
لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

 توطئة

حساس، وقد اختلف في تعريفه رات في العصر الحاضر موضوع التحري

وموضوعه وأقسامه والغرض منه أصناف مختلفة من العلماء 

والمتخصصين، ونتج عن ذلك مذاهب ال تضبط، ومقاالت ينقله العوام 

 .مآالتهادون أن يدركوا 

المتخصصون  ويظهر لي أن التحريرات كانت موضوعا علميا يحتفي به

وحدهم، يتلقاها منهم ذوو الكفاءات العقلية العالية والتربية العلمية الراسخة 

دون  لخالفتهم. وكشأن كل علم يبدأ أمرا ال يعني إال النخبة، ينقحونه ويقع ِّ

له، يضعون له تعريفات جامعة مانعة، ثم يطبقونه ويستفيدون ويفيدون، 

ب مختلفة يلخبطونه ألسباب متعددة، لكنه يلبث أن يدخل فيه العامة من أبوا

 منها قصور الفهم وعدم استيعاب الفكرة، بعبارة أشمل: عدم األهلية.

م كتب الشيخ محمد بن أحمد، المتولي، 1866في حدود منتصف سنة 

رسالته: "البرهان األصدق والصراط المحقق في منع الغنة لألزرق" وأقره 

موسى، العروسي، )ت فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد بن أحمد بن 

م( وعارضه علماء المسجد األحمدي معارضة شديدة، وحدثت بين 1876

حصل بعده تخندق  أو قل رشق مستمر من المتولي، الطرفين ردود،

 الشيخ المتولي.ن أنصار مشايخ المسجد األحمدي وأنصار متحسس بي

دون الدخول في تفريعات تطول يمكن القول بأن أوسع مدارس التحريرات 

للنشر والطيبة انتشارا مدرسة الشيخ علي المنصوري ومدرسة الشيخ 

مصطفى اإلزميري، التي حمل رايتها الشيخ محمد بن أحمد المتولي، 

 ونافح عنه وراجع "تفتيشاته" وأقر معظمها وناقشه في بعضها.

الحق أن مدرسة اإلزميري ليست مناقضة لمدرسة المنصوري، ألن 

المناطقة ال تتوفر في هذا الفرق بين  للتناقض شروطا معروفة لدى

 المذهبين.

 كل واحد منهما سلم البن الجزري اإلمامة والتحقيق في الفن. 

مع أن المنصوري صرح بانه غير مقتنع تماما بنسخة النشر التي كانت 

إال أنه سلم بصحة  كل ما صح من النشر بغض النظر عن النسخة،  معه
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ن األحكام وفق نصوص النشر دون وأخذ، بحكم معايشته له، يربط بي

النظر إلى موافقتها أو مخالفتها  لمصادر النشر، وال لنوعية الموافقة أو 

 النخالفة. 

وتبعه في  أما اإلزميري فقد سل م اإلمامة في علم القراءات البن الجزري

كل ما ذهب إليه، وأكب على تآليفه، ورجع إلى ما أتيح له من مصادر 

أن ابن الجزري أصاب في نسبة تشرئب  إلى المائة  النشر، وتأكد لديه

بالمائة، لكن حدثت له أمور يجب التنبيه عليها، نصيحة لكتاب هللا وألئمة 

المسلمين وعامتهم. وإبداء اإلزميري مالحظاته في النشر والطيبة بناء 

على "تفتيشاته" كما يحلو للمتولي أن يصف أعمال اإلزميري حيال النشر، 

على النشر، وقد تضمن ما اطلعنا عليه من كتبه هذه  هو تحريراته

 المالحظات من زوايا مختلفة.

 تحذيرات

لم نتعرض في هذا البحث إال لنماذج تعطي فكرة عامة عن التحريرات، 

فغضضنا الطرف عن الجدل الدائر حول التحريرات عامة، وحول 

 تحريرات اإلزميري خاصة.

ألنها أوال لم تعز  لمعدلوال لغيرهاوال لطرق روضة ا تحاشينا غنة األزرق

 هنا، وألنها ثانيا مثار جدل واسع. 

نحن على علم بسلمات الفريق المتحفظ على تحريرات اإلزميري، 

الفريق المتحمس لها. ونعلم كذلك الجهود التي تبذل من أجل ومسلمات 

، كما نعلم الشعور بالتفوق في الدقة زرع الشك حول تحريرات اإلزميري

 الذي يغمر نفوس انصار هذه المدرسة.

نرجو ممن عثر على عبارة ال يعجبه مغزاه في هذا البحث أن يتكرم علينا 

 بالتنبيه بأية طريقة يراها مناسبة.
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 إحصاءات

لتسليط الضوء على الكمية العلمية الهائلة لموضوع 

 ـ:التحريرات قمت ب

ات المذكورة في فرش طيبة النشر، إحصاء الكلم -1

وساعدني على مراجعتها فضلية الشيخ؛ مدثر األمين 

خيري، وفضيلة الشيخ محمد احمد األهدل، اليمني 

المقرئ بهرجيسيا بالصومال، اللذان أصبحا فيما بعد 

دكتورين من الجامعة اإلسالمية بالمدينة، ومن جامعة 

 القرآن الكريم بالسودان.

لطيبة في جدولين، األول لألصول إحصاء خالفات ا -2

دون ذكر عدد الكلمات لهول كثرتها، والثاني للفرش 

ننبه إلى أن هذا والذي بعده لم تتم  وذكرت عددها.

مراجعته من قبل أشخاص آخرين، ولم أذكر إال 

 الخالف الذي ذكر له ما اشتق من لفظ الخالف.

