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 ملخص الرسالة

 

 -:احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد

فُ ُيوُض اإِلتَقاِن ِف ُوُجوِه الُفرقَاِن  :بعنواننيل درجة املاجستري هو املقدم ضمن متطلبات فهذا البحث 
من بداية سورة ، (ه 983: املتوىف سنة) القارئ املصريخري اهلل بن خري الدين لإلمام ، ِف الِقرَاءاِت الَعشر

 .، دراسًة وحتقيقاً هود إىل هناية سورة النحل
قسم الدراسة، وقسم التحقيق، فأما القسم األول فقد : هذا الكتاب على قسمني وقد جاء حتقيق

، ومتهيد جعلته ِف احتوى على مقدمة بيَّنُت فيها أمهية البحث وأسباب اختياره، واخلطة التفصيلية للبحث
بيان تعريف علم القراءات، وفضله وأمهيته، وترمجت فيه للقراء العشرة، وأحلقت به جدواًل لرموز القراء 

 .ورواهتم ِف الكتاب

مث يلي ذلك فصالن، األول ِف دراسة املؤلف، ذكرت فيه امسه ومؤلفاته ووفاته، ونواٍح من عصره، 
 .مفصلة والثاين ِف دراسة الكتاب، وفيه مباحث

 مث القسم الثاين، وقد حققت فيه مخسة عشر لوحاً من الكتاب، مث خامتة موجزة تضمنت أبرز النتائج
 .،  مث فهارس لتيسري البحث ِف الكتاب واالستفادة منهوالتوصيات

أن تناقل علم القراءات كتابة ومشافهة جياًل : وقد خرجت من هذا البحث جبملة من النتائج، منها
، وهذا مما ال يوجد عند -عنايتها بكتاب رهبا، وتبليغه بأوجهه الدقيقة-عدُّ مفخرة هلذه األمة، بعد جيل ليُ 

 .غريها من األمم، ومما يدل على حفظ اهلل لكتابه العزيز

كانت هلم جهود مباركة ِف خدمة الذين   ،ف هذا الكتاب يعدُّ من العلماء املغمورينمؤل  أن : ومنها
علوم القرآن، ومل يصلنا من ترمجته إال النزر اليسري، شأنه ِف ذلك شأن كثري من  علم القراءات وغريه من

 .علماء القراءات

 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  



4 

Summary 

Praise be to Allah, lord of the worlds, peace and blessings be upon our 

profet Muhammad and upon his family and companions. 

The present research, titled: Foyoodh Al-Etqan Fi Wojoh Al-Forqan 

(The perfection effusiveness) of the holly Qur'an's Ten Recitations, by 

Sheikh Hamdul- Allah Alqari, From the beginning of Surat Hood till the 

ending of Surat Al-Nahl. Verifying and studying the student: Mariam 

Hamdy Mohammed Noufal, for the obtainment of the master degree.  

The research is divided to two sections, the first one is the study, it has 

an introduction that includes the importance of the subject, the reasons of 

why I chose it, and a plan for the study, also includes a preface that 

explains the lingual and idiomatical meaning of Al-Qiraat, the importance 

of it, and a chart of the symbols of the ten Imams of Qiraat, and a brief 

definition for each one. 

Then comes two chapters, The first one is a study for the author, and  

a few sides from his age. 

The second one is a study of the book, then there's the second section 

wich is the manuscript verification, followed by a conclusion with the 

research results and recommendations. 

At the end, I added indexes to make it easy to look up and find. 

The present study reveals the following: 

The transmission of This kind of Quranic scince from one generation 

to another is considered a great pride to this nation, for concerning about 

Allah's Holly Book, and delivering it with each and every precise 

recitation. 

That particular aspict is a quality that no other nation has, it proves the 

way that Allah has preserved his own Holly Book. 

 



 

    

 الدراسة: القسم األول

 .نمقدمة، وتمهيد، وفصال: وفيه
 .وخطة البحث، وتتضمن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره :المقدمة
 :وحيتوي على :التمهيد

 .تعريف علم القراءات  

 .فضل علم القراءات، وأمهيته  

 .نبذة موجزة عن القراء العشرة ورواهتم  

 .ِف الكتاب رموز القراء العشرة ورواهتمجدول ببيان   
 .مؤلف الكتاب :الفصل األول
 .دراسة الكتاب: الفصل الثاني



 
  

 المقدمة
 :وتتضمن ما يلي

 .أهمية الموضوع  

 .أسباب اختيار الموضوع  

 .خطة البحث  
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 المقدم           ة

، هِ ائِ عمَ نَ  ظيمِ عَ ، وَ هِ ئِ آاَل  يلِ لِ لى جَ  عَ عاىلتَ  هُ دُ حَ أَ  ،انِ بيَ من الت   مَ هلَ ، وأَ انِ يَ من الب َ  مَ لَّ ا عَ ى مَ لَ عَ هلل  مدُ احلَ 
، مَ سلِ ا وَ نَ  هِ بِ  لَ مِ ن عَ ، مَ مِ لَ اجري الظُ يَ دَ  هِ بِ  ارَ أنَ فَ ، مِ مَ من بني األُ  هِ ملِ نا ِب فَ رَّ ، وشَ مَ عظَ األَ  تابَ ا الكِ لينَ عَ  لَ نزَ أَ 

 .ُحرِمَ وَ  كَ لَ هَ ه ُ فَ الَ ن خَ ومَ 
 دى به إىل احلق  وهَ ، من تال الكتابَ  م، خريِ آدَ  ولدِ  ، سي دِ األمي  اخلاتَ  على النب   والسالمُ  الةُ والصَّ 
 ،املهداة مع ذلك الرحةُ وهو وأمتَّه،  غِ الباَل  أحسنَ  غهُ ه، وبلَّ وأكملَ  األداءِ  فضلَ ه أاه عن رب  ، وأدَّ والصوابِ 
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ: ِف عاله ِف قوله جلَّ  املوصوفُ 

  .828: التوبة  چۆ ۆ  ۇ ڭۇ
 والغالمُ واألميُّ  وفيهم الشيخُ  ،على حرفٍ  ه القرآنَ تُ أمَّ  أن تقرأَ  -للعاملني رحةً  وهو املبعوثُ -عليه  شقَّ 
كما   بعةٍ سَ إىل ، حىت انتهى ِف احلروفِ  هُ ل يستزيدُ عَ وجَ ، خفيفَ ه التَّ ربَّ  لَ عليه، فسأَ  شأَ ا نَ مَ  إالَّ  نُ سِ ومن ال حيُ 

  .املعروف ِف األثرِ 
غوا ل  ب َ »: -- ب  النَّ  ولَ لني قَ ثِ تَ غونه حرفًا حرفًا ممُ ل  ب َ وي ُ  هُ حيفظونَ و  هُ ارسونَ دَ أقبلوا عليه يتَ  مث إن الصحابةَ 

 .مهُ عدَ قرؤوا هبا وأقرؤوا من بَ فَ  ،نايةٍ عِ  أشدَّ  هِ راءاتِ قِ ، وعنوا بِ (8)«و آيةلَ  وَ ّن  عَ 
علم هذا ال نيِ عِ فكثر الوافدون على مَ هم، من بعدِ فون واملصن   راءُ هم القُ ذوَ ى حَ واحتذَ  هم ِف ذلكَ عَ بِ وتَ 

من جيمعونه ما  ونيدو نابطني، و الضَّ  ةِ لَ قَ وصاروا يرحتلون بثًا عن الن َ ، العظيم واملؤلفون فيه وِف فروعه
ومنهم من  -(2)كأيب عبيد اهلل القاسم بن سالم–فمنهم من دوَّن مخساً وعشرين قراءة ، تلقراءاالروايات وا

                                                           

.4/871( 3448)صحيح البخاري ( 8)
" فضائل القرآن"وكتاب ، "القراءات"، له كتاب (ه857)، ولد سنة القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساين األنصاري (2)

.2/87 البن اجلزري ، غاية النهاية8/34 ِف القراءات العشر البن اجلزري النشر: ينظر(. ه224)ا، توِف سنة وغريمه
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من املؤلفني من بعده على  من سبَّع السبعة، وسار كثرير  لَ فكان أوَّ  (8)جماهد ون ذلك، حىت جاء ابنُ وَّن دُ دَ 
 .وغريه (2)كالداين،  دِ هذا العدَ 

، فاستوعب القراءات العشر بكتابيه التحبري والنشرسبقه ِف مجع  جهود من فأتَّ  (3)مث جاء ابن اجلزري
 .أ هبا إىل اليوم ِف سائر األقطارقرَ ، وهي اليت يُ املشهورة بني أئمة األمصارالعشر 
جزء من  حتقيقَ القرى، يسَّر يل بفضله  منَّ اهلل عليَّ بااللتحاق بالدراسات العليا ِف جامعة أم  مل  َّا و 

ف إىل ضِ القراءات العشر الصغرى، مرتبًا ترتيبًا مل أجد مثَله ِف أيٍّ من كتب املتقدمني، أَ خمطوط نفيس ِف 
، واكتسى حلاًل ِف الضبط والرسم وغري ذلك، ففاض علومًا زاكيةً  ةٍ مجَّ  من فؤائدَ  هُ فُ ذلك ما نثر فيه مؤل  

وض يُ ف ُ ): هُ إليه، فجاء امسُ  وبابر  عليه املسمى ودليلر  ، واالسم عنوانُ وكل مسمًى له من امسه نصيبر ، باهيةً 
رِئِ مُ  ال ينِ الد   ريِ خَ  نِ ب   اهللِ  ريِ للشيخ خَ ( العشر اءاتِ رَ ِف القِ  رقانِ الفُ  جوهِ ِف وُ  انِ قَ اإلت َ  : املتوىف سنة) ي  املصرِ  ق 

 .(ه983
 هُ ، كما أشكرُ الطريقِ  سواءِ  إىل اهلدايةَ  هُ وأسألُ  ،التوفيقَ  من اهللِ  دُّ مِ أستَ  هِ وحتقيقِ  هِ ِف دراستِ  أشرعُ  وإنّن إذ  

اليت كان منها النعم، و  رِ ّن به من وافِ ما خصَّ ، على هِ سلطانِ  وعظيمِ  هِ وجهِ  حداً يليق جباللِ  هُ سبحانه وأحدُ 
 .ناءَ والثَّ  الشكرَ  فكفى هبا نعمة تستحقُّ ، هِ وقراءاتِ  هِ حروفِ  ، وتَعلُّمِ هِ ابِ تَ كِ   ين حلفظِ اختارَ  أنِ 

 ،ةقمَّ العاين إىل فَ إىل من دَ ، عابَ ال أمامي الص  إىل من ذلَّ  ،باجلميلِ  والعرفانِ  اجلزيلِ  بالشكرِ  هُ أتوجَّ مث 
 فُ ، ويقِ رُ ك  الفِ  ، وحيتارُ اللسانُ  يعجزُ أمامكما  ..يَ واِلداواملعرفة،  العِ االط   فَ غَ سا ِف نفسي شَ رَ إىل من غَ 

 .اجلزاءِ  يكما عّن خريَ أن جيزِ  اهللَ  فأسالُ  ،عن اجلزاءِ  زِ كر العاجِ ذا شُ ه وإن كانَ ، القلمُ 
شكري وتقديري ملشرِف اجلليل، سعادة الدكتور حممد عصام القضاة،  مُ وأوفاها أقد   العباراتِ  وبأصدقِ 

 البالِ  وسعةِ  الصدرِ  مع رحابةِ  اإلرشادِ و  وجيهِ التَّ  سنِ من حُ  هِ يِ ا أوالنِ ملباإلشراف على هذا البحث، و  هِ تفضُّلِ ل
 .قِ لُ اخلُ  ودماثةِ 

الذي بذل من وقته وجهده لقراءة هذا البحث  ،ا أشكر سعادة األستاذ الدكتور حممد سالمة ربيعكم
 .   ِله، فله كل الشكر واالمتنانوتقوميه، وتصويب خطئه، وتسديد زلَ  ومناقشته

                                                           

وي، شيخ املقر داإلمام، املقرئ، املَ ، البغداديبَّاس ر أحد بن موسى بن العكأبو ب (8) ، (ه345)ولد سنة ئني، ث النَّح 
.85/273سري أعالم النبالء للذهب : ينظر(. ه324)، توِف سنة "السبعة"وله كتاب 

" املقنع"و " جامع البيان"و " التيسري" ، له كتاب(ه378)أبو عمرو عثمان بن سعيد، اإلمام احلافظ اجملود، ولد سنة ( 2)
.88/77، سري أعالم النبالء 9/459تاريخ اإلسالم للذهب : ينظر(. ه444)وغريها، توِف سنة 

 .وسأترجم له الحقاً ( 3)
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 يةِ كل    دِ ميعَ  وسعادةِ ، اجلامعةِ  لة ِف معايل مديرِ ثَّ ممَُ ، القرى أم   إىل جامعةِ  الشكرَ  مَ وال أنسى أن أقد  
 ةِ يل لدراسَ  رصةِ الفُ  ةِ ، على إتاحَ ، وأساتذيت الكراموفضيلة رئيس قسم القراءات، ينِ الد   وأصولِ  عوةِ الدَّ 

 .وتيسريٍ  وتعاونٍ  من اهتمامٍ  من اجلميعِ  هُ املاجستري، وعلى ما وجدتُّ 
 عثٍ أو بَ ، خلطأٍ  استدراكٍ أو  ،ةٍ فَ هادِ  أو مشورةٍ ، ةٍ علميَّ  إفادةٍ بمن أعانّن  كلَّ   كما ال يفوتّن أن أشكرَ 

 .اجلزاءِ  خريَ  اجلميعَ  م، فجزى اهللُ هِ كرِ عن ذِ  املقامُ  ، ممن يضيقُ صادقةٍ  ، أو بدعوةٍ للهمةِ 
 

*   *   * 
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 :أهمية البحث وأسباب اختياره  

شرف العلم الذي يتناوله وجاللة قدره؛ وذلك ألن شرف كل علم بشرف متعلقه، وعلم القراءات : أولً 
 .بكتاب اهلل تعاىل، أشرف الكتب وأطهرها وأجلها وأعظمها متعلق

 .وخاصة مكتبة القراءاتاملكتبة اإلسالمية وإثرائها، إىل  إضافة رسالة جديدة ومرجع مهم :ثانياً 
 .هااكتفى جبمع الصحيح املشهور من القراءات، وترك ما عدا  -رحه اهلل-كون املصنف  :ثالثاً 
ب املؤلف اخلالفات واألحكام األصولية والفرشية حسب ترتيب اجليد، حيث رتَّ  متيز الكتاب برتتيبه :رابعاً 

وذلك مما يسهل السور واآليات ِف املصحف، وقسم السور إىل أعشار وأحزاب وأجزاء، وجعله جمدواًل، 
 .البحث فيه والرجوع إليه

إىل جانب علم  لضبطوا الرسم علميمسائل من ن هذا الكتاب مَّ ضَ  -رحه اهلل-كون املؤلف   :خامساً 
 .املنفعة، عظيم الفائدة القراءات، مما جعله جمَّ 

 .مراعاة الكتاب لالختصار واإلجياز :سادساً 
 .إبراز املرحلة اليت وصل إليها علم القراءات ِف عصر الؤلف :اً سابع
 .ونشره إىل دراسة وحتقيق هذا الكتاب -حسب علمي-عدم تطرق الباحثني  :اً ثامن

 .ؤلفات اليت مجعت القراءات العشر الصغرى دون غريهاقلة امل :تاسعاً 
الرغبة ِف االطالع على كثري من الكتب املتقدمة، واالستفادة منها، والوقوف على جهود العلماء  :عاشراً 

 .فيها
، وألجل هذا كله فقد اخرتت أن يكون حتقيقي جلزء من هذا الكتاب موضوعًا لبحثي ِف املاجستري

 .والسداد واهلل أسال التوفيق

 

*   *   * 
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 : خطة البحث  

 . قسم التحقيق -3  .قسم الدراسة -3: وقد قسمت البحث إلى قسمين
 :وهو قسم الدراسة، ويشتمل على مقدمة، ومتهيد، وفصلني :القسم األول

 .وخطة البحث، وتتضمن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره :المقدمة
 :وحيتوي على اآليت :التمهيد
 .لقراءاتتعريف علم ا -
 .وأمهيته، فضل علم القراءات -
 .نبذة موجزة عن القراء العشرة ورواهتم -
 .ِف الكتاب جدول ببيان رموز القراء العشرة ورواهتم -

 :مؤلف الكتاب، وفيه مبحثان :الفصل األول
 :ترمجة املؤلف :المبحث األول

 .امسه -8
 .مؤلفاته -2
 .وفاته -3

 :عصر املؤلف :المبحث الثاني
 .السياسية احلالة -8
 .احلالة الدينية -2
 .احلالة العلمية -3

 :دراسة الكتاب، وفيه: الفصل الثاني
  .حتقيق عنوان الكتاب :المبحث األول
 .توثيق نسبته ملؤلفه :المبحث الثاني

 .منهج املؤلف ِف كتابه :المبحث الثالث
 .مصادر املؤلف ِف كتابه :المبحث الرابع

  .مميزات الكتاب :المبحث الخامس
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 .الكتابعلى ظات و حلامل :المبحث السادس
 .وصف النسخ اخلطية وعرض مناذج منها :المبحث السابع
  .منهجي ِف التحقيق :المبحث الثامن

 .عشر لوحاً من بداية سورة هود إىل هناية سورة النحل مخسةالتحقيق، ويتضمن  :القسم الثاني
 .وفيها بعض النتائج والتوصيات :الخاتمة
 :وهي: علميةال الفهارس

 .سورهااآليات الواردة ِف غري فهرس  -
 .فهرس القراءات الزائدة على العشر الصغرى -
 .املصنف على ما فيها من الرسماآليات اليت تكلم فهرس  -
 .الواردة فهرس األعالم -
 .فهرس املصادر واملراجع -
 .فهرس املوضوعات -

 

*   *   * 
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 :ويحتوي على اآلتي

 .تعريف علم القراءات  

 .فضل علم القراءات وأهميته  

 .اء العشرة ورواتهمنبذة موجزة عن القر   

في  جدول ببيان رموز القراء العشرة ورواتهم  
 .الكتاب
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 تعريف علم القراءات وأهميته وفضله
 :تعريفه: ولً أ

 :القراءات لغةً 
مجعته وضممت : قرأت الشئ قرآنا: واألصل فيها الضم واجلمع، يقالمجع قراءة، والقراءة مصدر قَ رَأَ، 

. مل تضم رحها على ولد :، أيوما قرأت جنيناً  قط ما قرأت هذه الناقة سلىً : مبعضه إىل بعض، ومنه قوهل
 .(8)مس ي القرآن ألنه جيمع السَُّوَر فيضمها، و القرآنقراءة وقرآنا، ومنه مس ي وقرأت الكتاب 

 :القراءات اصطالحاً 
 :وأحسنها أشهرهامن عرفها العلماء بتعاريف كثرية، 

وعرفها  .(3)"ةلَ اقِ النَّ  زوِ عَ ها بِ واختالفِ  رآنِ القُ  لماتِ كَ   أداءِ  يفيةِ كَ بِ  لمر عِ ": (2)تعريف ابن اجلزري -8
 يفيةِ بكَ  لمر عِ ": ات منها تعريف مشابه لتعريف ابن اجلزريثالثة تعريفب (4)الشهاب القسطالين

 .(5)"هلِ ّواً لناقِ زُ عمَ ها واختالفِ  القرآنِ  اتِ ملِ كَ   أداءِ 
 

                                                           

خمتار ، 2/43، أساس البالغة للزخمشري 8/44( قرأ)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارايب، مادة : ينظر( 8)
.249الصحاح ص 

 ،حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، أبو اخلري، مشس الدين، العمري الدمشقّي الشهري بابن اجلزريهو ( 2)
ورحل إىل مصر ( دار القرآن)ولد ونشأ ِف دمشق، وابتىن فيها مدرسة مساها  ،من حفاظ احلديث ،شيخ اإلقراء ِف زمانه

له مؤلفات  . ومات فيها ،مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها. رإىل ما وراء النه، ودخل بالد الروم، وسافر مع تيمورلنك مراراً 
، "حتبري التيسر"، "طيبة النشر"، "الدرة املضيَّة"، "غاية النهاية ِف طبقات القراء"، "النشر ِف القراءات العشر: "كثرية، منها

 .ه رحه اهلل833توِف سنة 
.7/45األعالم للزركلي  ،2/257اسن القرن التاسع للشوكاين حالبدر الطالع مب، 2/247غاية النهاية : ينظر

.9ص  البن اجلزري منجد املقرئني ومرشد الطالبني( 3)
أحد بن حممد الشيخ اإلمام العالمة، املقري املدث أبو العباس شهاب الدين القسطالين املصري، أخذ عن ابن هو ( 4)

لوالد وغريه، وألف شرحه على البخاري قبل أن يؤلف شيخ اإلسالم حجر العسقالين وغريه، وأخذ عنه شيخ اإلسالم ا
وخمتصر منه مساه " األنوار ِف األدعية واإلذكار"كتاب   مؤلفاته ومن يقرأ باألربع عشرة رواية، القاضي زكريا شرحه عليه،

 .ه اهلله رح923سنة ، وكانت وفاته "الكنز ِف التجويد"و، "ذكار واجلوامعاللوامع ِف األدعية واأل"
 ،81/849شذرات الذهب البن العماد العكري ، 8/829الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة لنجم الدين الغزي 

.8/232األعالم للزركلي 
.8/871 للقسطالين لطائف اإلشارات ِف فنون القراءات( 5)
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علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق ": (8)عبد الفتاح القاضيالشيخ تعريف  -2
 .(2)"مع عزو كل وجه لناقله واختالفاً  أدائها اتفاقاً 

 :وفضله أهمية علم القراءات :ثانياً 
 .وذلك بقراءة القرآن وتكرارهوتعليمه من األجر العظيم، ما يرتتب على تعلمه  -8
كمال إعجاز القرآن بغاية إجيازه؛ إذ أن كل قراءة مبثابة آية، فكل قراءة تدل على حكم أو إظهار   -2

 .اللفظ إعادةمعىن دون 
الغة، وكمال اإلعجاز وغاية االختصار، ومجال من هناية الب ومنها ما ِف ذلك»: قال ابن اجلزري

اإلجياز، إذ كل قراءة مبنزلة اآلية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت داللة كل 
 .(3)«لفظ آية على حدهتا مل خيف ما كان ِف ذلك من التطويل

ي ال يأتيه الباطل من ، وعلى أن القرآن هو كالم اهلل الذ--الداللة القاطعة على صدق النب  -3
مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال إذ هو مع كثرة هذا االختالف وتنوعه »بني يديه وال من خلفه، 

، ويشهد بعضه لبعض على منط واحد وأسلوب ، ويبني بعضه بعضاً ختالف، بل كله يصدق بعضه بعضاً 
 .- »(4)-واحد، وما ذلك إال آية بالغة، وبرهان قاطع على صدق من جاء به

إعظام أجور هذه األمة من حيث إهنم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم ِف تتبع معاين ذلك » -4
عامهم النظر نإشاراته، وإ يل لفظ، واستخراج كمني أسراره وخفواستنباط احلكم واألحكام من داللة ك

يصل إليه هناية والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم، و  كشف عن التوجه والتعليل والرتجيحوإمعاهنم ال
فهمهم فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، واألجر على قدر 

 .(5)«املشقة

                                                           

تلقى علم القراءات ه، 8325نة ، ولد سهو فضيلة العامل الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغّن بن حممد القاضي( 8)
، "الواِف ِف شرح الشاطبية": ، وله أكثر من عشرين مؤلفاً منهاوالتجويد على أعالم القراء ِف عصره باإلسكندرية والقاهرة

 ، توِف بالقاهرة ِف اخلامس عشر من شهر حمرم سنة"البدور الزاهرة ِف القراءات العشر املتواترة" ، و"اإليضاح ملنت الدرة" و
 .ه، رحه اهلل8413

هداية القاري إىل جتويد  ، 28يق الدكتور عبد القيوم سندي ص بتحقلعبد الفتاح القاضي مقدمة كتاب اإليضاح : ينظر
 .2/459عبد الفتاح عجمي املرصفي  كالم الباري للشيخ

 .7البدور الزاهرة ِف القراءات العشر املتواترة لعبد الفتاح القاضي ص ( 2)
 .8/52النشر ( 3)
 املصدر السابق( 4)
 .8/53النشر ( 5)
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بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي، » -5
بيان صوابه، وبيان وإقباهلم عليه هذا اإلقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، و 

تصحيحه، وإتقان جتويده، حىت حوه من خلل التحريف، وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا 
، حىت ضبطوا مقادير املدات وتفاوت اإلماالت وميزوا بني وال ترقيقاً  ، وال تفخيماً وال تسكيناً  حتريكاً 

  .(8)«يوصل إليه إال بإهلام بارئ النسم احلروف بالصفات، مما مل يهتد إليه فكر أمة من األمم، وال
ة القرآن فقد أباح اهلل هلا قراءبيان ما اختص اهلل به هذه األمة من التسهيل والتخفيف والتهوين،  -4

 .على عدة أوجه تسهيالً عليها
املرتتبة على تعدد القراءات ِف  االعتماد على هذا العلم ِف استنباط كثري من األحكام الفقهية، -7

 .(2)لواحدةالكلمة ا
متنوعة ختتلف  جديدةترجيح بعض األوجه التفسريية، أو استنباط معاين ِف االعتماد عليه  -8

 .(3)باختالف القراءات
َكمر عدلر بني مذاهب ، وهو حَ والقواعد النحوية كونه مصدراً أصياًل، ومنبعاً ال ينضب للغة العربية -9

 بعض جوانبها نظرًا لضياع كثري من كالم النحويني املختلفة، فقد يعرتي القاعدة النحوية نقص ِف
العرب، فتأيت القرءاة القرآنية وتسدُّ ذلك النقص، فتكون ينبوعاً صافياً، ومورداً زالاًل لبناء قاعدة جديدة 

 . (4)ِف صياغتها، أو استدراك على قاعدة قد تكون ناقصة االستقراء
لقراءات القرآنية وتنوعها إمنا هو كونه مصدرًا للبالغة العربية ِف أعال درجاهتا، فتعدد ا -81

ي من مظاهر اإلعجاز البياين، حيث تتعدد وجوه الداللة، وتتنوع األساليب البالغية، األمر الذ مظهر
 .(5)يربز روعة التنوع ِف األداء الفّن اجلمايليفضي إىل ثراء املعىن وغنائه، و 

 

*   *   * 
                                                           

 .8/53النشر  (8)
 .أثر القراءات ِف الفقه اإلسالمي للدكتور صربي عبد الرؤوف حممد: للتوسع ينظر (2)
 ".القراءات وأثرها ِف التفسري واألحكام: "رسالة الدكتوراة للدكتور حممد عمر بازمول بعنوان: للتوسع ينظر (3)
القراءات العشر املختلفة ِف العالمة اإلعرابية وأثر ذلك ِف املعىن من خالل كتاب النشر : "بعنوان رسالة علمية: ينظر (4)

 .ملربوك حود الشمري" البن اجلزري
 .أثر القراءات القرآنية ِف الدراسات النحوية، للدكتور عبد العال سامل مكرم: وينظر أيضاً 
 .ِف العلوم الشرعية للدكتور نبيل بن حممد آل إمساعيل أثره -أطواره -علم القراءات نشأته: وينظر أيضاً 

 ".الوجوه البالغية ِف توجيه القراءات القرآنية املتواترة: "رسالة الدكتوراة للدكتور حممد أحد اجلمل، بعنوان: ينظر (5)
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 بذة موجزة عن القراء العشرة ورواتهمن

 :وراوياه قالون وورش ،اإلمام نافع المدني: أولً 
 :اسمه وكنيته

أبو احلسن نافع بن عبد الرحن بن أيب نعيم الليثي موالهم  :رومي، ويقال وها أبئإمام املدينة ومقر هو 
ة بن شعوب الليثي حليف حزة بن وهو موىل جعون، أبو عبد الرحن: أبو عبد اهلل وقيلهو : وقيل .املدين

 .(8)وأصله من أصبهان ،عبد املطلب املدين
 :حياتهمولده و 

 ،أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكاً ، ولد ِف خالفة عبد امللك بن مروان، سنة بضع وسبعني
 .من التابعني وقرأ على سبعني طويالً  كان رئيس املدينة ِف القراءة، وعاش عمراً و  .حسن اخللق ،صبيح الوجه

عن  نيفاً  طويالً  كان صاحب دعابة وطيب أخالق، وأقرأ الناس دهراً   ، وروي أن نافعاً وكان متعبداً 
 .(2) اسة القراءة باملدينة وصار الناس إليهائسبعني سنة وانتهت إليه ر 

 :شيوخه وتالميذه
ألعرج وأيب جعفر القارئ عبد الرحن بن هرمز اك  عن مجاعة من تابعي أهل املدينة أخذ القراءة عرضاً 

وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب وصاحل بن خوات واألصبغ بن عبد العزيز النحوي 
 .وعبد الرحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق والزهري

 ،وسليمان بن مسلم بن مجاز ،وعيسى بن وردان ،إمساعيل بن جعفر ومساعاً  روى القراءة عنه عرضاً 
 ،وعراك بن خالد ،وعثمان بن سعيد ورش ،وأبو عمرو بن العالء ،وعيسى بن مينا قالون ،الك بن أنسوم

 .(3)، وغريهموخويلد بن معدان
 
 

                                                           

طبقات القراء  ،7/35سري أعالم النبالء ، 44ت واألعصار لإلمام الذهب ص معرفة القراء الكبار على الطبقا: ينظر( 8)
بقات القراء البن اجلزري غاية النهاية ِف ط، 71الوهاب بن السالر الشافعي ص السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم لعبد 

2/331.
سري أعالم ، 44، معرفة القراء الكبار ص 42 الكامل ِف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها للهذيل ص: ينظر( 2)

.2/331، غاية النهاية 71ص طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم ، 7/334النبالء 
.2/331، غاية النهاية 7/334سري أعالم النبالء للذهب : ينظر( 3)
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 :وفاته
رحه ، سبع ومخسني: مخسني وقيل: سبع وستني وقيل: سبعني وقيل: سنة تسع وستني ومائة وقيل

 .(8)اهلل
 :راوياه
 :قالون - أ

ويقال املري موىل  ،ن بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد اهلل الزرقيعيسى بن مينا بن ورداهو 
وهو  اً وقد اختص به كثري  ،إنه ربيب نافع :قارئ املدينة وحنويها، يقال ،بّن زهرة أبو موسى امللقب قالون

 .جيد :فإن قالون بلغة الرومية ،جلودة قراءته ؛الذي مساه قالون
قرأت على نافع قراءته غري مرة وكتبتها : قال قالون ،افع سنة مخسنين لد سنة عشرين ومائة، وقرأ علىو 

 .ِف كتايب
روى القراءة عنه إبراهيم و  ،فر بن أيب كثري، وابن أيب الزنادحممد بن جع وعننافع،  شيخه: روى عن

 ن يزيدأحد بئي وإبراهيم بن حممد املدين وأحد بن صاحل املصري و إبراهيم بن احلسني الكسا، و وأحد ابناه
 .وأبو نشيط، احللواين

 .(2)عن نيف ومثانني سنة، توِف قبل سنة عشرين ومائتني
 :ورش  - ب

شيخ اإلقراء بالديار املصرية، أبو سعيد، وأبو ، عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو القبطيهو 
قي، موىل عدي بن غزوان القبطي، اإلفري: اسم جده: وقيل، بن عبد اهلل بن عمرو عمرو عثمان بن سعيد

 .آل الزبري
 .ولد سنة عشر ومائة: قيل

لقبه بطائر امسه : وقيل .لنب يصنع: بورش؛ لشدة بياضه، والورش: جود ختمات على نافع، ولقبه نافع
 .نافع أستاذي، مساين به: ورشان، مث خفف، فكان ال يكرهه، ويقول

 .نتهت إليه رئاسة اإلقراءبالعربية، ا ، قصري الثياب، ماهراً وكان أشقر، أزرق، ربعة، مسيناً 

                                                           

.املصادر السابقة: ينظر( 8)
بار قراء الكمعرفة ال، 5/424للذهب  تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، 8/493الثقات البن حبان : ينظر (2)

.8/485غاية النهاية ، 93ص 
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وعبد الصمد بن واألصبهاين، أحد بن صاحل احلافظ، وداود بن أيب طيبة، ويوسف األزرق، : تال عليه
 .عبد الرحن بن القاسم، ويونس بن عبد األعلى، وعدد كثري

 .(8)مبصر، ِف سنة سبع وتسعني ومائة مات

                                                           

ات خلليل بن أيبك الصفدي الواِف بالوفي، 4/8229، تاريخ اإلسالم للذهب 8/452الثقات البن حبان : ينظر( 8)
21/28. 
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 :نبلاإلمام ابن كثير المكّي، وراوياه البزي وق: ثانياً 
 :اسمه وكنيته

رو بن علقمة الكناين، من أبناء فارسالداري املكي َعبد اللَِّه بن كثري . ، أَبُو معبد القارئ، موىل َعم 
هانئ إمنا ِقيَل َلُه الداري ألنه من بّن الدار بن : ويُقال. داري: مبَكََّة، وأهل مكة يقولون للعطار وكان عطاراً 

 .(8)ن حبيب ب ن منارة ب ن خلمبا
 :مولده وحياته

ولد مبكة سنة مخس وأربعني ولقي هبا عبد اهلل بن الزبري وأبا أيوب األنصاري وأنس بن مالك وجماهد 
 .(2)بن عباس وروى عنهم بن جرب ودرباس موىل عبد اهللا

وكان خيضب باحلناء، وهو من أبناء فارس الذين بصنعاء، بعثهم كسرى ِف السفن إىل اليمن حني طرد 
وكان يؤم أهل مكة ِف ، القرآن، والتبتل واالنقطاع إليه فاختار اً مقرئ اً كان فقيًها عامل ن اليمن،احلبشة م

 .(3)التضرع والشكوى إىل اللَّه تعاىلسجد احلرام أربعني سنة، ويطيل البكاء و امل
 :شيوخه وتالميذه

حدث عن عبد اهلل قرأ على عبد اهلل بن السائب املخزومي، وعلى جماهد ودرباس موىل ابن عباس، و 
 .بن الزبري وعبد الرحن بن مطعم، وعمر بن عبد العزيزا

وتصدر لإلقراء وصار إمام أهل مكة ِف ضبط القرآن، قرأ عليه أبو عمرو بن العالء، وشبل بن عباد، 
 .ومعروف بن مشكان، وإمساعيل بن عبد اهلل بن قسطنطني وطائفة

بن حازم، واحلسني بن واقد وعبد اهلل بن أيب نيح، وحدث عنه أيوب السختياين، وابن جريج وجرير 
 .(4)وحاد بن سلمة وقرة بن خالد، واحلارث بن قدامة وخلق سواهم

 :وفاته
 .(5)ومل يزل عبد اهلل هو اإلمام اجملتمع عليه ِف القراءة مبكة حىت مات عشرين ومائة :قال ابن جماهد

 
 

                                                           

.85/448هتذيب الكمال ِف أمساء الرجال ( 8)
.8/445غاية النهاية ( 2)
.51عليها ص  الكامل ِف القراءات العشر واألربعني الزائدة( 3)
. 8/445غاية النهاية ، 51معرفة القراء الكبار ص : نظري( 4)

. املصادر السابقة( 5)
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 :راوياه
 :البزي - أ

أحد بن حممد ، ن املسجد احلرام وموىل بّن خمزومقرئ قارئ مكة، ومؤذأبو احلسن البزي املكي، املهو 
 .الشدة: والبزة. مؤذن املسجد احلرام أربعني سنة، بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أيب بزة

رمة ب ن ُسَلي َمان َمو ىَل بّن َشيبة، وأيب ة أستاذ حمقق ضابط متقن، ولد سنة سبعني ومائ قرأ على ِعك 
وهب بن واضح موىل عبد العزيز بن أيب رواد، وعبد اللَّه ب ن زياد َمو ىَل ُعبَ ي د ب ن ُعَمري الَّلي ثّي، عن  اإلخريط

 .أحدهم، عن إمساعيل الِقسط، وغريه، عن ابن كثري إمام أهل مّكة نفِسه
، واحَلَسن ب ن قرأ عليه أبو ربيعة حممد ب ن إسحاق الرَّبعّي، وإسحاق ب ن أحد اخلزاعي، وأحد ب ن فَ رَج

َُباِب، وغريهم  .احل 
 .وكان شيخ احلرم وقارئه ِف زمانه، مع الّدين والورع والعبادة

 .(8)توِف البزي سنة مخسني ومائتني عن مثانني سنة
 :قنبل - ب

مقرئ أهل مكة هو أبو عمر حممد بن عبد الرحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة املخزومي، 
 .موالهم املكي

 .س وتسعني ومائة، وجود القراءة على أيب احلسن القواس وأخذ القراءة عن البزي أيضاً ولد سنة مخ
وانتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز، قرأ عليه خلق كثري، منهم أبو بكر بن جماهد، وأبو احلسن بن 

مل  نهشنبوذ، وحممد بن عيسى اجلصاص وإبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي، مسع منه احلروف فقط، أل
 .أبو بكر حممد بن موسى الزينب، وحممد بن عبد العزيز بن الصباح: وقرأ عليهجياوز عنده، 

فلما أكثر من استعماله عرف  وممن رحل إليه، تعمل دواء يسقى للبقر يسمى قنبيلإنه كان يس :وقيل
لشرطة مبكة ِف بل هو من قوم يقال هلم القنابلة، وكان قنبل قد ويل ا :قنبل، وقيل :به، مث خفف وقيل

 .وسط عمره، فحمدت سريته
 .(2)مث إنه طعن ِف السن وشاخ، وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني، توِف سنة إحدى وتسعني ومائتني

  

                                                           

.8/821غاية النهاية  ،884طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم ، 5/8149تاريخ اإلسالم : ينظر( 8)
.2/845، غاية النهاية 3/888 بالوفيات ِفالوا ،4/8112، تاريخ اإلسالم 834معرفة القراء الكبار ص : ظرين( 2)
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 :أبو عمرو البصري، وراوياه الدوري والسوسياإلمام : لثاً ثا
 :اسمه وكنيته

صح امسه زبان على األ، قرئ أهل البصرةالبصري اإلمام، م أبو عمرو بن العالء املازين املقرئ النحوي
عياد، وهو أبو : وقيل، عثمان: وقيل، عيينة: وقيل، جنيد: وقيل، حمبوب: وقيل، حيىي: وقيل، العريان: وقيل

 .عمرو بن العالء بن عمار بن العريان
ابن العالء بن عمار بن عبد اهلل بن احلسني بن احلارث بن جلهمة بن خزاعي بن هازن بن : وقيل

 .(2)امسه لقبه :وقيل ،جرو :وقيل .(8)الك بن عمرو بن متيم التميمي، مث املازينم
 :مولده وحياته

وكان  سنة سبعني، وأخذ القراءة عن أهل احلجاز، وأهل البصرة، :ولد أبو عمرو سنة مثان وستني وقيل
زهد والصدق متبحرًا ِف علوم بالغريب والعربية والقرآن والشعر وأخبار الناس وأيام العرب مقدًما ِف ال اً عامل

 .-(3)-القرآن متمسًكا ِف اختياره باآلثار عن النب 
 :شيوخه وتالميذه

إنه عرض : وقيل .عرض مبكة على جماهد وسعيد بن جبري، وعطاء وعكرمة بن خالد، وابن كثري
بن عاصم، وعرض بالبصرة على حيىي بن يعمر، ونصر  .باملدينة على أيب جعفر ويزيد بن رومان، وشيبة

 .واحلسن وغريهم وحدث عن أنس بن مالك وعطاء بن أيب رباح، ونافع وأيب صاحل السمان
حيىي بن املبارك اليزيدي، وعبد الوارث التنوري، وشجاع البلخي، وعبد اهلل : منهم ،قرأ عليه خلق كثري

 .بن املبارك
على بن عبيد والعباس بن وأخذ عنه القراءة واحلديث واآلداب أبو عبيدة، واألصمعي وشبابة، وي

الفضل ومعاذ بن معاذ، وسالم أبو املنذر وعلي بن نصر اجلهضمي، وحمبوب بن احلسن ومعاذ بن مسلم 
 .(4)النحوي، وهارون بن موسى، وعبيد بن عقيل

 
 

                                                           

. 58معرفة القراء الكبار ص ( 8)

.47/813تاريخ دمشق البن عساكر ( 2)
. 58معرفة القراء الكبار ص ( 3)

معجم حفاظ القرآن  ،8/288غاية النهاية ، 42معرفة القراء الكبار ، 47/813تاريخ دمشق البن عساكر : ينظر( 4)
.8/448مد سامل حميسن خ للدكتور حمعرب التاري
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 :وفاته
 . (8)سنة أربع ومخسني ومائةتوِف بالكوفة 

 :راوياه
 :الدوري - أ

: ويقال-بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان أبو عمر حفص  اإلمام، العامل، الكبري، شيخ املقرئني،
سنة بضع ومخسني ومائة، ِف دولة : ولد، هم، الدوري، الضرير، نزيل سامراءاألزدي موال -صهيب
 .(2)املنصور

َاِعيل املؤد َاِعيل ب ن َجع َفر، َوأبا ِإمس  بن أيب  وحيىي ، ب، َوأبا متيلة حَي ىَي بن واضح، َويزيد ب ن هارونمسع ِإمس 
َاِعيل ب ن َجع َفر املدين، َوشجاع ب ن َأيب نصر اخلراساين، : منهمرأ القرآن على مجاعة من األكابر قو . كثري ِإمس 

 . َوسلم ب ن عيسى، َوعلي ب ن حزة الكسائي، َومال إىل الكسائي من بينهم فكان يقرئ بقراءته َواشتهر هبا
ون ب ن علي املزوق، َوعلي بن سليم، وأحد بن فرج، َوحممد ب ن أَبُو بكر بن َأيب الدنيا، َوهار : روى عنه

 .ِإب  رَاِهيَم الربيت، َوأبو بكر ب ن العالف الشاعر
 .(3)َومائتني سنة ست َوأربعني ِف شوالتوِف 

 :السوسي - ب
أبو شعيب السوسي صاحل بن زياد بن عبد اهلل بن إمساعيل بن إبراهيم بن اجلارود، بن مسرح هو 
 .رقي املقرئالرستب ال

ن حممد، ومبكة من سفيان بن قرأ القرآن علي اليزيدي، ومسع بالكوفة من عبد اهلل بن منري، وأسباط ب
، وأبو علي حممد بن سعيد بن جرير النحوي، وعلي بن احلسني وموسى، قرأ عليه ابنه أبو معصومو  .عيينة

 .ليمان املشحالئيوأخذ عنه احلروف أبو عبد الرحن النسائي، وجعفر بن س ،احلراين
 .وحدث عنه أبو بكر بن أيب عاصم، وأبو عروبة احلراين، وأبو علي حممد بن سعيد الرقي

 .(4) مات ِف أول سنة إحدى وستني ومائتني، وقد قارب تسعني سنة
 

                                                           

.املصادر السابقة( 8)
.883معرفة القراء الكبار للذهب ص ( 2)
.8/255غاية النهاية البن اجلزري ، 8/211الثقات البن حبان : ينظر (3)
مال ِف أمساء الرجال للمزي ذيب الك، هت8/289الثقات البن حبان : ، وينظر885معرفة القراء الكبار للذهب ص ( 4)

 .3/248شذرات الذهب  ،8/833العشر البن اجلزري  النشر ِف القراءات ،83/51
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 :، وراوياه هشام وابن ذكواناإلمام ابن عامر الشامي: رابعاً 
 :اسمه وكنيته

أهل الشام ِف القراءة، عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متيم، بن ربيعة،  إمام ،عبد اهلل بن عامر اليحصب
 .أبو عمران على األصح

. وقيل أبو موسى. أبو حممد: وقيل. أبو عبيد: وقيل. أبو عليم: وقيل. وقيل أبو نعيم. أبو عامر: وقيل
 .أبو عثمان الدمشقي: وقيل. أبو معبد: وقيل

حري، وحري من قحطان، وبعضهم يتكلم ِف نسبه،  أحد ،ثابت النسب إىل حيصب بن دمهان
 .(8)والصحيح أنه صريح النسب

 :مولده وحياته
فيما  فيما أتاه، حافظاً  ثقةً  وكان عاملاً ، سنة مثان منها :وقيل، ولد سنة إحدى وعشرين من اهلجرة

ق، ورئيس القوم، وهو مث كان إمام مسجد دمش، بعد أيب إدريس اخلوالينقضاء ملا وعاه، ويل ال رواه، متقناً 
 .(2)تابعي قرأ على عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

 :شيوخه وتالميذه
 ،عثمان وقرأ املغرية على ،املغرية بن أيب شهاب املخزومي وعن عن أيب الدرداء، أخذ القراءة عرضاً 

 .إن ابن عامر قرأ على عثمان نفسه :وقيل
 ،وأيب عبيد اهلل مسلم بن مشكم ومها أقرانه ،املهاجرقرأ عليه القرآن إمساعيل بن عبيد اهلل بن أيب و 

وحيىي بن  ،وحممد بن الوليد الزبيدي ،وروى عنه عبد اهلل بن العال بن زبر ،وحيىي بن احلارث الذماري
والوليد بن سليمان بن  ،وعبد الرحن بن يزيد بن جابر ،وربيعة بن يزيد ،وجعفر بن ربيعة ،احلارث الذماري

 .(3)وأخوه عبد الرحن بن عامر اليحصب ،عاوية بن يزيد الرقاشيوم ،أيب السائب
 :وفاته

 .(4)توِف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائة
 

                                                           

.8/424غاية النهاية : ، وينظر47معرفة القراء الكبار للذهب ص ( 8)
، معرفة القراء الكبار 74قراءاهتم طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم و ، 29/278تاريخ دمشق البن عساكر : ينظر( 2)

.47ص 
.ابقةاملصادر الس( 3)
 .8/425غاية النهاية ، 7/382الطبقات الكربى البن سعد ( 4)
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 :راوياه
 :هشام - أ

شيخ أهل ، الظفري الدمشقي هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، ويقالهو 
وكان طاّلبًَة للعلم، واسع نة ثالث ومخسني ومائة، دمشق ومفتيهم، وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم، ولد س

 .رب السن مع صحة العقل والرأيالرواية، متبحراً ِف العلوم، ارحتل إليه الناس ِف القراءات واحلديث، ورزق ك
وأيوب بن متيم وغريمها من أصحاب حيىي الذماري، ومسع من مالك ، قرأ القرآن على عراك بن خالد 

مات ِف آخر املرم، سنة مخس ، الد الزني، وإمساعيل بن عياش، وحيىي بن حزةبن أنس، ومسلم بن خا
 .(8)وأربعني ومائتني

 :ابن ذكوان - ب
هو أبو عمرو عبد اهلل بن أحد بن بشري بن ذكوان، اإلمام مقرئ دمشق، وإمام اجلامع، ولد سنة 

 .اً بكثريوكان هشام أوسع منه علمثالث وسبعني ومائة، وكان أقرأ من هشام بكثري، 
روى عن و  ،قرأ عليه حممد بن موسى بن عبد الرحن الدمشقي وغريهو  ،وأقرأهقرأ على أيوب بن متيم 

 ،ووكيع ،وأيوب بن متيم ،ومروان بن معاوية ،والوليد بن مسلم ،بن الوليد وبقية ،عراك بن خالد املري
  .وعثمان بن سعيد بن كثري بن دينار
وأبو حات  ،وأبو زرعة ،وأحد بن أيب احلواري وهو من أقرانه ،ن عبد اهللروى عنه ابنه أبو عبيدة أحد ب

أقسام القرآن وجواهبا وما جيب على قارئ "ف كتاب وألَّ  ،وحممد بن أحد بن عبيد بن فياض ،الرازيان
 .(2)ثنني لليلتني بقيتا من شوال، سنة اثنتني وأربعني ومائتنيتوِف يوم اال، "القرآن عند حركة لسانه

 
  

                                                           

طبقات احلفاظ  ،2/354، غاية النهاية 885لكبار ، معرفة القراء ا74/32تاريخ دمشق البن عساكر : ينظر( 8)
.211للسيوطي 

ة القراء الكبار ص ، معرف84/281ِف أمساء الرجال للمزي  ، هتذيب الكمال27/4تاريخ دمشق البن عساكر : ينظر( 2)
، 415_414/ 8، غاية النهاية 218_898
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 :، وراوياه شعبة وحفصالكوفي اإلمام عاصم: خامساً 
 :اسمه وكنيته

أبو النجود  :ويقال، موالهم، الكوِف، أبو بكر املقرئ ، وهو ابن َأيب النجود األسدي،عاصم بن هبدلة
هبدلة اسم : وقيل اسم أيب النجود عبد اهلل، :وقيل ،وهبدلة اسم أمه ،أبيه ال يعرف له اسم غري ذلك اسم
  .(8)أبيه

 :حياته
التابعني عطاء بن أيب ، وروى عن عاصم من --من التابعني، روى عن أيب رمثة صاحب النب  كان

ك أربعة وعشرين من الصحابة، وليس أحد من القراء السبعة أكثر رواية للحديث واآلثار من رباح، وأدر 
 ، بعد شيخه أيب عبد الرحن السلمي،وإليه انتهت اإلمامة ِف القراءة بالكوفة، حنويّاً  عاصم، وكان فصيحاً 

 .وكان حسن الصوت بالقرآن
 :شيوخه وتالميذه

قرأ القرآن على أيب عبد الرحن السلمي، وزر بن حبيش األسدي، وحدث عنهما وعن أيب وائل، 
 .ومصعب بن سعد بن أيب وقاص، ومجاعة

 .رضي اهلل عنهما-و التيمي إنه روى عن احلارث بن حسان البكري، ورفاعة بن يثريب التميمي أ: وقيل
، منهم األعمش واملفضل بن حممد الضب، -فإنه تصدى إلقراء كتاب اهلل تعاىل-وقرأ عليه خلق كثري 

 .وحاد بن شعيب وأبو بكر بن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن ميسرة
ن القراءة، أحرفا م واخلليل بن أحد ،واحلمادان ،وحزة بن حبيب ،وروى عنه أبو عمرو بن العالء

 .(2)وسليمان التيمي، وسفيان الثوري، وشعبة وأبان وشيبان، وأبو عوانة وسفيان بن عيينة، وخلق
 :وفاته

 .(3)سنة مثان وعشرين: عاصم آخر سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل توِف
 
 

                                                           

، غاية النهاية 58، معرفة القراء الكبار ص 83/473هتذيب هتذيب الكمال ِف أمساء الرجال للمزي : ينظر( 8)
.5/38التهذيب البن حجر العسقالين  ،8/344
، معرفة القراء الكبار ص 83/474جال ِف أمساء الر  ، هتذيب الكمال25/221تاريخ دمشق البن عساكر : ينظر( 2)

.5/38هتذيب التهذيب ، 344/ 8، غاية النهاية 58
.8/855، النشر 7/254ان الثقات البن حب (3)
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 :راوياه
 :شعبة - أ

 وكان حناطاً ، دبأبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكوِف اإلمام، أحد األعالم موىل واصل األح
كنيته، وما رواه أبو هشام الرفاعي، وحسني بن   :بالنون، اختلف ِف امسه على عشرة أقوال، أصحها قوالن

 .شعبة :عبد األول، أهنما سأاله عن امسه فقال
وروى عن إمساعيل السدي، وأيب حصني، وحصني بن عبد  ،قرأ القرآن ثالث مرات على عاصم

حدثه عن أيب ، وصاحل بن أيب صاحل موىل عمرو بن حريث ،امللك بن عمريوعبد  ،الرحن، وأيب إسحاق
 .عطاء بن السائب، وأسلم املنقريعلى  هريرة، وسليمان األعمش، وطائفة سواهم، وعرض القرآن أيضاً 

 .(8)دى األوىل سنة ثالث وتسعني ومائةتوِف ِف مجاو ، ر دهراً م  عُ 
 :حفص - ب

األسدي الكوِف الغاضري البزاز ويعرف  بن أيب داود حفص بن سليمان بن املغرية أبو عمرهو 
، ولد سنة تسعني، وهو الذي أخذ (ابن زوجته)ا عن عاصم وكان ربيبه بفيص، أخذ القراءة عرًضا وتلقينً 

ثقة ثبت القراءة وهو ِف وجاور مبكة فأقرأ أيًضا هبا،  ،قراءة عاصم عن الناس تالوة، ونزل بغداد فأقرأ هبا
تكلم فيه من جهة احلديث، وأقرأ الناس دهرًا وكانت القراءة اليت  فقد ،حاله ِف احلديث ضابط هلا خبالف

 .عاصم ترتفع إىل علي رضي اهلل عنهأخذها عن 
َاِعيل ب ن عبد الرحن السدي، وأيوب السختياين، وثابت البناين، وحاد بن َأيب ُسَلي مان، : َرَوى َعن ِإمس 

اك بن حرب، وطلحة بن حيىي ب ن طلحة ب ن ُعَبيد اهلل، وعاصم بن وحيد اخلصاف، وسامل األفطس، ومس
 .، وغريهمَأيب النجود

َاِعيل ب ن ِإب  رَاِهيم الرتمجاين، وبكر  َأح َد بن عبدة الضب، وآدم بن َأيب إياس، وأبو: َرَوى َعنه ِإب  رَاِهيم ِإمس 
وأَبُو ُعَمر حفص بن َعبد اللَِّه احللواين  بن بكار، وجعفر بن حيد الكوِف، واحلسن بن حُمَمَّد بن أعني،ا

 .، وغريهمالضرير
 .(2)بني الثمانني والتسعني :توِف سنة مثانني ومائة على الصحيح وقيل

 

                                                           

.8/325غاية النهاية ، 81معرفة القراء الكبار : ينظر( 8)
غاية النهاية ، 84للذهب  معرفة القراء الكبار، 4/214تاريخ اإلسالم للذهب ، 7/82هتذيب الكمال للمزي : ينظر( 2)

.8/254البن اجلزري 
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 :اإلمام حمزة الكوفي، وراوياه خلف وخالد: سادساً 
 :اسمه وكنيته

ة بن ربعي التميمي حزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل اإلمام، أبو عمارة الكوِف موىل آل عكرم
 .(8)الزيات

 :مولده وحياته
اَن انه بالقراءات وكمز َلماء أهل َكاَن من عو ولد سنة مثانني، وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم، 

سواد  ِف أواخر-جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان كان ، و ونسكاً  وورعاً  من ِخَيار عباد اهلل عَباَدة وفضالً 
 اً ، قَ ي مَوَعَمالً  اً مه علتالنَّظري ِف َوق َعِدميَ  كان، و وجيلب اجلنب واجلوز إىل الكوفة -الد اجلبلالعراق مما يلي ب
   .(2)عِ ِف الور  اً سِبِكَتاب اللَّه، َرأ

 : شيوخه وتالميذه
وحممد بن عبد  ،أيب إسحاق السبيعيو  ،وحران بن أعني ،مان األعمشسليعن  أخذ القراءة عرضاً 

 .، وغريهممصرف ومغرية بن مقسم وطلحة بن ،ليلىالرحن بن أيب 
بكار، وجرير ب ن عبد احلميد، وحجاج إبراهيم بن هراسة، واأَلحوص بن جواب، وبكر ب ن  َرَوى َعنه

، وحفص بن ُعَمر لي اجلعفي، واحلسن بن علي الواسطي أخو عاصم بن علي، وحسني بن عبن حُمَمَّد
 .(3)وغريهم الثقفي الكوِف،

 :وفاته
 . (4)رحه اهلل ت سنة ست ومخسني ومائة بلوانما
 :راوياه
 :خلف - أ

خلف ب ن هشام ب ن طالب ب ن غراب البزار البغدادي، أَبُو حُمَمَّد : خلف بن هشام بن ثعلب، ويُقال
حد أبكسر الصاد أحد القراء العشرة و  البغدادي، أصله من فم الصلح -بالراء-أبو حممد البزار  .املقرئ

 . ةز م عن حسليالرواة عن 

                                                           

.3/27هتذيب التهذيب  .92، طبقات القراء السبعة البن السالر الشافعي ص 44معرفة القراء الكبار ص ( 8)
.2/277، األعالم للزركلي 8/248غاية النهاية  ،4/48، تاريخ اإلسالم 4/228الثقات البن حبان : ينظر (2)
.8/248غاية النهاية ، 7/385مال هتذيب الك: ينظر( 3)
.3/27، هتذيب التهذيب 4/228الثقات البن حبان  (4)
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وهو ابن ثالث عشرة وابتدأ ِف الطلب  ،وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنني ،ولد سنة مخسني ومائة
 .اً عامل اً عابد اً زاهد اً كبري   وكان ثقةً 

قرأ على سليم عن حزة، ومسع مالكا وأبا عوانة، وحاد بن زيد، وأبا شهاب عبد ربه احلفاط، وأبا 
األربح، وطائفة، وقرأ أيضا على أيب يوسف األعشي لعاصم، وأخذ وحاد بن حيىي ، األحوص وشريكاً 

 .وقراءة أيب بكر عن حيىي بن آدم حرف نافع عن إسحاق املسيب،
وأحد بن إبراهيم وراقة، وحممد بن حيىي الكسائي الصغري، وإدريس بن ، قرأ عليه أحد بن يزيد احللواين

 .(8)عاصم، وخلق سواهمعبد الكرمي احلداد، وحممد بن اجلهم، وسلمة بن 
 :خالد - ب

أبو عبد اهلل الشيباين الصريِف الكوِف املقرئ : ابن عيسى، أبو عيسى، وقيل: خالد بن خالد، وقيل
 .صاحب سليم القارئ، األحول

قرأ عليه أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري، وأبو األحوص حممد بن اهليثم . قرأ الناس مدة برف حزةأ
 . ىي اخلنيسي، والقاسم بن يزيد الوزان وهو أجل أصحابه، وعليه دارت قراءتهالعكربي، وحممد بن حي

أبو حات، وأبو زرعة، : روى عنهو  .احلديث من احلسن بن صاحل بن حي، وزهري بن معاوية: وقد مسع
 .وغريمها

 .(2)توِف سنة عشرين بالكوفة
 

  

                                                           

.8/272غاية النهاية  ،823معرفة القراء الكبار ص ، 8/299هتذيب الكمال : ينظر( 8)
.274/ 8، غاية النهاية 5/318تاريخ اإلسالم ( 2)



  

 

31 

 :اإلمام الكسائي الكوفي، وراوياه أبو الحارث والدوري: سابعاً 
 :اسمه وكنيته

بالكسائي؛  لقبأبو احلسن علي بن حزة بن عبد اهلل بن هبمن بن فريوز األسدي موالهم الكوِف، امل
 .(8)لكساء أحرم فيه

 :مولده وحياته
ري من اللغات ولد ِف حدود سنة عشرين ومائة، خرج إىل البوادي فغاب مدة طويلة، وكتب الكث

و " معاين القرآن"وصنف ، دم وقد أنفد مخس عشرة قنينة حربمث ق .بنجد وهتامة والغريب عن األعراب
 ."ءاتااآلثار ِف القر "

 .(2)نزل بغداد، وأدب الرشيد، مث ولده األمنيو  انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد حزة الزيات،
 :شيوخه وتالميذه

عيسى بن عمر و  ،ىلوعن حممد بن أيب لي ،أربع مرات وعليه اعتماده حزةعن  اً أخذ القراءة عرض
وعن عبد الرحن  ،يعقوب ابّن جعفر عن نافعمساعيل و إو  ،وروى احلروف عن أيب بكر بن عياش ،اهلمداين

املفضل بن حممد وعن  ،بل شريح أخذ عنه: وعن أيب حيوة شريح بن يزيد ِف قول وقيل ،بن أيب حاد
 .، وغريهمالضب

الليث بن خالد، ونصري بن يوسف الرازي، وقتيبة  وتال على الكسائي أبو عمر الدوري، وأبو احلارث
أيب سريج، وأحد بن جبري األنطاكي، وأبو حدون الطيب بن  ان األصبهاين، وأبو جعفر أحد بنبن مهر ا

 .إمساعيل، وأبو موسى عيسى بن سليمان الشيزري
 .(3)وحيىي الفراء، وخلف البزار، وعدةأبو عبيد القاسم بن سالم، : وروى عنه

 :هوفات
قرية من  ورنبويه، إحدى، وقيل اثنتني ِف خالفة الرشيد: مات برنبويه سنة تسع ومثانني ومائة، وقيل

 .(4)قرى الري
 

                                                           

.554/ 7سري أعالم النبالء ( 8)
.7/554، سري أعالم النبالء 72لكبار ص معرفة القراء ا: ينظر( 2)
.8/535، غاية النهاية 4/927سالم تاريخ اإل، 83/345تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (3)
.89طبقات القراء السبعة البن السالر الشافعي ص ( 4)
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 :راوياه
 :أبو الحارث - أ

صاحب الكسائي،  ثقة معروف حاذق ضابط، ،الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي املقرئهو 
 . وحل الناس عنه وتصدر لإلقراء، ،واملقدم من بني أصحابه، قرأ عليه
  .لقاسم األحول، وأيب حممد اليزيديومسع احلروف من حزة بن ا

، قرأ على أيب احلارث سلمة بن عاصم، وحممد بن حيىي الكسائي، الصغري توِف سنة أربعني ومائتني
 .(8) رحه اهلل
 :الدوري - ب

 .سبقت ترمجته ِف روايته عن أيب عمرو البصري
  

                                                           

.824، معرفة القراء الكبار ص 5/915، تاريخ اإلسالم 84/542تاريخ بغداد : ينظر( 8)
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 :لمدني، وراوياه ابن وردان وابن جمازاإلمام أبو جعفر ا: ثامناً 
 :اسمه وكنيته

 :وقيل ،امسه يزيد بن القعقاع ،موىل عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة ،القارئ املدين املخزومي أبو جعفر
 .(8)جندب بن فريوز واألول أشهر :وقيل ،فريوز
 :حياته

ستني سنة من مقدم رسول اهلل على رأس ثالث و قبل احلرّة  كان يقرئ القرآن ِف مسجد رسول اهلل 
- - املدينة. 
، قّدمه عبد اهلل بن عمر - -يقرئ القرآن ِف مسجد رسول اهلل جمتهداً  عابداً  كان أبو جعفر حرباً و 

اسة القراءة ئتهت إليه ر كبري القدر ان  وكان تابعياً ، اهلل عنهما يصلي ِف الكعبة بني يدي الناس يرض
 .(2)باملدينة

 : شيوخه وتالميذه
قرأ أيضا على : وقال غري واحد .قرأ القرآن، على مواله عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي وفاقاً 

، عن قراءهتم على أيب بن كعب، وصلى بابن عمر وحدث عن أيب -رضي اهلل عنهم-أيب هريرة وابن عباس 
  .رة وابن عباس، وهو قليل احلديثهري

ه نافع بن أيب نعيم، وسليمان بن مسلم بن مجاز، وعيسى بن وردان ، قرأ عليتصدى إلقراء القرآن دهراً 
 .(3)وغريهماحلذار وعبد الرحن بن زيد بن أسلم، وحدث عنه مالك اإلمام، وعبد العزيز الدراوردي، 

 :وفاته
 .(4)سنة اثنتني وثالثني ومائة، توِف ِف خالفة مروان بن حممد

 :راوياه
 :ابن وردان - أ

أيب حمقق ضابط، عرض على  وٍ إمام مقرئ حاذق ورا ،احلارث املدين احلذاءعيسى بن وردان أبو هو 
 .مث عرض على نافع وهو من قدماء أصحابه ،جعفر وشيبة

                                                           

.82/58هتذيب التهذيب  ،2/382لنهاية غاية ا (8)
، النشر 814، طبقات القراء السبعة البن السالر ص 47الكامل ِف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها ص  (2)
8/878.
.2/824شذرات الذهب ، 48، معرفة القراء الكبار ص 45/347تاريخ دمشق البن عساكر  :ينظر( 3)
.5/543، الثقات البن حبان 5/345عد الطبقات الكربى البن س( 4)
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 .(8)قالون وحممد بن عمر الواقدي، مات ِف حدود الستني ومائةمساعيل بن جعفر و إعرض عليه 
 :ابن جماز - ب

أبو  ،بن مجاز باجليم والزاي مع تشديد امليمسليمان بن سامل : وقيل ،سليمان بن مسلم بن مجازهو 
 . مقرئ جليل ضابط ،الربيع الزهري موالهم املدين

  .وأقرأ برف أيب جعفر ونافع ،نافع عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على
 .(2)مات بعد السبعني ومائة قتيبة بن مهران،عرض عليه إمساعيل بن جعفر و 

  

                                                           

.8/449معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ : ، وينظر8/484غاية النهاية ( 8)
.8/385غاية النهاية ، 4/48تاريخ اإلسالم  (2)
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 :وراوياه رويس وروحوب الحضرمي، اإلمام يعق: تاسعاً 
 :هتاسمه وكني

ابن عبد اهلل بن أيب إسحاق، اإلمام، اجملود، احلافظ، مقرئ ، يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي
 .(8)البصرة، أبو حممد احلضرمي موالهم، البصري

 :مولده وحياته
م أهل زمانه من أعل انوفاق الناس ِف القراءة، وك وتقدم ِف علم احلديث،، ولد بعد الثالثني ومائة

اسة القراءة بعد أيب ئانتهت إليه ر  ،ديناً  صاحلاً  عاملاً  ثقةً  كبرياً   وكان إماماً ، بالقرآن والنحو وغريمها وأبوه وجده
 .(2)عمرو

 .(3)مجع فيه عامة اختالف وجوه القراءات ونسب كل حرف إىل من قرأ به "اجلامع"له كتاب مساه 
 : شيوخه وتالميذه

 .دي بن ميمون، وشهاب بن شرنفةسالم الطويل، وأيب األشهب العطاردي، ومهأيب املنذر  تال على
 .حزة الزيات ومسع أحرفا من

بن ، وأيب عقيل الدورقي، وهارون بن موسى، وسليم بن حيان، واألسود ومسع الكثري من شعبة، ومهام
 .شيبان، وزائدة بن قدامة، وعدة

، والوليد بن حسان، وأحد بن عبد اخلالق ل رويستال عليه روح بن عبد املؤمن، وحممد بن املتوك
املكفوف، وكعب بن إبراهيم، وحيد بن وزير، واملنهال بن شاذان أبو عمر الدوري، وأبو حات السجستاين، 

 .(4)وعدد كثري
 : وفاته

 .(5)ِف أيام املأمون ،مات يعقوب ِف ذي احلجة سنة مخس ومثانني
 
 

                                                           

.2/384، غاية النهاية 81/849سري أعالم النبالء ( 8)
 .2/384غاية النهاية  ،8/848، النشر 81/849سري أعالم النبالء  (2)
.8/895األعالم  ،4/58إنباه الرواة على أنباه النحاة ( 3)
.88/388هتذيب التهذيب : وينظر. 2/384، غاية النهاية 81/849سري أعالم النبالء ( 4)
.811طبقات القراء السبعة البن السالر ص ( 5)
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 :راوياه
 :رويس - أ

  .عقوبقرأ على ي، اللؤلؤي البصري املعروف برويس حممد بن املتوكلهو 
وتصدر لإلقراء، قرأ عليه حممد بن هارون التمار، وأبو عبد اهلل الزبريي، الفقيه الشافعي، توِف بالبصرة 

 .(8)سنة مثان وثالثني ومائتني
 :روح - ب

 .روح بن عبد املؤمن أبو احلسن البصري املقرئ، صاحب يعقوب احلضرمي
، قرأ عليه أحد يعفر بن سليمان الضبععن أيب عوانة وحاد بن زيد، وج ، روى أيضاً داً جمو  كان متقناً 

 .، وأحد بن حيىي الوكيليدان وأبو بكر حممد بن وهيب الثقف، وأبو الطيب بن حبن يزيد احللواينا
ائلة وإبراهيم بن حممد بن ن، اهلل بن أحد، ومطني وأبو خليفة وروى عنه البخاري ِف صحيحه؛ وعبد

 .(2)األصبهاين، وأبو يعلى املوصلي
 .(3)مات سنة أربع أو مخس وثالثني ومائتني

  

                                                           

.8/883النشر  ،5/929، تاريخ اإلسالم 824كبار ص معرفة القراء ال (8)
.824لقراء الكبار ص معرفة ا( 2)
.8/285، غاية النهاية 9/247هتذيب الكمال  (3)
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 :اإلمام خلف العاشر، وراوياه إسحاق وإدريس: عاشراً 
 .سبقت ترمجته ِف روايته عن حزة

 :راوياه
 : إسحاق - أ

ف وراوي وراق خل ،أبو يعقوب املروزي مث البغدادي ،إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد اهلل هو
 .بالقراءة ثقة، قرأ على خلف اختياره وقام به بعده وقرأ أيًضا على الوليد بن مسلم، وكان قيماً  ،اختياره عنه

وعلي بن  ،واحلسن بن عثمان الربصاطي على الصواب ،حممد بن عبد اهلل بن أيب عمر النقاش قرأ عليه
 .وابن شنبوذ ،بن إسحاقوابنه حممد  ،موسى الثقفي

 .(8)نة ست ومثانني ومائتنيتوِف ِف س
 :إدريس - ب

قرأ  .مقرئ العراق، أبو احلسن البغدادي .(2)إدريس بن عبد الكرمي احلداد املقرئ املدث أبو احلسنهو 
 .على خلف البزار وغريه

 .عاصم بن علي، وأحد بن حنبل، وحيىي بن معني، ومصعب الزبريي، وطبقتهم وحدث عن
، وأحد بن حدان، واحلسن بن سعيد ليه أبو احلسني أحد بن بويانتال ع .وتصدر لإلقراء، ورحل إليه

 .املطوعي، وغريهم
 .النجاد، وأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر بن جماهد، وأبو بكر القطيعي، وآخرون وروى عنه

 .(3)توِف يوم عيد األضحى، سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وله ثالث وتسعون سنة
   

                                                           

.8/53، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ 8/855غاية النهاية ( 8)
.88/77شذرات الذهب ( 2)
.845معرفة القراء الكبار ص  ،84/45سري أعالم النبالء ( 3)
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 ي هذا الكتابف رواتهمجدول برموز القراء و 

 

  

 ورواتهم كما في الشاطبيةالسبعة رموز القراء 

 السم الرمز  السم الرمز

 
8 
 

  نافع أ
4 

 حزة ف

 خلف ض قالون ب

 خالد ق ورش ج

  
 2    
 

  ابن كثري د
7 

 

 الكسائي ر

 أبو احلارث س البزي ه 

 الدوري ت قنبل ز

 
3 

 

  بو عمروأ ح

 وريالد ط

 السوسي ي

 
4 

 

 ابن عامر ك

 هشام ل

 ابن ذكوان م

 
5 

 

 عاصم ن

 شعبة ص

 حفص ع
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 رموز القراء الثالثة المتممين للعشرة

 السم الرمز

 
8 

 أبو جعفر جع

 ابن وردان عي

 ابن مجاز جم

 
9 

 يعقوب يع

 رويس يس

 روح حه

 
81 

 خلف خل

 إسحاق سح

 إدريس سه



 

  

 :مؤلف الكتاب، وفيه: الفصل األول
 :ترجمة المؤلف: المبحث األول

 .اسمه  

 .مؤلفاته  

 .وفاته  
 :عصر المؤلف: المبحث الثاني

 .الحالة السياسية  

 .الحالة الدينية  

 .الحالة العلمية  
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 ترجمة المؤلف: المبحث األول
 : اسمه

املدرس املقرئ احلنفي القراء خري اهلل حد اهلل أفندي بن خري الدين اإلستانبويل العثماين  هو شيخ
 .م، املعروف خبطيب مسجد آيا صوفيااخلطيب الناظ

، وبعضها جبمع (2)، وِف بعضها حد اهلل(8)وقد اختلف ِف امسه فجاء ِف بعض املصادر خري اهلل
 .وجاء ِف بعض نسخ املخطوط حدي، أما والده فهو خري الدين اتفاقاً  ،(3)االمسني حد اهلل خري اهلل

 .(ه 974-927)لقانوين عاش ِف عهد السلطان سليمان خان او  ،ومدرساً  عمل ِف آيا صوفيا واعظاً 
 .ومل تذكر املصادر شيئاً عن شيوخه أو تالميذه

 :مؤلفاته
  .ه 959: ، وتاريخ نظمهااً بيت 843: ن، منظومة، عدد أبياهتااللسان ِف حروف القرآرسوخ  -8
 .اً وف القرآن إىل اللغة الرتكية أيضترمجة رسوخ اللسان ِف حر  -2
 .جواهر العقيان ِف شرح عمدة العرفان ِف وصف حروف القرآن -3
: ، وتاريخ تأليفهااً بيت 241: ومة رائية، عدد أبياهتاعمدة العرفان ِف وصف حروف القرآن، منظ -4
 . مث ترمجه جمهول إىل اللغة الرتكية، ه 948

