختيار من الشيوخ واجتهاد منهم، ولكن األداء أثناء التالوة اإلتيان ابلروم مع الفتح  

 واإلمالة والتقليل طاملا أن احلرف جمرور. 
هاء السكت يف املذكر السامل ليعقوب بعد توسط املنفصل، وبعد ل التعظيم، وبعد اإلدغام  -د

 :(8) ، وذكر ذلك اإلمام املتويل يف الروض النضري فقال(.7) متماثاًل أو متقاراًب   الكبري سواء كان
 "وها السكت يف كالعاملني الذين إن   تكن مدغًما للحضرمي فأمهال"

 " ومًدا لتعظيم لبصريهم فدع   بوصٍل كذا مع سكت يعقوب فاحظال".:(9) وأيًضا قال

 
 . 80ص، 1، طالبشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى، مصري 1))
 56، ص6، تعليق حممد متيم الزعيب، ط بة النشر يف القراءات العشريط( انظر:   2) 
 56( املرجع السابق، ص:  3) 
 . 93، ص 1، طالبشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى،  مصري (   4) 
 . 214، دج، ص1، ت: خالد أبو اجلود طالروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري ( املتويل، 5) 
 61، ص طيبة النشر يف القراءات العشر ( انظر: ابن اجلزري،   6) 
 . 50، ص 1، طالبشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى( مصري، 7) 
 . 172، ص:1، ت: خالد حسن أبو اجلود، طالروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري (املتويل،  8) 
 208( املرجع السابق، ص: 9)
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 النفع يف تيسري القراءات السبع : كتاب قطر من غيث لثاملطلب الثا
 وسبب أتليف الكتاب  ، : وصف عام للكتابأواًل 
من كتابة  -رمحه هللا-فراغ الشيخ    ــــــ بعدب قطر من غيث النفع يف أصول وكلمات القراءات السبع  اكت

،  وكتاب رواية شعبة، وكتاب رواية حفص، كتاب عبري من التحبري يف القراءات الثالث املتممة للعشر
وابن عامر والسوسي والكسائي ــــــ هو الكتاب احلادي عشر ، وابن كثري ودوري البصري، وقالون وورش

 م(.2010 -ه1431عام ) هو اتريخ أتليفه ،  من سلسلته الذهبية
 الكتاب ضوعات: مو ااثنيً 

وقدمه أبسلوب عصري حديث ،  حرز األماينتناول املؤلف يف الكتاب القراءات السبع من طريق  
فيه على منط ما سبقه من كتبه األخرى من سهولة  اسائرً ، بطريقة اجلداول ليسهل على طالب العلم

- رمحه هللا-مث فهرس املوضوعات: املقدمة فيها: سند الشيخ، قسمه يف: مقدمة وقسمني، العبارة
والقسم األول: ،  السبعمث تراجم القراء  ،  ومصطلح الكتاب ومبادئ علم القراءات مث فوائد ومسائل مهمة

 لثاين: فيه فرش كلمات القراءات السبع حسب األجزاء.والقسم ا، السبعفيه أصول القراءات 
 مصادر الكتاب :ااثلثً 

رمحه   -أنه استوحى كثريًا منه، من كتاب غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقسي-رمحه هللا -أخرب 
، وأخرب اإلمام الصفاقسي يف مقدمة كتابه: " كتاب أبني فيه القراءات السبع، اليت ذكرها األستاذ -هللا

ن ذلك، ألن الغالب على القاسم الشاطيب، غاية البيان، وإن كان املتواتر والصحيح أكثر م حممد أبو 
أهل هذا الزمان اقتصارهم على ذلك، ماشًيا يف مجيع ذلك على طريقة احملققني كالشيخ العالمة أيب 

بن اجلزري احلافظ رمحه هللا من حترير الطرق وعدم القراءة مبا شذ ومبا ل   حممدبن  حممدبن  حممداخلري 
 يوجد "  

عالقته ومتانة صلته ابلقرآن الكرمي،   النفع: قوة  لكتاب غيث  -رمحه هللا-وسبب اختيار الشيخ  
لقراءات السبع، ومرجع أصيل ألهل هذا الفن يف هذا الزمان، لوأمهيته البالغة، حيث إنه كتاب جامع 

 نظرًا ملا متيز به من املزااي الكثرية اليت جتعله من أهم كتب القراءات وأعظمها، ومن ذلك:
الكتاب حيث رتبه على سور القرآن الكرمي، وذكر حكم كل ربع  طريقة املؤلف البارعة يف ترتيب -1

 مفرًدا.
 اطالعه على مصادر كثرية جًدا من كتب أئمة الفن احملققني، واعتماده عليها، ونقله منها.  -2
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 تفرده بنقل نصوص من كتب ومنظومات تعد يف عداد املفقود.-3
 نظمه ضمن هذا الكتاب لكثري من املسائل من عنده.  -4
 نصه على الوجه املقدم يف األداء يف كثري من املواضع يف كتابه.  -5
 عنايته بتحرير الوجوه، وبيان ما يرتتب منها على بعض. -6
  والفواصل،  كالرسم،اشتمال الكتاب على مسائل كثرية يف علوم عديدة غري القراءات السبع،   -7

 والتجويد.
 منهج املؤلف يف الكتابرابًعا: 

 املناهج األربعة اليت استخدمها يف كتاب البشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى.استخدم 
 جهوده يف هذا الكتاب :خامًسا

كتاب غيث النفع، أبسلوب  مستمدة من  سعى املؤلف من خالل هذا الكتاب إىل تقدمي مادة علمية، 
من طريق حرز األماين لإلمام  خيدم فيه املعاهد القرآنية، اليت ختتص يف تعليم القراءات السبع مبسط،
 جلمع على طلبة هذا الفن.اب القراءة ، وتيسري-رمحه هللا -الشاطيب

 ميزات الكتاب  سادًسا:
  – رمحه هللا -بسبب طريقة املؤلف البارعة ، حرز األماينل تعلم القراءات السبع من طريق الكتاب سهَّ 