إحصاء ما ورد في عزو الطرق ومالحظات  -3

ثم من بعده المتولي على ذلك، وبنيت هذا  اإلزميري

دون كتب مذهب  البحث على النظم المذكور خاصة

 وهذه هي الجداول مرتبة: اإلزميري األخرى.
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 قالون، قنبل، أبو عمرو، حفص  }فما ءاتيني هللا{ 417 211

  قنبل }بالواد{ 418 212

  قنبل }وتقبل دعاء{ 418 213

  أبو عمرو }أهنن{ 422 214

  أبو عمرو }أكرمن{ 422 215

  ابن ذكوان فال تسئلني عن{ 424 216

 



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

 جدول خالفات فرش  طيبة النشر -2

01 
 عدد الكلمة رقم

 المختلف عنهم

 متعدد واحد

 قالون وأبو جعفر  1 }يمل هو{ 439 1

  وردانابن  5 {}للملئكة اسجدوا 440 2

  أبو عمرو 12 6:باب }بارئكم{ 446 3

  البزي 5 }خطوات{ 451 4

  هشام 1 }جرف{ 452 5

  قنبل 1 }خشب{ 454 6

  ابن وردان 1 }فالجاريات يسرا{ 456 7

 الكسائي وابن وردان  1 }فسحقا{ 456 8

  شعبة 3 }جبرئيل{ 464 9

  قنبل 1 }ميكائيل{ 465 10

  هشام 1 }ننسخ{ 468 11

  ابن ذكوان 31 }إبراهيم{ 471 12

  أبو عمرو 4 }أرنا{ }أرني{ 474 13

 أبو عمرو وهشام  1 }أرنا الذين{ 474 14

  أبو جعفر 1 }به الريح{ 482 15

  ابن وردان 1 }ولو ترى { 482 16

  ابن ذكوان 4 نحو }فتيال انظر{ 487 17

 قنبل وابن ذكوان   8 نحو}بعٍض انظر{ 487 18

  ابن وردان 1 }اضطررتم{ 488 19

  شعبة 1 }جيوبهن{ 492 20

  أبو جعفر 1 }تضار{  497 21

  أبو جعفر 1 }يضار{ 498 22



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

 والسوسي، ابن ذكوان، حفص، خالدقنبل،   1 }ويبصط{ 502 23

 والسوسي، ابن ذكوان، حفص، خالدقنبل،   1 }الخلق بسطة{ 502 24

  قنبل 1 }بسطة في العلم{ 502 25

  قالون 3 }أنا إال { 505 26

  البزي 33 تاءات البزي 512 27

 قالون وأبو عمر وشعبة  2 }نعما{ 514 28

  شعبة 1 }رضوانه سبل{ 523 29

  دوري أبي عمرو 1 }وما تفعلوا{ 535 30

  دوري أبي عمرو 1 }فلن تكفروه{ 535 31

  هشام 1 }ما قتلوا{ 542 32

  هشام 1 }وال تحسبن{ 543 33

  هشام 1 1}وبالكتاب{ 548 34

  هشام 2 2}كرها{ 559 35

  روح 1 }وال تظلمون{ 566 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سورة آل عمران1
 هما في األحقاف2



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

02 
 عدد الكلمة رقم

 المختلف عنهم

 متعدد واحد

  أبو جعفر 1 }لست مؤمنا{ 569 37

  شعبة 1 }سيدخلون{ 572 38

  قالون 1 }ال تعدوا{ 576 39

  ابن جماز 2 }شنئان{ 577 40

  شعبة 1 }ثم لم تكن{ 591 41

  ابن عامر 1 3}أفال تعقلون{ 595 42

 ابن جماز ورويس  1 }به فتحنا{ 596 43

 ابن جماز ورويس  1 }لفتحنا{ 596 44

  رويس 1 }ففتحنا{ 596 45

  هشام 1 }أتحاجوني{ 605 46

  شعبة 1 4}آل تؤمنون{ 612 47

  هشام 1 }وإن يكن{ 622 48

  هشام 1 }المعز{ 624 49

  ابن ذكوان 1 }وكذلك تخرجون{ 630 50

  قنبل 1 5}أن لعنة{ 633 51

  إدريس 1 }يعكفون{ 641 52

 هشام وشعبة  1 }بئيس{ 648 53

  السوسي 1 }وليي هللا{ 654 54

  قنبل 1 }من حيي{ 660 55

  إدريس 2 6}و{ }ال تحسبن{ 660 56

                                                           
 يس3
 }انها إذا جاءت ال تؤمنون{ االنعام4
 األعراف5
 األنفال والنور6



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

  حفص 3 }ضعف{ }ضعفا{ 663 57

  البزي 1 أقسم بيوم{ }آل 678 58

 قالون، أبو عمرو، ابن جماز  1 }ال يهدي إال{ 682 59

  رويس 1 }توكلت فأجمعوا{ 685 60

  هشام 1 }وال تتبعان{ 685 61

  شعبة 1 }وتكون لكما{ 686 62

  هشام 1 }فال تسئلن ما{ 691 63

  هشام 1 }هيت{ 701 64

  هشام 1 }وأفئدتهم{ 715 65

  رويس 1 ادخلوا{ }وعيون 618 66

  شعبة 1 }أولم يروا كيف{ 723 67

  ابن عامر 1 }ولنجزين الذين{ 726 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

 عدد الكلمة رقم 03
 المختلف عنهم

 متعدد واحد

  هشام 1 }خطئا كبيرا{ 732 69

  رويس 1 7}عما يقولون{ 736 70

  رويس 1 8}يسبح له{ 736 71

  هشام 1 }كسفا{ الروم 741 72

  شعبة 2 }ءاتوني{ 760 73

  قالون 1 }ألهب{ 763 74

  شعبة 1 }تساقط{ 765 75

  ابن وردان 1 }اشدد{ }وأشركه{ 771 76

  ابن وردان 1 }أولم تأتهم بينة{ 784 77

  ابن ذكوان 1 }على ما تصفون{ 791 78

  إدريس 1 }أذن للذين{ 798 79

  رويس 1 9}عالم الغيب{ 806 80

  قنبل 2 }رأفة{ 809 81

  قنبل 1 }بما تقولون فما{ 819 82

  هشام 1 }حذرون{ 824 83

 ابن عامر، شعبة  1 }خبير بما تفعلون{ 836 84

  السوسي 1 10}أفال تعقلون{ 840 85

 قنبل، روح  1 }ليذيقهم بعض الذي{ 847 86

  ابن ذكوان 1 }ألتوها{ 855 87

                                                           
 االسراء7
 االسراء8
 المؤمنون9

 القصص10



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

  هشام 1 }منساته{ 863 88

  رويس 1 }وال ينقص{ 871 89

 قالون، أبو عمرو، شعبة  1 }يخصمون{ 875 90

  ابن عامر 1 11}فاكهين{ 878 91

  البزي 1 }لينذر الذين { 881 92

  ابن عامر 1 }وإن إلياس{ 885 93

  هشام 1 }بخالصة{ 889 94

  ابن ذكوان 1 }تأمروني{ 895 95

  ابن ذكوان 1 }تدعون{ غافر 896 96

  ابن عامر 1 }قلب متكبر 898 97

  رويس 1 }ويعلم ما تفعلون{ 903 98

 عدد الكلمة رقم 04
 المختلف عنهم

 متعدد واحد

  هشام 1 }لما متاع{ 908 99

  شعبة 1 }نقيض{ 909 100

  هشام 1 }ولنوفيهم{ 920 101

  البزي 1 }ءانفا{ 922 102

  هشام 1 }فئازره{ 926 103

  قنبل 1 ألتناهم{}وما  932 104

  شعبة 1 }المنشئات{ 937 105

  الكسائي 1 }يطمثهن{ 939 106

                                                           
 المطففين11

 