 .فيوض اإلتقان ِف وجوه القرآن -5
 .، منظومة باللغة الرتكية--ولد النب م  -4
 .وسيلة اإلتقان ِف شرح رسوخ اللسان ِف حروف القرآن -7
 :وفاته

 .  (4)رحه اهلل( ه983)وكانت وفاته سنة 
  

                                                           

 .9/358دب العريب لربوكلمان اريخ األت، 2/8848كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   (8)
 .4/75معجم املؤلفني ، 419-418زبدة العرفان ِف وجوه القرآن ص  (2)
 .8/334هدية العارفني ، 8134 -2/8135تاريخ الرتاث اإلسالمي معجم  (3)
، 4/715، 4/287إيضاح املكنون ، 419-418زبدة العرفان ِف وجوه القرآن ص ، 2/8848كشف الظنون  (4)
، 8/334هدية العارفني  ،8134 -2/8135تاريخ الرتاث اإلسالمي معجم  ،9/358لربوكلمان  دب العريباريخ األت

 .املؤلفون العثمانيون، 4/75معجم املؤلفني 
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 عصر المؤلف: انيالمبحث الث
اليت تعد  ت جبميع جوانب تلك احلقبةمَّ  اليت ألتاريخ الدولة العثمانية بالكثري من املؤلفات  ظمل حي

 .ساحة بكراً للبحث والتنقيب واليت نعيش آثاراها إىل اليوم
 يوه لفرتة حمدودة من عصر تلك الدولة،وهنا أورد ملة مبسطة عن احلياة السياسية والدينية والعلمية 

 .مؤلف الكتاب االفرتة اليت عاش فيه
 

 :(8)الحالة السياسية: أولً 
، حيث السيما عند أمم أوروبا كانت الدولة اإلسالمية املتمثلة ِف اخلالفة العثمانية قوية مرهوبة اجلانب

ية، وهو العصر الذهب للدولة العثمان، -املعروف بالقانوين-عاش املؤلف ِف عهد السلطان سليمان األول 
ه ، توسعًا عظيمًا مل يسبق له مثيل، وأصبحت أقاليم الدولة 974-924 شهدت سنوات حكمه من وقد

 .ثالث قارات عامليةممتدة لالعثمانية 
إىل الدولة  -عاصمة صربيا-" غرادبل"بفتوحات عظيمة ِف ناحية الغرب فضم السلطان سليمان قام  

مملكة  إىل األمالك العثمانية القسم اجلنويب واألوسط من مّث ضمّ ، "رودس"وىل على جزيرة اإلسالمية، واست
وثبتوا أقدامهم ِف البالد لفرتة  اً،تصر فيها العثمانيون نصرًا كبري معركة دامت حوايل الساعتني، وان ر، بعداجمل

 .طويلة من الزمن
إلسالمية من البندقية اإليطالية، وكانت مجيع الدول اوقام بعدة حالت على فيينا عاصمة النمسا، و 

 .ومصر ومشال إفريقيا خاضعة لسلطة الدولة العثمانيةواليمن العراق والشام واحلجاز 
وأصبح وجودها ضروريًا حلفظ التوازن  ،انت الدولة العثمانية آنذاك قد بلغت أعلى درجات الكمالك

 .وأوروبا الشرق األوسط السياسي ِف
 سالطنيه، وبدأ عصر ال974سنة وظلت الدولة على هذا احلال حىت مات السلطان سليمان 

 .الضعفاء
 
 

 
                                                           

، الدولة 8/241، تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا 898تاريخ الدولة العلية العثمانية ملمد فريد بك ص : ينظر (8)
 .211مل النهوض وأسباب السقوط ص العثمانية عوا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 :الحالة الدينية: ثانياً 
 -العثمانية، ومذهبها السنيةالذي ارتكز عليه نظام احلكم ِف الدولة  كان اإلسالم هو الدين الرمسي

كذلك كانت الغالبية العظمى من رى متعادلة مع احلنفية، و خألذاهب الثالثة ا، كما كانت امل-نفيةاحل
رعاياها تتشكل من املسلمني السنة، ولكن مع كثرة الفتوحات اليت خاضتها الدولة استطاعت أن تضم 

تعد كانت ا  إال أهن ومع تعدد املذاهب واألديان وكثرهتارعايا من مجيع املذاهب واألديان،  داخل حدودها
 الشيعة ِف العراق (2)ثنا عشريةالشيعة ِف اليمن، واال (8)فهناك الزيديونأقليات مقارنة باألغلبية السنية، 

من  طوائفالشيعة ِف بعض املناطق، وغريهم، وكذلك  (4)ِف لبنان وسوريا، واإلمساعيلية (3)، والدروزوإيران
 .(5)واليهود النصارى

ولة العثمانية وازدهارها وقوهتا استعان السالطني بفئة العلماء، وسعوا إىل توطيد وِف زمن انتعاش الد
صياغة مفهوم الدولة املسلمة القائمة على  ِفالعالقات هبم أكثر، وال شك أن ذلك كان له كبري األثر 

  .قواعد وأحكام الفقه اإلسالمي
وتعددت طرقها، وفية بشكل كبري، ومن ناحية أخرى تطورت ِف العهد العثماين عامًة احلركات الص

وضمت أتباعًا من كافة فئات اجملتمع، وانتشرت انتشارًا واسعاً، ودخلت ِف عالقات وثيقة مع السلطات 

                                                           

أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم، ساقوا اإلمامة ِف أوالد فاطمة رضي : الزيديون (8)
اهلل عنها، ومل جيوزوا ثبوت اإلمامة ِف غريهم، إال أهنم جوزوا أن يكون كل فاطمي عامل شجاع سخي خرج باإلمامة، أن 

امللل والنحل أليب الفتح  .كان من أوالد احلسن، أو من أوالد احلسني رضي اهلل عنهما واجب الطاعة، سواء اً يكون إمام
 .8/855حممد الشهرستاين 

بنص من  -حسب زعمهم-بإمامة اثّن عشر رجاًل من آل البيت، ثبتت إمامتهم هم الذين يقولون : االثنا عشرية (2)
وآخرهم حممد بن احلسن العسكري  -رضي اهلل عنه-علي : وأوهلم .ا ملن يليه، وكل واحد منهم يوصي هب--النب 

ه ، وسيعود بزعمهم وميأل األرض عداًل كما ملئت جوراً، ويسري اخلري بني الناس 241املزعوم الذي اختفى ِف حدود سنة 
 .وافراً إىل آخر مزاعمهم الكثرية

 .8/349عواجي  غالب: فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم للدكتور: ينظر
طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية، هم من غالة الباطنية يعتقدون ألوهية احلاكم بأمره، انشقوا عن هم : الدروز( 3)

 .بوا إىل أحد دعاة الضالل اجملوس نشتكني الدرزيسِ اإلمساعيلية ِف الظاهر وإن كانوا متفقني معهم ِف جوهر عقائدهم، ونُ 
 .2/594غالب عواجي : ىل اإلسالم للدكتورفرق معاصرة تنتسب إ: ينظر

حممد بن إمساعيل البنه مث  هم الذين يقولون بإثبات اإلمامة إلمساعيل بن جعفر الصادق بعد موت أبيه،: اإلمساعيلية (4)
 .وبه تنتهي سلسلة األئمة لديهم

 .8/847، امللل والنحل 32لرد على أهل األهواء والبدع ص التنبيه وا: ينظر
 .2/448تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا : ينظر (5)
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ومع ذلك فقد كان رجال احلكم احلاكمة، وأصبح هلم دعم اقتصادي قوي، يأيت إليهم من ريع األوقاف، 
 .ل وإحكام السيطرة عند الضرورةيراقبون نشاطهم عن كثب، وال يرتددون ِف التدخ

 .(8)واملعتقدات الفاسدةالناس اخلرافات واألباطيل،  عامة ظهرت بنيوتبعاً لذلك 
 

 :(2)الحالة العلمية: ثالثاً 
مستوى الفكر اإلسالمي التقليدي، أو و  مل تكن احلياة العلمية والفكرية ِف العصر العثماين متناسبة

فقد خبت نار الفكر والثقافة ِف نيون أنفسهم ِف اجملاالت األخرى، مستوى االزدهار الذي حققه العثما
وظلت على هذا احلال حىت بعد قدوم العامل اإلسالمي بعامة قبل جميء العثمانيني بوايل مائيت عام، 

 اجتاه احلياةولعل ذلك يرجع إىل االضطرابات السياسية والدينية اليت أدت إىل العثمانيني إىل السلطة، 
، وأيضاً فقد كانت الدولة العثمانية تعترب نفسها حامية حى ة إىل شكل خيدم احلياة السياسية والدينيةيالعلم

وتبعًا لذلك وجهت جهودها وطاقاهتا للتصدي للرافضة وغريهم من الداخل، والغزو  ،العامل اإلسالمي
 .يد، مما أثر سلباً على االبتكار والتجدواجلهاد ِف سبيل اهلل ِف اخلارج

بعض املؤلفات ِف الفقه والتفسري والكالم واحلديث،  عنجهود العلماء أمثرت حتت هذه الظروف و 
 ، جاء معظمها على شكل حواشيوأما أغلب املؤلفات فقد كانت تدور حول تثبيت عقيدة أهل السنة

ة ة، ومع أن ذلك كان له أكرب األثر ِف احلفاظ على مذهب أهل السنوتعليقات وشروح ملؤلفات سابق
ومعتقداهتم إال أنه حال دون اإلبداع واجِلدَّة واالبتكار، وأصبح التأليف يدور ِف حلقة مفرغة ظل يكرر 

 .نفسه من خالهلا
ؤلفات اليت حتمل الفكر وكنتيجة ملا سبق ذكره من انتشار الصوفية ظهرت الكثري من الكتب وامل

 .الصوِف وتدعو إليه
 

 :بعض علماء القرن العاشر الهجري
العامل املؤرخ جالل الدين  اإلمام بداية القرن العاشر اهلجريشهر العلماء الذين عاشوا ِف من أ

اإلتقان ِف علوم القرآن، وبغية : ف، منهاستمائة مؤلَّ ، وقد زادت مؤلفاته على (ه988ت )يوطي الس

                                                           

 .2/857الدولة العثمانية تاريخ وحضارة : ينظر (8)
 .2/289الدولة العثمانية تاريخ وحضارة : ينظر (2)
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شابه القرآن، ترين، وم، وطبقات املفسالدر املنثور ِف التفسري باملأثورالوعاة ِف طبقات اللغويني والنحاة، و 
 .(8)وغريها

يوسف بن ابن املربد، املدث  املصنف اإلمامومن العلماء الذين عاشوا ِف بداية القرن العاشر أيضًا 
، له (ه919ت ) حسن بن أحد بن عبد اهلادي، مجال الدين الشهري بابن املربد الصاحلي، احلنبلي

التاسعة، وطبقات الفقهاء، والنهاية ِف اتصال الرواية، الرياض اليانعة ِف أعيان املائة : مؤلفات منها
 .(2)وغريها

، وهو من (ه982ت ) حممد بن حممد بن مصطفى العماديأبو السعود الرتكي، : ومن علماء التفسري
التفسري املعروف بإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، وحتفة : علماء األتراك املستعربني، من كتبه

 .(3)، وقصة هاروت وماروت، وغريهاالطالب
صوِف واعظ حنوي ، (ه988ت ) حممد بن بري علي الربكوي الروميالعالمة الربكوي،  :ومن الفقهاء

إنقاذ و دافعة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين، و شرح لب األلباب ِف علم اإلعراب،  :من تصانيفه ،فقيه
 .(4)واألربعون ِف احلديث، املهلكني ِف الفقه

 :من مؤلفاته ،فقيه حنبلي مصري، (ه972ت ) حممد بن أحد بن عبد العزيز الفتوحيوابن النجار، 
 .(5)بلةِف فقه احلنا زياداتالع املقنع مع التنقيح و منتهى اإلرادات ِف مج

، (ه953ت ) الصاحلي الدمشقي احلنفي بن طولونحممد بن علّي  الشيخ ابن طولون،: ومن املدثني
النفحة الزنبقية ، و ذخائر القصر ِف تراجم نبالء العصر، الغرف العلية ِف تراجم متأخري احلنفية: من مؤلفاته

 .(4)ِف األسئلة الدمشقية
ت )املدث  الشافعي املصري أحد بن حممد اخلطيبشهاب الدين القسطالين، : ومن علماء القراءات

اهب اللدنية ِف منح املمدية ِف السرية ملو او لشرح صحيح البخاري،  إرشاد الساري: من مؤلفاته، (ه923
 .(7)وغري ذلك ،كنز ِف وقف حزة وهشام على اهلمزالو  ،ولطائف اإلشارات ِف علم القراءات ،النبوية

                                                           

 .3/318، األعالم للزركلي 58مليي الدين العيدروس ص  النور السافر عن أخبار القرن العاشر (8)
 .8/225األعالم للزركلي  ،2/8848لعبد احلي الكتاين فهرس الفهارس واألثبات  ،8/387الكواكب السائرة ( 2)
 .7/59األعالم للزركلي  ،8/248البدر الطالع للشوكاين  (3)
 .2/783، هداية القاري 9/823معجم املؤلفني  (4)
 .8/274، معجم املؤلفني 4/4األعالم  (5)
 .4/298، األعالم 8/472فهرس الفهارس  (4)
 .2/947، فهرس الفهارس 8/828واكب السائرة الك (7)
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وهو من خرية ، (ه924ت ) يالقاض زكريا بن حممد بن أحد بن زكريا األنصاري وشيخ اإلسالم
غاية : ، من مؤلفاتهدثني، والفقهاء، واألصوليني، واملؤلفنيالعلماء العاملني، ومن القراء، واملفسرين، وامل

، املقدمة اجلزريةشرح الدقائق املكمة ِف ، و وشرح شذور الذهب ِف النحو ،الوصول ِف شرح الفصول
 .(8)، وغريهاوخمتصر قرة العني ِف الفتح واإلمالة وبني اللفظني

 

*   *   * 
 
 

                                                           

 ،2/871معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ  ،8/898الكواكب السائرة  (8)



 

 

 :، وفيهدراسة الكتاب: الفصل الثاني
 . تحقيق عنوان الكتاب: المبحث األول  

 .توثيق نسبته لمؤلفه: المبحث الثاني  

 .منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثالث  

 .مصادر المؤلف في كتابه: المبحث الرابع  

 . مميزات الكتاب: المبحث الخامس  

 .ظات على الكتابالملحو : المبحث السادس  

 .ض نماذج منهاوصف النسخ الخطية وعر : المبحث السابع  

 .منهجي في التحقيق: المبحث الثامن  
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 تحقيق عنوان الكتاب: لمبحث األولا
إن أصرح اسٍم لكتاب من الكتب هو ما يذكره صاحب الكتاب ِف مقدمته، وهو ما فعله املؤلف  -8

 .«ومسيت ما حررت بفيوض اإلتقان ِف وجوه الفرقان»: فقالِف هذا الكتاب 
 .وجود اسم املخطوط على صفحة الغالف ِف أغلب النسخ -2
إال أربع  -عشرة نسخةإحدى  وهي- هبذه التسميةاليت بني يدي جاءت مجيع نسخ املخطوط  -3

 ."نفرقاال"كلمة بداًل من  " قرآنال"كلمة فيها  نسخ، ذكر 
وال يضرُّ اخلالف فيهما، إذ مها إىل أغلب النسخ،  بالنظر" الفرقان"والذي يرتجح لدي اعتماد كلمة 

 .واهلل أعلممبعىن واحد، 
إيضاح املكنون ِف "من دون ذكر املؤلف ِف " فيوض اإلتقان ِف وجوه القرآن"ذكر اسم الكتاب  -4

 . (8)"الذيل على كشف الظنون
فيوض اإلتقان ِف وجوه القرآن "كر املؤلف واسم الكتاب ذ " معجم التاريخ والرتاث اإلسالمي"وِف  -5

 .(2)"ِف القراءات العشر
 . (3)اسم الكتاب واسم املؤلف أيضاً " زبدة العرفان ِف وجوه القرآن"وذكر ِف  -4

 

*   *   * 
 

  

                                                           

 .4/287إيضاح املكنون ( 8)
 .419-418زبدة العرفان ص ( 2)
 .8134-2/8135معجم التاريخ والرتاث اإلسالمي ( 3)
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 توثيق نسبة الكتاب لمؤلفة: المبحث الثاني
، وميكننا إثبات صحة القاري ال شك ِف ذلك الدينبن خري  خري اهللخ يهذا الكتاب من تأليف الش

 :الكتاب إليه من خالل ما يلينسبة 
 .وجود عنوان الكتاب واسم املؤلف على أكثر النسخ -8
و " حروف القرآن عمدة العرفان ِف وصف: "كر املؤلف لبعض مؤلفاته ِف مقدمة الكتاب مثلذ  -2
وملا فرغت من نظم القصائد ِف فن التجويد بالفوائد والعوايد »: ، فقال"رسوخ اللسان ِف حروف القرآن"

والالمية املسماة برسوخ اللسان ِف حروف ... بعمدة العرفان ِف وصف حروف القرآن ةمنها املسما
 .«..القرآن

اث اإلسالمي ضمن مؤلفات الشيخ حد اهلل بن خري معجم التاريخ والرت والكتابان السابقان مذكوران ِف 
وشيخ القراء اخلطيب الناظم املعروف خبطيب أيا  ستانبويل العثماين املدرس املقرئالدين، خري اهلل اإل

 .(8)صوفيا
حد اهلل بن خري الدَّين خري اهلل القسطنطيّن الرُّوِمي ومها مذكوران أيضًا ِف هدية العارفني ضمن مصنفات 

ََنِفيّ املقر  ِطيب ال مدرس جبَاِمع  ى احل   .(2)ةصوفي ياأاخلَ 
 بن خري الدين القاري، اخلطيب ري اهللمن مؤلفات خوكذلك ذكر كتاب عمدة العرفان ِف كشف الظنون 

 .(3)يا صوفية، ِف الدولة السليمانيةأب
 .(4)عمدة العرفان: من آثاره .عامل، حد اهلل بن خري الدينوذكر ِف معجم املؤلفني 

 ..حد اهلل بن خري الدين" يمعجم التاريخ والرتاث اإلسالمثبوت اسم الكتاب واسم مؤلفه ِف  -3
 .(4)، وِف زبدة العرفان(5)"وجوه القرآن ِف القراءات العشر فيوض اإلتقان ِفمن تصانيفه 

 

*   *   * 
  

                                                           

 .8134-2/8135معجم التاريخ والرتاث اإلسالمي ( 8)
 .8/334ية العارفني هد( 2)
 .2/8848كشف الظنون ( 3)
 .4/75معجم املؤلفني ( 4)
.8134-2/8135معجم التاريخ والرتاث اإلسالمي ( 5)
 .419-418زبدة العرفان ص ( 4)
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 منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثالث
أردت أن أحرر كتابًا جمدواًل ِف القراءات املتكافئة ... »: ذكر املؤلف منهجه ِف بداية كتابه فقال

لألئمة العشرة الذين قراءهتم متواترة، وأبني  فيه ما حيتاج إليه العاملون من معرفة الوجوه املشهورة بني أئمة 
رموز الشاطب األمصار املعمورة، أداًء وتالوًة، ورمسًا وكتابًة، ووقفًا وخطًا ونقاًل، فرمزت ِف كتايب هذا مثل 

  .لألئمة السبعة ِف حرز األماين
: ، وأبو عمروز: ، وقنبله: ، وراويه البزيد: ، وابن كثريج: ، وورشب: قالون ، وراويهأ :فرمز نافع

، ن: ، وعاصمم: ، وابن ذكوانل: ، وراويه هشامك: ، وابن عامري: ، والسوسيط: ، وراويه الدوريح
: ، وراويه الليثر: ، والكسائيق :، وخالدض: ، وراويه خلفف: ، وحزةع: ، وحفصص: وراويه شعبة

 .ت: ، والدوريس
أبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين، ويعقوب البصري احلضرمي، وخلف : ألئمة الثالثة الذين هماو 

، والثاين سليمان عي: ، وراويه األول عيسى بن وردانجع: ز للشيخ أيب جعفررمفال: البزار، ورموزهم هكذا
، خل: ، وللشيخ خلفحه: ، والثاين روحيس: ، ولراويه األول رويسيع: وللشيخ يعقوب، جم: مجازبن 

 .سه: ، والثاين إدريسسح: ولروايه األول إسحاق
مث التزمت ِف كتايب هذا أن أذكر ِف كل بيت من بيوت اجلدول كلمة خمتلف فيها بوجوهها وترمجتها 

وكذلك أكرر  ،إذا انقضت هذه آيت بكلمة أخرى ِف بيت حتتهاف ،ها بالرمز على ترتيب سور القرآنئوقار 
 ،وأذكر كيفية رسوم املصاحف العثمانية ِف أماكنها ،وجوه كلمة سابقة مع ترمجتها وأئمتها إال ماذكرت قبل

واإلدغام الصغري للكل  ،وليعقوب احلضرمي فيما أدغم ،واإلدغام الكبري أليب عمرو البصري ِف مواضعها
 .«..لتيسري الطالبني، وتسهيل الراغبني عشار واألحزاب واألجزاء ِف حملهاألوا ،أين وقع

 
 :ويتضح مما سبق أن منهج المؤلف يتلخص في اآلتي

ع هلم رموزًا سبق ذكرها، ن للعشرة فقد وضرموز السبعة، أما الثالثة املتممو ع الشاطب ِف ا بات   -8
 .«جع ،ح ،د ،أ :وصالً  فتح الياء چۅۅچ»: لك مثل قولهذو 

ويفرد كل بيت من بيوت اجلدول لذكر اخلالفات ِف  ب القراءات واخلالفات ِف جداول، يترت -2
 :مثلكلمة من الكلمات، 

 چچچڇچ
أ، د، ح، : سهل الثانية

 .يسجع، 

فتح  چڇچ
أ، ن، ف، ر، : الالم

 .جع، خل

، چڍچ
باأللف فيهما  چژچ

 .رمساً 

 ،چڻڻچ
أدغم  چۈئۈئچ

 .ي: وصالً 
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ٱ     ، سورة إبراهيم»:  البسملة، كما يذكر أول السورة، مثل قولهمثالبدء بذكر اسم السورة  -3

 .«چٿ ٿٿچ  ،ٻ ٻ ٻ
 بعضاً منها وجدتغري أين قد ، متسلسلة بسب موضعها ِف سور املصحفالقراءات  عرض -4

بقه، أو تأخر عن الحقه، وهو قليل، وسأنبه على ذلك ِف مواضعه، كما تقدم على سا
 .مللحوظات على الكتابسأذكر بعض النماذج عليه ِف ا

القرآنية  ات، أصواًل وفرشاً، فيذكر موضع الشاهد من الكلم(8)ذكر القراءات العشر الصغرى -5
: أمال چڎچ »: الذين يقرؤون هبا، مثل  كيفية قراءهتا، مث رموز القراءمضبوطة بالشكل، مث

 .«ك، جع: بفتح التاء چگچ »، «على أصلهما ل، ف، وِف الوقف م، ف، خل
ه على على ذلك ِف مواضعه، كما سأذكر نب  وسأُ   بعض املواضع عن العشر الصغرى،خرج ِف -4

 .بعض النماذج عليه ِف امللحوظات على الكتاب
: ما ذكره قريباً، فإنه حييل عليه، مثل قوله إعادة ذكر اخلالفات ِف الكلمات املكررة، إال -7

 .«مرَّ ذكره چٿ ٿچ»
 .ال ما ندرعدم ذكر قراءة القراء الغري مذكورين إ -8
املذوف، وغريه، فيما حيتاج إليه، ذكر كيفية رسم املصاحف ِف املقطوع واملوصول، والثابت و  -9

 .«الطويلة رمست بالتاء چی   یچ»: مثل
 .«ي: أدغم وصالً  چٹ ٹٿچ »: ، مثلذكر اإلدغام الكبري ِف مواضعه -81
خبلف،  ط: أدغم وصالً  چچ  چ   ڃ چ »: ، مثلذكر اإلدغام الصغري ِف مواضعه أيضاً  -88

 .«ي
 .«ج: وقلل ح، ف، ر، خل،: أمال چ  ى چ »: عها، مثلذكر اإلمالة ِف مواض -82
اجلزء  چٻٻٱٻچ »: ، مثلذكر األعشار واألحزاب واألجزاء لتيسري البحث والرجوع -83

 .«عشر چٹچ »، و «الثاين عشر
 چڱچ »: عض املواضع، اليت حتتاج إىل بيان، مثلتوضيح وقف حزة وهشام ِف ب -84

 .«، وهو أبدل وسهلف: ، وِف الوقفجع: واحلذف بالنقل
                                                           

، "حرز األماين ووجه التهاين"هي القراءات السبع املذكورة ِف التيسري واليت نظمها اإلمام الشاطب ِف قصيدته الالمية  (8)
إضافًة إىل القراءات الثالث املذكورة ِف الدرة املضية، مُس َيت بذلك لقلَّة طرقها مقارنة بالعشر الكربى اليت هي من طريق 

 .النشر والطيبة، وقد وردت العشر الصغرى من عشرين طريقاً، أما الكربى فوردت من زهاء ألف طريق
، خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات 249ؤول ص معجم مصطلحات القراءات للدكتور عبد العلي املس: ينظر

.93للدكتور إبراهيم الدوسري ص 
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، «أ، د، ح، جع: فتح الياء وصالً  چڇ ڇ چ »: والزوائد، مثل قوله ذكر ياءات اإلضافة -85
 .«د، يع: ومطلقاً  أ، ح، ر، جع،: أثبت الياء وصالً  چڭڭچ »و 

 ٻچ»: ، مثلعدم التعرض لتوجيه القراءات إال ِف مواضع يسرية ال تكاد تذكر -84

 .«ماضياً  چٻچ: ، والباقونف، ر، خل: مضاف مرفوع" فَاِعل"ن على وز  چپ

 

*   *   * 
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 مصادر الكتاب: المبحث الرابع
استخدم رموز الشاطب ِف حرز  أنه ِف مقدمته إىل شارأمل يذكر املؤلف مصادر كتابه، غري أنه 

 .جزاء، كما ذكر أنه ينبه على كيفية رسوم املصاحف، واألعشار واألحزاب واألاألماين
ثالثة علوم، أذكرها  ال خترج عنواستقى منها مادته العلمية، ولذلك فاملصادر اليت اعتمد عليها املؤلف 

 .مع مصادرها مرتبة بسب وفيات مؤلفيها
 :علم القراءات: أولً 

 .(ه324 ت)بن جماهد السبعة ال -8
 (.ه388ت ) األصبهاين ِف القراءات العشر البن مهراناملبسوط  -2
 .أيضاً مهران  البنالقراءات العشر الغاية ِف  -3
 (.ه389ت )اإلرشاد ِف القراءات عن األئمة السبعة أليب الطيب بن غلبون  -4
 (.ه399 ت)بن غلبون  القراءات الثمان لطاهر التذكرة ِف -5
 (.ه437 ت)كي بن أيب طالب القيسي التبصرة ِف القراءات السبع مل -4
 (.ه444 ت)التيسري ِف القراءات السبع للداين  -7
 .أيضاً امع البيان ِف القراءات السبع للداين ج -8
 (.ه444 ت)أليب علي األهوازي  اخلمسة األمصار أئمة الثمانية ةأَ القرَ  أداء شرح ِف الوجيز -9

 (.ه451 ت)اإلشارة بلطيف العبارة أليب نصر العراقي  -81
 (.ه455 ت)األنصاري إمساعيل بن خلف العنوان أليب طاهر  -88
 .االكتفاء أليب طاهر أيضاً  -82
 (.ه445 ت)للهذيل  عليها الزائدة واألربعنيالعشر  القراءات ِف لكاملا -83
 (.474 ت)الكاِف ِف القراءات السبع البن شريح األندلسي  -84
 (.ه478 ت)التلخيص ِف القراءات الثمان أليب معشر الطربي  -85
 (.ه494 ت) يب طاهر أحد بن علي بن سوار البغداديألاملستنري ِف القراءات العشر  -84
 (.ه584 ت)عبارات بلطيف اإلشارات البن بليمة تلخيص ال -87
 (.ه584 ت)التجريد لبغية املريد ِف القراءات السبع لعبد الرحن بن الفحام الصقلي  -88
 (.ه528 ت)عز القالنسي الإرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي أليب  -89
 .أيضاً القالنسي  الكفاية الكربى ِف القراءات أليب العز -21
 (.ه 541 ت)قناع البن الباذش اإل -28
 (.ه548 ت)املبهج ِف القراءات الثمان لسبط اخلياط  -22
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 (.ه551ت )املصباح الزاهر ِف القراءات العشر البواهر للمبارك بن احلسن الشهرزوري  -23
 (.ه549 ت)ختصار للهمذاين غاية اال -24
 (.ه591 ت)للشاطب ووجه التهاين حرز األماين  -25
 (.ه443 ت)لي بن حممد السخاوي احلسن ع علم الدين أيبل فتح الوصيد ِف شرح القصيد -24
 (.ه454 ت)كنز املعاين ِف شرح حرز األماين لشعلة املوصلي  -27
 (.ه454 ت)عبد اهلل حممد بن حسن الفاسي  الآللئ الفريدة ِف شرح القصيدة أليب -28
 (.ه445 ت)يب شامة إبراز املعاين من حرز األماين أل -29
 (.ه723 ت)الصنهاجي آُجرُّوم  بنفرائد املعاين ِف شرح حرز األماين ووجه التهاين ال -31
 (.ه732 ت)كنز املعاين ِف شرح حرز األماين للجعربي  -38
 (.ه738 ت)بن البارزي الفريدة البارزية ِف حل القصيدة الشاطبية ال -32
 (.ه748 ت)الكنز ِف القراءات العشر للواسطي  -33
 (.ه754 ت)العقد النضيد ِف شرح القصيد للسمني احللب  -34
 ت)لحافظ حممد بن عمر العمادي يدة حرز األماين ووجه التهاين لمربز املعاين ِف شرح قص -35

 (.ه742
 (.ه788 ت)النجوم الزاهرة للحكري  -34
 (.ه818 ت)أليب البقاء بن القاصح  املنتهي املقرئ وتذكاراملبتدي  سراج القارئ -37
 .أيضاً مصطلح اإلشارات ِف القراءات الزوائد املروية عن الثقات البن القاصح  -38
 (.ه833 ت)جلزري بن االنشر ال -39
 .أيضاً بن اجلزري حتبري التيسري ال -41
 .بن اجلزريطيبة النشر ال -48
 .بن اجلزرية الرة املضيَّ الد -42
 (.ه848 ت)للزبيدي الدرة اإليضاح شرح  -43
 (.ه857 ت)على منت الدرة  شرح النويري -44
 (.ه924 ت) يتابحتفة األنام للقبي -45
 (.ه938 ت)األنصاري النشَّار أليب حفص  وحترر السبع القراءات من تواتراملكرر فيما  -44
 .البدور الزاهرة ِف القراءات العشر املتواترة للنشار أيضاً  -47
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 :الرسمعلم : ثانياً 
 (.ه384 ت) بن أيب داود السجستايناملصاحف ال -8
 (.ه444 ت)لداين لاملقنع  -2
 .أيضاً لداين لاملكم ِف نقط املصاحف  -3
 (.ه494 ت)سليمان بن ناح التبيني هلجاء التنزيل أليب داوود  -4
 (.ه494 ت)سليمان بن ناح خمتصر التبيني هلجاء التنزيل أليب داوود  -5
 (.ه591 ت)عقيلة أتراب القصائد للشاطب  -4
 .الوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي أيضاً  -7
 (.ه788 ت)للخراز  مورد الظمآن ِف رسم أحرف القرآن -8
 (.ه728 ت) العددي البن البناعنوان الدليل  -9

 (.ه751 ت)( ابن آجطَّا)التبيان ِف شرح مورد الظمآن أليب حممد الُصنهاجي  -81
 ت)بن القاصح الشرح تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد على عقيلة أتراب القصائد  -88

 . (ه 818
 (.ه899 ت)علي الشوشاوي حلسني بن  الظمآن مورد على العطشان تنبيه -82
 :عد اآليعلم : اً ثالث
 (.ه444ت )البيان ِف عد  آي القرآن للداين  -8
 (.ه445ت )كتاب العدد للهذيل  -2
 (.ه591ت )ناظمة الزهر ِف علم الفواصل للشاطب  -3
 (.ه443 ت) مجال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي -4
 .-ءار قلا لامج باتك نمض وهو - يو اخسلل أقوى العدد ِف معرفة العدد -5
 (.ه 732 ت)لجعربي لحسن املدد ِف فن العدد  -4

 

*   *   * 
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 مميزات الكتاب: المبحث الخامس
 :يتميز الكتاب مبا يلي

حيث رتب املؤلف اخلالفات واألحكام حسب ترتيب السور  ،متيز الكتاب برتتيبه اجليد :الترتيب -8
 .، وقسم السور إىل أعشار وأحزاب وأجزاءواآليات ِف املصحف

 .ِف الكتاب بسهولة ويسرالبحث  علىِف الرتتيب يساعد القارئ  وأيضاً تعترب اجلداول أسلوباً حديثاً 
 .اعتىن املؤلف بضبط القراءة بالشكل :الضبط -2
، وحتصل به الفائدة راعى املؤلف االختصار وعدم التطويل واإلكثار، حىت ال ميل قارئه :الختصار -3

 .، ومن ذلك أنه عمد إىل استخدام الرموز بداًل من األمساءاملرجوة
، وترك ةاملشهور ة املتواتر مهذبة ِف القراءات العشر الصغرى،  يقدم لقارئه خالصةفالكتاب  :التركيز -4

 .وذكر أيضاً فوائد ِف علمي الرسم والضبط. الذي ال يقرأ بهالضعيف ذكر الشاذ 
 .اليت اعتمد عليها الكتاب وفرة المصادر -5

 

*   *   * 
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 الكتابعلى ظات و حمل: المبحث السادس
 :من املالحظات، أذكرها مع بعض النماذج عليها من خالل حتقيق جزء من الكتاب الحظت مجلةً 

 .مل يذكر املؤلف أي مصدر من املصادر اليت اعتمد عليها ِف التأليف -8
 چژ ڈ ڈ ڎچ: ؤلف عن ذكر بعض األحزاب واألعشار، مثل قوله تعاىلامل لغف -2
 .، عشر[88: النحل]
: هود] چہ ہہچ»: مثل ،جتاوز املؤلف القراءات العشر الصغرى ِف بعض املواضع -3

ب، ه، ق، وروي : ، يع، وخبلف عن ز، ح، ن، ر: وأدغم الباء ِف امليم. ن: فتح الياء وصالً [ 42
 .«يع: اإلظهار عن

: قال ابن اجلزري. جتاوز للعشر الصغرى، وخروج إىل غريها «وروي اإلظهار عن يعقوب»: فقوله
. لكامل أيضا تبعا البن مهرانوروى بعض أهل األداء اإلظهار عن يعقوب كما ذكره ِف التذكرة وِف ا»

  .(8)«وإمنا ورد ذلك من غري رواييت رويس وروح وهو الذي عليه العمل وبه قرأت وبه آخذ
وهنا خرج املؤلف عن العشر . «جم: وخبلف د، ح،: رفع التاء[ 88: هود] چخت حت چ»: ومثل

األشنائي عن اهلامشي عن  وانفرد حممد بن جعفر»: الصغرى، فالرفع البن مجاز انفراد، قال ابن اجلزري
 . (2)«إمساعيل عن ابن مجاز بالرفع

 ڀ پ  پ چ: تقدمي: تقدمي بعض اآليات أو تأخريها، بدون مراعاة ترتيبها ِف املصحف، مثل -4

 [.45: هود] چحئ جئ چ: على [44: هود]چ ڀ
چ يث چ: تقدمي: ومثل

 .[48: هود] چٻچ: على [42: هود] 
 ؛على حفظه للقرآن الكرمي دون الرجوع إىل املصحف قد يعتمد املؤلف ِف ذكر بعض اآليات -5

چ[ڭ] ڭڭ چ»: م ِف ذكر بعضها، مثلهِ لذلك فقد يَ 
بالواو واأللف رمساً، تقدم [ 87: هود] 

 .، وليست ِف هذه السورة«نشاء أصبنا» (ب)و ( أ)نسخة ِف . «وجوه اهلمزتني
 .وهو خطأ ،«هممن ديار »ِف مجيع النسخ . «ذكر كثرياً [ 94: هود]  چۅ ۅچ»: ومثل

 چٺٺچ»: د، مثلعدم ذكر قراءة الباقني غالباً، وكثري منها ال ميكن استنتاجه من الض   -4
 .الكسر الفتح، وقراءة الباقني بضم التاء ، فضد«ح، ن، ف، يع: وصالً بكسر التاء [ 38: يوسف]

                                                           

 . 2/82النشر ( 8)
 .2/291النشر ( 2)
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: يوسف] چہ  ہچ»: وقوع بعض األخطاء اليسرية، وقد نبَّهت عليها ِف مواضعها، مثل -7
له  اً ِف مجيع النسخ، وذلك خطأ؛ ألن َخَلف( خل) ، بزيادة«ل، ف، ر، خل: أدغم وصالً [ 83

 .اإلظهار
 

*   *   * 
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 وصف نسخ المخطوط وعرض نماذج منها: المبحث السابع
على ثالث نسخ  ِف املقابلةنسخة منها واعتمدت  اثنيت عشرةللكتاب نسخ متعددة وقد توصلت إىل 

 .وفيما يلي وصف النسخنسخها، لوضوحها وتقدم تاريخ 
 :النسخة األولى

( 848)وهي نسخة كاملة تقع ِف ( 4511)وتقع حتت رقم ( يهودا/ جاريت)نسخة جامعة برنستون 
وِف كل  ،ِف كل صفحة( 24)وهي جمدولة وعدد املربعات ِف اجلدول  ،(294)وعدد صفحاهتا  اً،لوح

أقدم نسخة توصلت  يوه ،معتاد ومدادها أسودوخطها نسخي  ،وعدد األسطر خمتلف هبا ،مربع كلمة
 .وقد حصلت عليها من مصوراهتا ِف مكتبة امللك فهد بالرياض ،إليها

 .اهلل يوسف بن عبد: الناسخ هو
 الدين ريوقد جاء ِف غالف الكتاب اسم املخطوط فيوض اإلتقان ِف القراءات العشر خلري اهلل بن خ

 .ليمانيةيا صوفيا بالدولة السبأالقارئ اخلطيب 
ت الكتاب بعون اهلل امللك الوهاب وقد وقع الفراغ من تسويد هذا ) :(أ/847)وجاء ِف آخر النسخة 

الغريق ِف بر  الكتاب ِف يوم األربعاء بعد العصر ِف شهر ربيع اآلخر على يد العبد الضعيف الصغري
اهلل رحة  هاهلل رح يوسف بن عبدعّن أرحة والغفران وشفاعة حممد عليه السالم الالعصيان املتاج إىل 

وقد ذكر ِف آخر املخطوط عن اهلمزة املقصورة  ،(ه 8118ِف التاريخ النبوي عليه السالم سنة  ،واسعة
 .اً أربعني موضع

ألجل ذلك  ؛وهي أقدم النسخ تارخياً  ،ة قليلة األخطاء والتصحيفوءوأخريا فالنسخة جيدة مقر 
 .أصالً  اعتمدهتا

 :النسخة الثانية
وهي نسخة   ،(4944)العزيز جامعة أم القرى وتقع حتت رقم  اهلل بن عبد سخة مكتبة امللك عبدن

ِف الصفحة  اً سطر ( 28)وعدد األسطر ،صفحة( 845)وعدد صفحاهتا  ،لوحة( 73)كاملة تقع ِف 
 ومل يكتب على صفحة الغالف اسم ،وأمساء السور والرموز باألحرأسود، وخطها نسخ ومدادها  ،الواحدة

املؤلف ولكن اسم الكتاب موجود ِف مقدمة املؤلف ومل يكتب اسم الناسخ وكتب ِف آخر ال الكتاب و 
 :لوح من املخطوط

احلمد هلل الذي يسر لنا إمتام الكتاب املسمى بالفيوض واستخدمّن ِف خدمة كتابه وقع اإلمتام على )
من علم القرآن شروح ِف ذي أعطى يد العبد الضعيف اخلطيب اإلمام جلامع من جوامع القسطنطينية ال

وهي نسخة  ،(ه 8181)اهلل عنه  وعن والديه  ِف يوم النهوض ِف أواخر ربيع اآلخر سنة  االربوض عف
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( مر/مر بعيد)جيدة واضحة مقروءة قليلة األخطاء والتصحيف وهبا اختصار للكلمات املوضحة ِف السابق 
 .وقد اعتمدهتا ِف املقابلة (ب) ورمزت هلا
 :خة الثالثةالنس

وهي  ( 223)وتقع حتت رقم  ،(27)العزيز باملدينة املنورة جمموعة املمودية  نسخة مكتبة امللك عبد
( 28)  وهي جمدولة وعدد مربعات اجلدول( 284)وعدد الصفحات  ،ألواح( 817)كاملة  وعدد األلواح 

اد مدادها أسود وأمساء وعدد األسطر خمتلف خطها نسخي معت ،ِف الصفحة ِف كل مربع كلمة اً مربع
اسم الكتاب فيوض اإلتقان : )وكتب على صفحة الغالف، السور والبسملة والرموز وبعض اآليات باألحر

ِف وجوه الفرقان ِف بيان ومجع وجوه القراءات العشر باجلداول للمحقق املقري خري اهلل بن خري الدين 
 ،(كتاب جميد سهل ِف بابه ينبغي أن يهتم به ويطبع  وهذا، الدولة السليمانيةبيا صوفيا أالقارئ اخلطيب ب

 :ومل يذكر اسم الناسخ وجاء ِف آخر النسخة
 .(ه 8199شعبان سنة  84- -واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد ) 

 .(ج) ورمزت هلاوقد اعتمدهتا ِف املقابلة 
 

*   *   * 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

41 

 :نماذج من المخطوط  

 األصل( أ)ف من النسخة صورة الغال
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 صورة اللوحة األولى من النسخة األصل
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 من النسخة األصل هودسورة بداية 

 

 



  

 

43 

 من النسخة األصل نهاية سورة النحل

 

  



  

 

44 

 صورة اللوحة األخيرة من النسخة األصل

 

 



  

 

45 

 (ب)من النسخة  الغالف

  



  

 

44 

 (ب)من النسخة  ىاألول ةاللوح
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 ( ب)من النسخة  هودسورة  بداية
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 (ب)من النسخة نحل سورة ال نهاية
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 (ب)من النسخة  ةاألخير  ةاللوح
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 (ج)الغالف من النسخة 
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 (ج)اللوحة األولى من النسخة 
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 (ج)النسخة من  سورة هود بداية
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 (ج)النسخة سورة النحل من  نهاية

  



  

 

74 

 (ج)النسخة اللوحة األخيرة من 
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 منهجي في التحقيق: حث الثامنالمب
شِكلة، وما حيتاج إىل ضبط، مع مالء احلديثة، وضبط الكلمات ال مُ نسخ املخطوط وفق قواعد اإل -8

 .وضع عالمات الرتقيم وفق قواعد التحقيق املتبعة
إال ما يذكره  ،كتابة اآليات بالرسم العثماين وفقاً ملصحف املدينة برواية حفص عن عاصمبقمت  -2

وفقًا لتلك  فأثبتها املؤلف من قراءة ِف آية أو كلمة وال يستقيم املعىن إال بكتابتها حسب روايتها املذكورة
 .-ؤلفإن مل يشر إىل ذلك امل-رها إىل سو  هتاوعزو  ، كما ذكرت أرقام اآليات،الرواية

أقدم نسخة توصلت إليها  هناأل ها أصاًل؛تبالرياض وجعل (مكتبة امللك فهد) نسخة اعتمدت -3
حيث كان عليها مبكة  (جامعة أم القرى) نسخة ومقابلة ،(أ) ب  ورمزت هلا ، ه 8118 وكان تارخيها

ملدينة املنورة با (مكتبة امللك عبد العزيز) نسخة مقابلةوكذلك  ،(ب) ب  هلا ورمزت ه ،8181 تارخيها
 (.ج) ب  ورمزت هلا ه ،8199 وكان تارخيهاعليها 

 .كذا (ج)أو ِف  كذا، (ب)أو ِف  ،كذا( أ)ِف : الفروق بني النسخ ِف احلاشية بقويل أثبتُّ  -4
وأضعه بني  ،ين أكمله من النسخ األخرى وأدخله ِف النصإ فوقع ِف األصل سقط بني   إذا -5

 .أو من األصل (أ)كذا سقط من   :قويلبِف اهلامش أشري إليه و معكوفتني، 
أثبت ما ذكر ِف   من حتريف أو تصحيف أو سهو من الناسخ فإينإذا وقع ِف األصل خطأ بني   -4
سقط أو خطأ  (ج)أو  (ب)إذا وقع ِف ، و وأنبه عليه ِف احلاشيةوأضعه بني معكوفتني،  (ج)و  (ب)

 (.ج)أو  (ب)كذا سقط من   :فإين أنبه عليه ِف احلاشية
 بوضعه بني  فإين أثبت ما أراه صحيحًا ِف املنتاتفقت النسخ على خطأ أو سقط بني   إذا -7

سقط من مجيع النسخ أو حترف  املعكوفتني ما بني :وأبني السبب ِف إثباته ِف احلاشية بقويل ،معكوفتني
 .ِف مجيع النسخ

 ةعليها من الشاطبي دالشواهوذكر  توثيق القراءات اليت ذكرها املؤلف من املصادر األصلية،قمت ب -8
كذلك من شروح الشاطبيه والدرة وبعض الكتب املؤلفة ِف القراءات السبع والقراءات   توثيقهاو  ، والدرة
 .العشر

قدمت لكل سورة بتعليق خمتصر، ذكرت فيه ترتيب السورة، وعدد آياهتا واخلالف ِف ذلك بني  -9
 .علماء العدد إن وقع، وهل هي مكية أو مدنية

 .ما ذكره املصنف ِف أحكام الرسم من الكتب املعتمدة ِف هذا الشأنتوثيق قمت ب -81
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وإذا   ،خلفو  ويعقوب جعفر أيبقراءة  حأوضوكذلك  إذا مل يذكرها املؤلف، الباقني ذكر قراءةأ -88
 .أو غري ذلك مما يؤدي هذا املعىن (ألصوهلم الثالثة موافقونو ) كتبأ  ألصوهلمنيكان الثالثة موافق

 .القراء ِف احلاشية مدلوالت رموز أوضح -82
 .جعلت رموز القراء والرواة ِف املنت خبط بارز، لتتميز عن غريها -83
وأذكر  ا من العشر الكربى، القراءة وأذكر أهنبني  إذا خرج املؤلف ِف القراءات عن العشر الصغرى أُ  -84

 .قول اإلمام ابن اجلزري فيها
 .ذلك ِف أول موضعإىل  تر أشو  للقراء العشرة ورواهتم ِف قسم الدراسة، ترمجت -85
أرقام لوحات نسخة مكتبة امللك فهد بالرياض تسهياًل للمقابلة ملن   [ ] معكوفتني بني تُّ أثب -84
من الصفحة الثانية  هنايةأما  ،ستنيالصفحة األوىل من اللوحة ال هنايةيدل على  [أ/41]فمثاًل الرقم  أراد،

 .[ب/41] ب  اللوحة فيشار إليها
: كتبأ ،النشر ِف القراءات العشر: مثال ذلك، سم الكتاب واملؤلفِف ذكر ا غالباً  تختصر ا -87

 .مبا يدفع التوهمتشاهبت أمساء الكتب أفيد ذلك  وإذا ،نشرال
ن ما توصلت إليه من نسخ إحيث  (ج)و (أ)ا جاء ِف املخطوطة املنت ِف جدول كم جعلت -88

  .مجيعها جمدول عدا نسخة أم القرى
ت بعض اآليات متقدمة وإن كان ال ما اشرتك ِف احلكم،اآليات حسب ترتيب املصحف إرتبت  -89

 .على ما هي عليه ِف املصحفأرتبها ترتيباً صحيحاً، على بعضها 
 .متابعة إحاالت املؤلف إىل ما سبق وما سيأيت من كالمه -21
اب كاإلمشام واالختالس، ِف أول موضع تذكر فيه املصطلحات الواردة ِف الكتبعض  تشرح -28

 .املصطلحات املشهورة، كاإلدغام والتسيهل وغري ذلكباختصار، وال أشرح 
 .أحلقت بالكتاب فهارس علمية تعني الباحث على الوصول إىل مراده -22

 

*   *   * 



 

 

 التحقيق: القسم الثاني

 :ويحتوي على

 .النص المحقق، وهو خمسة عشر لوحاً 

 .سورة هود  

 .سورة يوسف  

 .سورة الرعد  

 .سورة إبراهيم  

 .سورة الحجر  

 .سورة النحل  



  

 

78 

عليه ] (8)سورة هود
 (2)[السالم

 ٱ     ٻ ٻ ٻ

(3) 

چڳگ گچ
سكت  (4)

 .(5)جع: بينهن
 

 

 

 

 

 

                                                           

 چې ېچ: مكية إال ثالث آيات، قوله تعاىل: ِف ترتيب املصحف، وهي مكية، وقيل( 88: )رقم السورة( 8)
وواحدة  ،، وآيها مائة وعشرون[884] چہ ھ ھ ھچ: ، وقوله[87] چڱ ڱ  ڳ ڳچ: ، وقوله[82]

، جامع البيان 218غريب القرآن البن قتيبة ص : ، ينظروثالث كوِف ،وثنتان فيه شامي ،حرمي وبصري إال املدين األول
، املقصد لتلخيص ما ِف 3/848 البن عطية املرر الوجيز ،845ص  للداين البيان ِف عد آي القرآن ،82/318للطربي 

 .389ص  للدمياطي ، إحتاف فضالء البشر45ص  صاريلزكريا األن املرشد
 .(ج)و  (أ)سقط من ( 2)
 :في البسملةالعشرة مذاهب القراء ( 3)

ال خالف بني القراء ِف البسملة أول السورة إذا ابتدأ هبا القارئ ومل يصلها مبا قبلها، إال براءة : ِف بداية السورة - أ
.فال بسملة ِف أوهلا

.بني البسملة وعدمها، حىت ِف براءة فالقارئ خمريأ هبا غري أوائل السور بتدَ كل آية يُ : ِف وسط السورة - ب
ابن كثري، وعاصم، والكسائي وأبو و  فصل بالبسملة بني كل سورتني إال بني األنفال وبراءة قالون: بني السورتني - ج

يب عمرو وابن عامر ولورش وأبني الوصل والسكت، اخللف لف ِف اختياره وخلجعفر، ووصل بني كل سورتني حزة، 
، العقد النضيد للسمني 45إبراز املعاين أليب شامة ص : ينظر .ويعقوب البسملة والسكت والوصل، وخيتار هلم السكت

 (9ص : )الشاهد من الشاطبية .8/259، النشر البن اجلزري 884، حتبري التيسري البن اجلزري ص 8/329احللب 
811-  ِ َ السُّوَرتَ ني  َمَل بَ ني   رَِجالر مَنَو هاَ ِدر يًَة َوحَتَمُّاَل ... ِبُسنٍَّة  َوَبس 
ِ َفَصاَحةر  -818 َ السُّوَرتَ ني  ُلَك بَ ني  ُكنَت  ُكلٌّ َجالَيَاُه َحصَّاَل ... َوَوص   َوِصل  َواس 
َما َتِصل َها أَو  بََدأ َت بَ رَاَءًة  -815 ِماَل ... َوَمه  َت ُمَبس   لِتَ ن زِي ِلهاَ بالسَّي ِف َلس 
زَاِء َخي ََّر َمن  َتاَل ... َوالَ بُدَّ ِمن هاَ ِف اب ِتَداِئَك ُسوَرًة  -814  ِسَواهاَ َوِف اأَلج 

 (84ص : )الشاهد من الدرة
ِ أَئِمَّةر  -81 َ السُّو َرتَ ني  َمَل بَ ني   ... َوَماِلِك ُحز  فُ ز  ... َوَبس 

 (.8)آية رقم ( 4)
والباقون برتك . 34-87لقراء ورواهتم ص ل وقد ترمجت. رأبو جعف( جع)(. ج)سقط من ( جع: سكت بينهن)( 5)

 (21ص : )الشاهد من الدرة. 8/424، النشر 2/414 للواسطي الكنز ِف القراءات العشر: السكت، ينظر
ٍت َكَحا أَِلف   -42  ... َأالَ ... ُحُرو ف الت ََّهج ي اف ِصل  ِبَسك 

السبعة البن جماهد : ائي وخلف، وقللها ورش، والباقون بالفتح، ينظروأمال الراء أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحزة والكس
 (59، 58ص : )الشاهد من الشاطبية. 349، التحبري 513، إبراز املعاين 322ص 

رُُه  -738 َجاُع رَا ُكل  ال َفَواِتِح ذِك   ... ِحًى َغي  َر َحف صٍ ... َوِإض 
748-  َ َ بَ ني   ... َوذو الرَّا ِلَور ٍش بَ ني 
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چۇچ
أمال وقفاً  (8)

 ، خل ،ر ،ف: خبلف
 .(2)ج: وقلل خبلف

چۋۋچ
أدغم  (3)

 .(4)ه :وصالً 
 

  

                                                           

 (. 3)آية رقم ( 8)
وقد ترمجت لكل . اختصار خبلف( بخ(: )ج)و ( ب)وِف ورش، ( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 2)

اخلالف هنا حلمزة  املؤلف والباقون بالفتح، فوافق الثالثة أصوهلم، وقد ذكر. 34-87ص  القراء ورواهتم ِف قسم الدراسة
 .ف ِف إمالة األلف املنونة وقفاً طب من اخلالوالكسائي وخلف اتباعاً ملا  ذكره الشا

 (27ص : )قال الشاطب
الَ ... َوَقد  َفخَُّموا الت َّن وِيَن َوق فاً َورَق َُّقوا  -337 ِخيُمُهم  ِف النَّص ِب َأمج َُع َأمش   َوتَ ف 

األلف حتذف اللتقاء  واألصح أن حكمها حكم غريها، متال وقفًا بال خالف ملن مذهبه اإلمالة، وال متال وصاًل لكون
ص  لعبد الفتاح القاضي الواِف: ، وينظر53الساكنني، وهو الوجه الذي ذكره الداين ِف التيسري ومل يذكر غريه، التيسري ص 

857 . 
 (24 ،24ص : )الشاهد من الشاطبية

ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  تَأصَّاَل أََماالَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث ... َوَح زَُة ِمن  
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 

 (88ص : )ومن الدرة
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
 ... متُِل  ُحز  ... يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل َكاالب  رَاِر ُرؤ    -44
 ال َباَب ِإذ  َعاَل َواف  َتِح  ... -45

 (. 3)آية رقم ( 3)
، وقد ترمجت چۋچوال إدغام عند االبتداء ب  . بالتخفيف: بتشديد التاء، والباقون باإلظهار، أي: أي. البزي( ه( )4)

، 8/415النجوم الزاهرة للحكري ، 854االكتفاء أليب الطاهر األندلسي ص : ينظر. لكل القراء ورواهتم ِف قسم الدراسة
 .844إرشاد املريد للضباع ص 

 (43 ،42ص : )الشاهد من الشاطبية
ِل لِل بَ ز ي  َشد د  تَ َيمَُّموا  -524  َوتَاَء تَ َوىفَّ ِف الن َسا َعن ُه جُم ِماَل ... َوِف ال َوص 
 ... تَ َولَّو ا هِبُوِدهاَ َتَكلَُّم َمع  َحر ِفَ   -531
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چۅۅچ
فتح  (8)

 ،د ،أ :وصالً  (2)الياء
 .(3)جع ،ح

چی یچ
 ڀچ ، (4)

چڀ
أدغم    (5)

 (7).(4)ي: وصالً 

چٻٻٱٻچ
(8) 

 .(9)اجلزء الثاين عشر
چٿچ

سكن  (81)
 ،ر ،ح ،ب: اهلاء
 .(88)جع

                                                           

 (. 3)آية رقم ( 8)
 (.ج)سقط من ( الياء) (2)
وفتح أبو جعفر من املوافقة . والباقون بسكون الياء مطلقاً  أبو جعفر،( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ) (3)

ص  البن الباذش ، اإلقناع341ص البن جماهد السبعة : ينظر. ألصله، وسكن يعقوب من املخالفة، وخلف من املوافقة
 املكرر ِف ما تواتر من القراءات السبع وحترر، 2/844النشر  ،878ص  أليب نصر العراقي ، اإلشارة بلطيف العبارة244

 (32ص : )قال الشاطب .844ص  أليب حفص النشار
ُعوَن َمع  مَه ٍز بَِفت ٍح َوِتَسُعَها  -391  ... مَسا فَ ت ُحهاَ ... فَِتس 
 (89ص : )ابن اجلزري وقال
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.5)آية رقم ( 4)
 (.4)آية رقم ( 5)
 (.ج)سقط من ( ي( )4)
ول منهما تاء متكلم أو خماطب، وال إذا مل يكن األكل حرفني متحركني متماثلني ِف كلمتني،   السوسي، أدغم( ي( )7)

 (81ص : )قال الشاطب. 889، حتبري التيسري ص 81إبراز املعاين ص : والباقون باإلظهار، ينظرمنوناً وال مشدداً، 
رٍو ال َبص رِيُّ ِفيِه حَتَفَّاَل ... َوُدوَنَك االد َغاَم ال َكِبرَي َوُقط ُبُه  -884  أَبُو َعم 
ِ ِف ِكل َمتَ ي ِهَما َوَما َكاَن ِمن   -888  ِمن  إد َغاِم َما كاَن أَوَّاَل َفالَ بُدَّ ... ِمث  َلني 

 (.4)آية رقم ( 8)
، فنون األفنان 3/473التنزيل  هلجاء التبيني خمتصر: ينظر (احلزب الثالث والعشرون(. )ج)سقط من ( الثاين عشر)( 9)

 .8/428 للسخاوي ، مجال القراء271ص البن اجلوزي 
ء :غةالجزء ل ثني يطلق اجلزء من القرآن على قسم من ثال :واصطالحاً . 8/874، تاج العروس النَّصيب والِقط عة من الشَّي 

 .الطائفة: واحلِز بُ . وقد َحزَّب ُت القرآن. الوِر دُ  :والحزب لغة. 818عبد العزيز احلريب ص  حتزيب القرآن للدكتور. قسماً 
حتزيب : ينظر. نصف اجلزء، فالقرآن ثالثون جزءاً، وستون حزباً  :طالحاً واص. 2/248، تاج العروس 8/814الصحاح 

، وقد كانت املصاحف العثمانية جمردة من التجزئة 812، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ص 818ص القرآن 
قوا على كل قسم منها وأطل فمنهم من قسم القرآن ثالثني قسماً جلؤوا إىل التقسيم، لما امتد الزمان بالناس والتحزيب، ف

احلزب إىل أربعة أجزاء  من قسم اجلزء إىل حزبني ومن قسمهم ومن، اسم اجلزء بيث ال خيطر بالبال عند اإلطالق غريه
 .2/419، مناهل العرفان للزرقاين 8/251الربهان ِف علوم القرآن للزركشي : ينظر .مسوا كل واحد منها ربعاً 

 (. 7)آية رقم ( 81)
 =             . أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)(. ج)سقط من ( ، جعب، ح، ر) (88)
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چڍ ڍ ڇچ
(8) 

فتح السني ومدَّه، وكسر 
، (2)خل ،ر ،ف: احلاء

 .(3)والرسم بالقصر

چڱچ
(4) 

 ، (5)جع: بالنقل واحلذف
، وهو ف: وِف الوقف

 ،(4)أبدل وسهل
على أصله باملد  ورشو

 .(7)والتوسط والقصر

                                                                                                                                                                          

 (.هي)، وكسرها ِف (هو)م اهلاء ِف والباقون بضاتصلت بالفاء أو الواو أو الالم،  إذا( هي) و (هو)بإسكان هاء = 
اإلشارة بلطيف العبارة : ينظر. قوب أصلهفوافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق كذلك خلف أصله، وخالف يع

 (34ص : )قال الشاطب. 52، البهجة املرضية للضباع ص 77الكاِف البن شريح األندلسي ص ، 878ص 
ِكن  رَاِضياً بَارِداً َحاَل ... َوَها ُهَو بَ ع َد ال َواِو َوال َفا َواَلِمَها  -449  َوَها ِهَي َأس 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
ِكًنا أُد  َوُح اَل ... ُهو  َوِهي   ... -44 َو اس  َو مُثَّ ه   ميُِلَّ ه 
 ... َفَحر ك   -45

  (. 7)آية رقم ( 8)
وكذلك . وافق خلف أصلها، وإسكان احلاء، والباقون بكسر السني وقصره. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 (51ص : )قال الشاطب .2/254، النشر 889املبسوط ِف القراءات العشر ص : ينظر. أبو جعفر ويعقوب
رر هِباَ َمع  ُهوَد َوالصَّف  مَش َلاَل ... َوَساِحرر ...  -429  ِبِسح 

رر مُِّبنير  چوِف بعضها  ،لفأب  چِإالَّ َساِحرر مُِّبنير چوِف هود ِف بعض املصاحف »: 98قال الداين ِف املقنع ص ( 3) بغري   چِسح 
 .3/444تبيني أليب داود خمتصر ال: ، وينظر أيضاً «ألف

 (. 8)آية رقم ( 4)
، 373، الكامل للهذيل 878اإلشارة ص : ينظر. يقرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الزاي، وحيذف اهلمزة. أبو جعفر( جع( )5)

 (84ص : )الشاهد من الدرة. 222التحبري ، 97، خالصة األباث للجعربي ص 8/284غاية االختصار 
تَ ه   -32 َ ُمتَِّكِئي أُوال... ُزوَن َوال َباَب َمع  َتَطو  َوحَي ِذُف ُمس   يََطو ا ُمتًَّكا َخاِطني 

تسهيل اهلمزة  -2(. على الرسم)حذف اهلمزة مع ضم الزاي  -8: فيتحصل حلمزة وقفًا ثالثة أوجه. حزة( ف( )4)
: ينظر. باقون بتحقيق اهلمزوال(. على مذهب األخفش)إبداهلا ياء خالصة  -3(. على مذهب سيبويه)بينها وبني الواو 

 (21ص : )قال الشاطب. 92، كنز املعاين لشعلة املوصلي ص 879ص  ، اإلشارة8/855التذكرة البن غلبون 
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   .. َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 
َُه  -245 ِف َرمس  ِر والضَّم  أَب َداَل ... َفِفي ال َيا يَِلي وال َواِو َواحَلذ  َفُش بَ ع َد ال َكس   َوااَلخ 
ِسِه  -244  ...بَِياٍء َوَعن ُه ال َواُو ِف َعك 
ُف ِفيِه َوحَن ُوُه  -247 ذ  زُِءوَن احلَ  تَ ه  الً ... َوم س  رر قَ ب ُل ِقيَل َوُأمخِ   َوَضمٌّ وََكس 

 (.ج)سقط من ( باملد والتوسط والقصر)( 7)
 (84ص : )قال الشاطب. 8/843، الآللئ الفريدة للفاسي 338ص ، اإلقناع 44العنوان ص : ينظر. والباقون بالقصر
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چڭڭڭچ
فتح  (8)

 ،ح ،أ :الياء وصالً 
 .(2)جع

چۆۆچ
(3) 

 .(4)عشر
چىچ

: أمال (5)
، وقلل ف، ر، خل

 .(4)ج: خبلف

 چٻچ
ح، : أمال (7)

: وقللف، ر، خل، 
 .(8)ج

                                                                                                                                                                          

 فَ َقص رر َوَقد  يُ ر َوى ِلَور ش ُمَطوَّاَل ... َوَما بَ ع َد مَه ٍز ثَاِبٍت أَو  ُمَغريٍَّ  -878= 
َاِن ُمث اَل ... َكآَمَن َهُؤالَ َوَوسَّطَُه قَ و مر   -872  ِءآهِلًَة آتى ِلاِلمي 

 (. 81)آية رقم ( 8)
، وخالف ن الياء مطلقاً، وافق أبو جعفر وخلف أصليهماوالباقون بسكو . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )2)

 (33ص : )قال الشاطب. 389، اإلحتاف ص 818، العنوان ص 3/8288جامع البيان للداين : ينظر. صلهيعقوب أ
ِر مَه َزٍة  -411 ٍم ِسَوى َما تَ َعزَّاَل ... وثِن َتاِن َمع  مَخ ِسنَي َمع  َكس   بِفت ٍح أُويل ُحك 

 .وسبق الشاهد من الدرة قريباً 
 (. 88)آية رقم ( 3)
موعة من اآلثار، وقد ذكر هذا التقسيم الداين ِف البيان واستدل عليه مبج. عند هناية كل عشر آيات( عشر)وضع ( 4)

الربهان : ، وذكر الزركشي ِف الربهان أن املأمون العباسي هو من أمر بوضعه أو أن احلجاج فعل ذلك، ينظر33البيان ص 
 .8/481، وذكره الزرقاين أيضاً ِف مناهل العرفان 8/258للزركشي 

 (.82)آية رقم ( 5)
والباقون . اختصار خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)ِف و . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

الكفاية : ينظر. ن رواية قالونوافق خلف أصله ِف اإلمالة، وكذلك يعقوب ِف الفتح، ووافق أبو جعفر أصله م. حبالفت
 (24 ،24ص : )قال الشاطب. 39، البهجة املرضية للضباع ص 888 ،813ص  ، سراج القارئ95الكربى ص 

 أََماالَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل ... ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه َوَح زَُة ِمن    -298
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 

 (88ص : )قال ابن اجلزريو 
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ  ... -44
 ال َباَب ِإذ  َعاَل  َواف  َتحِ  ... -45

 (.83)آية رقم ( 7)
. لف قبلها راء، والباقون بالفتحأكل وكذا ِف  . ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )8)

، اإلشارة 883املبسوط ص : ينظر. وافق خلف أصله ِف اإلمالة، وخالف يعقوب، ووافق أبو جعفر أصله من رواية قالون
 (24 ،25ص : )الشاهد من الشاطبية .885شرح شعلة ، 2/338لئ الفريدة ِف شرح القصيدة للفاسي الآل، 881ص 

ًما -388  ... َوَما بَ ع َد رَاٍء َشاَع ُحك 
384-  َ َ بَ ني   ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني 

 (88ص : )ومن الدرة
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ  ... -44
 َعاَل  َواف  َتِح ال َباَب ِإذ   ... -45
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 ٿٹچ

چٹ
موصول ِف  (8)

مل يكتب : رسم، أيال
 .(2)بالنون( إن)

چڦ ڦ          ڦ           ڦ   ڤ چ
(3) 

 .(4)مقطوع ِف الرسم
چچچ

(5) ،
(4)[چۀچ]

: أمال  
، ح: وقلل ف، ر، خل،

 .(7)جوخبلف 

چڇچ
: بضم اهلاء (8)

 .(9) ف، يع

  

                                                           

 (. 84)آية رقم ( 8)
، «بغري نون چٿٹٹچوكتب ِف كل املصاحف ِف هود  :قال أبو عمرو»: باتفاق املصاحف، قال الداين( 2)

 .848شرح تلخيص الفوائد البن القاصح ص  ،3/479خمتصر التبيني أليب داود : وينظر. 75املقنع ص 
 (.84)آية رقم  (3)
، خمتصر التبيني «بالنون على األصل، واالنفصال چڦ ڦڤ ڦڦ چ: وكتبوا»: باتفاق املصاحف، قال أبو داود( 4)
 .382ص  للمارغّن دليل احلريان، 844شرح تلخيص الفوائد ص ، 73املقنع ص : ، وينظر481، 3/555
 (. 85)آية رقم ( 5)
 (.ب)و ( أ)سقط من (. 87)آية رقم ( 4)
أو ( َفعلى)ورش، وكذلك كل ما جاء على وزن ( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
، والباقون بالفتح، فوافق خلف أصله باإلمالة، وخالف أبو جعفر أصله من رواية ورش، وخالف يعقوب (فُعلى)أو ( ِفعلى)
، الكنز 227 ،218إبراز املعاين ص ، 443، 2/489فتح الوصيد للسخاوي ، 881اإلشارة ص : ينظر. صلهأ

 (24 ،24ص: )من الشاطبيةالشاهد  .8/318
ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  أََماالَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل ... َوَح زَُة ِمن  
 ... وََكي َف َجَرت  فَ ع َلى َفِفيَها ُوُجوُدَها -294
َ َوِف أَرَا  - 384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل َكُهم  َوَذَواِت ال َيا لَ ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   ُه اخل 
 تَ َقدََّم لِلَبص رِي  ِسَوى رَامُهَا اع َتاَل ... وََكي َف أََتت  فَ ع َلى َوآِخُر آِي َما  -384

 .وسبق ذكر الشاهد من الدرة ِف الصفحة السابقة
 (. 85)آية رقم ( 8)
« ديهمل» ،«إليهم» ،«ليهمع»ِف بضم اهلاء يعقوب، ( يع)حزة، ( ف)(. يع)بدل ( ر(: )ج)وِف (. ب)سقط من ( 9)

الكامل للهذيل ص : ينظر. حيث وقعت، والباقون بالكسر، فوافق أبو جعفر أصله، وخالف يعقوب وخلف أصليهما
 (9ص : )الشاهد من الشاطبية .844، اإلحتاف ص 2/418، الكنز ِف القراءات العشر للواسطي 447
اِء َوق فاً َوَمو ِصالَ .. .َعَلي ِهم  إِلَي ِهم  َح َزةر َوَلَدي ِهمُو  -881  مجَِيعاً ِبَضم  اهل 

 (84ص : )الشاهد من الدرة
ِسر  َعَلي ِهم  إِلَي ِهُم ...  -88 َاِء ُحلَّاَل ... َواك   َلَدي ِهم  فَ ىَتً َوالضَّمُّ ِِف اهل 
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چېېچ
 (8)  

 .(2)ي: أدغم وصالً 
 [ب/58]

چ  ى چ]
: أمال (3)

: وقلل ح، ف، ر، خل،
 .(4) [ج

چ [ٺ ]ٺچ
(5) 

َد العني بال مدٍّ  د، : شدَّ
 . (4)ك، جع، يع

 .(7)والرسم بالقصر

چڤڤچ
(8) 

 .(9)عشر
چکچ

(81) 
 ف، ر، خل،: أمال

(82).(88)ج: وقلل خبلف
 

 

  

                                                           

 (. 88)آية رقم ( 8)
 . 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )2)
 (. 88)ة رقم آي( 3)
 .82سبق نظريه ص . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح) (4)
 (.أ)ما بني املعكوفتني سقط من  (.21)آية رقم ( 5)
 والباقون بتخفيف العني ومدها، فخالف أبو جعفر. يعقوب( يع)أبو جعفر، ( جع)ابن عامر، ( ك)ابن كثري، ( د( )4)

البستان البن اجلندي  ،2/424الكنز ِف القراءات العشر  ،2/278التذكرة : ينظر. ويعقوب أصليهما، ووافق خلف أصله
8/444. 