 يف تقسيمات الكتاب وهي كاآليت: 
-  أيب عمرو الداين بذلك منهج مؤلف كتاب التيسري رمحه هللا  امتبعً ، ذكر أصول القراء أوًل 

)بينما صاحب الغيث شرح األصول يف موضعها من ، مع األمثلة لكل حكم سلساًل  اذكرً  -رمحه هللا
مة القرآنية , وذكر الكل اآخرً   ا(, مث كتب فرش احلروف وأصوهلا معً منفصاًل   جيعل لألصول ابابً فلم  ،  السورة

،  يف ذكره الكلمات اجلمع ابحلرف  امراعيً ،   قراءهتا لباقي القراء على هيئة جداولعلى رواية حفص مث بني
ك من أحكام الفرش  ل يرت و  ,على حسب السور واآلايت  امرتبً ، احرفً  افيذكر الفرش املختلف فيه حرفً 

ل يستقصي ابلبيان مجيع   وصار من البديهيات كالنيب وهو وهي, لكن أحياانً ، اوإن تكرر كثريً  اشيئً 
يف األصول,   ألنه قد استوفاها بشكل كاف  ،  القراءات الواردة يف الكلمة إذا كانت من ابب أصول القراء

وأما ابقي الكلمات فبحسب ، صحفوكتب هاء التأنيث واهلمزة يف بعض الكلمات حبسب رسم امل
دالة على القراء جمتمعني ووضعها   اكتابتها اإلمالئية ابلنسبة لقراءة حفص, واستخدم يف الكتاب رموزً 
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وهي ، تصرة للقارئفقدمها خم، اقتبسها من كتاب القطر، يف جدول, استفتح الكتاب بفوائد مهمة
ول بد ، وشرط املقرئ وآداب اإلقراء، ل القراءةوشرط التواتر يف قبو ، : معىن األحرف السبعةابختصار

،  ملن أراد أن يقرأ القراءات مبضمن كتاب أن حيفظه عن ظهر قلب حىت ل يقع يف التخليط والرتكيب
مث اتريخ بدء مجع القراءات منذ زمن ، وأن يتعلم القارئ العلوم السبعة اليت هي وسائل لعلم القراءات 

ختم الفوائد بذكر و لفرق بني اخلالف الواجب واخلالف اجلائز, او ، للتخفيف اإىل وقتنا هذا طلبً الداين 
مل   إذ مث ترجم للقراء السبعة ورواهتم ترمجة موجزة )وهو ما زاد فيه عن قطر النفع ,الرواة مع ذكر طرقهم

بذكر تعليالت يف أماكن يلزم ذكرها مثل: طلقكن اخللف يف إدغامها يذكر الصفاقسي الرتاجم(, يهتم 
للسوسي, وإذا كان يف الكلمة وجهان أحدمها مقدم يذكر املقدم مثل: إذا كان احلرف املدغم بعد  

ويعتمد تقسيم ،  بشكل سلس, يذكر بداية األجزاء  -رمحه هللا-وأما قسم األصول فذكره املؤلف    ,حرف
 ويذكر بداية السور وهنايتها. ، القرآن الكرمي جيعله يف جدول خاص به فكل مثن من، األمثان
  : اختياراته يف الكتاباسادسً 

وهي نفسها اليت ذكرها ،  النفعسار املؤلف على اختيارات وترجيحات اإلمام الصفاقصي يف كتاب غيث  
 يف إقراء القراءات والرواايت.

 تيسري القراءات العشر الصغرى: كتاب منارات البشر يف رابعاملطلب ال 
 وسبب أتليف الكتاب ، عام للكتاب وصف: أواًل 

فبعد إهنائه  ، ومل يتم كتابته ، -رمحه هللا-ما كتبه املؤلف العشر آخركتاب منارات البشر يف القراءات 
فقامت إبكمال  ، جاءته املنية البقرة سورة من  هناية الربع الثاين وصل إىل، السور وبدئه بفرش لألصول 

وهبذا  ، ألنه كان ميلي عليها الكتاب ، األشقر أمحدبه طالبته الدكتورة سلوى بنت  مادته والهتمام مجع 
حرز  و  الدرة املضيةالكتاب تكون أكملت السلسلة الذهبية يف إفراد ومجع القراءات من طرق الطيبة و 

-ه1437األوىل متت يف ) والطبعة، -رمحه هللا-مجيع حقوق الطبع حمفوظة للشيخو ، األماين
 ( ورقة. 805والكتاب كبري احلجم يقع يف )، م(20116
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 الكتاب ضوعات: مو ااثنيً 
وهي ما تسمى ابلقراءات العشر ، الدرة املضيةو  حرز األماينكتاب يف القراءات العشر من طريق 

 املوضوعات. مث فهرس ،  وخامتة، وقسمني: األصول والفرش، قسم الكتاب إىل مقدمة، (1)الصغرى 
ومسائل  فوائدَ ، مبادئ علم القراءات ، مصطلح الكتاب ، رمحه هللا قدمة: فيها سند الشيخامل

،  مث تراجم القراء العشرة ورواهتم, القسم األول: قسم األصول: أحكام الستعاذة والبسملة، مهمةٌ 
ابب السكت على ، لهانقل حركة اهلمزة إىل الساكن قب، اهلمزة، املد والقصر، هاء الكناية، اإلدغام

،  أحكام النون الساكنة والتنوين، اإلظهار واإلدغام، ابب وقف محزة وهشام، الساكن قبل اهلمز وغريه
ايءات ، الوقف على أواخر الكلم، أحكام الالمات ، أحكام الراءات ، إمالة هاء التأنيث للكسائي

مث فرش  ، العشر الصغرى: مصطلح الكتاب ايءات الزوائد, القسم الثاين: فرش القراءات ، اإلضافة
عليه الصالة   حممد والصالة والسالم على نبينا ، األجزاء مقسمة حسب األمثان, اخلامتة: فيها احلمد هلل 

  والسالم.
 : مصادر الكتابااثلثً 

: كتاب قطر من اخلاصني به الكتابني مجع -رمحه هللا-سعى لعلهف، يف الكتاب  مل يذكر املؤلف املصادر
، يف كتاب واحد، جيمع فيه أصول وفرش القراءات العشر الصغرى وكتاب عبري من التحبري،  غيث النفع

 .يف كتاب واحد
 : منهج املؤلف يف الكتابارابعً 

 استخدم املناهج األربعة اليت استخدمها يف كتاب البشرى يف تيسري القراءات العشر الكربى.
 جهوده يف الكتاب :اخامسً 

جيمع فيها القراءات العشر اليت جاءت مبضمون  يف تقدمي مادة علمية،   من خالل كتابه املؤلفسعى  
منهج تعليمي يف معاهد يكون الكتاب كصلح أن ويحتبري التيسري،  منظومة حرز األماين، وكتاب 

 القراءات القرآنية.