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

  رويس 1 }وما نزل من الحق{ 943 107

  شعبة 2 }انشزوا{ }فانشزوا{ 948 108

  هشام 1 }كي يكون{ 949 109

  هشام 1 }دولة{ 949 110

  هشام 1 }يفصل بينكم{ 950 111

  ابن ذكوان 1 قليال ما تؤمنون 958 112

  ابن ذكوان 1 قليال ما تذكرون 958 113

  البزي 1 }وال يسأل{ 960 114

  هشام 1 }تمنى{ 970 115

 هشام، رويس، حفص، ابن ذكوان، ابن كثير، روح 1 }سالسال{  971 116

 روح 1 }قواريرا{ 972 117

  هشام 1 }قواريرا{ 973 118

  ابن عامر 1 }وما تشاءون{ 976 119

  ابن جماز 1 }أقتت{ 976 120

  ابن جماز 0 }أقتت{ 977 121

  رويس 1 }سجرت{ 983 122

  رويس 1 }سعرت{ 984 123

  روح 1 }ال يكرمون{ 992 124

  روح 1 }وال يحضون{ 992 125

  روح 1 }وتأكلون{ 992 126

  روح 1 }وتحبون المال{ 992 127



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

  قنبل 1 }أن رءاه{ 995 128

  رويس 1 النفاثات{} 999 129

 

 جدول العزو في منظومة عزو الطرق للمتولي حسب عناوين المنظومة: -3

 النسبة الباب/الفصل
 طبيعة المالحظة مالحظة

 المتولي اإلزميري

   041 طرق هاء السكت

   027 مبحث}الصراط{ لخالد

   012 طرق بين السورتين

   044 مبحث طرق الغنة

   165 المدمبحث طرق مراتب 

   031 طرق اإلبدال ألبي عمرو

   037 مبحث طرق السكت لحمزة

   011 مبحث طرق عدم السكت لحمزة

   004 طرق توسيط }ال{ لحمزة

   070 مبحث طرق وقف همزة وهشام على الهمز

   12 مبحث طرق إمالة هاء التأنيث

   008 مبحث طرق سكت ابن ذكوان

   002 مبحث طرق سكت حفص

   004 مبحث طرق سكت إدريس

   035 مبحث طرق أوجه البدل لألزرق



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   019 مبحث طرق أوجه اللين لألزرق

   024 طرق ما فيه اإلبدال والتسهيل لألزرق

   013 طرق ذوات الياء ورؤوس اآلي لألزرق

   090 طرق األزرق في الراءات

   029 طرق الالمات لألزرق

   003 طرق }ءأنذرتهم{ للحلواني

   001 طرق إمالة }زاد{ و}شاء{ و}جاء{

   005 طرق إمالة }كافرين{ وذوات الراء للصوري

   001 مبحث عدم الغنة في الياء للضرير

   053 طرق اإلدغام الخاص لرويس والعام ليعقوب

   026 طرق اإلظهار واإلدغام في باب }اتخذتم{ لرويس

   014 مذهب أبي الطيب عن رويس

   009 طرق مذهب قنبل في الهمزتين المتفقتين من كلمتين

   040 طرق مذهب أبي عمرو في فعلى

   830 المجموع

 الباب/الفصل
 النسبة

 طبيعة المالحظة مالحظة

 المتولي اإلزميري

   016 ويلتى{ وبابه للدوريا طرق إمالة }الناس{ وتقليل }ي

   016 طرق إمالة نحو }القرى التي{ للسوسي

   012 طرق مذهب السوسي في الوقف على نحو }النار{

   048 }بارئكم{ وباب }يأمركم{ ألبي عمرو



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   004 }جبرئيل{ }ميكائيل{ }ننسخ{ }أمانيهم{

   018 مذهب ابن ذكوان في }إبراهيم{

   010 مذهب أبو عمرو وهشام في }أرنا{ و}أرني{

   003 مذهب البزي في }خطوات{ و}ألعنتكم{

   001 همزة الوصل

   006 }يبسط{ و}بسطة{ البن ذكوان

   003 طرق فتح }زاد{ البن ذكوان

   056 طرق اإلظهار واإلدغام ألبي عمرو في }جاوزه هو{

   007 طرق اإلمالة في حمارك

   003 طرق إظهار }أنبتت سبع{ البن ذكوان

   009 طرق االختالس في }نعما{

 سورة آل عمران

   034 عمران: مبحث }التورية{ لقالون وحمزةسورة آل 

   021 مبحث }عمران{ و}المراب{ و}إكراههن{ و}اإلكرام{ البن ذكوان

   004 }هأنتم{ لألزرق

   021 مبحث ها }يؤده{ وبابها

   029 مبحث }أن لم يره{ لهشام وابن وردان ويعقوب

   044 طرق الفتح والتقليل واإلمالة في ذي الراءين لحمزة

 سورة النساء

   007 طرق إمالة }ضعافا{ لخالد

   006 طرق التقليل في }الجار{ و}جبارين{



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   021 مبحث التقاء الساكنين البن ذكوان وقنبل

   030 طرق إدغام باء الجزم في الفا لخالد وهشام

   003 طرق الصاد فيال }أصدق{ لرويس

   034 مبحث الياءات المحذوفة في الوصل للساكنين

   466 المجموع

 

 طبيعة المالحظة مالحظة النسبة الباب/الفصل

 المتولي اإلزميري

   004 طرق اإلسكان واالختالس في }تعدوا{ لقالون

   016 طرق اإلظهار واإلدغام في }هل{ و}بل{

   007 سورة المائدة

   014 سورة األنعام

   004 مبحث }اقتده{

   009 يكون{ لهشامطرق }يكن{ }المعز{ }أن 

   013 مبحث الياء من }محياي{ لألزرق

   002 سورة األعراف: مبحث }أن لعنة{ لقنبل

   003 }أورثتموها{ البن ذكوانمبحث سورة األعراف: 