 (43 ،42ص : )قال الشاطب
ِديِد َوَهُهَنا  -584 ُ ِف ال ُكل  ثُ ق اَل ... ُيَضاِعَفُه ار َفع  ِِف احلَ  رُُه َوال َعني   مَساَ ُشك 
 ... اق ُصر  َكماَ َداَر وَ   -587

 (22ص : )وقال ابن اجلزري
د ُه َكي َف َجا  -88  ... ِإًذا ُحم  ... ُيَضاِعُفُه ان ِصب  ُحز  َوَشد 

 .28ملقنع ص ا: ينظر( 7)
بذف األلف بني الضاد والعني،   چائ ائچ : وكتبوا ِف مجيع املصاحف »: 2/293قال أبو داود ِف خمتصر التبيني 

 .« چٺچ: وكذا ،حيث ما وقع
 (. 28)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 9)
 (. 24)آية رقم ( 81)
 .، ولعله سهو(ح بخ، ج: وقلل(: )ج)ِف ( 88)
 . 82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )82)
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چ ڱ ڱ چ
ف خفَّ  (8)

ع، ف، ر، : الالذَّ 
 .(2)خل

چۀ ڻ ڻچ
(3) 

أ، ك، ن، : بكسر اهلمزة
 .(4)ف

 ھ ہ ہ ہ چ

چھ
(5)

مقطوع  هذا  
 .(4)ِف الرسم

چے   ھ چ
فتح  (7)

أ، د، ح، : الياء وصالً 
 .(8)جع

  

                                                           

 (. 24)آية رقم ( 8)
وافق أبو . الذال، وهو حيث وقع ِف القرآن ون بتشديدوالباق. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )2)

، 818التيسري ص ، 3/988فتح الوصيد : ينظر. أصليهما ِف التشديد، وكذلك خلف ِف التخفيفويعقوب جعفر 
  .277، اإلحتاف ص 2/244،  النشر 347التحبري ، 2/555البستان البن اجلندي 

 (54ص : )قال الشاطب
 ... ُكلُّ َخفَّ َعَلى َشَذاَوَتذَّكَُّروَن ال   -477

 (. 25)آية رقم ( 3)
وافق يعقوب أصله، وخالف أبو جعفر . والباقون بفتح اهلمزة. حزة( ف)عاصم، ( ن)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ( )4)

 .2/288النشر  ،819إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي أليب العز القانسي ص  ،882اإلشارة : ينظر. وخلف أصليهما
 (41ص : )من الشاطبيةالشاهد 

 َوِإين  َلُكم  بِال َفت ِح َحقُّ ُرَواتِهِ  -755
 (28ص : )ومن الدرة

 ... َق ِإين  َلُكم  ... َواف ِتِح ات ُل فَا  ... -838
 (. 24)آية رقم ( 5)
 (.ج)سقط من ( ِف الرسم) (4)

 . 382ريان ص ، دليل احل481، 3/555، خمتصر التبيني 73املقنع ص : باتفاق املصاحف، ينظر
 (. 24)آية رقم ( 7)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )8)

81. 
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چۈچ
(8)

  

ح، : ، أمال(2)[معاً ]
: وقلل ف، ر، خل،

 .(3)ج

چ ۇئ وئ چ
أدغم  (4)

(4).(5)ر :وصالً 
 

چېىچ
هبمزة  (7)

: مفتوحة بعد الدال
 .(8)ح

چۈئچ
مرَّ ِف  (9)
 .(81)سورة األنعام

                                                           

 (. 27)املوضعني، آية رقم ( 8)
 (. ج)و( أ)سقط من ( 2)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. باقون بالفتحوال. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )3)

82. 
 (. 27)آية رقم ( 4)
 .، والصواب ما أثبتُّهوهو حتريف( ر)بدل ( ي)ذكر ( ج)و  (ب)ِف ( 5)
، اإليضاح 841التلخيص أليب معشر الطربي ص : ينظر. ووافق الثالثة أصوهلم. والباقون باإلظهار. الكسائي( ر) (4)

 (22ص : )قال الشاطب. 828 ص ضيلعبد الفتاح القا ملنت الدرة
رَي نَ َواَها ِطل َح ُضٍر َوُمب َتاَل ... َأالَ بَل  َوَهل  تَ ر ِوي ثَ َنا َظع ِن َزي  َنٍب  -271  مسَِ
 ... فََأد َغَمَها رَاوٍ  -278

 (87ص : )قال ابن اجلزري
 اِء لِلتَّاِء ُفص اَل َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّ ... َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث  -38
 ... َوَهل  بَل  َفىتً  -39

 (. 27)آية رقم ( 7)
. فوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أبا عمرو. والباقون بإبدال اهلمزة ياًء مفتوحة. أبو عمرو( ح( )8)

 (41ص : )الشاطبيةالشاهد من . 2/589، غاية االختصار 854، االكتفاء ص 811مفردة أيب عمرو للداين ص : ينظر
ِز ُحل اَل ...  -755 َم  اِل بِاهل   َوبَاِديَء بَ ع َد الدَّ

 (28ص : )ومن الدرة
 ُح اَل  ئَ ِإب َداُل بَادِ  ... -838

  (.88 ،43 ،28)آية رقم ( 9)
 .«ر: ج، وأسقط: أ، ج، وأبدل: سهَّل الثانية[ 44] چٻچ ، [41] چں ڻچ»: ذكر ِف سورة األنعام (81)

بتسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف،  چڻچ و  چٻچ  و   چٱچ و  چڭچبو جعفر قرأ نافع وأ
، املبسوط ص 891اإلقناع ص : ينظر. ولورش إبداهلا ألفاً أيضاً، وقرأ الكسائي بذف اهلمزة الثانية، والباقون بإثباهتا حمققة

 (58ص : )قال الشاطب .871إبراز املعاين ص : ينظر. وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة الثانية. 893
َ رَاِجعر  -438 َهاِم اَل َعني  ِتف   َوَعن  نَاِفٍع َسه ل  وََكم  ُمب ِدٍل َجاَل ... أََري َت ِِف ااِلس 
 (87ص : )بن اجلزريوقال ا

 =                                                                                                        َوَسه اَل  ... -33
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چ ی چ]
أمال  (8)

، ، خلرف، : التاء
 .(2)[ج: خبلف وقلل

چ جئ چ
بضم  (3)

ع، : العني وثقل امليم
 .(4)ف، ر خل

چ   پ پ  پ چ
فتح  (5)

ك، أ، ح، : الياء وصالً 
 (7).(4)ع، جع

چٹٹچ
(8)

 

، ح، ف، ر، خل: أمال
 . (9)ج: وقلل

  

                                                                                                                                                                          

رَائِي َل َكائِن  َوَمدَّ أُد   -34=   ... أَرَي َت َوِإس 
 (. 28)آية رقم ( 8)
سقط من مجيع النسخ، واملثبت من نظريهتا ( ج: ف، خل، وقلل خبلف(. )ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 2)

 .82ص : ينظر. ، ومن نسخة رابعةچىچِف كلمة 
، الكفاية 253االستكمال البن غلبون ص : والباقون بالفتح، ينظر .ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)

 . 39، البهجة املرضية للضباع  ص 888 ،813ص  ، سراج القارئ95الكربى أليب العز القالنسي ص 
 (24 ،24ص : )الشاهد من الشاطبية

ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل  أََماالَ ... َوَح زَُة ِمن  
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 

 (88ص : )ومن الدرة
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ  ... -44
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 (. 28)آية رقم ( 3)
: ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً، فوافق الثالثة أصوهلم. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص،  (ع( )4)

 .2/414، البستان البن جندي 883، اإلشارة ص 238، املبسوط ص 281الغاية البن مهران ص 
 (41ص : )قال الشاطب

ُه َوثَ ق ل  َشذًّا َعاَل ...  -754  فَ ُعم َيِت اض ُمم 
 (. 29)ة رقم آي( 5)
 (.ج)و ( أ)املثبت من ، و (جع)، والصواب (يع) :(ب)ِف ( 4)
والباقون بسكون الياء مطلقاً، فوافق أبو . أبو جعفر( جع)ابن عامر، ( ك)حفص، ( ع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ) (7)

  .2/585صيد ، فتح الو 814، العنوان ص 884اإلشارة ص : ينظر. جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أبا عمرو
 (33ص : )قال الشاطب

َبةٍ  -413 َنا ِديُن ُصح  رِي  ُسك   ... َوأُم ي  َوَأج 
 (89ص : )وقال ابن اجلزري

َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 
 (. 29)آية رقم ( 8)
 (. ب)سقط من ( ج: ر، خل، وقللح، ف، : أمال( )9)
 .82ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)
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أ،  :الياء وصالً  فتحو 
 .(8)ح، جع، [ه]
چڤڤچ]

(2) 
 .(3)ي: أدغم وصالً 

چڄ  ڄچ
(4) 

ع، : بتخفيف الدال
 .(5)ف، ر، خل

چگ گچ
اء فتح الي (4)

أ، ح، : وصالً 
 .(8)[(7)جع

چ ڃ ڃ ڃ چ
(9)

  

: أدغم وصالً . (81)عشر
(88)ي

 . 

  

                                                           

وأبو . والباقون بإسكان الياء ِف احلالني. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ(. )ب)و ( أ)سقط من ( ه( )8)
، النشر 289إبراز املعاين ص : ينظر. ح، وكذلك خلف ِف اإلسكان، وخالف يعقوب أبا عمروجعفر وافق أصله ِف الفت

2/845.  
 (32ص : )قال اإلمام الشاطب

 ُهَداهاَ َولِكّن  هِباَ اث ناَِن وُك اَل ... َوأَر بَعر ِإذ  َحَت  ...  -395
 (89ص : )وقال اإلمام ابن اجلزري

َويت   َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي نِ   -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 
 (.31)آية رقم ( 2)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )3)
 (.31)آية رقم ( 4)
 (.ذُِكر قريباً  چڄ  ڄچ)(: ج)وِف ( 5)
 .85ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بتشديد الذال. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع)
 (.38)آية رقم ( 4)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )7)
 (.ب)ما بني املعكوفتني سقط من ( 8)
 (.38)آية رقم ( 9)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 81)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)  (88)
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چڌ ڌچ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چک   کچ

(3)
أخفى   

 (5).(4)ي: وصالً 
چڱڱچ

(4) 
أ، د، م، : أظهر وصالً 
 . (7)ن، جع، يع

چ ھ ھ چ
م،  :أمال (8)

وأبدل ِف . (9)ف، خل
على  ل، ف: الوقف

 .(81)أصلهما

                                                           

 (.38)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)  (2)
 (.38)آية رقم ( 3)
 . (ي: أدغم ِف األول، وأخفى ِف الثاين وصالً  چک کچ، چڌڌچ) :(ب)ِف ( 4)
، كنز 48شرح شعلة ص : ينظر .والباقون باإلظهار. إذا جاء بعدها باء، وحترك ما قبلهاالسوسي، خيفي امليم ( ي) (5)

 (83ص : )قال الشاطب .2/475املعاين للجعربي 
ُكُن َعن ُه ال ِميُم ِمن  قَ ب ِل بَائَِها  -852 َفى تَ نَ زُّاَل ... َوُتس   َعَلى إِث ِر حَت رِيٍك فَ َتخ 

 (.32)آية رقم ( 4)
. يعقوب( يع)أبو جعفر، ( جع)عاصم، ( ن)ابن ذكوان، ( م)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ. )(ج)و  (ب) سقط من( م( )7)

، إبراز 884اإلشارة : ينظر. والباقون باإلدغام وصاًل، فوافق أبو جعفر أصله، وكذا خلف، وخالف يعقوب أبا عمرو
 (22ص : )قال الشاطب .887املعاين ص 

َتاَل ... لَّ َواِضحاً فَاظ َهَرَها َنمر بَدا دَ  -243 آَن َوام   َوأَد َغَم َور شر َضرَّ ظم 
َر َذاِبٍل  -244 اُه َكل كاَل ... َوأَد َغَم ُمر ٍو َواِكفر َضي    َزَوى ِظلَُّه َوغ رر َتَسدَّ
 ِهَشامر ِبَصاٍد َحر َفُه ُمَتحم اَل ... َوِف َحر ِف َزي ََّنا ِخاَلفر َوُمظ ِهرر  -245

 (87 ص: )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث  -38

 (.33)آية رقم ( 8)
فوافق الثالثة  والباقون بالفتح،. حيث وقعا چھچو  چڄچخلف، ِف ( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )9)

 (24ص : )الشاهد من الشاطبية. 8/413النجوم الزاهرة للحكري  ،8/299، الكنز 51التيسري ص : ينظر. أصوهلم
ِماَل ... وََكي َف الثُّالَِثي  َغي  َر زَاَغت  مبَاِضٍي  -388  أَِمل  َخاَب َخاُفوا طَاَب َضاَقت  فَ ُتج 
َواٍن َوِف َشاَء َميَّاَل ... َوَحاَق َوزَاُغوا َجاَء َشاَء َوزَاَد فُ ز   -389  َوَجاَء اب ُن ذَك 

 (88ص : )ومن الدرة
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
 ... متُِل  ُحز  ... َوالَ ...  -44

تحقيق ِف والباقون بال. حزة، يبدل هشام وحزة اهلمزة ألفاً حالة الوقف مع القصر والتوسط واملد( ف)هشام، ( ل( )81)
، القواعد املقررة والفوائد املررة للبقري ص 84، سراج القارئ ص 874الفريدة البارزية البن البارزي ص : ينظر .احلالني
383.                                                                                                                   =  
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چ  ڭ ڭ چ
ح فت (8)

أ، ح، : الياء وصالً 
.                                                            (2)جع

 [أ/52]

چىچ
: أمال (3)

: وقلل. ح، ف، ر، خل
 .(4)ج

چڄ ڄ چ
تقدم  (5)

 (7).(4)ِف سورة النساء
 چچچ

چچ
نّون  (8)

 .(9)ع: وصالً  چلّ كُ چ

  

                                                                                                                                                                          

 (21ص : )قال الشاطب= 
َخاَل ... ِسَوى أَنَُّه ِمن  بَ ع ِد َما أَِلٍف َجرى  -238 َما تَ َوسََّط َمد  ُلُه َمه   ُيَسه 
َما َتَطرََّف ِمث  َلُه  -239 ُصُر أَو  مَي ِضي َعَلى ال َمد  أَط َواَل ... َويُ ب ِدلُُه َمه   َويَ ق 
 ِهاَل يَ ُقوُل ِهَشامر َما َتطَرََّف ُمس  ... َوِمث  ُلُه ...  -242

 (.34)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )2)
 (.35)آية رقم ( 3)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر .والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )4)

82. 
 (.41)قم آية ر ( 5)
 (.ج)سقط من ( تقدم ِف سورة النساء چڄ ڄچ ) (4)
ج، ز، جع، : ب، ه، ح، وسهل الثانية وصالً : أسقط األوىل وصالً [ 43] چۋ ۋ  ۅچ»: ذكر ِف سورة النساء (7)

 .«ج، ز، والباقون حيققوهنا: يس، وأبدل الثانية ألفاً 
وقرأ ورش وقنبل  لوقوع حرف املد قبل مهز مغري باإلسقاط، والقصرقرأ قالون والبزي والبصري بإسقاط اهلمزة األوىل مع املد 

ألفا مع املد املشبع اللتقاء الثانية  ولورش وقنبل إبدال. تسهيل الثانية بني بنيو تحقيق اهلمزة األوىل وأبو جعفر ورويس ب
وأما إمالة ألف . 282بري ، التح874ص  للنشاراملكرر ، 485 -3/471فرائد املعاين البن آُجرُّوم : ، ينظرالساكنني

 (87ص : )قال الشاطب. چھچِف نظريها  قريباً  والوقف عليها حلمزة وهشام فقد سبق الكالم عنها چڄچ
َقَط اأُلوىَل ِف ات  َفاِقِهَما َمًعا  -212 ِ فَ ىَت ال ُعاَل ... َوَأس   ِإَذا َكانَ َتا ِمن  ِكل َمتَ ني 
ِِه َكال ياَ وََكال َواِو َسهَّاَل ... ِح َوافَ َقا َوقَاُلوُن َوال بَ ز يُّ ِف ال َفت   -214  َوِف َغري 
َرى َكَمدٍّ ِعن َد َور ٍش َوقُ ن ُبٍل  -214 َها تَ َبدَّاَل ... َوااُلخ  د  َعن  

َ
 َوَقد  ِقيَل حَم ُض امل

 (88ص : )وقال ابن اجلزري
ُهَما كَ ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ِتالِف يَِعي  واَِل االَوَحق ق   خ 

 (.41)آية رقم ( 8)
الوجيز لألهوازي ص : ينظر. ووافق الثالثة أصوهلم. حفص، والباقون بذف التنوين، ويقف الكل بالسكون( ع( )9)

 (41ص : )الشاهد من الشاطبية .294ص  سراج القارئ، 282، مفاتيح األغاين للكرماين ص 217
 ... َقد  اَف  َلَح َعاِلماً  َوِمن  ُكل  نَ و ن  َمع   -754
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 کک   ڑچ

چک
 ،(2)[عشر] (8)

 .(3)احلزب الثاين

چگچ
: مالأ (4)

 ح، ع، ف، ر، خل،
وبفتح  .(5)ج: وقلل
ع، ف، ر، : امليم
 .(4)خل

چ گ چ
بضم  (7)

ف، : امليم للكل، أمال
: وقلل خبلف ر، خل،

 .(8)ج

چڱچ
أسكن  (9)

ب، ح، ر، : اءاهل
 .(81)جع

                                                           

 (.48)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر (.ب)و ( أ)سقط من ( 2)
 چژچ»: قال العالمة الصفاقسي. ، وهو خطأ، فاملوضع املذكور هو نصف احلزب الثالث والعشرين«زبح»ذكر ( 3)

وقد عرفت احلزب لغًة . 317ص النفع  غيث، «بعده چڳچ بعضهم فجعله  ومنتهى النصف على املشهور وشذَّ ... 
 .81ص ( 9)التعليق رقم : الحاً، ينظرطواص

 (.48)آية رقم ( 4)
 (.ج)سقط من النسخة ( ج( )5)
وهي الكلمة الوحيدة اليت مييلها . ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة،  ( ف)حفص ( ع)أبو عمرو، ( ح)

: ينظر. واية قالون، ووافق كذلك خلف أصله، وخالف يعقوب أبا عمروحفص، والباقون بالفتح، فوافق نافع أصله من ر 
 (25ص : )الشاهد من الشاطبية .814، الوجيز لألهوازي ص 239املبسوط 

ُصُهم   -388 ًما َوَحف  رَاَها َوِف ُهوَد أُن زاَِل ... َوَما بَ ع َد رَاٍء َشاَع ُحك   يُ َوايل مبَج 
 (88ص : )ومن الدرة

ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    َوبِال َفت حِ  -43   ُه َعني 
يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ... متُِل  ُحز  ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 

ات البن بليمة تلخيص العبارات بلطيف اإلشار ، 331اإلقناع ص : ينظر. ووافق الثالثة أصوهلم. والباقون بضم امليم( 4)
 (41ص : )الشاطب لقا. 415التحبري ص ، 44ص 

 َشذًّا َعاَل ...  -754
 ... َوِف َضم  جَم رَاَها ِسَواُهم   -757

 (.48)آية رقم ( 7)
التعليق : ينظر. اختصار خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .82ص ( 4)رقم 
 (.42)ية رقم آ( 9)
والباقون بكسر اهلاء، فوافق أبو جعفر أصله من . أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب( )81)

، الكاِف البن 887اإلشارة بلطيف العبارة ص : ينظر. رواية قالون، ووافق كذلك خلف أصله، وخالف يعقوب أصله
 (34ص : )قال الشاطب .77شريح ص 

ِكن  رَاِضياً بَارِداً َحاَل ... َو بَ ع َد ال َواِو َوال َفا َواَلِمَها َوَها هُ  -449  =                                              َوَها ِهَي َأس 
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چڻچ
 :أمال (8)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(2)ج: خبلف

 ہہچ

چہ
فتح الياء  (3)

 .(4)ن: وصالً 

: ِف امليموأدغم الباء 
،  [ر] ح، ن،، (5)[ز]

، ب: ، وخبلف عنيع
 ، (4)ه، ق

: وروي اإلظهار عن
 .(7)يع

                                          

                                                                                                                                                                          

 (28ص : )قال ابن اجلزري= 
ِكًنا أُد  َوُح اَل ... ُهو  َوِهي  ...  -44 َو اس  َو مُثَّ ه   ميُِلَّ ه 
 ... َفَحر ك   -45

 (.42)ية رقم آ( 8)
التعليق : ينظر. اختصار خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)رقم 
 (.42)آية رقم ( 3)
. ، ووافق الثالثة أصوهلمچہچ والباقون بكسر ياء  .، وهو خطأ(فتح الياء وصاًل الياء) :(ب)عاصم، وِف ( ن( )4)

 .2/414، فتح الوصيد 451، الكامل 844السبعة ص : ينظر. اء ِف غري هذا املوضع حفصوفتح الي
 (41ص : )قال الشاطب

 بُ َّن  ُهَنا َنصٌّ َوِف ال ُكل  ُعو اَل ... َوفَ ت ُح يَا  ... -757
 (.ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 5)
وهو خطأ ( ع)، (ك: )ذكر( ب)وهو خطأ، وِف ( ك: )كرذ ( أ)ع النسخ، وِف ما بني املعكوفتني سقط من مجي( 4)

 .أيضاً 
والباقون . خالد( ق)البزي، ( ه)قالون، ( ب)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح)قنبل، ( ز)

ق فوافق أبو جعفر أصله من رواية ورش، وواف. ورش وابن عامر وخلف عن حزة وِف اختياره وأبو جعفر: باإلظهار وهم
 (23ص : )قال الشاطب.234، التحبري ص 8/881الكنز : ينظر. أيضاً يعقوب وخلف أصليهما

 ... َكَما ضاََع جاَ ... َوِف ار َكب  ُهَدى بَ رٍّ َقرِيٍب خِبُل ِفِهم   -284
 (88ص : )وقال ابن اجلزري

 اَظ ِهر  أُد  َوِِف ار َكب  َفَشا َأاَل  ... -48
وروى بعض أهل األداء اإلظهار عن يعقوب كما ذكره ِف »: قال ابن اجلزري. الصغرى خرج املؤلف هنا عن العشر( 7)

وإمنا ورد ذلك من غري رواييت رويس وروح وهو الذي عليه العمل وبه قرأت وبه . التذكرة وِف الكامل أيضا تبعا البن مهران
 .2/372: ، التذكرة344الكامل ص : وينظر. 2/82النشر  .«آخذ
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 ۈ     ۆ ۆ ۇچ

چۈ
: أدغم وصالً  (8)

 .(2)ي

 ،چائچ
چۇئچ

بإمشام  (3)
 .(4)ل، ر، يس: الضمة

چوئ   وئچ
(5) 
: (4)الثانية بالواو وصالً 

 .(7)أ، د، ح، جع، يس

چحئ جئ چ
أدغم  (8)

 .(9)ي: وصالً 

                                                           

 (.43)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. وامليم ِف امليم، والباقون باإلظهارالسوسي، أدغم الالم ِف الالم، ( ي( )2)
 (.44)آية رقم ( 3)
، تاج 4/224العني للخليل بن أحد : ، ينظرالدنو، اسم منه والشمممن شمَّ، والشمُّ حسُّ األنف،  :اإلشمام لغة( 4)

 .32/473العروس للزبيدي 
خلط حركة بركة، وهو النطق بركة تامة مركبة من حركتني، ضم وكسر، جزء الضم وهو األقل، ويليه جزء : شمام هنااإلو 

كسرة القاف والغني صوت بإمشام  . رويس( يس)الكسائي، ( ر)هشام، ( ل. )849إرشاد املريد ص . الكسر وهو األكثر
ف ويعقوب من رواية روح أصوهلم، وخالف يعقوب من رواية الضمة، والباقون بالكسرة اخلالصة، فوافق أبو جعفر وخل

  .824، الوجيز لألهوازي ص 2/327املبهج : ينظر. رويس أصله
 (34ص : )الشاهد من الشاطبية

ُماَل ... َوِقي َل َوِغي َض مُثَّ ِجيَء ُيِشمَُّها  -447 رَِها َضمَّا رَِجالر لَِتك   َلَدى َكس 
 (21ص : )ومن الدرة

 ًما ِطاَل َوامش ِ  ... -42
َرى َفَسم  ُحًلى َحاَل ... بِِقي َل َوَما َمع ُه َويُ ر َجُع َكي َف َجا  -43  ِإَذا َكاَن ِلأُلخ 

 (.44)آية رقم ( 5)
 (.ج)سقط من ( وصالً )( 4)
 بإبدال اهلمزة الثانية واوًا حالة الوصل،. رويس( يس)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع ( أ( )7)

املكرر ص : وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وكذلك يعقوب من رواية رويس، ينظر. والباقون بتحقيق اهلمزتني مطلقاً 
 (87ص : )قال الشاطب .8/247،271، الكنز 849
ِتالَِفِهماَ مَسَا  -219 َرى ِف اخ  ِهيُل ااُلخ   تَِفيَء ِإىَل َمع  َجاَء أُمًَّة اُن زاَِل ... َوَتس 
َنا والسَّماِء أَِو ائ ِتَنا  َنَشاءُ  -281  فَ نَ و َعاِن ُقل  كال َيا وََكال َواِو ُسه اَل ... َأَصب  
ُهَما -288 َها أُب ِدالَ ِمن    َونَ و َعاِن ِمن  

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  ِواَل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ    َوَحق ق 

 (.45)آية رقم ( 8)
فإهنا  «قال»السوسي، بإدغام الالم ِف الراء، إذا مل تكونا مفتوحتني بعد ساكن، واستثّن له من ذلك كلمة ( ي( )9)

إبراز املعاين : ينظر. والباقون باإلظهار. أدغمت ِف كل راء بعدها وإن كانت الالم مفتوحة وقبلها حرف ساكن وهو األلف
 =                                                                                                                 .97ص 
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چ ڀ ڀ پ  پ چ
(8) 

بكسر امليم، وفتح الالم، 
 .(2)ر، يع: ونصب الراء

والباقون بفتح امليم، 
ورفع الالم، مع التنوين 

 .(3)ورفع الراء

وأخفى التنوين عند 
 .(4)جع: الغني وصالً 

چٺ    ڀچ
فتح  (5)

أ، د، : الالم وثقل النون
 د،: وكذلك .ك، جع

، (4)ح النونإال أنه يفت
 .والباقون بالكسر

 

  

                                                                                                                                                                          

 (83ص : )قال الشاطب= 
َي ِف الرَّا َوأُظ ِهرَا  -851 َراَل ... َوِف الَّالِم رَاءر َوه  َسكَِّن ُمن  

ُ
 ِإذا ان  َفَتَحا بَعَد امل

 ... ِسَوى قالَ  -858
 (.44)آية رقم ( 8)
يعقوب، فخالف بذلك يعقوب أصله، ووافق أبو جعفر وخلف ( يع)الكسائي، ( ر. )(ج)سقط من  (وفتح الالم) (2)

 .چحالِ رَي صَ َعِمَل غَ  هُ نَّ إِ چ :فتكون قراءة الكسائي ويعقوب. أصليهما
 .وهو خطأ (وفتح الالم مع التنوين ورفع الراء) :(ج)وِف ( 3)

 . 2/289، النشر 239املبسوط ص ، 288الغاية البن مهران ص : ينظر
 (41ص : )قال الشاطب

َر ار فَ ُعوا ِإالَّ ال ِكَساِئيَّ َذا ال َماَل ... َوِف َعَملر فَ ت حر َورَف عر َونَ و نُوا  -759  َوَغي  
 (28ص : )وقال ابن اجلزري

َر َحب  رر َكال ِكَساِئي -832  ... َعِمل  َغي  
البستان  ،344والباقون بإظهار التنوين، الكامل . أبو جعفر( جع. )(ج)و  (ب)سقط من ..( وأخفى التنوين( )4)
 .237التحبري  ،8/75

 (88ص : )قال ابن اجلزري
َفا ِسَوى يُ ن ِغض  َيُكن  ُمن َخِنق  َأاَل -... َوخِبَا َوَغي    ... -42  ِن ااِلخ 

 (.44)آية رقم ( 5)
 (.د: عنوفتح النون )(: ج)وِف  (.د :وفتح النون) :(ب) وِف. ، ولعله سهو من الناسخ(بفتح اهلمزة) :(أ)ِف ( 4)



  

 

95 

وأثبت الياء بعد النون ِف 
ج، ح، : (8)الوصل
 يع،: وِف احلالنيجع، 

والباقون حيذفوهنا ِف 
 .(2)احلالني

چڤ ڤچ]
م أدغ (3)

 .(4)[ي: وصالً 
     ڦ چ، چ ٹ  ٿ چ

چ ڦ
فتح الياء  (5)

أ، د، ح، : وصالً 
 .(4)جع

 
  

                                                           

، (والباقون بالكسر ِف الوصل دون الياء، وِف احلالني أ، ك، ر، يع)أيضًا ( ب)وِف (. ب)سقط من ( ِف الوصل( )8)
 .ولعله سهو من الناسخ

بفتح الالم وتشديد النون  چفال تسأََلن  چ قالون والشامي -8: فيصبح للقراء العشرة ِف هذه الكلمة مخس قراءات( 2)
 . كقالون والشامي إال أهنما يثبتان الياء وصالً   چفال تسأََلّن  چورش وأبو جعفر  -2. مكسورة وحذف الياء ِف احلالني

بإسكان الالم  چفال تسأَل نِ چأبو عمرو ويعقوب  -4. بفتح الالم وتشديد النون مفتوحة چفال تسأََلنَّ چابن كثري  -3
عاصم وحزة : الباقون وهم -5 .أليب عمرو وِف احلالني ليعقوب ن مكسورة وإثبات الياء بعدها وصالً وختفيف النو 

: ينظر. ويقف حزة بالنقل. كأيب عمرو ويعقوب إال أهنم حيذفون الياء ِف احلالني  چفال تسأَل نِ چوالكسائي وخلف 
 (41ص : )اإلمام الشاطب رحه اهلل قال. 855ص  للقاضي ، البدور الزاهرة849، املكرر ص 241املبسوط ص 

ِف ِظلٌّ ِحًي َوَها  -741 ئَ ل ِن ِخفُّ ال َكه  ُنُه َواف  َتح  ُهَنا نُونَُه َداَل ... َوَتس   ُهَنا ُغص 
 (35 ،34ص : )وِف الياءات الزوائد

َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني  ِل َح َزةُ ... َوتَ ث ُبُت ِف احل   َكمَّاَل   خِبُل ٍف َوأُوىَل النَّم 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  َومُج َلُتهاَ ِسُتوَن َواث  َناِن فَاع ِقاَل ... َوِف ال َوص 
أَل ِّن  َحَوارِي ِه مَجَّاَل ... خِبُل ٍف َوتُ ؤ تُوين  بُِيوُسَف َحقُُّه  -432  َوِف ُهوَد َتس 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري ِف الياءات الزوائد
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو َوتَ ث بُ  -54 َاَلني  ُر ُمو ِصاَل ... ُت ِِف احل  َب    ُسَف ُحز  َكُروِس اآلِي َواحل 
ِر ِز ِِف الدَّاِع َوات َُّقو  -57 أَل نِ ... يُ َواِفُق َما ِف احل   ... ِن َتس 

 (.47)آية رقم ( 3)
 (. أ)سقط من   (4)
 .93 ص( 9)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)
 (.47)آية رقم ( 5)
، (3)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإسكان الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )4)

 .81ص 
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چ چ   چ  ڃ چ
أدغم  (8)

خبلف،  ط: وصالً 
 .(2)ي
 [ب/52]

چڇڍچ
مرَّ  (3)

 .(4)قريباً 
چ ۆ       ۆ  ۇ چ

(5) 
أخفى التنوين عند 

، (7)جع: وصالً  (4)الغني
، ر: وكسر الراء واهلاء

 (9).(8)[جع]

چ ۉ   ۉ ۅ چ
(81) 

 .(88)عشر
چ   پ پ  پ چ

فتح  (82)
ك، أ، ح، : الياء وصالً 

 .(83)ع، جع

 
  

                                                           

 (.47)آية رقم ( 8)
سي بال السو ويدغمها  ،لدوري الراء اجملزومة ِف الالم خبالف عنهيدغم ا. السوسي( ي)الدوري عن أيب عمرو، ( ط( )2)

، 2/399فتح الوصيد للسخاوي : ينظر. ظهار، والباقون باإل[48: الطور]  چی جئ حئچ: قوله تعاىل لمث ،خالف
 (23ص : )الشاهد من الشاطبية .811ص  سراج القارئ

ُباَل ... َوالرَّاُء َجز ماً ِباَلِمهاَ  ... -281 ُل ُف يَذ  ِم طاَل بُاخل   َكَواِصرب  حِلُك 
 (.48)آية رقم ( 3)
 .93ص وقد مرَّ (. أشم ل، ر، يس(: )ج)ِف ( 4)
 (.51)آية رقم ( 5)
 (.ب)سقط من ( عند الغني) (.ج)سقط من  (جع: وصالً  أخفى التنوين عند الغني) (4)
 .94ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإظهار التنوين. أبو جعفر( جع( )7)
 .وهو حتريف( يع(: )ج)وِف . (أ)سقط من ( جع( )8)
فخالف أبو جعفر نافعاً، . أبو جعفر، والباقون بضم الراء واهلاء، وهو حيث وقع ِف القرآن( جع)الكسائي، ( ر)( 9)

 .2/482، الكنز 281املبسوط ص : ينظر. ووافق يعقوب وخلف أصليهما
 (41ص : )قال الشاطب رحه اهلل

َر ار فَ ُعوا ِإالَّ ال ِكَساِئيَّ َذا ال َماَل ...  -759  َوَغي  
 (28ص : )قال ابن اجلزري رحه اهللو 

َر َحب  رر َكال ِكَساِئي -832  ... َعِمل  َغي  
 (.58)رقم اآلية ( 81)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 88)
 (. 58)آية رقم ( 82)
: ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)حفص، ( ع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ)( 83)

 .87ص ( 7)رقم  التعليق
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چ وئ ەئەئ چ
فتح  (8)

أ، ه، : الياء وصالً 
 .(2)جع

چيت   ىتچ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 
چٻ چ

: أمال (5)
: وقلل ح، ف، ر، خل،

 .(4)ج

چ ڀ   ڀ چ
 بفتح (7)

 .(8)، جعأ :الياء وصالً 

  

                                                           

 (. 58)آية رقم ( 8)
إبراز املعاين ص : ينظر. ووافق الثالثة أصوهلم. أبو جعفر، والباقون بإسكان الياء مطلقاً ( جع)البزي، ( ه)نافع، ( أ( )2)

 .2/845، النشر 291
 (32ص : )الشاهد من الشاطبية

 َرن  ِف ُهوَد َهاِديِِه أَو َصاَل َوُقل  َفطَ ... َوحَت يِت َوُقل  ِف ُهوَد ِإين  أَرَاُكُمو  -394
 (.53)آية رقم ( 3)
، فإن نونه تدغم، مع «حنن»السوسي، يدغم النون ِف الالم والراء بشرط أن يتحرك ما قبلها، واستثّن من ذلك ( ي( )4)

ن حرف صحيح ؛ ألن ما قبل النو وتسميته باإلدغام جماز ،راجعة إىل اإلخفاء هناحقيقة اإلدغام : سكون ما قبلها، وقيل
. ألن املدغم ال بد من تسكينه ؛ملا يؤدي إليه من اجلمع بني الساكنني على غري حدمها عسري إدغامه املضف ساكن،

إذا كان »: وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي. 44ص  سراج القارئ، 8/548، العقد النضيد 818إبراز املعاين ص : ينظر
أن هذا احلرف : مذهب املتقدمني وهو: ساكن ففيه مذهبان ألهل األداءقبل احلرف الذي يدغم ِف غريه حرف صحيح 

ملا فيه من اجلمع بني  ؛عسري يعسر النطق به أن إدغامه حمضاً : ومذهب املتأخرين وهو. حمضاً  يدغم ِف غريه إدغاماً 
خرين إخفاءه واختالس إذ احلرف املدغم ال بّد من تسكينه، وحينئذ يكون املراد من إدغامه على مذهب املتأ ،الساكنني

 .والباقون باإلظهار. 47الواِف ِف شرح الشاطبية ص . «حركته املعرب عنه بالروم
 (83ص : )قال الشاطب

َي ِف الرَّا َوأُظ ِهرَا  -851 َراَل ... َوِف الَّالِم رَاءر َوه  َسكَِّن ُمن  
ُ
 ِإذا ان  َفَتَحا بَعَد امل

َغُم  -858 َجاَل ... ِفيِهَما ِسَوى قاَل مُثَّ النُّوُن ُتد   َعَلى إِث ِر حَت رِيٍك ِسَوى حَن ُن ُمس 
َلُه َصحَّ َساِكنر  -854 َفاِء طَبََّق َمف ِصاَل ... َوِإد َغاُم َحر ٍف قَ ب    َعِسرير َوبِاإِلخ 

 (.54)آية رقم ( 5)
ص ( 8)عليق رقم الت: ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )4)

82. 
 (.54)آية رقم ( 7)
، النشر 444الكامل ص : ينظر. فوافق الثالثة أصوهلم. أبو جعفر، والباقون بسكون الياء مطلقاً ( جع)نافع، ( أ( )8)
2/849. 

 (33ص : )الشاهد من الشاطبية
َكاَل ...  -415 ُز بِالضَّم  ُمش  َم  رر يَِليَها اهل   َوَعش 
 ... اف  َتح  فَ َعن  نَاِفٍع فَ  -414
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چٹچ
أثبت  (8)

الياء كل القراء 
چڤ ٹ چ

بكسر  (3)
أثبت الياء ِف . (4)النون

 .(5)يع: احلالني

چ ڍ ڇ چ]
أدغم  (4)

 .(7)[ه: وصالً 
چڱڱ   ڳچ

(8) 

 .(9)اءتقدم ِف النس

  

                                                           

 (.أثبت الياء مطلقاً كل القراء( )ب)وِف (. 55)آية رقم ( 8)
 .وهو خطأ؛ فإثبات الياء ليعقوب ولباقي العشرة( يع: أثبت الياء مطلقاً (: )ج)وِف  ( 2)

وياؤه ثابتة ِف رسم مجيع املصاحف، املقنع ص . 857، اإلحتاف ص 871، املكرر ص 2/892، النشر 273اإلقناع ص 
52. 

 (. 55)آية رقم ( 3)
 .وهي نون الوقاية الثابتة بعد حذف نون الرفع ألجل اجلزم( 4)
مفردة يعقوب : ينظر. وكذلك أثبت يعقوب مجيع الياءات الزوائد الواقعة ِف رؤوس اآلي. يعقوب، وحذفها غريه( يع( )5)

 .2/891، النشر 8/348الكنز ، 852البن الفحام الصقلي ص 
 (21ص : )رحه اهلل قال اإلمام ابن اجلزري

ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني   ... ُسَف ُحز  َكُروِس اآليِ ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل 
 (. 57)آية رقم ( 4)
 (. ب)و ( أ)سقط من ( 7)
 .79ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. بالتخفيف: بتشديد التاء، والباقون باإلظهار، أي: أي. البزي( ه)
 (. 58)آية رقم ( 8)
ج، ز، جع، : ب، ه، ح، وسهل الثانية وصالً : أسقط األوىل وصالً [ 43] چۋ ۋ  ۅچ»: ذكر ِف سورة النساء (9)

 .91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. «ج، ز، والباقون حيققوهنا: يس، وأبدل الثانية ألفاً 
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چ ڭ چ
ح، : أمال (8)

 .(2)ج: وقلل ت،
چ وئ ەئ ەئ چ

(3) 

 .(4)شرع
چ ىئ ىئ ىئ چ

(5)
أدغم   

 .(4)ي: وصالً 

چيث چ
(7)

: أمال  
وقلل  ف، ر، خل،

 .(8)ج: خبلف

چٻچ
(9)

مّر ِف   
 .(81)األنعام

 

  

                                                           

 (. 59)آية رقم ( 8)
واإلمالة هنا ِف احلالني، وال يضر الوقف . ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )2)

: ظرين. وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق كذلك خلف أصلهيعقوب أصله، خالف . بالسكون ألنه عارض
 .8/415، النجوم الزاهرة 887، اإلقناع ص 58التيسري ص 
 (24ص : )قال الشاطب

َبالَ ... َوِف أَلَِفاٍت قَ ب َل رَا َطَرٍف أََتت   -328 يداً َوتُ ق  َعى حَِ ٍر أَِمل  ُتد   ِبَكس 
يَع ال َباِب َكاَن ُمَقل اَل ...  -324  َوَور شر مجَِ

 (88ص : )وقال ابن اجلزري
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ  ... -44
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 (. 48)آية رقم ( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (. 48)رقم آية ( 5)
 (. ب)سقط من ...( أدغم  چىئىئ  ىئچ ) (4)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر .ي، والباقون باإلظهارالسوس( ي)
 (. 42)آية رقم ( 7)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (. 43)آية رقم ( 9)
 .«ر: ج، وأسقط: أ، ج، وأبدل: سهَّل الثانية[ 44] چٻچ ، [41] چں ڻچ»: ذكر ِف سورة األنعام (81)

 . 84ص ( 81)التعليق رقم : ينظر
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چ ڀ چ
: أمال (8)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(2)ج: خبلف

چڇچ
(3) 

چڻچ
: أمال (4)

 .(5)ج: وقلل ح، ت،
چڱڱ   چ

ذُِكَر  (4)
 .(7)قبيل

چگ گ گ چ
(8) 

. (9)ي: أدغم وصالً 
أ، ر، : وبفتح امليم

 .(81)جع
 

چھ  ھ  ھچ
بغري  (88)

ع، ف، : تنوين وصالً 
ومن نوَّن وقف  يع،

 .باأللف

  

                                                           

 (.43 ،28)آية رقم ( 8)
(: ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)(. ج)سقط من ( خبلف)( 2)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. اختصار خبلف( بخ)
 (.45)آية رقم ( 3)
 (.47)آية رقم ( 4)
التعليق رقم : وقد مرَّ نظريه قريباً، ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )5)
 .99ص ( 2)
 (. 44)آية رقم ( 4)
ج، ز، جع، : ب، ه، ح، وسهل الثانية وصالً : أسقط األوىل وصالً [ 43] چۋ ۋ  ۅچ»: ذكر ِف سورة النساء (7)

 .91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. «ج، ز، والباقون حيققوهنا: يس، وأبدل الثانية ألفاً 
 (. 44)آية رقم ( 8)
 . السوسي، أدغم الياء ِف الياء، والباقون باإلظهار( ي( )9)

 .97ص ( 4)رقم ، والتعليق 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر
ووافق الثالثة . ، هنا وِف املعارج، والباقون بالكسر«يوَمئذ»بفتح ميم . أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)نافع، ( أ( )81)

  .414، التحبري 829الكاِف : ينظر. أصوهلم
 (41ص : )قال الشاطب رحه اهلل

 ... َويَ و َمِئٍذ َمع  َساَل فَاف  َتح  أََتى ِرضاً  -748
 (.48)رقم آية ( 88)
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: والباقون بالتنوين وهم
ك، ص، ر،  أ، د، ح،
 (2).(8)جع، خل

چ ڭ         ۓ      ۓ چ
(3) 

: نبكسر الدال مع التنوي
 (5).(4)ر

چڭڭچ
(4) 

ح، ل، : أدغم وصالً 
: وأمال. (7)ف، ر، خل
 .(8)م، ف، خل

چۇچ
سكن  (9)

 .(81)ح: السني

  

                                                           

 (.ج)سقط من ...( والباقون بالتنوين) (8)
يعقوب، يقرؤون بدال مفتوحة ِف الوصل ساكنة ِف الوقف وبال تنوين على منعه من ( يع)حزة، ( ف)حفص، ( ع) (2)

( خل)أبو جعفر، ( جع)الكسائي، ( ر)شعبة، ( ص)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ. )الصرف
فوافق أبو جعفر أصله، وخالف . هنا وِف الفرقان والعنكبوت. يقرؤون بالتنوين وصاًل، وبإبداله ألفاً وقفاً على صرفه خلف،

  .219، الوجيز ص 289، التلخيص ص 825التيسري ص : ينظر. يعقوب وخلف أصليهما
 (41ص : )الشاهد من الشاطبية

 يُ نَ وَّن  َعَلى َفص لٍ ...  مَثُوَد َمَع ال ُفر قَاِن َوال َعن َكُبوِت ملَ   -742
 (28ص : )ومن الدرة

 ... مَثُوَد ِفًدا َوات  ُرك  ِحًا... َونَ و نُوا  ... -832
 (.48)آية رقم ( 3)
 (.ر: خفض ونون) (:ج)وِف   .حتريف( ي)و (. ي: خفض ونون): (ب)ِف ( 4)
تنوين، ويقف اجلميع بسكون الدال، ووافق الثالثة الكسائي، فيقرأ بتنوين اجلر وصاًل، والباقون بالفتح وحذف ال( ر) (5)

 .818العنوان ص ، 45قراءة الكسائي للكرماين ص ، 337السبعة ص : ينظر. أصوهلم
 (41ص : )قال اإلمام الشاطب

ِفُضوا رِضاً  -743  ... مَنَا لَِثُموٍد نَ و نُوا َواخ 
 (.49)آية رقم ( 4)
( 4)التعليق رقم : ينظر. خلف، والباقون باإلظهار( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)هشام، ( ل)أبو عمرو، ( ح( )7)

 .89ص 
 .89ص ( 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )8)
 (.49)آية رقم ( 9)
مفردة : ينظر. ف يعقوب أصلهوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخال. أبو عمرو، والباقون بتحريكها بالضم( ح( )81)

 (49ص : )قال الشاطب. 314، الفريدة البارزية ص 427، إبراز املعاين ص 314قناع ص اإل، 88أيب عمرو للداين ص 
ُلُهم   -484 ُلُكم مُثَّ ُرس  َكاُن ُحص اَل ... َوِف ُرُسُلَنا َمع  ُرس  َلَنا ِِف الضَّم  ااِلس   َوِف ُسب  

 (22ص : )وقال ابن اجلزري
 أُث ِقاَل  ... -74
َلَنا  ... -74 رًا اَو  يَا قُ ر بَةر َسكََّن ال َماَل ... ُسب    ِحًا ُعذ 
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چ ۆ چ
: أمال (8)

: وقلل ح، ف، ر، خل،
 [أ/53] .(2)ج

چ ۋ ٴۇ چ
بكسر  (3)

م السني وسكون الال
:  چ مر ل  سِ چ وقصر، فصار

 .(4)ف، ر

چې چ]
(5)

بالذال   
(7).(4)[املنقوطة

 

چىچ
(8)

ِف  مرَّ   
 .(9)األنعام

                                                           

 (.49)آية رقم ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

82. 
 (.49)آية رقم ( 3)
 (.ج: )من سقط( چ ِسل مر چ  فصار) (4)
ليهما، ص، فوافق أبو جعفر ويعقوب أچٴۇ ۋچ الكسائي، والباقون بفتح السني والالم وألف بعدها ( ر)حزة، ( ف)

 (41ص : )قال الشاطب رحه اهلل .831، الكاِف ص 248املبسوط ص : ينظر. وخالف خلف أصله
رُُه َوُسُكونُُه  -744  الطُّوِر َشاَع تَ نَ زُّالَ  َوَقص رر َوفَ و قَ ... ُهناَ قَاَل ِسل مر كس 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري رحه اهلل
 ِسل ُم فَان  ُقاَل  ... -832
 ... َسالمر  -833

 (.49)آية رقم ( 5)
 (. ب)و ( أ)سقط من ( 4)
الداللة على بقاء السعة ِف اللغات والفسحة وقد كانت املصاحف خالية من النقط وغريه حيث أراد السلف بذلك  (7)

مث جلؤوا إىل النقط بعد أن دخل اللحن والغلط على اللسان العريب،  ،ءات اليت أذن اهلل تعاىل لعباده ِف األخذ هباِف القرا
 .  88املكم للداين ص : ينظر. وتغريت ألفاظ العرب، واختلفت طبائعهم، فاحتيج إىل نقط مييز احلروف بعضها عن بعض

 (.71)آية رقم ( 8)
ح، والراء : م، ص، ف، ر، خل، وأمال اهلمزة: أمال الراء واهلمزة معاً [ 74]  چڦ ڦچ »: ذكر ِف سورة األنعام (9)

 . «ج: ي، وبني بني: خبلف
ابن ذكوان وشعبة وحزة والكسائي وخلف، وأمال أبو عمرو اهلمزة فقط، وقلل ورش احلرفني : أمال الراء واهلمزة ِف احلالني

وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق خلف أصله كذلك، وخالف يعقوب . ِف احلالني أيضاً، والباقون بفتح احلرفني
 (58ص : )الشاهد من الشاطبية .357التحبري  ،381الفريدة البارزية ص  ،838اإلقناع ص : ينظر. أبا عمرو

َبٍة  -444  جُي َتاَل َوِف مَه زِِه ُحس نر َوِِف الرَّاِء ... َوَحر ِفَ  َرَأى ُكالًّ أَِمل  ُمز َن ُصح 
ِمٍر  -447  ُمِصيبر َوَعن  ُعث َماَن ِف ال ُكل  قَ ل اَل ... خِبُل ٍف َوُخل فر ِفيِهماَ َمَع ُمض 

 (88ص : )ومن الدرة
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ ...  -44
 =                                                                                           َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45
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چ ی ىئچ
(8) 

 .(2)عشر
چ    مئ حئ چ

سهل  (3)
: األوىل مع املد والقصر

 ح،: وأسقط ب، ه،

ح، ز، : وسهل الثانية
وأبدهلها  ، يس،(4)جع
وحققها  ج، ز،:  (5)ياء

 .(4)الباقون

چٱ     يئ  ىئ چ
(7) 

ك، ع، : (8)بنصب الباء
 .(9)ف

 
  

                                                                                                                                                                          

 (21ص : )قال الشاطب .87ص  سراج القارئ: ينظر. ويقف حزة بتسهيل اهلمزة بينها وبني األلف= 
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   ... َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 

 (.78)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 2)
 (.78)آية رقم ( 3)
 .، وهو حتريف(جع)بدل ( يع(: )ج)ِف ( 4)
 .324اإلحتاف ص . أبدهلا ورش وقنبل ياًء مع اإلشباع للساكنني( 5)
 . (والباقون حققها)( ج)وِف ( 4)
العقد النضيد : ينظر. ورش( ج)رويس، ( يس)جعفر، أبو ( جع)قنبل، ( ز)أبو عمرو، ( ح)البزي، ( ه)قالون، ( ب)
  .8/244، الكنز 2/788

 (87ص : )قال الشاطب
َقَط اأُلوىَل ِف ات  َفاِقِهَما َمًعا  -212 ِ فَ ىَت ال ُعاَل ... َوَأس   ِإَذا َكانَ َتا ِمن  ِكل َمتَ ني 
ِهِ ... َوقَاُلوُن َوال بَ ز يُّ ِف ال َفت ِح َوافَ َقا  -214  َكال ياَ وََكال َواِو َسهَّاَل   َوِف َغري 
َرى َكَمدٍّ ِعن َد َور ٍش َوقُ ن ُبٍل  -214 َها تَ َبدَّاَل ... َوااُلخ  د  َعن  

َ
 َوَقد  ِقيَل حَم ُض امل

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 

 (. 72 ،78)آية رقم ( 7)
 (.ج)سقط من ( الباء)( 8)
خالف خلف أصله ووافق أبو جعفر ويعقوب . حزة، والباقون برفع الباء( ف)حفص، ( ع)ابن عامر، ( ك( )9)

  .2/291، النشر 338السبعة ص : ينظر. أصليهما
 (41ص : )قال الشاطب

 َويَ ع ُقوُب َنص ُب الرَّف ِع َعن  فَاِضٍل َكاَل ...  -743
 (28ص : )وقال ابن اجلزري

 ... َويَ ع ُقوَب ار فَ َعن  فُ ز  ...  -833
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چٻچ
: أمال (8)

، ط: وقلل ف، ر، خل،
 .(2)ج: وخبلف

چٻچ .(3)سي: ووقف باهلاء
 :مثل (4)

چپچ
مرَّ  (5)

 .(4)ِف أول البقرة

چ ٹ ٿ چ
بالتاء  (7)

 ،(8)رمساً  الطويلة

                                                           

 (.72)آية رقم ( 8)
وافق أبو جعفر . ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن أيب عمرو، ( ط)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

الكفاية ، 824اإلقناع ص : ينظر .أصله من رواية قالون، ووافق يعقوب أصله من رواية السوسي، ووافق خلف أصله
 (24 ،24ص : )الشاهد من الشاطبية .248التحبري ، 97الكربى ص 

ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  أََماالَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل ... َوَح زَُة ِمن  
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل  َكُهم  َوَذَواتِ ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   ال َيا َلُه اخل 
َرَتى َطَوو ا  -387 َها َويَا َأَسَفى ال ُعاَل ... َويَا َوي  َلىَت َأَّنَّ َويَا َحس  ِِه ِقس   وَعن  َغري 

. والباقون بال هاء .وقف رويس هباء السكت مع املد املشبعرويس، ( يس) (.ج)سقط من ( يس: ووقف باهلاء) (3)
 (89ص : )قال ابن اجلزري .92ص  للقاضي بدور الزاهرة، ال244التحبري ص : ينظر

 (.72)آية رقم ( 4)
 (.4)البقرة آية ( 5)
: ب، ح، جع، وسهل بال فصل: سهل الثانية مع ألف الفصل بينهما چپچ »: قال املؤلف ِف سورة البقرة (4)

إدخال، ووقف عليها بالتسهيل  ل، والباقون حيققوهنا من غري: ج، وبالتسهيل والتحقيق: ج، د، يس، وأبدهلا ألفاً 
 .«ف ألنه واسط بزوائد: والتحقيق

وأبو جعفر  أبو عمروقالون و  -8: أربعة مذاهبقيق اهلمزة األوىل، وهلم ِف الثانية اتفق القراء على حت: وحكمها كما يلي
: بن كثري، والثاينكا: األول: لورش وجهان -3. ابن كثري ورويس بتسهيلها من غري إدخال -2. دخالاإلمع  هابتسهيل

الباقون  -4 .مع اإلدخال، وتسهيلها مع اإلدخالها حتقيق: هلشام وجهان -3. ألن بعدها متحرك ؛مع القصر إبداهلا ألفاً 
 (85ص : )قال الشاطب.42ص  سراج القارئ، 8/891، املبهج 44الكاِف ص : ينظر. بتحقيقها من غري إدخال

883-  ِ َرى مَه َزتَ ني  ِهيُل أُخ  ُماَل ... ِبِكل مٍة  َوَتس   مَسَا َوِبَذاِت ال فت ِح ُخل فر لَِتج 
َر تَ َبدَّلَّت   -884 ِل ِمص   ِلَور ٍش َوِف بَ غ َداَد يُ ر َوى ُمَسهَّاَل ... َوُقل  أَلِفاً َعن  أَه 

 (85ص : )وقال ابن اجلزري
ر َوَسه َلن   -23  ص ُر ِف ال َباِب ُحل اَل مبَدٍّ أََتى َوال قَ ... لِثَانِي ِهَما َحق ق  ميَِني 

 (21ص : )قال الشاطب .2/8119العقد النضيد : ينظر. ويقف حزة بتسهيل اهلمزة الثانية وحتقيقها
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   ...َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 
َهاِن أُع ِماَل ... َوَما ِفيِه يُ ل َفى َواِسطاً بَِزَوائٍِد  -248  َدَخل َن َعَلي ِه ِفيِه َوج 

 (.73)آية رقم ( 7)
 :                    =القرآن، إال ِف سبعة مواضع، هي باهلاء ِف مجيع «رحة»بالتاء املفتوحة، وقد رمست كلمة : أي( 8)
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د، : وقف عليها باهلاء
 .(8)ح، ر، يع

چڃ ڄ چ
(2) 

چڈڈچ
ذكر  (3)

 .(4)قبل

چ ژ ژ چ
أدغم  (5)

 .(4)ي: وصالً 
چگچ

سكن  (7)
 .(8)ح: السني

 
  

                                                                                                                                                                          

ٻ چ ، [54: األعراف]  چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ ، [288 :البقرة]  چۆ ۈ ۈچ  و هذا املوضع= 

 چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ ، چۆ ۆ ۈ ۈچ  ، [51: الروم]  چی ی ی یچ، [2: مرمي]  چٻ ٻ
 .2/248، خمتصر التبيني 82املقنع ص  [.32: الزخرف]
تأنيث  والباقون بالتاء ِف احلالني، وكذا ِف كل هاء. يعقوب( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )8)

، املكرر 41التيسري ص : ينظر. وللكسائي إمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفًا على أصله. رمست تاًء، وافق الثالثة أصوهلم
  .837، اإلحتاف ص 45ص 

 (38ص : )قال الشاطب
َاِء ِقف  َحقَّا ِرًضى َوُمَعو اَل ... ِإَذا ُكِتَبت  بِالتَّاِء َهاُء ُمَؤنٍَّث  -378  فَِباهل 

 (.74)آية رقم ( 2)
 (.74)آية رقم ( 3)
( 9)التعليق رقم : ، ينظرچڈچوكذلك ألف . 82ص ( 8)التعليق رقم : قريباً، ينظر چڃچ ذكرت إمالة ألف ( 4)

 .89ص ( 4)التعليق رقم : ، ينظرچڈ  ڈچوكذلك إدغام الدال ِف . 89ص 
 (.74)آية رقم ( 5)
 (. ب)سقط من ( ي( )4)
 .97ص ( 4)، والتعليق رقم 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. باإلظهارالسوسي، والباقون ( ي)
 (.77)آية رقم ( 7)
 . وهو خطأ( سكن امليم( )ب)ِف ( 8)
 .818سبق نظريه ص . اقون بتحريكها بالضمأبو عمرو، والب( ح)
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چڳچ
 أشمَّ  (8)

أ، ك، ر،  :الضمة
  .(3)يس، (2)[جع]

چڳچ
: أمال (4)

 .(5)ف
چ ۓ ۓ چ

أدغم  (4)
 .(7)ي: وصالً 

چۈ ۆۆ ۇ چ
(8) 

ح، ، أ: فتح الياء وصالً 
 .(9)جع

                                                           

 (.77)آية رقم ( 8)
 .ما بني املعكوفتني سقط من مجيع النسخ( 2)
رويس، بإمشام كسرة السني صوت الضمة، وقد ( يس)أبو جعفر، ( جع)الكسائي، ( ر)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ( )3)

والباقون بكسرة خالصة، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وكذلك . 93ص ( 4)التعليق رقم : ، ينظرذكرت معىن اإلمشام
 (34ص : )قال الشاطب .417، التحبري ص 2/415، الكنز 48العنوان ص : يعقوب من رواية روح، ينظر

َاٍم َوِسيَق َكَما َرَسا  -448  َوِسيَء َوِسيَئت  َكاَن رَاِويِه أَن  َباَل ... َوِحيَل بِِإمش 
 (28 ،21ص : )وقال ابن اجلزري

ًما ِطاَل  ... -42  َوامشِ 
 ... بِِقي َل َوَما َمع هُ  -43

 (.77)آية رقم ( 4)
، مل يشاركه ِف إمالتها أحد (، وحاق، وطاب، وزاغضاق، وخاف، وخاب: )حزة، انفرد بإمالة ستة أفعال هي( ف( )5)

التهذيب ملا تفرد به كل : ينظر. ليهما، وخالف خلف أصلهن بالفتح، وافق أبو جعفر ويعقوب أصمن العشرة، والباقو 
 (24ص : )قال الشاطب .238، إبراز املعاين ص 882الوجيز ، 821واحد من السبعة للداين ص 

ِماَل ... َغي  َر زَاَغت  مبَاِضٍي  وََكي َف الثُّالَِثي   -388  أَِمل  َخاَب َخاُفوا طَاَب َضاَقت  فَ ُتج 
 ... َوَحاَق َوزَاُغوا -389

 (88ص : )وقال ابن اجلزري
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
يَا  -44  ... متُِل  ُحز  ... الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل  َكاالب  رَاِر ُرؤ 
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 (.78)آية رقم ( 4)
: بشرط أال تكونا مفتوحتني بعد ساكن، والباقون باإلظهار، ينظروالالم ِف الراء السوسي، يدغم الراء ِف الالم ( ي( )7)

 (83ص : )قال الشاطب .8/534العقد النضيد 
َي ِف الرَّا َوأُظ ِهرَا  -851 َراَل ... َوِف الَّالِم رَاءر َوه  َسكَِّن ُمن  

ُ
 ِإذا ان  َفَتَحا بَعَد امل

 (.78)آية رقم ( 8)
وافق أبو . أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً ( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع ، ( أ). ، وهي خطأ(ج)زيادة ِف ( د)( 9)

 (32ص : )قال الشاطب .2/844، النشر 243املبسوط ص : ينظر. ب أصلهجعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقو 
ُلَوين َمع ُه َسِبيِلي لَِناِفٍع  -393  َوَعن ُه َولِل بص رِي مَثَاٍن تُ ُنخ اَل ... لَِيب  
 =                                                   َوَضي ِفي َوَيس ر  يل  َوُدوين  مَتَثَّاَل ... بُِيوُسَف ِإين  اأَلوَّاَلِن َويل  هِبا  -394
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چ ۇ ڭ چ
أثبت  (8)

ح، جع، : الياء وصالً 
 .(2)يع: ومطلقاً 

چائائچ
(3)

 

چوئ  وئچ
(4)

 

چییچ
أدغم  (5)

 .(7)ي: وصالً  (4)فيهن

چيئ ىئ چ
(8) 

أ، د،  :بوصل اهلمزة
 .(9)جع

چىئىئچ
(81) 

 .(88)عشر

 
                                                                                                                                                                          

 (89ص : )وقال ابن اجلزري= 
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.78)آية رقم ( 8)
والباقون بذف الياء مطلقاً، خالف . بيعقو ( يع)فر، أبو جع( جع)أبو عمرو، ( ح)(. يع: وِف احلالني(: )ج)وِف ( 2)

لعبد  ، اإليضاح845ص  سراج القارئ: ينظرأصله حالة الوصل، ووافق خلف أصله، يعقوب ووافق  أبو جعفر أصله،
 .879ص  الفتاح القاضي

 (35 ،34ص : )قال الشاطب
َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني  ِل َح َزُة َكمَّاَل خِبُل ٍف وَ ... َوتَ ث ُبُت ِف احل   أُوىَل النَّم 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  َومُج َلُتهاَ ِسُتوَن َواث  َناِن فَاع ِقاَل ... َوِف ال َوص 
 ... َوخُت ُزوِن ِفيهاَ َحجَّ  -433

 (21ص : )وقال ابن اجلزري
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني  ُر ُمو ِصاَل ُسَف ُحز  كَ ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل  َب    ُروِس اآلِي َواحل 
ِر ِز ِِف الدَّاِع َوات َُّقو  -57 َشو ِن َمع  َواَل ... يُ َواِفُق َما ِف احل  أَل ِن تُ ؤ تُوين  َكَذا اخ   ِن َتس 
ُتُموِن ال َباِد خُت ُزوِن َقد  َهَدا  -58 رَك   ِن َواتَِّبُعو ين مُثَّ ِكي ُدوِن ُوص اَل ... َوَأش 

 (.79)م آية رق( 3)
 (.81)آية رقم ( 4)
 (.88)آية رقم ( 5)
 (.أدغم الكل( )ب)وِف (. ج)سقط من ( فيهن)( 4)
التعليق ، و 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. تقدم نظريها من املتماثلني واملتقاربني. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )7)

 .814ص ( 7)رقم 
 (.88)آية رقم ( 8)
، 825التيسري ص : ينظر. والباقون هبزة قطع، ووافق الثالثة أصوهلم. أبو جعفر( جع)ري، ابن كث( د)نافع، ( أ( )9)

 (48ص : )الشاهد من الشاطبية .417التحبري ص 
ِر ال َوص ُل َأص لر َدناَ  - 745 ِر أَِن اس   ... َوفَاس 

 (.88)آية رقم ( 81)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 88)
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چ خت حت چ
رفع  (8)

: وخبلف د، ح،: التاء
 .(2)مج

چ ٻ ٻ چ
(3) 

چڃ ڄ ڄ چ
را كِ ذُ  (4)

 .(5)قبل

چ ڇ چ چ]
(4) 

أ، ه، : فتح الياء وصالً 
 .(7)[ح، جع

چڇ ڇ چ
فتح  (8)

أ، د، ح، : الياء وصالً 
 .(9)جع

 
  

                                                           

 (.88)آية رقم ( 8)
وقد اعتمد املؤلف . ، والباقون بالنصب(بخ)خيتصر خبلف ( ج)ابن مجاز، وِف ( جم)أبو عمرو، ( ح)كثري،   ابن( د( )2)

. «وانفرد حممد بن جعفر األشنائي عن اهلامشي عن إمساعيل عن ابن مجاز بالرفع »: قال ابن اجلزريهنا انفرادة ابن مجاز، 
، 8/78، الكنز 248ملبسوط ص ا: عقوب أصله، ينظرفوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف ي .2/291النشر 

2/518. 
 (48ص : )قال الشاطب

رَاَتَك ار َفع  َوأَب ِداَل ... َوَها  ... -745  ُهَنا َحقٌّ ِإالَّ ام 
 (28ص : )وقال ابن اجلزري

َرأَُتك  ... َوَنص ُب َحا  ... -833  ... ِفِظ ام 
 (.ج)سقط من  (.82)آية رقم ( 3)
 (.84)آية رقم ( 4)
 .94صفحة و . 91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 5)
  (.84)آية رقم ( 4)
 (.ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 7)
إرشاد املبتدي وتذكرة املتنهي : ينظر بالسكون مطلقاً،أبو جعفر، والباقون ( جع)أبو عمرو، ( ح)البزي، ( ه)نافع، ( أ)

 .57، تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات البن بليمة ص 894 ، الكفاية الكربى ص882أليب العز القالنسي ص 
 (32ص : )قال الشاطب

َعل  يل َوأَر بَعر ِإذ  َحَت   -395  ُهَداهاَ َولِكّن  هِباَ اث ناَِن وُك اَل ... َويَاَءاِن ِف اج 
 ... َوحَت يِت َوُقل  ِف ُهوَد ِإين  أَرَاُكُمو  -394

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
َويت   -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.84)آية رقم ( 8)
تعليق رقم : والباقون بالسكون مطلقاً، سبق نظريه، ينظر. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )9)
 .81ص ( 3)
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چڳ ڳ چ
بالتاء  (8)

 :، وقف باهلاء(2)الطويلة
 .(3)ر، يعد، ح، 

 [ب/53]

چہ چ
على  (4)

ع، ف، ر، : التوحيد
 .(5)خل

چڭ  ڭڭ چ
(4) 
، (7)بالواو واأللف رمساً 

تقدم وجوه اهلمزتني 
چٻچبعيد]

(8)](9). 

چٴۇ چ
تقدم  (81)

 .(88)ِف األنعام

                                                           

 (.84)آية رقم ( 8)
 ،2/278، خمتصر التبيني 85املقنع ص : ينظر. فهي مرسومة باهلاء ،[884] چى ائچاملفتوحة، وأما  :أي( 2)

 .339، دليل احلريان 8458
والباقون بالتاء مطلقاً، (. يع)والصواب ( جع) :(ج)يعقوب، وِف ( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )3)

: وللكسائي إمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفًا على أصله، ينظر. ت تاًء، وافق الثالثة أصوهلموكذا ِف كل هاء تأنيث رمس
 (38ص : )قال الشاطب .2/831، النشر 874املكرر ص 

َاِء ِقف  َحقَّا ِرًضى َوُمَعو اَل ... ِإَذا ُكِتَبت  بِالتَّاِء َهاُء ُمَؤنٍَّث  -378  فَِباهل 
 (.87)آية رقم ( 4)
، چأَصَلَواُتكَ چباإلفراد، والباقون باجلمع  چأَصاَلُتكَ چخلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص،  (ع( )5)

 (58: )قال الشاطب .2/498، الكنز 889التيسري ص : وكلهم برفع التاء، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر
 َصالََتَك َوح د  َواف  َتِح التَّا َشذًّا َعاَل  ... -733
 ... هَلُم  ِف ُهودَ  َوَوح د   -734

 .، وهي ِف سورة األعراف، ولعله سهو من املؤلف أو الناسخ«نشاء أصبنا»( ب)و ( أ)ِف (. 87)آية رقم ( 4)
 .2/84، خمتصر التبيني 44املقنع ص : ينظر. بتصوير اهلمزة واواً، وزيادة ألف بعدها :أي( 7)
ٿ چ»: املؤلف قال .چٻچاآلية اليت بدايتها  ِف هناية چٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ قوله : ، أي(843)البقرة آية  (8)

 .«أ، د، ح، جع، يس، وهبم اإلبدال واواً خالصة مكسورة: بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية وصالً  چٿ ٹ
 (. ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 9)

 الياء، وإبداهلا واواً، والباقون قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وصاًل بتسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني
العقد ، 33التيسري ص : ينظر. كذلك يعقوب من رواية رويسفوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، و . بتحقيق اهلمزتني

 (87ص : )قال الشاطب .97ص لعبد الفتاح القاضي ، اإليضاح 2/885النضيد 
ِتالَِفِهماَ مَسَا  -219 َرى ِف اخ  ِهيُل ااُلخ   ... َوَتس 
 َيَشاُء ِإىل كال َياِء أَق  َيُس َمع ِداَل ...  -288
ثَِر ال ُقرَّاِء تُ ب َدُل َواُوَها  -282  ...َوَعن  َأك 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 

 (.88)آية رقم ( 81)
 .84ص ( 81)التعليق رقم : ينظرسبق ذكر قول املؤلف ِف سورة األنعام، (. ج) سقط من (88)
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چوئچ
(8) 

 ف، ر، خل،: أمال
 .(2)ج: وقلل خبلف

چ ی  ىئ ىئ  ىئ چ
(3) 

، أ :فتح الياء وصالً 
 .(4)، جع(5)، ك(4)ح

چ ٻ ٻ چ
فتح  (7)

أ، د، ح،  :الياء وصالً 
 .(8)جع

چڄڄچ
(9) 

  .(81)عشر

چڃ     ڃچ
اهلاء  (88)

الم الفعل وليس بضمري، 
 .(82)فال صلة له أصالً 

 

  

                                                           

 (.88)آية رقم ( 8)
اختصار ( بخ(: )ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر .خبلف
 (.88)آية رقم ( 3)
 (.ح)بدل ( ج)يف، وقع تصح( ب)ِف ( 4)
 (.ب)سقط من ( ك)( 5)
وافق أبو جعفر وخلف . والباقون بالسكون ِف احلالني. أبو جعفر( جع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )4)

 .348/ 8، الكنز 294إبراز املعاين ص : ينظر. أصليهما، وخالف يعقوب أصله
 (33ص : )قال الشاطب

رِي   -413 َبٍة َوأُم ي  َوَأج  َنا ِديُن ُصح   ... ُسك 
 ...َوُحز ين  َوتَ و ِفيِقي  ِظاَللر  -414

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.89)آية رقم ( 7)
ص ( 3)تعليق رقم : والباقون بالسكون مطلقاً، ينظر. أبو جعفر( جع)بو عمرو، أ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )8)

81. 
 (.98)آية رقم ( 9)
 .388البيان للداين ص : ، ينظر(حزب(: )ب)وِف  .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 81)
 (.98)آية رقم ( 88)
 (.ب)سقط من ( أصالً ) (.ج)سقط من ( فال صلة له أصالً ) (82)

، فاهلاء هنا الم الفعل، وذلك خبالف هاء (نفعل)على وزن ( نفقه)حلرف الثالث ِف امليزان الصرِف، والم الفعل هو ا
، إبراز املعاين ص 4الشافية ِف علم التصريف البن احلاجب ص : ينظر. الضمري فال  تكون إال زائدة على بنية الكلمة

815. 
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چچچ
ح، : أمال (8)

: وقلل ف، ر، خل،
 .(2)ج

 چ ڑ ژ چ
(3) 

د، ، أ: فتح الياء وصالً 
 .  (4)ح، م، جع

چکچ
(5) 

د، ع، : باإلظهار
 .(4)يس

چڱچ
(7) 

: اجلمعبألف على 
 .(8)ص

  

                                                           

 (.98)آية رقم ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)ائي، الكس( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

82. 
 (.92)آية رقم ( 3)
وافق أبو . أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً ( جع)ابن ذكوان، ( م)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )4)

 .2/844، النشر 875املكرر ص : ينظر. جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله
 (33ص : )قال الشاطب

ِطي مَسَا َمو ىلً  -398  ... أََره 
 (89ص : )وقال ابن اجلزري

َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 
 (.92)آية رقم ( 5)
، «اختذت»، «أخذت»الذال ِف التاء ِف كل ما جاء من لفظ  بإدغام. رويس( يس)حفص، ( ع)ابن كثري، ( د( )4)

، تلخيص العبارات بلطيف 848اإلرشاد البن غلبون ص : ينظر. وافق الثالثة أصوهلم إال رويس. والباقون باإلدغام
 .838ص  لعبد الفتاح القاضي ، اإليضاح817شرح شعلة ص ، 44اإلشارات البن بليمة ص 

 (23ص : )قال الشاطب
ُت   ... -283 ُت  َوِِف اإِلف  رَاِد عاَشَر َدغ َفاَل ... اخَتَذ   َأَخذ 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
ُت ُطلُ  -41  ... َأَخذ 

 (.93)آية رقم ( 7)
السبعة ص : ينظر. بألف بعد النون، والباقون بذف األلف بعدها على اإلفراد، وافق الثالثة أصوهلم. شعبة( ص( )8)

 .828املكرر ص  ،328اإلقناع ص  ،2/421التجريد البن الفحام الصقلي  ،98 ، تلخيص العبارات ص249
 (53ص : )قال الشاطب

 ...َمَكانَاِت َمدَّ النُّوَن ِِف ال ُكل  شع َبةر  -449
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 .99ص ( 2)، والتعليق رقم 91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر(. 94)كالمها آية رقم ( 8)
 (. 95)آية رقم ( 2)
وافق أبو جعفر أصله، وخالف . الكسائي، والباقون باإلظهار( ر)حزة، ( ف)ابن عامر، ( ك) أبو عمرو،( ح( )3)

 .95ص  سراج القارئ، 818شرح شعلة ص ، 854اإلرشاد البن غلبون ص : ينظر. يعقوب وخلف أصليهما
 (22ص : )قال الشاطب

 اِفراً َوخُمَو اَل َوأَد َغَم َور شر ظَ ... ُدرٌّ مَنَت ُه بُُدورُُه  أفِإظ َهاُرهَ  -247
َرًة َوحُمَلَّاَل ... َوَأظ َهَر كه فر َواِفرر َسي ُب ُجوِدِه  -248  زَكيٌّ َوِفٌّ ُعص 
َتاَل ... َواظ َهَر رَاِويِه ِهَشامر هَلُد َمت   -249 واَن يُ ف   َوِف َوَجَبت  ُخل ُف اب ِن ذَك 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... تَاِء ُمَؤنٍَّث َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  وَ  -38

 . 83ص ( 7)التعليق رقم : ينظر (.94)آية رقم ( 4)
 .لكون الراء بعدها منصوبة، وإمنا متال إذا كانت الراء بعدها خمفوضة يريد أن األلف ال متال(. 98)آية رقم ( 5)
 (.ج) سقط من( معاً )(. 99 ،98)آية رقم ( 4)
 (.ب)سقط من ( ياء( )7)
والباقون بالتحقيق، فوافق أبو جعفر أصله من رواية ورش، وخالف . أبو جعفر( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج( )8)

 .812ص  لعبد الفتاح القاضي ، اإليضاح898اإلقناع : ينظر. يععقوب أصله من رواية السوسي، ووافق خلف أصله
 (88ص : )قال الشاطب

الَ ... َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن َويُ ب   -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 
 ... َوَواالَُه ِف بِئ ٍر َوِف بِئ َس َور ُشُهم   -222

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
 ... ِإَذن  ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28

، چڭ    ۓ ۓ چ
   چۅ ۅچ

 .(8) ر كثرياً كِ ذُ 

 چ وئ ەئ چ
(2) 

 ح، ك،: أدغم وصالً 
 ف، ر

(3). 