 
 . 4، ص 1، طالقراءات العشرمنارات البشر يف ، مصري (1) 
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 ميزات الكتاب سادًسا: 

مث فرش ، حيث إنه ذكر أصول القراء أوًل ، ىجعل املؤلف الكتاب على منط ما سبقه من كتبه األخر 
,  (1) مجيع القراء عند  قراءهتا ذكر الكلمات على رواية حفص مث بنيو ، اآخرً  ااحلروف وأصوهلا معً 

إل أنه  ،  نفسها  وهي رموز كتاب قطر غيث النفع  القراء،واستخدم يف الكتاب بعض الرموز الدالة على  
،  والبصريني )أبو عمرو ويعقوب(،  ورمز األبوين )أبو جعفر وأبو عمرو( ،  األربعةزاد عليها: رمز الكوفيني  

ورمز شفا )محزة والكسائي وخلف( وهم نفسهم رمز هلم ابلكوفيني  ،  احلرميني )انفع وأيب جعفر وابن كثري(
 ورمز األخوين )محزة والعاشر(. ، الثالثة

واجلداول يف ، اللغة البسيطة -رمحه هللا-واستخدام الشيخ ، عدد صفحاتهمتيز الكتاب بقلة 
لرتسخ  ،  أثناء موضعها يف السور  ابل يذكرها اثنيً ،  ول يكتفي بشرح األصول يف قسمها،  الفروشمقارنة  

 عند القارئ وتثبته يف ذهنه. 
 : اختياراته يف الكتاباسابعً 

اختياراته يف كتاب عبري من  مع ، اختياراته يف كتابه قطر من غيث النفع يف القراءات السبعمجع فيه 
 التحبري.

 
 

 
 . 4صن1، طمنارات البشر يف القراءات العشر، مصري( 1) 
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ء اإلقرايف  هالرابع: منهج املبحث   

 :  ابلقرآن الكرمي يف اإلجازة هاألول: منهج املطلب    ن:ا مطلب هوفي 
من طريق الشاطبية   ،جييز جبميع الرواايت والقراءات القرآنية مجًعا وإفراداً  -رمحه هللا -كان الشيخ       

وكيف طريقتكم يف  ، انظرً هل ترون صحة اإلجازة  :سئل الشيخ ا، وعندموالدرة املضية وطيبة النشر
 بسند.مذيلة  ا"أما النظر فأعطي شهادة إتقان تالوة وهي أيضً  فقال: واإلقراء؟اإلجازة 

قد قرأ  ن فالانً إ اإلجازة فأقول:وهذا أذكره يف ، اغيبً ى عل ل تقال إل ملن قرأ  ااإلجازة غيبً أما و 
من أوله  علىومن مل يقرأ القرآن ، منتهاهمن أوله إىل  االقرآن كله بقراءة فالن أو برواية فالن غيبً  على

 قد أعطي إجازة فخرية لواحد أو اثنني مسعت هلما القرآن  ولكن أحياانً ، إىل منتهاه ل أشري إىل ذلك 
مسعت هلما    :فقلت،  ا ول حفظً   امعت هلما القرآن دون أن أقول غيبً فس ،  ولكن ليس كله ملكانتهما  انظرً 

 الفاضل؟ وسئل ما هي طريقتكم يف اإلقراء شيخنا  ن أحدمها رجع وبدأ  إحىت  ،  االقرآن ومل أقل كله ول غيبً 
،  وأان أبدي له املالحظات من أول التالوة، الطالب أو الطالبة من أول الفاحتة أقرئفقال:" 

الناس واحلمد هلل ما يكادون ينتهون من اخلتمة حىت يكونوا قد استوعبوا املالحظات اليت متلى  وأكثر 
ول يكادون ينتهون من القرآن الكرمي إل وقد أحاطوا  ، ا ويكونوا أخذوا هبا اعتبارً ، هلم أثناء التالوة

 . اابملالحظات مجيعً 
،  نهم وصلوا سورة الكهف مث أوقفتهمم ا فكثريً ، املالحظات اليت أبديها هلم وأما من مل حيتوِ 

،  فقلت هلم: أان ليس إبمكاين أن أستمر معكم وأأتسف هلم، وصرفتهم ومتنيت هلم التوفيق عند غريي
أو نساًء    يقولون: حنن نريد أن نقرأ عليك فأقول هلم: أان ل أستطيع سواء كانوا رجاًل ،  وخيرجون حزينني

" (1). 
 من عادة الشيخ أن يدعو:  كانوعند ختم القارئ للقرآن الكرمي  

 رب هلل  بسم هللا صدق هللا العظيم وصدق رسوله الكرمي وحنن على ذلك من الشاهدين واحلمد"
ثره اىل  أاهتدى هبديه واتبع سنته واقتفى  وعلى آله وصحبه ومن حممدعلى سيدان  العاملني اللهم صل

فينا  عدٌل  ,ماض  فينا حكمك  ,انصيتنا بيدك ,ك ئامعبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إان اللهم إ، يوم الدين
 ا حدً أمته أو علَّ  ,نزلته يف كتابك أأو  ,يت به نفسك مسَّ  ,سم هو لك االلهم إان نسألك بكل  ,قضاؤك

