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  : أما بعد, اصطفىن وسالم عىل عباده الذي,احلمد هللا وكفى
فإن موضوع أحكام النون الساكنة والتنوين من أهم موضوعات علـم التجويـد, 

َّ وقد خصص بعـض املـؤلفني رسـالة خاصـة , يتناولهٍوال خيلو كتاب من كتبه من باب
 عىل نحو ما فعل عيل بن عثامن بن حممد املعـروف بـابن القاصـح يف رسـالته ,لدراسته

 األمثلـة ء, التي رشح فيها أحكام النون الساكنة والتنوين مـع اسـتيفا»نزهة املشتغلني«
 لكن هلا أمهية كبرية تارخيية وعلميـة, , وهي تتسم بالرتكيز واإلجياز,اخلاصة بكل حكم

َّ أقدم مؤلف مستقل وفالرسالة َّ اعتمد مـن ألـف بعـد ابـن وقد ,صل إلينا يف املوضوعُ َ
 , ونقلـوا تعريفاتـه وأمثلتـه, فـيام كتبـوا»نزهـة املـشتغلني«القاصح يف املوضـوع عـىل 

 ,»حتفـة نجبـاء العـرص« يف رسـالته )ه٩٢٦ :ت(خاصة الشيخ زكريـا األنـصاري وب
 .»مرشدة املشتغلني«يف  )ه٩٦٦ :ت(والشيخ نارص الدين الطبالوي 

َّقدمت بني يدي النص دراسة عن حياة املؤلف مع تعريف باملخطوطات التي وقد 
  .اعتمدت عليها يف حتقيق النص

                                                 
 .  أستاذ يف قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية بجامعة تكريت, يف العراق(*)
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 ةـدمـقـامل
َاحلمد هللا رب العاملني ِّ َ والعاقبة للمتقني,ُ َ وال عدوان إال عـىل الظـاملني,ُ ُ والـصالة ,َ

ِوالسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني ِ ٍ َِّ َ ِبعني هلـم بإحـسان إىل يـوم  والتا,ُِّ ٍ َ
ُ أما بعد,ِالدين ْ َ َّ:  

ِفإن أكرب أبواب علم التجويد وأمهها باب أحكام النون الـساكنة والتنـوين ِ ِِ ِ ُ َّ َِ ِ  وقـد ,َّ
ٍأفرده عدد من املؤلفني برسائل خاصة َّ ٌَ َ ومن أقدم ما وصل إلينا منها ,َ َ َ َنزهة املـشتغلني(ِ ُْ َ ُ (

ٍة ال تتجاوز بـضع صـفحاتٌ وهي رسالة صغري,البن القاصح َ ِ ولكـن هلـذه الرسـالة ,ٌ َّ
ُأمهية خاصة تتلخص فيام يأيت ًَّ ً:  

َنزهة املشتغلني من أقدم ما كتب يف أحكام النون الساكنة والتنوين يف تأليف مستقل   )١( ِ ُ)١(.  
ِغطت شهرة كتاب    )٢( ُ ْ ِّحتفة نجباء العرص يف أحكام النـون الـساكنة والتنـوين واملـد(َّ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُ 

ِوالقرص ْ ِمرشـدة املـشتغلني يف (ِ وكتاب ,)ه٩٢٦ :ت(ِّللقايض زكريا األنصاري ) َ َِ ْ ُ
عىل رسالة ) ه٩٦٦ :ت(ِّ لنارص الدين الطبالوي )أحكام النون الساكنة والتنوين

َّعىل الـرغم مـن أن األنـصاري والطـبالوي اعتمـدا عـىل ابـن ) نزهة املشتغلني( َّ َّ
َ ونقال معظم ما ذكره يف,القاصح َ َ وأخذا أمثل, رسالتهَ ِ ْ ٌ ويف نرشها بيان ألصل ,هـَتـَ

ِ ونسبة فضل السبق إىل صاحبه,هذين الكتابني ْ َّ ِ ُ.  

:  يف باب أحكـام النـون الـساكنة والتنـوين)رساج القارئ(قال ابن القاصح يف كتابه    ) ٣(
ًوقد أفردت هلام تصنيفا« ُ وال شك أن مـن يقـرأ هـذه العبـارة سـوف يتطلـع إىل,)٢(»ُ َ ُ َ َّ 

                                                 
التبيـني يف رشح النـون (أن حممد بن حامــد األصـبهاين لــه ) ٢/١١٤( ابن اجلزري يف غاية النهاية ذكر  )١(

ُولكن ال تعرف له نسخ خطية, ريوهو من علامء القرن السادس اهلج, )والتنوين َ ْ ُ. 
 .١٢٧ :رساج القارئ ص  )٢(
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َ وهو هذه الرسالة التي أكتب هلا هذا التقديم,معرفة هذا التصنيف والوقوف عليه ُ ُ.  
ِز الرسالة عىل وجازهتا بحسن الرتتيبـَّتتمي   )٤( ْ َُ َ َِ َ ِ واستيفاء األمثلـة اخلاصـة بأحكـام ,ُُ ِ

  .النون الساكنة والتنوين
َني بقـراءة ِ وإبرازها للمهتمـ,)نزهة املشتغلني(ُوقد جعلني ذلك أعمل عىل حتقيق 

ِ بعد تقـديم دراسـة عـن املؤلـف,القرآن وعلم التجويد ٍِّ ِ ِ وبيـان ,ٍ وتعريـف بالكتـاب,َ
ِّاألصول اخلطية التي اعتمدت عليها يف إخراج النص َِّ ُ ِ ِ.  

ويلزمني يف هذه العجالة توجيه أجزل الشكر وأطيبـه إىل األخ الفاضـل الـدكتور 
 ,ليـة الرتبيـة بجامعـة امللـك سـعود األسـتاذ يف ك,عبد الرمحن بـن معاضـة الـشهري

 ملساعدته يف احلصول عىل نسخة مصورة من ;»ملتقى أهل التفسري«واملرشف العام عىل 
 فجـزاه اهللا تعـاىل , املحفوظة يف مكتبة جامعـة امللـك سـعود»نزهة املشتغلني«خمطوطة 

  .ًقه لعمل اخلري دائامَّ ووف,ًخريا
ِوأرجو أن يكون يف نرش هذه الرسالة ِ ْ َ , ٌ فائدة للمشتغلني يف قراءة القـرآن وجتويـدهَ

ًوأن يكون عميل فيها مقبـوال ِ وأن جيعلهـا اهللاُ تعـاىل صـدقة جاريـة ملؤلفهـا وحمققهـا ,َ ِِّ ً ًَ ُ ِّ َ
ِ إنه ويل التوفيق,ِونارشها ُّ ِ ُهو حسبنا ونعم الوكيلو ,َ َ ْْ ُ َِ.  
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ُالقسم األول َّ  ُ الدراسة:ُ
ِّ تعريف باملؤل:املبحث األول  ِفٌ
ٍمل حيظ ابن القاصح برتمجة مفصلة ٍَ َّ ُِ ِ َ ْ َ عىل الرغم من أنه عاش يف القاهرة وترجم لـه ,َ َْ َ

َثالثة من كبار املؤرخني ِ ِ   : وهم,ٌ
ِّابن اجلزري   .١ ِ َ ًترجم له ترمجة مـوجزة يف كتابـه ) ه٨٣٣ :ت(َ ً غايـة النهايـة يف (َ

 . )١( مل تتجاوز ثالثة أسطر,)طبقات القراء
ٍابن حجر ال  .٢ َ ِإنباء الغمر بأب(ذكره يف كتابه ) ه٨٥٢ :ت(ُّعسقالين َ ْ ِاء العمرنُ ْ ُ يف ) ِ

 . )٢(سطرين
ُّشمس الدين السخاوي   .٣ ُِ ِالضوء الالمع ألهل (ترجم له يف كتابه ) ه٩٠٢ :ت(َّ ِ ِ ْ َّ

ِالقرن التاسع ً يف صفحة واحدة تقريبا,)ِ ٍ ٍوهي أوسع ترمجـة معروفـة البـن , )٣(ٍ ٍ ُ
  .القاصح
َوذكر مؤلفا َ ُّ وإسامعيل باشـا البغـدادي يف ,)٤()كشف الظنون(ِته حاجي خليفة يف َ

 .)٥()هدية العارفني(
ًوترجم له ترمجة موجزة عمر رضا كحالة يف  ً  وخـري الـدين ,)٦()معجـم املـؤلفني(َ

                                                 
 .١/٥٥٥غاية النهاية   )١(
 .٤/٧١إنباء الغمر    )٢(
 .٢٣٢−٥/٢٣١الضوء الالمع   )٣(
 .لخإ... ٧٣٨, ٦٤٧, ١/٣٦٩كشف الظنون : ينظر  )٤(
 .١/٧٢٧هدية العارفني   )٥(
 .٧/١٤٨معجم املؤلفني   )٦(
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ِالزركيل يف  ْ ِ ُّ ووليد بن أمحد احلسني الزبريي يف ,)١()األعالم(ِّ َِ ْ  . )٢()املوسوعة امليرسة(ُّ
َ عىل ما كتب من دراسات يف مقدمات بعض كتبـه املحققـة وقـت كتابـة ومل أطلع ِ ُ

  .فرها يف املكتبات القريبةاهذه الدراسة, لعدم تو

ُ اسمه ونسبه وكنيته وألقابه:املطلب األول ُُ َْ َ ُ ُْ َ 
ِورد اسم ابن القاصح ونسبه يف أول كتبه ِ ُ َُ ِ َّ ُ ُ َ ََ ُ  وأوىف ,)نزهة املشتغلني( كام يف أول كتابه ,َ

ِ جاء من ذلك ما ورد يف أول كتابه ما َ ِرساج القارئ املبتدي(ََ أبو القاسم عيل بـن « : وهو)ِ
ُّعثامن بن حممد بن أمحد بن احلسن القاصح العذري ُِ  وأحـسب أن ذلـك مـن صـنيع ,)٣(»ْ

 . الطراده يف مجيع كتبه التي اطلعت عليها; وليس من زيادات النساخ,املؤلف نفسه
ِرة العني يف اإلمالة والفتح بني اللفظنيُق(وجاء يف أول كتابه  ِْ ْ ََّ ْ ََّ َ ِ ْ ِ أبو البقاء عيل بـن «): َِ

 . )٤(»عثامن بن حممد أمحد بن احلسن القاصح العذري
 .)٥(ًومل تزد مصادر ترمجته يف موضوع اسمه ونسبه شيئا عىل ما ورد يف أوائل كتبه

ِوهناك بعض النقاط التي يثريها ما ورد يف صدر كتب ابن  َ  ومـا ورد يف ,القاصـحِّ
  : منها,املصادر األخر حول كنيته وألقابه

ُكنيته ُ َْ  ,َّ كـام تقـدم, وأبو البقاء,أبو القاسم:  هي, ورد أكثر من كنية البن القاصح:ُ
ً وقد يكون ذلـك كلـه صـحيحا,)٦(أبو احلسن: )رساج القارئ(وجاء يف آخر   فكـان ,ُّ