 . (4)ركِ ذُ    چۆئچ

 .(5)بالنصب چپچ
، أبدل (4)معاً  چٿچ

ج، ي، : (7)اهلمزة ياءً 
 .(8)جع
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چڀچ
(8)،  

چٿچ
(2) 

 .(3)مرفوعان

 ٹٿچ

چٹ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصالً 

چڄڄچ
(4) 

: الالم، غلظ (7)عشر
 (9).(8)ج

 چ ژ ڈ   ڈ چ
(81) 

، م ف: أمال
 .(88)خبلف

 
  

                                                           

 (. 98)آية رقم ( 8)
 (. 99)آية رقم ( 2)
وليس مضافًا إليه جمروراً، وكذلك ِف  چپچ صفة لالسم املرفوع  چڀچنبه املؤلف بذلك على أن ( 3)

شرح الكافية الشافية البن : ينظر. ، فاجلر باإلضافة إىل االسم املعرَّف وإن جاز لغة إال أنه مل ترد به الرواية هناچٿچ
 .2/982مالك 

 (. 99 ،98)آية رقم ( 4)
بشرط أال ( ت، س، ذ، ش، ض، ث، ز، ص، ظ، ج)ي، أدغم السوسي الدال ِف عشر حروف هي السوس( ي( )5)

شرح : ن باإلظهار، ينظروالباقو . تكون الدال مفتوحة بعد ساكن، إال أهنا تدغم ِف التاء وإن كانت مفتوحة بعد ساكن
 (82ص : )الشاطب قال. 833، الفريدة البارزية ِف حل القصيدة الشاطبية البن البارزي ص 59شعلة ص 

ٍل ذََكا َشذاً  -844 قُُه ظَاِهرر جاَل ... َولِلدَّاِل ِكل مر تُ ر ُب َسه  در ِصد   َضَفا مَثَّ ُزه 
ُتوَحًة بَ ع َد َساِكٍن  -845 ُه َواع َماَل ... وملَ  ُتدََّغم  َمف   ِبَر ٍف بَِغري ِ التَّاِء فَاع َلم 

 (.818)آية رقم ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 7)
 (.ج)سقط من النسخة  (ج) (8)
. ورش، غلظ ورش الالم املفتوحة إذا كان قبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، والباقون برتقيق الالم( ج) (9)

 (29ص : )قال الشاطب .74االكتفاء ص : ينظر
 لظَّاِء قَ ب ُل تَ نَ زُّاَل أَِو الطَّاِء أَو  لِ ... َوَغلََّظ َور شر فَ ت َح اَلٍم ِلَصاِدهاَ  -359
 َوَمط َلِع أَي ًضا مثَّ َظلَّ َويُوَصاَل ... ِإَذا فُِتَحت  أَو  ُسك َنت  َكَصالهِتِم   -341

 (.818)آية رقم ( 81)
 . وهو خطأ( ح)بزيادة ( ب)ِف ( 88)
ف له ِف البقرة فال خالخبلف حيث وقعت إال ِف أول  «زاد»ابن ذكوان، وافق ابن ذكوان حزة ِف إمالة ( م)حزة، ( ف)

، الواِف 232إبراز املعاين ص : ينظر. خالف خلف أصله، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما. والباقون بالفتح. إمالتها
 (24ص )قال الشاطب رحه اهلل  .858ص 

َواٍن َوِف َشاَء َميَّ ... َوَحاَق َوزَاُغوا َجاَء َشاَء َوزَاَد فُ ز   -389  اَل َوَجاَء اب ُن ذَك 
 ... فَ زَاَدُهُم اأُلوىَل َوِف ال َغري ِ ُخل ُفهُ  -321
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چ ڌ ڌ چ
 .(2)ذُِكر (8)

چڎ ڌ چ
(3)

أدغم   
 .(4)ي: وصالً 

چککگچ
(5) 

 ح، ف، ر، خل،: أمال
 .(4)ج: وقلل

چگگچ
سكن  (7)

ب، ح، ر، : اهلاء
 .(8)جع

: وقفاً  چگچ وأمال 
 .(9)ر

  

                                                           

 (.818)آية رقم ( 8)
 .91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر(. 818)آية رقم ( 2)
 (. 818)آية رقم ( 3)
 .97ص ( 4)، والتعليق رقم 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)
 (. 812)آية رقم ( 5)
 (. ب)سقط من ( 4)
التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)
 .82ص ( 8)
 (. 812)آية رقم ( 7)
التعليق رقم : والباقون بكسر اهلاء، سبق نظريه، ينظر. أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب( )8)
 .81ص  (88)
أمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها إذا كان ما قبلها حرف من حروف (. ب)الكسائي، وهي ساقطة من ( ر( )9)
إذا سبقت بكسر أو ياء ساكنة أو سكون قبله كسر، ومييل باقي ( أكهر)، وكذلك حروف (فجثت زينب لذود مشس)

، 242، إبراز املعاين ص 2/518راءات اإلحدى عشرة الروضة ِف الق: ينظر. احلروف خبلف، إال األلف فال مييلها
 .78اإلضاءة للضباع ص

 (28ص : )قال الشاطب
َلَها  -339 ٍر لِيَ ع ِداَل ... َوِف َهاِء تَأ نِيِث ال ُوُقوِف َوقَ ب   َر َعش   مُمَاُل ال ِكَساِئي  َغي  
َهُر بَ ع َد ال يَ ... َوجَي َمُعَها َحقر ِضَغاُط َعٍص َخظَا  -341 ُكُن ُمي اَل َوَأك   اِء َيس 
َكاُن لَي َس ِبَاِجٍز  -348 ِر َواإِلس   َوَيض ُعُف بَ ع َد ال َفت ِح َوالضَّم  أَر ُجاَل ... أَِو ال َكس 
َهه  َولَي َكه  َوبَ ع ُضُهم   -342 َره  ِمائَه  ِوج   ِسوى أَِلٍف ِعن َد ال ِكَساِئي  َميَّاَل ... َلِعب  
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چڻچ
: أمال (8)

 .(2)ف
 

چۀ\ڻڻچ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 
چ ے     ھ چ

(5) 
ج، : أبدل اهلمزة واواً 

. (4)ف: ووقفاً  جع،
 [أ/54]

چڭڭچ
أثبت  (7)

أ، ح، ر، : الياء وصالً 
 .(8)د، يع: ومطلقاً  جع،

                                                           

 (. 813)آية رقم ( 8)
 .814ص ( 5)التعليق رقم : حزة، والباقون بالفتح، ينظر( ف( )2)
 (. 813)آية رقم ( 3)
، والباقون (ت، س، ذ، ش، ض، ث، ز، ص، ظ، ج، ط)السوسي، أدغم التاء ِف أحد عشر حرفًا هي ( ي( )4)

 (82ص : )قال الشاطب. 833، الفريدة البارزية البن البارزي ص 75، اإلقناع ص 25التيسري ص : نظرباإلظهار، ي
ٍل ذََكا َشذاً  -844 قُُه ظَاِهرر جاَل ... َولِلدَّاِل ِكل مر تُ ر ُب َسه  در ِصد   َضَفا مَثَّ ُزه 
َغُم تَاُؤَها -844 رَِها َوالطَّاِء ُتد   ... َوِف َعش 

 (. 814)آية رقم ( 5)
. ضم إذا وقعت فاء الفعلأبدل ورش وأبو جعفر اهلمزة املفتوحة بعد . حزة( ف)أبو جعفر، ( جع)ورش، ( ج( )4)

فرائد : والباقون بالتحقيق، وافق أبو جعفر أصله من رواية ورش، ووافق يعقوب أصله، وخالف خلف أصله وقفاً، ينظر
 (88ص : )قال الشاطب. 228 ،285التحبري ص ، 3/724املعاين البن آُجرُّوم 

 شر يُرِيَها َحر َف َمدٍّ ُمَبد اَل فَ َور  ... ِإَذا َسَكَنت  فَاًء ِمَن ال ِفع ِل مَه َزةر  -284
 تَ َفتََّح ِإث  َر الضَّم  حَن ُو ُمَؤجَّاَل ... َوال َواُو َعن ُه ِإن   ... -285

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ُهم  َفاَل ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28 ُهم  َونَ ب ئ   َر أَن ِبئ    ِإَذن  َغي  
ي ِعِه َورِئ ياً فََأد   -29 يَا مجَِ ُه َكُرؤ   َوأَب ِدل  يُ َؤي د  ُجد  َوحَن َو ُمَؤجَّاَل ... ِغم 

 (21ص : )، قال الشاطب87ص  سراج القارئ: ويبدل حزة اهلمزة املفتوحة بعد ضم أو كسر، ينظر
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   اَل َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّ ... َوُيس 

 (. 815)آية رقم ( 7)
أبو ( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ. )ولعله سهو من الناسخ( ي: أثبت الياء وصالً ( )ب)ِف ( 8)

والباقون بذف . يعقوب، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله حالة الوقف( يع)ابن كثري، ( د)جعفر، 
 .481، التحبري ص 2/292، النشر 338ص السبعة : ينظر. الياء مطلقاً 

 (35 ،34ص : )قال الشاطب
َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني  ِل َح َزُة َكمَّاَل ... َوتَ ث ُبُت ِف احل   خِبُل ٍف َوأُوىَل النَّم 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمهُ  -422  ... َوِف ال َوص 
 يَأ ِت ِِف ُهوَد رُف اَل  ... -424
 =                                                                                                         ... مَساَ  -425
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چ ۇ ڭ چ
شدد  (8)

 (3).(2)ه: التاء وصالً 
چې ېچ

: أمال (4)
 .(5)ج: ، وقللح، ت

 .(4)ي: وأدغم وصالً 

چ ۆئ ۇئ چ
 م،: أمال (7)

 .(8)ف، خل
چ ی ی چ

(9) 
ع، ف، : لسنيبضم ا

 .(81)ر، خل
 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

 (21ص : )وقال ابن اجلزري= 
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني  ُر ُمو ِصاَل ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل  َب    ُسَف ُحز  َكُروِس اآلِي َواحل 
ِر زِ يُ َواِفُق َما ِف  -57  ...  احل 

 (. 815)آية رقم ( 8)
 (.ي: أدغم وصالً (: )ج)ِف ( 2)
، جامع البيان للداين 818العنوان ص : شدد التاء وصاًل، وإذا ابتدأ هبا فتحها خمففة كبقية القراء، ينظر. البزي( ه) (3)
2/933. 

 (43 ،42ص : )الشاهد من الشاطبية
ِل لِل بَ ز ي  َشد د   -524  َوتَاَء تَ َوىفَّ ِف الن َسا َعن ُه جُم ِماَل ... تَ َيمَُّموا  َوِف ال َوص 
 ...َتَكلَُّم َمع  َحر ِفَ  تَ َولَّو ا هِبُوِدهاَ  -531

 (. 814)آية رقم ( 4)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )5)
 . 814ص ( 7)التعليق رقم : اقون باإلظهار، ينظرالسوسي، والب( ي) ( 4)
 (. 818 ،817)آية رقم ( 7)
 .89ص ( 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )8)
 (. 818)آية رقم ( 9)
الغاية : ينظر. ق الثالثة أصوهلموالباقون بفتح السني، فواف. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )81)

 . 2/519، الكنز 242املبسوط ص ، 284البن مهران ص 
 (48ص : )قال الشاطب

 ... َوِف َسِعُدوا فَاض ُمم  ِصَحابًا َوَسل  بِهِ  -744



  

 

887 

چ مت خت حت چ
(8) 

أخفى التنوين عند الغني 
 . (2)جع: وصالً 

بالذالني  چمتچ
  .(3)املنقوطني

چ ڤ ڤ چ
(4) 

ف، ر، : أمال وقفاً 
 ،ح: ، وقللخل

 .(5)ج: خبلفو 

چ ڤ ڤ چ
أدغم  (4)

 .(7)ي: وصالً 
چچڇچ

(8) 
سكن النون . (9)عشر

  .(81)أ، د، ص: وخفف

                                                           

 (. 818)آية رقم ( 8)
 .94ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإظهار التنوين. أبو جعفر( جع( )2)
 (. ب)سقط من ( بالذالني املنقوطني چمتچ)(. ج)سقط من ( غنيعند ال)( 3)

 .812ص ( 7)التعليق رقم : ينظر
 (. 881)آية رقم ( 4)
ورش، وال متال ألفه وصاًل ألهنا ( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف(. )ب)سقط من ( 5)

 (27 ،24 ،24ص : )الشاهد من الشاطبية .258ص  التحبري: ينظر. حتذف لاللتقاء الساكنني، والباقون بالفتح
ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  أََماالَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل ... َوَح زَُة ِمن  
 ... وََكي َف َجَرت  فَ ع َلى َفِفيَها ُوُجوُدَها -294
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل َكُهم  ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 
 تَ َقدََّم لِلَبص رِي  ِسَوى رَامُهَا اع َتاَل ... وََكي َف أََتت  فَ ع َلى َوآِخُر آِي َما  -384
 ... َوقَ ب َل ُسُكوٍن ِقف  مبَا ِف ُأُصوهلِِم   -335

 (88ص : )ومن الدرة
 ...متُِل  ُحز  ... َوالَ  ... -44
 ِح ال َباَب ِإذ  َعاَل َواف  تَ  ... -45

 (. 881)آية رقم ( 4)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )7)
 (. 888)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 9)
وب خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعق. شعبة، والباقون بتشديد النون مفتوحة( ص)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )81)

 .848، شرح السمنودي على منت الدرة ص 572، الكامل ص 824التيسري ص : ظرين. وخلف أصليهما
 (48ص : )قال الشاطب

 َوِخفُّ َوِإن  ُكالًّ ِإىَل َصف وِِه َداَل ...  -744 
 (28ص )وقال ابن اجلزري 

 ِإن  ُكالًّ ات ُل ُمثَ ق اَل  ... -833



  

 

888 

چ ڇ چ
 :شدد امليم (8)

. (2)ك، ن، ف
چھ ھچ

(3) 
 .(4)ي: أدغم وصالً 

چ   ھ چ
ح، : أمال (5)

 .(4)ج: ، وقللت
چھچ

بضم  (7)
 .(8)جع: الالم

چۇڭڭچ
(9) 

 .(81)ي: أذغم وصالً 

 

  

                                                           

 (. 888)آية رقم ( 8)
حزة، والباقون بتخفيف امليم، وافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، وخالف خلف ( ف)عاصم، ( ن)،  ابن عامر( ك( )2)

 .418، التحبري ص 338، اإلقناع ص 818العنوان ص : ينظر. أصله
 (48ص : )الشاهد من الشاطبية

ُد َلمَّا َكاِملر َنصَّ فَاع َتال... َوِفيها َوِِف يس َوالطَّارِِق الُعال  -747  ُيَشد 
 (28ص : )ومن الدرة

 ِإن  ُكالًّ ات ُل ُمثَ ق اَل  ... -833
 ... َوَلمَّا َمَع الطَّارِق  أََتى -834

 (. 884)آية رقم ( 3)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )4)
 (. 884)آية رقم ( 5)
 (. ج)سقط من ( 4)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح)
 (. 884)آية رقم ( 7)
املبسوط ص : ينظر .خمالفاً أصله، والباقون بفتح الالم، ويعقوب وخلف كأصليهماأبو جعفر، انفرد بضم الالم ( جع( )8)

 .2/298، النشر 2/519، الكنز 574، الكامل ص 242
 (28ص : )قال ابن اجلزري

 زَُلَفا أاََل . .. -834
 ... ِبَضمٍّ  -835

 (. 884)آية رقم ( 9)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )81)
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چ ۇ چ
ح،  :أمال (8)

: ، وقللف، ر، خل
 .(2)ج

چىائچ
بكسر  (3)

الباء، وسكون القاف، 
   .(4)جم: والتخفيف

چىئچ
 :أمال (5)

: ، وقللح، ف، ر، خل
 .(4)ج

چٹ چ
بال ألف  (7)

بني الالم والنون 
: سهَّل وقفاً . (8)خطاً 

    .(9)ف

  

                                                           

 (. 884)آية رقم ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

82. 
 (. 884)آية رقم ( 3)
: ينظر. يد الياءحد من القراء، والباقون بفتح الباء وكسر القاف، وتشدبن مجاز، انفرد بذلك ومل يوافقه أا( جم( )4)

 .249، اإليضاح للزبيدي ص 419التحبري ص 
 (28ص : )قال ابن اجلزري

َيٍة َجىَن ...  -83 ِسَرن  بِق   ...َوَخف ف  َواك 
والكلمة ليست ِف هذه السورة، ( ج: ح، وخبلف: أمال ف، ر، خل، وقلل «قريبال») :(ب)وِف (. 887)آية رقم ( 5)

 .السابقة الذكر چۇچ فحكمها مثل  چىئچوأما 
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )4)

82. 
 (. 889)آية رقم ( 7)
ِف بعض املصاحف  چٹچ وكتبوا »: قال أبو داودر خالف املصاحف ِف هذه الكلمة، مل يتعرض املؤلف لذك( 8)

هبمزة ِف  چألملئن چ  :بألف مظفرة مع الالم بني امليم والنون صورة للهمزة املفتوحة حيث ما وقع، وكتبوا ِف بعضها
 .3/535خمتصر التبيني  .«واألول أختار ،السطر، ال صورة هلا

: ينظر. والباقون بالتحقيق ِف احلالني. هلمزة األوىل التسهيل والتحقيق، وِف الثانية التسهيل فقطحزة، له ِف ا( ف( )9)
 .821 ص حتفة األنام للقبيبايت

 (21ص : )قال الشاطب
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
َ َوِف َغري ِ  -242 َ بَ ني   ... هَذا بَ ني 
َهاِن أُع ِماَل ... َوَما ِفيِه يُ ل َفى َواِسطاً بَِزَوائٍِد  -248  َدَخل َن َعَلي ِه ِفيِه َوج 
 ...َكَما َها َويَا َوالَّالِم َوال َبا َوحَن ِوَها   -249
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چٹڤچ
أدغم  (8)

 .(2) ي: وصالً 
چڃچ

سهَّل  (3)
 ورشو .ف: اهلمزة وقفاً 
 .(4)على أصله

چڈچ
بألف  (5)

 .(4)ص: على اجلمع
چڳ گ چ

على  (7)
 .(8)أ، ع: اجملهول

چ ڻ ں چ
(9)

بتاء   
أ، ك، ع، : اخلطاب
  .(81)جع، يع

 

                                                           

 (. 889)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)م التعليق رق: سبق نظريه، ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )2)
 (. 821)آية رقم ( 3)
ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. حزة، له إبدال اهلمزة واواً، وقد أطلق له املؤلف التسهيل، ولعله ال يريد به بني بني( ف( )4)

 ، البدور الزاهرة74ص  سراج القارئ: وأما ورش فليس له إال التحقيق ألن اهلمزة عني الكلمة ال فاؤها، ينظر. 885
 .والباقون بالتحقيق ِف احلالني. 859ص  ضيللقا

 (. 828)آية رقم ( 5)
 .888سبق ص شعبة، والباقون بذف األلف على اإلفراد، ( ص( )4)
 (.823)آية رقم ( 7)
على بناء الفعل للمجهول، بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتكون قراءهتما : حفص، على اجملهول أي( ع)نافع، ( أ( )8)

خالف أبو جعفر أصله، . بفتح الياء وكسر اجليم چرِجعُ يَ چالياء وفتح اجليم، والباقون بالبناء للمعلوم، بضم  چيُرَجعُ چ
املكرر ص ، 2/473التجريد لبغية املريد البن الفحام الصقلي ، 288الوجيز ص : ينظر. ووافق يعقوب وخلف أصليهما

 (48ص : )قال الشاطب .877
 َوال َفت ُح ِإذ  َعاَل  َويَ ر ِجُع ِفيه الضَّمُّ ...  -748

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
َرى َفَسم  ُحًلى َحاَل ... َويُ ر َجُع َكي َف َجا  ... -43  ِإَذا َكاَن ِلأُلخ 
ُر ات ُل  -44  ...َواالم 

 (.823)آية رقم ( 9)
وافق أبو جعفر يعقوب، والباقون بياء الغيبة، ف( يع)أبو جعفر، ( جع)حفص، ( ع)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ( )81)

 (48ص : )قال الشاطب. 2/524، غاية االختصار 243املبسوط ص : ينظر. يعقوب أصلهوخلف أصليهما، وخالف 
ِل ِعل ماً َعمَّ َوار تَاَد َمن زاَِل ... َوَخاَطَب َعمَّا يَ ع َمُلوَن ُهَنا َوآ  -749  ِخَر النَّم 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
ِل ُحفَّاَل َوَما يَ ع َمُلوا ...  -835  َخاِطب  َمَع النَّم 
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عليه ] (8)سورة يوسف
 (2)[السالم

ٱ     ٻ ٻ ٻ
(3) 

چڻچ
ر ِف كِ ذُ  (4)

 .(5)أول يونس
چھچ

بالنقل  (4)
وِف  د،: واحلذف

 .(7)ف :الوقف
 [ب/54]

چۓےےچ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 

 
  

                                                           

جامع : ينظر. مئة وِإحدى عشرة آية ليس فيها اختالف آيهاو ِف ترتيب املصحف، وهي مكية، ( 82: )رقم السورة( 8)
، البحر امليط أليب 287فنون األفنان ص  ،2/473، معامل التنزيل للبغوي 847، البيان للداين ص 83/5البيان للطربي 

 .4/238حيان 
 .(ج)و  (أ)سقط من  (2)
 .78سبق التنبيه على أوجه البسملة بني السورتني وغريها ص ( 3)
 (.ج)وهي ساقطة من (. 8)آية رقم ( 4)
 .«ج، والباقون بإمالتها: ب، د، ع، جع، وقلل: فتح الراء چڻچ »: قال املؤلف ِف أول سورة يونس( 5)
 .78ص ( 5)ِف التعليق رقم سبق ذكر السكت وإمالة الراء و 
 (.2)آية رقم ( 4)
حيث جاءت، معرفة  چقُ ر ءَان چحزة، قرأ ابن كثري بنقل حركة اهلمزة إىل الراء وحذفها ِف كلمة ( ف)ابن كثري، ( د( )7)

. وافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، وخالف خلف أصله وقفاً . أو منكرة، وافقه حزة وقفاً، والباقون بالتحقيق ِف احلالني
 .73، العنوان ص 79التيسري ص : ينظر

 (41ص : )قال الشاطب
 ... َونَ ق ُل قُ رَاٍن َوال ُقرَاِن َدَواُؤنَا -512

 (89ص : )وِف وقف حزة
ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل ... َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 

 (.3 ،2)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرو ظهار، السوسي، والباقون باإل( ي) (9)
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چۆچ
ر كِ ذُ  (8)

 .(2)قبل «قرآن»
چېچ

بفتح  (3)
، (4)ك، جع: التاء

، كد، : ووقف باهلاء
 .(5)، يعجع

چەئوئچ
(4) 

 .(7)ي: وصالً أدغم 
 ،چىچ
چوئچ

سهل  (8)
 .(9)ف: اهلمزة ِف الوقف

 
  

                                                           

 (.3)آية رقم ( 8)
وليس ِف هذه  ،(ج)واملثبت من ، (القرآن، قرآن ذكرا) :(أ)، وِف (ب)سقط من ( قبل «قرآن»ذُِكر  چۆچ) (2)

 .الصفحة السابقة: ينظر، غري املوضعني الذين أثبتهما «قرآن»السورة 
 (.4)آية رقم  (3)
 (.جع)بدل ( ح)حتريف (: ج)ِف  (4)
 (. ك)بداًل من ( ح)ذكر  (:ج)و  (ب)ِف ( 5)
، ووافق يعقوب وخلف ء، حيث وقع، فخالف أبو جعفر أصلهأبو جعفر، والباقون بكسر التا( ث)ابن عامر، ( ك)

 . أصليهما
 ،2/474التجريد  ،282اإلشارة : بالتاء، ينظروقف األربعة باهلاء حيث وقع، والباقون يعقوب، ( يع)ابن كثري، ( د)

 (48 ،38ص : )قال الشاطب .2/582الكنز 
ًؤا َدنَا -381  ... َوِقف  يَا أَبَه  ُكف 
 ... َويَا أََبِت اف  َتح  َحي ُث َجا اِلب ِن َعاِمرٍ  -772

 (29 ،88ص : )وقال ابن اجلزري
 ... َويَا أََبِت اف  َتح  أُد   -834

َا َأالَ ُحم  َوِقف  يَ ...  -44  ... ا أَبَه  بِاهل 
 (.4)آية رقم ( 4)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )7)
 (.4)كالمها آية رقم ( 8)
رش خروج عن العشر الصغرى، ، وذكر التسهيل لألصبهاين عن و (ف: األصبهاين، وكذا وقفاً : سهل اهلمزة(: )ج)ِف ( 9)

 .8/398النشر : ينظر
 .87ص  سراج القارئ: والباقون بالتحقيق ِف احلالني، ينظر. حزة، يقف حزة بتسهيل اهلمزة بينها وبني األلف( ف)

 (21ص : )قال الشاطب
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   حُمَوَّاَل َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   ... َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 
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چ ائ  ى چ
سكن  (8)

 .(2)جع: العني وصالً 
چٻ ٻ ٻ چ

(3) 
 .(4)ع: فتح الياء وصالً 

چٻچ
أبدل  (5)

، وأبدل جع: وأدغم
 .(4)ي :فقط

چ ڀ پ چ
أدغم  (7)

 .(8)ي: وصالً 

  

                                                           

 (.4)آية رقم ( 8)
املستنري : ، والباقون بفتحها مطلقاً، ينظربذلكفتح العني، انفرد أبو جعفر  چائچأبو جعفر، وإذا ابتدأ ب  ( جع( )2)

 (27ص : )اجلزريقال ابن  .271ص  لعبد الفتاح القاضي اإليضاح، 883، إرشاد املبتدي ص 297البن سوار ص 
َ َعَشر  َأاَل ...  -822  َوَعني 
ًعا -823 ي    ... َفَسك ن  مجَِ

 (.5)آية رقم ( 3)
 .92ص ( 4)التعليق رقم : حفص، والباقون بكسر الياء وصاًل، ويقف اجلميع بالسكون، ينظر( ع( )4)
 (.5)آية رقم ( 5)
أبو جعفر، ( جع. )، وما أثبتُّه هو الصواب(يج، : وأبدل فقط)(: ج)و ( ب)، وِف (ف: وأبدل فقط) :(أ)ِف ( 4)
وإدغامها ِف الياء بعدها فيصري النطق بياء واحدة مفتوحة  مع قلبها ياءً  قرأ أبو جعفر بإبدال اهلمزة واواً السوسي، ( ي)

الف أبو ، فخمطلقاً يقف حزة بالوجهني مجيعاً، والباقون بالتحقيق و ساكنة،  قرأ السوسي بإبدال اهلمزة واواً ، و مشددة
، خالصة األباث 83شرح شعلة ص : ينظر. جعفر أصله، وكذلك يعقوب من رواية السوسي، وخالف خلف أصله وقفاً 

 (88ص : )قال الشاطب. 887، الواِف ص 384، القواعد املقررة للبقري ص 228، التحبري ص 812ص 
ِز مَ ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 َم  الَ ِمَن اهل  َر جَم ُزوٍم ا مهِ   دًّا َغي  

 (21ص : )هشاموِف باب وقف حزة و 
 ...َورِء يَا َعَلى ِإظ َهارِِه َوِإد َغاِمِه  -243

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ُهم  َفاَل ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28 ُهم  َونَ ب ئ   َر أَن ِبئ    ِإَذن  َغي  
ي ِعهِ َورِئ ياً فََأد غِ  -29 يَا مجَِ ُه َكُرؤ   ... م 

 .879املكرر ص : ينظر. ، وقللها ورش خبلف وأبو عمرو، والباقون بالفتحلدوري الكسائي ومتال ألفه
 (24 ،25ص : )قال الشاطب

 ...َوُرؤيَاَك َمع  َمث  َواَي َعن ُه حِلَف ِصِهم   -315
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 
 تَ َقدََّم لِلَبص رِي  ِسَوى رَامُهَا اع َتاَل ... وََكي َف أََتت  فَ ع َلى َوآِخُر آِي َما  -384

 (.5)آية رقم ( 7)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )8)
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چڍچ
على  (8)

، والرسم (2)د: التوحيد
 .(3)عليه

چ ڳ گ گ چ
(4) 

: ين وصالً سر التنو بك
 .(5)، م، ن، ف، يعح

چ ڱ ڱ چ
أدغم  (4)
 .(7)ي: وصالً خبلف

 چ ے ھ ھ چ
أ، : ، على اجلمع(8)معاً 
  ،(9)جع

                                                           

 (.7)آية رقم ( 8)
، والباقون بإثباهتا على اجلمع، فوافق لف بعد الياء، ويقف عليه باهلاءبذف األ: ابن كثري، على التوحيد أي( د( )2)

 (48ص : )قال الشاطب. 2/293النشر ، 2/474التجريد ، 344السبعة ص : ينظر. الثالثة أصوهلم
 تر ال واَِل َوُوح َد لِل َمك ي  آيَا...  -772

حدثنا خلف بن حدان »: وقد حكى الداين اخلالف بني املصاحف ِف إثبات األلف وحذفها ِف هذا املوضع، فقال( 3)
وِف يوسف ، ..مام مصحف عثمان بن عفان رضي اهلل عنهحد بن حممد املكي قال رأيت ِف اإلأاملقرئ قال حدثنا 

ن ذلك مرسوم ِف الكتاب أقالون عن نافع  عيسى قال حدثناوحدثنا عبد اهلل بن ، ...باأللف والتاء  چڍ ڌچ
وحكى أبو داود إمجاع املصاحف على حذف . 47-45، املقنع ص «ِف يوسف  چڍ ڌچ كذلك   ،بغري ألف

، خمتصر التبيني «كتبوه بالتاء، وبغري ألف بينها وبني الياء، إمجاع من املصاحف  چڍ ڌچ »: األلف فقال
عنه اآلخر،  يمنهما يروي عن مصحف غري الذي يرو وال تعارض بينهما، ألن كل واحد »: قال ابن آجطَّا. 3/717

، فذكر أبو عمرو اخلالف ِف املقنع عن عثمان الذي اختصه لنفسه يمصحف أهل املدينة وأبو عبيد يرو  عن يفنافع يرو 
 .891ِف شرح مورد الظمآن ص ، التبيان «م يذكر فيها إال احلذفلِف هذه الكلمة على ما قدمناه، وأما أبو داود ف

 (.9 ،8)آية رقم ( 4)
وافق أبو جعفر ب، والباقون بضم التنوين، يعقو ( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)ابن ذكوان، ( م)أبو عمرو، ( ح( )5)

 (41ص : )قال الشاطب. 859ص  سراج القارئ، 834الوجيز ص : ينظر. ويعقوب أصليهما، وخالف خلف أصله
ِ لِثَاِلٍث َوَضمَُّك أَو  -495 رُُه ِف نٍَد َحاَل ... ىَل السَّاِكنَ ني   ُيَضمُّ ُلُزوماً َكس 
رِِه  -497 َواَن ُمق واَِل ... ِسوى أَو  َوُقل  اِلب ِن ال َعالَ َوِبَكس   لِتَ ن ِويِنِه قاَل اب ُن ذَك 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
ِ اض ُمم  َفىًت َوبِ ... َوأَو   ... -72  ُقل  َحاَل َوَل السَّاِكنَ ني 

 (.9)آية رقم ( 4)
 (88ص : )قال الشاطب .83إبراز املعاين ص : ينظر. السوسي، خبلف عنه ألجل اجلزم، والباقون باإلظهار( ي( )7)

َهاِن ِف ُكل  َمو ِضٍع  -823 ِف ِفيِه ُمَعلَّاَل ... َوِعن َدُهُم ال َوج  ذ  ِل احلَ   َتَسمَّى أِلَج 
اَل ... ِإن  َيُك كاِذبا َكَيب َتِغ جَم ُزوماً وَ   -824  َوخَي ُل َلُكم  َعن  َعاملٍِ طَي ِب اخلَ 

 (.85 ،81)أي املوضعني من آية رقم  :معاً ( 8)
األلف على  ع، ويقفان بالتاء، والباقون بذفأبو جعفر، بإثبات األلف بني الباء والتاء على اجلم( جع)نافع، ( أ( )9)

الكنز : ينظر. فوافق الثالثة أصوهلم. كسائي ويعقوب باهلاء، وغريهم بالتاءاإلفراد، ويقف ابن كثري وأبو عمرو وال
 (48، 38ص : )الشاهد من الشاطبية .243، التحبري ص 2/831، النشر 2/582

ِع نَاِفعر  -773 م  ِ بِاجلَ  ر فَ ني   =              ...                                                                َغَيابَاِت ِِف احلَ 
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 .(8)والرسم بغري ألف
چ ۇ ۇ چ

(2) 
احلزب ، (3)[عشر]

 .(4)الرابع

چ ۈ  ۈ ۆ ۆ چ
(5)  

كل القراء على اإلدغام، 
: وباإلمشام قرأ كلهم غري

 .(4)جع

 بإدغام النون]
األوىل ِف الثانية، 
 وإمشامها الضم، 

وأبو جعفر باإلدغام 
املض من غري روم وال 

 .(7)[إمشام

 

 

  

                                                                                                                                                                          

َاِء ِقف  َحقَّا ِرًضى َوُمَعو اَل ... ِإَذا ُكِتَبت  بِالتَّاِء َهاُء ُمَؤنٍَّث  -378=   فَِباهل 
 .3/717، خمتصر التبيني 28املقنع ص : بذف األلفني ِف املوضعني، باتفاق املصاحف، ينظر( 8)
 (.88)آية رقم ( 2)
 .81ص ( 9) التعليق رقم: ينظر(. ب)و ( أ)سقط من ( 3)
 (. ج)سقط من ( احلزب الرابع)( 4)

، وفاصله بال خالف، ومنتهى النصف كافٍ  [85] چٿ چ »: قال العالمة الصفاقسي. ذكر حزب، وهذا غري صحيح
قبله، وعليه عمل أهل املغرب [ 9] چڻچ  :على ما اقتصر عليه ِف اللطائف وعليه عملنا باملغرب األدَّن، وقيل

 . 321غيث النفع ص . «قبله [4] چچ چ :األقصى كلهم، وقيل
 .71ص ( 4)التعليق رقم : وقد عرفت احلزب لغًة واصالحاً، ينظر

 (.88)آية رقم ( 5)
 (.جع: كل القراء على اإلدغام واإلمشام غري( )ب)، وِف (أيب جع: غري)(: أ)ِف ( 4)
 .النسخ مضطرب ِف مجيع چۈ چ ، والكالم ِف (ج)و  (ب)ما بني املعكوفتني سقط من ( 7)
وهي  ، والثانية مفتوحةوهي الم الفعل األوىل مرفوعة ،أصله بنونني مظهرتنيأن : واخلالصة ِف هذا اللفظ. أبو جعفر( جع)
وجوب إدغام األوىل ِف الثانية، وعدم جواز إظهارها، ومجيع القراء خال أيب جعفر ، وقد أمجع العشرة على الفاعلني" نا"

بضم الشفتني بعيد تسكني النون األوىل لإلدغام، ويكون معه اإلدغام : أي-باإلمشام  بوجوب اإلشارة إىل الضمة إما
، وأما أبو جعفر فإنه يدغم -وهو اختالس حركة الضم، أو إخفاؤها، وال يكون مع الروم إدغام حمض-أو بالروم  ،-حمضاً 

، 88هنج القراءات الثالث للجعربي ص  خالصة األباث ِف شرح: ينظر. إدغامًا حمضًا بال إشارة، ال بإمشام وال بروم
 . 37، اإلحتاف ص 8/314، النشر 2/582الكنز 

 (48ص : )الشاهد من الشاطبية
 َوتَأ َمنُ َنا لِل ُكل  خُي َفى ُمَفصَّاَل ...  -773
َاِمِه البَ ع ُض َعن  ُهمُ  -774  ... َوأَد َغَم َمع  ِإمش 

 (84ص )ومن الدرة 
 ... َوأُد  حَم َض تَأ َمنَّا -84
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چېېچ
(8) 

، د، ح: بالنون فيهما
: ، بكسر العني وصالً ك

 .(2)أ، د، جع

چوئوئچ
بضم  (3)

 ،(4)أ: وكسر
 ،أ، د :وفتح الياء وصالً 

 .(5) جع
چۈئ چ

: أبدل ياء (4)
 ج، ي، ر، جع،

 :، وِف الوقف[خل]
 .(7)ف

                                                           

 (.82)آية رقم ( 8)
نافع وأبو قرأ  -8: أبو جعفر، فيتحصل للقراء العشرة أربعة أوجه( جع)نافع، ( أ)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )2)

قرأ ابن كثري بالنون فيهما مع كسر العني  -2. من غري ياء چېچِف الفعلني وكسر العني ِف على الغيب بالياء  جعفر
قرأ الكوفيون ويعقوب بالياء فيهما مع  -4 .عمرو وابن عامر بالنون فيهما مع سكون العني قرأ أبو -3. من غري ياء

، 838، الكاِف ص 245املبسوط ص : ينظر. فوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله .سكون العني
 (48ص : )الشاهد من الشاطبية. 852، شرح السمنودي على منت الدرة ص 482ري ص التحب
 َونَ ر َتع  َونَ ل َعب  يَاُء ِحص ٍن َتَطوَّاَل ...  -774
ِ ُذو ِحاً  -775 ِر ِِف ال َعني   ... َويَ ر َتع  ُسُكوُن ال َكس 

 (29ص : )ومن الدرة
ُن أَوَّاَل ... َونَ ر َتع  َوبَ ع ُد يَا  ... -834 ٍف َواف  َتِح الس ج   َوَحاَشا ِبَذ 
 ... ِحىً  -837

 (.83)آية رقم ( 3)
صله، ووافق الياء وضم الزاي، خالف أو جعفر أ نافع، بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح( أ(. )ج)سقط من  (أ( )4)

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية. 284، اإلشارة ص 98التيسري ص : ينظر. يعقوب وخلف أصليهما
َر ا الَن    -578 ِسُروا رِف قاً َوحَي ُزُن َغي   َفاَل  ِبَياِء بِ ... َوأَنَّ اك  ِسِر الضَّمَّ َأح   َضمٍّ َواك 

 (23ص : )ومن الدرة
َفاَل ... َوحَي ُزُن فَاف  َتح  ُضمَّ ُكالًّ ِسَوى الَِّذي   -98 ُر َأح   َلَدى األَن ِبَيا فَالضَّمُّ َوال َكس 

ابن كثري، ( د)نافع، ( أ. )وهو خطأ( ح)بزيادة ( ب)و( أ)وِف (. ب)سقط من ..( بضم وكسر چوئوئچ) (5)
 (32ص : )قال الشاطب. 249املبسوط ص : ينظر. والثالثة كأصوهلموالباقون بسكون الياء مطلقاً، . أبو جعفر (جع)

 ... َوحَي زُُنِّن  ِحر ِمي ُُّهم   -397
 (.83)آية رقم ( 4)
( خل)أبو جعفر، ( جع)، الكسائي( ر)السوسي، ( ي)ورش، ( ج)ما بني املعكوفتني سقط من مجيع النسخ، ( 7)

حزة، والباقون بالتحقيق مطلقاً، وافق أبو جعفر أصله من رواية ورش، وخالف يعقوب أصله من رواية ( ف)، خلف
 ، اإليضاح8/881الكنز  ،3/38املصباح الزاهر للشهرزوري  :ينظر. السوسي، ووافق خلف أصله ِف الوقف دون الوصل

 (88ص : )قال الشاطب. 885ص  لعبد الفتاح القاضي
الَ ... لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  َويُ ب َدلُ  -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 
ئ ِب َور شر َوال ِكَساِئي َفأَب َداَل ... َوَواالَُه ِف بِئ ٍر َوِف بِئ َس َور ُشُهم   -222  =                                           َوِف الذ 
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چڌ ڌ چ
أدغم  (8)

 (3).(2)ل، ف، ر: وصالً 
چ گ      گ چ

(4) 
ف، ح، : أدغم وصالً 

 (4).(5)ر، خل

چ ڳ ڳ چ
: أمال (7)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(8)ج: خبلف

چ   ڱ چ
بغري ياء  (9)

ر،  ،ف ،ن: بعد األلف
 ،(81)خل

 

  

                                                                                                                                                                          

  (89ص : )وِف وقف حزة وهشام= 
ًنا  -234  َوِمن  قَ ب ِلِه حَت رِيُكُه َقد  تَ نَ زَّاَل ... فَأَب ِدل ُه َعن ُه َحر َف َمد  ُمَسك 

 (87 ،84ص : )وقال ابن اجلزري
ُهم  َفاَل ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28 ُهم  َونَ ب ئ   َر أَن ِبئ    ِإَذن  َغي  
ئ َب أَب ِدل  فَ يَ  ... -35 ُماَل َوالذ   ج 

 (.88)آية رقم ( 8)
  .؛ ألن خلفاً ليس له اإلدغاموهي خطأ( ج)و ( أ)زيادة ِف ( خل( )2)
تلخيص ، 818، اإلقناع ص 8/884التذكرة : الكسائي، والباقون باإلظهار، ينظر( ر)حزة، ( ف)هشام، ( ل) (3)

 (22ص : )قال الشاطب. 232التحبري ص ، 43العبارات بلطيف اإلشارات ص 
 َوُقورر ثَناُه َسرَّ تَ ي ماً َوَقد  َحاَل ... فََأد َغَمَها رَاٍو َوأَد َغَم فَاِضلر  -278
 َوِف َهل  تَ َرى اإلد َغاُم ُحبَّ َوُح اَل ... َوَبل  ِف الن َسا َخالَُّدُهم  خِبِالَِفِه  -272
تَ و ِف الَ زَاِجراً َهال َوِف الرَّع ِد َهل  ... َوَأظ ِهر  َلَدى َواٍع نَِبيٍل َضَمانُُه  -273  َواس 

 (.89)آية رقم ( 4)
 . وهو خطأ( ل)بزيادة ( ج)وِف (. ب)سقط من ( خل( )5)
خلف، والباقون باإلظهار، فوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح) (4)

 (22ص : )الشاطبية الشاهد من. 2/5، النشر 881املكرر ص : ينظر. وخالف يعقوب أصله
 َوأَد َغَم َور شر ظَاِفراً َوخُمَو اَل ... ُدرٌّ مَنَت ُه بُُدورُُه  افِإظ َهاُرهَ  -247
َرًة َوحُمَلَّاَل ... َوَأظ َهَر كه فر َواِفرر َسي ُب ُجوِدِه  -248  زَكيٌّ َوِفٌّ ُعص 
َتاَل َوِف َوَجَبت  خُ ... َواظ َهَر رَاِويِه ِهَشامر هَلُد َمت   -249 واَن يُ ف   ل ُف اب ِن ذَك 

 .قريباً وسبق الشاهد من الدرة 
 (.89)آية رقم ( 7)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (.89)آية رقم ( 9)
خلف، والباقون بإثبات الياء بعد األلف مع فتحها وصالً ( خل)كسائي، ال( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن( )81)

رَايَ چ  .3/38، املصباح الزاهر للشهرزوري 245املبسوط ص : ينظر. ثة أصوهلم، فوافق الثالچياُبش 
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، ح، ف، ر، خل: أمال
 .(8)ج: وقلل

 [أ/55]

چ ھ ھ چ
(2) 

: ، أدغم وصالً (3)جمروراً 
 .(4)ي

چڭ     ۓچ
(5) 

 .(4)عشر
 

چڭ چ
: مثل (7)

چ   ڱچ
(8) 

 

  

                                                           

 (. ب)سقط من ( ح( )8)
الفتح واإلمالة : ثةورش، وأليب عمرو الثال( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح)

. والتقليل، والباقون بالفتح، فوافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق خلف أصله، وكذلك يعقوب ِف وجه الفتح
 .483، التحبري ص 254ص  سراج القارئ: ينظر

 (48ص: )قال الشاطب
ُف ال َياِء ثَ ب تر َوُمي اَل ...  -775 رَاَي َحذ   َوُبش 
ِبَذا وَِكاَلمُهَا ِشَفاءر َوقَ ل   -774  َعِن اب ِن ال َعالَ َوال َفت ُح َعن ُه تَ َفضَّالَ ... ل  ِجه 

 (.21)آية رقم ( 2)
 (.ب)سقط من ( جمروراً ( )3)

شرح الكافية الشافية : ينظر. وقد نبه على جر االسم بالفتح ألنه ممنوع من الصرف؛ ألنه على صيغة منتهى اجلموع
 .3/327فية ابن مالك ، شرح ابن عقيل على أل3/8442
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )4)
 (.28)آية رقم ( 5)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.28)آية رقم ( 7)
 .82ص  (8)التعليق رقم : ينظر. إال أنه ليس أليب عمرو فيها إال اإلمالة( 8)
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چۆۆچ
(8) 

 ف، ر، خل،: أمال
 .(2)ج: وقلل خبلف

چ  ې ۉ چ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 
چڀڀچ

(5) 
بكسر اهلاء وفتح التاء 

أ، م،  :من غري مهز
 جع، 

[ فتح]وكسر اهلاء هبمز و
وبفتح  ،(7)ل: (4)التاء

من غري ] اهلاء وضم التاء
والباقون  د،: (8)[مهز

 .(9)بفتحهما
  

                                                           

 (.28)آية رقم ( 8)
( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . ِف الكلمتني والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. اختصار خبلف
 (.28)آية رقم ( 3)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : وسي، ينظرسبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )4)
 (.23)آية رقم ( 5)
 (.وفتح الياء أو ضم التاء( )ب)، وِف (وضم التاء) (:أ)ِف ( 4)
 (.ل، وأيضاً ِف ضم التاء وفتحها: وبكسر اهلاء بخ ِف اهلمزة(: )ج)ِف ( 7)
 (.ب)و ( أ)سقط من ( 8)
 (.بفتحيهما: )(أ)ِف ( 9)
، چِهيتَ چابن كثري، فتكون قراءة املدنيني وابن ذكوان ( د)هشام، ( ل)أبو جعفر، ( جع)ابن ذكوان، ( م)نافع، ( أ)

وذكر »: روي عنه ضم التاء، وقد ذكر الشاطب له الوجهني، قال الشيخ عبد الفتاح القاضيو  چِهئ تَ چوقراءة هشام 
 ، البدور الزاهرة«إال بفتح التاءفال يقرأ له من طرق احلرز والتيسري  ،الشاطب اخلالف له ِف ضم التاء خروج عن طرقه

ولذلك مجع الشاطب بني هذين الوجهني عن هشام ِف قصيدته فخرج بذلك  ...»: ، وقال ابن اجلزري848ص  للقاضي
 . 2/294، النشر «عن طريق كتابه لتحري الصواب

 . 483، التحبري ص 888كرر ص امل: ينظر. ، فوافق الثالثة أصوهلمچَهي تَ چ، وقراءة الباقني چَهي تُ چوقراءة ابن كثري 
 (48ص : )قال الشاطب

ٍؤ َومَه زُُه  -777 ٍر َأص ُل ُكف   ِلَسانر َوَضمُّ التَّا ِلَوى ُخل ُفُه َداَل ... َوَهي َت ِبَكس 
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چٺڀڀچ
(8)

 غمدأ  
 .(2)ي: وصالً 

چ ٿ ٿ چ
فتح  (3)

أ، د، ح،  :الياء وصالً 
 . (4)جع

چٿچ
(5)

: أمال  
: ، وقلل خبلفت
 .(4)ج

چڄچ
مرَّ ِف  (7)

 .(8)األنعام

  

                                                           

 (.23)آية رقم ( 8)
ون السوسي، أدغم الكاف ِف القاف، وكذلك القاف ِف الكاف ِف كلمتني، إذا حترك ما قبلهما، والباق( ي( )2)

 . 8/495العقد النضيد ، 98إبراز املعاين ص : باإلظهار، ينظر
 (82ص : )قال الشاطب

َو ِف ال َقاِف أُد ِخاَل ...  -839  َوِف ال كَاِف قَافر َوه 
ٍء َلك  ُقُصوراً وأُظ ِهرَا  -841 َر ُف الَِّذي قَ ب ُل أُق ِبالَ ... َخَلق  ُكلَّ َشي   ِإَذا َسَكَن احل 

 .، وليس هذا حمل ذكرها[98] چڄڄ ڃ     چ ( ب)وِف . (23)آية رقم ( 3)
 (.ج)سقط من ( د)( 4)
 .81ص ( 3)تعليق رقم : والباقون بالسكون مطلقاً، ينظر. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)
 (.23)آية رقم ( 5)
ون حزة وأيب احلارث وخلف، والباقون ورش، وهي مما اختص بإمالته الدوري د( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت( )4)

 . 823، اإلقناع ص 494،498جامع البيان : بالفتح، فوافق الثالثة أصوهلم، ينظر
 (25ص : )قال الشاطب

َكاٍة ُهَداَي َقِد اَناَل ... َوُرؤيَاَك َمع  َمث  َواَي َعن ُه حِلَف ِصِهم   -315  َوحَم َياَي ِمش 
 (.24)آية رقم ( 7)
 (. ج)سقط من ( 8)

 .812ص ( 9)التعليق رقم : ينظرسبق ذكر قول املؤلف، [. 74: األنعام]  چڦ ڦچ : ِف قوله
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چچچڇچ
(8) 

أ، د، ح، : سهل الثانية
 .(2)يسجع، 

چڇچ
(3) 

أ، ن، ف، : فتح الالم
 .(4)ر، جع، خل

 ،چڍچ
چژچ

باأللف  (5)
 .(4)فيهما رمساً 

چڻڻچ
(7)، 

چۈئۈئچ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 
 

 

 

 
  

                                                           

 (.24)آية رقم ( 8)
بتسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني الياء،  رويس،( يس)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع ( أ( )2)

أصليهما وكذلك يعقوب من رواية رويس، وخالف أصله من رواية  والباقون بتحقيق اهلمزتني، فوافق أبو جعفر وخلف
 .8/271الكنز  ،8/242غاية االختصار للهمذاين  :روح، ينظر

 (87ص : )قال الشاطب
ِتالَِفِهماَ مَسَا  -219 َرى ِف اخ  ِهيُل ااُلخ   تَِفيَء ِإىَل َمع  َجاَء أُمًَّة اُن زاَِل ... َوَتس 
َنا والسَّ  -281  فَ نَ و َعاِن ُقل  كال َيا وََكال َواِو ُسه اَل ... ماِء أَِو ائ ِتَنا َنَشاُء َأَصب  

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 

 (.24)آية رقم ( 3)
خلف، والباقون بكسرها، وهو حيث ( خل)أبو جعفر، ( جع)، الكسائي( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)نافع، ( أ( )4)

 .2/295، النشر 828التيسري ص  ،287الغاية ص  :ورد ِف القرآن، فوافق الثالثة أصوهلم، ينظر
 (42ص : )قال الشاطب

ِلِصنَي ال ُكلُّ ِحص نر جَتَمَّ ... َوِف َكاَف فَ ت ُح الَّالِم ِف خُم ِلصاً ثَ َوى  -778  اَل َوِِف ال ُمخ 
 (.25)آية رقم ( 5)
 .2/28، تنبيه العطشان للشوشاوي 3/783، خمتصر التبيني 89،815املقنع ص : بإمجاع املصاحف، ينظر( 4)
 (.24)آية رقم ( 7)
 (.29)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم و  ،883ص ( 5)التعليق رقم : ، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار( ي) (9)
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چېئچ
(8) 

، جع: حذف اهلمزة
 .(2)ف: وسهل وقفاً 

چییچ
(3) 

 رمست بالتاء
، وقف (4)[الطويلة]

د، ح، ر، : عليها باهلاء
 .(5)يع

چحئچ
ف، : أمال (4)

: وقلل خبلف ر، خل،
 .(7)ج

چ حب جب چ
أظهر  (8)

 أ، ن، د، م، :وصالً 
 (81).(9)جع، يع

  
                                                           

 .(29)آية رقم ( 8)
الكنز : ، ينظر«املستهزئني»و  «تكئنيم»: أبو جعفر، حيذف اهلمزة املكسورة بعد كسر وبعدها ياء مدية، مثل( جع( )2)
 . 8/397، النشر 8/238
حزة، والباقون بإثبات اهلمزة حمققة، فخالف أبو جعفر أصله، وكذلك خلف حالة الوقف، ووافق يعقوب أصله، ( ف)

 (21ص : )قال الشاطب .2/971العقد النضيد : ينظر
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   ... َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 

 (87 ،84ص : )وقال ابن اجلزري
ُزوَن َوال َباَب َمع  َتَطو   -32 تَ ه  َ ُمتَِّكِئي أُواليََطو ا ُمتَّ ... َوحَي ِذُف ُمس   ًكا َخاِطني 
زِِئي    -33 تَ ه   ... َكُمس 

 (.58، 31)آية رقم ( 3)
ِف آل : مواضع سبعةِف إال باهلاء ِف مجيع القرآن،  «امرأة»وقد رمست كلمة (. ب)و ( أ)سقط من ( الطويلة)( 4)

 .2/273، خمتصر التبيني 83، املقنع ص -موضعان- وِف التحرمي ،وِف القصص ،-موضعان-هذه السورة وِف  ،عمران
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر ِف احلالني،والباقون بالتاء . يعقوب( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )5)

815. 
 (.31)آية رقم ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
 (.31)آية رقم  (8)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( م) (.ج)سقط من ( وصالً )( 9)
يعقوب، والباقون باإلدغام فوافق أبو ( يع)أبو جعفر، ( جع)ابن ذكوان، ( م)ابن كثري، ( د)عاصم، ( ن)نافع، ( أ) (81)

 (22ص : )قال الشاطب .238، التحبري 42التيسري ص : ينظر. جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله
َتاَل ... فَاظ َهَرَها َنمر بَدا َدلَّ َواِضحاً  -243 آَن َوام   َوأَد َغَم َور شر َضرَّ ظم 
َر َذاِبٍل  -244 اُه َكل كاَل ... َوأَد َغَم ُمر ٍو َواِكفر َضي    َزَوى ِظلَُّه َوغ رر َتَسدَّ
 ُه ُمَتحم اَل ِهَشامر ِبَصاٍد َحر فَ ... َوِف َحر ِف َزي ََّنا ِخاَلفر َوُمظ ِهرر  -245

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث  -38
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چيب چ
ح،  :أمال (8)

: ، وقللف، ر، خل
 .(2)ج

چ ٻ  ٻ ٱ چ
(3) 

 .(4)عشر
چپچ

بذف  (5)
، وسهل جع: اهلمزة
 .(4)ف: وقفاً 

چٺٺچ
(7) 

ح، : بكسر التاء وصالً 
 .(8)ن، ف، يع

 
  

                                                           

 (.31)آية رقم ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

82. 
 (.38)آية رقم ( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.38)آية رقم ( 5)
 .وهي خطأ( وأبدل باملد والقصر: )بزيادة( ج)ِف ( 4)
حزة، والباقون بإثبات اهلمزة حمققة ِف احلالني، خالف أبو جعفر أصله، وكذلك خلف وقفاً، ( ف)أبو جعفر، ( جع)

، خالصة االباث ِف شرح هنج القراءات الثالث 431، الكامل ص 815ط ص املبسو : ينظر. ووافق يعقوب أصله
 ، 2/971، العقد النضيد 97للجعربي ص 
 (21ص : )قال الشاطب

ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ بَ ني   َوِف َغري ِ هَذا بَ ني 

 (87 ،84ص : )ل ابن اجلزريوقا
ُزوَن َوال َباَب َمع  َتَطو   -32 تَ ه  َ ُمتَِّكِئي أُوال... َوحَي ِذُف ُمس   يََطو ا ُمتًَّكا َخاِطني 
زِِئي    -33 تَ ه   ... َكُمس 

 (.38)آية رقم ( 7)
مضمومًا ضماً يعقوب، بكسر أول الساكنني إذا كانت ثالث الفعل ( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح( )8)

، الفريدة البارزية 2/244التذكرة : ينظر. ف خلف أصلهالزماً، والباقون بالضم، فوافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، وخال
 .278ص 

 (41ص : )قال الشاطب
ِ لِثَاِلٍث  -495 رُُه ِف نٍَد َحاَل ... َوَضمَُّك أَوىَل السَّاِكنَ ني   ُيَضمُّ ُلُزوماً َكس 

 (28ص : )وقال ابن اجلزري
ِ اض ُمم  َفىًت َوبُِقل  َحاَل ... َوِف ُحُجرَاٍت ُطل  َوِِف ال َمي ِت ُحز  َوأَو   -72  َوَل السَّاِكنَ ني 
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چٺ چ
ضم اهلاء،  (8)
السكت  (2)وأحلق هاء
 .(3)يع: ِف الوقف

چٹ ٹچ
بألف  (4)

 :الشني وصالً  (5)[بعد]
 ، (4)ح

چ ژ ژ ڈ چ .(7)والرسم بال ألف
(8) 

 ،(9)ي: أدغم وصالً 

 

  

                                                           

 (.38)آية رقم ( 8)
 (.اهلاء) :(أ)ِف ( 2)
كسر بوالباقون . ناث، أو ألف التثنية، وبعدها ميم اجلمع، أو نون اإلقوب، بضم كل هاء قبلها ياء ساكنةيع( يع( )3)

، مفردة يعقوب البن الفحام ص 218التلخيص ص : ، ينظر«لديهم»و  «إليهم»و  «عليهم»اهلاء، وافقه حزة ِف 
 (84ص : )قال ابن اجلزري .828

ِسر  َعَلي ِهم  إِلَي ِهُم  ... -88 َاِء ُحلَّاَل ... َواك   َلَدي ِهم  فَ ىَتً َوالضَّمُّ ِِف اهل 
ُكن   -82 ُمِم ِان   َعِن ال َياِء ِإن  َتس  ُم َفاَل ... ِسَوى ال َفر ِد َواض   تَ ُزل  طَاَب ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 

 «علي»وكذلك على كل اسم مشدد حنو  ،كيف وقعا  «هي» و «هو»على  وتفرد يعقوب وحده ِف الوقف هباء السكت
 . 244حتبري التيسري ص ، 878املستنري البن سوار ص ، «عليهن»و «إيل» و

 (88ص ): قال ابن اجلزري
َا َأالَ ُحم  ومَِل  َحاَل ...  -44  َوِقف  يَا أَبَه  بِاهل 
ُهنَّه  إِليَّه  َرَوى ال َماَل ... َوَسائُِرَها َكال بَ ز  َمع  ُهو  َوِهي  َوَعن    -47   ُه يعقوب حَن ُو َعَلي  

 (.38)آية رقم ( 4)
 .مجيع النسخ، وال يتم السياق إال بهسقط من ( 5)
عقوب أصله، ووافق أبو فخالف ي. رو، والباقون بغري ألف بعد الشني، ويقف اجلميع بسكون الشنيأبو عم( ح( )4)

 .284ص  الوجيز، 812مفردة أيب عمرو للداين ص ، 348السبعة ص : ينظر. صليهماجعفر وخلف أ
 (42ص : )قال الشاطب

 ... معاً َوص ُل َحاَشا َحجَّ  -779
 (29ص : )وقال ابن اجلزري

ُن أَوَّاَل وَ ...  -834 ٍف َواف  َتِح الس ج   َحاَشا ِبَذ 
 ... ِحىً  -837

 .24ص  «چٹ ٹچبغري ألف وِف يوسف  »: ، وِف املقنع3/784بذف األلفني، خمتصر التبيني ( 7)
 (.33)آية رقم ( 8)
 .93ص ( 9)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )9)
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، وال يع: وبفتح السني
 .(8)خالف ِف البواقي

 [ب/55]

چگگچ
(2) 

حرف واحد بالوصل 
 .(3)رمساً 

چ ۀ       ڻ چ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصالً 
چ ۇ چ

(4) 
 .(7)بكسرة

  ،چ  ۋ ٴۇ   ۈ چ
چ ې ې ۉ چ

(8) 
: فتح أربع ياءات وصالً 

 .(9)جع أ، د، ح،
 

  

                                                           

 (.ج)من سقط ( وال خالف ِف البواقي) (8)
، املبهج 887مفردة يعقوب البن الفحام ص : بكسر السني، ينظر يعقوب، وهي من انفرادات يعقوب، والباقون( يع)
  .2/529، غاية االختصار 2/557

 (29ص )قال ابن اجلزري 
ُن أَوَّاَل ...  -834  َواف  َتِح الس ج 
 ... ِحىً  -837

، [39: آية] چڦ ڦ ڦچ ، [34: آية] چڭ ۇڭ چ : وأما باقي املواضع اخلمسة ِف السورة وهي
فال خالف بني [ 811: آية] چڻ ڻ ڻ ۀچ  ،[42: آية] چۅ ۅ ۉچ ، [48: آية] چڱ ڱ ںچ 

 .284الوجري ص : ينظر. القراء ِف كسر سينها
 (.33)آية رقم ( 2)
 (.ج)سقط من ( 3)

 .833، الكامل ص «إال أهنا كتبت متصلة ،"ن الإ"وأصلها »: قال اهلذيل
 (.34)ية رقم آ( 4)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وسبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )5)
 (.34)آية رقم ( 4)
، 8/899شرح الكافية الشافية : على اللغة األفصح، وهي الثابتة هنا، وهناك لغة بفتح نون املثىن ولغة بضمها، ينظر( 7)

 .8/48، شرح األمشوين أللفية ابن مالك 8/338د واملسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح املقاص
 (.34)كالمها من آية رقم ( 8)
 (. جع)، والصواب (يع) :(ب)ِف (. ج)سقط من ( د)( 9)
 .81ص ( 3)تعليق رقم : والباقون بالسكون مطلقاً، ينظر. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)
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: ، أمال(8)معاً  چٴۇچ
: وقلل ح، ف، ر، خل،

 .(2)ج

چەئچ
مل يبدل (3)

اهلمزة أحد من القراء 
: وِف الوقف جع،: إال
 .(4)ف

چۇئچ
: أمال (5)

: وقلل ح، ف، ر، خل،
 .(4)ج

چ ېئ ېئ ۈئ چ
(7) 

 ،(8)ي: أدغم وصالً 

  

                                                           

 (.34)ن من آية رقم املوضعا( 8)
 .، ولعله سهو من املؤلف أو الناسخ(ب: واختلف عن: )بزيادة( ج)وِف  (.ب)سقط من ( ح( )2)
 .82ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)
 (.34)آية رقم ( 3)
، وذكر اخلالف أليب جعفر خروج عن العشر الصغرى، فليس له من طريق (جع: ف عنواختل: )بزيادة( ج)وِف ( 4)

، 29، البهجة املرضية للضباع ص 832، اإليضاح للزبيدي ص 228التحبري ص : الدرة والتحبري إال اإلبدال، ينظر
 .8/391النشر : ويصح له اخللف من طريق النشر والطيبة، ينظر

ال اهلمزة ياًء، والباقون بالتحقيق ِف احلالني، خالف أبو جعفر أصله، وكذلك خلف بإبد. حزة( ف)أبو جعفر، ( جع)
سراج : وال يبدل ورش لكون اهلمزة واقعة الماً للكلمة، وال يبدل السوسي للبناء، ينظر. حالة الوقف، ووافق يعقوب أصله

 (88ص : )قال الشاطب .813ص لعبد الفتاح القاضي ، اإليضاح 85ص  القارئ
 فَ َور شر يُرِيَها َحر َف َمدٍّ ُمَبد اَل ... ِإَذا َسَكَنت  فَاًء ِمَن ال ِفع ِل مَه َزةر  -284
الَ ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 

 (89: )وِف وقف حزة
نً  -234  َوِمن  قَ ب ِلِه حَت رِيُكُه َقد  تَ نَ زَّاَل ... ا فَأَب ِدل ُه َعن ُه َحر َف َمد  ُمَسك 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
 ... ِإَذن  ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28

 (.34)آية رقم ( 5)
 .ِف الصفحة السابقة چٴۇچ: مثل( 4)
 (.37)آية رقم ( 7)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، وسبق الكالم عن إدغ( ي( )8)
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 .(8)ج، ي، جع: وأبدل
 

چىئىئچ
(2) 

: وصالً  (3)باالختالس
، والباقون عي

 .(4)باعباإلش

چ حب يئجب چ
فتح الياء  (5)

 .(4)أ، ح، جع: وصالً 
چ      ٻ ٻ چ

(7)
 

ن،  :ياء وصالً سكن ال
 .(8)ف، ر، يع، خل

  

                                                           

 (. ج)سقط من ( ج، ي، جع: وأبدل)( 8)
أبو جعفر، والباقون بالتحقيق وحلمزة اإلبدال وقفاً، فوافق أبو جعفر أصله من رواية ( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج)

، إبراز املعاين ص 814املبسوط ص : ينظر. ورش وكذلك يعقوب من رواية الدوري، ووافق خلف حزة حالة الوصل
 (89 ،88ص : )قال الشاطب .58، حتفة األنام ص 847
 فَ َور شر يُرِيَها َحر َف َمدٍّ ُمَبد اَل ... ِإَذا َسَكَنت  فَاًء ِمَن ال ِفع ِل مَه َزةر  -284
َر جَم  ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 ِز َمدًّا َغي   َم  الَ ِمَن اهل   ُزوٍم ا مهِ 
ًنا  -234  َوِمن  قَ ب ِلِه حَت رِيُكُه َقد  تَ نَ زَّاَل ... فَأَب ِدل ُه َعن ُه َحر َف َمد  ُمَسك 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ُهم  َفاَل ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28 ُهم  َونَ ب ئ   َر أَن ِبئ    ِإَذن  َغي  

 (.37)آية رقم ( 2)
تَ َلب َتههو االستالب،  :لختالس لغةا( 3) ُته، ِإذا اس  ُته، وخَتَلَّس  ُت الش يَء، واختَ َلس   .84/87تاج العروس : ينظر .َخَلس 

القواعد واإلشارات ِف أصول : ينظر. هو اإلسراع باحلركة ليحكم السامع بذهاهبا، وهي كاملة الوزن والصفة :واصطالحاً 
 .52وي ص للقاضي أحد بن عمر احلم القراءات

 (.ج)سقط من ( وصالً )( 4)
إثبات الصلة، إبراز املعاين ص : ابن وردان، واالختالس هنا ترك الصلة، ويعرب عنه بالقصر، وضده اإلشباع أي( عي)

 .484، وافق الثالثة أصوهلم إال ابن وردان، التحبري ص 819
 (.37)آية رقم ( 5)
 . والصواب ما أثبتُّه( د، ح، جع) :(ب)ِف ( 4)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : والباقون بسكون الياء مطلقاً، ينظر. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ)
 (.38)آية رقم ( 7)
 (.ج)سقط من ( خل)( 8)
وافق أبو جعفر وخلف خلف، والباقون بفتحها وصاًل، ( لخ)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)

 (33ص : )قال الشاطب .488، التحبري ص 8/348، الكنز 287الوجري ص : ينظر. أصليهما، وخالف يعقوب أصله
َبٍة  -413 َنا ِديُن ُصح  رِي  ُسك   ُدَعاِءي  َوآباِءي  ِلُكوٍف جَتَمَّاَل ... َوأُم ي  َوَأج 

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل َوَريب  اف   ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َتَح َاص الً َواس 
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چڦچ
(8)

 

چپچ :مثل
(2) 

ِف  (3)[بوجوهه]مرَّ 
، (5)البقرة (4)[أول]

 .(4)بألف واحدة رمساً 

چڱ ڱ چ
(7)  

 .(8)عشر
چ       ڭ     ڭ چ

أدغم  (9)
 .(81)ي: وصالً 

چۈچ
: أمال (88)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(82)ج: خبلف

 
  

                                                           

 (.39)آية رقم ( 8)
 .(چڦچ : مثل  چپچ ) :(ب)ِف (. 4)البقرة آية ( 2)
 .، واملثبت من نسخة رابعة(بوجهه) :(أ)، وِف (ج)و  (ب)سقط من ( بوجوهه( )3)
 (.ج)، واملثبت من (ب)و ( أ)سقط من ( 4)
 .814ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 5)
 (.والرسم بألف واحدة(: )ب) ِفو (. ج)سقط من ( لف واحدة رمساً بأ) (4)

، خمتصر التبيني 32املقنع ص : ينظر. اجتماع ألفني كراهةوكذا كل ما كان هبمزتني أوالمها لالستفهام، باتفاق املصاحف؛  
 .53، عنوان الدليل ص 2/84
 (.48)آية رقم ( 7)
مرَّ ِف « لسجنا»، ورمبا كان سهواً، ففتح السني ِف كلمة (ف ِف غريهيع، وال خال: بفتح السني: )بزيادة( ج)وِف ( 8)

 .وال خالف ِف غريه من املواضع( 33)آية رقم 
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر

 (.42)آية رقم ( 9)
ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )81)

81. 
 (.42)آية رقم ( 88)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )82)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
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چ ۋ ۋ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چ ى      ى چ

فتح الياء  (3)
ح، ، [د]أ، : وصالً 

 .(4)جع

چ ېئ  ېئ چ
الثانية  (5)

أ، د، ح، : بالواو وصالً 
 .(4)جع، يس

چىئچ
: أمال]، (7)

خبلف،  ج: ، وقللر
 .(8)[ح

 
  

                                                           

 (.42)آية رقم ( 8)
، 81ص ( 7)عليق رقم الت: السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )2)

 .97ص ( 4)والتعليق رقم 
 (.43)آية رقم ( 3)
 .، واملثبت من نظائرها(فتح الياء تقدم قريباً (: )ج)و  (ب)ما بني املعكوفتني سقط من مجيع النسخ، ِف ( 4)
 .81ص ( 3)تعليق رقم : والباقون بالسكون مطلقاً، ينظر. أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)
 (.43)آية رقم ( 5)
 (.ج)سقط من ( جع، يس)( 4)
، [44: هود] چوئوئچ :مثلوحكمها  رويس،( يس)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح)ري، ابن كث( د)نافع، ( أ)

 .93ص ( 7)التعليق رقم : ينظر
 (.43)آية رقم ( 7)
 . ما بني املعكوفتني سقط من مجيع النسخ( 8)
أبو عمرو، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، وخالف يعقوب أصله،  (ح)ورش، ( ج)الكسائي، ( ر)

 . 884املكرر ص  ،484االستكمال أليب الطيب بن غلبون ص  :ينظر. ووافق خلف أصله
 (24 ،25ص : )قال الشاطب

 َوِفيَما َسَواُه لِلِكَساِئي  ُمي الً ...  -298
َفَما َوُرء يَاَي َوالرُءيَا  -299  أََتى َوَخطَايَا ِمث  ُلُه ُمتَ َقبَّالً ... َوَمر َضاِت َكي  
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 
 ع َتاَل تَ َقدََّم لِلَبص رِي  ِسَوى رَامُهَا ا... وََكي َف أََتت  فَ ع َلى َوآِخُر آِي َما  -384

 (88ص : )وقال ابن اجلزري
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ...متُِل  ُحز  ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 .823ص ( 4)التعليق رقم : الكالم عن إبدال اهلمزة، ينظروقد سبق 
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چیچ
رسم بغري  (8)

 ،(3)ر: أمال. (2)واو
، خبلفج : وقللخل، ]