 
 م. 2018يف   ، ( عرب اهلاتفمصريبن حممد نبهان حسني ( أفدانه من تسجيل صويت من ابن الشيخ ) الشيخ سعد 1) 
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  , ونور قلوبنا , ن جتعل القرآن الكرمي ربيع صدورانأ  ,ثرت به يف علم الغيب عندكأأو است ,من خلقك 
 اُمشفعً   اعً اللهم اجعله شفي  , طراف النهارأاللهم ارزقنا تالوته آانء الليل و   ,وذهاب مهومنا  , الء أحزانناوج
هلك أاللهم اجعلنا من  , الفردوس جناتك جنات ىل إواجعله قائدان  ,لنا يوم القيامة امصدقً  وقائاًل  ,لنا

واجعلنا    ,ليك إاللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك ويتدبرونه ويعملون به وخيلصون يف عمله    , وخاصتك 
خر دعواان  آو   ,وعملوا الصاحلات الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم  امنو آمن الذين  

  , مورانأصلح فساد أو  , اكان فاسدً   صلح منا ماأو  , اكان صاحلً   وتقبل منا ما , هلل رب العاملني ن احلمد أ
 اللهم ارمحنا واغفر  ,ول تشقنا مبعصيتك ,سعدان بتقواكأو  ,اللهم اجعلنا خنشاك كأان نراك حىت نلقاك

رحم  ا اللهم ارمحنا و  ,واجعلنا خري خلف خلري سلف ,عمالنا واجعلنا خري سلف خلري خلفألنا ويسر 
ابئنا وملن  اللهم واغفر آل ,وحياهتم يف الدنيا واآلخرةطل حياتنا أطل عمران و أو  ,رحم ذرايتنا ازواجنا و أ

 , اللهم اغفر ملشاخينا  ,واغفر ألمهاتنا وملن سبق من أمهاتنا من املسلمات   ,ابئنا من املسلمنيآسبق من  
ن ختص برمحتك والدي وجدي وجديت  أاللهم إين أسالك  ,واغفر ملن له فضل علينا ,واغفر ملن علمنا

  , ولشيخي الشيخ عبدالعزيز العيون السود ,غفر اللهم لشيخي الشيخ سعيدوا , وجدي وجديت وعميت
لينا  إيصاله  إيف    ا سببً   اكانو   خذو القران عنه وأالذين  صلى هللا عليه وسلم    وملن سبق من سندان اىل النيب

واخفض    ,درجاهتم يف جنات الفردوس  علِ أ  ,وملن له فضل علينا  , وأمهاتنا ومشاخينا  نا ئاب آلدعوان  ما  اللهم  
ىل إخرجهم من ضيق اللحود ومراقع الدود أاللهم  , نسهم فيها وبدل وحشتهم وظلمتهمآهلم قبورهم و 

ربنا اغفر لنا   , تريد نك تفعل ماإو  , نك رؤوف ودودإ ,جنات اخللود مع املقربني الشهود الركع السجود
 اللهم اغفر  ,نك رؤوف رحيمإمنوا ربنا  آللذين    ول جتعل يف قلوبنا غاًل   ,وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان

ل  إله إل  ,نت املؤخرأنت املقدم و أ ,علم به مناأ نت أا وما علنَّ أسرران وما أ خران وما أ لنا ما قدمنا وما 
 ( 1) ".. نت أ

  

 
 . م   2018يف   ،( عرب اهلاتف مصري نبهان بن حسني  أفدانه من تسجيل صويت من ابن الشيخ ) الشيخ سعد بن ( 1) 
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الدرة ومنت  حرز األمايننت مب جييز-رمحه هللا-كان: يف اإلجازة يف مؤلفاته منهجهالثان: املطلب 
 بذلك.  هالشيخ سعيد وأجاز  هعلى شيخ  اقرأمه إذ، املضية

يقرؤون  و ، الكتب ه يعين يقرؤون علي، ذلك فعل يو  همبؤلفات ميزهجيأن  هيطلب منالقراء من ومن 
يقرؤون ختمة  ف، اتطبيقً  ه الذين أيخذوا اإلجازة ابلكتاب يكونوا قد قرؤوا علي ا وغالبً ، أصول الكتاب 

قرؤوها يف   كانوا  أما املفردات فقد، هعليالقراءة يزهم ابلكتاب بعد جيمث بعد ذلك يطلبون أن ، كاملة
 .(1)  التالوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هللا.  رمحه حممد نبهان حسني مصري  أفدانها من املقابلة بني سلوى األشقر والشيخ ( 1) 
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 النتائج والتوصياتو  اخلامتة
هناية البحث نعرض من خالهلا بعض النتائج  معلنة عن  هذا البحث خامتة تسدل الستار وآخر

 . والتوصيات 
 النتائج: 

وأُبرزت فيه جهوده   الذاتية والعلمية، نبهان حممدتفرق من سرية الشيخ  لقد اجتمع يف هذا البحث ما
وهناك نتائج   علم القراءات،يف علم القراءات ومؤلفاته يف سلسلته الذهبية اليت انتشرت بني طالب 

 مهمة انتهى إليه هذا البحث:
بل جعل منها منحة عطاء  ؛عاجزينمثل الفيها وقعد  حملنته يف بصره نبهان حممدالشيخ مل يستسلم -1

  القرآنية، ومرورًا يف دار احلفاظ والدراسات    مَحَاةبلده  بدايًة من    ،وبذل يف سبيل تعليم القرآن الكرمي
 وفاته. يوم يف بثالثة عقود يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة كأستاذ فيها، وانتهاًء مبنزله 

يف غمرة الصحوة القراءاتية اليت  ، بدلوه أدىلولكنه  ،ابإلقراء مل يكتفِ  بصره،رغم حمنته يف على -2
سلسلته الذهبية   : عظيًما مكنواًن يف،خلفه أثرًا علمًيا هذا، فاجتهد واثبر وترك نشهدها يف عصران 

ومجع القراءات من طريق الطيبة والدرة والشاطبية، الذي وصل عدد إصدارهتا إىل    ت يف إفراد الروااي
 .سبعة عشرًا كتااًب، ومازال طالب علم القراءات إىل يومنا هذا يعتمدون عليها يف التحضري