َالبن القاصح حني ألف كتابه   ثم , واحلسن,القاسم):  ه٧٥٩( يف سنة )ئرساج القار(َّ
                                                 

 .٤/٣١١األعالم   )١(
 .٢/١٦٢٩وعة امليرسة املوس  )٢(
 .٢ :رساج القارئ ص  )٣(
 .ظ١قرة العني ورقة   )٤(
 .٥/٢٣١, والضوء الالمع ٤/٧١, وإنباء الغمر ١/٥٥٥ غاية النهاية: ينظر  )٥(
 .٤١١ :رساج القارئ ص  )٦(
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َصار له حني ألف كتابه  َّكنـاه  الـذي ,البقاء): ه٧٩١( سنة )تلخيص الفوائد(َّ بـه أكثـر َ
 . املصادر

ُألقابه َ ُّ العذري,ُ نور الدين, هو ابن القاصح:ْ ُِ  ويبـدو أن القاصـح هـو ,ُّ البغدادي,ْ
ُويعرف بـابن القاصـح« :لسخاوي وقال ا,)١( كام جاء يف بعض املصادر,أحد أجداده َ ْ ُ, 

ِبقاف ثم مهملتني ْ َ«)٢( . 
 . )٤( وجاء يف كشف الظنون تلقيبه بعالء الدين مرة واحدة,)٣(وهو نور الدين

ُّأما العذري فهو نسبة إىل  ُِ َعذرة(ْ ْ  ومل تـرش ,)٥( مـن قـضاعة, قبيلـة عربيـة قديمـة)ُ
 . املصادر إىل عالقة ابن القاصح هبذه القبيلة

 ويبدو أنه نـشأ يف ,)٦(» نزيل القاهرة,ُّالبغدادي املقرئ« إسامعيل باشا بأنه ووصفه
 ,)٨( بالبغـداديهم ومـن ثـم وصـفه بعـض,)٧(»من أهـل بغـداد«:  قال الزركيل,بغداد

  .)٩(ووصفه ابن اجلزري باملرصي الشافعي
 بـن نور الـدين ,عيل بن حممد املقرئ« : قال ابن حجر,واشتهر ابن القاصح باملقرئ
 ;)١١(ٌّ فلكـي,ٌمقـرئ: , لكن عمر رضا كحالة قال)١٠(»القاصح, تعانى القراءات فمهر هبا

                                                 
 .٤/٧١: , وإنباء الغمر١/٥٥٥: غاية النهاية  )١(
 .٥/٢٣١الضوء الالمع   )٢(
 .٢/٢٠٤١: , وكشف الظنون٥/٢٣١:  والضوء الالمع,٤/٧١ :إنباء الغمر :ينظر  )٣(
 .١٥١ و ١٥٠ و ١/١٤٧) خمطوطات التجويد(, والفهرس الشامل ١/٦٤٧كشف الظنون   )٤(
 .٢/٣٣١: اللباب: ينظر  )٥(
 .١/٧٢٧هدية العارفني   )٦(
 .٤/٣١١األعالم   )٧(
 .١/٢٤٣: , والذيل عىل كشف الظنون١/٦٤٧: كشف الظنون  )٨(
 .١/٥٥٥ غاية النهاية  )٩(
 .٣٥ :ذيل الدرر الكامنة ص  )١٠(
 .٧/١٤٨معجم املؤلفني   )١١(
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 . ًألنه كان يشتغل بالفلك أيضا, وله فيه مؤلفات كام سنذكر بعد قليل

 ُ ووفاته ,ُ ونشأته,ُ والدته:املطلب الثاين
ِولد ابن القاصح يف ثالث رجب سنة ست عرشة وسبع مئة َِ اء  ويمكن القول بن,)١(ُ

َ إنه ولد يف بغداد:عىل ما سبق ِ  يف ظروف مل تذكرها , لكنه مل يلبث أن غادرها إىل مرص,ُ
 لكن يمكن القول إن ما أصاب بغداد من اضطراب سيايس ,املصادر التي ترمجت له

 هو الذي محل ابن القاصح أو )ه٦٥٦(واضمحالل علمي بعد اجتياح التتار هلا سنة 
 , وكتب مؤلفاته هناك, وأقام فيها,فأخذ عن شيوخها ,أرسته عىل اهلجرة إىل مرص

ُوكان يقرئ بجامع املارداين بخط التبانة خارج القاهرة ِ ْ  حتى وفاته يف ذي احلجة سنة ,ُ
 .)٢(إحد وثامن مئة

 وكانت مرص ,)ه٨٠١ – ٧١٦( من ,ًوامتدت حياة ابن القاصح مخسا وثامنني سنة
ت والدته يف عرص امللك النـارص حممـد  وكان,خالل هذه السنوات حتت حكم املامليك

  ,)ه٨٠١ :ت(قـوق ْرَ ووفاتـه يف عـرص امللـك الظـاهر ب,)ه٧٤١ :ت(ون وبن قـالا
ً لكنها شـهدت أيـضا حركـة علميـة ,وشهدت هذه الفرتة نزاعات مريرة عىل السلطنة

 .)٣( عمرانية كبريةً وأعامال,مزدهرة
ُ شيوخه وتالمذته:املطلب الثالث ُ 

َذكر ابن اجلز َ ري اثنني من شيوخ ابـن القاصـح الـذين أخـذ عـنهم القـراءات يف َ
ِّقرأ العرش وغريها عىل أيب بكر بن اجلندي« : فقال,ترمجته َِ ْ ُ َ ِّ وإسامعيل الكفتي,ْ ِ ْ ُ َ«)٤(.  

ِّأما ابن اجلندي فهو أبو بكر بن أيدغـدي الشمـيس الـشهري بـابن اجلنـدي ْ ِِّ ِ ِْ ُْ ُْ ُ  شـيخ ,َ
                                                 

 .٥/٢٣١: الضوء الالمع  )١(
 .٥/٢٣١: والضوء الالمع ,٣٥ص ) له(وذيل الدرر الكامنة  ,٤/٧١ ,بن حجرال: إنباء الغمر: ينظر  )٢(
 .٧/١١ و١/٤٨: , واألعالم٥٠٤−٤٨١ صلسيوطيل: تاريخ اخللفاء: ينظر  )٣(
 .١/٥٥٥اية غاية النه  )٤(
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َ ولد,مشايخ القراء يف مرص ِ َّ بدمـشق و ألـف كتـاب البـستان يف الثالثـة )ه٦٩٩( سنة ُ
 . )١()ه٧٦٩( ومات يف القاهرة سنة ,ً وكتب رشحا للشاطبية,عرش

ُّوأما الكفتي فهو إسامعيل بن يوسف بن حممد املرصي ِ ْ  , املعروف باملجد الكفتـي,ُ
  .)٢()ه٧٦٤( وتويف فيها سنة ,َّ تصدر بالقاهرة وانتهت إليه املشيخة هبا,إمام مقرئ

ُّامليـدومي: َوأجاز لـه«: وقال السخاوي ِ ُ ْ َ وابـن أيب احلـو,)٣(َ ِافرُ ُّ والرحبـي,)٤(ِ َّ)٥(, 
ُّواملقديس ِ)٧(.»)٦(  

                                                 
 .١/١٨٠املصدر نفسه : ينظر  )١(
 .١/١٧٠املصدر نفسه : ينظر  )٢(
ُأبو الفتح حممد بن حممد بن إبراهيم امليدومي املرصي املحدث املسند   )٣( ِِّ ْ ُ ُمعمرـالُ َّ َُ نسبة إىل ميدوم مـن قـر ,ُ ْ َ

بـن ال  الكامنـةر, والدر٢/١٦١ لسالميل الوفيات: ينظر(ه ٧٥٤بني سويف بمرص, تويف بالقاهرة سنة 
 .٤/١٥٧ حجر

 :ترجم ابن حجر يف الدرر الكامنة لثالثة من أبناء أيب احلوافر, ممن اشتغل بالطب ورواية احلديث, وهم  )٤(
عثامن بن أمحد بن عثامن بن هبة اهللا بن أمحد بن عقيل بن أيب احلوافر, مجال الدين الطبيـب, ولـد سـنة . ١

 ).١/٤٣٦كامنة الدرر ال: ينظر(ه ٧٠١ومات سنة ه ٦٢٩
 ه٨٢٨ِّحممد بن عثامن بن أمحد ابن أيب احلوافر , ولـد املتقـدم , فـتح الـدين الطبيـب , مـات يف سـنة   .٢

 ) .٤/٣٨الدرر الكامنة : ينظر(
عيل بن عثامن بن أمحد بن أيب احلوافر , أخو حممد املتقـدم , الطبيـب املحـدث , مـات بالقـاهرة سـنة  . ٣

 ) .٣/٨١نة الدرر الكام: ينظر  ( ه٧٣٤
ِومن مالحظة سنبي وفيات أبناء أيب احلوافر املتقدمني يرتجح أن يكـون عـيل بـن عـثامن بـن أيب احلـوافر  ِ

  هو الذي أجاز البن القاصح , واهللا تعاىل أعلم  ه٧٣٤املتوىف سنة 
ُّالرحبي بفتح الراء وسكون احلاء  )٥( َنسبة إىل الرحبة, وهي بلدة عىل الفرات, والرح:َّْ َّْ : ُّبي بفتح الـراء واحلـاءَّ

َنسبة إىل بني رحبة بطن من محري  ) ٤/٤٣٠(, وترجم ابن حجر يف الدرر الكامنة )٢/١٩: اللباب: ينظر(َ
ُليحيى بن يوسف بن يعقوب الرحبي األصل الدمشقي, التاجر املحدث, مـات سـنة  , ومل يتأكـد ه٧٩٤ِّ

 .عندي أنه أجاز البن القاصح
ًوينسب إليها كثري من العلامء قديام «): ٣/٢٤٦(املقدس, قال ابن األثري يف اللباب املقديس نسبة إىل بيت   )٦(

 :ينظر(ه ٧٤٩عيل بن عمر بن أمحد املقديس الصاحلي املتوىف سنة : , ولعل شيخ ابن القاصح هو»ًوحديثا
 ).٥/٢٦٠ الضوء الالمع

 .٥/٢٣٢الضوء الالمع   )٧(
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ًأما تالمذته فإن ابن اجلزري مل يذكر منهم أحدا يف الرتمجة املوجزة التي كتبها البن  َّ ُ ُ َّ
 ,ًه مل يذكر أحـدا مـنهملكن )٢("وأخذ عنه عامة أصحابنا" : وقال ابن حجر,)١(القاصح

  : وكان ممن أخذها عنه,َّوتقدم يف القراءات« :ًوذكر السخاوي عددا منهم يف قوله
ُّالزراتيتي .١ َِ َّ)٣(. 
ُّوأكثر عنه من شيوخنا الربهان الصاحلي .٢ مـصطلح ( وسمع منه من تصانيفه ,)٤(َُ

قصيدة العلوية ال(, و)تاإلشارات يف القراءات الست الزائدة عن السبع املروية عن الثقا
: ومـن غريهـا. )تذكرة األصـحاب يف تقـدير اإلعـراب( و,)يف القراءات السبع املروية