 .(4)[ح

چٿٿچ
مد  (5)

 (7).(4)أ، جع: أنا وصالً 
چٿچ

(8) 
، أثبت الياء (9)بكسرة
 .(81)يع: مطلقاً 

چڃ ڃچ
فتح  (88)

أ، د، ح، : الياء وصالً 
، ن: وسكنها ك، جع،

 .(82)ف، ر، يع، خل
  

                                                           

 (.43)آية رقم ( 8)
: ينظر. ِف أول السورة چٻچ، وهو باتفاق املصاحف، وكذلك ِف چیچو  چىئچ:  الكلمتنيِف: أي( 2)

 .244، دليل احلريان ص 43املقنع ص 
 (.ر)والصواب ( ح، ت) :(ج)ِف ( 3)
خلف، والباقون ( خل)أبو عمرو، ( ح)ورش، ( ج)الكسائي، ( ر. )النسخما بني املعكوفتني سقط من مجيع ( 4)

، املكرر ص 324الكامل ص : بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، وخالف يعقوب وخلف أصليهما، ينظر
 . وسبق ذكر الشواهد، 884

 (.45)آية رقم ( 5)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( جع( )4)
، إذا أتى بعدها مهزة مضمومة أو مفتوحة، واختلف عن قالون ِف املكسورة، ومها على أبو جعفر( جع)نافع، ( أ) (7)

اإلرشاد البن : ينظر. ويقف الكل باأللف، والثالثة كأصوهلممذهبيهما ِف املد املنفصل، والباقون بذف األلف وصاًل، 
 (42ص : )قال الشاطب. 2/428الكنز ، 281غلبون ص 

ِر جُب اَل ... َوص َل َمع  َضم  مَه َزٍة َوَمدُّ أَناَ ِف ال   -528 ُل ُف ِف ال َكس   َوفَ ت ٍح أََتى َواخل 
 (.45)آية رقم ( 8)
 .أي أن النون الثابتة هي نون الوقاية املكسورة، وأما نون الرفع فحذفت ألجل البناء (9)
وس اآلي، والباقون بذف الياء يعقوب، أثبت كل ياء زائدة ِف رؤ ( يع)(. ج)سقط من ( يع: أثبت الياء مطلقاً )( 81)

 (21ص : )قال ابن اجلزري. 294التلخيص : ِف احلالني، ينظر
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني   ... ُسَف ُحز  َكُروِس اآليِ ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل 

 (.44)آية رقم ( 88)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( ن، ف، ر، يع، خل: وسكنها( )82)
( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو جعفر، ( جع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)

، النشر 882العنوان ص : ينظر. خلف، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله( خل)يعقوب، 
 (33ص : )الشاهد من الشاطبية .488، التحبري ص 2/297

ِطي مَسَا َمو ىًل َوَمايل  -398 ُر ال ُعاَل ... مَسَا ِلوًى  أََره  ًؤا َمِعي نَ ف   َلَعل ي مَسَا ُكف 
 (89ص : )وقال ابن اجلزري

َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 
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چڍچ
: فتح اهلمزة (8)

ي، : وأبدهلا ألفاً  ،(2)ع
 .(3)ف: ووقفاً  جع،

چک کچ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصالً 
چہ چ

: بالتاء (4)
 .(7)ف، ر، خل

چڭچ
بفتح  (8)

د، ر، : السني بال مهز
: وِف الوقف خل،

 .(9)ف

                                                           

 (.47)آية رقم ( 8)
 (42ص : )قال الشاطب .284، الوجيز ص 829ري ص التيس: حفص، والباقون بالسكون، ينظر( ع( )2)

 ... َفَحر ك  ... َدأ باً حِلَف ِصِهم   ... -779
خالف أبو جعفر أصله، وخالف كذلك . حزة، والباقون بتحقيق اهلمز( ف)أبو جعفر، ( جع)السوسي، ( ي( )3)

، 812ص للقاضي ، اإليضاح 849ص  إبراز املعاين: ينظر. يعقوب أصله من رواية السوسي، وخالف خلف أصله وقفاً 
 (88ص : )الشاهد من الشاطبية .58حتفة األنام ص 

الَ ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 
 (89ص : )وِف وقف حزة

ًنا  -234  ب ِلِه حَت رِيُكُه َقد  تَ نَ زَّاَل َوِمن  ق َ ... فَأَب ِدل ُه َعن ُه َحر َف َمد  ُمَسك 
 (84ص : )ومن الدرة

 ... ِإَذن  ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28
 (.49 ،48)آية رقم ( 4)
 .97ص ( 4)، والتعليق رقم 883ص ( 5)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )5)
 (.49)آية رقم ( 4)
 (.ج)سقط من ( 7)
: ينظر. خلف، بالتاء على اخلطاب، والباقون بالياء على الغيب، وافق الثالثة أصوهلم( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)

 (42ص : )قال الشاطب .229، اإلشارة ص 334اإلقناع ص 
 َوَخاِطب  يَ ع ِصُروَن مَشَر َداَل  ... -779

 (.51)آية رقم ( 8)
حزة، بنقل حركة اهلمزة إىل السني وحذفها، إذا كانت متصلة بواو ( ف)، خلف( خل)الكسائي، ( ر)ابن كثري، ( د( )9)

العطف أو فائه، وأما حزة فهو على أصله ِف النقل إىل الساكن وقفاً، والباقون بسكون السني وإثبات اهلمزة حمققة، وافق 
 (48: )اطبقال الش .338، التحبري ص 232السبعة ص : ينظر. الوصل الثة أصوهلم، إال خلف حالالث

ِل رَاِشُدُه َداَل ... َوَسل   ... -598  َفَسل  َحرَُّكوا بِالن َّق 
 (89ص : )وِف وقف حزة

ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل ... َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 
 (87ص : )قال ابن اجلزريو 

  ...َوَسل  َمع  َفَسل  َفَشا  ... -37
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چ ې   ې   ۉ چ
(8) 

 .(2)عشر
 چەئچ
چېئچو

 .(4)ذٍُكرا (3)
چ پ پ ٻٻ چ

(5) 
أ، ح، : بفتح الياء وصالً 

 .(4)جع

چٻ ٻ ٻ چ
(7) 
 .(8)اجلزء الثالث عشر

 [أ/54]

 
 

  

                                                           

 (.58)آية رقم  (8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 2)
 (.58)كالمها آية رقم ( 3)
 (.تقدم قريباً (: )ج)ِف ( 4)

 .842، 834ص ذُِكرا 
 (.53)آية رقم ( 5)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( 4)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ)
 (.53)آية رقم ( 7)
 (.ج)سقط من ( الثالث عشر) (8)
 .4/274، تفسري روح البيان 327، غيث النفع ص 3/789خمتصر التبيني : ينظر ،(احلزب الرابع والعشرون)
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چ    ڀ پ چ
أسقط  (8)

: ، وسهلهاح: األوىل
وأبدال واواً  ب، ه،
 وأدغما،

ج، ز، : وسهل الثانية
وأبدهلا حرف  جع، يس،

 .(2)ج، ز: مد

چ ڇ ڇ چ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 
چڍچ

(5) 
 .(4)[أللفاب]

چڎ ڌ چ
(7)  

 .(8)د: بالنون
  

                                                           

 (.53)آية رقم ( 8)
ا رويس، فيتحصل فيه( يس)أبو جعفر، ( جع)قنبل، ( ز)ورش، ( ج)البزي، ( ه)قالون، ( ب)أبو عمرو، ( ح( )2)

قالون والبزي بتسهيل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصر وحتقيق الثانية، وهلما وجه آخر  -8: مذاهب مخسةللقراء العشرة 
 .حمققةر  وبعدها مهزةر  مشددةٍ  مكسورةٍ  واحدةٍ  مع إدغام الواو اليت قبلها فيها فيصري النطق بواوٍ  إبدال اهلمزة األوىل واواً وهو 

أبو جعفر  -3 .للساكننياإلشباع إبداهلا حرف مد مع  ، وهلماتسهيل الثانية بني بنيوىل و بتحقيق األقنبل و ورش  -2
الباقون  -5. توسطبإسقاط األوىل مع القصر والأبو عمرو  -4. فقط تسهيل الثانية بني بنيو  بتحقيق األوىل ورويس
: ينظر. يعقوب أصله، ووافق خلف أصله وافق أبو جعفر أصله من رواية ورش ِف وجه التسهيل، وخالف. اهلمزتني بتحقيق

 . 95ص للقاضي ، اإليضاح 885املكرر ص 
 (87ص : )قال الشاطب

َقَط اأُلوىَل ِف ات  َفاِقِهَما َمًعا  -212 ِ فَ ىَت ال ُعاَل ... َوَأس   ِإَذا َكانَ َتا ِمن  ِكل َمتَ ني 
 ِه َكال ياَ وََكال َواِو َسهَّاَل َوِف َغري ِ ... َوقَاُلوُن َوال بَ ز يُّ ِف ال َفت ِح َوافَ َقا  -214
ُهَما لَي َس ُمق َفاَل ... َوبِالسُّوِء ِإالَّ أَب َدالَ مُثَّ أَد َغَما  -215  َوِفيِه ِخاَلفر َعن  
َرى َكَمدٍّ ِعن َد َور ٍش َوقُ ن ُبٍل  -214 َها تَ َبدَّاَل ... َوااُلخ  د  َعن  

َ
 َوَقد  ِقيَل حَم ُض امل

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 

 (.54)آية رقم ( 3)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )4)
 (.54)آية رقم  (5)
وكذلك رمسوا احلرف الذي ِف »: قال الداين. ، ولعله سهو، ألن اهلمزة إمنا ُصو رت ألفاً (بالواو: )خِف مجيع النس( 4)

وذلك لئال جيمع بني واوين ِف  ،باأللف ال غري[ 74: الزمر] چۆئ ۈئ ۆئ  چو  چڍ ڌچيوسف وِف الزمر 
 .42املقنع ص «الرسم

 (.54)آية رقم  (7)
، مفردة عبد اهلل بن كثري للداين 349السبعة ص : ينظر. هم ألصوهلملثالثة من موافقتابن كثري، والباقون بالياء، وا( د( )8)

 .284، مربز املعاين للعمادي ص 48ص 
 (42ص : )قال الشاطب

 ... ُن َدارٍ ... َوَحي ُث َيَشاُء نُو  ... -781
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چ ڈ   ڈ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چڱ  ڱچ

(3)
 

أ، : سهل الثانية وصالً 
 .(4)د، ح، جع، يس

چ ڱ ڱ چ
(5)

  
 .(4)ي: أدغم وصالً 

چہچ
بفتح  (7)

 .(8)اجليم اتفاقاً 

  

                                                           

 (.54)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : ثماثلني للسوسي، ينظرسبق الكالم عن إدغام املالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )2)
 (.58)آية رقم ( 3)
 (. ب)سقط من ( وصالً ( )4)
التعليق رقم : والباقون بتحقيق اهلمزتني، ينظر. رويس( يس)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع ( أ)
 .838ص ( 2)
 (.58)آية رقم ( 5)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر، و سوسي، والباقون باإلظهارال( ي( )4)
 (.59)آية رقم ( 7)
، تاج العروس 4/25هتذيب اللغة لألزهري : حتذيرر من كسر اجليم لكوهنا لغة ضعيفة، فضاًل عن عدم قراءهتا، ينظر( 8)

85/89. 
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چۓۓڭچ
(8) 

أ، : بفتح الياء وصالً 
 .(2)جع

بالياء رمساً،  چۓچ
 .(3)أثبتها القراء وقفاً 

چ ۋ        ٴۇ        ۈ چ
(4) 

 .(5)ي: أدغم وصالً 
چۅۅچ

(4) 
  (7)بكسرة، أثبت الياء

 .(8)يع: ِف احلالني

چۉېچ
(9) 

 .(81)عشر
چائائچ

(88) 
 .(82)ي: أدغم وصالً 

ع، ف، : باأللف والنون
 ر، خل،

: أي] 
، (83)[چائچ

والباقون بالتاء من غري 
 .(84)ألف

چ ی ىئ چ
بضم  (85)

 .(84)يع: اهلاء

  

                                                           

 (.59)آية رقم ( 8)
 (.ج)سقط من ( جع)( 2)
 .97ص ( 8)التعليق رقم : أبو جعفر، والباقون بسكون الياء مطلقاً، ينظر( جع)نافع، ( أ)
: ، وينظر53املقنع ص  «كل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها ِف كلمة أخرى فهي ثابتة ِف الرسمو »: قال الداين( 3)

 .2/843، النشر 3/721خمتصر التبيني 
 (.41)آية رقم ( 4)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرو ، السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )5)
 (.41)آية رقم ( 4)
 (.أثبتها(: )ج)ِف ( 7)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )8)
 (.48)آية رقم ( 9)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 81)
 (.42)آية رقم ( 88)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )82)
 (.ب)و ( أ)سقط من ( 83)
 (.ج)سقط من ( والباقون بالتاء من غري ألف) (84)
َيِتهِ چ: خلف، فتصبح قراءة الباقني( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع) . فق الثالثة أصوهلمبالتاء، وا چِلِفت  

 (42ص : )الشاهد من الشاطبية .247، املبسوط ص 349السبعة ص : ينظر
َيانِِه َعن  َشذاً  -788 َيِتِه ِفت    ... َوِفت  

 (.43)آية رقم ( 85)
 .834ص ( 3)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بكسرها، ينظر( يع( )84)
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چجبچ
بالياء  (8)

ف، ر، : التحتية
 . (2)خل

چ ٺ  ٺ چ
بفتح  (3)

احلاء وألف بعدها، 
ع، ف، : وكسر الفاء

 .(4)ر، خل

چڤچ
بضم  (5)

 .(4)ف، يع
چڇڇچ

(7)
 

چڌ ڍچ
أدغم  (8)

 .(9)ي: وصالً 

 

 
  

                                                           

 (.43)آية رقم ( 8)
، الكنز 574الكامل ص : ينظر. خلف، والباقون بالتاء، وافق الثالثة أصوهلم( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)
 .2/851، النجوم الزاهرة 2/584

 (42ص : )قال الشاطب
َتل  بَِيا َشافٍ  -781  ... َوَنك 

 (.44)آية رقم ( 3)
، چف ظًاحِ چخلف، والباقون بكسر احلاء وسكون الفاء بال ألف ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )4)

 .233، اإلشارة ص 849التيسري ص ، 288الغاية ص : ينظر. وافق الثالثة أصوهلم
 (42ص : )قال الشاطب رحه اهلل

 َوِحف ظاً َحاِفظاً َشاَع ُعقَّاَل ...  -781
 (.45)آية رقم ( 5)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، سبق نظريه، ينظر( يع)حزة، ( ف( )4)
 (.45)آية رقم  (7)
 (.44)آية رقم ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )9)
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چڈچ
بإثبات  (8)
 ح، جع،: الياء وصالً 
 .(2)د، يع: وِف احلالني

چۇئچ
(3)

 

چمئچ
: أمال (4)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(4)ج: خبلف (5)فيهما

چ ىب مب  خب چ
فتح  (7)

أ، د، ح، : الياء وصالً 
 .(8)جع

أ، : چىب مب  چومدَّ 
 .(9)جع

 [ب/54]

 
  

                                                           

 (.44)آية رقم ( 8)
ر خالف أبو جعف. يعقوب، والباقون باحلذف ِف احلالني( يع)ابن كثري، ( د)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح( )2)

 .489، التحبري ص 287ص  الوجيز: ينظر. يعقوب وخلف أصليهماأصله، ووافق 
 (35 ،34ص : )الشاهد من الشاطبية

َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني  ِل َح َزُة َكمَّاَل ... َوتَ ث ُبُت ِف احل   خِبُل ٍف َوأُوىَل النَّم 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  ...َوِف ال َوص 
 ...َوتُ ؤ تُوين  بُِيوُسَف َحقُُّه ...  -432

 (21ص : )ومن الدرة
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني  ُر ُمو ِصاَل ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل  َب    ُسَف ُحز  َكُروِس اآلِي َواحل 
ِر ِز ِِف الدَّاِع َوات َُّقو  -57 أَل ِن تُ ؤ تُوين  ... يُ َواِفُق َما ِف احل   ...ِن َتس 

 (.48)رقم آية ( 3)
 (.49)آية رقم ( 4)
 (.ج)و ( ب)سقط من ( فيهما( )5)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (.49)آية رقم ( 7)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. و جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً أب( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )8)

81. 
 (.ج)سقط من ( جع)( 9)
ويقف الكل باأللف، أبو جعفر، ومها على مذهبيهما ِف املد املنفصل، والباقون بذف األلف وصاًل، ( جع)نافع، ( أ)

 .841ص ( 4)التعليق رقم : ينظر
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چٻچ
تقدم  (8)

 .(2)قريباً 
چڀچ

أبدل  (3)
 .(4)ج، جع: اهلمزة واواً 

چٿچ
بضم  (5)

 .(4)ف، يع: اهلاء
چٺٿچ

(7) 
 .(8)عشر

چٹٹچ
(9) 

 .(81)ي: أدغم وصالً 
چگچ

بالياء  (88)
 .(82)رمساً ووقفاً 

چں ڱ        ڱ چ
(83) 

ِف  ياءً الثانية  لأبد
أ، : (84)املوضعني وصالً 

 .(85)جع، يسد، ح، 

چڻڻچ
(84) 

 .(87)ي: أدغم وصالً 

                                                           

 (.71)آية رقم ( 8)
 .844ص ( 2)
 (.71) آية رقم( 3)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : حزة وقفاً، ينظر لأبو جعفر، وأبد( جع)ورش، ( ج( )4)
 (.78)آية رقم ( 5)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، سبق نظريه، ينظر( يع)حزة، ( ف( )4)
 (.78)آية رقم ( 7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر(. ج)سقط من ( 8)
 (.78)آية رقم ( 9)
 .883ص ( 5)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )81)
 (.75)آية رقم ( 88)
 .845ص ( 3)التعليق رقم : ينظر( 82)
 (.74)كالمها آية رقم   چڱ ں   چ( 83)
 (.ب)سقط من ( وصالً ( )84)
مزة الثانية ياًء حالة الوصل، بإبدال اهل. رويس( يس)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع ( أ( )85)

إبراز املعاين : وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وكذلك يعقوب من رواية رويس، ينظر. والباقون بتحقيق اهلمزتني مطلقاً 
 (87ص : )قال الشاطب .8/248،271، الكنز 854ص 

ِتالَِفِهماَ مَسَا  -219 َرى ِف اخ  ِهيُل ااُلخ   َجاَء أُمًَّة اُن زاَِل تَِفيَء ِإىَل َمع  ... َوَتس 
َنا والسَّماِء أَِو ائ ِتَنا  -281  فَ نَ و َعاِن ُقل  كال َيا وََكال َواِو ُسه اَل ... َنَشاُء َأَصب  
ُهَما -288 َها أُب ِدالَ ِمن    ... َونَ و َعاِن ِمن  

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل َوَحق  ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   ق 

 (.74)آية رقم  ( 84)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرهار، و السوسي، والباقون باإلظ( ي( )87)
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 ۓۓچ

چڭڭ
لياء با (8)

 ، (2)يع: فيهما

 چۓڭچ و
ن، ف، ر، : بالتنوين

 .(3)خل

چۆچ
چۅۅچ .(5)مرفوع (4)

(4) 
ح، ل، : أدغم وصالً 
 (8).(7)ف، ر، خل

  

                                                           

 (.74)آية رقم  ( 8)
 .8/441الزاهرة للنشار  ، البدور2/378نون فيهما، التذكرة يعقوب، انفرد بذلك يعقوب، والباقون بال( يع( )2)

 (23ص : )قال ابن اجلزري
ُه نُ َعل ُمُه َحاَل ... نَ ر َفُع َمن  َنَشا  ... -85 ُلك   ُء يُ و ُسَف َنس 

وافق  خلف، والباقون بالكسر بال تنوين، (خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن(. )ب)سقط من ( ن( )3)
 . 2/424ان البن اجلندي البست، 247املبسوط ص : ينظر. الثالثة أصوهلم
 (52ص : )قال الشاطب

 ... ثَ َوى... َوِف َدَرَجاِت النُّوُن َمع  يُوُسٍف  -458
 (.74)آية رقم  ( 4)
 .2/288إعراب القرآن للنحاس : ، ينظرچۇ ۆچ على أنه مبتدأ مؤخر؛ احرتازاً من الوصفية ل    ( 5)
 (.77)آية رقم   (4)
 (.ج)سقط من ( ح، ل، ف، ر، خل) (7)
والباقون باإلظهار، فوافق أبو جعفر أصله، خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)هشام، ( ل)أبو عمرو، ( ح) (8)

 . 824ص للقاضي ، اإليضاح 887إبراز املعاين ص : ينظر. وكذا خلف، وخالف يعقوب أبا عمرو
 (22ص : )قال الشاطب

َتاَل وَ ... ظ َهَرَها َنمر بَدا َدلَّ َواِضحاً أفَ  -243 آَن َوام   أَد َغَم َور شر َضرَّ ظم 
َر َذاِبٍل  -244 اُه َكل كاَل ... َوأَد َغَم ُمر ٍو َواِكفر َضي    َزَوى ِظلَُّه َوغ رر َتَسدَّ

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث  -38
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 ۈئ چ  ،چ ى ى چ

 چ    ېئ
: أدغم وصالً  (8)

 .(2)ي

چحبچ
ح،  :أمال (3)

: ، وقللف، ر، خل
 .(4)ج

چٺٺچ
(5) 

بألف بعد التاء، وبعد 
، ه: األلف ياء خبلف

مزة أبدل اهل :أي
 (7).(4)ياء

چڃڃڃچ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 

  

                                                           

 (.77)آية رقم كالمها ( 8)
 .89ص ( 4)، والتعليق رقم 81ص ( 7)التعليق رقم : ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار،  (ي( )2)
 (.78)آية رقم  ( 3)
 . (مرّ  چحبچ) :(ب)ِف ( 4)
 .82ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)
 (.81)آية رقم  ( 5)
 (.ج)سقط من ( أبدل اهلمزة ياء :أي) (4)
َتاَيُسواچ: البزي، فتصبح قراءته( ه) (7) ، والباقون بتاء بعدها بياء ساكنة ومهزة حمققة وهو الوجه اآلخر للبزي، وهو چاس 

 ، [881] چڭ ۇ ۇ ۆچ ، و[87] چ ٺچ  و چپ پچهذا املوضع، و: أربعة مواضع ِف هذه السورة

 . 8/415، النشر 898اإلقناع ص : ، ينظر، والثالثة كأصوهلم[38]  چڑ ڑچ : ِف سورة الرعد وموضع
 (42ص : )قال الشاطب

تَ ي َأُسوا َوتَ ي    -782 تَ ي َأَس اس    َأُسوا اق ِلب  َعِن ال بَ ز ي  خِبُل ٍف َوأَب ِداَل ... َويَ ي َأس  َمًعا َواس 
 (.81)آية رقم  ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : باقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، وال( ي( )9)
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چڇ   چ  چ چ
فتح  (8)

أ، ح، : الياء وصالً 
 .(2)جع

چڈ   ڈچ
(3) 

ال خالف ِف . (4)عشر
 .(5)تفخيم الراء

چڱڱچ
(4) 
 ةبفتح السني وال مهز 

  ،(7)د، ر، خل: بعدها

ويرسم بال ألف الوصل 
 .(8)بعد الواو والفاء ُكاّلً 

  

                                                           

 (.81)آية رقم  ( 8)
أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف ( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )2)

  .844/ 2، النشر 882العنوان ص : يعقوب أصله، ينظر
 (32ص : )ةالشاهد من الشاطبي

ُلَوين َمع ُه َسِبيِلي لَِناِفٍع  -393  َوَعن ُه َولِل بص رِي مَثَاٍن تُ ُنخ اَل ... لَِيب  
 ...بُِيوُسَف ِإين  اأَلوَّاَلِن َويل  هِبا  -394

 (89ص : )ومن الدرة
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل َوَريب  اف  تَ ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َح َاص الً َواس 

 (.88)آية رقم  ( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.ج)سقط من ( ال خالف ِف تفخيم الراء)( 5)

 .2/818النشر : وذلك ألن الكسر قبلها عارض، ينظر
 (29ص : )قال الشاطب

ٍر َعاِرٍض أَو  ُمَفصٍَّل  -352 ُمُه ُمَتَبذ الَ فَ َفخ  ... َوَما بَ ع َد َكس   م  َفهذاَ ُحك 
 (.82)آية رقم  ( 4)
خلف، وأما حزة فهو على أصله ِف النقل إىل الساكن وقفاً، والباقون بسكون ( خل)الكسائي، ( ر)ابن كثري، ( د( )7)

 .848ص ( 9)التعليق رقم : السني وإثبات اهلمزة حمققة، ينظر
 (.ج)سقط من ( ُكاّلً ويرسم بال ألف الوصل بعد الواو والفاء  ) (8)

 .29-2/23، خمتصر التبيني 34املقنع ص : أي ِف كل ما جاء من السؤال، باتفاق املصاحف، ينظر
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چہ  ہچ
أدغم  (8)

 .(2)ل، ف، ر: وصالً 
چڭ   ۓچ

أمال  (3)
، ف، ر، خل: وقفاً 

 .(4)ج: وقلل خبلف

چ ۆ     ۆ چ
أدغم  (5)

 .(4)ي: وصالً 
چۋچ

: أمال (7)
، وقلل ف، ر، خل

 .(8)ج: خبلف
 [أ/57]

 

  

                                                           

 (.83)آية رقم  ( 8)
 . زيادة ِف مجيع النسخ وهي خطأ( خل( )2)
 .827ص ( 3)التعليق رقم : الكسائي، والباقون باإلظهار، ينظر( ر)حزة، ( ف)هشام، ( ل)
 (.83) آية رقم ( 3)
وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتقاء الساكنني، والباقون . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 .258التحبري ص ، 284مربز املعاين ص : ينظر. بالفتح
 (27 ،24 ،24ص : )الشاهد من الشاطبية

ُهم  َوال ِكَساِئيُّ بَ ع َدُه  -298  الَ َذَواِت ال ياَِء َحي ُث تَأصَّاَل أََما... َوَح زَُة ِمن  
َ َوِف أَرَا  -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... َوُذو الرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 
 تَ َقدََّم لِلَبص رِي  ِسَوى رَامُهَا اع َتاَل ... وََكي َف أََتت  فَ ع َلى َوآِخُر آِي َما  -384
 ... ِقف  مبَا ِف ُأُصوهلِِم  ٍن َوقَ ب َل ُسُكو  -335

 (.83)آية رقم  ( 5)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )4)
 (.84)آية رقم  ( 7)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
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چۅچ
: أمال (8)
، ط: ، وقللف، ر، خل

 .(2)ج: وخبلف

چەئچ
بالواو ِف  (3)

 .(4)الرسم
چی ی چ

فتح  (5)
أ، ح، ك، : الياء وصالً 

 .(4)جع

چیجئچ
(7) 

 .(8)ي: أدغم وصالً 

 ٺچ، چپ پچ

چٺ
بألف بعد  (9)

، وياء (81)فيهماالياء 
 خبلف،  ه: بعدها

بإبدال اهلمزة : أي
، والرسم (88)ياء

 .(82)عليه

چڄچ
: أمال (83)
، وقلل ف، ر، خل

 .(84)ج: خبلف

چژ   ڈچ
(85) 

هبمزة مكسورة على 
  د، جع،: اخلرب

 

                                                           

 (.84)آية رقم  ( 8)
 .814ص [ 72: هود] چٻچ: مثل وحكمها . (ج)و  (ب)سقط من ( ط( )2)
 (.85)آية رقم  ( 3)
 .3/448،724، 2/84، خمتصر التبيني 48املقنع ص : وزيادة ألف بعدها باتفاق املصاحف، ينظر( 4)
 (.84)آية رقم  ( 5)
أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً، وافق أبو جعفر وخلف ( جع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )4)

 (33ص : )قال الشاطب. 248اإلشارة ص : ينظر. أصليهما، وخالف يعقوب أصله
َبٍة  -413 َنا ِديُن ُصح  رِي  ُسك   ... َوأُم ي  َوَأج 
 ...لر َوُحز ين  َوتَ و ِفيِقي  ِظالَ  -414

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 .وهو خطأ( ي: أخفى وصالً  «أعلم مبن»( )ب)وِف (. 84)آية رقم  ( 7)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرسبق الكالم عن السوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )8)
 (. 87)آية رقم  ( 9)
 .بألف بعد التاء ِف األول، وبعد الياء ِف الثاين( 81)
 (.ج)سقط من ( بإبدال اهلمزة ياء: أيخبلف، ) (88)
 .851ص ( 7)عليق رقم الت: البزي، والباقون بتاء بعدها بياء ساكنة ومهزة حمققة وهو الوجه اآلخر للبزي، ينظر( ه)
 ينقل فيها الداين إال زيادة األلف بدون خالف ِف باب ما اتفقت على رمسه ، ومل243املصاحف ص : ينظر( 82)

 . 2/313، وذكر أبو داود اختالف املصاحف ِف ذلك، خمتصر التبيني 89، املقنع ص مصاحف أهل األمصار
 (. 88)آية رقم  ( 83)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )84)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (. 91)آية رقم  ( 85)
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، ب :اً أدخل بينهما ألف
: الثانيةوسهل  ح، ل،

 .(8)أ، ح، يس

چڱ ڱچ
أثبت  (2)

 .(3)ز: الياء ِف احلالني
چۀۀچ

(4) 
 .(5)عشر

چھ چ
بال  (4)

: ، وسهل وقفاً جع: مهز
 .(7)ف

چےےۓچ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 

 

 

                                                           

 (.ج)سقط من ( يس)، (ل)، (جع)( 8)
رويس، فيتحصل للقراء ( يس)نافع، ( أ)هشام، ( ل)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)أبو جعفر، ( جع)ابن كثري، ( د)
ورش  -2. قالون وأبو عمرو هبمزتني على االستفهام وتسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال -8: عشرة مخسة مذاهبال

 هشام -4. ابن كثري وأبو جعفر هبمزة واحدة على اإلخبار -3. تسهيل اهلمزة الثانية بال إدخالباالستفهام و ورويس 
 . التحقيق بال إدخالباالستفهام و  الباقون -5. بال إدخالالتحقيق مع اإلدخال، والتحقيق : له وجهانو  باالستفهام 

 .888، املكرر ص 247املبسوط ص : ينظر .ه، وكذلك يعقوب، ووافق خلف أصلهخالف أبو جعفر أصل
 (42ص )قال الشاطب رحه اهلل 

َباِر ِف قَاُلوا أَئِنََّك َدغ َفاَل ... َوُرد  ...  -788  بِااِلخ 
 (84 ،85ص : )وِف اهلمزتني من كلمة

ِ ِبِكل مٍة  -883 َرى مَه َزتَ ني  ِهيُل أُخ  ُماَل ... َوَتس   مَسَا َوِبَذاِت ال فت ِح ُخل فر لَِتج 
ِر ُحجَّةر  -894 ِر ُخل فر َلُه َواَل ... َوَمدَُّك قَ ب َل ال َفت ِح َوال َكس   هِبَا ُلذُّ َوقَ ب َل ال َكس 

 (85ص : )وقال ابن اجلزري
َلن  لِثَانِي ِهَما حَ  -23 ر َوَسه   مبَدٍّ أََتى َوال َقص ُر ِف ال َباِب ُحل اَل ... ق ق  ميَِني 
رب  ِطب  َوإِنَّك  ألَن َت أُد   -24  ...َءآَمن ُتم َاخ 

 (.91)آية رقم  ( 2)
 . 834، الكاِف ص 888العنوان ص : قنبل، والباقون بذف الياء ِف احلالني، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر( ز( )3)

 (35ص : )قال الشاطب
 بُِيوُسَف َواىَف َكالصَِّحيَح ُمَعلَّاَل ... َوَمن  يَ تَِّقي  زَكاَ ...  -434

 (.98)آية رقم  ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 5)
 (.98)آية رقم  ( 4)
 .832ص ( 2) التعليق رقم: حزة، والباقون بإثبات اهلمزة حمققة، سبق نظريه، ينظر( ف)أبو جعفر، ( جع) ( 7)
 (.92)آية رقم  ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )9)



  

 

855 

چۆۆچ
(8) 

ب، ح، ر،  :سكن اهلاء
 .(2)جع

چېئچ
بكسرة  (3)

من الياء،  (4)اكتفاءً 
 .(5)يع: أثبتها مطلقاً 

چٻ چ
: أمال (4)

، وقلل خلف، ر، 
 .(7)ج: خبلف

 

چٺٺچ
فتح  (8)

أ، د، ح، : الياء وصالً 
 .(9)جع

  

                                                           

 (.92)آية رقم  ( 8)
 (. وهو مرَّ ( )ب)ِف ( 2)
 .81ص ( 88)التعليق رقم : رينظ. والباقون بضم اهلاء. أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)
 (.94)آية رقم  ( 3)
 .والصواب ما أثبتُّه( اتفاقاً (: )ج)ِف  ( 4)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )5)
 (.94)آية رقم  ( 4)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب) وِف. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (.94)آية رقم  ( 8)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )9)

81. 



  

 

854 

چ ٿ ٺ ٺ چ
أدغم  (8)

 .(2)ي: وصالً 
چٹڤچ

أدغم  (3)
، خبلف، ط: وصالً 

 .(4)ي

چڃ ڄ  ڄچ
فتح  (5)

أ، ح، : الياء وصالً 
 .(4)جع

چ ڃ         ڃ چ
أدغم  (7)

 .(8)ي: وصالً 

 

 
 

  

                                                           

 (.94)آية رقم  ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرسبق الكالم عن السوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )2)
 (.97)آية رقم  ( 3)
 .فالراء ليست جمزومة وهو خطأ؛( مثله چڄ  ڄچ : )بزيادة( ب)ِف ( 4)
السوسي، وكذا كل راء جمزومة بعدها الم، والباقون باإلظهار، وهو الوجه الثاين للدوري، ( ي)الدوري عن أيب عمرو، ( ط)

، 2/8288العقد النضيد : ينظر. دوريفر وخلف أصليهما، وكذلك وافق يعقوب أصله ِف أحد وجهي الوافق أبو جع
 .893الفريدة البارزية ص 

 (23ص : )الشاهد من الشاطبية
ُباَل ... َوالرَّاُء َجز ماً ِباَلِمهاَ  ... -281 ُل ُف يَذ  ِم طاَل بُاخل   َكَواِصرب  حِلُك 

 (87ص : )ومن الدرة
 ... َر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث َوَأظ هَ  -38
ُت وََكاغ ِفر  يل يُرِد  َصاَد ُحو اَل ... َوَهل  بَل  َفىًت َهل  َمع  تَ َرى َولَِبا بَِفا  -39  نَ َبذ 

 (.98)آية رقم  ( 5)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ( )4)
 (.98)آية رقم  ( 7)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، وقد سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظر( ي( )8)



  

 

857 

چڇچ
: أمال (8)
، وقلل ف، ر، خل

 .(2)ج: خبلف

چڎچ
م، : أمال (3)
، وِف الوقف ف، خل

 .(4)على أصلهما ل، ف

چگچ
بفتح  (5)

 .(4)ك، جع: التاء
چگڳچ

(7) 
: واواً  [الفاء]أبدل 

، (8)[جع]، ي، [ج]
، ر :چڳچوأمال 

خبلف،  ج: وقلل]
 [ب/57] .(9)[ح

 
  

                                                           

 (.99)آية رقم  ( 8)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : نظري. خبلف
 (.99)آية رقم  ( 3)
 .89ص ( 81، 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )4)
 (.811)آية رقم  ( 5)
 (.تقدم ِف أول السورة(: )ج)ِف ( 4)

 .822ص  أبو جعفر، والباقون بكسر التاء، سبق( ث)ابن عامر، ( ك) 
 (.811)آية رقم  ( 7)
 (.أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 8)
ألفاً، والباقون بتحقيقها، إال حزة وقفاً، فله  چگچأبو جعفر، أي بإبدال مهزة ( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج)

 .837ص ( 8)التعليق رقم : اإلبدال ايضاً، ينظر
 (.ف، وقلل ج، ح: لأما(: )ج)وِف  .(ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 9)

وكذلك إبدال مهزها للسوسي، واإلبدال مع اإلدغام . 839ص ( 8)التعليق رقم : وقد سبق الكالم عن إمالة ألفها، ينظر
 .823ص ( 4)التعليق رقم : أليب جعفر، والوجهني وقفاً حلمزة، ينظر
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چ ڱ    ڳچ
أظهر  (8)

أ، د، م، ن، : وصالً 
 .(2)جع، يع

چڻ  ڻڻچ
فتح  (3)

 أ، ح،: الياء وصالً 
 .(4)جع

چ        ڭ ۓۓ چ
فتح  (5)

 .(4)ج، جع: الياء وصالً 
چۆ ۇ   ۇ    ڭ چ

مرَّ  (7)
چٻچيد عَ ب ُ 

(8). 

 
  

                                                           

 (.811)آية رقم  ( 8)
 (. ب) سقط من( م( )2)
: ينظروالباقون باإلدغام وصالً، . يعقوب( يع)أبو جعفر، ( جع)عاصم، ( ن)بن ذكوان، ا( م)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)

 .89ص ( 4)التعليق رقم 
 (.811)آية رقم  ( 3)
 . وهو خطأ( د) :بزيادة( ب)ِف ( 4)
 .82ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بسكون الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)نافع، ( أ)
 (.811)ة رقم آي ( 5)
من رواية ورش، ووافق يعقوب وخلف أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً، وافق أبو جعفر أصله ( جع)ورش، ( ج( )4)
 .8/583، النجوم الزاهرة 249ص املبسوط : ينظر. صليهماأ

 (33ص : )قال الشاطب
َويت  َور شر  -412  ...َوِف ِإخ 

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت  َكَقالُ   -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... وَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.811)آية رقم  ( 7)
التعليق رقم : ، ينظرچٻچِف هناية اآلية اليت بدايتها  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ قوله : ، أي(843)البقرة آية ( 8)
 .819ص ( 9، 8)

بينها وبني الياء، أو إبداهلا واوًا لنافع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ورويس، وحتقيق  تسهيل اهلمزة الثانية: وحكمها
 . 283، التحبري ص 845إبراز املعاين ص : ينظر. اهلمزتني للباقني، وافق الثالثة أصوهلم إال روح عن يعقوب

 (87ص : )الشاهد من الشاطبية
َرى ِف  -219 ِهيُل ااُلخ  ِتالَِفِهماَ مَسَا َوَتس   ... اخ 
 َيَشاُء ِإىل كال َياِء أَق  َيُس َمع ِداَل ...  -288
ثَِر ال ُقرَّاِء تُ ب َدُل َواُوَها  -282  ...َوَعن  َأك 

 (84ص : )ومن الدرة
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 



  

 

859 

چۆ ۆچ
مرَّ  (8)

 .(2)قريباً 
چوئچ

(3)
: أمال  
ح، : وقلل ف، ر، خل،

 .(4)ج :وخبلف

چ ۅ    ۅ    ۋ چ
(5) 

 .(7)[عشر]، (4)احلزب
چ ۆئ ۇئۇئ چ

(8) 
 .(9)ي: أدغم وصالً 

  

                                                           

 (.811)رقم  آية ( 8)
 .854ص ( 2)
 (.مرَّ مراراً ( )ب)وِف (. 818)آية رقم  ( 3)
ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 4)

83. 
 (. 818)آية رقم  ( 5)
ص ( 4)التعليق رقم : واصالحاً، ينظر وقد عرفت احلزب لغةً . 331غيث النفع ص : بل هو نصف احلزب، ينظر ( 4)

71. 
 (.ج)و ( أ)سقط من ( 7)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر
 (.818)آية رقم  ( 8)
 .81ص ( 7)التعليق رقم : سبق الكالم عن إدغام املثماثلني للسوسي، ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، و  (ي( )9)



  

 

841 

چجئچ
بضم  (8)

 .(2)ف، يع: اهلاء
چڀچ

بألف  (3)
بعد الكاف، بعدها مهزة 

، (4)د، جع: مكسورة
 ،(5)[جع]: سهل اهلمزة

ح، : ]وِف الوقف بالياء
، والباقون هبمزة (4)[عي

بعد الكاف، وياء 
 .(7)مشددة بعدها

چ ڍ ڍ چ
فتح  (8)

 .(9)أ، جع: الياء وصالً 

 
                                                           

 (.818)آية رقم  ( 8)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : ب، والباقون بالكسر، ينظريعقو ( يع)حزة، ( ف( )2)
 (.815)آية رقم  ( 3)
 (.جع)بدل ( ح(: )ج)ِف ( 4)
 (.ج)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من  ( 5)
، وأليب جعفر تسهيل اهلمزة بينها وبني الياء مع التوسط چوََكاِئنچ: أبو جعفر، فتصبح قراءهتما( جع)ابن كثري، ( د)

 (44ص : )قال الشاطب .2/242النشر : ينظر. أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهماوالقصر، خالف 
ُر مَه زَتِِه َداَل ...  -571  َوَمع  َمد  َكائِن  َكس 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
ُء َوَسه اَل ...  -33  والنَِّسي 
رَائِي َل َكائِن  َوَمدَّ أُد   -34  ...أَرَي َت َوِإس 

 (.ب)سقط من ( وِف الوقف بالياء)، (ب)و ( أ)سقط من ملعكوفتني ما بني ا( 4)
 (.ج)سقط من ( والباقون هبمزة بعد الكاف، وياء مشددة بعدها) (7)
 .234التلخيص ص : ينظر. يعقوب، ويقف الباقون بالنون، والثالثة من موافقتهم ألصوهلم( ي)أبو عمرو، ( ح)

 .2/294التذكرة : ينظر. ضطرار؛ ألن هذه الكلمة ليست موضع وقفوقف االختبار أو اال: واملراد بالوقف هنا
 (38ص : )قال الشاطب رحه اهلل

َو بِال َياِء ُحص اَل ... وََكأَي ِن ال   ...  -381  ُوُقوُف بُِنوٍن َوه 
 (89ص : )وقال ابن اجلزري

 َوبِال َياِء ِإن  حُت َذف  ِلَساِكِنِه َحاَل ...  -51
ِسر  َوالَم َما َكتُ غ ِن النُّ   -58  ِل َمع  َوي َكأَنَّه  َوي َكَأنَّ َكَذا َتاَل ... ُذر  َمن  يُ ؤ َت َواك 

 (.818)آية رقم  ( 8)
، النشر 44التيسري ص : أبو جعفر، والباقون بالسكون ِف احلالني، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر( جع)نافع، ( أ) ( 9)
 (32ص : )قال الشاطب .2/845

 ...ين َمع ُه َسِبيِلي لَِناِفٍع لَِيب  ُلوَ  -393
 (89ص : )وقال ابن اجلزري

َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 



  

 

848 

چژ ژچ
الياء  (8)
ثابتة ِف احلالني 

 .(2)للكل

چڱ ڱ چ
بنون  (3)

 (5)،(4)ع :وكسر احلاء

: چڱچوبضم هاء 
 ،(4)ف، يع

ف، : چىوحَ يُ چوأمال 
: وقلل خبلف ر، خل،

 .(7)ج

چ ں چ
ح،  :أمال (8)
: ، وقللف، ر، خل

 .(9)ج

  

                                                           

 (.818)آية رقم  ( 8)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( للكل) ( 2)
 (.819)آية رقم  ( 3)
 (.ع)والصواب ( ح)ذُِكر  حتريف،(: ج)ِف ( 4)
: ينظر. تهم ألصوهلمموضعي النحل واألنبياء، والثالثة من موافقِف حفص، والباقون بالياء وفتح احلاء، وكذلك ( ع)( 5)

 . 884، إرشاد املبتدي ص 358السبعة ص 
 (42ص : )قال الشاطب

يِعَها  -783 ُر َحاِء مجَِ  ... َونُونر ُعالً ... َويُوَحى إِلَي ِهم  َكس 
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، ينظر( يع)حزة، ( ف( )4)
اختصار ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. خبلف
 (.819)آية رقم  ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )9)

82. 



  

 

842 

چڭ ڭ چ
بتاء  (8)

أ، ك، ن، : اخلطاب
 .(2)جع، يع

چۇچ
ر كِ ذُ  (3)

 .(4)قبل
چٴۇ  ۈچ

(5) 
ن، ف، : الذال فف  خيَُ 

 (4)ر، جع، خل

چۋچ
: أمال (7)

 .(8) ف، خل م،

  

                                                           

 (.819)آية رقم  ( 8)
 (.ج)سقط من ( جع)( 2)
يعقوب، والباقون بياء الغيبة، وافق أبو جعفر وخلف ( يع)أبو جعفر، ( جع)عاصم، ( ن)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ)

 .8/531، البستان البن اجلندي 444/ 2 الكنز: ينظر. أصليهما، وخالف يعقوب أصله
 ( 58ص : )قال الشاطب

 ِخطاَباً َوُقل  َِف يُوُسٍف َعمَّ نَ ي َطاَل ... َوَعمَّ ُعالً الَ يَ ع ِقُلوَن َوحَت َتهاَ  -434
 (25ص : )وقال ابن اجلزري

َ ال َقَصص  يُ و ُسٍف َحاَل   ... يَ ع ِقُلوا َوحَت    ... -814  ُت َخاِطب  َكَياِسني 
 (.881)آية رقم  ( 3)
 .851ص  ( 4)
 (.881)آية رقم  ( 5)
 (.ج)سقط من ( خل( )4)
خالف أبو جعفر ، خلف، والباقون بتشديد الذال( خل)أبو جعفر، ( جع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)

ربي ص ، خالصة األباث للجع888، العنوان ص 248املبسوط ص : ينظر. أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهما
 .487، التحبري ص 242

 (42ص : )قال اإلمام الشاطب رحه اهلل
بُوا ثَابِتاً َتاَل  ... -784  َوَخف ف  ُكذ 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري رحه اهلل
فُّ  -837 بُوا ات ُل اخلِ   ... ِحًى ُكذ 

 (.881)آية رقم  ( 7)
 .89ص ( 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر .خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )8)
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چۅچ
بنون  (8)

واحدة، واجليم مشددة، 
ك، ن، : وفتح الياء

 .(2)يع

چۅۉچ
(3) 

على  ل، ف (4)[يقف]
 .(5)أصلهما

 ەئ  ەئ  ائچ

چوئ
 .(7)عشر (4)

چېئچ
 :أمال (8)

: ، وقللح، ف، ر، خل
 .(9)ج
 [أ/58]

 

 

  

                                                           

 (.881)آية رقم  ( 8)
 (.ج)سقط من ( ك: الياءوفتح ) ( 2)
، وأبو چفَ نُ ن ِجيچ سكان الياءإوختفيف اجليم و  ،الثانية ساكنةيعقوب، والباقون بنونني، ( يع)عاصم، ( ن)ابن عامر، ( ك)

 . 248، اإلشارة ص 831التيسري ص : ينظر. جعفر وخلف من موافقتهما ألصليهما، وخالف يعقوب أصله
 (42ص : )الشاهد من الشاطبية

ِذف  َوَشد د  َوَحر َكن   -784  ... َكَذا نَل  ... َوثَاينَ نُ ن ِج اح 
 (29ص : )ومن الدرة

 ...ُن َي َحاِمدر ...  -837
 (.881)آية رقم  ( 3)
 (.يوقف: )ِف مجيع النسخ ( 4)
إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط واملد، مث تسهيلها بينها : ما حال الوقف مخسة أوجههل حزة، ( ف)هشام، ( ل( )5)

 . 45حتفة األنام ص : ينظر. وبني الواو بالروم مع املد والقصر
 (28 ،21ص : )قال الشاطب

َخاَل ... ِسَوى أَنَُّه ِمن  بَ ع ِد َما أَِلٍف َجرى  -238 َما تَ َوسََّط َمد  ُلُه َمه   ُيَسه 
َما َتَطرََّف ِمث  َلُه  -239 ُصُر أَو  مَي ِضي َعَلى ال َمد  أَط َواَل ... َويُ ب ِدلُُه َمه   َويَ ق 
رِيُك أَو  أَِلفر حُمَر   -252 َلُه الَتح   رَكاً طََرفاً فَال بَ ع ُض بالرَّو ِم َسهَّاَل ... َوَما قَ ب  

 (.888)آية رقم  ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 7)
 (.888)آية رقم  ( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )9)

82. 
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چېئچ
أشم  (8)

ف، ر، يس، : الصاد
 .(2)خل

چیچ
أمال  (3)

، ر، ف: وقفاً خبلف
: وقلل خبلف خل،

  .(4)ج

 

*   *   * 

                                                           

 (.888)آية رقم  ( 8)
الصاد وكذا كل ما كانت فيه . خلف، والباقون بالصاد اخلالصة( خل)رويس، ( يس)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

حبري ص ت، ال842الوجيز ص : ينظر. وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وكذا يعقوب من رواية روح. الساكنة وبعدها د
348 . 

 (48ص : )الشاهد من الشاطبية
َاُم َصاٍد َساِكٍن قَ ب َل َدالِِه  -413 اَُل ... َوِإمش  َدُق زَايًا َشاَع َوار تَاَح َأمش   َكَأص 

 (24ص : )ومن الدرة
م  بَابَ ...  -95  َأص َدُق ِطب  َواَل  َوَأمشِ 

أن ختلط لفظ الصاد بالزاي ومتزج أحد احلرفني باآلخر  :تهوكيفي. 78خلط حرف برف، إبراز املعاين ص  :واإلشمام هنا
، 29املكرر ص : ، ينظرعلى صوت الزاي بيث يتولد منهما حرف ليس بصاد وال بزاي ولكن يكون صوت الصاد متغلباً 

 .58الواِف ص 
 (.888)آية رقم  ( 3)
 .79ص ( 2)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) (4)
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 (8)[الرعدسورة ]

ٱ     ٻ ٻ ٻ
(2) 

چٱچ
ر ِف كِ ذُ  (3)
 .(4)أول يونس

چڤچ
: أمال (5)
، وقلل ف، ر، خل

 .(4)ج: خبلف

چۇچ
أمال وقفاً  (7)

، خل ،ر ،ف: خبلف
 .(8)ج: وقلل خبلف

  

                                                           

  .سقط من األصل( 8)
ڳ ڳ ڱ ڱ چ : مكية إال آيتني: مدنية، وقيل: ِف ترتيب املصحف، واختلف ِف نزوهلا، فقيل( 83: )رقم السورة

ربعون آية ِف عد  الكوِف، وهي ثالث وأ، [43] چٱٻ ٻٻ ٻچ، [38] چڱ ڱ ں ں
املرر ، 849لداين ص البيان ل: ينظر. عّد الشامي املكي واملدنيني، ومخس ِف عد البصري، وسبع وأربعون ِف وأربع ِف عد  

املقصد لتلخيص ما ِف املرشد  ،4/339البحر امليط أليب حيان ، 287فنون األفنان ص  ،3/291الوجيز البن عطية 
 .288ز للمخلاليت ص القول الوجي، 48ص 

 .78سبق التنبيه على أوجه البسملة بني السورتني وغريها ص ( 2)
 (.8)من آية رقم ( 3)
 .78ص ( 5)ِف التعليق رقم سبق ذكر السكت وإمالة الراء ( 4)
 (.2)آية رقم  ( 5)
: ينظر. مز خبلفر ( بخ: )(ج)و  (ب)وِف . والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
 (. 2)آية رقم ( 7)
 (. ب)سقط من ( وقفاً خبلف) ( 8)
 .79ص ( 2)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
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چڑکچ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چگچ

فتح ي (3)
: الغني، ويشدد الشني

، ر، يع، ص، ف
 .(4)خل

چڻچ
 مرفوع (5)

 (7).(4)[وفاقاً ]
 ۀہچ

چہہ
بالرفع  (8)

، د، ح، ع، يع: فيهن
 .(9)والباقون خبفضها

  

                                                           

 (. 3)آية رقم ( 8)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : نظرالسوسي، أدغم التاء ِف أحد عشر حرفاً، والباقون باإلظهار، ي( ي( )2)
 (. 3)آية رقم ( 3)
، والباقون بسكون الغني وختفيف چيُ َغش يچخلف ( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص( )4)

 .883الوجيز ص  ،219املبسوط ص : ينظر. الشني، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله
 (54ص : )قال الشاطب

َبةر  -487  ...َويُ غ ِشي هِباَ َوالرَّع ِد ثَ قََّل ُصح 
 (24ص : )وقال ابن اجلزري

ُدد  َمع  أُبَ ل ُغُكم  َحاَل ...  -883 َتُح اش   تُ ف 
 ... يُ َغش ي  َلهُ  -884

 (. 4)آية رقم ( 5)
 (.ب)سقط من ( مرفوع وفاقاً  چڻچ) (.ب)و ( أ)سقط من ( وفاقاً ) (4)
 .2/289إعراب القرآن للنحاس : ينظر. ملرفوع على االبتداءا چڻچ بالرفع عطفاً على  (7)
 (. 4)آية رقم ( 8)
  .والصواب ما أثبتُّه (.د، ح، ع، يع: بالرفع فيهن چۀ ہ ہ ہ.. ڻچ (: )ب)ِف ( 9)
 . (ج)و  (ب)سقط من ( والباقون خبفضها)
، اإلشارة ص 838التيسري ص : نظريعقوب، وافق الثالثة أصوهلم، ي( يع)حفص، ( ع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)

258. 
 (42ص : )رحه اهلل قال الشاطب

َواٍن اَوَّالَ  -787 ُر ِصن   ِضَها َرف عر َعَلى َحقُُّه ُطاَل ... َوَزر عر َنَِيلر َغي    َلَدى َخف 
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چھچ
بالياء  (8)

ك، ن، : (2)[غيبةً ]
ف، ر، : ، أمال(3)يع

: ، وقلل خبلفخل
 .(4)ج

چھچ
بالياء  (5)

ف، ر، : (4)[غيبةً ]
 .(7)خل

چۓڭچ
(8) 

 .(9)أ، د: أسكن الكاف
 ٴۇۋچ

چۋ
دغم أ (81)

ح، ق، : وصالً 
 (82).(88)ر

                                                           

 (. 4)آية رقم ( 8)
 .راءة الباقني هنا بالتأنيث ال باخلطابواستخدام لفظ الغيبة فيه جتوُّز؛ ألن ضد الغيبة اخلطاب، وق. (الغيبة) :(أ)ِف ( 2)
يعقوب، والباقون بتاء اخلطاب، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب ( يع)عاصم، ( ن)ابن عامر، ( ك( )3)

 (42ص : )قال الشاطب. 289التلخيص ص  ،217املفتاح للقرطب ص  ،288الوجيز ص : أصله، ينظر
َقى َعاِصمر وَ  -788  ...اب ُن َعاِمٍر َوذَكََّر ُتس 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
َقى َمَع ال ُكفَّاُر َصدَّ اض ُمَمن  َحاَل ...  -837  َوُيس 

 (. ب)سقط من ..( أمال( )4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (. 4)آية رقم ( 5)
فيه فاستخدام لفظ الغيبة قد قصد بذلك الياء املثناة التحتية، وأما و (. ب)، وما أثبتُّه من (الغيبة( )ج)و ( أ)ِف ( 4)

 .طاب، وقراءة الباقني هنا بالنونجتوُّز؛ ألن ضد الغيبة اخل
، 888إرشاد املبتدي ص : خلف، والباقون بالنون، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
 (42ص : )قال الشاطب. 241، التحبري ص 2/297نشر ، ال2/521

 َوُقل  بَ ع َدُه بِال َيا يُ َفض ُل ُشل ُشاَل ...  -788
 (. 4)آية رقم ( 8)
 ،چڀچ : ابن كثري، حيث وردت ِف القرآن، وافقهم أبو عمرو فيما أضيف إىل ضمري املؤنث( د)نافع، ( أ( )9)

: وافق يعقوب أصله فيما مل يضف إىل اهلاء، ووافق خلف أصله، ينظروالباقون بضم الكاف، خالف أبو جعفر أصله، و 
 (42ص : )قال الشاطب. 75، العنوان ص 83، التيسري ص 858املبسوط ص 

راً َوِف ال َغري ِ ُذو ُحاَل ... َوَحي   ...  -524 ُلَها ذِك   مُثاَ ُأك 
 (22ص : )وقال ابن اجلزري

ُل ِإذ   -75 ًقا االُك  ُلَها الرُُّعب  َواالذ ُن َوُسح  ًا َحَوى ال ُعاَل ... أُك  ٍت ُشغ ِل ُرح   َوُخط َواِت ُسح 
 (. 5)آية رقم ( 81)
 (.ج)و ( ب)سقط من ( ح، ق، ر: الً أدغم وص چٴۇۋ ۋچ( )88)
الكسائي، والباقون باإلظهار، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب ( ر)خالد، ( ق)أبو عمرو، ( ح( )82)

 =                                               .892املكرر  ،211الكفاية الكربى ص  ،8/883تذكرة ال: أصله، ينظر
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 چۅۉچ
چېچ

باالستفهام  (8)
ِف األول، واإلخبار ِف 

، وِف (2)أ، ر، يع: الثاين
األول باخلرب والثاين 

 .(3)ك، جع: باالستفهام

والباقون باالستفهام 
 نافعفيهما، أما قراءة 

ِف األول هبمزتني، الثانية 
مسهلة، لكن أدخل 

بينهما ألفاً، وِف  قالون
 .مزة واحدةالثاين هب

هبمزة  يعقوبوأما 
مكسورة، ورويس 

هبمزتني الثانية مسهلة، 
 وروحوِف الثاين هبمزة، 

ِف األول هبمزتني،  وِف 
 .الثاين هبمزة واحدة

 (4)الكسائيوأما 
باالستفهام ِف األول، 

واإلخبار ِف الثاين، وأما 
ِف األول  ابن عامر

هبمزة واحدة، وِف الثاين 
 .هبمزتني حمققتني

  

                                                                                                                                                                          

 (23ص : )قال الشاطب= 
ز ِم ِِف ال َفاٍء َقد  َرَسا  -277  حَِيداً َوَخي  ر  ِِف يَ ُتب  قَاِصداً َواَل ... َوِإد َغاُم بَاِء اجلَ 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 ...َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث َوَأظ   -38
ُت وََكاغ ِفر  يل يُرِد  َصاَد ُحو اَل ... َولَِبا بَِفا ...  -39  نَ َبذ 

 (. 5)آية رقم ( 8)
 .يعقوب( يع)الكسائي، ( ر)نافع، ( أ( )2)
 .أبو جعفر( جع)ابن عامر، ( ك( )3)
 (.وأما الكسائي فكابن عامر) (:ج)و  (ب)وِف ( 4)
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بينهما  هشاموأدخل 
ألفاً بال خالف، وأما 

ِف األول  أبو جعفر
 ،كابن عامر

وِف الثاين بالتسهيل 
. واإلدخال بينهما ألفاً 

 أبو عمرووابن كثير و
باالستفهام ِف األول 

 والثاين،

بتسهيل الثانية،  (8)[و]
أدخل  أبو عمروو

والباقون . بينهما ألفاً 
 ن، : وهم

باالستفهام  (2)ف، خل
 [ب/58]فيهما 

، هبمزتني (3)[معاً ]
حمققتني من غري إدخال 

 .(4)بينهما

                                                           

 .سقط من مجيع النسخ، ال يتم السياق إال به( 8)
 (.خلفو  حزةو  عاصم)(: ج)وِف  .خلف( خل)حزة، ( ف)عاصم، ( ن( )2)
 .سقط من األصل( 3)
 :والخالصة في الهمز المكرر في هذا الموضع( 4)
 .ش يسهلها بال إدخالباالستفهام ِف األول واإلخبار ِف الثاين، وقالون يسهل اهلمزة الثانية مع اإلدخال، وور : نافع -8
 .باالستفهام فيهما، وله تسهيل اهلمزة الثانية بال إدخال: ابن كثري -2
 .فيهما، وله تسهيل الثانية مع اإلدخال مباالستفهما: أبو عمرو -3
بال باإلخبار ِف األول واالستفهام ِف الثاين، وهشام بتحقيق اهلمزتني مع اإلدخال، وابن ذكوان بالتحقيق : ابن عامر -4

 .إدخال
 .باالستفهام فيهما، وحتقيق اهلمزتني بال إدخال: عاصم وحزة وخلف -5
 .باالستفهام ِف األول واإلخبار ِف الثاين، وله حتقيق اهلمزتني بال إدخال: الكسائي -4
 .باإلخبار ِف األول واالستفهام ِف الثاين، وله تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال: أبو جعفر -7
دخال، ولروح حتقيقهما بال باالستفهام ِف األول واإلخبار ِف الثاين، ولرويس تسهيل اهلمزة الثانية بال إ: يعقوب -8

 ،225مربز املعاين ص  ،542إبراز املعاين ص ، 3/44املصباح الزاهر للشهرزوري ، 252املبسوط ص : ينظر .إدخال
 (43 ،42ص : )قال الشاطب. 98ص للقاضي ، اإليضاح 428التحبري ص 

َهاُمُه حَن ُو آئَِذا  -789 ِتف  َهاٍم ال ُكلُّ أَوَّاَل ... َوَما ُكر َر اس  ِتف   أَئِنَّا َفُذو اس 
ِل َوالشَّاِم خُم ربر  -791  ِسَوى النَّازَِعاِت َمع  ِإَذا َوقَ َعت  واَِل ... ِسَوى نَاِفٍع ِف النَّم 
َو ِف الثَّاين أََتى رَاِشًدا َوالَ ...  َوُدوَن ِعَناٍد َعمَّ ِف ال َعن َكُبوِت خُم   -798   ربًا َوه 
 ُأُصوهلِِم  َوام ُدد  ِلَوى َحاِفٍظ َباَل ... َوَعمَّ ِرضاً ِِف النَّازَِعاِت َوُهم  َعَلى  -793

 (84 ،85ص : )وِف اهلمزتني من كلمة
ِ ِبِكل مٍة  -883 َرى مَه َزتَ ني  ِهيُل أُخ  ُماَل مَسَا َوِبَذاِت ال فت  ... َوَتس    ِح ُخل فر لَِتج 
ِر ُحجَّةر  -894 ِر ُخل فر َلُه َواَل ... َوَمدَُّك قَ ب َل ال َفت ِح َوال َكس   هِبَا ُلذُّ َوقَ ب َل ال َكس 

 (84 ،85ص : )وقال ابن اجلزري
ر َوَسه َلن   -23  مبَدٍّ أََتى َوال َقص ُر ِف ال َباِب ُحل اَل ... لِثَانِي ِهَما َحق ق  ميَِني 
رب  ِف ااُلو ىَل ِإن  َتَكرَّر  ِإًذا ِسَوى  -25 َأاَل ... َوَأخ  ب ِح فَاس   ِإَذا َوقَ َعت  َمع  أَوَِّل الذ 
رب  ُحط  ِسَوى ال َعن َكُب اع ِكَسا  -24 َهاُم ُحم  ِفي ِهَما ِكاَل ... َوِف الثَّاِن َأخ  ِتف  ِل االس   َوِف النَّم 
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 پپچ

چپ
: مثل (8)

چہھچ
(2) 

 .(3)ذكرن

چڃڃچ
أثبت  (4)

، د: (5)[وقفاً ]الياء 
 وبالتنوين للكل

 (7).(4)[وصالً ]

چچ   چچ
أدغم  (8)

 .(9)ي: وصالً 
چڇ    ڇچ

(81) 
بالضاد وفاقاً ِف الرسم 

 .(88)واللفظ

 

  

                                                           

 (. 4)آية رقم ( 8)
 (.844)ة البقرة آي( 2)
 .«ح، يع: ف، ر، خل، وبكسرمها: بضم اهلاء وامليم وصالً  چہھچ »: قال املؤلف ِف سورة البقرة( 3)

 ر اهلاء وضم امليم، ويقف الكل، والباقون بكسهماحزة والكسائي وخلف بضمالبصريان وصاًل بكسر اهلاء وامليم، و قرأ 
 (81ص : )قال الشاطب .32ص  سراج القارئ، 2/412الكنز  :ينظر. وافق الثالثة أصوهلم .بكسر اهلاء وسكون امليم

ُر فَ ىَت ال َعاَل ... َوِمن  ُدوِن َوص ٍل َضمَُّها قَ ب َل َساِكٍن  -883 َاِء َكس   ِلُكٍل َوبَ ع َد اهل 
َا أَِو ال َياِء َساِكناً  -884 ِر قَ ب َل اهل  َاِء بالضَّم  مَش  ... َمَع ال َكس  ُر اهل   َلاَل َوِف ال َوص ِل َكس 
َباُب مُثَّ َعَلي ِهُم ال     -885 ِماَل ... َكَما هِبُِم اأَلس  ِر ُمك   ِقَتاُل َوِقف  لِل ُكل  بِال َكس 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
َاِء ُحلَّاَل  ... -88  َوالضَّمُّ ِِف اهل 
ُمِم ِان   -82 ُكن  ِسَوى ال َفر ِد َواض  ُم َفاَل تَ ُزل  طَاَب ... َعِن ال َياِء ِإن  َتس   ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 
ِع َأص لر َوقَ ب َل َسا  -83 م  َلُه َتاَل ... َوِصل  َضمَّ ِمي ِم اجلَ  رُُه َأص   ِكٍن أَت ِبًعا ُحز  َغي  

 (.7) رقم آية( 4)

 . ، وما أثبتُّه هو الصواب(أثبت الياء وصالً (: )ب)، وِف (ِف احلالني: )(أ)ِف ( 5)

.تقدمة على موضعهام( ب)، وهي ِف (أ)سقط من ( 4)
ابن كثري، والباقون بذف الياء ِف احلالني ويقفون بسكون الدال، والثالثة من موافقتهم ألصوهلم، وكذلك احلكم ( د) (7)

يسري ص الت: ، ينظر[94: النحل] چڇچ ، و [28: ، وغافر آية37 ،34: آية] چمخچ ، و [88: آية] چېچِف 
 (43ص : )قال الشاطب. 238، مربز املعاين ص 258، اإلقناع ص 833
... َوبَاٍق َدنَا... َوَهاٍد َوَواٍل ِقف  َوَواٍق بَِيائِِه  -794

(. 8) رقم آية( 8)

.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر للسوسي، املثماثلني إدغام عن الكالم سبقو  باإلظهار، والباقون السوسي،( ي( )9)
(.8) رقم آية( 81)

 ( 85ص : )بن اجلزري ِف املقدمةاحرتازاً من الظاء، قال ا( 88)
ِتطَاَلٍة َوخَم رَِج   َمي  ز  ِمَن الظَّاِء وَُكلَُّها جتَِي... َوالضَّاَد بِاس 

ِف ِظ  ِر ُعظ ِم احل  ِر اللَّف ظِ ... ِف الظَّع ِن ِظلَّ الُظه  .إىل آخر األبيات....  أي ِقظ  َوأن ظُر  َعظ ِم َظه 



  

 

878 

چڈچ
: الأم (8)

 .(2)ج: ، وقللح، ت
چکچ

أثبت  (3)
د، : الياء ِف احلالني

 .(4)يع

چڻںںچ
(5) 

: ، وقللح، ت: أمال
: أدغم وصالً ، و (4)ج
 .(7)ي

چڻڻچ
(8) 

 .(9)عشر

 

  

                                                           

 (.8) رقم آية( 8)

 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)و، أبو عمر ( ح( )2)
 (.9) رقم آية( 3)

يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ويقفون بسكون الالم، وافق أبو جعفر وخلف ( يع)ابن كثري، ( د)( 4)
 . 2/578، املبهج 2/398، التذكرة 358السبعة ص : أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر

 (35 ،34ص : )قال الشاطب
َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني   ... َوتَ ث ُبُت ِف احل 
تَ َعايل ُدرُّهُ  -435

ُ
 ... َوِف امل

 (21ص : )وقال ابن اجلزري
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني  ... ُسَف ُحز  َكُروِس اآليِ ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل 

 (.88 ،81) رقم آية( 5)

 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )4)
العقد النضيد : السوسي، يدغم الراء ِف الالم بشرط أال تكونا مفتوحتني بعد ساكن، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )7)
8/534. 

 (83ص : )قال الشاطب
َي ِف الرَّا َوأُظ ِهرَا َوِف الَّالِم رَ  -851 َراَل ... اءر َوه  َسكَِّن ُمن  

ُ
 ِإذا ان  َفَتَحا بَعَد امل

 (.88) رقم آية( 8)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 9)
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چې    ېچ
أثبت  (8)

، ونوَّن د: الياء وقفاً 
 .(2)الكل وصالً 

چ  ىئ ىئ چ
(3) 

 .(4)ي: أدغم وصالً 
چمئچ

: سكَّن اهلاء (5)
 .(4)ب، ح، ر، جع

چ ٱ     جب    يئ چ
(7) 

 .(8)ي: أدغم وصالً 

  

                                                           

(.88) رقم آية( 8)

.871ص ( 7)التعليق رقم : ابن كثري، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ويقفون بسكون الدال، ينظر( د)( 2)
(.83) رقم آية( 3)

 (.  ب)سقط من ( 4)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر للسوسي، املثماثلني إدغام عن الكالم سبق وقد باإلظهار، والباقون السوسي،( ي)
(.83) رقم آية( 5)

 (. ب)سقط من ( 4)
 .81ص ( 88) التعليق رقم: ينظر. والباقون بضم اهلاء. أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)
(.84 ،83) رقم آية( 7)

.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر للسوسي، املثماثلني إدغام عن الكالم سبق وقد باإلظهار، والباقون السوسي،( ي( )8)
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چڤچ
: أمال (8)

: ، وقلليس، ح، ت
 (3).(2)ج

چڌچ
: أظهر (4)
 .(5)د، ع، يس

چگچ
: أمال (4)
، وقلل ف، ر، خل

 .(7)ج: خبلف

چگڳڳچ
(8) 

ص، ف، ر، : بالياء
: ، ومل يدغم فيها(9)خل

 .(81)ل

 
  

                                                           

 (.84) رقم آية( 8)

  (.ب)سقط من ( يس( )2)
، 888الوجيز ص : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)رويس، ( يس)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح) (3)

 .8/892التذكرة 
 (24ص : )قال الشاطب رحه اهلل

َبالَ ... َوِف أَلَِفاٍت قَ ب َل رَا َطَرٍف أََتت   -328 يداً َوتُ ق  َعى حَِ ٍر أَِمل  ُتد   ِبَكس 
 ...َوَمع  َكاِفرِيَن ال كاِفرِيَن بَِيائِِه  -323
يَع ال َباِب َكاَن ُمقَ ...  -324  ل اَل َوَور شر مجَِ

 (88ص : )وقال ابن اجلزري
َل ُحط  َويَا  -45 َ مُي نر َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل ... َوُطل  َكاِفرِي َن ال ُكلَّ َوالنَّم   ُء يَاِسني 

 (.84) رقم آية( 4)

.888ص ( 4)التعليق : رويس، والباقون باإلدغام، ينظر( يس)حفص، ( ع)ابن كثري، ( د) (5)
(.84) رقم آية( 4)

 .اختصار خبلف( بخ(: )ج)وِف (. ب)سقط من ( خبلف( )7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
(.84) رقم آية( 8)

ص  املبسوط: خلف، والباقون بالتاء، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص)( 9)
 (43ص : )الشاهد من الشاطبية. 2/297، النشر 255
َبةر َتاَل  ... -794 َتِوي ُصح  َهل  َيس 

، فوافق ن بالياءؤو يقر  وخلف ألن حزة والكسائيمن القراء؛ ومل يدغم أحد هذه الكلمة مستثناة له، هشام، و ( ل)( 81)
 . 892إبراز املعاين ص ، 2/532غاية االختصار : الثالثة أصوهلم ينظر

 (22ص : )الشاهد من الشاطبية
تَ و ِف الَ زَاِجراً َهالُ ... َوَأظ ِهر  َلَدى َواٍع نَِبيٍل َضَمانُُه  -273 َوِف الرَّع ِد َهل  َواس 
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چڻچ
: بضم اهلاء (8)

 .(2)ف، يع
چہہچ

أدغم  (3)
 .(4)ي: وصالً 

چ ۈ   ۈ چ
بياء  (5)

ع، ف، ر، : الغيب
 .(4)خل

چۋچ
ح، : أمال (7)

 .(8)ج: ، وقللت

  

                                                           

(.84) رقم آية( 8)

 (. مرَّ   چڻچ( ب)وِف ( 2)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، سبق نظريه، ينظر( يع)حزة، ( ف)
(.84) رقم يةآ( 3)

.831ص ( 2)ينظر التعليق رقم السوسي، والباقون باإلظهار، ( ي)( 4)
(.87) رقم آية( 5)

الكامل : خلف، والباقون بتاء اخلطاب، وافق الثالثة أصوهلم، ينظر( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع)( 4)
 . 2/521الكنز ، 3/921الآللئ الفريدة  ،889إرشاد املبتدي ص  ،578ص 

 (43ص : )قال الشاطب
... َوبَ ع ُد ِصَحابر يُ و ِقُدونَ  -795

(.87) رقم آية( 7)

 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )8)
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چی        ی ی چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چحئمئچ

(3) 

، ف، ر، خل: أمال
: خبلفو  ،ح: وقلل

  .(4)ج

: مثل
چہھچ

(5). 
چ مح چ

: أمال (4)
، وقلل ف، ر، خل

: ، وأبدل(7)ج: خبلف
 [أ/59. ](8)ي، جع

  

                                                           

(.88 ،87) رقم آية( 8)

 (. ب)سقط من ( 2)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن المالك سبق وقد باإلظهار، والباقون السوسي،( ي)
(.88) رقم آية( 3)

ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 4)
83. 