يف عالقته مع طالبه، فاجتمع حوله  وخفض جناحه  ،على حسن خلقه نبهان حممدالشيخ اعتمد -3
( 1485)إىل    اإلجازات   عدد  األزهار، وبلغرحيق  حول  تتكاثر الفراشات    قراء وقارائت، كما الطلبة  
الذهبية ومراجعتها وطباعتها   يف سلسلتهته العلمية ، ويساعدوه يف تفريغ مادطالًبا وطالبة مابني 

 ونشرها، واإلشراف على موقعه اإللكرتوين موقع علم القراءات.
  القرآنية،   اإلجازة يف طريقة نص  راً احلافظ للقرآن الكرمي عن القارئ له نظ  نبهان  حممدميز الشيخ  قد  -4

الفاحتة إىل سورة الناس عن  من    املصحف كاماًل عليه    ملن كان يقرأإجازة يف القراءة واإلقراء    فكتب
 . خرهإىل آمن املصحف من أوله  انظرً  يقرأ كانملن  وي شهادة تالوة مذيلة ابلسند ، ظهر قلب

يف سلسلته الذهبية وهي موزعة  ،ارًايسبعة وأربعني اخت، -رمحه هللا-للشيخ حممد نبهان أن توصل البحث إىل -5
 على الكتب اليت ذكرت خالل هذا البحث.

 موضًعا يف سلسلته الذهبية.سار الشيخ حممد نبهان يف سلسلته على اختيار اإلمام اجلزري يف مثانية عشر   -6
 ذكر ذلك يف الفصل الثالث.هنج الشيخ حممد نبهان يف سلسلته هنج اختيار اإلمام الشاطيب يف ستة مواضع    -7
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متبًعا فيها ما ذكره حملررون كاإلمام الصفاقصي واملتويل ذكر الشيخ حممد نبهان اثنا عشر اختيارًا يف سلسلته،  -8
 .،ووضح ذلك يف موضعه من الفصل الثالثوالضباع وخلف احلسيين

لبن الباذش يف  نسبهو ،خرج الشيخ حممد نبهان يف سلسلته عن اختيار اإلمام ابن اجلزري يف اختيار واحد  -9
وهو العمدة   النشر، لكن اإلمام ابن اجلزري مل يذكر هذا الوجه،  كتاب اإلقناع، وكتاب اإلقناع من الكتب املسندة يف

، لكن مل يشتهر بني كل وقد صح هذا الوجه بني سوريت اإلنفال وبراءة، وتواتر كيفية تطبيقه بينهما يف هذ الفن ،
 السور .

ن اإلمام ابن اجلزري، مل يتعصب الشيخ حممد نبهان ألي إمام، لكنه كان كثري التباع لختيارات إمام هذا الف  -10
 واترًة أيخذ ابختيارات اإلمام الشاطيب، ومل يغفل عن اختيارات احملررين املتأخرين.

علمية تعتمدها املؤسسات الي ذيالمنهج الكتابة يف سلسلته الذهبية  نبهان حممدالشيخ مل يلتزم -11
من توثيق املصادر النصية اليت اعتمد عليها يف إمالء كتبه، فالذي يظهر أنه   ،يف كتابة البحوث 

 شيوخه رمحهم هللا. طرقه األدائية على اعتمد على 
 : التوصيات

برتاجم العلماء املعاصرين وتدوين أخبارهم وأعماهلم  ابلعنايةاملوقرة  العامليةجامعة املدينة  أوصي-1
 .ومؤلفاهتم وجهودهم

الهتمام ابلرواايت العشر النافعية اليت جاءت يف كتاب التعريف  املوقرة  أوصي جامعة املدينة العاملية  -2
 .اونشرً  احتقيقً ، (ه444أليب عمرو الداين )ت:

وترشيحها   - رمحه هللا- نبهان  حممدالشيخ سلسلة مبراجعة  املوقرة أوصي جامعة املدينة العاملية -3
 فيها. كمنهج تعليمي 

إبضافة شواهد متين الشاطبية والدرة املضية إىل كتب إفراد املوقرة  أوصي جامعة املدينة العاملية -4
 . -رمحه هللا-نبهان حممدالرواايت من سلسلة الشيخ 

 هلل رب العاملني. أن  وآخر دعواان احلمد
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 :إجازة القراءات العشر 1صورة 
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 ابلقراءات السبع-رمحه هللا-:إجازة الشيخ سعيد 2ةصور 
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 -رمحه هللا-الدرويبعبد الغفار :إجازة الشيخ 3صورة 
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 - رمحه هللا-:إجازة الشيخ بكري الطرابيشي4صورة 
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 -رمحه هللا-من الشيخ بكري الطرابيشيالصغرى يف القراءات العشر  : إجازة 5صورة 
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 إجازة مبنظومة قصر املنفصل:6صورة 
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 إجازة ابلقراءات العشر الكربى:7صورة 
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  حلفص بقصر املنفصل:إجازة 8صورة
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 جازة ابلعشر الكربى:إ9صورة 
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 حرز األماينإجازة مبنت :10صورة 
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 إجازة ابلعشر الكربى: 11صورة 
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  تزكية الشيخ فيصل الغزواي:  12صورة 
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 احلميدي  َعْبِد اْلَعزِيزِ تزكية الشيخ :  13صورة 
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 جملة اجملتمع:14صورة 
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 : جملة اجملتمع 15صورة 
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ملصادر واملراجع ا  

 املدينة املنورة.  فالقرآن الكرمي، مصح .1
احملقق:  ،اإلقناع يف القراءات السبعجعفر، بن خلف األنصاري بن الباذش أبو  أمحدبن علي بن  أمحد  .2

 ،ت:د(. دار الصحابة للرتاث، )1ط  شرف    لمجا
)الرايض،   ،1طأثره يف العلوم الشرعية،    -أطواره    -علم القراءات نشأته  إمساعيل، نبيل بن حممد إبراهيم،   .3

 م(  2000هـ /  1421مكتبة التوبة،  
، إشراف: االختيار عند القراء مفهومه مراحله، وأثره يف القراءاتأمني بن إدريس بن َعْبِد الرَّمْحَِن فالتة،  .4