 . البن رشيح)الكايف( و, للقالنيس)اإلرشاد( و, البن سوار)املستنري(

ُقال شيخنا الزين رضوان .٣ ْ ُ َ َسمعت عليه بعض القرآن بالروايات: )٥(ُ َّ ومل يقـدر ,ُ َ ُ
 .)٦(" بعض املصطلح له عىل ابن الزراتيتي عنهُ لكن قرأت,يل القراءة عليه

ُّالقباقبي وهو حممد بن خليل احللبي .٤ ِ ِ َ ُ مؤلف كتاب ,َ إيـضاح الرمـوز ومفتـاح (ِّ
                                                 

وترجم السخاوي  أ عليه باألربعة عرش أمحد بن أيب بكر الفلفييل,أنه قر) ١/٥٥٥(غاية النهاية حاشية يف   )١(
 .ه٨٥٧إنه القلقييل, بالقاف, نسبة إىل قلقيلية, تويف سنة : وقال) ١/٢١٩(له يف الضوء الالمع 

 .٣٥ :ذيل الدرر الكامنة ص  )٢(
 عيل بن حممد بـن نسبة إىل قرية زراتيت, حممد بن: الزراتيتي« ):١١/٢٠٣الضوء الالمع(قال السخاوي   )٣(

ووصفه بأنه شمس الدين, وذكـر ) ٢٢١ :ص(وترجم له ابن حجر يف ذيل الدرر الكامنة  .»أمحد املقرئ
, وتـرجم لـه )٩/١١(, وترجم له السخاوي يف الضوء الالمع ه٨٢٥وأنه تويف سنة ه ٧٤٧أنه ولد سنة 

 .الزراثيثي بالثاء: جاء فيهو) ٢/٢١٠(ابن اجلزري يف غاية النهاية 
برهان الدين إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسامعيل املقديس الصاحلي, نسبة إىل صـاحلية دمـشق, :هو  )٤(

 ).١/٥٥ الضوء الالمع: ينظر(بالقاهرة  ه ٨٥٢القاهري املولد واملنشأ, املتوىف سنة 
ِرضوان بن حممد بن يوسف الزين العقبي, القاهري الشافعي املقرئ, ولـد سـنة   )٥( ْ  القـرآن, , حفـظه٧٦٩ُ

, األعـالم ٢٠٣−٣/٢٠٠الـضوء الالمـع : ينظـر(ه ٨٥٢ابن القاصح, تـويف سـنة عن  القراءات أخذو
٣/٢٧.( 

عـيل بـن أيب : ً, وذكر السخاوي عرضا اثنني من تالمذته أخذا عنه القراءات , مها٥/٢٣٢الضوء الالمع   )٦(
أيب بكر بـن حممـد الـسمنودي, , وحممد بن )٥/٢٠٤الضوء الالمع (ه ٨٥٩بكر عيل املقديس, تويف سنة 

 ).٧/١٩٩الضوء الالمع (ه ٨٣٧تويف سنة 
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َالكنوز يف القراءات األربع عرشة َ ونظـم , قرأ عىل ابن القاصـح القـراءات الـسبع,)١()َ َ َ
 .)٢()مصطلح اإلشارات( َكتابه

 فاته َّ مؤل:املطلب الرابع
َوألـف ومجـع": ابن اجلزري يف ترمجة ابن القاصـح املـوجزةقال  َ َ َ وقـال ابـن . )٣("َّ

ًونظم قصيدة يف القراءات": حجر ََ  ,)٥(ُّ وأشار الـسخاوي إىل سـبعة مـن مؤلفاتـه,)٤("َ
َوذكر له إسامعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني أحد عرش َ ً مؤلفاُّ ً وأوردها مفرقـة ,)٦(َّ ََّ ُ

ٌ وقد طبع عدد منهـا,)شف الظنونك(حاجي خليفة يف  َ ِ ٌ وبعـضها خمطـوط أو مفقـود,ُ ٌ ُ, 
ًوهذه قائمة بمؤلفاته مرتبة عىل حروف املعجم ٌِ: 

ِاألمايل املرضية يف رشح القصيدة العلو  .١ َ َ َّ ِ ْ  . يف القراءات السبع,)٧(ّيةَ
 .)٨(حتفة األنام يف الوقف عىل اهلمزة حلمزة وهشام  . ٢
خمترص عـىل «: قال حاجي خليفة )٩( بربع اإلسطرالبحتفة الطالب يف العمل  . ٣

: وقـال الـزركيل. )١٠( »َّ احلمد هللا الذي أدار الفلـك الـدوار: أوله,ًتسعني بابا
 . )١١(» رسالة صغرية,خمطوط«

                                                 
 .١٨مقدمة حتقيق إيضاح الرموز ص : ينظر  )١(
 .٣٢املصدر نفسه ص : ينظر  )٢(
 .١/٥٥٥غاية النهاية   )٣(
 .٤/٧١إنباء الغمر   )٤(
 .٥/٢٣٢الضوء الالمع   )٥(
 .١/٧٢٧هدية العارفني   )٦(
 .١/٧٢٧: , وهدية العارفني١/١١٦٣: وكشف الظنون, ٥/٢٣٢الضوء الالمع : ينظر  )٧(
, وهو مسجل ١/١٤٧, والفهرس الشامل ١/٢٤٣, والذيل عىل كشف الظنون ١/٧٢٧: هدية العارفني  )٨(

 .ُرسالة ماجستري يف كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة أم القر باسم الباحث عبد اهللا حامد القرييش
 .١/٧٢٧: هدية العارفني  )٩(
 .١/٣٦٩شف الظنون ك  )١٠(
 .٤/٣١١األعالم   )١١(
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 .)١(تذكرة األصحاب يف تقدير اإلعراب  . ٤
 , للـشاطبي,تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف رشح عقيلة أتراب القصائد  .٥

 .)٣(وهو مطبوع, )٢( رسم املصحفيف
َّدرة األفكار يف معرفة أوقات الليل والنهار  .٦  ,خمتـرص: وقال حاجي خليفـة, )٤(ُ

َّاحلمد هللا الذي زين السامء إلخ: أوله  .)٥(" وهي مهزية عىل أبواب,َ
  .)٦( خمطوط,رسالة يف مباحث التعريف  .٧

 وهـو رشح قـصيدة الـشاطبي ,)٧( وتذكار املقرئ املنتهييرساج القارئ املبتد  .٨
ْ حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع:املسامة َ ْ  . )٨(ع وهو مطبو,ِ

ُقرة العني يف الفتح واإلمالة بني اللفظني  .٩ َّ   .)١٠(وهو مطبوع. )٩(ُ
َّالقصيدة العلوية يف القراءات السبع املرويـة  .١٠ َّ َِ ْ َ ُ ِ َ  وهـي قـصيدة الميـة ألفيـة ,)١١(ُ

ُلك احلمد يا أهللاُ والعز والعال:  أوهلا,كالشاطبية ُّ ِ ُ َ)١٢(.  
 .)١٣(مصطلح اإلشارات يف القراءات الست الزائدة عن السبع املروية عن الثقات  .١١

                                                 
 .١/٢٧٢, والذيل عىل كشف الظنون ١/٧٢٧, وهدية العارفني ٥/٢٣٢ الضوء الالمع  )١(
 .١/٧٢٧ وهدية العارفني, ١/١١٥٩كشف الظنون   )٢(
 .م١٩٤٩=ه ١٣٦٨, مراجعة الشيخ عبد الفتاح القايض, طبعة مصطفى البايب احللبي  )٣(
 .١/٧٢٧هدية العارفني   )٤(
 .١/٧٣٨كشف الظنون   )٥(
 .١/١٥٠الفهـرس الشامل : ينظر, )٤٠(رقم بيف إستانبول ) السليامنية(خمطوط يف مكتبة اليل   )٦(
 .١/٧٢٧ وهدية العارفني, ١/٦٤٧وكشف الظنون , ٥/٢٣٢الضوء الالمع   )٧(
 .٤/٣١١ األعالم  )٨(
 .١/١٥١والفهرس الشامل , ١/٧٢٧وهدية العارفني , ١/١٣٢٥ كشف الظنون   )٩(
 .بتحقيق إبراهيم بن حممد اجلرمي, م٢٠٠٥دار عامر بعامن   )١٠(
 .١/٧٢٧وهدية العارفني , ٥/٢٣٢الضوء الالمع   )١١(
 .١٣٤١ و١/١١٦٣ كشف الظنون  )١٢(
وهدية , ٢/١٧١١ كشف الظنون: ينظر, وهناك اختالف يف اسم هذا الكتاب, ٥/٢٣٢ الضوء الالمع  )١٣(

 .١/١٥٧ والفهرس الشامل, ١/٧٢٧العارفني 
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 , واحلــسن, وابــن حميــصن, وخلــف, ويعقــوب,أيب جعفــر: وهــي قــراءات
  .)١(واألعمش

َّاملنهل العذب املسيب يف رشح العمل بالربع املجيب  .١٢   .)٢(خمطوط ,َّ

ُنزهة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين . ١٣ َ ْ  وهـو الكتـاب الـذي بـني ,ُ
 . يديك

ِهداية املبتدئ يف معرفة األوقات بربع الدائرة الذي عليه املقنطرات  .١٤ ْ ُ)٣( . 

                                                 
: ينظـر(حققه الدكتور أمحد حممد مفلح القضاة لنيل درجة املاجستري يف كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية   )١(

وهو مسجل لنيل شهادة الدكتوراه يف كلية الدعوة وأصول الـدين ). ٣٢مقدمة حتقيق إيضاح الرموز ص
) ١(, وصـدر عـن دار الفكـر بعـامن طيف جامعة أم القر باسم الباحث عبد اهللا حامـد أمحـد الـسليامين

 .عطية بن أمحد الوهيبي/ , دراسة وحتقيق ده١٤٢٧
 ).٤/٣١١األعالم (: ًوهو يف سبعني بابا يف الفلك ينظر, يف مكتبة الفاتيكان  )٢(
اخترصه من رسالته الكـرب «): ٢/٢٠٤١كشف الظنون (وقال حاجي خليفة , ١/٧٢٧هدية العارفني   )٣(

 ).من مؤلفاته٣ينظر رقم  (»ًوهي مخس مقدمات وستة عرش بابا, باملسامة حتفة الطال
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ِ تعريف بالكتاب:املبحث الثاين ٌ 
ِ موضوع الكتاب :املطلب األول ُ 

َ وخـصص ,ِّ من أهـم موضـوعات علـم التجويـدُأحكام النون الساكنة والتنوين َّ َ
ٌ وقـد أفردهـا بمؤلـف خـاص عـدد مـن , ألحكامهاًمؤلفو كتب التجويد بابا مستقال ٍّ ٍ َّ

 :  ومن ذلك,ِّاملصنفني
أخذ عن ( أليب بكر حممد بن حامد األصفهاين ,التبيني يف رشح النون والتنوين  .١

  .)١()ه٥٦٩ :أيب العالء العطار ت
 ,)ه٨٠١ :ت( البن القاصـح ,ني يف أحكام النون الساكنة والتنويننزهة املشتغل  .٢