 .(ج)و  (ب)سقط من ( چہھچ :مثل(. )844)البقرة آية  (5)
 .871ص ( 3)ء من حيث الضم والكسر، وسبق نظريها قريباً، ينظر، التعليق رقم أي مثلها ِف حكم امليم واهلا

(.88) رقم آية( 4)

: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم 

 .وهي خطأ( ج: )بزيادة( ج)نسخة  ِف( 8)
أبو جعفر، والباقون بالتحقيق، والكلمة مستثناة لورش، خالف أبو جعفر أصله، وخالف كذلك ( جع)ي، السوس( ي)

 .832، اإليضاح للزبيدي ص735-3/728فرائد املعاين : يعقوب أصله من رواية السوسي، ووافق خلف أصله، ينظر
 (88ص : )قال الشاطب

 فَ َور شر يُرِيَها َحر َف َمدٍّ ُمَبد اَل ...  ِإَذا َسَكَنت  فَاًء ِمَن ال ِفع ِل مَه َزةر  -284
 ...ِسَوى مُج َلِة اإِليَواِء  -285
الَ ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 

 (84ص : )زريوقال ابن اجل
... ن  ِإذَ ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28
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چمخچ
: أبدل ياءً  (8)

 .(2)ج، ي، جع
چجسچ

 .(4)مرفوع (3)
چٻٱٻچ]

(5) 
 .(4)[حزب

چڀچ
ف، : أمال (7)

: ، وقلل خبلفر، خل
 ،(8)ج

چڤڤچ
(9) 

 .(81)عشر

  

                                                           

(.88) رقم آية( 8)

 .882ص ( 8)التعليق رقم : والباقون بالتحقيق، ينظر. أبو جعفر( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج( )2)
(.88) رقم آية( 3)

.83/884اجلدول ِف إعراب القرآن : يظر". بئس"فاعل ( 4)
(.89) رقم آية( 5)

 . (أ)سقط من ( 4)
.233، مجال القراء ص 274، فنون األفنان ص 388البيان للداين ص : ة احلزب السادس والعشرون، ينظريوهو بدا

(.89) رقم آية( 7)

التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)(. ج)سقط من ( خبلف)( 8)
 .82ص ( 4)
(.28) رقم آية( 9)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 81)
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چژ ژ چ
أمال  (8)

ف،  :چژچوقفاً ِف 
 ، ح: ، وقللر، خل

 ،(2)ج: خبلفو 

ح، : چژچوأمال 
 .(3)ج: ، وقللت

چڌچ
رمست  (4)
 .بالدال بال نقطة

ه ِف على أصل ورش
 .(5)اهلمزة

چائچ
 ،(7)[ذكر] (4)

چٻ ٻچ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 
 

  

                                                           

.، وهو خطأ(چڀچ: مثل چژچ(: )ب)وِف  (.24 ،22) رقم آية( 8)
ورش، وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتقاء الساكنني، ( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) (2)

 .887ص ( 5)التعليق رقم : والباقون بالفتح، ينظر
 (.ب)سقط من ...(  چژچ وأمال( )3)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)ي، الدوري عن الكسائ( ت)أبو عمرو، ( ح)
 (.22) رقم آية( 4)
 .88ص ( 7)التعليق رقم : ِف مد البدل الذي بعد اهلمزة، ينظر: أي( 5)
.وسيأيت( 34)، وموضع من آية رقم (24) رقم آيةاملوضعان من ( 4)
 .83ص ( 7)التعليق رقم : ينظر (.ب)و ( أ)سقط من ( 7)
 (.29) رقم يةآ( 8)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، أدغم التاء ِف أحد عشر حرفاً، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )9)
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ف،  چٻ چوأمال 
 ، ح: ، وقللر، خل

 .(8)ج: خبلفو 

چٿ ٿ چ
مرَّ  (2)

 (4).(3)ذكره
چڃچ

بكسرة،  (5)
: (4)أثبت الياء ِف احلالني

 .(7)، وحذف الباقونيع

چڃڃچچ
(8) 

 .(9)عشر
، د: بالنقل واحلذف

 .(81)ف: وِف الوقف
  

                                                           

 (.ب)سقط من ( ح: وقلل( )8)
 .83ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (.31) رقم آية( 2)
(.مرّ  چٿچ ،  چائچ( )ب)ِف  (3)

 .«ف، ر، خل، يع: ح، ويضمهما: بكسر اهلاء وامليم[ 244] چڇ ڍچ »: قال املؤلف ِف سورة البقرة (4)
ضم اهلاء وامليم حلمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وكسر اهلاء وامليم أليب عمرو، وكسر اهلاء وضم امليم : وحكمها وصالً 
، املكرر 8/274النشر : ينظر. امليم حلمزة ويعقوب، وكسر اهلاء وسكون امليم للباقني ضم اهلاء وسكون: للباقني، ووقفاً 

 .894ص 
 (81، 9ص : )قال الشاطب

اِء َوق فاً َوَمو ِصالَ ... َعَلي ِهم  إِلَي ِهم  َح َزةر َوَلَدي ِهمُو  -881   مجَِيعاً ِبَضم  اهل 
ُر فَ ىَت ال َعاَل ...  َوِمن  ُدوِن َوص ٍل َضمَُّها قَ ب َل َساِكنٍ  -883 َاِء َكس   ِلُكٍل َوبَ ع َد اهل 
َا أَِو ال َياِء َساِكناً  -884 ِر قَ ب َل اهل  َاِء بالضَّم  مَش َلاَل ... َمَع ال َكس  ُر اهل   َوِف ال َوص ِل َكس 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِسر  َعَلي ِهم  إِلَي ِهُم ...  -88 َاِء ُحلَّاَل َلَدي ِهم  فَ ىَتً َوالضَّ ... َواك   مُّ ِِف اهل 
ُمِم ِان   -82 ُكن  ِسَوى ال َفر ِد َواض  ُم َفاَل ... َعِن ال َياِء ِإن  َتس   تَ ُزل  طَاَب ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 
ِع َأص لر َوقَ ب َل َسا  -83 م  َلُه َتاَل ... َوِصل  َضمَّ ِمي ِم اجلَ  رُُه َأص  ِكٍن أَت ِبًعا ُحز  َغي  

 .(31) رقم آية( 5)
(.مطلقاً (: )ج)ِف ( 4)

 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )7)
 (.38) رقم آية( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 9)
 . (ج)و  (ب)سقط من ( ف: وِف الوقف) (81)
.828ص ( 7)ق رقم التعلي: والباقون بالتحقيق ِف احلالني، ينظرحزة، ( ف)ابن كثري، ( د)
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چڍڌچ
أخفى  (8)

 .(2)ي: وصالً 
چڌچ

 :أمال (3)

 ، ح: ، وقللف، ر، خل
 .(4)ج: خبلفو 

چڑڑچ
بألف  (5)

 .(4)خبلف ه: بعد الياء
چگگچ

أمال  (7)
، ف، ر، خل: وقفاً 

 .(8)ج: وقلل خبلف

چ ۀ چ
ح، : أمال (9)

 .(81)ج: ، وقللت
چۓۓچ

(88) 
ح، : بكسر الدال وصالً 

  ،(82)ن، ف، يع

، (83)جع: وأبدل ياءً 
 .(84)[ف :وِف الوقف]

چۆچ
(85) 

د، ع، : باإلظهار
 .(84)يس

  

                                                           

 (.38) رقم آية( 8)
.89ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي(. )أدغم وصالً (: )ب)ِف  (2)
 (.38) رقم آية( 3)
ص ( 7)التعليق رقم : ينظر ورش، والباقون بالفتح،( ج)عمرو،  أبو( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 4)

83. 
 (.38) مرق آية( 5)
ياء ساكنة ومهزة حمققة وهو الوجه اآلخر للبزي، وقد سبق البزي، والباقون بتاء بعدها ( ه)(. ب)سقط من ( خبلف( )4)

 .851ص ( 7)التعليق رقم : نظريها، ينظر
 (.38) رقم آية( 7)
اء الساكنني، والباقون وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتق. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .852ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. بالفتح
 (.38) رقم آية( 9)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )81)
 (.32) رقم آية( 88)
.843ص ( 8)التعليق رقم : ، ينظريعقوب، والباقون بالضم( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح) (82)
، املستنري ص 222، التحبري ص 94خالصة األباث للجعربي ص : أبو جعفر، خالفًا ألصله، ينظر( جع) (83)

 (84ص : )قال ابن اجلزري. 833، اإليضاح للزبيدي ص 844
زِي  َونَاِشَيًة رِيَا   -31 تُ ه  َخاِسًئا َأاَل  نُ بَ و ي  يُ َبط ي  َشانَِئك  ... َكَذاَك قُرِي اس 

 .888حتفة األنام ص : حزة، والباقون بالتحقيق مطلقاً، ينظر( ف(. )ب)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط من  (84)
 (21ص : )الشاهد من الشاطبية

ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس  َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 

 (.32) رقم آية( 85)
.888ص ( 4)التعليق : رويس، والباقون باإلدغام، ينظر( يس)حفص، ( ع)ابن كثري، ( د) (84)
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چۋچ
(8) 

، أثبت  (2)[بكسرة]
 .(3)يع: الياء ِف احلالني

چی ىئچ
أدغم  (4)

 .(5)ل، ر: وصالً 
چجئچ

بضم  (4)
ن، ف، ر، يع، : الصاد

 .(7)خل

چيب ىب چ
(8)،  

چمخ حخ چ
 ڳ چ، (9)

چڱ
أثبت الياء  (81)

، وِف د: فيهن ِف الوقف
الوصل بالتنوين 

 [ب/59] .(88)للكل
 

  

                                                           

 (.32) رقم آية( 8)
.(أ)سقط من ( 2)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )3)
 (.33) رقم آية( 4)
الكسائي، والباقون ( ر)هشام، ( ل. )وهو خطأ( يس)بزيادة ( ب)وِف (. ل، ر)، والصواب (ي(: )ج)ِف ( 5)

 (22ص : )قال الشاطب. 828ص للقاضي ، اإليضاح 97ص  سراج القارئ :ينظر. كأصوهلمباإلظهار، والثالثة  
 َوُقورر ثَناُه َسرَّ تَ ي ماً َوَقد  َحاَل ... فََأد َغَمَها رَاٍو َوأَد َغَم فَاِضلر  -278
 ...َدى َواٍع نَِبيٍل َضَمانُُه َوَأظ ِهر  لَ  -273

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
... َوَهل  بَل  َفىتً  -39

 (.33) رقم آية( 4)
وافق أبو جعفر وخلف خلف، والباقون بفتحها، ( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن) (7)

 (43ص : )قال الشاطب. 2/521، الكنز 579، الكامل ص 359السبعة  ص : أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر
ِقُدوَن َوَضمُُّهم   -795  َوُصدُّوا ثَ َوى َمع  ُصدَّ ِف الطَّو ِل َوان َاَل ... َوبَ ع ُد ِصَحابر يُ و 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
َصدَّ اض ُمَمن  َحاَل ...  -837

 (.33) رقم آية( 8)
 (.34) رقم آية( 9)
 (.37) رقم آية( 81)
 (.ج)سقط من ( وِف الوصل بالتنوين للكل) ( الوقفِف) (88)
.871ص ( 7)التعليق رقم : ابن كثري، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ويقفون بسكون الدال، ينظر( د)
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چ يت چ
چ ڀ چ .(2)ركِ ذُ  (8)

أسكن  (3)
 .(4)أ، د، ح: الكاف

چٿچ
 أمال (5)

ف،  :(4)[وقفاً فيهما]
 ، ح: ، وقللر، خل

 .(7)ج: خبلفو 

چ ٹ چ
: أمال (8)

: وقلل ،يس، ح، ت
 .(9)ج

چڌچ
بكسرة،  (81)

: أثبت الياء ِف احلالني
 .(88)يع

چکچ]
(82) 

 .(83)[مرّ 
چ گ   گ چ

أدغم  (84)
 .(85)ي: وصالً 

چڱ چ
بالياء  (84)

 .(87)د: وقفاً 

  

                                                           

 (.34) رقم آية( 8)
قون بالفتح، حزة والكسائي وخلف باإلمالة، أبو عمرو بالتقليل، ورش بالفتح والتقليل، والبا(. ذكرن(: )ج)وِف ( 2)

.83ص ( 7)التعليق رقم : ينظر
 (.34) رقم آية( 3)
.847ص ( 9)التعليق رقم : أبو عمرو، والباقون بضمها، ينظر( ح) ابن كثري،( د)نافع، ( أ) (4)
 (.34) رقم آيةاملوضعان من ( 5)
(.ج)سقط من ( فيهما) .(أ)ما بني املعكوفتني سقط من ( 4)

 (.ب)سقط من ( ح: وقلل( )7)
ورش، وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتقاء الساكنني، ( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)

 .887ص ( 5)التعليق رقم : والباقون بالفتح، ينظر
  (.34) رقم آية( 8)
 (.ب)سقط من ( يس( )9)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. فتحورش، والباقون بال( ج)رويس، ( يس)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح)

873. 
 (.34، 29) رقم آية( 81)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع. )وهو خطأ( خل(: )ج)وِف ( 88)
 (.37) رقم آية( 82)
.89ص ( 9)التعليق رقم : ينظر .(أ)سقط من ( 83)
 (.37) رقم آية( 84)
( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد باإلظهار، والباقون السوسي،( ي)(. ب)سقط من ( 85)

.81ص 
 (.37) رقم آية( 84)
.وقد نبَّه املؤلف عليها ِف الصفحة السابقة( 87)
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چ ڭ چ
چۆچ .(2)بالواو (8)

خفف  (3)
 .(4)د، ح، ن، يع: الباء

چۅ ۅ ۋچ
(5) 

رسم بالقطع، وال نظري 
 .(4)هلا

چوئ  وئ  ەئچ
(7) 

 .(8)عشر

 

  

                                                           

  (.37) رقم آية( 8)
 .225دليل احلريان ص ،  748، مجال القراء ص 3/743خمتصر التبيني : ينظر. ِف الرسم بالواو وبعدها ألف( 2)

.وأما ِف اللفظ فتحذف اللتقاء الساكنني
 (.37) رقم آية( 3)
 . وهو خطأ( خفف الباء، وفتح التاء: )(ج)و  (ب)وِف ( 4)
. كأصوهلميعقوب، والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء مكسورة، والثالثة  ( يع)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)

 .3/8134، فتح الوصيد 2/549، املبهج 889، إرشاد املبتدي ص 2/398التذكرة : رينظ
 (43ص : )قال الشاطب

...َويُ ث ِبُت ِِف خَت ِفيِفِه َحقُّ نَاِصٍر  -794

 (.41) رقم آية( 5)
، عنوان الدليل ص 778، مجال القراء ص 3/743، خمتصر التبيني 75، املقنع ص 243املصاحف ص : ينظر( 4)

.2/848، النشر 8/425،  الربهان 812
 (.48) رقم آية( 7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 8)
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چ  يت    ىت چ
(8) 

بفتح الكاف واأللف 
بعدها، وكسر الفاء على 

، أ، د، ح، جع: اإلفراد
 . (2)والباقون على اجلمع

چجث   الَكِفرُ چ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 
چ يب ىب چ

أدغم  (5)
 .(4)ي: وصالً 

چ    ىث مث چ
تقدم  (7)

 .(8)قريباً 

 

                                                           

 (.42) رقم آية( 8)
 . (ج)و  (ب)سقط من ( والباقون على اجلمع) ،(ج)سقط من ( على اإلفراد) (2)
 خالف يعقوب أصله،، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، و أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)

 .2/499، مصطلح اإلشارات 528/ 2، الكنز 2/533غاية االختصار ، 255املبسوط ص : ينظر
 (43ص : )قال الشاطب

ِع ُذل اَل ...  -794 م   َوِف ال َكاِفُر ال ُكفَّاُر بِاجلَ 
 (29ص: )وقال ابن اجلزري

َقى َمَع ال ُكفَّاُر َصدَّ اض ُمَمن  َحاَل ...  -837 َوُيس 

 (.42) رقم آية( 3)
.814ص ( 7)التعليق رقم : ينظر باإلظهار، والباقون السوسي، (4)
 (.42) رقم آية( 5)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد( ي)(. ي چىب يبچ وكذا (: )ب)وِف ( 4)
 (.42) رقم آية( 7)
.877ص ( 8)
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 (8)سورة إبراهيم
ٱ     ٻ ٻ ٻ

(2) 
چ ٿ ٿٿ چ

(3). 

چٿ چ]
(4) 

(4).(5)[مرَّ 
 

 

چڦ چ
 ، يس،ز (7)

بالسني، وباإلمشام 
 .(9)ض: (8)[زاياً ]

 ڄ     ڄڄچ

چڄ
برفع  (81)

 ،عجأ، ك، : اجلاللة
  

                                                           

ڍ ڌ ڌ ڎ  چ : ، وهي مكية إال آيتني4/414يط أليب حيان ِف ترتيب املصحف، البحر امل( 84: )رقم السورة( 8)

، وهي إحدى ومخسون آية ِف عد  البصري، [31] چں ڻ ڻ ڻچ : ، إىل قوله[28] چڎ ڈ ڈ ژ
. الدمشقيواملدنيني وأهل حص، ومخس ومخسون ِف عد   واثنتان ومخسون ِف عد  الكوِف، وأربع ومخسون ِف عد  املكي

الكشاف للزخمشري  ،3/29، معامل التنزيل للبغوي 878، البيان للداين ص 5/314للثعلب  الكشف والبيان: ينظر
 .284، القول الوجيز ص 294، مجال القراء ص 288ألفنان ص فنون ا ،2/537
 .78سبق التنبيه على أوجه البسملة بني السورتني وغريها ص ( 2)
 .78ص ( 5)لتعليق رقم ِف اسبق ذكر السكت وإمالة الراء  (.8) رقم آيةمن ( 3)
  (.8) رقم آيةمن ( 4)
 (. ج)و ( أ)سقط من ( 5)

 .«د :بصلة اهلاء وصالً  چڀ پپچ  »: قال املؤلف ِف سورة البقرة (4)
 . 38الكاِف ص : ابن كثري بصله اهلاء، والباقون برتك الصلة، ينظر

 (83ص : )قال الشاطب
َمٍر قَ ب َل َساكِ  -858 رِيُك لِل ُكل  ُوص اَل ... ٍن وملَ  َيِصُلوا َها ُمض  َلُه التَّح   َوَما قَ ب  
ِكنُي اِلب ِن َكِثريِِهم   -859 َلُه التَّس   ...َوَما قَ ب  

 (.8) رقم آيةكالمها من ( 7)
 .(أ)سقط من ( 8)
: إىل معىن اإلمشام، ينظرلصاد اخلالصة، وقد سبقت اإلشارة خلف، والباقون با( ض)رويس، ( يس)قنبل، ( ز( )9)
التيسري : ، وافق أبو جعفر أصله، وخالف يعقوب أصله من رواية رويس، وكذلك خلف، ينظر854ص ( 2)تعليق رقم ال

  .884التحبري ص  ،2/389التجريد  ،88ص 
 (9ص : )قال الشاطب

 َوَعن َد ِسرَاٍط َوالس رَاَط لُِقن ُباَل ...  -818
م  خِلَالَِّد ااَلوَّاَل  ...ِبَي ُث أََتى َوالصَّاُد زَاياً امِشََّها  -819  َلَدى َخَلٍف َوامشِ 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِجاَل  ... -81  َوالِصرَاَط فََأس 
ِ ِطب   -88  ... َوبِالس ني 

 (.2، 8) رقم آية( 81)
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 يس، :وصالً  ر  وباجل
 .(8)والرفع بداءً 

چڇچ
(2) 

 .(3)تقدم قريباً 
چڱںچ

(4) 
 .(5)ي: أدغم وصالً 

چہچ
(4) ،

چےچ
 .(8)ذُِكرا (7)

چۅچ
: أمال (9)

 .(81)ج: ، وقللح، ت
 

 

 

  

                                                           

رويس، والباقون باجلر مطلقاً، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، ( يس)أبو جعفر، ( جع)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ( )8)
، 872، االكتفاء ص 221الوجيز ص ، 292الغاية ص : الف يعقوب أصله من رواية رويس حالة الوصل، ينظروخ

 (43ص : )قال الشاطب .287ص للقاضي اإليضاح 
َف ِض ِِف اهلِل الَِّذي الرَّف ُع َعمَّ  -797  ... َوِف اخل 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
ِسَرن  َوِطب  رَف َع َأهلِل اب ِتَداًء َكذَ  -838 ُه ُمو ِصاَل ... ا اك  ِفِض اف  َتح  َنا َواخ   َن أَنَّا َصَبب  

 (.2) رقم آية( 2)
 .873صفحة ( 3)
 (.3) رقم آية( 4)
 .97ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )5)
 (.3) رقم آية( 4)
 (.5) رقم آية( 7)
 .83 و ص، 81 ص( 8)
 (.5) رقم آية( 9)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)بو عمرو، أ( ح( )81)



  

 

884 

چڀچ
: أمال (8)

، وقلل ف، ر، خل
 .(2)ج: خبلف

 ٿچ

چ ٿ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصالً 

 ڦ     ڤچ

چڦ
أظهر ذال  (5)

أ، د، م،  :وصالً  "إذ"
 (7)،(4)جع، يعن، 

أدغم  چڦ ڦ چ
 . (8)ي: وصالً 

 [أ/41]

 

  

                                                           

 (.4) رقم آية( 8)
 (.ج)سقط من ( خبلف)( 2)
التعليق : ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)

 .82ص ( 4)رقم 
 (.4) رقم آية( 3)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)
 (.7) رقم آية( 5)
 (.يع)بدل ( يس(: )ب)وِف ، (ج)و  (ب)سقط من ( ذال إذ( )4)
وافق أبو  الباقون باإلظهار،يعقوب، و ( يع)، أبو جعفر( جع)عاصم، ( ن)ابن ذكوان، ( م)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ) (7)

الروضة ِف القراءات اإلحدى عشرة أليب علي احلسن بن علي : جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر
 .827ص للقاضي ، اإليضاح 93ص  ، سراج القارئ2/353البغدادي 

 (28ص : )قال الشاطب
رى دَواَم َنِسي ِمَها  -241  رَيَّا قو لِِه َواِصفر َجاَل  َوَأظ َهرَ ... فِإظ َهاُرَها أج 
ُدُه دائمر َواَل ... َوأَد َغَم َضن كاً َواِصلر تُوَم ُدر ه  -248  َوأَد َغم  ُمو ىَل ُوج 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... َوَأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث  -38

 .97ص ( 4)التعليق رقم : سي، والباقون باإلظهار، ينظرالسو ( ي( )8)
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چژچ
بالواو  (8)

 .(2)واأللف رمساً 
چ ڱ چ

: أمال (3)
 .(4)ف، خل م،

چڱچ
سكن  (5)

 .(4)ح: السني
چ ے چ

 .جمرور (7)

چۋ ٴۇ چ
(8) 

 .(9)ي: أدغم وصالً 
چېچ

أمال  (81)
 ،ر ،ف: وقفاً خبلف

: ، وقلل خبلفخل
 .(88)ج

 ٱٻچ

چٻ
(82) 

 .(83)عشر

چ ڃ چ
: أمال (84)
، وقلل ف، ر، خل

 .(85)ج: خبلف

 

  

                                                           

 (.9) رقم آية( 8)
 .3/747، خمتصر التبيني 48املقنع ص : ينظر( 2)
 (.9) رقم آية( 3)
 .89ص ( 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )4)
 (.88، 81، 9) رقم آية( 5)
 (. ح)بدل ( ج)تصحيف ( ب)وِف ، (ج)سقط من ( سنيال)( 4)
 .818ص ( 81)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. أبو عمرو، والباقون بتحريكها بالضم( ح)
 (.9) رقم آية( 7)
 (.81) رقم آية( 8)
رقم  لتعليقا: السوسي، يدغم الراء ِف الالم بشرط أال تكونا مفتوحتني بعد ساكن، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )9)
 .814ص ( 7)
 (.81) رقم آية( 81)
: والباقون بالفتح، ينظر .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)ورش، وِف ( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )88)

 .79ص ( 2)التعليق رقم 
 (.88) رقم آية( 82)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 83)
 (.ج: ف، ر، خل، وقلل بخ: يهماف أمال چکچ ، چڃچ (: )ب)وِف  (.82) رقم آية( 84)
: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )85)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
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چکچ
: أمال (8)
، وقلل ف، ر، خل

 .(2)ج: خبلف

چ گ چ
: بضم اهلاء (3)

 .(4)ف، يع
چںچ

: أمال (5)
 .(4)ف

چڻچ
بكسرة،  (7)

، ج: أثبت الياء وصالً 
 .(8)يع: ومطلقاً 

  

                                                           

 (.82) رقم آية( 8)
: ينظر، فتحوالباقون بال .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
 (.82) رقم آية( 3)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، ينظر( يع)حزة، ( ف(. )مرَّ  چگچ (: )ب)وِف ( 4)
 (.84) رقم آية( 5)
 .814ص ( 5)التعليق رقم : ينظر. حزة، والباقون بالفتح، سبق نظريه( ف( )4)
 (.84) رقم آية( 7)
 (. ج)بدل ( ح)تصحيف، ( ب) ِف( 8)
وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، وخالف يعقوب أصله،  قوب، والباقون بذف الياء مطلقاً،يع( يع)ورش، ( ج)

 .318، املستنري ص 312التلخيص ص : خلف أصله، ينظر ووافق
 (34، 34ص : )قال الشاطب

ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  . ..َوِف ال َوص 
 ِن فَاع َتزُِلوِن ِستَّةر نُُذرِي َجاَل ... نَِذيرِي  ِلَور ٍش مُثَّ تُ ر ِديِن تَ ر مُجُو  -437
 ... َوِعيِدي  َثاَلثر  -438

 (21ص : )وقال ابن اجلزري
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  -54 َاَلني   ... ُسَف ُحز  َكُروِس اآليِ ... َوتَ ث ُبُت ِِف احل 
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چۀہچ
(8) 

: ، وقللح، ت: أمال
 .(2)ج

چھچ
: أمال (3)
، وقلل ف، ر، خل

 .(4)ج: خبلف

چ ەئ ەئ چ
بألف  (5)
 .(4)عجأ، : على اجلمع

چ پ ٻ چ
(7) 

" فَاِعل"على وزن 
ف، ر، : مضاف مرفوع

 .خل
  

                                                           

 (.85) رقم آية( 8)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. ورش، والباقون بالفتح( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )2)
 (.84) رقم آية( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)
 (.88) رقم آية( 5)
املبسوط ص : األلف على اإلفراد، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر أبو جعفر، والباقون بذف( جع)نافع، ( أ( )4)

 . 2/223النشر ، 3/482، فتح الوصيد 821إرشاد املبتدي ص ، 838
 (41، 39ص : )قال الشاطب

ِف َمع َها َوالشَّرِيَعِة َوصَّاَل ... َوالر يَح َوحََّدا  ... -491  َوِف الَكه 
 ...ُخُصوصر ... حَت ِت َرع ِدِه  َوِف ُسوَرِة الشُّوَرى َوِمن   -492

 (.89) رقم آية( 7)
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 چٻچ: والباقون
 .(8)ياً ماض

چٹچ
(2) 

 .(3)عشر

چڀڀچ
أبدل  (4)

، جع: الفاء ِف احلالني
 .(5)ف: ووقفاً 

چ ڤ چ
بالواو  (4)

 .(7)واأللف ِف الرسم
چ ڱ       ڱ ڳ چ

فتح  (8)
 .(9)ع: الياء وصالً 

  

                                                           

الكشف ملكي بن أيب طالب : ، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظرچَخاِلقُ چخلف ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)
، 237، مربز املعاين للعمادي ص 2/719، املوضح البن أيب مرمي 2/534غاية االختصار ، 834التيسري ص ، 2/512
 .424حبري ص الت

 (43ص : )قال الشاطب
َف ِض ِِف اهلِل الَِّذي الرَّف ُع َعمَّ َخا  -797 ِسر  َوار َفِع ال َقاَف ُشل ُشاَل ... َوِف اخل   ِلُق ام ُدد ُه َواك 

 (.28) رقم آية( 2)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 3)
 (.89) رقم آية( 4)
مزة ياًء، والباقون بالتحقيق ِف احلالني، خالف أبو جعفر أصله، وكذلك بإبدال اهل. حزة( ف)أبو جعفر، ( جع( )5)

 . خلف حالة الوقف، ووافق يعقوب أصله
لعبد  ، اإليضاح85ص  سراج القارئ: وال يبدل ورش لكون اهلمزة واقعة المًا للكلمة، وال يبدل السوسي للجزم، ينظر

 . 813ص الفتاح القاضي 
 (88ص : )قال الشاطب

 فَ َور شر يُرِيَها َحر َف َمدٍّ ُمَبد اَل ... ا َسَكَنت  فَاًء ِمَن ال ِفع ِل مَه َزةر ِإذَ  -284
الَ ... َويُ ب َدُل لِلسُّوِسي  ُكلُّ ُمَسكٍَّن  -284 َر جَم ُزوٍم ا مهِ  ِز َمدًّا َغي   َم   ِمَن اهل 

 (89: )وِف وقف حزة
ًنا  -234  َوِمن  قَ ب ِلِه حَت رِيُكُه َقد  تَ نَ زَّاَل . ..فَأَب ِدل ُه َعن ُه َحر َف َمد  ُمَسك 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
 ... ِإَذن  ... َوَساِكَنُه َحق ق  ِحَاُه َوأَب ِدَلن   -28

 (.28) رقم آية( 4)
 .8/458، النشر 3/749، خمتصر التبيني 44، 49وبال ألف قبل الواو، املقنع ص ( 7)
 (.22) رقم آية( 8)
، العنوان ص 344السبعة ص : لباقون بسكون الياء مطلقاً، وأهل الدرة موافقون ألصوهلم، ينظرحفص، وا( ع( )9)

844. 
 (34ص : )قال الشاطب

ِ َمع  َمِعي   -487  ... مَثَاٍن ُعالً ... َويل  نَ ع َجةر َما َكاَن يل  اث  نَ ني 
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چےچ
(8) 

 .(2)ف: بكسر الياء
چڭچ

(3) 
، ح: أثبت الياء وصالً 

 .(4)يع: ، وِف احلالنيجع

 ۉچ

چې
 ڀ چ، (5)

چڀ
أدغم  (4)

 .(7)ي: وصالً 

چٿٿچ
(8) 
ح، : بكسر التنوين وصالً 

، (9)[يع] ف، م، ن،
 .(81)م :وخبلف

                                                           

 (.22) رقم آية( 8)
، 334اإلقناع ص : ظرقوب أصليهما، وخالف خلف أصله، ينحزة، والباقون بفتحها، وافق أبو جعفر ويع( ف( )2)

 (43ص : )قال الشاطب. 237، مربز املعاين للعمادي ص 275، اإليضاح للزبيدي ص 211املكرر ص 
زََة جُم ِماَل  ... -798 ِسر  حِلَم   ُمص رِِخيَّ اك 
 رَّاِء َمع  َوَلِد ال َعاَل َحَكاَها َمَع ال فَ ... َكَها َوص ٍل أَو  لِلسَّاِكَننِي َوُقط ُربر   -799

 (.22) رقم آية( 3)
، التحبري ص 2/524الكنز : نظريعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ي( يع)أبو جعفر، ( جع)أبو عمرو، ( ح( )4)

 (35، 34ص : )قال الشاطب. 871، اإليضاح للزبيدي ص424
َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني  ِل َح َزُة َكمَّاَل . ..َوتَ ث ُبُت ِف احل   خِبُل ٍف َوأُوىَل النَّم 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  ... َوِف ال َوص 
ُتُموِن  -433 رَك   ...َوخُت ُزوِن ِفيهاَ َحجَّ َأش 

 (21ص : )وقال ابن اجلزري
ُر ُمو ِصاَل  ... -54 َب    َواحل 
ُتُموِن ال َباِد خُت ُزوِن َقد  َهَدا -58 رَك   ِن َواتَِّبُعو ين مُثَّ ِكي ُدوِن ُوص اَل ...  َوَأش 

 (.23) رقم آية( 5)
 (.25) رقم آية( 4)
 الكالم سبقو  .885ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، أدغم التاء ِف أحد عشر حرفاً، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )7)

 .81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن
 (.24) رقم آية( 8)
 .سقط من مجيع النسخ( 9)
يعقوب، والباقون ( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)ابن ذكوان، ( م)أبو عمرو، ( ح(. )ب)سقط من ( م: وخبلف( )81)

اإلقناع ص : بضم التنوين، وهو الوجه الثاين البن ذكوان، وافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، وخالف خلف أصله، ينظر
 (41ص : )لشاطبيةالشاهد من ا .299، التحبري ص 313
ِ لِثَاِلٍث  -495 رُُه ِف نٍَد َحاَل ... َوَضمَُّك أَوىَل السَّاِكنَ ني   ُيَضمُّ ُلُزوماً َكس 
رِِه  ... -497 َواَن ُمق واَِل ... َوِبَكس   لِتَ ن وِيِنِه قاَل اب ُن ذَك 
ٍَة َوَخِبيثٍَة  -498   ...خِبُل ٍف َلُه ِف َرح 

 =                                                                                                    (28ص : )ومن الدرة
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چڤ ڤچ
(8) 

ر، ح، : أمال
ج، : وقلل ،(2)[خل]

 .(3)ف
 [ب/41]

چوئچ
(4)

ف، : أمال  
ح، : قللو  ر، خل،

 .(5)ج :وخبلف

چ ڍ ڇ ڍ ڇ چ
(4) 

أ، : الثانية بالواو وصالً 
 ، (7)د، ح، جع، يس

على  فل، ووقفاً 
 .(8)أصلهما

 

  

                                                                                                                                                                          

ِ اض ُمم  َفىًت ... َوأَو   ... -72=   ...َوَل السَّاِكنَ ني 
 (.24) رقم آية( 8)
 (.ر)بدل من ( ت(: )ب)ما بني املعكوفتني سقط من مجيع النسخ، وِف ( 2)
حزة، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله ، وخالف يعقوب ( ف)ورش، ( ج)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح( )3)

 . 848ص للقاضي ، اإليضاح 234إبراز املعاين ص : وخلف أصليهما، ينظر
 (27ص : )قال الشاطب

َجاُع ِذي رَاَءي ِن َحجَّ ُرَواتُُه  -324 ِليُل جاَدَل فَ ي َصاَل ... َوِإض   َكاألَب  رَاِر َوالت َّق 
 (88ص : )وقال ابن اجلزري

ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ... متُِل  ُحز  ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 (.27)آية رقم  ( 4)
ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 5)

83. 
 (.28، 27)آية رقم  ( 4)
 .93ص ( 7)التعليق رقم : ، ينظر[44: هود] چوئوئچ: مثل( 7)
التعليق رقم : حقيق ِف احلالني، ينظر، والباقون بالتچڇچ هما ِف الوقف على على أصل حزة، ( ف)هشام، ( ل( )8)
 .843ص ( 5)
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چ ڈ      ڈ چ
رسم  (8)

، وقف (2)بالتاء الطويلة
 .(3)د، ح، ر، يع :باهلاء

چ ک ڑ چ
: أمال (4)

، ج: ، وقللح، ت
 .(5)ف

چ گ گ چ
(4) 

ج، ي، : أبدل ياء
 ، (7)جع

 .(8)رفوعم چگ چ

 

  

                                                           

 (.34، 28)آية رقم  ( 8)
 .334، دليل احلريان 3/751، خمتصر التبيني 82، املقنع ص 243املصاحف ص : ينظر أي املفتوحة،( 2)
ص ( 8)ق رقم التعلي: ، ينظرِف احلالنييعقوب، والباقون بالتاء ( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )3)

815. 
 (.34، 28)آية رقم  ( 4)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( ف( )5)
حزة، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية ( ف)ورش، ( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح)

 . 841ص للقاضي ، اإليضاح 234إبراز املعاين ص : قالون، وخالف يعقوب وخلف أصليهما، ينظر
 (24ص : )من الشاطبية الشاهد
َبالَ ... َوِف أَلَِفاٍت قَ ب َل رَا َطَرٍف أََتت   -328 يداً َوتُ ق  َعى حَِ ٍر أَِمل  ُتد   ِبَكس 
يَع ال َباِب َكاَن ُمَقل اَل ...  -324  َوَور شر مجَِ
 بَ َواِر َوِف ال َقهَّاِر َح َزُة قَ لَّاَل ... َوَمَعُه ِف ال    ... -325

 (88ص )ومن الدرة 
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ...متُِل  ُحز  ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 
 َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل  ... -45

 (.29)آية رقم  ( 4)
 .882ص ( 8)التعليق رقم : والباقون بالتحقيق، ينظر. أبو جعفر( جع)سوسي، ال( ي)ورش، ( ج( )7)
 .فال إمالة ِف األلف( 8)
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چ ڳ چ
بفتح  (8)

 .(2)د، ح، يس: الياء
چ ۀ ۀچ

(3) 
 .(4)عشر

 

ك، : أسكن الياء وصالً 
 .(5)ف، ر، حه

چ ڭ ڭ چ
أدغم  (4)

 .(7)ي: وصالً 

 

  

                                                           

 (.31)آية رقم  ( 8)
رويس، والباقون بضم الياء، وأبو جعفر وخلف موافقان ألصليهما، وخالف ( يس)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د) ( 2)

 .2/878، النجوم الزاهرة 228، الوجيز ص 2/393التذكرة : رينظيعقوب من رواية روح أصله، 
 (43ص : )قال الشاطب

 ... َوُضمَّ ِكَفا ِحص ٍن َيِضلُّوا َيِضلَّ َعن   -811
 (29ص : )وقال ابن اجلزري

ُرَها يَدر  -839 َماَن ُحز  َغي    ...َيِضلُّ اض ُمَمن  لُق 
 (.38)آية رقم  ( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.ج)سقط من ( ك، ف، ر، حه: الياء وصالً أسكن ( )5)
 .روح، والباقون بالفتح وصاًل، ويقف اجلميع بالسكون( حه)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)ابن عامر، ( ك)

، الكنز 8/334، غاية االختصار 317املستنري ص : أبو جعفر ورويس موافقان ألصليهما، وخالف خلف أصله، ينظر
8/373. 

 (33ص : )قال الشاطب
َرٍة  -417 ِدَي ِف ُعاَل ... َوِف الالَِّم لِلت َّع رِيِف أَر بَُع َعش  َكانُ َها فَاٍش َوَعه   فَِإس 
 ...َوُقل  لِِعَباِدي  َكاَن َشر عاً  -418

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت    -52 ِكِن ال  ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َباَب ُح اَل َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 
ِذَفن  واَِل -... ِسَوى ِعن َد اَلِم ال ُعر ِف ِإالَّ الن َدا َوَغي    -53 ُُه َواح   َر حَم َياَي ِمن  بَ ع ِدي امس 
ُمو َوقَ و ِمي اف  َتًحا هَلُروح  -54  َوُقل  لِِعَباِدي ِطب  َفَشا َوَلُه َواَل ... ِعَباِدَي اَل َيس 
َلَكِّن ُماَل ... َريب  ِعَباِد ال الن   َلَدى الِم ُعر ٍف حَن وُ  -55  نَِدا ِمسَِّّن آتَاِن أَه 

 (.38)آية رقم  ( 4)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقدالسوسي، والباقون باإلظهار، ( ي( )7)
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 ۇ چ، چ ڭ ڭ چ

چۆ
: بنصبهما (8)

 ، (2)د، ح، يع
بالقصر  چۆچو 

 .(3)ِف الرسم

 چ ەئ ائ چ

: ، أدغم وصالً (4)أربع
 .(5)ي

چ ٱ چ
: أمال (4)

، وقلل خل ف، ر،
 .(7)ج: خبلف

چ ڈ      ڈ چ
رسم  (8)

، وقف (9)بالتاء الطويلة
د، ح، ر،  :باهلاء

 .(81)يع

  

                                                           

 (.38)آية رقم  ( 8)
من غري تنوين، والباقون بالرفع والتنوين، والثالثة موافقون  يعقوب، بالنصب( يع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )2)

 . 2/272، التذكرة 228الوجيز ص : ألصوهلم، ينظر
 (42ص : )الشاهد من الشاطبية

َوٍة َتاَل ... َوالَ بَ ي َع نَ و ن ُه َوالَ ُخلَّةر َوالَ  -589  َشَفاَعَة َوار فَ ع ُهنَّ َذا أُس 
 ِخاَلَل بِِإب  رَاِهيَم َوالطُّوِر ُوص الَ ... الَ بَ ي َع َمع  َوالَ  َوالَ َلغ َو الَ تَأ ثِيمَ  -521

 .2/98، خمتصر التبيني 24املقنع ص  : ينظر( 3)
 (.ب)سقط من ( أربع(. )32)ِف آية ، وموضعان (32)آية  أربع مواضع، موضعان ِف  :أي( 4)
 (.باإلدغام(: )ج)و ( ب)ِف ( 5)
 .814ص ( 7)التعليق رقم : ينظر السوسي، والباقون باإلظهار،( ي)
 (.34)آية رقم  ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
 .855وسبق الكالم عنها ص (. 34)آية رقم  ( 8)
 .893ص ( 2)التعليق رقم : ينظر أي املفتوحة،( 9)
ص ( 8)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالتاء مطلقاً، ينظر( يع)الكسائي، ( ر)مرو، أبو ع( ح)ابن كثري، ( د( )81)

815. 



  

 

894 

چ ٿ چ
بألف  (8)

 .(2)ل: بعد اهلاء
چ ڇ چ

رسم  (3)
باأللف وإن كان 

، وقلل ر: ، أمال(4)يائياً 
 .(5)ج: خبلف

چ ڌ ڌ چ
(4) 
أ، د،  :بفتح الياء وصالً 

 .(7)ح، جع

چ گ گ چ
(8) 

اكنة بعد بزيادة ياء س
 .(9)خبلف ل: اهلمزة

  

                                                           

 (.35)آية رقم  ( 8)
، الفريدة 318اإلقناع ص . 74التيسري ص : رهشام، والباقون بياء بعد اهلاء، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظ( ل( )2)

 .275البارزية ص 
 (39ص : )قال الشاطب

 أََواِخُر إَب  رَاَهاَم اَلََح َومَجَّاَل ... اَ َوِف َنص  الن ساَِء َثالَثَةر َوفيه -481
 َأِخرياً َوحَت َت الرَّع ِد َحر فر تَ نَ زَّاَل ... َوَمع  آِخِر األَن  َعاِم َحر فَا بَ رَاَءٍة  -488
ُرٍف  -482 ِل مَخ َسُة َأح   ...َوِف َمر ميٍَ َوالنَّح 

 (.34)آية رقم  ( 3)
 .288، دليل احلريان ص 839، شرح تلخيص الفوائد ص 2/94، خمتصر التبيني 71املقنع ص : ظرين( 4)
 (.ج)سقط من ( ج: ر، وقلل خبلف: أمال)(. ب)سقط من ( خبلف) ( 5)
: ورش، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر( ج)الكسائي، ( ر)

 . 888، 817ص  سراج القارئ، 222، 283إبراز املعاين ص ، 95الكربى ص الكفاية 
 (24، 25ص : )قال الشاطب

 َوِفيَما َسَواُه لِلِكَساِئي  ُمي الً ...  -298
ِف أَن َساين  َوِمن  قَ ب ُل َجاَء َمن   -318  َعَصاين  َوأَو َصاين  مبَر مَيَ جُي َتاَل ... َوِف ال َكه 
َ َوِف أَرَا َوُذو ا -384 َ بَ ني  ُل ُف مُج اَل ... لرَّاِء َور شر بَ ني   َكُهم  َوَذَواِت ال َيا َلُه اخل 

 (.37)آية رقم  ( 4)
، (3)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإسكان الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )7)

 .81ص 
 (.37)آية رقم  ( 8)
 . 218، املكرر ص 334اإلقناع ص : ام، والباقون بذف الياء، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظرهش( ل( )9)

 (43ص : )بقال الشاط
 َوأَف ِئَدًة بِال َيا خِبُل ٍف َلُه َواَل ...  -811
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چ  ڳ چ
: بضم اهلاء (8)

 .(2)ف، يع
چ ڻ ڻ چ

أدغم  (3)
 .(4)ي: وصالً 

چ ہ   ہ چ
: أمال (5)

، وقلل ف، ر، خل
 .(4)ج: خبلف

چ ەئەئ  ائ چ
(7) 

بعد ]أثبت الياء 
ج، : وصالً  (8)[اهلمزة

أثبت ]، وح، ف، جع
ه، : ِف احلالني (9)[الياء
 .(81)يع

 

 

  

                                                           

 (.37)آية رقم  ( 8)
 .83ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، سبق نظريه، ينظر( يع)حزة، ( ف( )2)
 (.38)آية رقم  ( 3)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)
 (.38)آية رقم  ( 5)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)
 (.48، 41)آية رقم  ( 7)
 . ما بني املعكوفتني سقط من األصل ( 8)
  (.ج)و ( أ)ما بني املعكوفتني سقط  ( 9)
 .، وما أثبتُّه هو الصواب(وأثبت الياء ِف احلالني غريهم) (:ب)ِف ( 81)
يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ( يع)البزي، ( ه)أبو جعفر، ( جع)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)ورش، ( ج)

 . 8/348، الكنز 885ان ص العنو : ينظر
 (35، 34ص : )قال الشاطب

َ ُدرَّا َلَواِمعاَ  -428 َاَلني   ...خِبُل ٍف ... َوتَ ث ُبُت ِف احل 
ِل َحَّادر َشُكورر ِإَماُمُه  -422  ...َوِف ال َوص 
ِيِه ...  -425  ...َوُدَعاِءي  ِِف َجَنا ُحل ِو َهد 

 (21ص : )وقال ابن اجلزري
ِ ال يَ تَِّقي بُِيو  َوتَ ث ُبتُ  -54 َاَلني  ُر ُمو ِصاَل ... ِِف احل  َب    ُسَف ُحز  َكُروِس اآلِي َواحل 
ِر ِز ِِف الدَّاِع  -57  ...يُ َواِفُق َما ِف احل 
َنِّن ُفاَل ...  -41 ِذف  َمع  متُِدُّو   ُدَعاِء ات ُل َواح 
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 وئ     وئ ەئ چ

چۇئ
 .(2)عشر (8)
خبلف،  ط: أدغم وصالً 

 .(3)ي

چېئ ېئچ
(4) 

ذكر ِف أواخر آل 
 .(5)عمران

چ ی  ی چ
(4) 

، (7)ج: أبدل اهلمزة واواً 
، يس: ، وبالنونجع

 .(8)والباقون بالياء

چ ٺ ٺ ٺ چ
(9) 

: بكسر اهلاء وامليم وصالً 
ف، ر، : وضمهما ح،

 [أ/48] .(81)يع، خل

                                                           

 (.48)آية رقم  ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 2)
 .94ص ( 2)التعليق رقم : ظهار، ينظرإلالسوسي، والباقون با( ي)ري عن أيب عمرو، الدو ( ط( )3)
 (.42)آية رقم  ( 4)
 .«أ، د، ح، ر، يع، خل: وبكسر السني... »[: 849] چگ گ ڳچ: ذكر ِف قوله (5)

عقوب أصله، ، خالف أبو جعفر وخلف أصليهما، ووافق يوكسرها غريهم ،عاصم وحزة وأبو جعفرو  بن عامرفتح السني ا
 (43ص : )قال الشاطب .281، اإلشارة ص 845إرشاد املريد ص : ينظر

َتقِبالً مَسَا  -538 ُر الس نِي ُمس   رَِضاُه وملَ  يَ ل َزم  ِقَياساً ُمَؤصَّاَل ... َوحَي َسُب َكس 
 (23ص : )وقال ابن اجلزري

ِكن  أُد  َوَمي َسَرِة اف  َتَحاً  -83 ِسر ُه ُفق  َكيَ ... نِِعمَّا ُحَز اس  َسُب أُد  َواك   ...ح 
 (.42)آية رقم  ( 4)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : أبو جعفر، والباقون بالتحقيق، ينظر( جع)ورش، ( ج) ( 7)
رويس، وهنا خرج املؤلف عن العشر الصغرى، فهذه القراءة انفرادة ليست من طريق الشاطبية والدرة، قال ابن ( يس) ( 8)

قاضي أبو العالء عن النخاس عن رويس إمنا يؤخرهم بالنون، وهي رواية أيب زيد وجبلة عن املفضل، وانفرد ال»: اجلزري
النشر  .«وقراءة احلسن البصري، وغريه، وروى سائر أصحاب النخاس وسائر أصحاب رويس بالياء، وبذلك قرأ الباقون

2/311. 
 (.44)آية رقم  ( 9)
 (.ب)سقط من ( ح، ف، ر، يع، خل) ( 81)
: خلف، والباقون بكسر اهلاء وضم امليم، وِف الوقف( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)

النوان ص : فوافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر .اهلاء إال يعقوب فيضمها بكسر كل القراء
 (81ص : )قال الشاطب .8/274، النشر 48

ُر فَ ىَت ال َعاَل ... ٍل َضمَُّها قَ ب َل َساِكٍن َوِمن  ُدوِن َوص   -883 َاِء َكس   ِلُكٍل َوبَ ع َد اهل 
َا أَِو ال َياِء َساِكناً  -884 ِر قَ ب َل اهل  َاِء بالضَّم  مَش َلاَل ... َمَع ال َكس  ُر اهل   َوِف ال َوص ِل َكس 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
َاِء ُحلَّاَل ...  -88  َوالضَّمُّ ِِف اهل 
ُمِم ِان   -82 ُكن  ِسَوى ال َفر ِد َواض  ُم َفاَل ... َعِن ال َياِء ِإن  َتس   تَ ُزل  طَاَب ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 
ِع َأص لر َوقَ ب َل َسا  -83 م  َلُه َتاَل ... َوِصل  َضمَّ ِمي ِم اجلَ  رُُه َأص   ِكٍن أَت ِبًعا ُحز  َغي  
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چ ڇ ڇ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چک چ

فتح  (3)
األوىل ورفع  (4)[الالم]

، والباقون ر: الثانية
بكسر األوىل ونصب 

 .(5)الثانية

چگ گچ
(4) 

د، ح، أ، : بكسر السني
 .(7)ر، يع، خل

چ ھ چ
: أمال (8)

ج، : وقلل ح، ت،
 .(9)[ف]

 

                                                           

 (.45)آية رقم  ( 8)
لنون ِف الالم والراء، بشرط أن يتحرك ما قبلها، والباقون باإلظهار، وافق أبو جعفر وخلف السوسي، بإدغام ا( ي) ( 2)

 (83ص : )قال الشاطب .8/548العقد النضيد : أصليهما، وخالف يعقوب أصله من رواية السوسي، ينظر
َي ِف الرَّا َوأُظ ِهرَا  -851  ... َوِف الَّالِم رَاءر َوه 

ُ
َراَل ِإذا ان  َفَتَحا بَعَد امل  َسكَِّن ُمن  

َغُم ِفيِهَما  -858 َجاَل ... ِسَوى قاَل مُثَّ النُّوُن ُتد   َعَلى إِث ِر حَت رِيٍك ِسَوى حَن ُن ُمس 
 (.44)آية رقم  ( 3)
 .سقط من مجيع النسخ، ال يتم السياق إال به ( 4)
املفتاح ِف اختالف القراء  ،559ص التبصرة ملكي بن أيب طالب : الكسائي، والثالثة موفقون ألصوهلم، ينظر( ر) (5)

 (43ص : )الشاهد من الشاطبية .212املكرر ص  ،257املبسوط ص ، 281السبعة أليب القاسم القرطب ص 
 ...َوِف لِتَ ُزوَل ال َفت ُح َوار فَ ع ُه رَاِشداً  -818

 (.47)آية رقم  ( 4)
 (.ب)سقط من ( يع، خل( )7)
ِف  خلف، والباقون بفتح السني، سبق( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)رو، أبو عم( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ)

 .الصحفة السابقة
 (.48)آية رقم  ( 8)
 .مجيع النسخسقط من ( 9)
حزة، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية ( ف)ورش، ( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح)

 (24ص : )الشاهد من الشاطبية .248، التحبري ص 887اإلقناع ص : ا، ينظرقالون، وخالف يعقوب وخلف أصليهم
َبالَ ... َوِف أَلَِفاٍت قَ ب َل رَا َطَرٍف أََتت   -328 يداً َوتُ ق  َعى حَِ ٍر أَِمل  ُتد   ِبَكس 
يَع ال َباِب َكاَن ُمَقل اَل ...  -324  َوَور شر مجَِ
 ال َقهَّاِر َح َزُة قَ لَّاَل بَ َواِر َوِف ... َوَمَعُه ِف ال    ... -325

 (88ص )ومن الدرة 
ُ الثَّالِثي رَاَن َشا َجاَء َميَّاَل ... َوبِال َفت ِح قَ هَّاِر ال بَ َواِر ِضَعاَف َمع    -43   ُه َعني 
يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ...متُِل  ُحز  ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 
 َعاَل  َواف  َتِح ال َباَب ِإذ   ... -45
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چے ھچ
(8) 

: أمال وصالً خبلف
ف، ، ح: ، ووقفاً (2)ي

 .(3)ج :، وقللر، خل

 ڭ ڭ چ

چ ڭ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصالً 

چ ۇ چ
 :أمال (4)

وقلل  ف، ر، خل،
  .(7)ج: خبلف

 ۈ ۆ چ

چۈ
أدغم  (8)

 .(9)ي: وصالً 

 

*   *   * 
 

  

                                                           

 (.49)آية رقم  ( 8)
 .، والصواب ما أثبتُّه(ط، ف، ر، خل: ووقفاً (: )ب)، وِف (ج)سقط من ( خبلف)، (ب)سقط من ( ي( )2)
 .854، الواِف ص 239إبراز املعاين : والباقون بالفتح وصالً وهو الوجه الثاين للسوسي، ينظر السوسي، ( ي)

 (27ص : )قال الشاطب
 َوُذو الرَّاِء ِفيِه اخلُل ُف ِف ال َوص ِل جُيَُتاَل ... ِقف  مبَا ِف ُأُصوهلِِم   َوقَ ب َل ُسُكونٍ  -335
َُدى ِعيَسى اب َن َمر مَيَ وال ُقَرى ال    -334 اِر فَاف  َهم  حُمَص اَل ... َكُموَسى اهل  َرى الدَّ  َليِت َمَع ِذك 

 (.ج)سقط من ( ح)( 3)
 .82ص ( 8)التعليق رقم : ينظر ،والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح)
 (.51، 49)آية رقم  ( 4)
 .883ص ( 5)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )5)
 (.51)آية رقم  ( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)
 (.58، 51)آية رقم  ( 8)
 .؛ فال ألف هنا أصالً ، وهي خطأ(ج: ح، ف، ر، خل، وقلل بخ: چۈچ أمال : )بزيادة( ب)ِف نسخة  ( 9)
 .814ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي)
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 (8)الحجرسورة 
ٱ     ٻ ٻ ٻ

(2) 
 ٻ ٻ ٱٻچ

چٻ
مرَّ ] (3)

  .(4)[ذكره

چپ چ
نقل  (5)

: ، وِف الوقفد: وحذف
 .(4)ف

چپ چ
 ف  خِبِ  (7)

 .(8)أ، ن، جع: الباء
چ ٿ ٿ چ

(9) 
 ٺ چ: مثل

چٺ
ر كِ ذُ  (81)

 .(88)قريباً 

  

                                                           

البيان للداين ص : اقاً، ينظراتف آيةتسع وتسعون  آيهاو : ِف ترتيب املصحف، وهي مكية، ينظر( 85: )رقم السورة( 8)
البحر امليط ، 294 مجال القراء ص ،289، فنون األفنان ص 3/349، املرر الوجيز 3/49، معامل التنزيل للبغوي 873

 .345اإلحتاف ص  ،4/524، تفسري ابن كثري 4/414أليب حيان 
 .78سبق التنبيه على أوجه البسملة بني السورتني وغريها ص ( 2)
  (.8) مرق آية( 3)
 .78ص ( 5)ِف التعليق رقم وقد سبق ذكر السكت وإمالة الراء (. ج)و( أ)سقط من ( 4)
 (.8) رقم آية( 5)
.828ص ( 7)التعليق رقم : والباقون بالتحقيق ِف احلالني، ينظرحزة، ( ف)ابن كثري، ( د) (4)
 (.2) رقم آية( 7)
، 224السبعة ص : لتشديد، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظرأبو جعفر، والباقون با( جع)عاصم، ( ن)نافع، ( أ( )8)

 (43ص : )قال الشاطب .588، الكامل ص 259املبسوط ص 
 ... َوُربَّ َخِفيفر ِإذ  مَنَا -812

 (.3) رقم آية( 9)
 (.44)إبراهيم آية رقم  ( 81)
حزة والكسائي  :وضمهما أبو عمرو وروح،: وهي ليست مثلها، فكسر هنا اهلاء وامليم وصالً . 898صفحة ( 88)

فرويس وحده بضم اهلاء وسكون امليم والباقون ورويس وخلف، والباقون بكسر اهلاء وضم امليم وصاًل، أما ِف الوقف 
 .54ص  لعبد الفتاح القاضي ، اإليضاح284، اإلشارة ص 824الوجيز ص : ينظر .وسكون امليم اهلاء بكسر

 (81ص : )قال الشاطب
ُر فَ ىَت ال َعاَل ... َوص ٍل َضمَُّها قَ ب َل َساِكٍن  َوِمن  ُدونِ  -883 َاِء َكس   ِلُكٍل َوبَ ع َد اهل 
َا أَِو ال َياِء َساِكناً  -884 ِر قَ ب َل اهل  َاِء بالضَّم  مَش َلاَل ... َمَع ال َكس  ُر اهل   َوِف ال َوص ِل َكس 

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
َاِء ُحلَّ ...  -88  اَل َوالضَّمُّ ِِف اهل 
ُمِم ِان   -82 ُكن  ِسَوى ال َفر ِد َواض  ُم َفاَل ... َعِن ال َياِء ِإن  َتس   تَ ُزل  طَاَب ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 
ِع َأص لر َوقَ ب َل َسا  -83 م  َلُه َتاَل ... َوِصل  َضمَّ ِمي ِم اجلَ  رُُه َأص   ِكٍن أَت ِبًعا ُحز  َغي  
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چ ک ک ڑ چ
(8) 

بنونني، األوىل مضمومة، 
والثانية مفتوحة، وكسر 
: الزاي، ونصب املالئكة

 ،(2)ع، ف، ر، خل

، وفتح وبالتاء مضمومةً 
النون والزاي، ورفع 

 ،(3)ص: املالئكة

والباقون كذلك إال أهنم 
أ، : يفتحون التاء، وهم

، (4)، يعد، ح، ك، جع
: وشدد التاء وصالً 

 .(5)ه

چ ڳ ڳ چ
أدغم  (4)

 .(7)ي: وصال

چے چ
(8) 

، وواٍو ساكنٍة (9)بضمٍ 
 ،جع: (81)بالتسهيل

، وأيضاً ف: وِف الوقف
عنه بكسر الزاي 

 واإلبدال ياًء،

والباقون بكسر الزاي، 
ومهزة مضمومة 

 .(88)بعدها

چہ ہچ
(82) 

 .(83)عشر

 

  

                                                           

 (.8) رقم آية( 8)
 .خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )2)
 .شعبة( ص( )3)
: أصوهلم، ينظركيعقوب، والثالثة  ( يع)أبو جعفر، ( جع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )4)

 (44، 43ص: )قال الشاطب .2/318، النشر 555، إبراز املعاين ص 844، العنوان ص 259املبسوط ص 
 التَّا ِلُشع َبَة ُمث اَل تَ نَ زَُّل َضمُّ ...  -812
ِسِر الزَّاَي َواُنِصِب ال   -813 َر ُفوَع َعن  َشائٍِد ُعاَل ... َوبِالنُّوِن ِفيهاَ َواك 

 َمالِئَكَة امل
، 48التهذيب للداين ص : البزي، انفرد بتشديد التاء، والباقون بتخفيفها، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر( ه( )5)

 (42ص : )قال الشاطب .844ص  سراج القارئ
ِل لِل بَ ز ي  َشد د  تَ َيمَُّموا  -524  ...َوِف ال َوص 
 ... تَ نَ زَُّل َعن ُه أَر بَعر  -529

 (.9) رقم آية( 4)
، والتعليق 81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )7)

.97ص ( 4)رقم 
 (.88) رقم آية( 8)
 .بضم الزاي: أي( 9)
 .لعله أراد بالتسهيل هنا مطلق التخفيف؛ إذ حكمها أليب جعفر احلذف مع ضم الزاي فقط( 81)
 .88حزة، سبق نظريه ص ( ف)أبو جعفر، ( جع( )88)
 (.88) رقم آية( 82)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 83)
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چ ٴۇ ۈ ۈ چ
(8) 

ح، ف، : أدغم وصالً 
 .(2)ر، خل

چ ۉ چ
چ ەئ چ .(4)ركِ ذُ  (3)

 فَ فَّ خَ  (5)
 .(4)د: الكاف

چ وئ وئ چ
أدغم  (7)

 .(8)ر: وصالً 

  

                                                           

 (.83) رقم آية( 8)
وافق أبو فبإدغام التاء ِف السني، والباقون باإلظهار، : خلف، أي( خل)الكسائي، ( ر) حزة،( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

ص للشيخ عبد الفتاح القاضي ، اإليضاح 2/8841العقد النضيد : جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر
828. 