وأصول الدين، حبث مقدم لنيل درجة  حممد ولد سيدي ولد حبيب، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة
 ه(.1421، دن ، )املاجستري يف الشريعة اإلسالمية دط

 اإلقناع يف القراءات السبعه(،  540ابذش، أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغرانطي،)املتوىف:
 دار الصحابة للرتاث، ت:د(.-،)مصر1، ط

املسند الصحيح املختصر من أمور النيب صلى هللا عليه وسلم وسننه جلامع  االبخاري، حممد بن إمساعيل،   .5
 ه(1422دار طوق النجاة،،  دن )  ،1ط،  ت: حممد زهري بن انصروأايمه،  

، إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجريحسني بن سليمان،    أمحد ربماوي، إلياس بن  ال .6
 م(.2007ه/ 1428والتوزيع،    )املدينة املنورة، دار الزمان للنشر  ،2ط

 )بريوت، دار صادر، د.ت(.   ،، دطميعجم البلدانبغدادي، شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا،  ال .7
، 1، حتقيق: عبد الرحيم الطرهوين، طإحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشربن حممد،  أمحد بنا، ال .8

 م(.2009ه/1430)القاهرة، دار احلديث،  
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن  بن سليم بن قامياز بن عثمان، يف كتاب: أمحدبوصريي، شهاب الدين ال .9

 ه(1403العربية،  بريوت، دار  )  2طالكنشاوي،  ، حتقيق: حممد املنتقي  ماجه
-)بريوت، مؤسسة الرسالة،  ،1ط، الكرميمن روائع القرآن بوطي، حممد سعيد رمضان، ال .10

 م(.1999ه/1420
لبنان، -تالعلمية، بريو الكتب  ر، )دا1ط، التعريفات، بن حممد بن علي الزين الشريف ياجلرجاين، عل .11

 م(1983-ه1404
، اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق االتقانزائري، طاهر،  اجل .12

 ه(1412البشائر،    ردا، )بريوت،  1ط
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:  ابن اجل ، احملقق: النشر يف القراءات العشرهـ(،  833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 ه(..1427م/ 2006، )بريوت، املكتبة العصرية،  1جنيب املاجدي، ط

:  ابن اجل .13 ، سري يف القراءات العشرحتبري التيهـ(،  833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 م(.2000هـ/1421الفرقان،   عمان دار  –، )األردن  1طحممد مفلح القضاة،    أمحدد.   :احملقق

:  ابن اجل .14 ، تقريب النشر يف القراءات العشرهـ(،  833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 (.م2002/  هـ1423دار الكتب العلمية،  بريوت،  ، )1طاحملقق: عبد هللا حممد اخلليلي، 

: ابن اجل .15 ، طيبة النشر يف القراءات العشرهـ(، 833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 (.1994/   1414-، )جدة، دار اهلدى 1طت: حممد متيم الزغيب،  

: زري، مشس الدين حمابن اجل .16 ، غاية النهاية يف طبقات القراءهـ(، 833مد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 (.م2006/  هـ1427الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت،  ، )1طاحملقق: ج برجسرتاسر،  

: ابن اجل .17 ، احملقق: حممد منت الدرة املضية هـ(، 833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 م(1994/  1414مكتبة دار اهلدى،  جدة، ، )1طزعيب،  متيم ال

: ابن اجل .18 ، ومرشد الطالبني منجد املقرئنيهـ(، 833زري، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 م(، 1999هـ /1420دار الكتب العلمية،  بريوت،  ، )1ط

:  زري،ابن اجل .19 (حتقيق: التمهيد يف علم التجويدهـ، 833مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف )اْلُمتَـَوىفَّ
 م(1985  -هـ  1405، )الرايض، مكتبة املعارف  1الدكتور على حسني البواب، ط

، القراءات وكبار القراء يف دمشق من القرن األول اهلجري ح  العصر احلاضرافظ، حممد مطيع، احل .20
 (.2003ه/1424الفكر،   ، )دمشق، دار1ط

-)دمشق، دار الفكر    1ط،  الشرعيةالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآن واألحكام  حبش، حممد،   .21
 م(.1999ه/1419

، 1ط، مراجعة: حممد أبو اخلري ومجال شرف،  ، إحتاف الربية بتحريرات حرز األمانسيين، حسن خلفاحل .22
 م(.2003ه/1422)طنطا، دار الصحابة للرتاث، 

-م2007دار عمار، -، )عمان2ط، التجويدالدراسات الصوتية عند علماء ، قدوري احلمد، غامن .23
 ه(1428

، بذل العلم والود يف شرح تفصيل العقده(، 964زيد َعْبِد الرَّمْحَِن بن حممد القصري )ت: وباز، أباخل .24
 م(.2016|1437أيب رقراق، )  ر، دا1حتقيق: عيسى الفاسي، ط

اقرأ  )القاهرة، مؤسسة 1، مدخل إىل القرآن الكرمي عرض اترخيي وحتليل مقارن، طحممد عبد هللا، دراز .25
 م(.2014للنشر والتوزيع، 
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، )الرايض، مكتبة 1، طاإلمام املتويل َوجيهيوِدِه يف علم القراءاتدوسري، إبراهيم بن سعيد بن محد، ال .26
 م(1999ه/1420الرشد،  

دار الفكر بريوت، ، )1، رجاء وحيد، طالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلميةدويدري،  .27
 م(.2000/ه1421املعاصر، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات ، بن عثمان بن قَامْياز أمحدمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن الذهيب،  .28
 (.م1997  -هـ 1417)العلمية،  الكتب   ر، دا1، طواألعصار

، وطباعاته ومناقشاته حقيقته ومصادره ومادته وكتاابته العلمي البحث، َعْبِد اْلَعزِيِز بن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ربيعة .29
 م(2000-ه1420امللك فهد الوطنية،   ة، )الرايض، مكتب2ط

)دمشق، دار القلم،  ،3طعيبادة بن الصامت صحايب كبري وفاتح جماهد، زحيلي، وهبة، ال .30
 م(.1988هـ/1408