  .وهو الرسالة التي بني يديك
 للقـايض ,حتفة نجباء العرص يف أحكام النون الساكنة والتنوين واملـد والقـرص  .٣

  .)٢()ه٩٢٦ :ت(زكريا األنصاري 
ن  لنـارص الـدين حممـد بـ,مرشدة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين  .٤

  .)٣()ه٩٦٦ :ت(سامل الطبالوي 
ُالعمدة السنية يف أحكام النون الساكنة والتنوين  .٥ َّ ُِ َّ ُْ  ملحمد بن قاسم بن إسامعيل ,َ

 .)٤( خمطوط,البقري
ًوتعنى كتب القراءات القرآنية بأحكام النون الساكنة والتنوين أيـضا ُ َْ  ألن بعـض ;ُ

خفاء النون الساكنة عند الغني واخلاء  مثل إ,أحكام النون الساكنة مما اختلف فيه القراء
                                                 

 .٢/١١٤غاية النهاية : ينظر  )١(
 .م١٩٨٦بغداد , هالل الرسحانالدين حققه الدكتور حميي   )٢(
 .م٢٠٠٢ي الدين هالل الرسحان, بغداد يحققه الدكتور حم  )٣(
 .٢/٤٢٨) خمطوطات التجويد(الفهرس الشامل : ينظر  )٤(
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 لكـن معظـم , ومثل إدغام النون الساكنة يف الواو والياء بغـري غنـة حلمـزة,أليب جعفر
 .أحكامهام مما أمجع القراء عليه

ٍّ أقدم مؤلف مـستقل»نزهة املشتغلني«وكتاب  َّ  وعـىل , يف موضـوعه وصـل إلينـاُ
 إال , خيلو منها كتاب من كتب التجويـدالرغم من أن أحكام النون الساكنة والتنوين ال

َّأن كل من ألف رسالة مستقلة يف املوضوع بعد ابن القاصح فإنه اعتمد عليه ََّ ُ ُ واتبعه يف ,َّ َ َ َّ
 . والطبالوي, زكريا األنصاري: خاصة الشيخني,منهجه ونقل معظم أمثلته

لـساكنة وقد أشـار ابـن القاصـح يف أول الرسـالة إىل األحكـام األربعـة للنـون ا
 فبلغـت األمثلـة عـرشين , وأعطى أمثلة كاملـة هلـا,َّ ثم فصل تلك األحكام,والتنوين

 , ومخـسة وأربعـني لإلخفـاء,وثالثـة للقلـب , واثني عرش لإلدغـام,)١(ًمثاال لإلظهار
  .ًفذلك ثامنون مثاال

ِ  توثيق نسبة الكتاب إىل ابن القاصح:املطلب الثاين ِ َِ ْ ُ 
 لكن ذلك ال , ضمن مؤلفات ابن القاصح)هة املشتغلنينز(مل تذكر كتب الرتاجم 
 : منها, وهناك عدد من الشواهد تؤكد نسبته إليه,يعني نفي نسبة الكتاب إليه

َذكر ابن القاصح يف أول   .١ َ  مـن رشحـه )باب أحكام النـون الـساكنة والتنـوين(َ
ه لكـن ِّ يـسم وهـو وإن مل,)٢(ً أنـه أفـرد هلـام تـصنيفا)رساج القارئ(للشاطبية املسمى 

 . )نزهة املشتغلني(القرائن تدل أنه يشري إىل 
 إنه مجع حروف اإلخفاء اخلمسة عـرش يف )رساج القارئ(قال ابن القاصح يف   .٢

 : أول كلامت هذا البيت
                                                 

ً الواقع ثامنية عرش مثاال, وليست عرشين كام قال املؤلف, وسوف أشري إىل ذلك يف حتقيـق الـنص, هي يف  )١(
 .ًومن ثم فإن جمموع األمثلة ثامنية وسبعون مثاال

 .١٢٧ :رساج القارئ ص  )٢(



٢٨٥ 

َتال ثم جا در ذكا زاد سل ش ْ َ ُّ ََّ ُ ََ َ ُ َصفا ضاع طاب ظل يف قرب كمال         َذاــَ ُ َ َ ََّ ُْ ِ َّ َ َ ََ)١( 
 :ُ فقلت,ُوقد مجعتها يف أول كلامت هذا البيت": ) املشتغلنينزهة(وقال يف 

َتال ثم جا در ذكا زاد سل ش ْ َ ُّ ََّ ُ ََ َ ُ ِصفا ضاع طاب ظل يف قرب كامل         ذاــَ ِ ِ ْ ُ َ ََّ َ َ ََ 
 , وقد يكون سبب ذلك التصحيف,وهو البيت نفسه مع اختالف يف كلمة واحدة

 .)لقارئرساج ا(َّأو أن املؤلف غري البيت حني أورده يف 
 : وتأمل هذا املثـال,)نزهة املشتغلني( مع أمثلة )رساج القارئ(توافقت األمثلة يف   .٣

 ,)٢(" ﴾a b ﴿ و, ﴾  ª ﴿ و, ﴾J K ﴿: فاإلخفاء عنـد التـاء نحـو"
 . )نزهة املشتغلني(وهي األمثلة نفسها يف 

َحر .٤ بـاب ( فقـال يف آخـر ,َص ابن القاصح يف الكتـابني عـىل إحـصاء األمثلـةَ
 ومخـسة ,ًفذلك مخسة عرش حرفا": »رساج القارئ« يف )م النون الساكنة والتنوينأحكا

 . )نزهة املشتغلني( وهو ما نجده يف ,)٣("وأربعون مثاال لإلخفاء
 من الترصيح باسم ابـن القاصـح يف )٤()نزهة املشتغلني(ما ورد يف خمطوطات  .٥

 ولـيس هنـاك مـا , ما تقدم باإلضافة إىل,أول الرسالة دليل أكيد عىل صحة نسبتها إليه
  .)٥(يدعو إىل الشك يف صحة ما ورد يف هذه املخطوطات

  وصف النسخ اخلطية :املطلب الثالث
 لنـسختني ٌرْكـِ ذ)الفهرس الشامل للرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـوط(ورد يف 

                                                 
 .١٢٩ :رساج القارئ ص  )١(
 .املصدر نفسه  )٢(
 . املصدر نفسه  )٣(
 .١/١٥٧) يدخمطوطات التجو(الفهرس الشامل : ينظر  )٤(
ومل أجد يف املصادر التي اطلعت عليهـا ) حممد بن القاصح(ورد يف أول نسخة املتحف العراقي ببغداد اسم   )٥(

َّإشارة إىل أن جد   .ًله اشتغال بالتأليف, ومن ثم فإن ذلك قد يكون سهوا من الناسخ) عيل بن عثامن(َ



٢٨٦ 

  :)١( مها,)نزهة املشتغلني(خمطوطتني من 
ــاض  .١ ــة الري ــة جامع ــسخة مكتب ــعود (ن ــك س ــة املل ــاجامع ــرقم ,)ًحالي  ال

ٌّست : عدد الصفحات,)م٢٧٧٤/٢( ِ.  
  .)١٧٦( الرقم , يف دار الكتب املرصية يف القاهرة,نسخة املكتبة التيمورية .٢

 ,)٦٩/٤( رقمها ,وحتتفظ مكتبة املتحف العراقي ببغداد بنسخة ثالثة من الكتاب
  .)٢(١٩ س, سم١٤×١٨.٥وتقع يف مخس صفحات قياسها 

 وخمطوطـة مكتبـة ,كتاب عىل خمطوطة جامعة امللك سـعودُواعتمدت يف حتقيق ال
َّ وتعذر عيل احلصول عىل نسخة املكتبة التيمورية,املتحف   : وهذا وصف هلام.َّ

  :نسخة خمطوطة جامعة امللك سعود
 عـرش ة ويف الـصفحة أربعـ,)٧٤−٦٩( وتقع يف الـصفحات ,وهي ضمن جمموع

 ويتميـز  ,ب إىل خـط الثلـث وهـي مكتوبـة بخـط مجيـل أقـر, أو مخـسة عـرش,ًسطرا
 والعـني والـراء , فالـدال والطـاء حتـتهام نقطـة,ٍباستخدام عالمات للحروف املهملـة

 وال ختلـو , يف كثري مـن املواضـع,)٧(والسني والصاد فوقها عالمة صغرية تشبه الرقم 
 وقـد . ومل يكتـب اسـم ناسـخها يف آخرهـا, وهي غري مؤرخـة.من الضبط باحلركات

 وسـوف أشـري إليهـا , من النسخة األخرُّ ألهنا أتم;ًال لتحقيق النصاختذت منها أص
 ).األصل(بكلمة احلوايش يف 

 :نسخة املتحف العراقي يف بغداد
 , وتستغرق املخطوطة مخس صفحات, غري مرقم الصفحات,وهي ضمن جمموع
ْ وهي مكتوبـة بخـط حـسن أشـبه بخـط النـسخ,الصفحة األوىل للعنوان ٍ خـال مـن ,َّ

                                                 
 .١/١٥٧خمطوطات التجويد   )١(
 .١١٠ : ص,سامة نارص النقشبنديأل: ية يف مكتبة املتحف العراقياملخطوطات اللغو: ينظر  )٢(



٢٨٧ 

ْ ومل يكتـب اسـم الناسـخ يف هنايتهـا,وهي غري مؤرخة ,الشكل َُ  وقـد أرشت إليهـا يف ,ْ
  .)ف(بالرمز احلوايش 

 وهنـاك ,ونسخة مكتبة جامعة امللك سعود أتم من نسخة مكتبة املتحف العراقـي
 وأضـاف إليهـا بعـض )نزهـة املـشتغلني(ما يشري إىل أن ابن القاصـح أعـاد النظـر يف 

َ وعدل بعض ا,اإلضافات َّ  فقد قـال يف نـسخة املتحـف وهـو يتحـدث عـن ,لعباراتَ
 : وهي يف أوائل كلامت«: حروف اإلظهار

َّأال هاج حكم عم خاليه غفال ُ ِ ِ َّ ٌ ْ ُ َ َ َ َ«  
ُوقـد مجعتهـا «:  ولكنه قال يف نسخة جامعة الرياض,وهو شطر بيت من الشاطبية ْ َ َ

  :ُ وهن نصف بيت من بحر الطويل فقلت,يف أوائل هذه الكلامت
ِ هاك علام حازه غري خارسِأخي ُ ُ َ ً ْ ِ َ« 

 ثم صاغ تلك ,ويف هذا دليل عىل أن املؤلف نقل بيت الشاطبية عند تأليفه الكتاب
 ويرتجح عنـدي أن .احلروف يف بيت من الشعر بعد ذلك وأثبته يف موضع ذلك البيت

نجبـاء ( يف حتفـة )نزهـة املـشتغلني(زكريا األنصاري اعتمد عـىل النـسخة األوىل مـن 
مرشـدة ( بينام اعتمد نـارص الـدين الطـبالوي يف ,)١( ألنه أورد بيت الشاطبية;)رصالع