 (22ص : )قال الشاطب
 َغَم َور شر ظَاِفراً َوخُمَو اَل َوأَد  ... ُدرٌّ مَنَت ُه بُُدورُُه  أفِإظ َهاُرهَ  -247
َرًة َوحُمَلَّاَل ... َوَأظ َهَر كه فر َواِفرر َسي ُب ُجوِدِه  -248  زَكيٌّ َوِفٌّ ُعص 
َتاَل ... َواظ َهَر رَاِويِه ِهَشامر هَلُد َمت   -249 واَن يُ ف   َوِف َوَجَبت  ُخل ُف اب ِن ذَك 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... ذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث َوَأظ َهَر إِ  -38

 (.84) رقم آية( 3)
 .83ص ( 4)
 (.85) رقم آية( 5)
، 839الكاِف ص  ،54التبصرة ص  :هم ألصوهلم، ينظراقون بالتشديد، والثالثة من موافقتابن كثري، والب( د( )4)

 .874االكتفاء ص 
 (43ص : )الشاطبيةالشاهد من 

 ...َوُربَّ َخِفيفر ِإذ  مَنَا ُسك َرت  َدنَا  -812
 (.85) رقم آية( 7)
 .، والصواب ما أثبتُّه(ي(: )ب)وِف ، (ج)سقط من ( ر)( 8)
 .84ص ( 4)التعليق رقم : ينظر .والباقون باإلظهار. الكسائي( ر)
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چٻ ٱ چ
أظهر  (8)

د، م، ن، أ،  :وصالً 
 . (2)جع، يع

چڃ چ
، (4)بالياء (3)
 مزةومل يثبت اهل

من   (5)[أحد]
 [ب/48] .(4)السبعة

چڇ چ چچ
(7) 

 .(8)عشر
چڍ   ڍ چ

د مشدَّ  (9)
 .(81)وفاقاً 

  

                                                           

 (.84) رقم آية( 8)
. يعقوب، والباقون باإلدغام وصالً ( يع)أبو جعفر، ( جع)عاصم، ( ن)كوان، ابن ذ ( م)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )2)

 .89ص ( 4)التعليق رقم : ينظر
 (.21) رقم آية( 3)
 .877، دليل احلريان ص 5/8448خمتصر التبيني : بذف األلف، ينظر( 4)
 .مجيع النسخ، ال يتم السياق إال بهسقط من ( 5)
 .وال من العشرة( 4)
 (.28) رقم آية( 7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 8)
 (.28) رقم آية( 9)
 .2/288، النشر 299اإلقناع ص : ينظر( 81)

 (38ص : )قال الشاطب
ُه َوتُ ن زُِل ِمث  ُلُه  -448 ِر ثُ ق اَل ... َويُ ن زُِل َخف ف  ج  َو ِف احلِ   َونُ ن زُِل َحقٌّ َوه 
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چ  ڈ چ
على  (8)

، (2)ف، خل: التوحيد
 .(3)والرسم عليه

چڳ ڳ چ
(4) ،

چۅ ۅچ
(5) ، 

چ ڀ ڀ چ
(4) ، 

چڄ ڄ چ
أدغم  (7)

 .(8)ي: وصالً 

چ گ چ
(9) 

د، ح، ك، : بكسر الالم
والباقون بفتحها ، (81)يع
أ، ن، ف، ر، : وهم]

 .(88)[، خلجع

چگ گ چ
(82) 

 .(83)عشر

 

 

 

 
  

                                                           

 (.22) رقم آية( 8)
، إرشاد 319املستنري ص : ون بألف على اجلمع، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظرخلف، والباق( خل)حزة، ( ف( )2)

 .297، التحبري ص 2/288الكنز ، 822املبتدي ص 
 (39ص : )قال الشاطب

ِف َمع َها َوالشَّرِيَعِة َوصَّاَل ... َوالر يَح َوحََّدا  ... -491  َوِف الَكه 
ِل َوا أَلع رَاِف َوالرُّ  -498 ِر ُفص اَل ... وِم ثَانِياً َوِف النَّم  ج  راً َوِف احلِ   َوفَاِطِر ُدم  ُشك 

، خمتصر 98املقنع ص : روى الداين وأبو داود خالف املصاحف ِف إثبات األلف وحذفها ِف هذا املوضع، ينظر (3)
 .811، دليل احلريان ص 72، شرح تلخيص الفوائد ص 2/235التبيني 

 (.23) رقم آية( 4)
 (.28) رقم آية( 5)
 (.33) رقم آية( 4)
 (.34) رقم آية( 7)
.93ص ( 9)والتعليق رقم  .81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر ،السوسي، والباقون باإلظهار (ي( )8)
 (.41) رقم آية( 9)
 .وهو خطأ، فخلف يفتح الالم كأصله( يع)بعد ( خل: )ِف مجيع النسخ بزيادة( 81)
 .النسخ سقط من مجيع( خل)و (. ج)و ( أ)سقط من ( 88)
 .يعقوب( يع)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)
 .838ص ( 4)التعليق رقم : خلف، ينظر( خل)أبو جعفر، ( جع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)نافع، ( أ)
 (.48) رقم آية( 82)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 83)
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چڦ چ
(8) 

، ، يسز :«سراط»
 .(3)ض :(2)«زراط»

چ ڳ چ
بكسر الالم  (4)

: وبرفع الياء، والتنوين
 .(5)يع

چ ۓ چ
بضم  (4)

 ، [ص]: الزاي
ّد الزاي منونًة وبالرفع  شدَّ

اهلمزة  (7)[حذف]و
، (8)[جع: ]بعدها

 .(9)والرسم بال مهز
 

  

                                                           

 (.48) رقم آية( 8)
والنطق بالزاي اخلالصة صحيح لغًة، إال أنه ال يصحُّ روايًة، فال يُقرأ . بذلك اإلمشام زاياً  هكذا ِف مجيع النسخ، يريد( 2)

، البحر 81، حجة القراءات البن زنلة ص 8/49، احلجة أليب علي الفارسي 83/824هتذيب اللغة لألزهري : به، ينظر
 .89/322تاج العروس  ،8/45امليط أليب حيان، 

 .884ص ( 9)التعليق رقم : خلف، والباقون بالصاد اخلالصة، ينظر( ض)س، روي( يس)قنبل، ( ز( )3)
 .834ص ( 2)التعليق رقم : إىل معىن اإلمشام، ينظروقد سبقت اإلشارة 

 (.48) رقم آية( 4)
 التذكرة: يعقوب، والباقون بفتح الالم، وفتح الياء من غري تنوين، وأبو جعفر وخلف موافقان ألصليهما، ينظر( يع( )5)
 (29ص : )الشاهد من الدرة. 314، التلخيص ص 2/395

 َعِليٌّ َكَذا َحالَ  ... -839
 (.44) رقم آية( 4)
 .سقط من مجيع النسخما بني املعكوفتني ( 7)
 (.ج)سقط من ( ّد الزاي منونًة وبالرفع وحذف اهلمزة بعدهاشدَّ ) (.جع)مكان ( ص)ِف مجيع النسخ جبعل ( 8)
، والباقون بإسكان الزاي، وبعدها مهزة مرفوعة منونة، خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب أبو جعفر( جع)شعبة، ( ص)

 (42ص : )الشاهد من الشاطبية. 319، التحبري ص 288اإلشارة ص : وخلف أصليهما، ينظر
َكاَن ِصف   -524  ... َوُجز ءاً َوُجز ءر َضمَّ ااِلس 

 (87ص : )ومن الدرة
ُء َوَسه اَل ًءا اد  ... َوُجز   .... -33  ِغم  َكَهي َئه  والنَِّسي 
رَائِي َل َكائِن  َوَمدَّ أُد   -34  ...أَرَي َت َوِإس 

 .8/474، النشر 94حتفة األنام ص : وحلمزة وهشام وقفاً النقل مع السكون واإلمشام والروم، ينظر
 (21، 89ص : )قال الشاطب

ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل  ...َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 
م  َوُرُم ِفيَما ِسوى ُمَتَبد ٍل  -251  هِبَا َحر َف َمدٍّ َواع ِرِف ال َباَب حَم ِفالً ... َوَأمشِ 

: ، وينظر91املقنع ص  .«بغري واو  چے ے ۓ ۓ ڭچ وِف احلجر كتبوا »: بال صورة للهمزة، قال الداين: أي( 9)
 .2/58تبيني خمتصر ال
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 ۆ ۆ چ

چۈ
بكسر  (8)

د، م، ص، ف،  :العني
 ، (2)ر

: وبكسر التنوين وصالً 
 .(3)ح، م، ن، ف، يع

 ۇئ چ

چۈئۆئۆئ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصال

چ ېئ ۈئ ۈئ چ
(4) 

، وفتح (7)جع: أبدل ياءً 
أ، د، ح، : الياء وصالً 

 .(8)جع
 

  

                                                           

 (.44، 45) رقم آية( 8)
الكسائي، والباقون بضمها، وافق أبو جعفر ويعقوب ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص)ابن ذكوان، ( م)ابن كثري، ( د( )2)

 . 2/244، النشر 834التيسري ص : أصليهما، وخالف خلف أصله، ينظر
 (51ص : )قال الشاطب

َبهر ِماَل  ُعُيوِن ُشيُ ... ُعُيوناً ال    ... -428  وخاً َدانَُه ُصح 
 (25ص : )وقال ابن اجلزري

 ... ُجُيوِب ُشُيوًخا ِفد  ... اض ُمم  ُغُيوِب ُعُيوِن َمع   ... -812
يعقوب، والباقون بضم التنوين، وافق أبو جعفر ( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)ابن ذكوان، ( م)أبو عمرو، ( ح( )3)

 . 299، التحبري ص 313اإلقناع ص : ظرويعقوب أصليهما، وخالف خلف أصله، ين
 (41ص : )الشاهد من الشاطبية

ِ لِثَاِلٍث  -495 رُُه ِف نٍَد َحاَل ... َوَضمَُّك أَوىَل السَّاِكنَ ني   ُيَضمُّ ُلُزوماً َكس 
رِِه  ... -497 َواَن ُمق واَِل ... َوِبَكس   لِتَ ن وِيِنِه قاَل اب ُن ذَك 

(28ص : )ومن الدرة
ِ اض ُمم  َفىًت ...  َوأَو   ... -72  ...َوَل السَّاِكنَ ني 

 (.49، 48) رقم آية( 4)
 (. ب)سقط من ( ي)( 5)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)
 (.49) رقم آية( 4)
 .834ص ( 4)التعليق رقم : ، ينظرأبو جعفر، والباقون بالتحقيق إال حزة وهشام وقفاً ( جع( )7)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإسكان الياء مطلقاً . أبو جعفر( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )8)

81. 
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 چ ىئ مئ حئ چ
(8) 

  .(2)عشر
مل يبدل أحد مهزه إال 

 .(3)ف: ِف الوقف

 چ ٻ ٱ چ
أدغم  (4)

، (5)[ك]ح،  :وصالً 
 .(4)ف، ر، خل

چ ٺ ٺ چ
فتح  (7)

النون وسكن الباء وضم 
 .(8)ف: الشني

چ ڤ ٹ چ
(9) 

: أحلق اهلاء عند الوقف
 ، (81)ه، يع

                                                           

 (.58) رقم آية( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 2)
اهلاء وكسرها، وأما ورش فال يبدل لكون اهلمزة وقعت  حزة، يبدل اهلمزة ياًء ِف الوقف، وله على اإلبدال ضم( ف) (3)

، البدور 234، 8/232الكنز : المًا للفعل، وال يبدل السوسي للبناء، وال يبدل أبو جعفر ألن الكلمة مستثناة له، ينظر
 (21ص : )الشاهد من الشاطبية. 2/84الزاهرة للنشار 

َا لَِياٍء حَتَوَّ ...  -243 ِر اهل   اَل َوبَ ع ضر ِبَكس 
ُهُم َوَقد    -244 ُهم  َونَ ب ئ    ... َكَقو ِلَك أَن ِبئ  

 (.52) رقم آية( 4)
 (.ك)بدل من ( ل(: )أ)ِف ( 5)
خلف، والباقون باإلظهار، وافق أبو جعفر ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)ابن عامر، ( ك)أبو عمرو، ( ح( )4)

  .827ص  للقاضي ، اإليضاح884 إبراز املعاين ص: وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أصله، ينظر
 (28ص : )قال الشاطب

رى دَواَم َنِسي ِمَها  -241  َوَأظ َهَر رَيَّا قو لِِه َواِصفر َجاَل ... فِإظ َهاُرَها أج 
ُدُه دائمر َواَل ... َوأَد َغَم َضن كاً َواِصلر تُوَم ُدر ه  -248  َوأَد َغم  ُمو ىَل ُوج 

 (87ص : )وقال ابن اجلزري
 َأالَ ُحز  َوِعن َد الثَّاِء لِلتَّاِء ُفص اَل ... َأظ َهَر ِإذ  َمع  َقد  َوتَاِء ُمَؤنٍَّث وَ  -38

 (.53) رقم آية( 7)
حزة، والباقون بضم النون وفتح الباء وكسر الشني مشددة، وافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، وخالف خلف ( ف( )8)

 (45ص : )قال الشاطب .322التحبري ، 822إرشاد املبتدي ص  ،381املستنري ص  ،274االكتفاء ص : أصله، ينظر
رَاِء يَ ب ُشُر َكم  مَسَا  -555 ِف َواإِلس  ِسِر الضَّمَّ أَث  َقاَل ... َمَع ال َكه   نَ َعم  ُضمَّ َحر ك  َواك 
بَِة اع ِكُسوا  -554 َزَة َمع  َكاٍف َمَع احل ِ ... نَعم  َعمَّ ِف الشُّوَرى َوِف الت َّو  ِر أَوَّاَل حِلَم   ج 

 (23ص : )وقال ابن اجلزري
 ... يُ َبش ُر ُكالًّ ِفد   -87

 (.54) رقم آية( 9)
، خبلف عن البزي، والباقون بال هاء، وهو چٹچ يعقوب، بإحلاق هاء السكت بعد امليم ِف ( يع)البزي، ( ه) (81)

 (32ص : )قال الشاطب. 2/834النشر : الوجه الثاين للبزي، ينظر
 =                                                 خِبُل ٍف َعِن ال بَ ز ي  َواد َفع  جُمَه اَل ... َمه  َوممَّه  ِقف  َوَعمَّه  ِلَمه  مبَه  يَوفِ  -384
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وبكسر النون مع 
 :ةفَّ ومع اخلِ ، د :التشديد

 .(8)والباقون بالفتحأ، 

چ ڃ ڄ چ
(2) 

ح، ر، : بكسر النون
 .(3)يع، خل

چ ڑ ژ چ
أدغم  (4)

 .(5)ي: وصالً 
چ ک چ

أسكن  (4)
ف، ر، : النون وخفف

 .(7)يع، خل

                                                                                                                                                                          

 (88ص : )وقال ابن اجلزري= 
َا َأالَ ُحم  ومَِل  َحاَل ...  -44  َوِقف  يَا أَبَه  بِاهل 
 ... َوَسائُِرَها َكال بَ ز   -47

نافع، والباقون بفتح النون خمففة، خالف أبو جعفر أصله، ( أ) .املد املشبع للساكنني ِف احلالنيابن كثري، وله ( د( )8)
 (44ص : )الشاهد من الشاطبية .2/529، الكنز 839الكاِف ص : ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر

ُذُف أَوَّاَل  نَ ... َوثُ ق َل لِل َمك ي  نُوُن تُ َبش ُرو  -814 ِسر ُه ِحر ِميَّا َوَما احلَ   َواك 
 (29ص : )ومن الدرة

 ...ِن فَاف  َتح  أَبًا ... َوتُ َبش ُرو  ... -841
 (.54) رقم آية( 2)
خلف، والباقون بفتح النون، وافق أبو جعفر ويعقوب أصليهما، ( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح( )3)

 (44ص : )قال الشاطب. 85، البهجة املرضية ص 214، املكرر ص 2/529الكنز : ظرين. وخالف خلف أصله
َنطُوا  -815 َنطُوَن َوتَ ق  َنُط َمع ُه يَ ق  ِر النُّوِن رَافَ ق َن ُحَّالَ ... َويَ ق   َوُهنَّ ِبَكس 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
ُر الن ُّو ِن فُ ز   -841 َنُط َكس   ... َويَ ق 

 (.48، 59) رقم آية( 4)
 چژ ڑچ  :ما قولهأف»: وقد اخُتِلف ِف إدغام هذا احلرف وإظهاره، قال الداين. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )5)

وكان غريه  ،وبذلك كان يأخذ ابن جماهد ويعتل بقلة حروف الكلمة ،ظهار فعامة البغداديني يأخذون فيه باإل ،حيث وقع
نه على أل ؛چژ چ من  قل حروفاً أوهو  ، ِف يوسف[ 5] چپ ڀچ ام دغإوقد أمجعوا على  ،دغام وبه قرأتيأخذ باإل

 لفاً أمث قلبت  بدلت مهزةً أف كانت هاءً   ذإظهار فيه فالعتالل عينه واذا صح اإل ،دغام فيهذلك على صحة اإل حرفني فدلَّ 
 .898 ، التحبري ص83، إبراز املعاين ص 89، اإلقناع ص 887السبعة ص : ، وينظر28التيسري ص . «ال غري

أن اإلدغام ِف هذه الكلمة هو الصحيح املعول عليه املأخوذ به وهو الذي  واخلالصة»: قال الشيخ عبد الفتاح القاضي
 (88ص : )قال الشاطب رحه اهلل. 57الواِف ص  .«عليه العمل

 تَ َنبَّاَل  قَِليَل ُحُروٍف َردَّه َمن   ...َوِإظ َهاُر قَ و ٍم آَل ُلوٍط ِلَكو نِِه  -824
 بِِإع اَلِل ثَانِيِه ِإَذا َصحَّ اَلع َتاَل ... بِِإد غاَِم َلَك َكي ًدا َوَلو  َحجَّ ُمظ ِهرر  -827
ُلَها  -828 َوَقد  قَاَل بَ ع ُض النَّاِس ِمن  َواٍو اب ِداَل ... فَِإب َدالُُه ِمن  مَه َزٍة َهاءر َاص 

 (.59) رقم آية( 4)
خلف، والباقون بفتح النون مشددة، وافق أبو جعفر وخلف ( خل)ب، يعقو ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )7)

 =       .429التحبري ص ، 2/498التجريد ، 834، التيسري 347السبعة ص : ينظر. أصليهما، وخالف يعقوب أصله
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چ گ چ
بتخفيف  (8)

باقون ، والص: الدال
 .(2)بالتشديد

چڱ ڱ چ
أسقط  (3)

 ،ه، ح ب،: األوىل
ج، ز، : وسهل الثانية

  جع، يس،
 [أ/42]

ج، : ألفاً  (4)[وأبدهلا]
 .(5)ز

 
  

                                                                                                                                                                          

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية= 
َبُتُه َداَل   ِجنَيَّ َشَفا... َوُمن ُجوُهُم ِخفٌّ َوِِف ال َعن َكُبوِت نُ ن    -814  ُمن ُجوَك ُصح 

 (25ص : )ومن الدرة
 يُ ن ِجي فَ ثَ ق اَل  ... -814
فَّ ِِف ال ُكل  ُحز   -817  ... بِثَاٍن أََتى َواخلِ 

 (.41) رقم آية( 8)
 (.ب)سقط من ( والباقون بالتشديد( )2)
 .3/8284البيان للداين ، جامع 884العنوان ص  ،295الغاية ص  :شعبة، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر( ص)

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية
ِل ِصف   -817  ... َقَدر نَا هِبَا َوالنَّم 

 (.48) رقم آية( 3)
 (.وأبدل: )ِف األصل( 4)
رويس، والباقون بتحقيق ( يس)أبو جعفر، ( جع)قنبل، ( ز)ورش، ( ج)أبو عمرو، ( ح)البزي، ( ه)قالون، ( ب( )5)

 . 283، التحبري 881ص  اإلقناع: اهلمزتني، ينظر
 (87ص : )قال الشاطب

َقَط اأُلوىَل ِف ات  َفاِقِهَما َمًعا  -212 ِ فَ ىَت ال ُعاَل ... َوَأس   ِإَذا َكانَ َتا ِمن  ِكل َمتَ ني 
ِِه َكال ياَ وََكال َواِو َسهَّاَل ... َوقَاُلوُن َوال بَ ز يُّ ِف ال َفت ِح َوافَ َقا  -214  َوِف َغري 
َها تَ َبدَّاَل ... َرى َكَمدٍّ ِعن َد َور ٍش َوقُ ن ُبٍل َوااُلخ   -214 د  َعن  

َ
 َوَقد  ِقيَل حَم ُض امل

 (84ص : )وقال ابن اجلزري
ِتالِف يَِعي  واَِل ... َوَحاَل ات  َفاٍق َسه ِل الثَّاِن ِإذ  َطرَا  -27 ُهَما َكاإِلخ   َوَحق ق 
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چڭ ۓچ
(8) 

: بوصل اهلمزة بعد الفاء
 .(2)أ، د، جع

چ ۋ ۋ چ
(3) 

 .(4)ي: أدغم وصالً 
چ ەئ ائ چ

: مثل (5)
چ ڄ ڄ چ

(4) 
 .(7)ركِ ذُ 

چ ۈئ چ
 ىئچ  ،(8)

چ ىئ
بكسرة   (9)

 فيهما،
 

  

                                                           

 (.45) رقم آية( 8)
 .817زة قطع، ينظر ص موالباقون هب. أبو جعفر( جع)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )2)
 (.45) رقم آية( 3)
العقد النضيد : والباقون باإلظهار، ينظر( ت، س، ذ، ش، ض: )السوسي، أدغم الثاء ِف مخسة أحرف( ي)( 4)
 . 43ص  سراج القارئ، 8/533

 (83، 82ص : )الشاهد من الشاطبية
ٍل ذَ  -844 قُُه ظَاِهرر جاَل ... َكا َشذاً َولِلدَّاِل ِكل مر تُ ر ُب َسه  در ِصد   َضَفا مَثَّ ُزه 
َي اأَلوائُِل ثَاُؤَها  -849  ...َوِف مَخ َسٍة َوه 

 (.47) رقم آية( 5)
 (.41)هود آية رقم : منها( 4)
 .91صفحة ( 7)
 (.49) رقم آية( 8)
 (.71) رقم آية( 9)
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، (8)بال ياء ِف الرسم
 .(2)يع: أثبتها مطلقاً 

چٻ ٱ چ
(3) 

 .(4)عشر
چ ٻ ٻ چ

فتح الياء  (5)
 .(4)أ، جع: وصالً 

چ ڳ چ
: بكسر الباء (7)

ب، د، ك، ص، ف، 
 (9).(8)ر، خل

  

                                                           

 .2/825، خمتصر التبيني 38املقنع ص : مجاعاً، ينظرإ( 8)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )2)
 (.78) رقم آية( 3)
 .، والصواب ما أثبتُّه[48]  چۇئ ۇئ   ۆئچ(: ج)ِف ( 4)

 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر
(.78)آية رقم ( 5)

، كنز 248املبسوط ص : ة أصوهلم، ينظرأبو جعفر، والباقون بالسكون ِف احلالني، وافق الثالث( جع)نافع، ( أ( )4)
  .844املعاين لشعلة املوصلي ص 

 (33ص : )قال الشاطب
ِر مَه َزٍة  -411 ٍم ِسَوى َما تَ َعزَّاَل ... وثِن َتاِن َمع  مَخ ِسنَي َمع  َكس   بِفت ٍح أُويل ُحك 
اَل َوَما بَ ع َدُه إِ ... بَ َنايت  َوأَن َصارِي  ِعَباِدي  َوَلع َنيِت   -418  ن  َشاَء بِال َفت ِح أمهِ 

 (89ص : )وقال ابن اجلزري
َويت    -52 ِكِن ال َباَب ُح اَل ... َكَقاُلوَن أُد  يل  ِدي ِن َسك ن  َوِإخ   َوَريب  اف  َتَح َاص الً َواس 

 (.82)آية رقم ( 7)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( خل( )8)
خلف، والباقون بضمها، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص)ابن عامر، ( ك)ابن كثري، ( د)قالون، ( ب) (9)

، 877ة املوصلي ص ، كنز املعاين لشعل81التيسري ص  ،274اإلرشاد البن غلبون ص  :والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر
 .312التحبري ص 
 (41ص : )قال الشاطب

ُر بُ ُيوٍت َوال بُ ُيوَت ُيَضمُّ َعن   -513 هاً َعَلى اأَلص ِل أَق  َباَل ِحَى جِ ... وََكس   لٍَّة َوج 
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چ ں ںچ
: أمال (8)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(2)ج: خبلف

چۉ چ
(3) ،

چۇئچ
تقدم  (4)

 .(5)قريباً 

چېئ     ېئ  ۈئچ
فتح  (4)

أ، د،  :وصالً  (7)الياء
 .(8)ح، جع

چٻچ
بالضاد،  (9)
 .وفتح النون

چٺ چ
 مَّ شَ أَ  (81)

ف، ر، : الصاد زاياً 
 .(88)يس، خل

چٹ چ
(82) 

، وِف جع: أسقط اهلمزة
، وله أيضاً ف: الوقف

 .(83)تسهيلها

چڎچ
(84) 

 .(85)مرفوع
 

 

*   *   * 
  

                                                           

 (.84)آية رقم ( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)
 (.87)آية رقم ( 3)
 (.88، 74)آية رقم ( 4)
 .83ص ( 9)والتعليق رقم ، 828ص ( 7)التعليق رقم : ينظر( 5)
 (.89)آية رقم ( 4)
 (.ب)سقط من ( الياء( )7)
ص ( 3)التعليق رقم : ينظر. أبو جعفر، والباقون بالسكون مطلقاً ( جع)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د)نافع، ( أ( )8)

81. 
 (.98)آية رقم ( 9)
 (.94)آية رقم ( 81)
  (.ب)سقط من ( يس)، و (الصاد)بدل ( الضاد)تصحيف ( ب)ِف ( 88)
 .844ص ( 2)التعليق رقم : ينظرخلف، والباقون بالصاد اخلالصة، ( خل)رويس، ( يس)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (.95)آية رقم ( 82)
 .832ص ( 2)التعليق رقم : حزة، والباقون بإثبات اهلمزة حمققة ِف احلالني، ينظر( ف)أبو جعفر، ( جع( )83)
 (.95)آية رقم ( 84)
 (.ب)سقط من ( 85)

 .مرفوع فاعل
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 النحلسورة 

(8) 
ٱ     ٻ ٻ ٻ

(2) 
چ ژ ڈ ڈ چ

 (3). 

ف، ر، : چڈچ أمال
: وقلل خبلف خل،

 .(4)ج

 چ ک ک چ
: بتاء اخلطاب (5)معاً 

 .(4)ف، ر، خل

چ گ گ چ
(7) 

 د، ح،: الزاي ف  خِبِ 
 ،(8)[يس]
 

  

                                                           

، وهي مكية إال اآليات بسبب ما عّدد اهلل فيها "سورة الّنعم"وتسّمى  ِف ترتيب املصحف،( 84: )لسورةرقم ا( 8)
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ: قولهو  اآليات الثالث األخرية:  أربع آياتمكية إال: الثالث األخرية منها فمدين، وقيل

، معامل التنزيل للبغوي 4/5لبيان للثعلب الكشف وا ،2/227بر العلوم للسمرقندي : ، ينظروالباقي مدين، [48] چېئ
البحر امليط  ،89/847مفاتيح الغيب للزاري ، 3/377املرر الوجيز البن عطية ، 2/592، الكشاف للزخمشري 3/71

 .4/511أليب حيان 
 ، فنون األفنان ص887، الكامل ص 875البيان للداين ص : ينظر. مائة ومثان وعشرون آية ليس فيها اختالفوهي 
 .294، مجال القراء ص 289

 .78سبق التنبيه على أوجه البسملة بني السورتني وغريها ص ( 2)
 .، وقد ذكر أول السورة لبياهنا(8) رقم آية( 3)
: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
 (.3، 8) رقم ةآي( 5)
، 828التيسري ص : والباقون بياء الغيب، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظرخلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 . 2/282، النشر 329اإلقناع ص 
 (59ص : )الشاهد من الشاطبية

رُِكوَن ُهناَ َشذاً  -745 ِ ِف... َوَخاَطَب َعمَّا يُش  ر فَ ني  ِل أَوَّاَل َوِف الرُّوِم َواحلَ    النَّح 
 (.2) رقم آية( 7)
 .، وهو خطأ(يع(: )ج)و  (ب)، وِف (أ)سقط من ( 8)
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وبالتاء مفتوحة، ونون 
خمففة، وفتح الزاي 

 چگچمشددة، و
 .حه: بالرفع

والباقون بياء مضمومة، 
وفتح النون، وكسر 

 چگچالزاي، و 
 .(8)بالنصب

چۀ چ
بكسرٍة،  (2)

: أثبت الياء ِف احلالني
 .(3)يع

چھ چ
: أمال (4)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(5)ج: خبلف

 

 
  

                                                           

، الوجيز ص 2/397التذكرة : والثالثة موافقون ألصوهلم إال روح، ينظر. روح( حه)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )8)
  .2/583املبهج ، 848مفردة يعقوب البن شريح ص ، ، 294، اإلشارة ص 224

 (38ص : )الشاهد من الشاطبية
ُه َوتُ ن زُِل ِمث  ُلُه  -448 ِر ثُ ق اَل ... َويُ ن زُِل َخف ف  ج  َو ِف احلِ   َونُ ن زُِل َحقٌّ َوه 

 (29ص : )ومن الدرة
 يُ ن زِل  َوَما بَ ع ُد جُي َتاَل  ... -841
ُر َكَما ال قَ   -848  ...د 

 (.2) رقم آية( 2)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : ياء ِف احلالني، ينظريعقوب، والباقون بذف ال( يع( )3)
 (.3) رقم آية( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )5)
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چ ۋ چ
بذف  (8)

اهلمزة  (2)[صورة]
، فيوقف على (3)رمساً 
ل، : من غري مهزة (4)فاء

 ف،

 وهلما اإلمشام 
 [ب/42]

، وِف الوصل (5)والروم
 .(4)هبمزة مضمومة

چڀ پ چ
(7) 

 .(8)جع: بفتح الشني
چٺ ٺ چ

(9) 
: بال واوٍ : ، أيبقصرٍ 

ح، ص، ف، ر، يع، 
 .(81)خل

  

                                                           

 (.5) رقم آية( 8)
 .سقط من مجيع النسخ، وال يستقيم النص إال بذلك( 2)
 . 2/58خمتصر التبيني  ،849املكم ِف نقط املصاحف ص : ينظر( 3)
 (.ب)سقط من ( على فاء( )4)
ءِ  :الروم لغة( 5) رامُ . طََلُب الشَّي 

َ
َط َلبُ : وامل

 .8/298العني للخليل : ينظر .طََلبَ : رام يروم روماً ومراماً . امل
 .هو النطق ببعض احلركة، ويكون الفاين منها أكثر من الباقي :واصطالحاً 

، القواعد واإلشارات ِف أصول القراءات للقاضي 74املقارئ البن الطحان السُّمايت ص  مرشد القارئ إىل حتقيق معامل
 .58أحد بن عمر احلموي ص 

 .(ج)سقط من ( ل، ف، وهلما اإلمشام والروم، وِف الوصل هبمزة مضمومة: من غري مهزة فيوقف على فاء) (4)
ص ( 8)التعليق رقم : الباقون بالتحقيق ِف احلالني، ينظرحزة، و ( ف)هشام، ( ل). وِف الوصل هبمزة مضمومة مع التنوين

214. 
 (.7) رقم آية( 7)
الغاية ص : أبو جعفر، والباقون بكسر الشني، خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر( جع( )8)

 .431، التحبري ص 2/538الكنز ، 294
 (29ص : )الشاهد من الدرة

ُر شِ   -848  ...ُل -... ق  اف  َتح  ُتَشاقُّوِن نُ و نَُه ات   َكَما ال ِقد 
 (.7) رقم آية( 9)
خلف، والباقون بالواو، والثالثة ( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص)أبو عمرو، ( ح( )81)

 .2/223، النشر 312، اإلقناع ص 2/892جامع البيان للداين : موافقون ألصوهلم، ينظر
 (39ص : )اطبيةالشاهد من الش

َبِتِه َحاَل ...  -487 ُر ُصح   َوَرُءوفر َقص 
 .8/342الكنز : هيل بني بني، ينظرويقف حزة بالتس

 (21ص : )الشاهد من الشاطبية
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
242-  َ َ  َوِف َغري ِ هَذا بَ ني   ... بَ ني 
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چڦ چ
بإمشام  (8)
ف، ر،  :الصاد زاياً 
 .(2)يس، خل

چ ڄ چ
: أمال (3)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(4)ج: خبلف

چڎچ
: بالنون (5)

 .(4)ص
چ ڱ ڳ چ

(7) 
 .(8)ي: أدغم وصالً 

 ںں ڱ چ

چ ڻ ڻ
(9) 

 ، ك: برفع األربعة

، ع: وافقه ِف األخريين
والباقون بالنصب ِف 

 .(81)الكل

 چڻ ڻ چ
 .(88)ي: أدغم وصالً 

 ې چ

چى
أمال  (82)

، (83)ي: وصالً خبلف
، ح، ف، ر: ووقفاً 
 .(84)ج: ، وقللخل

 

                                                           

 (.9) رقم آية( 8)
ص ( 2)التعليق رقم : ينظرخلف، والباقون بالصاد اخلالصة، ( خل)رويس، ( يس)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) (2)

844. 
 (.9) رقم آية( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)
 .(88) رقم آية( 5)
 . 2/583، املبهج 371السبعة ص : شعبة، والباقون بالياء، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر( ص( )4)

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية
 ... َويُ ن ِبُت نُونر َصحَّ  -818

 (.82) رقم آية( 7)
 .814ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 8)
 (.82) رقم آية( 9)
 .885، الكاِف ص874االكتفاء ص : حفص، والثالثة موافقون ألصوهلم، ينظر( ع)ابن عامر، ( ك( )81)

 (54ص : )قال الشاطب
ُس َمع  َعط ِف الثَّالَثَِة َكمَّاَل ...  -487  َوَوالشَّم 
ِل َمع ُه ِف اأَلِخريَي ِن َحف ُصُهم   -488  ...َوِف النَّح 

.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. رالسوسي، والباقون باإلظها( ي( )88)
 (.84) رقم آية( 82)
 .211ص ( 2)التعليق رقم : والباقون بالفتح وصاًل وهو الوجه الثاين للسوسي، ينظر السوسي، ( ي( )83)
ص ( 8)التعليق رقم : نظروالباقون بالفتح، ي. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )84)

82. 
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چ ٱ چ
: أمال (8)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(2)ج: خبلف

چ ڀ چ
 بكسرةٍ  (3)

 .مع التنوين
چ        ٿ ٿ چ

أدغم  (4)
 .(5)ي: وصالً 

چڤ ٹچ
(4) 

ع،  :بتخفيف الذال
 .(7)ر، خلف، 

چ چ ڃ چ
أدغم  (8)

 .(9)ي: وصال
چ ڇ ڇ چ

(81) 
 .(88)ن، يع: بياء الغيب

  ژ  ژ چ

چڑ
 .(83)عشر (82)

أخفى التنوين عند الغني 
 .(85)جع: (84)وصالً 

 
  

                                                           

 (.85) رقم آية( 8)
: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
 (.84) رقم آية( 3)
 (.87) رقم آية( 4)
 .831ص ( 2)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي( )5)
 (.87) رقم آية( 4)
 . 85والباقون بالتشديد، سبق نظريه ص  خلف،( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )7)
 (.89) رقم آية( 8)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )9)
 (.21) رقم آية( 81)
: صله، ينظرجعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب أيعقوب، والباقون بتاء اخلطاب، وافق ابو ( يع)م، عاص( ن( )88)

 .2/584، املبهج 225، الوجيز ص 2/399التذكرة 
 (44ص : )الشاهد من الشاطبية

ُعوَن َعاِصمر  -818  ... َويُ ن ِبُت نُونر َصحَّ يَد 
 (29ص : )ومن الدرة

ُر ِشق  ا  -848 ُعوَن ِحف ظر -... ف  َتح  ُتَشاقُّوِن نُ و نَُه ات   َكَما ال ِقد   ...ُل يَد 
 (.28) رقم آية( 82)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 83)
 (.ب)سقط من ( وصالً ( )84)
 (.ج)سقط من ( جع: وصالً ) (85)
 .94ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بإظهار التنوين. أبو جعفر( جع)
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چ ۀ ۀ چ
  ۓ چ، (8)

چ ۓ
 ڭ چ، (2)

چڭ
أدغم وصاًل  (3)

 .(4)ي: فيهن

چۆئ ۆئ چ
أمال  (5)

، ف، ر، خل: وقفاً 
 .(4)ج: وقلل خبلف

چ ىئ ېئ چ
(7) 

چڎ ڎ چ: مثل
(8) 

 .(9)ركِ ذُ 

چ ی چ
: أمال (81)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(88)ج: خبلف

 
 
 
 

  

                                                           

 (.23) رقم آية( 8)
 (.24) رقم ةآي( 2)
 (.24) رقم آية( 3)
.814ص ( 7)والتعليق رقم  .81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر ،السوسي، والباقون باإلظهار (ي) (4)
 (.24) رقم آية( 5)
وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتقاء الساكنني، والباقون . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )4)

 .852ص ( 4)لتعليق رقم ا: ينظر. بالفتح
 (.24) رقم آية( 7)
 (.882)رقم  آل عمران آية، (48)البقرة آية رقم ( 8)
ف، ر، يع، خل، وكسر اهلاء : ح، وبضمهما: بكسر اهلاء وامليم وصالً  چڎ ڎچ  »: قال املؤلف ِف سورة البقرة( 9)

 .«وضم امليم غريهم
 .878ص ( 4)التعليق رقم : ذكر مثله ِف سورة الرعد، ينظروقد 

 (.24) رقم آية( 81)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )88)
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چٻ چ
بضم  (8)

 .(2)يع: اهلاء
 [أ/43]

 پچ

چپ
بياء  (3)

مفتوحة بعد األلف 
، أي بغري ه: خبلف

 .(4)مهز

چ ڀ چ
(5) 

: بكسر النون ِف الوصل
 .(4)أ

چ ٹ چ
(7) 

 ،يس، ح، ت: أمال
م ، والرس(8)ج: وقلل

 .(9)بالقصر

                                                           

 (.27) رقم آية( 8)
يعقوب، بضم كل هاء وقبلها ياء ساكنة ِف اجلمعني والتثنية، والباقون بكسر اهلاء، وافق أبو جعفر أصله، ( يع( )2)

 (84ص : )قال ابن اجلزري .218، التلخيص ص824الوجيز ص : با عمرو، ينظروخالف يعقوب أ
َاِء ُحلَّاَل  ... -88  َوالضَّمُّ ِِف اهل 
ُمِم ِان   -82 ُكن  ِسَوى ال َفر ِد َواض  ُم َفاَل ... َعِن ال َياِء ِإن  َتس   تَ ُزل  طَاَب ِإالَّ َمن  يُ َوهلِ 

 (.27) رقم آية( 3)
 .ون هبمزة بعد األلف بعدها ياء، وهو الوجه الثاين للبزي، والثالثة موافقون ألصوهلمالبزي، والباق( ه( )4)

پ چ واتفقوا على»: واحلق أن هذه القراءة مل تثبت عن البزي من طريق الشاطبية والتيسري، قال ابن اجلزري

، ... وجه ذكره حكاية ال رواية باهلمز، وانفرد الداين عن النقاش عن أصحابه عن البزي بكاية ترك اهلمز فيه، وهو چپ
ابن شريح واملهدوي وابن سفيان وابن غلبون، وغريهم، وكلهم مل يروه من  واحداً  وجهاً  ونص على عدم اهلمز فيه أيضاً 
وليس ِف ذلك شيء يؤخذ به من طرق كتابنا، ولوال حكاية الداين له عن النقاش مل ...  طريق أيب ربيعة، وال ابن احلباب

البزي خبالف عنه، وهو خروج من صاحب التيسري، ومن الشاطب : لك مل يذكره الشاطب إال تبعا لقول التيسرينذكره، وكذ
واحلق أن هذه القراءة ثبتت عن البزي من الطرق املتقدمة ال من طرق التيسري، وال ، ...عن طرقهما املبّن عليها كتاهبما 

البزي، وعن ابن كثري إثبات اهلمز فيها، وهو الذي ال جيوز من طرق   وروى سائر الرواة عن ...الشاطبية، وال من طرقنا 
 .2/313النشر  «كتابنا غريه، وبذلك قرأ الباقون

 (44ص : )قال الشاطب .315، الواِف ص «هالهل»: وقد أشار الشاطب إىل ضعفه بقوله
ِز َهل َهاَل ...  -818 َم  ُل ُف ِِف اهل   َوِف ُشرََكاَي اخل 

 (.27) رقم آية( 5)
، 378السبعة ص : نافع، والباقون بفتح النون، خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر( أ( )4)

 (44ص : )قال الشاطب. 532، 2، الكنز 887التيسري ص ، 297الغاية ص 
ِسُر النُّوَن نَاِفع  -819  ...َوِمن  قَ ب ِل ِفيِهم  َيك 

 (.27) رقم آية( 7)
 (.ب)من سقط ( يس( )8)
 873سبق ص . ورش، والباقون بالفتح( ج)رويس، ( يس)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح)
 .49، مورد الظمآن ص 2/31، خمتصر التبيني 31املقنع ص : باتفاق املصاحف، ينظر( 9)
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چ ٹ چ
بياء  (8)

، (2)ف، خل: الغيبة
 ف، ر، خل،: أمالو 

 .(3)ج: وقلل خبلف

، چڤ ڤ چ
چ ڦ ڦچ

أدغم  (4)
 .(5)ي: وصالً 

چ ڃ چ
ف، : أمال (4)
: ، وقلل خبلفر، خل

 .(7)ج

چ ڌ چ
: أبدل ياءً  (8)
 .(9)ج، ي، جع

  

                                                           

 (.32، 28) رقم آية( 8)
الآللئ ، 243املبسوط ص : ثة كأصوهلم، ينظرخلف العاشر، والباقون بالتاء على الثأنيث، والثال( خل)حزة، ( ف( )2)

  .558إبراز املعاين ، 3/934الفريدة 
  .واستخدام لفظ الغيبة فيه جتوُّز؛ ألن ضد الغيبة اخلطاب، وقراءة الباقني هنا بالتأنيث ال باخلطاب

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية
زََة ُوص اَل ...  -819  َمًعا يَ تَ َوفَّاُهم  حِلَم 

: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم 

 (.28) رقم آيةكالمها ( 4)
.81ص ( 7) رقم التعليقو . 885ص ( 4)والتعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )5)
 (.28) رقم آية( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)، حزة( ف( )7)
 (.29) رقم آية( 8)
 .882ص ( 8)التعليق رقم : والباقون بالتحقيق، ينظر. أبو جعفر( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج( )9)
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چ ک ڑ چ
أدغم  (8)

 .(2)ي: وصالً 
چ ڻ ڻ چ

(3) 
 .(4)عشر

چھ ہہ چ
(5) ،

چ ۇ ۇچ
(4) 

 .(7)ي: أدغم وصالً 

چ ې چ
بياء  (8)

ف، ر،  :(9)التذكري
 .(81)خل

 

 
  

                                                           

 (.31) رقم آية( 8)
.814ص ( 7)يق رقم التعل: ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )2)
 (.38) رقم آية( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.38) رقم آية( 5)
 (.32) رقم آية( 4)
 .885ص ( 4)والتعليق رقم . 814ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 7)
 (.33) رقم آية( 8)
 (.املذكر(: )ج)و ( ب)ِف ( 9)
اإلشارة ص : خلف العاشر، والباقون بتاء املؤنث، والثالثة كأصوهلم، ينظر( خل)الكسائي،  (ر)حزة، ( ف( )81)

 .281، املكرر ص 313
 (54ص : )قال الشاطب

لِ  -478  ... َويَأ تِيَ ُهم  َشاٍف َمَع النَّح 
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 چ       وئ ەئەئ ائ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم معاً وصالً 
 چجئچ

: أمال (3)
 .(4)ف

چ جب چ
(5) 

: بضم الزاي وترك اهلمزة
 ،جع

وِف الوقف كالواو 
 .(4)ف: وأبدل

  

                                                           

 (.33) رقم آية( 8)
.97ص ( 4)رقم  ، والتعليق81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )2)
  (.34) رقم آية( 3)
 .814ص ( 5)التعليق رقم : حزة، والباقون بالفتح، ينظر( ف( )4)
  (.34) رقم آية( 5)
 . ، وذلك خطأ(وِف الوقف وأبدل كالواو: )(ج)و  (ب)ِف ( 4)
 .88، سبق نظريه ص والباقون بالتحقيقبتسهيل اهلمزة بينها وبني الواو، : أي( كالواو)حزة، ( ف)أبو جعفر، ( جع) 



  

 

224 

 چ ٻ چ
م،  :أمال (8)

 .(2)ف، خل
 چ ڀ ڀ چ

ر كِ ذُ  (3)
ئل البقرة ِف أوا

 .(4)بوجوهها

 چ چ چ چ
(5) 
ح، : بكسر النون وصالً 

 .(4)ن، ف، يع

 چ ڍ چ
أمال  (7)

، ف، ر، خل: وقفاً 
 .(8)ج: وقلل خبلف

  

                                                           

 (.35) رقم آية( 8)
 .89ص ( 9)التعليق رقم : ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )2)
 (.35) رقم آية( 3)
ف، وبخ : ج حيث جاء، وسكت عليها: مد الياء ووسط ِف احلالني[ 21] چڳ  چ»: قال املؤلف ِف سورة البقرة( 4)

 .«ها ل، ف، وقفا على أربعة أوجهق، وإذا وقف علي: عن
النقل : السكت خبلف عن خالد، وحلمزة وهشام وقفاً : التوسط واإلشباع مطلقاً، وحلمزة وصالً : لورش فيهاواخلالصة أن 

، 911، 2/491، العقد النضيد 98، 87، 78شرح شعلة ص : مع السكون والروم، واإلدغام مع السكون والروم، ينظر
 . 52، حتفة األنام ص 958

 (21، 89، 85ص : )الشواهد
َ فَ ت ٍح َومَه َزٍة  -879 ُكِن ال َيا بَ ني  َهاِن مُج اَل ... َوِإن  َتس   ِبِكل َمٍة أَو  َواور فَ َوج 
 َوِعن َد ُسُكوِن ال َوق ِف لِل ُكل  أُع ِماَل ... ِبُطوٍل َوَقص ٍر َوص ُل َور ٍش َوَوق  ُفُه  -881
ٍء َوشَ  -228 ُكُت ِف َشي   َلَدى الَّالِم لِلت َّع رِيِف َعن  َح زٍَة َتاَل ... ي ًئا َوبَ ع ُضُهم  َوَيس 
ٍء َوَشي ًئا ملَ  يَزِد   -229  ... َوَشي 
ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل ... َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 
م  َوُرُم ِفيَما ِسوى ُمَتَبد   -251  هِبَا َحر َف َمدٍّ َواع ِرِف ال َباَب حَم ِفالً ... ٍل َوَأمشِ 
َلُه  -258 ِليٌّ َتَسكََّن قَ ب    أِو ال َيا فَ َعن  بَ ع ٍض بِااِلد َغاِم ُح اَل ... َوَما َواور َاص 

 (.34) رقم آية( 5)
.833ص ( 8)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالضم، ينظر( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح) (4)
 (.34) رقم آية( 7)
وال متال وصاًل ألهنا حتذف اللتقاء الساكنني، والباقون . ورش( ج)خلف العاشر، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 .852ص ( 4)التعليق رقم : ينظر. بالفتح
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 چ ڳ چ
: أمال (8)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(2)ج: خبلف

چ ڱ ڳ چ
بفتح  (3)

ن، : الياء وكسر الدال
، والباقون ف، ر، خل

 .(4)بالضم والفتح

چ  ے چ
ر كِ ذُ  (5)

 .(4)[باً قري]
 

چ ۆ ۆ چ
أدغم  (7)

 .(8)ي: وصالً 

 
  

                                                           

 (.37) رقم آية( 8)
: ينظر، والباقون بالفتح .مز خبلفر ( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
 (.37) رقم آية( 3)
، اإلشارة ص 877االكتفاء ص : ، والثالثة كأصوهلم، ينظر(خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن( )4)

 .252، مربز املعاين للعمادي ص 314
 (44ص : )قال الشاطب

ِدي  ِبَضمٍّ  -881  ... َوفَ ت َحٍة  مَسَا كاِمالً يَ ه 
 (.38) رقم آية( 5)
 (. ج)و ( أ)سقط من ( 4)

 .228ذكر ص 
 (.39) رقم آية( 7)
 .898ص ( 2)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 8)
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وئ  وئ        ەئ چ

 چۇئ
بنصب    (8)

 .(2)ك، ر: چوئ   چ

چ ۇئ ۇئ چ
(3) 

 .(4)عشر
چىئچ

ف، : أمال (5)
، ح: ، وقللر، خل
 .(4)ج: وخبلف

چ حئ یجئ چ
أدغم  (7)

 .(8)ي: وصالً 
 [ب/43]

چپ چ
بالنون  (9)
، ع: وكسر احلاء

والباقون بالياء وفتح 
 .(81)احلاء

 ف، ر، خل،: لأماو 
 .(88)ج: وقلل خبلف

چ ڀ چ
بفتح  (82)

د، : السني وترك اهلمزة
 .(83)ر، خل

چٹ ٹ چ
(84) 

 .(85)ي: أدغم وصالً 

                                                           

 (.48، 41) رقم آية( 8)
 (.ر)بدل ( ي(: )ب)ِف ( 2)
 .2/884، جامع البيان 373السبعة ص : صوهلم، ينظرالكسائي، والباقون بالرفع، والثالثة كأ( ر)ابن عامر، ( ك)

 (39، 38ص : )قال الشاطب
 وَُكن  فَ َيُكوُن النَّص ُب ِف الرَّف ِع ُكف اَل ...  -474
ُبُه  -478 ِل َمع  يس بِال َعط ِف َنص   َكَفى رَاِوياً َوان  َقاَد َمع َناُه يَ ع َماَل ... َوِف النَّح 

 (.48) رقم آية( 3)
 .82ص ( 4)لتعليق رقم ا: ينظر( 4)
 (.48) رقم آية( 5)
ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 4)

83. 
 (.48) رقم آية( 7)
 . 814ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 8)
 (.43) رقم آية( 9)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( اقون بالياء وفتح احلاءوالب( )81)
 .834ص ( 4)التعليق رقم : حفص، والباقون بالياء وفتح احلاء، ينظر( ع)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح ،ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )88)
 (.43) رقم آية( 82)
 (.خل)بدل ( يس(: )ب)ِف ( 83)
خلف، وأما حزة فهو على أصله ِف النقل إىل الساكن وقفاً، والباقون بسكون السني ( خل)الكسائي، ( ر)، ابن كثري( د)

 .848ص ( 9)التعليق رقم : وإثبات اهلمزة حمققة، ينظر
 (.44) رقم آية( 84)
 .898ص ( 2)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 85)
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چ ڦ چ
: وقف (8)

بالتسهيل  ف
 .(2)والتحقيق

چ ڃ  ڃ چ
: مثل (3)

چہھچ
(4) 

 .(5)ذُِكر

چ ک چ
بقصر،  (4)

ح، ص، : بال واوٍ : أي
 .(7)ف، ر، يع، خل

چگ گچ
 بتاء (8)

ف، ر، : اخلطاب
 .(9)خل

  

                                                           

 (.45) رقم آية( 8)
 .(ج)و  (ب)سقط من ( حقيقوالت( )2)
 . 2/8119العقد النضيد : ِف اهلمزة الثانية، والباقون بالتحقيق ِف احلالني، ينظر: حزة، أي( ف)

 (21ص : )قال الشاطب
ِر َوالضَّم  مَه َزُه  -248 ِمُع بَ ع َد ال َكس   َلدى فَ ت ِحِه يَاءًا َوَواًوا حُمَوَّاَل ... َوُيس 
َ َوِف َغري ِ هَذا ب َ  -242 َ بَ ني   ...ني 
َهاِن أُع ِماَل ... َوَما ِفيِه يُ ل َفى َواِسطاً بَِزَوائٍِد  -248  َدَخل َن َعَلي ِه ِفيِه َوج 

 (.45) رقم آية( 3)
 (.ب)سقط من ( چہھچ :مثل(. )844)البقرة آية  (4)

 .841ص ( 3)يق رقم مثلها ِف حكم امليم واهلاء من حيث الضم والكسر، وسبق نظريها قريباً، ينظر، التعل :أي
 .(ج)و  (ب)سقط من ( ذكر) (5)

 .871ص ( 3)التعليق رقم : ينظر
 (.47) رقم آية( 4)
 . (ج)و  (ب)سقط من ( يع( )7)
خلف، والباقون بالواو، ويقف حزة ( خل)يعقوب، ( يع)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)شعبة، ( ص)أبو عمرو، ( ح)

 .45بالتسهيل بني بني، سبق ص 
 (.48) رقم آية( 8)
سراج ، 244املبسوط ص : خلف، والباقون بياء الغيب، والثالثة كأصوهلم، ينظر( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )9)

 .271ص  القارئ
 َوَخاِطب  تَ َرو ا َشر عاً َوا آلِخُر ِِف ِكاَل ...  -881
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چڱ چ
بتاء  (8)

 .(2)ح، يع: اخلطاب
 ۅ   ۋ   ۋ چ

چۅ
 (4)عشر (3)

 .(5)وحزب

چائ چ
بكسرة،  (4)

: أثبت الياء ِف احلالني
 .(7)يع

چ حب چ
مل تصور  (8)

، بالنقل (9)اهلمزة
 .(81)ف: واحلذف وقفاً 

  

                                                           

 (.48) رقم آية( 8)
، 317، التلخيص ص 2/418التذكرة : ركأصوهلم، ينظيعقوب، والباقون بياء الغيب، والثالثة  ( يع)أبو عمر، ( ح( )2)

 . 3/934الآللئ الفريدة 
 (44ص : )الشاهد من الشاطبية

  ُمَؤنَُّث لِل َبص رِي  قَ ب ُل تُ ُقب اَل ... يَ تَ َفيَّؤاُ ال    ... -888
 (.58) رقم آية( 3)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
وقد عرفت احلزب لغة واصطالحاً،  .353، غيث النفع ص 233القراء ص  مجال: ن، ينظراحلزب الثامن والعشرو ( 5)

 .81ص ( 9)التعليق رقم : ينظر
 (.58) رقم آية( 4)
 .98ص ( 5)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ينظر( يع( )7)
 (.53) رقم آية( 8)
 .2/893، خمتصر التبيني 47املقنع ( 9)
اإلقناع ص : اقون بالتحقيق ِف احلالني، ومعهم حزة وصاًل، والثالثة كأصوهلم إال خلف وقفاً، ينظرحزة، والب( ف( )81)

  .282، املكرر ص 214
 (89ص : )الشاهد من الشاطبية

ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل ... َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 
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چٺ ڀ ڀ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصال
چڤ ڤ چ

(3) 
 .(4)ي: أدغم وصال

چڄ چ
بتغليظ  (5)

 .(4)ج: الالم
چ ڄ چ

: أمال (7)
، ح :وقلل ف، ر، خل،

 .(8)ج: وخبلف
 

  

                                                           

 (.54) رقم آية( 8)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )2)
 (.57) رقم آية( 3)
 .885ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 4)
 (.58) رقم آية( 5)
لرتقيق وقفاً، والتغليظ أرجح، والباقون بالرتقيق، وافق ورش، وقد روي لورش فيما سكن ألجل الوقف التغليظ وا( ج( )4)

 .821، إرشاد املريد ص 823ص  سراج القارئ: أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر
 (29ص : )الشاهد من الشاطبية

 اِء قَ ب ُل تَ نَ زُّاَل أَِو الطَّاِء أَو  لِلظَّ ... َوَغلََّظ َور شر فَ ت َح اَلٍم ِلَصاِدهاَ  -359
 َوَمط َلِع أَي ًضا مثَّ َظلَّ َويُوَصاَل ... ِإَذا فُِتَحت  أَو  ُسك َنت  َكَصالهِتِم   -341
َفخَُّم ُفض اَل ... َوِف طَاَل ُخل فر َمع  ِفَصاالً َوِعن َدماَ  -348

ُ
 ُيَسكَُّن َوق فاً َوامل

 (.58) رقم آية( 7)
ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) ( 8)

83. 
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چچچ
: أمال (8)

: وقلل ح، ف، ر، خل،
 .(2)ج

چ ڇ    چ چ
أدغم  (3)

 .(4)ي: وصال
چ ڇ ڇ ڇ چ

 بكسرةٍ  (5)
 .(4)واحدةٍ 

چ ڱ چ
: أمالو  (7)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(8)ج: خبلف

چڱچ
: سكَّن اهلاء (9)

 .(81)ب، ح، ر، جع
چڻ ڻچ

(88) 
 .(82)عشر

چ ے چ
أمال  (83)
 ،ر ،ف: وقفاً خبلف

: ، وقلل خبلفخل
 .(84)ج

چ ڭ ۓ چ
(85) 

تقدم ِف سورة 
 .(84)النساء

 [أ/44]
 

 

 
  

                                                           

 (.59) رقم آية( 8)
ص ( 8)التعليق رقم : ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )2)

82. 
 (.59) رقم آية( 3)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)
 (.59) رقم آية( 5)
 .على اإلضافة چڇ  چ بال تنوين ِف : أي( 4)
 (.41) رقم آية( 7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)
 (.41) رقم آية( 9)
 (. ذُِكر(: )ب)ِف ( 81)
 .81ص ( 88)التعليق رقم : ينظر. والباقون بضم اهلاء. أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)
 (.48) رقم آية( 88)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 82)
 (.48) رقم آية( 83)
التعليق : ن بالفتح، ينظرورش، والباقو ( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف(. )ب)سقط من ( خبلف) ( 84)

 .79ص ( 2)رقم 
 (.48) رقم آية( 85)
 .91ص ( 4)التعليق رقم : ينظر[. 43: النساء]  چۋ ۋ  ۅ ۅچ  :هِف قول (84)
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چ ې چ
: أمال (8)

، ح :وقلل ف، ر، خل،
 .(2)ج: وخبلف

چەئ چ
بكسر  (3)

ِل أ، جع: الراء ، وبِِثق 
 .(4)جع: الراء

چ ېئ ۈئ چ
(5)، 

چ حب جبچ
أدغم  (4)

 .(7)ي: وصالً 

چ ىئ چ
(8) ،

چجتچ
 .(81)ذُِكر (9)

 

  

                                                           

 (.42) رقم آية( 8)
 (.مرَّ قريباً  چىئچ: مثل چېچ (: )ب)ِف ( 2)
 .83ص ( 7)التعليق رقم : ينظرورش، والباقون بالفتح، ( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (.42) رقم آية( 3)
، والباقون بفتح الراء چُمَفر طُونچ: ، وقراءة أيب جعفرچُمف رِطُونچ: أبو جعفر، فتصبح قراءة نافع( جع)نافع، ( أ( )4)

، 825إرشاد املبتدي ص ، 545التبصرة ص : وختفيفها، فخالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر
  .2/548غاية االختصار 

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية
ِسر  َأضاَ  -888  ... َورَا ُمف رِطُوَن اك 

 (29ص : )ومن الدرة
ُدِد ال ُعاَل ...  -848  ُمف رِطُوَن اش 

 (.43) رقم آية( 5)
 (.44) رقم آية( 4)
 .898ص ( 2)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 7)
 (.43) رقم آية( 8)
 (.44) رقم آية( 9)
 (.َمرَّ (: )ب)ِف ( 81)

 .79ص ( 2)، والتعليق رقم 81ص ( 88)التعليق رقم : ينظر
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چ پ پ چ
، ر: أمال (8)
 .(2)ج: وقلل خبلف

چ ٹ چ
بالتاء  (3)

، وبفتح جع: املفتوحة
أ، ك، ص، : النون

 .(4)يع

چ ڎچ
: أمال (5)

وقلل  ف، ر، خل،
 .(4)ج: خبلف

چ ک چ
: الباءضم ب (7)

ج، ح، ع، جع، 
 .(8)يع

 
 

  

                                                           

 (.45) رقم آية( 8)
 .وهو خطأ( خل)بزيادة (: ب)ِف ( 2)
 ورش، والباقون بالفتح، وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، وكذا وافق يعقوب وخلف أصليهما،( ج)الكسائي، ( ر)

 .243، التحبري ص 827اإلقناع ص : ينظر
 (25ص : )الشاهد من الشاطبية

ُهَما بَ ع َد َواوِِه  -298 َيا َعن    َوِفيَما َسَواُه لِلِكَساِئي  ُمي الً ... َوَلِكنَّ َأح 
 (88ص : )ومن الدرة

يَا الالَِّم تَ و رَاَة ِفد  َواَل   -44  ى ِبُسب َحاَن أَوَّاَل متُِل  ُحز  ِسَوى أَع مَ ... َكاالب  رَاِر ُرؤ 
َل ُحط  َويَا  -45 َ مُي نر َواف  َتِح ال َباَب ِإذ  َعاَل ... َوُطل  َكاِفرِي َن ال ُكلَّ َوالنَّم   ُء يَاِسني 

 (.44) رقم آية( 3)
 يعقوب، والباقون بالنون املضمومة، خالف أبو جعفر( يع)شعبة، ( ص)ابن عامر، ( ك)نافع، ( أ)أبو جعفر، ( جع( )4)

 .279 ص ، اإليضاح للزبيدي888، العنوان ص 2/548غاية االختصار : ، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظرأصله
 (44ص : )الشاهد من الشاطبية

ِقيُكُمو َمَعا  -882  ...َوَحقُّ ِصَحاٍب َضمَّ َنس 
 (29ص : )ومن الدرة

ِقي ُكُم اف  َتح  ُحم   -842  ... َوُنس 
 (.48) رقم آية( 5)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)زة، ح( ف( )4)
 (.48) رقم آية( 7)
 .282يعقوب، والباقون بكسرها، سبق نظريه ص ( يع)أبو جعفر، ( جع)حفص، ( ع)أبو عمرو، ( ح)ورش، ( ج) (8)
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چ گ چ
بضم  (8)

 .(2)ك، ص: الراء
چ ڱ ڱ چ

أدغم  (3)
 .(4)ي: الً وص

چ ۓ چ
أدغم  (5)

 :الكاف ِف فالقا
 .(4)ي

چ ڭ چ
: أمال (7)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(8)ج: خبلف
  

                                                           

 (.48) رقم آية( 8)
 .2/484، الكنز 95إرشاد املبتدي ص : ها، والثالثة كأصوهلم، ينظرشعبة، والباقون بكسر ( ص)ابن عامر، ( ك( )2)

 (55ص : )قال الشاطب
ُر ُضمَّ َكِذي ِصاَل ...  -495  َمعاً يَ ع رُِشوَن ال َكس 

 (.49) رقم آية( 3)
.814ص ( 7)التعليق رقم : ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)
 (.71) رقم آية( 5)
  .(ج)و  (ب)سقط من ( لكافأدغم القاف ِف ا( )4)
السوسي، يدغم القاف ِف الكاف ِف كلمة إذا حَتَرَّك ما قبل القاف، وجاء بعد الكاف ميم مجع، والباقون باإلظهار، ( ي)

، 814اإلدغام الكبري للداين ص : وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وكذا وافق يعقوب أصله من رواية الدوري، ينظر
  .59الواِف ص ، 8/473العقد النضيد 

 (88ص : )الشاهد من الشاطبية
 فِإد َغاُمُه لِل َقاِف ِف ال كاِف جُم َتاَل ... َوِإن  ِكل َمةر َحر فَاِن ِفيَها تَ َقارَبَا  -832
َلُه ُمَتَحر كر  -833  ُمِبنير َوبَ ع َد ال كاِف ِميمر خَتَلَّاَل ... َوهَذا ِإَذا َما قَ ب  

 (.71) رقم آية( 7)
: ينظر، والباقون بالفتح .رمز خبلف( بخ: )(ج)و  (ب)، وِف ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)ة، حز ( ف( )8)

 .82ص ( 4)التعليق رقم 
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چ ۈ  ۈ چ
أدغم  (8)

 .(2)ي: وصالً 
 

چ ٴۇ  ۈ چو 
(3) 

 .(4)مقطوع
 ى   ى چ

چائ
 .(4)عشر (5)

چی چ
بتاء  (7)

 .(8)ص، يس: اخلطاب

  

                                                           

 (.71) رقم آية( 8)
 . 814ص ( 7)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 2)
 (.71) رقم آية( 3)
 .824، عنوان الدليل ص 3/774التبيني  ، خمتصر91، املقنع ص 244املصاحف ص : ينظر ( 4)
 (.78) رقم آية( 5)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 4)
 (.78) رقم آية( 7)
رويس، والباقون بياء الغيب، وافق أبو جعفر ويعقوب من رواية رويس وخلف أصوهلم، وخالف ( يس)شعبة، ( ص( )8)

  .585ص ، الكامل 224، الوجيز ص 2/418التذكرة : روح أصله، ينظر
 (44ص : )الشاهد من الشاطبية

 ِلُشع َبَة َخاِطب  جَي َحُدوَن ُمَعلَّاَل ...  -882
 (29ص : )ومن الدرة

 ...َحُدوَن َفَخاِطب  ِطب  -... َوجَي    ... -842
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چ ىئ مئ چ
أدغم  (8)

: ، وخبلفي: وصال
 .(2)يس

چ خت چ
أدغم  (3)

 :الكاف ِف فالقا
 .(4)ي

چ حج يث ىث چ
(5) 

 ،(4)بالتاء الطويلة رمساً 
د، ح، ر،  :وقف باهلاء

 :وأدغم وصالً ، (7)يع
 .(8)ي

 
  

                                                           

 (. 72) رقم آية( 8)
 .884 ، اإليضاح للزبيدي ص51شرح شعلة ص : رويس، والباقون باإلظهار، ينظر( يس)السوسي، ( ي)( 2)

 (81ص : )الشاهد من الشاطبية
رٍو ال َبص رِيُّ ِفيِه حَتَفَّاَل ... َوُدوَنَك االد َغاَم ال َكِبرَي َوُقط ُبُه  -884  أَبُو َعم 
ِ ِف ِكل َمتَ ي ِهَما  -888  َفالَ بُدَّ ِمن  إد َغاِم َما كاَن أَوَّاَل ... َوَما َكاَن ِمن  ِمث  َلني 
َتِسي تن وِيَنُه أَو  ُمثَ قَّاَل ... خُم ربٍ أَو  خُمَاَطٍب  ِإَذا ملَ  َيُكن  تَا -821  أِو ال ُمك 

 (84ص : )ةومن الدر 
 ِبَك  نَذ ُكَرك  إِنَّك  َجَعل  ُخل ُف َذا واَِل ... َوبِالصَّاِحِب اد ِغم  ُحط  َوأَن َساَب ِطب  ُنَسب    -84
لٍ  -85  ... بَِنح 

 (.72) رقم آية( 3)
 .، وال يشرتط الوصل(وصالً (: )ب)وِف . (ج)و  (ب)سقط من ( الكافأدغم القاف ِف ( )4)
 .233ص  چۓچ السوسي، والباقون باإلظهار، ونظريه ( ي)
 (.72) رقم آية( 5)
 .892ص : ينظر أي املفتوحة،( 4)
  .يعقوب، والباقون بالتاء مطلقاً ( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )7)

 .815ص ( 8)م التعليق رق: ينظر
 رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، أي أدغم اهلاء ِف اهلاء، والباقون باإلظهار( ي( )8)
.81ص ( 7)
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چ چ چ
(8) ،

چڳچ
 .(3)ذُِكر (2)

چ ڍ چ
بواٍو  (4)

 ، واهلمزةُ (5)واحدٍة رمساً 
 .فيه غلط

چ ڱ چ
: مثل] (4)

چ ڭچ
(7) 

 .(8)[ذُِكر

چ ۀ    ڻ چ
 أدغم (9)
 .(81)ي: وصالً خبلف

 
  

                                                           

 (.75) رقم آية( 8)
 (.74) رقم آيةموضعان من ( 2)
 .81ص ( 3)
 (.75) رقم آية( 4)
 .538بيان ِف شرح مورد الظمآن ص ، الت2/97، خمتصر التبيني 43املقنع ص : ينظر( 5)
 (.74) رقم آية( 4)
 (.71) رقم آية( 7)
 .233ذكر ص ( 8)

َمف عل، : ، وهو خطأ، فال إمالة فيها أليب عمرو؛ ألن موىل(ج: ح، وخبلف: ف، ر، خل، وقلل: أمال(: )ج)و ( أ)ِف 
 .وليس فَ ع َلى

 (.74) رقم آية( 9)
ر اخلالف للسوسي ِف اإلدغام ليس من طريق الشاطبية والتيسري، فهو من السوسي، والباقون باإلظهار، وذك( ي( )81)

ص  سراج القارئ . فساد تعليلهليبني  غري العشر الصغرى، وإمنا ذكره الشاطب بعد أن أمر باإلدغام حكايًة ملذهب الغري؛ 
37. 

، التيسري «م وبذلك قرأت وهو القياسدغاظهار وكان غريه يأخذ باإلفكان ابن جماهد يأخذ باإل»: قال الداين ِف التيسري
 .28ص 

 (88ص : )قال الشاطب
َكُهو َوَمن   -829  َفَأد ِغم  َوَمن  يُظ ِهر  فَِبال َمد  َعلَّاَل ... َوَواَو ُهَو ال َمض موُم َهاًء َ
 وَّاَل َوالَ فَ ر َق يُ ن ِجي َمن  َعَلى ال َمد  عَ ... َويَأ يتَ يَ و مر أَد َغُموُه َوحَن َوُه  -831
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چ ۇئ چ
(8) 

، وبالسكت ج: بالنقل
، (2)ف: والرتك وقفاً 

 .(3)ر: ووقف باإلمالة

چى چ
بكسر  (4)

، ف: اهلمزة ِف الوصل
 .(5)ف: ، وكسر امليمر
 [ب/44]

چ ەئ ەئ چ
أدغم  (4)

: ، وخبلفي: وصال
 .(7)يس

چ ېئ ېئ ۈئ چ
بتاء  (8)

ك، ف، يع، : اخلطاب
 .(9)خل

                                                           

 (.78) رقم آية( 8)
نقل حركة اهلمزة املكسورة إىل حزة، له وقفًا ( ف)قبلها مث حذفها،  ةالساكنالالم ورش، بنقل حركة اهلمزة إىل ( ج( )2)

والباقون بالتحقيق ِف احلالني، وافق أبو جعفر أصله من رواية قالون، ووافق  .الالمعلى كل من السكت والنقل ِف الفاء 
 .283، املكرر ص 87شرح شعلة ص : ، ينظروقفاً  ه، وخالف خلف أصلهيعقوب أصل

 (89ص : )الشواهد من الشاطبية
ِهاَل ... َوَحر ك  ِلَور ٍش ُكلَّ َساِكٍن آِخٍر  -224 ِذف ُه ُمس  ِز واح  َم  ِل اهل   َصِحيٍح ِبَشك 
ًتا ُمَقلَّاَل َرَوى َخَلفر ِف ... َوَعن  َح زٍَة ِف ال َوق ِف ُخل فر َوِعن َدُه  -227  ال َوص ِل َسك 
ٍء َوَشي ًئا َوبَ ع ُضُهم   -228 ُكُت ِف َشي   َلَدى الَّالِم لِلت َّع رِيِف َعن  َح زٍَة َتاَل ... َوَيس 
ًنا  -237 َلُه َمَتَسك  َهاَل ... َوَحر ك  بِِه َما قَ ب   ِقط ُه َحىتَّ يَ ر ِجَع اللَّف ُظ َأس   َوَأس 

 (.ج)من  سقط( ر: ووقف باإلمالة( )3)
 .884ص ( 9)التعليق رقم : الكسائي، والباقون بالفتح، ينظر( ر)
 (.78) رقم آية( 4)
الكسائي، والباقون بضم اهلمزة وفتح امليم، ويبدأ اجلميع بضم اهلمزة، وافق أبو جعفر ويعقوب ( ر)حزة، ( ف( )5)

، 2/243شرح طيبة النشر للنويري  ،825، إرشاد املبتدي ص 228السبعة ص : أصليهما، وخالف خلف أصله، ينظر
 (47ص : )الشاهد من الشاطبية .885شرح السمنودي على منت الدرة ص 

ِر مَش َلاَل ... َوِف أُمًّ َمع  ِف أُم َها َفألُم ِه  -591 ِز بِال َكس   َلَدى ال َوص ِل َضمُّ اهلَم 
ِل َوالنُّوِر َوالزَُّمر   -598 ِسِر ال ِميَم فَ ي َصاَل  َمعَ ... َوِف أُمََّهاِت النَّح  ِم َشاٍف َواك   النَّج 

 (24ص : )ومن الدرة
 ...َواالر َحاِم فَان ِصب  أُم  ُكالًّ َكَحف ِص ُفق   -94

 (.78) رقم آية( 4)
 .235رويس، والباقون باإلظهار، سبق ص ( يس)السوسي، ( ي)( 7)
 (.79) رقم آية( 8)
خلف، والباقون بياء الغيبة، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، ( خل)يعقوب، ( يع)حزة، ( ف)ابن عامر، ( ك( )9)

 .2/882، النجوم الزاهرة 2/542، غاية االختصار 245بسوط ص امل: وخالف يعقوب أصله ينظر
 (44ص : )قال الشاطب

 َوَخاِطب  تَ َرو ا َشر عاً َوا آلِخُر ِِف ِكاَل ...  -881
 =                                                                                             (29ص : )وقال ابن اجلزري
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چ ٺ ٺ چ
(8) 

ك، ن،  :نيبسكون الع
والباقون ]، ف، ر، خل

 .(2)[بالفتح

 ٿ چ

چٹ
: أمال (3)

 .(4)ج: ، وقللح، ت

چڦ ڤ ڤچ
(5) 

: أدغم وصال، (4)عشر
 .(7)يس: ، وخبلفي

 ک ک چ

چک
بالتاء  (8)
 :، يقف باهلاء(9)الطويلة

، (81)د، ح، ر، يع
 .(88)ي :وأدغم وصالً 

 
  

                                                                                                                                                                          

 َفَخاِطب  ِطب  َكَذاَك يَ َرو ا ُحاَل  ... -842= 
 (.81) رقم آية( 8)
 (.ج)و ( أ)سقط من ( 2)
البن غلبون ص اإلرشاد : خلف، والثالثة كأصوهلم، ينظر( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)ابن عامر، ( ك)

 .2/533، الكنز 385اإلشارة ص ، 395
 (44ص : )قال الشاطب

َكانُُه َذائِعر  -883  ...َوظَع ِنُكُم ِإس 
 (.81) رقم آية( 3)
 .99ص ( 2)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)الدوري عن الكسائي، ( ت)أبو عمرو، ( ح( )4)
 (.88) رقم آية( 5)
 .82ص ( 4)رقم  التعليق: ينظر( 4)
 .235رويس، والباقون باإلظهار، سبق ص ( يس)السوسي، ( ي)( 7)
 (.83) رقم آية( 8)
 892ص : ينظر املفتوحة، :أي( 9)
ص ( 8)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالتاء مطلقاً، ينظر( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )81)

815. 
 رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. ، والباقون باإلظهار النونالنون ِفالسوسي، أي ( ي( )88)
.81ص ( 7)
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چں ں ڱ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چ ہ چ

تقدم ِف  (3)
 .(4)عاماألن

چ ۉ ۉ چ
(5) 

ف، : بضم اهلاء وقفاً 
: مثل (4)، ووصالً يع
چڍ ڇچ

(7). 

چ ڀ ڀ چ
أدغم  (8)

 .(9)ي :وصالً 

چ ڄ چ
أمال  (81)
 ،ر ،ف: وقفاً خبلف

: ، وقلل خبلفخل
 .(88)ج

چ ڃ چ
: أمال (82)

: وقلل ح، ف، ر، خل،
 .(83)ج

چڇچ
بزيادة  (84)
 .(85)الياء ِف الرسم

چ ڍ ڇ چ
(84) 

 ، ر، خل،ف: أمال
: ، وخبلفح :وقلل

 .(87)ج
 

                                                           

 (.84) رقم آية( 8)
 .898ص ( 2)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي) ( 2)
 (.84، 85) رقم آية( 3)
 .812 ص( 9)التعليق رقم : ينظر[. 74: األنعام]  چڦ ڦچ : ِف قوله (4)
 (.84) رقم آية( 5)
 .(ج)و  (ب)سقط من (  ف، يع، ووصالً : بضم اهلاء وقفاً ( )4)
 (.77: )، النساء(244: )البقرة( 7)

 .878ص ( 4)التعليق رقم : ذكر مثله ِف سورة الرعد، ينظر
 (.88) رقم آية( 8)
.81ص ( 7) رقم التعليق: نظري املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )9)
 (.89) رقم آية( 81)
 (. ب)سقط من ( خبلف( )88)
 .79ص ( 2)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ش)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (.89) رقم آية( 82)
ص ( 8)التعليق رقم  :ينظر. والباقون بالفتح. ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)أبو عمرو، ( ح( )83)

82. 
 (.91) رقم آية( 84)
 .2/394، خمتصر التبيني 53املقنع ص : ينظر( 85)
 (.91) رقم آية( 84)
ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )87)

83. 