 ه(.1367عيسى البايب وشركائه،  ة، )بريوت، مطبع3، طمناهل العرفان، الزرقاين، حممد عبد العظيم .31
 2002أاير / مايو  ، )العلم للماليني  ر، دا15، طخري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارسالزركلي،   .32

 م(.
دار الغواثين، )، 1، طالعاطرة يف مجع القراءات العشر املتواترةالنفحات سبسيب، حممد حسام إبراهيم،  .33

 م(2004-ه1425دمشق،  
املكتبة مكة املكرمة، )، 1، ط:صفحات يف علوم القرآنسندي، أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور، ال .34

 ه(.1415األمدادية، 
، اهليئة املصرية العامة )القاهرة، قرآناإلتقان يف علوم السيوطي، َعْبِد الرَّمْحَِن بن أيب بكر جالل الدين، ال .35

 م(.1974ه/1394للكتاب، 
املدينة املنورة، ) 1طالزغيب، ، حتقيق/ حممد متيم منت حرز األمان )حرز األمان(شاطيب، قاسم بن فريه، ال .36

 .(هـ1417مكتبة دار اهلدى،  
بريوت، )،  1، طكتاب التعريفهداية اللطيف إىل طريق انفع العشرة من  إمساعيل بن إبراهيم،    ،شرقاويال .37

  دت(.  دار الكتب العلمية،
، )دط(، )دن(، العالمة حممد سعيد النعسان مفيت مَحَاة ورائد هنضتهاشققي، عبد اجمليد حممد منري، ال .38

 )دت(.
 ، )دم، دن، دت(.ار الوراقدمن مشاهري وعلماء مَحَاة، شققي، عبد اجمليد حممد منري،  ال .39
يف جامعة حممد   ، رسالة ماجستري، أثر القراءات يف الوقف واالبتداءبن عيسىشنقيطي، حممود بن كابر  ال .40

 (2015  التدمرية،دار  )الرايض،  بن سعود اإلسالمية،  
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41.  :  (هـ665شهاب الدين َعْبِد الرَّمْحَِن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف أبيب شامة )اْلُمتَـَوىفَّ
 –دار صادر )بريت،  1، طملرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيزا، طيار آليت قولج :قاحملق

 (.م1975 -هـ.1395
: ال .42 غيث النفع يف هـ(، 1118صفاقسي، علي بن حممد بن سامل أبو احلسن النوري املقرئ املالكي )اْلُمتَـَوىفَّ

دار الكتب العلمية،  ، )بريوت،1طحممود عبد السميع الشافعي احلفيان،  أمحد :، احملققالقراءات السبع
 م(. 2004هـ /   1425

، )مصر، 1، )ت: ركن الدين األزهري(، طالبهجة املرضية يف شرح الدرة املضيةالضباع، علي حممد،  .43
 مكتبة الرتاث والعلوم العربية، دت(

 -دار الكتب العلمية، ، بريوت)، 1، طخمتصر بلوغ األمنيةضباع، علي حممد، شرح الضباع املسمى ال .44
 دت(  لبنان،

، )ت: علي حممد توفيق النحاس(، ، إرشاد املريد إىل مقصود القصيد شرح حرز األمانضباع، حممد عليال .45
 ه(.436/2014)(،  )دن  ،دار ابن كثري)بريوت،  ،  1ط

د العبد يصفحات منرية من حياة صاحب األسانيد الشهرية شيخ القراء الشيخ سعطبشي، حممد حامت،  ال .46
 )دم، د.ن، د.ت(، )دط(، هللا احملمد

بريوت، -دار الفكر)، 2، طرد احملتار على الدر املختارعابدين، حممد أمني بن عمر بن َعْبِد اْلَعزِيِز، ابن  .47
 م(19992ه/1412

زاده اإلمام الشاطيب يف حرز األمان على التيسري لإلمام  عبد الشكور، سامي بن حممد سعيد عثمان، ما .48
 )دم، دن، دت(.،  1طالدان بني القراءة واملنع،  

 مكتبة الرشد، )دت()الرايض، ، 3، طهدي اجمليد يف أحكام التجويدعمروسي، هدى،  ال .49
 دراسة منهجية  ، القراءات القرآنية يف تفسري فتح القدير إلمام الشوكانعواضي، يوسف حممد عبده حممد ال .50

دط، حبث مقدم لنيل الدكتوراه، إشراف: عبد احلق عبد الدامي القاضي، )من سورة التوبة إىل العنكبوت(، 
 م(2013-ه1434)اإلميان،  جامعة  -صنعاء

عبد الغفور  أمحد ، ت: ، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهريال .51
 م(.1987-ه1407دار العلم للماليني،    ،، )بريوت4عطار، ط

 ، د.ط، )د.م، د.ن، د.ت(.فصل املقال يف حترير أوجه آي القرآنفياض، مجال،   .52
، 8، ت: حممد نعيم العرقسوسي، طالقاموس احمليطجمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، ، فريوز آابدي .53

 م(.2005ه/1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،   ،)بريوت
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مكتبة السوادي )، 5، طالوايف يف شرح حرز األمان يف القراءات السبعقاضي، عبد الفتاح عبد الغين، ال .54
 )دت( جدة،  -

، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي حرز األمان والدرة املضيةقاضي، عبد الفتاح،  ال .55
 .لبنان، الناشر: دار الكتاب العريب( )دت(-، )بريوت 1ط

يف أصول الفقه  ، روضة الناظر وجنة املناظربن حممد أمحدقدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن ابن  .56
-ه/1423، مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، )2، طبن حنبل أمحدعلى مذهب اإلمام 

 م(.2002
 د.ت(  -دار صادر    -)بريوت   دط،  ،آاثر البالد وأخبار العبادقزويين، زكراي بن حممد بن حممود، ال .57
، دط )د.م، جممع امللك فهد لطائف االشارات لفنون القراءاتالقسطالين، محد بن حممد أيب العباس،  .58

 لطباعة املصحف الشريف، د.ت(
مقدمات يف علم التجويد خالد منصور،  خالد شكري، حممد  أمحد مفلح،  أمحدقضاة وآخرون، حممد ال .59