   005 }أرجئه{ لهشام سورة األعراف: مبحث

   005 }ءأمنتم{ لهشام وقنبل سورة األعراف: مبحث

   062 األعراف: مبحث كلمات مختلفة سورة

   002 سورة األنفال



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   012 سورة التوبة 

   010 سورة يونس

   022 سورة هود

   006 سورة يوسف عليه السالم

   009 سورة إبراهيم

   018 مبحث }البوار{ و}القهار{ لحمزة

   007 مبحث }أفئدة{ لهشام

   004 سورة الحجر

   007 ذرأنا{ البن ذكوانمبحث }إذ{ و}لقد 

   014 سورة النحل

   021 طرق حفص في السكتات األربع وأحكام أخرى

   014 طرق قالون واألزرق في تقليل ها يا

   040 طرق مراتب }ع{

   012 سورة طه

   009 سورة األنبياء

   004 سورة المؤمنون

   355 المجموع

 

 المالحظة طبيعة مالحظة النسبة الباب/الفصل

 المتولي اإلزميري

   003 سورة النور



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   017 مبحث }ويتقه{ لخالد

   004 طرق إظهار }لبعض شأنهم{ ألبي عمرو

   002 سورة الفرقان

   008 سورة النمل

   004 سورة لقمان

   008 سورة األحزاب وسبأ

   173 سورة يس عليه السالم

   058 سورتا الصافات وص

   011 الزمر سورة

   009 سورة غافر

   025 سورة فصلت

   004 سورة الشورى

   011 سورة الزخرف

   011 سورة األحقاف

   003 سورة الفتح

   008 سورة الذاريات

   031 سورة الطور

   013 سورة الحشر

   002 سورة الممتحنة

   001 سورة المنافقون

   001 سورة الطالق

   013 سورة الملك



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

   008 سورة الحاقة

   001 سورة المعارج

   003 سورة القيامة

   036 سورة اإلنسان

   005 سورة المرسالت

   003 سورة المطففين

   002 سورة الفجر

   024 طرق التكبير

   502 المجموع

    

   2153 المجموع

 

نظم طيبة النشر من ألف وخمسة عشر بيتا من بحر الرجز، وتحتل  يتألف

( الباقية على فرش 583( بيتا، وتشتمل األبيات )432األصول منها )

( ألفين وثالثمائة وستة 2326( ألف ومائتين وست كلمات في )1206)

وعشرين موضعا، باإلضافة إلى باب التكبير وآداب الدعاء وخاتمة 

 المنظومة.

في مائتين وست عشرة كلمة أو ( 216المنظومة )أصول  ف فيورد الخل

 قاعدة او شبه قاعدة.

أو  كلمة ئة وتسعة وعشرين( ما129)وورد الخلف في فرش المنظومة 

( ثالثمائة 345قاعدة أو شبه قاعدة. فكان مجموع الخلف الواقع فيها )

 وخمسة وأربعين موضعا على نحو ما وصفنا.

في  عشرة قراء،أحد ومائة طريقا لكل قارئ، في ( 101على معدل )

يكون العدد اإلجمالي لعدد ما يفترض عزوه  ( موضعا اختلفوا فيها2326)

 ا.عزو ( مليون2.349أكثر من ) اتفاقا واختالفا



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

 لتحرير النشر.هذا مقدار ما راجعه اإلزميري 

عزاه  % مما 0.01، أي أقل بكثير من ولم ينبه إال على أقل من مائة مسألة

  ابن الجزري في النشر.

، ومنهم من الطيبة فرشالرواة من لم يرد عنه خالف في  ومن القراء أ

 ورد عنه بقلة، ومنهم من ورد عنه بكثرة، كما يتضح في اإلحصاء التالي:

لم يرد فيها خالف عن نافع بتمامه، وال عن ورش من طريقيه، وال عن 

عن خلف عنه، وال عن أبي عاصم بتمامه، وال عن حمزة بتمامه، وال 

الحارث، وال عن الدوري عن الكسائي، وال عن يعقوب بتمامه، وال عن 

 خلف بتمامه، وال عن إسحاق عنه.

 ورد الخالف عن:

 ( عشرة مواضع، 10( سبع كلمات في )07) قالون 

 ( موضع واحد، 01( كلمة واحدة في )01ابن كثير )

 وأربعين موضعا، ( اثنين 42( ست كلمات في )06لبزي عنه )ا

( أحد وعشرين 11( ثالث عشرة كلمة في )13قنبل عن ابن كثير )

 موضعا

 ( أربعة وعشرين موضعا24( إحدى عشرة كلمة في )11أبي عمرو )

 ( موضعين02( كلمتان في )02لدوري عن أبي عمرو منها )ا

 ( مواضع07( سبع كلمات، في )07ابن عامر منها )

 ( ثالثين كلمة.30وعشرون كلمة، في ) ( تسع29هشام )

 ( خمسة وخمسين موضعا.55( ثالث عشرة كلمة، في )13ابن ذكوان )

 ( ثمانية وعشرين كلمة.28( سبع عشرة كلمة، في )17شعبة )

 ( ستة مواضع.06( أربع كلمات، في )04حفص )

 ( موضعين.02( كلمتان في )02خالد )
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 مالحظات اإلزميري والمتولي

ى ألفين ومائة علحاسمة مالحظة  وعشرون ثالثلإلزميري والمتولي معا 

% مما 99، أي ان بن الجزري ألصول النشرال وثالثة وخمسين عزوا

اطئة، كما عزاه ابن الجزري للكتب صحيح، وال تكاد توجد نسبة خ

 عرض المالحظاتسيتضح من 

نوجز المالحظات في ما يلي على ترتيب نظم "عزو الطرق" معتمدين 

على كتاب الشيخ أيمن رشدي سويد: "السالسل الذهبية" بخصوص 

الطرق. وعلى تحقيقه لـ"نشر القراءات العشر" بخصوص موضوع 

 المالحظة

 األولى: المالحظة 

أن يفيد  1131-1130، 1129ما جماع الفقرات  النشر ذكر

ذكروا ألبي عمرو بكماله اإلظهار واإلدغام وغيرهم" جمهور العراقيين "