 ألنه نقل نصف البيت الذي مجع ;)نزهة املشتغلني( عىل النسخة املنقحة من )املشتغلني
  .)٢( إىل جانب بيت الشاطبية,فيه ابن القاصح حروف اإلظهار

 وهـي زيـادات ,ك سعودوهناك مواضع أخر فيها زيادات يف نسخة جامعة املل
 وهي ال تغري مـن نظـم الكتـاب ,حمدودة ال تتجاوز زيادة بعض العبارات أو الكلامت

  .التحقيقحوايش  كام هو مبني يف ,وال موضوعه
                                                 

 .٥٣ :حتفة نجباء العرص ص  )١(
 .٨٤−٨٣ :مرشدة املشتغلني ص  )٢(



٢٨٨ 

 مـن ثالثـة مـصادر , إىل جانب النسخ اخلطية,ًوقد استفدت يف حتقيق النص أيضا
وهي,ها ونقلت من)نزهة املشتغلني( كانت قد اعتمدت عىل ,أخر :  
 البـن )رساج القـارئ( مـن كتـاب )أحكـام النـون الـساكنة والتنـوين(باب  .١

  .)١( من رشح وأمثلة)نزهة املشتغلني( فقد نقل فيه معظم ما ورد يف ,القاصح نفسه
نزهـة ( فإنـه خلـص مـا ورد يف , للقايض زكريا األنـصاري,حتفة نجباء العرص .٢

 ومما يدل عىل ارتباط التحفة بالنزهـة ,ها وإن مل يرصح باسم ابن القاصح في,)املشتغلني
وهـي مخـسة «:  وقوله يف حروف اإلخفـاء, وتعريف اإلخفاء, واألمثلة,سياق الكالم
 وكان الشيخ زكريا قد ,)٢( »لخإ...تال ثم جا: م هذا البيتِلَ جتمعها أوائل ك,ًعرش حرفا

قـرة (ابه  عىل نحو ما فعل يف تلخيص كت,اشتغل بتلخيص بعض مؤلفات ابن القاصح
 . )٣()العني يف الفتح واإلمالة بني اللفظني

حتفـة نجبـاء ( ويقال فيها ما قيل يف ,مرشدة املشتغلني لنارص الدين الطبالوي .٣
 .)٤( وزيادة عىل ذلك ترصيح الطبالوي باسم ابن القاصح فيها,)العرص

  منهج التحقيق :املطلب الرابع
 اعتمدت عليه يف إخراج نص ًاختذت من نسخة مكتبة جامعة امللك سعود أصال

ُّ وأثبت ما خالفت فيه نسخة مكتبة املتحف األصل الذي اعتمدت عليه يف ,الكتاب
  . واستفدت من املصادر األخر يف حتقيق عدد من املواضع يف النص,التحقيقحوايش 

  :ويتلخص عميل يف حتقيق نص الكتاب فيام يأيت
ُنسخ الكتاب عىل ما تقتضيه أصول النرش  .١ ْ  مـن تقـسيم الـنص عـىل , املعارصةَ

                                                 
 ).١٢٩−١٢٧(رساج القارئ ص  )١(
 .٥٨حتفة نجباء العرص ص  )٢(
 .٢/١٣٢٥ كشف الظنون :ينظر  )٣(
 .٨٣ :مرشدة املشتغلني ص  )٤(



٢٨٩ 

 وقـد أفـردت األمثلـة بأسـطر مـستقلة , واستعامل عالمـات الرتقـيم,فقرات
ًوأضفت إليها ترقيام متسلسال ً  بحـسب أحكـام النـون الـساكنة , قبل كل مثالَ

 .األربعة
 ,راجعت نص الكتاب عىل املصادر التي أرشت إليها لتحقيق بعض العبـارات . ٢

 . عالماتأو استدراك بعض ال
ُبينت مواضع األمثلة من املصحف يف  . ٣   .احلوايشَّ
ُوضحت بعض املصطلحات  .٤ َّ ُ وخرجت القراءات التي وردت يف الكتاب مـن ,َ َّ

 . مصادرها
 . ترمجت للقراء الذين ورد ذكرهم يف الكتاب  .٥

ُ وسميتها: وقال,وصف ابن القاصح هذه الرسالة باملقدمة  .٦ ْ نزهـة املـشتغلني " :َّ
, وجـاء العنـوان يف "م النون الـساكنة والتنـوين واخـتالف أنـواعهاميف أحكا

حتـه يف اختيـار َّ وهـو مـا رج,)واخـتالف أنـواعهام(نسخة املتحف من غـري 
 حتى تتم صورة السجع التـي كـان حيـرص عليهـا ابـن القاصـح يف ,العنوان

 .عناوين كتبه

هـا يف أثبت يف الصفحات اآلتية نـامذج مـن املخطوطـات التـي اعتمـدت علي .٧
 .التحقيق
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 الصفحة األوىل من خمطوطة مكتبة جامعة امللك سعود يف الرياض
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 الصفحة األخرية من خمطوطة مكتبة جامعة امللك سعود يف الرياض
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 صفحة العنوان يف خمطوطة مكتبة املتحف العراقي يف بغداد
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 الصفحة األوىل من خمطوطة مكتبة املتحف العراقي يف بغداد
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 الصفحة األخرية من خمطوطة مكتبة املتحف العراقي يف بغداد



٢٩٥ 

 ]ُص املحققَّ الن:ُالقسم الثاين[
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم ِِ)١( 

ِقال الشيخ أبو البقاء عيل بن عثامن بن حممد بن ِِ َ ُ ُّ ِ ُّاصح العذريِ بن القَأمحد )٢(ُ ُِ ْ ِ ِ:  
َ رب العاملنيُِاحلمد هللا ِّ َ وصىل اهللاُ عىل سيدنا حممد خاتم النبيني,َ َ ُِّ ِِّ َّ ِ ٍ َِّ ََ َ وعىل آله الطيبـني ,َّ ِ ِّ ِ

ِ وصحبه الراشد,َالطاهرين ِ ْ ُين, هذه مقدمة سميتهَ ِّْ ََّ َ َ ٌُ   :اَ

ِنزهة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين  ِ ِ ِ َ َ َ ْ  ِواختالف أنواعهام ُ
ًومثلت لذلك ثامنـني مثـاال َ ُ ْ َّ ٌ لكـل نـوع مثـال,)٣( َ ِ ليقـع القـارئ عـىل مقـصوده;ٍِّ ِ ُِ َ َْ ََ ُ, 

ِويقيس كل مثال عىل ما يقع من نظائره يف مجيع القرآن[ ِ ِ ُ َ ََ ٍ ً فأقول معتصام باهللاِ,َّ ِ َ ْ ُ ُ[)٤(: 
ِاعلم أن للنون الساكنة والتنـوين عنـد حـروف املعجـم أ ِ َِ ِ ِ ٍربعـة أحكـامَّ  ,ٌ إظهـار:َ

ٌ وقلب,ٌوإدغام ْ  . )٥(ٌ وإخفاء,َ
                                                 

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد, هذه مقدمة للشيخ حممد بن القاصـح, «: ا بعدهاالبسملة يف نسخة  ف, وأوهل  )١(
 .»...نزهة: سميتها

 .ساقطة من األصل: ابن  )٢(
 .ًمثال: يف األصل  )٣(
 .ما بني املعقوفني ساقط من ف  )٤(
 مخسة, ًإن بعض العلامء جعل للنون والتنوين أحكاما«): ٤٧(قال حممد بن قاسم البقري يف غنية الطالبني   )٥(

هي إدغام : وبعضهم جعلها أربعة, وبعضهم جعلها ثالثة, واألمر يف ذلك سهل, فأما من جعلها مخسـة فقال
بغنة, وإدغام بال غنة, وإظهار, وإقالب, وإخفاء, ومن جعلها أربعة أسقط اإلدغام الذي بال غنة, وأهبم 

    .»...ب وأدخله يف اإلخفاءاإلدغام, فشمل الشيئني, ومن جعلها ثالثة فعل كذلك وأسقط اإلقال
اإلظهار, واإلدغام بدون غنة يف الراء والـالم, واإلدغـام مـع إظهـار الغنـة يف : وجعلها مكي ستة أقسام

, والقلب عند (!)نفس احلرف األول يف النون وامليم, واإلدغام مع إظهار الغنة ال يف نفس احلرف األول 
 =  ). ١/١٦١, والكشف ٢٦٢لرعاية ص ا: ينظر(بقية احلروف عند الباء, واإلخفاء 



٢٩٦ 

ُاحلكم األول َّ َ ُ ْ ُاإلظهار: ُ َ ْ ِ)١( 
َالنـون الـساكنة والتنـوين)٢(يعنـي[وهو أن يكونا  َ ِ مظهـرين)٣(]َ ْ ََ َوذلـك عنـد , )٤(ُْ

ِحروف احللق ْ َ ٍ وهن نصف بيـت مـن ,ُوقد مجعتها يف أوائل هذه الكلامت[ ,ٌ وهي ستة,ِ ُ َّ ُ
  :)٥(ُفقلت] ٧٠ص[ ِيلِبحر الطو

ًأخي هاك علام ْ ِ ِحازه غري خارس )٦(َ ُ ُ ََ[)٧(  
ُ وسواء كانت هذه احلـروف ,ُ واخلاء,ُ والغني,ُ واحلاء,ُ والعني,ُ واهلاء,ُوهي اهلمزة ِ ٌ

ِمتصلة مع النون الساكنة ِ َ َ ًُ َ ِ ٍ أو منفصلة عنها يف كلمة أخر,ٍيف كلمة )٨(َّ ً ََ ِ ْ ُ . 
ُفاملنفصلة نحو ْ َ ُ َ ِ َ ْ ُ : 

]١[ ﴿ I H﴾ ]ِوقرئ بحذف اهلمزة و إلقاء حركتها عىل النون, ]٦٢ :البقرة ِ ِ ِِ َ ِ ُ)٩(.  
                                                 

 ,١١١ ص ,للداين: التحديد: ينظر(وأكثر علامء التجويد والقراءة يعدون أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة   =
 ). ٢/٢٢ ,بن اجلزريال: النرش , و١/١٧٤ لعطار,ل:  , وغاية االختصار٢٩٢ص ) له(وجامع البيان 

 : وقال ابن اجلزري يف مقدمته
َتنوين ونون يلفىُوحكم  ْ ُ ٍ ْإظهار ادغام وقلب اخفا           ٍ ٌ ْْ َ ٌ ٌ 

 ).٣٧٧ ص ,عيل حممد الضباعل: إحتاف الربرة: ينظر(
, ٥٤ : صزكريـا األنـصاريل: حتفـة نجبـاء العـرص(: إخراج كل حرف من خمرجـه ينظـر: اإلظهار هو  )١(