  

 

241 

چڍ چ
ف، : أمال (8)

: وقلل خبلف ر، خل،
 .(2)ج

چڈ ڎڈ چ
(3) 

 .(4)ي :أدغم وصالً 
چ ژ چ

(5) 
ع، : البتخفيف الذ
 .(4)ف، ر، خل

 ک ڑچ

چک
 (8)عشر (7)
 .(9)وحزب

چگڳچ
(81) 

 .(88)ي: أدغم وصالً 
چ ڳ   ڳ چ

(82) 
ح، ل، : أدغم وصالً 
 .(83)ف، ر، خل

چ ڻ   ں چ
م أدغ (84)

 .(85)ي :وصالً 
چڭ چ

: أمال (84)
وقلل  ف، ر، خل،

 .(87)ج: خبلف
  

                                                           

 (.91) رقم آية( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )2)
 (.91) رقم آية( 3)
، والتعليق 81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )4)

.97ص ( 4)رقم 
 (.91) رقم آية( 5)
 .85ص ( 2)التعليق رقم : ينظر. والباقون بتشديد الذال. خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)حفص، ( ع( )4)
 (.98) رقم آية( 7)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 8)
  (.ب)سقط من ( حزب( )9)

تام، وفاصلة باتفاق، ومنتهى النصف عند مجيع املغاربة،   چڃچ »: بل هو نصف احلزب، قال العالمة الصفاقسي
 .354، غيث النفع ص «بعده  چژچ ضهم فجعله بع ومجهور املشارقة، وشذَّ 

 (.98) رقم آية( 81)
 .883ص ( 5) رقم التعليق: ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)( 88)
 (.98) رقم آية( 82)
( 4)التعليق رقم : ينظر. خلف، والباقون باإلظهار( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)هشام، ( ل)أبو عمرو، ( ح( )83)

 .89ص 
 (.98) رقم آية( 84)
.81ص ( 7) رقم التعليق: ينظر املثماثلني، إدغام عن الكالم سبق وقد. السوسي، والباقون باإلظهار( ي( )85)
 (.92) رقم آية( 84)
 .وهذا خطأ( ح، وبخ ج: وقلل(: )ج)، وِف (چڍچ : مثل چڭچ (: )ب)ِف ( 87)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
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چ ى چ
م،  :أمال (8)

 .(2)ف، خل
 [أ/45]

چڇ چ
أثبت الياء  (3)

، واتفقوا وصاًل د: وقفاً 
 .(4)على التنوين

 چ ڇ ڇ چ
(5) 

 د، ن، جع: بالنون

(4). 
 چک چ

ف، : أمال (7)
، ح :وقلل ر، خل،

 .(8)ج: وخبلف
  

                                                           

 (.93) رقم آية( 8)
 .89ص ( 9)التعليق رقم : سبق نظريه، ينظر. خلف، والباقون بالفتح( خل)حزة، ( ف)ابن ذكوان، ( م( )2)
 (.94) رقم آية( 3)
.871ص ( 7)التعليق رقم : ابن كثري، والباقون بذف الياء ِف احلالني، ويقفون بسكون الدال، ينظر( د)( 4)
 (.94) رقم آية( 5)
أبو جعفر، والباقون بالياء، خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف ( جع)عاصم، ( ن)ابن كثري، ( د( )4)

 . 433، التحبري ص 883التيسري ص : نظريأصليهما، 
 (44ص : )قال الشاطب

  زَِينَّ الَِّذيَن النُّوُن َداِعيِه نُ و اَل ... َوَن    ... -883
َفُش يَاَءُه َمَلك   -884  َوَعن ُه َرَوى الن َّقَّاُش نُوناً ُمَوهَّاَل ... ُت َوَعن ُه َنصَّ االخ 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
زَِي نُونر اِذ   -843 ُدد  لَِيج   ...َويُ ن زُِل َعن ُه اش 

 (.94) رقم آية( 7)
 (.، ذُِكَر قريباً چ ڍ چ : مثل چکچ (: )ب)ِف ( 8)
 .83ص ( 7)التعليق رقم : ورش، والباقون بالفتح، ينظر( ج)أبو عمرو، ( ح)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
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 چ ک چ
(8) ،

چںچ
 .(3)ِكراذُ  (2)

چ ٴۇ ۈ چ
(4) 

 .(5)عشر
چ ې ۉ چ

(4) 
 .(7)ي: أخفى وصالً 

چ ې چ
 فَ خفَّ  (8)
 .(9)د، ح: وكسر الزاي

  

                                                           

 (.97) رقم آية( 8)
 (.98) رقم آية( 2)
 .828ص ( 7)التعليق رقم و ، 81ص ( 88)التعليق رقم : ينظر(. تقدم كثريأ(: )ج)وِف  (.تقدم(: )ب)ِف ( 3)
 (.818) رقم آية( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 5)
 (.818) رقم آية( 4)
 .89ص ( 4) رقم التعليق: ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، ( ي)( 7)
 (.818) رقم آية( 8)
أبو عمرو، والباقون بتشديد الزاي وفتح النون، وافق أبو جعفر وخلف أصليهما، وخالف يعقوب ( ح)ابن كثري، ( د( )9)

 (38ص : )قال الشاطب. 2/315، النشر 72إرشاد املبتدي ص : أصله، ينظر
ُه َوتُ ن زُِل ِمث  ُلُه  -448  ...َونُ ن زُِل َحقٌّ ... َويُ ن زُِل َخف ف 

 (29ص : )وقال ابن اجلزري
 يَ َرو ا ُحاَل  ... -842
ُدد   -843  ...  َويُ ن زُِل َعن ُه اش 
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چ ى چ
(8) 

 .(2)بكسرتني
چ ۆئ چ

سكن  (3)
 .(4)د: الدال

 ىئ چ

چىئ
 .(4)ذُِكرا (5)

چڀ چ
(7) 

: سكن بني الفتحتني
 .(8)ف، ر، خل

چ ڤ  ٹ چ
بضم  (9)

 .(81)يع: اهلاء
  چ ک چ

(88) ،
  چ ڱچ

(82)، 
چڻچ

(83)، 

چ ھ چ
(84) 

 .(85)تقدم
چ ۉ ۅ چ

(84) 
 .(87)ك: بفتحتني

                                                           

 (.818) رقم آية( 8)
 .بتنوين الكسر، عوضاً عن  الياء املذوفة ِف االسم املنقوص: أي( 2)
 (.812) رقم آية( 3)
، غاية االختصار 2/874جامع البيان للداين : ابن كثري، والباقون بتحريكها بالضم، والثالثة كأصوهلم، ينظر( د( )4)
 (38ص : )قال الشاطب .2/482

ُس ِإُسَكاُن َدالِِه  -447  َدَواءر َولِل َباِقنَي بِالضَّم  أُر ِساَل ... َوَحي ُث أَتَاَك ال ُقد 
 (.812) رقم آية (5)
 .82ص ( 8)، والتعليق رقم 79ص ( 2)التعليق رقم : ينظر .898ص ( 4)
 (.813) رقم آية( 7)
ح احلاء، والباقون بضم الياء وسكون الالم تخلف، بفتح الياء وسكون الالم وف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )8)

 . 321، اإلشارة ص 841اء ض ، االكتف298السبعة ص : وكسر احلاء، والثالثة كأصوهلم، ينظر
 (54ص : )قال الشاطب

ِر ُفص اَل ... َوُحي ُث يُ ل    ... -718   ِحُدوَن ِبَفت ِح الضم  َوال َكس 
ِل َوااَلُه ال ِكَساِئي   -719  ...َوِف النَّح 

 (.814) رقم آية( 9)
 .834ص ( 3)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بكسرها، ينظر( يع( )81)
 (.814) رقم آية( 88)
 (.814) رقم آية( 82)
 (.817) رقم آية( 83)
 (.818) رقم آية( 84)
 .99ص ( 2)، والتعليق رقم 873ص ، و 83ص ( 7)، والتعليق رقم 83ص ( 9)التعليق رقم : ينظر( 85)
 (.881) رقم آية( 84)
، 244املبسوط ص  :م، ينظرثالثة كأصوهلللباقون بضم الفاء وكسر التاء، وااابن عامر، بفتح الفاء والتاء، و ( ك( )87)

 (44ص : )قال الشاطب .848الكاِف ص ، 218الكفاية الكربى ص 
ِسُروا فَ تَ ُنوا هَلُم   -885  ...ِسَوى الشَّاِم ُضمُّوا َواك 
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 ٻ ٻ ٻ چ

چٻ
 .(2)عشر (8)

ي،  ،ج: أبدل ألفاً 
 .(3)جع

چ پ چ
ف، : أمال (4)

: وقلل خبلف ر، خل،
 .(5)ج

چ چ     چ چ
(4) 

ح، ل، : أدغم وصالً 
 .(7)ف، ر، خل

 

  

                                                           

 (.888) رقم آية( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر( 2)
والباقون بالتحقيق وحلمزة اإلبدال وقفاً،  ،چٻ چ بإبدال اهلمزة ِف أبو جعفر، ( جع)السوسي، ( ي)ورش، ( ج( )3)

 .837ص ( 8)التعليق رقم : ينظر
 (.888) رقم آية( 4)
 (.مرّ  چڍچ : مثل چ پچ (: )ب)ِف ( 5)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح، ورش( ج)خلف، ( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف)
 (.883) رقم آية( 4)
( 4)التعليق رقم : ينظر. خلف، والباقون باإلظهار( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف) هشام،( ل)أبو عمرو، ( ح( )7)

 .89ص 
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چ ڎ چ
أدغم  (8)

 :الكاف ِف فالقا
 .(2)ي

 ڑ ژ چ

چ ڑ
رمست بالتاء  (3)
 :، وقف باهلاء(4)الطويلة

 ،(5)د، ح، ر، يع

چڳ چ
بتشديد  (4)

 .(7)جع: الياء
چ  ڻ    ڻ چ

(8) 
ح، : بكسر النون وصالً 

، وبكسر ن، ف، يع
 .(9)جع: الطاء

 
  

                                                           

 (.884) رقم آية( 8)
 (.  ب)سقط من ( القاف ِف الكاف( )2)
 .233ص ( 4)التعليق رقم : السوسي، والباقون باإلظهار، ينظر( ي)
 (.884) رقم آية( 3)
 .893ص : ينظر ة،أي املفتوح. (ج)و  (ب)سقط من ( الطويلة( )4)
  .يعقوب، والباقون بالتاء مطلقاً ( يع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)ابن كثري، ( د( )5)

 .815ص ( 8)التعليق رقم : ينظر
 (.885) رقم آية( 4)
الكامل : أبو جعفر، والباقون بتخفيف التاء، خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصليهما، ينظر( جع( )7)

 . 884ص  ييضاح للزبيد، اإل495ص 
 (28ص : )قال ابن اجلزري

ُدَدن  ... -78  ... َوَمي َته  َوَمي ًتا أُد... ال َمي َتَة اش 
 (.885) رقم آية( 8)
يعقوب، بكسر أول الساكنني إذا كانت ثالث الفعل مضمومًا ضماً ( يع)حزة، ( ف)عاصم، ( ن)أبو عمرو، ( ح( )9)

 .الزماً 
ِطرَّ َفمُن اچنون وكسر الطاء أبو جعفر، بضم ال( جع) ، والباقون بضم النون والطاء، فخالف أبو جعفر وخلف چض 

 . 57، البهجة املرضية ص 323اإلشارة ص : أصليهما، ووافق يعقوب أصله، ينظر
 (41ص : )قال الشاطب

ِ لِثَاِلٍث  -495 رُُه ِف نٍَد ... َوَضمَُّك أَوىَل السَّاِكنَ ني   َحاَل ُيَضمُّ ُلُزوماً َكس 
 (28ص : )وقال ابن اجلزري

ِ اض ُمم  َفىًت َوبُِقل  َحاَل ... َوِف ُحُجرَاٍت ُطل  َوِِف ال َمي ِت ُحز  َوأَو   -72  َوَل السَّاِكنَ ني 
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چ ڀ ڀ ڀ چ
(8) 

 .(2)ي: أدغم وصالً 
چ  ٹ ٿ چ

(3) ،
چ      ژ ژچ

بألف  (4)
 .(5)ل: فيهما

 ڦ چ

چڄ
(4)

 .(7)عشر  
 [ب/45]

چ ڄ چ
(8)

: أمال  
وقلل  ف، ر، خل،

 .(9)ج: خبلف
چ ں ڱ چ

(81)
  ،

چ ۇ ۇ چ
(88) 

 .(82)ي: أخفى وصالً 

چ  ٴۇ چ
(83) ،

چائچ
بسكون  (84)

ب، ح، ر، : اهلاء
 .(85)جع

چ ېئ چ
بضم  (84)

 .(87)ف، يع: اهلاء
چىئ ىئ چ

بكسر  (88)
 .(89)د: الضاد

 
                                                           

 (.889) رقم آية( 8)
 .97ص ( 4)، والتعليق رقم 883ص ( 5) رقم التعليق: ينظر. السوسي، والباقون باإلظهار( ي)( 2)
 (.821) رقم آية( 3)
 (.823) رقم آية( 4)
 .894ص ( 2) رقم التعليق: ينظر هشام، والباقون بياء بعد اهلاء،( ل( )5)
 (.828) رقم آية( 4)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر .وهو الصواب( ب)، وما أثبتُّه من (عشر چٿ ٹ چ(: )ج)و ( أ)ِف ( 7)
 (.828) رقم آية( 8)
 .82ص ( 4)التعليق رقم : ينظر، والباقون بالفتح ،ورش( ج)، خلف( خل)الكسائي، ( ر)حزة، ( ف( )9)
 (.824) رقم آية( 81)
 (.825) رقم آية( 88)
 .89ص ( 4) رقم التعليق: ينظرالسوسي، والباقون باإلظهار، ( ي)( 82)
 (.825) رقم آية( 83)
 (.824) رقم آية( 84)
 (. ذُِكر(: )ب)ِف ( 85)
 .71ص ( 9)التعليق رقم : ينظر. والباقون بضم اهلاء. أبو جعفر( جع)الكسائي، ( ر)أبو عمرو، ( ح)قالون، ( ب)
 (.827) رقم آية( 84)
 .93ص ( 9)التعليق رقم : يعقوب، والباقون بالكسر، سبق نظريه، ينظر( يع)حزة، ( ف(. )ذُِكر(: )ب)ِف ( 87)
 (.827) رقم آية( 88)
، مصطلح 383، شرح شعلة ص 339اإلقناع ص : ابن كثري، والباقون بالفتح، والثالثة كأصوهلم، ينظر( د( )89)

 (44ص : )الشاهد من الشاطبية. 2/588اإلشارات 
ُلاَل ...  -885 ِل ُدخ  َسُر ِف َضي ٍق َمَع النَّم   َوُيك 
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 [راً آخِ أوًل وَ  مدُ الحَ  ه، وللِ يقُ حقُ تَ  رادُ المُ  سمُ تمَّ القِ ]
 

  *   * * 

 
 

  



 
 

 

 الخاتمة
 .وتحتوي على بعض النتائج والتوصيات  
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 الخاتمة

 :احلمد هلل ويل  اإلنعام، املتفضل بالتمام، والصالة والسالم على حممد وآله أوىل النهى واألحالم، وبعد
 فُ ُيوضِ : )ِمن دراسِة وحتِقيِق كتابِ ه، بريَ حتَ  يقِ وفِ التَّ بِ  تُ ما دجبَّ  ايةُ غَ ، وَ يرَهر ل اهلل تعاىل حتَ هَّ ما سَ  هذا آخرُ ف

جو به من اهلل أن يكوَن َسببًا لُغفرانه، وموجبًا إلحسانه، إنه أعظم ر وِإين ألَ ، (وِه الُفرقَاناإلتقاِن ِف ُوجُ 
 .مسؤول وأكرم مأمول

 :وقد خلصت من هذا البحث إلى بعض النتائج هي
، عنايتها بكتاب رهبا-ن تناقل علم القراءات كتابة ومشافهة جيالً بعد جيل لُيعدُّ مفخرة هلذه األمة، أ :أولً 

 .، وهذا مما ال يوجد عند غريها من األمم، ومما يدل على حفظ اهلل لكتابه العزيز-وتبليغه بأوجهه الدقيقة
نه مل يصل إلينا من الكتب اجملدولة إال ما ندر، كما أنه من أيعدُّ هذا الكتاب فريداً ِف ترتيبه، حيث  :ثانياً 

 .غريهاالكتب القليلة اليت مجعت القراءات العشر الصغرى دون 
ما عليه العمل ِف مصاحفنا اليوم، كما  علىرسم املصحف لكثري من الكلمات كيفية ضمَّ الكتاب   :ثالثاً 

 .، وِف ذلك ما ال خيفى من التيسري والتقريبذكر تقسيم املصحف إىل أجزاء وأحزاب وأعشار وغريها
، مع أصواًل وفرشاً  شاطبية والدرةالعشر من طريقي ال لقراءاتهذا الكتاب خالصة جيدة ِف ا يقد م :رابعاً 

مراعاة االختصار واإلجياز ما أمكن، ولذلك مل يتطرق إىل توجيه القراءات إال ِف مواضع يسرية ال تكاد 
 .تذكر

كانت هلم جهود مباركة ِف خدمة علم الذين   ،ف هذا الكتاب من العلماء املغمورينيعدُّ مؤل   :خامساً 
ومل يصلنا من ترمجته إال النزر اليسري، شأنه ِف ذلك شأن كثري من علماء  ،وغريه من علوم القرآن القراءات
 . القراءات
، وِف ذلك إثراء املتقدمةاملصادر طالع على كثري من اال إن من أعظم فوائد البحث والتحقيق :سادساً 

 .اب اهللإضافة إىل الوقوف على اجلهود اجلبارة اليت قام هبا علماؤنا، خدمًة لكت ،ملعلومات الباحث
دراسة علم القراءات ارتباطه الوثيق بعلوم القرآن األخرى، كعلم الرسم، والضبط،  يظهر من خالل: سابعاً 

  .والفواصل، والوقف واالبتداء، والتفسري، وغريها من العلوم كالنحو، والبالغة، والفقه
مؤلَّفه، ِف  أو عيباً اً من شأنه، من نقد لبعض عبارات املصنف ال يعدُّ انتقاص ما ذكر خالل التحقيق :ثامناً 

السهو والنسيان، والعصمة من خواص األنبياء، والكمال هلل سبحانه ولكتابه الذي ال  بل ألن اإلنسان حملُّ 
 .يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
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 :التوصيات أطرحها بين يدي المشتغلين بهذا العلمالقتراحات و ثم إن لي بعض 
 -وخصوصًا مكتبة القراءات–فاملكتبة اإلسالمية ، اصلة حتقيق خمطوطات الرتاث اإلسالميمبو  أوصي: أولً 

 .ال يزال حبيس اخلزائن خمطوطاهتا كثري منبالرغم من ثرائها إال أن هناك ال
 جبلبتتكفل ، شؤون البحوث واملخطوطاتمن قبل املختصني ِف عامة هيئة  تشكلأقرتح أن  :ثانياً 

ليتيسر للباحثني واملققني  ؛من خارج العامل العريب القرآن وعلومه طوطاتوخباصة خم املخطوطات اإلسالمية
 .-رحهم اهلل–الذي خلفه أسالفنا ، بث أيدي الغرب هبذا الرتاث اجلمّ وحىت ال تع، احلصول عليها

ا أُوصي فلذ، معدومةأو تكاد تكون  شحيحةالعلماء واملؤلفني املتأخرين كثري من ومبا أن تراجم  : ثالثاً 
الباحثني واملهتمني ِف هذا املضمار بالتنقيب اجلاد عن ِسرَي وتراجم وجهود أولئك العلماء األفذاذ الذين 

 .دم بعدهنا مل ختإأفنوا أعمارهم خدمة لكتاب اهلل وقراءاته، وخباصة جهود علماء القراءات حيث 
عن القراءات القرآنية أن يغتنمها، ويقف كما أوصي املشتغل هبذا العلم إذا سنحت له فرصة الدفاع   :عاً برا

 .منافحاً عنها ما استطاع، متلمساً هلا وجهاً ِف العربية
 

 .وصلى الل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

*   *   * 



 

 

 الفهارس العلمية
 :وهي 

 .سورهااآليات الواردة في غير  فهرس  

 .فهرس القراءات الزائدة على العشر الصغرى  

 .فهرس اآليات التي تكلم المصنف على ما فيها من الرسم  

 .فهرس األعالم  

 .فهرس المصادر والمراجع  

 .فهرس الموضوعات  
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 سورهافهرس اآليات الواردة في غير 

 
 

 
 

 اآلية
 

 

 الصفحة رقم اآلية السورة

8 
 

 چپچ
 

 

 838، 814 4 لبقرةا

 چٻچ 2

 

 

 858 842 البقرة

3 
 

 چہھچ

 

 

 ،875، 871 844 البقرة
 227 

4 
 

 چٺ ٺ چ

 

 

 218 44 إبراهيم

5 
 

 چ ڄ ڄ چ

 
 

 هود
 

41 ،58 ،44، 
 82 ،94 

288 

4 
 

 چڎ ڎ چ

 

 

 البقرة
 آل عمران

48 
882 

289 

 البقرة چڍ ڇچ 7
 النساء

244 
77 

239 

 

 

*   *   * 
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 زائدة على العشر الصغرىفهرس القراءات ال

 
 
 

 اآلية
 

 السورة
 

 رقم اآلية
 

 الصفحة القراءة

3 
 

 چہ ہہچ
 

 92 اإلظهار ليعقوب 42 هود

2 
 

 چ خت حت چ
 

 818 الرفع البن مجاز 88 هود

 چوئچ 3

 

 822 تسهيل اهلمزة لألصبهاين عن ورش 4 يوسف

 چەئچ 4

 

 834 التحقيق أليب جعفر 34 يوسف

 چی  ی چ 5
 

 898 قراءة بالنون لرويسال 42 إبراهيم

4 
 

 چ ۀ ڻ چ
 

 234 اخلالف ِف اإلدغام للسوسي 74 النحل

 

*   *   * 
 

  



  

 

254 

 فهرس اآليات التي تكلم المصنف على ما فيها من الرسم

 
 اآلية 

 
 الصفحة الرسم رقم اآلية السورة

 چ ٹ ٹ ٿ چ 8

 
 83 "مل"مع " إن"بوصل  84 هود

 چ ڦ ڦ       ڦ  ڦ ڤ چ 2
 

 83 "ال"عن " أن" بقطع 84 هود

 چٺ چ 3
 

 84 بذف األلف: بالقصر، أي 21 هود

 چ ٹ ٿ چ 4
 

 814 بالتاء املفتوحة 73 هود

 چ ڳ ڳ چ 5
 

 819 بالتاء املفتوحة 84 هود

 چ ڭ چ 4

 
 819 بتصوير اهلمزة واواً، وزيادة ألف بعدها 87 هود

7  
 

 889 بذف صورة اهلمزة الثانية أو إثباهتا 889 هود چٹ چ

 چ ڍ چ 8

 
 824 بذف األلف: بالتوحيد، أي 7 يوسف

 چ ھ چ 9

 
 824 بذف األلف: بالتوحيد، أي 81 يوسف

 چ ڍ چ 81
 

 838 باأللف 25 يوسف

 چژ چ 88
 

 838 باأللف 25 يوسف

 832 بالتاء املفتوحة 58، 31 يوسف چییچ 82
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83 
 

 834 بال ألف 58، 38 يوسف چ ٹ ٹ چ

84 
 

 835 لةمتص" إال" 33 يوسف چگگچ

 چڦ چ 85

 
 838 بألف واحدة 39 يوسف

 چ ی چ 84

 
 841 بغري واو 43 يوسف

 چڍ چ 87
 

 843 بتصوير اهلمزة ألفاً  54 يوسف

 چۓ چ 88
 

 845 بإثبات الياء 59 يوسف

 چڱ ڱ چ 89

 
 858 بال ألف الوصل 82 يوسف

 چەئ چ 21

 
 853 بتصوير اهلمزة واواً، وزيادة ألف بعدها 85 يوسف

 چپ چ 28
 

 853 بزيادة ألف بعد التاء 87 يوسف

 چٺ چ 22
 

 853 بزيادة ألف بعد الياء 87 يوسف

23 
 

 882 بالواو واأللف 37 الرعد چڭ چ

 چۅ ۅ ۋ چ 24

 
 882 "ما"إن عن "بقطع  41 الرعد

 چژ چ 25
 

 887 بتصوير اهلمزة واواً، وزيادة ألف بعدها 9 إبراهيم

 891 اواً، وزيادة ألف بعدهابتصوير اهلمزة و  28 إبراهيم چڤ چ 24
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 چڈ ڈ چ 27

 

 893 بالتاء املفتوحة 34، 28 إبراهيم

 چۆ چ 28

 
 895 بذف األلف: بالقصر، أي 38 إبراهيم

29 
 

 894 رسم باأللف وإن كان يائياً  34 إبراهيم چڇ چ

31 
 

 214 بالياء وحذف األلف 21 احلجر چڃ چ

38 
 

 215 بذف األلف 22 احلجر چ ڈ چ

32 
 

 214 بال صورة للهمزة 44 احلجر چ ۓ چ

 چۈئ چ 33
 

 288 بال ياء 48 احلجر

 چىئ چ 34
 

 288 بال ياء 49 احلجر

35 
 

 284 بذف صورة اهلمزة 5 النحل چۋ چ

 چٹ چ 34

 
 221 بذف األلف: بالقصر، أي 27 النحل

 چحب چ 37

 
 228 بذف صورة اهلمزة 53 النحل

 چٴۇ ۈ چ 38
 

 234 "ال"عن " كي"بقطع  71 النحل

 چيث ىث چ 39

 
 235 بالتاء املفتوحة 72 النحل

 234 بواو واحدة 75 النحل چڍ چ 41
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 چک ک چ 48

 
 238 بالتاء املفتوحة 83 النحل

 چڇ چ 42
 

 239 بزيادة الياء 91 النحل

 245 بالتاء املفتوحة 884 النحل چڑ ڑ چ 43

 
*   *   * 
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 فهرس األعالم

 
 العلم  

 
 رقم الصفحة

 84 بن حممد القسطالين أحد 8
 8 أحد بن موسى بن جماهد  2
 34 إدريس بن عبد الكرمي احلداد  3
 34 إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد اهلل املروزي 4
 28 أحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أيب بزةالبزي،  5
 32 املدين يزيد بن القعقاعأبو جعفر  4
 43 لسيوطيجالل الدين ا 7
 27 حفص بن سليمان بن املغرية البزاز 8
 23 الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان 9

 28 حزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الكوِف 81
 29 خالد بن خالد الصريِف الكوِف 88
 28 البزار خلف بن هشام بن ثعلب 82
 35 روح بن عبد املؤمن البصري 83
 35 املتوكل اللؤلؤي البصري بن  رويس حممد 84
 45 زكريا بن حممد بن أحد بن زكريا األنصاري 85
 44 الرتكي حممد بن حممد العماديأبو السعود  84
 33 املدين سليمان بن مسلم بن مجاز 87
 27 بن عياش بن سامل األسدي الكوِف شعبة 88
 23 السوسيصاحل بن زياد بن عبد اهلل  89
 24 األسدي ةدلعاصم بن هب 21
 85 عبد الفتاح بن عبد الغّن بن حممد القاضي 28
 25 عبد اهلل بن أحد بن بشري بن ذكوان 22
 24 اليحصب عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متيم 23
 22 الداري املكي َعبد اللَِّه بن كثري 24
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 7 أبو عبيد اهلل القاسم بن سالم 25
 8 عثمان بن سعيد الداين 24
 31 علي بن حزة بن عبد اهلل الكسائي الكوِف 27
 22 البصري عمرو بن العالء املازين املقرئ النحويأبو  28
 32 عيسى بن وردان أبو احلارث املدين 29
 88 عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقيقالون،  31
 28 املخزوميحممد بن عبد الرحن بن حممد قنبل،  38
 38 و احلارث البغداديالليث بن خالد أب 32
 44 ، ابن النجار الفتوحيحممد بن أحد بن عبد العزيز 33
 44 حممد بن بري علي الربكوي  34
 44 الصاحلي الدمشقي  بن طولونحممد بن علّي  35
 84 بن اجلزري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف 34
 87 نافع بن عبد الرحن بن أيب نعيم املدين 37
 25 السلمي شام بن عمار بن نصري بن ميسرةه 38
 88 عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو القبطيورش،  39
 34 يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي 41
 44 الصاحلييوسف بن حسن بن أحد  48

 
*   *   * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكرمي -8
 (أ)

 . األماين حرز من املعاين إبراز -2
 بأيب املعروف الدمشقي املقدسي إبراهيم بن إمساعيل بن الرحن عبد الدين شهاب القاسم أبو: املؤلف
 .العلمية الكتب دار: الناشر. (ه 445 ت) شامة

 .إحتاف فضالء البشر ِف القراءات األربعة عشر -3
ت )دين، الشهري بالبنَّاء أحد بن حممد بن أحد بن عبد الغّن الدمياطي، شهاب ال :املؤلف

-ه8427الثالثة، : الطبعة. بريوت -دار الكتب العلمية: الناشر. أنس مهرة: قيقحت(. ه8887
 .م2114

 .اإلدغام الكبري -4
عبد الرحن : حتقيق. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان: املؤلف

 .م2113 -ه 8424 األوىل،: الطبعة. القاهرة -عامل الكتب: الناشر. حسن العارف
 .اإلرشاد ِف القراءات عن األئمة السبعة -5

بشري الدكتور : حتقيق وتعليق(. ه389ت )بن غلبون  أبو الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل: املؤلف
 .م2188 -ه8432األوىل، : الطبعة. طنطا -دار الصحابة: الناشر. أحد أحد دعبس

 . إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي ِف القراءات العشر -4
مجال الدين حممد : حتقيق(. ه528ت )أبو العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي : لفاملؤ 

 . طنطا -دار الصحابة: الناشر. شرف
 .إرشاد املريد إىل مقصود القصيد -7

القاهرة، دار كنوز  -مكتبة القلعة للنشر والتوزيع: الناشر(. ه8374ت )علي حممد الضباع : املؤلف
 .م2181 -ه8438األوىل، : ةالطبع. القاهرة -املعرفة

  .أساس البالغة -8
. حممود باسل عيون السود: حتقيق(. ه538)القاسم حممود بن عمرو بن أحد الزخمشري  أبو: املؤلف
 .م8998-ه8489األوىل، : الطبعة. بريوت -دار الكتب العلمية: الناشر

ء السبعة ِف ِف مذاهب القرا -عز وجل-االستكمال لبيان مجيع ما يأيت ِف كتاب اهلل  -9
 .التفخيم واإلمالة وما كان بني اللفظني جمماًل كامالً 
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الدكتور عبد : حتقيق ودراسة(. ه389ت )أبو الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون : املؤلف
 .م8998 -ه8482األوىل، : الطبعة. الزهراء لإلعالم العريب: الناشر. الفتاح بريي إبراهيم

من أول سورة األعراف ) ِف القراءات املشهورات بالروايات املأثورات اإلشارة بلطيف العبارة -81
 . (إىل هناية سورة النور

الدكتور أحد بن عبد اهلل : حتقيقدراسة و (. ه451ت )أبو نصر منصور بن أحد العراقي : املؤلف
 األستاذ الدكتور :م، إشراف2115 -ه8424رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة عام . الفريح

 .مكة املكرمة -جامعة أم القرى. مصطفى بن حممد أبو طالب
 .اإلضاءة ِف بيان أصول القراءة -88

األوىل، : الطبعة. القاهرة -املكتبة األزهرية للرتاث: الناشر(. ه8374ت )علي حممد الضباع : املؤلف
 .م8999 -ه8421

 .إعراب القرآن -82
وضع . (ه 338 ت)بن يونس املرادي النحوي  أبو جعفر النَّحَّاس أحد بن حممد بن إمساعيل: املؤلف

دار الكتب  ،منشورات حممد علي بيضون: الناشر. عبد املنعم خليل إبراهيم: حواشيه وعلق عليه
 .ه 8428األوىل، : الطبعة. بريوت -العلمية

 . األعالم -83
: اشرالن. (ه 8394 ت) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري: املؤلف

 .م2112 مايو/  أيار -عشر اخلامسة: الطبعة. للماليني العلم دار
 . السبع القراءات ِف اإلقناع -84

 ت) الَباِذش بابن املعروف جعفر، أبو الغرناطي، األنصاري خلف بن أحد بن علي بن أحد: املؤلف
 .للرتاث الصحابة دار: الناشر. (ه 541

 . االكتفاء ِف القراءات السبع املشهورة -85
: الناشر. الدكتور حات الضامن: حتقيق(. ه455ت )أبو الطاهر إمساعيل بن خلف املقرئ : املؤلف

 .م2115ه، 8424األوىل، : الطبعة. دمشق -دار نينوى
 . النحاة أنباه على الرواة إنباه -84

 العنصرية، املكتبة: الناشر. (ه 444 ت) القفطي يوسف بن علي احلسن أبو الدين مجال: املؤلف
 .ه 8424 األوىل،: الطبعة. بريوت

 . الظنون كشف على الذيل ِف املكنون إيضاح -87
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 وطبعه بتصحيحه عىن. (ه 8399 ت) البغدادي الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل: املؤلف
. الكليسى بيلكه رفعت واملعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد: املؤلف نسخة على

 .لبنان -بريوت العريب، الرتاث اءإحي دار: الناشر
 . اإليضاح شرح اإلمام الزبيدي على منت الدرة -88

: حتقيق(. ه848ت )عفيف الدين أبو التوفيق عثمان بن عمر الناشري الزبيدي مث اليمّن : املؤلف
الثانية، : الطبعة. دار ابن القيم، دار ابن عفان: الناشر. عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى

 .م2117 -ه8428
 . اإليضاح ملنت الدرة ِف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر -89

الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور : حتقيق(. ه8413ت )عبد الفتاح بن عبد الغّن القاضي : املؤلف
 .م2118 -ه8429األوىل، : الطبعة. مكتبة األسدي: الناشر. السندي

 (ب)
 . العلوم بر -21

علي حممد : حتقيق. (ه 373 ت) السمرقندي إبراهيم بن أحد بن حممد بن نصر الليث أبو: املؤلف
بريوت،  -دار الكتب العلمية: الناشر. معوض، عادل أحد عبد املوجود، زكريا عبد اجمليد النويت

 .م8993 -ه8483األوىل، : الطبعة
  .البحر امليط ِف التفسري -28

(. ه745)سف بن حيان، أثري الدين األندلسي حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يو  أبو: املؤلف
 .ه8421: الطبعة. بريوت -دار الفكر: الناشر. صدقي حممد مجيل: حتقيق

 . السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -22
 -املعرفة دار: الناشر. (ه 8251 ت) اليمّن الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد: املؤلف
 .بريوت

 .املتواترة العشر القراءات ِف الزاهرة البدور -23
ت )أبو حفص سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن حممد بن علي األنصاري النشار : املؤلف
أحد : شارك ِف حتقيقه. علي حممد معوض، عادل أحد عبد اجملود: حتقيق وتعليق ودراسة(. ه948

 .م2111 -ه8428، األوىل: الطبعة. بريوت -عامل الكتب: الناشر. عيسى املعصراوي
 . والدُّرة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات ِف الزاهرة البدور -24

 العريب، الكتاب دار: الناشر. (ه 8413 ت) القاضي حممد بن الغّن عبد بن الفتاح عبد: املؤلف
 .لبنان -بريوت

 . القرآن علوم ِف الربهان -25
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 أيب حممد: حتقيق. (ه 794 ت) الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو: املؤلف
 األوىل،: الطبعة. وشركائه احللب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار: الناشر .إبراهيم الفضل
 .م8957 -ه 8374

 .ِف القراءات الثالث عشرة واختيار اليزيدي واةر بستان اهلداة ِف اختالف األئمة وال -24
رسالة . حسني حممد العواجي: وحتقيق دراسة(. ه749ت )ندي املقرئ أبو بكر بن اجل: املؤلف

اجلامعة . الدكتور حممد سيدي حممد األمني: ه، إشراف8484جامعية لنيل درجة املاجستري، عام 
 .املدينة املنورة -اإلسالمية

  .بغية الوعاة ِف طبقات اللغويني والنحاة -27
. حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق. (ه 988)سيوطي عبد الرحن بن أيب بكر، جالل الدين ال: تأليف
 .صيدا/ لبنان -املكتبة العصرية: الناشر

 . البهجة املرضية ِف شرح الدرة املضية -28
األوىل، : الطبعة. السعودية -مكتبة املورد: الناشر(. ه8374ت )علي حممد الضباع  :املؤلف

 .م2188ه، 8432
 . القرآن آي عدّ  ِف البيان -29

 قدوري غامن: حتقيق. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن نعثما: املؤلف
 .م8994 -ه 8484 األوىل،: الطبعة. الكويت -والرتاث املخطوطات مركز: الناشر. احلمد

 (ت)
 . القاموس جواهر من العروس تاج -31

. (ه 8215 ت) الزَّبيدي مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو احلسيّن، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد: املؤلف
 .اهلداية دار: الناشر. املققني من جمموعة: حتقيق

 .تاريخ األدب العريب -38
 ستاذ الدكتور حممداأل: يةترمجه إىل العرب .(ه8375ت )املستشرق األملاين كارل بروكلمان : املؤلف

والثقافة والعلوم، اهليئة املنظمة العربية للرتبية : الناشر. فهمي حجازي، والدكتور عمر صابر عبد اجلليل
 .م8999 -8995، القاهرة -املصرية العامة للكتاب

  .َواألعالم املشاهري َوَوفيات اإلسالم تاريخ -32
از بن عثمان بن أحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف : حتقيق .(ه 748 ت) الذهب قَامي 
 .م2113 األوىل،: الطبعة .اإلسالمي الغرب دار: الناشر .معروف عّواد بشار الدكتور

 . تاريخ الدولة العثمانية -33
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. الدكتور حممود األنصاري: مراجعة وتنقيح. عدنان حممود سلمان: ترمجة. يلماز أوزتونا: املؤلف
 .م8988 -ه8418األوىل، : الطبعة. إستانبول -مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا: الناشر

 . العثمانية العلية الدولة تاريخ -34
. حقي إحسان: حتقيق. (ه 8338 ت) املامي ،(باشا) فريد أحد ابن( بك) فريد دحمم: املؤلف
 .م8988 -ه8418 األوىل،: الطبعة. لبنان – بريوت النفائس، دار: الناشر

  .بغداد تاريخ -35
: حتقيق .(ه 443 ت) البغدادي اخلطيب مهدي بن أحد بن ثابت بن علي بن أحد بكر أبو: املؤلف
 - ه 8422 األوىل،: الطبعة .بريوت -اإلسالمي الغرب دار: معروف، الناشر عواد بشار الدكتور
 .م2112

  .دمشق تاريخ -34
 بن عمرو: حتقيق .(ه 578 ت) عساكر بابن املعروف اهلل هبة بن احلسن بن علي القاسم أبو: املؤلف
 .م8995 -ه 8485 :الطبعة .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر .العمروي غرامة
 .التبصرة ِف القراءات السبع -37

. حممد غوث الندوي الدكتور: حتقيق(. ه437ت )أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي : املؤلف
 .م8982 -ه8412الثانية، : الطبعة. اهلند -الدار السلفية: الناشر

 (.من أول الكتاب إىل هناية مباحث احلذف ِف الرسم)التبيان ِف شرح مورد الظمآن  -38
عبد : وحتقيق دراسة(. ه751ت حنو ( )ابن آجطا)و حممد عبد اهلل بن عمر الصُّهناجي أب: املؤلف

 :م، إشراف2118 -ه8428عام  ري،رسالة جامعية لنيل درجة املاجست. احلفيظ بن حممد اهلندي
 .املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية. األستاذ الدكتور أحد حممد صربي

 .ءات السبعالتجريد لبغية املريد ِف القرا -39
مسعود : حتقيق ودراسة(. ه584ت )عبد الرحن بن عتيق بن خلف بن الفحام الصقلي : املؤلف

الدكتور حممد  :ه، إشراف8418رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري، عام . أحد سيد حممد إلياس
 .املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية. سامل حميسن

 . رالعش القراءات ِف التيسري حتبري -41
 أحد. د: حتقيق. (ه 833 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين مشس: املؤلف
 .م2111 -ه 8428 األوىل،: الطبعة. عمان/ األردن -الفرقان دار: الناشر. القضاة مفلح حممد
 . حتزيب القرآن -48

 -ه8438األوىل، : بعةالط. دار ابن حزم: الناشر. الدكتور عبد العزيز بن علي احلريب: املؤلف
 .م2181
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 . حتفة األنام ِف الوقف على اهلمز حلمزة وهشام -42
الدكتور موسى بن مصطفى : حتقيق( . ه924ت )أبو عبد اهلل حممد بن زين الدين القبيبايت : املؤلف

 .م2119 -ه8431األوىل، : الطبعة. النادي األديب مبنطقة تبوك: الناشر. العبيدان
 . الثمانالتذكرة ِف القراءات  -43

. أمين رشدي سويد الدكتور: حتقيق(. ه399ت )أبو احلسن طاهر بن غلبون املقري احللب : املؤلف
 .م8998-ه8482األوىل، : الطبعة. جدة -اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي: الناشر

 . العظيم القرآن تفسري -44
: حتقيق. (ه 774 ت) الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف
 .م8999 -ه 8421 ،الثانية: الطبعة. والتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر. سالمة حممد بن سامي

 .تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات -45
. سبيع حزة حاكمي: حتقيق(. ه524ت )أبو علي احلسن بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة : املؤلف
األوىل، : الطبعة. دمشق/ بريوت -جدة، مؤسسة علوم القرآن -سالميةدار القبلة للثقافة اإل: الناشر

 .م8988 -ه8419
  .التلخيص ِف القراءات الثمان -44

حممد حسن : حتقيق(. ه478ت )اإلمام أيب معشر، عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي : املؤلف
 -ه8482األوىل،  :الطبعة .جدة -ماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمياجل :الناشر. عقيل موسى

 .م8993
 الياء حذف باب إىل املخطوط أول من) القرآين الرسم ِف الظمآن مورد على العطشان تنبيه -47

 (.الكرمي القرآن ِف
 :وحتقيق دراسة (.ه  899 ت) الشوشاوي الرجراجي طلحة بن علي بن حسني علي أبو: املؤلف
 جامعة. غيث حممد رجب الدكتور :افإشر رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري، . حرشة سامل حممد

 .ليبيا -املرقب
 . والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه -48

َلطي احلسني أبو الرحن، عبد بن أحد بن حممد: املؤلف
َ
 حممد: حتقيق. (ه 377 ت) العسقالين امل

 .مصر -للرتاث األزهرية املكتبة: الناشر. الكوثري احلسن بن زاهد
 . التهذيب هتذيب -49
: الناشر. (ه 852 ت) العسقالين حجر بن أحد بن حممد بن علي بن أحد الفضل أبو: لفاملؤ 

 .ه 8324 األوىل، الطبعة: الطبعة. اهلند النظامية، املعارف دائرة مطبعة
  .الرجال أمساء ِف الكمال هتذيب -51
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 لقضاعيا حممد أيب الزكي ابن الدين مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرحن عبد بن يوسف: املؤلف
بريوت،  -الرسالة مؤسسة: الناشر .معروف عواد بشار الدكتور: حتقيق، (ه 742 ت) املزي الكلب
 .م8981 - ه8411 األوىل،: الطبعة

 .اللغة هتذيب -58
. مرعب عوض حممد: حتقيق. (ه 371 ت) منصور أبو اهلروي، األزهري بن أحد بن حممد: املؤلف
 م2118 األوىل،: الطبعة. وتبري  -العريب الرتاث إحياء دار: الناشر

 .التهذيب ملا تفرد به كل واحد من القراء السبعة -52
. حات صاحل الضامن: حتقيق(. ه444)اإلمام عثمان بن سعيد بن عمر، أيب عمرو الداين : تأليف
 .م2115 -ه8424، األوىل: الطبعة. دمشق -نينوىدار : الناشر

  .التيسري ِف القراءات السبع -53
 -دار الكتاب العريب: الناشر(. ه444ت )مان بن سعيد بن عمر، أيب عمرو الداين اإلمام عث: تأليف
 .م8984-ه8414الثانية، : الطبعة. بريوت

 .توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك -54
 ت)أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي املرادي املصري املالكي : املؤلف
دار : الناشر. رعبد الرحن علي سليمان، أستاذ اللغويات ِف جامعة األزه: قشرح وحتقي. (ه 749

 .م2118 -ه 8428األوىل : الطبعة. الفكر العريب
 (ث)

  .الثقات -55
 الُبسيت الدارمي، حات، أبو التميمي، َمع بَد، بن معاذ بن حبان بن أحد بن حبان بن حممد: املؤلف

 عبد حممد الدكتور: مراقبة اهلندية، حتت العالية للحكومة املعارف وزارة: بإعانة ، طبع(ه 354 ت)
. اهلند الدكن آباد بيدر العثمانية املعارف دائرة: الناشر .العثمانية املعارف دائرة مدير خان املعيد

 .م8973 - ه8393 األوىل،: الطبعة
 (ج)

 . السبع القراءات ِف البيان جامع -54
 -الشارقة جامعة: الناشر. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان: املؤلف

 وطباعتها الرسائل بني التنسيق وت القرى أم جامعة من ماجستري رسائل الكتاب أصل)، اإلمارات
 .م2117 -ه 8428 األوىل،: الطبعة. (الشارقة جبامعة

  .جامع البيان ِف تأويل القرآن -57
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: حتقيق(. ه381ت)غالب اآلملي، أيب جعفر الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن : املؤلف
 .م2111-ه8421األوىل، : الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. أحد حممد شاكر

 (.صحيح البخاري) وسننه وأيامه --اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  -58
حممد زهري بن ناصر : قيقحت. (ه254ت ) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي: املؤلف
. (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)دار طوق النجاة : الناشر. الناصر
 .ه 8422األوىل، : الطبعة

 .اجلدول ِف إعراب القرآن الكرمي -59
 -مؤسسة اإلميان ،دمشق -دار الرشيد: الناشر. (ه 8374 ت)حممود بن عبد الرحيم صاِف : املؤلف
 .ه 8488الرابعة، : الطبعة. بريوت

 . اإلقراء وكمال القراء مجال -41
 السخاوي الدين علم احلسن، أبو الشافعي، املصري اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن علي: املؤلف

 -للرتاث املأمون دار: الناشر. خرابة حمسن الدكتور ،العطيَّة مروان الدكتور: حتقيق. (ه 443 ت)
 .م8997 -ه 8488 األوىل: ةالطبع. بريوت /دمشق

 (ح)
 .القراءات حجة -48

. األفغاين سعيد: حتقيق وتعليق. (ه 413 حوايل ت) زنلة ابن زرعة أبو حممد، بن الرحن عبد: املؤلف
 .بريوت -الرسالة دار: الناشر

 .السبعة للقراء احلجة -42
 الدين بدر: حتقيق. (ه 377 ت) علي أبو األصل، الفارسيّ  الغفار عبد بن أحد بن احلسن: املؤلف
 املأمون دار: الناشر. الدقاق يوسف أحد ،رباح العزيز عبد: ودققه راجعه. جوجيايب بشري ،قهوجي
 .م8993 -ه 8483 الثانية،: الطبعة. بريوت/ دمشق -للرتاث

 (. الشاطبية منت)السبع  القراءات ِف التهاين ووجه األماين حرز -43
 حممد: حتقيق. (ه 591 ت) الشاطب حممد أبو الرعيّن، أحد بن خلف بن فريه بن القاسم: املؤلف

 -ه 8424 الرابعة،: الطبعة. القرآنية للدراسات الغوثاين ودار اهلدى دار مكتبة: الناشر. الزعب متيم
 .م2115

 (خ)
 .خالصة األباث ِف شرح هنج القراءات الثالث -44

إبراهيم بن : وحتقيق دراسة(. ه732ت )براهيم اجلعربي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إ: املؤلف
 .م2114 -ه 8427 ،وىلاأل: الطبعة. الفاروق احلديثة للطباعة والنشر: الناشر. نم الدين املراغي
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 (د)
 . للعشر املتتمة الثالث القراءات ِف املضية الدرة -45

 يممت حممد: حتقيق. (ه 833 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين مشس: املؤلف
 .م2111 -ه 8428 الثانية،: الطبعة. اهلدى دار: الناشر. الزعب

 . الظمآن مورد على احلريان دليل -44
: الناشر. (ه 8349 ت) املالكي التونسي املارغّن سليمان بن أحد بن إبراهيم إسحاق أبو: املؤلف

 .القاهرة -احلديث دار
 . السُّقوط وأسباب النُهوض َعَوامل -الُعثمانية الدولة -47

 األوىل،: الطبعة. مصر اإلسالمية، والنشر التوزيع دار: الناشر. الصَّالَّيب حممد حممد َعلي: املؤلف
 .م2118 -ه 8428

 (ر)
 . البيان روح -48

. (ه 8827 ت) الفداء أبو املوىل،  اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيل: املؤلف
 .بريوت -الفكر دار: الناشر

 (.من أول الكتاب إىل هناية أبواب األصول)اءات اإلحدى عشرة الروضة ِف القر  -49
نبيل بن : دراسة وحتقيق(. ه438ت )أبو علي احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي البغدادي : املؤلف

الدكتور عبد : إشراف ه، 8485رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة، عام  .حممد إبراهيم آل إمساعيل
 .الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. عيلالعزيز بن أحد إمسا

 (ز)
 . زبدة العرفان ِف وجوه القرآن -71

. فى آتيال آقدمريمصط: حتقيق ودراسة. (ه 8873: عام كان حياً ( حامد عبد الفتاح البالوي: املؤلف
 -رمرةكلية الدراسات اإلسالمية، جامعة م. األستاذ املساعد أمني إيشيق :إشراف. رسالة دكتوراة

 .م8999إستامبول، 
 (س)

 .القراءات ِف السبعة -78
: حتقيق. (ه 324 ت) البغدادي جماهد بن بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن أحد: املؤلف
 .ه 8411 الثانية،: الطبعة. مصر -املعارف دار: الناشر. ضيف شوقي

 . املنتهي املقرئ وتذكار املبتدي القارئ سراج -72
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 مث البغدادي العذري القاصح بابن املعروف احلسن بن أحد بن حممد بن عثمان بن علي: املؤلف
 مطبعة: الناشر. الضباع علي: املصرية املقارئ شيخ راجعه. (ه 818 ت) املقرئ الشافعي املصري

 .م8954 -ه 8373 الثالثة،: الطبعة. مصر -احللب البايب مصطفى
  .سري أعالم النبالء -73

جمموعة من : حتقيق(. ه748)لدين، حممد بن أحد بن عثمان الذهب عبد اهلل، مشس ا وأب :املؤلف
-ه8415الثالثة، : الطبعة. بريوت -مؤسسة الرسالة: الناشر. املققني بإشراف شعيب األرناؤوط

 .م8985
 (ش)

 .الشافية ِف علم التصريف -74
دي املالكي عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكر : املؤلف

األوىل، : الطبعة. املكرمة مكة -املكتبة املكية: الناشر. حسن أحد العثمان :حتقيق. (ه 444 ت)
 م8995 -ه 8485

 . ذهب من أخبار ِف الذهب شذرات -75
: يققحت. (ه 8189 ت) الفالح أبو احلنبلي، الَعكري العماد ابن حممد بن أحد بن احلي عبد: املؤلف
 األوىل،: الطبعة. بريوت -دمشق كثري، ابن دار: الناشر. األرناؤوط القادر عبدو  األرناؤوط حممود

 .م8984 -ه 8414
 .شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -74

ُوين الشافعي : املؤلف : الناشر. (ه 911 ت)علي بن حممد بن عيسى، أبو احلسن، نور الدين اأُلمش 
 .م8998 -ه 8489األوىل : الطبعة. لبنان -دار الكتب العلمية بريوت

 .وتقريب املتباعد على عقيلة أتراب القصائد شرح تلخيص الفوائد -77
عامر السيد : مراجعة وتصحيح. (ه 818 ت) أبو البقاء علي بن عثمان بن حممد بن القاصح: املؤلف
 .م2114 -ه8427األوىل، : الطبعة. طنطا -دار الصحابة: الناشر. عثمان

 . للقراءات العشر شرح السمنودي على منت الدرة املتممة -78
. مجال الدين حممد شرف: حتقيق(. ه8832ت )حممد بن احلسن بن أحد املنري السمنودي : املؤلف
 .م2114 -ه8424: الطبعة. طنطا -دار الصحابة: الناشر

 .شرح طيبة النشر ِف القراءات العشر -79
دار الكتب : الناشر. (ه 857 ت)حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين الن َُّوي ري : املؤلف
 -ه  8424األوىل، : الطبعة. الدكتور جمدي حممد سرور سعد باسلوم: تقدمي وحتقيق. بريوت -العلمية
 .م2113
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 .مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح -81
 حميي حممد :حتقيق. (ه 749 ت) املصري اهلمداين العقيلي الرحن عبد بن اهلل عبد عقيل، ابن: املؤلف
. وشركاه السحار جودة سعيد للطباعة، مصر دار القاهرة، -الرتاث دار: الناشر. احلميد عبد الدين
 .م8981 -ه 8411 العشرون:  الطبعة

 .شرح الكافية الشافية -88
 :حتقيق. (ه 472 ت)حممد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهلل، مجال الدين : املؤلف

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية  :الناشر. عبد املنعم أحد هريدي
 .األوىل: الطبعة. مكة املكرمة -الشريعة والدراسات اإلسالمية

 (ص)
 . العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -82

. عطار الغفور عبد أحد: حتقيق. (ه 393ت ) الفارايب اجلوهري حاد بن إمساعيل نصر أبو: املؤلف
 .م8987- ه 8417الرابعة، : الطبعة. بريوت -للماليني العلم ردا: الناشر

 (ط)
 . احلفاظ طبقات -83

 -العلمية الكتب دار: الناشر. (ه 988 ت) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرحن عبد: املؤلف
 .ه8413 األوىل،: الطبعة. بريوت

  .وقراءاهتم مناقبهم وذكر السبعة القراء طبقات -84
ر ابن إبراهيم، بن يوسف بن بالوها عبد: املؤلف  حممد أحد: ، حتقيق(ه 782 ت) الشافعي السَّالَّ
 .م2113 - ه 8423 األوىل،: الطبعة. بريوت صيدا -العصرية املكتبة: الناشر. عزوز
 . الكربى الطبقات -85

 سعد بابن املعروف البغدادي البصري، بالوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف
 األوىل،: الطبعة. بريوت -العلمية الكتب دار: الناشر. عطا القادر عبد حممد: حتقيق. (ه 231 ت)

 .م8991 -ه 8481
 (ع)

 (.من أول الكتاب إىل باب الفتح واإلمالة)العقد النضيد ِف شرح القصيد  -84
الدكتور : حتقيق(. ه754ت )أبو العباس أحد بن يوسف بن حممد املشهور بالسمني احللب : املؤلف

 .م2118 -ه8422الطبعة األوىل، . السعودية -مكتبة املورد: الناشر. أمين رشدي سويد
 . التنزيل خط مرسوم من الدليل عنوان -87
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. (ه 728 ت) املراكشي البناء بابن املعروف األزدي عثمان بن حممد بن أحد العباس أبو: املؤلف
 .م8991 األوىل،: الطبعة. وتبري  -اإلسالمي الغرب دار: الناشر. شلب هند: حتقيق

  .السبع القراءات ِف العنوان -88
: حتقيق. (ه 455 ت) السرقسطي األنصاري املقرئ سعيد بن خلف بن إمساعيل طاهر أبو: املؤلف
 -الكتب عامل: البصرة، الناشر جامعة -اآلداب العطية، كلية خليل الدكتور -زاهد زهري الدكتور

 .ه 8415بريوت، 
 .العني -89

: حتقيق. (ه 871 ت)بو عبد الرحن اخلليل بن أحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري أ: املؤلف
 .دار ومكتبة اهلالل: الناشر. إبراهيم السامرائيالدكتور مهدي املخزومي،  الدكتور

 (غ)
 . غاية االختصار ِف قراءات العشرة أئمة األمصار -91

أشرف : حتقيق ودراسة(. ه549ت ) العطار أبو العالء احلسن بن أحد بن احلسن اهلمذاين: املؤلف
 -ه8484األوىل، : الطبعة. جدة -اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي: الناشر. حممد فؤاد طلعت

 .م8994
 .الغاية ِف القراءات العشر -98

حممد غياث : حتقيق ودراسة(. ه382ت )أبو بكر أحد بن احلسني بن مهران األصبهاين : املؤلف
 -ه8488الثانية، : الطبعة. اململكة العربية السعودية -دار الشواف للنشر والتوزيع: ناشرال. اجلنباز

 . م8991
  .غاية النهاية ِف طبقات القراء -92

: عّن بنشره(. ه833ت )اإلمام أبو اخلري، مشس الدين، حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري : املؤلف
 .م8981-ه8411الثانية، : الطبعة. تبريو  -دار الكتب العلمية: الناشر. برجسرتاسر. ج

 . القرآن غريب -93
 دار: الناشر. صقر أحد: حتقيق. (ه 274 ت) الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهلل عبد حممد أبو: املؤلف
 . م8978 -ه 8398: الطبعة. العلمية الكتب

 . السبع القراءات ِف النفع غيث -94
: حتقيق. (ه 8888 ت) املالكي املقرئ صفاقسيال النوري احلسن أبو سامل، بن حممد بن علي: املؤلف

 األوىل،: الطبعة. بريوت -العلمية الكتب دار: الناشر. احلفيان الشافعي السميع عبد حممود أحد
 .م2114 -ه 8425
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 (ف)
 .فتح الوصيد ِف شرح القصيد -95

موالي الدكتور : حتقيق ودراسة(. ه443ت )علم الدين أبو احلسن علي بن حممد السخاوي : املؤلف
األوىل، : الطبعة. اململكة العربية السعودية -مكتبة الرشد: الناشر. حممد اإلدريسي الطاهري

 .م2112 -ه8423
 (.من أول الكتاب إىل هناية باب النقل) ِف شرح حرز األماين ووجه التهاين فرائد املعاين  -94

سة راد(. ه723ت )م و رُّ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي املعروف بابن آجُ : املؤلف
. م8997 -ه8487رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة عام . عبد بن عبد السالم نبولسي: وحتقيق
 .مكة املكرمة -جامعة أم القرى. الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد: إشراف

 . منها اإلسالم موقف وبيان اإلسالم إىل تنتسب معاصرة فرق -97
 -والتسويق والنشر للطباعة الذهبية العصرية املكتبة: الناشر. عواجي علي بن غالب الدكتور: املؤلف

 .م2118 -ه 8422 الرابعة،: الطبعة. جدة
 .الفريدة البارزية ِف حل القصيدة الشاطبية -98

دراسة (. ه738ت )هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبراهيم اجلهّن احلموي املعروف بابن البارزي : املؤلف
. ه8484رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري عام . بن حامد بن أحد السليماين عبد اهلل: وحتقيق
جامعة أم . حممد ولد سيدي احلبيب الشنقيطي الدكتور أحد بن نافع املورعي، والدكتور :إشراف
 .مكة املكرمة -القرى

 . القرآن علوم عيون ِف األفنان فنون -99
 دار: النشر دار. (ه 597ت ) اجلوزي حممد بن علي بن الرحن عبد الفرج أبو الدين مجال: املؤلف
 .م8987 -ه 8418 األوىل،: الطبعة. بريوت -البشائر
 . واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس -811

 ت) الكتاين احلي بعبد املعروف اإلدريسي، احلسّن حممد ابن الكبري عبد بن احَليّ  َعب د حممد: ملؤلفا
 .م8982 الثانية،: الطبعة. بريوت -اإلسالمي الغرب دار: الناشر. عباس إحسان: قيقحت. (ه 8382

 (ق)
القراءات العشر املختلفة ِف العالمة اإلعرابية وأثر ذلك ِف املعىن من خالل كتاب النشر البن  -818

 .اجلزري
 م،2118 -ه8422رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري، عام . مربوك حود الشمري: املؤلف
 .مكة املكرمة -جامة أم القرى. سعد حدان الغامديالدكتور : إشراف
 .قراءة الكسائي رواية أيب عمر الدوري من طريق ابن مقسم -812
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: الناشر. حات صاحل الضامن: حتقيق. رضي الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب نصر الكرماين: املؤلف
 .م2115 -ه8424األوىل، : الطبعة. دمشق -دار نينوى

 .اعد املقررة والفوائد املررة املسمى مبنت البقرية ِف القراءات السبعالقو  -813
الدكتور حممد بن إبراهيم : دراسة وحتقيق(. ه8888ت )حممد بن قاسم بن إمساعيل البقري : املؤلف

 .م2115 -ه8424األوىل، : الطبعة. الرياض -مكتبة الرشد: الناشر. بن فاضل املشهداين
 .صول القراءاتالقواعد واإلشارات ِف أ -814
الدكتور عبد : حتقيق(. ه798ت )القاضي أحد بن عمر بن حممد بن أيب رضا احلموي : املؤلف

 .م8984 -ه8414األوىل، : الطبعة. دمشق -دار القلم: الناشر. الكرمي بن حممد احلسن بكار
 .الوجيز ِف فواصل الكتاب العزيز القول -815
عبد الرزاق بن علي : حتقيق(. ه8388ت )ملخلاليت أبو عيد رضوان بن حممد بن سليمان ا: املؤلف

 .ه8482األوىل، : الطبعة. املدينة املنورة -مطابع الرشيد: الناشر. بن إبراهيم موسى
 (ك)

 . الكاِف ِف القراءات السبع -814
أحد حممود عبد العزيز : حتقيق(. ه474ت )أبو عبد اهلل حممد بن شريح الرعيّن األندلسي : املؤلف

 .م2111 -ه8428األوىل، : الطبعة. بريوت -دار الكتب العلمية: ناشرال. الشافعي
 . عليها الزائدة واألربعني القراءات ِف الكامل -817
 املغريب اليشكري اهلَُذيل القاسم أبو سواده بن عقيل بن حممد بن جبارة بن علي بن يوسف: املؤلف

. والنشر للتوزيع مسا سسةمؤ : الناشر. الشايب رفاعي بن السيد بن مجال: حتقيق. (ه 445 ت)
 .م2117  -ه 8428 األوىل،: الطبعة
 .املصاحف كتاب -818
. (ه 384 ت) السجستاين األزدي األشعث بن سليمان بن اهلل عبد داود، أيب بن بكر أبو: املؤلف
 .م2112 -ه 8423 األوىل،: الطبعة. القاهرة -احلديثة الفاروق: الناشر. عبده بن حممد: حتقيق
 .ِف وجوه القراءات وعللهاالكتاب املوضح  -819
نصر بن علي بن حممد بن أيب عبد اهلل الشريازي الفارسي الفسوي النحوي املعروف بابن أيب : املؤلف
اجلماعة اخلريية : الناشر. الدكتور عمر بن حدان الكبيسي: حتقيق ودراسة(. ه545ت بعد )مرمي 

 .م8993-ه8484األوىل، : الطبعة. جدة -لتحفيظ القرآن الكرمي
  .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -881
 -دار الكتاب العريب: الناشر(. ه538ت )القاسم، حممود بن عمرو بن أحد الزخمشري  أبو: املؤلف
 .ه8417الثالثة، : الطبعة. بريوت
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 . والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف -888
 خليفة احلاج أو ليفةخ حاجي باسم املشهور القسطنطيّن جلب كاتب اهلل عبد بن مصطفى: املؤلف

 .م8948: الطبعة .بغداد -املثىن مكتبة: الناشر. (ه 8147 ت)
 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -882
. مجال الدين حممد شرف: حتقيق(. ه437ت )أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي : املؤلف
 .م2119 -ه8431، األوىل: الطبعة. طنطا -دار الصحابة: الناشر
 .عشرلكفاية الكربى ِف القراءات الا -883
مجال الدين : مراجعة وتعليق(. ه528ت )أبو العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي : املؤلف

 . األوىل: الطبعة. طنطا -دار الصحابة للرتاث: الناشر. حممد شرف
مزتني من  من أول الكتاب إىل هناية باب اهل) شرح حرز األماين ووجه التهاين كنز املعاين ِف -884

 (.كلمتني
يوسف حممد : حتقيق ودراسة(. ه732ت )أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي : املؤلف

األستاذ الدكتور  :ه، إشراف8421رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري، عام . شفيع عبد الرحيم
 .املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية. حممد بن سيدي حممد حممد األمني

 . كنز املعاين ِف شرح حرز األماين -885
. زكريا عمريات: حتقيق. (ه454ت )أبو عبد اهلل حممد بن أحد املوصلي، املشهور بشعلة : املؤلف

 .م2118 -ه8422األوىل، : الطبعة. بريوت -دار الكتب العلمية
 . العشر القراءات ِف الكنز -884
 الواسطيّ  الّتاجر املبارك ابن على بن اهلل عبد بن الوجيه بن املؤمن عبد بن اهلل عبد حممد، أبو: املؤلف
 مكتبة: الناشر. املشهداين خالد الدكتور: املقق. (ه 748 ت) الدين نم ويقال الدين تاج املقرئ
 .م2114 -ه 8425 األوىل،: الطبعة. القاهرة -الدينية الثقافة
 . العاشرة املئة بأعيان السائرة الكواكب -887
 الكتب دار: الناشر. املنصور خليل: حتقيق. (ه 8148 ت) الغزي حممد نب حممد الدين نم: املؤلف

 .م8997 -ه 8488 األوىل،: الطبعة. لبنان -بريوت العلمية،
 (ل)

 .الآللئ الفريدة ِف شرح القصيدة -888
عبد اهلل عبد اجمليد : حتقيق ودراسة(. ه454ت )أبو عبد اهلل حممد بن حسن الفاسي : املؤلف
األستاذ الدكتور حلمي عبد  :ه، إشراف8421ة لنيل درجة املاجستري، عام رسالة جامعي. منانكي

 .مكة املكرمة -جامة أم القرى. الرؤوف حممد عبد القوي
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 . لطائف اإلشارات لفنون القراءات -889
عامر السيد عثمان، عبد : حتقيق(. ه932ت )شهاب الدين أحد بن حممد القسطالين : املؤلف

. مصر -لس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمياجمل: الناشر. الصبور شاهني
 .م8972 -ه8392: الطبعة

 (م)
 .باللغة الرتكية ،(عثمانلي مؤلفلري) املؤلفون العثمانيون -821
من أول سورة األعراف إىل آخر سورة )قصيدة حرز األماين ووجه التهاين  مربز املعاين ِف شرح -828

 (.املؤمنون
علي عبد اهلل غرم اهلل : دراسة وحتقيق(. ه742ت )د بن عمر بن علي العمادي احلافظ حمم: املؤلف

مصطفى حممد الدكتور : ه، إشراف8429، عام اجستريرسالة جامعية لنيل درجة امل. الغامدي
 .مكة املكرمة -أم القرىجامعة . حممود
 . العشر القراءات ِف املبسوط -822
ران بن احلسني بن أحد: املؤلف . حاكيمي حزة سبيع: حتقيق. (ه 388 ت) بكر أبو رّى،النيسابو  ِمه 
 .م8988 :الطبعة. دمشق -العربية اللغة جممع: الناشر
 . ختيار خلف واليزيديااملبهج ِف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن، و  -823
بد اهلل وفاء ع: حتقيق ودراسة(. ه548ت )أبو حممد عبد اهلل بن علي املشهور بسبط اخلياط : املؤلف
تاح فالدكتور عبد ال :م، إشراف8984 -ه8414رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة، عام . قزمار

 .مكة املكرمة -جامعة أم القرى. إمساعيل شلب
  .املرر الوجيز ِف تفسري الكتاب العزيز -824
ت ) حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحن بن متام بن عطية األندلسي املاريب أبو: املؤلف
: الطبعة. بريوت -دار الكتب العلمية: الناشر. عبد السالم عبد الشاِف حممد: قيقحت. (ه 542
 .ه 8422، األوىل
 . املصاحف نقط ِف املكم -825
. حسن عزة. د: حتقيق. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان: املؤلف
 .ه8417 الثانية،: الطبعة. دمشق -الفكر دار: الناشر
  .خمتار الصحاح -824
: حتقيق(. ه444)عبد اهلل، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  زين الدين، أبو: املؤلف

 .م8998-ه8489األوىل، : الطبعة. بريوت -املكتبة العصرية: الناشر. يوسف الشيخ حممد
 . التنزيل هلجاء التبيني خمتصر -827
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: الناشر. (ه 494 ت) األندلسي بالوالء، األموي القاسم أيب بن ناح بن سليمان داود، أبو: املؤلف
 .م2112 -ه 8423: النشر عام. املنورة املدينة -فهد امللك جممع
  .خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات -828
األوىل، : الطبعة. دار احلضارة للنشر والتوزيع: الناشر. الدوسريبن سعيد لدكتور إبراهيم ا: املؤلف

 .م2119 -ه8429
 .مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ -829
ت ) املعروف بابن الطحانالسُّمايت اإلشبيلي عبد العزيز بن علي بن حممد بن سلمة : املؤلف
األوىل، : الطبعة. الشارقة -مكتبة الصحابة: الناشر. الدكتور حات صاحل الضامن: حتقيق(. ه548

 .م2117
 .املستنري ِف القراءات العشر -831
مجال : حتقيق(. ه494ت )أبو طاهر أحد بن علي بن عبيد اهلل بن عمر بن سوار البغدادي : املؤلف

 .م2112: الطبعة. طنطا -دار الصحابة: الناشر. الدين حممد شرف
 .املصباح الزاهر ِف القراءات العشر البواهر -838
: حتقيق(. ه551ت )املبارك بن احلسن بن أحد بن علي بن عثمان، أبو الكرم الشهرزوري : املؤلف

 .م2117 -ه8428: الطبعة. القاهرة -دار احلديث: الناشر. عثمان غزال
 . مصطلح اإلشارات ِف القراءات الزوائد املروية عن الثقات -832
 مث البغدادي العذري القاصح بابن املعروف احلسن بن أحد بن حممد بن عثمان بن علي: املؤلف
رسالة . عبد اهلل بن حامد بن أحد السليماين: حتقيقدراسة و . (ه 818 ت) املقرئ الشافعي املصري

جامعة أم . الدكتور شعبان حممد إمساعيل :ه، إشراف8422جامعية لنيل درجة الدكتوراة، عام 
 .مكة املكرمة -القرى
  .معامل التنزيل ِف تفسري القرآن -833
د اهلل النمر، عب: حتقيق(. ه581ت )حميي السنة، أبو حممد، احلسني بن مسعود البغوي : املؤلف

الرابعة، : الطبعة. دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر. عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش
 .م8997-ه8487

معجم الرتاث )معجم التاريخ والرتاث اإلسالمي ِف مكتبات العامل، املخطوطات واملطبوعات  -834
 (. اإلسالمي

، مبساعدة أحد (م8941ت )سليماين القيصري علي الرضا قرة بلوط بن احلاج عبد اهلل ال: املؤلف
 .ه8422: الطبعة. تركيا -دار العقبة قيصري: الناشر(. م8952ت ) طوران قرة بلوط

  .التاريخ عرب القرآن حفاظ معجم -835
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 األوىل،: بريوت، الطبعة -اجليل دار: الناشر. (ه 8422 ت) حميسن سامل حممد حممد حممد: املؤلف
 .م8992 -ه 8482

 . ؤلفنيامل معجم -834
 مكتبة: الناشر. (ه 8418 ت) الدمشق كحالة الغّن عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر: املؤلف

 .بريوت -العريب الرتاث إحياء دار بريوت، -املثىن
 .معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية -837
 -ه8428األوىل، : الطبعة. مصر -مدار السال: الناشر. الدكتور عبد العلي املسؤول: املؤلف

 .م2117
  .معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -838
بشار : حتقيق(. ه748)عبد اهلل، مشس الدين، حممد بن أحد بن عثمان الذهب  اإلمام أبو: املؤلف

: الطبعة. بريوت -مؤسسة الرسالة: الناشر. عواد معروف، شعييب األرناؤوط، صاحل مهدي عباس
 .م8984 -ه8414األوىل، 

 . واملعاين القراءات ِف غايناأل مفاتيح -839
 العالء أبو الكرماين، أحد شجاع أيب بن حممد الفتح أيب بن حممود املاسن أيب بن حممد: املؤلف
 للطباعة حزم ابن دار: الناشر. مدجل مصطفى الكرمي عبد: وحتقيق دراسة. (ه 543 بعد ت) احلنفي
 .م2118 -ه 8422 األوىل،: الطبعة. لبنان – بريوت والتوزيع، والنشر
 .املفتاح ِف اختالف القراء السبعة املسمني باملشهورين -841
: الناشر. حات صاحل الضامن: حتقيق(. ه443ت )بد الوهاب بن حممد القرطب أبو القاسم ع: املؤلف

 .م2114 -ه8427األوىل، : الطبعة. دمشق -دار البشائر
 .البصريمفردة أيب عمرو بن العالء  -848
حات صاحل : حتقيق. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بنعثمان : املؤلف

 .ه2118 -ه8428 األوىل،: الطبعة. دمشق -البشائر دار :الناشر. الضامن
 .مفردة عبد اهلل بن كثري املكي -842
حات صاحل : حتقيق. (ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد عثمان بن: املؤلف

 .ه2118 -ه8428 األوىل،: الطبعة. دمشق -البشائر ردا :الناشر. الضامن
االختالف بني يعقوب بن أيب إسحاق بن زيد أيب عبد اهلل احلضرمي ِف رواية )مفردة يعقوب  -843

 (.رويس وروح عنه وبني نافع ِف رواية ورش عنه
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مهدي : دراسة وحتقيق(. ه474ت )أبو عبد اهلل حممد بن شريح الرعيّن اإلشبيلي األندلسي : املؤلف
. أحد بن عبد اهلل املقرئالدكتور : إشراف .ه8427، عام بث تكميلي لنيل درجة املاجستري. دهيم

 .املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية
 .مفردة يعقوب -844
إيهاب : دراسة وحتقيق(. ه584ت )عبد الرحن بن عتيق بن خلف بن الفحام الصقلي : املؤلف

األوىل، : الطبعة. الرياض -دار أضواء السلف: لناشرا. أحد فكري، خالد حسن أبو اجلود
 .م2117 -ه8428

  .واالبتداء الوقف ِف املرشد ِف ما لتلخيص املقصد -845
. (ه 924 ت) السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن أحد بن حممد بن زكريا: املؤلف
 .م8985 -ه 8415 الثانية،: الطبعة. املصحف دار: الناشر
 . األمصار مصاحف رسم ِف املقنع -844
 الصادق حممد :حتقيق. ( ه 444 ت) الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان: املؤلف

 .القاهرة -األزهرية الكليات مكتبة: الناشر. قمحاوي
 . وحترر السبع القراءات من تواتر ما ِف املكرر -847
 املصري الشافعي النشَّار الدين راجس حفص، أبو األنصاري علي بن حممد بن قاسم بن عمر: املؤلف

 -العلمية الكتب دار: الناشر. احلفيان الشافعي السميع عبد حممود أحد: حتقيق. (ه 938 ت)
 .م2118 -ه 8422 األوىل،: الطبعة. بريوت
 . والنحل امللل -848
 سسةمؤ : الناشر. (ه 548 ت) الشهرستاين أحد بكر أىب بن الكرمي عبد بن حممد الفتح أبو: املؤلف
 .احللب
 . القرآن علوم ِف العرفان مناهل -849
. وشركاه احللب البايب عيسى مطبعة: الناشر. (ه 8347 ت) الزُّر قاين العظيم عبد حممد: املؤلف
 .الثالثة الطبعة: الطبعة
 . الطالبني ومرشد املقرئني منجد -851
 دار: الناشر. (ه 833 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين مشس: املؤلف
 .م8999 -ه 8421 األوىل،: الطبعة. العلمية الكتب
 .(اجلزرية)منظومة املقدمة فيما جيب على القارئ أن يعلمه  -858
دار املغّن : الناشر. (ه 833 ت)مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف : املؤلف

 .م2118 -ه 8422األوىل، : الطبعة. للنشر والتوزيع
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 (ن) 
 . النجوم الزاهرة ِف السبعة املتواترة -852
فهد بن مطيع .د: حتقيق(. ه788)عبد اهلل حممد بن سليمان املقري ، الشهري باحِلكري  أبو: املؤلف

 .م2181-ه8438األوىل، : الطبعة. املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية: الناشر. املغذوي
  .النشر ِف القراءات العشر -853
علي : حتقيق(. ه833)اخلري، مشس الدين، حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري  اإلمام أبو: املؤلف

 .املطبعة التجارية الكربى: الناشر(. ه8381)حممد الضباع 
 . العاشر القرن أخبار عن السافر النور -854
 الكتب دار: الناشر. (ه 8138 ت) الَعي َدُروس اهلل عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين حمي: املؤلف
 .ه8415 األوىل،: الطبعة. بريوت -يةالعلم

 (ه)
 . الباري كالم جتويد إىل القاري هداية -855
. (ه 8419 ت) الشافعي املصري املرصفي العسس السيد بن عجمي السيد بن الفتاح عبد: املؤلف
 .الثانية: الطبعة. املنورة املدينة طيبة، مكتبة: الناشر
  .املصنفني وآثار املؤلفني أمساء العارفني هدية -854
 بعناية طبع: الناشر. (ه 8399 ت) البغدادي الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل: املؤلف
 إحياء دار: باألوفست طبعه م، أعادت8958 ستانبولإ البهية مطبعتها ِف اجلليلة املعارف وكالة

 .لبنان -بريوت العريب الرتاث
 (و)

  .بالوفيات الواِف -857
 األرناؤوط أحد: حتقيق، (ه 744 ت) الصفدي اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح: املؤلف
 .م2111 -ه 8421: بريوت الطبعة -الرتاث إحياء دار: الناشر. مصطفى وتركي
 . السبع القراءات ِف الشاطبية شرح ِف الواِف -858
. للتوزيع السوادي مكتبة: الناشر. (ه 8413 ت) القاضي حممد بن الغّن عبد بن الفتاح عبد: املؤلف
 .م8992 -ه 8482 الرابعة،: الطبعة
 .الوجوه البالغية ِف توجيه القراءات القرآنية املتواترة -859
 .م2115 -ه8424رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة، عام . حممد أحد عبد العزيز اجلمل: املؤلف
 .األردن -جامعة الريموك. فضل حسن عباسالدكتور : إشراف
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 . اخلمسة األمصار أئمة لثمانيةا القرأة أداء شرح ِف الوجيز -841
َوازي يزداد بن إبراهيم بن علي بن احلسن علي أبو: املؤلف  حسن دريد: حتقيق. (ه 444 ت) اأَله 

 .م2112 األوىل،: الطبعة. بريوت -ياإلسالم الغرب دار: الناشر. أحد
 

*   *   * 
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