في باب اإلدغام الكبير، وأن ليس ألبي عمرو من تلخيص أبي معشر 

 ن الصفراوي إال اإلدغام في الباب.وإعال

 المتولي في البيت  أفادف

 سوسيهم ليسوا من النشر اعلمن  وجامع البيان وتالياه عن  -126

صحيح  جامع البيان والغاية واالعالنأن ما عزاه ابن الجزري ل معنى هذا

، انظر السالسل: لكن هذه  الكتب ليست من طرق السوسي في النشر

287-289 

 

ليعقوب  قصر المنفصل 1294-1290النشر:  المالحظة الثانية: عزا

 على تفصيل لما في المبهج، إلى التجريد والمبهج، 

 بقوله: 141-139البيت وذكره المتولي في صحيح ما عليه اإلزميري، ال

 خالف ما في النشر االزميري أرا وما ابن فحام وسبط قصرا -139
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 في ذكر نص مبهج فلتدر     لكنه موافق للنشر -140

 في مبهج فكن فقيه المعنى  وهو الذي إياه قد وجدنا -141

شعيب كما حققه الشيخ محمود  ، وليس القصر، فيهما فويق القصرفبان أن 

المصري. وأقوى دليل على ما ذهب إليه اإلزميري أن ابن الفحام نص 

 وقال أن "يعقوب في ذلك كالكسائي". على مد }هأنتم{، 154ص 

 

 المالحظة الثالثة: 

الطبري وأبي القاسم الهذلي وابن معشر  ، إلى أبي1339، فقرة النشر عزا

  التعظيم لجميع أصحاب قصر المنفصل.مد مهران 

علق على ذلك اإلزميري بأنه ليس مد التعظيم في غاية ابن مهران إال البن 

معشر إال البن كثير  كثير وحده، وليس مد التعظيم في تلخيص أبي

 . قال في العزو:وحدهما ويعقوب

 والطبري كذا ابن مهران يلي والمد للتعظيم يروي الهذلي -145

 ير وحدهفي غاية البن كث  لكن االزميري قال عنده -146

 وابن كثير ليس إال ينتمي وقال عند البطري للحضرمي -147

 خالف ما في النشر حيث أسجله وهكذا وجدت في التلخيص له -148

 

 المالحظة الرابعة: 

أن الكافي ذكر إبدال الهمزة الساكنة مع اإلظهار  ،1130فقرة ذكر النشر، 

بالسوسي  دون اص ألبي عمرو بكماله، ثم ذكر أن الكافي ذكر أن ذلك خ

تخصيص المصباح وتلخيص العبارات للسوسي، فنبه  الدوري، ولم يذكر

 العزو: فيبقول المتولي عليه اإلزميري 

 كاٍف من المصباح فاحمد الصمد كذا بتلخيص العبارات ورد -159

 ومر خلف الشيخ في التيسير هذا على ما قاله اإلزميري -160
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 المالحظة الخامسة: 

في، وبعد ، مد }شيء{ عند السكت الخاص من الكا1581فقرة  النشر،ذكر

الثالثة السكت على  اإلزميري أن الموجود في الكافي هو التفتيش وجد

 كلها: }ال{ و}شيء{ }والمفصول{.

حمزة بكامله من كتب منها الهادي عن عدم السكت  1585وذكر في فقرة 

كما في "السالسل  ،في النشر فأفاد المتولي أن الهادي ليس من طرق خلف

 عزو الطرق  ، قال في385-383الذهبية" ص 

 وما بكاٍف غير سكت وسلف وليس في الهادي رواية خلف -184

 أفادنا ذاك وذا المنصوري خالف ما في النشر فاإلزميري -185

 

 المالحظة السادسة: 

د{ }ال مد التبرئة في نحو }ال مرإلى المستنير  ،1341، فقرة النشر عزا

د التبرئة لحمزة غير موجود  بأن م طاقة{ لحمزة بكماله، وقال اإلزميري

في واحدة منها مد التبرئة لديه ، لكن جاء  المتوفرة الكثيرةالمستنيرنسخ في 

وابن سعدان ليس من رواة حمزة في البن سعدان عن سليم عن حمزة، 

فة إلى نص باإلضا انظر تعليق الشيخ أيمن في الفقرة نفسهاالطيبة، 

 المتولي:

 توسيط }ال{ لخلف يا صاح  في مبهج تلخيص المصباح -186

 لحمزة وقال نشر مدها   ولم نجد في مستنير مدها -187

 وال لخال دبه مد قفي    وقال االزميري ما لخلف -188

 عن نهرواني بال إنكار   بل هذه رواية العطار -189

 ي نسخ كثيرةولم أره ف   قال كذا رأيته في نسخة -190
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  المالحظة السابعة:

مكيا ابن أبي طالب من القائلين بالحذف أو التسهيل في نحو أن النشر  عزا

}مشتهزءون{ لحمزة عند الوقف، فبين المتولي تبعا لمنهج اإلزميري أن 

، "كتاب التبصرة" لمكي ابن أبي طالب ليس من طرق خلف في النشر

 وذلك بقوله:

 ليس طريق النشر كن ممن عرف  لخلفومثلهم مكي ولكن  -217

ويبقى الحكم خاصا  .385-383وهو كذلك كما في السالسل الذهبية ص 

 بخالد، خالف تعميم النشر.

 

 المالحظة الثامنة

اإلبدال والتسهيل إلى كتاب الكافي البن شريح  ،1445فقرة  النشر،عزا 

أنه يي راإلزمي ، فنقل المتولي عنفي الثانية من نحو }جاء أحد{ لورش

 في البيت: ، وهو كما قالليس في كتاب الكافي إال اإلبدال في هذا النوع

 في كاٍف اإلبدال ال التسهيل  والحبر إزميرينا يقول  -276

 

 المالحظة العاشرة

، فيما يخص الهمزة الثنية من  }جاء ءال{ 1464لم يذكر في النشر، فقرة 

أن لمكي ابن أبي طالب فيها اإلبدال  إال تفصيل الداني، وأضاف اإلزميري

 :والتسهيل

 وخلف مكي قال االزميرير و}جاء ءال{ سهل الداني  -279

 

 المالحظة التاسعة

، من الذين يفتحون ما اصطلح عليه بذوات 2023ذكر في النشر، فقرة 

الياء، فنبه المتولي بناء على منهج اإلزميري أن في تلخيص العبارات 
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مة تقليل جميع ذوات الياء ورؤوس غير المتصلة بالهاء، ألبي علي  ابن بلي

 قال في العزو وهو كذلك في في النسخة المطبوعة.