ِويكون إظهار النون بأن يعتمد طرف اللسان عىل اللثة َ ِّ ُ َ ََ ْ َ النفس من األنفِمع جريان, َ َّ. 
 .بعد: يف األصل  )٢(
 .ما بني املعقوفني ساقط من ف  )٣(
 .مستظهرين: ف  )٤(
 ).٨٤ :ص(نقله نارص الدين الطبالوي يف مرشدة املشتغلني   )٥(
 .علم: يف األصل  )٦(
َّأال هاج حكم عم خاليه غفال: وهي«: ويف موضعه, ما بني املعقوفني ساقط من ف  )٧( ُ ِ َ َّ ٌَ ْ ُ َ هذا عجز بيت من و, »َ

َوعند حروف احللـق للكـل أظهـرا: (الشاطبية وصدره ِ ْ ُ ِّ ِ ِ  ,عـيل حممـد الـضباعل :إحتـاف الـربرة( :ينظـر) َ
 ).١٢٨:  ص,بن القاصحال :رساج القاريو, ٢٠٢ :ص:  شامةيبأل :إبراز املعاينو, ٢٥ :ص

 .ساقطة من ف: الساكنة  )٨(
 =  إذا كان الساكن, وتسقط هي من اللفظ, تحرك بحركتهافي, يلقي ورش حركة اهلمزة عىل الساكن قبلها  )٩(



٢٩٧ 

 .]٦٠ :احلج[ ﴾ w x ﴿ ]٣[   .]٩احلرش [ ﴾ À ¿ ﴿  و]٢[
  .]١٠٦ :املائدة[ ﴾ b c ﴿  و]٥[  .]٢٢ :املجادلة[ ﴾ I  J K ﴿  و]٤[
    .]٦ :احلرش[ ﴾ f g ﴿  و]٦[

ُواملتصلة نحو ْ َ ُ َ ِ َّ ُ)١(: 
]٧[ ﴿ Ü﴾  ]٨[   .]٢٦ :األنعام[و  ﴿ Ú ﴾ ]٢٦ :األنعام[. 
 .]٢ :الكوثر[  ﴾    | ﴿ ]١٠[  .]٧ :الفاحتة[  ﴾[ ﴿  و]٩[
]١١[ ﴿ Y ﴾  ]١٢[  .]٥١ :اإلرساء[ ﴿ L﴾  ]٣ :املائدة[. 

ِوشبه ذلك مجيعه ِ ِ َِ َ ُ ْ)٢(.  

ُوالتنوين نحو ْ َُ ِ ْ َّ: 
 .]١٠٩ :التوبة[  ﴾ f g ﴿  و]١٤[  .]١٠٤ :البقرة[  ﴾°̄  ﴿ ]١٣[
  .]١١:القارعة[  ﴾ x y ﴿  و]١٦[  .]١٨: البقرة[  ﴾ T U ﴿  و]١٥[
 .]٢ :الغاشية[  ﴾ ] Z ﴿  و]١٨[   .]٥٩ :البقرة[  ﴾ ]  Z ﴿  و]١٧[

ِوقرئ بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند اخلاء والغني املعجمتـني ِْ ََ ََ ْ ُْ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ُ واملـشهور ,)٣(ُ
  .)٤(ُهو اإلظهار

                                                 
 النـرش و, ٣٥ : صالتيـسري(: وكـان آخـر كلمـة واهلمـزة أول كلمـة أخـر ينظـر, غري حرف مد ولني  =

١/٤٠٨.( 
 .ساقطة من ف: نحو  )١(
 .ساقطة من ف: مجيعه  )٢(
اخلـاء, وقـرأ البـاقون باإلظهـار  بإخفـائهام عنـد الغـني و−وهو أحد القراء العرشة− قرأ أبو جعفر املدين  )٣(

 ).٢/٢٢ النرش, و١/٤٦٩املستنري (
 = قرأ أبو جعفر باإلخفاء عند الغني واخلاء, وكذا«): ٨٨مرشدة املشتغلني ص (قال نارص الدين الطبالوي   )٤(



٢٩٨ 

 )١(غاماإلد: احلكم الثاين
َوهو أن يكونا ُ َيعني النون الساكنة والتنوين[ َ ْ ََ َ ٍ مدغمني يف ستة أحرف)٢(]ِ ِ ُِ ْ َ ُْ َّ ِْ َّ جيمعهن ,َ ُ ُ َ ْ َ

َقولك  ُ ْ َيرملون(: ]٧١ص[َ ُ ُ ْ  ,ُ والنـون,ُ والـواو,ُ والـالم,ُ وامليم,ُءار وال,ُ وهي الياء,)٣()َ
ُوذلك إذا كانت النـون الـساكنة والتنـوين ُ ٌبعـدها حـرف مـن هـذه ٍيف كلمـة وأتـى )٤(ُ َ

ٍ أول كلمة أخر,ِاحلروف َ َّ . 
ِفيدغامن  َ َ ْ ُ َيعني النون الساكنة والتنوين[َ ْ ََ َ ٍ يف الالم والراء بال غنة)٥(]ِ َّ ُ ِ  :  نحو,)٦(ِ

 .]٢ :البقرة[  ﴾ K  J ﴿ ]٢[   .]١٣ :البقرة[  ﴾   ¨ § ﴿ ]١[
 .]٢٥ :البقرة[  ﴾R  S ﴿  و]٤[   .]٥ :البقرة[  ﴾hg f  ﴿  و]٣[

ُوقد روي يف الغنة عند الراء والالم روايات شاذة يطول ذكرها ُْ ِ ُِ ُ ََّ ٌَ ٌَ ِ ِ َّ ُ ُواملختار عدم [ ,)٧(ِ َُ َ
ِالغنة عند القراء  َ ِ َّ ِكلهم[ُ ِّ ُ وفعلها حلن خفي عندهم,)٨(]ُ َ ْ ِ ِ ٌِّ َْ ٌ َ َْ ُ[)٩(.  

                                                 
 .»روي عن بعض السبعة, واملشهور عنه اإلظهار  =

ُاإلدخال, يقـال : ة, ومعنى يف االصطالح, فمعناه يف اللغةمعنى يف اللغ: اإلدغام له معنيان": األصلحاشية يف   )١(
ًإيصال حرف ساكن بمتحرك بحيث يصريان حرفـا : أدغمت اللجام يف فم الفرس إذا أدخلته, ويف االصطالح

ًواحدا مشددا   ).٣/٤٠٥, واألصول )دغم (١٥/٩٣ لسان العرب(: ينظر. "ً
 .ما بني املعقوفني ساقط من ف )  ٢(
وزعم بعضهم أن ابن جماهد مجع الستة األحرف يف كلمة "): ٢٩٤جامع البيان ص (مرو الداين قال أبو ع  )٣(

 ).٢/٢٥, بـن اجلزريال: النرش :وينظر ("...وذلك غري صحيح عنه) يرملون(
 .أو التنوين: ف  )٤(
 .ما بني املعقوفني ساقط من ف  )٥(
الكـشف : ينظـر(صفة ذاتية للنون واملـيم الغنة هي الصوت الذي جيري من اخليشوم, أو األنف, وهـي   )٦(

 ).١٤٥, واملوضح ص ١٠٩ ص التحديد, و١/١٦٤
 .٢/٢٣ النرش, و١٧٦−١/١٧٥, وغاية االختصار ١/٤٦٧املستنري : ينظر  )٧(
 .عليلم: يف األصل  )٨(
 اخلطـأ يف احلركـات, :ُّجـيل وخفـي, فـاجليل: ما بني املعقوفني ساقط من ف, واللحـن يف القـرآن حلنـان  )٩(

 =   . هو ترك إعطاء احلروف حقها من الصفات:ُّاخلفيو



٢٩٩ 

ِويدغامن   َ َ ْ َيعني النون الساكنة والتنوين[ُ ْ ََ َ ِ يف األربعة الباقية ب)١(]ِ ِ ٍغنةِ َّ ُ)٢(. 
ِففي  َ نحوِامليمَ ْ َ:  

]٥[ ﴿ p q ﴾  ]٦[   .]٢٦ :البقرة[و  ﴿ e f ﴾  ]١١٤ :البقرة[.  
َويف النون نحو ْ َ ِ:  

 .]٨ :الغاشية[  ﴾       x y ﴿  و]٨[  . ]٤٠ :النور[  ﴾    ¡  � ﴿ ]٧[
َويف الياء نحو ْ َ ِ:  

  .]١٩ :البقرة[  ﴾ a b ﴿ ]١٠[   .]٨ :البقرة[  ﴾ _̂  ﴿ ]٩[
َيف الواو نحوو ْ َ ِ:  

]١١[ ﴿ WV X ﴾  ]١١ :الرعد[  ﴾¸    ¶ ﴿  و]١٢[   .]٧ :البقرة[.  
ٌورو خلف َ َعن محزة)٣(َ َ ْ ٍإدغامهام يف الياء والواو بغري غنة )٤(َ َّ ُ ِ ِ ِ َ ُواملختـار الغنـة [ ,)٥(َُ َّ ُ ُ

ِمع اإلدغام َ[)٦( . 
                                                 

, وفعلها حلن غري صحيح; إذ وردت الغنة فيهام عـن شاذةبأهنا وصف املؤلف رواية الغنة يف الالم والراء   =
ًكل القراء وصحت نصا وأداء  .٢/٢٤َّ كام نبه عليه ابن اجلزري يف النرش ,َّ

 .ًويدغامن أيضا يف األربعة: ف  )١(
واجتمعوا عىل إدغام النون الساكنة والتنوين يف الراء والـالم بغـري غنـة, "): ٤٥التيسري ص (الداين قال   )٢(

 ."..وأمجعوا عىل إدغامها يف امليم والنون بغنة, واختلفوا عند الياء والواو
ٍوأحد الرواة عن سليم عن محـزة , خلف بن هشام أبو حممد البزار البغدادي أحد القراء العرشة  )٣( ْ َ , الزيـاتُ

َولد سـنة  ِ وغايـة النهايـة , ١/٤٩١معرفـة القـراء الكبـار (:  ببغـداد ينظـره٢٢٩ومـات سـنة , ه١٥٠ُ
١/٢٧٢.( 

َولد سـنة , أحد القراء السبعة, ُمحزة بن حبيب أبو عامرة الكويف الزيات  )٤( ِ : ينظـره ١٥٦وتـويف سـنة , ه٨٠ُ
 ).١/٢٦١والنرش  ,١/٢٥٠معرفة القراء الكبار (

 .٢/٢٤والنرش , ١/٤٦٨ستنري امل: ينظر  )٥(
 .ما بني املعقوفني ساقط من ف  )٦(



٣٠٠ 

ِوأما إذا كانت النون الساكنة مع الياء أو مع الواو يف َ َِ ُ ُ ِ ٍ واحـدة فـال ]٧٢ص[ٍ كلمـة َّ
َخالف يف إظهارها ِ َ ُ نحو ,)١(ِ ْ َ﴿ yx ﴾  ]٨٥ :البقرة[,و  ﴿ w  ﴾  ]٤ :الرعد[.  