 .(م2001-هـ1422عمان، دار عمار، )،  1، طوالقراءات
السالم،  ر، )القاهرة، دا1، طأصول وضوابط علم القراءات والعلوم السبعةكحيلة، حممد الدسوقي،  .60

 م(2013ه/1434
 ةمنصور كايف، مذكر   ، حتت إشراف:الشيخ حممود خليل احلصري يف علم القراءات  دجهو خلشني، رضوان،   .61

ه(، 1429-ه1238)ابتته، -جامعة احلاج خلضر، القراءاتمقدمة لنيل درجة املاجستري يف علم 
 م(.2008-م2007)0

بريوت، )،  1ط، احملقق شعيب األرنؤوط،  ، سنن ابن ماجهماجه، اإلمام احلافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد ابن   .62
 م(.2009ه/1430دار الرسالة العاملية،  

، حتقيق ودراسة: الشيخ املقرئ خالد الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري، أمحد تويل، حممد بن امل .63
 م(.2006هـ/ 427، )طنطا، الناشر دار الصحابة للرتاث  1طبن حسن أبو اجلود،  

 م(1992ه/1422، )بريوت، دار اجليل، 1ط:تاريخ،  معجم حفاظ القرآن عرب الحميسن، حممد سامل،  .64
، )مكة املكرمة، جامعة أم القرى، 2، طأزكى التحيات  بن حسني،  هان، حممد نبمصري .65

 م(.2009
 ،، دج2ط،  ، اإلستربقبن حسني  هان، حممد نبمصري .66
، ، )د: م، د: ن 1، طيف تيسري القراءات العشر الكربى البشرى بن حسني، هان، حممد نبمصري .67

1434/2013 ) 
 ، )دم، دن، دت(4، طالثمر اليانع  بن حسني،  هان، حممد نبمصري .68
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 ( 1425/2004، )دم، دن( )1مكتبة الرشد، طالرايش،   بن حسني،  هان، حممد نبمصري .69
)مكة ، دار 1طالسنا الزاه يف قراءة اإلمام الشامي عبد هللا بن عامر،  بن حسني، هان ، حممد نبمصري .70

 .ه(1424القبلة للنشر والتوزيع املكرمة،  
، ، )د: م، د: ن 2طبن كثري،    عبد هللاالقمر املنري يف قراءة اإلمام املكي    بن حسني،  هان، حممد نبمصري .71

1426/2005 ) 
 ، )دم، دن، دت(44، طالتجويداملذكرة يف    بن حسني،  هان، حممد نبمصري .72
مكتبة ، جدة، 1432)، 1طيف قراءة اإلمام أيب جعفر،  املسك األذفر بن حسني، هان، حممد نبمصري .73

 م(، 2011،روائع اململكة يف اململكة العربية السعودية
 دار النشر، )1طالنور السنائي يف قراءة اإلمام علي بن محزة الكسائي،    بن حسني،  هان ، حممد نبمصري .74

 م(.2006، انشرون   -مكتبة الرشد 
جدة، )، 1، طحسن اجلالء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العالء بن حسني، هان، حممد نبمصري .75

 ه( 1428، دن 
)جدة، ، مكتبة روائع  1ط،  حياة القلوب يف قراءة اإلمام احلضرمي يعقوب،  بن حسني  هان، حممد نبمصري .76

 م( 2011-ه1432،  اململكة يف اململكة العربية السعودية
د: ، )1ط، رحيق األزهاريف قراءة اإلمام العاشر خلف بن هشام البزار بن حسني، هان ، حممد نبمصري .77

 م( 2011-ه432،  م، د: ن 
، 2، طعبري من التحبري يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر بن حسني، هان ، حممد نبمصري .78

 م(2004-ه1425دار طوق النجاة، لبنان  -بريوت)
 م(، 2016-ه1437،  ، )دم، دن1، طمنارات البشر يف القراءات العشر  بن حسني،  هان، حممد نبمصري .79
، أعضاء ملتقى املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين ملتقى أهل احلديث، أسامة الزهراء،   .80

 أهل احلديث، )دط(، )د.م، د.ن، دت(.
 (.1991وهبة، مكتبة  )مصر،    ،1، طعلى سبعة أحرف  نزول القرآن،  مناع القطان  .81
للمرحلة: ماجستري، د.ط، )د.م، د.ن، ، أصول البحث األديب ومصادره، مناهج، جامعة املدينة العاملية .82

 د.ت(
)بريوت، دار الصادر، 4، ، ط، لسان العربمنظور، حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين .83

 ه(.1414
دار )القاهرة،  ،  1، طالتحفة السنية يف حترير طرق حرز األمان والدرة املضية  نحاس، علي حممد توفيق،  ال .84

 ( 2013-1434املاهر ابلقرآن، 
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طنطا، ، )1ط  ،األدلة العقلية يف حكم مجع القراءات النقليةهنيدي، عبد الفتاح بن هنيدي بن أيب اجملد،   .85
 (.هـ1427دار الصحابة للرتاث،  

 
 

 املواقع اإللكرتونية: 
 -رمحه هللا-نبهان بن حسني مصري حممدموقع: علم القراءات، لفضيلة الشيخ 

http://qraat.com/?page_id=2 

 (26/6/2016بتاريخ ) ، موقع: مكة اآلن
http://www.makkah-now.com/235556.html#comment 

 موقع الشيخ ابن أمني 
 الرابط: 

http://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htm   
 

 -رمحه هللا-حوار جملة الفرقان األردنية مع فضيلة بكري الطرابيشي 
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-

%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/ 

 اجملالت:
-18ه( )1420-شوال12( يف )1384املشوح، العدد )  َعْبِد اْلَعزِيزِ : املقال بقلم  جملة اجملتمع

 م(2000 -1
 35ه(، ص1437، )25حممود حوا، العدد  حممد، بقلم:  جملة هدى القرآن

https://www.hqmi.org.sa/service/Huda/25/files/assets/common/downloads/publication.pdf 
 
 

http://qraat.com/?page_id=2
http://www.makkah-now.com/235556.html#comment
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89/322280861161298/
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