 في كل ذا العنوان ثم المجتبى ..... وبين بين أاوجبا  -281

 فعنهما الداني به قد أخذا كذا ابن خاقان وفارس وذا -282

 لكنه نحو بناها استثنى  والبن بليمة ذا وجدنا -283

 

 المالحظة العاشرة

، أن ابن شريح والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام 2185النشر، فقرة ذكر

يرققون كلمة }صهرا{ من باب }ذكرا{، لكن المتولي بناء على منهج 

اإلزميري ذكر بأن ابن الفحام ال يستثني كلمة }صهرا{ إنما يفخمها 

 قال:كالكلمات الخمس األَُخر. 

 من الهداية وهاد ذا قبل  فصل وسائر الباب بتفخيم -309

 عن عبد باق عن أبيه فاستفد مع خلف كاف وبتجريد يرد -310

 تفخيم رصهرا{ حسبما لنا ظهر  ولكن التجريد لم يكن يذر -311

 

 المالحظة الحادية عشرة

، أن البن بلمية في تلخيص العبارات وجهين 2194ذكر في النشر، فقرة 

، وذكر المتولي تبعا لمنهج اإلزميري أن ليس في تلخيص في راء }حيران{

 49العبارات إال الترقيق، وهو كذلك، انظر التلخيص ص 

 والبن بليمة قد وجدته هذا الذي في النشر قد رأيته -332

 خالف ما أورده في النشر  مرققا بال خالف فادر -333

 

 المالحظة الثانية عشرة:



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

ابن الفحام من قراءته على ، أن 2252 ذكر ابن الجزري في النشر، فقرة

م  بعد الطاء المفتوحة إال لورش الالم عبد الباقي من طريق ابن هاللفخ 

، وذكر المتولي أن ذلك ليس من طرق النشر، وعمل }الطالق{ و}طلقتم{

 قال في العزو أنصار وخصوم المتولي على ما ذكره.

 ابن فحام تال من طرق النشر  }طلقتم{ }الطالق{ بالترقيق ال -336

 المالحظة الثالثة عشرة

}صلصال{ وجهين في الالم الساكنة  ، أن في2258ذكر في النشر، فقرة 

والطبري، فأفاد المتولي بانه ليس في كتاب  التبصرة والكافي والتجريد من

 التجريد البن الفحام إال تغليظها.

 تمجداخالف ما في النشر فافهم  وهو من التجريد وجها واحدا -341

 

 المالحظة الثالثة عشرة: 

، أن الجوهري روى عن التمار اإلظهار في 1900النشر، فقرة  ذكر

الثمانية عشر الباقية، وقال سواه أي في في  والخالف}لتخذت عليه أجرا{ 

 اإلزميري، بل اإلظهار عنه في المواضع التسعة العشر كلها، حرف

 وسواه. الكهف

 إظهاره فقط هو المروي  وقال في سواه االزميري -394

 

 المالحظة الرابعة عشرة: 

، كتاب الهادي من مميلي كلمة }الناس{ 2074يذكر في النشر، فقرة  لم

 المجرورة، وهو منهم، وقال: في العزو:

 "االزمير عن هاٍد هو الصحيح في  وفي..................." -443

 

 المالحظة الخامسة عشرة
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أبا العالء الهمذاني في حكم الم الجاللة  ،2266لم يذكر في النشر، فقرة 

عند إمالة السوسي لنحو }نرى هللا{ وهو قد جوز الوجهين. فنقل المتولي 

 :في الالم، فقال في العزو إفادة اإلزميري بوجود وجهين

 كما في االزميرِّ وجهان اثبتا وألبي العال عن القاضي أتى -464

 

 المالحظة السادسة عشرة

، أن عن أبي عمرو وراوييه في باب }بارئكم{ 2655ذكر النشر، فقرة 

 خمسة مذاهب:

 اإلسكان عن أبي عمرو

 االختالس عن عن أبي عمرو

 االختالس من رواية الدوري واإلسكان من رواية السوسي

 اإلسكان من رواية الدوري واالختالس من رواية السوسي

 اإلتمام واالختالس واإلسكان عن أبي عمرو من اإلعالن.

في الكافي والهداية المذهب الثالث ذكر النشر: "وهو المنصوص عليه وفي 

 والتبصرة والتلخيص والهادي وأكثر كتب المغاربة".

 في أصول النشر تلخيصان:

"تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات" البن بليمة، غير محلى بـ"ال" 

 إلضافته

 التلخيص في القراءات الثمان ألبي معشر الطبري، محلى بـ"ال"

النشر يعني كتاب ابن بليمة، لكن تسميته للكتاب تدل على كتاب أبي معشر 

الطبري، ولما عاد اإلزميري إلى كتاب الطبري وجد اإلسكان للسوسي، 

فنبه عليه، واطلع المتولي متبعا منهج اإلزميري على تلخيص ابن بليمة 

يص الطبري، فقال في ووجد أن قصد النشر تلخيص ابن بليمة وليس تلخ

 :العزو

الَف ما عليه االزميري جرى والطبري اإلسكاَن قط ال يرى -490  خِّ
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 المالحظة السابعة عشرة

،: "وفصل بعضهم عنه، فروى األلف في البقرة 2725ذكر النشر، فقرة 

خاصة، والياء في غيرها، وهي رواية المغاربة قاطبة وبعض المشارقة 

 عن ابن األخرم عن األخفش..."

 على كالم النشر في هذه الفقرة أمرين: فالحظ المتولي

من البن عامر في كلمة }إبراهيم{ وهو   األول: لم يتعرض ابن بليمة

 من تلخيص العبارات. 74-65المغاربة، انظر فرش سورة البقرة ص 

الثاني: ورد في كتاب التلخيص للطبري من طريق األزرق عن الجمال 

ع بالياء، وهو اختيار عبد عن الحلواني عن هشام }إبراهيم{ في المواض

الباقي شيخ ابن الفحام عن هشام كما وجده اإلزميري في التجريد، ولم 

 :يذكره النشر، بل أطلق له األلف اتفاقا، قال المتولي في العزو

 بالياء عند الطبري سامي  واألزرق الجمال عن هشام -502

 مكما بتجريد وجدنا والسال  وهو اختيار عبد باق عن هشام -503

 نصا عن ابن عامر مَسطَّرا  وما بتلخيص العبارات نرى -504

 