ٌفرع ْ َوأظهر النون[ :َ ِ من هجاء )٢(]َ َ ِ ْسني(ِ ِ عند امليم من )ِ ِ َ﴿ A ﴾  يف أول الـشعراء ِ ِ َّ
ُوالقصص محزة ِ َ َ وأدغمه الباقون,َ ُ ٍ وأظهر ابـن كثـري,)٣(َ ُ ٍمـروَوأبـو ع )٤(َ  )٦(]ُومحـزة [ )٥(ْ

ِمن هجاء  )٩(َالنون )٨(ُوقالون )٧(ٌوحفص َ ِ عنـد الـواو مـن ﴾\  ﴿ِ َ﴿ C ﴾ ]\: ١[ 
ِهجـاء  )١١( ومـن,)١٠(كذلك َ ِ﴿ zy﴾ عنـد الـواو مـن ِ َ وأدغمهـا .]١ :القلـم[ ﴾ } ﴿َ َ
ٍ وعن ورش,َالباقون ْ ِوجهان يف النون من )١٢(َ ِ َ ْ َ: ﴿ zy { ﴾  ]ًخاصة ]١ :القلم َّ)١٣(.  

                                                 
َّوذلك خمافة أن يلتبس ذلك إذا أدغم باملضاعف الذي عىل مثال فعـال  )١( َ َّنحـو صـوان, ُ  :الرعايـة(:  ينظـر,َ

 ).٢/٢٥ والنرش, ١١٤والتحديد ص, ٢٦٥ص
 .ما بني املعقوفني ساقط من األصل  )٢(
 .٢/١٩ والنرش, ١/١١٧: اية االختصاروغ, ١٦٥ص: التيسري: ينظر  )٣(
َولد بمكة سـنة , أحد القراء السبعة, إمام أهل مكة يف القراءة, أبو معبد الداري املكي, عبد اهللا بن كثري  )٤( ِ ه ٤٥ُ

َوتويف سنة  ِّ ُ  ).١/٤٤٣وغاية النهاية , ١/١٩٧ معرفة القراء الكبار(: ينظره ١٢٠ُ
,  خمتلف يف سنة والدتـه,ومن كبار علامء اللغة, أحد القراء السبعة, أبو عمرو بن العالء التميمي البرصي  )٥(

َوتويف سنة  ِّ ُ  ).١/٨٨وغاية النهاية , ١/٢٢٣ معرفة القراء الكبار(: ينظره ١٥٤ُ
 .مكتوب يف هامش ف: ومحزة  )٦(
, تـهوابـن زوج, أحد أشهر رواة قراءة عاصم بن أيب النجود, حفص بن سليامن أبو عمر األسدي الكويف  )٧(

َتويف سنة  ِّ ُ  ).١/٢٥٤وغاية النهاية , ١/٢٨٧ معرفة القراء الكبار(: ينظره ١٨٠ُ
معرفـة القـراء (: ينظـر, ه٢٢٠تويف سنة ,  قراءة نافعةأحد أشهر روا, عيسى بن مينا املدين امللقب قالون  )٨(

 ).١/٦١٥وغاية النهاية , ١/٣٢٦ الكبار
 .ساقطة من ف: النون  )٩(
 .فساقطة من : كذلك  )١٠(
 .ومن قوله: يف األصل  )١١(
عثامن بن سعيد أبو سعيد املرصي, وورش لقب له, انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالديار املرصية يف زمانـه,   )١٢(

  , وغايـة النهايـة١/٣٢٣معرفة القراء الكبار (:  ينظره١٩٧وهو أحد أشهر رواة قراءة نافع, تويف سنة 
١/٥٠٢.( 

 .٢/١٧, والنرش ١/١٧٧, وغاية االختصار ١٨٣التيسري ص : قراءينظر تفصيل مذاهب هؤالء ال  )١٣(



٣٠١ 

ُاحلكم الثالث ُ ْ ُ القلب:ُ ْ َ 
ِفيقلبان  َ َُ ْ َالنون الساكنة والتنوين[َ َ ٍ ميام عند حرف واحـد)١(]َ ٍ َ ٌ وسـواء ,ُ وهـو البـاء,ً

ٍاتصلت النون بالباء يف كلمة ِِ ُ َ َ َ أو انف,َّ ٍلت عنها يف كلمة أخرَصْ ْ ُ نحو,َ ْ َ:  
 .]٢٧ :البقرة[  ﴾ } z ﴿  و]٢[  .]٣٣ :البقرة[  ﴾` ﴿ ]١[
 .]١٨ :البقرة[  ﴾ S     T﴿  و]٣[

ُاحلكم الرابع ُ ْ  ُ اإلخفاء:ُ
ِوهو حال بني اإلدغام واإلظهار ِ َ ِ عار من التشديد,)٢(ٌ َِ ٍ ِ فيخفيان ,)٣(َ َ ََ َالنون الساكنة [َْ َ

ِعند باقي حروف املعجم)] يعني(عىل تقدير [ )٤(]َوالتنوين َ ْ ُْ ِ ً وهي مخـسة عـرش حرفـا,َ ََ: 
 ,ُ والـصاد,ُ والـشـني,ُ والسني,ُ والزاء,ُ والذال,ُ والدال,ُ واجليم,]٧٣ص[ُ والثاء ,ُالتاء

ِ وقـد مجعتهـا يف أول .ُ والكاف,ُ والقاف,ُ والفاء,ُ والظاء,ُ والطاء,ُوالضاد َّ َ ُْ َ  )٥(]ِكلـامت[َ
ُ فقلت,ِهذا البيت ْ ُ َ:)٦( 

َتال ثم جا َّ ُ َدر ذكا زاد سل شذا  )٧(َ ْ َ َُّ َُ ِصفا ضاع طاب ظل يف قرب          َ ْ ُ َ ََّ َ َ ِ كاملََ ِ)٨(  
                                                 

 ).يعني(َّما بني املعقوفني ساقط من ف, وجاءت العبارة يف املواضع السابقة مصدرة بكلمـــة   )١(
 .اإلظهار واإلدغام: ف  )٢(
مرشـدة « يف ونـارص الـدين الطـبالوي) ٦٠ :ص (»حتفة نجباء العرص«نقل هذا التعريف زكريا األنصاري يف   )٣(

اتـصال النـون «: يف تعريف اإلخفاء) ١٧٠ :املوضح ص(, وقال عبدالوهاب القرطبي )٩٢ :ص (»املشتغلني
بمخارج هذه احلروف واستتارها هبا, وزواهلا عن طرف اللسان, وخروج الصوت من األنف من غـري معاجلـة 

 .»بالفم
 .ام يف املواضع السابقةيعني, ك: مابني املعقوفني ساقط من ف, واملناسب أن يقول  )٤(
 .زيارة يقتضيها السياق  )٥(
 .)٩٣ :ص(, ومرشدة املشتغلني )٥٨: ص(, وحتفة نجباء العرص )١٢٩ :ص(البيت يف رساج القارئ   )٦(
 .جل: ف  )٧(
َّكمال): ٥٨: ص(وحتفة نجباء العرص ) ١٢٩: ص(يف رساج القارئ   )٨( ُ. 
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َاعلم أنه ال خالف بني القراء أمجعني يف إخفاء النون الساكنة والتنـوين عنـد هـذه  ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ
ٍ وسواء اتصلت النون هبن يف كلمة,ِاحلروف َِّ َِ ِ ُ َ َّ ٌ,أو انفصلت عنهن يف كلمة أخر ٍ َّ ُ َْ َ َ ْ ِ.  

ُفاإلخفاء عند التاء نحو ْ َ ِ َ ُ:  
]١[ ﴿ J K ML ﴾ ]٢[   .]٢٥ :البقرة[ ﴿ m ﴾  ]٧٣ :املائدة[. 

]٣[ ﴿ H  I ﴾  ]٢٥ :البقرة[.  

ُوعند الثاء نحو ْ َ ِ َ:  
]٤[ ﴿ Q R  ﴾  ]٥[   .]٢٥ :البقرة[و  ﴿ j ﴾  ]٢٣ :الفرقان[.  
  .]٢٩ :البقرة[  ﴾ Å Æ ﴿  و]٦[

ُوعند اجليم نحو ْ َ ِ َ:  
]٧[ ﴿ R    S ﴾ ]٨[   .]٦ :احلجرات[و  ﴿ Y  ﴾  ]٥٠ :البقرة[.  
  .]٦١, ٦٠ :مريم[ ﴾ ³* ± ﴿  و]٩[

ُوعند الدال نحو ْ َ ِ َ:  
]١٠[ ﴿ d e ﴾  ]٢٢ :البقرة[  ﴾ ̄ ﴿ و ]١١[   .]٣٨ :األنعام[.  
  .]٩٩ :األنعام[  ﴾ { | ﴿  و]١٢[

ُوعند الذال نحو ْ َ ِ َ:  
]١٣[ ﴿ J  K ﴾  ]١٤[   .]١٩٥ :آل عمران[و  ﴿ ed ﴾  ]٧ :الرعد[.  
  .]٤٤ :A[  ﴾ ~ |{ ﴿  و]١٥[
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َوعند الزاي ن ِ ُحوَ ْ)١(:  
  .]٧٤ص[ ]٩٩ :البقرة [ ﴾  }  ﴿  و]١٧[   .]٢٠٩ :البقرة [ ﴾ ± ° ﴿  ]١٦[
  .]١٠٢ :طه[  ﴾ i  j ﴿ و ]١٨[

ُوعند السني نحو ْ َ ِ َ:  
]١٩[ ﴿ x y ﴾  ]٢٠[  . ]٤٦ :األعراف[و  ﴿ ×Ö ﴾  ]١٤ :سبأ[ . 
 . ]٤٢−٤١ :املائدة[  ﴾Ñ *     A ﴿  و]٢١[

ُوعند الشني نحو ْ َ ِ َ:  
]٢٢[  ﴿ j  k ﴾  ]٢( ]١٨: الزخرف[ ﴾   ﴿  و]٢٣[  . ]٢٩ :الكهف( . 
 . ]١٤, ١٣ :الشور[  ﴾ g  *j ﴿  و]٢٤[

ُوعند الصاد نحو ْ َ ِ َ:  
 . ]١٦٠ :آل عمران[ ﴾    m                   ﴿  و]٢٦[  . ]٢ :املائدة[  ﴾̧  ¶ ﴿ ]٢٥[
  .]١٦ :فصلت[ ﴾ x y ﴿  و]٢٧[

ُوعند الضاد نحو ْ َ ِ َ:  
]٢٨[ ﴿ K  L  ﴾  ]٢٩[   .]٥٠ :سبأ[و  ﴿ L ﴾ ]٨٢ :هود[.  
  .]١٠٦ :املؤمنون[  ﴾ P Q ﴿ و]٣٠[

                                                 
 .ساقطة من ف: نحو  )١(
, وهي قراءتنا اليوم, ومعه محزة والكسائي, وقرأ ﴾v  ﴿ واية حفص عن عاصمرفيها عىل وال شاهد   )٢(

ويمكـن أن ). ٤٣ :التيـسري ص :ً وهي التي تصلح شاهدا هنا ينظر﴾  ﴿الباقون من القراء السبعة 
 ).٢٠, العنكبوت ١٢الرعد (﴾~  ﴿: ًيمثل إلخفاء النون عند الشني أيضا بقوله تعاىل