 المالحظة الثامنة عشرة

، إدغام عدد من الرواة والمقرئين واَو }هَو{ 1149ذكر في النشر، فقرة 

سائر إظهاره المضموم هاء نحو }هو والذين{، وكمل الفقرة بقوله: "وروى 

الغاية البن مهران واالعالن  البغداديين سوى من ذكرنا" فبين المتولي ان

النشر، وهو كذلك، انظر السالسل السوسي في للصفراوي ليسا من طرق 

، لكن لم يتبين وجه 289-287الذهبية" للشيخ أيمن رشدي سويد،  ص 

 المهم قال المتولي: ذكر الصفراوي في سائر البغداديين.
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 وما هما في النشر عن سوسي  والبن مهران وصفراوي -536

 

 

 مالحظة التاسعة عشرةال

، أن ابن ذكوان أظهر تاء التأنيث الساكنة عند 1863ذكر النشر، فقرة 

"سجز" ، واختلف عنه في الثاء فأدغم األخفش وأظهر الصوري، ثم قال: 

، ولم يذكر خالفا "واستثنى الصوري من السين }أنبتت سبع{ فقط فأدغمها

ر ورد عن الصوري عن الصوري في هذا، فنبه المتولي على ان اإلظها

 بطريقيه من المبهج، وعن المطوعي عن الصوري في المصباح.

 فقال:

 ي فعي}أنبتت{ المبهج للصور مطوعيوأظهر المصباح لل -557

 ....................................  والنشر قد أغفل ما ذكرنا -558

 

 المالحظة العشرون:

شام إسكان هاء باب ، أن الداجوني روى عن ه1213ذكر النشر، فقرة 

}يؤده{ بحروفه االثني عشر في مواضعه العشرين، فنبه اإلزميري على 

 الداجوني روى الثالثة في الباب

 األول: المد، من المبهج والكافي

 الثاني: القصر من المصباح

 الثالث: اإلسكان من سائر طرقه.

 قال المتولي في العزو:

 االزميري زيد اثنانوعند   وقد روى الداجوني باإلسكان -590

 قصر من المصباح عنه أخذا   مد  من الكافي ومبهج كذا -591
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 المالحظة الحادية والعشرون

يره{ في البلد ء من }لم ، ما نصه: "وسك ن الها1227ذكر النشر، فقرة 

الداجوني عن هشام، وكذلك روى أبو العز  في كفايته عن عبدان عن 

ى أنه لم ير في كفاية أبي العز من يسكن الحلواني عنه". فنبه اإلزميري عل

هاء }يره{ إال الداجوني، وبناء على هذه المالحظة فليس ابن عبدان عن 

 :رفه، قال في العزوالحلواني مسكنا خالفا لنص النشر الذي نقلناه بح

 كفاية عن ابن عبدان زكن }أن لم يره{ أسكن لداجوني ومن -597

 ها سوى الداجوني مسكنا قرافي  لكن االزميري قال لم أرَ  -598

 

 المالحظة الثانية عشرة:

، أن جمهور المغاربة، روى عن حمزة بكماله 2060ذكر النشر، فقرة 

تقليل نحو }لألبرار{، وذكر معهم الهادي البن سفيان، فنبه المتولي على أن 

كتاب "الهادي" ليس من من طرق خلف في النشر، وهو كذلك، انظر 

 385-383يخ أيمن رشدي سويد ص السالسل الذهبية للش

 في قول إزميرينا الرشاد وخلف ما كان في ذا الهادي -622

 

 المالحظة الثالثة عشرة

، الخالف الوارد  }بل طبع{ عن خالد، ولم يذكر 1868ذكر النشر، فقرة 

كتاب الوجيز، فنبه اإلزميري على وجود اإلظهار واإلدغام معا عن 

اب الوجيز، لكن المتولي علق على حمزة، وليس عن خالد فقط في كت

تنبيهه بان كتاب الوجيز ليس من طرق خالد في النشر، وما ذكره المتولي 

-383هو الصحيح، انظر السالسل الذهبية للشيخ أيمن رشدي سويد ص 

385 

 وجيز عن حمزة فلتفهم تجل  وذكر الوجهين االزميري من الـ -688

 النشر كفيت البأسمن طرق    لكن لخالد الوجيز ليس -689
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 المالحظة الرابعة عشرة

، أن أبا طاهر قطع في العنوان باإلسكان وجها 2513ذكر النشر، فقرة 

واحدا، فذكر المتولي أن في كتاب العنوان وجهين، الفتح واإلسكان، قال 

 في العزو:

 سواه والمنصوص فيه اثنان والنشر لم يذكر من العنوان -716

 

 عشرة:المالحظة الخامسة 

من  ، أن الداجوني عن هشام ضم هاء }أرجئه{1229ذكر النشر، فقرة 

، فنبه اإلزميري على وجود وجه الصلة من التجريد، ومن غير صلة

المستنير من طريق المفسر، ومن التلخيص ومن طرق سبط الخياط عن 

 723-721الشذائي، قال المتولي في العزو، البيت 

 

  المالحظة السادسة عشرة

نصر الشذائي عن ابن جمهور أن ابن حبش وأبا  ،3163النشر، فقرة ذكر 

ن الشنبوذي عن أعن السوسي }إن ولي هللا{ بياء واحدة مفتوحة، ورويا 

بياء واحدة مكسورة، فنبه اإلزميري على روى ابن جمهور عن السوسي 

 أمرين:

، مشددة أن في روضة المعدل وجهين: }إن وليي هللا{ بياءيناألول : 

مثل قراء الجمهور، و}إن ولي هللا{ بياء واحدة  ورة فمفتوحة مخففةمكس

، وذلك من مكسورة مثل رواية الشنبوذي عن ابن جمهور عن السوسي

 روضة المعدل.

الثاني: أنه ذكر في النشر طريق الشنبوذي عن ابن جمهور فأد اإلزميري 

أثبت أن ليس في المصباح طريق ابن جمهور، وال طريق الشنبوذي. وقد 

، لكنه علق في السالسل ين البن جمهورطريقالشيخ أيمن رشدي سويد 
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عليهما بقوله: "لم أجد في نسخ المصباح التي عندي طريق ابن جمهور 

ت( وهللا /7عن السوسي، وكذا ذكر اإلزميري في كتابه: تحرير النشر)

 أعلم"

 ي شان األمر األول:ف قال المتولي 

 قد زاده من روضة المعدل ولوالثان االزميري عند األ -747

 قال في شان األمر الثاني:و

 في قول إزميرينا النصاح  والشنبوذي ليس في المصباح -758

في قول هذا الحبر فاظفر   بل لم يكن فيه ابن جمهور ورد -759

 بالرشد

 المالحظة السابعة عشرة

فروى ابن ذكوان ،: "واختلفوا في }يخيل إليه{ 3593ذكر النشر، فقرة 

روح }تخيل{ بالتاء، على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير"، ولم و

يزد على هذا، فنبه اإلزميري على تذكير }يخيل{ للصوري بكماله عن ابن 

 ما قاله اإلزميري، ونصأقر ذكوان من المبهج، واطلع عليه المتولي و

 عليه بقوله في العزو:

 في مبهج نلفيه كاإلزميري  }يخيل{ الصوري بالتذكير -864

 

 المالحظة الثامنة عشرة

،: "اختلفوا في }قل ربي يعلم{ فقرأ حمزة 3620ذكر النشر، فقرة 

والكسائي وخلف وحفص }قال{ بألف على الخبر، والباقون }قل{ بغير ألف 

على األمر. ووهم فيه الهذلي وتبعه الحافظ أبو العالء؛ فلم يذكرا }قال{ 

 لخلف، وهللا اعلم"

الذي ذكر النشر أن الهذلي وهم فيه وتبعه أبو  أن فنبه اإلزميري على

بط الخياط والمصباح العالء، جاء أيضا في جامع الفارسي وفي الكفاية لس

للشهرزوري، وأن الخبر الذي اقتصر عليه النشر والطيبة واألمر 

 المتولي في العزو: هو األمر. قال اختيار خلف صحيحان عن خلف لكن
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 من جامع للفارسي فاعرف ألمر }قل رب{ اختيار خلفبا -867

 في ما لنا أبداه االزميري ُرحم مصباحهمكفاية للسبط مع  -868

   

 المالحظة التاسعة عشرة:

، في شأن إدغام وإظهار ورش لـ}ن والقلم{: 1913ذكر النشر، فقرة 

في  "وأطلق الوجهين جميعا عنه أبو عبد هللا بن شريح........" أي ان

فنبه اإلزميري على أنه ليس في الكافي إال الكافي اإلظهار واإلدغام، 

 اإلدغام، وذلك معنى قول المتولي:

 وقال اإلزميري ليس مظهرا  وصاحب النشر لكاف أظهرا -911

 

 المالحظة العشرون:

، في شان }يس والقرءان{: أن أبا العز وابَن سوار 1907ذكر النشر، فقرة 

الء وصاحب التجريد والمبهج واألكثرين قطعوا لالصبهاني والحافَظ أبا الع

بإالدغام، وان أبا بكر بن مهران والحافظ أبا عمرو الداني قطعا له 

ان الخالف في }ن والقلم{ كالخالف في  1913باإلظهار، ثم قال في الفقرة 

}يس والقرءان{، وذلك يعني أن لالصبهاني اإلظهار واإلدغام في }ن 

اإلزميري ان ليس لالصبهاني في }ن والقلم{ إال اإلظهار،  ، فبينوالقلم{

 :وذلك معنى قول المتولي في العزو

 هنا في قول االزميري يرى  لكن االصبهاني حتما اظهرا -930

 

 المالحظة الحادية والعشرون

 وال في السور الزخرف 1126-1124ات لم يذكر النشر في الفقر

والمطففين ضم الهاء والميم للرملي عن   والذاريات والطور والمعارج

في }يومهم الذي{ في الزخرف  الصوري عن ابن ذكوان عن ابن عامر

فأفاد ، رج، وفي }أهلهم انقلبوا{ في التطفيفاوالذرو والطور والمع

اإلزميري أن ذلك صحيح عنه من المستنير والمبهج والجامع للفارسي 



لنشر اإلمام ابن  نماذج من تحريرات الشيخ مصطفى اإلزميري
 الجزري من خالل منظومة عزو الطرق لإلمام المتولي

ال المتولي بأنه وجده بنفسه والمصباح واإلرشاد وتلخيص أبي معشر، وق

 :في التلخيص والمستنير والمبهج، فقال 

 }انقلبوا{ ها ضم رمليهم         }يومهم الذي{ }إلى أهلهم{  -1017

 للفارسي من مصباح وعي  من مستنير مبهج وجامع -1018

 يا ذا قرر األزميريكما في    إرشاٍد بالتلخيص أي للطبري -1019

 كمستنير مبهج فليعتمد  لخيص وردوقد وجدتًّه بت -1020

 

 

 المالحظة الثانية والعشرون

ما ملخصه أن أبا العالء لم يذكر البن ذكوان إال ، 4440ذكر النشر، فقرة 

ياء تحتية في  }قليال ما تؤمنون{ و}قليال ما تذكرون{ بسورة الحاقة، ثم قال 

.."، النشر: "وروى النقاش عن األخفش }تؤمنون{ }تذكرون{ بالخطاب..

وذلك يعني ان أبا العالء يقول إن الخطاب للنقاش وحده، وأن الغيب للرمل 

، وقال اإلزميري بأن والمطوعي عن الصوري والبن األخرم عن النقاش

الموجود في غاية أبي العالء الخطاب للنقاش وابن األخرم عن األخفش، 

 والغيب للمطوعي والرملي عن الصوري، وذلك ما تفيده عبارة غاية

االختصار التي نقلها الشيخ أيمن رشدي سويد في الهامش، وجاءت هكذا: 

 "}يؤمنون{ }يذكرون{ بالياء فيهما: مكي، شامي غير األخفش، ويعقوب".

 تجد هذا  في العزو عند قول المتولي:

 حقا عن النقاش يرويه المال خطاب }يؤمنون{ والذي تال -1060

 عن ابن اخرم خطابا انجال وزاد االزميري عن أبي العال -1061

 المالحظة الثالثة والعشرون: 

، إلى كتاب العنوان ألبي طاهر صاحب 1346عزا النشر، فقرة 

الطرسوسي إشباع لفظ }شيء{ وقصر باقي الباب، فذكر المتولي انه اطلع 
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على العنوان ووجد فيه ما ذكره اإلزميري في التحفة من أن ليس في 

 قصر باقي الباب، وذلك حيث يقول:العنوان إال توسيط }شيء{ و

 نجد سوى توسيطه بال وهم  كاٍف وتجريد، وفي العنوان لم -262

    وفاق ما في تحفة تقررا -263