٣٠٤ 

ُوعند الطاء نحو ْ َ ِ َ : 
]٣١[ ﴿ i j  ﴾  ]٣٢[   .]٩ :احلجرات[و  ﴿ s ﴾  ]٦٣ :األنبياء[.  
  .]٣٠ :الصافات[  ﴾ g h ﴿  و]٣٣[

ُوعند الظاء نحو ْ َ ِ َ:  
]٣٤ [ ﴿ à    á ﴾  ]٢١٠ :البقرة[ ﴾ ¿ ﴿  و]٣٥[   .]٢٣٠ :البقرة[.  
  .]١١٧ :آل عمران[  ﴾ c d ﴿  و]٣٦[

ُوعند الفاء نحو ْ َ ِ َ:  
]٣٧[ ﴿ Û Ü    ﴾  ]٣٨[   .]١١ :املمتحنة[و  ﴿ n ﴾  ]٧١ :النساء[.  
  .]١٨ :البقرة[  ﴾ U V ﴿  و]٣٩[

ُوعند القاف نحو ْ َ ِ َ:  
]٤٠[ ﴿ e f   ﴾  ]٤١[   .]٧ :هود[و  ﴿ Ï ﴾  ]٢٢٧ :الشعراء[.  
  .]٢٠ :البقرة[  ﴾ i j ﴿  و]٤٢[

 : وعند الكاف نحو
]٤٣[ ﴿ Õ Ö                ﴾  ]٤٤[  .]١٥ :احلج[و  ﴿ w ﴾  ]١٣٥ :األعراف[.  
  .]٦٠ :هود[  ﴾     ³ ² ﴿  و]٤٥[

ِوإذا تأملت هذه األمثلة وجدت منهـا عـرشين مثـاال لإلظهـار ً َ َ ََ َْ ََ ْ َّ َ واثنـي عـرش ,)١(َ ْ َ ْ
                                                 

 حالتان من كلمـة ,وهو نتيجة رضب ثالث أحوال للنون الساكنة, ً مثاال لإلظهارذكر املؤلف ثامنية عرش  )١(
ًمـرضوبا يف عـدد حـروف اإلظهـار ,  إال مـن كلمتـنييءوللتنوين حالة واحدة ألنه ال جي, ومن كلمتني

 . غري دقيق"ًعرشين مثاال ": بعدد األمثلة التي ذكرها, ومن ثم فإن قوله, والناتج ثامنية عرش, الستة
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ِ وثالثة للقلب,)١(ِلإلدغام ِ ومخسة وأربعني لإلخفاء,)٢(ً َ   .ًمثاال)٥(َثامنون )٤( فذلك,)٣(ً
ُواهللاُ أعلم َ ِ واحلمد هللاِ رب العاملني َ,ْ َ ِّ َ َوصىل اهللاُ عىل سيدنا حممد وآله وسلم, ُ َ َّ ََّ ِ ٍ َِ ُ َ ِّ َّ)٦(.  

      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                 
 .وهي نتيجة رضب عدد حروف اإلدغام الستة يف مثالني لكل حرف  )١(
 .ومع التنوين من كلمتني, مع النون الساكنة من كلمة أو من كلمتني, ألن حرف اإلقالب واحد هو الباء  )٢(
 .وهي نتيجة رضب عدد حروف اإلخفاء اخلمسة عرش يف ثالث حاالت لكل حرف  )٣(
 .فلذلك: يف األصل  )٤(
كـام أرشت , فقد نقصت أمثلة اإلظهار مثالني عام ذكـره املؤلـف, ًد يف الكتاب ثامنية وسبعون مثاالما ور  )٥(

 . من الصفحة السابقة)١(احلاشية قبل قليل يف 
ًوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليام كثريا, واهللا أعلم: خامتة نسخة ف  )٦( عـدد معلوماتـه , ً

 .تم, آمني آمني,  الذاكرون وغفل عنه الغافلونكلام ذكره, ومداد كلامته
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 مصادر البحث والتحقيق
, حتقيـق )محن بـن إسـامعيل املقـديسعبد الـر(أليب شامة : إبراز املعاين من حرز األماين .١

 . إبراهيم عطوة عوض, دار الكتب العلمية
, مطبعة مصطفى البايب احللبـي )الشيخ(لعيل حممد الضباع : إحتاف الربرة باملتون العرشة .٢

 . م١٩٣٥= ه ١٣٥٤
عبـد احلـسني الفـتيل, . , حتقيـق د)حممـد بـن الـرسي(البن الرساج : األصول يف النحو .٣

 . م١٩٨٨ = ه١٤٠٧ريوت مؤسسة الرسالة, ب
 . م١٩٨٠, ط, دار العلم للماليني, بريوت )خري الدين(لزركيل ل: األعالم .٤
, دائرة املعارف العثامنيـة, )أمحد بن عيل العسقالين( البن حجر :إنباء الغمر بأبناء العمر .٥

 .م١٩٧٤ = ه١٣٩٤حيدر آباد اهلند 
, )حممـد بـن خليـل(للقباقبي : إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربع عرشة .٦

 . م٢٠٠٣= ه ١٤٢٤أمحد خالد شكري, دار عامر, عامن . حتقيق د
, حتقيـق حممـد حمـي )جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب بكـر(للسيوطي : تاريخ اخللفاء .٧

 . م١٩٦٩ = ه١٣٨٩, املكتبة التجارية الكرب بمرص ٤الدين عبد احلميد, ط 
حتقيق غانم قـدوري , )أبو عمرو عثامن بن سعيد(ين للدا :التحديد يف اإلتقان والتجويد .٨

 . م٢٠٠٠= م ١٩٩٩احلمد, دار عامر, عامن 
 زكريـا األنـصاريل :حتفة نجباء العرص يف أحكام النون الساكنة والتنوين واملد والقـرص .٩

هالل الرسحان, مستل مـن جملـة كليـة الدين حميي . , حتقيق د)القايض زكريا بن حممد(
 ). ٦٩−١ص (م ١٩٨٦تاسع  العدد الالرشيعة,

, حتقيـق أوتـو برتـزل, )أبو عمرو عثامن بـن سـعيد(للداين : التيسري يف القراءات السبع .١٠
 . م١٩٣٠مطبعة الدولة, إستانبول 

, دار )أبـو عمـرو عـثامن بـن سـعيد(للـداين : جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة .١١
 . ه١٤٢٦= م ٢٠٠٥الكتب العلمية, بريوت 
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, دار اجليـل, )أمحد بـن عـيل العـسقالين(البن حجر :  يف أعيان املئة الثامنةنةالكامالدرر  .١٢
 ).مصورة عن طبعة اهلند(بريوت 

, دار الكتب العلميـة, بـريوت )أمحد بن عيل العسقالين(البن حجر  : الكامنةالدررذيل  .١٣
 . م١٩٩٨ = ه١٤١٩

لقييس األندليس, حتقيق ملكي بن أيب طالب ا: الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة .١٤
 . م١٩٩٦= ه ١٤١٧, دار عامر, عامن ٣أمحد حسن فرحان, ط. د
أيب البقاء عيل بن عثامن بـن (البن القاصح : رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي .١٥

 . , دار الفكر, بريوت)حممد
 دار ,)شمس الدين حممد بن عبد الرمحن(للسخاوي : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .١٦

 .ه١٤٢٢ =٢٠٠٣الكتب العلمية, بريوت, 
أيب العـالء احلـسن بـن أمحـد (للعطار : غاية االختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصار .١٧

أرشف حممد فؤاد طلعت, اجلمعية اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن, جـدة . , حتقيق د)اهلمذاين
 . م١٩٩٤ه ١٤١٤

, حتقيـق )خلـري حممـد بـن حممـدأبـو ا(بـن اجلـزري ال: غاية النهايـة يف طبقـات القـراء .١٨
 . م١٩٣٢برجسرتارس, مكتبة اخلانجي, القاهرة 

خمطـوط, مكتبـة  ,)حممد بن قاسم بـن إسـامعيل(لبقري ل :غنية الطالبني ومنية الراغبني .١٩
 ). ١٢٩٧٥(املتحف, بغداد, الرقم 

املجمع امللكـي (مؤسسة آل البيت : الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط .٢٠
 . م١٩٨٦, عامن )خمطوطات التجويد(, علوم القران )ث احلضارة اإلسالميةلبحو

أيب البقـاء عـيل بـن عـثامن بـن (البن القاصح : قرة العني يف الفتح واإلمالة بني اللفظني .٢١
 . ١٨٥, الرقم اخلاص ١٦٢٢٣, خمطوط يف مكتبة األزهر, الرقم العام )حممد

ملكي بن أيب طالب القييس : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .٢٢
 . م١٩٧٤ = ه١٣٩٤ الدين رمضان, جممع اللغة العربية بدمشق حميي. األندليس, حتقيق د

, ) بـن عبـد اهللاىمـصطف(اجي خليفـة  حلـ:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون .٢٣
 . م١٩٤١إستانبول 
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 . , طبعة بوالق)حممد بن مكرم(البن منظور : لسان العرب .٢٤
حممـد بـن (لنارص الدين الطـبالوي : والتنوين يف أحكام النون الساكنة مرشدة املشتغلني .٢٥

 .م٢٠٠٢هالل الرسحان, دار الشؤون الثقافية, بغداد الدين حميي . , حتقيق د)سامل
عـامر أمـني . , حتقيـق د)أمحد بن عيل البغدادي(البن سوار : املستنري يف القراءات العرش .٢٦

 . م٢٠٠٥ = ه١٤٢٦ وإحياء الرتاث, ديب الددو, دار البحوث للدراسات اإلسالمية
 . م١٩٥٧لعمر رضا كحالة, املكتبة العربية بدمشق : معجم املؤلفني .٢٧
 بغـداد ألسـامة نـارص النقـشبندي, ,املخطوطات اللغويـة يف مكتبـة املتحـف العراقـي .٢٨

 .م١٩٦٩ = ه١٣٨٩
طيـار . , حتقيـق د)حممد بن أمحد(للذهبي : معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٢٩

 . م١٩٩٥ = ه١٤٢٦آلتي قوالج, استانبول 
لوليد بن أمحد احلـسني : املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة .٣٠

 .م٢٠٠٣ = ه١٤٢٤الزبريي وزمالؤه, منشورات جملة احلكمة, املدينة املنورة 
قـدوري احلمـد, دار لعبد الوهاب بن حممد القرطبي, حتقيق غانم : املوضح يف التجويد .٣١

 . م٢٠٠٠ = ه١٤٢١عامر, عامن 
, مراجعة عـيل حممـد )أبو اخلري حممد بن حممد(بن اجلزري ال: النرش يف القراءات العرش .٣٢

 . الضباع, املكتبة التجارية الكرب, القاهرة
 . م١٩٥١ إستانبول , باشا البغداديعيلسامإل :هدية العارفني .٣٣
بـشار .  ود, حتقيق صالح مهدي عباس,)ن رافعتقي الدين حممد ب(للسالمي  :الوفيات .٣٤

 . م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ بريوت , مؤسسة الرسالة,عواد معروف
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